تقرير القدس اإلخباري األسبوعي
 22-11آب/أغسطس 2012

الخبر الرئيس:
يحرض عمى المرابطين في األقصى
"أردان" ّ

أبرز العناوين:
 تحذيرات مف دخوؿ االحتبلؿ حرًبا جديدة ضد األقصى

 االحتبلؿ ييدـ بناية سكنية و 3منازؿ قيد اإلنشاء في القدس
 قرار إسرائيمي بإزالة وىدـ مرافؽ ممعب وادي حموة في سمواف
" يعموف" يأمر بيدـ منازؿ متيميف بتنفيذ عمميات بالضفة والقدس
 االحتبلؿ يواجو انتفاضة شباب القدس بيوـ دراسي طويؿ
 252 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بسغات زئيؼ"
 باف كي موف :خطط "إسرائيؿ" بشأف إعادة توطيف البدو الفمسطينييف تخالؼ القانوف الدولي
 تقرير "عيف عمى األقصى" السنوي التاسع :اليبة الشعبية تحدد اقتحامات األقصى واالحتبلؿ مستمر
في تيويد المسجد

شؤون المقدسات:
االحتبلؿ يصدر أمر ىدـ لمسجد "القعقاع" في سمواف:
سمّـ موظفو بمدية االحتبلؿ في القدس المحتمة أمر ىدـ لمسجد "القعقاع" في حي عيف الموزه ببمدة سمواف،
بحجة عدـ الترخيص.
وقاؿ فخري أبو دياب مف لجنة الدفاع عف سمواف ،إف ىدـ المنازؿ والمحاؿ التجارية في سمواف ازداد في
الفترة األخيرة مف قبؿ بمدية االحتبلؿ ،مضيفًا ،إف ىدـ المحاؿ التجارية ىي محاربة الناس في مصدر
رزقيـ ،وىدـ المساجد لكي ال يشعر المقدسيوف باألمف واألماف ال عمى منازليـ وال عمى مصدر رزقيـ
وذلؾ لدفعيـ لمرحيؿ عف القدس وتفريغيا مف سكانيا العرب لتيويدىا.

صحيفة القدس المقدسية2015/8/20 ،
يحرض عمى المرابطيف في األقصى:
أرداف ّ

أوعز وزير األمف الداخمي اإلسرائيمي جمعاد أرداف ،يوـ اإلثنيف ( ،)8/24لوزير الحرب اإلسرائيمي موشي
يعالوف بحظر نشاط ما أسماىا تنظيمات عربية في باحات المسجد األقصى المبارؾ .وقاؿ أرداف إف
تنظيـ "المرابطيف" و"المرابطات" في المسجد األقصى يعمؿ عمى عرقمة "زيارات الييود لجبؿ المعبد" مف
خبلؿ استعماؿ أساليب العنؼ والتخويؼ .وجاء طمب أرداف بعد سمسمة تشاورات أمنية مع الشرطة،
وجياز الشاباؾ ،والنيابة العامة ،والمستشار القضائي في "إسرائيؿ" ،وتوعد ببذؿ كؿ ما بوسعو مف أجؿ

إخراج ىذه التنظيمات عف القانوف.
وفي سياؽ متصؿ؛ أعمنت ما تسمى "حركة طبلب مف أجؿ المعبد" نيتيا تنظيـ تظاىرة مساء السبت
القادـ أماـ منزؿ وزير األمف الداخمي جمعاد أرداف في "تؿ أبيب" ،وذلؾ مف أجؿ وقؼ ما أسموه "التمييز
والعنؼ ضد الييود" في المسجد األقصى .وطالبت الحركة الطبلبية في رسالتيا إلى أرداف بمبلحقة
المصميف مف النساء والرجاؿ الذيف يقفوف في وجو المستوطنيف ،وفرض السيادة اإلسرائيمية عمى المسجد
التعرض ليـ مف المصميف أثناء شرب الماء مف
األقصى ،وحماية المستوطنيف في األقصى ،وعدـ
ّ

"حنفيات" المسجد األقصى.

2

مف جية أخرى ،أدانت و ازرة الخارجية الفمسطينية بشدة التصريحات العنصرية لوزير األمف الداخمي
اإلسرائيمي ،جمعاد أرداف ،وأكدت الو ازرة أف ىذه التصريحات ،ما ىي إال دليؿ جديد عمى مضي الحكومة
ومكانيا ،وىي
زمانيا
اإلسرائيمية في استيدافيا لممسجد األقصى المبارؾ ،مف أجؿ السيطرة عميو وتقسيمو
ً
ً
يوميا
تمثؿ قمبا وتشوييا لمحقائؽ وتضميبل لمرأي العاـ العالمي ،خاصة وأف المسجد األقصى يواجو
ً

ىجمات تدنيس واقتحاـ مف قبؿ مجموعات وجمعيات ييودية متطرفة تدعو وبشكؿ عمني الى ىدـ
األقصى واقامة "المعبد" ،وىو ما ال يعتبره الوزير الميكودي أرداف تحريضا ودعوة لمعنؼ والتطرؼ!!

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +المركز الفمسطيني لئلعبلـ2015/8/24 ،
األردف يعتزـ توظيؼ  200حارس جديد في األقصى:
أكد وزير األوقاؼ والمقدسات اإلسبلمية األردني ىايؿ داود ،يوـ اإلثنيف ( ،)8/24أف ىناؾ توجيا لدى
و ازرتو لرفع عدد حراس المسجد األقصى إلى  500حارس ،بتوظيؼ  200حارس جديد فيو مشي اًر إلى أف
تعقيبا عمى مذكرة
كمفة الحارس الواحد سنوياً تقدر بػ 12ألؼ دينار أردني .وجاءت تصريحات الوزير داود ً

برلمانية وقعيا  52عضواً في مجمس النواب األردني ،طالبوا فييا الحكومة بتقديـ تدريبات عسكرية

لحراس األقصى ،أو إرساؿ جنود أردنييف لحراستو إلى جانب الحراس المدنييف.
وقاؿ داود إ ف قرار إرساؿ جنود أردنييف لحماية المسجد يعود لمسياسة العامة لمدولة ولمقوات المسمحة ثـ
لمقنوات الرسمية الدبموماسية .وأكد داود أف األردف يبذؿ كؿ ما لديو مف إمكانيات ووسائؿ وآليات لمحفاظ
عمى المسجد األقصى وعروبتو واسبلميتو ،وىو يتشرؼ بالوصاية عمى ىذه المقدسات .وبيف أف تنفيذ
الوصاية يتـ مف خبلؿ و ازرة األوقاؼ وعبر  850موظفًا بينيـ  300حارس ميمتيـ حماية المسجد
األقصى وحفظ أمنو ،رغـ مواصمة االقتحامات اإلسرائيمية.

صحيفة القدس المقدسية2015/8/25 ،
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األوقاؼ :االحتبلؿ يحشد كؿ قواه السياسية واإلعبلمية لتيويد حائط البراؽ
قالت و ازرة االوقاؼ والشؤوف الدينية في تقرير لمعبلقات العامة واإلعبلـ ،يوـ الثبلثاء ( ،)8/25إف
االحتبلؿ اإلسرائيمي يحشد كؿ قواه بكافة األشكاؿ اإلعبلمية والسياسية وبالقوة وبالتضميؿ والخداع ،لتيويد
مدينة القدس بكافة مكوناتيا سواء المسجد األقصى بمساحاتو المعروفة أو المقابر وحائط البراؽ وأي إرث
وتراث ومعمـ.
وبينت الو ازرة أف االحتبلؿ اإلسرائيمي قاـ مؤخ اًر بفعاليات تيويدية إلكترونية مستعمبلً التقنيات الحديثة،
ّ

خاصة في منطقة حائط البراؽ في المسجد األقصى المبارؾ ،بيدؼ توسيع دائرة التيويد ،وجذب السياح
األجانب وجيؿ الشباب الييودي ،وترافقت ىذه الفعاليات التيويدية مع تزوير لمتاريخ وتضميؿ واسع
وتحريؼ حوؿ المعالـ اإلسبلمية والعربية خاصة بما يتعمؽ بحائط البراؽ ،حيث صادقت ما تسمى "المجنة
الموائية لمتخطيط والبناء" ،التابعة لبمدية االحتبلؿ في القدس المحتمة ،عمى مخطط لبناء ضخـ في ساحة
حائط البراؽ ،قرب جسر باب المغاربة بالمسجد األقصى المبارؾ يطمؽ عميو اسـ 'بيت ىميباه' ،واف
مساحة البناء في ىذا المخطط ستصؿ إلى قرابة  3700متر مربع ،ويتكوف مف ثبلث طبقات ،باإلضافة
إلى طبقتيف تحت األرض ،وسيكوف البناء ًّ
معدا الستخداـ المتطرفيف الذيف يزوروف حائط البراؽ باإلضافة
لمسياح األجانب؛ حيث سيتضمف قاعات استقباؿ ومركز معمومات ومعرضا لآلثار.
وعمى الصعيد اإلعبلمي قالت الو ازرة إف االحتبلؿ عمد إلى نشر اإلعبلنات لبرنامج تمفزيوني يتمحور
حوؿ "الموضة واألزياء" ،تضمف وضع صور فاضحة لنساء عمى خمفية صورة حائط البراؽ وغيرىا الكثير
جيا عبر بث سموـ إخبارية تضميمية حوؿ حائط البراؽ .وأضافت أف االحتبلؿ اإلسرائيمي
داخميا وخار ً
ً
يبتكر أساليب جديدة لتيويد المعالـ واألوقاؼ اإلسبلمية في القدس ومحيط المسجد األقصى؛ حيث تزايد

في الفترة األخيرة ما يعرؼ باسـ 'التعميد التوراتي' عند حائط البراؽ مجانا لمصبية الييود.
وتابعت أف الخطط التيويدية بمسميات مختمفة وبذرائع متنوعة ،كثيرة ومتعددة منيا خطط إقامة كنيس
ييودي ،يرتبط باألنفاؽ التي سبؽ وحفرتيا قوات االحتبلؿ أسفؿ المسجد األقصى غرب حائط البراؽ،
مبلصقاً لممدرسة التنكزية ،ويحوي ىذا المخطط عمى مدرسة دينية وكنيس ييودي ،ومركز شرطة عممياتي
متقدـ ،وقاعات لئلثراء التيويدي ،وقاعة استقباؿ ،ومداخؿ عريضة ومتعددة لزوار النفؽ الغربي ،وعشرات
الوحدات الصحية 'حمامات عامة' ،وغرؼ التشغيؿ والصيانة ،والمخطط عبارة عف عمميات توسعة وترميـ
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وتغيير لمبنى قائـ عمى ثبلث طبقات ،ىو في األصؿ مبنى يقع ضمف حدود حي المغاربة المشيور،
والمبنى عبارة عف بناء حكومي إسبلمي تاريخي وعقارات وقفية ،مف الحقبة اإلسبلمية المتقدمة ومف الفترة
الممموكية واأليوبية والعثمانية.
وأشارت الو ازرة إلى أف سمطات االحتبلؿ استولت عمى المبنى المذكور بعد احتبللو عاـ  1967ـ وأطمقت
عميو اسـ 'بيت شتراوس' ،واستعممتو كمدخؿ رئيس لنفؽ الجدار الغربي باإلضافة إلى مكاتب لمؤسسات
تيويدية .وىناؾ مخطط لبناء جسر لممشاة يربط بيف مركز الزوار االستيطاني في 'مدينة داود' وصوًال إلى
نفؽ ساحة البراؽ .ولـ يصؿ الحد إلى نيايتو بؿ ىناؾ مشروع القطار اليوائي بطوؿ  1500متر فوؽ
المسجد األقصى ،والذي سينطمؽ مف أعالي جبؿ الزيتوف ليحمؽ فوؽ األقصى وأسواره مف الجية الجنوبية
الشرقية حتى يصؿ إلى ساحة البراؽ وتؿ باب المغاربة وحارة الشرؼ.
وتابعت أف االحتبلؿ وأذرعو التي تعمؿ عمى األرض ماضية بحفرياتيا وأنفاقيا تحت األرض وىو ما ينذر
بكارثة حقيقية ،وبواكيرىا االنييارات المتتالية أسفؿ المسجد األقصى ومحيطة ،وحدوث انييار في ساحة

حائط البراؽ ،فيما تتواصؿ المخططات التي تقودىا جمعية 'إلعاد' االستيطانية المتطرفة لبناء جسر لممشاة

يربط بيف مركز الزوار االستيطاني في 'مدينة داود' وصوالً إلى نفؽ ساحة البراؽ .يضاؼ إلى ذلؾ خطط
إلنشاء كنس ييودية تحت األرض تخصص لممصميات الييوديات أسفؿ ساحة البراؽ ،ناىيؾ عف

الدعوات المثارة باستمرار ليدـ جسر باب المغاربة بيف ساحة حائط البراؽ وباحات المسجد ،إضافة
لمحفريات واألنفاؽ أسفؿ المنطقة المذكورة .والمخطط لبناء 'متحؼ تيويدي' عمى أنقاض مباف وآثار
إسبلمية في الجية الشمالية الغربية لساحة البراؽ غربي المسجد األقصى ،ويتضمف ىذا المخطط إقامة
بوابات ضخمة وأنفاقا تحت أسوار البمدة القديمة وصوال إلى المسجد األقصى ،وأخرى تقضي الى توسيع

مكاف صبلة النساء الييوديات في ساحة البراؽ ،ومخطط إلقامة مصعد متطور في حائط البراؽ لمتسييؿ
عمى المصميف الييود.

وأوضحت الو ازرة أف ىذا جزء يسير لما يحاؾ وحيؾ ضد القدس والبراؽ مف حفريات وأنفاؽ وكنس
واستحداثات وطمس لممعالـ االسبلمية والعربية ،وتغيير لؤلسماء واالشكاؿ ،وجممة مف المشاريع السياحية،
والبنايات الشاىقة ،والقبلع ،مف أجؿ تسميط الضوء عمى ما يحدث ولفضح ممارسات االحتبلؿ ،وتعريتو،
لتصبح الصورة مكتممة لمعالـ أجمع حوؿ ما تفعمو "اسرائيؿ" في األ ارضي المحتمة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2015/8/25 ،
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تحذيرات مف دخوؿ االحتبلؿ حرًبا جديدة ضد األقصى:

ح ّذر مراقبوف فمسطينيوف مف انحدار المشيد السياسي في المسجد األقصى إلى أدنى مستوياتو ،وذلؾ
عقب انفراد االحتبلؿ اإلسرائيمي في إحكاـ سيطرتو عمى المسجد .ويتحكـ االحتبلؿ بشكؿ ممحوظ مؤخ اًر
في حركة الداخميف إلى األقصى ،وانتياؾ السيادة األردنية فيو مف خبلؿ مبلحقتو لحراس وموظفي
األوقاؼ اإلسبلمية والتضييؽ عمييـ واعتقاليـ في أغمب األحياف.
وفي تطور خطير ،اشترطت عناصر االحتبلؿ يوـ الثبلثاء ( )8/25عمى الرجاؿ الداخميف الى المسجد
األقصى تسميـ بطاقات اليوية ،وعدـ البقاء بداخمو لفترة طويمة ،وقالت إنو في حاؿ تأخروا عف الوقت
المسموح بو مف طرؼ االحتبلؿ فإنو سيتـ تحويؿ بطاقات اليوية إلى مركز "القشمة" لمتحقيؽ معيـ،
ومعاقبتيـ ،وربما توقيفيـ لساعات أو إبعادىـ عف المسجد األقصى.
وقاؿ الدكتور جماؿ عمرو إف المسجد األقصى أماـ سيناريو خطير جداً ،واف االحتبلؿ بات يتقدـ في
يصعد فييا مف إجراءاتو تجاه
إجراءاتو تجاه المسجد األقصى نحو األماـ ،وال ينتظر مناسبة حتى
ّ
األقصى والمصميف .ولفت عمرو إلى أف االحتبلؿ حقؽ أىدافًا كاف قد وضعيا في السابؽ ،ومف ىذه

األىداؼ السماح لممستوطنيف باقتحاـ األقصى بشكؿ يومي ،واتاحة المجاؿ أماميـ ألداء طقوس تممودية
فيو بشكؿ عمني ،ثـ االنتقاؿ الى مرحمة الدعـ الحكومي لممستوطنيف .وقاؿ إف إجراءات االحتبلؿ في
موضحا أف منع المصميف مف
الوقت الراىف تشبو تمؾ التي سبقت تقسيـ المسجد اإلبراىيمي في الخميؿ،
ً

دخوؿ األقصى ما ىو إال مقدمة لما سيحصؿ في موسـ األعياد القادـ.

وناشد عمرو العرب والمسمميف في العالـ ‘لى اتخاذ خطوات جادة وحاسمة تردع المؤسسة اإلسرائيمية عف
دوليا عمى
مخططاتيا نحو المسجد األقصى ،ودعا إلى إعبلف الدولة العبرية " ً
ىابيا" ،ومبلحقتيا ً
كيانا إر ً

جرائمو في القدس المحتمة والمسجد األقصى.

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2015/8/25 ،
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أطفاؿ المخيمات الصيفية يتصدوف القتحامات المستوطنيف ..واالحتبلؿ يصدر قائمة سوداء بحؽ
المرابطات:
عرقمت قوات االحتبلؿ يوـ األربعاء ( )8/19دخوؿ أطفاؿ المخيمات الصيفية المقدسية إلى المسجد
األقصى ،إال أف األطفاؿ وبعد تجميرىـ اندفعوا مرة واحدة وأزالوا السواتر الحديدية التي يقؼ عمييا جنود
االحتبلؿ وتمكنوا مف الدخوؿ إلى األقصى والمشاركة في التصدي القتحامات المستوطنيف الييود بيتافات
التكبير والمبلحقة ليـ خبلؿ جوالتيـ اإلستف اززية في المسجد المبارؾ.
طالبا ،يوـ الخميس ( ،)8/20باحات المسجد األقصى المبارؾ وسط
واقتحـ 45
ً
مستوطنا بينيـ ً 15
حراسة عناصر مف شرطة االحتبلؿ ،فيما اعتدت عناصر مف شرطة االحتبلؿ عمى المرابطيف في
األقصى أثناء تصدييـ القتحامات المستوطنيف بالتكبير.
ومنعت قوات االحتبلؿ ،صباح األحد ( ، )8/23دخوؿ  15سيدة إلى المسجد األقصى مف دوف ذكر
األسباب ،واحتجزت البطاقات الشخصية لباقي المصميف عند األبواب ،كشرط لدخوليـ ،واعتقمت فتاة عند
باب السمسمة ،في وقت اقتحمت فيو مجموعات ييودية المسجد األقصى .وقالت المرابطة المقدسية ىنادي
الحمواني إنيا حاولت الدخوؿ مف جميع أبواب المسجد األقصى لكنيا منعت بادعاء أف ىذا قرار مف
ضابط أمف االحتبلؿ في المسجد األقصى .وأضافت أنو تـ تيديدىا بأنو في حاؿ تخطت الحواجز
العسكرية المنصوبة عند مداخؿ المسجد األقصى فسيتـ اعتقاليا.
صباحا
مستوطنا ،المسجد األقصى
وفي السياؽ اقتحمت مجموعات ييودية بمغ عدد أفرادىا نحو 30
ً
ً

تحت حماية مشددة مف قوات االحتبلؿ ،وقوبموا بتكبيرات المصميف وىتافاتيـ المنددة باالقتحامات
والمناصرة لممسجد األقصى المبارؾ .واستدعت قوات االحتبلؿ أفرادا مف القوات الخاصة لمبلحقة النساء
عند باب الرحمة ،ما فاقـ مف توتر األوضاع.
ومنعت قوات االحتبلؿ صباح اإلثنيف ( )8/24النساء مف الدخوؿ إلى المسجد األقصى ،ونصبت
الحواجز العسكرية ،وعززت مف تواجدىا عمى جميع أبواب األقصى وأعادت نشر قوات التدخؿ السريع
عمييا ،فيما أغمقت جميع مداخؿ المسجد األقصى وأبقت عمى ثبلثة مفتوحة فقط ،ىي الغوانمة ،والممؾ
فيصؿ ،والقطانيف .وبحسب المركز اإلعبلمي لشؤوف القدس فإف قوات االحتبلؿ احتجزت ىويات معظـ
الرجاؿ قبيؿ الدخوؿ إلى المسجد األقصى ،واعتدت بالضرب عمى فتاة مقدسية عند باب السمسمة،
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واعتقمت امرأة عند باب حطة ،ومنعت إدارة مدرسة األقصى الشرعية مف إدخاؿ الكتب المدرسية لمعاـ
الجديد وتوزيعيا عمى الطبلب في األقصى ،األمر الذي دفع إدارة المدرسة لتسميميا خارج بوابات المسجد
األقصى .وأشار الى اف عددا مف النساء المبعدات عف المسجد األقصى يواصمف رباطيف عند باب
السمسمة ،ويطمقف التكبيرات والشعارات المناصرة لممسجد األقصى في وجو المستوطنيف وعناصر
مستوطنا مف جية باب
االحتبلؿ .وفي سياؽ متصؿ اقتحـ المسجد األقصى المبارؾ صباح اإلثنيف 30
ً

المغاربة وتحت حراسة مشددة مف قوات شرطة االحتبلؿ والوحدات الخاصة ،وقاموا بجولة في أرجاء
مختمفة مف المسجد المبارؾ.
مستوطنا صباح الثبلثاء ()8/25؛ باحات المسجد األقصى المبارؾ مف جية باب المغاربة
واقتحـ 43
ً
تعمد المستوطنوف استفزاز المصميف والمرابطيف في باحات المسجد؛
بحماية قوات الشرطة اإلسرائيمية .وقد ّ

وبعد ذلؾ توجيوا باتجاه باب السمسمة ،بعد تمقييـ شروحات عف "المعبد" وسط تكبيرات لممصميف

والمعتكفيف برحاب المسجد األقصى .في المقابؿ ،أغمقت قوات االحتبلؿ جميع أبواب المسجد األقصى ما
عدا ثبلثة أبواب ىي المجمس وحطة والسمسمة ،ومنعت النساء وطالبات المدرسة الثانوية الشرعية لمبنات
مف دخوؿ المسجد األقصى ،وشددت مف إجراءاتيا عمى األبواب .مف جية أخرى ،اعتدت قوات
االحتبلؿ ،بالضرب المبرح عمى المصميف المجتمعيف عند باب السمسمة مما تسبب بإصابة مسف وتحويمو
إلى المشفى لتمقي العبلج .كما اعتدت قوات االحتبلؿ عمى المصور الصحفي في “كيوبرس” محمد قزاز
أثناء تصويره أحداث منع المصميف مف دخوؿ المسجد األقصى واالعتداء عمييـ في منطقة باب حطة.
وبدوره طالب مركز “كيوبرس” اإلعبلمي بتوفير الحماية الدولية لمصحافييف واإلعبلمييف في مدينة القدس
المحتمة وخاصة في المسجد األقصى المبارؾ ،في ظؿ تصعيد قوات االحتبلؿ مف ممارساتيا الوحشية في
المدينة .مف جية أخرى ،منعت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي ،ظير الثبلثاء ،المعممة في مصاطب العمـ
ىنادي الحمواني مف دخوؿ المسجد األقصى مف جميع األبواب ،رغـ عدـ صدور أي قرار بإبعادىا.

موقع "فمسطينيو +"48المركز الفمسطيني لئلعبلـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"،
2015/8/25
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شؤون المقدسيين:
قرار إسرائيمي بإزالة وىدـ مرافؽ ممعب وادي حموة في سمواف:
أصدرت محكمة بمدية االحتبلؿ "لمشؤوف المحمية" في القدس المحتمة ،يوـ الخميس ( ،)8/20ق ار اًر يقضي
دونما ونصؼ الدونـ ،إضافة إلى ىدـ مرافقو وىي
بإزالة ممعب وادي حموة في بمدة سمواف والبالغ مساحتو ً
بعا ،إضافة إلى تجريؼ
بعا ،وبركس لمحيوانات مساحتو  40مت اًر مر ً
عبارة عف مخزف مساحتو  15مت اًر مر ً

المزروعات واألسفمت.

وقالت لجنة حي وادي حموة  -سمواف إف قرار "اليدـ واإلزالة" الذي صدر عف بمدية االحتبلؿ مطمع شير
يوما ،غير أف المجنة استممت القرار
حزيراف/يونيو الماضي يتيح إمكانية اإلعتراض عميو خبلؿ ً 30

عمميا إلغاء إمكانية االعتراض
الخميس عبر البريد ،أي بعد شيريف ونصؼ الشير عمى صدوره ،ما يعني ً
عمى ىذا القرار الجائر .وأوضح أحمد قراعيف ،عضو لجنة الحي ،أف قرار بمدية االحتبلؿ صادر ضد

"مجيوؿ" ،وىو يشير في أحد بنوده إلى أنو سيتـ تغريـ "المعترض" وفرض "أجرة اليدـ واإلزالة" عميو،
وذلؾ في محاولة لمنع أي شخص مف االعتراض عمى القرار عبر التيديد بالمبلحقة والتغريـ ،مشي اًر إلى
قانونا ،ذلؾ
تماما مف ىـ أصحاب األرض المستيدفة ومف ىي الجية
المخولة باالعتراض ً
أف البمدية تعمـ ً
ّ
اعا في المحاكـ اإلسرائيمية استمر عدة سنوات لمحفاظ عمى ىذه
ألنيا خاضت مع "لجنة الحي" صر ً
األرض التي تستخدـ كممعب.

وأشار قراعيف إلى أف بمدية االحتبلؿ حاولت مصادرة ىذه األرض عاـ  2007مف أجؿ تحويميا إلى
موقؼ لمسيارات ضمف مشاريع تخدـ المستوطنيف في سمواف ،حيث تـ االعتراض عمى ىذه القرار في
حينو لدى المحاكـ اإلسرائيمية ،وفي عاـ  2009حوؿ مركز "مدى اإلبداعي" األرض لممعب ألطفاؿ
الحي بموافقة مف المحكمة المركزية .وقامت ما تسمى "سمطة الطبيعة" اإلسرائيمية في عاـ  2012بيدـ
مرافؽ الممعب بحجة "إزالة القمامة" تحت غطاء أمر "تنظيؼ األرض" ،حيث تـ ىدـ المقيى الثقافي
والبركسات والمخازف ودورات المياه.

صحيفة القدس المقدسية2015/8/20 ،
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عاما جديداً في معتقبلت االحتبلؿ:
أسير مقدسي يدخؿ ً
ذكرت "لجنة أىالي األسرى والمعتقميف المقدسييف" يوـ السبت ( ،)8/22أف األسير الفمسطيني سامر
عاما) دخؿ عامو الػ  15عمى التوالي في معتقبلت االحتبلؿ التي تنقؿ بينيا طواؿ فترة
غازي متعب (ً 38

أسره.

وأعتقؿ متعب بتاريخ  ،2001/8/21حيث أدانتو محكمة االحتبلؿ باالنتماء لصفوؼ "الجبية الشعبية
وحكـ عميو بالسجف
لتحرير فمسطيف" ،إضافة إلى المشاركة في عمميات مقاومة ضد أىداؼ إسرائيميةُ ،

لمدة  25عاما.

موقع "فمسطينيو 2015/8/22 ،"48
اقتحاـ العيساوية  ..واصابات باالختناؽ واستيداؼ مصوريف صحفييف:
اقتحمت قوات االحتبلؿ مساء األربعاء ( )8/19قرية العيساوية لممرة الثانية عمى التوالي ،وأطمقت القوات
وابؿ مف قنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع والمياه العادمة نحو الشباف والبيوت السكنية وسط القرية ،مما أدى
إلى إصابة العشرات باالختناؽ .واعتقمت عناصر المستعربيف طفبلً لـ تعرؼ ىويتو ،فيما رد عمييا الشباف
بإلقاء الحجارة نحوىا والزجاجات الحارقة.
عصر قرية العيساوية مف جميع مداخميا وقامت بإطبلؽ قنابؿ الغاز
وكانت قد اقتحمت قوات االحتبلؿ
اً
المسيؿ لمدموع واألعيرة المطاطية ورشقت المياه العادمة نحو بيوت السكاف .وأصيب عدد مف السكاف
باالختناؽ جراء استنشاؽ الغاز المسيؿ لمدموع ،فيما أصيب المصور الصحفي فايز أبو رميمة بحروؽ في
رقبتو جراء إصابتو بقنبمة الغاز المدمع ،كما أصيب مصور 'كيوبرس' مصطفى خاروؼ بعيار مطاطي
في ساقو.
مف جية أخرىُ ،نظّمت عصر الخميس ( )8/20وقفة عند المدخؿ الغربي لقرية العيسوية بالقدس

احتجاجا عمى سياسة "العقاب الجماعي" ضد سكانا فيما اندلعت مساء الخميس مواجيات عند
المحتمة؛
ً

المدخؿ الشرقي لقرية العيسوية ،ونصبت قوات االحتبلؿ حاج اًز طيا ار بالقرب مف المدخؿ الرئيسي لمقرية،
وقامت بمنع السكاف العبور مف خبللو لمقرية وأجبرتيـ عمى اتخاذ طريؽ التفافية.
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وفي سياؽ آخر ،أوضح شيود عياف أف مواجيات اندلعت مساء األحد ( ،)8/23في شارع سمماف
الفارسي بالطور ،قامت خبلليا القوات بإلقاء قنابؿ الصوت واألعيرة المطاطية نحو الشباف مف دوف
إصابة أحد منيـ .مف جية أخرى نصبت قوات االحتبلؿ عصر األحد حاج اًز طيا اًر في حي الشيخ جراح
بالقدس المحتمة ،وقامت بتوقيؼ المركبات والحافبلت وتفتيشيا والتدقيؽ في ىويات السائقيف والركاب.
كما داىمت عناصر مف مخابرات االحتبلؿ والقوات الخاصة يوـ اإلثنيف ( )8/24منزؿ النائب في
المجمس التشريعي الفمسطيني المبعد إلى راـ اهلل أحمد عطوف في بمدة صور باىر جنوب شرؽ القدس
المحتمة ،مف دوف معرفة األسباب.

موقع "فمسطينيو  +"48المركز الفمسطيني لئلعبلـ2015/8/23 ،
ويفرج عف آخريف:
ويبعد ُ
االحتبلؿ يمدد توقيؼ عدد مف المقدسييفُ ..

أخمت محكمة "الصمح" ،يوـ الخميس ( ،)8/20سبيؿ حارس المسجد األقصى عرفات سمير يوسؼ
نجيب ( 31عاما) ،بعد أف فرضت عميو دفع كفالة مالية قيمتيا ألؼ شيكؿ ،والتوقيع عمى كفالة طرؼ
ثالث بقيمة  14ألؼ شيكؿ ،واالشتراط عميو عدـ الحديث مع ضابط الشرطة ،حيث وجيت لو المحكمة
تيمة االعتداء عميو في األقصى .فيما أخمت محكمة "الصمح" سبيؿ المرابطة خديجة خويص ،مع اإلبقاء
يوما.
عمى القرار السابؽ الصادر بحقيا والقاضي باإلبعاد عف األقصى لمدة ً 60

وأوضح المحامي حمزة قطينة مف مؤسسة “قدسنا لحقوؽ االنساف” ،أنو قُدمت الئحة اتياـ بحؽ الشاب

أحمد الشاويش ( 22عاما) مف سكاف باب حطة بالبمدة القديمة ،بادعاء التضامف مع منظمة غير قانونية
وعرقمة عمؿ شرطي ،ومددت محكمة "الصمح" توقيفو .كما تـ تقديـ الئحة إتياـ ضد الشاب طارؽ
مشددة واىانة موظؼ عاـ ،وتـ
التميمي ( 22عاما) مف سكاف باب حطة ،بمياجمة الشرطة بظروؼ ّ
تمديد توقيفو .ولفت المحامي قطينة أف الشرطة اعتقمت الفتاة سندس غيث ( 18عاما) مف داخؿ المسجد
األقصى ،بحجة منع المستوطنيف مف التجوؿ في المسجد والقياـ بعمؿ مخالؼ لمنظاـ العاـ .وقد تـ
اإلفراج عنيا بكفالة والدىا ،بشرط الحضور لممحكمة يوـ األحد القادـ .كما قررت شرطة االحتبلؿ في
يوما.
مركز تحقيؽ "القشمة" إبعاد الفتاة إسراء أبو ىدواف ويوسؼ العجموني عف األقصى لمدة ً 15
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مف جية أخرى ،أخمت محكمة "الصمح" سبيؿ القاصر أسماء أبو ماضي ( 16عاما) ،مف دوف شروط
كونيا تتعمـ بمدرسة في األقصى .أما القاصر نور الصفدي ( 16عاما) فقد قررت محكمة "الصمح"
يوما .مف جية أخرى أفرجت المحكمة المركزية عف الشاب محمود
إبعادىا عف المسجد األقصى لمدة ً 14

زيداف محمود وتبرئتو مف التيـ الموجو ضده ،بعد  10أشير مف التحقيؽ معو في سجف "المسكوبية".
وأوضح المحامي محمد محمود أف محكمة "الصمح" مددت توقيؼ كؿ مف الصحفي الناشط عناف عيسى
نجيب وسامر أبو عيشة وعبد اهلل السنجبلوي ،كما مددت توقيؼ الشباف ليث عبد ربو ،وخميؿ عبده،
ومحمد الشمودي مف بيت حنينا.
وأفرجت سمطات االحتبلؿ يوـ اإلثنيف ( )8/24عف األسير المقدسي ناصر زياد عبد اهلل إبراىيـ (20
عاماً) مف سجف النقب الصحراوي ،بعد قضاء مدة حكمو البالغة  21شي اًر وثبلثة أياـ ،حيث تـ اإلفراج
عنو مف سجف "النقب" الصحراوي.

موقع "فمسطينيو 2015/8/24،"48
االحتبلؿ يعتقؿ عدداً مف المقدسييف:
اعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي صباح األربعاء ( ،)8/19الشابيف رأفت ومصطفى الشوا مف بمدة
العيزرية جنوب شرؽ القدس ،عقب مواجيات عنيفة شيدتيا البمدة في ساعات الميؿ تضامنا مع األسير
محمد عبلف .كما اعتقمت قوات االحتبلؿ الشاب محمد عبد المطيؼ ،بعد دىـ منزلو في البمدة القديمة
بالقدس المحتمة .وفي بمدة العيسوية وسط القدس ،اعتقمت قوات االحتبلؿ منير كايد محمود ،وتـ تحويؿ
المعتقميف إلى مراكز توقيؼ وتحقيؽ تابعة لبلحتبلؿ في المدينة المقدسة.
المفضية إلى المسجد
كما اعتقمت قوات االحتبلؿ المقدسي طبلؿ الرجبي مف منطقة باب السمسمة ُ
وسمّـ أم اًر بعدـ
األقصى ،واقتادتو عمى الفور إلى مركز التوقيؼ والتحقيؽ 'القشمة' في القدس القديمة ُ

ومبعد عف
االقتراب مف أبواب األقصى مسافة  500متر ،عمماً أف الرجبي مف سكاف القدس المحتمةُ ،
المسجد األقصى مدة  30يوماً .وأفاد مراسؿ كيوبرس أف قوات االحتبلؿ اعتقمت ثبلث فتيات أثناء
ىف :أسماء أبو ماضي ،واسراء أبو ىدواف ،ونور الصفدي وأعمارىف (16
خروجيف مف أبواب األقصى ّ
عاما) ،والفتى يوسؼ العجموني ( 14عاما) والشاب إبراىيـ العسيمي أثناء خروجيما مف المسجد االقصى.
ً

02

وذكر رئيس لجنة أىالي األسرى والمعتقميف المقدسييف ،أف قوات االحتبلؿ اعتقمت الشباف سامر أبو
عيشة ،وعبد اهلل سنجبلوي ،وحذيفة شريتح ،وطارؽ التميمي ،بعد اقتحاـ منازليـ في واد الجوز والبمدة
القديمة بالقدس المحتمة ،كما اعتقمت الشاب محمد عدناف محمود مف قرية العيسوية.
واعتقمت شرطة االحتبلؿ يوـ الخميس ( )8/20المعممة خديجة خويص بالقرب مف "باب السمسمة" ،بحجة
عدـ االلتزاـ بشروط إبعادىا عف المسجد األقصى .واعتقمت قوات االحتبلؿ مساء األحد ( )8/23الشاب
أحمد نعيـ عشاير ( 17عاما) ،خبلؿ مواجيات إندلعت في الطور في القدس المحتمة .وأعادت مخابرات
عمما أف محكمة االحتبلؿ أفرجت
االحتبلؿ اعتقاؿ الطفؿ ليث عبد ربو ( 16عاما) مف مدينة القدسً ،
عنو نيار السبت.
واعتقمت قوات االحتبلؿ ،يوـ اإلثنيف ( ،)8/24شابة مف باب حطة المؤدي لممسجد األقصى .بينما
أشارت مصادر فمسطينية إلى أف جيش االحتبلؿ اعتقؿ شابيف مف بمدتي "عناتا" و"العيسوية" بالقدس
المحتمة خبلؿ حمميا شنيا فج اًر ،عرؼ منيـ الشاب أحمد الشيخ ،كما اعتقؿ الطفؿ قصي داري ،بعد دىـ
منزلو بقرية العيسوية وسط القدس المحتمة إضافة العتقاؿ طفميف قاصريف مف حي شعفاط وسط المدينة.
واعتقمت شرطة االحتبلؿ ظير اإلثنيف ثبلثة فتية مقدسييف مف المسجد األقصى المبػارؾ ىػـ :ميػدي أبػو
جميعػا إلػى مركػز شػرطة االحػتبلؿ "بيػت إليػاىو" القريػب
عصب ،وأحمد السبليمة ،وأدىـ زعتػري واقتػادتيـ
ً

مف "باب السمسمة".

واعتقمت قوات االحتبلؿ عصر اإلثنيف الطفؿ محمد نور فتحي أبو ناب ( 13عاماً) ،والفتى ىيثـ داود
يوسؼ بركات ( 17عاماً) مف بمدة سمواف ،والطفؿ أحمد أبو رميمة مف باب الساىرة في القدس المحتمة،
واقتادتيـ إلى مركز شرطة االحتبلؿ في شارع صبلح الديف في المدينة .واعتقمت قوات االحتبلؿ
اإلسرائيمي فجر الثبلثاء ( ،)8/25الفتى مؤيد إدريس بعد دىـ منزؿ عائمتو وتفتيشو في البمدة القديمة
بالقدس المحتمة.

المركز الفمسطيني لئلعبلـ+موقع "فمسطينيو  +"48وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"
+صحيفة القدس المقدسية2015/8/25 ،
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االحتبلؿ ييدـ بناية سكنية و 3منازؿ قيد اإلنشاء في القدس:
ىدمت جرافات االحتبلؿ ،فجر األربعاء ( ،)8/19بيدـ بناية سكنية مكونة مف طبقتيف في حي وادي
لعائمتي طوطح والتوتنجي المقدسيتيف،
الجوز مف القدس المحتمة ،بحجة عدـ الترخيص .وتعود البناية
ّ
وكاف قد بدأ تشييدىا قبؿ تسعة شيور ،وىي مكونة مف  3طبقات ،وبواقع  6شقؽ سكنية ،إحداىا مبني
قبؿ احتبلؿ القدس عاـ 1967ـ.
مف جانبيا ،أفادت عائمة طوطح أف محكمة تابعة لبمدية االحتبلؿ فرضت عمييـ غرامة مالية بقيمة 550
ألؼ شيقؿ ،لتأجيؿ أمر اليدـ ،وبعد رفضيـ اليدـ أصدرت المحكمة ق ار ًار يقضي بيدـ البناية دوف تحديد
الموعد ،وفوجئوا بعممية اإلقتحاـ واليدـ في ساعات الفجر األولى.
وىدمت جرافات إسرائيمية ،فجر الثبلثاء ( 3 ،)8/25منازؿ قيد اإلنشاء في حي المروج ببمدة سمواف وفي
جبؿ المكبر بالقدس المحتمة ،بذريعة البناء دوف ترخيص.
يذكر أف شير آب/أغسطس الجاري شيد حممة استيداؼ واسعة لمباني سكنية وصناعية مف خبلؿ
عمميات اليدـ بحجة البناء مف دوف ترخيص ،والتي كاف آخرىا في حي واد الجوز في القدس وبمدة
بيرنباال شماؿ المدينة.

المركز الفمسطيني لئلعبلـ +صحيفة القدس المقدسية2015/8/25 ،
شؤون االحتالل:
"يعموف" يأمر بيدـ منازؿ متيميف بتنفيذ عمميات بالضفة والقدس:
ذكر الموقع االلكتروني لصحيفة "معاريؼ" العبرية ،مساء الثبلثاء ( ،)8/18أف وزير الجيش اإلسرائيمي
"موشيو يعموف" وقّع أوامر ىدـ منازؿ لمتيميف بتنفيذ عمميات ضد الجيش اإلسرائيمي ومستوطنيو في
ويوميا نشيد محاوالت لتنفيذ
الضفة والقدس المحتمتيف ،مؤكداً بأف "األوضاع في الضفة ليست ىادئة،
ً
ىجمات" ،ولف نسمح ألي (إرىابي) باإلعتداء عمى جنودنا ومواطنينا" ،مضيفًا" ،سنواصؿ اتخاذ إجراءات

لردع اإلرىابييف ،ولذا صادقت عمى ىدـ مزيد مف منازؿ اإلرىابييف الذيف نفذوا عمميات مؤخ ار".
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وفي سياؽ آخر ،دعا وزير الجيش اإلسرائيمي "موشيو يعموف" ،مساء األربعاء ( ،)8/19جنود جيشو لقتؿ
يدعى االحتبلؿ أنو يحاوؿ
أي فمسطيني بمجرد شعورىـ بالخطر ،في رسالة واضحة لقتؿ كؿ فمسطيني ّ
تنفيذ عممية .ونقؿ موقع "والبل" العبري عف يعموف قولو خبلؿ زيارتو لكتيبة مشاة في وادي األردف ،إ ّف

"الدولة العبرية تواجو تحديات أمنية كثيرة وال بد مف المحافظة عمى اليقظة لمنع اليجمات التي أصبحت

بشكؿ روتيني خاصةً وأننا أصبحنا نرى أحداثا متعددة في األياـ األخيرة لميجوـ ضد الجيش" .وادعى
وجود "شبكات إرىابية" تخطط لتنفيذ عمميات فردية وأخرى تنظيمية بيدؼ المساس بالجنود والمستوطنيف
في الضفة والقدس .وأضاؼ" :إذا وقع حدث فوري وخطير يجب العمؿ عمى تحييد منفذ العممية وازالة
الخطر ما يقمؿ فرص إمكانية نجاح حدوث ضرر ضد الجنود".

صحيفة القدس المقدسية2015/8/19 ،
االحتبلؿ يواجو انتفاضة شباب القدس بيوـ دراسي طويؿ:
ذكرت صحيفة "ىآرتس" يوـ األربعاء ( ،)8/19أف بمدية االحتبلؿ و"و ازرة المعارؼ" في حكومة االحتبلؿ
ستقوماف بتمويؿ يوـ دراسي طويؿ في جميع المدارس الثانوية في شرقي القدس المحتمة ،وذلؾ في
محاولة لمواجية عمميات رشؽ الحجارة التي تتـ في المدينة في أعقاب االنتياء مف اليوـ الدراسي.
وأشارت الصحيفة إلى أف ىذه الخطة تـ تطبيقيا منذ منتصؼ العاـ الفائت في  9مدارس في األحياء
التي تكثر فييا المواجيات ومف بينيا سمواف ،والعيسوية ،وشعفاط ،وبيت حنينا والطور .ولفتت الصحيفة
إلى أف ىذه الخطة التي تمت الموافقة عمييا مف قبؿ الحكومة و"و ازرة المعارؼ" ،ستعمـ عمى حوالي 15
مدرسة أخرى مف المدارس فوؽ األساسية وبكمفة تقدر بػ  900ألؼ شيكؿ.

صحيفة القدس المقدسية2015/8/19 ،
 252وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بسغات زئيؼ":
ذكرت اسبوعية "يروشاليـ" العبرية ،يوـ الجمعة ( ،)8/21أف شركة "تسرفاتي شمعوف" اإلسرائيمية تُ ّعد

لبناء  252وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "بسغات زئيؼ" شمالي القدس المحتمة ،مشيرة إلى أف الشركة
رضا مساحتيا  7دونمات في المستوطنة مف شركة "ب  -يثير"
ّ
تدعي أنيا اشترت األسبوع الماضي أ ً
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أرضا باإلمكاف إقامة  92وحدة سكنية جديدة عمييا .ومف
بمبمغ  50مميوف شيكؿ ،وتممؾ الشركة أيضا ً
المقرر أف تحصؿ الشركة في ىذه األياـ عمى رخص بناء لمقطعة األخرى ومف المقرر أف تبدأ بتسويؽ

المباني في القطعتيف قر ًيبا.

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2015/8/21 ،

االحتبلؿ يحاوؿ االستيبلء عمى أراض فمسطينية جديدة بالقدس:
قررت إقامة "حديقة
ذكرت صحيفة "يروشاليـ" في تقرير موسع يوـ الجمعة ( ،)8/21أف بمدية االحتبلؿ ّ

مؤقتة" لمدة خمسة أعواـ ،عمى مساحة حوالي  1300دونـ عمى سفح جبؿ "المشارؼ" في شرقي القدس

مبينة أنو توجد في ىذه المنطقة أراض فمسطينية خاصة يممكيا
المحتمة بيف
بمدتي الطور والعيساويةّ ،
ّ
مواطنوف مف العيساوية والطور ،كما أف جزًءا منيا يتبع لمجامعة العبرية وآخر يتبع مستشفى "المطمع"،
كما توجد فييا قاعدة عسكرية إسرائيمية.

التماسا إلى محكمة "الشؤوف المحمية" طالبوا فيو بالغاء
قدـ مواطنوف مف الطور والعيساوية مؤخ اًر
وقد ّ
ً

معمقة
قرار البمدية وىو دفع لجنة االستئناؼ القطرية لرفض تنفيذ المخطط ،وتوجيو تعميمات باجراء دراسة ّ
يضا عمى رأي عرضتو و ازرة البيئة اإلسرائيمية ،أكد عدـ
الحتياجات سكاف المنطقة .وارتكزت المجنة أ ً

وجود حاجة بيئية جادة إلى إقامة "حديقة قومية" عمى وجو التحديد في ىذه المنطقة.

وقد بادر سكاف الطور قبؿ حوالي  7سنوات إلى إعداد مخطط ىيكمي تضمف "قرية تعميمية" كبيرة ،إال أف
بمدية االحتبلؿ لـ تصادؽ عمى مخططيـ رغـ النقص الكبير في الصفوؼ الدراسية في شرقي القدس،
ورغـ توجيو المحكمة العميا تعميمات بالمصادقة عمى إقامة ىذه الصفوؼ.
ويقوؿ حاتـ خويص ،أحد أصحاب األراضي ،إف المحاوالت المتكررة لمبمدية لمسيطرة عمى األراضي
موضحا ،أف
أجبرت السكاف عمى تشكيؿ جبية واحدة مناىضة ليا ،وىكذا أوجدت لجانا قوية في البمدة،
ً

مف بيف النجاحات التي أحرزتيا ىذه المجاف في السنوات االخيرة لجـ محاوالت البمدية لمصادرة أراض،
مف خبلؿ ممارسة ضغوط دولية عمى الحكومة االسرائيمية بعد توجو المجاف إلى دولة اجنبية.
وزعمت بمدية االحتبلؿ ،أف ق اررات "البستنة" تيدؼ لمحفاظ عمى البيئة والطبيعة في الحديقة القومية ومنع

إلقاء نفايات البناء والتراب في المنطقة ،وتطوير المنطقة ونصب مقاعد ومظبلت .يذكر أف ق اررات
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"البستنة" تصدر وفقاً لمقانوف الذي ينص عمى إمكانية تطوير أراض خاصة غير مستخدمة ،ويشار إلى
أف ىذه الق اررات ال تمنع االستخداـ المستقبمي الذي يوفره القانوف ألصحاب األراضي ،كما أف ىذه
الق اررات غير متعمقة بحدود "الحديقة القومية" وال بتنظيميا.

صحيفة القدس المقدسية2015/8/22 ،
تصعد عمميات اليدـ والتيجير بالضفة
تقرير أممي" :إسرائيؿ"
ّ

أعمنت األمـ المتحدة ،يوـ الجمعة ( ،)8/21أف سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي ىدمت األسبوع الماضي ما

ال يقؿ عف  63مف المنازؿ والبنى التحتية في الضفة الغربية المحتمة ،مما أدى إلى تيجير 132
فمسطينيا ،بينيـ  82طفبلً ،وىو العدد األكبر منذ  3أعواـ.
ً

بناء عمى األقؿ ،بينيا 81
وأوضحت األمـ المتحدة أنو منذ بداية العاـ أزالت سمطات االحتبلؿ ً 356

ممولة بمساعدات دولية في المنطقة "ج" الخاضعة لمسيطرة العسكرية اإلسرائيمية ،حيث ال يسمح
لمفمسطينييف بالبناء ،والتي تشكؿ  %60مف مساحة الضفة الغربية .وقاؿ روبرت بايبر ،منسؽ األنشطة
اإلنسانية لؤلمـ المتحدة في األراضي المحتمة ،إف "عمميات اليدـ ىذه حصمت بالموازاة مع توسيع
اقعيا عمى أي وجود فمسطيني
لممستوطنات" .وأضاؼ إف خطة إعادة إسكاف ىذه المجموعات ستقضي و ً

داخؿ وحوؿ مشاريع اإلستيطاف ،التي تشمؿ بناء آالؼ المساكف اإلسرائيمية حوؿ القدس.

وأوضح بايبر أف الدولة العبرية تريد تيجير سبعة آالؼ مف سكاف ىذه المناطؽ مف البدو إلى الشرؽ في
وادي األردف ،تحت شعار ضماف مسكف أفضؿ ليـ ،لكف األمـ المتحدة والمدافعيف عف حقوؽ اإلنساف
يروف ذلؾ "تيجي ار قسريا".
وخيما أو مبلجئ
وقالت األمـ المتحدة واالتحاد األوروبي إف "إسرائيؿ" ىدمت اإلثنيف الماضي مساكف
ً
فمسطينيا ،بينيـ  49طفبلً ،وىو رقـ قياسي في  24ساعة منذ نياية ،2012
مؤقتة ،كانت تؤوي 78
ً
موليا االتحاد األوروبي.
وبعض البنى التحتية التي أزيمت ّ

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2015/8/22 ،
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مستوطنوف يعتدوف عمى مقدسي:
اعتدى مستوطنوف متطرفوف ،مساء األربعاء ( ،)8/19عمى سائؽ حافمة فمسطيني يعمؿ في شركة
باصات "إيغد" اإلسرائيمية ،وأصابوه بجروح طفيفة ،بالقرب مف "كنيوف المالحة".
وقاـ حارس في البؤرة اإلستيطانية "بيت العسؿ" في الحارة الوسطى بسمواف ،مساء الخميس (،)8/20
مما ّأدى إلى حدوث مشادات كبلمية بيف
برش غاز الفمفؿ نحو طفؿ بينما كاف يسير في الشارعّ ،

الحارس وأىالي الحي ،فحضرت لممكاف شرطة االحتبلؿ ،وقامت بإلقاء قنابؿ الصوت نحو الشباف حيث
أصيب الطفؿ بحروؽ في يده.
مف جية أخرى ،أصيب شاب فمسطيني ،يوـ الجمعة ( ،)8/21بنيراف قوات "حرس الحدود" التابعة لجيش
االحتبلؿ اإلسرائيمي في سوؽ "محني ييودا" بمدينة القدس المحتمة .و ّادعت شرطة االحتبلؿ أف الشاب
رد
حاوؿ االستيبلء عمى السبلح الشخصي لجندي إسرائيمي في منطقة سوؽ "محني ييودا" ،األمر الذي ّ
مما أسفر عف إصابتو بعدة أعيرة نارية ،عمى حد زعميا.
عميو األخير بإطبلؽ الرصاص صوب الشابّ ،

موقع "فمسطينيو  +"48المركز الفمسطيني لئلعبلـ2015/8/21 ،

"ىيرتسوغ" 100 :يوـ عمى حكـ نتنياىو لـ تجمب سوى العار
قاؿ زعيـ حزب المعارضة اإلسرائيمية يتسحاؽ ىيرتسوغ ،مساء األحد ( ،)8/23إف نتنياىو وبعد مرور
 100يوـ عمى حكمو الجديد لـ يجمب سوى العار لمدولة العبرية .وذكر أف حكومة نتنياىو أخفقت كثي اًر،
مشي اًر إلى تراجع النمو االقتصادي في الدولة العبرية مقارنةً باليوناف التي تعاني أزمة مالية واقتصادية
وقاؿ" :أصبحنا إحدى دوؿ العالـ الثالث".

صحيفة القدس المقدسية2015/8/23 ،

08

ريفميف :لف نتنازؿ عف أي جزء في "أرض إسرائيؿ"
صرح الرئيس اإلسرائيمي رؤبيف ريفميف خبلؿ استقبالو صباح اإلثنيف ( )8/24وفداً يمثؿ ما يسمى "رؤساء
ّ

المجالس المحمية لممستوطنات في الضفة الغربية" ،أنو "لف يتـ التنازؿ عف أي جزء مف أرض إسرائيؿ".

وجاءت زيارة الوفد لريفميف "لئلعراب عف معارضة وغضب المستوطنيف مف حممة االعتقاالت التي تمت
ضد نشطاء مف المستوطنيف ،فيما اعتبروه مبلحقة لممستوطنيف عبر فرض االعتقاؿ اإلداري وأوامر
اإلبعاد ليؤالء النشطاء ،ومحاولة لنزع الشرعية عف اإلستيطاف" .مف جانبو ،أعرب رئيس الوفد عف
معارضة المستوطنيف لعممية تجميد اإلستيطاف وقاؿ "إف القرار بتجميد االستيطاف خاطئ حتى في ظؿ
سببا في تشويش حياة مئات اآلالؼ مف
الضغوط الغربية عمينا ،فإف ىذه الضغوط يجب أال تكوف ً
المستوطنيف في الضفة الغربية".

صحيفة القدس المقدسية2015/8/24 ،
إصابة  5مستوطنيف بالقدس رشقًا بالحجارة:
أصيب  5مستوطنيف مساء الثبلثاء ( ،)8/18بجروح جراء تعرض حافمتيـ لمرشؽ بالحجارة ،في مدينة
القدس المحتمة .وزعمت إذاعة جيش االحتبلؿ "أف قوات كبيرة مف الشرطة اإلسرائيمية ،توجيت إلى حي
الطور ،في القدس لمبحث عف المياجميف" ،مضيفةً أف وتيرة اليجمات عمى أىداؼ "إسرائيمية ،بدأت تتزايد
خبلؿ األياـ الماضية".
وأصيب مساء األربعاء ( )8/19جندي مف قوات االحتبلؿ بجراح طفيفة جراء إلقاء ممثميف زجاجة حارقة
جنديا
باتجاه دورية لئلحتبلؿ في حي العيسوية بمدينة القدس لمحتمة .فيما ذكرت مصادر عبرية أف
ً

ائيميا أصيب بجروح ما بيف المتوسطة إلى خطيرة ،جراء انفجار عبوة ناسفة عمى طريؽ ( )60قرب
إسر ً

حاجز "النفؽ" شرؽ القدس المحتمة .وأشارت مصادر عبرية إلى أف مناطؽ القدس والضفة شيدت منذ
ساعات صباح األربعاء  18عممية رشؽ بالحجارة والقاء مولوتوؼ.
وفي سياؽ متصؿ ،ذكرت إذاعة االحتبلؿ ،أف مركبات لممستوطنيف تعرضت فجر الجمعة ()8/21
إللقاء الحجارة قرب محطة الوقود "دور الوف" ،مما أدى إلى إصابة راكب دراجة نارية كاف يسير باتجاه
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مستوطنة "موديعيف" بجروح طفيفة في رأسو .كما أصبب ثبلثة مستوطنيف كانوا يسيروف في اإلتجاه
المعاكس بجروح طفيفة.
وأصيبت مستوطنة يوـ اإلثنيف ( )8/24بجروح طفيفة ،جراء إلقاء شباف حجارة باتجاه حافمة إسرائيمية
قرب جبؿ الزيتوف بالقدس.

المركز الفمسطيني لئلعبلـ +صحيفة القدس المقدسية2015/8/24 ،
المستوطنات اإلسرائيمية تطالب بيدـ  15منزالً عربيا قرب القدس:
قالت اإلذاعة اإلسرائيمية يوـ اإلثنيف ( )8/24بأف" مستوطنات أدوميـ ،ونوفي برات ،وألوف ،الواقعة شرقي
القدس المحتمة ،تقدمت بطمب إلى المحكمة العميا ،ليدـ  15منزالً ،شيدت مف دوف ترخيص عمى أراض
تابعة لممستوطنات ،بمساعدة االتحاد األوروبي ،لغرض إسكاف أبناء العشائر البدوية في المنطقة".
وقاؿ عضو المجمس التشريعي عف القدس ،أحمد عطوف" ،االحتبلؿ يسعى إلى تيجير نحو  7آالؼ
فمسطيني مف البدو ،وسط الضفة ،وشرقي مدينة القدس ،لمسيطرة عمى آالؼ الدونمات" .وأضاؼ
"الحكومة اإلسرائيمية بدأت عممياً بتيجير بعض العائبلت مف المناطؽ المحاذية لمستوطنة معالي أدوميـ".
وأشار عطوف إلى أف "اليدؼ اإلسرائيمي مف التضييؽ عمى البدو ،ىو السيطرة عمى األراضي المحيطة
بشرقي القدس ،إضافة إلى منع التواصؿ بيف المدينة والضفة الغربية ،بيدؼ منع أي فرصة لقياـ دولة
فمسطينية عمى حدود عاـ ."1967

موقع "فمسطينيو 2015/8/24 ،"48
التفاعل مع القدس:
باف كي موف :خطط "إسرائيؿ" بشأف إعادة توطيف البدو الفمسطينييف تخالؼ القانوف الدولي
جدد األميف العاـ لؤلمـ المتحدة “باف كي موف” ،يوـ الثبلثاء ( ،)8/18التأكيد عمى أف خطط الدولة
العبرية الرامية إلعادة نقؿ وتوطيف البدو الفمسطينييف مف بمداتيـ القريبة مف شرقي القدس ،تتعارض مع
القانوف الدولي.
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وأعربت نائب المتحدث الرسمي باسـ األميف العاـ لؤلمـ المتحدة فانينا ماستراسي ،عف قمؽ المنظمة
الدولية إزاء مواصمة السمطات اإلسرائيمية ،ىدـ منازؿ الفمسطنييف في اآلراضي الفمسطينية في المنطقة
“ج” القريبة مف شرقي القدس المحتمة .وقالت "لقد تـ ىدـ ما مجموعو  22مبنى في أربعة تجمعات ،مما
فمسطينيا ،مف بينيـ  49طفبلً ،والغالبية العظمى منيـ مف البلجئيف الفمسطينييف".
أدى إلى تيجير 78
ً
ومضت قائمة "وفقا لسجبلت األمـ المتحدة ،يعد ىذا أكبر عدد مف النازحيف الفمسطينييف في الضفة

الغربية في يوـ واحد ،منذ ما يقرب مف ثبلث سنوات".

صحيفة "رأي اليوـ"2015/8/18 ،
ندوة في طرابمس المبنانية بعنواف 'القدس تجمعنا':
نظّـ ممتقى الجمعيات األىمية المبنانية ،بالتعاوف مع الرابطة الثقافية في مدينة طرابمس شماؿ لبناف ،يوـ
السبت ( ،)8/22ندوة بعنواف 'القدس تجمعنا' .حضر الندوة حشد مف الفاعميات والشخصيات المبنانية
والفمسطينية ،تقدميـ "مقبؿ مالؾ" ممثبلً لرئيس الحكومة المبنانية األسبؽ نجيب ميقاتي ،وعمماء ديف
ومطارنة وممثموف عف المؤتمر الشعبي المبناني وحزب "طميعة لبناف العربي اإلشتراكي" ،واألحزاب
والفصائؿ الفمسطينية ،وحشد مف رؤساء الجمعيات األىمية والكشفية وأبناء طرابمس.
وشدد زىير الصوفي في كممة ممتقى الجمعيات ،عمى أىمية إعادة تصويب البوصمة العربية نحو فمسطيف
داعيا إلى مواجية مشاريع تيويد القدس والعمؿ مف أجؿ دعـ نضاؿ شعبنا في القدس
والمقدسات،
ً
واألراضي المحتمة.

وقاؿ مطراف عكار وتوابعيا وزحمة لمروـ األرثوذكس باسيميوس منصور في مداخمتو' :إف لـ تعد القدس
وفمسطيف الى أىميا ،سيعاني العالـ مف شرور كبيرة' ،وأضاؼ' :القدس عربية النشأة والتاريخ وأوؿ مف
سكنيا ىـ اليبوسيوف العرب الذيف بنوا القدس وحصنوىا' .وذ ّكر بما قالو البطريرؾ الياس الرابع في مؤتمر
إسبلمي عالمي في مكة المكرمة' :أناشدكـ أف تدعموني اليوـ في قضيتي األولى التي ىي قضية فمسطيف
وفي قمبيا القدس' .وختـ' :القدس قضية كؿ المظموميف في العالـ'.
مف جيتو ،ذ َكر مسؤوؿ الشؤوف الدينية في المؤتمر الشعبي المبناني اسعد السحمراني بما تضمنو البياف
الصادر عف المؤتمر العممائي الموسع المنعقد في القاىرة بدعوة مف األزىر الشريؼ عاـ  2002بأف
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'قضية تحرير فمسطيف مف اإلغتصاب اإلسرائيمي وحؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره ،ىي قضية
وطنية وقومية واسبلمية ،وىي قضية عادلة إنسانية بالنسبة لكؿ الشرفاء الذيف يدافعوف عف التحرر
الوطني وحؽ تقرير المصير'.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2015/8/22 ،
"حماس" تحذر االحتبلؿ مف االستمرار في تدنيس "مأمف اهلل":
مغبة اإلستمرار في
ح ّذر عضو المكتب السياسي لحركة حماس ّ
الرشؽ االحتبلؿ اإلسرائيمي مف ّ
عزت ّ
انتياكاتو المتصاعدة لحرمة مقبرة "مأمف اهلل" اإلسبلمية التاريخية بالقدس المحتمة ،واستعداده إلطبلؽ

الرشؽ إف ىذه الجرائـ واإلنتياكات
ميرجاف الخمور عمى أرضيا في  27-26أغسطس الجاري .وقاؿ ّ

أي أثر عمى الواقع
التي تطاؿ األراضي الفمسطينية والوقؼ اإلسبلمي بالتدنيس والطمس لف يكوف ليا ّ
الحية وأحرار العالـ إلى الوقوؼ ضد ىذه
ميما طاؿ ّ
الرشؽ جماىير الشعب الفمسطيني وقواه ّ
الزمف ،ودعا ّ

التصدي ليا بكؿ الوسائؿ.
الميرجانات التي تنتيؾ كافة األعراؼ ،و ّ

مف جية أخرى ،طالب أحمد عطوف النائب في المجمس التشريعي عف كتمة التغيير واإلصبلح التابعة
لحركة حماس ،المقدسييف بتكثيؼ رباطيـ داخؿ المدينة المقدسة والمسجد األقصى المبارؾ ،مؤكداً أف
المعركة حالياً معركة وجود ،مشدداً عمى ضرورة تفعيؿ المقاومة ضد االحتبلؿ حتى ال يشعر أف القدس
ليس ليا مف ينصرىا .وأشار إلى أف القدس تيود وتحرؽ يومياً عمى يد المستوطنيف المدعوميف مف
حكومة بينيامف نتنياىو اليمينية المتطرفة ،عمى مسمع العالميف العربي واإلسبلمي ،مؤكداً أف القدس
والمسجد األقصى تشيداف حالياً حرب وجود حقيقية.

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2015/8/23 ،
إيطاليا عمى أوضاع القدس:
الحسيني يطمع وزير األوقاؼ المغربي ووفداً
ً

أطمع وزير شؤوف القدس المحافظ عدناف الحسيني ،يوـ اإلثنيف ( ،)8/24وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية
في المممكة المغربية أحمد التوفيؽ ،عمى األوضاع في مدينة القدس المحتمة .ودعا الحسيني إلى مضاعفة
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الجيود إلنقاذ مدينة القدس ودرتيا المسجد األقصى المبارؾ مف األخطار التي تيدده ،وحشد الطاقات
العربية واالسبلمية والتحرؾ العاجؿ عمى المستوى الدولي إلنياء االحتبلؿ االسرائيمي.
افيا لكافة مرافؽ المسجد األقصى،
شرحا و ً
بدوره ،قدـ مفتي القدس والديار الفمسطينية الشيخ محمد حسيفً ،

مفنداً اإلدعاءات اإلسرائيمية الزائفة ،مؤكداً أحقية المسمميف وحدىـ في ىذا المكاف المقدس .ولفت إلى
داعيا إلى التحرؾ لدعـ ومساندة أىالي
المخاطر التي يتعرض ليا األقصى واألراضي الفمسطينية كافةً ،

المدينة المقدسة ،والزاـ الدولة العبرية باحتراـ المواثيؽ والمعاىدات الدولية .مف جيتو ،استعرض نائب
المدير العاـ لدائرة األوقاؼ االسبلمية بالقدس ابراىيـ ناصر الديف ،ومدير المسجد االقصى المبارؾ
الشيخ عمر الكسواني ،الدور الذي تقوـ بو دائرتيما في الحفاظ عمى قدسية المسجد االقصى المبارؾ.
وفي سياؽ متصؿ ،أطمع وزير شؤوف القدس ،المحافظ عدناف الحسيني ،وفدا إيطاليا مف مؤسسة

'آرتشي' ،ونقابة 'سيغيؿ' إحدى كبرى نقابات العماؿ اإليطالية المناصرة لحقوؽ الشعب الفمسطيني ،يوـ
الثبلثاء ( ،)8/25عمى اإلنتياكات اإلسرائيمية بحؽ شعبنا ،خاصة في مدينة القدس .وفيما يتعمؽ بقطاع
التعميـ ،أشار الحسيني إلى أف ما نسبتو %55مف المدارس المقدسية تسيطر عمييا بمدية االحتبلؿ،
و %45تتوزع بيف مدارس تابعة لمسمطة الوطنية واألوقاؼ اإلسبلمية ووكالة الغوث الدولية ومدارس

خاصة .وتطرؽ إلى معركة المناىج التي يخوضيا شعبنا وقيادتو ،حيث تحاوؿ سمطات االحتبلؿ

التبلعب بالمناىج الفمسطينية ،وتغيير مصطمحات مف صميـ التاريخ والعقيدة الفمسطينية كجزء مف
مخطط ممنيج لطمس معالـ الحضارة العربية االسبلمية والمسيحية .وفيما يتعمؽ بالشأف الثقافي ،قاؿ
الحسيني إف سمطات االحتبلؿ تعمؿ ليؿ نيار لطمس معالـ البمدة القديمة مف مدينة القدس واظيار

الطابع الييودي المزيؼ.

بدوره ،استعرض مدير مؤسسة التعاوف اإليطالي في فمسطيف "فيشنرو راكابولتو" انجا ازت مؤسستو

والمساعدات التي تقدميا لمشعب الفمسطيني ،موضحا أف ىناؾ نحو  24مؤسسة ايطالية غير حكومية
تعمؿ في األراضي الفمسطينية منيا نحو  15تتمقى الدعـ مف التعاوف اإليطالي.

مف جيتو ،أوضح مدير دائرة التنمية والشباب التابعة لجمعية الدراسات العربية مازف الجعبري ،أف الوفد
اإليطالي يمثؿ نقابات عماؿ ونشطاء ومتطوعيف ،ويزور القدس ضمف مشروع تبادؿ شبابي ،ويشارؾ
بمخيـ شبابي تتضمف فعالياتو لقاءات مع فمسطينييف ،وزيارة عدة مؤسسات مقدسية وجوالت ثقافية.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2015/8/25 ،
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مقاالت وحوارات:
تدوير النفايات ..صحة المقدسييف في خطر!
لـ تجد بمدية االحتبلؿ في القدس ،سوى منطقة سكنية يقطنيا آالؼ المقدسييف ،لتقيـ عمييا مصنعا لتدوير
 ٪50مف النفايات المنزلية في مدينة القدس.
ىذا المصنع الذي أقيـ في المنطقة الصناعية "عطروت" شماؿ القدس ،يقوؿ سكاف المناطؽ المحيطة إنو
يتسبب بانبعاث الروائح الكريية التي تسبب ضيقا بالتنفس ،وازدياد انتشار الحشرات الضارة ،واألىـ مف
ذلؾ أف التعرض ليذه الروائح قد يؤدي لئلصابة بأمراض خطيرة أجبل أـ عاجبل.
يقوؿ المواطف سميماف القيؽ ،الذي تفصؿ مسافة  200متر فقط منزلو عف المصنع "أكد لي أطباء
وأخصائيو بيئة وصحة ،أف التعرض المستمر ليذه الروائح سيؤدي  ٪100لئلصابة بالسرطاف ،كما أنيا
مضرة لؤلطفاؿ بشكؿ خاص في حاؿ تعرضيـ ليا ،لدي  3أطفاؿ أكبرىـ عمره  7سنوات وأصغرىـ 8
شيور ،أنا قمؽ عمى صحتيـ بشكؿ كبير ،لقد قاؿ لي األطباء أف استنشاؽ األطفاؿ خصوصا ليذه المواد
الناتجة عف تدوير النفايات سيؤذييـ كثيرا ،كوف جياز المناعة لدييـ أضعؼ ورئتييـ أصغر".
ويضيؼ القيؽ "النوافذ تبقى مغمقة ،إذا فتحناىا تتحولت رائحة المنزؿ مثؿ حاوية النفايات تماما".
* [قضايا في المحاكم مصيرها مجهول!]
رفع المواطف القيؽ حديثاً ،قضية ضد المصنع وىو ينتظر إجراءات جديدة ،لكف محاميتو قالت "إف ىناؾ
أطرافا معينة كانت قد رفعت قضايا ضد المصنع ،لكف ال نعرؼ أحدث المستجدات فيما يتعمؽ بتمؾ
القضايا ،والى أيف وصمت".
وتساءؿ القيؽ :ماذا حصؿ في تمؾ القضايا التي رفعت قبؿ فترة؟ في حاؿ تـ تنازؿ بعض األطراؼ عف
حقوقيـ ألي سبب كاف ،فإف ذلؾ سيستخدـ ضد مواطنيف آخريف متضرريف بشكؿ كبير جدا ،أنا لف
أتنازؿ عف ىذه القضية ألف فييا حياة أطفالي وعائمتي.
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بدوره ،يقوؿ عامر ازحيماف أحد سكاف المنطقة" ،إنو منذ نحو شيريف يعاني وعائمتو بشدة مف الرائحة
الناتجة عف المصنع ،بحيث يضطر إلغبلؽ جميع نوافذ المنزؿ حتى خبلؿ األياـ شديدة الح اررة".
المحميات حتى
ويضيؼ" :أصبحت أعاني مف الرشح باستمرار وحساسية دائمة في صدري ،اتناوؿ الدواء و ُ

ال أشعر بالرائحة ،خاصة عند ذىابي لممسجد بوقت صبلة الفجر ،إذ تكوف الرائحة في أوجيا" .مؤكداً أنو
ممتزـ بدفع ضريبة "األرنونة" لمسمطات اإلسرائيمية ،التي تعتبر مرتفعة كونيا منطقة راقية".
* [أضرار بدنية ونفسية خطيرة]
يقوؿ الخبير البيئي محمد عبيداهلل في حديث لػ "القدس" ،إف عدـ تحمؿ المصنع والسمطات اإلسرائيمية
مسؤولية حماية سكاف المنطقة المحيطة بالمصنع مف ىذه المواد ،أمر سياسي ،إذ أف إنبعاث الروائح
بشكؿ كبير دوف معالجتيا بطريقة ما يعد استيتا ار بحياة الفمسطينييف في القدس .مؤكدا "أف الرائحة
الكريية ىي نوع مف أنواع اآلفات البيئية".
ويؤكد عبيد اهلل" :ىناؾ احتماؿ كبير أف تكوف المواد المنبعثة مف ىذا المصنع خطرة عمى السكاف وقد
تسبب ليـ ضيقا بالتنفس وأنواعا مف الحساسية التي تصيب الجمد ومناطؽ أخرى في الجسـ ،كما أف
التعرض ليا لفترات طويمة ،قد يؤدي إلى أمراض مزمنة (بعيدة المدى) مثؿ السرطانات وأمراض أخرى".
ويضيؼ" :غالبا المواد الناتجة عف عمؿ ىذه المصانع سامة وتؤثر عمى الصحة النفسية والبدنية
لممتضرريف ،لكف لمدقة والمصداقية يجب فحص ىذه المواد ومعرفة مكوناتيا لتحديد نسبة الخطر الذي
تشكمو ،وبكؿ الحاالت فإنو في حاؿ عدـ فمترتيا فإنيا تشكؿ خط ار عمى صحة اإلنساف".
يمكف أف تتسبب الروائح المنتشرة جراء العمميات داخؿ ىذه المكرىة الصحية ،بأعراض مباشرة مثؿ
الغثياف ،الصداع ،ضيؽ التنفس .ويضيؼ عبيد اهلل" :ىذه آثار مباشرة قد يواجييا الشخص الذي يتعرض
لمرائحة ،لكف يعتمد ذلؾ عمى نوعية الغاز المنبثؽ ،أحيانا قد تتسبب ىذه المواد باإلجياد النفسي أيضا".
ويقوؿ عبيد اهلل" :عادة ىذه المصانع الحديثة تسبب ضر ار أقؿ مف المصانع العشوائية لتدوير النفايات،
لكف انتشار الروائح بيذه القوة ىو دليؿ عمى وجود إىماؿ في كيفية معالجتيا ،وذلؾ يعود كما قمت سابقا،
ألسباب سياسية ،وضمف منظومة تقصير في تقديـ الخدمات لممقدسييف".
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ويضيؼ" :تركيز ىذه المواد يعتمد عمى عدة عوامؿ ،أىميا نوعية النفايات ومرحمة تحمميا ،باإلضافة
لطبيعة الميكروبات داخؿ ىذه النفايات ،وأحواؿ الطقس مف حركة الرياح والرطوبة ودرجة الح اررة
والضغط ،التي بدورىا تؤثر عمى توسيع نطاؽ المنطقة التي تصميا الروائح".
* [المرضى المسنون ..أبرز المتضررين]
مستشفى الجعبة لممسنيف ،أحد المتضرريف مف روائح مصنع النفايات ،يقوؿ مدير المستشفى د.عيسى
الجعبة "الحظنا ارتفاعا ممحوظا في حاالت االلتياب الرئوي لدى المرضى في المستشفى منذ بدء تشغيؿ
المصنع ،لدينا إثباتات عمى ذلؾ" ،منوىا إلى أف المسنيف كانوا سابقا يخرجوف لفسحة ىواء بيدؼ تحسيف
نفسيتيـ وتغيير األجواء عمييـ ،أما اآلف فمـ يعد ىناؾ أي فسحة أو خروج مف المستشفى.
فيما يقوؿ د.عصاـ الجعبة المختص في طب األطفاؿ في حديث لػ "القدس" إف ىذه الروائح تسبب ضيؽ
تنفس ومشاكؿ بالتنفس عند األطفاؿ الذف يعانوف مف حساسية في الصدر ،إذ أف أكثر مف  ٪30مف
األطفاؿ يعانوف مف حساسية بالصدر ،وبالتالي يضطروف لمخضوع لعبلج معيف عبر البخاخات.
ويضيؼ" :عمى الصعيد الشخصي وكوني أسكف بمنطقة قريبة مف المصنع في بيت حنينا ،فإني عندما
أخرج مف بيتي لممسجد صبلة الفجر ،أعاني مف إجياد جسدي عندما اشتـ روائح المصنع".
* [قانونيا ..مسؤولية بمدية االحتالل!]
عمى الصعيد القانوني ،باإلمكاف رفع دعوى قضائية مف قبؿ السكاف والمتضرريف .وحوؿ ذلؾ يقوؿ
المحامي ىاني طنوس وىو متابع لموضوع المصنع" ،إف سكاف المنطقة المحيطة بالمصنع يستطيعوف أف
يرفعوا قضية تسمى قضية تمثيمية ضد بمدية القدس أو المصنع نفسو ،اعتقد أف المحكمة ستتجاوب مع
القضية وستجبر المصنع أو البمدية عمى أخذ إجراءات معينة ،ىذا الموضوع ليس سيبل".
وأكد طنوس أف البمدية مسؤولة أماـ القانوف بشأف ىذه القضايا ،إذ يتوجب عمييا منع ممارسات مف شأنيا
أف تضر بالسكاف كما يحصؿ في مصنع النفايات بعطروت.
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المصنع أقيـ بترخيص بمدية االحتبلؿ في القدس ،لكف حسب المحامي طنوس" ،فإف ذلؾ ليس كاؼ ،إذ
أف مصانع النفايات يجب متابعتيا باستمرار ،وىذه مسؤولية ىيئة تموث البيئة في إسرائيؿ التي أحمميا
جزءا مف المسؤولية لعدـ متابعتيا ىذه القضية".
وأبدى طنوس استعداده الكامؿ لمتابعة القضية ،كونو "مختص بقضايا مف ىذا النوع ،وخاصة القضايا
المتعمقة بالبمدية" .حسب قولو.
* [مؤسسات تربوية وصحية ..األكثر تضر ار!]
حسب سكاف المناطؽ المحيطة بالمصنع ،فإف ىناؾ مؤسسات تربوية وصحية واجتماعية ،تتعرض ليذه
المموثات بشكؿ مكثؼ ويومي بحكـ قربيا مف المصنع ،ومف أىـ ىذه المؤسسات :معيد اليتيـ العربي في
عطروت ،كمية سخنيف األىمية ،مباني مدارس االيماف ،االتحاد الموثري ،مدرسة رؤى ،مستشفى الجعبة،
صندوؽ المرضى ،صيدلية سمر ،جريدة "القدس" ،اإلغاثة السويدية وغيرىا الكثير.
* [بمدية االحتالل في القدس :سنجعل المدينة خضراء!]
وكانت بمدية االحتبلؿ في القدس ادعت قبؿ نحو شيريف عمى موقعيا االكتروني أف ىذا المعمؿ فريد مف
نوعو في العالـ ،اذ تستخدـ فيو اساليب وتقنيات متقدمة ومتطورة.
وقالت إف شركة غريف نيت "الشبكة الخضراء" ىي القائمة عمى ىذا المعمؿ المميز .وانو سيجعؿ مف
"القدس" مدينة خض ارء.
وذكرت البمدية أف أحد المستثمريف يدعى مصطفى تكروري ،مشيرة إلى أف تكمفة اقامة المصنع حوالي
 100مميوف شيكؿ.
ويعتبر ىذا المصنع الوحيد في إسرائيؿ مف حيث نوعو ،ذلؾ بعد إغبلؽ مصنع مماثؿ كاف مقاماً في
منطقة قرب بمدة العيزرية شرؽ القدس ،لكف سؤاؿ مواطني التجمع السكني واالقتصادي العربي؛ ىؿ
تجرؤ أي بمدية في إسرائيؿ عمى إقامة مثؿ ىذا المصنع وسط تجمع ييودي؟.

صحيفة القدس المقدسية2015/8/18 ،
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عيف عمى القدس :أطفاؿ األقصى
ظير في األسابيع االخيرة العب جديد في المسجد األقصى المبارؾ ،أربؾ حسابات االحتبلؿ ،ووضع
مف جديد قضية األقصى لتكوف القضية الوحيدة التي تتفاعؿ معيا جميع األعمار مف كبل الجنسيف ،مف
جيؿ الطفولة حتى الشيخوخة.
لـ يتوقع أحد حجـ القوة الداخمية الكامنة في نفوس أطفاؿ األقصى ،ولـ يتوقع أحد حجـ تفاعؿ ىؤالء
األطفاؿ مع قضية المسجد األقصى ،وتحرؾ ونشاط ىؤالء األطفاؿ في األسابيع األخيرة أذىؿ العدو قبؿ
الصديؽ.
فتراىـ يتواجدوف في المسجد األقصى المبارؾ مف ساعات الصباح الباكر ليدخموا اليو ويبدؤوف مخيميـ
الصيفي داخمو ،ينيموف مف عممو ويتبركوف ببركتو ،ويقارعوف الباطؿ مف عسكر ومستوطنيف .ففي الوقت
الذي يميو ويمعب فيو أطفاؿ العالـ في المبلىي وبرؾ السباحة والجوالت والرحبلت ،أوجد ىؤالء األطفاؿ
ألنفسيـ لعبة جديدة ،إنيا لعبة الكبار ،لعبة العظماء ،إنيا لعبة التصدي لقطعاف المستوطنيف الييود
المقتحميف لممسجد األقصى المبارؾ.
مف خبلؿ متابعتي لتحرؾ ىؤالء األطفاؿ ،لمست فييـ روح التحدي الكبيرة لكؿ سياسات االحتبلؿ
بدء مف تحدي قواتو العسكرية الرابطة عمى بوابات األقصى ،وانتياء بالمقتحميف مف الييود
العنصريةً ،
والسياحة التيويدية .فأطفاؿ األقصى ما أف تطأ أقداـ المستوطنيف المسجد حتى رأيتيـ يستنفروف قواتيـ
وقواىـ ويبدؤوف باليتاؼ "اهلل أكبر وهلل الحمد " ،و "بالروح بالدـ نفديؾ يا أقصى" ،يرفعوف المصاحؼ في
وجو المقتحميف ،ال ييابوف مف عسكر وال قوات جيش وال مخابرات ،وقسـ آخر منيـ يقوموف بإغبلؽ
الطريؽ في وجو المستوطنيف بالحجارة وبراميؿ النفايات حتى يمنعونيـ مف التقدـ في باحات المسجد أو
الوقوؼ في ساحة باب الرحمة في الجية الشرقية لممسجد االقصى المبارؾ.
عقوليـ نيرة وقموبيـ مميئة بحب األقصى ،يفكروف ويبتكروف النشاطات والفعاليات التي تغيظ أعداء
األقصى ،فيا ىـ يقوموف برفع الحصر ليغطوا قبة الصخرة عف أعيف المستوطنيف وكأنيـ يقولوف ليـ أننا
لف نسمح لكـ بتدنيس طير قبة الصخرة حتى بأعينكـ .رأيتيـ بسواعدىـ الغضة وىـ يرفعوف الحصر في
تحد واضح لكؿ عنجيية االحتبلؿ وصمفو ،ولساف حاليـ يقوؿ اننا رضعنا حب األقصى منذ صغرنا ولف
ترىبنا عسكريتكـ وال قواتكـ ،وسنبقى عمى العيد حتى يأتي نصر اهلل تعالى ونحف عمى ذلؾ.
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ثـ ىا ىـ يبتكروف األفكار الجديدة ويقوموف بأداء صمواتيـ في ممرات المسجد األقصى المبارؾ حتى
يعرقموا جولة المقتحميف مف الييود والسياح الصياينة ،ثـ تقؼ كتيبة أخرى منيـ عند أسبمة المسجد
األقصى المبارؾ تمنع ىؤالء المقتحميف مف الشرب مف ماء المسجد األقصى المبارؾ يقفوف بجموعيـ
حوؿ األسبمة يحمونيا مف ىؤالء الغرباء ،إنيـ أطفاؿ المسجد األقصى المبارؾ.
إف أفضؿ تربية ليؤالء األطفاؿ وجودىـ في المسجد األقصى المبارؾ ،إنو المكاف الذي يستمد منو أطفالنا
بركة المسجد األقصى ،إنو المكاف الذي يستمد منو أطفالنا قوتيـ وتصقؿ فيو شخصيتيـ ليكونوا بحؽ
الجيؿ الذي ينصر المسجد االقصى المبارؾ.
إنو االحتبلؿ الذي أراد أف يقتؿ الطفولة في أبنائنا ،وأف يقتؿ فييـ الروح ويزرع في نفوسيـ الوىف والخوؼ
والذؿ .لكف وبالرغـ مف كؿ سياسات االحتبلؿ مف قتؿ وتشريد وىدـ بيوت ومصادرة بيوت وأراضي،
ونشر مناىج تعميمية مزيفة واعتقاؿ ومداىمة ،ومطاردة وخنؽ ونشر لمفقر الممنيج ونشر لمرذيمة
والمخدرات ،اال أف ىؤالء األطفاؿ اثبتوا بما ال يدع مجاال لمشؾ أف كؿ ىذه السياسات ىي سياسات
فاشمة ،وأف المشروع الصييوني ىو مشروع فاشؿ وغبي ،وأف ىؤالء األطفاؿ الذيف خضعوا لكؿ سياسات
انتماء لميوية اإلسبلمية في
التدجيف الصييونية ،خرجوا مف بيف ىذا الماء اآلسف أكثر قوة وصبلبة وأكثر
ً

القدس والمسجد األقصى المبارؾ.

إنيـ يوجيوف رسالة لبلحتبلؿ مفادىا أنؾ إف ظننت أنؾ قمعت الرجاؿ وسجنتيـ ،أف الطريؽ سالكة لؾ
مف أجؿ المشي قدماً في مشروعؾ التيويدي لممسجد األقصى ،فسيخرج لؾ الشباف الذيف يرابطوف فيو.
واف ظننت أنؾ إف قمعت ىؤالء الشباف وزججت بيـ في السجوف فستخرج لؾ نساء االقصى المرابطات
فيو ،والمواتي كاف ليف الدور المبارؾ في نصرة المسجد األقصى المبارؾ في السنتيف األخيرتيف .واف
ظننت أنؾ بإبعادؾ ليؤالء المرابطات الطاىرات عف المسجد األقصى المبارؾ سيخمو لؾ الميداف ،فإنؾ
مخطئ ألف أطفاؿ األقصى سيكونوف بانتظارؾ.

موقع "فمسطينيو 2015/8/19 ،"48
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قانوف "لـ ال ّشمؿ" أحد أكثر القوانيف عنصرية مف قبؿ الدولة العبرية:
خمُص لقاء قانوني نظمو مركز العمؿ المجتمعي في جامعة القدس بالتعاوف مع العيادة القانونية يوـ
الخميس ( ،)8/20إلى أف قانوف لـ الشمؿ أحد أكثر القوانيف عنصرية مف قبؿ 'إسرائيؿ' .وركز المقاء
عمى مناقشة مواضيع اإلقامة بالقدس ،بما يشمؿ لـ الشمؿ ،وتسجيؿ األوالد وسحب اليويات وارجاعيا.
وتناوؿ المقاء الحديث عف قانوف الجنسية ،مذك ار بأف المقدسييف مقيميف في القدس ،وليسوا مواطنيف،
حسب القانوف 'اإلسرائيمي' ،فيما يترتب عمييـ قوانيف يمتزموف بيا وكذلؾ واجبات ،فيما ال يتمتعوف بحقوؽ
مف يممكوف الجنسية 'اإلسرائيمية'.
وفي ىذا الشأف أوضح محامي العيادة القانونية في مركز العمؿ المجتمعي مراد الخطيب كيفية تعامؿ
و ازرة الداخمية 'اإلسرائيمية' بكؿ فئة مف قوانيف الجنسية ،وآلية التقدـ لطمب لـ الشمؿ مف أجؿ الحصوؿ
عمى تصاريح إقامة.
وقاؿ إف مف شروط االحتبلؿ لمتقدـ لمحصوؿ عمى لـ الشمؿ مف منطقة الضفة الغربية ،أف يكوف عمر
المرأة  25عاماً ،أما الرجؿ  35عاماً ،مع اثبات ذلؾ رسمياً خبلؿ عاميف ،فيما لتسجيؿ االوالد قوانيف
مختمفة ،حسب منطقة سكف األب أو األـ  ،مف القدس أو الضفة الغربية.
وتابع الخطيب موضحا أف سحب اليويات مف المقدسييف تكوف إذا أقاـ خارج الببلد لمدة تزيد عف سبع
سنوات ،او اذا تجنس بجنسية أخرى (ال يشمؿ التجنس بطريؽ الوالدة) ،أو إذا ما اكتسب اقامة دائمة
مف دولة اخرى.
كما تطرؽ المحامي إلى سياسة الداخمية الجديدة حوؿ إرجاع اليويات لمف سحب ىويتو بسبب التجنس
أو اكتساب إقامة دائمة ،وقاـ بالفعؿ بالسكف داخؿ القدس قائبل :يمكنو اف يقدـ طمب استرجاع ىوية
بشرط أف يصرح انو ينوي المكوث بصفة دائمة داخؿ الحدود التي تدعييا 'اسرائيؿ' ،وعادة ما يمكف
استرجاع اليوية بطريقة تدريجية ،حيث تمنح لو الداخمية ىوية مؤقتة (أ )5بعد حوالي ستة اشير وذلؾ
لمدة عاميف ،بعدىا يمنح المعني اليوية الدائمة بشرط اثبات اإلقامة داخؿ حدود القدس أو حدود اسرائيؿ
المدعاة.
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مف جانبيا ،قالت منسقة التدريبات النسوية في مركز العمؿ المجتمعي ريما رزؽ 'إف قانوف لـ الشمؿ ىو
ضد المواطنيف العرب في دولة االحتبلؿ ،ال
وعمناّ ،
أحد أكثر القوانيف عنصرية ،وىو ُموجو ،صراحةً ً
لشيء إال لسبب انتمائيـ القومي ،وليذا ُيشرِعف القانوف لتنغيص الحياة عمى المواطنيف'.
وأضافت أف القانوف يمس بصورة بالغة في الحؽ بالحياة األسرية المتعمقة بعشرات آالؼ األشخاص مف

مواطني االراضي المحتمة ومف مواطني المناطؽ الفمسطينية عمى حد سواء ،ويضطر المواطنوف والسكاف
الحامميف لميويات االسرائيمية ،والذيف تزوجوا مف سكاف المناطؽ الفمسطينية بالعيش منذ اآلف منفصميف
عف شركاء حياتيـ ،أما األزواج الذيف يقرروف العيش معا في األراضي المحتمة ،فمف يكوف بمقدورىـ
إقامة حياة منتظمة وسيضطروف الى العيش في ظؿ الخوؼ والقمؽ .واذا اختار ىؤالء األزواج العيش في
المناطؽ الفمسطينية ،فمف المحتمؿ أف ُيعتبر حاممي اليوية 'االسرائيمية' منيـ مخالفا لمقانوف ،وستسحب
بطاقة ىويتيـ'.

بدوره أشار الخطيب إلى إمكانية استقباؿ الحاالت المتعمقة باإلقامة داخؿ مركز العمؿ المجتمعي مجاناً،
واالستئناؼ عمييا في حالة الضرورة أماـ المحاكـ المختصة ،منوىا إلى أف المركز يفتح أبوابو مف الساعة
الثامنة صباحا وحتى الثالثة ونصؼ مف بعد ظير كؿ يوـ.
وحضر المقاء الذي عقد في مقر المركز في عقبة الخالدية بالقدس ،مجموعة مف سيدات المجتمع المحمي
في مدينة القدس ،حيث أدار المقاء محامي العيادة القانونية في مركز العمؿ المجتمعي مراد الخطيب.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2015/8/20 ،
في الذكرى الػ 46إلحراقو :األقصى مستيدؼ والجرائـ بحقو متبلحقة
في مثؿ ىذا اليوـ ،وتحديدا في يوـ  8جمادى اآلخرة 1389ىػ ،الموافؽ  21آب/أغسطس 1969ـ أقدـ
القبمي في
متطرؼ يتبنى الفكر الصييوني المتشدد ويدعى «دينس مايكؿ» عمى إشعاؿ النار في الجامع ْ

اء ميمة منو.
المسجد األقصى ،والتيـ الحريؽ أجز ً
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مس ثالث الحرميف الشريفيف ردود أفعاؿ كبيرة في العالـ اإلسبلمي ،وقامت
وكاف ليذا العمؿ الذي ّ

المظاىرات في كؿ مكاف ،وكاف مف تداعيات ىذه الجريمة البشعة إنشاء منظمة المؤتمر اإلسبلمي والتي
تضـ في عضويتيا جميع الدوؿ اإلسبلمية.
ويتذكر أىالي القدس أنو في ذلؾ اليوـ قاـ االحتبلؿ اإلسرائيمي بقطع المياه عف المنطقة المحيطة
بالمسجد ،وتعمدت سيارات اإلطفاء التابعة لبمدية القدس -التي يسيطر عمييا االحتبلؿ  -التأخير؛ حتى
ال تشارؾ في إطفاء الحريؽ ،بؿ جاءت سيارات اإلطفاء العربية مف الخميؿ وراـ اهلل قبميا وساىمت في
إطفاء الحريؽ.
القبمي المبارؾ فكانت منبر 'صبلح الديف
أما أىـ األجزاء التي طاليا الحريؽ داخؿ مبنى المصمى ْ
األيوبي' الذي يعتبر قطعةً نادرةً مصنوعةً مف قطع خشبية ،معشؽ بعضيا مع بعض دوف استعماؿ
مسامير أو براغي أو أية مادة الصقة ،وىو المنبر الذي صنعو 'نور الديف زنكي' ،وحفظو عمى أمؿ أف
يضعو في المسجد إذا حرره فمما مات قبؿ تحريره قاـ 'صبلح الديف األيوبي' بنقمو ووضعو في مكانو
الحالي بعد تحرير المسجد مف دنس الصميبييف.
كما طاؿ الحريؽ مسجد 'عمر' الذي كاف سقفو مف الطيف والجسور الخشبية ،ومحراب 'زكريا' المجاور
لمسجد 'عمر' ،ومقاـ األربعيف المجاور لمحراب 'زكريا' ،وثبلثة أروقة مف أصؿ سبعة أروقة ممتدة مف
الجنوب إلى الشماؿ مع األعمدة واألقواس والزخرفة وجزء مف السقؼ الذي سقط عمى األرض خبلؿ
الحريؽ.
كما امتد الحريؽ ليطاؿ عموديف رئيسيف مع القوس الحجري الكبير بينيما تحت قبة المسجد ،وكذلؾ القبة
الخشبية الداخمية وزخرفتيا الجبصية الممونة والمذىبة مع جميع الكتابات والنقوش النباتية واليندسية
عمييا ،والمحراب الرخامي المموف ،والجدار الجنوبي وجميع التصفيح الرخامي المموف عمييا.
وطاؿ الحريؽ المدبر أيضا ثماف وأربعيف نافذة مصنوعة مف الخشب والجبص والزجاج المموف والفريدة
بصناعتيا وأسموب الحفر المائؿ عمى الجبص لمنع دخوؿ األشعة المباشر إلى داخؿ المسجد ،وجميع
السجاد العجمي ،وكذلؾ مطمع سورة اإلسراء المصنوع مف الفسيفساء المذىبة فوؽ المحراب ،ويمتد بطوؿ
ّ
متر إلى الجية الشرقية ،وكذلؾ الجسور الخشبية المزخرفة الحاممة لمقناديؿ والممتدة بيف
ثبلثة وعشريف ًا
تيجاف األعمدة.
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وتأتي ىذه الذكرى والمسجد األقصى يتعرض لحممة تيويد مسعورة وتدنيس مستمرة واقتحامات عنصرية
غوغائية مف الجماعات واألحزاب الييودية المتطرفة ،بتزامف مع محاوالت إسرائيمية لتقسيـ المسجد
األقصى زمانيا ومكانيا.
في المقابؿ ،يواصؿ المرابطوف التحدي لمثؿ ىذه اليجمات مف خبلؿ التصدي لممتطرفيف الييود كما
حصؿ يوـ أمس الخميس ،حيث اعتقؿ االحتبلؿ بسبب ذلؾ ثبلث مف النساء والفتيات المرابطات.
والعدواف عمى المسجد األقصى ليس محصو ار عمى ىذا الحريؽ ،فمجازر عاـ 1990ـ وعاـ 1996ـ
وعاـ 2000ـ ليست بعيدة ،كما أف حفر األنفاؽ ما زاؿ مستم اًر ،فاالنييار الذي وقع في بمدة سمواف مؤخ اًر
كشؼ عف شبكة أنفاؽ متوجية إلى المسجد األقصى المبارؾ.
كما حصمت عدة انييارات أخرى في المباني األثرية الوقفية المبلصقة لمجدار الغربي لممسجد األقصى
المبارؾ ،وكؿ ذلؾ بسبب ىذه الحفريات التي تبحث عف أوىاـ ما يسمى بييكؿ سميماف.
إف األقصى في ذكرى حرقو يستصرخ أفئدة األمتيف اإلسبلمية والدولية ،وكؿ مف يتحدثوف عف حماية
التراث العالمي لمتحرؾ لحمايتو مف التزوير والتيويد والتدمير.
فيمميةhttps://youtu.be/66n70a_A3mw :
*رابط لمادة
ّ

صحيفة القدس المقدسية2015/8/21 ،

تقرير "عيف عمى األقصى" السنوي التاسع :اليبة الشعبية في القدس تحدد اقتحامات األقصى واالحتبلؿ
مستمر في تيويد محيط المسجد وزيادة الحفريات
ىذا التقرير ىو التقرير السنوي التاسع الذي تصدره مؤسسة القدس الدولية ،وىو تقرير منيجي يرصد
تطورات االنتياكات اإلسرائيمية في المسجد األقصى وتطور التعاطي اإلسرائيمي مع فكرة الوجود الييودي
في المسجد وآليات تحقيؽ ذلؾ .كما يتناوؿ التقرير محاوالت تيويد األقصى عبر الحفريات واألبنية التي
يطورىا تحت األقصى وفي محيطو بحثًا عف آثار ييودية تتّصؿ بالمعبد ،أو
يستحدثيا االحتبلؿ أو ّ
إلضفاء طابع ييودي عمى المكاف لمنافسة طابعو اإلسبلمي ومحاولة طمسو.
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المعد
التقرير الذي يرصد المدة مف  2014/8/1إلى  ،2015/8/1يبلحظ استمرار المشروع التيويدي
ّ
اليبة الشعبية في القدس نفسيا عمى التعاطي اإلسرائيمي الرسمي ودفعتو
لؤلقصى واف فرضت تداعيات ّ

إلى تأكيد التزاـ "الوضع القائـ" الذي تشكؿ اليبة الشعبية عامؿ تيديد قد يطيح بػ "المكتسبات" الذي حققيا
االحتبلؿ في ظمّو.
الفصل األول :تطور فكرة الوجود اليهودي في المسجد األقصى
ظا بيف الحراؾ
يعرض الفصؿ األوؿ تطور فكرة الوجود الييودي في األقصى ويرى الفصؿ ارتباطًا ممحو ً
المقدسي الذي اندلع بعد إحراؽ مستوطنيف الفتى محمد أبو خضير في  2014/7/2والتعاطي الرسمي
مع األقصى ،فكرة وتحقيقًا .ويجد الفصؿ ّأنو في وقت تمسؾ فيو أعضاء الكنيست الداعميف لفكرة "المعبد"
فإف رئيس حكومة
وناشطيو والمطالبيف بضماف حرية صبلة الييود في المسجد بدعواتيـ وتصريحاتيـّ ،

االحتبلؿ بنياميف نتنياىو وجد أف بقاء "الوضع القائـ" في األقصى أفضؿ مف خسارتو ومنع الييود مف
دخولو كما آؿ الوضع إليو بعد انتفاضة األقصى عاـ  ،2000والوضع القائـ يعني استمرار االقتحامات
والتحكـ بالدخوؿ والخروج مف المسجد والتدخؿ في عمؿ إدارة األوقاؼ ،وىو باختصار ترسيخ لمسيادة
اإلسرائيمية عمى األقصى مع بقاء "الوصاية األردنية" ال ّشكمية عميو .وفي الوقت ذاتو ،حرص نتنياىو عمى
وحؽ الناس مف كؿ األدياف في الصبلة
أف "إسرائيؿ" تحمي األماكف المقدسة ّ
تمرير رسائؿ موازية مفادىا ّ

حؽ الييود بالصبلة في أقدس مكاف لدييـ".
المقدسة ،وىي تعبير آخر عف " ّ
في أماكنيـ ّ

كما يبلحظ ىذا الفصؿ محاولة المستوى األمني ضبط وتيرة االقتحامات عمى إيقاع الحراؾ المقدسي مع
إشارة قائد شرطة االحتبلؿ في القدس إلى ارتباط التحركات المتعمقة باألقصى ،مف اقتحامات وتصريحات
سياسية ،باالنتخابات والطموحات السياسية ،ومحاولة جذب أصوات الناخبيف مف األطراؼ.
تبني الحاخامية
ويعرض الفصؿ تطور تعاطي المستوييف الديني والقانوني حيث يظير في األوؿ استمرار ّ

الرئيسة موقفًا يرفض االقتحامات ألسباب تتعمؽ باستيفاء متطمبات الشريعة الييودية في مقابؿ عدد مف
الحاخامات الذيف باتوا يشجعوف عمى اقتحامات المسجد ،كما يظير المستوى القانوني استم ارر العمؿ في
ضوء ق اررات سابقة لممحكمة اإلسرائيمية العميا التي تقر "حؽ الييود بالصبلة في جبؿ المعبد" مع ترؾ
تقدير إمكانية تطبيؽ ذلؾ لمشرطة التي تراقب مدى ما قد يشكمو ذلؾ مف خطر أمني.
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الفصل الثاني :الحفريات والبناء والمصادرة أسفل األقصى وفي محيطه
يرصد ىذا الفصؿ تطور العمؿ في الحفريات والبناء أسفؿ األقصى وفي محيطو ويبلحظ نشاطًا في 10
طا في عدد مف المواقع .أما
مواقع حفريات ،وشيدت الجية الغربية كشفًا
جديدا عف ثبلث حفريات ونشا ً
ً

الجية الجنوبية فقد نشطت فييا الحفريات مف دوف أي كشؼ جديد عف أنفاؽ ،فيما استقرت الحفريات في
الجية الشمالية عمى ما كانت عميو في التقرير السابؽ باستثناء ترجيح تجدد العمؿ في موقع واحد .وبذلؾ
يصؿ عدد الحفريات إلى  50حفرية تتوزع عمى الشكؿ اآلتي:


حفريات الجية الغربية 28 :حفرية.



حفريات الجية الجنوبية 17 :حفرية.



حفريات الجية الشمالية 5 :حفريات.

تطور ممحوظًا في إعداد مخططات تيويد منطقة األقصى
ًا
أما في تطورات البناء والمصادرة ،فيجد التقرير

أو البدء بتنفيذىا .وكانت أبرز التطورات في مجمع "بيت شتراوس" التيويدي القريب مف حائط البراؽ
المحتؿ ،باإلضافة إلى أعماؿ تيويد شممت باب العمود في سور البمدة القديمة ،مع افتتاح مركزيف
جديديف لمشرطة في محيط األقصى واعادة افتتاح مركز الشرطة في المسجد.
الفصل الثالث :تحقيق الوجود اليهودي في األقصى
يرصد ىذا الفصؿ تطور االقتحامات والتصريحات وتدخؿ السمطات اإلسرائيمية في عمؿ األوقاؼ
أف
تشوه اآلثار الييودية الموجودة في المسجد .ويبلحظ الفصؿ ّ
ومحاولة تعطيميا وعرقمتيا بزعـ أنيا ّ
االقتحامات السياسية خفتت ابتداء مف  2014/11/4بسبب التحذير مف خطورتيا وامكانية مساىمتيا في
تأزيـ الوضع األمني ،ثـ تجددت بعد عيد الفطر بالتزامف مع "ذكرى خراب المعبد" واقتحاـ وزير الزراعة
أوري أريئؿ لؤلقصى في  .2015/7/26كما يرى التقرير أف االحتبلؿ منع االقتحامات المستوطنيف في
أواخر شير رمضاف وأياـ عيد الفطر مقابؿ منح المسمميف "تسييبلت" لدخوؿ المسجد ثـ عاد لفتح الباب
أماـ اقتحامات المتطرفيف في "ذكرى خراب المعبد" ،وذلؾ خبلفًا لمعاـ السابؽ حيث جاءت الذكرى خبلؿ
العشر األواخر مف شير رمضاف .2014
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ويشير الفصؿ إلى عرقمة أعماؿ الصيانة والترميـ التي يقوـ بيا موظفو األوقاؼ باإلضافة إلى التحكـ
يوما باإلضافة إلى إلزاميـ
بدخوؿ المسمميف إلى المسجد واعتقاليـ وابعادىـ مدة تتراوح بيف  15وً 90
بدفع غرامات مالية ما بيف  500و 2000شيكؿ.
الفصل الرابع :ردود الفعل عمى التطورات في المسجد األقصى
يرصد ىذا الفصؿ التفاعؿ مع التطورات التي يشيدىا المسجد األقصى حيث يبلحظ بشكؿ رئيس تأثر
خطاب فصائؿ المقاومة الفمسطينية بالحراؾ المقدسي حيث تبنت الفصائؿ لغة داعمة لحؽ المقدسييف في
مواجية االحتبلؿ بشتى الطرؽ الممكنة والمتاحة لمدفاع عف األقصى ونصرتو ،في وقت يبلحظ فيو رتابة
خطاب السمطة الفمسطينية التي حاولت إجياض الحراؾ المستند في أحد أبعاده إلى االعتداءات عمى
األقصى لتمتزـ التنسيؽ األمني والحرص عمى منع انتفاضة عامة تتمدد إلى الضفة الغربية .كما يبلحظ
الفصؿ غياب المواقؼ الحاسمة عمى المستوييف العربي واإلسبلمي ،وضعؼ الموقؼ األردني الذي
ُيستيدؼ في موظفيو ودوره في الوصاية عمى المقدسات في القدس المحتمة.
لبلطبلع عمى الممخص التنفيذي وخرائط التقريرhttp://quds.be/3kj :
عنصرية الدولة العبرية تطاؿ معممي السياقة المقدسييف
َخبِر المقدسيوف ممارسات االحتبلؿ االسرائيمي العنصرية بشتى وابشع صورىا ،بعضيا طالت معممي

السياقة والمتدربيف ،حيث ظيرت عمى شكؿ إشارات عنصرية وضعت في منطقة اعتاد معممو السياقة

الذىاب إلييا ،ىذا فضبل عف استيداؼ عناصر الضريبة لممركبات العربية.
المقدسيون ينتصرون عمى اإلشارات العنصرية ..ولكن!
قبؿ نحو شيريف دشنت بمدية االحتبلؿ في القدس إشارات عنصرية في منطقة "األرنونا" تمنع دخوؿ
مركبات تعميـ السياقة في أياـ السبت واألعياد ،األمر الذي يمحؽ الضرر بمعممي السياقة والمتدربيف
العرب فقط ،حيث أف الييود ال يعمموف أياـ السبت ،ال سيما واف يوـ السبت يوـ إجازة لعدد كبير مف
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المتدربيف المقدسييف الذيف يعمموف لدى أرباب عمؿ إسرائيمييف ،ويختاروف ىذا اليوـ كوقت لدروس السياقة
التدريبية.
وكاف المستشار القضائي في بمدية االحتبلؿ بالقدس ،أصدر في الػ  16مف حزيراف الماضي ،أم ار رسميا
بإزالة اإلشارات العنصرية خبلؿ أياـ وأعطى ميمة حتى الػ  8مف آب الماضي ،إال أف ما تسمى "لجنة
اإلشارات" في البمدية ما تزاؿ تماطؿ حتى اليوـ ولـ تنفذ األمر ،بحجة أف اإلشارات متعمقة بقانوف آخر تـ
إصداره وما زالت قيد العمؿ ولـ تستكمؿ بعد.
ويؤكد مدير نقابة معممي السياقة في شرقي القدس أكرـ طوطح ،في حديث لػ "القدس" ،أنو ال عبلقة بيف
اإلشارات العنصرية القديمة ،واإلشارات الجديدة التي ستعتمد عمى أساس أوامر جديدة تقضي بمنع التعميـ
في منطقة "األرنونا" خبلؿ ساعات معينة عمى مدار األسبوع.
وكاف معممو السياقة في شرقي القدس ،تظاىروا السبت الماضي ،في منطقة "األرنونا" لمتعبير عف
احتجاجيـ وسخطيـ بسبب أف ىذه اإلشارات العنصرية ما زالت موجودة.
قانونيا :اإلشارات تقيد حريتي التنقل والعمل
تؤكد المحامية منى حداد مف مؤسسة "عدالة" وىي ممثمة نقابة معممي السياقة المقدسييف أماـ بمدية القدس
في حديث لػ "القدس" ،أف ىذه اإلشارات العنصرية تمس حرية التنقؿ وحرية العمؿ ،ووضعيا يعكس تميي از
واضحا ضد معممي السياقة العرب والمتدربيف ،كونيا تفرض عمييـ أف تكوف عطمتيـ األسبوعية يوـ
السبت.
وقالت حداد ،إف بعض سكاف المنطقة اإلسرائيمييف ىـ الذيف تقدموا بطمب وضع ىذه اإلشارات ،بحجة أف
مركبات تعميـ السياقة تسبب إزعاجا ليـ ،لكف بمدية القدس أقرت إزالتيا بعد مداوالت ونقاشات بيف
المعارضيف والمؤيديف ،لكف ىناؾ مماطمة مف قبؿ البمدية إلزالة ىذه اإلشارات.
وحسب المحامية حداد فاف ىذا االمر يمس كافة معممي السياقة في مدينة القدس ،وليس المعمميف العرب
فحسب .مؤكدة أنو في حاؿ لـ يتـ تطبيؽ القرار ،سيتـ التوجو إلى المحاكـ واتخاذ إجراءات أخرى ،وذلؾ
بعد إمياليـ وقتا معقوال لتنفيذه.
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وأضافت" :ىذه اإلشارات تعمؿ عمى التمييز بشكؿ سيء عمى أساس الجنسية ،وتفرض عمييـ عدـ العمؿ
في يوـ ليس يوـ عطمتيـ وىذا يتناقض مع القانوف".
الطيبي :عنصرية فاضحة ضد المقدسيين
بدوره ،أكد النائب العربي في الكنيست االسرائيمي الدكتور أحمد الطيبي لػ "القدس" اف قرار وضع ىذه
اإلشارات العنصرية ،يأتي ضمف سمسمة ممارسات عنصرية فاضحة تستيدؼ المقدسييف ،وأف قرار
وضعيا مف قبؿ "بمدية القدس" مجحؼ وموجو ضد الوسط العربي.
وقاؿ الطيبي ،إنو في حاؿ عدـ إزالة ىذه اإلشارات العنصرية ،فإنو سيتـ التوجو لو ازرة المواصبلت في
الحكومة اإلسرائيمية.
ويوضح مدير نقابة معممي السياقة أكرـ طوطح" :البمدية تعاممنا بعنصرية واضحة ،لقد عقدت اجتماعا
قبؿ شير حوؿ الموضوع لبلستماع لوجيات نظر المؤيديف والمعارضيف ،إال أنيا دعت األشخاص بشكؿ
انتقائي ولـ تدعوني ،رغـ أني أمثؿ معممي السياقة العرب في القدس الشرقية .كانوا يريدوف سماع ما
يحبوف سماعو".
إسرائيميون يتسببون برسوب المتدربين المقدسيين!
وقاؿ طوطح في حديث لػ "القدس" دوت كوـ ،اف مديرة المجمس الجماىيري في منطقة "االونونا" قالت إف
ىناؾ إسرائيمييف مف تمؾ المنطقة يحاولوف التسبب بترسيب المتدربيف في "التست النيائي" (االختبار) ،كما
أف بعض المركبات تقوـ بذلؾ ،بدوافع عنصري.
صور باهر ..أكثر المتضررين
ويعتبر سكاف بمدة صورباىر وىي أقرب منطقة عربية إلى "األرنونا" اكثر المقدسييف تضر ار جراء ىذه
االشارات العنصرية ،إذ سيضطر المتدربوف ومعممو السياقة مف سكانيا لقطع مسافة طويمة حتى يتمكنوا
مف الوصوؿ الى منطقة مبلئمة لمتدريب عمى السياقة.
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ويقوؿ طوطح" :في حاؿ أراد معمـ سياقة مف منطقة صورباىر أف يجمب طالبا مف القدس فإنو لف
يستطيع المرور مف شارع االرنونا ،وسيضطر لبللتفاؼ عبر طريؽ أطوؿ ،كما أنو عمى الرغـ مف أف
المسافة بيف صورباىر ومنطقة األرنونا فإف ىذه اإلشارات تجعؿ المسافة أطوؿ بينيما".
ويضيؼ" :قالوا إف أىالي الحي يتيموننا بأننا نتسبب باإلزعاج ليـ ،لكف السؤاؿ ،ىؿ نحف نزعجيـ أكثر
مف سائقي التكسيات والحافبلت والشاحنات الثقيمة ..رغـ أننا ممتزموف بالقوانيف وخاصة عند دروس
السياقة لمطبلب ،كما توجينا لمبمدية بكتب رسمية مف سكاف المنطقة تقوؿ بأف المشكمة ليست في يوـ
السبت واألعياد ،بؿ ببقية أياـ األسبوع ،وعميو فمماذا أغمقت المنطقة يوـ السبت؟! ىنا تكمف العنصرية
ضد العرب في ىذه القضية".
وحسب طوطح ،فإف سكاف المنطقة "اعربوا عف رفضيـ االشارات وضموا اصواتيـ الى جانب مطالبة
نقابة معممي السياقة في شرقي القدس بإزالة اإلشارات التي تمنع مف دخوؿ طبلب السياقة لؤلحياء دوف
تأخير ،والعمؿ مف أجؿ إيجاد حؿ شامؿ وعادؿ ومنصؼ لمشكمتنا".
وفي المقابؿ فاف معممي السياقة الييود لـ ُيبدو اي تحرؾ حياؿ قضية اإلشارات العنصرية ،لكف عندما
تقرر تغيير ىذه اإلشارات إلى أخرى تمنع معممي السياقة مف دخوؿ منطقة االرنونا خبلؿ ساعات معينة

في أياـ األسبوع ،قرروا التحرؾ ضد البمدية حسب طوطح.
منطقة مهمة جدا لمتدربي السياقة
وتجرى في منطقة "األرنونا" نحو %70مف اختبارات المتدربيف ،ويقوؿ نقيب معممي السياقة المقدسييف:
"ىذه المنطقة حيوية بإشارات المرور غير الموجودة في معظـ المناطؽ األخرى .نحف نذىب إلييا لتدريب
الطبلب عمى قوانيف السير وليس لتدريبيـ عمى القيادة ،لذا فالمتدربوف ال يتسببوف بأي إزعاج أو إعاقة
لحركة السير في المنطقة".
ويضيؼ" :الكثير مف المتدربيف يطمبوف مف معممي السياقة أف يتـ تدريبيـ في منطقة األرنونا ،ألنيـ
يعرفوف بأنيا منطقة مناسبة لمتدريب".
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المتطرفون اإلسرائيميون يعتدون عمى مركبات تعميم السياقة
وحاوؿ متدربو السياقة المقدسيوف ،البحث عف مكاف آخر يمجأوف إليو في أياـ السبت كبديؿ لمنطقة
"األرنونا" ،لكف مشكمة أخرى واجيتيـ في تمؾ المناطؽ ،وىي أف المتطرفيف اإلسرائيمييف يعتدوف عمييـ
ويعرضوف حياتيـ لمخطر.
ويقوؿ طوطح حوؿ ذلؾ" :عندما قررنا أف نذىب في أياـ السبت إلى حي القطموف الذي يعتبر حيويا
ومناسبا مف حيث وجود إشارات السير المختمفة ،أصبح المتطرفوف يعتدوف عمينا برشؽ البيض والحجارة
والشتائـ ،عمما اف االعتداءات اإلسرائيمية ال تقتصر عمى ىذا الحي بؿ تشمؿ مناطؽ القدس الغربية،
وتحدث حتى في قمب القدس الشرقية أيضاً".
الضريبة تالحق العرب!
ويشير طوطح الى اف سيارات الضريبة اإلسرائيمية تبلحؽ معممي السياقة العرب وال تبلحؽ الييود وقاؿ:
"يبلحقوننا بالشوارع وكذلؾ داخؿ دائرة السير وأماكف اجراء اختبارات السياقة والتدريس".
ويضيؼ" :ىذا األمر يتذمر منو جميع مدرسي السياقة في شرقي القدس ،إذ أف مف بيف كؿ 30-20
مدرس سياقة يتـ توقيؼ مدرس ييودي".
قرابة  110معمم سياقة مقدسيين
ويشكؿ معممو السياقة المقدسييف نحو  %30مف العدد الكمي لمعممي السياقة في القدس ،حيث يبمغ
عددىـ نحو  110معمميف ،مقابؿ  350معمـ سياقة إسرائيمي.
المقدسيون يعانون من تأخر اختبارات السياقة
قضية أخرى يعاني منيا المقدسيوف في مدارس تعميـ السياقة ،إذ يعتقد المتدربوف أف قضية تأخر
االمتحانات العممية (اختبارات السياقة) تحدث ألنيـ يتدربوف في مدارس عربية ،لكف طوطح ينفي ذلؾ
ويقوؿ" :ىذه المشكمة تشمؿ جميع المدارس في القدس سواء العربية أو اإلسرائيمية ،كما أف ىناؾ دعايات
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ال أعرؼ مصدرىا تقوؿ بأف نسبة النجاح بالمدارس اإلسرائيمية أعمى ،لكف ذلؾ ليس صحيحا .ىذه
الدعايات سببيا جيؿ بعض المتدربيف".
ويضيؼ :ىناؾ تذمر بسبب النقص في "التستات" موضحا "ىذه المشكمة المتجددة مف وقت آلخر واآلف
وصمت ذروتيا" .مشي ار الى اف الطبلب كانوا ينتظروف عمى األقؿ  3أشير لتقديـ االمتحاف ،أما اليوـ فقد
أصبح الطالب ينتظر مف  6إلى  7شيور بيف "التست" واآلخر.

صحيفة القدس المقدسية2015/8/23 ،
"حظر المرابطيف" ..عجز إسرائيمي وتحد فمسطيني:
أثار طمب وزير األمف الصييوني ،يوـ أمس ،بحظر الرباط وما أسماه بػ "تنظيـ المرابطيف" في المسجد
األقصى ،تساؤالت كثيرة ،كونيـ أفر ًادا عادييف ال ينتموف ألي جماعات أو تنظيمات؛ حيث عبر
المرابطوف عف فخرىـ بالرباط باألقصى ،وأعمنوا تحدييـ لمقرار الصييوني.

فسمطات االحتبلؿ الصييوني تحاوؿ منذ احتبلليا مدينة القدس واستيبلئيا عمى مفاتيح باب المغاربة -
مدخؿ االقتحامات لممسجد األقصى المبارؾ ،-ضـ المسجد األقصى إلى ممتمكاتيا وخمؽ واقع جديد فيو،
باتت معالمو تتضح شيئا فشيئا.
إفراغ األقصى
المرابطة المقدسية خديجة خويص قالت لػ "كيوبرس" أثناء رباطيا اليوـ عند باب السمسمة ،إف االحتبلؿ
إذا ما قاـ بحظر الرباط في المسجد األقصى المبارؾ ،فيو يمنع بذلؾ جميع المسمميف مف التواجد فيو؛
مبينة أف ىذا ما
كوف الرباط
ً
مقرونا بجميع المتواجديف في المسجد األقصى والقدس وفمسطيف عموماّ ،
ييدؼ االحتبلؿ إليو؛ وىو إفراغ فمسطيف واألقصى مف أىميـ.

وصد االقتحامات في األقصى -مسجد المسمميف -تعد
وتساءلت خويص أنو إذا ما كانت التكبيرات
ّ
إخبلال بالنظاـ ،فماذا تسمى االنتياكات واالعتداءات واالقتحامات اإلسرائيمية عمى الحؽ اإلسبلمي في
األقصى؟!
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مف جيتيا قالت المرابطة المقدسية ىنادي الحمواني إف المرابطيف ال يرتبطوف بتنظيـ معيف؛ فكؿ امرأة أو
رجؿ تركوا بيوتيـ وأشغاليـ لمصبلة في األقصى ،ال يمكف اعتبارىـ إرىابييف أو مخمّيف بالنظاـ.
محظورا ،يشير إلى اعتبارىا
تنظيما
وأضافت إف طمب سمطات االحتبلؿ القاضي باعتبار المرابطيف
ً
ً

العبادة بحد ذاتيا ضمف قائمة الحظر ،مؤكدة أف شعارىـ في الدفاع عف األقصى ىو "إحنا نساء مرابطيف
مش تنظيـ إرىابييف".
وقالت المرابطة زينة عمرو لػ"كيوبرس" إف اجتماع دولة كاممة لحظر مجموعة صغيرة مف المرابطيف،
يدؿ عمى أف االحتبلؿ عجز عف ردع المسمميف ومنعيـ مف الدفاع عف األقصى ،مؤكدة أف أي قرار أو
اجتماع يعقده االحتبلؿ يجب النظر إليو بعيف الريبة مف جميع المسؤوليف وخاصة األردف؛ كونيا صاحبة
الوصاية عمى األقصى.
مطالبة بموقف حازم
وأضافت إف المرابطيف يدافعوف عف حقيـ في المسجد األقصى المبارؾ وكذلؾ عف السيادة األردنية،
وعميو يجب عمى األردف اتخاذ إجراء حازـ في قضية األقصى.
مف جانبو قاؿ الشيخ عكرمة صبري إف ىذا الطمب ييدؼ لقمب الحقائؽ باعتبار أف المستوطنيف ىـ
عاديوف ،وأف المرابطيف ىـ المعتدوف ،وىذا عمى عكس الواقع تماما؛ فالمرابطوف ىـ أصحاب
زائروف
ّ
الحؽ الشرعي في األقصى ،وىـ يؤدوف عبادتيـ فيو ،أما المستوطنوف فيـ المعتدوف الغرباء عف المكاف.

وأوضح المحمؿ السياسي فضؿ طيبوب لػ "كيوبرس" أف االحتبلؿ في طمبو ،يحاوؿ فرض سيطرتو
الكاممة عمى المسجد األقصى المبارؾ؛ مف خبلؿ منع المدنييف مف ممارسة أبسط حقوقيـ اإلنسانية ،وىو
حقيـ في العبادة والوصوؿ إلى مكاف عبادتيـ ،وذلؾ مف خبلؿ اعتبارىـ غير شرعييف ومحظوريف.
وأكد أف االحتبلؿ بيذا اإلجراء يكوف قد تخطى كافة الخطوط الحمراء ،فأصبح ينظر ويعامؿ الفمسطينييف
منعا لجميع المدنييف مف أداء
ًا
جميعيـ بأنيـ مقاتموف وأنيـ حممة سبلح ،فحظر المرابطيف يعد
حظر و ً
حقيـ بالصبلة باألقصى.
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وتتعدد أساليب االحتبلؿ لمنيؿ مف جميع مف يقؼ في طريؽ شرعنة اقتحاماتيـ لممسجد األقصى
المبارؾ؛ فيو يقوـ بإجراءات غير مسبوقة لتحقيؽ ىدفو بدأت بإبعاد المصميف وأسرىـ ،وصوال إلى طمب
حظرىـ نيائيا.

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2015/8/25 ،
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