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المزيد من التهويد في محيط األقصى

واستمرار استهداف حي سلوان جنوب المسجد
ططعر لى سبسطع افطيعيد افديني يرطوط وونئء سغطس في سبسطعطنة "سعئفيو ىزيطيم"،
اا
شيد األبسوعع افائتت
عكذفك وكنيس "جعىرة إبسراتيل" غرب افسبسجد األقص في عقت طبسطسر فيو االقطحئسئت عااللطداء لى
افسصىين عسعظاي األعقئف سن حراس عبسدنة .كسئ طبسىّست  7لئتالت أعاسر وإخالء سنئزفيم في حي

طسييدا فططبسىسيئ جسعية "لطيرت كعىنيم" االبسطيطئنية سع إقرار  041سىيعن شيكل فدلم االبسطيطئن
بسىعان
ا
في افضاة افغروية وسئ فييئ افقدس .عدفعت ىذه افططعرات سنظسة افطعئعن اإلبسالسي إف طرح لقد قسة

يطعرض فو
ابسطثنئتية حعل فىبسطين عافقدس فيسئ شيد األردن طظئىرات حئشدة نصرة فألقص عر ا
فضئ فسئ ّ
سن الطداءات.

التهويد الديني:
طبسطسر افسحئعالت اإلبسراتيىية فطيعيد افسبسجد األقص عسحيطو لور إحئططو وئفكنس عاألونية افطي طنئفس
ّ
افطئوع اإلبسالسي فىسكئن عطحئعل طسبسو عسن ذفك كنيس "جعىرة إبسراتيل" حيث يعطزم االحطالل نشر
سنئقصة فونئء افكنيس في حي افشرف وئفوىدة افقديسة .عافكنيس لوئرة لن سون ضخم في سقوب وئرطائع

نحع  50سط ار ،لى بست طوقئت ،اثنطئن طحت األرض عأروع فعقيئ وسبسئحة ونئء إجسئفية قدرىئ 1411
سطر سروع ،على سبسئحة  078م ،5ودلم سوئشر سن افحكعسة افصييعنية ،عوطكىاة نحع  51سىيعن شيكل

( 10سىيعن .)$
عوسعازاة ذفك ،طعسل بسىطئت االحطالل فوىعرة سخطط شئسل فطيعيد حئرة افشرف افعاقع غرب األقص حيث
طم رصد سوىغ  151سىيعن شيكل (نحع  41سىيعن دعالر) فطنايذ سشئريع سطزاسنة في افحي ،طرلئىئ سئ
بسس وـ "افشركة فططعير افحي افييعدي" .عيعطور افحي ىدفائ فىطيعيد افسبسطسر حيث افططح االحطالل فيو
ط ّ
"كنيس افخراب" ،عىع ألى كنيس في افوىدة افقديسة ،كسئ يعجد فيو حعافي  6111سبسطعطن.
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أسئ في حي رأس افعسعد وبسىعان جنعب االقص فقد شرلت بسىطئت االحطالل وعسىيئت حار فطنايذ سخطط
دعنسئ سخصصة فـ
ونئء "سغطس" (ورك دينية) لى سبسئحة دعنم كئسل سن أرض سبسئحطيئ حعافي  5.5ا
"االبسطخداسئت عافسناعة افعئسة" سالصقة فسبسطعطنة "سعئفيو ىزيطيم" .عكئنت بسىطئت االحطالل ونت في

حديديئ وطعل  8أسطئر حعل افسنطقة افسذكعرة،
بسيئجئ
ابسطنئديئ وطعل  4أسطئر ،ععضعت
جدار
عقت بسئوق اا
ا
ا
ا
يؤدي إف سنع بسكئن افسنطقة سن طقديم أي سخططئت
عذفك لى األرض افسطوقية وعد ونئء "افسغطس" ،سئ ّ

سبسطقوىية فىسناعة افعئسة عفق طصنيف وىدية االحطالل.
التهويد الديمغرافي:

في بسيئق افطيعيد افديسغرافي ،صئدقت حكعسة االحطالل لى طحعيل سوىغ  041سىيعن شيكل فدلم سيزانية
افسبسطعطنئت وئفضاة افغروية عافقدس افسحطىطين ،ضسن افسيزانية افبسنعية فعئسي  .5116-5115ععفقائ
ونئء لى اطائق سبسوق سع حزب "افويت افييعدي"
فصحياة "ىآرطس" فإ ّن سيزانية افسبسطعطنئت جئءت ا
عافطائىسئت سع سجىس سبسطعطنئت افضاة افغروية "ييشع" .عوحبسب افقرار ،بسيطم طحعيل سوىغ  541سىيعن

شيكل سن سيزانية لئم  5115ع 111سىيعن سن سيزانية لئم  5116فصئفح االبسطيطئن ،عبسيخصص جزء
كوير سن افسيزانية فشق افطرق عططعير افسحسيئت افطويعية عطحبسين افسرافق افبسيئحية ،وئإلضئفة فىسنح

األسنية فىسجئفس افسحىية ،عفونئء قر فىطالب.
عفي بسيئق طيعيد حي بسىعان عطثويت افعجعد االبسطيطئني فيو ،بسىست بسىطئت االحطالل  4لئتالت سقدبسية

طسييدا فطبسىيسيئ فجسعية "لطيرت كعىنيم" افطي ططعف ألسئل
أعاسر وإخالء سنئزفيم عذفك ويدف إخالتيئ
ا
افطيعيد في افوىدة افقديسة ،عفي بسىعان وشكل خئص ،ورلئية عدلم سن افسبسطع افحكعسي .كسئ طم طبسىيم
أعاسر سشئوية فثالث لئتالت أخر في حي وطن افيع وبسىعان حيث طدلي جسعية "لطيرت كعىنيم" أن

أن افونئء لىييئ غير قئنعني.
سىكية األرض طععد فييعد سن افيسن سنذ لئم  1885ع ّ
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التفاعل مع القدس:
قئصر لن
اا
في سعاجية افيجسة افسبسطسرة فطيعيد افقدس عاألقص ال يزال افسعقف افعروي عاإلبسالسي
جدي فعضع ٍّ
حد فو عانيئتو .عورز سن
افطصدي فسسئربسئت االحطالل ،فضالا لن االنخراط في سشرعع ّ
افسعاقف إلالن سنظسة افطعئعن اإلبسالسي االبسطعداد فعقد قسة ابسطثنئتية فوحث افططعرات افطي طشيدىئ

افقضية افاىبسطينية عافقدس عاألقص  ،ونئء لى طىب سن افرتيس سحسعد لوئس .عقئفت افسنظسة إن لقد
أيضئ في إطئر افجيعد افطي طوذل فحشد افدلم عافسبسئندة
افقسة ،افطي بسيحدد عقطيئ عسكئن انعقئدىئ ،يأطي ا
فىشعب افاىبسطيني عقضيطو افعئدفة لى افسبسطعيين اإلبسالسي عافدعفي ويدف إنيئء االحطالل اإلبسراتيىي
فاىبسطين عاقئسة دعفطيئ افسبسطقىة علئصسطيئ افقدس.

نددت وئاللطداءات افسبسطسرة لى افسبسجد األقص عطئفوت افجيئت افربسسية وسعقف
عشيد األردن طظئىرة ّ
فئلل فعقف سسئربسئت االحطالل .عدلئ افسشئركعن إف إفغئء افسعئىدات افسعقعة سع االحطالل سن وىدىم،
وئإلضئفة إف طرد افبساير اإلبسراتيىي سن لسئن ،ععقف كل أشكئل افططويع سع افدعفة افعورية ،عبسحب

افبساير األردني ،وئإلضئفة إف

إدانطيم افطنبسيق األسني وين افبسىطة افاىبسطينية عاالحطالل في ظل

االلطداءات افسبسطسرة لى األرض ،عاإلنبسئن ،عافسقدبسئت.
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