تقرير القدس اإلخباري األسبوعي
 17-11شباط/فبراير 2015
الخبر الرئيس:
تخصيص  300مميون شيكل لتهويد القدس

أبرز العناوين:
 االحتالل يضع الفتة قرب باب األقصى تحمل اسم "جبل المعبد"

 االحتالل يحفر عميقًا أسفل ساحة البراق
 االحتالل يأمر بوقف البناء في تجمع بدوي ...و 20ألف منزل في القدس عمى قائمة اليدم
 المستوطنون يشكمون "ميميشيا" في رأس العمود

 تحذيرات من ابتالع األراضي حول القدس لتوسيع االستيطان
 السياحة ..وجو خبيث لتيويد القدس المحتمة

شؤون المقدسات:
االحتالل يضع الفتة قرب باب األقصى تحمل اسم "جبل المعبد":
في خطوة استف اززية نصبت طواقم تابعة لبمدية االحتالل في القدس المحتمة الفتة تعريفية في القدس
القديمة ،بالقرب من باب الناظر "المجمس" ،تحمل أسماء األماكن التي حممت تسمية "جبل المعبد"
باإلشارة إلى المسجد األقصى ،وذلك بالمغات العربية والعبرية واإلنجميزية.
وأوضحت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس أن تغيير اسم أحد أبواب المسجد األقصى يأتي استم ار اًر
لمسمسل التيويد الذي تقوم بو سمطات االحتالل في القدس ،ويستيدف عمى وجو الخصوص األقصى
المبارك .وأشار رئيس مجمس األوقاف الشيخ عبد العظيم سميب إلى أن مجمس األوقاف عمى تواصل مع
اإلخوة في األردن إلطالعيم عمى ما يدور حيال المسجد األقصى ،وىم يبذلوا محاوالتيم إلفشال ىذه
اليجمة ،مضيفًا "ونحن عمى تواصل مع السفارات المعتمدين والممثميات بالقدس ،لوضعيم بصورة ما
يدور بالمسجد األقصى من أمور خطيرة قد تؤثر عمى السالم العالمي".

المركز الفمسطيني لالعالم +موقع "فمسطينيو 2015/2/12 ،"48
االحتالل يحفر عميقًا أسفل ساحة البراق:
قالت "مؤسسة األقصى لموقف والتراث" يوم األحد ( ،)2/15إن سمطات االحتالل اإلسرائيمي وأذرعيا
التنفيذية ممثمة بما يسمى بـ"صندوق إرث المبكى" أعمنت نيتيا بناء غرفة تحكم مركزية لشبكة الكيرباء
الخاصة بـ "بيت شطراوس" التيويدي في عمق األرض أسفل موقع جسر "أم البنات" غربي المسجد
األقصى.
وأوضحت أنو وفق مخطط االحتالل سيتم بناء ىذه الغرفة في عمق األرض في فضاء من األبنية تم
العثور عميو خالل الحفريات أسفل الموقع .وأشارت المؤسسة إلى أن االحتالل قام في األسابيع األخيرة
بعمميات حفر واسعة تضمنت تفريغات ترابية وازالة حجارة ،ىي باألصل من بقايا أبنية حي المغاربة
اإلسالمي التاريخي.
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من جية أخرى ،أعمنت مؤسسة إسرائيمية ،تطمق عمى نفسيا اسم "الحفاظ عمى تراث حائط المبكى" ،عن
مناقصة لتنفيذ أعمال حفريات أسفل الحائط الغربي لممسجد األقصى المبارك ،في العشرين من الشير
الجاري .وحذر رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع من خطورة تنفيذ ميندسين ومقاولين إسرائيميين جوالت
سرية قبل عدة أيام في المسجد األقصى ،بيدف التعرف عمى أىداف ىذه الحفريات وطبيعتيا ،والمشاركة
في المناقصة المطروحة.

المركز الفمسطيني لإلعالم2015/2/15 ،
مستوطنون وعناصر مخابرات إسرائيمية يقتحمون األقصى:
اقتحم  55من المستوطنين والمخابرات اإلسرائيمية صباح األربعاء ( )2/11ساحات المسجد األقصى من
باب المغاربة تحت حراسة شرطة مشددة .وأفاد مدير المسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني أن الطالب
الييود جمسوا عمى األرض ورفعوا برفع شارات النصر ،فتصدى ليم حراس المسجد األقصى ثم حضرت
الشرطة اإلسرائيمية لممكان وأخرجتيم من المسجد .من جية أخرى زار السفير األردني في "تل أبيب " وليد
عبيدات المسجد األقصى لالطالع عمى آخر المستجدات فيو ،والتقى خالل زيارتو رئيس مجمس األوقاف
الشيخ عبد العظيم سميب والمدير العام لدائرة األوقاف الشيخ عزام الخطيب.
من جية أخرى ،أعمن وزير األوقاف والشؤون الدينية الفمسطينية الشيخ يوسف ادعيس ،أن "االحتالل
استيل العام الجديد في شيره األول بأكثر من مئة اعتداء وانتياك لممسجد األقصى والمسجد اإلبراىيمي،
مبينا "أن االحتالل في العام المنصرم قد تجاوز  1345اعتداء وانتيا ًكا" .وذكر أن
ودور العبادة"ً ،

"المسجد األقصى اليوم في خطر شديد ومباشر وكل طالعة شمس يزداد ىذا الخطر ،مما يقتضي وضع
آلية عمل عمى المستوى اإلسالمي والعربي والدولي لمواجية المخططات اإلسرائيمية إلنقاذ المسجد
األقصى من خطر اليدم أو التقسيم أو بناء "المعبد".
ودنست مجموعات من المستوطنين يوم األحد ( )2/15المسجد األقصى المبارك من جية باب المغاربة،
وسط حراسات معززة من عناصر شرطة االحتالل الخاصة .وقال شيود عيان إن المرابطين والمصمين
انتشروا وسط التكبير لمنع المستوطنين من إقامة طقوس تممودية فيو .وتعمدت شرطة االحتالل حجز
بطاقات ىويات الشبان من المصمين إلى حين خروجيم من المسجد األقصى .وواصمت مجموعات

3

صغيرة ومتتالية من المستوطنين يوم اإلثنين ( ،)2/16اقتحاميا لممسجد األقصى المبارك ،بحماية قوة
معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل .ونفذت مجموعات المستوطنين جوالت استف اززية
في مرافق المسجد المبارك ،تصدى ليا المصمون وطمبة مجالس العمم بيتافات التكبير.
واقتحم ساحات المسجد األقصى صباح الثالثاء ( 25 )2/17عنص اًر من القوات الخاصة اإلسرائيمية
برفقة ضابط شرطة ،فيما اقتحم  9مستوطنين ساحات األقصى من جية باب المغاربة تحت حراسة
شرطية مشددة .فيما زار وزير الطاقة في المممكة األردنية محمد حامد ،والسفير األردني في فمسطين خالد
الشوابكة ،القدس القديمة والمسجد األقصى المبارك ،واطمعا عمى آخر المستجدات حيث كان في
استقباليما وفد من دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس ،برئاسة مدير عام األوقاف وشؤون المسجد
األقصى المبارك الشيخ عزام الخطيب ،ومدير المسجد الشيخ عمر الكسواني ،وعدد من كوادر دائرة
األوقاف.
وسيرت مؤسسة البيارق يوم الثالثاء ست حافالت من قرى الشمال الفمسطيني حيث وصل من "شفا
عمرو" ،و"كابول" ،و"قرى المثمث" ما يزيد عن  300مصل إلى باحات المسجد األقصى ،كما وصمت
حافمة من قرية "المقية" المجاورة لـ "حورة" في بئر السبع ،التي فقدت ثمانية من نسائيا لدى عودتين من
الصالة في المسجد األقصى قبل أسابيع .وذكر منسق الحافالت خالد حجازي أن حافالت البيارق تنطمق
إلى المسجد أيام األحد ،والثالثاء واألربعاء" ،وأضاف أن ىناك خمس حافالت ستنطمق من قرى المثمث
ظير الثالثاء لحضور درس األسبوعي بعد صالة المغرب.
من جية أخرى ،قالت مؤسسة األقصى لموقف والتراث إن اقتحامات االحتالل اإلسرائيمي وانتياكاتو تجاه
المسجد األقصى مستمرة ،إذ تشير اإلحصائية إلى أن شير شباط/فبراير منذ بدايتو وحتى اليوم يشيد
احتالليا.
موجة كبيرة من اإلقتحامات شبو اليومية والتي وصل في مجمميا إلى  436عنص اًر
ً

المركز الفمسطيني لإلعالم +موقع "فمسطينيو  +"48وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"،
2015/2/17
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شؤون المقدسيين:
فنمندا توفر  2,5مميون يورو لمستشفيات شرقي القدس:
قال بيان صادر عن مكتب ممثل اإلتحاد األوروبي في فمسطين ،إن حكومة فنمندا قررت المساىمة بمبمغ
 2,5مميون يورو لحل مشاكل التدفقات النقدية في مستشفيات شرقي القدس نتيجة لألزمة المالية التي
تعاني منيا السمطة الفمسطينية .وأوضح البيان أن ىذه المساىمة التي يتم تسييرىا عبر آلية "بيغاس"
ستساعد في تغطية جزء من التكاليف المعمقة نتيجة تحويالت المرضى لمعالج في مستشفيات شرقي
القدس من قبل و ازرة الصحة .وبين أنو من خالل مساىمة كمية بقيمة  38,5مميون يورو منذ العام
 ،2012دعم اإلتحاد األوروبي والجيات المانحة تكاليف التحويالت الطبية لفترة عامين (من يناير2012
لغاية ديسمبر )2013لممرضى الذين يتم تحويميم من قبل و ازرة الصحة الفمسطينية لمعالج في مستشفيات
القدس.
من جيتيا أكدت ممثمة فنمندا في رام اهلل السفيرة بيركولي از كيوستيال بأن فنمندا ممتزمة بدعم الفمسطينيين
خاصة فيما يتعمق بتوفير الخدمات األساسية وبضمنيا الصحية .وأشارت السفيرة أنو باإلضافة إلى
مساىمة فنمندا عبر آلية "بيغاس" فإنيا تدعم العيادة المتنقمة لسرطان الثدي عبر مستشفى "المطمع".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2015/2/12 ،
مواجيات في حي رأس العمود بعد استيداف الشرطة اإلسرائيمية لمدرسة:
اعتدت قوات إسرائيمية ،صباح األربعاء ( ،)2/11عمى عدد من المواطنين من سكان شرقي القدس،
خالل مواجيات اندلعت بسبب إلقاء قوات االحتالل قنابل صوتية باتجاه المدرسة "الشاممة" في الحي .فيما
زعمت قوات االحتالل أن الشبان ألقوا مفرقعات والعاب نارية تجاه مدرسة ييويدية في الحي االستيطاني
"معاليو ىزيتيم" .من جية أخرى عمم طاقم مركز معمومات وادي حموة-سموان أن القوات اإلسرائيمية
تمركزت مساء األربعاء في شارع عين الموزة ،وقامت بتفتيش بعض السيارات وتوقيف الشبان ،وخالل ذلك
ألقى الشبان باتجاىيا زجاجات حارقة.

5

من جية أخرى ،منعت سمطات االحتالل اإلسرائيمي ،يوم السبت ( ،)2/14إدخال غاز الطيي إلى قرية
بيت إكسا شمال غرب القدس المحتمة .في حين ذكرت وكالة "صفا" أن قوات االحتالل نصبت صباح
حاجز عسكرًيا عمى المدخل الرئيس الشرقي لبمدة عناتا شمال شرق القدس ،وقامت
ًا
األحد ()2/15

بتوقيف مركبات المواطنين وفحص ىوياتيم بشكل استفزازي وبطيء ،مما أعاق وصول الطمبة إلى

مدارسيم ،والموظفين إلى أعماليم.
وفي سياق آخر ،اقتحمت القوات اإلسرائيمية فجر الثالثاء ( )2/17منزل المواطن عرفات أبو اسبيتان من
الطور ،وسممتو "أمر استدعاء" لطفميو لمتحقيق معيما في مركز شرطة المسكوبية .يذكر أن القوات
اإلسرائيمية شنت منذ مطمع العام الجاري حممة اعتقاالت لشبان وفتية من الطور ،حيث اعتقمت منذ مطمع
اطنا ،ووجيت ليم عدة تيم أبرزىا "تشكيل خمية و صناعة أسمحة
شير شباط/فبراير أكثر من  20مو ً
واستخدميا باتجاه القوات االسرائيمية".

موقع "فمسطينيو  +"48وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2015/2/17،
االحتالل ييدم 'بوابة القدس' لممرة الثامنة:
ىدمت آليات االحتالل ،يوم األربعاء ( ،)2/11قرية 'بوابة القدس' المقامة عمى أراضي قرية أبو ديس
شرق القدس المحتمة ،لممرة الخامسة عمى التوالي ،واستولت عمى محتوياتيا وأعمنت المنطقة عسكرية
مغمقة .وأشار رئيس لجنة الدفاع عن أراضي شرق القدس المحامي بسام بحر إلى أن نشطاء المقاومة
الشعبية يعممون عمى بناء القرية من جديد في إطار إصرارىم عمى عدم الرضوخ لممخططات االستيطانية
واإلستيالء عمى أراضي المواطنين لصالح االستيطان والتيويد.
وقام نشطاء لجان المقاومة الشعبية ورئيس مجمس محمي قرية أبوديس واألىالي يوم الخميس ()2/12
ببناء غرفة من الطوب والخشب في قرية بوابة القدس لممرة السادسة عمى التوالي ،في األراضي الميددة
بالمصادرة شرقي أبو ديس .وقال ىاني حمبية "إن قائد المنطقة الوسطى أبمغيم أنو بمغ اإلرتباط
الفمسطيني أنو يريد بناء القرى البدوية عمى أراضي شرقي أبو ديس ،ولكن الموجودين تصدوا ليم ومنعوا
الجرافات من العمل بالمكان".
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واقتحم العشرات من جنود االحتالل يوم اإلثنين ( )2/16قرية "بوابة القدس" شرق بمدة أبو ديس ،خالل
قيام النشطاء بناء غرفة عمى أرض القرية ،وىاجموا الموجودين بالقنابل الصوتية والغازية والضرب المبرح
بالعصي لتفريقيم .كما اقتحمت قوات كبيرة من الجيش اإلسرائيمي صباح الثالثاء ( )2/17قرية "بوابة
القدس" وقاموا بمحاصرتيا من جميع الجيات وتحويميا لمنطقة عسكرية ،قامت خالليا قوات االحتالل
بإطالق قنابل الصوت فيما حاول ناشطو لجان المقاومة الشعبية دخول القرية.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +موقع "فمسطينيو  +"48المركز الفمسطيني لإلعالم،
2015/2/17
االحتالل يأمر بوقف البناء في تجمع بدوي ...و 20ألف منزل في القدس عمى قائمة اليدم:
ىدمت آليات االحتالل ،صباح األربعاء ( ،)2/11معمالً لمحجارة في قرية الطور في القدس المحتمة،
واستولت عمى معداتو .وقال صاحب المحل نضال أبو سبيتان ،إن معممو قائم منذ  5سنوات ،ويعتبر
مصدر رزق لـ 6عائالت ،الفتًا إلى أن المعمل مقام عمى أرضو البالغة مساحتيا حوالي دونمين ،وقد
استمم أمر إ ازلتو بحجة عدم الترخيص منذ فترة.
وقال زياد الحموري ،مدير مركز القدس لمحقوق اإلجتماعية واإلقتصادية" ،إن أكثر من  20ألف منزل
ألسر عربية جاىزة لميدم بقرار من االحتالل ،بحجة البناء من دون ترخيص" .وأضاف :إن "المطالب
ائيا ،ذلك أن الترخيص يحتاج من 5
ماليا وال إجر ً
اإلسرائيمية التي تطمب من العرب ال يمكن تحقيقيا ال ً

إلى  8أعوام ،وكل رخصة تكمفنا من  30إلى  50ألف دوالر".

وفي سياق آخر ،أصدر جياز "اإلدارة المدنية" التابع لمجيش اإلسرائيمي أوامر تقضي بإجبار المواطنين
الفمسطينيين البدو الذين يقيمون منذ  30سنة عند المدخل الغربي "لوادي القمط" شرق القدس المحتمة،
عمى وقف أعمال البناء في المنطقة .وكان سكان تجمع الكعابنة ومجمعات بدوية أخرى في المنطقة
الواقعة إلى الشرق من القدس المحتمة ،قد استبدلوا مباني الصفيح الميترئة بمبان جاىزة ،توفر حماية
أفضل ليم من برد الشتاء ،في حين أن االحتالل يدعي أن البناء "غير قانوني" .وقال ممثل العائالت
البدوية المحامي شمومو ليكر إن "وحدة المراقبة تحاول تنفيذ مطالب عضو الكنيست من حزب البيت
الييودي اليميني المتطرف النائب أوريت ستروك التي أمرت اإلدارة المدنية ،خالل اجتماع لـ "المجنة
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الفرعية لشؤون االستيطان في لجنة الخارجية واألمن" في  27نيسان/أبريل  ،2014بإظيار اإلبداع فيما
يتعمق بإجراءات ىدم مباني البدو بشكل يقمص فرص التماسيم إلى المحكمة العميا".
وىدمت جرافات تابعة لبمدية االحتالل في القدس ،صباح الثالثاء ( ،)2/17سو اًر لمنزل المواطن محمد
أبو اليوى في حي جبل الزيتون-الطور المطل عمى القدس القديمة ،بذريعة عدم الترخيص والبناء عمى
'أرض خضراء'.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +المركز الفمسطيني لإلعالم2015/2/17 ،
االحتالل يمدد اعتقال عدد من المقدسيين ويفرج عن آخرين:
أفرجت إدارة سجن ريمون الصحراوي يوم الثالثاء ( )2/10عن األسير المقدسي نمر خالد نمر بشير
( 21عاما) من سكان حي عين الموزة بسموان  ،بعد قضاء مدة محكوميتو البالغة  4أشير ودفع كفالة
مالية قيمتيا  5آالف شيكل .يذكر أن األسير بشير اعتقل بعد االعتداء عميو بالضرب المبرح من قبل
وحدة خاصة إسرائيمية اعتقمتو من أمام منزلو في حي عين الموزة عمى أثر أحداث استشياد الشاب عبد
الرحمن الشمودي.
من جية أخرى قدمت النيابة العامة اإلسرائيمية يوم األربعاء ( )2/11استئنافًا عمى ق اررات الحكم الصادرة
بحق ثمانية شبان مقدسيين من حي شعفاط ،مطالبةً بزيادة األحكام المفروضة عمييم ،وذلك قبل أيام من
اإلفراج عن عدد منيم .وأوضحت عائالت المعتقمين أن أبنائيم اعتقموا عقب استشياد الفتى محمد أبو
خضير في شير تموز/يوليو الماضي ،وأصدرت بحقيم المحكمة اإلسرائيمية أحكاما بالسجن الفعمي
لفترات تتراوح بين  8أشير  11-شي اًر ،إضافة الى دفع غرامات مالية تراوحت بين  10-8آالف شيكل
لكل منيم.
وقدمت النيابة العامة في لواء القدس "جنائيات" ،يوم الخميس ( ،)2/12إلى المحكمة المركزية في المدينة
ال ئحة اتيتم ضد ثالثة مقدسيين من حي الطور في القدس المحتمة وىم خميل جيوسي ( 20سنة) ،وبكر
مغربي (  22سنة) ،وعيسى أبو جمعة ( 28سنة) ،زعمت من خالليا أنيم عمى صمة "بإنتاج وتصنيع
سالح واستعمال سالح والتسبب بأضرار مع سبق اإلصرار" .وزعمت النيابة اإلسرائيمية في الئحة اإلتيام
أ ن المتيمين الثالثة شاركوا برشق حجارة ومفرقعات وعبوات ناسفة وزجاجات حارقة ضد قوات األمن.
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فيما أفرجت مصمحة السجون اإلسرائيمية في سجن "بئر السبع" عن الشقيقين أحمد رياض دعنا  22عاماً،
ومحمد رياض دعنا  20عاماً من سموان بعد أن أنييا مدة محكوميتيما البالغة  12شي ار في السجون
اإلسرائيمية بعد إدانتيم بإلقاء الزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية بإتجاه البؤرة االستيطانية في الحارة
الوسطى بسموان .من جية أخرى أفاد مجدي العباسي من مركز معمومات وادي حموة أن قاضي محكمة
"الصمح" مدد توقيف الشابين سالم حربي العباسي وعمي العباسي من سموان ،كما تم إخالء سبيل الشاب
يحيى األعور دون عرضو عمى المحكمة.
وأفرجت إدارة سجن "النقب" الصحراوي يوم األحد ( )2/15عن الشاب نصر محمد رزق العباسي 29
عاما من سكان حي وادي حموة في بمدة سموان بالقدس المحتمة ،بعد قضائو  4أشير في السجون
ً

اإلسرائيمية بتيمة إلقاء الحجارة .وأفرجت الشرطة اإلسرائيمية في مركز "القشمة" عن المقدسية سناء الرجبي
دون قيد أو شرط ،وذلك بعد إعتقاليا من أمام باب األسباط .وأفاد محامي مؤسسة الضمير محمد محمود
أن قاضي محكمة "الصمح" قرر اإلفراج عن الشقيقين حمزة وأركان عديمة بكفالة طرف ثالث ،إال أن
النيابة قررت اإلستئناف عمى القرار ،مطالبة بتمديد اعتقاليما.
وأصدرت محكمة االحتالل في القدس المحتمة صباح اإلثنين ( ، )2/16حكما بالسجن لـ  3شيور بحق
ميند ادريس حارس في المسجد األقصى ،بتيمة تعطيل عمل الشرطة داخل باحات المسجد األقصى
المبارك.من جية أخرى ،أطمقت الشرطة اإلسرائيمية في مركز "القشمة" مساء اإلثنين سراح  3مقدسيات،
يوما وىن دياال عمي وىبة ،الحسيني ورانيا أبو اليوى.
بشرط اإلبعاد عن المسجد األقصى لمدة ً 15
وأفاد محامي مؤسسة محمد محمود أن قاضي محكمة "الصمح" حكم عمى الشاب محمد عبد الناصر عبيد
( 20عاما) ،بالسجن الفعمي لمدة سنتين ،و 7أشير مع وقف تنفيذ لمدة  3سنوات ،بتيمة "اإلنتماء إلى
تنظيم إرىابي ،والتخطيط لمقيام بأعمال عدائية داخل ساحة حائط البراق ،والمشاركة في مواجيات اندلعت
بالقدس" .وفي سياق متصل أوضح المحامي محمود أن قاضي المحكمة حكم عمى الشاب محمد الجوالني
بالسجن الفعمي لمدة  9أشير ،و 6أشير وقف تنفيذ لمدة  3سنوات ،وعمى الشاب معتصم الطويل سجن
عمما أنيما من حي الثوري ،واعتقال أواخر العام الماضي ووجيت ليما عدة
فعمي لمدة  4أشير ونصفً ،
تيم "القاء الحجارة والمفرقعات والزجاجات الحارقة".
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وأصدرت المحكمة المركزية في شرق القدس المحتمة يوم الثالثاء ( ،)2/17حكماً بالسجن الفعمي بحق
الشابين محمد خميل العباسي ( 12شي اًر) ،ومحمود دويك ( 16شي اًر) ،فيما تم تمديد توقيف الشقيقين
أحمد وجمال دعنا ،ولؤي الرجبي لتاريخ ( .)3/2وأبعدت الشرطة اإلسرائيمية في مركز "القشمة" المواطنة
المقدسية سناء الرجبي  ،لمدة  15يوما عن المسجد األقصى.

المركز الفمسطيني لالعالم +موقع "فمسطينيو 2015/2/17 ،"48
االحتالل يعتقل عدداً من المقدسيين:
اعتقمت قوات االحتالل ،مساء الثالثاء ( ،)2/10الشاب عطيو الرجبي الحاجز العسكري المقام أمام مخيم
شعفاط .كما اعتقمت القوات اإلسرائيمية في ساعات متأخرة من مساء األربعاء ( ،)2/11الشاب يحيى
عاما من حي عين الموزة بسموان ،بعد اإلعتداء عميو بالضرب المبرح ،كما اعتدت
جمعة األعور ً 22

عاما .وذكر مركز معمومات وادي حموة-سموان أن
بالضرب المبرح عمى الشاب محمود جمال عوض ً 21
قوات االحتالل اعتقمت كذلك الشابين حسن خمفاوي وعمر الزعانين.
شابا بالقرب من مفترق مستوطنة
واعتقمت قوة من شرطة االحتالل الخاصة ،مساء السبت (ً ،)2/14

'معاليو أدوميم' القريب من مدخل بمدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتمة ،وذلك بعد اإلعتداء عميو
بالضرب المبرح ،فضالً عن مصادرة سيارتو التي كان يقودىا .كما اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي
صباح األحد ( )2/15قاصرين من بمدة سموان في القدس المحتمة ،وتم نقميما إلى أحد مراكز التحقيق
والتوقيف بالمدينة .واعتقمت قوة إسرائيمية صباح اإلثنين ( ،)2/16فتيين من بمدة العيزرية شرق القدس
المحتمة عمى خمفية إلقاء الحجارة وقنابل المولوتوف .إلى ذلك أفاد محامي مؤسسة الضمير محمد محمود
أن قوات االحتالل اعتقمت  4شبان من مدينة القدس ىم :أحمد أبو فولي  16عاما من حي الشيخ جراح،
ومحمد زياد ابو اسبيتان  16عاما من الطور ،والشاب مجدي ىدرة ،والشاب لؤي الصياد.
وقال جياز األمن العام اإلسرائيمي (الشاباك) ،يوم اإلثنين ،إنو اعتقل وبالتعاون مع شرطة االحتالل،
المقدسي محمد أبو تايو من حي سموان بتيمة "التخابر" لصالح حركة حماس بعد أن تم تجنيده في
األردن .كما اعتقمت قوات االحتالل مساء اإلثنين ،خالل اقتحاميا لبمدة أبو ديس شرق القدس المحتمة
الطفمين محمد جفال ( 15عاما) ،وسالمة حديدون ( 16عاما) واقتادتيما مباشرة إلى معسكر جيش
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االحتالل في مستوطنة "معاليو أدوميم" المقامة عمى أراضي البمدة ،كما لم يسمح لذوي األسيرين بحضور
التحقيق أو حتى معرفة سبب االعتقال.
وأعتقمت الشرطة االسرائيمية المتواجدة عمى باب الناظر من الجية الخارجية صباح الثالثاء ()2/17
المواطنة سناء الرجبي بتيمة التكبير ،التي كان قد تم اعتقاليا قبل يومين من أمام إحدى بوابات األقصى.
كما اعتقمت قوات االحتالل بعد عصر الثالثاء الطفل حسن ناصر ( 14عاماً) ،من رأس العمود،
واقتادتو لمتحقيق في مركز شرطة االحتالل ،حيث تم االعتداء عميو بالضرب والتنكيل.

المركز الفمسطيني لالعالم +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +صحيفة القدس المقدسية +موقع
"فمسطينيو 2015/2/17،"48
شؤون االحتالل:
بيمين يدعو واشنطن لدعم كونفدرالية فمسطينية إسرائيمية:
قال وزير الخارجية اإلسرائيمي األسبق وميندس اتفاق "أوسمو" يوسي بيمين ،يوم الثالثاء ( ،)2/10إنو
حاليا فكرة دولة كونفدرالية بين الفمسطينيين والدولة العبرية .جاء ذلك خالل ندوة نظميا "مركز
يطور ً

ويمسون" لألبحاث في العاصمة األميركية واشنطن ،وأدارىا مدير قسم الشرق الوسط في المركز "آرون
ميمير" الذي عمل كمفاوض أميركي لمفاوضات "السالم" في عيد الرئيس األميركي األسبق بيل كمينتون.
وقال بيمين إن الدولة العبرية لم تتبن "حل الدولتين" سعياً "لمسالم" ،بل من أجل تحقيق أسباب ذاتية ىي
الحصول عمى "دولة ييودية وديمقراطية" في آن واحد.
وحول تفاصيل فكرة لمكونفدرالية ،قال بيمين" :تقوم عمى أساس دولتين مستقمتين ذات عضوية مستقمة في
األمم المتحدة وبتواجد دبموماسي مستقل ،ولكنيما تشتركان في العديد من القضايا البمغة األىمية التي
تخصيما مثل الحدود والمياه والبيئة والتنقل والطرق وغيره" ،وأضاف بيمين "إن ىذا الوضع يسمح
لممستوطنين الموجودين في الضفة الغربية ىناك البقاء دون خسارتيم جنسيتيم"" ،فنحن سنعرض عمى
المستوطنين تعويضات سخية ونشجعيم عمى ترك مستوطناتيم ،وفي حال رفضيم نقول ليم ،حسناً أبقوا
ىناك بموافقة الفمسطينيين وترتيباتيم".
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كما أن"الكونفودرالية ستسمح بتعاون بل تشارك أمني حقيقي (بين الفمسطينيين واإلسرائيميين) وليس تعاوناً
أمنياً يفرض عمى دولة (الدولة الفمسطينية في ىذه الحالة) استضافة قوى أمن الدولة األخرى (الدولة
العبرية)" وفق بيمين.

صحيفة القدس المقدسية2015/2/10 ،
استطالع“ :الميكود” يتقدم عمى "المعسكر الصييوني"
أظير استطالع لمرأي العام أجراه معيد "رافي سميت" ونشرت اإلذاعة العبرية نتائجو يوم الجمعة ()2/13
أن حزب "الميكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياىو ال يزال يتقدم بمقعد واحد عمى قائمة "المعسكر
الصييوني" عمى الرغم من أن قوة كال القائمتين تراجعت قميالً مقارنة مع األسبوع الماضي .وأوضح
االستطالع ازدياد قوة "القائمة المشتركة" لألحزاب العربية إلى  13مقعداً ،وتمكن قائمة "ياحد" برئاسة
النائب "ايمي يشاي" من اجتياز نسبة الحسم لتحصل عمى  4مقاعد في "الكنيست".

صحيفة القدس المقدسية2015/2/13 ،
الحركة اإلسالمية" :الكنيست" أصل "لممشروع الصييوني"
جددت الحركة اإلسالمية (الجناح الشمالي) برئاسة الشيخ رائد صالح ،في األراضي المحتمة عام،48
رفضيا لممشاركة في اإلنتخابات "لمكنيست" العشرين المقبمة ،معتبرة "الكنيست" يمثل أحد أصول "المشروع
الصييوني" ،واليدف منو إشراك نواب عرب فيو من أجل "تجميل وجو" االحتالل.
وأشارت الحركة إلى أن "تقييم تجربة أعضاء الكنيست العرب منذ أول عضو كنيست عربي وحتى اآلن
ظمما ،وكنا وال زلنا منذ نكبة فمسطين نعاني الظمم
تؤكد أن ىذه المشاركة لم تحق لنا حقًا ولم ترفع عنا ً

التاريخي والتمييز القومي واإلضطياد الديني كسياسة ممنيجة تمارسيا عن سبق إصرار ضدنا المؤسسة
اإلسرائيمية" .ومن منطمق ىذه المحددات ،قالت الحركة إنيا "تدعو أبناءىا ومناصرييا وكل جماىيرنا في
األراضي المحتمة عام  48إلى اإلنطالق من كل ىذه المعطيات لدى اتخاذ موقف من انتخابات الكنيست
طمعا بمرضاة اهلل تعالى أوالً ،ثم نصرة لشعبنا الفمسطيني عامة ،ثم إظيار الوجو الحقيقي لممؤسسة
ً

اإلسرائيمية".

المركز الفمسطيني لإلعالم2015/2/13 ،
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المستوطنون يشكمون "ميميشيا" في رأس العمود:
قالت مصادر إسرائيمية يوم الجمعة ( ،)2/13إن المستوطنين في حي رأس العمود بالقدس قرروا تشكيل
ميميشيا من أشخاص خدموا في الجيش اإلسرائيمي يتسمحون بخوذات ومالبس واقية من الرصاص
وى اروات ووسائل أخرى لمواجية رشق الحجارة عمى مستوطنة معاليو زيتيم" .ويخطط أفراد ىذه الميميشيا
الترصد لراشقي الحجارة والزجاجات الحارقة وتسميميم لمشرطة ،ويشار إلى أن تشكيل الميميشيا المذكورة
جرى حتى اآلن بدون أي تنسيق مع الشرطة اإلسرائيمية.
وقال آرييو كينغ المستوطن في "معاليو زيتيم" وعضو مجمس بمدية االحتالل في القدس ،إن المستوطنة
تحولت مؤخ اًر الى بؤرة احتكاك دائمة ،وأنو تم رشق الحجارة خالل األسبوع الماضي عمى بيتو ،كما
أصابت زجاجات حارقة المبنى.

صحيفة القدس المقدسية2015/2/14 ،
نجاة شاب مقدسي بعد محاولة مستوطنين قتمو:
نجا الشاب أنس مناصرة ( 21عاماً) من بمدة سموان جنوب البمدة القديمة بمدينة القدس المحتمة مساء
األربعاء ( )2/11من محاولة استيداف وقتل عمى أيدي مجموعة من المستوطنين اإلسرائيميين بعد
محاولة اإليقاع بو في إحدى التجمعات االستيطانية بمنطقة القدس المحتمة.
وقال الشاب مناصرة إنو نجا من اعتداء كان يستيدف حياتو بعد استدراجو إلى منزل في منطقة "بيت
شيمش" غرب القدس المحتمة ،من قبل شخص طمب منو تركيب برادي لممنزل .وقد توجو إلى ىناك برفقة
والده حيث العنوان المفترض ،فوجئ بمجموعة من المستوطنين قواميا ما بين  7-6أفراد ينقضون عمييم،
فاشتبكا باأليدي معيم ،قبل أن تحضر قوة من شرطة االحتالل إلى المكان ،لكنيا لم تعتقل المعتدين،
مدعية أنيم مجموعة من العالم السفمي .وأشار الشاب المذكور ،إلى أنو كان تمقى قبل ذلك بيومين
اتصاالً من شخص مجيول يتحدث بالعبرية ،توعده بالقتل حرقاً ،وبأنو سيكون أبو خضير رقم  ،2وطمب
منو مقابمتو في متنزه "التتيمت" ،إال أن المتصل لم يحضر.
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من جية أخرى اعتدت مجموعة من المستوطنين ،مساء السبت ( ،)2/14عمى السائق المقدسي ابراىيم
بدر ،خالل تواجده في الشطر الغربي من المدينة المقدسة ،وقد نقل إلى المستشفى بعد إصابتو برضوض
مختمفة في جسمو.

موقع "فمسطينيو  +"48صحيفة القدس المقدسية2015/2/15 ،
تخصيص  300مميون شيكل لتيويد القدس:
أعمن رئيس بمدية اإلحتل في القدس "نير بركات" أن حكومة االحتالل "خصصت ( )300مميون شيكل
كخطة لتنفيذ مشاريع في القدس .ويدور الحديث عن خطة عمى مدار  5سنوات منيا ( )100مميون
شيكل لمشؤون األمنية ،وذلك إلضافة المزيد من أفراد الشرطة وحرس الحدود ،و( )200مميون لمبنية
التحتية".
وأكد بركات،أن من أولويات بمدية االحتالل اإلستثمار في تغيير المناىج الدراسية الفمسطينية في القدس
المحتمة ،وزعم أن المناىج "اإلسرائيمية" أفضل ،ومتطورة أكثر ،وتعزز ما وصفو "ييودية الدولة" ،وقال:
"إنو تم تخصيص  350مميون شيكل لتعزيز السياحة والشؤون الثقافية في القدس ،بطابعيا الييودي
التوراتي عمى حد زعمو.

المركز الفمسطيني لإلعالم2015/2/15 ،
يعمون ونتنياىو :أولويتنا التصدي لحماس وايران
قال وزير الجيش اإلسرائيمي "موشيو يعمون" صباح اإلثنين (" )2/16إن الصراع اإلسرائيمي  -الفمسطيني
ليس من أولويات الجيش الذي يضع إيران وحماس واإلخوان المسممين ومنظمات الجياد العالمي عمى
حاليا" .وبين يعمون ،أن الدولة العبرية تسعى إلبقاء السمطة الفمسطينية مستقرة ومتماسكة
سمم أولوياتو ً
وقادرة عمى التعاون معيا ،وال مصمحة ليا بانييارىا ،وفق وصفو .بدوره ،زعم رئيس الوزراء اإلسرائيمي

"بنيامين نتنياىو" ،أن التحديات السياسية واألمنية تزداد في السنوات األخيرة وستتعاظم أكثر خاصةً عمى
الصعيد األمني ولن يكون فييا مكان سوى لألقوياء.

صحيفة القدس المقدسية2015/2/16 ،
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تحذير من تسجيل قرية مقدسية ضمن التراث اإلسرائيمي:
حذرت مؤسسة األقصى لموقف والتراث من مساع إسرائيمية لتسجيل قرية "لفتا" المقدسية الميجرة عام
(1948م) وأراضي تابعة ليا بمساحة ( )500دونم لموقع تراثي عالمي إسرائيمي .وشككت المؤسسة في
نوايا االحتالل بالمحافظة عمى التراث الفمسطيني في القرية ،مشيرة الى أن ىدف الجيات اإلسرائيمية ىو
تحويل القرية ومحيطيا إلى موقع تراثي عبري موىوم ،ضمن مخطط أشمل لتحويل وتسجيل مئات المواقع
العربية واإلسالمية في البالد إلى مواقع تراثية عبرية ييودية مزعومة ،ومحاوالت تكثيف الزيارات
"اإلسرائيمية" ليا.
وكانت مصادر صحفية عبرية تحدثت قبل أيام ،بأن ما يسمى بـ "المجنة اإلسرائيمية لميونسكو" وافقت عمى
إدراج اسم قريتي "لفتا" و"عين كارم" عمى الئحة االقتراحات لإلعالن عنيما كموقعين في التراث العالمي
في الدولة العبرية.

المركز الفمسطيني لإلعالم2015/2/16 ،
التفاعل مع القدس:
'الخارجية' تدين الحرب الشاممة التي تشنيا حكومة االحتالل ضد القدس ومقدساتيا:
أدانت و ازرة الخارجية الفمسطينية يوم األربعاء ( )2/11بشدة الحممة الشرسة التي تشنيا الحكومة
اإلسرائيمية ضد شرقي القدس ومقدساتيا اإلسالمية والمسيحية ،واإلجراءات التيويدية المتسارعة التي
تمارسيا ،وفي مقدمتيا استمرار اقتحامات المتطرفين الييود لممسجد األقصى المبارك بحماية شرطة
االحتالل وقواتيا .وحذرت 'الخارجية' من تداعيات ممارسات االحتالل في القدس عمى المنطقة برمتيا،
واستيجنت بشدة صمت المجتمع الدولي وىيئات األمم المتحدة عمى ىذه الجرائم التي ترتكب بشكل يومي
ضد أرض دولة فمسطين وعاصمتيا .وطالبت الو ازرة المجتمع الدولي ،والرباعية الدولية ،ومجمس األمن
بفرض العقوبات الالزمة عمى الحكومة اإلسرائيمية واجبارىا عمى وقف عمميات تدمير "حل الدولتين"،
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ومقومات وجود الدولة الفمسطين المستقمة ،وتيويد المناطق المسماة (ج) ،ومحاسبة المسؤولين اإلسرائيميين
الذين يقررون وينفذون ىذه االنتياكات الصارخة.
من جية أخرى ،أكد رئيس الوزراء د .رامي الحمد اهلل خالل لقائو المفتي العام لمقدس والديار الفمسطينية
الشيخ محمد حسين ،أ ن القدس ليا أولوية خاصة في الدعم الحكومي ،وأن الحكومة تسعى بشكل حثيث
لتنفيذ العديد من الخطط التنموية التي تيدف إلى دعم وتعزيز صمود القدس ،وانعاش مختمف القطاعات
فييا وبشكل خاص الصحة والتعميم.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2015/2/11 ،
تحذيرات من ابتالع األراضي حول القدس لتوسيع االستيطان:
حذر رئيس مجمس محمي أبو ديس ،عادل صالح ،من خطورة استمرار تنفيذ المخطط االستيطاني حول
مؤكدا أن االحتالل ما يزال يوسع من عمميات ابتالع المزيد من األراضي وخاصة في محيط
القدس،
ً

القدس .وأضاف صالح يوم األربعاء ( ،)2/11أن الجانب اإلسرائيمي صعد من وتيرة عمميات الضم
والسيطرة عمى األراضي الفمسطينية في مناطق أبو ديس والعيزرية والسواحرة وعناتا والقرى والبمدات
المحيطة بالقدس.
مؤخرا ،بيدف إجبار السكان البدو
وأشار إلى أن المخطط االستيطاني الذي صدر عن جيش االحتالل
ً

تمييدا لضم عشرات
عمى الرحيل من مناطق محيط القدس لتجميعيم في منطقة محددة شرقي أبو ديس،
ً

آالف الدونمات لتوسيع المستوطنات واقامة الحزام االستيطاني ضمن مشروعي "إي "1و"،"20-20
والمذين ييدفان إلى تنفيذ مخطط ما يسمى بـ"القدس الكبرى" .وأوضح أن مساحة أبوديس الفعمية تبمغ
 35000دونم ،اقتطع وأغمق االحتالل منيا  30000دونم في الجية الشرقية بموجب أوامر عسكرية
دونما يسمح فييا البناء والعمل ،ويبمغ
واقامة جدار الفصل من الجية الغربية ليتبقى ما مساحتو ً 4380
عدد السكان عمى ىذه المساحة  18000نسمة ،باإلضافة إلى طمبة جامعة القدس  13000طالب،

ويخطط االحتالل إلضافة ما يزيد عن  10000نسمة من إخواننا البدو وعمى نفس المساحة.
وشدد صالح عمى ضرورة التحرك الفوري عمى كافة المستويات الفمسطينية والعربية والدولية الرسمية
والشعبية لوقف ىذا المخطط الخطير الذي يحول البمدات والمدن والقرى الفمسطينية حول القدس إلى
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كنتونات معزولة غير قابمة لمتوسع والحياة سكانيًّا وعمرانيًّا وتنمويًّا ،ويسبب الكثير من المشكالت والمعاناة
االجتماعية والخدماتية واإلنسانية.

المركز الفمسطيني لإلعالم2015/2/11 ،
نسيبة يقترح اصدار تأشيرة سفر فمسطينية لزوار القدس:
اقترح الميندس سامر نسيبة رجل األعمال المقدسي خالل لقاء جمعو مع عضو المجنة التنفيذية في
منظمة التحرير أحمد قريع في مكتبو في أبو ديس ،فكرة إصدار تأشيرة سفر فمسطينية رمزية شرفية
خاصة "بحجاج" وزوار القدس من الدول العربية واإلسالمية يتم إصدارىا من قبل السفارات الفمسطينية في
الخارج ،مقابل رسوم رمزية يرصد ريعيا لدعم مشاريع تطوير وصمود القدس والمقدسيين من خالل
تشجيع السياحة العربية واإلسالمية إلى المدينة المقدسة.
من جانبو ،رحب قريع بيذه الفكرة الجديدة ،ووعد بدراسة سبل وامكانيات تطبيقيا مع الجيات المعنية رغم
الصعوبات والتعقيدات التي تختمقيا الدولة العبرية أمام أية وسائل أو أساليب تسيم في تكريس سيادة
واستقالل الوطن.

صحيفة القدس المقدسية2015/2/11 ،
'فتح' :الدولة العبرية تنفذ سياسة تطيير عرقي بحق المقدسيين
قال المتحدث باسم حركة فتح أسامو القواسمي إن ما تقوم بو الدولة العبرية في القدس ىو تنفيذاً حر ًفيا
لسياسة التطيير العرقي بحق أىمنا وشعبنا في القدس .وشدد القواسمي عمى ضرورة تدخل المجتمع
الدولي بصورة عاجمة لوضع حد ليذه التصرفات اإلرىابية بحق القدس وأىميا.
من جية أخرى ،استنكرت حركة فتح ما قامت بو بمدية االحتالل بمدينة القدس المحتمة ،من وضع الفتة
أمام أحد أبواب المسجد األقصى تشير بالمغتين العبرية واإلنجميزية إلى ما يسمى "جبل المعبد" .واعتبرت
أن ذلك يعبر عن "إصرار دولة االحتالل عمى تغيير طبيعة الصراع القائم من صراع سياسي إلى صراع
ديني".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +المركز الفمسطيني لإلعالم2015/2/12 ،
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صدور الجزء الثاني من كتاب "ببميوغرافيا القدس":
أصدرت المنظمة اإلسالمية لمتربية والعموم والثقافة "إيسيسكو" بالتعاون مع المجنة الممكية لشؤون القدس
في المممكة األردنية الياشمية ،الجزء الثاني من كتاب (ببميوغرافيا القدس) في مجمدين :يتضمن األول
سجل  1585مؤلفاً ،والثاني  947مؤلفاً.
ويتكون ىذا الكتاب من ثالثة أجزاء ،حيث يشمل الجزء األول الكتب والمراجع الموجودة في مكتبات
وجامعات فمسطين والمممكة األردنية الياشمية .وخصص الجزء الثاني لمكتب والمراجع الموجودة في
مكتبات وجامعات الدول العربية واإلسالمية ،أما الجزء الثالث فممكتب والمراجع الموجودة في مكتبات
وجامعات الدول األجنبية خارج العالم العربي واإلسالمي.
وتجدر اإلشارة إلى أن الكتاب مشروع أكاديمي وحضاري ييدف إلى حصر وتجميع المعمومات عن الكتب
والمؤلفات والمراجع المختمفة المتعمقة بقضايا القدس السياسية والتاريخية واالجتماعية والدينية ،الموجودة
في مكتبات وجامعات دول العالم.

المركز الفمسطيني لإلعالم2015/2/12 ،
قريع يندد بوضع الفتة تعريفية تحمل اسم “جبل المعبد” واستيالء االحتالل عمى أراضي المقدسيين:
ندد عضو المجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفمسطينية ،رئيس دائرة شؤون القدس ،أحمد قريع ،بقيام
طواقم تابعة لبمدية االحتالل اإلسرائيمي في القدس المحتمة بنصب الفتة تعريفية في القدس القديمة،
بالقرب من باب الناظر 'المجمس' ،تحمل أسماء األماكن التي حممت تسمية "جبل المعبد" المزعوم باإلشارة
إلى المسجد األقصى المبارك ،واعتبر أن ىذا اإلجراء الخطير يأتي في سياق حممة التيويد المسعورة التي
تقودىا حكومة االحتالل اإلسرائيمي بحق المدينة المقدسة والمسجد األقصى المبارك عمى وجو
الخصوص.
وفي سياق آخر ،حذر قريع من مخاطر المخططات االستيطانية اإلستعمارية التي طرحت في اآلونة
األخيرة ،من خالل ما نشرتو مؤخ اًر ما تسمى بمؤسسة "الحفاظ عمى تراث حائط المبكى" من عطاءات
ألعمال حفر أسفل حائط البراق وتحديداً داخل األنفاق ،باإلضافة إلى قيام ميندسين ومقاولين إسرائيميين
بتنفيذ جوالت سرية في المسجد األقصى المبارك بيدف التعرف عمى طبيعة األعمال والمشاركة في
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المناقصة ،عالوة عمى قيام ما تسمى بالمجنة المحمية لمتنظيم والبناء اإلسرائيمية بالمصادقة عمى مشاريع
بناء في أحياء استيطانية.
ودعا قريع ،المجتمع الدولي واإلدارة األميركية "راعية السالم" ،إلى ضرورة التدخل العاجل لوقف كامل
عمميات االستيطان اإلسرائيمي المخالف لمقانون الدولي ،والضغط عمى حكومة االحتالل اإلسرائيمي أيضا
بوقف كامل أنشطتيا التيويدية في مدينة القدس والمسجد األقصى المبارك.
من جية أخرى ،حذر عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ،رئيس دائرة شؤون القدس ،أحمد
قريع يوم اإلثنين ( )2/16من مصادقة سمطات االحتالل عمى مخطط لالستيالء عمى  546دونما من
أراضي المواطنين في قريتي عنانا والعيسوية شمال شرق القدس ،لصالح إقامة مكب لمنفايات الصمبة.
وأوضح أن ىذا المخطط ينص عمى إقامة مكب لمنفايات الصمبة التي سيتم إلقاؤىا في وادي قاسم يبمغ
عمقو  745مت ار ويقع بين بمدتي العيسوية وعناتا ،الفتًا إلى أن ىذا الوادي يعيش فيو اليوم قرابة 150
مواطنا سيتم إخالؤىم فو اًر وبشكل إجباري من أجل البدء بتنفيذ البنى التحتية لممشروع الذي يتضمن إقامة
طرق وشوارع خاصة بالمكب ،األمر الذي يجب التنبو لخطورتو والتصدي لو بشتى الوسائل.
ومن جانب آخر ،استنكر قريع قيام المجنة القطرية العميا اإلسرائيمية بتحديد الثاني عشر من الشير المقبل
موعداً لنقاش اإلعتراضات التي قدمت عمى قرار مصادقة 'المجنة الموائية' عمى مخطط مبنى 'كيدم' في
سموان الذي يراد من خاللو توسيع النفوذ اإلسرائيمي وتعزيز السياحة اإلسرائيمية إلى حي وادي حموة في
سموان .وأوضح أن ىذا المخطط سيتم إقامتو فوق ما عرف بموقف "جفعاتي" ساحة سموان ،وسيكون تحت
سمطة إدارة ما يدعى بحديقة "عير دافيد" في حي وادي حموة ،وبالتالي تحت إدارة جمعية "إلعاد"
االستيطانية ،كما ينص المخطط عمى إنشاء مبنى ضخم بمسطح بناء يقارب  16000متر مربع ،ما
يشير إلى أن نسبة البناء التي يراد إعطاؤىا لممشروع تقارب  % 300من مساحة مسطح األرض
المخطط إقامة المشروع االستيطاني عمييا ،وسيتضمن إقامة طابق كامل الستخدام دائرة اآلثار
اإلسرائيمية ،معتب ار ذلك خرقا لمقانون الدولي ولكافة المواثيق الدولية وتحديا معمنا لممجتمع الدولي.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2015/2/16 ،
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اليباش يدعو لتكثيف السياحة لمقدس:
طالب قاضي قضاة فمسطين ،مستشار الرئيس لمشؤون الدينية والعالقات اإلسالمية ،محمود اليباش،
منظمة اليونسكو بالتدخل الفوري والعاجل لمنع االحتالل اإلسرائيمي من تزييف الحقائق وتدمير التراث
نوعا
اإلنساني في القدس .واعتبر اليباش أن إقدام الدولة العبرية عمى تغيير األسماء في المدينة المقدسة ً
من التزييف المتعمد لمتاريخ والتراث ومحاولة يائسة لنزع طابعيا العربي واإلسالمي.

من جية أخرى ،دعا اليباش خالل لقائو ووزيرة السياحة واآلثار روال معايعة ،مع وزير العمل والسياحة
واآلثار األردني نضال القطامين ،في العاصمة األردنية عمان إلى تكثيف السياحة الدينية لمدينة القدس
المحتمة .ويأتي ىذا المقاء ضمن لقاءات متواصمة تيدف الستنياض السياحة الدينية وكسر الحاجز بين
فمسطين ،والقدس خاصة ،وجميع دول العالم.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2015/2/16 ،
أبو حمبية :لقاءات التشريعي ستتواصل لتفعيل قضية القدس
أكد أحمد أبو حمبية مقرر لجنة القدس واألقصى في المجمس التشريعي أن لقاءات المجنة ستتواصل مع
كافة الوزراء والوكالء في الو ازرات الحكومية لتفعيل قضية القدس .وأشار أبو حمبية إلى أن المجمس
موضحا أن ىذه
التشريعي حرص منذ حوالي السنتين عمى تفعيل وحدات القدس في الو ازرات الحكومية،
ً
الوحدات لم تمارس دورىا بالشكل المطموب مع تقمبات الوضع السياسي.

وأوضح أن المجنة التقت بوزيرة شؤون المرأة ووزير العدل في حكومة التوافق ،لتفعيل ىذا الموضوع،
وتعمل عمى التواصل مع وزير شؤون القدس عدنان الحسيني ،لتركيز الجيود في المرحمة القادمة،
باإلضافة لمتعاون مع وكالء الو ازرات المعنية في قطاع غزة.

المركز الفمسطيني لإلعالم2015/2/17 ،
 100طفل من غزة في زيارة تاريخية لمقدس:
توجو زىاء  100طفل من قطاع غزة يوم الثالثاء ( ،)2/17إلى القدس المحتمة في رحمة تاريخية جاءت
نتيجة سعي حممة "أريد حقي بالصالة في القدس" .وقال منسق الحممة رائد موسى إن الرحمة ىي األولى

21

من نوعيا منذ زىاء عقدين عمى األقل وىي نتيجة جيود عامين سعت خالليا الحممة من أجل انتزاع
فرصة الوصول إلى الشق اآلخر من الوطن .وأضاف موسى أن الرئيس محمود عباس دعم جيود الحممة
ووقف بجانبيا من أجل انتزاع ىذا الحق ولو دور رئيس في تسييل وصول األطفال إلى العاصمة العتيدة.
ولفت موسى إلى أن األطفال سيحظون خالل ثالثة أيام بفرصة التعرف عمى أماكن سياحية ودينية
وتاريخية يرونيا عمى شاشة التمفاز فقط.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2015/2/17 ،
مقاالت وحوارات:
السياحة ..وجو خبيث لتيويد القدس المحتمة:
تتعدد وجوه االستيطان في مدينة القدس المحتمة؛ فمنيا ما يكون واضحا مرئيا بالعين ومنيا ما يكون
مبطنا بمظاىر حيوية وربما سياحية أو تجارية .
فمن بين ىذه الوجوه وأكثرىا ازدواجية في الشكل والمضمون بناء غرف فندقية في مدينة القدس المحتمة
لتحمل طابع التيويد في صمب أساساتيا.
ىذا وقد أعمنت ما يسمى بسمطة "أراضي إسرائيل" عن مناقصة ىادفة لبناء  580غرفة فندقية ،ومراكز
تجارية ومواقف لممركبات.
ويقول المدير التنفيذي لمتجمع السياحي المقدسي عنان غيث لـ"المركز الفمسطيني لإلعالم"" :السياحة ىي
النفط الفمسطيني وىي مصدر ومحرك اقتصادي أساسي في دولة فمسطين المحتمة ،وباألخص مدينة
القدس التي ىي مقصد لجميع السياح األجانب إلييا ،بالرغم من الحروب واألحداث السياسية والتضييق
في المدينة والتشريد ،وىي عنوان السياحة في منطقة الشرق األوسط حيث تكون وجية السياح الييا دينية
وبنفس الوقت سياحية ".
ويضيف" :في السنة يزور مدينة القدس حوالي  4ماليين سائح ،والسياحة في مدينة القدس اليوم تختمف
عما ىو اليوم فعدد الغرف الفندقية قبل عام 1967م حوالي  2000غرفة فندقية في جميع فنادق القدس،
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أما اليوم وفي عام 2015م تبمغ عدد الغرف الفندقية  1100غرفة فندقية موزعة عمى  24فندق سياحي
فمسطيني مقابل 11000غرفة فندقية في الفنادق الصييونية ".
السياحة لبث الصهيونية
ويشير غيث إلى أن "سمطات االحتالل ال تتعامل مع السياحة كمورد اقتصادي أساسي؛ فسمطات
االحتالل تتعامل معيا لبث الفكرة الصييونية والصورة الحضارية والديمقراطية عنيا في العالم الغربي،
وبث الشائعات واألفكار المغالطة عن المجتمع العربي واإلسالمي لمسائح األجنبي من بينيا الحفاظ عمى
أمتعتيم ومقتنياتيم الشخصية وأمواليم من السرقة حيث يتواجد بين العرب العديد من السارقين ،وعند
حدي ثيم عن الزوايا السياحة تحكى بما يتناسب مع فكرة الحركة الصييونية بما يخدم احتياجاتيا من
ضمنيا االستيطان والذي يتم فيو مصادرة االراضي واالستيالء عمييا وايجاد مبرر باالستيالء والمصادرة".
ويضيف غيث" :سمطات االحتالل تستخدم السياحة بشكل كبير وفعال جداً ،حيث يتم سرقة المنتوج
العربي واالسالمي ونسبو ليم من خالل الممبس والمأكل والمشرب وتغيير معالم مدينة القدس وعمارتيا،
واعادة تجميل المدينة ووضع الفتات وشق طرق وأنفاق ليثبتوا أحقيتيم في دولة فمسطين ومدينة القدس،
ولكنيم ال يمتمكون ىذا الحق فكل حجر في مدينة القدس ينطق بأن الكنعانيين سكان فمسطين األصميين
ىم األساس".
ويرى أن "حكومة االحتالل تسعى جاىدة لزيادة عدد السياح الزائرين لمدينة القدس لتصل إلى  10مميون
سائح سنويا ،كما وتعمل عمى بناء شبكة طرق االلتفافية مترابطة مع بعضيا البعض تصادر فييا عدة
أراض من بين ىذه الطرق طريق يربط تل أبيب والقدس مباشرة ،والتحضير لبناء مطار في منطقة غور
األردن في مدينة أريحا".
مناقصات
ويشير غيث إلى أن ":المناقصة األخيرة والتي أعمن عنيا قبل بضعة أيام لبناء  580غرفة فندقية في
شرق القدس ،ليست ىي األولى؛ فعمى أراضي حي الشيخ جراح تم بناء ثالثة فنادق صييونية ،تضم عدد
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غرفيا الفندقية  900غرفة فندقية في حدود شرق القدس ،وتحت غطاء السياحة يتم بناءىا ليصموا إلى
فكرة الحوض المقدس بشتى انواع الطرق والتيويد واالستيطان ".
ويتابع" :حكومة االحتالل تستغل السياحة لمصادرة األراضي واستغالليا لبناء الغرف الفندقية ومن الممكن
من بعد اتمام المشروع تحويميا لشقق سكنية لممستوطنين ،أو تعمل عمى تغيير معالم األماكن األثرية
القديمة في البمدة القديمة ليتم وضعيا وترويجيا ضمن القالب أو الطابع الصييوني ،كما وتعمل عمى بناء
الحدائق العامة ،وتحسين البنية التحتية لمشوارع واعادة ترمييا ".
ويردف غيث :االحتالل يستولي عمى العقارات واألراضي بالمدينة ليحسم قضية "الحوض المقدس" والذي
يعتبره الصياينة مشروع قمب القدس ،من خالل إقامة الحدائق التوراتية جنوب المسجد األقصى المتمثمة
ببمدة سموان ،وبمدة الطور ،وبمدة العيسوية ،مرو ار بحي الشيخ جراح والبمدة القديمة ".
ويؤكد غيث أن مدينة القدس كنز سياحي ومن الجيد استغالليا ووضع برنامج واستراتيجية لمدفع بالقطاع
السياحي من خالل نشر التوعية المعرفية بالتواجد الدائم والميم في المناطق التي يقصدىا السياح ،وأيضا
اتقان المغات األجنبية لمحديث والتواصل معيم في األماكن التي يقصدونيا ،كذلك استخدام اإلعالم
االجتماعي إليصال أفكار جيدة عن العرب وعن الثقافة والعادات والتقاليد التي تخصيم ".

المركز الفمسطيني لإلعالم2015/2/13 ،
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