تقرير القدس اإلخباري األسبوعي
 12-60كانون ثان/يناير 1620

الخبر الرئيس:
تكميؼ األردف بتشكيؿ لجنة قانونية لمتابعة االنتياكات باألقصى

أبرز العناوين:
 مستوطنوف يقتحموف األقصى ..واالحتالؿ مستمر في استيداؼ الم اربطيف
ويشرد  25عائمة فمسطينية
 االحتالؿ ييدـ منشآت سكنية ّ
 65 قرار حبس منزلي ألطفاؿ مف القدس خالؿ عاـ 2015
يدعي اكتشاؼ خمية لحماس خططت لخطؼ إسرائيمييف
" الشاباؾ" ّ
 يعموف يصادؽ عمى توسيع مستوطنة "غوش عتصيوف"
 ىنية :نراكـ القوة لتحرير األقصى وكؿ فمسطيف

 أبو ردينة :تحرؾ فمسطيني عربي ودولي جدي لعقد مؤتمر ينيي االحتالؿ

شؤون المقدسات:
تعرض مقبرة مسيحية لمتدنيس وشبيات بتورط المستوطنيف:
تعرضت مقبرة "دير بيت جماؿ" التابع لمرىباف السالزياف ،غربي القدس المحتمة ،يوـ السبت ( ،)1/9إلى
أعماؿ تدنيس ،وسط مؤشرات وشبيات قوية عمى تورط المستوطنيف المتطرفيف.
أف المقبرة
وأكد بياف البطريركية الالتينية تعرض عشرات الصمباف لمتكسير في المقبرة ،مشيريف إلى ّ

تعرضت العتداء مماثؿ في  27أيموؿ/سبتمبر  ،1981كما تعرض الدير لمتدنيس في آذار/مارس مف
عاـ  2014حيف كتبت شعارات معادية لممسيحية عمى جدرانو .واستنكرت البطريركية ىذا العمؿ ،مذ ّكرة
بأف ىذا ليس العمؿ األوؿ مف نوعو الذي يرتكب في األعواـ األخيرة ،حيث ال تزاؿ الغالبية العظمى مف
ىذه األعماؿ مسجمة وكأنيا ارتكبت مف "مجيوليف".
يذكر أف رئيس منظمة "الىافا" الييودية اليمينية المتطرفة الحاخاـ بينتسى جوبشتايف ،دعا في مقابمة عمى
معتبر أف
ًا
القناة العبرية الثانية (مساء السبت  ،)1/2إلى حرؽ الكنائس المسيحية في القدس المحتمة،
"الوجود المسيحي في القدس غير مرغوب بو ،وىذا ما يجب أف نترجمو باألفعاؿ وليس باألقواؿ فقط".

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/1/9 ،
تكميؼ األردف بتشكيؿ لجنة قانونية لمتابعة االنتياكات باألقصى:
كمّؼ األردف بتشكيؿ لجنة "قانونية دولية" برئاسة المحامي والخبير القانوني الدولي فيصؿ الخزاعي
لمتابعة االنتياكات واالعتداءات اإلسرائيمية عمى األقصى والمقدسات ،وذلؾ في مؤتمر "القانونييف
والحقوقييف العرب" الذي عقد مؤخ اًر في مصر.
وقاؿ الخزاعي مساء السبت ( ،)1/9إنو تـ تكميؼ األردف بتشكيؿ المجنة "القانونية الدولية" لمتابعة جميع
االنتياكات التي تمس المقدسات في القدس المحتمة وتوثيقيا ،وتقديـ شكوى جزائية دولية بحؽ سمطات
االحتالؿ اإلسرائيمي أماـ محكمة الجنايات الدولية في "الىاي" مف خالؿ قواعد القانوف الدولي والمحكمة
الجنائية الدولية.
يشار إلى أف األردف والسمطة الفمسطينية أبرما اتفاقية عاـ  2013لحماية المقدسات اإلسالمية والقدس،
ووصيا عف جميع األماكف المقدسة في
حيث نصت االتفاقية عمى أف يكوف الممؾ عبد اهلل الثاني مسؤوالً
ً
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القدس .وتشرؼ و ازرة األوقاؼ األردنية عمى غالبية موظفي المسجد األقصى ومرافقو ضمف مساحة تبمغ
دونما ،تضـ الجامع القبمي ومسجد قبة الصخرة ،وجميع مساجده ومبانيو وجدرانو وساحاتو وتوابعو
ً 144
فوؽ األرض وتحتيا واألوقاؼ الموقوفة عميو أو عمى زواره ،وذلؾ بالتعاوف مع و ازرة األوقاؼ الفمسطينية.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/1/10 ،
مستوطنوف يقتحموف األقصى ..واالحتالؿ يتابع مالحقة المرابطيف:
مستوطنا
سادت أجواء مف التوتر صباح األربعاء ( )1/6في ساحات المسجد األقصى ،عقب اقتحاـ 24
ً

قاموا بأداء شعائر تممودية بالقرب مف سبيؿ "قايتباي" تحت حماية قوات االحتالؿ ،وتصدى ليـ المصموف
بالتكبيرات ،حينيا قاـ أحد ضباط االحتالؿ باعتقاؿ الشاب وائؿ الرجبي أثناء قيامو بالتكبير ،واقتاده إلى
مركز شرطة باب السمسمة في البمدة القديمة في القدس .كما واصمت قوات االحتالؿ المتمركزة عند وابات
المسجد األقصى احتجاز ىويات النساء والشباف قبيؿ دخوليـ لمصالة في المسجد ،في الوقت الذي
تواصؿ فيو منع نساء "القائمة الذىبية" مف دخوؿ األقصى منذ أكثر مف أربعة أشير ،فيضطررف إلى
المكوث بالقرب مف باب حطة ،ويقضيف أوقاتيف بيف تدارس القرآف وحفظو.
وشيد المسجد األقصى المبارؾ يوـ الخميس ( ،)1/7اقتحامات جديدة لعصابات المستوطنيف بحراسات
معززة ومشددة مف عناصر الوحدات الخاصة والتدخؿ السريع بشرطة االحتالؿ .والحؽ المصموف
مجموعات المستوطنيف بيتافات التكبير ،في حيف ىددت عناصر االحتالؿ باعتقاليـ .وشيد األقصى
توافد المصميف مف أبناء مدينة القدس وخارجيا فضالً عف طمبة مجالس العمـ الذيف انتشروا في أرجاء
المسجد.
وأفادت مصادر إعالمية بأف أكثر مف  17ألؼ فمسطيني ّأدوا صالة الجمعة ( )1/8في المسجد األقصى
معززة مف الشرطة اإلسرائيمية تواجدت بكثافة
المبارؾ ،إضافة إلى  200مصؿ غزي .وأضافت أف قوات ّ
في محيط البمدة القديمة وعمى أبواب المسجد األقصى.
مستوطنا صباح األحد ( ،)1/10باحات المسجد األقصى المبارؾ ،وسط حماية مشددة مف
واقتحـ 18
ً

قبؿ قوات االحتالؿ اإلسرائيمي .فيما حاولت سائحة بوذية تأدية صالة خاصة بيا عند صحف قبة
الصخرة ،إال أف حراس المسجد األقصى تنبيوا ليا وقاموا بإخراجيا عمى الفور .وقاؿ أحد المصميف إف
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ىذا الفعؿ "يدؿ عمى استخفاؼ العالـ بحؽ المسمميف الخالص في المسجد األقصى دوف سواىـ ،وعدـ
وجود رادع ألطماع المتطرفيف والعنصرييف فيو".
مف جية أخرى ،استيجف المبعدوف عف المسجد األقصى قطع سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي مخصصات
التأميف الصحي عنيـ ،في إجراء وصفوه بػ "االنتقامي" .جاء ذلؾ بعد قياـ سمطات االحتالؿ بقطع
مخصصات التأميف الصحي عف أكثر مف  10مصميف مف الرجاؿ والنساء ،ضمف تداعيات حظر
االحتالؿ ما أسماه تنظيمي "المرابطيف و"المرابطات" في أيموؿ/سبتمبر الماضي ،واعتبارىما جماعة غير
قانونية .مف جانبو ،أعرب رئيس "أكاديمية األقصى لموقؼ والتراث" ناجح بكيرات عف تخوفو "مف تدحرج
ىذه اإلجراءات العقابية ،وأف تصؿ إلى سحب اليويات ،أو المالحقة القانونية" ،مؤكداً أف وقؼ
مخصصات التأميف الصحي لممصميف يكشؼ أف كامؿ مؤسسات االحتالؿ متواطئة ضد الفمسطينييف،
وتعامميـ وفؽ منظومتو األمنية.
مستوطنا يوـ اإلثنيف ( )1/11المسجد األقصى المبارؾ مجدداً ،وسط حماية مف شرطة
واقتحـ 26
ً

تصدوا ليـ
حراس األقصى
ّ
االحتالؿ والقوات اإلسرائيمية الخاصة ،وحاولوا تأدية طقوس تمموديةّ ،إال ّ
أف ّ
بالتكبير.

موقع "فمسطينيو  +"48وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+المركز الفمسطيني لإلعالـ،
2016/1/11
شؤون المقدسيين:
االحتالؿ يمدد توقيؼ عدد مف المقدسييف ..ويبعد ويفرج عف آخريف:
أجمت محكمة االحتالؿ المركزية في القدس المحتمة ،صباح األربعاء ( ،)1/6محاكمة األسيرة المقدسية
ّ
عاما) مف قرية صور باىر جنوب شرؽ القدس المحتمة ،وبالتالي تمديد
الجريحة شروؽ دويات (ً 19
اعتقاليا لمدة ثالثة أشير أخرى ،عمماً أنيا تقبع حاليا في سجف 'الداموف' اإلسرائيمي .وكانت "دويات"
أصيبت في السابع مف شير تشريف أوؿ/أكتوبر الماضي ،بجروح بعد إطالؽ النار عمييا مف قبؿ
فنده وكذبو شيود
مستوطف في شارع الواد بالقرب مف باب المجمس بزعـ محاولتيا طعنو؛ األمر الذي ّ
عياف.
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عائمتي الشابيف المذيف تـ اعتقاليما مف مقر
مف جية أخرى ،أبمغت مخابرات االحتالؿ ،صباح األربعاء،
ّ
الصميب األحمر في القدس ،بالتوجو إلى المحكمة ،لدفع كفالة مقابؿ اإلفراج عنيما ،وابعادىما مف القدس
إلى راـ اهلل .وأكد الفناف المقدسي حساـ أبو عيشة إنيـ رفض دفع كفالة مالية لممحكمة اإلسرائيمية مقابؿ
مشير إلى أف الشابيف يرفضاف القرار
ًا
اإلفراج عف نجمو سامر أبو عيشة ،والشاب حجازي أبو صبيح،
وبيف أبو عيشة أف
اإلسرائيمي بإبعادىما عف القدس ،ويطالباف بمحاكمتيما في حاؿ ثبتت إدانتيما فقطّ .

الشابيف رفعا شعار "مش طالعيف ومش دافعيف" في إشارة إلى رفض القرار اإلسرائيمي.

ومددت المحكمة المركزية اإلسرائيمية ،يوـ األربعاء ،اعتقاؿ الطفميف عمي ومعاوية عمقـ ،وحددت جمسات
ليما خالؿ الشير الجاري لمحاكمتيما عمى محاولة الطعف في محطة القطار بمستوطنة "بيزغات زئيؼ"
في شير تشريف الثاني/نوفمبر العاـ المنصرـ .وفي السياؽ ذاتو ،شارؾ عشرات المواطنيف في وقفة
احتجاجية ضد اعتقاؿ األطفاؿ :معاوية وعمي عمقـ وأحمد مناصرة ،حيث رفع المشاركوف الفتات تطالب
باإلفراج الفوري عنيـ.
تقدمت صباح الجمعة
وذكر موقع "والال" اإلخباري العبري أف نيابة االحتالؿ في منطقة القدس المحتمة ّ
( )1/8أماـ المحكمة المركزية في القدس بالئحة اتياـ ضد كؿ مف حازـ صندوقة ( 22عاما) وفادي أبو
قيعاف ( 19عاما) مف شرقي القدس المحتمة تضمنت اتياميا بالتآمر مع جية معادية وقت الحرب،
واالتصاؿ مع عميؿ أجنبي باإلضافة إلى تيـ أخرى .وحسب ذات المصدر فإف المعتقميف أبو قيعاف
وصندوقة "تعاونا مع حركة حماس كجزء مف خمية عممت في منطقة أبو ديس تـ الكشؼ عنيا مؤخ اًر،
شخصا
كانت قد خططت لمقياـ بعمميات انتحارية بواسطة مواد كيماوية" .وأشار إلى أنو تـ اعتقاؿ 25
ً

في إطار ىذه الخمية.

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/1/8 ،
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 65قرار حبس منزلي ألطفاؿ مف القدس خالؿ العاـ الماضي:
صعدت خالؿ العاـ الماضي مف استخداـ
أكد مركز "أسرى فمسطيف لمدراسات" أف سمطات االحتالؿ ّ
سياسة الحبس المنزلي بحؽ أطفاؿ القدس المحتمة ،خاصة مف ىـ أقؿ مف  14عاماً ،حيث رصد المركز

( )65ق ار اًر بالحبس المنزلي استيدفت أطفاالً مف المدينة المقدسة.
وأوضح رياض األشقر الناطؽ اإلعالمي لممركز أف االحتالؿ اعتقؿ ما يزيد عف  1900مواطف مقدسي
خالؿ العاـ الماضي ،ما يقارب ثمثيـ مف األطفاؿ القاصريف ،عدد منيـ تـ تحويميـ إلى اإلعتقاؿ اإلداري
وآخريف نقموا إلى السجوف ،وبعضيـ تـ إطالؽ سراحو وتحويمو إلى الحبس المنزلي وفرض غرامات مالية
عمييـ.
وبيف األشقر أف الحبس المنزلي لو آثار نفسية ال تقؼ عند حد تقييد حرية الطفؿ وحرمانو مف ممارسة
ّ

حياتو بحرية ،والمعب مع أقرانو خارج المنزؿ ،والذىاب إلى المدرسة بشكؿ اعتيادي ،ولكف ىذا النوع مف
االعتقاؿ لو انعكاسات عمى نفسية الطفؿ؛ ما يجعمو متذم ار ومتوت اًر وعدائياً بشكؿ مستمر.
وقاؿ األشقر إف ىناؾ نوعيف مف الحبس المنزلي يفرضيـ االحتالؿ عمى أسرى القدس ،حيث إف بعضيـ
يفرض عميو الحبس المنزلي في بيتو ال يستطيع الخروج منو بشكؿ مطمؽ حتى لو كاف لممدرسة ،ونوع
آخر يفرض عمييـ الحبس في منازؿ أقارب ليـ بعيداً عف منزلو ومنطقة سكناه ،وىذا النوع أصعب مف
األوؿ حيث يشتت العائمة ،ويفرض عمى الطفؿ الحياة مع أشخاص لـ يألؼ العيش بينيـ بشكؿ مباشر
كذويو ،وىذا يسبب لو الكثير مف المشاكؿ النفسية واالجتماعية؛ وخاصة إذا طالت مدة ىذا الحبس
المنزلي.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/1/10 ،
ويشرد  25عائمة فمسطينية:
االحتالؿ ييدـ منشآت سكنية ّ

النوار" الواقع شرؽ بمدة
أقدمت عشرات اآلليات العسكرية صباح األربعاء ( ،)1/6عمى اقتحاـ ّ
تجمع "أبو ّ
تجمع "أبو
"العيزرية" المقدسية ،ومحاصرة مجموعة مف المنازؿ الفمسطينية قبؿ ىدميا .وقاؿ ممثؿ ّ
النوار"" ،إننا نمتمؾ ق ار اًر مف المحكمة العميا اإلسرائيمية بمنع اليدـ في ىذه المناطؽ ،غير أف قوات

االحتالؿ لـ تكترث بو وقامت بعممية اليدـ ،متذرعةً بأف قرار اليدـ صادر عف جياز "اإلدارة المدنية"
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التابع لجيش االحتالؿ .وأكد أف قوات االحتالؿ انسحبت بعد ىدـ  6بركسات سكنية ومنشأة حيوانية في
النوار" ،ما أسفر عف تشريد  25عائمة فمسطينية مف عائمة "الجيّاليف".
تجمع "أبو ّ
منطقة ّ

كما ىدمت آليات تابعة لسمطات االحتالؿ ثالثة منازؿ في حي "عيف الموزة" وحي "كرـ الشيخ" في سمواف،
صباح الخميس (.)1/7
مف جية أخرى ،انتقد المواطف المقدسي حساـ عمياف شقيؽ الشييد بياء عمياف تقصير السمطة الفمسطينية
في دعـ واسناد عائالت الشيداء وأصحاب المنازؿ المدمرة في مدينة القدس المحتمة .وطالب عمياف
محافظ مدينة القدس الوزير عدناف الحسيني بالتحرؾ لدعـ قضية أصحاب البيوت الميدومة ،وتقديـ الدعـ
ألىالي الشيداء في القدس ،وتوفير مسكف ليـ أو بيوت مستأجرة؛ ليكوف ليـ سقؼ داخؿ المدينة بدؿ
خياـ الصميب التي تدمرىا نسمة ىواء .وىدد شقيؽ الشييد عمياف بإقامة عشرات الخياـ أماـ منزؿ الوزير
الحسيني حتى يتـ التوصؿ إلى حموؿ جذرية لمشكمة أىالي الشيداء وأصحاب البيوت المدمرة.

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/1/10 ،
االحتالؿ يعتقؿ عدداً مف المقدسييف:
اعتقمت قوات االحتالؿ فجر األربعاء ( ،)1/6الشابيف سامر أبو عيشة وحجازي أبو صبيح ،المذيف كانا
فضا لقرار إبعادىما عف المدينة بقرار إداري.
يعتصماف داخؿ مقر الصميب األحمر في القدس المحتمة ،ر ً
وقالت مصادر صحافية محمية إف قوات االحتالؿ اقتحمت خيمة اإلعتصاـ التي نصبت داخؿ مقر

الصميب األحمر في حي الشيخ جراح بالقدس ،واعتقمت كؿ المتواجديف مف المتضامنيف واقتادتيـ جميعيـ
إلى مركز التحقيؽ "المسكوبية" ،وقد تـ اإلفراج عف جميع المعتقميف الحقاً ،باستثناء الشابيف سامر
وحجازي.
واعتقمت قوات االحتالؿ يوـ األحد ( )1/10األطفاؿ :ىادي عودة ،ومحمد صالح ،وسيؼ أبو رميمة ،مف
عاما) في بمدة بيت حنينا بالقدس المحتمة.
بمدة العيساوية ،فيما اعتقمت الطفؿ حمزة المالحي (ً 14
عاما) بعد إصابتو بجروح
كما اعتقمت قوات االحتالؿ مساء اإلثنيف ( )1/11طفالً يبمغ مف العمر (ً 13

جراء إطالؽ النار عميو عند قرية (حزما) شماؿ شرؽ القدس المحتمة .وقالت مصادر مقدسية إف سيارة
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إسعاؼ تابعو لػ "نجمة داود الحمراء" اإلسرائيمية نقمت الطفؿ المصاب إلى إحدى المستشفيات في مدينة
القدس المحتمة بمرافقة قوات االحتالؿ.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +صحيفة القدس المقدسية2016/1/11 ،
مواجيات في أحياء القدس المحتمة:
أوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في قرية العيسوية أف قوات االحتالؿ اقتحمت مساء
األربعاء ( )1/6القرية بصورة مفاجئة ،وألقت القنابؿ الصوتية واألعيرة المطاطية بصورة عشوائية في
القرية ،ما أدى إلى اندالع مواجيات في القرية بيف الشباف والقوات .وأضاؼ أبو الحمص إف الفتى أحمد
توفيؽ أبو الحمص أصيب بعيار مطاطي في رأسو ،ووصؼ وضعو بالخطير.
واندلعت مواجيات شديدة يوـ األحد ( )1/10عمى حاجز مخيـ شعفاط ،بيف الشباف وقوات االحتالؿ،
أطمقت خالليا األخيرة أعيرة نارية ،ومعدنية ،وقنابؿ مسيمة لمدموع ،تجاه الشباف ،مف دوف اإلبالغ عف
وقوع إصابات.
وأفاد عضو لجنة المتابعة ،محمد أبو الحمص أف قوات االحتالؿ اقتحمت حي "أبو ريالة" ،يوـ اإلثنيف
الشباف والمواطنيف في محيط منازليـ .وأضاؼ أف قوات
( )1/11وأطمقت قنابؿ الغاز والصوت باتّجاه ّ
االحتالؿ عرقمت حركة المواطنيف وتن ّقميـ بسبب الحواجز المنتشرة عمى مداخؿ القرية ،حيث يقوـ جنود
االحتالؿ بتفتيش المركبات والمواطنيف .كما اندلعت مواجيات في قرية "العيساوية" شرؽ مدينة القدس
المحتمة ،بعد اقتحاـ قوات االحتالؿ لعدد مف األحياء فييا.
الشباف عند الحاجز العسكري ،لممخيـ شماؿ
وفي مخيـ "شعفاط" ،اندلعت مواجيات بيف قوات االحتالؿ ،و ّ

متعمد تجاه طالب المدارس .وفي سمواف،
القدس ،بعدما أطمقت تمؾ القوات قنابؿ الغاز والصوت بشكؿ
ّ
نصبت قوات االحتالؿ العديد مف الحواجز العسكرية ،نكمت عبرىا بالمواطنيف الماريف ،وتسببت بإعاقة

شباف االنتفاضة ،القطار الخفيؼ أثناء مروره بحي
الحركة في البمدة الواقعة شرؽ المدينة .إلى ذلؾ ،رشؽ ّ
شعفاط شماؿ مدينة القدس المحتمة.
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وفي سياؽ آخر ،ذكر أبو الحمص أف الطفؿ أحمد أبو الحمص ( 12عاماً) والذي أصيب األسبوع
الماضي برصاص االحتالؿ ال يزاؿ يمتثؿ لمعالج في مستشفى "ىداسا عيف كارـ" بالقدس ،مشي اًر إلى أف
مستقر تماماً".
"وضعو الصحي غير
ّ

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/1/11 ،

شؤون االحتالل:
يدعي اكتشاؼ خمية لحماس خططت لخطؼ إسرائيمييف:
"الشاباؾ" ّ
ادعى جياز األمف العاـ اإلسرائيمي "الشاباؾ" ،يوـ الخميس ( ،)1/7أنو اعتقؿ خمية تابعة لحركة حماس
مف القدس والخميؿ خططت لتنفيذ ىجوـ بيدؼ قتؿ وخطؼ إسرائيمييف .وبحسب بياف "الشاباؾ" ،فإف
عناصر الخمية  6أشخاص منيـ  3يحمموف اليوية اإلسرائيمية ويقطنوف بالقدس المحتمة ،واآلخريف مف
مكانا الحتجاز أي إسرائيمي سيتـ
مدينة الخميؿ ،وقد وصمت الخمية مرحمة متقدمة مف التخطيط وأعدت ً

حيا أو جثة.
اختطافو سواء كاف ً

ويتبيف مف بياف "الشاباؾ" أف قائد الخمية ىو األسير المحرر ماىر القواسمي مف الخميؿ يبمغ مف العمر

عاما ،وقد اعتقؿ لعاميف سابقًا بسبب تورطو في التخطيط ألنشطة وصفيا "باإلرىابية" .باإلضافة
ً 36

عاما واعتقؿ في تشريف أوؿ/أكتوبر  2015بعد
لشاب مقدسي يدعى "زياد أبو ىدواف" يبمغ مف العمر ً 20
نشاطاتو في األقصى ،وكاف أحد الذيف جيزوا البنية التحتية لمعممية .إضافةً إلى عمار الرجبي (22
ميمة
عاما) مف القدس والذي كاف سيتولى قيادة السيارة التي فييا األسير كونو يتحدث العبرية ما يسيؿ ّ
ً

تن ّقمو.

صحيفة القدس المقدسية2016/1/7 ،

يعموف يصادؽ عمى توسيع مستوطنة "غوش عتصيوف":
ذكرت صحيفة "ىآرتس" يوـ األربعاء ( )1/6أف وزير جيش االحتالؿ "موشيو يعموف" ،صادؽ خالؿ
دونما إلى المخطط الييكمي لما يسمى
ضـ مساحة مف األرض تقدر بنحو ً 40
األسابيع األخيرة عمى ّ
أف المساحة تشمؿ كنيسة "بيت البركة" التي
المجمس اإلقميمي "غوش عتصيوف" .وأشارت الصحيفة إلى ّ
تدعي سمطات االحتالؿ أنو تـ شراؤىا مف قبؿ الممياردير الييودي "إيرفيف مسكوفيتش".
ّ
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وفي السياؽ ،قالت و ازرة الخارجية الفمسطينية إف التوسع االستيطاني يعني نشر مزيد مف قواعد اإلرىاب
الييودي وأفكاره العنصرية عمى تالؿ الضفة الغربية ،في وقت تحاوؿ فيو حكومة نتنياىو تسويؽ نفسيا
أماـ العالـ وكأنيا تتصدى لإلرىاب الييودي .وأشارت الخارجية إلى مصادقة و ازرة المالية اإلسرائيمية عمى
تمديد فترة اإلعفاء الضريبي لجمعية "حننو" اليمنية المتطرفة المعروفة بدعميا المالي والقانوني لإلرىاب
الييودي واإلرىابييف الييود المعتقميف .كما أدانت مصادقة وزير الحرب اإلسرائيمي ،موشيو يعموف ،عمى
ضـ "بيت البركة" الكنسي لتجمع مستوطنات "عتصيوف" ،ورأت الو ازرة أف ىذه المصادقة تأكيد جديد عمى
مضي الحكومة اإلسرائيمية في توسعيا االستيطاني عمى حساب أرض دولة فمسطيف ،وتعكس حقيقة أف
ىذه الحكومة ىي أداة تنفيذية أليديولوجية "التيار الصييوني" الديني القائمة عمى التطرؼ واإلرىاب ضد
شعبنا .وأكدت الو ازرة أف أقصر الطرؽ وأنجعيا لممارسة اإلرىاب والقضاء عميو ،يكمف في إنياء
االحتالؿ واإلعتراؼ بالحقوؽ المشروعة لمشعب الفمسطيني.
مف جية أخرى ،دعا وزير الزراعة في حكومة االحتالؿ أوري أريئؿ مف حزب "البيت الييودي" ،الحكومة
اإلسرائيمية ،إلى تطبيؽ القانوف اإلسرائيمي عمى المنطقة المصنفة(ج) .وجاءت دعوة اريئؿ ىذه في إطار
الجولة التي نظميا يوـ األحد ( )1/10أعضاء ما تسمى بػجمعية "أرض الدولة العبرية" اليمينية المتطرفة
في الضفة الغربية زاروا خالليا مستوطنة "معاليو ادوميـ" .ودعا اريئؿ "اإلدارة المدنية" إلى التصدي لما
اسماه "بالبناء غير المرخص الذي يقوـ بو الفمسطينيوف في المنطقة".

صحيفة القدس المقدسية +،وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/1/10 ،
"فاسد ومتطرؼ" أصبح وزي اًر لمداخمية في دولة االحتالؿ:
أعمنت مصادر رسمية في الدولة العبرية يوـ األحد ( )1/10تولي "أرييو درعي" زعيـ حزب "شاس" الديني
حاليا منصب وزير "تطوير الجميؿ والنقب" ،عمى
الييودي المتطرؼ منصب وزير الداخمية ،والذي يشغؿ ً

الرغـ مف قضائو عاميف تقر ًيبا في السجف بتيـ الفساد ،وذلؾ إثر استقالة "سيمفاف شالوـ" التيامو بالتحرش

الجنسي.

عاما) شغؿ منصب وزير الداخمية في السابؽ بيف  1988و .1993وحكـ عميو
وكاف درعي (ً 56
بالسجف في عاـ  2000لثالث سنوات بتيـ تمقي رشاوى بقيمة  155ألؼ دوالر واالحتياؿ ،وتـ تقميص
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مدة سجنو بسبب "حسف السموؾ" .ونجح درعي بعد غيابو عف الساحة السياسية لفترة طويمة ،في العودة
عبر انتخابو في البرلماف في عاـ  2013وبعدىا توليو قيادة حزب "شاس" لمييود الشرقييف .وأعيد انتخابو
نائبا في البرلماف .وحزب "شاس" الذي يممؾ سبعة مقاعد في البرلماف مشارؾ في
في عاـ ً 2015
اإلئتالؼ الحكومي اليميني اليش الذي يتزعمو رئيس الوزراء بنياميف نتانياىو.

صحيفة القدس المقدسية2016/1/10 ،
حريؽ متعمد في مكاتب منظمة "بتسيمـ" االسرائيمية:
شب حريؽ ىائؿ في مكاتب المنظمة االسرائيمية اليسارية "بتسيمـ" في القدس مساء األحد ( ،)1/10وأدى
ّ
إلصابة  3إسرائيميف ،فيما أظيرت االنطباعات األولية أف الحريؽ إندلع بشكؿ متعمد .وتعمؿ منظمة

"بتسيميـ" عمى توثيؽ االنتياكات مف قبؿ قوات االحتالؿ عمى المواطنيف في األرضي المحتمة ،وكانت قد
تعرضت عدة مرات لمتيديد مف قبؿ المتطرفيف اإلسرائيمييف.

صحيفة القدس المقدسية2016/1/10 ،
جرائـ "جباية الثمف" تموؿ مف حكومة االحتالؿ وبأمواؿ اإلسرائيمييف:
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إف لجنة الشفافية في "الكنيست" برئاسة عضو "الكنيست" شتاؼ شبير
اجتماعا؛ بيدؼ الكشؼ عف معمومات حوؿ تمويؿ الذيف يقفوف وراء جرائـ
ستعقد يوـ اإلثنيف ()1/10
ً

الكراىية "جباية الثمف" واضفاء شرعية عمى المواقع االستيطانية العشوائية ،وذلؾ مف أمواؿ الدولة.

ووصمت وثائؽ وشيادات إلى رئيسة لجنة الشفافية ،تشير إلى تدفؽ أمواؿ الجميور إلى أوساط تشجع
المس بالفمسطينييف .وقالت عضو "الكنيست" شبير" :يثير
التشويش عمى نشاطات جنود الجيش االحتالؿ و ّ

الذعر اكتشاؼ أنو ،وفي الوقت الذي تدفع فيو ضرائب مف أجؿ عمؿ الدولة عمى فرض القانوف ،تنقؿ
استعدادا لتمويميا ،بما في ذلؾ
سر مالييف الشواكؿ مف أموالنا ألىداؼ ال يبدي معظـ سكاف إسرائيؿ
ًّا
ً
نشاطات ضد الدولة نفسيا وضد سمطة القانوف ..لقد وصمت األمواؿ إلى جمعيات عممت عمى تطوير

الفكرة المشوىة "جباية الثمف" ،وذلؾ عبر و ازرات الزراعة ،والمعارؼ ،والرفاه االجتماعي ،وسمطة الخدمات
الوطنية".
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ووفقًا لموثائؽ التي بأيدي المجنة ،فقد "نقمت و ازرة الداخمية أمواالً كميزانية لممجمس االستيطاني في شماؿ
الضفة الغربية والى لجنة المستوطنيف في "بنياميف" وجمعيات أقيمت بتمويؿ المجمسيف الموائييف "السامرة"
و"بنياميف" ،وذلؾ بمالييف الشواكؿ مف الميزانية العامة ،ودعت ىذه الجمعيات إلى القياـ بأعماؿ استيدفت
وضع عقبات أماـ قوات األمف لدى قياميا بإخالء مواقع استيطانية "غير قانونية" .وبينت أنو يتـ تمويؿ
لجنة المستوطنيف في "بنياميف" (منطقة راـ اهلل) بحوالي  3.5مميوف شيكؿ ،وذلؾ مف أمواؿ المجمس
المحمي ،كما يتـ تمويؿ لجنة مستوطني "السامرة" بحوالي مميوف شيكؿ سنويًّا ،وذلؾ مف أمواؿ المجمس
االستيطاني "السامرة".

المركز الفمسطيني لالعالـ2016/1/10 ،
المستشار القضائي الجديد يعد خطة لشرعنة البؤر االستيطانية:
عيف لمحكومة "أفيخاي مندلبميت"
كشفت صحيفة "ىآرتس" يوـ اإلثنيف ( )1/11أف المستشار القضائي الم ّ
تقدـ بخطة لشرعنة البؤر االستيطانية في األراضي الفمسطينية المحتمة ،إال أف المستشار القضائي
كاف قد ّ

المنتيية واليتو "ييودا فاينشتايف" رفض ىذه الخطة.
وتيدؼ خطة مندلبميت الى "إجبار الفمسطينييف عمى قبوؿ أراض بديمة لألراضي التي اقاـ عمييا
المستوطنوف بؤرتيـ االستيطانية" كمقدمة لشرعنة وتبييض ىذه البؤر .وتسود المخاوؼ اآلف مف أنو مع
تولي مندلبميت منصب المستشار القضائي فإنو سيعمؿ عمى تطبيؽ مقترحو القديـ الجديد الذي كاف قد
رفض مف سمفو.

صحيفة القدس المقدسية2016/1/11 ،
ئيسا لػ "الػميكود" بعد فوزه بالتزكية:
نتنياىو يبقى ر ً

ئيسا لحزب "الميكود" اليميني الحاكـ في "إسرائيؿ" ،ما يتيح
بقي رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو ر ً

لو أف يكوف المرشح الوحيد لمحزب لمنصب رئيس الحكومة في االنتخابات النيابية في  2019في حاؿ
تمكف مف تشكيؿ ائتالؼ برلماني يتمتع بأكثرية بعد االنتخابات التشريعية المقبمة .وانتيت فترة تقديـ
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الترشيحات لزعامة الميكود يوـ األحد ( ،)1/10مف دوف ترشح أي منافس لنتنياىو في االنتخابات
التمييدية التي كانت مقررة في  23شباط/فبراير القادـ.
مف جية أخرى ،قاؿ رئيس كتمة "المعسكر الصييوني" ،ورئيس المعارضة يتسحاؾ ىيرتسوغ ،بأف رئيس
يعا في مواجية سمسمة عمميات المقاومة .وقاؿ ىيرتسوغ إف
الوزراء بنياميف نتنياىو قد فشؿ فشالً ذر ً
نتنياىو بات معمقًا ومحمالً ،وليس زعي ًما يعمؿ عمى تغيير الوضع مف أساسو ،مشي اًر إلى أف شعور

اإلسرائيمييف باألماف يتالشى بشكؿ مطّرد .ورأى النائب ىيرتسوغ أنو يجب عمى الحكومة التعامؿ بصرامة
مع حركة حماس وبالمقابؿ العمؿ عمى االنفصاؿ عف الفمسطينييف.
وذكرت صحيفة "ىآرتس" ،يوـ اإلثنيف ( ،)1/11أف المستشار القضائي لمحكومة ،ييودا فاينشطايف ،يدقؽ
في احتماؿ وجود شبيات جنائية عمى رئيس حكومة االحتالؿ بنياميف نتنياىو في إطار ما يعرؼ بقضية
"بيبي تورز" .وأفادت "القناة العاشرة" في التمفزيوف اإلسرائيمي ،أف فاينشطايف يدقؽ في شبيات محتممة
ألعماؿ جنائية في "العالقات بيف نتنياىو ورجاؿ أعماؿ أثناء سفره خارج البالد وقياميـ بتمويؿ ىذه
السفرات".

المركز الفمسطيني لإلعالـ +صحيفة القدس المقدسية2016/1/11 ،
سمطات االحتالؿ ترفض لقاء المبعوث األوروبي لمسالـ:
رفضت "إسرائيؿ" لقاء المبعوث األوروبي لمشرؽ األوسط فرناندو ِجنتيميني ،جراء التوتر الحاصؿ بيف دولة
االحتالؿ واالتحاد األوروبي عمى خمفية قرار االتحاد وسـ منتجات المستوطنات في األسواؽ األوروبية.
وأوضح مصدر سياسي إسرائيمي كبير أنو ال توجد قطيعة بيف الطرفيف ،وانما إعادة النظر في الدور
األوروبي في "عممية السالـ".

صحيفة القدس المقدسية2016/1/11 ،
العثور عمى قنبمة أنبوبية قرب العيساوية في القدس:
عثرت قوات االحتالؿ يوـ الجمعة ( )1/8عمى قنبمة أنبوبية يدوية الصنع في محطة وقود قرب قرية
العيساوية بالقدس المحتمة.

03

مف جية أخرى ،أصيبت مستوطنة إسسرائيمية بجراح مساء اإلثنيف ( ،)1/11جراء رشؽ القطار الخفيؼ
قرب مخيـ شعفاط لمرشؽ بالحجارة شماؿ القدس المحتمة .وذكر موقع " "0404العبري أف إمرأة أصيبت
بجروح طفيفة عقب اليجوـ .وأشار الموقع إلى أف أضرًار مادية لحقت بالقطار ،وتعد الحادثة ىي الثالثة
بعد إصابة إسرائيمييف في إلقاء حجارة منذ الصباح.

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/1/11 ،
التفاعل مع القدس:
عباس" :السمطة إنجاز وطني"
قاؿ رئيس السمطة محمود عباس في خطاب ألقاه مساء األربعاء ( ،)1/6إف السمطة الفمسطينية باقية ،وال
يوجد أي سيناريو بحميا ،معتب اًر أنيا "إنجاز وطني مف إنجازاتنا ،وال يمكف أف نتخمى عنيا" .وأكد عباس
التمسؾ بسممية التظاىرات الشعبية ،مشدداً عمى أنيا ستبقى سممية ،مجدداً التأكيد أنو ضد "التطرؼ"،
مؤكداً عمى موقفو بمد يده لإلسرائيمييف لموصوؿ إلى "السالـ والحؿ بالمفاوضات السممية".
وحوؿ ق اررات المجمس المركزي لمنظمة التحرير بشأف وقؼ التنسيؽ األمني مع االحتالؿ ،قاؿ عباس إف
مقدس" ،وال نقاش فيو ،والمجنة التنفيذية لممنظمة والمركزية لحركة فتح في ىذه
قرار المجمس المركزي " ّ
األياـ تتابع إنياء ما ىو مطموب منيا وما يمكف أف نعممو .وكشؼ عف أنو واعتبا اًر مف األسبوع القادـ
سيعقد اجتماع لمجنة التنفيذية ،ثـ المجنة المركزية ،ثـ لمعظـ القيادات األمنية والمحافظيف لتحديد مصير
تنفيذ ىذه الق اررات.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/1/6 ،
ىنية :نراكـ القوة لتحرير األقصى وكؿ فمسطيف
أكد إسماعيؿ ىنية ،نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ،خالؿ الميرجاف الوطني الفني الكبير
دفاعا
"قدسنا اقترب الوعد" ،بخاف يونس ،مساء الخميس ( ،)1/7بأف المقاومة تبني القوة في غزة ليس ً
عنيا فحسب ،إنما لتحرير المسجد األقصى وعموـ فمسطيف .وشدد عمى أف بوصمة حماس واضحة "نحو
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داعيا كؿ أبناء شعبنا "االلتفاؼ حوؿ ىذه البوصمة" .وشدد عمى أف "حماس"
القدس ،األقصى ،فمسطيف"ً ،
نافيا بشكؿ حاسـ مزاعـ البعض بأف الحركة تسعى
"لف تقبؿ بأقؿ مف فمسطيف مف البحر إلى النير"ً ،.
إلقامة إمارة أو دولة بغزة.

مشددا عمى أنيا
ووصؼ ىنية "انتفاضة القدس" بأنيا "أعظـ تحوؿ استراتيجي في المرحمة الراىنة"،
ً

"تخطت العقبات وتجاوزت عنؽ الزجاجة ،وتخطت محاوالت اإلجياض" .وشدد عمى أف "انتفاضة القدس
لـ تخرج كؿ ما في جعبتيا" ،في إشارة إلى احتماالت تطور اإلنتفاضة وأدائيا المقاوـ في وجو االحتالؿ.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/1/7 ،
الحسيني يطمع األميف العاـ لإلتحاد البرلماني العربي عمى أوضاع القدس:
أطمع وزير شؤوف القدس ،المحافظ عدناف الحسيني ،يوـ الجمعة ( ،)1/8األميف العاـ لالتحاد البرلماني
العربي نور الديف بوشكج ،عمى أوضاع مدينة القدس المحتمة وما يعانيو أىميا جراء الممارسات
اإلسرائيمية.
ودعا الحسيني إلى مضاعفة الجيود مف أجؿ إنقاذ مدينة القدس ودرتيا المسجد األقصى المبارؾ
والمقدسات والتراث العربي اإلسالمي والمسيحي مف األخطار التي تتيددىا ،كما دعا إلى حشد الطاقات
العربية واإلسالمية والتحرؾ العاجؿ عمى المستوى الدولي إلنياء االحتالؿ اإلسرائيمي .واستعرض مدير
عاـ دائرة األوقاؼ اإلسالمية في القدس الشيخ عزاـ الخطيب الدور الذي تقوـ بو دائرة األوقاؼ في
الحفاظ عمى قدسية المسجد األقصى المبارؾ والرعاية الياشمية واىتماـ العاىؿ األردني الممؾ عبد اهلل
الثاني بالقبمة األولى لممسمميف ،والمحاوالت الحثيثة التي يقوـ بيا لمنع اقتحامات المستوطنيف لباحاتو،
ورفض الممارسات كافة التي يقوموف بيا ،وتقديـ ما يمزـ ألعماؿ الصيانة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/1/8 ،
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أبو ردينة :تحرؾ فمسطيني عربي ودولي جدي لعقد مؤتمر ينيي االحتالؿ
فمسطينيا
ياسيا
ً
قاؿ نبيؿ أبو ردينة الناطؽ الرسمي باسـ الرئاسة ،يوـ األحد ( ،)1/10إف ىناؾ ح ار ًكا س ً
تجسد قياـ دولة
وعر ًبيا
ً
ودوليا في ىذه المرحمة لمعمؿ مف أجؿ إنياء االحتالؿ اإلسرائيمي ،وخمؽ وقائع ّ

فمسطينية .وأضاؼ أف "خطاب الرئيس محمود عباس في مدينة بيت لحـ ،حدد مالمح الحركة السياسية
المقبمة ،والذي دعا فيو إلى مؤتمر دولي ينتج عنو آلية عمى غرار ( 5+1االتفاؽ اإليراني– األميركي)،
مستنداً إلى مبادرة السالـ العربية".
وأكد أبو ردينة أف ىناؾ خطوات فمسطينية إلنياء االنقساـ الداخمي ،إضافة إلى التنسيؽ المستمر مع
مصر والسعودية واألردف عمى أعمى المستويات في ما يتعمؽ بالتحرؾ عمى الساحة الدولية .وعمى صعيد
ق اررات المجمس المركزي ،أوضح أف ىذه الق اررات عمى الطاولة ،وال خروج عنيا ،إضافة إلى أف انضماـ
فمسطيف إلى المؤسسات والييئات الدولية لف يتوقؼ ،وستشكؿ األسابيع واألشير المقبمة مسا اًر جديدا في
الصراع الفمسطيني -اإلسرائيمي ،وعمى مستقبؿ القضية الفمسطينية وتداعياتيا.
وطالب أبو ردينة ،اإلدارة األميركية "بالخروج مف سمبيتيا ،وبعد الوقوؼ عائقًا أماـ أي جيد دولي لحؿ
القضية الفمسطينية عمى ىذه األسس المنسجمة مع ق اررات الشرعية الدولية ،إلنياء االحتالؿ ،األمر الذي
سيؤدي إلى وقؼ حالة عدـ االستقرار في المنطقة" .وقاؿ "عمى اإلدارة األميركية والمجتمع الدولي أف
يدركوا بأف السالـ الذي يبدأ في القدس سيؤدي إلى انتياء العنؼ في المنطقة".

صحيفة القدس المقدسية2016/1/10 ،
المالكي يطالب بتحرؾ الستصدار قرار لتوفير الحماية لمشعب الفمسطيني:
طالب وزير الخارجية الفمسطيني رياض المالكي نظراءه وزراء الخارجية العرب ،بضرورة التحرؾ مف أجؿ
استصدار قرار مف مجمس األمف لتوفير حماية دولية لمشعب الفمسطيني وتكثيؼ جيودىا عمى المستوى
الدولي لتحقيؽ ذلؾ .ودعا المالكي خالؿ اجتماع المجنة العربية المعنية بمتابعة األوضاع في األرض
الفمسطينية المحتمة ،يوـ األحد ( ،)1/10في مقر الجامعة العربية في القاىرة ،إلى مواصمة التحرؾ العربي
نحو استصدار قرار مف مجمس األمف يقضي بإنياء االحتالؿ واقامة دولة فمسطينية مستقمة وفؽ جدوؿ
زمني محدد.
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وأطمع المالكي نظ ارءه مف الدوؿ العربية عمى األوضاع والتطورات السياسية والميدانية في األرض
المحتمة ،ووضع الوزراء العرب بصورة المخططات اإلسرائيمية لتقسيـ المسجد األقصى مكانياً وسعييا
المتواصؿ لتقسيمة زمانياً ،إضافة إلى استمرار السياسية التيويدية لعزؿ مدينة القدس ،مف خالؿ تكثيؼ
بناء المستوطنات ومخططاتيا لبناء أكثر مف  55ألؼ وحدة استيطانية في محيط مدينة القدس ،ما يعني
عزليا واغالؽ الطريؽ أماـ إقامة دولة فمسطينية مستقمة وفؽ "حؿ الدولتيف".
يشار إلى أف ىذا االجتماع يأتي بناء عمى طمب قدمتو دولة فمسطيف ،في نطاؽ استمرار عمؿ المجنة
وتحركاتيا ومتابعتيا لنتائج تحركيا المستمر ،كذلؾ لبحث سبؿ أفاؽ الحؿ السياسي إلنياء االحتالؿ
والخطوات الالزمة لتوفير الحماية الدولية لمشعب الفمسطيني ،ومواجية التصعيد األخير لمحرب اإلسرائيمية
الشاممة ضد الشعب الفمسطيني وممتمكاتو ومقدساتو اإلسالمية والمسيحية ،إضافة لميجمة االستيطانية
التي تعيؽ إمكانية حؿ الدولتيف واقامة دولة فمسطينية مستقمة.

صحيفة القدس المقدسية2016/1/10 ،
مقاالت وحوارات:
"ىآرتس" :تحسف ممحوظ عمى مستوى التنسيؽ األمني مع السمطة
كشفت صحيفة "ىآرتس" العبرية ،عف تحسف ممموس ط أر عمى مستوى التنسيؽ األمني مع أجيزة السمطة
في الضفة الغربية المحتمة مؤخ اًر ،مؤكدة أنو تحوؿ إلى تنسيؽ عمى مدار الساعة.
ونقمت الصحيفة عف مصادر أمنية إسرائيمية قوليا ،إف تحسناً ممموساً عمى مستوى التنسيؽ األمني ط أر
خالؿ الشير األخير وتمثؿ بمنع أجيزة السمطة لممتظاىريف مف الوصوؿ لنقاط التماس بالضفة باإلضافة
النخفاض ممموس عمى مستوى "التحريض".
وأضافت أف تعميمات صدرت مف رئيس السمطة محمود عباس بالعمؿ عمى تيدئة األوضاع وأنو جرت
العودة إلى اعتقاؿ أنصار حماس في ىذا اإلطار.

07

وفي ىذا السياؽ ،قاؿ المحمؿ العسكري لصحيفة "ىآرتس" ،عاموس ىرئيؿ ،إف تراجعاً حصؿ في مشاركة
عناصر حركة فتح في المظاىرات ،وأف عناصر أجيزة السمطة عادوا إلى الظيور بزيِّيـ الرسمي في
مواقع المواجيات ،بعد أف كانوا يتجنبوف الوصوؿ إلى ىناؾ ،أو يحضروف بأعداد قميمة وبالزي المدني.
وأوضح ىرئيؿ أف دولة االحتالؿ تعزو ىذا التغيير إلى جممة مف األسباب ،بينيا خشية السمطة مف
استغالؿ حركة حماس لتجدد المواجيات لتحويؿ "اليبة الحالية" إلى انتفاضة ثالثة يتـ استخداـ األسمحة
النارية فييا ،وربما يتـ تجديد العمميات االستشيادية ،أو لمحاولة تقويض حكـ السمطة.
ويشير المحمؿ العسكري في ىذا السياؽ إلى اعتقاؿ قوات االحتالؿ لػ  25شاباً مف عناصر حركة حماس
الشير الماضي ،نشطوا في شبكة أقاميا الذراع العسكري لحماس في القدس والضفة ،كما تـ الكشؼ عف
مختبر لتصنيع المواد المتفجرة في أبو ديس ،وجرى ضبط عبوات ناسفة ،واعتقؿ عدد مف الشباف يشتبو
بأنيـ كانوا ينووف تنفيذ عمميات فدائية.
ويضيؼ ىرئيؿ أنو مف المرجح أف ضبط ىذه المجموعة أثار قمؽ السمطة ،ما دفعيا إلى اعتقاؿ عدة
"خاليا نائمة" لحركة حماس يشتبو بأنيـ يعيدوف تنظيـ أنفسيـ لمقياـ بعمميات في منطقتي نابمس والخميؿ.
وأشارت الصحيفة إلى أف تحسف التنسيؽ األمني األخير بمور تصو اًر لدى أجيزة األمف الصييونية
يقضي بضرورة مقابمة ىذه الخطوة الفمسطينية بمبادرات حسف نية محدودة مف جانب دولة االحتالؿ
لمسمطة ،ما يمكنيا مف السيطرة أكثر عمى األوضاع حتى لو لـ يكؼ ذلؾ لوقؼ موجة العمميات الحالية.
ومع ذلؾ فقد شككت األجيزة األمنية الصييونية بقدرة نظيرتيا الفمسطينية عمى مكافحة المقاومة الفردية
السائدة بالضفة منذ بداية شير أكتوبر مف العاـ الماضي؛ نظ اًر إلى عدـ توفر معمومات مسبقة.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/1/7 ،
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جنى االنتفاضة في مئة يوـ ..عشر ثمرات باكورة الحصاد..
محمد أبو طربوش
مئة يوـ مضت ولـ تنطفئ جذوة انتفاضة القدس ولـ تخمد ثورتيا التي برىنت أف نضاؿ الشعب
الفمسطيني لـ ولف يصدأ ،وأف روح المقاومة بقيت كما ىي في نفوس الشباب وعزائميـ وبيف أضمع
إرادتيـ التي حطمت كؿ محاوالت تكويف "الفمسطيني الجديد" ،وبرىنت عف فشؿ مشاريع السالـ السياسي
واالقتصادي والتنسيؽ األمني ،وقيرت كؿ التحديات التي مورست إلضعاؼ المقاومة وبناىا واغالؽ
مؤسساتيا ومالحقة كوادرىا ،وتحدت كؿ سمبية وضبابية المشيد المحمي واإلقميمي وغياب الموقؼ
السياسي والدعـ العربي واإلسالمي ،ونجحت انتفاضة القدس المستمرة رغـ كؿ التحديات والعوائؽ بإرادة
شبابية وشعبية متمسكة بالثوابت والحقوؽ المشروعة لمشعب الفمسطيني في حصاد بعض المكتسبات التي
مف المبكر حصرىا ،ولعؿ أبرز ىذه المكتسبات تتجمى باآلتي:
.1

تجميد مشروع التقسيـ الزماني والمكاني في المسجد األقصى المبارؾ رغـ كؿ المحاوالت الجادة

والحثيثة التي قاـ بيا االحتالؿ.
.2

إعادة قضية فمسطيف والقدس إلى االىتماـ السياسي واإلعالمي والجماىيري العربي واإلسالمي،

بعد أف تصدرت األوضاع الداخمية لمدوؿ العربية  -التي أطمؽ عمييا عرفًا "ثورات الربيع العربي" -خالؿ
األعواـ السابقة دائرة االىتماـ.
.3

تحقيؽ حالة مف االلتفاؼ الشعبي حوؿ الثوابت التاريخية لمقضية الفمسطينية ومشروع المقاومة،

األمر الذي أجبر السمطة الفمسطينية لمتفاعؿ مع حدث االنتفاضة واعادة النظر بعالقتيا مع فصائؿ
شكميا والتخفيؼ مف لعنة التنسيؽ األمني العمني مع االحتالؿ.
المقاومة ولو ً
.4

تقويض العممية السممية مع االحتالؿ ومشروع السالـ االقتصادي وكؿ المحاوالت الحثيثة لتدجيف

المواطف الفمسطيني واغراقو باالستحقاقات والقروض المالية ،وحمـ دايتوف ومولر األمني.
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.5

ودبموماسيا لدى المجتمع الدولي ،وكشؼ وجيو القائـ عمى
إعالميا
إضعاؼ صورة االحتالؿ
ً
ً

.6

تعزيز الخالفات داخؿ المؤسسة الرسمية اإلسرائيمية حيث توالت االتيامات المتبادلة بيف األحزاب

التطرؼ الرسمي والشعبي والتطيير العرقي والقتؿ واإلجراـ وتشويو الحقائؽ.

اإلسرائيمية التي حممت كؿ منيا المسؤولية لمطرؼ اآلخر في اندالع انتفاضة القدس وتأجيج الشارع
الفمسطيني.
.7

صناعة مناخ مف الرعب عمى المستوى األمني وفرض حالة مف الضغط النفسي واليستيريا داخؿ

المجتمع "اإلسرائيمي" نتيجة تصاعد العمميات الفمسطينية "الفردية" ،والشعور بانعداـ األمف الشخصي لدى
الجميور "اإلسرائيمي" وفقداف الثقة بالسمطات األمنية اإلسرائيمية.
.8

ىزت ثقة الجميور "اإلسرائيمي" برئيس حكومتو بنياميف نتنياىو الذي كاف يمقب برجؿ األمف بعد

سمبا عمى صورة حكومة
أف فشؿ في إعادة األمف ومكافحة عمميات الطعف والدىس ،وىو ما انعكس ً
حاليا حالة مف التخبط السياسي تعبر عف إفالس سياسي وأمني "إسرائيمي" في التعامؿ
نتنياىو التي تعيش ً

مع انتفاضة القدس.
.9

استنزاؼ االحتالؿ في أزمة اقتصادية حيث برزت مؤشرات ليا دالالت كبيرة عمى تراجع أداء

االقتصاد اإلسرائيمي إذ بمغت نسبة الخسائر االقتصادية في قطاع السياحة مثالً حوالي خمسة مميارات
شيكؿ شيرًيا أي حوالي مميار ونصؼ المميار دوالر.
.10

تراجع أرقاـ اليجرة الييودية الوافدة إلى "إسرائيؿ" بسبب تدني عوامؿ جذب المياجريف الييود

بشكؿ ممموس ،مقابؿ تصاعد طمبات الشباب الييود لميجرة إلى الدوؿ األوروبية وأمريكا الشمالية بسبب
انعداـ األمف اإلسرائيمي.
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وىكذا يتبيف أف المشيد اإلجمالي النتفاضة القدس يبرز في حيثياتو أنيا نجحت في تحقيؽ عدد مف
بعيدا عف حصرىا بالنقاط التي أوردناىا أعاله ،كما نجحت في قير العوائؽ والتحديات
المكتسبات ً
والظروؼ الصعبة واستمرت بجيود شعبية محضة ،واف كاف المطموب أف تحذو النخبة السياسية

الفمسطينية حذو الشعب وتقود المشيد وتصوب طاقاتو وتستثمر إمكانياتو في تحسيف فرص الوصوؿ إلى
أىداؼ واقعية تحقؽ بالمنظور القريب بعض المكتسبات لمشعب الفمسطيني في ظؿ المعطيات الراىنة
ودوليا.
محميا
ً
ً
وبعيدا عف اإلسياب البحثي في السيناريوىات التي تتحدث عف استدامة االنتفاضة مف عدمو أو
وىنا
ً

االستغراؽ بتحميؿ الوضع المحمي واإلقميمي وتأثيراتو عمى االنتفاضة ،ال بد مف البحث بجدية عف أدوات
وسبؿ لدعـ انتفاضة القدس تسيـ حقيقة ببناء استراتيجية وطنية داعمة النتفاضة القدس تحدد ىيئاتيا
ولجانيا الميدانية واألىداؼ والوسائؿ والفعاليات حتى إنجاز األىداؼ الفمسطينية العميا مف أجؿ الحرية
والتحرر..
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