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تصدر عن إدارة األبحاث والمعلومات
 23 - 17شباط /فبراير 2016
االحتالل يمعه في استهداف المقدسييه
ومعطيات االستيطان تنبئ بالمزيد منه

يعمل االحتالل عمى زيادة الوجود الييودي في الضفة الغربية والقدس ،ويمعن في سياساتو التي تستيدف
الوجود المقدسي فيما يأتي ذلك في ظل تصاعد االستيطان حيث زاد الوجود االستيطاني في الضفة منذ
تولي نتنياىو رئاسة الحكومة اإلسرائيمية عام  2009بنسبة تتعدى  %50كما أظيرت األرقام والمؤشرات
األخيرة.
التهويد الديمغرافي:
يشكل الفمسطينيون عقبة أساسية أمام خطط االحتالل ،فيعمل عمى إخراجيم من المعادلة وزيادة وجوده
عبر المستوطنات واالستيطان ،وال تقف ممارساتو تجاه المقدسيين عمى الطرد واإلبعاد بل تتعداىا لسياسة
اإلىمال المتعمدة ،ومن صورىا ما تقوم بو بمدية االحتالل في القدس وشركة المياه "جيحون" و"سمطة
المياه" في و ازرة البنى التحتية اإلسرائيمية ،من إىمال متعمد وتأخر في تطوير واصالح شبكة المياه التي
عددا من األحياء المقدسية الواقعة خمف الجدار الفاصل .ومما يظير حجم معاناة السكان في ىذه
تزود ً

األحياء كون الشبكة الحالية مييأة لخدمة  15000شخص فيما تجاوز عدد السكان  80ألفًا ،وكمية المياه
المتوافرة أقل بكثير من الحد األدنى الذي حددتو منظمة الصحة العالمية.
ىذا اإلىمال الممنيج الذي يفضي لتحويل بعض أحياء القدس إلى منطقة منفرة وغير قابمة لمعيش،
يمضي مع استمرار االحتالل في ىدم المنشآت الفمسطينية حيث طاول معول اليدم خالل ىذا األسبوع
عددا من "البركسات" والمنشآت الزراعية في قرية العيسوية إلنشاء حديقة "قومية" لممستوطنين ،ستقام عمى
ً

دونما من أراضي بمدتي الطور والعيسوية ،وىي مساحة كافية لتأمين تواصل جغرافي بين
مساحة ً 740
مستوطنة "معاليو أدوميم" والمدينة المحتمة .وفي  2/21ىدمت جرافات االحتالل مدرسة "أبو النوار

األساسية" بعد مصادرة محتوياتيا ،والمدرسة ىي الوحيدة ألطفال تجمع "أبو النوار" البدوي شرقي القدس
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ىدم االحتالل لممنشآت ومنازل المقدسيين ومحاولة إخراجيم من المدينة المقدسة ،يأتي مع الق اررات
والعطاءات االستيطانية وتوسيع المستوطنات ،ومن ذلك مخطط تنظيمي وضعتو بمدية االحتالل في
القدس لتوسعة مستوطنة "راموت" عمى حساب أراضي قرى لفتا وبيت إكسا وبيت حنينا ،ويحمل المشروع
دونما سيقام عمييا  1435وحدة استيطانية،
اسم "منحدرات راموت" ويقع عمى مساحة أكثر من ً 419
و 240وحدة خاصة ،ووصف متخصصون ىذا القرار بأنو بالغ الخطور ويأتي ضمن المشاريع
االستراتيجية التي يقوم عمييا االحتالل لترسيخ ضم الشطر الشرقي من القدس ،وزيادة أعداد المستوطنين
فيو.
ىذا االزدياد في أعداد المستوطنين ظير عبر معطيات رسمية صادرة عن دائرة اإلحصاء اإلسرائيمية،
حيث ارتفع العدد خالل رئاسة بنيامين نتنياىو لمحكومة منذ عام  2009حتى اآلن بنسبة  ،%55كما
أشارت األرقام بأن نسبة الزيادة السكانية في المستوطنات تبمغ  4أضعاف مثيالتيا في المدن المحتمة،
وأن عدد السكان الييود في الدولة العبرية ارتفع خالل ىذه الفترة بنسبة  %13بوتيرة سنوية .%1.8
قضايا:
أمام استمرار عمميات انتفاضة القدس وازدياد أثرىا ،يزداد التغول اإلسرائيمي في محاولة لقمع االنتفاضة
والحد من نتائجيا وفاعميتيا ،ففي رصد ألبرز تصريحات القيادة اإلسرائيمية أطمق زعيم حزب "البيت
الييودي" المتطرف نفتالي بينيت دعوات إلى قتل الفمسطينيين ،وتوسيع سياسة العقاب الجماعي ضد
قائال "إذا ما خرج منفذ عممية من قرية يجب أن ندخل
التجمعات التي يخرج منيا منفذو العمميات الفدائية ً
القرية ونيدم البيوت فييا ،وندفن جثتو بمقبرة سرية بالقدس" .كما اقترح وزير المواصالت في الحكومة
اإلسرائيمية "يسرائيل كاتس" –ليكود -بطرد عائالت منفذي العمميات إلى سوريا أو قطاع غزة كـ "خطوة
رادعة" .وقال كاتس" :ىذه الخطوة قد تكون أكثر فاعمية أمام "موجة عنف" األطفال ،والتي من شأنيا أن
كافيا" .وقد أعمن نتنياىو
تردع وتنيي ىذه الظاىرة بعد عدة عمميات طرد ،ألن ىدم البيوت لوحده لم يعد ً

تأييده لالقتراح مع اعتباره بأن "الجياز القضائي لن يسمح بذلك" ،عمى أن يناقش الموضوع في المجمس
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التفاعل مع القدس:
أدانت و ازرة الخارجية الفمسطينية اقتحامات المتطرفين لممسجد األقصى المبارك ،والدعوات التي تطمقيا
الجمعيات الييودية المتطرفة ،كما أدانت الو ازرة مخطط بمدية االحتالل و"سمطة تطوير القدس" إلقامة خط
جدا مثل البمدة القديمة والمسجد األقصى.
"تمفريك" يمر بمناطق حساسة ً

وستعقد منظمة التعاون اإلسالمي القمة االستثنائية الخامسة في جاكرتا  7-6آذار/مارس القادم ،لمحاولة

إعادة القضية الفمسطينية إلى صدارة المشيد السياسي في ظل تعنت وانتياكاتو المتواصمة التي تطال
دعما لمفمسطينيين في سعييم السترداد حقوقيم المشروعة.
المقدسات ،لمخروج بموقف دولي موحد يشكل ً

