تقرير القدس اإلخباري األسبوعي
 10-10تموز/يوليو 1105
الخبر الرئيس:

االحتالؿ يصادر  700دونـ إلنشاء حديقة ييودية

أبرز العناوين:
 تقرير :تصعيد باستيداؼ المصميف باألقصى الشير الماضي

 محكمة إسرائيمية :تجريـ "التكبير" في األقصى ال يرتكز عمى قانوف
 اليونسكو :االحتالؿ يشكؿ خط اًر عمى التراث اإلسالمي بالقدس

 144 حالة اعتقاؿ سجمت خالؿ شير حزيراف/يونيو بالقدس المحتمة
 استشياد فتى مف مخيـ قمنديا خالؿ محاولتو دخوؿ القدس لمصالة
 مقترح إسرائيمي إلبعاد فمسطينييف عف بالدىـ بصورة أبدية

 خط جديد لمقطار الخفيؼ لربط المستوطنات بالقدس المحتمة
 قراءة في سياسة "التسييالت" اإلسرائيمية بخصوص المسجد األقصى

شؤون المقدسات:
تقرير :تصعيد باستيداؼ المصميف باألقصى الشير الماضي
أعد مركز "كيوبرس" إحصائية جديدة وثّؽ مف خالليا انتياكات قوات االحتالؿ والمستوطنيف في المسجد
ّ
األقصى ومحيطو في شير حزيراف/يوينو  .2015فمف بداية العاـ الحالي حتى نياية شير حزيراف/يونيو
تـ اعتقاؿ  180مصؿ في المسجد األقصى ،وأفضت غالبية اإلعتقاالت إلى اإلبعاد عف األقصى لفترات
تتراوح بيف أسبوعيف وثالثة شيور ،منيا  3أوامر إبعاد عف أسوار البمدة القديمة لرجالف وسيدة مف
األراضي المحتمة عاـ .48
كما تصاعدت حدة التوتر واألجواء المشحونة في المسجد األقصى الشير الماضي إثر محاوالت متكررة
لقوات االحتالؿ والمستوطنيف االعتداء عمى النساء داخؿ أسوار المسجد األقصى ،ما دفع حراس األقصى
والمصميف إلى التصدي ليـ ،وأعقب ذلؾ حمالت اعتقاؿ بحؽ المصميف .وجاء ىذا التصعيد رغـ
انخفاض عدد المقتحميف لممسجد األقصى حيث بمغ عددىـ  738مستوطف الشير الماضي ،مقارنة مع
شير مايو الماضي حيف اقتحمو  1128مستوطناً .ويعود ذلؾ الى حموؿ شير رمضاف المبارؾ وتوافد
اآلؼ المصميف والمعتكفيف بشكؿ يومي ،ما أرغـ قوات االحتالؿ عمى تقميص أعدادىـ واغالؽ باب
المغاربة بعد صالة الظير .وفي سياؽ متصؿ ،اقتحـ المسجد األقصى الشير الماضي  162جندي
وضابط مف جيش االحتالؿ بزييـ العسكري و 57عنصر مف مخابرات االحتالؿ ،باإلضافة إلى اقتحاـ
 243طالب جامعي إسرائيمي عمى مدار الشير عمى شكؿ مجموعات تراوح تعدادىا بيف الػ  25والػ 50
طالب.
إلى ذلؾ ،أعمنت دائرة األوقاؼ في القدس ،ألوؿ مرة منذ سنوات ،عف فتح باب االعتكاؼ في المسجد
يوميا ،في حيف شيد
األقصى مف اليوـ األوؿ لشير رمضاف المبارؾ ،حيث شيد المسجد اعتكاؼ المئات ً

المسجد األقصى توافد عشرات األآلؼ مف الفمسطينييف المقدسييف ومف أراضي الػ 48والضفة الغربية
ومف غزة ،ممف سمح ليـ بزيارة القدس واألقصى  ،خاصة أياـ الجمعة .وقد بمغ عدد المصميف في صالة
ٍ
مصؿ ،في حيف تعدى عددىـ في الجمعة الثانية  200ألؼ مصؿ.
الجمعة األولى نحو  180ألؼ
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سيرت  450حافمة مف البمدات الحتمة عاـ  48الى المسجد األقصى  ،في
وأعمنت مؤسسة البيارؽ أنيا ّ

الثمث األوؿ مف رمضاف ،في حيف بمغ عدد الحافالت طيمة شير يونيو نحو  850حافمة.

موقع "فمسطينيو 2015/7/2 ،"48
المستوطنوف يقتحموف باحات األقصى  ..والمعتكفوف يجبروف المحتؿ عمى إغالؽ باب المغاربة:
جددت عصابات المستوطنيف الييود ،يوـ األربعاء ( ،)7/1اقتحاميا لممسجد األقصى مف باب المغاربة
ّ
بحراسات شرطية معززة ومشددة وبمجموعات صغيرة تابعيا المصموف والمرابطات بيتافات التكبير .فيما
اعتدى عنصر مف شرطة االحتالؿ الخاصة يوـ الخميس ( )7/2عمى طفمة قاصر ( 10أعواـ) في
المسجد األقصى بحجة مشاركتيا بيتافات التكبير ضد المستوطنيف ،وقد أصيبت الطفمة بجروح متعددة
في ساقييا نتيجة اإلعتداء وتـ معالجتيا ميدانياً .وكانت مجموعات صغيرة ومحدودة مف المستوطنيف
جددت اقتحاميا لممسجد األقصى المبارؾ مف باب المغاربة تحرسيا قوة معززة مف عناصر الوحدات
الخاصة بشرطة االحتالؿ خالؿ جوالتيا االستف اززية في المسجد المبارؾ.
إلى ذلؾ ،شرع آالؼ المواطنيف مف محافظات الضفة الغربية بالتوافد عبر الحواجز 'المعابر' العسكرية
الثابتة عمى المداخؿ الرئيسة لمدينة القدس ،إلى البمدة القديمة باتجاه المسجد األقصى لمصالة واالعتكاؼ
فيو بانتظار المشاركة في صالة الجمعة الثالثة برحابو الطاىرة .في الوقت نفسو ،أعمف جيش االحتالؿ،
أنو سيسمح بالدخوؿ لمصالة في المسجد األقصى في أياـ الجمعة لمرجاؿ الذيف تتراوح أعمارىـ بيف 30
عاما ستكوف مشروطة بالحصوؿ عمى
إلى  50عاما ،ولمنساء المواتي تتراوح أعمارىف بيف  16إلى ً 30
تصاريح دخوؿ مف مديريات االرتباط والتنسيؽ.
وشارؾ آالؼ المواطنيف مف القدس وخارجيا فجر الجمعة ( ،)7/3ومساء الخميس في أداء قياـ الميؿ
وصالة الفجر بالمسجد األقصى .وقاؿ مدير مؤسسة "البيارؽ" األستاذ وفيؽ درويش إنو تـ تسيير 50
حافمة ألداء صالة الفجر و 150أخرى ألداء صالة التراويح.
وشارؾ اآلؼ الفمسطينييف بعد صالة الجمعة في االعتصاـ الذي ُنظـ بيف مسجد قبة الصخرة والمصمى

القبمي في المسجد األقصى ،في الذكرى األولى الستشياد الفتى محمد أبو خضير ،الذي أحرقو ثالثة
مستوطنيف وىو عمى قيد الحياة.
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مف جانبيا ،دفعت قوات االحتالؿ بالمزيد مف عناصر شرطتيا وحرس حدودىا إلى المدينة المقدسة،
الممتؼ حوؿ المدينة
وسيرت دورات عسكرية وأخرى شرطية في المدينة وعمى طوؿ مقاطع الجدار العازؿ ُ
لمنع 'تسمؿ' الشباف منو والقفز عنو بواسطة ساللـ ضخمة ،وتحمؽ في سماء المدينة مروحية ،فضال عف
اطالؽ منطاد راداري استخباري لمراقبة حركة المصميف.
وأغمقت قوات االحتالؿ باب المغاربة ،صباح األحد ( ،)7/5في ظؿ اعتكاؼ المئات مف الفمسطينييف في
المسجد األقصى .وكانت جماعات في "منظمات المعبد" ،منيا "جامعيوف مف أجؿ المعبد" و"عائدوف إلى
الجبؿ" ،دعت إلى تنظيـ اقتحامات جماعية إلى المسجد األقصى صباح األحد استعدادا إلحياء ذكرى
وتمييدا لمتحضير لألعياد الييودية المقبمة.
"خراب أسوار القدس"،
ً

واقتحـ مجموعة مف المستوطنيف ،صباح اإلثنيف ( ،)7/6باحات المسجد األقصى المبارؾ مف جية باب

يعا باتجاه
المغاربة بحماية مف قوات شرطة االحتالؿ .وعمى غير المعيود ،فقد انسحب المستوطنوف سر ً
باب السمسمة ،مف دوف التجوؿ في أركاف األقصى بسبب التواجد الكبير لممصميف والمعتكفيف برحاب

المسجد األقصى .مف جية أخرى ،قاؿ الشيخ عمر الكيسواني إف دائرة األوقاؼ طالبت منذ بداية شير
رمضاف بإغالؽ باب المغاربة ومنع المستوطنيف مف اقتحاـ المسجد ،إال أف االحتالؿ رفض توجو
األوقاؼ وأصر عمى استم اررية االقتحامات بالقوة ،إال أف األعداد الكبيرة لممصميف في المسجد األقصى
طيمة شير رمضاف ،أرغمت االحتالؿ عمى الموافقة عمى إغالؽ باب المغاربة ومنع اقتحامات
المستوطنيف.
مف جية أخرى ،شرعت شرطة االحتالؿ اإلسرائيمي يوـ اإلثنيف ،بتركيب المزيد مف كاميرات المراقبة في
امنا مع ارتفاع 'االعتداءات' عمى
منطقة باب العمود ،وبررت شرطة االحتالؿ خطوتيا ىذه بأنيا تأتي تز ً
المستوطنيف وجنود االحتالؿ في المنطقة .فيما طالبت منظمات وجماعات "المعبد" مف خالؿ مذكرة

رسمية رفعتيا لرئيس الوزراء اإلسرائيمي ،بإغالؽ المسجد األقصى في وجو المسمميف ،اعتبا اًر مف 26
تموز/يوليو الجاري ،ولمدة أسبوع خالؿ الفترة الصباحية ،في ذكرى ما يسمى "خراب المعبد" أي بعد عيد
الفطر بأسبوع.

موقع "فمسطينيو  +"48المركز الفمسطيني لإلعالـ  +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +صحيفة
القدس المقدسية2015/7/7 ،
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محكمة إسرائيمية :تجريـ "التكبير" في األقصى ال يرتكز عمى قانوف
أصدرت محكمة "الصمح" اإلسرائيمية ،يوـ اإلثنيف ( ،)7/6قرارىا في القضية التي رفعيا أعضاء مف
كبر في المسجد األقصى المبارؾ ،معتبرة أف "التكبير" ليس
منظمات "المعبد المزعوـ" عمى كؿ مف ُي ّ
جريمة وال تيمة يعاقب عمييا القانوف.

وأفاد الباحث أحمد ياسيف بشأف ىذا القرار" :إف ىذه الق اررات تعد انقالباً كبي اًر مف ىذه القاضية ،حيث
غضبا عارماً بيف أفراد وقادة جماعات المعبد معتبرينيا نسفاً لكؿ ما يسعوف لتحقيقو منذ أشير".
أثارت
ً

موقع "فمسطينيو 2015/7/7 ،"48

اليونسكو :االحتالؿ يشكؿ خط اًر عمى التراث اإلسالمي بالقدس
ار تعبر فيو عف قمقيا نتيجة التغيرات التي تجرييا سمطات االحتالؿ
أصدرت منظمة اليونسكو الدولية ،قرًا
أيضا
عمى المعالـ التراثية والتاريخية اإلسالمية في مدينة القدس المحتمة .ووفقا لمقرار فإف "الدولة العبرية ً

مذنبة بانتياؾ المواقع اإلسالمية ،ويرجع ذلؾ لبناء السكؾ الحديدية الخفيفة عمى بعد بضعة أمتار مف
أسوار المدينة القديمة ،واسرائيؿ مطالبة باستعادة الطابع األصمي لممنطقة" .وتدعو اليونسكو أيضا
االحتالؿ بػ"التعاوف مع و ازرة األوقاؼ األردنية ،وفقا اللتزاماتيا بموجب أحكاـ المادة التابعة لميونسكو،
لتسييؿ وصوؿ الخبراء األردنييف مع المعدات المناسبة لمتعامؿ مع المواقع اإلسالمية".
ردىا عمى القرار ،قالت القناة العبرية السابعة ،إف حالة مف الغضب سادت حكومة االحتالؿ في
وفي ّ
أعقاب ىذا القرار ونقمت عف دوري غولد ،المدير بو ازرة خارجية االحتالؿ ،قولو إف ىذا القرار "عبارة عف
نفاؽ وغير واقعي" .وقاؿ" :لقد اعتمدت اليونسكو ق ار اًر مف جانب واحد تماما عمى البمدة القديمة في
القدس ،ويتجاىؿ عمداً العالقة التاريخية بيف الشعب الييودي والعاصمة القديمة ،حتى حقوؽ المسيحييف
في القدس ال وجود ليا في نظر اليونسكو".

المركز الفمسطيني لإلعالـ2015/7/7 ،
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شؤون المقدسيين:
إغالؽ منزؿ الشييد أبو جبؿ في القدس المحتمة:
عدي أبو
أغمقت طواقـ تابعة لإلحتالؿ اإلسرائيمي في القدس ،فجر األربعاء ( ،)7/1منزؿ ذوي الشييد
ّ

جمؿ في بمدة جبؿ المكبر بالحديد والباطوف وأبقت عمى غرفة وحيدة منو تعود لجدة الشييد .فيما ألقى
االحتالؿ بأثاث ومالبس سكاف المنزؿ عمى الطريؽ.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2015/7/1 ،
الضرائب اإلسرائيمية ترفع األسعار وتثقؿ كاىؿ المقدسييف:
ال يزاؿ المقدسيوف يعانوف مف بطش االحتالؿ عمييـ في جميع نواحي حياتيـ ،فال تقتصر المعاناة عمى
عدـ استقرار األوضاع السياسية في القدس وحسب ،فحاؿ المدينة االقتصادي في تراجع مستمر .ويعزو
الحاج وديع الحمواني صاحب مجموعة محالت في البمدة القديمة سبب ارتفاع أسعار البضائع في القدس
إلى سياسات االحتالؿ الذي يحتكر أصناؼ البضائع ويبيعيا لمتجار بأسعار مضاعفة ،مشي اًر إلى أف
التاجر المقدسي ال يممؾ وسائؿ تخزيف صالحة لتخزيف كميات كبيرة مف البضائع ،ما يضطره لشرائيا مف
الجانب اإلسرائيمي بكميات أقؿ وبسعر أكثر ،كما أنو ممزـ بدفع  6أنواع مف الضرائب وىو ما يزيد مف
سعر السمعة .وأوضح الحمواني أنو لـ يمحظ أي ازدياد عمى الحركة الشرائية الفتًا إلى أف ىدؼ زيارة
منوىا إلى أف أسعار البضائع في مدنيـ
تحديدا،
أىالي الضفة الغربية ىو الصالة في المسجد األقصى
ً
ً

أقؿ بكثير مما ىي عميو في القدس.

موقع "فمسطينيو 2015/7/2 ،"48
 144حالة اعتقاؿ سجمت خالؿ شير حزيراف/يونيو بالقدس المحتمة:
أشارت إحصائية صادرة عف لجنة أىالي األسرى المقدسييف ،بأف سمطات االحتالؿ نفذت  144حالة
اعتقاؿ خالؿ شير يونيو الماضي ،وتركزت معظـ ىذه االعتقاالت في محيط المسجد األقصى ،وكذلؾ
بمدة العيسوية ،وشيدت معظـ أحياء المدينة المقدسة اعتقاالت واقتحامات.
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وطالت االعتقاالت  19سيدة مف المسجد األقصى  ،بينيف ( )2قاصرات ،و( )58قاص اًر دوف سف
أيضا
شابا ،وبينيـ أيضا مجموعة مف كبار السف .وسجؿ ً
الػ( ،)18وخمسة دوف سف الػ( ،)12و(ً )67

( )83حالة اعتقاؿ ميداني و( )61خالؿ عمميات اقتحاـ لممنازؿ .وأكدت المجنة أف ( )21شخصا مف
سكاف البمدة القديمة و( )9مف حي الثوري ،وأربعة مف حي الشيخ جراح ،وستة مف حي الطور ،و()26
مف العيسوية ،و( )18مف بيت حنينا ،وأربعة مف جبؿ المكبر ،و( )10مف رأس العمود ،و( )17مف حي
سمواف ،واثنيف مف وادي الجوز ،واثنيف مف صور باىر ،و( )21مف مناطؽ متفرقة ومف "الداخؿ
الفمسطيني" قدموا لمصالة في المسجد األقصى  .وأشار التقرير أف أصغر طفؿ تـ اعتقالو خالؿ الشير
المنصرـ ىو الطفؿ أحمد جاسـ الشوبكي ( )9سنوات ،حيث أفرج عنو بعد التحقيؽ الميداني معو.
فمسطينيا خالؿ شير يونيو عف المسجد
مف جية أخرى ،رصد مركز معمومات وادي حموة إبعاد 22
ً

يوما حتى  4أشير ،بينيـ  14سيدة .فيما واصمت طواقـ بمدية االحتالؿ
األقصى لفترات تتراوح بيف ً 15
و"سمطة الطبيعة" عمميات اليدـ والتجريؼ في مدينة القدس ،وىدمت خالؿ شير يونيو  3منازؿ قيد

اإلنشاء في بمدة سمواف وشارع صالح الديف ،بدعوى البناء دوف ترخيص .بينما قامت بتجريؼ  8دونمات
زراعية قرية العيساوية ،وىدمت مزرعة ومنشآتيا.
وتواصمت اعتداءات المستوطنيف عمى المقدسييف وممتمكاتيـ؛ حيث اعتدى مستوطنوف بالضرب عمى
طفميف مف سمواف أثناء مرورىما بحارة الشرؼ ،كما اعتدوا عمى شاب مقدسي أثناء سيره بمركبتو في شارع
"بيت حنينا الجديد" بعد اعتراض سيارتو ،وحاولوا خنقو .واعتدى مستوطنوف عمى طفؿ مقدسي أثناء
توقيفو في غرؼ سجف "المسكوبية" دوف أي سبب ،وأصابوه بجروح في رأسو .وقاـ مستوطف بدىس سيدة
في منطقة باب العمود ،أثناء عبورىا الشارع ،والذ بالفرار مف المكاف.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2015/7/3 ،
استشياد فتى مف مخيـ قمنديا خالؿ محاولتو دخوؿ القدس لمصالة:
أعمنت مصادر طبية ،صباح الجمعة ( ،)7/3عف استشياد محمد ىاني الكسبة ( 17عاماً) مف مخيـ
قمنديا بمحافظة القدس المحتمة ،برصاص االحتالؿ بالقرب مف بمدة الراـ ،بينما كاف يحاوؿ الدخوؿ إلى
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القدس ألداء الصالة في األقصى  .ووفقاً لممصادر فإف جنود االحتالؿ اإلسرائيمي أعدموا الشاب بإطالؽ
الرصاص عميو ،بينما كاف يحاوؿ التسمؽ عمى جدار "الضـ والتوسع" لموصوؿ إلى مدينة القدس.
منسؽ األمـ المتحدة "لعممية السالـ في الشرؽ األوسط" نيقوالي مالدينوؼ ،قتؿ
وفي سياؽ متصؿ ،أداف ّ

قوات االحتالؿ اإلسرائيمي لمفتى محمد كسبة .وقاؿ المبعوث األممي' :إنني أديف إطالؽ النار المميت مف
قبؿ القوات اإلسرائيمية عمى فمسطيني يبمغ مف العمر  17عاما خالؿ حادث مزعوـ لمرشؽ بالحجارة".
وأعرب ميالدينوؼ عف شعوره 'بقمؽ متزايد إزاء استمرار الحوادث المميتة في الضفة الغربية ،بما فييا
شرقي القدس ،ضد اإلسرائيمييف والفمسطينييف' ،داعيا إلى 'وضع حد فوري لمعنؼ' ،كما دعا إلى 'العودة
إلى مفاوضات تفضي إلى حؿ يضمف قياـ دولة فمسطينية مستقمة'.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2015/7/3 ،
أسير مقدسي يصاب بالشمؿ بقدميو جراء اطالؽ النار عميو:
أجرى األسير المقدسي حسف أيوب أبو رميمة ( 21عاما) ،عدة عمميات جراحية ،بعدما أطمؽ جنود
االحتالؿ النار عميو عمى حاجز "قمنديا" شماؿ مدينة القدس المحتمة نياية حزيراف/يونيو الماضي .وأكدت
عائمة الشاب أبو رميمة أنو تـ استئصاؿ إحدى كميتي نجميا ،وتوقفت إحدى رئتيو عف العمؿ ،إضافة إلى
إصابتو بشمؿ في قدميو بسبب إصابة النخاع الشوكي ،إثر إطالؽ النار عميو مف قبؿ جنود االحتالؿ
عمى حاجز "قمنديا" حيث ّادعت شرطة االحتالؿ آنذاؾ بأنو كاف يردد "اهلل أكبر" ويمشي باتجاه الحاجز.
وأضافت أنو "ما زاؿ فاقداً لموعي ،وحالتو الصحية خطيرة لمغاية وفي تدىور مستمر" ،مشيرة إلى أنو قيد
ومقيد القدميف في مستشفى "شعاري تصيدؽ" في القدس.
اإلعتقاؿ ّ

موقع "فمسطينيو 2015/7/6 ،"48

شير لمرد عمى قرار سحب ىويات نواب القدس:
أصدرت المحكمة اإلسرائيمية العميا مساء اإلثنيف ( )7/6ق ار اًر تم ِيؿ فيو وزير الداخمية اإلسرائيمي ُميمة

أخيرة مدتيا  30يوماً ،إلبالغ المحكمة بموقفو النيائي مف موضوع سحب إقامة االنواب المقدسييف محمد
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أبو طير ،وأحمد محمد عطوف ،ومحمد طوطح ،والوزير خالد أبو عرفة بحجة "عدـ الوالء لمدولة العبرية"
بعد فوزىـ بانتخابات المجمس التشريعي عاـ .2006

موقع "فمسطينيو 2015/7/7 ،"48
إصابات بقمع االحتالؿ وقفة تضامنية في ذكرى استشياد أبو خضير:
أصيب  10فمسطينييف يوـ الخميس ( )7/2بينيـ مصوروف صحفيوف خالؿ قمع قوات االحتالؿ لموقفة
التضامنية ،التي دعت إلييا "المقاومة الشعبية" في الذكرى السنوية األولى الستشياد الفتى محمد أبو
خضير ،في منطقة "جبع" شماؿ مدينة القدس المحتمة .وقد عولجت بعض الحاالت في المراكز الصحية
القريبة ،فيما نقمت ثالث إصابات إلى مستشفى راـ اهلل.
فيما انتشرت عناصر مكثفة مف قوات االحتالؿ ،عصر الخميس ،في حي شعفاط وحاصرت كافة
تحسبا مف ردود فعؿ الشارع
المداخؿ المؤدية إليو واألحياء المجاورة ،وشددت مف إجراءاتيا في المنطقة،
ً
مساء
المقدسي في ذكرى مرور عاـ عمى استشياد الفتى محمد أبو خضير .وقامت قوات إسرائيمية
ً
وخالؿ توجو المصميف مف مخيـ شعفاط إلى القدس عبر ِ
المعبر ،إلى إطالؽ وابؿ مف قنابؿ الغاز المسيؿ
لمدموع دوف سبب ،ما أدى إلى اندالع مواجيات عنيفة بيف الشباف والقوات االسرائيمية ،ما أدى إلى تحطـ
زجاج إحدى قاطرات القطار الخفيؼ.
مف جية أخرى ،أصيب العشرات مف سكاف قرية العيساوية مساء األحد ( )7/5باالختناؽ جراء استنشاؽ
ميدانيا.
الغاز المسيؿ لمدموع ،خالؿ مواجيات إندلعت في القرية وقدمت ليـ اإلسعافات األولية
ً

واقتحمت قوات االحتالؿ مساء اإلثنيف ( )7/6منزؿ أكرـ الشرفا في حي الطور في القدس المحتمة وقامت
بتخريب محتوياتو وتكسير األثاث وتسميـ ذويو أم اًر باعتقالو .كما اقتحمت قوات االحتالؿ ،منزؿ الشييديف
غساف أبو جمؿ في قرية جبؿ المكبر ،ومعتز حجازي في بمدة سمواف بالقدس المحتمة ،وقامت بتصوير
مداخمو والطرؽ المؤدية إليو ومرافقو الداخمية ،وخالؿ ذلؾ قامت بتصوير أفراد العائمة .وجرت مشادات
كالمية جرت بيف قوات االحتالؿ وشباف العائمة خالؿ تواجدىـ في المنزؿ ،كما أف والد الشييد غساف
تدىورت حالتو الصحية جراء االقتحاـ.
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فيما اقتحمت قوات االحتالؿ صباح الثالثاء ( )7/7منزؿ عائمة حجازي الكائف في حي الثوري بالقدس،
وقامت بأخذ قياسات لغرفة الشييد معتز المنوي إغالقيا .كما اقتحمت القوات منزؿ عائمة الشييد محمد
جعابيص في بمدة جبؿ المكبر ،وقامت بتصويره مف الداخؿ والخارج ،اضافة إلى تصوير المنازؿ
المحيطة بو والطرقات المؤدية إليو.

موقع "فمسطينيو  +"48المركز الفمسطيني لإلعالـ +صحيفة القدس المقدسية2015/7/7 ،
عددا ويفرج عف آخريف:
ويبعد ً
االحتالؿ يمدد اعتقاؿ عدداً مف المقدسييفُ ..

قررت سمطات االحتالؿ يوـ األربعاء ( )7/1إبعاد الشاب أمجد الباسطي ،مف سكاف حارة باب حطة في
القدس القديمة عف المسجد األقصى

لمدة أسبوعيف ،بسبب مشاركتو في التصدي القتحامات

المستوطنيف.
فيما مددت قوات االحتالؿ اعتقاؿ منفذ عممية الطعف في القدس المحتمة ياسر ياسيف الطروة ،مف بمدة
سعير شرؽ مدينة الخميؿ جنوب الضفة المحتمة ،مبينة بأف وضعو الصحي المتدىور حاؿ دوف تواجده
في جمسة المحاكمة التي تـ خالليا إصدار قرار بتمديد اعتقالو.
وأبعدت سمطات االحتالؿ في مدينة القدس المرابطتيف المقدسيتيف ىنادي الحمواني وخديجة خويص ،مدة
شير عف المسجد األقصى  .وأوضحت الحمواني أف ىذه ىي المرة السادسة التي تتعرض فييا لإلعتقاؿ
في األقصى واإلبعاد الرابع بقرار مف المخابرات دوف ذنب ،باإلضافة الى خديجة خويص التي اعتقمت
في المسجد وأبعدت عنو مرات عديدة.
وقررت سمطات االحتالؿ ،يوـ الخميس ( ،)7/2إبعاد الشاب تامر شالعطة مف "سخنيف" عف المسجد
األقصى المبارؾ لمدة  17يوماً ودفع غرامة مالية مستردة بقيمة  300شيكؿ ،بحجة المشاركة في
ىتافات التكبير اإلحتجاجية ضد اقتحامات المستوطنيف لألقصى.
وقرر قاضي محكمة "الصمح" اإلسرائيمية في القدس المحتمة يوـ اإلثنيف ( )7/6اإلفراج عف  6أطفاؿ مف
بيت حنينا ،بكفالة مالية قيمتيا  1000شيكؿ لكؿ منيـ ،وحبس منزلي لمدة  7أياـ ،وكفالة طرؼ ثالث
قيمتيا  5آالؼ شيكؿ .وأوضح محامي مركز معمومات وادي حموة أف القاضي أفرج عف القاصريف عمر
الطويؿ ،عمر ياسيف ،مراد عمقـ ،صالح اشتية ،سيؼ الطويؿ ،وزيد الطويؿ ،فيما مدد توقيؼ الفتى محمد
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المغربي ليوـ الخميس القادـ .وفي سياؽ متصؿ ،أفاد محامي مؤسسة الضمير محمد محمود أف قاضي
محكمة "الصمح" مدد توقيؼ الشاب حسف المصري ،كما مدد توقيؼ أحمد أبو غربية.
وأفاد محامي نادي األسير مفيد الحاج ،أف محكمة "الصمح" في القدس ،أصدرت ق اررات حبس منزلي لمدة
خمسة أياـ بحؽ أربعة مقدسييف ىـ :أحمد الغوؿ ومؤمف عديمو ونور الديف زغؿ ( )17عاماً إضافة
لمشاب محمد عوض ( )18عاماً .وأضاؼ أف محكمة االحتالؿ مددت اعتقاؿ القاصر حساـ حسف ()15
عاماً بذريعة البت في طمب شرطة االحتالؿ القاضي بتمديده إلستكماؿ التحقيؽ.

موقع "فمسطينيو + "48وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +المركز الفمسطيني لإلعالـ +صحيفة
القدس المقدسية2015/7/7 ،
االحتالؿ يعتقؿ عدداً مف المقدسييف:
درسة بمجالس العمـ في المسجد األقصى
الم ّ
اعتقمت شرطة االحتالؿ الخاصة ،صباح األربعاء (ُ ،)7/1

ىنادي الحمواني مف سكاف القدس المحتمة ،أثناء دخوليا األقصى مف باب األسباط .كما اعتقمت قوات

المدرسة خديجة خويص مف أماـ باب المجمس أثناء دخوليا؛ واقتادتيما إلى مركز التحقيؽ
االحتالؿ،
ّ

"القشمة" القريب مف باب الخميؿ.

واعتقمت قوات االحتالؿ فجر اإلثنيف ( ،)7/6واطف بالؿ عفانة ونجمو عبد عفانة مف بمدة صور باىر
فجر  5فتية مقدسييف ،في حي رأس
جنوب شرؽ مدينة القدس المحتمة ،كما اعتقمت قوات االحتالؿ اً
العمود في بمدة سمواف ،وىـ :حساـ حسف (15عاما) ،وأحمد الغوؿ ( 17عاما) ،ومحمد عماد عوض
( 18عاماً) ،ونور الديف زغؿ ( 17عاما) ،ومؤمف عديمة ( 17عاما) .كما اعتقمت شرطة االحتالؿ
مقراتيا.
الناشط المقدسي محمد الشمبي ،وذلؾ بعد استدعائو لممقابمة في أحد ّ

واعتقمت قوات اؿ‘حتالؿ اإلسرائيمي فجر الثالثاء ( ،)7/7الشاب أحمد التميمي ،بعد دىـ منزلو بمنطقة

المطؿ عمى القدس القديمة.
'قاع الحارة' بحي جبؿ الزيتوف /الطور ُ

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +المركز الفمسطيني لإلعالـ +صحيفة القدس المقدسية،
2015/7/7
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قرار بوقؼ البناء والعمؿ أو السكف في بوابة القدس:
أصدر قاضي األمور المستعجمة في محكمة "بداية بيت لحـ" يوـ الثالثاء ( )7/7ق ار اًر يقضي بوقؼ
العمؿ والبناء ودخوؿ األرض والسكف لغير أصحابيا في "بوابة القدس" ،وذلؾ بناء عمى الطمب المستعجؿ
المقدـ مف أصحاب األراضي وىما وليد تيسير النتشة وعيشة شحادة مف قبؿ المحامييف بساـ بحر وجمعة
أبو رميس.
وأوضح المحامي بساـ بحر رئيس لجنة الدفاع عف األراضي ومقاومة االستيطاف في شرؽ القدس أف ىذا
القرار يأتي في ظؿ الجيود المتواصمة مف أجؿ الوقوؼ في وجو المخطط اإلسرائيمي بنقؿ آالؼ البدو مف
حاليا وتوطينيـ عمى أراضي بمدة أبو ديس .وقد كانت قوات االحتالؿ قد
األراضي الموجوديف عمييا ً

شرعت منذ ثالثة شيور بتجريؼ أراضي المواطنيف في منطقة شرقي أبوديس مف أجؿ توطيف البدو عمييا
بحجة أف ىذه األراضي ىي أراضي دولة ،وقد تصدى سكاف أبو ديس والعيزرية والسواحرة الشرقية ولجاف
المقاومة الشعبية ليذا القرار.

موقع "فمسطينيو 2015/7/7 ،"48
شؤون االحتالل:
االحتالؿ يتأىب تخوفًا مف ىجمات في ذكرى أبو خضير:
تحسبا لوقوع ىجمات في
أعمنت شرطة االحتالؿ اإلسرائيمية ،يوـ الخميس ( ،)7/2حالة التأىب الشديد
ً
القدس والضفة الغربية في ذكرى استشياد الطفؿ محمد أبو خضير الذي قتؿ في مثؿ ىذا اليوـ مف العاـ

طعنا وحرقًا عمى يد مجموعة مف المستوطنيف .وحسب مصادر عبرية ،فسيتـ تعزيز قوات
الماضي ً

االحتالؿ ونشر بالونات مراقبة في القدس ،مدعية وجود تحذيرات عامة ومخاطر مف عمميات فردية.

مف جية أخرى ،منح الرئيس محمود عباس ،يوـ األربعاء الشييد الطفؿ محمد حسيف أبو خضير" ،نوط
الدي الشييد.
القدس" ،إحياء لمذكرى األولى الستشياده خالؿ استقبالو و ّ

صحيفة القدس المقدسية2015/7/2 ،
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مقترح إسرائيمي إلبعاد فمسطينييف عف بالدىـ بصورة أبدية:
تقدـ "إيمي بف دىاف" ،نائب وزير الجيش اإلسرائيمي ،بمقترح قانوف يقضي بإبعاد مقاوميف فمسطينييف
ّ
وعائالتيـ عف األراضي الفمسطينية بصورة دائمة وأبدية ،معتب اًر أف إبعادىـ سيسيـ في "اجتثاث ظاىرة
قياـ مخربيف ال ينتموف إلى أي تنظيـ إرىابي بارتكاب اعتداءات ضد أىداؼ إسرائيمية" .وأ ّكد "إيمي" أنو
طمب مف وزيرة القضاء "إيميت شاكيد" دراسة ىذا اإلقتراح ،في مسعى لتمريره والمصادقة عميو واق ارره
بشكؿ رسمي.
يحا لمقانوف الدولي اإلنساني ،الذي يحظر إبعاد أي مواطف أو
وتش ّكؿ سياسة اإلبعاد القسري انتيا ًكا صر ً

جماعة عف أماكف إقامتيـ عنوة ،كما يش ّكؿ اإلبعاد أو النقؿ غير المشروع ألشخاص محمييف بموجب
المادة (رقـ  )147مف اتفاقية "جنيؼ الرابعة" الخاصة بحماية المدنييف وقت الحرب ،خرقًا لإلتفاقية.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2015/7/3 ،

خط جديد لمقطار الخفيؼ لربط المستوطنات بالقدس المحتمة:
قالت أسبوعية "كوؿ ىعير" العبرية ،يوـ السبت ( ،)7/4إف "المجنة المحمية لمتنظيـ والبناء" في القدس
المحتمة صادقت األسبوع الماضي عمى ما يسمى مخطط "الخط األخضر" لمقطار الخفيؼ الذي سيربط
المستوطنات بمدينة القدس المحتمة .وأوضحت الصحيفة أف الخط الجديد سيعمؿ عمى ربط مستوطنة
"غيمو" بمنطقة "جبؿ المشارؼ" المجاور لجبؿ الزيتوف في القدس ،وذلؾ بطوؿ  19.6كـ ،ويتوقع أف
ينقؿ خط القطار يوميا نحو  145راكبا.
وبحسب الصحيفة ،فإنو مف المتوقع أف يمتقي الخط الجديد بػ"الخط األحمر" القائـ لمقطار الخفيؼ والذي
يبمغ طولو  13.8كـ ،ويبدأ مف "جبؿ ىيرتسؿ" ،وينتيي في مستوطنة "بسغات زئيؼ" ،في محطة مباني
األمة.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2015/7/4 ،
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ليبرماف :حكومة نتنياىو لف تصمد وقوة ردعنا تآكمت
قاؿ المتطرؼ اإلسرائيمي أفيغدور ليبرماف ،إف حكومة نتنياىو لف تصمد حتى نياية عاـ  ،2015مضيفاً
أنو بعد سنة ونصؼ مف الحرب عمى غزة ،اتضح أف قوة الردع اإلسرائيمية تآكمت .وزعـ ليبرماف بأف
دولتو تـ استدراجيا إلى الحرب ،مما جعميا تدخميا دوف ىدؼ واضح ،زاعماً أنو قاؿ لنتنياىو حينيا" :إذا
كنت ال تنوي إسقاط حكـ حماس واجتثاثيا ،فال تبدأ بالحرب ،فمف الصعب التوقؼ في المنتصؼ".
وحوؿ ق ارره بعدـ االنضماـ لحكومة نتنياىو والذىاب إلى المعارضة ،قاؿ ليبرماف ،إف نتنياىو ال يريدني
في الحكومة ،وانما يريد األصوات التي حصمت عمييا ،كما أف االختالفات بيني وبينو جوىرية.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2015/7/4 ،
االحتالؿ يصادر  700دونـ إلنشاء حديقة ييودية:
كشفت مصادر عبرية النقاب عف أف رئيس بمدية االحتالؿ في القدس المحتمة نير بركات ،أمر بمصادرة
بمدتي العيسوية والطور شماؿ القدس المحتمة بيدؼ إقامة
 700دونـ عمى منحدرات جبؿ المكبر بيف
ّ
"حديقة قومية" ييودية.
وقالت حركة "السالـ اآلف" المعنية بمتابعة أنشطة االستيطاف في األراضي الفمسطينية المحتمة" ،إف
بركات استند في أمر المصادرة إلى قانوف البمديات الذي يتيح لمبمدية االستفادة مف قطع أراضي الغير
لصالح المنفعة العامة لمدة خمس سنوات في حاؿ لـ يعمؿ صاحب األرض عمى تطويرىا ،لكف بمدية
االحتالؿ نفسيا اقتمعت أشجا اًر في العيسوية قبؿ شير بحجة زراعتيا مف دوف ترخيص" .ولفتت إلى أف
ىذه األراضي مستيدفة مف قبؿ سمطات االحتالؿ منذ سنوات ،حيث وضعت خطة لتحويميا إلى حديقة
وطنية لغاية خمؽ تواصؿ إسرائيمي بيف القدس ومنطقة (إي )1شرؽ المدينة ،كما أف اليدؼ مف الحديقة
حيي العيسوية والطور.
توسع ّ
ىو منع ّ

وبحسب الحركة ،فإف سمطات االحتالؿ تيدؼ إلى منع إقامة أي عاصمة لدولة فمسطينية محتممة في

شرقي القدس مف خالؿ السيطرة عمى األراضي الالزمة لمتنمية المستقبمية" ،مؤكدةً "أف بمدية االحتالؿ في

القدس وسمطة الحدائؽ الوطنية اإلسرائيمية تيدفاف إلى خمؽ ممر لمسيطرة عمى منطقة شماؿ وشرؽ
القدس المحتمة ،وىذا يؤكد أف أوامر المصادرة تستخدـ لتحقيؽ غاية سياسية".
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التماسا إلى "لجنة التنظيـ" التابعة لسمطات االحتالؿ
وكاف سكاف مف البمدتيف وجمعيات حقوقية ،قدموا
ً

ضد إقامة "الحديقة القومية" ،حيث وافقت المجنة عمى جانب كبير مف اإلدعاءات التي طرحيا الممتمسوف
وأمرت السمطات بوقؼ التخطيط إلنشاء الحديقة إلى أف يتـ فحص احتياجات سكاف البمدتيف .وقبؿ ثالثة
أياـ اكتشؼ سكاف العيسوية أنو تـ تعميؽ أوامر في المنطقة المعنية موقعة باسـ رئيس البمدية ،تحمؿ
عنواف "أمر إنشاء حديقة عمى أرض فارغة.

موقع "فمسطينيو 2015/7/5 ،"48
شرطي إسرائيمي يدىس طفمة فمسطينية وقطعاف المستوطنييف تعتدي عمى المقدسييف:
أصيبت طفمة مقدسية ،مساء السبت ( ،)7/4إثر قياـ أحد عناصر شرطة االحتالؿ بدىسيا ،وذلؾ في
أحد شوارع مدينة القدس المحتمة ،ما أصابيا بجروح استدعت نقميا إلى المستشفى عمى الفور .وفي سياؽ
متصؿ ،رشؽ عدد مف المستوطنيف مساء السبت ،سيارات فمسطينية بالحجارة ،وذلؾ في شارع رقـ" "1في
منطقة "التمة الفرنسية" بمدينة القدس المحتمة.
وفي سياؽ متصؿ ،أصيب فتًى مقدسي يبمغ نحو ( 14عا ًما) في عينو جراء اعتداء مجموعة مف
المستوطنيف عمى مجموعة مف الفتية المقدسييف مساء اإلثنيف ( ،)7/6حيث نقؿ الي مستشفى "ىداسا

عيف كارـ" .وحسب المتحدثة باسـ الشرطة اإلسرائيمية فإنو تـ كذلؾ توقيؼ اثنيف مف الفتية الفمسطينييف
واثنيف مف المستوطنيف عقب ذلؾ .فيما أصيب فجر الثالثاء ( ،)7/7ثالثة مواطنيف بجروح ورضوض
مختمفة بعد اعتداء قطعاف المستوطنيف عمييـ في القدس المحتمة أثناء عودتيـ مف عمميـ غرب القدس
المحتمة.
مف جية أخرى ،تعرض الطفؿ محمد مصطفى ( 15عاما) مف قرية العيسوية بالقدس المحتمة ،لمضرب
مف قبؿ ضابطا مخابرات إسرائيمييف يرتدياف زيا مدنيا أثناء احتجازه في مقر تحقيؽ وتوقيؼ 'المسكوبية'
ما أدى إلصابتو بجروح في رأسو ،ورضوض في أنحاء مختمفة مف جسده .وقاؿ الطفؿ مصطفى ،أنو
خضع لمتحقيؽ في مركز 'المسكوبية' ووجو لو المحقؽ تيمة إلقاء حجارة وزجاجات حارقة عمى قوات
تماما .وقاؿ' :أخذ المحقؽ يصرخ عمي واتيمني بإلقاء الزجاجات الحارقة
االحتالؿ ،لكنو أنكر ذلؾ ً
واغالؽ الشوارع في قرية العيسوية ،وبعد مرور ساعة تقريبا أخرجني مف الغرفة إلى الممر ،وبدأ بصفعي
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مبينا أنو وقع عمى
عمى وجيي ،وضربني بقدمو مرتيف عمى قدمي ،ومف ثـ أعادني إلى غرفة التحقيؽ'ً ،

أوراؽ بالمغة العبرية لـ يفيـ فحواىا .وأصاؼ الطفؿ مصطفى' :في اليوـ الثاني مف اعتقالي ،وقبؿ

عرضي عمى محكمة أخرى ،وضعتني الشرطة اإلسرائيمية في غرفة انتظار داخؿ المركز ،مع شخصيف
عمي بالضرب عمى كافة أنحاء جسدي بأيدييما وأرجميما،
مدنيا' ،وبشكؿ مفاجئ إنياال
يرتدياف زيا ً
ّ
فسقطت أرضا ،كنت أحاوؿ أف أدافع عف نفسي ،لكني شعرت بدوراف ،ومف ثـ ضربني أحدىما عمى
رأسي بأداة حادة تشبو المفؾ ،ففقدت وعيي' .وفي الحادي والعشريف مف الشير الماضي أخمت المحكمة
اإلسرائيمية سبيؿ الطفؿ مصطفى بشرط الحبس المنزلي ،واإلبعاد عف قرية العيسوية إلى منزؿ شقيقتو في
صور باىر ،إلى حيف موعد محكمتو في الرابع والعشريف مف الشير ذاتو ،التي بدورىا أجمت النظر في
القضية حتى التاسع مف شير يوليو الجاري ،مع استمرار الحبس المنزلي في صور باىر.

المركز الفمسطيني لالعالـ +صحيفة القدس المقدسية +موقع "فمسطينيو  +"48وكالة األنباء والمعمومات
الفمسطينية "وفا"2015/7/7 ،
التفاعل مع القدس:
أبو دياب :االحتالؿ يستغؿ رمضاف لتكثيؼ حفرياتو أسفؿ األقصى
أكد فخري أبو دياب ،الباحث في شؤوف القدس ،أف سمطات االحتالؿ تستغؿ شير رمضاف والتسييالت
لمفمسطينييف بزيادة الحفريات واألنفاؽ بشكؿ كبير جداً أسفؿ المسجد األقصى

وتحت ساحة البراؽ

سرعت
ومنطقة القصور األموية وعيف أـ الدرج وعيف سمواف .وأوضح أبو دياب أنو بحموؿ شير رمضاف ّ

قوات االحتالؿ مف العمؿ باألنفاؽ القديمة وتوسعتيا والعمؿ عمى ربطيا بأنفاؽ جانبية ،ويجري العمؿ
اآلف في  27نفقًا وحفرية بشكؿ كبير ومكثؼ.
وقاؿ ،واضح مف سرعة العمؿ وتكثيفو باألنفاؽ والحفريات ،أف سمطات االحتالؿ تريد إنجاز ميمتيا
ومخططيا التيويدي لباطف األرض تحت المسجد األقصى المبارؾ وفي محيطو إلكماؿ مخططاتيا
وروايتيا التممودية تحت األرض ،وإلتماـ ما يسمى بالمسارات التممودية لتبدأ بعدىا العمؿ عمى مخططيا
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ميوداً بعد
الخطير فوؽ األرض وتغيير طابع المسجد األقصى والقدس ،وتغيير واقعو ليصبح و ً
اقعا ّ
طمس وتجريد المدينة المقدسة مف إرثيا الحضاري والتاريخي العربي واإلسالمي.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2015/7/1 ،
خضير:

اهلل يفتتح ميداف الشييد محمد أبو
الحمد 
اهلل يوـ األحد ( )7/5ميداف الشييد محمد أبو خضير في
افتتح رئيس الوزراء الفمسطيني رامي الحمد 
مدينة البيرة .وقاؿ الحمد اهلل خالؿ االفتتاح "إف الوفاء لجميع شيداء فمسطيف يتطمب تعزيز الوحدة
الوطنية ونبذ الخالؼ ومواصمة مسيرة النضاؿ والحرية ،حتى نيؿ األىداؼ المشروعة في الخالص التاـ
مف االحتالؿ ،وتجسيد دولة فمسطيف كاممة السيادة عمى حدود عاـ  ،1967وعاصمتيا القدس الشرقية".
وأكد الحمد اهلل عمى أف القيادة وعمى رأسيا الرئيس محمود عباس ،تحمؿ قضية الشييد أبو خضير،
وكافة شيداء فمسطيف خاصة األطفاؿ الى كافة المحافؿ الدولية ،لضماف الزاـ المجتمع الدولي بترجمة
اقواليـ المعمنة الى أفعاؿ جدية ،وتوفير الحماية لشعب فمسطيف ومستقبؿ اطفاليا.

صحيفة القدس المقدسية2015/7/5 ،
وفد طالبي عربي مف تشيمي يطمع عمى واقع القدس:
طالبيا مف المدرسة العربية في
استقبؿ وزير شؤوف القدس عدناف الحسيني ،يوـ األحد ( ،)7/5وفداً
ً

تشيمي مف أصوؿ فمسطينية وعربية .ودعا الحسيني الجاليات الفمسطينية والعربية في العالـ إلى اتخاذ
خطوات أكثر فعالية والمساىمة ببناء فمسطيف .وذ ّكر الحسيني بدور الجاليات الييودية في العالـ في نشأة
الدولة العبرية .وأشار إلى أف ىذه الزيارات إلى القدس تجسيد لعروبة وتعزيز لمحقوؽ الوطنية الثابتة
والغير قابمة لمتصرؼ فييا .واستعرض أوضاع المدينة المقدسة وسكانيا والمعاناة التي يكابدونيا جراء
اإلجراءات اإلسرائيمية المنافية البسط المواثيؽ واألعراؼ الدولية واإلنسانية.

صحيفة القدس المقدسية2015/6/5 ،
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اتفاؽ عمى توأمة مقاطعة "األتمنتيكو" الكولومبية مع القدس:
اتفؽ سفير فمسطيف في كولومبيا رؤوؼ المالكي ومحافظ مقاطعة "األتمنتيكو" الواقعة عمى ساحؿ الكاريبي
"خوزيو أنطونيو زغيبره" ،عمى توأمة المقاطعة الكولومبية مع محافظة القدس المحتمة.
ووفؽ بياف لمسفارة الفمسطينية فإف اإلتفاؽ يأتي تعزي اًز لمعالقات ما بيف فمسطيف وتمؾ المقاطعة 'ذات
األىمية الكبيرة والتي شيدت اليجرات الفمسطينية المتعاقبة عمييا التي بدورىا شكمت عامالً ميما في
تكويف الشخصية والدولة الكولومبية الحديثة' .والجدير بالذكر بأف حاكـ المقاطعة نفسو مف أصوؿ
فمسطينية مف مدينة بيت جاال.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2015/7/7 ،
مقاالت وحوارات:
بكيرات" :تسييالت" االحتالؿ في القدس مجرد "تسويؽ":
أكد الشيخ ناجح بكيرات ،مدير أكاديمية األقصى لمعموـ والتراث أف تسييالت االحتالؿ التي أعمف عنيا
"ال تمس المقدسييف وواقعيـ أبدا مف خالؿ ما يجري يوميا منذ بداية شير رمضاف المبارؾ".
وأشار بكيرات أف استمرار اقتحاـ المسجد األقصى المبارؾ مف قبؿ المستوطنيف "ييدؼ إلى خمؽ واقع
جديد"؛ بينما يتزامف ذلؾ مع سياسات اإلبعاد التي تطاؿ عشرات المقدسييف وأىالي الداخؿ المحتؿ.
ونبو بكيرات الفمسطينييف الذيف يزوروف المسجد األقصى مف الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ضرورة عدـ
ّ

التساوؽ مع االحتالؿ ،أو الشراء منـ المحاؿ التجارية اإلسرائيمية بدال مف دعـ صمود التجار المقدسييف.
تسويق

وقاؿ بكيرات في حوار خاص مع "المركز الفمسطيني لإلعالـ" إف االحتالؿ يريد السيطرة عمى المقدسات
اإلسالمية في فمسطيف وتدمير األرض وىوية اإلنساف الفمسطيني في الوقت الذي يزعـ فيو تقديـ
التسييالت لو والتي ال يراىا (الفمسطينيوف) واقعا عمى األرض.
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وأوضح بأف االحتالؿ يريد اف يوقع أف يصدـ الشعب الفمسطيني مف كثرة الق اررات والمفاجآت التي تتخذىا
قيادة االحتالؿ حوؿ "التسييالت" في شير رمضاف المبارؾ؛ معراب عف اعتقاده بأف االحتالؿ غير معني
بعمارة المسجد األقصى المبارؾ والقدس ،وانما يحاوؿ أف يستغؿ دخوؿ الفمسطينييف إلى األراضي
المحتمة عاـ .1948
ويضيؼ "ما يجري اليوـ ىو عبارة عف تسويؽ لسحب كؿ األمواؿ الموجودة لدى الجميور الفمسطيني إلى
السوؽ اإلسرائيمية وىي حرب اقتصادية يقودىا رئيس الحكومة المتطرؼ نتنياىو".
وتساءؿ بكيرات عف نوايا االحتالؿ مف وراء ىذه التسييالت التي أعمف عنيا وزعـ االحتالؿ أنيا قائمة؛
فإذا كاف األخير يريد أف يسيؿ عمى الفمسطينييف لماذا ال يزيؿ الحواجز العسكرية ولماذا ال يزيؿ الجدار
العنصري الجاثـ فوؽ صدورىـ ولماذا ال يزيؿ االحتالؿ وينييو مف أساسو؟ واف كاف يريد راحة أىالي
القدس وكؿ الفمسطينييف وتوجييـ إلى القدس فمماذا يضيؽ عمييـ ليؿ نيار؟!
ويشير بكيرات أف الفمسطينييف دائما يستبشروف بالشير الفضيؿ خي ار ويفرحوف لقربو وحمولو فرحة عظيمة
ألنو موسـ الطاعات؛ ولكف االحتالؿ ينغص عمييـ فرحتيـ باالعتقاالت والمخططات اإلسرائيمية التي
تيدؼ إلى خمؽ واقع جديد مف خالؿ اإلجراءات األمنية والتصاريح وغير ذلؾ؛ في الوقت الذي يأمموف
فيو أف يكوف رمضاف شير طاعة وحمـ فمسطيني يتحقؽ ،وأف تكوف القدس عاصمة لدولتيـ المأمولة بدال
مف رؤية جنود االحتالؿ في أزقة البمدة القديمة بكثافة وىو األمر الذي يريد المس بذاكرة الفمسطينييف
ويعزز مخاوفيـ مف استيداؼ القدس في رمضاف كبقية األشير.
محاوالت "إلهاء"
واعتبر الشيخ بكيرات بأف االحتالؿ قاـ بإقرار سياسة منح التصاريح لمفمسطينييف مف أىالي الضفة
الغربية وقطاع غزة مف أجؿ "إليائيـ" عما يجري يوميا في المسجد األقصى المبارؾ وىي االقتحامات
التي تتـ مف قبؿ مجموعات المستوطنيف.
ورأى بأف االقتحامات تتـ بسياسة منظمة وبحماية شرطة االحتالؿ والقوات الخاصة والتي ال تراعي حرمة
لشير رمضاف المبارؾ ،واستمرت (االفتحامات) رغـ بداية الشير الفضيؿ.

09

وبيف أف المسجد األقصى ىو مالذ لممصميف والفمسطينييف الذيف ال يجدوف مكانا لالعتكاؼ والعبادة إال
ّ

المسجد األقصى المبارؾ.

وأكد بكيرات أف االحتالؿ يريد التنغيص عمى ىذه الجزئية وعمى حياة الفمسطينييف بشكؿ عاـ مف خالؿ
السماح باستمرار االقتحامات خالؿ شير رمضاف "وكأنو فرض لواقع جديد في المسجد كبقية األشير وىو
نوع مف التحدي والتصعيد".
ويتابع "االحتالؿ وكأنو في سياسة التصاريح يسمـ عمينا بيد ولكنو باليد األخرى يطعننا بسكاكيف قاتمة؛
واالحتالؿ ميما حاوؿ أف يممع تمؾ الصورة الثعمبية لو فمف يفمح في ذلؾ ألنو ىو الذي يحمؿ الصورة
السوداء القاتمة والتي يعرفيا الجميع بغض النظر عف مزاعمو".
وحوؿ سياسة اإلبعاد عف المسجد األقصى أكد بكيرات بأف أي إبعاد ألي شخصية فمسطينية حتى لو
كانت المرأة أو طفؿ فإف ىذا يعتبر انتياكا وجريمة بحؽ المقدسات؛ وذلؾ ألف أي شخص فمسطيني يحؽ
لو الدخوؿ والصالة في المسجد ولو كاف في أي مكاف.
وأوضح أف ىذه قضية مخالفة لمواقع اإلنساني ولالتفاقيات الدولية؛ وأف االحتالؿ ميما حاوؿ إبعاد الشباف
والمقدسييف عف األقصى فإنو ال يستطيع التأثير عمى مجرى العمؿ لممسجد؛ فيناؾ محبوف وأحرار ورواد
وحراس لألقصى و "المعادلة معقدة ليست كالحرـ اإلبراىيمي مف حيث تجفيؼ روافده".
رسالة
ووجو الشيخ بكيرات رسالة إلى أىالي الضفة الغربية وقطاع غزة "ممف شاءت األقدار وشاء اهلل بفضمو
ونعمتو أف يمف عمييـ بزيارة المسجد األقصى المبارؾ أال يتساوقوا مع االحتالؿ".
وقاؿ إف األىالي جميعا مرحب بيـ في مدينتيـ القدس "ولكف عمييـ أف يدركوا أف الزيارة بقدر ما ليا
مكانة وقبوؿ عند اهلل تعالى بالصالة والثواب يجب أف يكوف ليا شروط وضوابط واال كانت مفسدة".
وختـ قائال "األصؿ أف يأتي األىؿ لمتواجد في القدس مع أىميا وسكانيا وأف يشربوا في القدس ويأكموا
فييا ومع أىميا وأال يبتعدوا عنيا وعف أىميا ،وأال يتـ التساوؽ مع االحتالؿ أو أف تذىب قوتيـ الشرائية
لممحاؿ التجارية اإلسرائيمية بدال مف دعـ صمود التجار المقدسييف ،وأي تغيير عف ىذه البوصمة في
المدينة يعني أف الزيارة أصبحت عبئا عمينا وليست خدمة لألقصى والقدس".

المركز الفمسطيني لإلعالـ2015/7/1 ،
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قراءة في سياسة "التسييالت" اإلسرائيمية بخصوص المسجد األقصى :
مع بداية شير رمضاف المبارؾ طالعتنا وسائؿ االعالـ المختمفة بما يسمى سياسة "التسييالت" اإلسرائيمية
ألىمنا في الضفة الغربية لدخوؿ مدينة القدس وأراضي الػ  48والصالة في المسجد األقصى المبارؾ.
وتأتي سياسة "التسييالت" ىذه في ظؿ عمميات المصادرة وسرقة األرض والممارسات العنصرية التي
ٍ
ٍ
بشكؿ خاص.
بشكؿ عاـ وفي مدينة القدس المحتمة
يرتكبيا االحتالؿ في األراضي الفمسطينية
بناء عمى القوائـ التي تُقَِدميا
يقوؿ المحامي خالد رمضاف زبارقة" :لقد ّ
تبيف ّ
أف ىذه التصاريح تصدر ً

السمطة الوطنية الفمسطينية لمكتب التنسيؽ واالرتباط المدني واألمني في االدارة المدنية التابعة لجيش
االحتالؿ االسرائيمي ،وذلؾ بعد فحص ىذه القوائـ بوساطة األجيزة االمنية الفمسطينية والتأكد مف عدـ
وجود عناصر "غير مرغوب بيا" مف دخوؿ القدس أو الصالة في المسجد األقصى المبارؾ" .
ووفقاً لإلجراءات المتفؽ عمييا يقوـ مكتب التنسيؽ واالرتباط بإصدار ىذه التصاريح وتسميميا لمجانب
الفمسطيني الذي يقوـ بدوره بتسميميا الى المواطنيف.
يتابع المحامي في المقاؿ الذي نقمتو "كيو برس"" :تزامناً مع ذلؾ ،وفي المقابؿ ،فتح االحتالؿ االسرائيمي
الباب أماـ الفمسطينييف كأفراد بتقديـ طمبات لمحصوؿ عمى التصاريح مباشرةً مف مكتب التنسيؽ

واالرتباط ،وبذلؾ تعامؿ االحتالؿ االسرائيمي مع السمطة الوطنية الفمسطينية وأجيزتيا كأحد "الزبائف"

الذيف يتوجيوف اليو لتمقي الخدمات".
تـ رصد طوابير طويمة مف أبناء شعبنا الفمسطيني أماـ مكاتب االرتباط لتقديـ الطمبات ،وطوابير
كما ّأنو ّ
أخرى عند استالـ التصاريح والمراجعات ،وطوابير كبيرة جداً كذلؾ عمى الحواجز لمدخوؿ الى القدس ،كؿ
ذلؾ في ظؿ األجواء الحارة وفي ظروؼ غاية في الصعوبة واإلذالؿ.
ويقول الكاتب إنه عمى ضوء ذلك فإ ّننا نسجل المالحظات اآلتية:
أوالً :نحف أماـ حالة تضميؿ كبيرة لمرأي العاـ الفمسطيني واإلسالمي لـ يسبؽ ليا مثيؿ ،يتصرؼ فييا
االحتالؿ كصاحب السيادة عمى القدس والمسجد األقصى ،في محاولة منو لخمؽ حالة وعي جديد في
وبأنو ىو مف يسمح بالدخوؿ أو يمنعو ،وىو
بأف القدس والمسجد األقصى إسرائيمييفّ ،
الذىف الفمسطيني ّ
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أف ىذه التسييالت يغدؽ بيا االحتالؿ عمى
الذي يقرر الشروط أو التقييدات بصفتو صاحب السيادة .و ّ
الشعب الفمسطيني متى شاء ويمنعيا كيفما شاء.

ثانياً :لـ تتعامؿ السمطة الفمسطينية مع ىذه االجراءات بصفتيا ممثالً لمشعب الفمسطيني الذي يطالب
بحقو المسموب في أراضيو في القدس المحتمة ،واّنما تعاممت مع ىذا االحتالؿ عمى أساس أنو صاحب

األرض ،وما أثار حفيظتيا فقط ىو ما قاـ بو االحتالؿ مف تسميـ التصاريح مباشرةً لممواطنيف ال عبر

مكتب التنسيؽ الفمسطيني.

تسمى انتفاضة القدس منعطفاً في سياسة المشروع الصييوني في
ثالثاً :ش ّكمت أحداث عاـ  2014أو ما ّ

القدس المحتمة ،وفي التعامؿ مع الشعب الفمسطيني بشكؿ عاـ .وبعد أف زاد غضب الفمسطينييف عمى
محاوالت االحتالؿ المستميتة في عاـ  2014لتغيير الوضع القائـ في المسجد األقصى  ،وقياس مدى
تأثير ذلؾ عمى وجود االحتالؿ ورموزه الصييونية في المنطقة .ولذلؾ تيدؼ ىذه االجراءات إلى تنفيس
غضب الفمسطينييف مف اجراءات االحتالؿ وقياس ردة فعميـ بخصوص اقتحامات المسجد األقصى .
رابعاً :بدأ االحتالؿ االسرائيمي بتفكيؾ دور السمطة كمرجعية لمشعب الفمسطيني ،وفي الجية المقابمة
يسعى االحتالؿ لتجميؿ صورتو أماـ الفمسطينييف ليكسب نقاط في الرأي العاـ الفمسطيني عمى حساب
السمطة.
َّر عمى استمرار اقتحامات الييود
خامساً :عمى الرغـ مف تقديـ كؿ ىذه "التسييالت" ،اال ّ
أف االحتالؿ اص َ

لممسجد األقصى المبارؾ في الفترة الصباحية ،ليغير بذلؾ واقع المسجد األقصى في ذىف ووعي الشعب
طبِع الشعب الفمسطينييف تطبيعاً نفسياً ليذه االقتحامات.
ولي َ
الفمسطينيُ ،
سادساً :يبدو أف األمور سيكوف ليا ما بعدىا خصوصاً بعد انتياء شير رمضاف المبارؾ ودخوؿ فترة
األعياد الييودية في شير أيموؿ وعيد العرش الييودي .وسنسمع مف قادة المشروع الصييوني ّأنيـ كما
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فانيـ اآلف سيمنحوف الييود الحؽ في الصالة أو
"منحوا" الفمسطينييف الحؽ في الصالة في األقصىّ ،
االحتفاؿ بأعيادىـ في المسجد األقصى  .وبالتالي سيظير االحتالؿ بمظير الحامي لحؽ العبادة لجميع

األدياف في المسجد األقصى المبارؾ ،وكما يقاؿ بالعامية "وكؿ واحد عمى دينو اهلل يعينو".
فإف ىذه االجراءات ليست تسييالت حقيقية ،بؿ ىي سياسة "تضميالت" مف أكبر ما
ويختـ زبارقة" :لذلؾ ّ

مر بو المسجد األقصى في األعواـ األخيرة ،وىي تغيير تكتيكي أتى بعد فشؿ االحتالؿ االسرائيمي عاـ
ّ
أف أىداؼ
 2014في فرض واقع جديد عمى المسجد األقصى المبارؾ .ويجب عمينا أف نتذكر دائما ّ

االحتالؿ والمشروع الصييوني النيائية في القدس والمسجد األقصى المبارؾ ىي ىدـ المسجد واقامة
الييكؿ المزعوـ مكانو .ولـ نممس حتى اآلف أي تنازؿ عف ىذه األىداؼ".

المركز الفمسطيني لالعالـ2015/7/3 ،
أكاذيب نشطاء "المعبد" وأالعيبيـ:
لـ يعد يخفى سعي سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي ومف خمفيا منظمات الييكؿ ،الى إقصاء المسمميف عف
المسجد األقصى  ،واقامة معبد قرابيف عمى أنقاضو .فبينما يدخمو المسمموف لمصالة والعبادة ،يقتحمو،
نشطاء الييكؿ والمستوطنوف لالستيالء عميو وفرض وجودىـ الغريب فيو ،بشتى الوسائؿ القمعية تحت
حماية قوات االحتالؿ.
وعقب كؿ اقتحاـ ،يتباكى ،المقتحموف مف تقييد حريتيـ بيف أسوار المسجد ،بيدؼ الظيور كمالكي حقوؽ
فيو؛ عمى الطرؼ األخر احتراميا .وىـ ال يقصدوف بذلؾ الشكوى بحد ذاتيا؛ وانما تحويؿ النقاش مف
"يحؽ أو ال يحؽ لي" الى "ماذا يحؽ لؾ وماذا يحؽ لي".
وفي المقابؿ ،تدأب سمطات االحتالؿ عمى تشويو صورة المصميف في المسجد األقصى و"شيطنتيـ"،
بيدؼ خمؽ إجماع في الرأي العاـ عمى محاربتيـ وسمب حقوقيـ فيو ،تماما كما وصفت الفيمسوفة
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األمريكية العنصرية ،آيف راند ،األمريكييف األصمييف ،بأنيـ متوحشوف ال يعترفوف بالحقوؽ الفردية ،وفي
التالي يحؽ لممستعمر األوروبي االستيالء عمى أراضييـ.
في األسطر القادمة سنعرض  5أكاذيب وأساليب ،مف أصؿ مئات ،تدعييا سمطات االحتالؿ ونشطاء
الييكؿ ،مف أجؿ التمييد الى واقع جديد في المسجد األقصى  ،يتقبمو الرأي العاـ العالمي؛ بينما تفند
ممارساتيـ أنفسيـ ىذه االدعاءات المضممة.
المسجد األقصى مكان مقدس لميهود
يدعي نشطاء الييكؿ أف المسجد األقصى يقع عمى معبد ييودي تـ ىدمو قبؿ نحو  1950عاـ ،وقاموا
تبيف أف لممكاف قدسية خاصة لدى الييود مف جية ،وتتيح ليـ دخوؿ أسوار
بفرض شروط طيارة خاصة ّ

المسجد في مناطؽ محددة منو ،مف جية أخرى.

اال أنو مع انكماش أعداد المقتحميف ،ورغبة جماعات الييكؿ ومف ورائيا المؤسسة اإلسرائيمية في تسريع
عجمة تيويد المسجد األقصى وبناء معبد ييودي عمى أنقاضو؛ الحظ دعاة اقتحاـ المسجد األقصى أف
العديد مف الييود "يتنازلوف" عف اقتحامو ،ألنيـ ال يطيقوف االلتزاـ بيذه الشروط.
ومف أجؿ التغمب عمى ىذه المعضمة ،تـ تحويؿ الشروط الى "إمكانية" ،غير ممزمة ،في حاؿ عدـ توفرىا،
كما بات المستوطنوف يقتحموف مناطؽ منعوا عف الوصوؿ الييا سابقا ،كالصعود الى صحف قبة
عبر عف ذلؾ عضو الكنيست السابؽ موشي فيجميف ،عقب صعوده صحف القبة أوؿ مرة،
الصخرة .وقد ّ
قائال" :لقد وجدت لي حاخاما يتيح لي ذلؾ ،وكؿ مف ال يتيح لو حاخامو ذلؾ ،فميبحث عف أخر".

ومف خالؿ مراقبة تحركات دعاة الييكؿ في المسجد األقصى ومعتقداتيـ المتغيرة ،يتجمّى لمعياف أكثر،
يدعونيا؛ فأي قيد أو شرط وضعوه ىـ أو مف سبقيـ
عدـ اكتراثيـ بقدسية مكاف المسجد األقصى التي ّ
مف حاخامات ،يتـ شطبو مع كؿ خطوة يتقدموف بيا؛ فالوسيمة التي تبرر اليدؼ ىنا ىي ادعاء قدسية
ييودية لممكاف ،التي تنقشع كمما اقتربوا نحو ىدؼ االستيالء عميو.

24

نتنياهو يريد الحفاظ عمى الوضع القائم
ويصرح ،بأنو لف يتنازؿ عف
مع كؿ تصعيد في المسجد األقصى يخرج بنياميف نتنياىو الى اإلعالـ،
ّ

الحفاظ عمى الوضع القائـ وحماية حقوؽ المصميف فيو ،تفاديا النتقادات دولية أو لتيدئة األوضاع إقميميا
ومحميا.
نعـ .نتنياىو يريد الحفاظ عمى الوضع القائـ ،حاليا ،أو ىذا ما يعمنو عمى األقؿ في العشريف سنة
األخيرة .لكف ما ىو الوضع القائـ الذي يريد نتنياىو الحفاظ عميو:
نصب الحواجز العسكرية عمى كافة مداخؿ األقصى وتعرض قوات االحتالؿ لممصميف ،والتحرش بيـ
وتفتيشيـ واحتجاز بطاقاتيـ ،ومنع مف يحمو ليـ مف الدخوؿ.
توفير حماية أمنية لممقتحميف داخؿ المسجد األقصى وتشجيعيـ عمى انتياؾ حرماتو.
اعتقاؿ وابعاد كؿ مف يعترض عمى االقتحامات مف المصميف؛ كاف ذلؾ عمى شكؿ تكبير أو مجرد ىتاؼ
نصرة لألقصى.
دعاة الهيكل هم دعاة سالم ومساواة
عمى الرغـ مف "شيطانية" معتقداتيـ وعنصريتيا ،ووحشية ممارساتيـ وعدوانيتيـ؛ يصور نشطاء الييكؿ
أنفسيـ عمى أنيـ دعاة سالـ يطالبوف بحقوؽ متساوية مع المسمميف ،ويعمنوف أىدافيـ بأنيا تصب في
تحقيؽ حرية العبادة لجميع الديانات في المسجد األقصى  .ومف أجؿ تدعيـ ىذه المزاعـ ،يدأب نشطاء
الييكؿ عمى استخداـ مفردات مقتبسة مف معجـ حقوؽ االنساف ،خاصة في خطابيـ مع العالـ الغربي،
لتبرير خطواتيـ اإلقصائية وتقبميـ ليا.
"حرية العبادة"" ،حقوؽ متساوية"" ،احتراـ األخر"؛ ىي بعض مف ىذه المفردات ،فيما يطمؽ عمى أعضاء
منظمات الييكؿ ألقاب نشطاء انسانييف أو حقوقييف ،كما يطمؽ عمى المتطرؼ ييودا غميؾ؛ "ناشط
سالـ".
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المسممون يتمتعون بحرية الدخول الى األقصى
تخيؿ أف يعايرؾ لص أنؾ تدخؿ منزلؾ بحرية دوف عائؽ ،بينما ىو يحتاج الى ترتيبات مسبقة وانتظار
طويؿ حتى يقتحمو بمشقة مف النافذة ،كيؼ ستكوف ردة فعمؾ حينيا؟؟ أحد أصحاب البيوت التي استولى
عمييا مستوطنوف في القدس المحتمة ،أصيب بانييار عصبي وىو يحاوؿ تبرير أف ىذا بيتو وال يحؽ
ألحد اقتحامو ،بإذف أو دوف إذف.
ورغـ أف المسجد األقصى ىو أرض إسالمية قبؿ أف ينطؽ بنو إسرائيؿ أحرؼ العبرية ،ورغـ أف المؤسسة
اإلسرائيمية تبرر احتالليا لمقدس بالحفاظ عمى حرية العبادة لمديانات الثالث؛ فإف المسمميف يتعرضوف
ألبشع أنواع االنتياؾ لحقوقيـ الدينية والمدنية عمى أبواب المسجد األقصى ؛ التنكيؿ واالستفزاز
والتضييؽ ومنع الدخوؿ ،ىي عناويف مبسطة لما يجري يوميا ،عدا عف حاالت االعتداء الجسدي عمى
النساء والشيوخ واألطفاؿ.
إف ىذا االدعاء ييدؼ باألساس الى زعزعة الحؽ األساسي لممسمميف ،المنتيؾ أصال ،بدخوؿ مسجدىـ
بحرية ،ومقارنتو باقتحامات الييود مف باب المغاربة .وألنو ال ُيتوقع مف المص أف يكوف عادال ،أو
صادقا ،فإف أتباع الييكؿ ال يتورعوف عف اإلدعاء بحرية دخوؿ المسمميف الى المسجد األقصى ؛ ولو

قامت لجنة صغيرة مف إحدى الدوؿ االسكندنافية بمجرد المرور بالقرب مف أحد مداخؿ المسجد،
الستطاعت تسجيؿ عشرات االنتياكات التي تمارسيا قوات االحتالؿ بحؽ المسمميف ،وتفنيد ادعاءاتيـ
دوف عناء.
المرابطون هم معتدون يتوجب إبعادهم عن األقصى
"يجب إبعاد المرابطيف جميعا عف المسجد األقصى مدى الحياة" طالب عضو الكنيست يانوف مجاؿ.
"المرابطوف ىـ مجموعة أشخاص يأتوف خصيصا مف أجؿ افتعاؿ المشاكؿ في المسجد األقصى " يدعي
أحد نشطاء الييكؿ.
يسعى أتباع الييكؿ ومف ورائيـ سمطات االحتالؿ الى إخالء المسجد األقصى مف المسمميف ،خاصة في
الفترة الصباحية أثناء االقتحامات ،ومف أجؿ ذلؾ فيـ يعمدوف الى تشويو صورة المصميف فيو وخاصة
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المرابطيف ،وتصويرىـ عمى أنيـ مجموعة رعاع يستحقوف المعاممة الفظة والعنؼ ،وفي التالي إبعادىـ
عف المسجد.
ورغـ أنو لـ يتـ اتياـ أي مرابط أو مرابطة بحادثة اعتداء أو عنؼ ،إال أف العشرات منيـ يتعرضوف
لالعتقاؿ شيريا في المسجد األقصى  ،دوف توجيو أي تيـ عينية بحقيـ .وفي المقابؿ ،ورغـ تعرض
العديد مف المصميف لالعتداء مف قبؿ المقتحميف وأتباع الييكؿ ،فإنيـ بنظر سمطات االحتالؿ أبرياء حتى
تثبت براءتيـ ،وال يتـ اعتقاليـ إال صوريا في بعض األحياف.

موقع "فمسطينيو 2015/7/4 ،"48
"مدفع رمضاف"..جزء مف تراث القدس منذ العيد العثماني:
عاما) ،يترقب مغيب
فوؽ تمة وسط مقبرة في مدينة القدس المحتمة ،يقؼ المقدسي رجائي صندوقة (ً 53
استعدادا إلطالؽ مدفع رمضاف ،ليعمف لمناس انتياء الصوـ ،وبدء موعد اإلفطار.
الشمس،
ً

عاما ،اعتاد المقدسي صندوقة ،الذي ورث ىذه الميمة عف أبيو وأجداده ،إطالؽ المدفع في
ومنذ ً 25
موعد اإلفطار والسحور ،في كؿ يوـ مف أياـ شير رمضاف المبارؾ.
ويقوؿ صندوقة لوكالة األناضوؿ " :بدأت عائمتي بإطالؽ المدفع منذ العيد العثماني ،قبؿ  120عاماً،

فقاـ أجدادي بيذه الميمة آنذاؾ ،وما زلنا نحافظ عمييا منذ ذلؾ الحيف".
ويضيؼ" :وجدت الرغبة والحب لدى أوالدي باالستمرار في ىذا العمؿ وىذا مصدر فخر بالنسبة لي".
"والمدفع ىو جزء مف تراث رمضاف في مدينة القدس ،وخاصة لمف يقطنوف في البمدة القديمة ومحيطيا"،
وفؽ صندوقة.
ويتـ إطالؽ المدفع مرتيف ،األولى في موعد السحور ،والثانية في موعد اإلفطارػ حسب توقيت المسجد
األقصى .
مشير إلى أف "أبنائو سيرثوف ىذا
ًا
ويصؼ صندوقة عممو بػ "الميمة المقدسة" ،التي يجب الحفاظ عمييا،

العمؿ مف بعده".
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ويعتبر إطالؽ مدفع رمضاف تقميداً متبعاً في العديد مف الدوؿ اإلسالمية منذ عقود ،حيث يتـ إطالؽ
ُ

إيذانا ببدء اإلفطار.
قذيفة مدفعية صوتية لحظة مغيب الشمسً ،

وخالؿ فترة الحكـ العثماني لفمسطيف ،وضع العثمانيوف ،ىذا المدفع داخؿ المقبرة اإلسالمية ،بجوار

عاما.
المسجد األقصى في مدينة القدس ،وتولت عائمة صندوقة إطالؽ المدفع التركي ،قبؿ نحو ً 120

وعف ىذا يروي صندوقة أنو "عندما تـ وضع المدفع في ىذا المكاف ،لـ تكف المقبرة كبيرة كما ىي عميو

اآلف ،وأنو تـ اختيار ىذا الموقع ،ألنو األعمى واألقرب إلى سور مدينة القدس".
ويمضي متحدثاً" :ىذا المدفع ليس ذاتو الذي جمبو األتراؾ لمدينة القدس قبؿ عدة سنوات ،فقد تـ نقؿ
المدفع في الستينيات خالؿ العيد األردني إلى المتحؼ اإلسالمي في المسجد األقصى  ،واستبدالو بمدفع
أردني".
قديما لـ يكف ىناؾ مكبرات صوت ،فكاف الناس يعتمدوف عمى المدفع في السحور واإلفطار،
وأضاؼ " ً
وحتى يومنا ،ىناؾ الكثير مف الناس يعتمدوف عمى القذيفة الصوتية".

قديماً كاف المدفع يطمؽ قذيفتو مرتيف خالؿ وقت السحور ،األولى عند موعد اإلمساؾ ،والثانية عند موعد
آذاف الفجر ،أما اآلف فأصبح يطمؽ مرة واحدة فقط ،عند موعد اإلمساؾ ،وذلؾ بسبب المضايقات
اإلسرائيمية.
فأحيانا تطمب
وفيما يتعمؽ بالمضايقات اإلسرائيمية ،يقوؿ إف "ىناؾ الكثير منيا ،بحجة األمف والقانوف،
ً

السمطات اإلسرائيمية رخصة إلطالؽ المدفع ،وتحديد نوع البارود المستخدـ ،ووجوب االلتحاؽ بدورة
تدريبية إلطالؽ المتفجرات".
ويستطرد "في السابؽ كنا نستخدـ مادة البارود ،ونضعيا في المدفع ،ومف فوقيا قطع مف القماش ،ولكف
في االنتفاضة الثانية عاـ  2000منعت السمطات اإلسرائيمية ىذه المادة ،فأدى ذلؾ إلى توقؼ المدفع
يوما مف شير رمضاف آنذاؾ ،فتوجيت إلى المؤسسات الوطنية واألوقاؼ ،ولألسؼ لـ يتمكف
قرابة ً 18
أحد مف مساعدتي ،فقررت أف أستخدـ القنابؿ الصوتية بدالً مف البارود ،ألنني أردت اف أحافظ عمى
تراث المدينة ،التي تتعرض لمتيويد اإلسرائيمي".
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ويحكي صندوقة عف والده عندما كاف مسؤوالً عف إطالؽ المدفع ،حيث كاف يتناوب اثنيف مف أشقائو
البالغ عددىـ  ،10عمى التوجو لممقبرة إلطالقو يومياً.
و"في إحدى المرات تـ اعتقالي مف قبؿ السمطات اإلسرائيمية ،أنا وشقيقي ،لمدة ساعات ،بحجة أف إطالؽ
المدفع ىو مف مسؤولية صاحب التصريح ،حينيا وضعت التصريح باسمي ،ومنذ ذلؾ الوقت ىو كذلؾ".
وبقيت متوقفة في
وأثناء حديثنا مع صندوقة ،وصمت سيارة إسرائيمية ،وقاـ مف فييا بتسميمو قنبمة صوتَ ،

الجوار حتى حاف موعد اإلطالؽ.

وعف ىذا الموقؼ ،يقوؿ صندوقة" :في كؿ يوـ تصؿ سيارة إسرائيمية لتسميمي القنبمتيف الصوتيتيف ،واحدة
في موعد اإلفطار ،والثانية عند موعد السحور ،ويتواجد في المكاف عناصر أمف إسرائيمييف؛ لمتأكد مف
عدـ استخداميا ألىداؼ أخرى".
وتقوـ البمدية اإلسرائيمية في مدينة القدس بتمويؿ ثمف قنابؿ الصوت بعد أف منعت استخداـ البارود في
أجر لقاء عممو ،كما يقوؿ "أطمب األجر مف رب
إطالؽ المدفع ،بحسب ضيفنا الذي ال يتقاضى ًا
العالميف ،يكفيني فخ اًر أف أحافظ عمى ىذا اإلرث اإلسالمي في مدينة القدس".

عاما) أحد سكاف شرقي القدس ،إف عائمتو ال تزاؿ تعتمد عمى مدفع رمضاف في
ويقوؿ باسـ عطاً 45( ،

معرفة الموعد الدقيؽ لإلفطار والسحور".

ويضيؼ" :ىذا المدفع وصوتو جزء ىاـ مف تفاصيؿ شيرنا المبارؾ ،ونحف نسعد بسماع صوتو".

موقع "فمسطينيو 2015/7/5 ،"48
تقرير :حالة الوضع الراىف في "الحرـ القدسي الشريؼ"
الممخص التنفيذي
مع حموؿ شير رمضاف المبارؾ عمى المسمميف واقتراب موعد األعياد الييودية ،فقد بدأت التوترات
بالتصاعد ،ولو بشكؿ طفيؼ ،في الحرـ الشريؼ ػ أو جبؿ الييكؿ بالنسبة لمييود .في أواسط عاـ ،2014
بدا وكأف ىذا الموقع سيشكؿ مركز انطالؽ االنتفاضة الفمسطينية التالية ،أو حتى صداماً أوسع بيف
الييود والمسمميف .تعتقد إسرائيؿ أف اليدوء النسبي الذي يسود منذ بداية ىذا العاـ حتى اآلف ىو وضع
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يمكف أف يدوـ ،إذا امتنع الوزراء وأعضاء الكنيست عف الدفع نحو تغيير الترتيبات الراىنة ،كما فعموا
تبينت صحة ذلؾ خالؿ موسـ األعياد ،فإف مف غير المرجح أف يستمر ىذا
العاـ الماضي .حتى لو ّ

اليدوء .في حيف كانت حركة نشطاء جبؿ الييكؿ محورية في اندالع الجولة األخيرة مف االضطرابات،
فإف األىمية الدينية لمحرـ الشريؼ والنزاع السياسي حولو ،خصوصاً بيف الييود ،ولكف بيف المسمميف
أيضاً ،كانت في ازدياد مستمر عمى مدى العقديف الماضييف .لقد أدى ىذا إلى انييار ترتيبات الوضع
الراىف التي حافظت عمى السالـ بدرجة كبيرة منذ احتالؿ إسرائيؿ لمقدس الشرقية عاـ  .1967اآلف،
يجب منع المزيد مف انييار الوضع الراىف ودعمو.
المقدسات في اإلسالـ بعد مكة والمدينة،
يشكؿ ىذا الموقع ،وىو األقدس لدى الديانة الييودية وثالث أىـ ّ
مصغ اًر لمصراع اإلسرائيمي ػ الفمسطيني؛ حيث يشيد
والذي يحتوي قبة الصخرة والمسجد األقصي ،عالماً
ّ
فورات متكررة مف العنؼ ال تنتيي أبداً بشكؿ حاسـ ،بؿ تتالشى وتخفت .وبصفتو أحد قضايا الوضع
النيائي في عممية سالـ مسدودة ،فإف وضعو يبقى غير واضح ،وىو األمر الذي استغمتو إسرائيؿ لتوسع
سيطرتيا .الموقع ،الذي يخضع إلدارة لجنة إسرائيمية ػ أردنية مشتركة ،يش ّكؿ مثاالً عمى إقصاء
الفمسطينييف عما يعتبرونيا عاصمتيـ وعمى عدـ قدرة حركتيـ الوطنية المنقسمة عمى الدفاع عنيا بشكؿ
حقيقي .وبوصفو موقعاً يشكؿ إحدى الدعامات الجوىرية لمديانة الييودية وذا أىمية مركزية بالنسبة
لإلسالـ ،فإنو يشكؿ منطمقاً لإلنكار العربي لمتاريخ الييودي وعالقة الييود باألرض المقدسة وكذلؾ
لمرفض الييودي ،خصوصاً في الدوائر الدينية ،ألية عالقة لو بالفمسطينييف والمسمميف .وبوصفو الرمز
األيقوني الوطني والديني لمطرفيف ،فإنو ُيظير الثقؿ المتنامي لممعسكر الصييوني الديني في إسرائيؿ
واألصوات اإلسالمية في األوساط الفمسطينية.

غير أف الحرـ الشريؼ لو خصوصياتو .إنو المكاف الوحيد في الضفة الغربية الذي لألردف دور رسمي فيو
والذي يستطيع فيو فمسطينيو القدس تنظيـ أنفسيـ بدرجة مف االستقاللية النسبية .كما أف حساسية الموقع
تضخـ األحداث التي تقع في أماكف أخرى .وبينما ال تزاؿ ذكريات االنتفاضة الثانية التي بدأىا شاروف
ّ
حية في الذاكرة ،فإف كثيريف يعتقدوف أنو ما مف طريؽ أسرع
بزيارتو لمحرـ مع عدة مئات مف قوات األمف ّ
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إلى نشوب مواجية كبرى مف حدوث أعماؿ عنؼ في ىذا الموقع .لقد كاف الحرـ محور تركيز اليميف
اإلسرائيمي ،خصوصاً العناصر الدينية الصييونية ،التي باتت تركز عميو بشكؿ متزايد بعد اتفاقيات أوسمو
عاـ  1993وانسحاب إسرائيؿ مف غزة عاـ  .2005وألنو يبرز احتماالت اندالع العنؼ ،وخطوط
التصدع في كال المجتمعيف واخفاقات العممية السياسية ،فإف الحرـ يتطمب االىتماـ وبشكؿ عاجؿ.
ّ
في الوقت نفسو ،قد يوفر إلحاح ىذه القضية ربما إشارة إلى كيفية إعادة إحياء عممية السالـ المنيَكة .قد
يبدو ىذا مفاجئاً وغريباً لموىمة األولى ،حيث إف الموقع يشكؿ إحدى أصعب قضايا الوضع النيائي ،كما

أف ارتباط إسرائيؿ بو بات أقوى مف أي وقت مضى .إنو يدفع اإلسرائيمييف ،اليمينييف واليسارييف عمى حد
سواء ،إلى االعتقاد أف الييود ،الذيف يعيشوف في دولة ييودية ،يواجيوف قيوداً عمى ممارسة طقوسيـ في
أقدس مواقعيـ الدينية .لمدة عقود بعد عاـ  ،1967اكتفت إسرائيؿ بالمحافظة عمى وضع راىف يدخؿ
بموجبو الييود إلى الموقع دوف اعتراض مف األردنييف ،وتظ ّؿ الصالة محظورة عمى غير المسمميف .أما
تشجع عمى دخوؿ الييود إلى الحرـ؛ ورغـ االعتراضات
اليوـ فإف معظـ السمطات الدينية الصييونية ّ
العميقة مف قبؿ الييود المتشدديف ،فإف لدييا حمفاء عممانييف يعتقدوف أنو ال يجوز االنتقاص مف سيادة

إسرائيؿ وحرّية العبادة.
بالنسبة لمفمسطينييف ،فإف االىتماـ الييودي المتزايد بالحرـ وتواجد اإلسرائيمييف فيو ينذر بما ىو متوقع
تماماً .بداية بتدنيس عدد مف الجوامع وغيرىا مف المواقع المقدسة بعد حرب عاـ  ،1948ومرو اًر بتقسيـ
المسجد اإلبراىيمي في الخميؿ مف أجؿ السماح لمييود بالصالة في كيؼ البطاركة (مغارة المكفيمة) ،فإف
الفمسطينييف فقدوا تدريجياً السيطرة عمى مواقعيـ الدينية ورموزىـ الوطنية .لقد أصبحت المواقع التاريخية
والدينية الييودية في القدس الشرقية بؤ اًر لمسيطرة اإلسرائيمية ،وباتت تجتذب الحضور الييودي الذي
ويشعر السكاف بالم اررة .كثير مف الفمسطينييف يعتقدوف أف وقفتيـ
يفرض عمى المحيط العربي طابعاً أمنياً ُ

األخيرة ستكوف في األقصى  ،في مدينة خسروىا أصالً.
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مع تراجع التنسيؽ ونظ اًر لمتفسيرات المتعارضة لموضع الراىف التي تدفع المعنييف بو إلى حماية مصالحيـ
عف طريؽ إحداث األزمات ػ باستخداـ الحجارة ،أو قوات األمف أو الدبموماسية ػ فإف الوضع الراىف الذي
التصور األوؿ لو في حزيراف/يونيو  1967قد يبدو قديماً وغير ذي صمة ،لكنو يبقى موضع
ُوضع
ّ
اإلجماع الوحيد حوؿ الحرـ .ومف أجؿ تعزيز استقرار الموقع ،ينبغي تعزيز قوة الوضع الراىف .وىذا
يشمؿ ما يمي:
إمكانية الوصوؿ :أصبح الوجود الييودي في الحرـ موضع نزاع فقط عندما تـ تقميص وصوؿ المسمميف
إليو بشكؿ كبير .إف السماح بوصوؿ الجميع ىو أفضؿ طريقة لضماف وصوؿ كؿ مف المجموعات
المعنية.
الصالة :ال ينبغي إحداث أي تغيير أحادي عمى نظاـ الصالة ،وىو العنصر األكثر قابمية لالنفجار في
نظاـ الوضع الراىف؛ وىكذا ،والى أف تتمكف إسرائيؿ ،واألردف والفمسطينييف مف االتفاؽ عمى إحداث
تغيير ،ال ينبغي السماح لغير المسمميف ،بما في ذلؾ الييود ،بالصالة في الموقع.
يعبر عنيا جميوراىما؛ أي
اآلثار واألشغاؿ العامة :عمى قادة كال الطرفيف إدانة ّ
االدعاءات الخطيرة التي ّ
االدعاءات المنتشرة في إسرائيؿ التي تقوؿ بأف أعماؿ الصيانة األردنية التي قامت بيا األوقاؼ اإلسالمية

تدمر قطعاً أثرية ييودية؛ وفي أوساط الفمسطينييف واألردنييف والعرب بشكؿ
التي تدير األماكف
ّ
المقدسة ّ
عاـ ،بأف إسرائيؿ تخطط لتدمير المسجد األقصى .

المشاركة الفمسطينية :الوضع الراىف ىو تفاىـ إسرائيمي ػ أردني يستثني الفمسطينييف .لذلؾ ،فإف المجنة
األردنية تفتقر إلى المصداقية في القدس .رغـ أف المشاركة الرسمية لمسمطة الفمسطينية لف تكوف مقبولة
إلسرائيؿ ،إالّ أف تشكيؿ ىيئة استشارية تتكوف مف شخصيات فمسطينية بارزة في القدس قد يمنحيا درجة
مف السمطة يمكف أف تساعد في استقرار المدينة.
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تخيؿ متطمبات التوصؿ إلى
أما الرؤية األكثر جرأة فتتمثؿ في النظر إلى الموقع كنقطة انطالؽ إلعادة ّ

الميمشة والقضايا المستثناة ،مثؿ الصياينة المتدينيف في إسرائيؿ،
السالـ .وىذا يشمؿ إشراؾ المجموعات
َّ
والالجئيف الفمسطينييف ،وسكاف القدس الشرقية والمواطنيف العرب في إسرائيؿ .يمثؿ الحرـ الشريؼ مكاناً
يمكف أف يحيط باألبعاد الدينية والسردية لمصراع ،والتي تزايدت أىميتيا .إف الحوار الديني ،داخؿ كؿ
مجتمع وديف ،وبيف الدينيف والمجتمعيف إذا كاف ذلؾ ممكناً ،وعندما يصبح ممكناً ،أمر محوري لتسوية
الصراع .وىو ميـ أيضاً إلدارة الموقع إلى أف يحيف وقت إجراء ذلؾ الحوار.
التوصؿ إلى اتفاؽ حوؿ الحرـ ،أو استدامتو إذا تـ التوصؿ إليو ،دوف دعـ رجاؿ
سيكوف مف الصعب
ّ

الديف .لكف مع وجود احتماالت كبيرة الندالع العنؼ ،فإف ثمة ما يدعو لمتركيز في البداية عمى
األساسيات ،وذلؾ بتوفير بيئة مستقرة تعطي الفرصة لمشروع ببناء عممية جديدة .مع موت عممية السالـ
الحالية ،واستعداد الحكومة اإلسرائيمية لمعيش بدوف مثؿ تمؾ العممية ،وحيث إف حدوث تصعيد كبير في
غزة أمر محتمؿ دائماً ،ومع انقساـ الحركة الوطنية الفمسطينية وتشتت االىتماـ العالمي عمى حرائؽ
المنطقة ،فإف تيدئة المحور الرمزي لمصراع أمر ميـ.
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