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6 - يناير - 2022

االحتالل اإلسرائيلي سيبني 3557 وحدة استيطانية في القدس إلكمال
حصارها وتهويدها

القدس المحتلة – رام هللا ـ “القدس العر�”: تواصل بلدية االحتالل � القدس حملتها المنظمة

لتهويد المدينة عبر مزيد من البناء االستيطا�، ترافقها حملة هدم المنازل واالستيالء ع� األرا�

الفلسطينية، وذلك لفصل المدينة المقدسة بالكامل عن محيطها الفلسطي��

فقد أقرت بلدية االحتالل أو� خططها االستيطانية الجديدة � القدس، مع بداية العام الجديد

تمهيًدا إلحكام سيطرتها الكاملة عليها، وتغيير هويتها العربية، مع إيجاد حزام استيطا� ضخم

حولها يمنع تواصلها مع الضفة الغربية المحتلة�

وكانت ما تسمى “اللجنة المحلية للتخطيط والبناء” التابعة لبلدية االحتالل قد صادقت ع� 5

مخططات جديدة لبناء 3557 وحدة استيطانية � المدينة المقدسة� ورغم مصادقة “اللجنة

المحلية”، إال أّن قرار تنفيذ تلك المخططات االستيطانية ينتظر مناقشة “اللجنة اللوائية للبناء

والتنظيم” � 17 كانون الثا�/ يناير الحا�، والمصادقة النهائية عليها�

وتتركز أخطر هذه المخططات � المنطقة الجنوبية، بدءًا من بلدة بيت صفافا وصوًال إ� بلدة

صور باهر، وجبل أبو غنيم؛ بهدف إيجاد حزام وسلسلة من المستوطنات � المنطقة، كما يقول

الباحث � شؤون القدس فخري أبو دياب�
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وتشمل المخططات إقامة حي استيطا� جديد، يضم 1465 مسكنا قرب “جفعات هماتوس”

وحي “هار حوما – جبل أبو غنيم” جنوب القدس�

ويوضح أبو دياب لوكالة “صفا” أّن المخططات تشمل أيًضا إقامة 2092 وحدة استيطانية �

منطقة التلة الفرنسية � مركز القدس، لقطع التواصل بين األحياء المقدسية، وتحديًدا البلدة

القديمة وجنوب المدينة ووسطها مع شمالها إليجاد حاجز بينها�

ويبيّن أّن االحتالل يستهدف المنطقة الجنوبية إلحكام إغالقها بشكل كامل، وقطع التواصل بين

مدينة بيت لحم وجنوب القدس، واإلبقاء فقط ع� ممرات وطرق ضيقة للتواصل، مع وضع

المتاريس والحواجز العسكرية، بحيث تكون السيطرة كاملة عليها�

ويشير إ� أّن هناك مخططا إسرائيليا عاما وشامال إلقامة حزام استيطا�، يبدأ من شمال القدس

“قلنديا”، وصوًال للمنطقة الشرقية “E1″، وجنوبًا بيت صفافا وصوًال لبلدة صور باهر�

ومع بداية 2022، بدأت سلطات االحتالل برسم معالم تهويد المدينة، وتغيير خريطتها لفرض

وقائع جديدة عليها تخدم روايات االحتالل وتطلعاته، وإيجاد وضع ديمغرا� وجغرا� يصعب

بعده إعادة القدس للفلسطينيين، كما يضيف أبو دياب�

ووفًقا للناشط المقد� فإّن رئيس بلدية االحتالل موشيه ليئون يُخطط لبناء 57 ألف وحدة

استيطانية جديدة � مدينة القدس خالل األعوام القليلة المقبلة، لتغيير الوضع الجغرا�

والديمغرا��

ا� ذلك كاد الكنيست الليلة قبل الماضية أن يكررّ مشهد الشجار باأليدي الذي شهده البرلما�

األرد� � األسبوع الما� وذلك حينما تبادلت أوساط من االئتالف والمعارضة الصراخ

واالتهامات والشتائم فور المصادقة ع� مشروع قانون لربط البيوت العربية بالكهرباء قدمه نائب

عر��

وبلغ المشهد الدرامي ذروته بإقدام رئيس حكومة االحتالل نفتا� بينيت بشكل غير مسبوق ع�

النزول من منصة الكنيست والذهاب لمقاعد المعارضة منضما لبعض زمالئه � حزبه “يمينا”

ممن تعرضوا لمزايدات المعارضة وصرخاتهم وشتائمهم ومحاولة تقزيمهم والسخرية منهم

بالقول إنهم باعوا قيمهم من أجل مقاعد وثيرة، وإن رئيس الحكومة الحقي� هو النائب اإلسالمي

منصور عباس�

سعيد أبو معال ووديع عواودة

كلمات مفتاحية

https://www.alquds.co.uk/tag/%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d9%85%d8%b9%d9%84%d8%a7-%d9%88%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%b9-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%88%d8%af%d8%a9/
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