قراءة أسبوعيت في تطوراث األدحاا والمواقف في مايىت القاس
تصار عه قسم األبحا والمعلوماث
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 9-3كاوون ثان/يىاير 2018
المشاريع التهىيديّة تفتك بالقدس المحتلة
والمستىطنىن يعقدون قرانهم تلمىديًا في األقصى بحماية شرطة االحتالل

تتابع أذرع االحتالح المختمفة استهدافها لممدينة المحتمةة تتممةح هةذأل اعذرع مةت مختمةت اهةاو التهتيةد
بر إقامة المشاريع التهتيدية في البمدة القديمة تالممةح مةت اسةتمرار اقتحةاخ اعقتةت تتنظةيخ المناسةباو
التهتيديةةة في ة

تت ةتلال لممشةةاريع تالمطةةاطاو االسةةتيطانية الاةةخمة تمةةا يرافقهةةا مةةد تش ةريد لمفمسةةطينييد

تحرمانهخ مد مساكنهخ .تيأتي استمرار االحتالح بهذأل الخطةط فةي التقةو الةذت تتسةره فية متاقةت ربيةة
ترتج لمتنازح د القدس تتممح مت تهيئة الرأت الماخ المربي لتنازالو سياسية قادمة تفرط بالقدس.
التهويد الديني والثقافي والعمراني:
ال تتتقةةت سةةمطاو االحةةتالح ةةد تهتيةةد القةةدس المحتمةةة تتحةةاتح أذر ة المختمفةةة تغييةةر تتةةدمير ا ةةار
المربيةةة ف ةةي المدين ةةة حي ةةت قام ةةو ا ارف ةةاو بمدي ةةة االحةةتالح به ةةدخ س ةةتر المقبةةرة اليتس ةةفية المالت ةةث لب ةةاه
اعسباط الخاراي تيأتي الهدخ في سياث ممياو حفةر فةي المنطقةة تتةمو فةي  1/8إلةت مةداميج أ ريةة
قريبةةة مةةد تبةةة بةةاه اعسةةباط تتشةةهد هةةذأل المنطقةةة حممةةة تهتيديةةة خط ةرة تتاةةمد إقامةةة قطةةار ه ةتائي
تحدائث تتراتية تمراكز سياحية استيطانية تمنظتمة مراقبة أمنية متطترة.
التهتيدية كشت مركز مممتماو تادت حمتة بأد طةتاقخ مشةتركة مةد بمديةة االحةتالح
تفي سياث المشاريع
ّ

ت"سمطتي ا ار تالطبيمة" اإلسرائيميتيد اقتحمو حي تادت الربابة في سمتاد فةي  1/8تشةر و بأ مةاح
حفر إلقامة اسر سياحي لممشاة تسيقاخ المشرتع بإشرات "سمطة تطتير القدس" اإلسرائيمية تيبمة طةتح
ةطينية باإلاةافة لربطة بةيد
متر بارتفاع  30لا
الاسر  197لا
متر تستت يقةتخ المشةرتع بقاةخ أراض فمس ّ
البؤر االستيطانية في المنطقة.

ت مةةت تةةميد اسةةتهدات المسةةاد اعقتةةت كشةةفو دائ ةرة اعتقةةات اإلسةةالمية فةةي القةةدس بةةأد مسةةتتطنيد
تممتدي ةةا ف ةةي المس ةةاد اعقت ةةت ف ةةي  1/3بحماي ةةة م ةةد ش ةةرطة االح ةةتالح .ت م ةةت تق ةةع ه ةةذأل
ق ةةدتا قة ةرانهخ
ل

يهتديةةا
ةتتطنا
اال تةةداطاو المتتةةا دة تسةةتمر اقتحامةةاو اعقتةةت تكشةةفو دائ ةرة اعتقةةات بةةأد  67مسة ل
ل

مستتطنا مد الطاله اليهتد تأفادو الةدائرة بةأد قةتاو االحةتالح
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ل
محددا لهؤالط الطاله حيت يقتمتد بالتاتح في اميع باحاو المساد.
مسار
لا
ال تحدد
ل

التهويد الديمغرافي:
استمرو سياساو االحتالح بهدخ منازح تمنشآو الفمسطينييد طيمة اخ  2017تبحسةه التقريةر التةادر
ةةد مركةةز "القةةدس لممسةةا دة القانتنيةةة تحقةةتث اإلنسةةاد" فةةي  1/8هةةدمو سةةمطاو االحةةتالح  132منشةةأة
ةكنيا تأس ةةفرو ةةد تشة ةريد 240
س ةةكنية تتااري ةةة تز ار ي ةةة ف ةةي الق ةةدس المحتم ةةة م ةةد بينه ةةا  65منة ة لزال س ة ل

بناط مت الت ذرائع تهي البناط
ل
فمسطينيا نتفهخ مد اعطفاح تتقتخ أذرع االحتالح بهدخ هذأل المنشآو ل
مد دتد ترخيص تالهدخ لدتاع أمنية أت عسباه قابية.

تفي سياث آخر مد التهتيد الةديمتررافي أق ّةر تزيةر الاةيش فةي حكتمةة االحةتالح أفيغةدتر ليبرمةاد خطةة

اديةدةل لتتسةةيع البنةاط االسةةتيطاني فةةي الاةفة الغربيةةة مةد اةةمنها مناقتةةاو لبنةاط  900تحةةدة اسةةتيطانية
اديدة في مستتطنة "أرائيح" المقامة مت أرااي سمفيو .باإلاافة لخطط ليبرمةاد كشةفو القنةاة الماشةرة

اإلسرائيمية د خطط استيطانية اديدة سيقرها "مامس التخطيط اع مت لإلدارة المدنيةة" اإلسةرائيمي تمةن
مةةد خاللهةةا التةراخيص الالزمةةة لبنةةاط  225تحةةدة اسةةتيطانية فةةي ةةدد مةةد المسةةتتطناو تاقةرار مخططةةاو
الحقة لبناط نحت  1145تحدة استيطانية في مختمت مستتطناو الافة الغربية المحتمة.
قضايا:
متابمة لمقرار اعمريكي حتح القدس تكشت خمفياو متاقت بمض الدتح نشرو تحيفة "نيتيترج تايمز"
تتتية لة"اابط مخابراو مترت" يتتاتح خاللهةا مةع 3
ير في  1/6يشير إلت تسايالو
اعميركية تقر لا
ّ

مةةد مقةةدمي الب ةرام الحتاريةةة مةةت القن ةتاو المت ةرية تتتمحةةتر التس ةريباو مةةت التةةرتي لمقبةةتح ب ةراخ اهلل
ةدال مةةد القةةدس .تبحسةةه الاةةابط المتةةرت فةةإد متةةر تبةةاقي الةةدتح المربيةةة تسةةتنكر
اتةةمة لفمسةةطيد بة ل

بدال
القرار اعمريكي لمنا في حيد أنهخ يريدتد إنهاط مماناة الفمسطينييد بر حح سياسي يتم ح براخ اهلل ل
محذر مد أد أت انتفااة فمسطينية قد تار باعمد القتمي المترت.
لا
مد القدس اتمة لفمسطيد

التفاعل مع القدس:
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متر بماا فة اعمتاح المقررة لتندتث د خ القدس لتمكةيد المقدسةييد مةد متااهةة التحةدياو تاع بةاط
المادية تالارائه الباهظة التةي يفراةها مةيهخ االحةتالح .تطالةه المممةاط تالمؤرخةتد المشةاركتد بترامةة
الت ائث التاريخيةة تالمتحةاو اع ريةة التةي تؤكةد رتبةة القةدس إلةت المغةاو المالميةة تايةدا ها فةي المكتبةاو
تأرشةيت المممتمةةاو بمنظمةةاو اعمةةخ المتحةدة تالةةدتح الكبةةرف تاالسةةتفادة مةد ت ةةائث المستشةرقيد المنتةةفيد
ائيمية.
في هذا التدد لمتااهة االد اطاو اإلسر ّ

تفةي القةدس أكةدو الهيئةةة اإلسةالمية المميةا فةةي  1/6أنة ال تنةازح ةةد المدينةة المباركةة تأد أت خطةتاو

أمريكيةةة إس ةرائيمية مرفتاةةة تقالةةو الهيئةةة إد مدينةةة القةةدس هةةي مدينةةة محتمةةة ت مي ة فإن ة تسةةرت ميهةةا
القتانيد الدتلية المتممقة بالمناطث المحتمة تتمةزخ سةمطاو االحةتالح بمةدخ تغييةر "التاةع القةائخ" فةي الةبالد
التي تحتمها لذا فإد أت إاراط قامو ب سمطاو االحتالح أت أت قانتد تتدرأل باطح.

