تقرير القدس اإلخباري األسبوعي
 00-02أيمول/سبتمبر 2015

الخبر الرئيس:
األقصى أماـ تصعيد جديد وواقع ميداني يتبلءـ مع
مخططات االحتبلؿ
أبرز العناوين:
مكانيا وصمت مرحمة حرجة
 تفكجي :عمميات تقسيـ األقصى
ً

 االحتبلؿ يستولي عمى قسـ مف مقبرة "باب الرحمة" المبلصقة لؤلقصى
 تقرير :ثمث األسرى األطفاؿ في سجوف االحتبلؿ مقدسيوف
 نتنياىو :ندرس تغيير "قواعد االشتباؾ" بالضفة
" الكنيست" يصادؽ عمى قانوف "اإلرىاب" بالقراءة األولى
 أبو مرزوؽ يطالب بوقفة جادة لمنع "التقسيـ الزماني" لؤلقصى
 الخارجية تحذر مف دعوة منظمات ييودية متطرفة القتحاـ األقصى
 القرضاوي يدعو لتحرؾ إسبلمي وعربي جماعي لمواجية مخططات تقسيـ األقصى زمانياً
 مشعؿ يدعو لثورة غضب بالقدس ويقدـ رؤية لمخروج مف األزمة الداخمية

شؤون المقدسات:
مكانيا وصمت مرحمة حرجة
تفكجي :عمميات تقسيـ األقصى
ً

أكد خميؿ تفكجي خبير الخرائط واالستيطاف في بيت الشرؽ بالقدس المحتمة ،أف عمميات تقسيـ البمدة
القديمة مف قبؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي وصمت مرحمة حرجة ،ال يمكف السكوت عنيا .وقاؿ تفكجي مساء
عمنا؛
األربعاء (" ،)9/2إف االحتبلؿ كاف يحاوؿ تقسيـ القدس في الخفاء ،بينما اليوـ يمارس انتياكاتو ً

فعميا يوـ  4حزيراف/يونيو مف
مستغبلً الظروؼ اإلقميمية الراىنة" ،معتب اًر "أف قضية تقسيميا
مكانيا بدأت ً
ً

العاـ المنصرـ ،الفتًا إلى أف عمميات التقسيـ وصمت مرحمتيا األخيرة".

واستنكر تفكجي حالة الصمت "غير المبرر" اتجاه مساعي االحتبلؿ تطبيؽ ق ارره بتحويؿ باحات المسجد
األقصى "ألمبلؾ دولة عامة"؛ تمييداً لمسيطرة عمييا بعيداً عف ممكية األوقاؼ اإلسبلمية .وألمح إلى وجود
موضحا أف االحتبلؿ وضع ميزانية لعمميات تيويد
تفاىمات أردنية إسرائيمية تسعى النتياؾ قدسية األبنية،
ً

األقصى بمغت  100مميوف دوالر .وكشؼ تفكجي عف وجود مخططات إسرائيمية تقضي بإنشاء كنيس
مطالبا الدوؿ العربية واإلسبلمية بدعـ
داخؿ باب الرحمة بالقدس ،واقامة "معبد" في مكاف لـ يحدد بعد،
ً
سكاف البمدة القديمة قبؿ فوات اآلواف.

موقع الرسالة نت2015/9/3 ،
"بيت الجوىر" ..ناقوس الخطر:
يعتزـ االحتبلؿ اإلسرائيمي وأذرعو التنفيذية في القدس نشر مناقصة لبناء كنيس ضخـ في البمدة القديمة
مقبب بارتفاع نحو  23مت اًر ،عمى ست طبقات ،اثنتاف تحت األرض وأربع فوقيا بمساحة بناء إجمالية
قدرىا  1400ـ ،2وعمى مساحة  378ـ ،2بدعـ مباشر مف الحكومة اإلسرائيمية ،وبتكمفة نحو  50مميوف
شيكؿ (  13مميوف دوالر) .وييدؼ المشروع إلى استنبات مواقع ييودية "مقدسة" في قمب القدس القديمة،
وزرع مباف مقببة توحي بأقدمية الوجود الييودي في القدس ،وتشويو الفضاء العاـ في القدس ،ومف
المخطط أف يكوف ىذا الكنيس الثاني مف حيث الضخامة والعمو في القدس القديمة بعد "كنيس الخراب".
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وقد نشر "المركز الفمسطيني لئلعبلـ" فيمـ وثائقي أعده مركز شؤوف القدس واألقصى "كيوبرس" ،بعنواف "
الصراع المحموـ  ..بيت الجوىر" ،يتحدث عف المخطط التيويدي الجديد.
لمشاهدة الفيديو اضغط عمى الرابط:

https://youtu.be/FLL7WjdeHF8

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2015/9/3 ،
االحتبلؿ يستولي عمى قسـ مف مقبرة "باب الرحمة" المبلصقة لؤلقصى:
استولت طواقـ تابعة لما يسمى "سمطة الطبيعة" اإلسرائيمية صباح األربعاء ( ،)9/2عمى جزء كبير
(يقارب مساحة  )%40مف مقبرة "باب الرحمة" المبلصقة لجدار المسجد األقصى المبارؾ مف الجية
الشرقية .ورافقت طواقـ االحتبلؿ قوة عسكرية وشرطية بدأت بوضع أسبلؾ شائكة عمى المنطقة التي
أعمنت االستيبلء عمييا بزعـ إقامة 'حديقة وطنية' ،حيث يحاوؿ االحتبلؿ مف خبلؿ ىذا اإلجراء وسواه
تغيير طابع المدينة ومحيط األقصى وتيويده.
وفي سياؽ متصؿ ،أفاد الناشط فخري أبو دياب ،أف المواطنيف خمعوا األعمدة وأزالوا السياج وتجمعوا في
المقبرة لمنع إعادة تسييجيا ،كما أطمقوا ىتافات منددة بالخطوة ومؤكدة إفشاليا ،ما أدى لمناوشات
ومشادات مع االحتبلؿ .وأضاؼ أف مقبرة باب الرحمة تخضع بشكؿ قانوني ورسمي لسمطة دائرة األوقاؼ
موضحا أف
اإلسبلمية التابعة لمممكة األردنية ،كونيا جزًءا مف المسجد األقصى وأرض وقؼ إسبلمي،
ً

المقبرة موجودة منذ  1400عاـ وتضـ قبو ار لصحابة وفاتحيف ،وال تزاؿ مستخدمة في دفف الموتى حتى

اآلف .وبيف أبو دياب أف االحتبلؿ صادر سابقا جزًءا مف المدخؿ الجنوبي لممقبرة ،ثـ صادر قبؿ أياـ
جزًءا مف مدخميا الشمالي ،وبدأ اليوـ بمحاولة مصادرتيا بالكامؿ لوضع البنية التحتية فييا الستخداميا

كمحطة ثانية لمقطار اليوائي التيويدي في القدس.

وفي سياؽ متصؿ ،حذرت دائرة شؤوف القدس في منظمة التحرير مف مخاطر قياـ طواقـ تابعة لسمطة
الطبيعة اإلسرائيمية باالستيبلء عمى جزء كبير مف مقبرة باب الرحمة .وعبرت الدائرة عف بالغ قمقيا جراء
ما يحدث في مدينة القدس ،واغبلؽ المسجد األقصى المبارؾ لميوـ التاسع عمى التوالي ،ومنع النساء
والمرابطات مف دخولو ،و'السماح لقطعاف المستوطنيف المتطرفيف باقتحامو وتدنيسو بشكؿ يومي ،تنفيذاً
لمخطط التقسيـ الزماني والمكاني لممسجد األقصى المبارؾ ،والذي بدأ العمؿ بو عمى أرض الواقع'.
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ونفى رئيس لجنة رعاية المقابر مصطفى أبو زىرة أف يكوف ىناؾ أي قرار مصادرة بحؽ الجزء الميدد مف
قبؿ "سمطة الطبيعة" ،وأكد أنو يوجد لمجنة ورقة "طابو" تثبت أنيا أرض أوقاؼ لممسمميف وال يوجد قرار
مصادرة بحقيا ،باإلضافة إلى خريطة منذ عاـ  1935تثبت وجود أسوار المقبرة مف الجية الجنوبية،
ومساحتيا تبمغ  23دونماً و 80سنتمت اًر ،وىي لممسمميف ولـ يحصؿ عمييا أي مصادرة .وقاؿ أبو زىرة:
"إف سمطة الطبيعة تقوـ بأعماؿ قرصنة ،وىذه الورقة أماـ الشرطة والقانوف قوية وتثبت أف ىذه األرض
لممسمميف كافة ،والخرائط سنرييا ألي جية تعتدي عمى ىذا المكاف".
وفي سياؽ متصؿ ،قاـ عشرات المقدسييف ،صباح السبت ( ،)9/5بمبادرة لتنظيؼ وحماية مقبرة "باب
الرحمة" ،حيث شرعوا بإزالة الشجيرات التي نبتت بيف القبور وعممت "سمطة الطبيعة" عمى إخفائيا،
لدحض أي رواية احتبللية بأف "أرض المقبرة ىي أرض زراعية ال يجوز الدفف فييا" .وقاؿ مسؤوؿ
المقابر اإلسبلمية في القدس الحاج مصطفى أبو زىرة إف المبادرة ىي مبادرة شعبية تيدؼ إليصاؿ رسالة
لبلحتبلؿ أف مقبرة باب الرحمة ىي مقبرة اسبلمية.
واقتحمت طواقـ تابعة لػما تسمى "سمطة الطبيعة" اإلسرائيمية ،برفقة حراسات مشددة مف قوات االحتبلؿ،
يوـ األحد ( ،)9/6مقبرة "باب الرحمة" ونفذت جولة تصويرية في المقبرة ،وداست العديد مف مقابر
المسمميف.

موقع "فمسطينيو +"48المركز الفمسطيني لئلعبلـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"
 +صحيفة القدس المقدسية2015/9/6 ،
المستوطنوف يقتحموف األقصى ..واالحتبلؿ يعتدي عمى النساء عند باب السمسمة:
مرشدا سياحيًّا واثناف مف مخابرات االحتبلؿ اقتحموا المسجد
مستوطنا و40
أفاد شيود عياف بأف 36
ً
ً
األقصى بحماية شرطة االحتبلؿ ،صباح األربعاء ( ،)9/2في حيف نظـ شباف ونساء وقفة احتجاجية في

احتجاجا عمى استمرار منع سمطات االحتبلؿ ليـ مف دخوؿ المسجد األقصى في ساعات
باب السمسمة،
ً

الصباح خبلؿ اقتحامات المستوطنيف .وبيف الشيود أف شرطة االحتبلؿ ىاجمت المعتمصيف واعتدت
عمييـ بشكؿ وحشي ،محاولة إبعادىـ مف المنطقة لتأميف خروج المستوطنيف مف األقصى ،كما اعتقمت

الشاب مأموف الرازـ بعد اإلعتداء عميو وعمى زوجتو بالضرب .وشددت قوات االحتبلؿ الموجودة عمى
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بوابات األقصى الخناؽ عمى دخوؿ النساء ألداء صبلة الفجر ،واشترطت حجز ىوياتيف لمسماح ليف
بالدخوؿ ،وىددت النسوة أنو في حاؿ عدـ حضورىف لمبوابات ألخذ ىوياتيف قبؿ الساعة السابعة والنصؼ
سوؼ يضطررف لمتوجو لمركز شرطة "القشمة" السترجاعيا ،كما اشترطت عمى الرجاؿ والشباف حجز
ىوياتيـ قبؿ الدخوؿ.
كما حمؿ المفتي العاـ لمقدس والديار الفمسطينية الشيخ محمد حسيف سمطات االحتبلؿ المسؤولية عف
عواقب ىذه الج ارئـ ،مناشداً العالـ أجمع بحكوماتو ومنظماتو ومؤسساتو وعمى رأسيا "اليونسكو" ،التي
تعنى بالسبلـ واإلنساف والمقدسات ،العمؿ عمى ثني الدولة العبرية عما تخطط لو مف طمس ليوية مدينة
القدس وتشريد أبنائيا ،وضرورة التحرؾ العاجؿ لدرء األخطار عف مدينة القدس ومقدساتيا التي تتعرض
ألشرس حممة تيويد.
ومنعت قوات االحتبلؿ يوـ الخميس ( ،)9/3دخوؿ مجموعة مف النساء إلى المسجد األقصى مف بواباتو
كافة تحت ما يسمى 'القائمة السوداء' ،والمواتي قمف باالعتصاـ أماـ المسجد األقصى مف جية باب
السمسمة ،وسط ىتافات التكبير بوجو المستوطنيف خبلؿ خروجيـ مف المسجد االقصى ،في حيف سمحت
لمنساء والفتيات والطالبات دخوؿ المسجد المبارؾ ،بشرط احتجاز بطاقاتيف الشخصية عمى البوابات.
في السياؽ ،جددت جماعات المستوطنيف الييود اقتحاميا لممسجد األقصى مف باب المغاربة بحراسات
شرطية معززة ومشددة ،فيما بدى المسجد شبو فارغ مف المصميف بسبب اجراءات ومبلحقات االحتبلؿ.
وحاوؿ مستوطف وسائحة ييودية صباح األحد ( )9/6أداء طقوس تممودية في باحات المسجد األقصى
المبارؾ ،إال أف يقظة حراس المسجد منعوىما مف ذلؾ وتـ إخراجيما مف المسجد مف قبؿ قوات االحتبلؿ.
مستوطنا
في حيف انتشر في ساحات المسجد األقصى نحو  25عنص اًر مف الوحدات الخاصة ،رافقت 43
ً

في مسارىـ الذي بدء مف باب المغاربة حتى باب السمسمة ، ،فيما اقتحـ المسجد اثناف مف عناصر
المخابرات اإلسرائيمية .وقوبمت اقتحامات األقصى بتكبيرات وشعارات مناصرة لو مف قبؿ المصميف
والمرابطيف فيو الذيف تمكنوا مف تخطي عراقيؿ االحتبلؿ.
وتواصؿ قوات االحتبلؿ المتواجدة عمى بوابات المسجد األقصى منع الطالبات مف الوصوؿ لمدرستيف
الثانوية الشرعية لمبنات مف البوابات كافة ما عدا باب السمسمة ،وتمنع الطالبتاف إسراء وبراءة غزاوي مف
الدخوؿ لممدرسة إال بعد أف تأتي معممة ألخذىف وايصاليف لممدرسة .وال تزاؿ نحو  40مقدسية مف
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الممنوعات مف دخوؿ األقصى يرابطف خارج باب السمسمة ،وذكرت ىنادي الحمواني -إحدى المبعدات –
أف قوات االحتبلؿ حاصرتيف بالحواجز الحديدية ومنعتيف مف التحرؾ ،وقامت بمبلحقة عدد مف النساء
وحاولت اعتقاؿ إحداىف ،واعتدت عمى مجموعة مف النساء التركيات بالضرب ،بعد اقترابيف مف النساء
المحاصرات لمتضامف معيف.
واعتدت قوات االحتبلؿ صباح اإلثنيف ( )9/7عمى النساء الممنوعات مف دخوؿ المسجد األقصى بالدفع
والضرب خبلؿ وجودىف في طريؽ باب السمسمة في البمدة القديمة ،واعتقمت المعممة ىنادي الحمواني.
فيما تصدى العشرات مف المصميف والمرابطيف القتحامات المستوطنيف لباحات المسجد األقصى بترديد
وطالبا
التكبيرات .وكاف  110مستوطنيف اقتحموا األقصى مف باب المغاربة ،باإلضافة إلى  83مرشداً
ً
ييوديا .واعتدى أربعة جنود عمى الشاب محمود إدريس خبلؿ محاولتو الوصوؿ لمنزلو خارج باب
ً

المجمس ،ما أدى إلصابتو برضوض في قدمو اليمنى.

مف جية أخرى ،نشرت مواقع اعبلمية تابعة لػ "منظمات المعبد" بأف شرطة االحتبلؿ أخبرتيـ األسبوع
الماضي بأف "اعتقاؿ مف يصمي مف المستوطنيف الييود في جبؿ المعبد سينتيي بشكؿ سريع وفوري،
ومف دوف اتخاذ أي إجراءات أخرى ضده" .وحذر الحراؾ الشبابي المقدسي مف أف يكوف ذلؾ مقدمة
لمسماح لمييود بأداء صمواتيـ وطقوسيـ التممودية بشكؿ عمني داخؿ األقصى خبلؿ موسـ "األعياد
الييودية" القادمة.
وفي خطوة تصعيدية لقوات االحتبلؿ في المسجد األقصى ،منعت يوـ الثبلثاء ( 3 ،)9/8صحافيات

مقدسيات مف دخوؿ المسجد األقصى بحجة إدراج أسمائيف ضمف قائمة "الممنوعات مف الدخوؿ" .وذكر

مدير المسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني أف عناصر قوات االحتبلؿ المتمركزيف عند بوابات المسجد
منعوا دخوؿ أكثر مف  40طالبة يتعممف التعميـ الشرعي في دار القرآف الكريـ والحديث والمكتبة الختنية

مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد األقصى
مف دخوؿ المسجد األقصى قبؿ الساعة  11ظي اًر .وكاف 24
ً
جنديا مف سبلح الجو اإلسرائيمي .ورابطت عشرات النساء الممنوعات مف
صباحا مف باب المغاربة ،وً 11
ً

دخوؿ المسجد األقصى عند باب السمسمة ،ورددف التكبيرات واليتافات لدى خروج المستوطنيف مف اقتحاـ
باحات المسجد األقصى.

موقع "فمسطينيو  +"48المركز الفمسطيني لئلعبلـ +صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات
الفمسطينية "وفا"2015/9/8 ،
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شؤون المقدسيين:
جامعة القدس تختتـ الموسـ الثاني مف الحفريات التاريخية األثرية بالعيزرية:
اختتمت جامعة القدس يوـ األربعاء ( ،)9/2الموسـ الثاني مف الحفريات األثرية في بمدة العيزرية شماؿ
القدس المحتمة ،حيث تولي الجامعة االىتماـ األكبر لئلكتشافات األثرية الميمة في المناطؽ الفمسطينية.
وقاؿ مدير المعيد العالي لؤلثار في الجامعة د .إبراىيـ عمرو إف ' بمدة العيزرية شيدت استق ار اًر بشرياً
بشكؿ دائـ عمى مر العصور ،حيث تـ اكتشاؼ كنيستيف في العيد البيزنطي ،ومف ثـ شيد الموقع ازدىا اًر
منذ عاـ 1099ـ 1187-ـ  ،لتبنى كنيسة ثالثة فوؽ الكنيسة الثانية ،باإلضافة الى بناء كنيسة 'اليعازر
لمبلتيف' والتي شيدت في العقد الخامس مف القرف الماضي.
وكانت جامعة القدس سخرت مؤخ اًر أحد المباني القديمة في بمدة العيزرية مف أجؿ تقديـ الخدمات
السياحية المختمفة ،أىميا تدريب االدالء السياحييف ،باإلضافة إلى "خربة الطيرة" في راـ اهلل و"خربة بيت
بصة" في بيت لحـ وبمدة "سبسطية".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2015/9/2 ،
تقرير :ثمث األسرى األطفاؿ في سجوف االحتبلؿ مقدسيوف
أفاد مركز "أسرى فمسطيف" لمدراسات ،بأف نحو ثمث األطفاؿ الفمسطينييف المعتقميف في سجوف االحتبلؿ
اإلسرائيمي والبالغ عددىـ  200طفؿ ،ىـ مف مدينة القدس المحتمة ،وبعضيـ لـ يتجاوز عمره الػ 13
عاماً.
وأوضح المركز يوـ األحد ( ،)9/6أف االحتبلؿ صعد في العاـ األخير مف استيداؼ األطفاؿ المقدسييف،
حيث بمغت حاالت االعتقاؿ في المدينة المحتمة مع نياية  2014أكثر مف  600حالة ،في حيف شيدت
األشير الثمانية األولى مف عاـ  2015الجاري ،ما يزيد عمى  500حالة اعتقاؿ ألطفاؿ مقدسييف .وأشار
التقرير إلى أف عدد األطفاؿ المقدسييف القابعيف في سجوف االحتبلؿ بمغ  60طفبلً ،وىـ يشكموف ما
نسبتو  %30مف العدد الكمي لؤلسرى األشباؿ مف كافة األراضي الفمسطينية ،مشي اًر إلى أف مف بيف ىؤالء
 28طفبلً محكوماً ،في حيف أف الػ  32المتبقيف ال يزالوف موقوفيف.

7

ولفت التقرير إلى أف األطفاؿ األسرى يتعرضوف خبلؿ فترة االعتقاؿ والتحقيؽ إلى الضرب والتعذيب
بأساليب مختمفة تترؾ أث اًر في نفسية الطفؿ حتى بعد إطبلؽ سراحو .وأكد أف االحتبلؿ يتعمد استيداؼ
األطفاؿ المقدسييف بشكؿ عنيؼ بيدؼ محاولة خمؽ رعب لدييـ وتشويو انتماءاتيـ وأفكارىـ ونفسياتيـ،
إضافة إلى التيديد المستقبمي لممقدسييف األطفاؿ ،ومحاولة إفراغ مدينة القدس مف أىميا ،وذلؾ مف خبلؿ
اعتبار االحتبلؿ العتقاؿ المقدسي في طفولتو "نقطة سوداء في ممفو األمني" قد تحرمو مف تجديد ىويتو
بعد مرور  10سنوات.
وبموجب القانوف العقوبات المعدؿ مف قبؿ السمطات اإلسرئيمية سيسمح لبلحتبلؿ باعتقاؿ األطفاؿ
القاصريف لفترات تتراوح ما بيف  10إلى  20عاماً ،بمجرد ادعاء شرطي عمى أحد ىؤالء األطفاؿ بإلقاء
حجر عمى دوريات االحتبلؿ أو سيارات المستوطنيف ،وىذا القانوف غالباً ما يستيدؼ األطفاؿ المقدسييف.

ِ
يكتؼ باعتقاؿ األطفاؿ فقط ،حيث بدأ يفرض عمييـ الحبس المنزلي الذي
وأضاؼ المركز أف االحتبلؿ لـ
يعمؿ عمى اإلخبلؿ بتوازف واستقرار العائمة ،ويدفع إلى النفور منيا ،حيث يصبح األب واألـ رغـ إرادتيـ
"سجانيف" عمى طفميـ خشية عميو مف بطش االحتبلؿ ،ناىيؾ عما يسببو ذلؾ مف آثار نفسية مدمرة عمى
األطفاؿ المقدسييف.

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2015/9/6 ،
مواجيات في أحياء القدس واحتراؽ منزؿ مقدسي بػ"قنبمة غاز" إسرائيمية:
اندلعت مساء األربعاء ( ،)9/2مواجيات بيف قوات االحتبلؿ وشباف فمسطينييف في حي "أبو ريالة" في
قرية العيسوية شرؽ مدينة القدس المحتمة ،حيث أطمقت قوات االحتبلؿ قنابؿ الغاز عمى منازؿ المواطنيف
بشكؿ عشوائي ماأدى إلى احتراؽ أحد المنازؿ بالكامؿ بفعؿ إحدى قنابؿ الغاز حيث اقتصرت األضرار
عمى الماديات في حيف لـ يتـ تسجيؿ أي إصابة بشرية في صفوؼ أىالي المنزؿ .وذكرت شرطة
االحتبلؿ في بيانيا أف الشباف رشقوا دورية تابعة لبلحتبلؿ بالحجارة ،ما أصابيا بشكؿ مباشر مف دوف
تسجيؿ إصابات .وتجدر اإلشارة إلى أف ىذا المنزؿ الرابع الذي يتعرض لبلحتراؽ جراء عمميات إطبلؽ
قنابؿ الغاز عمى منازؿ المواطنيف مف قوات االحتبلؿ في العيسوية.
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وشنت قوة كبيرة مف جيش االحتبلؿ تصاحبيا عشرات اآلليات وناقبلت الجند ،يوـ الخميس ()9/3
عمميات دىـ لعدد مف المنازؿ في مخيـ قمنديا شماؿ القدس المحتمة .واندلعت خبلؿ ذلؾ مواجيات بيف
أىالي المخيـ وقوات االحتبلؿ التي اعتمت أسطح عدد مف المباني ونشرت قناصتيا عمييا .وأطمؽ جنود
االحتبلؿ خبلؿ ذلؾ الرصاص الحي والمطاطي والقنابؿ الصوتية وقنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع ،ما أدى
إلى إصابة شاب بعيار ناري في ساقو.
واقتحمت قوات االحتبلؿ يوـ األحد ( )9/6أربعة منازؿ في قرية العيسوية ،وقامت بتفتيشيا وبعثرة
محتوياتيا ،عرؼ مف بينيا منازؿ تعود لوالد األسير المقدسي موسى محمد درويش ،وعوني داود عطية،
ومنصور ناصر .وشيدت قرية العيسوية طواؿ يوـ األحد عدة اقتحامات ،وانتشر العشرات مف قوات
االحتبلؿ بشوارع القرية وأزقتيا وبيف المنازؿ ،تساندىا طائرة مروحية ،وألقت القوات بعد ظير األحد قنبمة
صوت نحو إحدى الحافبلت العامة لمقرية ،مما أدى إلى تحطـ زجاج إحدى نوافذىا .وقد تواجدت قوات
االحتبلؿ حتى ساعات متأخرة مف مساء األحد عند المدخؿ الرئيسي لقرية العيسوية برفقة سيارة المياه
العادمة ونصبت خيمة في المكاف ،وحمؽ فوؽ القرية منطاد حراري مزود بكاميرات مراقبة.
وفي حي رأس العمود اندلعت مساء األحد مواجيات بيف القوات اإلسرائيمية وشباف في الحي ،بعد أف قاـ
أحد عناصر قوات االحتبلؿ بدىس المواطف زكي الرازـ ( 34عاما) بينما كاف يمر بالشارع ،ثـ قامت
باالعتداء عميو بالضرب رغـ تعرضو لحادث الدىس .وقد تـ نقؿ الرازـ لمستشفى المقاصد بعد إصابتو
برضوض في مختمؼ أنحاء جسده .كما اعتقمت قوات االحتبلؿ الشاب جياد الزغؿ مف الحي نفسو،
األمر الذي أدى إلى اندالع مواجيات بيف القوات اإلسرائيمية والشباف عقب اعتقاؿ الزغؿ ،أدت إلى
إصابة  5شباف باإلختناؽ جراء استنشاؽ غاز الفمفؿ ،وأصيبت فتاة بشظايا قنابؿ الصوت.
فيما اقتحمت قوات االحتبلؿ ظير اإلثنيف ( )9/7منزؿ المواطف محمود فايز محمود الكائف في قرية
العيساوية ،وقامت بتفتيشو بدقة وبعثرة محتوياتو ،ثـ غادروا المنزؿ دوف مصادرة أي شيء مف محتوياتو.
واندلعت مساء اإلثنيف مواجيات متفرقة في مدينة القدس المحتمة ،في الذكرى السنوية األولى الستشياد
وغضبا عمى استشياد األـ دوابشة متأثرة بجروحيا عقب حرؽ منزليا مف قبؿ
الفتى "محمد سنقرط"،
ً
المستوطنيف منذ أكثر مف شير .وأفاد شيود أف مواجيات اندلعت في حي وادي الجوز ،اقتحمت قوات

االحتبلؿ خبلليا محيط منزؿ الشييد ،وألقت القنابؿ الصوتية ،ورد الشباف بالقاء المفرقعات والحجارة .وفي
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سمواف أوضح مركز معمومات وادي حموة – سمواف أف مواجيات اندلعت في حي بئر أيوب ،وألقى الجنود
القنابؿ الصوتية بصورة عشوائية ،مما أدى إلى إصابة شابيف .وقاؿ إف قوات االحتبلؿ اعتدت بالضرب
عمى ثبلثة أطفاؿ وىـ :أحمد شويكي ( 15عاما) ،ومحمد قعقور ( 14عاما) ،ومحمد عواد ( 14عاما)،
أثناء عودتيـ إلى منازليـ في الحي .كما اندلعت مواجيات في بمدة الطور ،وألقيت المفرقعات باتجاه
البؤرة اإلستيطانية "بيت أوروت" في حي الصوانة.

موقع "فمسطينيو + "48صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لئلعبلـ2015/9/8 ،

االحتبلؿ يمدد توقؼ عدد مف المقدسييف ..ويبعد ويفرج عف آخريف:
أبعدت قوات االحتبلؿ في مركز "القشمة" في القدس المحتمة ،مساء الثبلثاء ( ،)9/1القاصريف عبادة
عاما) مف البمدة القديمة عف المسجد األقصى مدة شيريف.
عاما) وعبد الكريـ الحداد (ً 16
نجيب (ً 17
فيما مددت محكمة "الصمح" توقيؼ  3مقدسييف تـ اعتقاليـ بعد "أحداث عسقبلف" األخيرة ،وىـ :الصحفي
الناشط عناف نجيب ،والناشط سامر أبو عيشة ،وعبد اهلل السنجبلوي.
ومددت محكمة "الصمح" غربي القدس المحتمة ،يوـ األحد ( ،)9/6توقيؼ كؿ مف الناشط والصحفي عناف
نجيب والناشط سامر أبو عيشة ،وعبد اهلل السنجبلوي ووحيد م ارزيؽ ،والذيف اعتقموا في  19الشير
الماضي ،عمى خمفية تضامنيـ مع األسير محمد عبلف خبلؿ إضرابو عف الطعاـ .مف جية أخرى
أفرجت إدارة سجف "الشاروف" عف األسير المقدسي أحمد محمد درويش ( 18عاما) مف سكاف قرية
العيسوية ،بعد أف قضى  4أشير في األسر .كما أفرجت إدارة سجف "نفحة" عف األسير المقدسي مؤيد
معف ىيكؿ ( 23عاما) مف سكاف مخيـ شعفاط بعد قضائو  10أشير في سجوف االحتبلؿ.
مف جية أخرى ،أوضح المحامي حمزة قطينة مف مؤسسة "قدسنا لحقوؽ االنساف" أف مخابرات االحتبلؿ،
أبعدت المقدسية إكراـ غزاوي مدة شيريف عف المسجد األقصى .وأضاؼ المحامي قطينة أف محكمة
يوما،
"الصمح" أبعدت الفتاة غدير الجعبري ( 20عاما) عف المسجد األقصى يوـ الخميس الماضي ً 45
وكاف قد تـ اعتقاليا مف خارج باب األسباط .وأضاؼ قطينة أف محكمة "الصمح أخمت" يوـ الجمعة

( )9/4سبيؿ قاصريف مف البمدة القديمة بشرط الحبس المنزلي  5أياـ مع السماح ليما بالذىاب لممدرسة،
ودفع كفالة مالية قيمتيا  500شيكؿ لكؿ واحد منيما.
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وأفرجت إدارة سجف "النقب" الصحراوي يوـ اإلثنيف ( )9/7عف األسير المقدسي أحمد يوسؼ بصبوص
( 25عاما) مف سكاف حي بئر أيوب في سمواف ،بعد قضاء  40شي اًر في سجوف االحتبلؿ بتيمة إلقاء
الزجاجات الحارقة ،كما أفرج عف األسير محمد عاطؼ الشيوخي بعد اعتقاؿ داـ  11شي اًر بعد إدانتو
بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة .وأفرجت محكمة "الصمح" عف القاصر شادي مرقصتو مف سكاف حارة
السعدية في البمدة القديمة ،بكفالة مالية قيمتيا  500شيكؿ والحبس المنزلي  5أياـ والتوقيع عمى كفالة
طرؼ ثالث.
مف جية أخرى ،بعد مضي شير تقر ًيبا عمى منعيا مف دخوؿ المسجد األقصى ،سممت قوات االحتبلؿ

المعممة المقدسية ىنادي الحمواني ،ظير اإلثنيف ،قرار إبعاد إداري عف المسجد األقصى لمدة  6أشير.
ظير مف أماـ باب القطانيف وخضعت بعدىا لمتحقيؽ بزعـ القياـ بأعماؿ مف
وكانت الحمواني اعتقمت
اً
شأنيا اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ ،وأفرج عنيا في وقت الحؽ.

موقع "فمسطينيو 2015/9/8 ،"48
قوات االحتبلؿ تعتقؿ عدداً مف المقدسييف:
اعتقمت قوات االحتبلؿ ،فجر الخميس ( ،)9/3المقدسية إكراـ الغزاوي بعد مداىمة منزليا في "حي
الثوري" جنوب المسجد األقصى المبارؾ ،واقتادتيا إلى مركز شرطة المسكوبية .كما اقتحمت قوات
االحتبلؿ منزؿ سماح غزاوي في "حي الثوري" ومنزؿ جياد غزاوي في حي "رأس العمود" ،وقامت
بتسميميما استدعاءات لمتحقيؽ بعد تفتيش منزلييما مف قبؿ مخابرات االحتبلؿ .وتأتي ىذه اإلقتحامات
المنزلية في سياؽ استيداؼ قوات االحتبلؿ لممصميف والمرابطيف في المسجد األقصى المبارؾ .كما
اعتقمت عناصر مف الوحدات الخاصة بشرطة االحتبلؿ ،الشاب المقدسي سميح الحداد مف داخؿ المسجد
األقصى واقتادتو إلى أحد مراكزىا في القدس القديمة لمتحقيؽ بسبب مشاركتو في التصدي القتحامات
المستوطنيف بيتافات التكبير االحتجاجية.
واعتقمت قوات االحتبلؿ يوـ الخميس ( )9/3أربعة شباف ىـ :محمد ابزيع ( 21عاما) ،وعمي خالد حمد
( 19عاما) ،وعمار مطير ( 27عاما) ومصطفى فيالة ( 20عاما) ،خبلؿ اقتحاميا لمخيـ قمنديا شماؿ
القدس المحتمة.
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وفي سياؽ متصؿ ،اعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي صباح األحد ( ،)9/6شاباً عمى الحاجز العسكري
القريب مف مدخؿ قرية الزعيـ جنوب شرؽ القدس المحتمة ،وتـ تحويمو إلى أحد مراكز التوقيؼ والتحقيؽ
التابعة لئلحتبلؿ في القدس .كما اعتقمت قوات االحتبلؿ مواطنة فمسطينية عمى مدخؿ بمدة العيزرية شرؽ
مدينة القدس المحتمة ،بدعوى حيازتيا بندقية يدوية الصنع.
واعتقمت قوات االحتبلؿ ،فجر اإلثنيف ( ،)9/7الطفؿ القاصر عزيز غساف عمياف ( 12عاما) ،والشابيف:
محمود خمدوف مصطفى ،ومحمد ابراىيـ عمياف ،بعد دىـ منازليـ في قرية العيسوية وسط القدس المحتمة.
كما اعتقمت قوات االحتبلؿ القاصريف نصري فيراوي ( 14عاما) وعيسى فيراوي ( 13عاما) ،إضافة
لممعممة في مصاطب العمـ ىنادي الحمواني.
وذكر شيود عياف أف قوات االحتبلؿ اقتحمت منزليف لعائمتي عشاير وأبو إسبيتاف في شارع سمماف
الفارسي بالطور ،وقامت بتفتيشيما وبعثرة محتوياتيما ،وتركت لدى عائمتيما استدعاءات لحضور الشابيف
مصطفى محمد عشاير ( 18عاما) والقاصر محمد خميؿ أبو إسبيتاف ( 16عاما) ،لمتحقيؽ لدى مخفر
"صبلح الديف" حيث تـ توقيفيما.
واعتقمت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي فجر الثبلثاء ( ،)9/8الشابيف أسامة الرجبي ووائؿ الرجبي ،بعد دىـ
منزلييما في القدس المحتمة ،ونقمتيما إلى أحد مراكز التوقيؼ والتحقيؽ .كما اعتقمت قوات االحتبلؿ ثبلثة
أطفاؿ مف بمدة العيسوية في القدس المحتمة .وادعت شرطة االحتبلؿ أف األطفاؿ االلقوا الحجارة باتجاه
المركبات المارة عند الشارع المؤدي الى مستوطنة "معاليو أدوميـ" القريب مف القرية.

المركز الفمسطيني لئلعبلـ +صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +موقع
"فمسطينيو 2015/9/8 ،"48
شؤون االحتالل:
نتنياىو يزعـ استعداده لمسفر لراـ اهلل الستئناؼ المفاوضات!
قاؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمي "بنياميف نتنياىو" ،مساء الثبلثاء ( ،)9/1إنو مستعد لمذىاب فو اًر إلى راـ اهلل
ولقاء الرئيس محمود عباس إلجراء مفاوضات مباشرة .وزعـ نتنياىو خبلؿ لقاء جمعو بممثميف عف
منظمة "نسائية لصنع السبلـ" ،أنو يؤيد "حؿ الدولتيف" وعمى استعداد لمتفاوض مف دوف شروط مسبقة
والسفر إلى راـ اهلل فو اًر لمقاء الرئيس عباس إذا وافؽ األخير عمى ذلؾ.
02

وأضاؼ" ،نريد التفاوض مع الفمسطينييف ،الحؿ ىو دولتاف لشعبيف ،دولة فمسطينية منزوعة السبلح
تعترؼ بالدولة القومية لمشعب الييودي ،وفي حاؿ كاف عباس عمى استعداد لتمبية تمؾ الشروط فنحف
عمى استعداد لذلؾ".

صحيفة القدس المقدسية2015/9/1 ،
أىالي سمواف يمتمسوف ضد "سمطة الطبيعة والحدائؽ":
ذكر الموقع االلكتروني لصحيفة "يديعوت احرونوت" أف أىالي سمواف تقدموا بإلتماس أماـ المحكمة العميا
اإلسرائيمية ضد "سمطة الطبيعة والحدائؽ" اإلسرائيمية ،مطالبيف بمنعيا مف إغبلؽ المنطقة األثرية المسماة
"منطقة  "Gالموجودة في سمواف والمبلصقة لمموقع األثري المسمى "مدينة داود".

صحيفة القدس المقدسية2015/9/2 ،
نتنياىو :ندرس تغيير "قواعد االشتباؾ" بالضفة
قاؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو ،يوـ األربعاء ( ،)9/2إنو سيدرس مع وزير الجيش موشيو
يعموف ورئيس ىيئة األركاف غادي ايزنكوت ،تغيير قواعد االشتباؾ مع رماة الحجارة وقنابؿ المولوتوؼ في
الضفة الغربية .وأضاؼ" :النظاـ القضائي يجد صعوبة في التعامؿ مع القاصريف العرب الذيف يمقوف
الحجارة ،ولذلؾ ال بد مف دراسة تغيير قواعد اإلشتباؾ ،فضبلً عف العقوبات المقررة ضمف القانوف".
وأشار إلى أنو أصدر أوامره بتعزيز القوات األمنية في الضفة خاصة عمى طوؿ محور شارع "،"443
وكذلؾ في القدس المحتمة بنشر  400جندي وزيادة أجيزة المراقبة ومضاعفة المعمومات.

صحيفة القدس المقدسية2015/9/2 ،
"الكنيست" يصادؽ عمى قانوف "اإلرىاب" بالقراءة األولى:
ذكر موقع "والبل" االخباري العبري أف "الكنيست" صادؽ مساء األربعاء ( )9/2بالقراءة األولى عمى ما
يسمى بقانوف "مكافحة اإلرىاب" بأغمبية  45صوتًا مقابؿ  14صوت .وسيتـ تحويؿ القانوف إلى "لجنة
التشريع" في "الكنيست" مف أجؿ إعداده وعرضو عمى "الكنيست" مرة اخرى إلق ارره بالق ارءتيف الثانية
والثالثة.
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وحسب صحيفة "ىآرتس" فإف القانوف الجديد يضـ جميع القوانيف المتعمقة بما يسمى مكافحة "اإلرىاب"
إقرره سوؼ يستبدؿ قانوف "الطوارئ" الموجود منذ زمف االنتداب البريطاني.
في قانوف واحد ،وفي حاؿ تـ ا
ويعرؼ القانوف الجديد "اإلرىاب" ليس فقط بممارسة األعماؿ "التخريبية" ضد األرواح والممتمكات ،بؿ
طا عمى عمؿ الحكومة ،مف دوف التمييز بيف
كذلؾ التيديد باستخداـ ذلؾ ،أو أي عمؿ يشكؿ ضغ ً
األعماؿ الموجية ضد الجنود أو المدنييف.
أيضا عمى أف عقوبة مف يساعد باألعماؿ "اإلرىابية" ىي نفس عقوبة مف يقوـ بذلؾ
وينص القانوف ً

مباشرة ،باإلضافة إلى مضاعفة العقوبات عمى معظـ المخالفات الكثيرة ذات الصمة بػ"اإلرىاب" إلى
عاما .ويقر القانوف الجديد عقوبة السجف لمدة  3سنوات ضد مف يعمف عف دعمو وتأييده
السجف لمدة ً 30
العمني لمنظمات "اإلرىاب".

ويستيدؼ القانوف كذلؾ الجمعيات الفمسطينية ،وذلؾ بصبلحية اإلعبلف عف أي جمعية تدعـ حماس أو
عاما
ليا عبلقة بيا باإلعبلف عنيا كمنظمة "إرىابية" ،والحكـ بالسجف ألي شخص تجاوز عمره الػً 12
قميصا يحمؿ شعار ىذه الجمعية أو أبدى أي تضامف معيا.
حتى ولو لبس
ً

صحيفة القدس المقدسية2015/9/3 ،

دولة االحتبلؿ تشطب  ٪64مف ديوف المستوطنات في الضفة والجوالف:
كشفت وثائؽ حصمت عمييا صحيفة "ىآرتس" أف دولة االحتبلؿ شطبت  ٪64مف الديوف المستحقة عمى
 36مستوطنة في الضفة الغربية والجوالف السوري المحتؿ .وأشارت الصحيفة إلى أنو بعد عممية التسوية
بيف وحدة اإلستيطاف وحكومة االحتبلؿ فإف ىذه المستوطنات سوؼ تدفع مبمغ  49مميوف شيكؿ فقط مف
أصؿ  136مميوف شيكؿ.
ووفقا لمتقديرات فإنو يوجد التزامات عمى عشرات المستوطنات بحوالي  360مميوف شيكؿ ،تتوقع الدولة أف
تحصؿ منيا ما بيف  60- 35شيكؿ فقط أي أنيا ستكوف مضطرة لشطب حوالي  ٪90 -٪83مف ىذه
الديوف .وأشارت الصحيفة أف ىذه الديوف تراكمت مف خبلؿ القروض التي كانت تحصؿ عمييا وحدة
اإلستيطاف مف خزينة الدولة ،وتمنحيا لممستوطنات في الضفة الغربية بغرض "تطويرىا" وذلؾ منذ عاـ
.1978

صحيفة القدس المقدسية2015/9/3 ،
04

احتراؽ سيارة بالقدس إثر إطبلؽ االحتبلؿ النار عمييا:
أطمقت قوات شرطة االحتبلؿ ،يوـ الخميس ( ،)9/3النار عمى سيارة فمسطينية ،بالقرب مف بمدة العيزرية
شرقي القدس المحتمة ،مما أدى إلى احتراقيا ،واعتقاؿ سائقيا .وقاؿ مصدر في شرطة االحتبلؿ إف
أمنيا ،بالقرب مف بمدة العيزرية ،حيث قامت الشرطة اإلسرائيمية
"سائقا فمسطينيا اقتحـ بسيارتو حاج اًز ً
بإطبلؽ النار عمى السيارة الفمسطينية ومطاردتيا".

في حيف لفتت شرطة االحتبلؿ ،يوـ األحد ( )9/6إلى أنيا ال تزاؿ تبحث عف أحد الفمسطينييف المعروفيف
لدييا ،والذي كانت تطارده يوـ الخميس الماضي ،وتمكف مف اليرب بعد إطبلؽ النار عمى مركبتو
وانقبلبيا في بمدة العيزرية.

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2015/9/6 ،
"العميا" :لبلحتبلؿ الصبلحية في اليدـ في مناطؽ "أ" و "ب"
قالت صحيفة ىآرتس" يوـ اإلثنيف ( ،)9/7إف قضاة المحكمة "العميا" اإلسرائيمية ،قرروا أف الدولة العبرية
تمتمؾ الصبلحيات ليدـ مباني الفمسطينييف في مناطؽ (أ) و (ب) وليس فقط في المنطقة (ج) .وأضافت
الصحيفة أف ذلؾ جاء في إطار رفض االلتماس الذي تقدـ بو مجموعة مف الفمسطينيف ضد ىدـ منازليـ
في المنطقة (ب).
وجاء في قرار "العميا"" :نود التذكير أف االتفاؽ المؤقت بخصوص الضفة الغربية وقطاع غزة ال ينتقص
مف صبلحية قائد المنطقة العسكرية في االستيبلء عمى األراضي الغراض عسكرية".

صحيفة القدس المقدسية2015/9/7 ،
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التفاعل مع القدس:
"القدس الدولية" تصدر كتاب "القدس مف منظور مقاصد الشريعة اإلسبلمية"
أصدرت مؤسسة "القدس الدولية" كتاب "القدس مف منظور مقاصد الشريعة اإلسبلمية" ،لمدكتور سامي
محمد الصبلحات مؤسس "المعيد الدولي لموقؼ اإلسبلمي" في ماليزيا ،والكتاب قراءة أصولية في صمود
المجتمع المقدسي تحت االحتبلؿ اإلسرائيمي.
تبحث الدراسة في الضروريات الخمسة التي بحثيا عمماء األصوؿ ،وتطبيقيا عمى واقع الصراع في مدينة
القدس ،وتوقؼ المؤلؼ عند حفظ مقصد الديف والنفس والعقؿ والنسؿ والماؿ وتنزيؿ ذلؾ عمى واقع
القدس والمقدسييف ،وقد خرج الكاتب بأحكاـ عف ىذه المقاصد الشرعية ،تعتبر معالـ أساسية لمحفاظ عمى
المشروع اإلسبلمي في مدينة القدس في ظؿ ىجمة االحتبلؿ لتيويد المدينة المقدسة ،وجعميا بمجمميا
مدينة لمييود فقط.

موقع "مدينة القدس"2015/9/1 ،
أبو مرزوؽ يطالب بوقفة جادة لمنع "التقسيـ الزماني" لؤلقصى:
طالب الدكتور موسى أبو مرزوؽ ،عضو المكتب السياسي لحركة حماس ،بوقفة جادة فمسطينيا وعربياً
واسبلمياً ،تجاه بدء تطبيؽ االحتبلؿ اإلسرائيمي لمتقسيـ الزماني في المسجد األقصى.
وقاؿ أبو مرزوؽ في مقاؿ لو إف االحتبلؿ أقدـ عمى ىذه الخطوة في "ظؿ صمت عربي ،وانصراؼ
فمسطيني لمشاريع تفرؽ وال تجمع ،تجزئ وال توحد ،االحتبلؿ أغمؽ أبواب المسجد األقصى ،ويحاوؿ
تجفيؼ منابع الرباط في األقصى ،والمس القانوني بالقائميف عمى الرباط وبموظفي األوقاؼ" .وطالب أبو
مرزوؽ بػ"حمبلت إعبلمية وسياسية واجتماعية ونضالية ،لمواجية الخطط اإلسرائيمية عمى المستوى
الفردي ،والجماعي ،والفصائمي".
كما خاطب أبو مرزوؽ األمة اإلسبلمية قائبلً" :األقصى قبمة المسمميف األولى ،وثالث الحرميف الشريفيف،
ومنارة العرب والمسمميف ،وعنواف سيادتيـ واىتماميـ ،فيؿ يتحرؾ زعماء العرب والمسمميف حتى ال يحدث

06

لؤلقصى ما فعموه في المسجد اإلبراىيمي؟" .وتساءؿ بالقوؿ" :ىؿ ستتحرؾ منظمة المؤتمر اإلسبلمي،
ولجنة القدس ،واألزىر ،والمموؾ ،والرؤساء ،واألمراء إلفشػاؿ مخطط اإلسرائيمييف في التقسيـ الزماني؟".
ولـ يستبعد أبو مرزوؽ مف أف تكوف خطوة التقسيـ الزماني في حاؿ نجاحيا فرضيا مقدمة لئلنتقاؿ إلى
"التقسيـ المكاني ،والبدء في بناء كنيس عمى جزء مف ساحة المسجد األقصى المبارؾ".

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2015/9/2 ،
الخارجية تحذر مف دعوة منظمات ييودية متطرفة القتحاـ األقصى:
حذرت و ازرة الخارجية الفمسطينية بشدة ،مف المخططات والدعوات واإلستعدادات التي تقوـ بيا منظمات
وجمعيات ييودية متطرفة لحشد أعداد كبيرة مف المتطرفيف الييود القتحاـ المسجد األقصى يوـ 13
سبتمبر بالتزامف مع "رأس السنة العبرية".
وقالت الو ازرة يوـ األربعاء ( ،)9/2إف ىذه الجمعيات والمنظمات حصمت عمى موافقة أجيزة أمف
بيانا
االحتبلؿ وشرطتو ،التي ستوفر الحماية لعمميات اإلقتحاـ المذكور .كما وزعت شرطة االحتبلؿ ً
صدر عف ما يسمى "وحدة جبؿ المعبد في الشرطة" ،يوضح الساعات المسموح فييا لمييود باقتحاـ

باحات المسجد األقصى.
وأدانت الو ازرة بشدة اليجمة المتواصمة ضد المسجد األقصى ،حممت الحكومة اإلسرائيمية ورئيسيا بنياميف
نتنياىو المسؤولية الكاممة عف ىذا التصعيد الخطير في استيداؼ المسجد األقصى المبارؾ ،الذي بات
ينذر باشتعاؿ األوضاع بشكؿ يصعب معو السيطرة عميو .كما حذرت جميع األطراؼ المعنية مف خطورة
ىذه الدعوات وتداعياتيا ،ودعت العالميف العربي واإلسبلمي إلى تحمؿ مسؤولياتيـ في حماية األقصى
والمقدسات اإلسبلمية والمسيحية في القدس .وفي ذات الوقت طالبت الو ازرة المجتمع الدولي مجدداً
بالتحرؾ العاجؿ لمجـ ىذه المنظمات وحمبلتيا المسعورة المنفمتة مف كؿ قانوف واتفاؽ.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2015/9/2 ،
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العاىؿ األردني يدعو "إلحياء عممية السبلـ":
أكد العاىؿ األردني الممؾ عبد اهلل الثاني خبلؿ استقبالو يوـ األربعاء ( ،)9/2رئيس مركز "الشؤوف
الييودية" في كندا "شيموف فوغؿ" والوفد المرافؽ ،ضرورة تضافر جيود الجميع لمعمؿ عمى "إحياء العممية
السممية" مف خبلؿ استئناؼ المفاوضات بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف استناداً إلى "حؿ الدولتيف"،
ووصوالً إلى إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة والتي تعيش "بأمف وسبلـ" إلى جانب الدولة العبرية .وتطرؽ
الممؾ عبد اهلل الثاني ،خبلؿ المقاء ،إلى جيود مكافحة اإلرىاب والتطرؼ ،مشدداً عمى ضرورة تعزيز
ترسيخا لقيـ اإلعتداؿ والتسامح ،مشي اًر في
التعاوف وتكثيؼ الحوار بيف مختمؼ الثقافات وأتباع الديانات
ً
الوقت ذاتو إلى أىمية دور المنظمات الييودية في العالـ بدعـ جيود "السبلـ" في المنطقة.

مف جانبيـ ،أعرب أعضاء الوفد عف تقديرىـ لما يبذلو الممؾ عبد اهلل الثاني مف مساع موصولة لمتعامؿ
مع التحديات الراىنة في المنطقة بكؿ حكمة ،مشيديف بالدور المحوري لؤلردف في دعـ جيود تحقيؽ
"السبلـ" في الشرؽ األوسط.

صحيفة القدس المقدسية2015/9/2 ،
الفعاليات اإلسبلمية والوطنية تستنكر ممارسات االحتبلؿ في األقصى:
استنكرت فعاليات إسبلمية ووطنية خبلؿ مؤتمر صحفي عقد في القدس المحتمة يوـ الخميس (،)9/3
إجراءات االحتبلؿ اإلسرائيمي في المسجد األقصى ،بمنع النساء كافة خبلؿ األياـ العشرة األخيرة مف
دخولو منذ ساعات الصباح حتى الحادية عشرة قبؿ الظير؛ ما اعتبر تكريساً لمخطط التقسيـ الزماني،
مؤكديف أف المسجد األقصى لممسمميف وحدىـ وال حؽ لغيرىـ فيو.
وقاؿ رئيس الييئة االسبلمية العميا الشيخ عكرمة صبري إنو 'ال حؽ لغير المسمميف في المسجد األقصى
المبارؾ بكامؿ مساحتو ومصمياتو وقبابو وباحاتو' ،محذ اًر مف منع النساء مف دخولو ،في وقت تقتحمو
مجموعات المستوطنيف المتطرفيف.
واعتبر مدير المسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني ،أف إطبلع المممكة األردنية الياشمية عمى ما جرى
في المسجد األقصى والتحركات التي جرت سياسياً لمنع تغيير الوضع القائـ في المسجد ،أدت إلى
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السماح اليوـ بدخوؿ النساء ،باستثناء منع حوالي  40سيدة منعف مف الدخوؿ ،كوف أسماءىف مدرجة
ضمف 'قائمة سوداء' بحجج واىية منيا التصدي القتحامات المستوطنيف.
ودعا مستشار ديواف الرئاسة لشؤوف القدس أحمد الرويضي ،إلى عقد اجتماعات طارئة وعاجمة لجامعة
الدوؿ العربية ومنظمة التعاوف اإلسبلمي ،لبحث ما ينفذه االحتبلؿ في المسجد األقصى المبارؾ
ومحيطو ،مف إجراءات تيويدية خطيرة.
ودعا المتحدثوف إلى شد الرحاؿ إلى المسجد األقصى المبارؾ لكؿ مف يستطيع الوصوؿ إليو ،خاصة مف
المقدسييف وفمسطينيي .1948

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2015/9/3 ،
القرضاوي يدعو لتحرؾ إسبلمي وعربي جماعي لمواجية مخططات تقسيـ األقصى زمانياً:
دعا العبلمة د .يوسؼ القرضاوي ،رئيس مجمس أمناء مؤسسة القدس الدولية ،الدوؿ العربية واإلسبلمية
إلى تحرؾ رسمي موحد لموقوؼ في وجو خطوات االحتبلؿ في فرض التقسيـ الزماني لممسجد األقصى
المبارؾ،مشددا عمى أف محاوالت االحتبلؿ في فرض التقسيـ الزماني والمكاني لممسجد األقصى المبارؾ
ً

مف الممكف وقفيا إذا وجدت تحركاً سياسياً موحداً وفعاالً في مواجيتيا .وطالب القرضاوي األمة
اإلسبلمية بتجاوز خبلفاتيا ونزاعاتيا وتوحيد جيودىا لتأميف الدرع الواقي لمقدس وحماية األقصى ،وأف
تكوف القدس بوصمة األمة لتعطيؿ مشروع االحتبلؿ بفرض وتكريس واقع جديد يتقاسـ فيو المسمموف
والييود المسجد األقصى المبارؾ زمانياً.
وتأتي تصريحات القرضاوي تعقيباً عمى تطوريف خطيريف شيدىما األقصى في األياـ العشرة الماضية،
التطور األوؿ ىو تفريغ األقصى مف المرابطيف والمرابطات لساعات طواؿ وذلؾ بمنعيـ مف دخوؿ

األقصى في الفترة الصباحية إضافةً إلى تضييؽ االحتبلؿ عمى الرجاؿ وحجز ىوياتيـ قبؿ دخوليـ ،في
الوقت الذي يسمح فيو ألفواج المستوطنيف المقتحميف بالدخوؿ تحت حماية منو.
أما التطور الثاني فيتمثؿ باستيبلء االحتبلؿ عمى جزء كبير مف مقبرة "باب الرحمة" اإلسبلمية المبلصقة
لم مسجد األقصى مف جية الشرؽ والتي يوجد فييا رفات لعدد مف الصحابة الكراـ والعمماء األجبلء ،وتعد
ىذه الخطوة إشارة خطيرة تميد لمتقسيـ المكاني لممسجد المبارؾ بالسيطرة عمى ساحاتو الشرقية.

موقع "مدينة القدس"2015/9/5 ،
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الحسيني يطمع السفير المصري عمى أوضاع القدس ..واألزىر سيدعو لجمسة عاجمة:
أطمع وزير شؤوف القدس المحافظ عدناف الحسيني يوـ اإلثنيف ( ،)9/7سفير جميورية مصر العربية لدى
دولة فمسطيف وائؿ عطية ،عمى آخر المستجدات السياسية عمى الساحة الفمسطينية والمقدسية والواقع
الصعب الذي يعيشو شعبنا تحت االحتبلؿ .وتطرؽ الحسيني إلى الق اررات اإلسرائيمية األخيرة الخطيرة
اليادفة إلى تقسيـ المسجد األقصى عمى غرار الحرـ اإلبراىيمي ،والتي مف شأنيا تفجير الوضع.
وفي ىذا السياؽ طالب الحسيني األشقاء العرب بتعزيز ودعـ صمود المقدسييف لتثبيت الوجود الفمسطيني
العربي اإلسبلمي والمسيحي في مدينة القدس وإلفشاؿ المخطط اإلسرائيمي اليادؼ إلى اإلستيبلء عمى
إلحاحا .و حث الحسيني البنوؾ
المدينة بالكامؿ وذلؾ مف خبلؿ دعـ قطاع اإلسكاف باعتباره األكثر
ً
العربية التي ليا عبلقة بتمويؿ المشاريع اإلسكانية أف تساىـ في دعـ المقدسييف مف خبلؿ منح الراغبيف
منيـ في البناء قروضاً ميسرة طويمة األمد دوف فوائد مف أجؿ تعزيز صمودىـ في مدينتيـ ،وأشاد
الحسيني بالمؤسسات والجمعيات التي تقوـ بترميـ البيوت في البمدة القديمة ومحيطيا.
وأعرب السفير المصري عف أممو بمتابعة الق اررات العربية وبتوسيع رقعة العمؿ العربي في مدينة القدس
خاصة وفي األرض الفمسطينية عامةً تعزي اًز لعروبتيا وتجسيداً لمحؽ الفمسطيني الثابت فييا.
مف جية أخرى ،أطمع قاضي قضاة فمسطيف مستشار الرئيس لمشؤوف الدينية والعبلقات اإلسبلمية محمود
اليباش ،شيخ األزىر الدكتور أحمد الطيب ،عمى األوضاع الخطيرة في مدينة القدس واليجمة الشرسة
التي تمارسيا "اسرائيؿ" بحؽ األقصى .وتناوؿ المقاء الذي عقد في مشيخة األزىر اإلجراءات التي
تمارسيا سمطات االحتبلؿ بفرض واقع جديد عمى المسجد األقصى بتقسيمو زمانيا ومكانيا بيف المسمميف
والييود عمى غرار المسجد اإلبراىيمي في الخميؿ .وتناوؿ المقاء زيارة المسمميف والمسيحييف لمقدس وذلؾ
لتأكيد الحؽ العربي واإلسبلمي والمسيحي لممدينة المقدس ،باإلضافة إلى اإلجراءات اإلسرائيمية غير
الشرعية وغير القانونية التي تستيدؼ تيويد القدس وضميا وتيجير سكانيا ،باإلضافة الى بناء وحدات
استيطانية في شرقي القدس وأعماؿ الحفريات أسفؿ وفي محيط المسجد االقصى التي تيدد بانيياره.
وأكد األزىر الشريؼ رفضو التاـ لفكرة التقسيـ الزماني والمكاني لممسجد األقصى المبارؾ ،الذي تقوـ بو
السمطات اإلسرائيمية حاليا .وقرر الدعوة إلى انعقاد جمسة عاجمة لييئة كبار العمماء باألزىر إلصدار بياف
لممسمميف في ىذا الشأف .وطالب األزىر ،الجامعة العربية ،ومنظمة التعاوف اإلسبلمي ،والحكومات
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العربية واإلسبلمية ،والمؤسسات الدولية كافة ،بتحمؿ مسؤولياتيا تجاه المسجد الشريؼ ،ووضع حد
لبلنتياكات اإلسرائيمية حفاظا عمى السمـ واألمف العالمييف.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2015/9/7 ،
مشعؿ يدعو لثورة غضب بالقدس ويقدـ رؤية لمخروج مف األزمة الداخمية:
دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ ،مساء اإلثنيف ( ،)9/7لثورة غضب نصرة
ومكانيا .كما قدـ رؤية لمخروج مف األزمة الراىنة
زمانيا
لممسجد األقصى متعيداً بعدـ السماح بتقسميو
ً
ً
تتمثؿ بتأجيؿ انعقاد المجمس الوطني ،وبدء حوار وطني ،وعقد اإلطار القيادي الموحد وتفعيؿ المجمس

التشريعي وتشكيؿ حكومة وحدة.
داعيا أىؿ القدس
ومكانيا،
زمانيا
فعميا بتقسيـ المسجد األقصى المبارؾ
ً
ً
ً
وقاؿ مشعؿ إف االحتبلؿ بدأ ً

لمنفير العاـ مف أجؿ المسجد األقصى والمقاومة بكؿ أشكاليا في وجو إجراـ االحتبلؿ .وأكد رئيس المكتب
السياسي لحماس أف المطموب اآلف ىو إطبلؽ يد المقاومة لمدفاع عف المسجد األقصى ،إضافة لغضب
فمسطيني نصرة لؤلقصى مف أىمنا في أماكف تواجده كافة ،مشددًا عمى أف أف تقسيـ المسجد األقصى
المبارؾ لف يمرر ،وأنو ال يمكف السكوت أو الصبر عمى إجراءات االحتبلؿ في ساحات المسجد األقصى
المبارؾ ،مشدداً عمى أف المقاومة بكؿ أشكاليا دوف قيد أو حدود بوجو احتبلؿ تج أر عمى قبمتنا األولى.
ووجو دعوة لحركة فتح ،قائبلً" :إذا لـ نتوحد مف أجؿ األقصى ،فمف أجؿ ماذا سنتوحد ،وعمينا تبني
استراتيجية مشتركة مف أجؿ الدفاع عف األقصى" .ووجو التحية لممرابطيف والمرابطات في باحات المسجد
األقصى المبارؾ ،معزيا آؿ دوابشة باستشياد المربية رىاـ ،متمنيا الشفاء العاجؿ لمطفؿ أحمد.
ولمخروج مف األزمة الداخمية اقترح مشعؿ رؤية تضمنت اقتراح تأجيؿ عقد اجتماع المجمس الوطني
الفمسطيني إلى حيف التوافؽ الوطني والتحضير الجيد لعقده بالصورة الصحيحة المنسجمة مع ما جرى
االتفاؽ عميو مف قبؿ ،والمبادرة إلى دعوة اإلطار القيادي المؤقت لممنظمة لبلنعقاد فو ار لمتشاور في ىذا
الشأف ومختمؼ ىمومنا وممفاتنا الوطنية ،باإلضافة إلى دعوة المجمس التشريعي لبلنعقاد ومزاولة أعمالو
وفؽ ما تـ االتفاؽ عميو ،والدعوة إلى حوار وطني شامؿ يشارؾ فيو الجميع ،مف أجؿ التوافؽ عمى
استراتيجية نضالية مشتركة لمقاومة االحتبلؿ ،ومواجية االستيطاف والتيويد والعدواف عمى القدس
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واألقصى ،واحباط مخطط االحتبلؿ لتقسيمو ،والتصدي لكسر الحصار عف غزة ،وتحقيؽ الحرية لؤلسرى،
واالىتماـ بقضية البلجئيف وىموميـ ،وتحمؿ المسؤولية تجاه مجمؿ ممفاتنا الوطنية في الداخؿ والخارج
لصالح شعبنا وقضيتنا.

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2015/9/7 ،
الخطيب لمسمطة :انتصروا لؤلقصى وأوقفوا التنسيؽ األمني
طالب نائب رئيس الحركة اإلسبلمية في األراضي المحتمة عاـ  48الشيخ كماؿ الخطيب السمطة
الفمسطينية واألجيزة األمنية في الضفة الغربية بوقؼ التنسيؽ األمني انتصا اًر لممسجد األقصى المبارؾ
فضا لمتقسيـ الزماني الذي يحاوؿ االحتبلؿ تطبيقو في ظؿ الراحة األمنية التي يتمتع بيا.
ور ً

وأكد الخطيب أف "التصعيد اإلسرائيمي لو عدة مسببات أوليا التنسيؽ األمني المجاني الذي تقوـ بو

السمطة في راـ اهلل؛ ما جعؿ الضفة الغربية ومواجية االحتبلؿ معدومة ،ومحاربة األىالي في الضفة
ومحاولة كسر عزيمتيـ مف خبلؿ تمؾ اإلجراءات التي ما زالت متواصمة؛ ما جعؿ االحتبلؿ يتمادى أكثر
في القدس ،كما أف مف المسببات ما يجري في المحيط العربي الذي بات منشغبل بنفسو ،وحالة التوتر
العربي القائمة كميا جعمت االحتبلؿ يستفرد في القدس".
وأضاؼ الخطيب بأف مف المسببات لتسريع االحتبلؿ اإلنتياكات والسيطرة عمى المسجد األقصى ىو
حالة التطرؼ القائمة في أوساط المؤسسة اإلسرائيمية وكذلؾ أجيزة المخابرات والجنود والضباط؛ حيث إف
حالة "التديف" توسعت ،وجعؿ ذلؾ اإلىتماـ بتسريع مخططات التيويد أكثر أىمية مما مضى.

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2015/9/8 ،
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مقاالت وحوارات:
مقاؿ :كاف األقصى ولـ يزؿ ...ولف يكوف "المعبد":
ىشاـ يعقوب-مدير قسـ األبحاث والمعمومات في مؤسسة القدس الدولية

سنوات عجاؼ مرت عمى األقصى منذ احتبللو عاـ  ،1967واحراقو عاـ  .1969لـ تزؿ نار االحتبلؿ
فصؿ بو
عمما
ً
وفيصبل ي َ
تشتعؿ في قدسيتو ،وتحرؽ طيارتو ،وتحاوؿ القضاء عمى رمزيتو التي توجتْو َم ً
بيف الحؽ والباطؿ ،فمف نصره فيو عمى حؽ ،ومف خذلو وترؾ نار االحتبلؿ تمتيمو فيو باطؿ عمى

باطؿ.
لماذا األقصى؟
سنوات االحتبلؿ الطويمة لمقدس جعمت االحتبلؿ في صراع وجودي ،ومأزؽ عميؽ .فرغـ ما قطعو
االحتبلؿ مف أشواط في سبيؿ تيويد القدس وتحويميا إلى "أورشميـ الييودية" كعاصمة لكيانو ،إال أنو ال
يزاؿ يشعر بأف جوىر حممو لـ يتحقؽ وىو أف تكوف القدس عاصمة ييودية المعالـ والسكاف .عوامؿ كثيرة
منعتو مف تحقيؽ حممو الذي يرتكز في الصميـ إلى فكرة بناء المعبد المزعوـ ،غير أف المسجد األقصى
بحضوره الرمزي ،وشموخو التاريخي ،وداللتو الدينية ،ىو العقبة األصعب واألمتف التي تقؼ في وجو
"حمـ أورشميـ" ،وسراب "المعبد".
في كؿ يوـ يستفيؽ فيو اإلسرائيميوف وال يروف "المعبد" ،تعود بيـ ذاكرتيـ إلى الوعود الكاذبة التي جمبوا
عمى أساسيا مف كؿ فج عميؽ ليشيدوا إعادة بناء "المعبد" في قمب "أورشميـ الييودية" عاصمة "إسرائيؿ
الكبرى أرض الميعاد" ،فيدركوف أنيـ في مسمسؿ طويؿ مف الكذب والفشؿ والوىـ.
وفي كؿ يوـ يسمع فيو اإلسرائيميوف أذاف األقصى يتسمؿ بيف أحياء القدس خمس مرات يوميًّا ،يتأكدوف
أف ىذا الصوت ،وىذا المسجد ،يذكرىـ خمس مرات وأكثر بحقيقتيـ المرة بأف القدس لـ تزؿ ىي القدس
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عربية الصوت والصورة والموف والرائحة رغـ تشويو التيويد ،وأف األقصى لـ يزؿ ىو األقصى ولف يكوف
"المعبد" رغـ كؿ التدنيس.
اليوـ...
لـ يزؿ األقصى يشكؿ ش اررة التفجير ،ولكؿ متابع أف يرصد تصريحات قادة األجيزة األمنية والعسكرية
اإلسرائيمية ،وتوصيات ىؤالء لمقيادات السياسية بعدـ اقتحاـ األقصى واستفزاز المسمميف الذيف يثوروف
بحجارتيـ ،وزجاجاتيـ الحارقة ،وابداعات طعنيـ ،ودىسيـ...كالسيؿ في أروقة القدس كمما تعرض
األقصى لتدنيس ىؤالء ،فيعجز االحتبلؿ عف تجنيب جنوده ومستوطنيو وأمنو واقتصاده ثأر "الذئب
الوحيد" كما يحمو لبعض الكتاب الصياينة أف يطمؽ عمى الثائريف الغاضبيف في القدس.
واليوـ...
تتعزز القناعة اإلسرائيمية بضرورة إزالة ىذا المكاف المقمؽ مف الوجود ولكف بأقؿ خسائر ممكنة ،واذا كاف
مف الصعب فعؿ ذلؾ اآلف ،فبل بد مف نزع ىيبة المسجد ورمزيتو وحصريتو حتى يصبح كومة حجارة
شيئا ،وال تستفز مشاعرىـ وعاطفتيـ التي طالما تحرقت شوقًا وحزًنا عمى أولى
قديمة ال تعني لممسمميف ً

القبمتيف ،ومسرى النبي الكريـ محمد صمى اهلل عميو وسمـ ،وتاج سورة اإلسراء الشريفة ،ومنبع البركة
ْ
والقدسية.

واليوـ...
-

نحو  50حفرية إسرائيمية تتشعب أسفمو وفي محيطو.

-

عشرات الكنس والمراكز والمتاحؼ والحدائؽ الييودية المزروعة في محيطو تنافسو عمى شموخو

وحيدا في فضاء القدس ،ويسعى أصحابيا المحتموف ليقولوا مف خبلليا :نحف ىنا ،ولنا
الذي كاف مشرئبًّا
ً
تاريخنا ومعالمنا الييودية ،ولـ يعد األقصى وحده يشكؿ رمز حصرية المشيد العربي واإلسبلمي لممكاف!.

-

يسعى االحتبلؿ لتقسيـ األقصى بيف المسمميف والييود زمانيًّا ومكانيًّا.

-

تتنافس األحزاب السياسية اإلسرائيمية عمى تقديـ مشاريع تقسيـ األقصى عمى طاولة الكنيست.

-

تجتمع "منظمات المعبد" وتؤازر بعضيا لتكثيؼ االقتحامات وتنظيميا.
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عاما في كثير مف األحياف مف دخوؿ
تمنع شرطة االحتبلؿ المصميف الذيف تقؿ أعمارىـ عف ً 50
األقصى ،في حيف تشرع أبوابو لممقتحميف المعتديف.
-

تعتدي شرطة االحتبلؿ عمى المرابطيف وموظفي األوقاؼ والحراس في األقصى وتعتقميـ وتبعدىـ

في محاولة لضرب حالة التصدي لممقتحميف والرباط واالعتكاؼ في األقصى ،وفي محاولة لفض حمقات
العمـ التي يعقدىا الفمسطينيوف في مصاطب األقصى وباحاتو بيدؼ العمـ ،والتربص ألفواج المقتحميف.
-

يسعى االحتبلؿ إلى إصدار قرار باعتبار المرابطيف والمرابطات في األقصى "مجموعات إرىابية"

مدعومة مف الحركة اإلسبلمية في الداخؿ الفمسطيني أو مف حركة حماس .وىذا القرار في ما لو نفذ فإنو
تمييدا الستباحتو بحرية مطمقة مف
سيكوف مف أخطر إجراءات االحتبلؿ لقطع المدد البشري عف األقصى
ً

قبؿ أفواج المقتحميف.
-

تمادت شرطة االحتبلؿ في االعتداء عمى المرابطات ،ووصؿ بيا األمر إلى حد نزع حجابيف

واعتقاليف وتغريميف وابعادىف.
-

محمدا صمى اهلل عميو وسمـ عند أبواب األقصى
شتـ المتطرفوف الييود منذ أسابيع قميمة النبي
ً

عمى مرأى ومسمع الكاميرات ،وبحماية مف شرطة االحتبلؿ.

ىذه نماذج مف االعتداءات اإلسرائيمية عمى المسجد األقصى .وكؿ ذلؾ قابؿ لمزيادة والتصعيد ما لـ
يشعر االحتبلؿ بحالة ضغط عميو ،وأنو لـ يعد بإمكانو فعؿ ذلؾ مف دوف حسيب أو رقيب ،ولنا أف نتعمـ
مف دروس اليبة الشعبية التي انطمقت ش اررتيا في القدس بعد إقداـ المستوطنيف المتطرفيف عمى خطؼ
الطفؿ المقدسي محمد أبو خضير وارغامو عمى شرب مواد حارقة ومف ثَـ إحراقو حيًّا في ،2014/7/2
ىذه اليبة جعمت االحتبلؿ يقؼ عمى رجؿ واحدة ،عينو ال تناـ خشية مف "ذئب القدس الوحيد".

موقع "مدينة القدس"2015/8/31 ،
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"التقسيـ الزماني لؤلقصى" ..مطالب بالمواجية وتحذير مف المستقبؿ:
مساع صييونية حثيثة باتت تتركز في اآلونة األخيرة لفرض التقسيـ الزماني بالمسجد األقصى مف خبلؿ
منع المصميف مف دخولو خبلؿ ساعات معينة ،ما دفع شخصيات مقدسية إلى دؽ ناقوس الخطر مما
تحممو األياـ المقبمة لممسجد ،مطالبيف بضرورة المواجية بشتى الطرؽ والوسائؿ.
وزير شؤوف القدس السابؽ ،خالد أبوعرفة ،عبر عف ىذا الواقع لػ"المركز الفمسطيني لئلعبلـ" بالقوؿ:
"االحتبلؿ سعى منذ انتفاضة األقصى عاـ  2000إلى تقسيـ المسجد األقصى زمانياً ،حيث كاف يمنع
الجمع ،وكاف يحوؿ مدينة
وصوؿ المسمميف المقدسييف وأىؿ الضفة الغربية وقطاع غزة لؤلقصى في أياـ َ

القدس ومحيط البمدة القديمة إلى ثكنة عسكرية ،واضعاً الحواجز الحديدية والنقاط التفتيشية".
غياب دور السمطة

وأشار أبو عرفة إلى أف االحتبلؿ سعى مف خبلؿ غياب دور السمطة الفمسطينية ،في توفير حؽ الحماية
العبادة بالمسجد األقصى ،إلى تخدير الفمسطيني ،فعند خروجو لمصبلة يرى طريؽ األقصى مغمقًا فيعود
إلى منزلو .القبوؿ بيذا الواقع شجع االحتبلؿ عمى التمادي والصعود في خطة التقسيـ الزماني عمى
األقصى ،مشي اًر إلى أف االحتبلؿ بدأ بإغبلؽ أبواب األقصى ،ومف ثـ التحكـ بوقت دخوؿ كبار السف
والنساء وأطفاؿ المدارس.
وحذر الوزير السابؽ ،مف خطورة الوضع المحدؽ قائبلً" :نحف اآلف مقبموف عمى مرحمة جداً خطيرة؛
فاالحتبلؿ بدأ بتنفيذ التقسيـ الزماني ،وفرض مواعيد الدخوؿ والخروج مف األقصى ليوفر دخوؿ
المستوطنيف ،وىنا سوؼ نفاجأ جميعاً أف المقدسييف والفمسطينييف سيمنعوف مف دخوؿ المسجد األقصى
ربما ألكثر مف ثبلث أو أربع صموات ،وربما مف الفجر وحتى العشاء ،في خطوة مماثمة لما حدث
بالمسجد اإلبراىيمي بالخميؿ".
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وحذر أبو عرفة المسمميف والفمسطينييف والمقدسييف مف التسميـ باألمر الواقع ،وىو ما قد يشجع االحتبلؿ
لمقياـ بأية خطوة خطيرة ميما كانت عمى اعتبار أنو يتصرؼ بمقدس ييودي وليس بمقدس إسبلمي.
مصطمح عبري
وأوضح أبو عرفة أف مصطمح التقسيـ الزماني مصطمح عبري دخؿ عبر اإلعبلـ في األدبيات الصحفية
حتى يتـ استعمالو ويتـ تقبمو ،والتقسيـ الزماني يعني اقتطاع زمف مف المسمميف في الصباح والمساء،
وتخصيصو لمييود.
وعبر أبو عرفة عف قمقو قائبلً" :أنا قمؽ جداً ،وأضـ قمقي إلى الكثير مف المسمميف والمسؤوليف والمرابطيف
والمغموب عمى أمرىـ ،حيث ستحمؿ األياـ القادمة والراىنة في طياتيا الكثير مف المفاجآت المحدقة
والمأساوية".
ويرى أبو عرفة أف حكومة االحتبلؿ سيطرت بالفعؿ عمى المسجد األقصى وعمى أبوابو وحراسو ورواده،
ويسمحوف لمف شاءوا ويمنعوف مف شاءوا مف الدخوؿ لؤلقصى.
خطوة خطيرة
بدوره ،يرى الناطؽ اإلعبلمي لوكالة قدسنا ألنباء القدس المحتمة والمسجد األقصى ،عزمي الدريني ،أف
"التقسيـ الزماني ىو مصطمح خطير باعتقادي؛ ألنو يضع األقصى بيف طرفيف متساوييف في الحقوؽ،
وىذه محاولة لفرض حقائؽ عمى األرض".
وأوضح الدريني أف االحتبلؿ "ينتيؾ حرية العبادة والحقوؽ الدينية والمدنية وحرية الدخوؿ إلى أماكف
العبادة ،كذلؾ يتـ االعتداء عمى النساء وحرمتيف وحرمة المسجد األقصى".
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وقاؿ الدريني" :تطبيؽ التقسيـ الزماني ال يمكف وقوعو طالما ىناؾ مصؿ أو مصمية يقفوف عمى أبواب
المسجد األقصى يطالبوف بحقيـ في الدخوؿ إليو" ،الفتاً األمر إلى أف "المرابطيف المتواجديف بشكؿ يومي
عمى أبواب األقصى منذ ساعات الصباح الباكرة ىـ الرادع الوحيد عممياً لفرض ىذا األمر عمى المسجد
األقصى في الوقت الراىف وفي المستقبؿ".
خطوات مطموبة
وأشار الدريني إلى أىمية "التصدي لمحاوالت تغيير الوضع الراىف في األقصى ،وىذا يتطمب عدة
خطوات أىميا ميدانياً حيث يتـ تكثيؼ التواجد اليومي في المسجد األقصى وساحاتو ،واف لـ يستطيعوا
الوصوؿ المكوث عند أقرب نقطة ،وسياسياً باتخاذ ق اررات واجراءات ميمة داخؿ أروقة السياسة في
الجامعة العربية ،واعبلمياً عف طريؽ وسائؿ اإلعبلـ والتي تعمؿ عمى نقؿ الحدث وليس الخبر فقط".
مف جانبيا ،قالت المرابطة زينة عمرو إف "االحتبلؿ منذ أسبوع يفرض تقسيماً زمانياً منفصبلً بيف الييود
والمسمميف؛ حيث بدأ بإغبلؽ المسجد األقصى في وجو النساء وفتحو أماـ الييود مف الساعة السابعة
صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة ظي اًر ،ما يعني أف ىذه الخطوة أصبحت واقعاً مف ناحية الفصؿ
الكامؿ بيف المسمميف والييود".
وأشارت عمرو إلى أف إخبلء األقصى مف تواجد المسمميف خبلؿ وقت اقتحاـ الييود لؤلقصى ،يمثؿ
خطورة مف حيث اإلسراع في خطواتيـ القادمة واالنتقاؿ لمتقسيـ المكاني.
وأوضحت أف االحتبلؿ سعى منذ عدة سنوات ضمف وتيرة متصاعدة إلى إبعاد النساء والرجاؿ والنشطاء
مف داخؿ ساحات األقصى ،وفرض اعتقاالت وتقديميـ لممحاكمات ،ومف ثـ السجف واإلبعاد ،مف أجؿ
أف يييئ الظروؼ ،ثـ تطورت اإلجراءات إلى أف وصمت لفرض اإلبعادات الجماعية.
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دائرة األوقاف األردنية
وختمت عمرو بمطالبة دائرة األوقاؼ األردنية اإلسبلمية بالتنبو لمخطر الشديد الذي يحدؽ بالمسجد
األقصى؛ فعندما تضرب النساء وتمنع مف الدخوؿ وتصادر دونمات مف مقبرة إسبلمية في الجية الشرقية
مف المسجد األقصى ،ىذا يعني أنو مساس بحؽ األوقاؼ في السيطرة عمى المسجد األقصى.
أما الناشطة المقدسية بياف الجعبة ،فتحدث بالقوؿ "المرحمة الحالية ىي مف مراحؿ التقسيـ الزماني األولى
والتي تعتمد عمى الساعات وأياـ مشتركة ،أما المرحمة التالية فقد تعتمد عمى األياـ وساعات منفصمة،
وفي المرحمة المستقبمية يتـ فييا التقسيـ المكاني لممسجد األقصى".
وأوضحت الجعبة أنو طالما يستطيع مسمـ واحد الوصوؿ لممسجد األقصى ىذا يعني أنو لف يسمح بتقسيـ
األقصى ،وبالتالي يجب تكثيؼ التواجد المقدسي والفمسطيني سواء داخؿ األقصى أو عند أقرب نقطة
يمكف الوصوؿ ليا حتى نرسؿ رسالة لبلحتبلؿ أننا لف نتخمى عف أقصانا.

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2015/9/3 ،
األقصى أماـ تصعيد جديد وواقع ميداني يتبلءـ مع مخططات االحتبلؿ:
كاف واضحا بعد انتياء شير رمضاف المبارؾ في العاـ الجاري ،أف االحتبلؿ يعتزـ تنفيذ تصعيد جديد
بحؽ المسجد األقصى ،وذلؾ بعد نحو سنة مف العمؿ المتواصؿ الظاىر والخفي ،لضرب وتحييد كؿ
نشاط ينتصر لقضية القدس والمسجد األقصى .وحاوؿ االحتبلؿ حينيا خمؽ أجواء مف "اليدوء" الموىوـ،
بيدؼ "تخدير" ردة الفعؿ المحمية والعالمية عمى جرائمو والتي كاف مف نتائجيا الواضحة عمى المستوى
السياسي ،إعادة السفير األردني بتاريخ  2فبراير الى إسرائيؿ ،وىو أمر عمى الصعيد السياسي واألمني
فييا.
وبدت مبلمح مرحمة التصعيد االحتبللي الجديد في أحداث ما يسمى بذكرى "خراب الييكؿ" بتاريخ
 ، 2015/7/26وما رافقيا مف اقتحاـ مئات المستوطنيف وافراد الجماعات الييودية االقصى ،وكذلؾ
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اقتحامو مف قبؿ المئات مف عناصر القوات الخاصة واالعتداء عمى المصميف وعمى أبنية المسجد
األقصى  ،وكاف أبرز ىذه االقتحامات اقتحاـ الوزير "أوري أريئيؿ" ،عمى الرغـ مف صدور قرار إسرائيمي
يحظر ذلؾ عمى الشخصيات السياسية والقيادية.
كؿ اإلشارات والقرائف في األسبوعيف األخيريف تدؿ عمى نية االحتبلؿ رفع مستوى التصعيد في المسجد
األقصى  ،خاصة فيما يسمى بموسـ األعياد الييودية ،والتي تنطمؽ بتاريخ  2015/9/13وتستيؿ بعيد
"راس السنة العبري"  ،ثـ عيد" كيبور" -الغفراف"  ،ثـ عيد "العرش" – سوكوت" ويختتـ بما يسمى بػ "فرحة
التوراة" بتاريخ  ، 2015/10/6بمعنى أننا سنكوف في موسـ أعياد ييودية تستمر لنحو شير ،ومعموـ أف
الجماعات والمنظمات الييودية ومنيا المستوطنوف وكذلؾ الوزراء وأعضاء الكنيست ،يحاولوف استثمار
ىذه األعياد لمزيد مف االقتحامات ومحاولة فرض واقع جديد في المسجد األقصى.
جممة مف التصريحات وق اررات االحتبلؿ بأذرعو المختمفة تشير الى أف األخير يعتزـ التصعيد خبلؿ الفترة
المقبمة القريبة ،لكنو يتخوؼ مف ردود األفعاؿ الممكنة عمى المستوى الشعبي والتي قد تشابو ردود األفعاؿ
في السنة الماضية وما رافقيا مف عمميات طعف ودىس فردية .التحرؾ الميداني عمى األرض دفع رئيس
الحكومة اإلسرائيمية "نتنياىو" لعقد اجتماع طارئ عمى المستوى األمني بمشاركة وزير الجيش "موشي
يعالوف" ووزير االمف الداخمي والشرطة "جمعاد أرداف" ووزير المواصبلت واالستخبارات يسرائيؿ كاتس،
ووزيرة القضاء أييمت شكيد ورئيس جياز" الشاباؾ" يوراـ كوىيف .وناقش االجتماع األمني الوضع في
القدس المحتمة ،وأشارت معمومات صحفية بأف االجتماع أفضى الى االتفاؽ عمى إضافة كتيبتيف مف
قوات حرس الحدود و 400شرطي ،ىذا باإلضافة الى زيادة عدد وحدات القوات الخاصة التي أضيفت
العاـ الماضي ،ناىيؾ عف وجود القوات الخاصة التي تعمؿ حاليا وبشكؿ دائـ في القدس المحتمة.
وعمى صعيد التصريحات فقد طالب "أرداف" مف "يعالوف" حظر منظمتي "المرابطوف والمرابطات" عمما انو
ال يوجد شيء مف ىذا القبيؿ عمى أرض الواقع ،لكف والميـ في ىذا التصريح ما أعقبو مف ممارسات
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تداء مف تاريخ
احتبللية خطيرة ميدانياً عمى مستوى المسجد األقصى خبلؿ األسبوعيف األخيريف اب ً
 ، 2015/8/23تمثمت في ما يمي:

 -1إغبلؽ عدة أبواب مف أبواب المسجد األقصى في الفترة الصباحية (  ، )11.00/7:30واإلبقاء عمى
ثبلث أو أربع أبواب مفتوحة ،باإلضافة الى فتح باب المغاربة الذي يخصصو االحتبلؿ القتحامات
المستوطنيف ودخوؿ السياح األجانب .
 -2تكثيؼ عدد عناصر قوات االحتبلؿ بتشكيبلتيـ المختمفة عند جميع األبواب.
 -3نصب الحواجز العسكرية الحديدية في النقاط واألزقة الواصمة الى أبواب األقصى ،باإلضافة الى
الحواجز الدائمة عند البوابات نفسيا.
 -4منع دخوؿ النساء مف جميع األجياؿ الى المسجد األقصى مف الساعة  7:30صباحاً وحتى الساعة
 11:00ظي ار.
 -5منع حراس المسجد األقصى مف االقتراب مف مجموعات المستوطنيف الذيف اقتحموا األقصى في
الفترتيف الصباحية ،وما بعد الظير ( . )14:30-13:00
 -6حجز البطاقات الشخصية لمرجاؿ الداخميف الى األقصى ،وتيديدىـ بتحويؿ بطاقاتيـ الى مركز
التحقيؽ الشرطي في "القشمة" في حاؿ قياميـ بأي نشاط ضد اقتحامات المستوطنيف ،ومف ضمنو
تحذيرىـ مف التكبيرات.
 -7اقتحاـ المستوطنيف بمجموعات وتنظيـ كؿ مجموعة جولة في مسار طويؿ في األقصى (باب
المغاربة  ،منطقة المتحؼ اإلسبلمي ،قبالة المصمى القبمي ،الميضأة ،سطح المرواني جنوب شرؽ ،سطح
المرواني الشرقي ،المنطقة الشرقية ،منطقة باب الرحمة ،الجية والبوائؾ الشمالية ،المنطقة الغربية (سبيؿ
قايتباي والخروج مف باب السمسمة) .
 -8الجولة مطولة تخمميا محطات وقوؼ وشرح واحيانا تأدية صموات ييودية صامتة وأخرى مع تحريؾ
الوجو واليديف.
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 -9تخصيص وتحديد منطقة عازلة في منطقة شارع باب السمسمة ،وحصر المصميف الممنوعيف مف
دخوؿ األقصى خاصة النساء في ىذه المنطقة ،وتحديد مسار لخروج المستوطنيف المقتحميف لؤلقصى مف
باب السمسمة الى منطقة باب الواد وليس الى منطقة شارع السمسمة ومنطقة البراؽ.
 -10االعتداء المفظي والجسدي عمى المرابطات خاصة عند منطقة باب السمسمة ،وكذلؾ عمى المرابطيف
مف الرجاؿ.
 -11االشتراط عمى النساء الداخبلت الى األقصى بعد الساعة  11:00بتسميـ بطاقاتيف الشخصية عند
البوابات  ،خاصة الداخبلت مف باب السمسمة .
 -12التضييؽ غير المسبوؽ عمى الطواقـ الصحفية ،وتغريـ عدد مف المصوريف مف قبؿ بمدية االحتبلؿ،
بادعاء وضع حاممة الكامي ار " ترايبود" في وسط الطريؽ ،واعاقة المرور.
 -13تحريض إعبلمي مستمر عمى المرابطيف في المسجد األقصى ،وعمى كؿ ناشط في قضية الدفاع
عنو.
 -14استف اززات مستمرة مف قبؿ المجموعات الييودية التي تقتحـ المسجد األقصى بشتى الطرؽ.
 -15االعتقاالت المستمرة واالبعادات عف القدس والمسجد األقصى ،بحؽ النساء والرجاؿ ،وصمت الى
حد اعتقاؿ النساء مف بيوتيف ليبلً ،وتحويميف مباشرة الى التحقيؽ في أروقة المخابرات.
 -16إبعاد ستة حراس عف المسجد األقصى لمدة شيريف ،بسبب اقترابيـ مف المستوطنيف خبلؿ
اقتحاماتيـ لؤلقصى.
ىذه الممارسات االحتبللية أدت الى جممة مف الردود والتصريحات والتعقيبات:
 -1فبينما استحسنيا المستوطنوف والشخصيات الييودية الفاعمة في تنظيـ االقتحامات ،واعتبروىا مرحمة
جديدة في التعامؿ مع المصميف أو المرابطيف والمرابطات في األقصى ،توفر ليـ أجواء مريحة لبلقتحاـ
ولربما أكثر مف ذلؾ ،حيث أبدى ىؤالء فرحتيـ بيذا النيج االحتبللي ونشروا صو اًر وأخبا اًر عف اقتحاماتيـ
وصمواتيـ الييودية في األقصى ،لكف ىؤالء اعتبروا الخطوة أولية يجب اف تتابع وتتواصؿ لتصؿ الى
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مرحمة الصموات الييودية الفعمية والجيرية في األقصى ،وبالتالي فسينظـ ىؤالء نشاطات وتظاىرات
تطالب بفرض الصموات الييودية ،حيث ستنظـ مظاىرة االحد القادـ  ،2015/9/6في مدينة القدس
المحتمة ومدينة يافا-تؿ ابيب .
 -2حذرت شخصيات قيادية مقدسية فاعمة لنصرة القدس واألقصى مف أف ممارسات االحتبلؿ ىي جزء
مف محاوالت االحتبلؿ لفرض أمر واقع جديد في األقصى ،وتييئة ميدانية واعبلمية لمحاوالت فرض
تقسيـ زماني لؤلقصى بيف المسمميف والييود ،قد تكوف أوؿ بوادر ىذه المحاوالت خبلؿ األعياد الييودية
القريبة.
 -3اكتفت الدوائر الرسمية إسبلميا وعربياً وفمسطينياً ببيانات الشجب والتنديد ،أو التحذير المفظي ،مف
تبعات النيج االحتبللي وتصعيده اآلني والمحتمؿ مستقببلً.
بناء عمى ما ذكر نميؿ الى استخبلص ما يمي:
 -1االحتبلؿ اإلسرائيمي يسعى الى تحييد كؿ مف يمكف أف يؤثر ويتصدى القتحامات قد تكوف أوسع في
الفترة القريبة القادمة ،بالذات المرابطيف والمرابطات.
 -2خمؽ حالة مف الترىيب والتخويؼ ،لمتأثير عمى مستوى تكثيؼ حمبلت شد الرحاؿ والتواصؿ مع
المسجد األقصى ،وأياـ النفير واالعتكافات في المسجد األقصى نفسو أو حولو.
 -3تحييد أو تقميص دور حراس المسجد األقصى في الدفاع عنو وحمايتو مف االنتياكات واالعتداءات.
 -4التقميؿ قدر اإلمكاف مف نقؿ الصورة الحقيقية والميدانية العتداءات االحتبلؿ ،مف خبلؿ تضييقو
واستيدافو الطواقـ اإلعبلمية.
 -5ييدؼ االحتبلؿ الى تحقيؽ "مسار آمف" لمجماعات الييودية والمستوطنيف عند اقتحاماىـ لؤلقصى
وعند خروجيـ منو ،أو ما يمكف تسميتو " االقتحاـ الناعـ" ،ثـ ليبني عمى ىذه المرحمة اقتحامات أوسع أو
حتى تأميف صموات ييودية ولو قصيرة في رحاب األقصى..

33

 -6اعتماد القبضة الحديدية الميدانية القصوى لكؿ مف يساىـ في دفاعو عف المسجد األقصى.
 -7تصعيد احتبللي مرتقب خبلؿ األياـ القريبة عمى المستوى الميداني ،حممة مف االعتقاالت
واإلبعادات ،جممة مف الق اررات السياسية/األمنية ذات الصمة بالقدس واألقصى.
 -8ممارسات االحتبلؿ ومستوى االعتداءات عمى المسجد األقصى ،كما عممتنا التجارب واألحداث
واألجواء السابقة في أشير وسنيف فائتة ،وبالرغـ مف كؿ إجراءات االحتبلؿ ،ستؤدي إلى تكثيؼ حمبلت
النفير والرباط وشد الرحاؿ الى األقصى  ،والتواجد اليومي في المسجد األقصى نفسو ،أو عند بوابتو
ومداخؿ القدس ،وستؤدي الى ردود فعؿ غاضبة ،قد تكوف شبيية بما كاف عميو إثر حرؽ الفتى محمد أبو
خضير مف القدس ،وعمميات االقتحاـ الجماعية والعسكرية غير المسبوقة لؤلقصى ،ولعؿ بوادر مثؿ ردود
الفعؿ التي ظيرت عقب إحراؽ عائمة الدوابشة في قرية دوما في الضفة الغربية ،وأحداث حصار األقصى
األخيرة.
لذلؾ نرى أف المطموب إلحباط مخططات االحتبلؿ اإلسرائيمي جممة مف الفعاليات والنشاطات التي يمكف
أف تسيـ في التصدي لبلحتبلؿ مف أىميا:
 -1تكثيؼ التواصؿ الدائـ مع المسجد األقصى عف طريؽ حمبلت مف شد الرحاؿ والرباط المكثؼ
واالعتكاؼ.
 -2إطبلؽ صرخة تحذير مقدسية تحذر مف المخاطر الجسيمة عمى المسجد األقصى والقدس ،لتتحوؿ
الى موقؼ شعبي ورسمي في كؿ الدوائر إسبلمياً وعربياً وفمسطينياً.
 -3ال بد مف دور أردني فاعؿ ومؤثر يتناسب مع حجـ المخاطر التي تحيؽ بالمسجد األقصى.
 -4حممة إعبلمية ممنيجة ومدروسة ومتواصمة ومعمقة ،تنقؿ األخبار واألحداث والتقارير المعمقة حوؿ
القدس واالقصى ،لكف ال تكتفي بذلؾ  ،بؿ تصؿ الى صناعة رأي عاـ ينتصر لمقدس واألقصى  ،وتسيـ
في إيجاد أجواء وتفعيؿ حراؾ إسبلمي عربي فمسطيني  ،بؿ دولي يتصدى لمخططات وجرائـ االحتبلؿ .
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 -5التحذير مف حرب دينية شاممة ،قد تكوف نتيجة لكؿ جرائـ واعتداءات االحتبلؿ بحؽ المقدسات
اإلسبلمية والمسيحية في مدينة القدس ،وفي مقدمتيا المسجد األقصى المبارؾ.

موقع "فمسطينيو 2015/9/3 ،"48
جدراف القدس" ..وكالة أنباء االنتفاضة":
جدراف المدينة ىي لسانيا أيضاً ،ىكذا (كغيرىا مف مدف وبمدات ومخيمات فمسطيف) أضافت القدس
وظيفة أخرى ألسوارىا ومبانييا التي تحمي تاريخ وارث أىؿ المكاف ،جدرانيا غدت صفحة تخاطب عبرىا
ابناء فمسطيف والعالـ حيف تقفؿ نوافذ اإلعبلـ أماميا او تكاد.
ال بأس بػ"صحيفة" تطبع عمى حجارة السور والبيت والمتجر كي تنقؿ حكاية الفمسطيني في مواجية
محتميو ،وكما ىو جدير باف يكوف سبلحا بيد المقيوريف ،فالحجر يستطيع نقؿ الرسالة ايضاً.
ىكذا انبثقت في انتفاضة الفمسطينييف االولى فكرة الكتابة عمى الجدراف ،وغدت اقرب ما تكوف لػ "وكالة
انباء االنتفاضة" او لصحؼ بيد نشطاء االنتفاضة فمجأت ليا األحزاب كوسيمة لتبعث روح المقاومة بيف
المواطنيف ولتنقؿ رسائؿ مختمفة ليـ كاحدى اىـ وانجع الوسائؿ التي شاعت كبديؿ عف البيانات
المطبوعة ،التي حرص االحتبلؿ عمى منع نشرىا ومحاربتو امتبلؾ الفمسطينييف لوسائؿ االعبلـ
االعتيادية الفاعمة.
الشعارات الجدارية وسيمة مقاومة
ويقوؿ رئيس نادي بيت حنينا المقدسي حازـ غرابمي ،الذي كاف شببلً في االنتفاضة األولى واعتقؿ وىو
قاصر بتيمة الكتابة عمى الجدراف ورفع العمـ الفمسطيني "خبلؿ االنتفاضة األولى كانت البيوت
الفمسطينية جزءا مف العمؿ النضالي والحالة الجماىيرية ،كاف الناس يقاوموف بأمبلكيـ وأمواليـ وبيوتيـ
الى جانب المشاركة الجماىيرية كانت سببا بانتشار الكتابة عمى الجدراف كأداة مقاومة".
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ويشير غرابمي إلى "أف اإلمكانات اإلعبلنية كانت محدودة بسبب ممارسات االحتبلؿ ،الذي كاف يراقب
المطابع ،وعميو فاف الكتابة عمى الجدراف كانت أفضؿ وسيمة لتعبئة الجماىير".
واضاؼ "الكتابة عمى الجدراف لـ تكف مكاناً لممناكفات والردح واالنقساـ ،بؿ كانت أداة لتشجيع الناس
عمى المشاركة الشعبية بالنضاؿ وتشييع الشيداء ورفض االحتبلؿ وممارساتو ،او الدعوة إلضراب ضد
االحتبلؿ ..الخ".
اداة نضال
ويؤكد الكاتب والصحفي راسـ عبيدات ،وىو أسير سابؽ ،أف "كتابة الشعار في االنتفاضة االولى كانت
مف أىـ وأبرز الوسائؿ النضالية لممقاوميف ولمفصائؿ مف اجؿ التواصؿ مع الجماىير .لـ يكف ىناؾ
وسائؿ اتصاؿ اجتماعي أو فضاء إعبلمي واسع كما ىو اليوـ".
ويضيؼ عبيدات "حرص االحتبلؿ عمى محاربة ىذه الظاىرة النضالية ،واعتبرىا أداة رسمية تحرض عمى
مقاومتو وانياء وجوده ،لذا كاف ال يستييف بتاتاً بالكتابة عمى الحيطاف".
أدبيات المقاومة..
وكانت الكتابة عمى الجدراف تعبر عف توجيات القيادة الموحدة لبلنتفاضة ومواقفيا ازاء االحداث والقضايا
المختمفة  ،فمـ يكف ابف "فتح" يعتدي عمى شعار كتبو أبناء "الشعبية" ،ألف "أدبيات المقاومة" كانت تنظـ
العمؿ الوطني النضالي كما يقوؿ عبيدات الذي قاؿ "كانت الشعارات تكتب بشكؿ محترـ ال يسيء
لآلخريف ،حتى لو كانت تعبر عف موقؼ حزبي معيف او مغاير ،كانت العبلقة بيف الحركة الوطنية
وأطرافيا متماسكة وأفضؿ بكثير مما ىي عميو اليوـ".
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أحكام إسرائيمية قاسية
وكاف االحتبلؿ يحكـ عمى مف يداف بكتابة الشعارات الجدارية مف المقدسييف ما بيف  8شيور إلى 4
سنوات ،وىو امر بدأ يتبلشى تدريجياً في السنوات األخيرة بسبب تغير نمط المقاومة ،وانحسار االنتفاضة
الشعبية العفوية التي كانت منتشرة بيف أزقة المدينة.
وكانت سمطات االحتبلؿ تعتبر اقداـ المقدسييف عمى كتابة الشعارات الجدارية بمثابة "خيانة" ،بحكـ أنيـ
"مواطنوف في عاصمة إسرائيؿ" ،لذا فإف األحكاـ التي كانت تصدر ضدىـ اعمى بكثير مقارنة بتمؾ التي
تصدر ضد الفمسطينييف مف ابناء المدف والبمدات والمخيمات الفمسطينية االخرى.
ويعتقد الباحث في العموـ االجتماعية وفمسفتيا الدكتور خالد عودة اهلل ،بأف استخدامات الكتابة والرسـ
عمى الجدراف تعددت كفعؿ مقاوـ ،فاالستخداـ االوؿ كوسيمة لمتواصؿ الجماىيري تكمؿ عمؿ المنشور
الورقي أو االذاعة الثورية فتعمف عف الفعاليات والموقؼ السياسي وارشادات عممية وغيرىا.
ِ
المستعمر عمى المكاف فيي تحد ليذه السيطرة مف خبلؿ
واضاؼ "االستخداـ الثاني كاف لمقاومة سيطرة
/تحرير المكاف /عبر الكتابة والرسـ ،أما االستخداـ الثالث فكاف عبر /مساحة عرض /لمفف الثوري
ولمرسومات ولمجداريات الشعبية".
وقاؿ" :لـ تخؿ ىذه الممارسة مف اشكاليات مثميا مثؿ كؿ الوسائؿ الدعائية مجيولة المنشأ ،فكانت وسيمة
لبث الدعاية المضادة لممقاومة مف خبلؿ الشائعات والتشيير ،وفي مرحمة ما اصبحت وسيمة صراع
داخمي أكثر مف دورىا كوسيمة مقاومة".
ويؤكد عودة اهلل" :يتضاءؿ دور ىذه الوسيمة مع بروز تقنيات التواصؿ الرقمي والتمفزيوني والتواصؿ
االجتماعي ،وصوال إلى تحوؿ الجداريات الى "فف مموؿ غير مرتبط بالنضاؿ الوطني الشعبي".
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ويرى الباحث في عمـ االجتماع عبد العزيز الصالحي ،أف الكتابة عمى الجدراف مرت في مرحمتيف،
األولى "مرحمة تأسيس في بناء الوعي الجمعي ،والمرحمة الثانية كانت في صير وعي اإلسرائيمييف،
بخصوص الوعي الجمعي الفمسطيني والعمؿ التنظيمي ،فقد كانا عمى خط واحد ،لكف العمؿ التنظيمي
كاف في مرحمة ما سريا لمغاية ،لكف في مرحمة إعادة بناء الوعي ،أصبح وجود ىذه الشعارات ىاما
لمجميور والتواصؿ معو ،أما المرحمة البلحقة ،فقد تحولت لداللة عمى أف المقاومة موجودة في كؿ زقاؽ
يمكف اف يمر فيو االسرائيمي ،او عبلمة عمى التواجد والبقاء مف الرغـ مف القمع اإلسرائيمي لموعي
ولممقاومة الفمسطينية وتعبير عف التحدي لمحاوالت االلغاء التي مارسيا االحتبلؿ.
لسان حال الناس
وتمتمئ جدراف القدس بالشعارات التي تعبر عف لساف حاؿ اىميا وعموـ الفمسطينييف ،بدءاً مف توجياتيـ
السياسية واالجتماعية ،أو رفضيـ وامتعاضيـ مف ظاىرة او سموؾ او موقؼ معيف ،أو تذمرىـ مف
مصاعب الحياة.
وجاء في احد ىذه الشعارات عمى سبيؿ المثاؿ "المعنة عمى داعش" بينما قاؿ اخر "إلى مزبمة التاريخ"،
فيما ترفض إحدى الشعارات التنسيؽ األمني ،وأخرى ترحب بأسير محرر ،وثالثة تنعى شييداً.

صحيفة القدس المقدسية2015/9/4 ،
األقصى :تيويد محيطو إلحكاـ السيطرة عميو
بخطوات دقيقة وممنيجة يسير االحتبلؿ في مخططو الرامي إلى بسط سيطرتو الكاممة عمى المسجد
األقصى المبارؾ .فمنذ احتبللو مدينة القدس عاـ  1967بدأ بتنفيذ أولى الخطوات التي كانت المبنة
األساسية في مشروعو التيويدي الكبير لممدينة المقدسة ،وباشر بيدـ حارة المغاربة التي تقع في الرواؽ
الغربي لؤلقصى وحوليا إلى مكاف عبادة ييودي.
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وعمى بعد أمتار قميمة مف ساحة البراؽ – التي أقيمت مكاف حارة المغاربة – ىجر االحتبلؿ سكاف حارة
الشرؼ التي تطؿ عمى الساحة وتـ إسكاف الييود مكانيـ وبناء المدارس والكنس التوراتية ،ما أدى إلى
تحويؿ الجية الجنوبية الغربية لممسجد األقصى المبارؾ إلى منطقة يطغى عمييا الطابع الييودي.
ولـ يكتؼ االحتبلؿ بتحويؿ ساحة البراؽ إلى مكاف عبادة لمييود ،حيث أقاـ الحواجز العسكرية عمى
مدخمييا الشمالي والجنوبي لمنع أي عربي مف دخوليا ،وفي التالي نزع اسبلميتيا .وإلكماؿ مخططات
التيويد ،شرع االحتبلؿ ببناء كنيس "بيت الجوىر" الذي ييدؼ إلى "تعكير" فضاء األقصى كونو يطؿ
مباشرة عمى ساحاتو.
أما عمى الصعيد التاريخي فقد أخذ االحتبلؿ يحرؼ التاريخ المقدسي ويضخ بو ادعاءات زائفة ،تيدؼ
الى إقناع األجانب بأحقية االحتبلؿ االسرائيمي في األرض .ولدعـ ىذا الزعـ ،حفر أنفاقا تحت المسجد
األقصى المبارؾ وأشيرىا نفؽ "الحشمونائيـ" ،وأخد يمفؽ تاريخا جيولوجيا مزيفا لمعمارة المطمورة تحت
المسجد األقصى ،ويدعي بأف تمؾ الحجارة تعود لزمف الييكؿ المزعوـ.
وباالنتقاؿ إلى شماؿ ساحة البراؽ قميبل أي في طريؽ الواد التي تعد سوقا رئيسية في المدينة المقدسة،
أحكـ االحتبلؿ سيطرتو عمى عدة بيوت في الطريؽ الممتدة بمحاذاة المسجد األقصى ،ما أدى إلى بسط
سيطرتو عمى مساحة أكبر مف محيط المسجد األقصى وزيادة التداخؿ بيف المستوطنيف والفمسطينييف ،مما
يؤدي إلى منع عممية الفصؿ بينيـ كما أفاد المختص بشؤوف القدس عزاـ أبو السعود.
وفي سياؽ الرواؽ الغربي لممسجد األقصى المبارؾ ،قاـ االحتبلؿ بتحويؿ حوش شيابي المبلصؽ تماما
لممسجد إلى ما يسمى "بحائط المبكى الصغير" ،ما أدى إلى توافد العشرات مف المستوطنيف اليو يوميا
ألداء شعائرىـ التممودية ،وتيويد السور الخارجي لممسجد بشكؿ كبير.
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وباالنتقاؿ إلى الجية الجنوبية لممسجد األقصى المبارؾ ،نجد أف االحتبلؿ حوؿ منطقة القصور األموية
إلى منطقة تاريخية تابعة لو يحظر عمى المسمميف امتبلكيا ،وأخذ يستولي عمى البيوت الواقعة بمحاذاة
تمؾ القصور مف الجية الجنوبية – في منطقة وادي حموة ببمدة سمواف – وحوليا إلى ما يسمى "مدينة
داوود" ،ليحكـ بيذه الخطوة قبضتو عمى قسميف ميميف مف أسوار األقصى ،ىما الجزء الغربي والجزء
الجنوبي.
وبعد سيطرة االحتبلؿ عمى السور الغربي والسور الجنوبي لممسجد األقصى المبارؾ ،اتجيت أنظاره نحو
السور الشرقي لممسجد الذي تقع بمحاذاتو مقبرة باب الرحمة اإلسبلمية ،واستولى قبؿ حوالي ما يقارب
 10سنوات عمى الجزء الجنوبي الشرقي منيا ،فيما استولى قبؿ أسابيع عمى أرض تعود لعائمة الحسيني
واألنصاري تقع في الجزء الشمالي الشرقي لممقبرة ،وحاوؿ قبؿ أياـ السيطرة عمى  %40مما تبقى مف
أرض المقبرة مف خبلؿ وضعو أسبلكا شائكة ،تصؿ بيف أرض( الحسيني واألنصاري) التي استولى
عمييا ،والجزء الجنوبي الشرقي الذي اقتطعو مف المقبرة قبؿ سنوات.
مسؤوؿ المقابر في دائرة األوقاؼ االسبلمية مصطفى أبو زىرة قاؿ لػ "كيوبرس"" :إف االحتبلؿ يرمي مف
خبلؿ سيطرتو عمى أراضي المقبرة واألراضي المحاذية ليا إلى انشاء حدائؽ تممودية ومحطة قطار ىوائي
تصؿ بيف مستوطنة الطور وبمدة القدس القديمة".
وذكر المختص بشؤوف القدس عزاـ أبو السعود أف االحتبلؿ ييدؼ مف وراء ضـ محيط المسجد األقصى
لمنطقة نفوذه إلى إحكاـ السيطرة عمى المسجد ذاتو مف خبلؿ حمقتيف؛ األولى داخمية وتتمثؿ في سيطرتو
عمى أبواب المسجد التي ينشر عمييا جنوده وقواتو ،أما الثانية فخارجية وتتمثؿ في السيطرة عمى ما حوؿ
المسجد ،مما سيميد الطريؽ لمسيطرة الكاممة عميو.
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وأضاؼ أبو السعود أف ىذه االجراءات تميد إللغاء الوصاية االردنية عمى المسجد األقصى ،التي يبدو
بأف االحتبلؿ ضرب بيا عرض الحائط ،كونو يقوـ بإجراءات تصعيدية ضد المصميف دوف األخذ بعيف
االعتبار ليا.
مف جانبو أكد مدير المسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني أف كؿ ما يجري حوؿ المسجد األقصى
المبارؾ وداخمو ما ىو إال إرىاصات لفرض سيادة االحتبلؿ عمى المسجد ،ودعا كافة الدوؿ العربية
التخاذ خطوات عممية لوقؼ ما يقوـ بو االحتبلؿ مف منع لممصميف مف دخوؿ المسجد وابعاد الحراس
عنو ،وزيادة وتيرة اقتحامات المستوطنيف واالستيبلء عمى األراضي حولو.

موقع "فمسطينيو 2015/9/6 ،"48
تجار سوؽ "السمسمة" ..متجذروف بعراقة التاريخ واليوية:
رغـ تكالب االحتبلؿ ،وتتابع النكبات عمييـ مف كؿ حدب وصوب ،مف طواقـ بمدية االحتبلؿ الضريبية،
إال أنيـ صامدوف مرابطوف داخؿ محاليـ التجارية في سوؽ باب السمسمة غرب البمدة القديمة بالقدس
المحتمة.
ما فتئت بمدية االحتبلؿ وطواقميا الضريبية والجمعيات االستيطانية ،بتحرير مخالفات لمتجار المقدسييف
في باب السمسمة ،بيدؼ تيجيرىـ وطردىـ ،وأحيانا أخرى يعرض عمييـ بيع محاليـ التجارية بمبالغ
خيالية.
أهمية بالغة
وسوؽ حي باب السمسمة يعد أحد األسواؽ الواقعة داخؿ أسوار البمدة القديمة لمدينة القدس المحتمة،
وسمي بيذا االسـ نسبة إلى باب السمسمة أحد أبواب المسجد األقصى ،ويوجد بيذا السوؽ بعض المعالـ
اإلسبلمية مثؿ :المكتبة الخالدية ،وبعض قبور الصالحيف ،وسبيؿ باب السمسمة وخاف السمطاف الظاىر
برقوؽ الممموكي ،كما ويمتاز بمحالو التي تبيع التحؼ التقميدية لمسياح األجانب.
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التاجر ماىر أبو ميالة يقوؿ لػ"المركز الفمسطيني لئلعبلـ"" :أعمؿ في محمي التجاري كسنتوراي منذ عاـ
 ،1970والذي ورثتو عف أبي وأجدادي ،أبيع القطع األثرية واليدايا التذكارية لمسواح األجانب والزائريف
لمدينة القدس ،كنت في ذلؾ الحيف أوؿ تاجر أدخؿ ىذه التجارة لسوؽ باب السمسمة ،ومف بعدىا أصبحت
مينة تجار سوؽ باب السمسمة".
ويستذكر أبو ميالة الوضع االقتصادي في مدينة القدس قبؿ ثبلثيف سنة قائبلً" :قديماً كانت الحركة
التجارية في حي باب السمسمة وأسواؽ البمدة القديمة منتعشة ،إلى أف فتحت أبواب حارة الييود عاـ
اجعا في الحركة التجارية ،وفتح داخميا محاؿ يطمؽ
ًا
1980ـ عمى مصراعييا مسببة
تدىور اقتصاديًّا وتر ً

عميو سوؽ الكاردو ،وىو سوؽ الباشورة سابقاً".
عنصرية متفشية

ويضيؼ أبو ميالة" :العنصرية تجاه التجار في سوؽ باب السمسمة متفشية كالنار في اليشيـ؛ فالمرشد
السياحي الصييوني يوجو السياح األجانب إلى سوؽ حارة الييود أو سوؽ الدباغة" ،مضيفاً" :ذبحتنا
العنصرية ،والريحة وال العدـ ىذا حاؿ يومنا عند دخوؿ زبوف واحد لممحؿ في اليوـ".
وفرضت دائرة الضرائب في بمدية االحتبلؿ ،عمى التاجر أبو ميالة ضرائب ضخمة ،بواقع  280ألؼ
شيكؿ ،باإلضافة لتراكمات ديوف المياه والكيرباء التي تصؿ إلى آالؼ الشواقؿ.
أما التاجر منذر بركات يؤكد أف البمدة القديمة وباألخص سوؽ حي باب السمسمة يعاني مف الكثير؛ ألنو
السوؽ المستيدؼ في االستيبلء عميو لكونو األقرب لحائط البراؽ وحارة الشرؼ الييودية؛ حيث استولوا
عمى منازؿ وعدد مف المحبلت التجارية في ىذا السوؽ.
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"يحاربوننا في الماء والكيرباء والمكاف والمعيشة والرزؽ ،وفي اليواء إف أرادوا أف يحاربونا فيو لعمموا عمى
حجبو عنا" .يقوؿ بركات.
ويتابع بركات" :الدليؿ السياحي الصييوني يقوؿ وعمى مسمعنا لمسياح أف ال يشتروا منا ،ألننا عرب أوالً،
وثانياً ألننا نسرؽ ،وثالثاً أف األمواؿ التي نجنييا نرسميا إلى حماس وتدعـ اإلرىاب".
ويضيؼ بركات لػ "المركز الفمسطيني لئلعبلـ"" :يوميا نتعرض الستفزاز وعنصرية مف المستوطنيف
وأوالدىـ سواء بالكبلـ المفظي أو البدني ،وأحيانا كثيرة تحصؿ مشادات كبلمية يعقبيا اعتقاؿ لمتاجر،
ويبعد عف محمو وعف البمدة القديمة".
ديون وضرائب باهظة
ويشير إلى أنو مديف لبمدية االحتبلؿ بواقع  120ألؼ شيكؿ لضريبة ما يسمى بػ"االرنونا" عف محالو
ومنزلو ،والكيرباء  12ألؼ شيكؿ والمياه ،قائبلً" :ال يوجد في القدس والبمدة القديمة مقومات صمود تدعـ
أىميا ومواطنييا".
ويؤكد بركات أنو رغـ ضيؽ الحاؿ وتدىور الوضع االقتصادي إال أف القدس ىي أرضنا وأرض أجدادنا،
يكفي برباطنا في محالنا التجارية نكوف عمى أعتاب المسجد األقصى مرابطيف وحارسيف لو ،وعند سماعنا
ألذانو نكوف مف الحاضريف في الصبلة داخؿ ساحاتو ومصمياتو.
ووجو بركات نداءه إلى كؿ أصحاب القرار في فمسطيف أف يعمموا عمى دعـ تجار حي باب السمسمة في
صمودىـ ،قبؿ أف تصبح محاليـ التجارية معروضة في المزاد العمني بسبب تراكـ الديوف عمييا تباع
احدا تمو اآلخر فيستولوف عمى ىذا السوؽ.
و ً

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2015/9/8 ،
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