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األوقاف جكشفث عه األضرار الحي ألحقحها قىات االححالل باألقصى خالل إغالقه في جمىز
وسفراء دول عربية وإسالمية يحسابقىن للحطبيع مع دولة االححالل

كشؼ تقرير دائ ةر األوقاؼ اإلسالمية في القدس المحتمة عف حجـ األضرار التي لحقت بالمسجد األقصى
خالؿ شير تموز /يونيو الماضي ،والتي تنوعت بيف العبث بمحتوياتو وأخذ عينات مف جد ارنو وأرضياتو،
وأماـ ىذا االعتداء الجسيـ عمى واحد مػف أىػـ المقدسػات اإلسػالمية ،خ تػ ت األصػوات العربيػة واإلسػالمية
المنددة بيذه الجريمة ،وكيؼ يديف العرب إجراءات االحتالؿ ،وىـ يتسابقوف لػ "خطب ود" االحتالؿ ،عمى
الص ػػعيد الرس ػػمي ،ب ػػالتزامف م ػػي محاولػ ػػة تطوي ػػي الحال ػػة الش ػػعبية م ػػف خػ ػػالؿ حم ػػالت مش ػػبوىة ف ػػي مواقػ ػػي
التواصػؿ االجتمػػاعي وتسػتعر

الق ػراءة تطػػورات التيويػد السػػكاني فػي القػػدس المحتمػػة ،مػف ىػػدـ لمنػػازؿ

المقدسػييف ومنشػتتيـ ،والتشػريعات القانونيػة الراميػة ل صػؿ عشػرات اآلالؼ مػنيـ عػف القػدس المحتمػة ،فػػي
سياؽ إحداث تغييرات ديموغرافية مباش ةر في األراضي المحتمة
التهويد الديني والثقافي والعمراني:
لـ يكف إغالؽ المسجد األقصى ما بػيف  01و 22تموز/يونيػو حػداا عاديػا ،فقػد اسػتباحت قػوات االحػتالؿ
المسجد األقصى خالؿ ىذه المدة وبعد عدة أشير عمى ىذه األحداث ،أصدرت دائػ ةر األوقػاؼ اإلسػالمية
فػي القػػدس تقريرىػا النيػػائي عػػف األضػرار التػػي لحقػت باألقصػػى خػػالؿ فتػرة إغالقػػو وأكػد التقريػػر تحطػػيـ
االحػتالؿ معظػـ أق ػاؿ غػرؼ األقصػى وخزائنػو ،وتكسػير بالطػات وحجػارة فػي عػدد مػف األمػاكف ،وال ػدخوؿ
ألجيػ ػزة الحاسػ ػػوب والحصػ ػػوؿ عمػ ػػى ال ػ ػػمعمومات المخزنػ ػػة داخميػ ػػا وعمػ ػػى الػ ػػرغـ مػ ػػف عػ ػػدـ فقػ ػػداف أ مػ ػػف
يبيف قياـ قوات االحتالؿ بالعبث بيا وبعارتيا
الموجودات أو السجالت ،إال أف التقرير ّ

ومف أبرز نتائج التقرير الكشؼ عف تابيػت بػراغ حديديػة فػي أجػزاء متعػددة فػي جػدراف قبػة الصػخرة ،ومػف
نصػت ،إضػافة لقيػاـ قػوات االحػتالؿ بعخػذ عينػات مختم ػة مػف القبػة ومػف
المرجح أف تكوف أجي ةز رصػد وت ّ

ساحات المسجد األقصى ومصمياتو

ػومي،
وفي سياؽ متصؿ باعتداءات االحتالؿ عمى األقصى ،تستمر اقتحامات المسػتوطنيف بشػكؿ شػبو ي ّ
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طالبا ييوديا وفي  00/22حاولت مجموعة مف المستوطنيف اقتحاـ األقصى مف جية باب المجمس ،في
محاولة الستخداـ ىذا الباب في االقتحامات إلى جانب باب المغاربة التي تسيطر عميو قوات االحتالؿ
التهويد الديمغرافي:

تستمر أذرع االحتالؿ في ىدـ منازؿ المقدسييف و ومنشتتيـ ،ف ي  00/22ىدمت جرافات االحتالؿ منزال
فػي العيسػوية باإلضػػافة إلػى مبنػى قيػػد اإلنشػاء فػي شػػع اط وفػي  00/29بػدأ أحػػد المقدسػييف بيػدـ منزلػػو
ت اديا لمغرامات الكبيرة مف سمطات االحتالؿ ،وفي  00/29وزعػت سػمطات االحػتالؿ عػددا مػف إخطػارات
اليدـ في العيسوية
وكش ت صحؼ عبرية في  00/20عف تسويؽ  62وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بسغات زئيؼ"،
وتتوزع الوحدات عمى  1مباف بارت ػاع  2- 9طبقػات ،تضػـ كػؿ واحػدة منيػا اػالث وحػدات سػكنية ،تتكػوف
الواحدة مف عدة غرؼ واسعة
ومتابعة لمتشريعات القانونية التي تقرىا سمطات االحتالؿ وتستيدؼ الوجود ال مسطيني في القدس المحتمة،
صػػادقت المجنػػة الوزاري ػػة اإلس ػرائيمية لمتش ػػريي فػػي  00/22عمػػى ق ػػانوف "أسػػاس الق ػػدس" ،ويسػػمح التع ػػديؿ
ب صؿ مخيـ شع اط لالجئيف وك ر عقب عف القػدس ،وييػدؼ القػانوف إلػى خ ػ

نسػبة ال مسػطينييف فػي

القدس المحتمة ،مف خالؿ نقؿ  011ألؼ فمسطيني مف ن وذ بمدية االحتالؿ في القدس ،إلى ن وذ مجمس
إدار يش ّكؿ الحقا وسيعر

تعديؿ القانوف عمى "الكنيست" لمتصويت عميو في القراءتيف الاانية والاالاة

قضايا:
أمر سػريا ،أو فػي إطػار التقػارب ال ػرد مػي االحػتالؿ ،ف ػي مقابمػة
لـ يعد الجنوح العربي باتجاه االحتالؿ ا
صرح بعنو يجر حوارات مػي سػ راء  02دولػة
صح ية مي س ير االحتالؿ في األمـ المتحدة داني دانوفّ ،
عربي ػػة واس ػػالمية ال تق ػػيـ عالق ػػات دبموماسػ ػػية م ػػي دولت ػػو ،ووص ػػؼ دان ػػوف س ػ ػ راء ى ػػذه ال ػػدوؿ ب ػػعنيـ كػ ػػانوا
ي تجاىمونػو فػػي أروقػػة األمػػـ المتحػػدة ،أمػػا اليػػوـ فيقومػوف بمصػػافحتو ويتبػػادلوف العنػػاؽ معػػو ،ويتعػػاوف مػػي

بعضيـ خمؼ الكواليس ضمف مبادرات مشتركة بحسػب دانػوف وأعمػف دانػوف بعنػو يعمػؿ عمػى إخػراج ىػذه
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الحؿ ،وليذا نعزز ىذا التعاوف"
وتعتي ىذه التصريحات وسط األخبار المتتالية عف لقاءات عربية رسمية وشبو رسمية ،مي شخصيات في
االحتالؿ ،باإلضافة لمزيارات السرية التي تقوـ بيا شخصيات رسمية عربية لدولة االحتالؿ ،وقياـ مقربيف
مػػف األوس ػػاط الحاكم ػػة ف ػػي ال ػػدوؿ العربي ػػة ،ب ػػالترويج عب ػػر وس ػػائؿ التواص ػػؿ االجتم ػػاعي ألىمي ػػة و"فوائ ػػد"
التطبيي مي االحتالؿ وحؿ القضية ال مسطينية بشكؿ دائـ
التفاعل مع القدس:
اسػتقبؿ العاىػؿ األردنػي الممػؾ عبػد اث الاػاني فػػي  ،00/22وفػد مجمػس الكنػائس العػالمي ،وص ّػرح خػػالؿ

المقػػاء بػػعف األردف ضػػد أ ّ محػػاوالت لمصػػادرة ممتمكػػات المسػػيحييف فػػي القػػدس المحتمػػة ،مشػػددا عمػػى أف
المقدسػات المسػيحية تحظػى باالىتمػاـ ن سػو ،والرعايػػة التػي يولييػا لممقدسػات اإلسػالمية وأكػد بػػعف األردف

سيواصؿ جيوده لمح اظ عمى األماكف المقدسة والدفاع عف ممتمكات الكنائس في جميي المحافؿ الدولية
وفي العاصمة السودانية الخرطوـ ،اختتمت أعماؿ المؤتمر اإلسػالمي لػوزراء الاقافػة ،وأعمػف المػؤتمر عػاـ
ػث
 2106عاما لمتراث في العالـ اإلسالمي ،بالتزامف مي االحت ػاء بالقػدس عاصػمة لماقافػة اإلسػالمية ،وح ّ
المؤتمر الجيات المختم ة فييا عمى وضي البػرامج واألنشػطة ل ائػدة المدينػة المحتمػة ودعػا المػؤتمر الػدوؿ
األعضاء إلى إعالف توأمة مي مدينة القدس ،واستضافة أسبوع خاص بمدينة القدس فييا ضمف برنامجيا
السنوية

