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 من العاصمة: الحقيبة اإلخبارية االسبوعية 

 ة اإلعالم تصدر عن وحدة شؤون القدس / وزار 

 2022اب    21  -2022   اب  14
 

 

 شهداء

  

عاما(، برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي،   21استشهدالشاب محمد إبراهيم الشحام )  15/8 
وأفاد المواطن إبراهيم الشحام، بأن قوة إسرائيلية خاصة،  .في بلدة كفر عقب، شمال القدس

، وأطلقت النار من مسافة صفر على رأس داهمت منزله في ساعة متأخرة من الليلة الماضية
نجله، وتركته ينزف على األرض ألكثر من أربعين دقيقة، قبل أن تعتقله، ويعلن في وقت الحق  

 عن استشهاده. 

 

أخطأنا المنزل".. بكل بساطة برر أحد جنود االحتالل لوالدة الشهيد الشاب محمد ابراهيم الشحام  "
في تمام الساعة الثالثة والنصف فجرا،   .أمام أنظار عائلتهعاما(، اعدام نجلها بدم بارد  21)

لجنود االحتالل على باب منزله، في  استيقظ ابراهيم الشحام من نومه فزعا جراء الطرقات المخيفة 
بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس، وتفجيره بعد ثواٍن معدودة، وإطالق الرصاص صوب رأس نجله  

والدة الشحام، تقول: "اعتقد محمد بأن لصوصا يحاولون اقتحام   .محمد، الذي كان يقف إلى جانبه
نود االحتالل بتفجيره، واطالق  البيت، فقفز من سريره نحو الباب، وما إن وصل حتى قام ج

 ."الرصاص من سالح كاتم للصوت نحو رأسه
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ِصحت في وجه جنود االحتالل، وأخبرني أحدهم أنهم جاءوا إلى البيت الخطأ!، وأيضًا أطلقوا 
الرصاص عن طريق الخطأ!، رغم أنهم فجروا باب المنزل وقتلوا محمد على الفور دون سابق  

وتضيف: "حاولت إسعاف محمد، وأمسكت بيديه،   .عن هويات العائلةإنذار، وحتى دون االستعالم 
فنظر إلي وابتسم، وأصدر صوت أنين خافت، ثم دفعني جنود االحتالل ومنعوني من االقتراب، ثم  

والد الشهيد يقول: ردّدت اسم ابني مرات، ثم نزلت نحو رأسه   ."أبعدونا إلى المنزل المجاور 
وأفراد عائلتي جنود االحتالل، وقيدونا ثم أبعدونا إلى منزل المواطن  لالطمئنان عليه، فهاجمني أنا 

ويضيف: أصابت رصاصة واحدة رأس محمد من مسافة الصفر، فيما   ."طارق الزرو المجاور
أصابت الطلقات الثالث األخرى جدران المنزل، ولوال أنني احتميت مع نجلي سند خلف الباب، 

ي محمد على المغسلة الموجودة على يسار مدخل البيت الواقع  رفع الجنود قدم .ألصابتنا الطلقات
دقيقة حتى تصفى دمه.. رأيته يفارق الحياة، ولم  40في الطابق الثالث، بقي على هذه الوضعية 

والد الشهيد فّند ادعاءات وسائل اإلعالم  .أستطع اخبار زوجتي بذلك"، حسب شهادة والده
طعن أحد الجنود، بدليل أنهم أطلقوا الرصاص فور تفجيرهم   االسرائيلية التي زعمت أن محمد حاول

حشرت العائلة في منزل الزرو ألكثر من أربعين دقيقة، ولم نتمكن من معرفة وضع محمد .الباب
المتروك ينزف طيلة هذه المدة، فيما أطلق والده مناشدة إلرسال سيارة إسعاف إلى منزله على  

بعد هذه الدقائق الطويلة جدا على   .م للمنزل المجاورصفحات التواصل االجتماعي غداة نقله
العائلة، شاهد إبراهيم جنود االحتالل وهم يغادرون المنزل حاملين محمد مغطي بقطعة قماش  

راح السند، عمود البيت الذي نتكئ عليه، اعتمد عليه في ".ورأسه ينزف دما مأل َدَرج البناية
القدس، ويروح ويجيء يوميًا إلى مكان عمله"، يقول  العمل، حيث يعمل في ورش البناء بمدينة 

محمد الذي يحمل الدبلوم الصناعي في التكيف والتبريد من معهد قلنديا، هو شقيق لخمسة   .والده
عاما(. قبل   12عاما(، وريماس )  20عاما(، وأحمد )  23آخرين، ثالثة منهم مكفوفين: سند )
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مارس الماضي، ارتقى ابن عمه عالء شحام  خمسة أشهر تحديدًا في الخامس عشر من آذار
 .شهيدًا خالل مواجهات بمخيم قلنديا

 

 

  احتاللية    قرارات ومشاريع

 

حذفت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بعض النصوص والدروس والرموز الوطنية من   8/ 21
لى طْمس المناهج الفلسطينية المعتمدة في الكلية اإلبراهيمية بالقدس، واستبدلتها بأخرى تهدف إ

وحذرت  .الهوية الفلسطينية، ومحو االنتماء لكل ما هو عربي، وتزوير وتشويه الواقع في فلسطين
لجنة أولياء أمور الطلبة في الكلية، في بيان صحفي من خطورة ما تتعرض له العديد من  
الحتالل  المدارس األهلية والخاصة في المدينة المحتلة، من إجراءات وتهديدات وقرارات جائرة من ا

وأشارت اللجنة إلى بعض األمثلة عن التشويه في الكتب  .لفرض مناهج تعليمية مشوهة
الفلسطينية، ففي كتاب المطالعة والنصوص للصف العاشر، حذفت مواضيع التعبير المتعلقة  

كما حذفت أبيات الشعر )ما قيمة  .بالالجئين الفلسطينيين وحق العودة، والتمسك باألرض والوطن
( وفي كتاب  .ن بال وطن بال علم، الواردة في كتاب المطالعة والنصوص للصف العاشر أيضااإلنسا

التالوة والتجويد للصف الثامن، استبدلت كلمات في آيات قرآنية من سورة الكهف وأحكام التجويد  
ن الخاصة بها )اآليتين: "رجما بالغيب"، "سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم" المحرفة: استبدال اآليتي

وحذفت سلطات االحتالل العلم الفلسطيني، والرموز الوطنية كافة   بالكلمتين: سهم، خمسة ساد(. 
وطبعت سلطات  .عن جميع الكتب رغم أن وجودها من حق الناشر، وال يحق قانونيا لغيره إزالتها

ولم   .االحتالل الكتب الفلسطينية، مع حذف آيات قرآنية ونصوص أضرت بالمفهوم التعليمي
تصر األمر على ذلك، بل حذفت سلطات االحتالل دروسًا كاملة في مرحلة التعليم األساسي، يق
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وكانت سلطات االحتالل هددت الكلية   .واستبدلتها بأخرى تعزز ما يسمى بالتعايش مع االحتالل 
اإلبراهيمية في القدس، بسحب الترخيص وإغالقها المدرسة في حال لم تعتمد المناهج المحرفة  

وبدأت ما تسمى بوزارة المعارف اإلسرائيلية مؤخرا بالتضييق على المدارس الخاصة  .يسللتدر 
واألهلية في مدينة القدس، سعًيا إلخضاعها لقراراتها، وفرضت عليها شروطًا للحصول على 

ومنعت سلطات االحتالل تلك المدارس من تنظيم وإقامة أي مظاهر وطنية، مثل رفع العلم    .تمويل
 .، أو تعليم الطلبة أغاني تراثية ووطنيةالفلسطيني

 

مشاريع تهويدية استراتيجية كبرى،   3كشف الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب عن  20/8
 .تعكف سلطات االحتالل ، بنائها بمحيط باب المغاربة المؤدي إلى المسجد األقصى المبارك

اب المغاربة الذي يسيطر االحتالل  المشروع األول يتمثل في إنشاء درج كهربائي ضخم يبدأ من ب
وبّين  .، مشيًرا إلى أن صور الحفريات بدأت تظهر من هناك1967على مفاتيحه منذ احتالله عام 

الوافدين من باب الخليل لحارة الشرف  أن الدرج الكهربائي من شأنه تسهيل عدد المستعمرين  
أما المشروع   ."ليها بـ"حارة اليهودوأطلق ع  1967بالبلدة القديمة، التي هّودها االحتالل عام 

الثاني، يتمثل في إنشاء المجمع الضخم، وسيشمل كنيس ومركز لتهيئة ما يسمى بـ"خدمة كهنة  
المعبد المزعوم"، وُيحذر "أبو دياب" من خطورة هذا المشروع كونه يعّبر عن تخطيط إلقامة المعبد  

راتيا مزعوما، إضافة لمكتبة تلمودية  كما يضم التجمع، متحفا تو .المزعوم في المسجد األقصى
إنشاء محطة لهبوط    المشروع الثالث، فهو انشاء  اما  .للمستوطنين، وفق الباحث المقدسي

أثناء استخدامهم خط القطار الهوائي بالبلدة القديمة، وزيادة عدد  وصعود المستعمرين 
و دياب" أّن الهدف من هذه  وأوضح "أب .المقتحمين، وتسهيل مهمة اقتحام جنود االحتالل كذلك

المشاريع؛ تغيير الوجه الحضاري بباب المغاربة، بحكم التصاقه بساحة البراق والقصور األموية، 
 ضمن خطة اقتطاع مساحات من المسجد لصالح إقامة مراسم تهويدية.
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من انتزاع قرار من بلدية االحتالل اإلسرائيلي في القدس تمكن فريق "ائتالف من أجل لفتا"   20/8
المحتلة يمنع هدم بيوت قرية لفتا المهجرة غربي القدس المحتلة، وفتح مسجدها، ضمن "إعادة  

ويأتي استصدار القرار بعد زيارة رئيس  .جديد سيقام على أراضيها النظر" حول مخطط استعماري 
ئيس لجنة البيئة، وأعضاء من "ائتالف من أجل لفتا" للقرية بلدية االحتالل موشيه ليون برفقة ر 

ونقل االئتالف عن ليون قوله: إن" هذا الموقع لفتا ال يوجد في العالم مثياًل له، ال يمكن   .المهجرة
ولفتا قرية  ."البناء فيه.. أي مجنون يريد أن يبني هنا"، واصًفا "إغالق المسجد بأنه عمل غبي

اري إنساني، غنية باآلثار التاريخية، وعيون المياه العذبة، واألشجار  كنعانية ذات موروث حض
، وهجر  1948آالف دونم، هدم االحتالل أكثر من نصف منازلها عام  8المثمرة، تبلغ مساحتها 

سكانها، لكنها بقيت حتى اليوم ماثلة بعشرات البيوت، التي يداوم المقدسيون على زيارتها وإحياء  
، مساحات واسعة من أراضيها ضمن 1968وصادر االحتالل عام .فيها  الفعاليات الوطنية

جديدة، وأيًضا مباني حكومية   دونًما، واقام عليها مستعمرات  3245المصادرة الكبرى التي شملت 
رئيس هيئة حماية الموروث الثقافي في قرية لفتا يعقوب عودة يقول إن الجمعية تمكنت    .وفندق

ة االحتالل يتضمن منع هدم بيوت القرية، وفتح مسجدها، وتدعيم  من استصدار قرار من بلدي 
ويبين أن القرار شمل أيًضا تأهيل الطرق والمسارات المؤدية للقرية   .وتقوية المباني اآليلة للسقوط

وداخلها لتكون صالحة وآمنة للسير وتنظيفها، باعتبار أن هذا الموقع أثري ويجب أن يبقى هكذا، 
ويضيف عودة أن "دائرة أراضي إسرائيل" ُتصر على  .ها الثقافي والحضاري وشاهًدا على موروث

على أنقاض القرية المهجرة، لكن هناك معارضة شديدة من قبل    إقامة المخطط االستعماري 
إلى طمس وشطب القرية  -وفًقا لعودة-وتسعى سلطات االحتالل  .السكان وحتى بلدية االحتالل

وما يزال االحتالل   .1948ة شاهدة على النكبة الفلسطينية عام وما تبقى من معالم وأثار عربي
يواصل استهدافها وال يسمح ألحد من سكانها بالعش فيها أو العودة إليها، بل يسعى لهدم ما تبقى  
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، طرحت ما تسمى  2021وفي عام  .يضم فيالت فاخرة من منازلها، وتحويلها إلى حي استعماري 
وحدة استعماري ة في لفتا، من بينها فندق ومتحف   269 لبناء "دائرة أراضي "إسرائيل" عطاءً 

ويأتي هذا   .ومركز تجاري، وبالتالي تحويل القرية إلى حي يهودي على أنقاض البيوت المهّجرة
، تنص على هدم 2006اإلجراء استكمااًل لترويج خطط استعمارية في القرية المهجرة منذ عام 

، أعلنت 2004لكن في العام ."مراني لـ"نخبة المستعمرين بيوت الفلسطينيين، وإنشاء حّيز ع
استعماري يهودي،   سلطات االحتالل عن مخطط لبيع أراضي لفتا بالمزاد العلني، بهدف بناء حي 

يضم فندق ومركز تجاري ومتحف ومراكز خدماتية، لكن المحكمة المركزية اإلسرائيلية أصدرت في  
 واعتبرته الغًيا وباطاًل، وتم تجميد المخطط االستعماري . قراًرا بمنع بيع األراضي،   2012عام 

، صودرت القرية الفلسطينية كمئات القرى الُمهّجرة تحت 1948وفق عودة ومنذ احتاللها عام 
"حتى اآلن   .قانون "أمالك الغائبين"، وتعتبرها "إسرائيل" اليوم أراضي دولة من حقها التصرف بها

ري ، وحاولت دائرة أراضي إسرائيل سابًقا، اإلعالن عن مزاد علني لم يتم تنفيذ المخطط االستعما
لبيع أراضي لفنا، وقدمنا اعتراضات والتماًسا لدى محكمة االحتالل، ولم يتم حتى األن نشر  

ويشير إلى أن اعتداءات االحتالل على القرية ومسجدها وبيوتها لم تتوقف، وهناك أعمال  ."المزاد
ولحمايتها من  .وت األثرية، مما يهدد البناء فوق األرض وتحتهاحفر وتخريب تجري في البي 

التهويد، نفذ أهالي لفتا ونشطاء فلسطينيون عدة فعاليات وحمالت ونشاطات، احتجاًجا على  
المخطط االستعماري ، وطمس معالم القرية التاريخية، كما دشنوا حملة عبر مواقع التواصل 

 ."االجتماعي، تحت عنوان "#أنقذوا_لفتا

 

يقطع اوصال القرى المهجرة   أعلنت بلدية االحتالل في القدس عن شق شارع استعماري  18/8
بـ"البشرى السارة"، قائلة إنه سيكون مدخال جديدا إلى القدس   الشارع  وقد وصفت  في القدس، 
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وتجاهلت بلدية االحتالل القول إن   .( نهاية شهر آب/أغسطس الحالي،16سيجري افتتاح شارع )
شارع سيزيد عزلة ونهب قريتي لفتا وديرياسين المهجرتين، وسيخلق حيزا مكانيا مضلال يعزز  ال

وسيخترق  . 1948الصبغة االستعمارية بعيدا عن أي أثر للقرى التي ُهجر أصحابها منها عام 
)هار    الشارع الجديد جبال غربي القدس من خالل نفقين تحت األرض يمران تحت مستعمرة

القدس الجنوبية  وسيربط الشارع مستعمرات  .ة على أراضي قرية دير ياسين المهجرةنوف( المقام
(, ما يعني تواصال استعماريا أكبر وتخفيفا لالزدحامات المرورية أمام 1بالشارع السريع رقم )

 .القادمين إلى القدس المستعمرين 

 

استعمارية على أراضي وحدة  434أعلنت بلدية االحتالل في القدس ، عن مناقصة لبناء  17/8
وسبق أن   .صور باهر في المنطقة المحاذية لطريق "القدس الخليل"، شرقي المدينة المحتلة

أعلنت حكومة االحتالل اإلسرائيلي عن هذا المشروع قبل زيارة الرئيس األمريكي جو بايدن، بأيام 
  3م الخطة االستعمارية على وتقو  .وقررت تأجيل إقراره رسمًيا لما بعد الزيارة خشية تعكير أجوائها

أهداف، مسح وإزالة الخط الفاصل عبر البناء على طرفية وبطريقة ممنهجة ومدروسة بحيث ال  
وأطلقت   .، كذلك قطع التواصل بين القدس وبيت لحم1967يمكن العودة إلى حدود النكسة عام 

لذي سينفذ من قبل شركة  عنوان "المشروع العمالق"؛ وا  بلدية االحتالل على المشروع االستعماري 
 1.07"أزوريم" اإلسرائيلية في مجمع القنوات على أراضي بلدة صور باهر، بتكلفة تصل إلى 

دونم، وسيمتد   7.3الجديد حوالي   وتبلغ المساحة اإلجمالية للمجمع االستعماري   .مليار شيكل
  ."رمات راحيل"   المشروع بسلسلة مباني ضخمة، تصل حتى مشارف بلدة صور باهر ومستعمرة

إلى جانب المشروع االستعماري ، أعلنت بلدية االحتالل عن توسيع المزيد من مسارات شارع 
القدس الخليل، بهدف أن يتحول إلى شريان مواصالت رئيسي لربط القدس بشطريها والكتل 

 ."جيلو" و"كفار عتصيون" جنوب الضفة الغربية االستعمارية في جبل أبو غنيم ومستعمرات 
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ضعت بلدية االحتالل مخطًطا لربط التكتالت واألحياء االستعمارية بخط السكك الحديدية  وو 
يذكر أن   .الخفيفة، ومن المتوقع أن يشمل تشييد ساحة ومدرجات للقاءات والتجمعات، والحدائق

كرفان  400بعد وضع  1991هذه الخطة موضوعة ويجري تنفيذها على مراحل، وذلك منذ عام 
وبدأ   .الذين تم جلبهم من إثيوبيا حينها ب شرقي القدس إلسكان المستعمرين على منحدر جنو 

عاًما العمل الفعلي واإلشغال لبناء الشق األوسع من الخطة بعد موافقة أمريكية ضمنًيا   31بعد 
سنوات بضغوط أمريكية   8رغم أنه تم تأجيلها خالل زيارة بايدن، وكذلك تأجيلها مسبقا ألكثر من 

 . 2025ويرجح أن يستغرق تنفيذ الخطة حتى نهاية عام  وأوروبية،

 

من خمس   منهجية  رئيس أكاديمية األقصى للوقف والتراث الشيخ ناجح بكيرات  اوضح    16/8
نقاط ينتهجها االحتالل بهدف إضعاف أسوار األقصى، األولى تتعلق بتفريغ األرض، في محاولة  

  .هدمها، عبر تفريغ المساحات األرضية من أسفلهاإلضعاف أسوار األقصى، تمهيًدا إلسقاطها أو 
وأما النقطة الثانية، فتتمثل في مواصلة الحفريات أسفل المسجد المبارك، ما أدى لحدوث ضعف  

وأدت الحفريات إلى تحقيق  .متًرا  30بأسواره، مثلما حدث في السور الجنوبي لألقصى على امتداد 
رة ُتعرقل أي محاولة لترميم األسوار، كما تسببت عرقلة  الركيزة الثالثة وهي إحداث إشكاليات كبي

أعمال الترميم في تحقيق النقطة الرابعة، والمتمثلة في تساقط الحجارة من المسجد األقصى 
النقطة األخيرة تتجسد في الخطر الكبير الذي يهدد المسجد األقصى وأسواره بالوقت  .وأسواره

في كل وقت، وليس فقط على صعيد األسوار، بل على صعيد  الراهن، والذي يجعله مهدًدا باالنهيار
خطة االحتالل هذه تأتي في سياق حرب الحفريات التي تنفذها سلطات االحتالل   .أسواره القديمة

االحتالل يهدف من خالل   .أسفل األقصى وفي محيطه، بهدف إضعاف البنية التحتية للمسجد
لفارغة في األقصى، وتغيير الواقع فيه، باإلضافة إلى الحفريات، الوصول إلى القاعات والتسويات ا

طرد السكان المقدسيين في محيط المسجد لعزله عن محيطه الفلسطيني والعربي، ومصادرة 
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حفرية   64وبحسب بكيرات، فإن االحتالل أجرى  .األماكن المقدسية التي تجري فيها الحفريات
حفرية تم االنتهاء منها، فيما   53ينها ، من ب 1967أسفل األقصى ومحيطه منذ احتالله عام 

حفرية نشطة وبطريقة خطيرة للغاية ال أحد يعلم إلى أين وصلت، ما يهدد وجودنا  11بقيت  
ويحذر من استمرار الحفريات في محيط األقصى، كونها تؤثر على بنيان  .الحضاري واإلنساني

طر المخططات والممارسات  المسجد، وتنذر بخلخلة أساساته، مبيًنا أن المسجد يتعرض ألخ
اإلسرائيلية، الحفريات تؤثر على بنيان األقصى وتوصله إلى مرحلة الخطر، ألن االحتالل أفرغ  

 ."األتربة أسفل المسجد، حتى أصبحت األساسات مكشوفة، وكأن األقصى أصبح معلًقا

 

في اللجنة  صادقت بلدية القدس التابعة لالحتالل ، على خطتي بناء جديدتين إليداعهما 15/8
بناء مبنى استعماري وطابق تجاري في بيت هكيرم في جفعات هفاريديم على حدود  -اللوائية 

ويتضمن كال البرنامجين عشرات الوحدات وإضافة     .الخط األخضر بين القدس الشرقية والغربية
على أراضي "رموت"  جديد أسفل مستعمرة  وصادقت على مخطط لبناء حي استعماري  .روضتين

ووفق     لفتا تمتد حتى الحدود الجنوبية الغربية لقرية بيت إكسا شمال القدس الشرقية المحتلة.
المصادقة جزء من المشاريع الخمسة التي تم المصادقة عليها في القدس الغربية، وواحد في  

.  1967ام القدس الشرقية المحتلة على حدود التماس الفاصلة بين حدود النكبة وحدود النكسة ع
ويقع مخطط إنشاء مبنى استعماري في المنطقة الفاصلة حيث سيتم إزالة حديقة ومربط للخيل  

أسفل قرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة، قرب المحور   ومباني أقامها أحد المستعمرين 
ار وحسب القر  .، وخط سكة الحديد التي تربط القدس بتل أبيب443الرئيسي والشارع الالتفافي  

 وحدة استعمارية متدرجة بموازاة الجسر في قمة الجبل المقابل لقرية لفتا التحتى. 270سيتم بناء  

 

، خطة إنشاء حي   11/8)اإلسرائيلية(، الخميس الماضي  أقرت لجنة التخطيط واالستعمار  15/8
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وسبق أن  .على أراضي قريتي صور باهر وأم طوبا جنوب شرقي القدس المحتلة استعماري 
لنت حكومة االحتالل عن هذا المشروع قبل زيارة الرئيس األميركي جو بايدن بأيام وقررت تأجيل  أع

خليل التفكجي ،  وقال خبير األراضي واالستعمار  .إقراره رسميا لما بعد الزيارة خشية تعكير أجوائها
أبو غنيم،  على المنحدر باتجاه مدخل جبل   حسب الخطة التي تم نشرها سيقام الحي االستعماري 

من   1967من جهة وحدود   1948على منطقة يحدها الخط الفاصل بين األراضي المحتلة عام 
يفصل شرقي القدس  الجهة الثانية، وهي ضمن الخطة )اإلسرائيلية( لبناء جدار استعماري 

وأضاف التفكجي، أن الخطة    .من الشرق إلى الغرب المحتلة عن بيت لحم بجدار استعماري 
وحدة استعمارية في المرحلة األولى، إلى الشمال من محطة   1400شعبة وتشمل بناء ضخمة ومت

)متسبيه يائير( فوق الكيبوتس )المطل     وقود الكيبوتس )بجانب طريق الخليل( وأسفل مستعمرة
بحيث تغلق وتستولي على مساحة شاسعة من األراضي الفلسطينية   -على جفعات هماتوس( 
أراض فارغة وتغلق المنطقة الجنوبية بالكامل في مشهد يكرس جدارا من الخاصة، بحيث ال يبقي 

وأوضح أن  .تقطع التواصل الجغرافي والديمغرافي بين القدس وبيت لحم -المباني االستعمارية  
أهداف، مسح وإزالة الخط الفاصل عبر البناء على طرفية   3الخطة )اإلسرائيلية( تقوم على 
، كذلك قطع 1967يث ال يمكن العودة إلى حدود النكسة عام وبطريقة ممنهجة ومدروسة بح

  .التواصل بين القدس وبيت لحم التوأمين الدينيين، المهد والقيامة واألقصى، والعاصمة القدس

وبين التفكجي أن ضمن المشروع وعلى األراضي هناك يوجد حاليا ثالثة منازل قديمة سيتم هدمها  
أبراج ضخمة )سيطلق على المكان   6وحدة استعمارية في  650، وبداًل منها سيقيم االحتالل 

اسم مشروع "أميت حميم"( في استغالل لطبغرافية المنطقة وتعرجاتها الجبلية ولتشكيل حاجز  
ضخم ومغلق يحد من التحرك  مادي " يحجب المشهد ويغلق المنطقة بتكتل استعماري  -"فيزي 

وأوضح أنه بالقرب من   .شرق غرب المدينة ر والتوسع الفلسطيني شمال جنوب ويوسع االستعما
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مدخل الكيبوتس في صور باهر من الجانب الشرقي، جنوب الشارع والمعسكر األردني القديم،  
وحدة استعماري ة ومدرستين )ولهذا الغرض سيتم   450آخر يضم  سيتم بناء حي استعماري 

بيت لحم وبيت جاال وبيت  دونما من البساتين( في صور باهر مشرفة على منطقة   57مصادرة 
ساحور وأما الهدف الثالث في الخطة )اإلسرائيلية(، قال التفكجي هو ديمغرافي، حيث يريد  

االحتالل زيادة عدد الوحدات االستعماري ة في هذه المنطقة التي تعد الخاصرة الجنوبية للقدس  
ارع االميركي،  وربطها بالكتل االستعماري ة الضخمة في )كفار عتصيون( جنوبا وفي الش

يبتلع   )معاليه أدوميم( شرقا حتى حدود غور األردن لتشكيل هالل استعماري    ومستعمرة
مساحات واسعة من األراضي الفلسطينية ويحقق لالحتالل السيطرة على جنوب وشرق القدس  

وقال: إن الهدف زيادة عدد  .ويعزلها عن التكتل الفلسطيني في بيت لحم والخليل جنوبا
في هذا القطاع من القدس المحتلة وذلك في إطار حربه الديمغرافية على   عمرين المست

الفلسطينيين والمقدسيين خاصة وسلبهم أراضيهم ومحاصرتهم في أقل حيز من األراضي ومنع  
ولفت التفكجي إلى أن هذه الخطة موضوعة ويجري تنفيذها على مراحل، وذلك منذ عام   .توسعهم
الذين تم  ن على منحدر جنوب شرق القدس إلسكان المستعمرين كرفا 400بعد وضع   1991

عاما بدأ العمل الفعلي واإلشغال لبناء الشق  31جلبهم من اثيوبيا حينها، مشيرا إلى أنه بعد 
األوسع من الخطة بعد موافقة أميركية ضمنيا رغم أنه تم تأجيلها خالل زيارة بايدن، وكذلك تأجيلها 

بضغوط أميركية وأوروبية، ويرجح أن يستغرق تنفيذ الخطة حتى نهاية   سنوات 8مسبقا ألكثر من  
 . 2025عام 

 

توّقع خليل التفكجي مدير الخرائط بجميعة الدراسات العربية، أّن "ُيقيم االحتالل اإلسرائيلي    15/8
ية  كنيس داخل باب الرحمة الُمغلق حالًيا"، ُمؤكًدا أّن "تركيزه على باب الرحمة لربط القضية الدين

وقال التفكجي ، إّن "سيطرة االحتالل على  ."بالقضية السياسية وهي السيطرة على المسجد األقصى
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نقاط رئيسية، وهي عملية التطويق )تطويق األحياء بالمستعمرات(، ثم عملية    3القدس تتم عبر 
ويل البيوت  االختراق )إقامة البؤر االستعمارية داخل األحياء الفلسطينية(، ثم عملية التشتيت )تح

(. وأشار إلى أّن "مؤسسة "إلعاد" االستعمارية هي  "العربية إلى فسيفاء داخل األحياء اليهودية
المسؤولة عن تنفيذ مخططات االحتالل في سلوان، واالستيالء على المنازل بدعم حكومي غير  

فيذ مخططاتها،  وشدد على أّن "الجمعيات االستعمارية هي الذراع التنفيذي للحكومة في تن  ."مباشر
  ."ألن الحكومة قد تكون عرضة للضغط من الحكومات األجنبية لوقف أو تجميد بعض األنشطة

كما أكَّد التفكجي، أّن "إسرائيل استطاعت أن ُتوجد داخل مدينة القدس مجموعة من الجمعيات 
 وهدفها االستعمار ".  اإلسرائيلّية التي تخدم االستعمار 

 

 

 نية  انتهاكات احتاللية ميدا

 

 .بالقدس 1مركبات األهالي بالحجارة، في شارع  هاجم مجموعة من المستعمرين ،   20/8

ُتقيم بلدية االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس المحتلة مهرجاًنا سياحًيا صيفًيا بغالف    18/8
تهويدي في حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوبي المسجد األقصى المبارك، المهددة أراضيها 

ويحمل المهرجان التهويدي، الذي يستمر حتى   .المصادرة لصالح مشاريع استعمارية وتهويديةب
اب /أغسطس الجاري، عنوان "أوتو فود"، ويحوي مجمًعا للطعام، ومنصات للحفالت   25

وُترّوج بلدية    .الموسيقية، وأكشاك لبيع وشرب الخمور، ومقاٍه متنقلة، وأنشطة للكبار والصغار
من   قامة المهرجان، الذي انطلق منذ عدة سنوات، بهدف جذب آالف المستعمرين االحتالل إل

دونمات، أحد أحياء بلدة  200ويعتبر وادي الربابة البالغ مساحته نحو   .مدينة القدس وخارجها
سلوان ذات الطبيعة الخالبة، يحتوي على الكثير من اآلثار الكنعانية واليونانية والرومانية القديمة،  
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وتعمل "سلطة الطبيعة" اإلسرائيلية على  .عام 800أشجار الزيتون التي يزيد عمرها عن  وعلى
تجريف أراضي الحي، واقتالع عشرات األشجار، وتخريب السالسل الحجرية واألحواض التي بناها 

وتستغل بلدية االحتالل ومؤسساته   .أصحابها، إال أن السكان يتصدون لهم في كل مرة لذلك
فترة الحالية من العطلة الصيفية إلقامة مهرجانات عدة واحتفاالت سياحية في مدينة  المختلفة ال

القدس؛ ألجل تحقيق أهدافها التهويدية في المدينة، كما يقول عضو لجنة الدفاع عن أراضي 
أّن سلطات االحتالل تستهدف وادي الربابة ليس فقط    ويوضح أبو دياب،  .سلوان فخري أبو دياب

ضيه وأعمال التخريب وبناء مجمعات استعماري ة فيه، بل بإقامة مهرجان سياحي بمصادرة أرا
تهويدي يتضّمن عرض مأكوالت على أّنها إسرائيلية لكّنها في حقيقة األمر هي فلسطينية أو 

ويضيف أّن المهرجان يتخلله موسيقى واحتفاالت صاخبة ورقصات ُتثير إزعاج وقلق   .عربية
ويهدف   .دي الربابة ومحيطه؛ كونها تتّم في ساعات متأخرة من الليلالسكان المقدسيين في وا

إلى فرض مزيد من اإلمعان اإلسرائيلي في تهويد القدس، وجلب المزيد من  المهرجان 
واليهود لهذه المناطق الواقعة في الجزء الشرقي للمدينة المحتّلة، باإلضافة إلى  المستعمرين 

 افة الفلسطينية. شطب الهوية العربية وتمييع الثق

 

إغالق الطريق قرب قرية مخماس، وعلى األثر تدخلت   حاولت مجموعة من المستعمرين  15/8
 قوات اإلحتالل وأخلتهم من المكان. 

 

أطراف قرية الجديرة، وهاجمت منازل المواطنين، كما   اقتحمت مجموعة من المستعمرين  14/8
 رشقت الحجارة باتجاه المركبات المارة في القرية.
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  هدم منازل ومنشات 

 

المواطن محمود أبو ريا، على   أجبرت سلطات اإلحتالل في قرية الشرفات جنوب القدس  17/8
بعد أن أخطرته  قبل انتزاعه قرارًا بتأجيل الهدم مدة ثالثة أشهر.   القيام بنفسه بهدم جزء من منزله،

في وقت سابق، تفاديًا لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات اإلحتالل بعملية الهدم، بحجة 
 .عدم الترخيص

 

المطل على المسجد االقصى المبارك عائلة  أجبرت سلطات اإلحتالل في حي الثوري  17/8
فاديًا لدفع غرامات  شويكي، على القيام بنفسها بهدم منزلها، بعد أن أخطرتها في وقت سابق، ت

 باهظة في حال قيام سلطات اإلحتالل بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص.

 

أجبرت سلطات اإلحتالل في قرية العيساوية، المواطن فاروق أحمد مصطفى، على القيام  16/8
بنفسه بهدم منزله، بعد أن أخطرته في وقت سابق، تفاديًا لدفع غرامات باهظة في حال قيام 

وقال المواطن مصطفى إن العائلة تفاجأت  .إلحتالل بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيصسلطات ا
بإجبارها من قبل سلطات االحتالل على هدم منزلها ذاتيا رغم انتزاعها قرارا من محكمة االحتالل  

وأضاف أن مساحة    .بتجميد أمر الهدم الذي نفذه االحتالل بجزء من منزله في شهر أيار الماضي
مترا ويؤوي ستة أفراد، مبينا أنه كان دفع مخالفة مالية باهظة في شهر أيار   120تبلغ   منزله

 تجنبا للهدم وصوال إللغائه إال أن االحتالل أصر على تنفيذ هدم المنزل ذاتيا. 
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، منزاًل تعود ملكيته للمواطن  سلوان  هدمت قوات اإلحتالل في منطقة حوش األعور في    16/8
 .ة عدم الترخيصصالح الزغير، بحج

 

، جرافات    قاعة األفراح الوحيدة في بلدة العيسوية   هدمت آليات االحتالل اإلسرائيلي،   16/8
االحتالل بتعزيزات عسكرية اقتحمت بلدة العيسوية، وشرعت بهدم قاعة السالم عند المدخل الغربي 

حو عشر سنوات، على وقال مالك قاعة األفراح يوسف محيسن إن "القاعة مقامة منذ ن .للبلدة
مساحة دونم وثالثمئة متر مربع، بكلفة أربعة ماليين شيقل، وتعتاش منها خمس عائالت مكونة  

وأضاف، أن هذا الهدم سيكلفنا أيًضا مئات آالف الشواقل، ألن آليات بلدية   ."من نحو أربعين فرًدا
انت تعرضت للحرق بفعل  يذكر أن قاعة السالم لألفراح ك  .االحتالل هي من نفذت عملية الهدم

قنابل الصوت والغاز التي أطلقتها قوات االحتالل، خالل مسيرة األعالم التهويدية في التاسع  
 والعشرين من أيار الماضي.

 

المقدسي عثمان قلجاوي على هدم   أجبرت سلطات اإلحتالل في البلدة القديمة المواطن 14/8
تجنبا لغرامات سلطات االحتالل في حال هدمتها   منزله قسرا في حارة باب حطة بالبلدة القديمة،

قلجاوي شيد غرفة قبل نحو أربع سنوات بجانب منزله   .آلياتها التي قدرت بخمسين ألف شيقل
الذي ضاق به وبزوجته وأطفاله الخمسة، إال أن بلدية االحتالل انذرته بالهدم الذاتي أو دفع  

    ل للحصول على ترخيص للغرفة المضافة.تكاليف الهدم، بعد أربع سنوات في محاكم االحتال 

 

  

 


