تقرير القدس اإلخباري األسبوعي
 22تشرين ثان/نوفمبر 1 -كانون أول/ديسمبر 2012
الخبر الرئيس:
اتجاه إسرائيمي إلقرار أضخـ مشروع استيطاني في ساحة البراؽ

أبرز العناوين:
 10 أوامر ىدـ إدارية لمنشآت سكنية وتجارية في سمواف

 القدس في نوفمبر  8 ..شيداء و 268معتقلً واقتحامات متكررة لألقصى

 نتنياىو يؤيد طرد عائلت منفذي اليجمات ..ويتعيد بعدـ التنازؿ عف األراضي المحتمة
بعمميتي طعف في القدس المحتمة
 إصابة جندي إسرائيمي ومستوطنة
ّ
 لقاء عباس -كيري ينتيي بل نتائج محددة ونتنياىو يعمف استمرار االستيطاف
 قراءة في موقؼ الفصائؿ الفمسطينية حوؿ انتفاضة القدس

 بيف المقاومة والسمطة ..إطللة عمى تفاعؿ اإلعلـ الفمسطيني مع انتفاضة القدس

***

شؤون المقدسات:
بابا األقباط يتوجو الى القدس في أوؿ زيارة لرئيس الكنيسة منذ عقود:
توجو بابا األقباط "تواضروس الثاني" يوـ الخميس ( )11/26إلى القدس المحتمة لحضور جنازة مطراف
القدس والشرؽ األدنى ،في أوؿ زيارة مف نوعيا لرئيس الكنيسة القبطية منذ عاـ .1968
كسر لقرار المجمع المقدس فى جمستو بتاريخ 1980/3/26
ويعتبر سفر البابا "تواضروس" إلى القدس ًا

اما بمقاطعة قطاعات واسعة مف
التي منع فييا المجمع سفر المسيحييف لمحج فى األراضى المقدسة التز ً
الشعب المصري زيارة فمسطيف عقب اتفاقية "كامب ديفيد" ،كما أف البابا كيرلس السادس الذى سبؽ البابا
شنودة كاف لو موقؼ مماثؿ ،حيث رفض زيارة القدس عاـ  1967بعد وقوعيا فى يد االحتلؿ
اإلسرائيمي.
مف ناحيتو ،أعمف المتحدث الرسمى باسـ الكنيسة القبطية األرثوذكسية القس بولس حميـ ،أف البابا
تواضروس قرر إرساؿ وفد كنسي لمصلة عمى المطراف الراحؿ السبت المقبؿ ،باعتباره ممثؿ الكنيسة
المصرية ىناؾ وأحد اآلباء األساقفة ،إال أف الكنيسة سارعت وأعمنت أف البابا تواضروس نفسو سيرأس
وفد الكنيسة لقيادة صلة الجنازة .وقاؿ بياف رسمي صادر عف الكنيسة ،إف البابا أراد تكريـ المطراف
الراحؿ ،وقرر السفر لمصلة عميو فى ىذا الظرؼ االستثنائي مف دوف أف يعنى ذلؾ موافقة البابا عمى
السفر إلى القدس في الظروؼ العادية.
يذكر أف البابا تواضروس الثاني أكد م ار اًر استمرار التزاـ الكنيسة بقرار مقاطعة زيارة القدس ،حتى أنو
أعمف فى لقائو مع الرئيس الفمسطيني محمود عباس أبو مازف فى الكاتدرائية منذ أسابيع ،أنو يتمنى زيارة
كسر لمحصار.
القدس مع شيخ األزىر بعدما دعاه الرئيس الفمسطيني لزيارتيا ًا

صحيفة القدس المقدسية2015/11/26 ،
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اتجاه إسرائيمي إلقرار أضخـ مشروع استيطاني في ساحة البراؽ:
تراجع رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو قبؿ مغادرتو إلى باريس لممشاركة في "قمة المناخ" عف
اعتراضو وتجميده لمشروع "بيت ىميبا" االستيطاني المثير لمجدؿ ،في ساحة البراؽ ،عمى أر ٍ
اض وقفية في
"حارة المغاربة" ،تمييداً لممصادقة عميو.
ويعتبر مشروع "بيت ىميبا" مف أضخـ المشاريع االستيطانية داخؿ البمدة القديمة الذي تبمغ مساحتو نحو
أربعة آالؼ متر مربع ،وقد بحثت "المجنة الموائية لمتخطيط والبناء" في مدينة القدس المحتمة مساء اإلثنيف
( ،)11/30المشروع لمدة ثلث ساعات مف دوف الكشؼ الكامؿ عف تفاصيمو لحساسيتو .ويشمؿ ىذا
سياحيا ومتحفًا ومكاتب ،ويجري التخطيط لبنائو قبالة حائط البراؽ
المشروع االستيطاني الضخـ مرك اًز
ً
عمى أجزاء واسعة مف حارة المغاربة التي تـ تدميرىا عشية النكسة عاـ .1967

وكانت رئيسة "المجنة الموائية لمتنظيـ والبناء" اإلسرائيمية ،في القدس المحتمة قد وافقت قبؿ عاميف عمى
طمب المحامي قيس يوسؼ ناصر ،باسـ د .محمود مصالحة رئيس المجمس اإلسلمي داخؿ األراضي
المحتمة عاـ  ،48االستئناؼ عمى قرار "المجنة الموائية لمتنظيـ والبناء" المصادقة عمى مخطط بناء المركز
في ساحة البراؽ .وقاؿ المحامي قيس ناصر" :في اعتراضنا عمى المخطط نفينا صلحية المجنة الموائية
بالمصادقة عمى المخطط وتغيير الوضع القائـ في محيط المسجد األقصى المبارؾ ،كما أنو مف الواجب
انونا الحصوؿ عمى موافقة الجيات الفمسطينية وبالذات األوقاؼ اإلسلمية عمى أي مخطط في محيط
ق ً
أيضا عمى موافقة منظمة اليونسكو التي اعترفت بفمسطيف كدولة عضو عمى حدود
األقصى والحصوؿ ً
عاـ  ،1967مؤكداً أف مخطط "بيت ىميبا" ىو مخطط خطير ضمف سمسمة مخططات إسرائيمية أخرى

ولذلؾ نحف نعمؿ عمى التصدي ليذه المخططات وافشاليا".
بدوره ،قاؿ نائب وزير األمف اإلسرائيمي ،إيمي بف دىاف ،مف حزب "البيت الييودي" ،إنو "ال توجد لألردف
أي ممكية عمى منطقة ساحة (الحائط الغربي) وىذه منطقة تابعة لمدولة العبرية عمى حد زعمو.

المركز الفمسطيني للعلـ2015/12/1 ،
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موجة اقتحامات واسعة متوقعة لألقصى األسبوع المقبؿ:
أعمنت منظمات وىيئات ييودية تنضوي تحت منظمات "المعبد" عف حممة اقتحامات جديدة وجماعية
لممسجد األقصى مطمع األسبوع القادـ ،مف األحد الموافؽ ( )12/2إلى الخميس ( ،)12/10بمناسبة عيد
"الحانوكا-األنوار" العبري ،كما أعمنت عف نشاطات أخرى متعمقة بيذه المناسبة تتمحور حوؿ مراسيـ
وشعائر "المعبد" .كما تضمف نفس اإلعلف دعوة لممشاركة في احتفاؿ مسائي مف كؿ يوـ اقتحاـ في تماـ
الساعة السابعة إلنارة إحدى شموع الشمعداف "اإلسرائيمي" قبالة باب المغاربة .وسيتضمف الحفؿ أيضا
شروحات عف أىمية اقتحاـ األقصى ،فيما أعمف عف مسيرة ليمية مساء يوـ الخميس تجوب البمدة القديمة
وتصؿ لمحاذاة أبواب المسجد األقصى ،وتدعو الى التسريع في ببناء "المعبد".
إلى ذلؾ دعت منظمة "عائدوف إلى الجبؿ" إلى مسيرة شموع مساء يوـ الخميس ( )12-6تنطمؽ مف
"جادة الجيش" قرب باب الخميؿ تتجو الى داخؿ أزقة القدس القديمة ،وتيدؼ المسيرة إلضاءة الشموع
داخؿ المسجد األقصى ،بالتزامف مع وقت صلة العشاء ،وحممت المسيرة عنواف "فمنزيؿ الخبث عف
المعبد".
في السياؽ نفسو تنظـ منظمات تنضوي تحت "االئتلؼ مف أجؿ المعبد" مؤتم ار متعدد البرامج يوـ األحد
مساء،
الموافؽ ( ،)12/13يتضمف مؤتم اًر لشباب "المعبد" ُيقاـ في مبنى "معيد المعبد" في الساعة الرابعة
ً
يميو في الساعة السابعة مراسيـ افتراضية إلنارة الشمعداف في "المعبد".

المركز الفمسطيني لإلعلـ2015/12/1 ،
المستوطنوف يقتحموف األقصى:
مستوطنا و 3عناصر مف قوات االحتلؿ ،صباح األربعاء ( ،)11/25اقتحاماتيا لباحات
اقتحـ 23
ً

المسجد األقصى المبارؾ ،بحماية أمنية مشددة مف قبؿ شرطة االحتلؿ ،وسط تكبيرات المرابطيف
والمرابطات .وقامت متطرفة إسرائيمية مف جماعة "نساء مف أجؿ المعبد" ،بتقديـ شروحات عنصرية
شرحا
تحريضية لممستوطنيف أثناء اقتحاميـ المسجد األقصى .وذكر شاىد عياف أف المتطرفة كانت تقدـ ً

مستوطنا مقابؿ البائكة الجنوبية الشرقية في المسجد األقصى ،وعندما وصمت مقابؿ قبة
لنحو 15
ً

أبدا".
الصخرة المشرفة قالت ليـ" :سيأتي يوـ ولف تروا ىذه القبة الصفراء المقرفة ً
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وتوافد العشرات مف المصميف لممسجد األقصى ،بالرغـ مف التشديدات العسكرية المتواجدة عمى البوابات،
وحجز ىويات كافة النساء المتوافدات لممسجد وبعض الشباف .ولفت شيود عياف إلى أف قوات االحتلؿ
المتواجدة عمى البوابات الخارجية لممسجد األقصى ،قامت بتعريض كافة القادميف مف األراضي المحتمة
ضمت قوات االحتلؿ
عاـ  ،48لمسؤاؿ واإلستجواب حوؿ وسيمة النقؿ التي أقمتيـ إلى مدينة القدس .فيما ّ

اسـ الشاب سميح الحداد إلى قائمة الممنوعيف مف الدخوؿ .في حيف ما زالت النساء الممنوعات مف
دخوؿ المسجد األقصى المدرجة أسماؤىف ضمف "القائمة السوداء" ،يرابطف بالقرب مف مدخؿ باب حطة
بالبمدة القديمة في القدس المحتمة.
مستوطنا صباح الخميس ( ،)11/26المسجد األقصى المبارؾ ،برفقة عناصر مف شرطة
واقتحـ 29
ً

تصدي المرابطيف ليـ بػ "التكبير" ،في حيف اقتحـ عنصري
االحتلؿ ،مف جية "باب المغاربة" ،وسط
ّ
مخابرات إسرائيمييف المسجد األقصى ،ضمف الفترة االستكشافية الصباحية".
ٍّ
مصؿ صلة الجمعة ( ،)11/27في المسجد األقصى المبارؾ بمدينة
وأدى ما يزيد عمى الػ  20ألؼ
القدس المحتمة ،والذيف توافدوا ألداء الصلة مف الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس واألراضي المحتمة عاـ
قيودا" عمى دخوؿ المصميف ألداء صلة الجمعة
 .48وأفادت "قدس برس" بأف شرطة االحتلؿ "لـ تفرض ً

شددت مف إجراءاتيا في حملت التفتيش والتنكيؿ بالمواطنيف في
في المسجد األقصى ،مستدركة" :ولكنيا ّ
محيط البمدة القديمة والمسجد األقصى".
وتصدى حراس المسجد األقصى صباح األحد ( )11/29لمتطرفة ييودية كانت تضع عقداً يحمؿ "مجسـ
مستوطنا باحات األقصى .كما
المعبد" ،وتـ إخراجيا مف ساحات المسجد األقصى ،في حيف اقتحمت 49
ً
طقوسا تممودية أماـ باب السمسمة ،فقامت قوات االحتلؿ بإخراجو بالقوة مف ساحات
أدى أحد المتطرفيف
ً
أرضا أماـ باب السمسمة
األقصى .وذكر شيود عياف أف المصميف تصدوا بالتكبيرات لمتطرؼ انبطح
ً

كشكؿ مف أشكاؿ الطقوس التممودية ،وتـ إخراجو بالقوة مف المكاف .وقد توافد العشرات مف المصميف
وطلب حمقات العمـ إلى ساحات المسجد األقصى ،فيما فتحت جميع بوابات المسجد األقصى ،وواصمت
قوات االحتلؿ احتجاز ىويات النساء ،وحالت دوف دخوؿ النساء الممنوعات ضمف "القائمة الذىبية".
واقتحمت مجموعةٌ مف المستوطنيف ،صباح اإلثنيف ( ،)11/30باحات المسجد األقصى ،مف جية باب
المغاربة ،تحت حراسة مشددة مف قوات االحتلؿ .وأفاد أحد المرابطيف ،أف مجموعة مف المستوطنيف
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اقتحموا باحات األقصى ،ضمف جوالت استف اززية لممسمميف .فيما منعت قوات االحتلؿ ،النساء مف دخوؿ
أسماؤىف تحت القائمة السوداء مف دخوؿ األقصى.
األقصى ،وما زالت تمنع النساء المدرجة
ّ

واقتحمت نحو  12مستوطف باحات المسجد األقصى في مدينة القدس المحتمة ،صباح الثلثاء (،)12/1

وسط حماية مشددة مف قبؿ عناصر أمنية في شرطة االحتلؿ والقوات الخاصة اإلسرائيمية.
يذكر أف ما يزيد عمى  774مستوطناً اقتحموا المسجد األقصى خلؿ شير تشريف ٍ
ثاف/نوفمبر الماضي،
مع استمرار منع عدد مف النساء مف الدخوؿ في فترة االقتحامات ،إضافة إلى استمرار اتّباع سياسة حجز
البطاقات الشخصية لعدد مف المصميف.

المركز الفمسطيني لإلعلـ2015/12/01 ،
شؤون المقدسيين:

تجار مقدسيوف يسعوف لفتح فروع لمحلتيـ في غرب القدس
ذكرت أسبوعية «يروشاليـ» العبرية يوـ الجمعة ( ،)11/27بأف األزمة المستمرة التي يعاني منيا
أصحاب المحلت التجارية في شرقي القدس المحتمة والتي بدأت مع العدواف اإلسرائيمي األخير عمى
قطاع غزة ووصمت إلى ذروتيا مع انتفاضة القدس أدت إلى محاولة بعض التجار مف منطقة باب العمود
تنظيـ أنفسيـ بيدؼ البحث عف محاؿ تجارية في غربي القدس المحتمة لنقؿ فروع لمحلتيـ عمى أمؿ
تخطي األزمة الخانقة التي يعانوف منيا.
وحسب األسبوعية العبرية فإف التجار يبيعوف سمعيـ باألسعار ذاتيا التي يبيعوف بيا في شرقي القدس،
وأكدوا بأف أفضمية سمعيـ تكمف في كونيا طازجة وعضوية ،أما الضرائب التي تفرضيا بمدية االحتلؿ
عمييـ فستكوف مماثمة لتمؾ التي يدفعوىا جراء عمميـ في البمدة القديمة.

صحيفة القدس المقدسية2015/11/28 ،
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جيود لوقؼ الحجز عمى مسرح "الحكواتي":
أفاد عامر خميؿ ،مدير المسرح الوطني الفمسطيني في القدس "الحكواتي" أنو في أعقاب قرار الحجز عمى
المسرح نتيجة تراكـ الديوف لمؤسسات االحتلؿ الرسمية ،وأيضاً لمؤسسات وشركات أخرى مثؿ شركة
التأميف وشركة الكيرباء والعديد مف المورديف ،حيث تـ الشروع بحممة مف قبؿ الجيات الرسمية وغير
الرسمية لتجميع مبمغ أولي ( 60ألؼ شيكؿ) لوقؼ قرار الحجز عمى ممتمكات المسرح مف الجيات
اإلسرائيمية.
وأكد أنو "في حاؿ عدـ تمكننا مف تجميع المبمغ سنحاوؿ تأجيؿ ممؼ المحكمة" ،وطالب خميؿ في ىذه
المرحمة المواطنيف التواجد في المسرح ،موضحاً أنو سيشرع بتنظيـ عروض مكثفة خلؿ األياـ القادمة
لتشجيع المواطنيف لمقدوـ اليو.

صحيفة القدس المقدسية2015/11/28 ،
 10أوامر ىدـ إدارية لمنشآت سكنية وتجارية في سمواف:
حيي
اقتحمت قوات االحتلؿ برفقة طواقـ بمدية االحتلؿ في مدينة القدس ،يوـ الجمعة (ّ ،)11/27
البستاف وبئر أيوب في سمواف ،وقامت بتصويرىا ،وأخذ قياسات لعدد مف الشقؽ السكنية والطرقات ،قبؿ

أف تقوـ بوضع أوامر ىدـ إداري لػ  7منازؿ تعود لعائلت (عودة ،الرجبي ،أبو شافع ،بدراف ،وزيتوف).
وأكد مركز معمومات "وادي حموة -سمواف" أف  60شخصاً معظميـ مف األطفاؿ يعيشوف في ىذه المنشآت
السكنية القائمة منذ تسعينيات القرف الماضي ،وتـ فرض مخالفات بناء عمييا ،مشي اًر إلى أف طواقـ بمدية
االحتلؿ عمّقت أيضاً أمر ىدـ إداري لسور قائـ منذ عدة سنوات ومحطة وقود ومعمؿ تجاري في حي
بئر أيوب بسمواف.
ولفت "مركز وادي حموة" النظر إلى أف قوات االحتلؿ اقتحمت منزؿ عائمة العباسي في حي عيف الموزة،
وطالبت أصحابو بوضع "زينغو" عمى السور الخارجي المطؿ عمى الشارع ،لعدـ إلقاء الحجارة باتجاىيـ
مف قبؿ الشباف.

المركز الفمسطيني لإلعلـ2015/11/27 ،
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محل تجاريًّا بالقدس:
االحتلؿ يفرض غرامات مالية باىظة عمى ً 70
حررت بمدية االحتلؿ في القدس المحتمة ،يوـ اإلثنيف ( ،)11/30مخالفات مالية ألصحاب المحلت
التجارية في قرية الطور شرؽ القدس المحتمة ،وصمت آلالؼ الشواقؿ .وقاؿ مختار قرية الطور خضر
أبو سبيتاف إف قوات االحتلؿ داىمت  70محلً تجارًيا ،وباشرت بتحرير مخالفات مالية بذريعة عدـ
وجود تراخيص في الفتات المحلت .كما حررت عناصر بمدية االحتلؿ مخالفات ألصحاب المحلت

الذيف يقوموف بالتدخيف داخؿ محلتيـ.
وبيف أبو سبيتاف أف عناصر البمدية االحتلؿ ،حررت مخالفة بقيمة  475شيقلً لكؿ محؿ تجاري يعمؽ
منوىا إلى أف عناصر االحتلؿ أمرت أصحاب المحلت أف يتوجيوا إلى البمدية
الفتة فوؽ باب محمو،
ً

كثير مف
لترخيص تمؾ اللفتات ،كما أمروىـ بإحضار فواتير “األرنونا” والكيرباء والماء ،ما دفع ًا

أصحاب المحلت إلى إخفاء ىذه اللفتات أو إزالتيا لتفادي شروط البمدية التي وصفت بالتعجيزية .كما
حررت بمدية االحتلؿ مخالفات مالية ألصحاب البقاالت في القرية الذيف وضعوا بعضا مف بضاعة
محاليـ عمى الرصيؼ ،ووصمت قيمة المخالفة إلى  475شيقل.
ويعدونيا ذريعة مف
وينظر المقدسيوف لحممة الغرامات المالية التي تشنيا بمدية االحتلؿ بعيف الخطورةّ ،
أجؿ إجبارىـ عمى إغلؽ محاليـ أو ىجرانيا.

صحيفة القدس المقدسية2015/11/30 ،

مواجيات واقتحامات في أحياء القدس:
اقتحمت قوات االحتلؿ فجر األربعاء ( )11/25مخيـ قمنديا شماؿ القدس المحتمة بأعداد كبيرة مف عدة
محاور ،ما أدى الى اندالع مواجيات مع الشباف ،فيما لـ يبمغ عف وقوع إصابات .وقاؿ شيود عياف إنيـ
شاىدوا مئات الجنود ينسحبوف بعد اقتحاـ المخيـ باتجاه الحاجز العسكري المتاخـ لممخيـ ،ومستوطنة
'كوكب يعقوب'.
وقتمت قوات االحتلؿ صباح الخميس ( )11/26الشاب يحيى يسري طو ( 21عاما) خلؿ مواجيات
اندلعت في قرية قطنة شماؿ شرؽ القدس .وقالت مصادر محمية إف المواجيات اندلعت إثر اقتحاـ قوات
االحتلؿ لمقرية وتنفيذىا حممة مداىمات لممنازؿ ىناؾ.
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وفي سياؽ آخر ،قامت بمدية االحتلؿ في مدينة القدس المحتمة ،يوـ الجمعة ( ،)11/27برفقة قوات
االحتلؿ ،بمخالفة عدد مف المحاؿ التجارية في محيط البمدة القديمة ،ومصادرة بضائع عدد مف
"البسطات" في المكاف.
وأغمقت قوات االحتلؿ اإلسرائيمي ،يوـ السبت ( ،)11/28الطريؽ المؤدية إلى قرى شماؿ غرب القدس
قرى (منيا :الجديرة ،وبيرنباال ،وبيت إكسا ،وبدو ،وقطنة) ،وعزلتيا عف محيطيا الخارجي بشكؿ تاـ .وقد
تسبب ىذا اإلجراء بأزمة مرورية خانقة في المكاف عمى طرفي الطريؽ ،واصطفت مئات المركبات
بانتظار السماح ليا بالمرور منذ ساعات.
واندلعت مساء األحد ( )11/29مواجيات مواجيات واسعة في حي عيف الموزة ببمدة سمواف اثر استشياد
عاما) برصاص قوات االحتلؿ ،فيما اقتحمت شرطة وقوات
الفتى أيمف سميح حسف العباسي (ً 17
االحتلؿ مركز عيف الموزة الطبي واحتجزت بطاقات عدد مف المواطنيف والعامميف في المركز الطبي كما
مستشفيي المقاصد والمطمع في بمدة الطور .وحسب و ازرة الصحة الفمسطينية فاف العباسي ىو
وحاصرت
ّ
الطفؿ الػ  23الذي تقتمو قوات االحتلؿ منذ مطمع تشريف اوؿ/أكتوبر الماضي .وأوضحت في بياف ليا
أف أجمالي عدد الشيداء يرتفع باستشياد الفتى أيمف العباسي إلى  106شيداء.

المركز الفمسطيني لإلعلـ +صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"،
2015/11/29

ويفرج عف آخريف
ويبعد ُ
االحتلؿ يمدد توقؼ عدد مف المقدسييفُ ..

مددت محكمة "الصمح" غرب يوـ األربعاء ( ،)11/25اعتقاؿ شابيف مف سكاف القدس القديمة وسمواف،
بتيمة التحريض عبر موقع التواصؿ االجتماعي ػ'فيسبوؾ' .مف جية أخرى ،قاؿ مدير الوحدة القانونية
في نادي األسير المحامي جواد بولس إف محكمة االستئنافات العسكرية في 'عوفر' قررت إلغاء استئناؼ
األسير المقدسي سامر العيساوي بعد طمب القاضي منو الوقوؼ في جمسة المحكمة ،ورد العيساوي عميو
برفض الوقوؼ ،وكذلؾ االعتراؼ بالمحكمة.
وبعد أقؿ مف ساعتيف مف إصدار المحكمة المركزية في القدس قرارىا والتي قضت أنو ال يمكف إدانة
المقدـ مف قبمو ،أصدرت ذات المحكمة
المتيـ الرئيس في قضية الفتي أبو خصير بسبب التقرير الطبي
ّ
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يوـ اإلثنيف ( )11/30حكميا بالسجف لمدد متفاوتة عمى ثلثة شباف مف سكاف حي الثوري في القدس
بعد إدانتيـ بتيمة "محاولة اختطاؼ وقتؿ" أحد المستوطنيف في البمدة القديمة مف القدس المحتمة.
عاما ،ومحمد الشاعر بالسجف
والمحكوموف الثلثة ىـ :جلؿ قطب الذي ُحكـ عميو بالسجف لمدة ً 13

لمدة أربعة أعواـ ونصؼ ،واحمد بزلميط الذي حكـ عميو بالسجف لمدة ثلثة أعواـ ونصؼ.

وفي سياؽ آخر ،دخؿ األسير المقدسي رائد صالح السمحوت ،مف حي جبؿ المكبر جنوب شرؽ القدس
وجدتو
أف األسير السمحوت وحيد أبويو ،وقد
توفي والده ّ
المحتمة ،عامو الػ 14في سجوف االحتلؿ .يذكر ّ
ّ
ألبيو واثناف مف أعمامو وىو في األسر.
أمر يقضي بمنع كؿ مف:
وأصدرت قيادة شرطة االحتلؿ في القدس المحتمة ،يوـ الثلثاء ( ،)12/1اً
الشيخ محمد جباريف ،وأبو بكر شيمي ،ونظاـ أبو رموز مف الدخوؿ الى المسجد األقصى المبارؾ ،خلؿ
فترة اقتحامات المستوطنيف لممسجد.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +صحيفة القدس المقدسية2015/12/1 ،
االحتلؿ يعتقؿ عدداً مف المقدسييف
وشابا مف قرية العيسوية وسط القدس
اعتقمت قوات االحتلؿ فجر األربعاء ( ،)11/25ثلثة فتية
ً

المحتمة ،وىـ :أكرـ فادي مصطفى ( 15عاما) ،وشادي رياض كميب ( 15عاما) ،وأدىـ ناصر سبتا
( 16عاما) ،والشاب كريـ جابر .فيما اعتقمت مف حي الثوري ببمدة سمواف جنوب المسجد األقصى
المبارؾ ،الفتييف ابراىيـ الطويؿ ( 16عاما) ،وأحمد غراب ( 17عاما) .كما اعتقمت قوات االحتلؿ
الشاب أحمد ابراىيـ ،بعد دىـ منزلو في بمدة عناتا شماؿ شرؽ القدس .ودىمت قوات االحتلؿ فجر
األربعاء ،عدداً مف منازؿ المواطنيف في مخيـ قمنديا شماؿ مدينة القدس المحتمة ،واعتقمت الشاب ايياب
عاما).
عفانة (ً 25

واعتقمت قوات االحتلؿ اإلسرائيمي ،فجر الخميس ( ،)11/26الشاب محمد عريقات بعد مداىمة منزؿ
عائمتو في بمدة أبوديس جنوب شرؽ القدس المحتمة .كما اعتقمت مف مخيـ شعفاط وسط القدس :نور
خضر ( 22عاما) ،وأنس الخطيب ( 18عاما) ،واعتقمت مف حي الثوري ببمدة سمواف جنوب المسجد
األقصى الشاب ىاروف عمايرة ( 38عاما) ،واقتادتيـ إلى مراكز التحقيؽ بالقدس المحتمة.
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عاما) ،عمى
واعتقمت قوات االحتلؿ اإلسرائيمي ،يوـ اإلثنيف ( ،)11/30الطفؿ محمد البياع ( ً 14
الحاجز العسكري القريب مف مدخؿ مخيـ شعفاط ،وسط القدس المحتمة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2015/11/30 ،
القدس في نوفمبر  8 ..شيداء و 268معتقلً واقتحامات متكررة لألقصى:
أظير تقرير لمييئة "اإلسلمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات" ،يوـ الثلثاء ( ،)12/1استمرار وتيرة
اعتداءات االحتلؿ وقطعاف المستوطنيف في القدس المحتمة ،راصداً اقتحاـ قرابة  900مستوطف لممسجد
يفند مزاعـ االحتلؿ اإلسرائيمي عف الجنوح لمتيدئة.
األقصى خلؿ شير نوفمبر/تشريف ثاف الماضي ،ما ّ

ووثؽ التقرير استشياد  8مقدسييف خلؿ الشير ،بينيـ طفلف ،ما يرفع عدد شيداء المحافظة إلى 24

منذ اندالع اإلنتفاضة ،فيما ارتفع عدد جثاميف الشيداء المحتجزة لدى االحتلؿ مف مدينة القدس إلى 13
جثمانا.
ً

ائيميا ،منيـ
ورصد التقرير ،انتياكات االحتلؿ ضد المسجد األقصى الشريؼ ،موثقًا اقتحاـ  887إسر ً
 703متطرفيف 76 ،مف أدالء السياح ،واثناف مف موظفي "سمطة اآلثار" و  106مف مخابرات االحتلؿ،

إضافة إلى دخوؿ  13,889سائح أجنبي.
وأكد أف عدد السيدات و الشابات المواتي تـ إدراج أسماءىف في ما يسمى "القائمة السوداء -جماعة
فمسطينيا "القائمة الذىبية" ،ويمنعف بموجبيا مف الدخوؿ إلى المسجد األقصى إلى
محظورة" ويطمؽ عمييا
ً
اسما لمشير الثالث عمى التوالي.
ً 60
واستند التقرير إلى اإلحصائية الشيرية الصادرة عف لجنة "أىالي األسرى" في مدينة القدس المحتمة التي

أشارت إلى تسجيؿ  268حالة اعتقاؿ في المدينة خلؿ الشير الماضي ،صاحب معظميا عنؼ وضرب
و تنكيؿ ،فيما أصيب ثلثة أطفاؿ بجروح خطيرة لحظة اعتقاليـ وتـ تحويميـ إلى مستشفى "ىداسا عيف
كارـ" .كما أصدرت حكومة االحتلؿ أوامر بإبعاد  4مواطنيف مقدسييف عف محيط البمدة القديمة بما
يتضمف المسجد االقصى المبارؾ.
ووثؽ التقرير إقداـ االحتلؿ عمى ىدـ أو إخطار  9منازؿ ومسجد باليدـ ،بحجج متعددة  ،فضلً عف
تسميـ عشرات مف المنشآت التجارية في بمدة سمواف أوامر اخلء.
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كما رصد التقرير استمرار عمميات االستيطاف ،مف بينيا مناقشة مخطط لتوسيع مستوطنة "غيمو" جنوبي
مدينة القدس المحتمة عبر إضافة  891وحدة استيطانية وكذلؾ المصادقة عمى مخطط بناء  1400وحدة
استيطانية عمى أراض قرية "لفتا" الفمسطينية الميجورة منذ عاـ  1948والواقع عمى المدخؿ الغربي
لممدينة ،وتخصيص مبمغ  5.2مميوف شيكؿ لبناء كنيس جديد في مستوطنة "غفعات زئيؼ" المقامة عمى
أراضي بمدة بيت حنينا ،بدؿ كنيس "اييمت ىشاحر" الذي بني عمى أرض فمسطينية خاصة وتقرر ىدمو.
وتوقؼ التقرير عند الطوؽ الكامؿ الذي فرضتو قوات االحتلؿ ،بقرار حكومي ،عمى بمدات فمسطينية في
ورس العمود ،وصور
الضفة الغربية والقدس ،والذي شمؿ بمدات قرى شماؿ غرب القدس ،وبمدة حزما ،أ
باىر ،وجبؿ المكبر ،والعيسوية ،إضافة لتشديد اإلجراءات عمى حاجز قمنديا العسكري وحاجز جبع.
وأكد أف عدد الحواجز التي تفصؿ مدينة القدس المحتمة عف المدف األخرى ،والتي تفصؿ بيف القرية
الداخمية إلى  15حاج از توزعت ما بيف "حاجز ثابت – حاجز طيار – إغلؽ مكعبات أسمنتية – نقاط
تفتيش".

المركز الفمسطيني لإلعلـ2015/12/1 ،
شؤون االحتالل:
نتنياىو يرفض توصية الجيش بتقديـ "تسييلت" لمسمطة:
رفض رئيس حكومة االحتلؿ بنياميف نتنياىو توصية مف قيادة جيش االحتلؿ بتقديـ "تسييلت" تعتقد
أنيا ستساىـ وقؼ التدىور األمني المتواصؿ في الضفة الغربية المحتمة .وتضمنت التسييلت إطلؽ
سراح أسرى قدامى وتزويد األجيزة األمنية الفمسطينية بالسلح والذخيرة وسيارات عسكرية مضادة
لمرصاص ،وتقديـ تسييلت عمى منح تصاريح العمؿ داخؿ األراضي المحتمة عاـ  48لمعماؿ
الفمسطينييف .وكاف نتنياىو قد أشار في لقائو مع وزير الخارجية األميريكي جوف كيري يوـ الثلثاء أف
الدولة العبرية لف تتخذ أي خطوات تيـ السمطة الفمسطينية طالما لـ يتـ "التخفيؼ مف موجة العنؼ عمى
األرض".

02

مف جية أخرى ،وفي أوؿ ىجوـ لو عمى نتنياىو منذ بدء اليبة الحالية ،قاؿ رئيس حزب يش عتيد
وعضو "الكنيست" يائير لبيد "إنيـ يطعنوننا بالسكاكيف في الشوارع ،وىناؾ المزيد مف حوادث الدىس،
ورئيس الوزراء الذي يصؼ نفسو بسيد األمف ال يممؾ أي فكرة لوقؼ اإلرىاب الحالي ،وغير قادر عمى
مقصا بيدىا" .وأضاؼ لبيد" ،األمر الوحيد الذي يجيده نتنياىو
مواجية فتاة قاصر عمرىا  14عاما تحمؿ
ً
ىو أف يقوؿ ال يوجد لنا شريؾ ،أي أننا مجبروف عمى العيش مع الفمسطينييف الذيف يطعنوننا خلؿ

السنوات الخمسيف القادمة" .وتابع" ،نريد العيش مف دوف الفمسطينييف في شوارعنا ولدينا خطة لكيفية
الوصوؿ لذلؾ".

صحيفة القدس المقدسية2015/11/26 ،
خلفات حادة بيف نتنياىو ويعموف بشأف المرشح لتولي رئاسة "الموساد":
ذكرت القناة العبرية العاشرة ،مساء الجمعة ( ،)11/27أف خلفات حادة ظيرت مؤخ اًر بيف رئيس الوزراء
اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو ووزير الدفاع موشيو يعموف بسبب ىوية المرشحيف لرئاسة جياز "الموساد".
وأوضحت القناة أنو تقرر ترشيح ثلثة أشخاص لتولي رئاسة الجياز مف بينيـ رئيس مجمس األمف
القومي يوسي كوىيف ،إال أف نتنياىو بعد أف قابؿ ىؤالء المرشحيف التقى س اًر بشخصية رابعة لـ تعرؼ
ىويتيا وىي مف خارج مف خدموا في جياز "الموساد" واذرعو األمنية المختمفة ،مشيرةً إلى أنو في حاؿ نفذ
نتنياىو ما يريد وقاـ تعييف الشخص الرابع فإف ذلؾ سيحدث حالة مف السخط الكبير داخؿ المؤسسة

األمنية اإلسرائيمية.
وأشارت القناة إلى أف الخلؼ الجديد بيف نتنياىو ويعموف يأتي في ظؿ خلفات لـ يمض عمييا أسبوعيف
بسبب بعض التعيينات األمنية في و ازرة الدفاع.

صحيفة القدس المقدسية2015/11/27 ،
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نتنياىو يؤيد طرد عائلت منفذي اليجمات ..ويتعيد بعدـ التنازؿ عف األراضي المحتمة:
ذكرت القناة العبرية العاشرة ،مساء الجمعة ( ،)11/27أف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو ووزير
الدفاع اإلسرائيمي موشيو يعموف يؤيداف طرد عائلت منفذي اليجمات التي تستيدؼ إسرائيمييف مف الضفة
الغربية إلى قطاع غزة .وذكرت القناة أف الحكومة اإلسرائيمية ستدرس أف تكوف خطوة طرد ىذه العائلت
كخطوة الحقة لعممية تدمير منازليا.
وحسب القناة ،فإف التقديرات تشير إلى أنو في الوقت الحالي مف الصعب جداً أف يتـ تنفيذ ذلؾ األمر
بسبب معارضة بعض القانونييف الحكومييف ليا باعتبار أنيا تخالؼ القانوف الدولي الذي يحظر ىذا النوع
مف العقاب .وأشارت القناة إلى أف بعض المسؤوليف األمنييف اإلسرائيمييف أعربوا مؤخ اًر عف تحفظيـ عمى
تمؾ الخطوة وعمى خطوات أخرى تـ اتخاذىا ومنيا سياسة تدمير المنازؿ باعتبارىا غير فعالة وقد يكوف
ليا آثار وتداعيات سمبية.
مف جية أخرى ،قاؿ رئيس حكومة االحتلؿ بنياميف نتنياىو ،صباح األحد ( ،)11/29إف حكومتو لف
تسمح بنقؿ أي أر ٍ
اض لمسمطة الفمسطينية كما أشيع مؤخ اًر .وأضاؼ نتنياىو قبيؿ بدء اجتماع حكومتو "لف
يكوف ىناؾ نقؿ ممكية أي أر ٍ
اض لمفمسطينييف ..لف ننقؿ  40ألؼ دونـ وال  10آالؼ وال حتى مت اًر
واحداً" .وذكر موقع القناة الثانية العبرية أف عدداً مف وزراء "الميكود" وأحزاب أخرى صدموا مف تصريحات
منسؽ أعماؿ الحكومة بالمناطؽ "يؤاؼ مردخاي" األسبوع الماضي ،والتي أشار فييا إلمكانية تسميـ
السمطة الفمسطينية تمؾ األراضي ،قبؿ أف يخرج قيادات مف مجالس أقاليـ مستوطنات الضفة إلعلف
رفضيـ ليذه الخطوة .وأشار الموقع إلى أف رئيس مجمس المستوطنات المقامة عمى أراضي الضفة "يوسي
دجاف" طالب نتنياىو في رسائؿ رسمية بوقؼ ىذه الخطوة.
كما ذكر الموقع االلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ،أف نتنياىو قرر المضي مجدداً في
طرح مشروع قانوف "الوطني القومي" بعد االنتياء مف أزمة الموازنة التي أثير حوليا كثير مف الجدؿ.
وأوضح الموقع أف نتنياىو كمؼ رئيس االئتلؼ الحكومي "تساحبي ىنغبي" لترؤس طاقـ يبحث إزالة
أساسيا لتعريؼ الدولة العبرية "دولة وطنية قومية
قانونا
العقبات التي تقؼ أماـ إقرار القانوف باعتباره
ً
ً
لمشعب الييودي".
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الخارجية اإلسرائيمية تشكؿ لجنة "لمكافحة التحريض عمى اإلنترنت":
قررت و ازرة الخارجية اإلسرائيمية ،يوـ األحد ( ،)11/29تشكيؿ لجنة خاصة لمكافحة ما أسمتو "التحريض
عمى اإلنترنت" لتنفيذ ىجمات ضد اإلسرائيمييف .وحسب إذاعة "ريشت بيت" ،فإف نائبة وزير الخارجية
تسيبي حتوبمي ىي مف ش ّكمت المجنة التي سيتركز عمميا عمى تحديد أشرطة الفيديو التي تحتوي عمى
التحريض ،والطمب مف المواقع التي تنشر مثؿ ىذه الفيديوىات إزالتيا.
حاسوبيا ىدفو اكتشاؼ "مصطمحات تحريضية" عبر
وأوضحت اإلذاعة ،أف المجنة ستطور تطبيقًا
ً

اإلنترنت مف خلؿ كممات مفتاحية مف المغة العربية أو غيرىا ،مضيفة ،أنو سيتـ نشر مواد إعلمية مف
قبؿ المجنة في شبكات التواصؿ االجتماعي تشير "لمتحريض الفمسطيني".

صحيفة القدس المقدسية2015/11/29 ،
يعموف يتيـ السمطة بالتحريض ويرفض استئناؼ االغتياالت:
اتيـ وزير جيش االحتلؿ موشيو يعموف ،يوـ األحد ( ،)11/29السمطة الفمسطينية بممارسة التحريض
مدعيا أف المناىج التعميمية الفمسطينية تشتمؿ عمى "التحريض الساـ الذي يدفع
عمى ما أسماه "اإلرىاب"،
ً
بالصبية الفمسطينييف الرتكاب ىجمات طعف" .وقاؿ يعموف في حديث إلذاعة الجيش إف الدولة العبرية

معمنا رفضو االنصياع لمدعوات التي أطمقيا سياسيوف
بإمكانيا وقؼ الموجة الحالية مف اليجمات،
ً

إسرائيميوف لتنفيذ عممية عسكرية واسعة بالضفة الغربية واستئناؼ االغتياالت.

يوميا العش ارت مف الفمسطينييف المشتبو بيـ ،وينفذ عمميات االعتقاؿ في
ولفت إلى أف الجيش يعتقؿ ً

مناطؽ خاضعة لسيطرة السمطة إذا ما توفر معمومات عف وجود "إرىابييف" فييا.
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الدولة العبرية تعمؽ دور االتحاد األوروبي في عممية "السلـ":
أعمنت الدولة العبرية مساء األحد ( )11/29تعميؽ كؿ االتصاالت مع االتحاد األوروبي المتعمقة بعممية
"السلـ" مع الفمسطينييف ،رداً عمى قرار االتحاد وضع ممصقات عمى منتجات المستوطنات اإلسرائيمية
المصدرة إلى أوروبا لتمييزىا عف المنتجات اإلسرائيمية.
وأعمنت و ازرة الخارجية االسرائيمية في بياف أف رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو "أمر بتعميؽ االتصاالت
الدبموماسية مع مؤسسات االتحاد األوروبي وممثميو حوؿ عممية السلـ" .وجاء في البياف "مف الميـ أف
نوضح أف إسرائيؿ ستبقي محادثاتيا الدبموماسية مع الدوؿ بشكؿ منفرد  -مثؿ ألمانيا وبريطانيا وفرنسا".

صحيفة القدس المقدسية2015/11/29 ،
"النيابة اإلسرائيمية" ترفض اعتبار مصطمح "الموت لمعرب" تحريضاً:
رفضت نيابة الدولة العبرية طمب مؤسسة "ميزاف لحقوؽ اإلنساف" في األراضي المحتمة عاـ  ،48بفتح
ممؼ تحقيؽ ضد القائميف عمى لعبة حاسوب عنصرية تحريضية تحت اسـ "اضرب المخرب" بادعاء "أنو
مطوري المعبة وضد إدارة موقع "يمدودس" الذي نشر المعبة.
ال يوجد أي مبرر لفتح تحقيؽ جنائي ضد ّ
وجاء في رد النيابة اإلسرائيمية وتفسيرىا لرفض الشكوى المقدمة مف قبؿ ميزاف" :أنو بالنسبة إلى جنحة
التحريض لمعنصرية ،فإف الموقع المذكور ال يتطرؽ إلى "العرب" ،إنما ىو موجو وبشكؿ مباشر إلى
"المخربيف" .وأف الشخصيات الواردة في المعبة ،رغـ أنيا تحمؿ ملمح عربية ،وتتميز بشكؿ واضح
كشخصيات مخربيف ،وكميـ يحمموف أسمحة مف أنواع مختمفة ،رغـ كؿ ذلؾ فإنني ال اعتقد أف المعبة
تدعو لمعنصرية ضد المجتمع العربي في البلد أو خارجيا".
وتضيؼ النيابة في ردىا" :أف استعماؿ مصطمح "الموت لمعرب" مف الممكف أف يقود الرتكاب مخالفة
التحريض لمعنصرية ،لكف مف مجمؿ الظروؼ الواردة في ىذه الحالة فإف استعماؿ ىذا المصطمح تـ عمى
يد متصفحي الموقع وليس مف قبؿ القائميف عمى الموقع .وأنو مف خلؿ ما رشح في وسائؿ اإلعلـ فإف
المتصفحيف ىـ مف سموا أنفسيـ بمصطمح "الموت لمعرب" ،وأف إدارة الموقع قد حذفت ىذا المصطمح مف
قائمة المعقبيف عمى المعبة".
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المقدمة لمفمسطينييف:
الدولة العبرية تيدد بعرقمة المشاريع األوروبية ّ
ىددت الدولة العبرية يوـ اإلثنيف ( )11/30بمراجعة تعاونيا بخصوص مشاريع للتحاد األوروبي تعود
بالنفع عمى الفمسطينييف في الضفة الغربية بسبب قرار االتحاد األوروبي إلزاـ منتجي البضائع الواردة إليو
مف مستوطنات ييودية في أراض تحتميا الدولة العبرية بوضع ممصقات تشير ليويتيا.
وبدا المتحدث باسـ الخارجية اإلسرائيمية "إيمانويؿ نحشوف" وكأنو يوسع نطاؽ الخطوات اإلسرائيمية ضد
االتحاد األوروبي بالقوؿ إنيا قد تُستبعد مف بعض المبادرات الساعية لتحسيف حياة الفمسطينييف.
وأوضحت الخارجية اإلسرائيمية بأف اتصاالتيا مع دوؿ أعضاء في االتحاد األوروبي -حددت بينيا ألمانيا
وفرنسا وبريطانيا -لف تؤثر عمى ىذه الخطوة الموجية ضد مشاريع االتحاد األوروبي مع الفمسطينييف.
ووصؼ وزير الخارجية الفمسطيني رياض المالكي الخطوة اإلسرائيمية بأنيا "تيديد أرعف" وقاؿ إنو ينـ عف
"عجرفة" و"استخفاؼ" باالتحاد األوروبي.
وفي بادرة تظير إحجاـ الدولة العبرية في ىذه الخطوة عف مقاطعة أي مسؤوليف يمثموف االتحاد األوروبي
ككؿ ،التقى نتنياىو مع فيدريكا موجيريني مفوضة الشؤوف الخارجية باالتحاد في باريس يوـ اإلثنيف عمى
ىامش "المؤتمر العالمي لممناخ" .وقالت متحدثة باسـ المفوضية األوروبية لمصحفييف في بروكسؿ وىي
تعمف عف عقد اإلجتماع "علقات االتحاد األوروبي والدولة العبرية جيدة ..ومتشعبة وعميقة وستستمر
ىكذا" .وقممت المتحدثة مف أىمية القرار الخاص بالممصقات ،واعتبرتو مجرد تطبيؽ لسياسة سارية
بالفعؿ ،فرضتيا بعض الدوؿ األعضاء في االتحاد األوروبي.
وقدرت و ازرة االقتصاد اإلسرائيمية تأثير قرار وضع الممصقات الخاص ببضائع المستوطنات بحوالي 50
مميوف دوالر ،تشمؿ العنب والتمور والنبيذ والدواجف والعسؿ وزيت الزيتوف ومستحضرات التجميؿ
المصنوعة مف أملح البحر الميت .ويشكؿ ىذا نحو ُخمس قيمة المنتجات التي تخرج مف المستوطنات
كؿ عاـ ،وتقدر قيمتيا اإلجمالية بمئتيف إلى ثلئمائة مميوف دوالر كؿ عاـ ،لكنيا ليست سوى نسبة
صغيرة مف  30مميا اًر ىي حجـ التجارة السنوية بيف الدولة العبرية واالتحاد األوروبي.

صحيفة القدس المقدسية2015/11/30 ،

07

واشنطف ترفض وسـ بضائع المستوطنات:
وقاؿ مصدر في اإلدارة األمريكية إف "اإلدارة األميركية تعارض وبشدة أي مقاطعة تفرض عمى الدولة
العبرية أو تتعمؽ بسحب اإلستثمارات والعقوبات ضدىا ،وأنيا تقدـ الحماية لمدولة العبرية ضد ىذه
اإلجراءات" ولكنو سرعاف ما أشار إلى البياف الذي كانت قد أصدرتو و ازرة الخارجية األميركية يوـ 30
حزيراف/يونيو الماضي والذي ذكر أف "ىذه الحماية ال تمتد إلى األراضي التي تسيطر عمييا الدولة
العبرية" في إشارة واضحة الى األراضي الفمسطينية المحتمة وذلؾ في إطار توضيح موقفيا بخصوص
البند الذي تناوؿ موقؼ الواليات المتحدة مف مساعي المقاطعة األكاديمية والتجارية في "قانوف التجارة"
الذي كاف قد وقعو الرئيس األميركي باراؾ أوباما في البيت األبيض يوـ االثنيف  29حزيراف/يوينو2015
بعد أف أقره الكونغرس األميركي.

صحيفة القدس المقدسية2015/11/30 ،
محكمة االحتلؿ تقرر تأجيؿ الحكـ عمى المتّيـ الرئيس بقضية أبو خضير:
قرر قضاة المحكمة المركزية في القدس المحتمة ،يوـ اإلثنيف ( ،)11/30تأجيؿ الحكـ عمى المتيـ
ّ
عاما) والذي أقدـ
الرئيس في قضية حرؽ الطفؿ محمد أبو خضير ،المدعو "يوسؼ حاييـ بف دافيد" (ً 29
عمى الجريمة ،مشيرة الى أنيا تنتظر تقييما نفسيا لمبالغ لتبياف ما اذا كاف مسؤوال جنائيا عف أفعالو ،فيما

قرر القضاة إدانة القاصريف المشاركيف في الجريمة بتيمة القتؿ.
عد الناطؽ باسـ حركة حماس سامي أبو زىري ىذا القرار دليلً عمى عنصرية االحتلؿ
وفي السياؽّ ،
ورعايتو لجرائـ المستوطنيف بحؽ الشعب الفمسطيني .وأكد أبو زىري حؽ الفمسطينييف في الدفاع عف نفسو
بكؿ الوسائؿ الممكنة ،داعياً المجتمع الدولي إلى تحمؿ مسؤولياتو تجاه إرىاب الدولة المنظـ الذي يمارسو
االحتلؿ اإلسرائيمي.
واستشيد الطفؿ محمد أبو خضير ،يوـ الثاني مف تموز/يوليو  ،2014بعد أف أقدـ مستوطنوف يتقدميـ
المستوطف يوسؼ دافيد ،عمى خطفو وحرقو في القدس المحتمة.
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تي طعف في القدس المحتمة:
إصابة جندي إسرائيمي ومتسوطنة بعممي ّ
استشيد صباح األحد ( )11/29شاب فمسطيني ،بعدما تمكف مف طعف جندي إسرائيمي في رقبتو بالقرب
مف باب العمود بالقدس المحتمة ،واصابتو بجراح وصفت بالمتوسطة .وأ ّكدت و ازرة الصحة الفمسطينية أف
قوات االحتلؿ أطمقت الرصاص عمى الشاب ما أدى الستشياده في المكاف .كما أصيبت مستوطنة في
الثلثينات مف عمرىا في عممية طعف نفذىا شاب فمسطيني عمى متف حافمة في شارع "شمغار" في القدس
المحتمة وأصابيا بجراح خطيرة ،قبؿ أف يتمكف مف اإلنسحاب .والحقًا ،زعمت شرطة االحتلؿ أنيا
تمكنت مف اعتقاؿ الشاب ،بعد ساعات مف المطاردة.
مف جية أخرى ،نقؿ موقع "والل" اإلخباري عف الناطؽ العسكري اإلسرائيمي زعمو أف الجيش عثر عمى
كميات كبيرة مف األسمحة والذخيرة و"الخراطيش" وزي عسكري إسرائيمي ومعدات مسروقة في قرية قطنة
مدعيا ،أف المضبوطات سرقت الشير الماضي مف قاعدة عسكرية في "بتاح تكفا"،
شماؿ القدس المحتمة،
ً
وأف العممية رافقيا أيضا اعتقاؿ فمسطيني وتحويمو لمتحقيؽ.

كما أصيب يوـ الثلثاء ( )12/1مستوطف بجراح طفيفة داخؿ مخبز بحي "بيت يسرائيؿ" بالقدس المحتمة
فر المياجـ مف
بعد تعرضو لمطعف مف قبؿ مجيوؿ؛ حيث تدور شكوؾ حوؿ كونيا عممية ،في حيف ّ

المكاف.

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعلـ2015/12/01 ،
نتنياىو :التقيت زعماء عرب في باريس ال تربطنا بيـ اتفاقيات
قاؿ رئيس حكومة االحتلؿ اإلسرائيمي ،بنياميف نتنياىو ،إنو التقى في كواليس مؤتمر "المناخ" ،في
العاصمة الفرنسية باريس ،عدة زعماء عرب ،دوف أف يكشؼ ىويتيـ .وقاؿ نتنياىو لصحيفة "ىآرتس":
"قادة عرب اقتربوا مني وصافحوني أماـ العالـ كمو ،وأنا ال اتحدث فقط عمف تربطنا بيـ علقات وانما
عف آخريف" .وحوؿ مصافحتو لرئيس السمطة محمود عباس ،شدد نتنياىو عمى أنيا "بروتوكولية ،وال
تعكس تغي اًر في العلقات بيف الجانبيف" .ومع ذلؾ ،أكد رئيس حكومة االحتلؿ أنو "ال يتمنى انييار
السمطة الفمسطينية" ،الفتا إلى أف دولتو تعمؿ عمى منع حصوؿ ىذا السيناريو؛ لدورىا في حماية األمف
اإلسرائيمي.

المركز الفمسطيني لإلعلـ2015/12/1 ،
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التفاعل مع القدس:
لقاء عباس -كيري ينتيي بل نتائج محددة ونتنياىو يعمف استمرار االستيطاف:
انتيى اجتماع رئيس السمطة محمود عباس ،مع وزير الخارجية األمريكي جوف كيري ،في راـ اهلل يوـ
الثلثاء ( ،)11/24باالتفاؽ عمى استمرار اإلتصاالت بيف الجانبيف ،دوف اإلفصاح عف نتائج محددة ،في
وقت أعمنت فيو حكومة االحتلؿ مضييا في البناء االستيطاني بالضفة المحتمة.
وقاؿ الناطؽ أبو ردينة إف اإلجتماع كاف "مطوالً ومعمقًا ،واستمر أكثر مف ساعتيف" ،الفتًا إلى أف كيري
مطالبا بالعمؿ عمى تيدئة األوضاع في المنطقة .بدوره ،أشار
أكد موقؼ بلده الداعـ "لحؿ الدولتيف"،
ً
تمخض عف اتفاؽ عمى اإلستمرار باإلتصاالت ،مشي اًر إلى أف "الطرؼ
صائب عريقات إلى أف اإلجتماع ّ

الذي يسعى لمتصعيد ىو الطرؼ الذي اختار لغة اإلملءات والمستوطنات والعقوبات الجماعية والحصار
واإلعدامات الميدانية وىدـ البيوت".
وقاؿ إف عباس سمـ كيري  5ممفات :األوؿ تعمؽ بػ 95شييداً قضوا عمى يد جيش االحتلؿ والمستوطنيف
وآالؼ الجرحى ،وممؼ العقوبات الجماعية وىدـ البيوت ،وممؼ يحمؿ  36جثماف شييد تحتجزىـ "الدولة
العبرية ،وممؼ حوؿ االستيطاف وارتفاعو بنسبة  ،%40إضافة إلى ممؼ حوؿ التحريض اإلسرائيمي عمى
الشعب الفمسطيني وقيادة السمطة.
مف جيتو ،قاؿ كيري في تصريحات لمصحفييف ،عقب المقاء" :تحدثنا طويلً وبشكؿ جدي وبطريقة بناءة
مع عباس ،وأعرؼ أف وضع الفمسطينييف في الضفة الغربية والقدس وغزة في ىذه المحظة صعب ومقمؽ،
وىناؾ تخوفات شديدة حوؿ العنؼ" .وأضاؼ "أنا ىنا بناء عمى طمب الرئيس أوباما كي أرى ما يمكف أف
نفعمو لنساىـ ونعيد ثقة الناس بحؿ الدولتيف حتى يكوف ىذا األمر قابل لمحياة ،وأف يتـ تحقيقو في مرحمة
ما ،فنحف ممتزموف بحؿ الدولتيف لشعبيف يعيشاف جنبا إلى جنب في سلـ وأمف".
إلى ذلؾ ،كشفت اإلذاعة العبرية ،أف نتنياىو أبمغ كيري ،خلؿ لقائو في مدينة القدس المحتمة ،أف "الدولة
العبرية لـ ولف توقؼ البناء االستيطاني في الكتؿ االستيطانية بالضفة الغربية" .وأضاؼ نتنياىو "إذا
انتظر المجتمع الدولي أف نمنح الفمسطينييف تراخيص بناء( ،في إشارة لمبناء في المناطؽ المصنفة ج
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الخاضعة لمسيطرة اإلسرائيمية وتشكؿ  %61مف الضفة الغربية) ،فنحف ننتظر مف المجتمع الدولي اعت ارفًا
بحقنا بالبناء في الكتؿ االستيطانية".
فضا لمطالب عباس المعمنة بتجميد االستيطاف ووضع سقؼ زمني لممفاوضات،
وتُعد ىذه المواقؼ ر ً

لتجديد عممية التفاوض بيف الجانبيف.

وقالت مصادر خاصة ،إف الزيارة جاءت استم ار اًر لمقاءات التي سبؽ وعقدىا كيري مع الرئيس محمود
عباس في األردف قبؿ أسابيع والتقى خلليا مع نتنياىو في المانيا ،وناقش مقترحات مف أجؿ استئناؼ
يعا في الحصوؿ عمى موافقة إسرائيمية عمى
المفاوضات .وأشار المصدر إلى أف كيري فشؿ فش ً
ل ذر ً
مقترحاتو التي أعاد طرحيا الثلثاء عمى الجانبيف.

وحسب المصدر ،فإ ّف كيري طمب مف الجانب الفمسطيني العمؿ عمى وقؼ التظاىرات عند نقاط التماس،

ومنع تنفيذ عمميات ضد "إسرائيؿ" ،مقابؿ قياـ ىذه األخيرة بوقؼ كؿ الخطوات التي اتخذتيا عمى األرض
بعد اندالع اليبة الحالية بما يشمؿ القدس .ووفؽ المصدر فإف المقترح اآلخر تمثؿ في طمب كيري مف
نتنياىو تجميد االستيطاف واطلؽ سراح الدفعة الرابعة مف الألسرى مقابؿ أف يعود الفمسطينيوف إلى
المفاوضات دوف أي شروط مع قبوليـ المسبؽ ببحث موضوع اإلعتراؼ بييودية الدولة العبرية ،وىو ما
رد عميو نتنياىو بالرفض ،وقاؿ" :ال ولف نوقؼ االستيطاف" .أما المطمب الثالث وىو أمريكي بحت فكاف
ّ
يقضي باف تقبؿ السمطة باعتراؼ أمريكي بالكتؿ االستيطانية مقابؿ خطوات إسرائيمية لنقؿ أراض مف
مناطؽ "ج" لتصبح ضمف المناطؽ "ب" وىو ما رفضتو السمطة.

المركز الفمسطيني لإلعلـ +صحيفة القدس المقدسية2015/11/25 ،
عريقات :سنقدـ  4مشاريع لمجمس األمف قر ًيبا

أعمف أميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية صائب عريقات يوـ األربعاء (،)11/25
خلؿ افتتاح أعماؿ المؤتمر الدولي حوؿ "دور اإلعلـ في تغطية الصراع" ،أف القيادة الفمسطينية
ستتوجو إلى مجمس األمف الدولي قر ًيبا بأربعة مشاريع تتعمؽ "بالصراع" مع الدولة العبرية ،وىي تشمؿ:

عضوية فمسطيف الكاممة في األمـ المتحدة ،واالستيطاف ،والقدس ،وارىاب المستوطنيف الذيف ارتكبوا أكثر
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مف  11ألؼ اعتداء خلؿ السنوات األخيرة" .وأردؼ أف مف حؽ الشعب الفمسطيني طرؽ باب مجمس
األمف ،معتب اًر أف "استخداـ حؽ النقض (فيتو) ضد مشروعنا يعتبر ىزيمة لمستخدميو".
وانتقد عريقات "اعتبار بعض الغربييف الدولة العبرية بأنيا في حالة دفاع عف النفس" ،معتب اًر أف "ما تقوـ
بو ىو دفاع عف اإلرىاب المنظـ والجرائـ وفقا لمقانوف الدولي وميثاؽ جنيؼ الرابع" .واعتبر عريقات ،أف
"العمؿ عمى ىزيمة اإلرىاب األسود الذي تشيده بعض دوؿ العالـ يبدأ بتجفيؼ مستنقع االحتلؿ
اإلسرائيمي".

صحيفة القدس المقدسية2015/11/25 ،
عباس :الدولة العبرية تتحمؿ مسؤولية "ردود أفعاؿ" الشباب الفمسطينييف
حمؿ الرئيس الفمسطيني محمود عباس يوـ الخميس ( )11/26الدولة العبرية ،مسؤولية "ردود األفعاؿ"
ّ

مف الشباب الفمسطينييف ،في إشارة إلى اليبة الشعبية المتواصمة منذ مطمع أكتوبر الماضي .وقاؿ عباس
خلؿ مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء اليوناني "أليكسيس تسيبراس" في مدينة راـ اهلل ،إف "الشعب
الفمسطيني يعيش ظروفًا صعبة ال يمكف احتماليا أو القبوؿ بيا" .وأضاؼ أف ىذه الظروؼ "ناتجة عف
استمرار االحتلؿ اإلسرائيمي لألراضي الفمسطينية وتصاعد اليجمات العدوانية لممستوطنيف ضد
الممتمكات والمقدسات الفمسطينية اإلسلمية والمسيحية" .وذكر أف "ما يعيشو الشعب الفمسطيني مف
ظروؼ بالغة الصعوبة جراء االحتلؿ وممارسات المستوطنيف اإلجرامية وعمميات التنكيؿ واإلعتقاالت
واإلعدامات الميدانية لشبابنا والحصار اإلقتصادي الخانؽ وغياب األفؽ السياسي كميا أسباب ولدت
اليأس واإلحباط في المجتمع الفمسطيني" .واعتبر عباس ،أف الممارسات اإلسرائيمية ىذه "أوصمت الشباب
الفمسطيني إلى ما تشيده بلدنا مف ردود أفعاؿ".
واتيـ عباس الحكومة اإلسرائيمية ،بأنيا "أفشمت كؿ محاوالت تحقيؽ السلـ ودمرت األسس التي بنيت
عمييا االتفاقيات السياسية واالقتصادية واألمنية معنا ،األمر الذي يجعمنا غير قادريف وحدنا عمى تطبيؽ
اإلتفاقيات الموقعة بيف الجانبيف" .وقاؿ" :ال نريد مفاوضات مف أجؿ المفاوضات ،ولف نقبؿ بحموؿ
انتقالية أو جزئية وسنواصؿ انضمامنا إلى المعاىدات واالتفاقيات الدولية لصوف حقوؽ شعبنا وترسيخ
دولتنا الديمقراطية القادمة" .وأكد عباس ،ضرورة استجابة المجتمع الدولي لممطمب الفمسطيني بتوفير نظاـ
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حماية دولية لمشعب الفمسطيني إلى أف يناؿ حريتو واستقللو .ودعا إلى دور أوروبي يؤمف بإيجاد حؿ
سياسي إلنياء االحتلؿ اإلسرائيمي واقامة الدولة الفمسطينية عمى أساس الحدود المحتمة عاـ 1967
وق اررات الشرعية الدولية وضمف سقؼ زمني محدد.
مف جيتو أعرب رئيس الوزراء اليوناني عف قمؽ بلده إزاء تصاعد أعماؿ العنؼ الممارس بحؽ المدنييف
في المنطقة ،وتوسيع سياسية االستيطاف اإلسرائيمي عمى حساب حقوؽ الشعب الفمسطيني .واعتبر أف
"الجرح العميؽ النازؼ المتمثؿ بالقضية الفمسطينية ىو أحد أسباب تصاعد االضطرابات والصراعات في
المنطقة" ،مشدداً عمى أنو "حاف الوقت التخاذ خطوات شجاعة ودعـ أي مبادرة دولية لحؿ القضية
الفمسطينية" .وأبدى تسيبراس دعـ اليوناف في كؿ المحافؿ الدولية لمبدأ "حؿ الدولتيف" فيما يتعمؽ بالقضية
الفمسطينية "مف أجؿ قياـ دولة فمسطينية ذات سيادة وعاصمتيا القدس الشرقية عمى حدود عاـ ."1967
كما أكد تسيبراس ،أىمية حماية واحتراـ الوضع التاريخي لجميع المقدسات في مدينة القدس بما فييا
المسجد األقصى.

صحيفة القدس المقدسية2015/11/26 ،
"عمماء المسمميف" :الدفاع عف األقصى واجب ال يجوز التخمؼ عنو
أ ّكد رئيس رابطة فمسطيف واالتحاد العالمي لعمماء المسمميف مرواف أبو راس ،أف الصراع في فمسطيف
ليس صراعاً سياسياً وانما ىو ديني ،وذلؾ كخمفية الدعاءات "المعبد" .جاء ذلؾ خلؿ الممتقى العممائي
األوؿ ،الذي عقدتو رابطة عمماء فمسطيف واالتحاد العالمي لييئة عمماء المسمميف في فمسطيف يوـ السبت
(.)11/28
مف جانبو؛ أ ّكد األميف العاـ لإلتحاد العالمي لعمماء المسمميف – عمي القره داغي في كممة متمفزة مف
قائل" :ال يخفى عمى أحد ما يجري في الشاـ والعراؽ ومصر ،ولو
قطر ،أف فمسطيف ىي أـ القضاياً ،
حمت أـ المشاكؿ لحمت كؿ مشاكؿ األمة" .وطالب رئيس اتحاد عمماء المسمميف بإرساؿ األمواؿ المطموبة
لممجاىديف بأعراضيـ وأنفسيـ في سبيؿ قضية القدس مسرى رسوؿ اهلل ،مؤكداً أف دفع المحتؿ وجياده
ومقاومتو فريضة شرعية عمى الجميع ال يجوز ألحد أف يتخمؼ عنيا.
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أف الشعوب العربية واإلسلمية
بدوره؛ أ ّكد الشيخ حسف الجوجو رئيس المجمس األعمى لمقضاء الشرعيّ ،

لف تنعـ بحرية كاممة ما داـ العدو يعيث في األرض فساداً ويضع خططو الخبيثة لتغيير معالـ المنطقة.

وطالب األمة بالعمؿ بكؿ إمكانياتيا مف أجؿ الدفاع عف قضيتيا األولى ،داعياً عمماء األمة عمى وجو
التحديد إلى تسخير كؿ إمكانياتيـ لتحرير فمسطيف كميا.
مف جانب آخر؛ دعا رئيس ىيئة عمماء المسمميف في لبناف أحمد العمري ،األمة العربية واإلسلمية إلى
مساندة شعب فمسطيف بكؿ ما أوتيت مف قوة .وأشار العمري في كممتو المتمفزة :إلى أنيـ يقوموف بمشاريع
منح المرابطيف وكفالتيـ ،متعيداً بأف يقوـ بيذا الواجب في نصرة المجاىديف عمى العصابة الصييونية
المجرمة.
مف جيتو؛ نوه رئيس حركة النيضة التونسية عبد الفتاح مورو إلى أف قضية القدس وفمسطيف ليست
قضية العرب والمسمموف فقط" ،بؿ ىي قضية كؿ مف لو روح واحساس ولو أمؿ بأف البشرية ستقيـ نظاماً
فيو عدؿ واستقرار" .مف جانبو؛ دعا الشيخ عمي الغفري  ،إلى اختيار القيادة والجنود وتثبيت التربية
اإليمانية والجيادية ،مؤ ّك ًدا أنو البد مف وجود القيادة الشرعية المؤمنة التقية العاممة بأمر اهلل ،ومف
يقودونيـ مف جند يبتغوف وجو اهلل.

المركز الفمسطيني لإلعلـ2015/11/28 ،
البرلماف العربي :االحتلؿ ينتيؾ المعاىدات واالتفاقيات الدولية
قاؿ أحمد بف محمد الجرواف ،رئيس "البرلماف العربي" ،مساء األحد ( ،)11/29إف االحتلؿ اإلسرائيمي
تجاوز كؿ االتفاقيات التي تضمف معاقبة مف يمارس سياسة التطيير العرقي ،وينتيؾ المعاىدات الدولية
التي تحمي حقوؽ اإلنساف المدنية والسياسية .وأكد الجرواف أف حؿ القضية الفمسطينية ًّ
عادال
حل
ً
سيجفؼ  %80مف مصادر القمؽ واإلرىاب في منطقة الشرؽ األوسط ،والعالـ.
وفي السياؽ ،أشار الجرواف إلى أف "البرلماف العربي اتخذ مف فمسطيف قضيتو المركزية ،وأطمؽ عمى
دورتو الحالية (الرابعة) دورة القدس واألقصى ،وأنشأ لجنة خاصة لمتابعة تطورات ىذه القضية" .وطالب
ودوليا لدعـ حصوؿ الشعب الفمسطيني عمى اإلعتراؼ بدولتو ،والعمؿ
إقميميا
البرلمانات العربية بالتحرؾ
ً
ً
عمى أف تتحمؿ األمـ المتحدة مسئوليتيا في توفير الحماية الدولية لو.

المركز الفمسطيني لإلعلـ2015/11/29 ،
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نتنياىو يصافح الرئيس عباس لممرة األولى منذ عاـ :2010
صافح رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو ،الرئيس محمود عباس ،عمى ىامش مشاركتيما في "قمة
المناخ" المنعقدة في باريس يوـ اإلثنيف ( ،)11/30وذلؾ لممرة األولى منذ عاـ  .2010وأظيرت صور
نشرتيا وكاالت األنباء العالمية ،الرئيسيف وىما يتصافحاف خلؿ التقاط صور جماعية لمرؤساء ،في
اختتاـ اليوـ األوؿ مف القمة.
ودعت زعيمة حزب "ميرتس" زىافا غمئوف نتنياىو إلى اغتناـ الفرصة الحالية واالجتماع بشكؿ منفصؿ
مع الرئيس عباس بدالً مف مجرد المصافحة ودعوتو لللتقاء في القدس المحتمة إلطلؽ العممية السياسية
كحؿ وحيد لمواجية ما وصفتيا "الموجة الحالية مف اإلرىاب".
يأتي المقاء بيف عباس ونتنياىو فيما تتواصؿ منذ شيريف "انتفاضة القدس" التي استشيد فييا 106
احتجاجا عمى تصاعد انتياكات االحتلؿ لمدينة القدس المحتمة وتوسيعو
مواطنيف وأصيب آالؼ آخريف
ً
االستيطاف وممارساتو العدوانية.

المركز الفمسطيني لإلعلـ +صحيفة القدس المقدسية2015/11/30 ،
بدراف :مدينة القدس تؤرؽ االحتلؿ وتربؾ حساباتو
أكد الناطؽ باسـ حركة حماس حساـ بدراف ،أف مدينة القدس بخصوصيتيا ومكانتيا ستؤرؽ االحتلؿ
وتربؾ حساباتو خاصة بعد قرار شبابيا بالرد عمى جرائمو المتصاعدة ،بعدما قتمت الشاب أيمف عباسي،
وبرأت المتيـ الرئيس بقضية حرؽ الطفؿ محمد أبو خضير.
ّ

ودعا بدراف أىالي مدينة القدس وشبابيا الثائر إلى كسر الحصار والطوؽ األمني الذي يفرضو االحتلؿ

عمييـ ،مؤكداً أىمية تفعيؿ مقاومة شباب القدس ضمف االنتفاضة ،وذلؾ لدورىـ الكبير الذي يكسر شوكة
وحيا بدراف الدعوات الشبابية والفصائمية إلى تصعيد المقاومة في وجو
المحتؿ وسطوتو الظالمةّ .
االحتلؿ ،والرد عمى جرائمو المتواصمة ،مشيداً بتمكف شباب المدينة مف منع قوات االحتلؿ مف اختطاؼ
جثماف الشييد عباسي ،بيدؼ منع تشييعو ومواراتو الثرى.
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وكانت القوى الوطنية والحراكات الشبابية في مدينة القدس المحتمة ،دعت صباح اإلثنيف (،)11/30
أىالي المدينة وضواحييا إلى التصعيد الميداني في مواجية ومجابية المحتؿ بمناطؽ التماس والقرى
واألحياء المقدسية كافة؛ ًّ
ردا عمى استشياد الشييد الشاب عباسي.

المركز الفمسطيني لإلعلـ2015/11/30 ،
"القدس في العيوف"  ..ممتقى ألماني يحيي يوـ التضامف مع فمسطيف:
أحيا "التجمع الفمسطيني في ألمانيا" ،يوـ األحد ( )11/29العالمي لمتضامف مع الشعب الفمسطيني؛
بإقامة ممتقى ثقافي واجتماعي تحت عنواف "القدس في العيوف".
واستعرض المتحدثوف في الممتقى منشأ القضية الفمسطينية ومحطاتيا بما في ذلؾ صدور قرار التقسيـ
سنة  .1947كما تناوؿ الممتقى المخاطر المحدقة بمدينة القدس المحتمة ،في ظؿ التصعيد األخير مف
سمطات االحتلؿ ضد المقدسات اإلسلمية وسكاف المدينة.
تجمع ،في كممتو ،المحطات التاريخية لمصراع مع االحتلؿ،
واستعرض الدكتور سييؿ أبو شمالة رئيس ال ّ

وحث عمى
ئيسا لمصراع.
ّ
مشي اًر إلى ّ
أف مدينة القدس بقيت عمى مدار العقود الماضية وحتى اليوـ عنواناً ر ً
"ضرورة وقوؼ الجميع أفراداً ومؤسسات عند مسؤولياتيـ ،في ظؿ التصعيد الخطير الذي تشيده األراضي

المحتمة والمقدسات اإلسلمية والمسيحية في مدينة القدس" ،مطالباً الحكومة األلمانية والمجتمع الدولي
بالضغط عمى حكومة االحتلؿ "لوقؼ سياساتيا العدوانية بحؽ الفمسطينييف".
أف قضية القدس
وأكد الدكتور محمد عنتر ،مدير العلقات الخارجية بالكمية األوروبية لمعموـ اإلنسانيةّ ،
أف التخمي عنيا يسقط
واألقصى وفمسطيف ،ىي "معيار" الشرعية الحقيقية لمنظاـ السياسي العربي ،و ّ

الشرعية عف كؿ نظاـ ينفض يده مف ىذه المسؤولية" .وقاؿ الدكتور عنتر خلؿ كممتو في الممتقى:
"واجباتنا نحو القدس العمؿ عمى دعـ ونشر القضية ،وفضح مخططات االحتلؿ مف خلؿ الفف واألدب
ومناىج التعميـ ووسائؿ اإلعلـ والمنابر الدينية والثقافية والندوات وحمقات النقاش العممية ،لمتأكيد عمى
ىوية القدس وعروبتيا".

المركز الفمسطيني لإلعلـ2015/11/30 ،
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عريقات :الدولة العبرية تتحمؿ مسؤولية تدمير "عممية السلـ ومبدأ الدولتيف":
قاؿ أميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ،يوـ الثلثاء ( ،)12/1إف الحكومة
اإلسرائيمية وسياستيا الرافضة "لمبدأ الدولتيف" ووقؼ االستيطاف وتنفيذ اإلتفاقات الموقعة ،واإلفراج عف
الدفعة الرابعة مف أسرى ما قبؿ "أوسمو" ،ىي السبب في تدمير "عممية السلـ ومبدأ حؿ الدولتيف".
ودعا عريقات لدى لقائو مدير عاـ و ازرة الخارجية البريطانية لشؤوف الشرؽ األوسط مايكؿ ىاولز،
ومبعوث األميف العاـ لألمـ المتحدة لعممية "السلـ" نيكوالي ميلدنوؼ ،والقنصؿ األميركي العاـ في
القدس دونالد بموـ ،كؿ عمى حدة ،المجتمع الدولي إلى وجوب مساءلة ومحاسبة الحكومة اإلسرائيمية
والكؼ عف التعامؿ معيا كحكومة فوؽ القانوف .وأكد عريقات أف الحكومة اإلسرائيمية ال تمارس الدفاع
عف النفس ،بؿ تمارس الدفاع عف االحتلؿ واالستيطاف واإلنتياكات لمقانوف الدولي ،في حيف يدافع
الشعب الفمسطيني عف نفسو وحريتو واستقللو ،ومبادئ وأسس وركائز القانوف الدولي.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2015/12/1 ،
صيدـ يثمف قرار تونس تخصيص  10منح دراسية ألبناء القدس:
ثمف وزير التربية والتعميـ العالي الفمسطيني صبري صيدـ ،قرار الحكومة التونسية تخصيص  10منح
ّ

دراسية ألبناء مدينة القدس المحتمة ،إضافة إلى الحصة السنوية التي تمنحيا لفمسطيف ،والتي تقدر بمائة
منحة في مختمؼ التخصصات .وقرر الوزير صيدـ تسمية أوؿ مدرسة فمسطينية سيتـ افتتاحيا باسـ
تونس ،تقدي اًر ليا عمى ىذه المكرمة التي جاءت في وقت يتعرض فيو أبناؤىا لمقتؿ عمى يد العصابات
اإلرىابية ،بما يؤكد عمى االلتزاـ الكبير الذي تبديو تونس لفمسطيف ولمدينة القدس.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2015/12/1 ،
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مقاالت وحوارات:
قراءة في موقؼ الفصائؿ الفمسطينية حوؿ انتفاضة القدس

إعداد وساـ محمد
بعد مرور نحو شيريف عمى اندالع االنتفاضة الفمسطينية –انتفاضة القدس -ما زاؿ الموقؼ الفمسطيني
الفصائمي غير واضح الرؤية في بعض جوانبو بسبب العمر الفتي للنتفاضة واالختلؼ السياسي بيف
الفصائؿ الفمسطينية في الفكر والمنيج واأليديولوجيا واستراتيجية التعامؿ مع االحتلؿ اإلسرائيمي.
ووفقًا ليذا االختلؼ السياسي ،سنحاوؿ في ىذا التقرير رصد موقؼ الفصائؿ الفمسطينية وخطابيـ
السياسي اإلعلمي حوؿ االنتفاضة الفمسطينية التي سميت بػ "انتفاضة القدس" ،في محاولة لمعرفة مدى
انسجاـ الفصائؿ الفمسطينية مع الشارع الفمسطيني الذي انتفض عمى سياسة االحتلؿ التيويدية
أيضا مف المشروع السياسي الفمسطيني الضعيؼ أماـ انتياكات
االستيطانية المتطرفة ،والذي مؿ
ً

االحتلؿ ومضايقاتو لمفمسطينييف في الضفة الغربية والقدس المحتمة.

الفصائؿ الفمسطينية كانت تستعد ليذه االنتفاضة إلعادة ترتيب أمورىا في الضفة الغربية والقدس المحتمة،
بعد تعرضيا لمكثير مف الحملت األمنية واالستيداؼ المباشر مف قبؿ جيش االحتلؿ اإلسرائيمي أو مف
قبؿ السمطة الفمسطينية التي استفادت أيضا أف مف االنتفاضة لحظة انطلقيا لتوجيو رسائؿ سياسية
لممجتمع الدولي وأمريكا واسرائيؿ بأف تعثر الوصوؿ لحؿ سياسي بيف الفمسطينييف و"إسرائيؿ" سيشعؿ
فضا لمواقع السياسي واالجتماعي واألمني الصعب.
الشارع الفمسطيني مف جديد ضد المسعى السياسي ور ً

وقد ظير في خطاب بعض الفصائؿ بداية انطلؽ االنتفاضة ،طموح أكبر مف الواقع بعد أف اعتبرت

بعض الفصائؿ أف االنتفاضة الفمسطينية مستمرة حتى تحرير فمسطيف ،في حيف اعتبر مراقبوف لمشأف
الفمسطيني أف ىذا اليدؼ بعيد المدى قد ال يتحقؽ في ىذه الجولة مف جوالت المواجية مع االحتلؿ
اإلسرائيمي ،ألف المواجية مع االحتلؿ جوالت وجوالت وتحرير الضفة الغربية أو فمسطيف يحتاج لجيد
فمسطيني ودعـ عربي واسلمي مساند.
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حركتا حماس والجياد اإلسلمي
رحبت حماس والجياد اإلسلمي باندالع االنتفاضة الفمسطينية –انتفاضة القدس -وأعمنوا مشاركتيـ فييا
شيداء في
عددا مف أبنائيما
مف خلؿ أفرادىـ وعناصرىـ ومؤسساتيـ الشبابية والطلبية ،وزفت الحركتاف ً
ً
االنتفاضة الفمسطينية مؤكديف عمى استمرارىـ في العمؿ المقاوـ حتى تحرير فمسطيف.

ومف أعمى مستوى سياسي داخؿ حركة حماس ،أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ
يوـ األربعاء ( :)11|4أف االنتفاضة الحالية ستحرر الضفة الغربية والقدس المحتمة ،كما حررت
مشددا عمى ضرورة استغلؿ االنتفاضة للتفاؽ عمى
االنتفاضة السابقة قطاع غزة مف االحتلؿ،
ً
استراتيجية وطنية موحدة وتشكيؿ قيادة وطنية ميدانية موحدة النتفاضة القدس.

ودعا إسماعيؿ ىنية ،نائب رئيس المكتب السياسي لمحركة ،إلى حماية انتفاضة القدس والعمؿ عمى
محذر مف المحاوالت األمريكية
ًا
استمرارىا وتصاعدىا لتحقيؽ ىدفيا في التحرير واالستقلؿ والعودة،
والدولية الحتواء انتفاضة القدس واجياضيا أو وأدىا قبؿ تحقيؽ أىدافيا ،مؤكداً أنو ال قوة فوؽ األرض

تستطيع إخماد االنتفاضة التي انطمقت مف أجؿ الكرامة والحرية والتحرير.
وعمى األرض دعت حركة حماس إلى االنخراط في المواجيات اليومية مع جنود االحتلؿ في مختمؼ
محافظات الضفة الغربية والقدس المحتمة ،وباركت عمميات الدىس والطعف والعمميات الفدائية في الخميؿ
طبيعيا عمى جرائـ االحتلؿ واعداماتو الميدانية.
ردا
والنقب وغيرىـ ،واعتبرتيا ً
ً

ودعت حماس الشباب الفمسطيني المنتفض في محافظات الضفة الغربية كافة ،إلى تطوير أدواتو وابداعو

في مقاومة االحتلؿ بشتى الطرؽ ،مثنيةً عمى مبادرتو واقدامو وشجاعتو في مواجية العدو الصييوني.
مميز في التحريض عمى االحتلؿ اإلسرائيمي
دور ًا
ولعبت قناة األقصى – القناة الرسمية لحركة حماسً -ا

وحث الشباب المنتفض عمى مقاومة االحتلؿ بالطرؽ كافة ال سيما الطعف والدىس ،وعممت عمى بث
مميز
دور ًا
األناشيد الحماسية الجيادية والفواصؿ اإلعلمية التحريضية ،ولعب مقدمو برامجيا وأخبارىا ًا

في التحريض .ويسجؿ غياب لمخطاب اإلعلمي لمجناح العسكري لمحركة ،خاصة لممتحدث الرسمي باسـ
كتائب القساـ أبو عبيدة ،الذي اعتاد الجميور الفمسطيني عمى انتظاره عند كؿ مواجية أو حرب مع
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ار داخؿ حركة حماس بعدـ عسكرة االنتفاضة أو فتح جبية غزة
االحتلؿ اإلسرائيمي ،في ما بدا كأنو قرًا

في الوقت الحالي.

موقؼ حركة الجياد اإلسلمي لـ يختمؼ عف حركة حماس بحكـ التوافؽ المشترؾ في استراتيجية المقاومة
بيف الطرفيف والفكر اإلسلمي الذي يميزىـ عف باقي الفصائؿ ،حيث دعت الحركتاف إلى مسيرة مشتركة
في قطاع غزة ( )2015/11/3نصرة لمقدس وانتفاضتيا ،و لفت القيادي في حركة الجياد اإلسلمي خالد
البطش خلؿ كممة لو في المسيرة ،إلى أف فصائؿ المقاومة الفمسطينية ستحافظ عمى ىذا الشكؿ الكفاحي
مؤكدا عمى أف أحداث الضفة والقدس ىي "انتفاضة فمسطينية تضاؼ إلى انتفاضات الشعب
للنتفاضة
ً
الفمسطيني".

آخر إذا تمادى االحتلؿ في إعداماتو الميدانية بحؽ
وحذر البطش مف أف االنتفاضة ستأخذ شكلً ًا

الفمسطينييف في الضفة الغربية والقدس المحتمة ،موضحاً بأف سرايا القدس و كتائب القساـ و قوى
المقاومة لف تسمح بأف يبقى النزيؼ مف جانب واحد ،وقاؿ" :إف فصائؿ المقاومة ستعطي األولوية
لمشعب ،و لكنيا ستمبي النداء وستكوف عند حسف ظف أبناء شعبيا في الضفة والقدس".
إيجابيا عف
مؤشر
ًا
تيديد حركة الجياد اإلسلمي بفتح جبية جديدة لدعـ المنتفضيف في الضفة ،يعطي
ً

وحدة الشعب الفمسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ،ويشير إلى احتمالية أف تتطور األمور عمى
الصعيد العسكري ولو بشكؿ يختمؼ عف شكؿ حرب غزة  ،2014حيث يعتبر محمموف في الشأف
العسكري أف فتح جبية غزة عمى غرار حرب غزة  2014سيوقؼ انتفاضة القدس ولييبيا المتصاعد في
الضفة الغربية ،وسيخطؼ األنظار عف بطوالت الشعب الفمسطيني الذي يواجو مشروع االحتلؿ التيويدي
االستيطاني ومشروع غسيؿ العقؿ الفمسطيني.
خطابا
ويعتبر موقؼ الجياد اإلسلمي الذي استند فيو إلى قوة سرايا القدس ومعيا باقي األذرع العسكرية
ً

اضحا غياب ظيور األميف العاـ لمحركة الدكتور
قويا ،لو أبعاده الوطنية والعسكرية ،في حيف بدا و ً
وحدويا ً
ً

معنويا لممنتفضيف في
دعما
ً
رمضاف عبد اهلل طيمة الفترة الماضية ،حيث يعتبر ظيوره في الوقت الحالي ً

فمسطيف المحتمة.
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الجبيتاف الشعبية والديمقراطية
وفي القسـ الثاني مف الفصائؿ الفمسطينية ،فصائؿ المقاومة داخؿ منظمة التحرير الفمسطينية ،أكدت
الجبيتاف الشعبية والديمقراطية دعميما للنتفاضة الفمسطينية ،وطالبوا باالستفادة منيا إلنياء االنقساـ
الفمسطيني ،حيث دعا األميف العاـ لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف –المعتقؿ في سجوف االحتلؿ -أحمد
سعدات إلى ضرورة بذؿ كؿ جيد وطني وشعبي فمسطيني لدفع وادامة وتعميؽ االنتفاضة وتشكيؿ قيادة
وطنية موحدة الحتضانيا والتصدي لمحاوالت احتوائيا عبر مشاريع سياسية تعيد الفمسطينييف مرة أخرى
لمربع أوسمو.
وقاؿ سعدات في رسالة مف سجنو بنفحة جنوب فمسطيف المحتمة ( ":)2015/10/29إف المحظة التي
يعيشيا الشعب الفمسطيني مصيرية بامتياز ،والظروؼ الراىنة ال تطرح عمى الشعب الفمسطيني سوى
داعيا إلى امتلؾ اإلرادة السياسية إلنياء االنقساـ ،واعتبار إنياء االحتلؿ ىو الشعار
خيار المقاومة"ً ،

الناظـ لنضاالت الشعب الفمسطيني ،فيما دعا لتوفير الحماية الدولية لمشعب الفمسطيني ،ووضع األراضي
المحتمة تحت اإلشراؼ الدولي المؤقت.
بدورىا ،أكدت الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف عمى مواصمة الشعب الفمسطيني النتفاضتو ضد
االحتلؿ اإلسرائيمي ورفض الشعب الفمسطيني وقؼ انتفاضتو أو االلتفاؼ عمى تضحياتو مف أجؿ
مفاوضات جربيا شعب الفمسطيني واستفادت منيا "إسرائيؿ" كغطاء لكؿ ممارساتيا.
وقالت الجبية في بياف إثر اجتماع قيادي "االنتفاضة اليوـ تقدـ لنا فرصة ثمينة إلنياء االنقساـ وبناء
األطر الوطنية التي تحتضف وتدير العمؿ االنتفاضي بقيادة موحدة في الضفة وغرفة عمميات مشتركة في
غزة وحركة الجئيف تساند الفعؿ االنتفاضي" ،كما طرحت الجبية الديمقراطية مبادرة وطنية مع الفصائؿ
الفمسطينية خلؿ لقاء مركزي في العاصمة المبنانية بيروت ( )2015/10/30لتوفير التوافؽ الوطني حوؿ
سبؿ دعـ االنتفاضة.
الجبيتاف الشعبية والديمقراطية تبنتا االنتفاضة الفمسطينية ،وطالبوا بدعميا وتطويرىا وحمايتيا مف أي
اتفاؽ سياسي يجيض أدائيا وفعاليتيا ،وىنا يتضح االنسجاـ السياسي مع حركتي حماس والجياد
اإلسلمي في الرؤية النضالية للستفادة مف االنتفاضة الفمسطينية لمقاومة االحتلؿ اإلسرائيمي ،ال سيما
ما جاء في رسالة األميف العاـ لمجبية الشعبية أنو ال خيار أماـ الشعب الفمسطيني سوى المقاومة ،في
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حيف انسجمت الجبية الشعبية مع السمطة الفمسطينية في طمب الحماية الدولية لمشعب الفمسطيني مقابؿ
رفض مف باقي الفصائؿ.
وتميزت الجبية الديمقراطية بمطمبيا الوطني الداعي إلى إشراؾ جميع أبناء الشعب الفمسطيني في
االنتفاضة " غزة -الضفة -اللجئيف" في تأكيد عمى وحدة الشعب الفمسطيني في أماكف وجوده كافة،
واشراؾ الجميع في العمؿ الكفاحي النضالي.
حركة فتح والسمطة الفمسطينية
موقؼ السمطة الفمسطينية يمكف فيمو مف خلؿ المرسوـ الداخمي الذي أصدره رئيس السمطة محمود
عباس الذي يمنع فيو قيادات السمطة وحركة فتح مف استخداـ مصطمح انتفاضة عمى ما يجري في الضفة
الغربية المحتمة ،مجددا رفضو القياـ بأي عمؿ عسكري فمسطيني ضد "إسرائيؿ" أو السماح باندالع
داعيا إلى المشاركة في
معتبر ذلؾ حفاظًا عمى المدف والشعب الفمسطيني،
ًا
انتفاضة فمسطينية ثالثة،
ً

المقاومة الشعبية السممية والنضاؿ السياسي والقانوني.

واعتبر الناطؽ باسـ حركة فتح أحمد عساؼ أنو عمى الشعب الفمسطيني التركيز عمى النضاؿ الشعبي
وعدـ االنحراؼ عنو مشد ًدا عمى أىمية اإلنجازات السياسية واالقتصادية التي حققتيا السمطة الفمسطينية.

عباس اجتمع مع قادة حركة فتح في الضفة الغربية ( ،)2015/10/8وطالبيـ بعدـ التصعيد واالنجرار

وراء المواجيات في شوارع الضفة ،وىذا ما يرفضو جزء كبير مف أبناء حركة فتح -خاصة فئة الشباب-
حيث اعتبر البعض أف ترجمة خطاب أبو مازف يكوف مف خلؿ دعـ االنتفاضة والمشاركة مع شبابيا
بالمواجيات المندلعة في شوارع الضفة ،وىذا ما أكدتو الشبيبة الفتحاوية -القطاع الطلبي لحركة فتح-
خلؿ بياف ليا أكدت فيو استمرار االنتفاضة التي يقودىا الشباب الفمسطيني في الضفة الغربية.
وحددت "الشبيبة الفتحاوية" أىداؼ االنتفاضة ،حيث جاء في بيانيا  ":إف اليدؼ مف انتفاضة شعبنا ىو
الحرية والخلص النيائي مف االحتلؿ واقامة الدولة المستقمة وعاصمتيا القدس ،واطلؽ سراح أسرانا
وعودة الجئينا ،وازالة المستوطنات وجدار الفصؿ العنصري" ،كما أكدت شبيبة فتح رفضيا ألي مبادرات
جزئية ال تقوـ عمى مبدأ إنياء االحتلؿ ،مشددةً عمى استمرارىا في المواجية وتقدـ صفوؼ المقاومة
والمواجية.
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أىداؼ "الشبيبة" كانت مرتفعة وعالية ،وتعبر عف تناقض كبير مع موقع السمطة الفمسطينية ورئيسيا،
وطنيا لكؿ الشعب الفمسطيني ولكؿ فصائمو ،وىي
وتعد ىذه األىداؼ –رغـ أنيا لـ تحدد بالضبط -أىدافًا
ً
تعبر عف انعكاس الروح الثورية عند الشاب الفمسطيني الذي يتقدـ العمؿ االنتفاضي والثوري ،وجاء ىذا

الخطاب متناسقًا مع الناطؽ باسـ حركة فتح فايز أبو عيطة الذي أكد أف االنتفاضة أعادت لمشعب
منتقدا تصوير بعض الجيات اإلعلمية ما يجري في
والقضية الفمسطينية االعتبار عمى عدة مستويات،
ً

الضفة "وكأنو أمر عفوي".

في حيف برز القيادي الفتحاوي عباس زكي كػقيادي ثوري داخؿ حركة فتح ،فأعمف دعمو لما يجري في
الضفة الغربية المحتمة وشدد عمى ضرورة مواجية االحتلؿ اإلسرائيمي في نقاط التماس كافة  ،وقاؿ ":إف
مؤكدا أف منظمة
التنسيؽ األمني مع االحتلؿ اإلسرائيمي جريمة وأف الواقع تجاوز مرحمة التنسيؽ"،
ً
التحرير شكمت لجنة لمراجعة العلقة مع االحتلؿ وفؾ االرتباط بو ،لكف زكي تمسؾ بقرار رئيس السمطة
الفمسطيني الذي يمنع وصؼ ما يجري في الضفة الغربية بػ االنتفاضة ،حيث قاؿ زكي" :إف ما يجري في
ىبة وليس انتفاضة لغياب القيادة الموحدة".
فمسطيف ّ

إذا ،يستمر الشعب الفمسطيني في مقاومتو للحتلؿ اإلسرائيمي بطرؽ وأشكاؿ مختمفة يرسميا الظرؼ

السياسي واألمني واالجتماعي ،وجاءت انتفاضة القدس ىذه ،بعد انسداد األفؽ السياسي وازدياد انتياكات
االحتلؿ اإلسرائيمي في غزة والضفة الغربية والقدس المحتمة وسط تراجع اىتماـ العرب بالقضية
الفمسطينية.
وأماـ ىذا الواقع ،يبقى خيار االنتفاضة الخيار األمثؿ لمتمرد عمى ىذا الواقع ومقاومة االحتلؿ اإلسرائيمي
ضمف المشروع الوطني الفمسطيني اليادؼ إلى التخمص مف االحتلؿ اإلسرائيمي ،خاصة في ظؿ وجود
شبو اجماع فصائمي عمى استم اررية االنتفاضة واالستفادة منيا ضمف المعركة الوطنية السياسية مع
االحتلؿ اإلسرائيمي ،وفي المجمؿ تشكؿ ىذه المواقؼ مجتمعة مسودة أىداؼ وطنية للنتفاضة بغض
يدا مف القوة لمفصائؿ الفمسطينية مف خلؿ دخوؿ العنصر
النظر عف تسميتيا ووسائميا ،كما تعطي مز ً

الشبابي والنسائي في االنتفاضة وبالتالي دخوليـ الحياة السياسية.

موقع "مدينة القدس"2015/11/24 ،
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بيف المقاومة والسمطة ..إطللة عمى تفاعؿ اإلعلـ الفمسطيني مع انتفاضة القدس:
محمد أبو طربوش ،مدير اإلعلـ في مؤسسة القدس الدولية

افيا ،بما يكافئ الحضور الفمسطيني في الوطف والشتات ،كما أف
تتميز الساحة الفمسطينية باالمتداد ،جغر ً

مكونات المشيد اإلعلمي الفمسطيني زاخرة وعصية عمى الحصر ،لذلؾ سنحاوؿ الوقوؼ عند بعض
الملحظات التي تجمت مف خلؿ تفاعؿ بعض وسائؿ اإلعلـ الفمسطينية الرئيسة مع انتفاضة القدس
المستمرة ،والتي مف المبكر الحديث عف تقييـ نيائي لتفاعؿ اإلعلـ الفمسطيني معيا.
عند الحديث عف اإلعلـ الفمسطيني وتفاعمو مع انتفاضة القدس سواء مف خلؿ تحميؿ الخطاب أو
الصورة ،ال بد مف اإلشارة إلى أف اإلعلـ الفمسطيني بمجممو إعلـ حزبي فصائمي يتبنى رؤى وأفكار
الحزب "الفصيؿ" ويتقيد بأجندتو ومشاريعو السياسية ،فالتغطية اإلعلمية تدخؿ في إطار التسييس
والتوظيؼ االستراتيجي اإلعلمي لصالح تيار سياسي محدد .وىنا وبعيداً عف شعارات ونغمات الوطنية
التي تستخدميا الفصائؿ الفمسطينية في التعبئة الجماىيرية ،وبعيداً عف أصوؿ الممارسة المينية الصحفية
واجادة العمؿ ،فإف واقع االحتلؿ يفرض عمينا أف نغوص في أغوار اإلعلـ الفمسطيني مف خلؿ النظر
إلى منطمقاتو مف الثوابت الوطنية والنظرة إلى االحتلؿ ،حيث ال يمكف فصؿ دور اإلعلـ عف
المنطمقات والثوابت الوطنية في بمد ينشد الحرية مف االحتلؿ.
وعند الحديث عف تفاعؿ اإلعلـ الفمسطيني مع انتفاضة القدس يبرز لدينا تياراف أساسياف يحاوؿ كؿ
منيما أف يفرض "البروباغندا" اإلعلمية الخاصة بو وىما :تيار اإلعلـ المقاوـ الذي بات يطمؽ عرفًا
عمى وسائؿ اإلعلـ الفمسطينية التي تتبنى مشروع المقاومة وىي بطبيعتيا وسائؿ إعلمية تتبع لفصائؿ
أو أحزاب فمسطينية جوىر مشروعيا السياسي مقاومة االحتلؿ اإلسرائيمي بكؿ السبؿ المتاحة وفي
مقدمتيا الكفاح المسمح أو المقاومة المسمحة .وتيار إعلـ السمطة أو التسوية الذي بات يطمؽ عرفًا عمى
وسائؿ اإلعلـ الفمسطينية الحكومية التي ىي مف نتاج سمطة أوسمو والتي تروج لمشروع التسوية السممية
والمقاومة الشعبية..
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تفاعلت المقاومة والسمطة..
في ظؿ الصراع الوجودي مع االحتلؿ الصييوني ينبغي عمى اإلعلـ الفمسطيني أف تكوف لو استراتيجية
إعلمية واضحة في مواجية االحتلؿ ،بحيث تكوف الممارسة اإلعلمية التقميدية مختمفة ،فتغدو صناعة
معبر إلى صناعة الموقؼ فل يعقؿ ألي مشروع إعلمي جاد ويدعي القياـ بمياـ وطنية أف
ًا
الخبر
يقتصر دوره عمى نقؿ األحداث أو ترويج "البروباغندا" الخاصة بمشروعو اإلعلمي .وىنا ال بد مف

االعتراؼ حقيقة أف اإلعلـ الفمسطيني يعاني مف إشكالية عميقة في المضاميف والمصطمحات السياسية
والمغوية لتأثره بالخطاب السياسي والمشاريع السياسة المختمفة ،وىذا ما يخمؽ حالة مف التفاوت في تفاعؿ
كؿ وسيمة مع انتفاضة القدس ،وينتج عف ذلؾ جممة مف الملحظات عمى األداء كاآلتي:
إعلـ المقاومة:
•

إعلميا ،واطلؽ اسـ "انتفاضة القدس" عمييا ،واطلؽ وسـ
تبني االنتفاضة ودعميا واسنادىا
ً

•

تبني أداء إعلمي منسجـ مع الثوابت الوطنية ومشروع المقاومة قوامو التحريض عمى الفعؿ

"ىاشتاغ" موحد للنتفاضة.

المقاوـ ،والتركيز عمى الجوانب اإليجابية لممقاومة.
•

تبني وترميز شيداء االنتفاضة ،وابراز دور عوائميـ المحتضف لخيار المقاومة.

•

توحيد الكثير مف المضاميف والشعارات الخاصة باالنتفاضة ،وتعزيز الجيود اإلعلمية المشتركة

كالبث الفضائي المشترؾ.
•

محاكاة انتفاضة القدس مف خلؿ تغيرات عمى صعيد الصورة والمضموف.

•

مساندة انتفاضة القدس مف خلؿ ما تبثو مف أناشيد تحث عمى الصمود.

•

االكتفاء بخطاب الحشد واالستنياض القائـ عمى العاطفة.

•

تضخيـ ما يحدث واظيار بطوالت الشيداء لإلبقاء عمى أجندات معينة كالتحشيد واالستنياض،

ولمحفاظ عمى صورة األحداث القائمة واستمرارىا دوف اإلعلف عف برنامج عمؿ أو أىداؼ واضحة
للنتفاضة (قائمة مطالب واضحة).
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إعلـ السمطة:
•

سياسيا باتجاه المفاوضات ،مع
التبني المموه أو التبني االستثماري للنتفاضة ،ومحاولة توظيفيا
ً

•

الدعوة لتبني خيار المقاومة الشعبية ،ومحاولة إنكار الفعؿ المقاوـ المسمح.

•

بث رسائؿ تحذر مف طرؽ باب المجيوؿ وتذكر بالدمار الذي حؿ بالمجتمع الفمسطيني نتيجة

اإلبقاء عمى رمادية الموقؼ السياسي او غير القاطع منيا.

ألفعاؿ المقاومة التي تعتبرىا غير مدروسة.
•

عدـ استخداـ مصطمح انتفاضة القدس ،واالكتفاء بإطلؽ اليبة الشعبية عمييا.

•

عدـ مراعاة ىيبة حدث االنتفاضة ودماء الشيداء مف خلؿ بث برامج غير متناسبة مع الحدث،

فضلً عف بث بعض مقاطع الفيديو المثبتة لمفعؿ المقاوـ.
•

استئناس الدعاية السياسية ،والتعامؿ مع االنتفاضة كفرصة للقتصاص والتشيير بالمعارضيف.

•

محاوالت تضميؿ الجميور مف خلؿ اإليياـ بتطبيؽ اتفاؽ كيري.

اإلجماع السياسي -اإلعلمي
إف المتابع لممشيد اإلعلمي الفمسطيني يرى بوضوح اتساع فجوة التباينات في التوجيات اإلعلمية بيف
إعلـ المقاومة واعلـ السمطة ،إال أف حدث "االنتفاضة" يفترض عمى كؿ األطياؼ اإلعلمية  -في بمد
ينشد التحرر مف االحتلؿ -أف تكوف داعمة ومنحازة لخيار المقاومة في التعبير عف نبض الشارع
الفمسطيني ومواقفو وتطمعاتو الحقيقية بعيداً عف األجندات السياسية والمشاريع الحزبية ،ورصد مدى
التصاؽ المجتمع الفمسطيني باالتجاه التاريخي القائـ عمى تبني المقاومة وثوابت الشعب الفمسطيني .وىنا
ال بد مف ضرورة استعادة اإلجماع السياسي -اإلعلمي حوؿ الحقوؽ والثوابت الفمسطينية ،واستعادة دور
اإلعلـ الفمسطيني في التحشيد واالستنياض.
وحتى ال نستغرؽ بالتحميؿ الصرؼ لتفاعؿ اإلعلمي الفمسطيني مع االنتفاضة ،ولتحسيف فرص
االستثمار األمثؿ للنتفاضة عمى المستوى اإلعلمي بما يحقؽ جزًءا مف المكتسبات الوطنية نقترح اآلتي:
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•

تبني سياسة إعلمية موحدة داعمة للنتفاضة لناحية المضاميف والمحددات ،الرسالة اإلعلمية

والخطاب اإلعلمي.
•

العمؿ عمى توحيد المصطمحات اإلعلمية المستخدمة في التغطية ،وعدـ االعتماد عمى

المصطمحات اإلسرائيمية.
•

تبني رؤية واضحة لمتعامؿ مع الدعاية اإلسرائيمية لتفنيد رواية االحتلؿ.

•

ضرورة تطابؽ مضاميف الرسائؿ اإلعلمية مع الواقع المعشي والتعبير الدقيؽ عف نبض الشارع

وااللتصاؽ بقضايا الجماىير المنتفضة.
•

االبتعاد عف المناكفات والخلفات السياسية ،واالرتقاء نحو الخطاب اإلعلمي الوحدوي الوطني.

•

االىتماـ باإلعلـ الجديد واالستفادة منو في سبيؿ إيصاؿ الصور والتسجيلت التي توثؽ

انتياكات االحتلؿ لحقوؽ الشعب الفمسطيني.
•

التركيز عمى تناوؿ القصص اإلنسانية لما ليا مف تأثير في اإلعلـ وخاصة الغربي.

•

تعزيز اإلنتاجات اإلعلمية بمغات متعددة.

•

تشجيع العمؿ اإلعلمي المشترؾ وتكريس البث المشترؾ والتغطية بيف مختمؼ وسائؿ اإلعلـ.

•

تبني حملت إعلمية وطنية موحدة عمى مواقع التواصؿ االجتماعي.

•

التركيز الممنيج عمى الجوانب اإليجابية النتفاضة القدس.

•

زيادة فترات التغطية الميدانية بما يتناسب مع حدث االنتفاضة ،وزيادة االىتماـ بمضموف تقديـ

البرامج اإلخبارية والحوارية.

موقع "مدينة القدس"2015/11/30 ،
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