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الخبر الرئيس:
نتنياىو يتسمـ مياـ ممؼ تيويد القدس المحتمة بشكؿ مباشر

أبرز العناوين:
 شركة تطوير"حارة الييود" تطرح مناقصة لنقؿ ممكية  9أحياء فمسطينية لممستوطنيف
 تصاعد ليجة الجيات الحكومية القتحاـ األقصى ..والحركة اإلسالمية تح ّذر
 أىالي الطمبة والفعاليات يرفضوف قرار فرض المناىج اإلسرائيمية
 ق اررات احتاللية جديدة بترحيؿ بدو الجياليف
 مخطط استيطاني جديد بالضفة والقدس
 قرار بنقؿ مقر و ازرة ثقافة االحتالؿ إلى القدس
 رئيس "الشؤوف الدينية" التركي يؤدي الفجر في المسجد األقصى
 استيداؼ أطفاؿ القدس ..استراتيجية إسرائيمية ممنيجة لتفريغ المدينة

شؤون المقدسات:
شركة تطوير"حارة الييود" تطرح مناقصة لنقؿ ممكية  9أحياء فمسطينية لممستوطنيف:
إيذانا ببدأ نقؿ ممكية  9أحياء فمسطينية تـ االستيالء عمييا وتدمير أجزاء منيا واعادة بنائيا مف جديد
ً
وضميا لما بات يسمى بػ "حارة الييود" في البمدة القديمة مف القدس المحتمة ،طرحت شركة "ترميـ
وتطوير حارة الييود" مناقصة تطمب فييا عروض أسعار لتخميف مناطؽ إضافية تمييداً لوضع خرائط
وتسجيؿ عقارات في البمدة القديمة بالقدس باسماء المستوطنيف الذيف استولوا عمييا.
وقاؿ خبير االستيطاف واألراضي في جمعية "الدارسات العربية" ،خميؿ التفكجي ،إف المناطؽ المستيدفة
في البمدة القديمة معظميا أمالؾ ووقؼ لعائالت مقدسية فمسطينية صادرىا الحاكـ العسكري لمقدس في
عاـ  1968بذريعة االستخداـ لصالح المنفعو العامة ،وتبمغ مساحتيا  116دونماً .وأوضح التفكجي أف
ىذا اإلعالف ينطوي عمى خطورة كبيرة تتمثؿ في أف ىذا العرض يعني نقؿ ممكية تمؾ الحارات الفمسطينية
لصالح ممكية العائالت الييودية التي تستوطنيا اآلف .وأكد التفكجي أنو كاف ىناؾ حارة لمييود ال تتعدى
مساحتيا  5دونمات ،غير أنو بعد احتالؿ شرؽ القدس عاـ  1967أصبحت ىذه الحارة تزيد مساحتيا
عمى  130دونماً.
وأشار إلى أف حكومة االحتالؿ ال تقوـ بذاتيا بتسجيؿ العقارات والمباني بؿ توكؿ ذلؾ لشركات
متخصصة تقوـ نيابة عف المؤسسات الرسمية الحكومية التي تصادؽ وتسجؿ ذلؾ في السجالت الرسمية
بدائرة األراضي واألمالؾ .وكشؼ التفكجي النقاب أيضاً عف المصادقة عمى خارطة تفصيمية لترميـ
واعادة بناء "كنيس جوىرة إسرائيؿ" في البمدة القديمة في القدس ،مشي اًر إلى أف مساحة ىذا الكنيس ىي
 1400ـ 2بارتفاع  23مت اًر .وأوضح أف ىذا الكنيس خاص بالييود الشرقييف بعد أف قامت و ازرة "األدياف"
اإلسرائيمية ببناء "كنيس الخراب" لمييود الغربييف .وأشار التفكجي إلى أف البناء في ىذا الكنيس سيكوف
ضخما وسيتـ المباشرة بو قريباً جداً.
ً
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مسؤوؿ عسكري يدعو لمنح اإلسرائيمييف "حؽ الصالة" في األقصى:
قاؿ نائب رئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي السابؽ "يائير نفي" ،إف مف حؽ اإلسرائيمييف الصالة في "جبؿ
المعبد" .ودعا "نفي" حكومة االحتالؿ إلى إيجاد حؿ يعطي اإلسرائيمييف الحؽ بالدخوؿ إلى المسجد
األقصى دوف قيد أو شرط ،كما يفعؿ المسمموف الذيف يتمتعوف بحرية الدخوؿ والخروج منو ،وفؽ تعبيره.
ودعا الجنراؿ اإلسرائيمي إلى وقؼ مالحقات قوات االحتالؿ لممستوطنيف الذيف يقتحموف األقصى وعدـ
اعتقاليـ ومنعيـ مف الصالة داخؿ المسجد ،مشي اًر إلى أف ذلؾ يتنافى مع الحقوؽ األساسية لمفرد في
الصالة في كؿ مكاف يراه ميماً ومقدساً.
وقاؿ مدير مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث ،أمير خطيب ،إف تصريحات المسؤوؿ العسكري قديمة جديدة
تندرج ضمف التوجو اإلسرائيمي العاـ لتكريس وجود ييودي في المسجد األقصى ،داعياً العالميف اإلسالمي
والعربي لمنظر ليذه التصريحات وغيرىا بعيف الخطورة .وأكد الخطيب أف المشيد السياسي في المسجد
األقصى والقدس المحتمة آخ ٌذ باالنحدار نحو التصعيد والتطرؼ بشكؿ أكبر.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2015/5/18 ،
مستوطنو وجنود االحتالؿ يقتحموف المسجد األقصى بمناسبة ما يسمى "يوـ القدس":
اقتحـ باحات المسجد األقصى يوـ االربعاء ( )5/13نحو  35ضابط وعنصر مف قوات االحتالؿ ،حيث
قاموا بالوقوؼ في محطات عديدة بأنحاء المسجد وأخذوا شروحات مف الضابط المرافؽ ليـ ،فيما اقتحـ
مستوطنا بحراسة أمنية مشددة .وأفاد شيود عياف أف أحد ضباط االحتالؿ شتـ الذات
المسجد نحو 40
ً
اإلليية داخؿ المسجد ،ما أدى الى مشادة كالمية بينو وبيف المصميف ،ىدد خالليا الضابط أحد ال ُشباف
باالعتقاؿ فور خروجو مف األقصى عمى مسمع مف المصميف .وأفاد مراسؿ "كيوبرس" أف قوات االحتالؿ
المتمركزة عند أبواب المسجد األقصى منعت الطفمة المقدسية أنيار العجموني مف الدخوؿ مف جميع
األبواب فيما احتجزت ىويات بعض المصميف أثناء دخوليـ المسجد .وكاف أكثر مف  100طالب مف
صباحا ،باإلضافة لمحضور
أطفاؿ روضة شعفاط في القدس مع ذوييـ توافدوا إلى المسجد األقصى
ً

الباكر لمئات المصميف الرجاؿ والنساء مف القدس واألراضي المحتمة عاـ  .48فيما قاـ موظفو بمدية

االحتالؿ في القدس صباح األربعاء بتحرير مخالفة مالية بقيمة  475شيكؿ لممسف أبو بكر الشيمي
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المبعد عف المسجد األقصى بسبب الفتة رفعيا المبعدوف والمبعدات عف المسجد األقصى بالمغتيف العربية
ُ
عرؼ المارة بقضيتيـُ ،كتِ ِب عمييا":ىؿ تعمـ لماذا نحف ىنا؟ اسألنا".
واالنجميزية تُ ّ
واقتحـ عشرات المستوطنيف يوـ الخميس ( ،)5/14المسجد األقصى مف باب المغاربة بحراسات معززة
ومشددة مف عناصر شرطة االحتالؿ الخاصة .ونفذت ىذه المجموعات جوالت استف اززية في المسجد
المبارؾ ،تصدى ليا المصموف وطمبة حمقات العمـ بيتافات التكبير .وفي السياؽ ،لفت أحد العامميف في
األقصى إلى أف أحد ضباط االحتالؿ الذي شتـ الذات اإلليية يوـ أمس قاـ بتوقيؼ عدد مف الشباف
داخؿ األقصى والتدقيؽ ببطاقاتيـ الشخصية.
وفي سياؽ آخر ،دعا نشطاء فمسطينيوف إلى النفير العاـ والرباط في المسجد األقصى والتصدي لمسيرة
المستوطنيف التي أعمف عنيا كؿ مف "اتحاد منظمات المعبد" و"منظمة نساء مف أجؿ المعبد" يوـ األحد
( )5/17في إطار ما يسمى "يوـ توحيد القدس" ،والتي تنتيي باقتحاـ المسجد المبارؾ .وأوضحوا أف
البرنامج سيستضيؼ بشكؿ خاص أحد ميندسي اقتحامات األقصى الحاخاـ "ييودا غميؾ" ،الذي تعرض
لمحاولة اغتياؿ قبؿ عدة أشير ،كما سيحاوؿ خاللو المستوطنوف إدخاؿ األعالـ اإلسرائيمية إلى المسجد.
بيانا قالت فيو إف حركة المشي في البمدة القديمة
في المقابؿ ،وزعت سمطات االحتالؿ ،يوـ الجمعة ً
مشيا عمى األقداـ ،مف جية
ستكوف غير طبيعية يوـ األحد ،واف نحو  50ألؼ مستوطف سيدخموف القدس ً
باب العمود باتجاه شارع الواد وانتياء بحائط البراؽ .ودعت في بيانيا التجار في شارع الواد إلغالؽ

محالتيـ بعد الساعة الخامسة ،وعدـ إخراج أي بضاعة أو مالبس خارج المحالت.
مستوطنا اقتحموا يوـ األحد ( )5/17المسجد األقصى
وقاؿ مركز "كيوبرس" اإلعالمي إف أكثر مف 160
ً

مف جية باب المغاربة تحت حراسة مشددة مف قوات االحتالؿ ،وسط غضب شديد في أوساط المصميف
الذيف عبروا عنو مف خالؿ التكبير والشعارات المناصرة لممسجد األقصى .في المقابؿ ،تعمد جنود
االحتالؿ الموجودوف عمى البوابات حجز بطاقات بعض الشباف عمى بوابات المسجد األقصى المبارؾ،
وحجز بعضيـ .في الوقت ذاتو ،اعتدى المستوطنوف عمى المبعديف والمبعدات عف المسجد األقصى في
منطقة باب السمسمة ،وأدوا رقصات استف اززية في المنطقة ،نادوا خالليا "بالموت لمعرب".
وأشار المركز إلى أف جماعات ييودية دعت إلى توسيع دائرة االقتحامات بمناسبة ما يسمى "ذكرى
ي القدس والمسجد األقصى" .وكاف وزير الزراعة اإلسرائيمي أوري أرئيؿ ،كشؼ عف نيتو
احتالؿ شطر ّ
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ويعد الوزير أرئيؿ الوزير األوؿ في حكومة بنياميف نتنياىو الجديدة،
اقتحاـ المسجد األقصى يوـ األحدُ .

الذي يعمف أنو سيقتحـ المسجد األقصى .وكاف مفتش عاـ الشرطة يوحناف دانينو ،حذر العاـ الماضي
مف اقتحاـ وزراء في الحكومة االحتالؿ وأعضاء "الكنيست" لممسجد األقصى ،لما لذلؾ مف أثر عمى
األمف اإلسرائيمي بسبب الردود الفمسطينية.
واقتحـ  18عنص اًر مف مخابرات االحتالؿ ،ونحو  52مستوطنا ،يوـ اإلثنيف ( ،)5/18المسجد األقصى
مف باب المغاربة تحرسيـ قوة معززة ومشددة مف عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالؿ .وتصدى
المصموف القتحامات المستوطنيف بيتافات التكبير والتيميؿ ،فيما واصمت شرطة االحتالؿ إجراءاتيا
المشددة بحؽ النساء والشباف واحتجاز بطاقاتيـ الشخصية خالؿ دخوليـ إلى المسجد األقصى .واعتدت
عناصر مف شرطة االحتالؿ عمى أحد موظفي دائرة األوقاؼ وىو محمد أبو قطيش عند باب الرحمة في
األقصى بعد أف اعترض عمى شتـ عنصر مف شرطة االحتالؿ المرابطات بكممات بذيئة وغير أخالقية،
تزامناً مع اعتداء شرطة االحتالؿ عمى ُم ٍ
سف فمسطيني في األقصى.
واعتدت مجموعة مف المستوطنيف باأليدي صباح الثالثاء ( )5/19عمى حراس المسجد األقصى قرب
سبيؿ "قايتباي" ما أدى الى عراؾ باأليدي بيف الحراس والمستوطنيف .وأثناء ذلؾ اندفعت قوات كبيرة مف
عناصر قوات االحتالؿ وباشرت باالعتداء بالضرب المبرح عمى حراس المسجد والمصميف.

المركز الفمسطيني لإلعالـ  +موقع "فمسطينيو  +"48وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"،
2015/5/19
إعادة افتتاح مركز لشرطة االحتالؿ في صحف قبة الصخرة:
رسميا فتح مخفر الشرطة الواقع في "الخموة الجنبالطية"
أعادت قوات االحتالؿ صباح الثالثاء (،)5/19
ً

في محيط صحف قبة الصخرة الشمالي بعد إحراقو مف قبؿ شباف فمسطينييف العاـ الماضي .وأشارت
مؤسسة "كيوبرس" اإلعالمية إلى أف فتح المخفر تـ بحضور قائد شرطة منطقة القدس المحتمة وعناصر
مف كبار الضباط ،مشيرة إلى أف المخفر مزود بأجيزة إلكترونية وكاميرات منصوبة عمى سطح المبنى.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2015/5/19 ،
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تصاعد ليجة الجيات الحكومية القتحاـ األقصى ..والحركة اإلسالمية تح ّذر:
حذر الشيخ كماؿ خطيب ،نائب رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي المحتمة عاـ  ،48مف تصعيد
الميجة مف قبؿ وزراء في حكومة نتنياىو الجديدة حوؿ المسجد األقصى واقتحاماتو .ففي خطاب لػنفتالي
بنت – وزير التعميـ اإلسرائيمي – في "احتفالية الذكرى الػ  48الحتالؿ شرقي القدس والمسجد األقصى"،
قاؿ" :إف الييود سيتمكنوف خالؿ األياـ القريبة القادمة مف الصعود إلى جبؿ المعبد والصالة فيو" .فيما
دعا وزير الزراعة أوري أريئيؿ إلى اقتحاـ األقصى األسبوع القادـ بمناسبة ما يطمقوف عميو "عيد
شفوعوت" الذي يوافؽ األحد  .5/24فيما قاؿ وزير األمف الداخمي ووزير السياحة اإلسرائيمي يروف يفيف
يوـ اإلثنيف ( ،)5/18أنو سيقوـ بترتيبات تسمح لكؿ ييودي باقتحاـ األقصى ومف ضمنيـ أعضاء
"الكنيست".
وقاؿ الشيخ كماؿ خطيب" :إف كؿ مراقب يدرؾ أف ىذه الحكومة التي ىي إفراز لممجتمع اإلسرائيمي
واختياره ،وواضح أنيا حكومة أكثر يمينية وتطرفًا" .وأكد أف المسجد األقصى لف يكوف مستباحاً ،ولف تنفذ
مخططاتيـ بالسيولة واليسر الذي يتخيموف ،محذ اًر االحتالؿ مف ردة الفعؿ التي قد تنتج عف الشعب
بتحمؿ مسؤوليتو والدفاع عف المسجد األقصى المبارؾ.
الفمسطيني .وطالب الخطيب الشعب الفمسطيني ّ
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مصادر صحفية :االحتالؿ خطط لتفجير أبواب في األقصى عاـ 67
قالت مصادر صحفية إسرائيمية اعتماداً عمى وثائؽ سرية قالت إنيا حصمت عمييا ،إ ّف االستخبارات

العسكرية في جيش االحتالؿ عممت لسنيف عمى جمع مواد وصور وتجييز خرائط وخطط لوضع مخطط
ويتبيف مف ىذه الصور والوثائؽ والمعمومات الدقيقة أف
لكيفية السيطرة عمى المسجد األقصى واحتاللو.
ّ
جيش االحتالؿ خطط لتفجير األبواب الجنوبية المغمقة لممسجد األقصى ،بيدؼ الدخوؿ إلى المسجد عبر

المصمى المرواني واألقصى ،كما خطط االحتالؿ لتفجير باب الرحمة في الجية الشرقية لمسيطرة السريعة
عمى منطقة قبة الصخرة في المسجد األقصى المبارؾ.
وبحسب الوثائؽ المنشورة لدى المصادر الصحفية اإلسرائيمية يتضح وجود معمومات وقياسات دقيقة
لألبواب المذكورة ،إلى جانب صور عف المسجد األقصى ومرافقو والمباني المحيطة بو.

موقع "فمسطينيو 2015/5/19 ،"48
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شؤون المقدسيين:
تحرض عمى الشيخ رائد صالح:
نيابة االحتالؿ ّ

ائيميا استئنافاً ضد قرار المحكمة المركزية في مدينة القدس المحتمة القاضي
ّ
قدمت النيابة العامة اإلسر ً
بسجف رئيس الحركة اإلسالمية داخؿ "الخط األخضر" الشيخ رائد صالح لػ 11شي اًر ،مطالبةً بإنزاؿ

"أقسى العقوبات" بحقو ،بزعـ "التحريض عمى العنؼ والعنصرية" في ممؼ قضية "خطبة وادي الجوز".

المركز الفمسطيني لإلعالـ2015/5/14 ،
أربع و ازرات تقدـ خدماتيا ضمف نافذة موحدة في القدس
بدأت أربع و ازرات حكومية فمسطينية (الداخمية ،والمواصالت ،واالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات،
موحدة .وأوضحت و ازرة الداخمية أف
والعدؿ) ،تقديـ خدماتيا في بمدة بِ ّدو شماؿ غرب القدس ،ضمف نافذة ّ

الوزارات األربع تقدـ خدماتيا لمجميور مف خالؿ مكتب واحد ،وذلؾ ترجمة لمتوجيات والسياسات
الحكومية القطاعية القاضية أوالً بتمكيف المواطف الفمسطيني والمقدسي عمى وجو الخصوص ،وتعزيز
مقومات صموده ومقاومتو إلجراءات االحتالؿ اإلسرائيمي ،وثانيا تعزيز قدرات القطاع العاـ عمى توفير
الخدمات لجميع المواطنيف في أماكف تواجدىـ بجودة عالية ،إضافة الى تدعيـ العمؿ بقواعد الحكـ الرشيد
وقطاع البنى التحتية.
وأشارت إلى أف إنشاء وايجاد خدمات مكتب النافذة الموحدة في بمدة بِ ّدو شماؿ غرب محافظة القدس،
سكانيا تضـ أكثر مف  65ألؼ
تجمعا
يأتي بيدؼ خدمة المواطف الفمسطيني بشكؿ عاـ ،وخدمة 16
ً
ً
نسمة مف سكاف قرى شماؿ غرب محافظة القدس بشكؿ خاص ،وىي( :بِ ّدو ،قطنا ،الجيب ،بيت إكسا،
بيت عناف ،بيت سوريؾ ،القبيبة ،خربة أـ المحـ ،بيت دقو ،بيت إجزا ،بيرنباال ،رافات ،قمنديا البمد ،بيت
حنينا التحتا ،النبي صموئيؿ ،الجديرة).

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2015/5/18 ،
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األسيرة العيساوي تتعرض لمضرب وتعزؿ في زنزانة:
أفادت محامية ىيئة شؤوف األسرى حناف الخطيب بأف األسيرة شيريف العيساوي تعرضت لمضرب الشديد
والوحشي في الثالث مف الشير الجاري ،خالؿ اقتحاـ السجانيف لقسـ األسيرات في سجف 'الشاروف'.
وقالت المحامية نقالً عف العيساوي إنيا رفضت قرار العزؿ مع خمس أسيرات أخريات ،ما دفع السجانيف
إلى اليجوـ عمييا ،وضربيا ضرًبا مبرحصا عمى كافة أنحاء جسميا .وأشارت إلى أنو تـ اقتيادىا إلى
عزؿ سجف 'الرممة' ،بتيمة التحريض واجراء محاكمة داخمية :بعقابيا مدة شير ،ومنع زيارة لألىؿ ،وعزؿ

لمدة  7أياـ.
ووصفت العيساوي ظروؼ العزؿ 'بأنيا سيئة جداً ،حيث تعيش في زنزانة صغيرة ومغمقة ،ويوجد فييا
رطوبة عالية ،وال يوجد في الزنزانة مغسمة ،وال سرير ،ما يضطرىا لمنوـ عمى األرض ،وال يوجد في
الزنزانة أدوات كيربائية ،ال تمفاز ،وال راديو ،وال مروحة ،وىي معزولة تماما عف العالـ الخارجي' .وقالت
إنو 'تـ إغالؽ حساب 'الكنتينا' ليا ،ما يجعؿ الحياة صعبة وجحيـ ،بسبب عدـ قدرتيا عمى توفير
المستمزمات الغذائية ليا'.
أجمت محكمة إسرائيمية ،يوـ اإلثنيف ( ،)5/18محاكمة األسيرة المقدسية شيريف
وفي سياؽ متصؿّ ،
العيساوي حتى بداية الشير القادـ لمنظر في ممفيا .وقاؿ شيود عياف إف األسيرة شيريف حضرت إلى

المحكمة ولوحظ وجود آثار ضرب عمى وجييا ويدييا ،فيما بدا اإلنياؾ الشديد واضحاً عمييا.
يذكر أف العيساوي ىي محامية وشقيقة األسير سامر العيساوي صاحب أطوؿ اضراب عف الطعاـ،
وشقيقة األسير مدحت العيساوي ،وىذا ىو االعتقاؿ الثاني ليا.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2015/5/18 ،
أىالي الطمبة والفعاليات يرفضوف قرار فرض المناىج اإلسرائيمية:
ح ّذر اتحاد "أولياء أمور طمبة مدارس القدس" والقوى الوطنية واإلسالمية يوـ األربعاء ( )5/13مف خطورة
فرض المناىج اإلسرائيمية عمى كامؿ المدارس الفمسطينية في القدس المحتمة ،بعد أف طاؿ مدارس بمدية
االحتالؿ كافة وجزءاً مف المدارس الخاصة .وأكدوا ازدياد ضغط االحتالؿ بعد تشكيؿ الحكومة اإلسرائيمية
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الجديدة ،والتي وضعت عمى أجندتيا جياز التربية والتعميـ وفرض "المناىج اإلسرائيمية" عمى جميع
مدارس القدس.
وأعمف االتحاد العصياف ورفض القرار اإلسرائيمي مشي اًر إلى التيديدات اإلسرائيمية باتخاذ االجراءات
القانونية ضد إدارات المدارس والجياز األكاديمي وقطع المساعدات التي تتمقاىا مف بمدية االحتالؿ في
حاؿ رفض االلتزاـ بالتعميـ اإلسرائيمي الجديد مع بداية العاـ الدراسي المقبؿ.
واستعرض الكاتب راسـ عبيدات معطيات عف التعميـ في القدس ،وقاؿ إنو مف بيف  405،105طالب
رسمية ،و %17يدرسوف
بمدية االحتالؿ ال ّ
فمسطينييف في القدس ىناؾ %41 :فقط يدرسوف في مدرسة ّ
ّ

بمدية االحتالؿ التي ال تستوفي المعايير
في مدارس
يسية في مدارس ّ
خاصة %43 ،مف الغرؼ التدر ّ
ّ
بمدية االحتالؿ
يسية في مدارس ّ
المطموبة ،وأضاؼ أنو بيف عامي  2009وُ 2014شّيد  194غرفة تدر ّ
التسرب في الصؼ الحادي عشر تصؿ إلى  ،%26وفي
رسمية ،وثمة  211غرفة مخطّطة ،ونسبة
ال ّ
ّ

الصؼ الثاني عشر إلى .%33

وفي سياؽ متصؿ ،عقدت المؤسسة الفمسطينية لمتمكيف والتنمية المحمية ( ،)REFORMيوـ اإلثنيف
لقاء حوارياً حوؿ "واقع التعميـ في مدينة القدس وأثره عمى اليوية الفمسطينية" ،وذلؾ ضمف
(ً ،)5/18

مشروع " "GUSUالذي تنفذه الوكالة االسبانية لمتنمية الدولية ( )AECIDمف خالؿ القنصمية االسبانية.
ودعا المشاركوف في المقاء إلى عقد مؤتمر وطني شامؿ يعزز مف دور تمؾ النظـ في إيجاد ىوية
فمسطينية جامعة ،وتشكيؿ مرجعية موحدة لمنظـ التعميمية الوطنية .وبدأ المقاء باستعراض واقع التعميـ في
مدينة القدس ،انطالقاً مف وجود أربعة نظـ تعميمية :النظاـ الفمسطيني ،النظاـ األردني في بعض
المدارس الخاصة ،النظاـ التعميمي في مدارس وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف ،والنظاـ التعميمي المفروض
مف قبؿ سمطة االحتالؿ ،وأثر ذلؾ عمى اليوية الفمسطينية الجامعة.
وأوصى المشاركوف بالعمؿ عمى توحيد الجيود الوطنية لدعـ قطاع التعميـ في مدينة القدس ،تخصيص

ميزانية أكبر لقطاع التعميـ تحديداً في البحث العممي ،عقد لقاءات تنسيقية مع مدراء المدارس لمتعرؼ
عمى نقاط االختالؼ والضعؼ والقوة في النظـ التعميمية.

صحيفة القدس المقدسية2015/5/18 ،
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مواجيات في أحياء القدس:
ا ندلعت مواجيات مساء الجمعة في قرية العيسوية أصيب خالليا العشرات مف السكاف والشباف باالختناؽ
بمدتي الراـ وأبو ديس ،إحياء
جراء استنشاؽ الغاز المسيؿ لمدموع .فيما اندلعت مواجيات خفيفة في
ّ
لذكرى النكبة ،مف دوف وقوع إصابات .وفي السياؽ ،اقتحمت قوات االحتالؿ ،مساء السبت ()5/16
أحياء "كفر عقب" و"سميراميس" شماؿ القدس المحتمة ،وسط إطالؽ أعيرة نارية ومواجيات متفرقة مع
الشباف ،داىمت خالليا منزالً يعود لعائمة أبو رميمة ،قبؿ أف تنسحب مف المنطقة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +موقع "فمسطينيو 2015/5/17 ،"48
موظفو بمدية االحتالؿ ييدموف  3محالت في سمواف:
شارؾ المئات مف أبناء جبؿ المكبر في مسيرة احتجاجية ضخمة يوـ الجمعة ( )5/15نظمتيا ىيئة "جبؿ
المكبر" الشبابية ولجنة "الدفاع عف أراضي جبؿ المكبر" إضافة لمجاف أخرى ،ضد سياسة ىدـ المنازؿ
في القرية لشؽ شارع .وأوضح رئيس المجنة اإلعالمية في ىيئة "جبؿ المكبر" فادي عويسات أف ىدؼ
المسيرة ىو التصدي لسياسة بمدية االحتالؿ اليادفة إلى ىدـ المنازؿ ومصادرة األراضي إلقامة مشاريعيا
االستيطانية.
مف جية أخرى ،اقتحـ موظفو بمدية االحتالؿ في القدس بحراسة شرطية يوـ اإلثنيف ( )5/18حي
تي "زيتوف" و"عودة" أمر
البستاف في سمواف ،وقاموا بتصوير عدد مف المنازؿ السكنية فيو  ،وتسميـ عائم ّ
حيي بئر أيوب وعيف الموزة ،وقاموا بتصوير منازؿ وبنايات سكنية،
ىدـ إداري .كما اقتحـ موظفو البمدية ّ
وعمقوا أمر ىدـ إداري عمى محميف فارغيف في حوش أبو تايو في عيف الموزة بسمواف .وقامت جرافات

بمدية االحتالؿ فجر الثالثاء ( )5/19بيدـ  3محالت تجارية قيد اإلنشاء في حي عيف الموزة في بمدة
سمواف تعود مميكيتيا لممواطف أنيس كرامة.

موقع "فمسطينيو 2015/5/19 ،"48
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ويفرج عف آخريف:
ويبعد ُ
االحتالؿ يمدد اعتقاؿ عدد المقدسييف ُ

منسؽ المشاريع في مؤسسة لجاف العمؿ الصحي ،داود
سمّمت سمطات االحتالؿ يوـ األربعاء (ّ ،)5/13

الغوؿ ،ق ار اًر جديداً يقضي بتمديد إبعاده عف مدينة القدس المحتمة لمدة أربعة أشير جديدة .وكاف أمر
مماثؿ أصدر في وقت سابؽ بحقو وقد أبعد عمى إثره عف المدينة لمدة خمسة أشير .وتسمّـ الغوؿ مع
قرار اإلبعاد في المرتيف خارطةً ُيمنع بموجبيا مف دخوؿ القدس أو مناطؽ الضفة الغربية ،ما يعني أف
عميو البقاء داخؿ أراضي العاـ  48ويمنع عميو مغادرتيا أو مزاولة عممو في القدس والضفة أو حتى

إكماؿ دراستو العميا في جامعة القدس حيث كاف يدرس.
وأوضح محامي مؤسسة الضمير محمد محمود أف قاضي محكمة "الصمح" مدد يوـ األربعاء ()5/13
توقيؼ الشابيف مجد درويش ،ونضاؿ ،محمد المغربي ،وأمجد قواس ،وجودة أبو جمعة ،ومحمد زعاترة،
ومحمد الزغؿ ،ورامي النتشة ،ومحمد التمحمي ،ومحمد عبد الرازـ ،ومحمد الساليمة ،ومحمد سميماف،
والشاب فادي صالح المتيـ بتنفيذ عممية دىس جنود في الطور.
فيما أفرج عف وليد عطية ،وسفياف محمود بشرط الحبس المنزلي لمدة  8أياـ ،وبكفالة مالية قيمتيا
 1000شيكؿ ،وكفالة طرؼ ثالث قيمتيا  7آالؼ شيكؿ .وفي سياؽ متصؿ أفاد محمود بػػأف قاضي
محكمة "الصمح" حكـ عمى الشاب يوسؼ أبو جمعة بالسجف الفعمي لمدة  7أشير وغرامة مالية قيمتيا
 1800شيكؿ ،كما حكـ عمى ميدي الصياد بالسجف الفعمي لمدة  5أشير وغرامة مالية قيمتيا 1000
شيكؿ ،وحبس مع وقؼ التنفيذ  3أشير لمدة  3سنوات.
وقضت المحكمة المركزية بالقدس المحتمة يوـ الخميس ( )5/14بالسجف لمشاب بشار عبيدي ( 24عاما)
مف سكاف "أرض السمار" بالقرب مف التمة الفرنسية بالقدس لمدة  9سنوات ،وعشرة أشير مع وقؼ التنفيذ
لمدة  3سنوات ،إضافة لسجف الشاب محمد فواز حمد ( 22عاما) لمدة  7سنوات ،فيما تـ تأجيؿ محاكمة
وجيت لمشابيف بشار ومحمد تيمة حيازة سالح واطالؽ النار عمى
الشاب باسـ عدناف شاللدة .وكانت قد ّ

مستوطنيف في مستوطنة "ريخس" شعفاط ،واالنتماء لتنظيـ الجبية الشعبية .كما أصدرت المحكمة

فعميا و 9أشير
المركزية حكما بحؽ المقدسي رياض عادؿ أبو طاعة ( 17عاما) بسجنو مدة  15شي اًر ً
مع وقؼ التنفيذ ،وفرضت عميو غرامة مالية بقيمة  10آالؼ شيكؿ ،بعد أف ادانتو بإلقاء الحجارة عمى

قوات االحتالؿ.

00

مف جية أخرى أفرجت السمطات اإلسرائيمية عف الشاب عبيدة عامر إسعيد ( 17عاما) مف سكاف باب
حطة بالبمدة القديمة في القدس مف سجف "ىشاروف" بعد أف قضى عاما ونصؼ العاـ باألسر .كما
أفرجت إدارة سجف "جمبوع" يوـ األحد ( )5/17عف األسير المقدسي عدلي محمد عطا مراغة ( 33عاما)
مف سكاف حي عيف الموزة سمواف ،بعد أف قضى مدة محكوميتو البالغة  28شي اًر بتيمة المشاركة بأحداث
سمواف.
مف جية أخرى قدمت النيابة اإلسرائيمية العسكرية في "لواء القدس" إلى المحكمة المركزية في المدينة
المحتمة الئحة اتياـ ضد فادي صالح ( 31سنة) مف مخيـ شعفاط نسبت لو فييا تيمة "محاولة القتؿ" مف
خالؿ دىس عدد مف جنود بتاريخ  2015/4/25و"تضميؿ القضاء" .وأضافت النيابة أنو نتيجة ليذه
العممية أصيب أربعة مف أفراد الشرطة بكدمات وأربعة آخريف نقموا إلى المستشفى لتمقي العالج.
أجمت المحكمة المركزية في القدس المحتمة يوـ اإلثنيف ( )5/18جمستيا بخصوص الدكتور المقدسي
وّ

صالح بركات (35عاـ) حتى  ،2015/6/8بعد أف كانت قوات االحتالؿ داىمت بيتو في بيت صفافا
بتاريخ  2014/7/1واعتقمتو بادعاء التخطيط لمقياـ "بعمميات معادية لمدولة" .وفي سياؽ أخر أفرجت أف

محكمة "الصمح" عف الشاب محمد إبراىيـ (19عاـ) مف كابوؿ ،وسممتو أمر إبعاد عف المسجد األقصى
 7أياـ إضافة إلى دفع كفالة مستردة بقيمة  500شيكؿ.
وأخمت الشرطة اإلسرائيمية مساء اإلثنيف سبيؿ الطفؿ معتز يوسؼ أبو دياب ( 14عاماً) ،بشرط الحبس
المنزلي لمدة  5أياـ ،مع السماح لو بالذىاب إلى مدرستو مع مرافؽ .وذكر مجدي العباسي مف مركز
معمومات وادي حموة أف قاضي محكمة "الصمح" أفرج عف الشاب بكر محمد عويس ( 17عاما) مف
سكاف رأس العمود بكفالة مالية قيمتيا  1000شيكؿ ،وبشرط الحبس المنزلي مف الساعة الثامنة مساء
حتى الساعة السادسة صباحا ،وذلؾ حتى نياية الشير الجاري.
وفي نفس السياؽ أفاد المحامي محمد محمود مف مؤسسة الضمير أف قاضي المحكمة المركزية قرر
اإلفراج عف بياء عجموني بكفالة مالية قيمتيا  5آالؼ شيكؿ ،وكفالة طرؼ ثالث قيمتيا  10آالؼ
شيكؿ ،وحبس منزلي وابعاد مف منزلو في حي واد الجوز .وأضاؼ بأف القاضي قرر اإلفراج عف أمجد
البيتوني بكفالة قيمتيا  800شيكؿ ،وكفالة طرؼ ثالث قيمتيا  5آالؼ شيكؿ ،وابعاد عف شارع السمطاف
سميماف لمدة أسبوعيف.
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مف جية أخرى ،سمّمت مخابرات االحتالؿ اإلسرائيمي أمر استدعاء لمطفؿ سامر خالد ( 13عاما) مف
سكاف مخيـ شعفاط وسط القدس المحتمة لمتحقيؽ معو يوـ الثالثاء ( ،)5/19في مركز التوقيؼ والتحقيؽ
'المسكوبية' غربي القدس المحتمة .كما قضت محكمة "الصمح "اإلسرائيمية بالسجف الفعمي بحؽ الشاب
المقدسي سامي جماؿ فرج دعيس ( 27عاما) مف شعفاط لمدة  8أشير بعد إدانتو بتيمة التحريض وتأييد
منظمة ""إرىابية" عمى الفيسبوؾ خالؿ ما سمي عممية "عودة األخوة" في الصيؼ الماضي .فيما أخمت
الشرطة اإلسرائيمية مساء الثالثاء سبيؿ موظؼ دائرة اإلعمار بالمسجد األقصى رائد زغير ،بعد التوقيع
عمى كفالة طرؼ ثالث .كما أخمت شرطة "القشمة" سبيؿ الفتييف مصطفى صالح بمبيسي ( 16عاما)،
وحمزة أبو دياب ( 16عاما) ،بعد إلزاميما بالحضور لمحكمة "الصمح" يوـ األربعاء .وفي نفس السياؽ
أخمت الشرطة اإلسرائيمية سبيؿ  3أطفاؿ مف الطور بعد اعتقاليـ بتيمة رشؽ الحجارة عمى الشارع
الرئيس بالمنطقة بشرط الحبس المنزلي لمدة  5أياـ ،والسماح ليـ فقط بتقديـ امتحاناتيـ بمدارسيـ ،ودفع
كفالة قيمتيا ألؼ شيكؿ والتوقيع عمى كفالة قيمتيا  5آالؼ شيكؿ.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +موقع "فمسطينيو 2015/5/19،"48
االحتالؿ يعتقؿ عدداً مف المقدسييف:
اعتقؿ عناصر مف جنود حرس حدود االحتالؿ ،يوـ الخميس ( ،)5/14شاباً مف منطقة باب العمود دوف
تـ اقتياده إلى مركز التحقيؽ في شارع صالح الديف .فيما زعمت سمطات االحتالؿ أف
معرفة األسباب ،و ّ
جياز "الشاباؾ" أحبط ،بالتعاوف مع شرطة االحتالؿ في القدس ،محاولة لمقياـ بعممية طعف لحراس ما
يسمى "بيت عوفاديا" في بمدة سمواف جنوب األقصى .وأضاؼ موقع "والال" الذي أورد الخبر أنو تـ
السماح ي وـ الخميس بالكشؼ عف اعتقاؿ مجموعة مف المقدسيف مف بمدة سمواف اعترفوا انيـ كانوا
يخططوف لمقياـ بعممية إطالؽ نار عمى نقطة الحراسة في "بيت عوفاديا" ،ثـ قرروا تنفيذ عممية طعف في
المكاف بواسطة استخداـ سكيف وبمطة.
واعتقمت قوات االحتالؿ فجر األحد ( ،)5/17الشابيف شادي عمياف ،ومحمد صالح محمود ،مف بمدة
العيسوية وسط القدس المحتمة بعد مداىمة منزلييما .كما اعتقمت شرطة االحتالؿ الخاصة ،ظير األحد،
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الشاب محمد ابراىيـ مف قرية "كابوؿ" بسخنيف ،إضافة إلى ثالث سيدات مف داخؿ المسجد األقصى
المبارؾ بسبب المشاركة في ىتافات التكبير اإلحتجاجية ضد اقتحامات المستوطنيف لألقصى.
وواصمت سمطات االحتالؿ حمالت اإلعتقاؿ في القدس المحتمة؛ ووضع الحواجز الفجائية المتنقمة؛ حيث
اعتقمت فجر اإلثنيف ( )5/18المواطنة المقدسية أسماء الشيوخي ،ونجمييا :مصعب ( 25عاما)،
ومنصور ( 23عاما) ،مف منزليـ في حي عيف الموزة ببمدة سمواف جنوب المسجد األقصى المبارؾ .كما
اعتقمت  3قاصريف مف صور باىر ورأس العمود وىـ :عمر سيوري  14عاما ومحمد سيوري  16عاماً،
وياسيف األطرش  16عاماً .فيما اعتقمت قوات االحتالؿ الشاب معروؼ مطور بعد أف اعتدت عميو خارج
باب األسباط ،واقتادتو في سيارة عسكرية لمركز التحقيؽ "القشمة".
واعتقمت قوات االحتالؿ ،يوـ الثالثاء ( ،)5/19ثالثة فتية مقدسييف مف حي الطور بالقدس تتراوح
أعمارىـ (  ،)15-13بزعـ رشقيـ جنود االحتالؿ بالحجارة في الشارع الرئيسي في الحي.

موقع "فمسطينيو + "48وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +صحيفة القدس المقدسية +المركز
الفمسطيني لإلعالـ2015/5/19 ،
ق اررات احتاللية جديدة بترحيؿ بدو الجياليف:
اقتحمت قوة مف عناصر "اإلدارة المدنية" االسرائيمية منطقة "أبو النوار" شرؽ بمدة العيزرية الواقعة مقابؿ
مستوطنة "معالي ادوميـ" ،وأبمغوا نحو  34عائمة بضرورة إخالء خيميـ وبيوت الصفيح ،خالؿ أقؿ مف
شير.
المقدرة مساحتيا بنحو  389دونما "كأراضي دولة"،
وتصنؼ سمطات االحتالؿ أراضي منطقة "أبو النوار" ّ
ّ
تجمعا ونقميـ وتجميعيـ في منطقة ما بات يعرؼ حاليا بػ
وتسعى لتيجير األىالي الموزعيف عمى 22
ً

"بوابة القدس" قرب أطراؼ بمدة العيزرية .وفي حاؿ تـ ترحيؿ بدو تجمعات "أبو النوار" فإف ذلؾ سيميّد
الطريؽ أماـ تيجير آالؼ البدو لصالح مخططات اإلستيطاف التي تيدؼ لفصؿ كامؿ وشامؿ بيف شماؿ

الضفة وجنوبيا ومحاصرة وفصؿ مدينة القدس عف محيطيا ضمف مشروع "إي "1االستيطاني.
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تجمع "أبو النوار" ،سيجري العمؿ
وحسب مراقبيف وباحثيف في قضايا االستيطاف فإنو في حاؿ تـ إخالء ّ
عمى وضع أوؿ حجر أساس لبناء "بموؾ ج" وىو حي جديد لمستوطنة "معاليو ادوميـ" بواقع  1500وحدة

سكنية.
وفي سياؽ متصؿ ،استقبمت ىيئة مقاومة الجدار واإلستيطاف وفداً مف تجمع 'أبو النوار' لمبدو شرؽ بمدة
العيزرية في القدس ،لبحث التعاوف في مواجية ىجمة االحتالؿ الشرسة عمى التجمعات البدوية .وقاؿ
رئيس ىيئة مقاومة الجدار واإلستيطاف وليد عساؼ إف الييئة ستبذؿ جيدىا بالتنسيؽ مع الحكومة والدوؿ
المانحة ،لتقديـ مشاريع مشتركة تيدؼ لتوفير احتياجات السكاف وتطوير البنى التحتية في التجمعات
البدوية كافة.

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2015/5/19 ،
شؤون االحتالل:
ليبرماف :الحكومة اإلسرائيمية الجديدة مف دوف مستقبؿ
وصؼ زعيـ حزب "إسرائيؿ بيتنا" افيغدور ليبرماف ،الحكومة اإلسرائيمية الجديدة بأنيا حكومة "بال مستقبؿ
 ..بال أمؿ  ..وبال رؤية" .وجاءت أقواؿ ليبرماف أثناء كممتو التي ألقاىا صباح األربعاء ( )5/13أماـ
"الكنيست" ،مع بدء النقاش حوؿ التصويت عمى مشروع القانوف لزيادة عدد الوزراء في الحكومة المقبمة
بالقراءتيف الثانية والثالثة .وأضاؼ ليبرماف "ىذه المرة األولى منذ سنوات التي أقؼ فييا ىنا عمى منبر
الكنيست مف دوف أي منصب حكومي ،ومف دوف تأثير ائتالفي؛ إف ذلؾ ىو بمثابة جنة بالنسبة لي".

موقع "فمسطينيو 2015/5/13 ،"48
"الشاباؾ" يزعـ أف حادث الدىس األخير بالقدس متعمد:
كشؼ جياز الشاباؾ اإلسرائيمي أف منفّذ حادث الدىس الذي جرى في بمدة الطور بالقدس قبؿ نحو 3
أسابيع ،ىو فادي مجدي صالح ( 31عاما) مف شعفاط بالمدينة المقدسة .ويزعـ الشاباؾ أف "المتيـ"

05

مدعيا أنو اعترؼ بنيتو تنفيد ىجمات أخرى ضد إراسرائيمييف
اعترؼ بأنو نفذ اليجوـ عمى خمفية "قومية"،
ً

في مناطؽ متعددة.

صحيفة القدس المقدسية2015/5/13 ،
"الكنيست" اإلسرائيمي يمنح الثقة لحكومة نتنياىو:
حصمت حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو مساء الخميس ( )5/14عمى ثقة "الكنيست"
بأغمبية ضئيمة لمغاية بمغت  61صوتًا مقابؿ  ،59كما أعمف رئيس البرلماف يولي ادلشتايف .وكاف
ادلشتايف افتتح جمسة التصويت عمى الثقة في الساعة  9مساء ليخمي المنصة لنتنياىو الذي ىاجمو
النواب العرب لدى تاكيده رغبتو في "صنع السالـ" ،وطردت رئاسة "الكنيست" ثالثة نواب مف ىؤالء بسبب
تصريحاتيـ.
وكاف "الكنيست" أقر مشروع قانوف يسمح لنتنياىو بزيادة عدد الوزراء في حكومتو المقبمة والذي سمح لو
بزيادة عدد الوزراء وتعييف وزراء دوف حقيبة تمبية لطمبات أعضاء مف حزب "الميكود" في ائتالفو الحكومي
مرشحا مف الحزب اليميني عمى نحو  10حقائب و ازرية مخصصة لحزب "الميكود"
اليش .ويتنافس 15
ً
في اتفاقيات اإلئتالؼ الحكومي التي تـ توقيعيا مع احزاب "كمنا" اليميني الوسطي و"شاس" و"ييودية

التوراة الموحدة" لمييود المتشدديف وحزب "البيت الييودي" اليميني القومي المتطرؼ.

صحيفة القدس المقدسية2015/5/14 ،
قرار بنقؿ مقر و ازرة ثقافة االحتالؿ إلى القدس:
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية يوـ األحد ( )5/17النقاب عف قرار وزيرة "الثقافة والرياضة"
اإلسرائيمية مف حزب "الميكود" ميري ريغؼ ،نقؿ مقر الو ازرة مف "تؿ أبيب" إلى مدينة القدس المحتمة،
وذلؾ في أوؿ قرار ليا عقب تولييا المنصب الوزاري .وقالت الصحيفة إف ريغؼ طمبت مف و ازرة المالية
البحث ليا عف مكتب مالئـ في مدينة القدس يصمح كمقر جديد لمو ازرة .وأشارت الصحيفة إلى أنو قد
تقرر عدـ إجراء مراسـ التسميـ والتسمـ مف الوزيرة السابقة "ليمور ليفنات" في مقر الو ازرة بػ "تؿ أبيب"،
واجراؤىا في مكتب الو ازرة الفرعي الموجود في حي الشيخ جراح بالقدس المحتمة.
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يذكر أف مقر مكتب رئيس حكومة االحتالؿ وبعض الو ازرات تتواجد في مدينة القدس المحتمة ،كما أف
ىناؾ نية لنقؿ كافة الو ازرات والمكاتب الحكومية إلى المدينة المحتمة ،ضمف مخطط لجعؿ المدينة مركز
النشاط السياسي والدبموماسي اإلسرائيمي ،وذلؾ في محاولة لمتأكيد عمى أف "القدس عاصمة دولة
االحتالؿ".

المركز الفمسطيني لالعالـ2015/5/17 ،
مواجيات في أعقاب مسيرة المستوطنيف بالقدس المحتمة:
قالت مصادر إعالمية إف عشرات اآلالؼ مف المستوطنيف جابوا يوـ األحد ( )5/17شوارع المدينة
المقدسة ،والبمدة القديمة ،رافعيف األعالـ اإلسرائيمية في مسيرة ذكرى ما يسمونو "توحيد القدس" ،حيث
قاموا باليتاؼ ضد العرب والفمسطينييف والقاء الشتائـ عمى المقدسييف الذيف تجمعوا حوؿ باب العمود.
وأشارت المصادر إلى أف شرطة االحتالؿ انتشرت في المدينة ،وأغمقت عدداً مف الشوارع لتأميف مسيرة
المستوطنيف ،لكنيا لـ تتمكف مف السيطرة الكاممة ،حيث قاـ عدد مف المستوطنيف باالعتداء عمى
المقدسييف الذيف رفعوا العمـ الفمسطيني ،إضافة إلى اإلعتداء عمى المصوريف والصحفييف .وأوضحت أف
نحو  20مقدسياً أصيبوا إثر اعتداء القوات الخاصة عمييـ بالضرب ،كما الحقتيـ فرؽ الخيالة في كؿ
مرة يعودوف ويتجمعوف بيا مف جديد ،وذلؾ وفقاً لما أفاد بو اليالؿ األحمر الفمسطيني.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2015/5/17 ،
نتنياىو مجدداً" :لف يتـ تقسيـ القدس خالؿ حكمي"
قاؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو ،مساء األحد ( ،)5/17إف الدولة العبرية تحت واليتو وحكمو
"لف تسمح بتقسيـ مدينة القدس" .وأضاؼ نتنياىو في كممةً لو خالؿ احتفاؿ بمناسبة مرور  48سنة عمى
احتالؿ مدينة القدس "نحف مصمموف عمى مالحقة اإلرىابييف والتصدي لكؿ محاوالت تقسيـ القدس،
واجابتنا الوحيدة لإلرىابييف ستكوف بالعمؿ عمى تطوير المدينة وتعزيز قوتيا لتحويميا إلى قوة عظمى".
وفي سياؽ متصؿ ،أدانت دائرة شؤوف القدس في منظمة التحرير الفمسطينية ،مف مخاطر وتداعيات
التصريحات العنصرية التي أدلى بيا رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو .ووصفت ىذه التصريحات
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بالعنصرية التي تؤكد حقيقية موقؼ حكومة اإاحتالؿ اإلسرائيمي بالتنكر "لعممية السالـ" واصرارىا
وتمسكيا بالسياسة التي لف تجمب إال الدمار ،وأكدت أف القدس ستظؿ عربية إسالمية بكامؿ مساحتيا.
وقالت إف ىذه التصريحات مف شأنيا أف تؤجج الصراع الديني وجر المنطقة لممزيد مف التطرؼ والعنؼ.
مف جية أخرى ،قاؿ حساـ بدراف الناطؽ باسـ حركة حماس إف القدس ككؿ فمسطيف حؽ خالص لنا وىذا
االحتالؿ إلى زواؿ ميما طاؿ .وأكد أف "شعبنا وأمتنا مستمروف في المقاومة وتقديـ التضحيات حتى تعود
القدس حرة عزيزة" .وشدد عمى أف أي فمسطيني أو عربي يعترؼ لممحتؿ بجزء مف القدس يسمييا غربية
ال يمثؿ إال نفسو ،وىو ال يعبر عف ضمير األمة وقناعاتيا.
كما اعتبرت لجاف المقاومة ،تصريحات رئيس حكومة االحتالؿ بنياميف نتنياىو بمثابة "إمعاف في العجرفة
والبمطجة اإلسرائيمية التي لف تردعيا إال القوة المسمحة" .وطالبت لجاف المقاومة بالتوقؼ الفوري عف
مسار المفاوضات "التي ال تخدـ ولف تخدـ مسيرة قضية فمسطيف واضحة المعالـ ،والقائمة عمى الحؽ
الثابت لشعبنا الفمسطيني ،ىذا الحؽ يحتاج إلى القوة السترجاعو وتطيير المقدسات وتحرير الوطف".

المركز الفمسطيني لإلعالـ +صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"،
2015/5/18
نتانياىو يكمؼ نائبو سيمفاف شالوـ بممؼ المفاوضات:
كمّؼ رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتانياىو وزير الداخمية الجديد سيمفاف شالوـ بالمسؤولية عف ممؼ
المفاوضات مع الفمسطينييف ،بحسب ما أعمف مسؤوؿ إسرائيمي اإلثنيف ( .)/18وسيكوف شالوـ مسؤوالً
أيضا عف الحوار االستراتيجي مع الواليات المتحدة ،بحسب ما أعمنت اإلذاعة العامة.

صحيفة القدس المقدسية2015/5/18 ،
نجاة حكومة نتنياىو مف أوؿ اقتراع بحجب الثقة في "الكنيست":
نجت الحكومة اإلسرائيمية الجديدة بزعامة رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو يوـ اإلثنيف ( )5/18مف أوؿ
اقتراع بحجب الثقة عنيا في "الكنيست" .كانت " كتمة ىناؾ مستقبؿ" قد قدمت اإلقتراح بحجب الثقة عمى
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نائبا ضد اإلقتراح بحجب الثقة
خمفية عدـ تطبيؽ توصيات المجنة الخاصة بمكافحة الفقر.
وصوت ً 59
ّ
نائبا.
فيما أيده ً 56
يذكر أف الحكومة الجديدة التي تضـ  34وزي اًر قد أدت اليميف يوـ الخميس الماضي وىي الرابعة بقيادة

نتنياىو.

صحيفة القدس المقدسية2015/5/18 ،
السفير األميركي :سنعمؿ بكؿ طاقتنا لعدـ نزع الشرعية عف "إسرائيؿ"
صرح السفير االميركي في الدولة العبرية ،داف شابيرو ،أف بالده تعارض اإلجراءات التي تتخذىا السمطة
ّ
الفمسطينية ضد الدولة العبرية عمى الساحة الدولية ،بما في ذلؾ النشاط داخؿ محكمة الجنايات الدولية

في "الىاي" .وأضاؼ شابيرو أف الواليات المتحدة سوؼ تبذؿ كؿ جيد مستطاع لمحيمولة دوف الجيود
لنزع الشرعية عف الدولة العبرية داخؿ األسرة الدولية.
تقدمت السمطة الفمسطينية قبؿ أياـ بطمب أماـ المحكمة الدولية لتحديد موعد ليا مف
وفي سياؽ متصؿّ ،
أجؿ تقديـ الوثائؽ المتعمقة بالبناء في المستوطنات ،والعدواف األخير عمى قطاع غزة.

صحيفة القدس المقدسية2015/5/19 ،
مخطط استيطاني جديد بالضفة والقدس:
طرحت و ازرة اإلسكاف اإلسرائيمية يوـ الخميس ( )5/14عطاءات لبناء  85وحدة استيطانية لتوسيع
مستوطنة "غفعات زئيؼ" جنوب مدينة راـ اهلل ،وأخرى لمعاينة قطع أر ٍ
اض ستخصص لبناء  1500غرفة
قطعتي أرض بمساحة  10دونمات تقر ًيبا ،تقع قرب قصر "المندوب
فندقية ،إضافةً إلى عطاء لمعاينة
ّ
السامي" في جبؿ المكبر بمدينة القدس المحتمة.
وندد عضو المجنة التنفيذية في منظمة التحرير رئيس دائرة شؤوف القدس أحمد قريع ،في بياف لو بطرح
ىذه العطاءات ،وقاؿ :إف "ىذه اإلجراءات االستيطانية ال تشكؿ حقيقة ،وال مستقبؿ ليا" .وأوضح قريع أف
ىذه االنتياكات االستيطانية التيويدية تأتي في إطار مخطط التطيير العرقي المتواصؿ لتيجير
الفمسطينييف.
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مف جية أخرى ،قالت صحيفة "ىآرتس" العبرية ،يوـ الثالثاء ( ،)5/19إف رئيس الحكومة اإلسرائيمية
بنياميف نتنياىو ،أعمف اإلثنيف خالؿ خطاب لو في "الكنيست" ،أنو سيواصؿ البناء االستيطاني في أحياء
شرقي القدس المحمتة ،رغـ معارضة المجتمع الدولي .ونقمت الصحيفة عف نتنياىو قولو" :نحف ال نبني
في القدس كي ندخؿ في مواجية مع المجتمع الدولي ،وانما نفعؿ ذلؾ بمسؤولية وبرأي موزوف ألف ىذا
مف حقنا الطبيعي".
وذكر نتنياىو أنو أمر في نياية تسعينيات القرف الماضي ببناء مستوطنة "ىار حوماه" والتي أصبحت
تضـ اليوـ عشرات اآلالؼ مف السكاف ،وباتت تعتبر "مدينة داخؿ مدينة" ،عمى حد تعبيره .كما أشار إلى
أيضا في أحياء "راموت" و"جيمو" و"بسغات زئيؼ"
أنو أمر ببناء حي "معاليو ىزيتيـ" ،وأف البناء يجري ً
و"رمات شمومو" ،الواقعة داخؿ مدينة القدس وفي أحيائيا القريبة.

ومف جية أخرى ،قاؿ ديواف رئيس السمطة محمود عباس ًّ
ردا عمى تصريحات نتنياىو بشأف القدس" :إف
السالـ واإلستقرار لف يتحققا في الشرؽ األوسط دوف أف تكوف شرقي القدس عاصمة لمشعب الفمسطيني"،
مشير إلى أف "المرحمة القادمة ستشيد مواجية سياسية؛ حيث ستتوجو السمطة إلى عدد مف المنظمات
ًا

الدولية كي تصد سياسة نتنياىو المدمرة".

المركز الفمسطيني لإلعالـ2015/5/19 ،
نتنياىو يتسمـ مياـ ممؼ تيويد القدس المحتمة بشكؿ مباشر:
عقدت حكومة االحتالؿ اإلسائيمي ،يوـ الثالثاء ( ،)5/19جمسة خاصة بمناسبة "الذكرى الػ 48الستكماؿ
احتالؿ القدس ،أو ما يسمسو االحتالؿ ذكرى توحيد القدس ،وناقشت ممفات متعمقة بمخططات التيويد
واالستيطاف في القدس ،وأفضت الجمسة إلى عدة ق اررات مف أىميا نقؿ صالحيات ما كانت تسمى "بو ازرة
شؤوف القدس" إلى مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيمية.
وبحسب القرار ،فإف صالحية ما يتعمؽ في القدس مف مشاريع وق اررات وشركات حكومية  -تعمؿ عمى
تنفيذ مشاريع التيويد واإلستيطاف  -ستنقؿ مباشرة إلى نتنياىو ،وسيكوف ىو المسؤوؿ المباشر عنيا،
وسيتولى تنفيذىا إلى جانب الق اررات التي اتخذت في السابؽ بيذا الخصوص .كما أقرت الجمسة تشكيؿ
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لجنة رسمية إلعداد مراسيـ وفعاليات اإلحتفاؿ "اليوبيؿ" -خمسيف عاما -عمى احتالؿ شرقي القدس
والمسجد األقصى ،والتي توافؽ في عاـ .2017
ومف بيف الق اررات المركزية في ىذه الجمسة وضع خطة خماسية (" )2020-2016لتطوير القدس"
وسيتـ عرضيا لممصادقة عمييا خالؿ أسبوعيف ،كما تقرر وضع خطط وبرامج لتحسيف البنى التحتية
بيدؼ زيادة عدد الزائريف لمنطقة البراؽ ،ومف ضمنيا تنفيذ مشاريع في منطقة ساحة البراؽ وجوارىا،
وكذلؾ استمرار العمؿ في األنفاؽ أسفؿ وفي محيط المسجد األقصى.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2015/5/19 ،
التفاعل مع القدس:
"الشعبية" :قرار محكمة االحتالؿ باقتحاـ األقصى خطير
عدت "الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف" أف قرار محكمة االحتالؿ في القدس المحتمة السماح لممتطرفيف
ّ
الييود باقتحاـ المسجد األقصى وباحاتو مرة واحدة في الشير واقامة اإلحتفاالت التممودية فيو تصعيد
خطير ،وتجاوز لكؿ الخطوط الحمراء .وشددت "الشعبية" في بيانيا عمى أف الرد "عمى ىذا اإلرىاب
الصييوني ،يكوف بالتمسؾ بخيارات الشعب الفمسطيني عمى كافة الصعد السياسية والكفاحية
والدبموماسية ،وترؾ كؿ أوىاـ التسوية والمفاوضات مع ىذا االحتالؿ الذي ثبت أنو بيساره ويمينو ينحو
نحو التطرؼ واإلرىاب ،والغاء حقوقنا المشروعة".
َ

المركز الفمسطيني لإلعالـ2015/5/13 ،

بدعـ تركي :توزيع كسوة األيتاـ في القدس المحتمة
نفّذت لجنة "زكاة القدس" مشروع توزيع الكسوة عمى األيتاـ في مدينة القدس المحتمة بدعـ مف مؤسسة
التعاوف والتنسيؽ التركية " تيكا" .وقد استفاد مف ىذا المشروع قرابة  900يتيـ مف مناطؽ مختمفة مف
مدينة القدس ،وىدؼ ىذا المشروع إضافة إلى إدخاؿ الفرحة والسرور عمى وجوه األطفاؿ األيتاـ إلى
إنعاش أسواؽ البمدة القديمة بما فييا األسواؽ الداخمية .حيث استيدفت لجنة "زكاة القدس" بتوجييات مف
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السيد "بوالند توركوماز" مدير مكتب "تيكا" في فمسطيف حوالي  10محالت تجارية تـ اختيارىـ مف سوؽ
العطاريف وسوؽ باب خاف الزيت لينفذوا ىذا المشروع.

موقع "فمسطينيو 2015/5/14 ،"48
بمجيكا :مستوطنات االحتالؿ غير شرعية
استنكر نائب رئ يس الوزراء وزير الخارجية البمجيكي ،ديدييو ريندرز ،قرار السمطات اإلسرائيمية تعزيز
مؤكدا أف "المستوطنات غير شرعية
وتوسيع المستوطنات في "رامات شمومو" في شرؽ القدس المحتمة،
ً

بموجب القانوف الدولي" .وأشار إلى أف "عزـ الدولة العبرية مواصمة سياستيا اإلستيطانية في األراضي

المحتمة ال ييدد بقاء الحؿ القائـ عمى الدولتيف فحسب ،وانما يشكؾ أيضا في جدية التزاميا الدخوؿ في
اتفاؽ سالـ مع الفمسطينييف".
يذكر أنو قبؿ أياـ ،قالت القناة العاشرة "اإلسرائيمية" إف "المستوى السياسي أصدر تعميماتو بالمصادقة عمى
المخطط اإلستيطاني الذي يقضي ببناء  1531وحدة سكنية في حي رامات شمومو في القدس".

المركز الفمسطيني لإلعالـ2015/5/14 ،
االحتالؿ يعترض مسيرة "حيفا-األقصى" عند مشارؼ القدس ..والمسيرة تنجح بالوصوؿ إلى األقصى:
مشيا
قامت قوات كبيرة مف جيش االحتالؿ والشرطة اإلسرائيمية باعتراض طريؽ مسيرة "حيفا إلى األقصى ً
عمى األقداـ" ،عند مشارؼ مدينة القدس المحتمة ،ومنعتيا مف التقدـ مف دوف مبررات أو دواع تذكر.
جنديا حاصروا المسيرة
وذكرت مؤسسة "كيوبرس" أف  7جيبات عسكرية تابعة لمجيش ،وأكثر مف 25
ً
بحجة عدـ التنسيؽ معيـ ،وأنيا دخمت حدود منطقة الػ" "67الواقعة تحت سيطرتيـ .وأضاؼ المركز إف

المسيرة واصمت انطالقيا يوـ الخميس ( )5/14مف أماـ مسجد الدعوة في بيت حنينا شماؿ القدس
المحتمة ،ووصمت ظي اًر إلى باخات المسجد األقصى.
وأكد أف أعداد كبيرة التحقت بالمسيرة مف القدس وبمدات أخرى في األراضي المحتمة عاـ  ،48رافعيف
الرايات الخضراء ومردديف شعارات مناصرة لمقدس والمسجد األقصى .وأضاؼ المركز أف قوات وعناصر
شرطة ومخابرات االحتالؿ اعترضت طريؽ المسيرة بعد انطالقيا مف بيت حنينا وحاولت عرقمتيا ومنعيا
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وبيف محمود أبو العطا المنسؽ اإلعالمي لشؤوف القدس واألقصى أف
مف التقدـ نحو المسجد األقصىّ .
شخصا.
المشاركيف الدائميف في المسيرة يبمغ عددىـ 60
ً

مدنا وبمدات عربية مختمفة
يشار إلى أف المسيرة انطمقت صباح الجمعة ( )5/8مف مدينة حيفا وجابت ً
عمى أف تصؿ إلى القدس والمسجد األقصى المبارؾ يوـ األربعاء ( ،)5/13وشارؾ في المسيرة عدد كبير

مف مختمؼ البمدات العربية ،وعدد مف قيادات الحركة اإلسالمية ،كاف عمى رأسيـ الشيخ رائد صالح.

المركز الفمسطيني لإلعالـ201/5/14 ،
رئيس "الشؤوف الدينية" التركي يؤدي الفجر في المسجد األقصى:
أدى رئيس الشؤوف الدينية التركية ،محمد غورماز ،صالة فجر الجمعة ( )5/15في المسجد األقصى بعد
أف كاف توجو إلى القدس إلحياء ليمة اإلسراء والمعراج .ووفقاً لممعمومات فإف زيارة غورماز إلى فمسطيف
تأتي تمبية لدعوٍة رسمية مف وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية الفمسطينية ،الشيخ يوسؼ أدعيس.
وقاؿ الوزير التركي خالؿ خطبة الجمعة التي ألقاىا مف داخؿ المسجد األقصى" :إننا في تركيا أماـ
مسؤولية ال نممؾ التخمي عنيا إطالقًا ،فعزة القدس مف عزتنا ،وعزتنا مف عزة القدس ،ألنيا جزء مف
إيماننا وعقيدتنا وتاريخنا وأرشيفنا وتراثنا ،وال نقبؿ ولف نقبؿ أف يتنازؿ أحد مف الفمسطينيف أو العرب أو
األتراؾ أو اإليرانييف أو غيرىـ عف أي قسـ مف أرض القدس ،وعميو فإننا ال نقبؿ ولف نقبؿ التقسيـ
المكاني والزماني لممسجد األقصى الذي ىو إسالمي منذ نشأتو والى يوـ الديف ،وكذلؾ ال نقبؿ أف تكوف
القدس عاصمة أبدية لمييود أو اإلسرائيمييف".
شيئا مف حقيقة أف ىذه المدينة باقية كػ
واعتبر قورماز أف االحتالؿ العسكري اإلسرائيمي لمقدس ال يغير ً
وشدد عمى رفض الحكومة التركية
"عقيدة دينية وعبادة تكميفية" لدى األمة اإلسالمية ودوليا وشعوبياّ ،
الحالية االعتراؼ بأي تغيير ديمغرافي أو جغرافي أو ديني أو سياسي فرضو االحتالؿ عمى القدس.
واختتـ وزير األوقاؼ التركي خطبة الجمعة بدعوة شعوب العالـ اإلسالمي ألداء واجبيا والقياـ بدورىا
لحماية األقصى وتحريره .كما قاـ بتقديـ مجمد توثيقي ألخبار األقصى و"والية القدس" أياـ الدولة
العثمانية.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2015/5/15 ،
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فتح تطالب بموقؼ عربي واسالمي جاد لحماية المسجد األقصى:
حذر الناطؽ الرسمي باسـ حركة 'فتح' في القدس رأفت عمياف يوـ الخميس ( ،)5/14مف مغبة المواجية
المباشرة مع الجماعات االستيطانية والشرطة اإلسرائيمية يوـ األحد ( )5/17خالؿ 'مسيرة األعالـ العبرية'
أو 'رقصة األعالـ' .وأضاؼ عمياف':أف ىذه المسيرة والتي مف شأنيا أف تشؿ الحركة داخؿ البمدة القديمة
ليس عمى صعيد إ غالؽ المحالت التجارية ومنع السكاف الخروج مف منازليـ أو العودة إلييا فحسب وانما
المصمييف مف الوصوؿ إلى المسجد األقصى المبارؾ وتحقؽ ىدفيا بافراغو ليكوف ىدفًا
بذلؾ ىي تمنع ُ
سيال لممستوطنيف مف أجؿ اقتحامو واداء صمواتيـ التممودية وشعائرىـ الدينية بداخمو'.
مف جية أخرى ،قاؿ المتحدث باسـ حركة فتح "أحمد عساؼ" ،يوـ األحد ( ،)5/17إف التصاعد غير
المسبوؽ في انتياكات المستوطنيف وقوات االحتالؿ اإلسرائيمي بحؽ المسجد األقصى المبارؾ ،يتطمب
حقيقيا عمى المسجد
سالميا جاداً ،لوضع حد ليذه اإلنتياكات التي أصبحت تشكؿ خط اًر
موقفا عر ًبيا وا
ً
ً

المبارؾ وباحاتو.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2015/5/17 ،
الحسيني يطمع وزيرة التجارة األردنية عمى واقع القدس:
أكد وزير شؤوف القدس المحافظ عدناف الحسيني ،يوـ األحد ( ،)5/17خالؿ استقبالو وزيرة الصناعة
والتجارة األردنية "ميا العمي" تمسؾ القيادة والشعب الفمسطيني بالثوابت الوطنية والحقوؽ المشروعة وفي
مقدمتيا حؽ تقرير المصير واقامة الدولة المستقمة التي اعترؼ بيا العالـ وعاصمتيا القدس وحؽ العودة
بعيداً عف كؿ المغريات االقتصادية التي تحاوؿ الدولة العبرية وحمفاؤىا تقديميا مقابؿ تنازالت سياسية.
ووضع الحسيني الوزيرة األردنية بصورة الوضع الذي تعيشو مدينة القدس وسكانيا المرابطيف ومقارعتيـ
داعيا إلى مزيد مف الدعـ لتعزيز صمود المقدسييف
اليومية لالحتالؿ وقيوده اليادفة إلى التفريغ واإلحالؿً ،
وفضح ممارسات وسياسات االحتالؿ ومستوطنيو .وح ّذر مف محاوالت تصفية القضية الفمسطينية في

خضـ ما تعانيو األقطار العربية مف ازمات داخمية إلضعافيا وبالتالي تسيؿ السيطرة عمى مقدرات االمة
لتتذيؿ قضية فمسطيف أولوياتيا ما يعني السيطرة عمى المسجد األقصى المبارؾ الذي يشيد اوسع ىجمة
شرسة منذ العاـ  1967لتغيير الوضع القائـ وانتزاع صالحيات وتحجيـ دور دائرة األوقاؼ االسالمية.
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بدورىا عبرت الوزيرة االردنية عف إعجابيا بالجيود الفمسطينية الخالقة في الحفاظ عمى األماكف المقدسة
حاليا وزرعيا في األجياؿ القادمة الشابة وتدريبيا
في مدينة القدس ،داعية الى توثيؽ المعطيات المتوفرة ً
عمى مواصمة ىذا الدرب .ودعت األشقاء العرب إلى إيالء المدينة الحزينة اإلىتماـ المطموب والعمؿ

المشترؾ مف أجؿ التصدي لإلنتياكات اإلسرائيمية الصارخة لحرية العبادات ومجمؿ الحريات والمنافية
ألبسط األعراؼ االنسانية والدولية ،والكؼ عف األقواؿ واإلنتقاؿ إلى األفعاؿ في دعـ المقدسييف وتعزيز
صمودىـ وزيارة فمسطيف والمدينة المقدسة ما مف شأنو أف يعجؿ في تحريرىا واعادتيا الى عرينيا العربي
اإلسالمي.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2015/5/17 ،
قريع يديف اقتحاـ األقصى ويدعو قادة األمة لتحمؿ مسؤولياتيـ:
أداف عضو المجنة التنفيذية في منظمة التحرير ،رئيس دائرة شؤوف القدس أحمد قريع ،يوـ األحد
( ،)5/17قياـ عشرات المستوطنيف المتطرفيف بأداء طقوس وشعائر تممودية أماـ باب الناظر 'المجمس'
إضافة القتحاميـ المسجد األقصى بحراسات معززة مف شرطة االحتالؿ الخاصة .وأكد قريع أف ما يجري
في ىذه المرحمة مف انتياكات إسرائيمية يؤكد استمرار سياسات التحدي اإلسرائيمية لكؿ مشاعر المسمميف
واستفزاز الفمسطينييف ،وىو األخطر فيما يتعمؽ بالسيطرة التدريجية عمى المسجد األقصى ،كما حدث في
المسجد اإلبراىيمي في الخميؿ ،محذ ار مف المخاطر الجسيمة التي تتيدد المسجد األقصى.
وفي السياؽ ذاتو ،ندد قريع بقياـ عصابات وقطعاف المستوطنيف والييود المتطرفيف بتنظيـ مسيرات
متقطعة في البمدة القديمة في ذكرى استكماؿ احتالؿ القدس ،وقاؿ :إف 'إحكاـ السيطرة األمنية عمى
المسجد األقصى المبارؾ مف خالؿ المراكز الشرطية اإلسرائيمية المنتشرة في ساحاتو وعمى مداخمو ،ونشر
آالت مراقبة الكترونية متطورة عمى جدرانو وعند بواباتو ، ،مؤشرات عمى ما يحممو المستقبؿ مف مخاطر
تيدد المسجد المبارؾ.
ودعا قريع العالميف العربي واإلسالمي إلى تحمؿ مسؤولياتيـ ،ودعـ صمود المواطنيف المقدسييف فعال ال
قوالً .وفي ذات السياؽ دعت دائرة شؤوف القدس المجتمع الدولي والحكومات العربية واإلسالمية إلى اتخاذ
مواقؼ واضحة لدعـ مدينة القدس وصمود أىميا في وجو مخططات التيجير واالقتالع اإلسرائيمية لتيويد
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المدينة المقدسة ،والتي تستدعي مف المجتمع الدولي إلزاـ حكومة االحتالؿ اإلسرائيمي بتطبيؽ القانوف
الدولي والمعاىدات واالتفاقيات الدولية كافة ،ووقؼ كامؿ المخططات والمشاريع االستيطانية والتيويدية
في المدينة المقدسة التي ال تقود إال إلفشاؿ "حؿ الدولتيف" والى مزيد مف العنؼ والتطرؼ .

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2015/5/17 ،
السويد توقع اتفاقية لدعـ صمود الفمسطينييف في المنطقة (ج) وشرؽ القدس:
وقّعت القنصؿ العاـ لمسويد ،آف -صوفي نيمسوف ،والممثؿ الخاص لممدير العاـ لبرنامج األمـ المتحدة
اإلنمائي ،فروده مورينغ ،بحضور وزير الدولة لمتعاوف اإلنمائي لمشؤوف الخارجية في السويد السيدة
أولريكا مودر ،يوـ اإلثنيف ( ،)5/18في القدس المحتمة ،اتفاقية بقيمة  3.6مميوف دوالر أمريكي لدعـ
تتويجا لممرحمة
عد ىذا التوقيع
وي ّ
ً
صمود الفمسطينييف المقيميف في المنطقة (ج) وشرؽ القدس المحتمةُ .

الثالثة مف برنامج تنمية وصمود المجتمع في المنطقة (ج) ومناطؽ شرؽ القدس ( )CRDPالمنفذ مف
قبؿ برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ،بتمويؿ مف حكومات السويد والنمسا والنرويج والمممكة المتحدة.

وتوجو المشاريع الممولة مف خالؿ الجولة الثالثة مف برنامج اؿ  CRDPنحو حماية سبؿ المعيشة
ّ
وتمكيف المجتمعات المحمية في المناطؽ الميمشة المختمفة في المنطقة (ج) وشرؽ القدس .ويستيدؼ

عددا مف القطاعات بما في ذلؾ التمكيف اإاقتصادي والبنية التحتية ،والحصوؿ عمى حماية
البرنامج ً

الموارد الطبيعية.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2015/5/18 ،
"شؤوف القدس" تستنكر مناقشة مخطط لبناء  142وحدة استيطانية في مدينة القدس:
استنكرت دائرة شؤوف القدس في منظمة التحرير الفمسطينية قرار المجنة "المحمية لتخطيط والبناء"
اإلسرائيمية مناقشة مخطط لبناء  142وحدة استيطانية في مدينة القدس ،خالؿ جمسة ليا يوـ األربعاء
(.)5/20
مستوطنتي "جبؿ أبو
وأوضحت الدائرة يوـ الثالثاء ( ،)5/19أف ىذا المخطط سيعمؿ عمى توسيع كؿ مف
ّ
جنوبا ،و"بسغات زئيؼ" شماالً ،باإلضافة إلى مناقشة رخص لبناء  90وحدة استيطانية لتوسيع
غنيـ"
ً
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مستوطنة "جبؿ أبو غنيـ" ضمف المرحمة الثالثة مف المشروع .وأشارت الدائرة في بيانيا،إلى أف "المجنة
المحمية لتخطيط والبناء" اإلسرائيمية ستناقش أيضا مخططات إلصدار رخص بناء لػ  52وحدة استيطانية
ستعمؿ عمى توسيع مستوطنة "بسغات زئيؼ" شمالي القدس ،والتي ستضاؼ إلى ما يقارب  53ألؼ
وحدة استيطانية بنيت في شرقي القدس المحتمة منذ عاـ  1967ويقطنيا اليوـ قرابة  210مستوطف
إسرائيمي.
وفي سياؽ آخر ،استيجنت دائرة شؤوف القدس قياـ جرافات االحتالؿ اإلسرائيمي بيدـ ثالثة محاؿ تجارية
قيد اإلنشاء في حي عيف الموزة ببمدة سمواف جنوب المسجد األقصى بذريعة البناء مف دوف ترخيص،
واصفة ذلؾ بالعدواف اليمجي وغير القانوني والذي يتساوؽ مع السياسة والنيج المتبع لدى حكومة
االحتالؿ اإلسرائيمي.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2015/5/19 ،
مقاالت وحوارات:
حي القرمي  ..حفريات ىددت أساساتو وترميـ لـ يرض سكانو:
إذا كنت قريباً مف المسجد األقصى المبارؾ بحيث ال تبتعد عنو أكثر مف  150مت اًر ،ووجدت نفسؾ وسط
معمار أثري قديـ يؤكد عراقة المكاف وأصالتو ،رغـ تشقؽ جدراف منازلو بفعؿ الحفريات الصييونية أسفمو،
ستجد نفسؾ حتماً في حي القرمي أشير أحياء البمدة القديمة في القدس المحتمة.
حفريات ومطامع
يقوؿ مختار الحي الذي تـ إخالؤه بسبب تشقؽ منازلو بفعؿ حفريات االحتالؿ أسفمو مف أجؿ الترميـ،
بسيـ القدومي لػ "المركز الفمسطيني لإلعالـ" ،إف حي القرمي يواجو ىجمة استيطانية كبيرة بدأت منذ عاـ
1971ـ ،حيث أصدرت محكمة االحتالؿ ق ار ار يقضي بإخالء منازؿ حي القرمي ،وىجرت  70عائمة
مقدسية بحجة أنيا أمالؾ لمييود المغتربيف.
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ويطمؽ الصياينة عمى الحي اسـ "مربع القرمي" ،لعموه واشرافو عمى المسجد األقصى ،حتى بات يطمؽ
عميو اليوـ "الحي الييودي المتجدد" ،وتحاوؿ الجمعيات االستيطانية االستيالء عميو ضمف حممة تطيير
عرقي غير مسبوقة.
ويوضح المختار القدومي أف المستوطنيف الصياينة استولوا عاـ  2012عمى منزؿ يعود لعائمة زلوـ،
يحوي  22غرفة ،وحولوه لبؤرة مركزية الجتماعاتيـ واقتحاماتيـ لممسجد األقصى المبارؾ.
ويؤكد المختار المقدسي أف حي القرمي تجري تحت أرضيتو ،حفريات تؤدي الىت اززات يسمعيا السكاف؛
في مسعى صييوني لفتح سوؽ قديـ وىو سوؽ الدواب سابقاً ،وىذا الحفر ما بيف الحي وسوؽ العطاريف
أدى الى وجود تشققات وانييارات داخؿ البمدة القديمة ،كما يقوؿ القدومي.
وفي شتاء عاـ  2013تفاجأ السكاف بحجـ االنييارات والتشققات في مباني وحجارة الحي الذي يسكنو
 52عائمة ،بمجموع  361فردا مف العائالت المقدسية ،منيـ  52طفال تحت سف ست سنوات ،وفؽ
مختار الحي.
متأخر وغير مرضي
وكاف البنؾ االسالمي لمتنمية والبعثة التركية "تيكا" قد تبنى ترميـ وصيانة حي القرمي ،وأصدرت بمدية
االحتالؿ ق ار اًر يقضي بإخالء جميع السكاف الحي ،حيث تـ تيجير  28عائمة ،ليبدأ العمؿ في ترميـ
المنازؿ أواخر عاـ  2014بعد مضي عاـ ونصؼ عمى تيجير السكاف.
ويتواجد في مواقع الترميـ ميندسوف متخصصوف في اآلثار ،يعمموف بشكؿ ال يغير في الخط التاريخي
لمحي ،وال يتـ ترميـ المنازؿ وواجيتيا األمامية والداخمية عمى الطراز األوروبي؛ حتى ال نقدـ مف خالؿ
الترميـ ذريعة لالحتالؿ لالستيالء عميو ،وفؽ ما يخبرنا مختار الحي القدومي.
أـ فادي الطيب غانـ ،وىي مف سكاف الحي تقوؿ لػ"المركز الفمسطيني لإلعالـ" ،إنيـ سمموا مفتاح
المنزؿ لجمعية الرفاه والتطوير في شير تشريف الثاني مف عاـ  ،2014عمى أف يتـ إعمار وترميـ
المنزؿ في غضوف  45يوماً ،لكننا تسممنا المنزؿ قبؿ عدة أياـ فقط".
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لكف الصدمة كانت عقب عودة أـ فادي وعائمتيا لممنزؿ ،فقد وجدت أف منزليا المرمـ بحاجة إلى إعادة
ترميـ مرة أخرى ،فقد تشققت الجدراف ،ودخؿ الماء إلى غرؼ المنزؿ عبر التشققات ما أدى إلى تواجد
الرطوبة والعفف داخميا ،إضافة إلى أف عمميات الصيانة عمى البالط والشبابيؾ والجدراف لـ تجر بالشكؿ
المناسب ،فالدىاف بدأ بالتساقط ،وبدأت الجدراف تتصدع ،كما تقوؿ أـ فادي بكؿ حسرة.
ويتفؽ الحاج أكرـ الساليمة "أبو محمد" مع سابقتو ،فقد خرج مف منزلو بعد انييار إحدى حوائطو في
شتاء  2013بشكؿ مفاجئ ،ما دفعو إلخالئو واستئجار منزؿ آخر حتى ترميمو ،ويقوؿ بكؿ ألـ وحسرة:
"يا ليتو لـ يرمـ ،فقد كاف وضعو في السابؽ أحسف مف حالو اآلف".
ظيرت في منزؿ "أبو محمد" الرطوبة والعفف بيف الجدراف ،وفي آخر نزوؿ لممطر قبؿ حوالي شير
دلؼ المنزؿ والغرؼ وظيرت تشققات في الجدراف ،عالوة عمى عدـ وضع نظاـ صرؼ لممياه في غرؼ
يتوجب فييا ذلؾ ،كما يقوؿ الحاج الساليمة.
ويرجع الساليمة إص ارره عمى العودة إلى منزلو الذي عاش فيو  75عاماً ،إلى رغبتو في المحافظة عميو
ومنع المستوطنيف مف االستيالء عميو.
ترميم تحت الوصاية
الميندس المعماري المسؤوؿ عف مشروع ترميـ حي القرمي "سيموف كوبا" يؤكد أنيـ استمموا ترميـ الحي
قبؿ عاـ ،في حيف كانت حالة البناء في الحي يرثى ليا ،وخطيرة جداً وقابمة لمسقوط في أي وقت.
ويقوؿ إنيـ بدأوا في دراسة تحميمية لممشروع ،مع دراسة في حركة البناء تحت األرض وتحميؿ إنشائي
كامؿ لمبناء بمشاركة ميندسيف ذوي اختصاص في البناء ،باإلضافة لميندسي بمدية االحتالؿ.
ووفؽ الميندس فقد وضعت خطة العمؿ عمى أساسات العمارة ليتـ تقويتيا ،إال أف بمدية االحتالؿ وسمطة
اآلثار الصييونية منعت ورفضت العديد مف ىذه األفكار بيذا الخصوص ،عالوة عمى أف بناء حي
القرمي ال يسمح بذلؾ.
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ويكشؼ "كوبا" عف توصميـ لحؿ عف طريؽ عمؿ تقوية لألساسات مف ناحية خارجية ،عبر وضع جسور
مف الحديد وصب الباطوف فوقيا ،لكف بمدية االحتالؿ وسمطة اآلثار الصييونية لـ توافؽ وىددت بإيقاؼ
ترميـ الحي.
تـ العمؿ عمى ثالثة محاور ،وفؽ الميندس الذي يقوؿ أف أوليا كاف حماية المبنى مف اليدـ ،وثانييا
ترميـ المبنى ألفضؿ إمكانية ممكنة ،أما المحور الثالث فكاف استعماؿ المبنى بأفضؿ طريقة ممكنة.
ويقوؿ" :تـ تأسيس شبكة صرؼ صحية جديدة وشبكة كيرباء ،ومراحيض ومطابخ جديدة ،وتـ إعادة
تصميـ داخمي لغرؼ المنازؿ".
ووفؽ "كوبا" فإف الشقؽ التي بقيت بدوف ترميـ معدودة ،مبيناً أف  %90مف السكاف عادوا لمنازليـ،
متوقعاً االنتياء مف الترميـ الداخمي لمنازؿ الحي وعودة الحياة لطبيعتيا خالؿ األسابيع القادمة.
ومف المتوقع خالؿ األياـ القادمة أف تصدر بمدية االحتالؿ شيادة تقضي بعودة السكاف الستعماؿ
البناء ،وازالة الخطر عنو ،كما يقوؿ كوبا.
وعمى الرغـ مف كؿ ما حصؿ؛ فإف أساس المشكمة يعود إلى رغبة االحتالؿ في تيجير السكاف وتدمير
حياتيـ والتضييؽ عمييـ في معاشيـ ومصادر رزقيـ وأمنيـ وسكنيـ ،عبر سمسمة طويمة مف اإلجراءات
والمسمكيات ،وأخطرىا الحفريات تحت أساسات أحياء القدس ومنازليا األثرية العريقة.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2015/5/14 ،
استيداؼ أطفاؿ القدس ..استراتيجية إسرائيمية ممنيجة لتفريغ المدينة:
صعد االحتالؿ الصييوني خالؿ العاـ الماضي مف عمميات اعتقاؿ األطفاؿ الفمسطينييف في مدينة
َ

القدس المحتمة.

وقاؿ مركز أسرى فمسطيف لمدراسات في تقرير لو اليوـ األحد ( ،)5-17تمقى "المركز الفمسطيني لإلعالـ"
نسخة عنو" :إف االحتالؿ يعتقؿ في سجونو ( )230طفالً فمسطينيا ،مف بينيـ ( )52طفال مف األطفاؿ
المقدسييف ويشكموف نسبة  %22مف عدد األسرى األطفاؿ في سجوف االحتالؿ ،بينما كاف عددىـ في
عاـ  )23( 2013طفالً فقط".

31

وأوضح الناطؽ اإلعالمي لممركز رياض األشقر ،أف اعتقاؿ األطفاؿ في مدينة القدس ال يتوقؼ ،ويوميا
ىناؾ ما بيف  6-4حاالت اعتقاؿ ألطفاؿ مقدسييف ،يتـ التحقيؽ معيـ لساعات أو أياـ  ،ومف ثـ يطمؽ
سراح معظميـ.
وأشار إلى أف ىناؾ تصاعدا كبي ار في عمميات المجوء العتقاؿ األطفاؿ المقدسييف ،وقد وصمت حاالت
االعتقاؿ في مدينة القدس في عاـ  2013إلى ( )380حالة ،بينما ارتفعت بشكؿ كبير جداً خالؿ العاـ
 ،2014ووصمت حاالت االعتقاؿ بيف األطفاؿ ما دوف الػ 18إلى أكثر مف ( )600حالة.
اعتداء وعنف
وبيف األشقر أف قوات االحتالؿ تستخدـ العنؼ المفرط خالؿ عمميات اعتقاؿ األطفاؿ المقدسييف ،حيث
كثي ار ما تنفذىا القوات الخاصة المدججيف بالسالح والممثميف.
كما تتعمد اقتحاـ البيت بصورة ىمجية واختطاؼ الطفؿ مف أحضاف والديو لجعمو يشعر بعدـ األماف
وضربو ووضعو في سيارة عسكرية بقسوة.
وغالبية األطفاؿ المعتقميف مف مدينة القدس يقوـ االحتالؿ بنقميـ مباشرة إلى معتقؿ المسكوبية في القدس،
وىناؾ تجرى عمميات التحقيؽ مع األطفاؿ في ظروؼ قاسية ،دوف السماح لذوى الطفؿ بالحضور أو
حتى محاميو حتى تستفرد سمطات االحتالؿ بالطفؿ الصغير وتقوـ بتيديده واستخداـ كؿ أشكاؿ الضغط
عميو ،لكى يعترؼ عمى التيمة التي اعتقؿ مف أجميا وغالبيتيا إلقاء حجارة عمى سيارات المستوطنيف
والجيش.
معاملة عنصرية
أف الطفؿ
وبحسب البياف؛ فإف حكومة االحتالؿ تنتيج سياسة عنصرّيةً ضد األطفاؿ ،فيي "تعتبر ّ

"اإلسرائيمي" ىو كؿ شخص لـ يتجاوز سف 18عاماً ،بينما تعتبر الطفؿ الفمسطيني بأنو كؿ شخص لـ
يتجاوز سف  16عاماً وخالفاً اللتزاماتيا بتوفير ضمانات قضائية مناسبة العتقاؿ األطفاؿ ومحاكمتيـ
بموجب اتفاقية حقوؽ الطفؿ والقانوف الدولي اإلنساني".
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وأضاؼ" :كما تتعامؿ مع األطفاؿ الفمسطينييف بشكؿ مختمؼ عف تعامميا مع األطفاؿ اإلسرائيمييف الذيف
يحاكموف ويعامموف وفؽ نظاـ قضائي خاص باألحداث ،تتوافر فيو ضمانات المحاكمة العادلة ،بينما
تتعامؿ مع األطفاؿ الفمسطينييف مف خالؿ محاكـ عسكرية تفتقر لمحد األدنى مف معايير المحاكمات
العادلة ،خصوصاً األمر العسكري  132الذي يسمح لسمطات االحتالؿ باعتقاؿ األطفاؿ في سف
12عاماً ،وىناؾ العديد مف األسرى األطفاؿ الذيف صدرت بحقيـ أحكاـ عالية تصؿ لممؤبد".
وبيف األشقر أف األسرى األطفاؿ المقدسييف يتعرضوف إلى عقوبات خاصة إضافية ،عما يتعرض لو
سجانا
األسرى األطفاؿ مف مدف الضفة الغربية ،ومنيا عقوبة الحبس المنزلي تجعؿ مف عائمة الطفؿ
ً
عميو ،وىي عقوبة مضاعفة عمى كافة أفراد العائمة".

يستيدؼ االحتالؿ األطفاؿ المقدسييف بشكؿ خاص بالحبس المنزلي ،حيث إف سنيـ الصغير ال يسمح
لو دائما باعتقاليـ في السجوف ،فيقوـ باستبداؿ االعتقاؿ بالحبس االختياري في المنزؿ.
وأوضح البياف أف االحتالؿ "ال يكتفي بالحبس المنزلي لألطفاؿ المقدسييف بعد اعتقاليـ ،إنما كثي ار ما يقوـ
االحتالؿ بجمع عقوبتيف عمى األطفاؿ المقدسييف في وقت واحد ،وىما الحبس المنزلي واإلبعاد عف
المنزؿ ،أي قضاء فترة الحبس في منزؿ آخر بعيدا عف منزؿ العائمة ،وىذا النوع مف العقاب فيو مضاعفة
لمعاناة الطفؿ وذويو ،وتمزمو بقضاء المدة في منزؿ آخر خارج منطقة سكناه ،وىذا يشكؿ عبئا كبي ار عمى
أسرة الطفؿ".
تفريغ القدس
ولفت األشقر إلى تيديد مستقبمي لألسرى المقدسييف األطفاؿ ،وذلؾ مف خالؿ اعتبار محكمة االحتالؿ
اعتقاؿ الطفؿ نقطة سوداء في ممفو األمني ،وىو ما يشكؿ تيديدا عمى مستقبمو العممي.
كما أنو قد يحرمو مف تجديد ىويتو بعد مرور ( )10سنوات ،حيث الداخمية الصييونية تطمب مف المتقدـ
إحضار حسف سموؾ مف شرطة االحتالؿ "في حاؿ وجود أي بند يتناقض مع مطالب الداخمية ،قد يتـ
حرمانو مف الحصوؿ عمى اليوية ،مؤكديف أف االحتالؿ يؤسس لفكرة مستقبمية خبيثة مف خالؿ استيدافو
المتكرر لألطفاؿ المقدسييف ،وىي تفريغ القدس مف أىميا.
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وقاؿ البياف" :اعتقاالت األطفاؿ المقدسييف المتزايدة تيدؼ إلى توجيو ضربة نفسية ليؤالء األطفاؿ،
لتحويؿ الطفؿ المناضؿ الذي يبحث ويدافع عف حقوقو ويتربى في حضف وطنو ،إلى طفؿ بعيد عف
حقوقو وواقعو الوطف ،لذلؾ فإف االحتالؿ يبالغ كثي ار في إيذاء األطفاؿ المقدسييف المعتقميف ،ومعاناة
الطفؿ المقدسي ال تتوقؼ عند االعتقاؿ ،حيث يعاني بعد االعتقاؿ مف النوبات النفسية وتساقط الشعر
وصدمات نفسية تسببيا ظروؼ اعتقالو ،وعدـ قدرة والديو عمى حمايتو ،كما يعاني مف مشكمة التبوؿ
الالإرادي ،والعزلة واالنطواء".
كذلؾ ،فإف وضع األطفاؿ مع "إسرائيمييف" جنائييف سواء في سجف" أوفؾ" الجنائي ،أو سجف ىشاروف،
ييدؼ إلى تفريغيـ مف مضمونيـ الوطني ،والتعامؿ معيـ بأنيـ أسرى جنائيوف يحصموف عمى محاضرات
مف مرشديف وأخصائييف نفسييف ،كما المعتقميف "اإلسرائيمييف".
وأكد أف "العديد مف األطفاؿ المقدسييف بعد التحرر اختمفت اىتماماتيـ ونفسياتيـ وتوجياتيـ ،فمنيـ
ولألسؼ مف يصبح سارقا أو مدمنا عمى المخدرات ،ومنيـ مف يعاني مف أزمة نفسية شديدة".
وطالب المركز بفضح سياسة االحتالؿ بحؽ األطفاؿ المقدسييف واظيار جرائمو بشكؿ مستمر ،ودعـ
صمود المقدسييف في مواجية إجراءات االحتالؿ ومحاوالتو إلفراغ المدينة مف أىميا ،وتوفير الدعـ
القانوني والنفسي واالجتماعي المكثؼ ألطفاؿ القدس.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2015/5/17 ،
يضيؽ الخناؽ عمى مدينة القدس:
"عطيرات كوىنيـ" ..الخطر الذي ّ

منظمة صييونية متطرفة ،تحاوؿ بشتى الطرؽ والوسائؿ االستيالء عمى جميع المنازؿ القريبة مف المسجد

األقصى المبارؾ والبمدة القديمة في القدس ،وانتزاعيا مف الفمسطينييف بالتزوير والتزييؼ ،ومف خمفيا
المؤسسة الصييونية ،فػ "عطيرات كوىنيـ" تنفذ خطة المؤسسة االحتاللية في تيويد مدينة القدس.
استولت "عطيرات كوىنيـ" حتى اليوـ عمى  %93مف منازؿ الفمسطينييف في البمدة القديمة ،ناىيؾ عف
المنازؿ األخرى في بمدة سمواف جنوب المسجد األقصى ،وما زالت تعمؿ عمى تشريد مف تبقّى مف
ييميا كيؼ ستتـ عممية االستيالء والطرد ،فبالنسبة ليا "ال
سكانيا ،واسكاف المستوطنيف بدالً منيـ ،وال ّ
يدعوف.
حؽ لمفمسطينييف عمى ىذه األرض ،فيـ غزاة جاؤوا إلييا واستولوا عمى أرضنا" ،ىكذا ّ
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"عطيرات كوىنيـ" ..اسـ توراتي مف "عودة الكينة" بمعنى عودتيـ إلى ما يسمونو "معبد الييكؿ" ،واعادة
بناء "الييكؿ الثالث" عمى أنقاض المسجد األقصى ،ويعد أورفينغ ميسكوفيتش (الييودي –األمريكي) مف
أىـ الداعميف ليا؛ حيث يقوـ بتحويؿ أموالو لصالح عمميات التيويد في البمدة القديمة في القدس ،وىي
تسعى لطرد كؿ الفمسطينييف واالستيالء عمى منازليـ في البمدة القديمة والقدس ،وىي ال تراعي أي حرمة
ألف باعتقادىا أف ال حؽ لمفمسطينييف عمى ىذه األرض ،فيـ يطالبوف بطردىـ وحرقيـ وتصفيتيـ بكؿ
الوسائؿ الممكنة ،سواء قانونية وغير قانونية ،الميـ أف تصؿ إلى ىدفيا في التيويد.
منظمة تهويدية
يقوؿ عضو لجنة الدفاع عف أراضي سمواف ،فخري أبو دياب ،لػ"قدس برس"" :عطيرات كوىنيـ ىي إحدى
المنظمات الصييونية العاممة عمى تيويد القدس وتشريد سكانيا العرب الفمسطينييف ،ومف ثـ االستيالء
عمى منازليـ بشتى الوسائؿ ،وطردىـ واسكاف المستوطنيف مكانيـ" ،ويضيؼ أنيا مف المنظمات
االستيطانية التي تعتمد عمى النواحي األيديولوجية العقائدية ،بحيث يؤمف ىؤالء مف خالؿ عقيدتيـ ،بأنو
ليس لمعرب أي حؽ في ىذه المنطقة ،وىي فقط لمييود".
أيضا بأنيا ييودية منذ آالؼ
ويشير إلى أنيـ ّ
يدعوف بأف الفمسطينييف "غزاة عمى األراضي التي يزعموف ً

السنيف ،وىـ يحاولوف إعادة ما يسمى بػ"اإلرث الحضاري لألجداد" عف طريؽ وسائؿ الطرد ،إما بالعنؼ
أو القوة أو أي وسيمة كانت مف أجؿ تصفية وجودنا في ىذه المنطقة وتفريغيا مف أصحابيا".
تدعي "أف ال حؽ لنا في المسجد األقصى المبارؾ والمنطقة المحيطة بو ،ومف
ويوضح أف ىذه المنظمة ّ
واجبيـ العمؿ عمى إحياء ما يسمونو بػ"دولة الييود األولى" في ىذه المنطقة.
وتابع" :إف ليذه المنظمة عدة ممثميف في دوائر حساسة ًّ
جدا في حكومة االحتالؿ اإلسرائيمية مثؿ بمدية
االحتالؿ والمؤسسات المعنية بما يسمى "الحفاظ عمى أمالؾ العدو" وىي أمالؾ الغائبيف ،استطاعوا مف
خالؿ عمميات تزييؼ األوراؽ والتالعب بيا ومعرفة مف ىـ خارج المدينة المحتمة ،استطاعوا االستيالء
عمى الكثير مف المنازؿ ،حسبما تفيد لجنة الدفاع عف أراضي سمواف".
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ويقوؿ إنيا إحدى أخطر المنظمات والجمعيات االستيطانية باإلضافة إلى جمعية "إلعاد" ،فيي تتمقى
الدعـ مف الحكومة ومف المناصريف لمييود في الغرب ،وتحاوؿ بكؿ الطرؽ االستيالء عمى المنازؿ خاصة
في البمدة القديمة ،فالحكومة "اإلسرائيمية" تقؼ وراءىا وتدعميا مف النواحي المادية مف خالؿ التسييالت
الضرائبية والتخفيضات ،وأيضاً دعميا مف النواحي القانونية والتنفيذية مف قبؿ شرطة االحتالؿ.
ويشير أبو دياب إلى أف ىناؾ سياسة متبعة مف قبؿ الجماعات االستيطانية وىي توزيع األدوار،
فػ"عطيرات كوىنيـ" تتولى االستيالء عمى المنازؿ في البمدة القديمة في القدس ،وجمعية "إلعاد" تتولى
االستيالء عمى المنازؿ في بمدة سمواف.
تضييق على المقدسيين
ويضيؼ أنو ال يكفييـ االستيالء عمى المنازؿ ،بؿ يستمروف في عممية "تنغيص" حياة المقدسييف في
محيط المنازؿ المستولى عمييا مف خالؿ رقصيـ وصمواتيـ التممودية ،وال ييميـ أحد فيـ يتمقوف الدعـ
والحماية مف شرطة االحتالؿ ،ولذلؾ يقوموف بػ"العربدة" كما يحمو ليـ.
"عطيرات كوىنيـ" مف أخطر المؤسسات الصييونية التي تواجو مدينة القدس ،فيي تعتمد عمى ما يسمى
بػ"دولة إسرائيؿ الكبرى" ،فيي ال تؤمف بالسالـ وال بالتعايش وال بالمفاوضات ،ولكنيا تؤمف فقط بإقامة
دولة الييود أو "إسرائيؿ" الكبرى.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2015/5/18 ،
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