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تصدر عن إدارة األبحاث والمعلومات
 9 - 3شباط /فبراير 2012

خالفات حىل كاميرات األقصى
واالحتالل مستمر في استهداف المسجد

يشكل "الحل" الذي توصل إليو االحتالل لمسألة إيجاد مساحة خاصة لصالة الييود المشتركة عند حائط
البراق المحتل خطوة إضافية عمى طريق تيويد األقصى تطال منطقة القصور األموية ،وفي موازاة ذلك
يزيد االحتالل وتيرة استيداف الفمسطينيين لضرب "انتفاضة القدس" والقضاء عمييا فيما تستمر العمميات
الفردية لتتحدى اإلجراءات األمنية التي يفرضيا االحتالل والقرارت التي يسمييا االحتالل "ردعية".
التهويد الديني:
تمضي آلة التيويد اإلسرائيمية في تغيير ما يمكنيا في المدينة المحتمة ،ويشيد المسجد األقصى والمناطق
المحيطة بو تصاعد وتيرة االستيداف مع مصادقة االحتالل عمى مخطط لتخصيص مساحة جديدة عند
السور الغربي لممسجد إلقامة الصموات الشتركة لمييود من الرجال والنساء .وطالبت دائرة األوقاف
اإلسالمية قائد شرطة "لواء القدس" بإزالة المنصات المعدنية والخشبية التي تم استحداثيا في الجزء
الجنوبي الغربي من األقصى ،كـ "ساحات صالة ييودية بمحاذاة السور الغربي لممسجد األقصى" ،وىي
مساحة تابعة لألوقاف اإلسالمية .كما استنكرت الحكومة األردنية "تمادي االعتداءات اإلسرائيمية عمى
منطقة القصور األموية بالقدس" ،مطالبةً إياىا بكف يدىا عن ىذه المنطقة واعادتيا لممالك األصمي ،أي
األوقاف اإلسالمية.
ومع أن التصريح األردني حول منطقة القصور ليس سوى ردة ٍ
فعل ال أكثر ،تشيد العالقة مع االحتالل
فتور من نوع آخر ،فقد عاد موضوع تركيب كاميرات مراقبة في األقصى لدائرة المتابعة من جديد خالل
ًا
ىذا األسبوع .وكشفت صحيفة "ىآرتس" العبرية عن عقد جولة مباحثات بين الطرفين األردني واإلسرائيمي،
مؤكدة أن الخالفات ال تزال قائمة ولم يحدث أي تقدم حول ىذا الموضوع .ومع أن االتفاق بين الجانبين

قد جرى منذ شيرين فإن ثالث نقاط خالفية تشكل العقبة األبرز إلتمامو ،أوليا من ىي الجية المتحكمة
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فمسطينيا
االحتالل بوضعيا في جميع مناطق المسجد وداخل مصميات األقصى وىو خيار مرفوض
ً

أردنيا.
و ً

التهويد الديمغرافي:
ال تقف اعتداءات االحتالل عمى التيويد الديني فقط ،بل تمضي بالتوازي مع محاوالت االحتالل طرد
وحصار الفمسطينيين في القدس ودعم الوجود االستيطاني في المدينة ،فخالل ىذا األسبوع قامت أذرع
محال في العيسوية ،وقاعة مناسبات في العيزرية ،كما ىدمت
االحتالل بعمميات ىدم متعددة شممت ً
منزلي الشييدين عمر عساف وعنان أبو حبسة في مخيم قمنديا ،وفي  2/8قامت طواقم من بمدية
سكنيا في بمدة العيسوية ،وقد لفت
االحتالل في القدس ،بتوزيع إخطارات ىدم إدارية عمى  20منزالً
ً

السكان إلى أن المنازل مرخصة وق اررات اليدم تأتي في إطار الحصار المفروض عمى الفمسطينيين،
فمعظم الق اررات لم تحمل اسم أصحاب المنازل ،وىي إلحداث بمبمة والبتزاز السكان في ىذه المنطقة.
عمميات اليدم المتتالية تأتي في ظل دعوات إسرائيمية لعزل البمدات المقدسية عن القدس ،ففي عدد
الجمعة  2/5كشفت صحيفة "معاريف" عن قيام حركة جديدة تدعو إلى إقامة جدار عازل داخل مدينة
القدس المحتمة لعزليا عن القرى الفمسطينية الواقعة في "شطرىا الشرقي" .وتيدف الحركة التي أسسيا
النائب السابق في "الكنيست" حاييم رامون ،إلى "العمل من أجل قدس ييودية" ،والجدار سيعزل أكثر من
 200ألف فمسطيني مما يرفع نسبة الييود إلى .%80
قضايا:
مع ارتفاع العمميات النوعية في "انتفاضة القدس" ،يرفع االحتالل من إجراءاتو االنتقامية بحق الشيداء
وذوييم ،فقد كشفت صحيفة "ىآرتس" العبرية عن مشروع إسرائيمي يقضي بمصادرة أموال وممتمكات
شخصية لمن يشتبو بتنفيذىم عمميات ،من دون تدخل من المحكمة ،وىو إجراء اعتبرتو دوائر قضائية

مرقبين في إطار المحاولة إلجياض االنتفاضة بالقوة
إسرائيمية غير قانوني .ويأتي المشروع بحسب ا
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التفاعل مع القدس:
في  2/8أعمن مسؤولون ونشطاء مقدسيون عن تدشين الحممة الوطنية إلعادة إعمار بيوت ذوي الشيداء
كبير
تجاوبا ًا
عددا من المناطق والبمدات الفمسطينية ،وقد وجدت
التي دمرىا االحتالل ،وستشمل الحممة ً
ً
من المواطنين .وتأتي ىذه الحممة لتعبر عن التضامن الفمسطيني كما أنيا تأتي في ظل االنشغال العربي
عن القدس وأىميا.
وفي إطار تقديم تجربة معرفية عن األقصى عن بعد ،أطمقت شركة "جوال" أول فيديو تعريفي بالمسجد
األقصى بتقنية  320درجة ،ضمن سمسمة فيديوىات تعريفية بالقدس سيتم إطالقيا قر ًيبا ،ويمكن الفيديو

المشاىد من التحرك داخل المسجد األقصى وساحتو بزاوية  320درجة من خالل تحريك ىاتفو الذكي في
أي إتجاه ليعيش تجربة الحركة داخل ىذا المكان والتفاعل معو ،أو عبر تحريك األسيم عمى أجيزة
الكومبيوتر.

