قراءة أسبوعيت يف تطوراث األدحاا واملواقف يف ماينت القاس
تصدر عن قسم األبحاث والمعلومات
 12 -6تموز /يوليو 2016

االحتالل يعرقم انمشروع انفهسطيني – األردني في انيونسكو
واالنتفاضة ترفع كهفة حماية انمستوطنات

كثيرا ،حيث عادت االقتحامات بعيد عيد الفطر مباشرة ،ومع
لم تستمر فترة اليدوء عمى جبية األقصى ً

استمرار االنت فاضة عمى الرغم من إجراءات االحتالل ومحاوالت جنوده استفزاز الشبان ومن ثم االعتداء

عمييم ،فإن االنتفاضة تكبد االحتالل ماليين الشواكل في محاولتو زيادة اإلجراءات األمنية حول
المستوطنات .وفي سياق آخر استطاع الذراع الدبموماسي لدى االحتالل عرقمة التصويت عمى المشروع
الفمسطيني -األردني في اليونسكو الذي ينفي أي عالقة لالحتالل بالمسجد األقصى.
التهويد الديني:
توقفت اقتحامات األقصى عمى ضوء تأىب المرابطين واغالق الشرطة اإلسرائيمية لباب المغاربة في
العشر األخيرة من شير رمضان وعيد الفطر ،وقد أدى آالف الفمسطينيين صالة عيد الفطر في المسجد
األقصى ،كما قامت قوات االحتالل بتشديد إجراءاتيا في القدس يوم الجمعة  7/8خالل اليوم الثالث من
العيد ،حبث نصبت حواجز عمى أبواب البمدة القديمة مع تفتيش كل من يتوجو ألداء صالة الجمعة.
يوما ،عادت االقتحامات لألقصى األحد  ،7/10ووصل عدد
وبعد فترة الراحة الوجيزة التي استمرت لـ ً 12
مستوطنا .وفي سياق متصل ذكرت "قدس برس" بأن
مقتحمي المسجد يوم الثالثاء  7/12لـحوالي 221
ً

ائيميا اقتحم المسجد األقصى خالل شير حزيران/يونيو ،وأصيب  67مرابطًا
مستوطنا
1357
ً
وجنديا إسر ً
ً

ومعتكفًا خالل المواجيات مع المستوطنين والجنود.
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التهويد الديمغرافي:
تتابع أذرع االحتالل عمميات اليدم بحق منازل ومنشآت الفمسطينيين في القدس ،ففي  7/7أقرت محكمة
"العدل العميا" اإلسرائيمية ىدم منزل عائمة الشاب بالل أبو زيد ،المتيم بمساعدة شيداء قباطية الثالثة في
تنفيذ عممية بالقدس في شير شباط/فبراير الماضي ،فيما قامت طواقم بمدية االحتالل بتسميم غرامات
مالية لسكان في حي جبل الزيتون .كما ىدمت جرافات االحتالل في  7/12مزرعةً ومرآبا لتصميح
المركبات في بمدة عناتا شمال شرق القدس المحتمة بحجة عدم الترخيص.
وفي سياق البناء االستيطاني قالت منظمة "السالم اآلن" في  ،7/9بأن االحتالل سيكشف عن مخططات
لبناء  169وحدة استيطانية جديدة شرقي القدس المحتمة خالل الفترة المقبمة .كما أكد "المكتب الوطني
لمدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان" ،بأن االحتالل صادق عمى خطط لبناء نحو  800وحدة سكنية
شرقي القدس المحتمة وفي محيطيا ،كما سيقيم  560منزالً في مستوطنة "معاليو أدوميم" ،و 140من ًزال
في مستوطنة "راموت" ونحو  100في "ىار حوما" وفي "بسغات زئيف".
انتفاضة القدس:
تستمر االنتفاضة عمى وقع تجدد عمميات المقاومة ،وشيد ىذا األسبوع عممية جديدة ،حيث قام فمسطيني
في  7/6بعممية دىس أصيب عمى أثرىا ثالثة جنود بجروح متوسطة ،عمى شارع رقم  60بالخميل.
استمرار االنتفاضة يكمف ميزانية االحتالل ماليين من السواكل ،فقد طالبت و ازرة مالية االحتالل بتحويل
مبمغ  14.5مميون شيكل لزيادة حراسة المستوطنات في الشطر الشرقي من القدس ،ووفقًا ليذه األرقام
سنويا.
فإن حماية كل مستوطن تتطمب نحو  30ألف شيكل ً

وفي سياق العمميات ذكر مركز معمومات "وادي حموة" ،بأن  7مقدسيين استشيدوا برصاص االحتالل منذ
بداية العام ،بينيم طفمة وسيدة وفتى ،وقدر أبرز التقرير الصادر عن المركز بأن االحتالل يستمر
مقدسيا ،خالل النصف األول من العام
باحتجاز عدد من جثامين الشيداء من القدس ،واعتقال 963
ً

عاما .ويقف خمف عمميات
طفالً 32 ،
الحالي ،بينيم  47امرأة وً 366
طفال منيم تقل أعمارىم عن ً 12
القتل المباشرة ىذه ما ذكرتو صحيفة ىآرتس العبرية ،عن تعمد جنود االحتالل االحتكاك المباشر مع
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توتر في شرقي القدس،
الشبان ،وافتعال المشاكل معيم ،وذكرت الصحيفة بأن العيسوية من أكثر المناطق ًا
حيث تندلع مواجيات بشكل شبو يومي.

وفي إطار استمرار االحتالل باحتجاز جثامين الشيداء ،كشفت معمومات عن إعطاء المحكمة اإلسرائيمية
العميا ميمة حتى  24من الشير الحالي لمنيابة اإلسرائيمية ،لمعمل عمى إيجاد آلية مناسبة لإلفراج
التدريجي عن الجثامين ،ووصل عدد الجثامين المحتجزة لدى االحتالل لـ  8من محافظة القدس ،ومع
ذلك فإن حيثيات الميمة تشير إلى مماطمة جديدة واستمرار في المعاممة غير اإلنسانية لمشيداء وذويييم.
ار بمنع تنظيم
وفي محاوالت االحتالل لمحد من أي حراك يواجيو ،أصدر وزير الجيش أفيغدور ليبرمان قرًا

"الحراك الشبابي" العامل في الضفة الغربية والقدس المحتمتين ،ويعتبر القرار بأن التنظيم غير قانوني ،وقد

نقال عن مصادر أمنية بأن التنظيم يعمل بتوجيو من حزب اهلل المبناني وايران
أوردت اإلذاعة العبرية ً
ويتمقى أمو ًاال من شخصيات مقيمة في لبنان واألردن.
التفاعل مع القدس:
قامت منظمة "اليونسكو" الثالثاء  ،7/12بتأجيل البت في مشروع القرار األردني الفمسطيني المشترك
بخصوص القدس واسالمية المسجد األقصى المبارك ،وصرح متحدث باسم و ازرة الخارجية اإلسرائيمية
جيودا كبيرة لموصول ليذه النتيجة ،وتنشط سفارات دولة االحتالل لمحاولة عدم تبني اليونسكو
بأنيم بذلوا
ً
ليذا المشروع .حيث تتضمن مسودة المشروع إعادة المسجد األقصى إلى الوضع التاريخي قبل احتالل

القدس عام  ،1967وبأن االحتالل ليس لو أي عالقة بالمسجد األقصى ،كما يعطي المشروع االحتالل
صورتو الحقيقية كقوة محتمة غاشمة ،تقوم باالعتداء عمى األماكن المقدسة وأماكن الصالة ،وتيدد
أساسات األقصى ،مع ذكر خرق االحتالل لالتفاقيات الدولية.
مدير لصندوق
ًا
وعمى صعيد آخر وقع المجمس الفمسطيني لإلسكان والبنك اإلسالمي لمتنمية بصفتو

األقصى في  ،7/11اتفاقية لتمويل مشروع دعم اإلسكان والبنية التحتية في مدينة القدس بقيمة اجمالية
بمغت  3ماليين دوالر أميركي ،واالتفاقية تيدف لدعم األسر الحاصمة عمى رخص بناء ولم تعد قادرة
عمى تشييد البناء ،عمى أن تستفيد من المشروع  285عائمة مقدسية بواقع  10400شخص.
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