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تصدر عن إدارة األبحاث والمعلومات
 16-10شباط/فبراير 2016

االحتالل يخطط نكنيش جديد أصفم األقصى
ويمهد نهمزيد من انمشاريع االصتيطانية في انقدس

ميما من التخطيط
يشكل التيويد وما يحمل من تغيير لوجو القدس العربي واإلسالمي وبناء "المعبد" ،نسقًا ً
لدى االحتالل وأذرعو المختمفة ،فال يخمو أسبوع من اقتحام األقصى والكشؼ عن حفريات جديدة ومشاريع
تيويدية قرب وأسفل المسجد األقصى أو من عمميات اليدم والبناء االستيطاني ،الذي تشكل الحكومة
الحالية رأس حر ٍ
بة في تمرير مشاريعو المخمتفة والمتمادية.
التهويد الديني:
أساسيا لدى االحتالل ،لتغيير وجو القدس العربي واإلسالمي وبناء "معبده" ،فال
تمثل إرادة التيويد محرًكا
ً

مؤخر قيام
ًا
تتوقؼ مشاريعو التيويدية أسفل األقصى وفي محيطو ،ومن المخططات التي تم الكشؼ عنيا
االحتالل بالتخطيط إلقامة كنيس ييودي كبير أسفل وقؼ حمام العين ،عمى أن يحت ّل ىذا الكنيس مكان

القاعة الممموكية الكبرى عمى مقربة من األقصى ،عمى أن يسبؽ المشروع توسيع الحفريات التي يقوم بيا
االحتالل في ىذه المنطقة منذ عام  ،2002ويشرؼ عمى المشروع ما يسمى بػ "صندوؽ إرث المبكى"
وىي شركة حكومية تابعة مباشرة لمكتب رئيس الحكومة اإلسرائيمية .وبالنظر إلى موقع الكنيس ،فإنو
ومتصال بحفريات أخرى أسفل األقصى ،ويشير سير ىذه الحفريات
سيكون عمى مقربة من حائط البراؽ،
ً
تباعا بتحويل ىذه المساحات إلى مركز تيويدي ضخم متعدد األغراض
إلى أن االحتالل يقوم
ً
واالستخدامات فوؽ األرض وتحتيا.

ىذه االستباحة المتمادية لألقصى عبر الحفريات ،تأتي مع متابعة االحتالل الستباحة المسجد واالعتداء
المستمر عميو عبر االقتحامات شبو اليومية التي يتعرض ليا ،والتي تترافؽ مع محاوالت المستوطنين أداء
الطقوس التممودية واالعتداء عمى المرابطين والمرابطات وحراس المسجد ،كما ُرصد ارتفاع الدعوات

العبرية عمى مواقع التواصل االجتماعي الداعية إلى اقتحام األقصى خالل األعياد الييودية القادمة ،والتي
استنفار عمى الصعيد الفمسطيني داخل القدس
ًا
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وفي األراضي المحتمة عام .1948

التهويد الديمغرافي:
يعمد إلى اإلخالل بالتركيبة السكانية لمقدس عبر الطرد واالستيطان كجزء من سياسة تيويد المدينة،
ويعتبر ىدم المنازل والمباني من الطرؽ المتبعة لحرمان الفمسطينيين من حقي السكن والعمل ،ففي تقر ٍ
ير
مسكنا ومنشأة خالل شير كانون ٍ
ثان/يناير الماضي
صادر عن مركز أبحاث األراضي ىد االحتالل 64
ً

في الضفة الغربية بما فييا القدس المحتمة .ونتج عن ىذه العمميات تشريد العديد من العوائل ،وتضرر
شخصا كانوا يستفيدون من ىذه المنشآت في تحصيل لقمة عيشيم ثمثيم من األطفال .ىذه
حوالي 340
ً
السياسة اإلسرائيمية تأتي لدفع الفمسطينيين لمغادرة القدس لمسكن أو العمل ،مع فرض ٍ
قيود تعجيزية عمى
العودة من جديد ،عبر قوانين إثبات اإلقامة في القدس لتجديد اليويات الزرقاء.
تصدر ق اررات اليدم من أذرع االحتالل االستيطانية المختمفة ،مما يزيد من أثر ىذا الفعل مع تنوع
أرضا في
السمطات القابعة خمفو ،فخالل ىذا األسبوع اقتحمت طواقم تابعة لػ "سمطة الطبيعة" اإلسرائيمية ً

عمما أن صاحبيا يعيش في كيؼ داخل أرضو بعد قيام االحتالل بيدم منزلو في
سموان وفحصت تربتياً ،

وقت سابؽ بحجة أن األرض ذات طابع أثري .وفي  2/13وزعت طواقم بمدية االحتالل  9أوامر ىدم
تشمل منازل ومحاالً تجارية في سموان ،ويشير فخري أبو دياب عضو لجنة الدفاع عن سموان إلى أن
سيشيد عمى أنقاض مئة
ق اررات اليدم ىذه تأتي ضمن إعادة االحتالل لمشروع الحدائؽ التوراتية والذي
ّ

ار بإخالء أرضو خالل
منزل ومنشأة في سموان .وفي العيسوية قامت طواقم االحتالل بتسميم مواطن قرًا

 24ساعة لمصمحة مشروع "الحديقة الوطنية" ،وىي حديقة ستقام عمى أراضي العيسوية والطور بإشراؼ
كل من بمدية االحتالل و"سمطة الطبيعة" اإلسرائيمية.
ىذه اليجمة الكبيرة خالل ىذا األسبوع لم تتوقؼ عند العيسوية حيث سممت "اإلدارة المدينة" إخطارات
ليدم مسجد و 12من ًزال في منطقة "جبل البابا" شرؽ مدينة القدس المحتمة ،في خطوة تيدؼ إلفراغ

المنطقة من السكان لمصمحة مستوطنة "معاليو أدوميم" ،وقد تم ىدم  4منازل قبل أسبوعين في ىذه
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وأظير تقرير صادر عن حركة "السالم اآلن" حجم التّمدد االستيطاني الكبير في الضفة الغربية بما فييا
القدس المحتمة ،حيث أفاد بأن الحكومة تدعي وقؼ االستيطان وىي في الوقت ذاتو صادقت عمى بناء
 348وحدة استيطانية جديدة في عام  ،2015باإلضافة إلى بناء  1547وحدة استيطانية ثابتة ،مقابل
عاما مثل "الكنس" ورياض األطفال.
 253وحدة متنقمة ،و 63مبنى ً
التفاعل مع القدس:
اجتمعت لجنة القدس برئاسة رامي الحمد اهلل رئيس الوزراء الفمسطيني في  ،2/11وقد بحثت في عدد من
المواضيع المتعمقة بالشأن المقدسي وعمى رأسيا سبل دعم المقدسيين وتعزيز صمودىم ،خاصة عمى
صعيد قطاعات الصحة والتعميم واإلسكان.
فمسطينيا ،صرح بن كيران بأن "المممكة المغربية ستستمر
رسميا
وفدا
وخالل لقاء رئيس الحكومة المغربية ً
ً
ً

في موقفيا الداعم لمشعب الفمسطيني وستستمر في تقديم الدعم الكامل لمقدس في المجاالت كافة ال سيما
في ما يتعمؽ باعتماد القدس عاصمة لمثقافة اإلسالمية ."2019
ُمة وأولويات عمل" ،الذي تنظّمو
وفي مدينة إسطنبول التركية عقد مؤتمر "نصرة األقصى ..قضية أ َّ
"الحممة العالمية لمقاومة العدوان" ،بحضور العشرات من العمماء والدعاة والمفكرين والمثقفين واإلعالميين.
وقد تم توزيع المشاركين عمى ورش عمل متنوعة تتناول جوانب سياسية وفكرية ومعرفية .واختتمت ظير
األحد  ،2/15فعاليات المؤتمر عبر كممات لشخصيات تركية وفمسطينية ولمنظمي المؤتمر.

