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جصدر عه إدارة األبحاخ والمعلومات
 14 -8حزيران/يوويو 2016

انتفاضة القدس تضرب في العمق اإلسرائيلي واالحتالل يرد بمزيد من القمع والتهىيد
يتابع االحتالل ىجمتو التيويدية عمى الصعد كافة ،فمع شير رمضان يمعن االحتالل بحصار األقصى
والتدخل في أعمال الصيانة والترميم ،كما سير في المسجد دورية سيارة لممرة األولى منذ احتالل كامل
القدس .وعمى الصعيد الديمغرافي تم الكشف عن خطط عديدة لمشاريع وحدات استيطانية جديدة ،ولبناء
شبكة مواصالت تربط القدس بباقي األراضي المحتمة .وفي سياق انتفاضة القدس ،برز خالل مدة الرصد
عممية نوعية في "تل أبيب" استيدفت مركز "شارونا" التجاري بالقرب من وزارة الجيش وشكمت خيبة أمل
ائيميا من احتمال تقميدىا.
لممراىنين عمى انتياء االنتفاضة ،كما أثارت قمقًا إسر ً
التّهويدّالدينيّ :
ٍ
لمستويات جديدة ،ففي  6/12بدأ االحتالل بتطبيق إجراءات جديدة في
تصل االعتداءات بحق األقصى
المسجد ،وكان أبرزىا تسيير دورية أمنية داخل عربة كيربائية جابت ساحات األقصى ،وىي المرة األولى
منذ احتالل كامل المدينة عام  ،1967وىو اعتداء يأتي بعيد إغالق االحتالل ألماكن الوضوء الجديدة
بباب الغوانمة .وتأتي ىذه الممارسات مع استمرار االقتحامات خالل شير رمضان المبارك ،واستمرار
منع نساء "القائمة الذىبية" من دخول األقصى باإلضافة إلى منع االحتالل إدخال طعام اإلفطار
لمصائمين في  ،6/8واعتقال  4من حراس األقصى لمواجيتيم االقتحامات التي تمت بدعوة من "منظمات
المبعد" يوم األحد في .6/12
التهويدّالديمغرافيّ :
يستمر االستيطان في القدس كأحد أوجو تيويدييا ،ومتابعةً الحتفاالت االحتالل في الذكرى  49الحتالل
كامل القدس ،صادقت "المجنة المحمية لمتنظيم والبناء" عمى مخططين ،األول لبناء  82وحدة سكنية في

مستوطنة "رمات شمومو" (تمة شعفاط) ،والثاني لبناء  150وحدة سكنية عمى سفح مستوطنة "جيمو" جنوب
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متفرقة في مستوطنات "ىارحوما" و"بسغات زئيف" و"معاليو أدوميم" وغيرىا.
وفي سياق محصل ،كشفث جمعيات اسحيطاوية عه جحضير ما تسمى بـ"المجنة الموائية لمتخطيط والبناء" في
القدس ،عن تحضيرات لبحث مخططيا الخاص ببناء  258وحدة استيطانية عمى أر ٍ
اض تعود لقريتي
العيسوية والطور وجزء من أراضي لفتا ،عمى أن تبحث المخطط في  6/23القادم .ويضم المخطط بناء
ًا
حديقة ومدرسة وكنيس ،وسوف تشكل ىذه البؤرة
حاجز لتمدد القرى والبمدات العربية ،كما ستصبح منطقةً

لمتيويد داخل المناطق العربية.

ٍ
صعيد آخر كشف رئيس بمدية االحتالل في القدس نير بركات عن مخطط إلقامة شبكات من
وعمى
"التمفريك" -القطار المعمق -والقطار الخفيف ،ميمتيا وصل أجزاء المدينة والمستوطنات المحيطة،
بمنطقة القدس القديمة ومحيط المسجد األقصى ،وتأتي ىذه المشاريع ضمن خطة واسعة لممواصالت في
المدينة المحتمة ،لربطيا مع المدن األخرى وعمى رأسيا "تل أبيب" .وسيضم القطار الخفيف  3شبكات
كيمومتر بتكمفة نحو  25مميار شيكل ( 7مميارات دوالر
ًا
جديدة ليصل طول الخطوط اإلجمال لنحو 60

أمريكي) .أما "التمفريك" فسيمر في البمدة القديمة والمستوطنات المحيطة بالقدس ،وييدف المشروع لتسييل
وصول الماليين من الييود والسياح األجانب إلى منطقة ساحة البراق والبمدة القديمة بحسب بركات.
انتفاضةّالقدسّ :
تمكن فمسطينيان في  2016/6/8من تنفيذ عممية في "مركز شارونا" التجاري بالقرب من مقر القيادة
العسكرية اإلسرائيمية ومجمع و ازرة الجيش ،األمر الذي أكد أن إجراءات االحتالل إلخماد "انتفاضة القدس"
المستمرة منذ حوالي  10أشير لم تحقق ىدفيا .وأدت العممية إلى قتل  4إسرائيميين ،أحدىم ضابط في
الوحدة اإلسرائيمية الخاصة "سيريت متكال" ،وجرح  6آخرين ،واعتقمت شرطة االحتالل منف َذي العممية،
وىما من بمدة يطا بالخميل .وشكمت ىذه العممية خيبة أمل لممراىنين عمى انتياء االنتفاضة ،حيث إنيا
تطور في سياق العمميات التي لم تتوقف محاوالت تنفيذىا عمى الرغم من إجراءات االحتالل
ًا
شكمت

لمقضاء عمييا.
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اإلسرائيمية قررت منع دفن جثامين الشيداء الفمسطينيين من سكان القدس داخل قراىم ،عمى أن تحدد
الشرطة صالحية اختيار المقابر التي يتم الدفن فييا ،وقد أقر القرار وزير األمن أردان ومجمس الوزراء.
كما كشفت معمومات عن طمب نتنياىو دراسة إنشاء مقبرة جديدة تضم جثامين الفمسطينيين واآلثار
ار يقضي بعدم تسميم جثامين
األمنية المترتبة عمييا .كما أصدر وزير جيش االحتالل أفيغدور ليبرمان قرًا

الشيداء الذين ينفذون عمميات ،وىو موقف مغاير لرأي القادة األمنيين بعدم جدوى ىذه الخطوة.
التفاعلّمعّالقدسّ :

في أبرز محطات التفاعل مع القدس ،طالبت الييئة المغربية لنصرة قضايا األمة باستعادة حارة المغاربة
من االحتالل ،في بيان لمذكرى السنوية ليدم الحارة ،وأكدت الييئة أن حارة المغاربة في القدس المحتمة،
ممك مغتَصب ،ودعت كل أحرار األمة لممطالبة بالحقوق السميبة من االحتالل اإلسرائيمي.

