تقرير القدس اإلخباري األسبوعي
 11-13نيسان/إبريل 2016

الخبر الرئيس:
"اليونسكو" تنفي عالقة الييود باألقصى وترفض مصطمح
"جبؿ المعبد"

أبرز العناوين:
 األردف يقرر إيقاؼ تركيب كاميرات باألقصى
اطنا وىدـ  49منشأة بالقدس في الربع األوؿ مف عاـ 2016
 تقرير :االحتالؿ قتؿ  12مو ً
 االحتالؿ يسمّـ أوامر ىدـ ألكثر مف  11منشأة بالقدس

 رائد صالح" :حكومة االحتالؿ تُخطط لػتصفية قيادات الداخؿ"
 لقاء أمني بيف اإلسرائيمييف والسمطة ...و"الشاباؾ" يرفض تقميص نشاطو بمناطؽ "أ"
مستوطنا بانفجار حافمة في القدس
 عممية فدائية :إصابة 21
ً
اإلسالمية :لف نرضى حموًال مؤقتة
القمة
ّ
 عباس خالؿ ّ
***

شؤون المقدسات:
صحيفة عبرية تؤكد عقد قراف مستوطنيف في األقصى:
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية يوـ األربعاء ( ،)4/13النقاب عف تنظيـ مستوطنيف
متطرفيف مراسـ عقد زواجيـ داخؿ المسجد األقصى المبارؾ ،كاف آخرىا قبؿ عدة أياـ ،وفؽ ما كشفو
"معيد المعبد".
وأشارت الصحيفة إلى أف الحاخاـ المتطرؼ حاييـ ريتشماف ،مدير "النشاط الدولي لممعبد" ،استجاب
لطمب شابيف مخطوبيف وعقد زواجيما في المسجد األقصى .وأعربت مصادر إسرائيمية ،حسب الصحيفة،
أف مف شأف ىذه األعماؿ التي يعتبرىا المستوطنوف "إنجا اًز غير مسبوؽ" منذ ما يسمى "خراب المعبد"،
أف تساىـ في اشتعاؿ األوضاع في األرض الفمسطينية ،ال سيما عشية "عيد الفصح" الييودي بعد أياـ.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/4/13 ،
صبري :إبعاد المقدسييف عف األقصى تمييد إسرائيمي لتقسيمو زمانيًّا
ح ّذر الشيخ عكرمة صبري ،رئيس الييئة اإلسالمية العميا ،أف االحتالؿ اإلسرائيمي ال يزاؿ يحاوؿ تطبيؽ
تمييدا ليذا
تعد
موضوع التقسيـ الزماني في األقصى ،الفتًا إلى أف تصعيد االعتقاالت وعمميات اإلبعاد ّ
ً

التوجو اإلسرائيمي.

وقاؿ صبري مساء الخميس (" ،)4/14منذ خمس سنوات نالحظ المحاوالت االحتاللية بشأف األقصى وقد
فشمت جميعيا ،وسيعود االحتالؿ مرة تمو المرة لتنفيذ مخططو بشأف التقسيـ الزماني مف خالؿ
اإلعتقاالت وعمميات اإلبعاد" .وأشار صبري إلى أف الشرطة االحتاللية تالحؽ الحافالت التي تنقؿ
المصميف إلى األقصى وتمنع وصوليا؛ بيدؼ تقميؿ عدد المسمميف في المسجد األقصى المبارؾ .وقاؿ:
تدعي أنيا تحافظ عمى الوضع القائـ في األقصى" ،الفتًا إلى أف تمؾ
"مع األسؼ فإف سمطات االحتالؿ ّ
السمطات "تفسر الوضع القائـ عمى مزاجيا" .وأضاؼ "نحف نقوؿ إف المراد بالوضع القائـ ىو الوضع
التاريخي الذي كاف عميو المسجد األقصى قبؿ حرب حزيراف/يونيو عاـ ."67
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"اليونسكو" تنفي عالقة الييود باألقصى:
اجتمع المجمس التنفيذي لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية والعموـ والثقافة "اليونيسكو" يوـ الجمعة ()4/15
في باريس ،ومرر وثيقة بأغمبية  33دولة ،ومعارضة  6دوؿ ،وامتناع  17دولة ،ال تعترؼ بأي عالقة
لمييود في المسجد األقصى .وورد في نص القرار اعتماد تسمية "المسجد األقصى" فقط عمى الموقع،
نظ اًر لإليماف بأنو المكاف الذي صعد منو النبي الكريـ محمد عميو الصالة والسالـ إلى السماء ،كما أدانت
أيضا اإلجراءات اإلسرائيمية ضد الفمسطينييف في شرقي القدس المحتمة.
ً

وىاجـ رئيس حكومة االحتالؿ بيناميف نتنياىو منظمة "اليونيسكو" مساء السبت ( ،)4/16لقوليا "إف

الييود ليس ليـ صمة بالمسجد األقصى" .وقاؿ نتنياىو إف منظمة اليونيسكو "تتجاىؿ" ما زعـ أنيا "عالقة
مدعيا أف "المعبديف األوؿ والثاني" ُشّيدا لمدة
تاريخية فريدة مف نوعيا تربط الديانة الييودية بجبؿ المعبد"،
ً

ألؼ سنة ىناؾ وأف كؿ ييود العالـ صموا في المسجد خالؿ آالؼ السنيف.

وتعقيبا عمى القرار ،قاؿ أميف عاـ المجنة الوطنية الفمسطينية لمتربية والثقافة والعموـ ،مراد السوداني ،إف
ً

ىذه الق اررات إذا لـ تجد مساحة لمتنفيذ ستبقى حب اًر عمى ورؽ ،خاصة أف الدولة العبرية تضرب بعرض
الحائط الق اررات األممية كافة .ودعا كافة الدوؿ العربية واإلسالمية واألمـ المتحدة ،لمعمؿ بجيد إللزاـ
الدولة العبرية بتطبيؽ الق اررات األممية كافة.
ورحبت الحكومة الفمسطينية بقرار منظمة "اليونسكو" رفض استخداـ مصطمح االحتالؿ اإلسرائيمي "جبؿ
المعبد" واالستمرار باستخداـ المسمى العربي اإلسالمي "المسجد األقصى" .وطالبت الحكومة المنظمة
الدولية بالتحرؾ العاجؿ مف أجؿ وقؼ االنتياكات الخطيرة بحؽ مدينة القدس والمسارعة الى تنفيذ ق ارراتيا
في ىذا اإلطار ،كما تطالب المنظمة الدولية ومؤسسات المجتمع الدولي كافة بالتحرؾ العاجؿ مف أجؿ
وقؼ االنتياكات اليومية بحؽ المقدسات التي تتمثؿ باقتحامات المسجد األقصى ومحاوالت فرض واقع
احتاللي مزّيؼ .كما رّحبت حركة فتح بقرار منظمة "اليونسكو" ،ودعت في بياف لمناطؽ باسميا في

أوروبا جماؿ نزاؿ المستويات الدبموماسية كافة اعتماد األسماء الحقيقية لممواقع التاريخية والدينية كما
وردت في قرار "اليونسكو" والتوقؼ عف استخداـ المصطمحات االستعمارية التي تدسيا الدولة العبرية في
اإلعالـ.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+صحيفة القدس المقدسية2016/4/19 ،
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استمرار حظر دخوؿ أعضاء "الكنيست" لممسجد األقصى:
ذكرت مصادر عبرية أف المفتش العاـ في شرطة االحتالؿ "روني الشيخ" قرر االستمرار في حظر زيارة
أعضاء "الكنيست" لممسجد األقصى ،حتى إشعار آخر.
وكاف "الشيخ" قد بعث برسالة إلى رئيس "الكنيست" "يولي ادلشتايف" أوضح لو فييا أنو اتخذ ىذا القرار
استنادا إلى توصية مف الجيات األمنية وبموافقة المستشار القانوني لمحكومة ا"فيحاي مندلبميت" .وأضاؼ
"الشيخ" بأف ىناؾ محاوالت مف قبؿ مف اسماىـ بالمتطرفيف مف "الجانبيف" القياـ باعماؿ استف اززية قبيؿ
"عيد الفصح" الييودي ،مشي اًر إلى أف زيارة النواب لممسجد مف شأنيا أف تؤدي إلى تصعيد حدة التوتر في
تعرض فييا األمف الى الخطر ،مشي اًر إلى أنو سيتـ النظر في موضوع دخوؿ أعضاء
المكاف إلى درجة ّ
"الكنيست" لممسجد بعد انتياء "عيد الفصح".

صحيفة القدس المقدسية2016/4/18 ،
األردف يقرر إيقاؼ تركيب كاميرات باألقصى:
يح لوكالة األنباء األردنية "بت ار" ،يوـ اإلثنيف
أوضح رئيس الوزراء األردني عبد اهلل النسور في تصر ٍ
( ،)4/18أف "مشروع تركيب الكاميرات في المسجد المبارؾ لـ يعد توافقيًّا ،وقد يكوف محؿ خالؼ،
وبالتالي فقد قررنا التوقؼ عف المضي في تنفيذه بسبب ردود أفعاؿ أىمنا في فمسطيف المتوجسة مف
المشروع والمشككة في مراميو وفي أىدافو" .وأضاؼ" :إننا نحترـ آراء جميع إخوتنا في فمسطيف ،ونؤكد
دوما دعمنا الكامؿ والتاريخي لخيارات وتطمعات الشعب الفمسطيني وسيادتو عمى ترابو الوطني ومف
ً
ضمنو المسجد األقصى ،ووقوفنا إلى جانبو في كؿ الظروؼ واألحواؿ".
وقاؿ النسور" :كاف اليدؼ األساسي مف التوجو والطرح األردني لنصب كاميرات األقصى ،في ساحاتو
وليس داخؿ المساجد ،ىو رصد وتوثيؽ االنتياكات اإلسرائيمية المتكررة لألماكف المقدسة بكامؿ مساحتو
دونما" .وأضاؼ أف تمؾ الكاميرات كانت ستجني فوائد قانونية وسياسية واعالمية في مواجية
البالغة ً 144
ائيميوف بسبب عدـ توثيقيا ،إضافة
االعتداءات المتكررة عمى حرمة المقدسات التي كاف يتنصؿ منيا اإلسر ّ
إلى الفائدة الكبرى حيث ستزيد مف ربط المسمميف في أصقاع العالـ كافة باألماكف المقدسة ،وتزيد مف
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تعاطفيـ ودعميـ ليا .وأشار رئيس الوزراء األردني إلى أف الدولة العبرية حاولت في البداية عرقمة
المشروع بأساليب مختمفة "إال أننا تغمبنا عمييا".
ثمف رئيس "الحركة اإلسالمية" في األراضي المحتمة عاـ  ،48الشيخ رائد صالح،
وفي سياؽ متصؿّ ،

معتبر ّأنو "قرار في االتّجاه الصحيح مف قبؿ الحكومة األردنية" .وأضاؼ أف
ًا
إلغاء تركيب الكاميرات،

العدوؿ عف القرار ىو "توافؽ مع الموقؼ العاـ ألىمنا في مدينة القدس المباركة وما حوليا ،والذيف ح ّذروا
مف خطورة ىذه الكاميرات ،وبشكؿ خاص عمى أىمنا المرابطيف فيو".
بدوره قاؿ رئيس حزب "الوفاء واإلصالح" ،في االراضي المحتمة عاـ  ،48حساـ أبو ليؿ ،إف موضوع
الكاميرات كاف "مقمقًا ًّ
جدا لمفمسطينييف ،خاصة لرواد المسجد األقصى ،ألنيا باألساس كانت ستخدـ
وستتوجو عدساتيا عمى المرابطيف والمعتكفيف ومف يشد الرحاؿ لألقصى.
االحتالؿ وىو مف سيتحكـ بيا،
ّ
وداعيا األردف
مثمًنا ىذا الدور،
ً
واعتبر أبو ليؿ تراجع الحكومة األردنية عف ىذا القرار "خطوة إيجابية"ّ ،

إلى "فرض سيادتو الكاممة عمى المسجد األقصى ،وانياء تح ّكـ االحتالؿ وعناصره بو".

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/4/19 ،
مستوطنوف يقتحموف باحات األقصى ..وتدريبات تممودية عمى "ذبح قرابيف" خالؿ "الفصح" العبري:
جدد مستوطنوف يوـ األربعاء ( ،)4/13اقتحاميـ لممسجد األقصى المبارؾ ،بمجموعات صغيرة ومتتالية،
ّ
مف باب المغاربة ،وبحراسات ُشرطية معززة ،ومشددة .وأكد عامموف في األقصى أف عدداً مف
المستوطنيف تمقوا شروحات مستفيضة عف أسطورة "المعبد" ،حيث تركزت تمؾ الشروحات في منطقة باب
الحرش" الواقعة بيف باب األسباط والمصمى المرواني في األقصى.
الرحمة ،المعروفة باسـ منطقة " ُ

واقتحمت مجموعات مف المستوطنيف يوـ الخميس ( )4/14المسجد األقصى المبارؾ مف جية باب

المغاربة ،وسط حراسة عناصر مف الوحدات الخاصة والتدخؿ السريع التابعة لشرطة االحتالؿ ،التي
رافقتيـ وأحاطت بيـ خالؿ تجواليـ في ساحات المسجد األقصى الغربية.
وأعمنت قوات االحتالؿ عف إعادة السماح ألىالي قطاع غزة الذيف تتجاوز أعمارىـ فوؽ الػ  60عاماً مف
السفر لمصالة بالمسجد األقصى أياـ الجمعة ،وفقًا لشروط وترتيبات خاصة ،وذلؾ بعد منع داـ قرابة
الشير .وأوضح منسؽ أعماؿ حكومة االحتالؿ في المناطؽ الفمسطينية يوآؼ مردخاي أنو سيتـ السماح لػ
عاما بدخوؿ األقصى .فيما أدى حوالي
 200شخص مف سكاف قطاع غزة ممف تفوؽ أعمارىـ الػ ً 60
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 65ألؼ مصؿ صالة الجمعة ( )4/15في المسجد األقصى المبارؾ وسط إجراءات إسرائيمية مشددة.
واستنكر خطيب المسجد األقصى الشيخ يوسؼ أبو اسنينة اعتقاؿ سمطات االحتالؿ الجمعة الماضية
خطيب األقصى الشيخ محمد سميـ عمى خمفية خطبتو بدعوى التحريض ،وقاؿ إف الخطبة ال يوجد فييا
أي شي مف التحريض ولكنو الظمـ .وأشار إلى ما يتعرض لو المسجد األقصى مف اقتحامات يومية مف
عشية "األعيا" الييودية ،واالعتقاالت الظالمة بحؽ رواده.
قبؿ المستوطنيف ّ

واستأنؼ مستوطنوف ومجندات شرطة االحتالؿ بمباسيف العسكري ،اقتحاميـ لممسجد األقصى المبارؾ يوـ

األحد ( ،)4/17مف باب المغاربة ،ونفذوا جوالت مشبوىة واستف اززية فيو ،وتصدى ليـ المصموف بيتافات
التكبير .ىذا وأحبط حراس المسجد والمصموف محاولة أحد المستوطنيف الييود أداء طقوس وشعائر
تممودية في منطقة باب الرحمة ،واضطرت شرطة االحتالؿ إلى إخراجو مف المسجد ،تحسبا مف ردة فعؿ
المصميف.
ونفّذت "منظمات المعبد" مساء اإلثنيف ،تدريبات افتراضية عمى ذبح "قرابيف الفصح العبري" في البؤرة
المطؿ عمى القدس القديمة والمسجد األقصى
االستيطانية "بيت أوروت" في حي جبؿ الزيتوف/الطور ُ
المبارؾ ،بمشاركة كبار حاخامات الييود ومف أبرزىـ :حاخاـ القدس آريو شطرف ،وحاخاـ صفد شموئيؿ
الياىو ،والحاخاـ المتطرؼ ييودا غميؾ ،وأوري شريكي ،وعضو حزب "الميكود" ميكي زوىار ،وبحراسة
معززة ومشددة مف شرطة وجنود االحتالؿ .وتضمنت تمؾ التدريبات ىتافات وشعارات تدعو لطرد
المسمميف منو ،والتسريع بعممية بناء "المعبد" مكاف األقصى ،ونصبت خمفيا الفتة كبيرة تتوسطيا صورة
لمجسـ "المعبد" في قمبو "المذبح" ،وبقربيا منصة أخرى تـ تخصيصيا لعممية التدريب االفتراضي عمى
تقديـ "القرابيف" .وكانت القناة العبرية السابعة– التابعة لممستوطنيف–أظيرت نتائج استطالع عمى
شخصا ،أظيرت تأييد نحو  %70لمفعالية،
االإنترنت حوؿ فعالية تقديـ "القرابيف" ،شارؾ فييا نحو 681
ً
ووصفوىا بالمناسبة ،والجميمة ،فيما قاؿ نحو  %30أف الوقت لـ يحف ليا بعد.

وجدد مستوطنوف يوـ اإلثنيف ( )4/18اقتحاميـ لممسجد األقصى مف باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة
مف عناصر الوحدات الخاصة والتدخؿ السريع بشرطة االحتالؿ ،فيما تصدى المصموف ليذه االقتحامات
بيتافات التكبير.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/4/19 ،
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شؤون المقدسيين:
"اإلعالـ" :االحتالؿ قتؿ  12مواطًنا وىدـ  49منشأة بالقدس في الربع األوؿ مف العاـ

أكد تقرير صدر عف "وحدة شؤوف القدس" في و ازرة اإلعالـ الفمسطينية ،يوـ األربعاء ( ،)4/13أف الربع

ائيميا بالقدس المحتمة في مختمؼ المجاالت .وأوضح التقرير أف
األوؿ مف عاـ  ،2016شيد تصعيداً إسر ً
اطنا استشيدوا في القدس المحتمة ،منيـ طفمة وأـ لخمسة أطفاؿ أصيبت بثالث رصاصات في
 12مو ً

الرأس والبطف أثناء سيرىا في شارع الواد بالقدس القديمة .وال تزاؿ دولة االحتالؿ تحتجز جثاميف 12
شييداً ارتقوا خالؿ الفترة مف  2015/10/8وحتى .2016/3/9
وأضاؼ التقرير أف سمطات االحتالؿ ىدمت  49منشأة ،وتركزت عمميات اليدـ في سمواف والعيساوية
اطنا ،مف بينيـ  16سيدة ،و 216طفالً .وفي مجاؿ
وجبؿ المكبر .كما اعتقمت قوات االحتالؿ  456مو ً

االستيطاف ،أشار التقرير إلى أف  18أسرة مف عائمة الرجبي في سمواف ،ميددة باالستيالء عمى األرض
المقامة عمييا بيوتيـ منذ عشرات السنيف ،بدعوى أنيا ممموكة لييود مف اليمف منذ العاـ  .1881كما
تتسع التشققات في المنازؿ وطرؽ منطقة وادي حموة في سمواف نتيجة الحفريات .وقاـ مستوطنوف بكتابة
شعارات عنصرية عمى جدراف كنيسة "رقاد العذراء" البندكتانية ،وكذلؾ معيد "الكينوت" التابع لمبطريركية
األرثوذكسية.
اطنا عف المسجد األقصى لفترات تصؿ إلى  6أشير ،وتـ سحب 4
ووفقًا لمتقرير ،أبعدت سمطات  11مو ً
بطاقات ىوية ،كما تـ حرماف عشرات مف المدرجة أسمائيـ عمى "القوائـ السوداء" مف مخصصات

"التأميف الوطني" المتمثمة بالتأميف الصحي ومخصصات األطفاؿ والشيخوخة وضماف الدخؿ ،وىؤالء
معظميـ نساء يرابطف في المسجد األقصى لمتصدي العتداءات المستوطنيف.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/4/13 ،
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"العميا اإلسرائيمية" تمغي قرار منع إدخاؿ منتجات فمسطينية لمقدس:
قررت محكمة االحتالؿ "العميا" اإلبقاء عمى السماح بإدخاؿ منتجات  5شركات ألباف ولحوـ فمسطينية إلى
أسواؽ القدس المحتمة ،ممغيةً بذلؾ ق ار اًر سابقًا مف و ازرة الزراعة اإلسرائيمية بمنع دخوؿ منتجات ىذه
الشركات لممدينة.
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيمية يوـ الخميس ( ،)4/14أف القرار أتخذ إلى حيف عقد المحكمة جمسة أخرى
حمودة لممنتجات
لمنظر في القضية خالؿ شير تموز/يوليو المقبؿ ،وذلؾ عقب التماس ّ
قدمتو شركة " ّ
الغذائية" الفمسطينية لوقؼ إدخاؿ منتجاتيا إلى البالد .وانتقد وزير الزراعة في حكومة االحتالؿ "أوري

بشدة قرار المحكمة ،قائالً" ،إنو مسؤوؿ بحكـ منصبو عف ضماف مطابقة المنتجات الغذائية التي
ارئيؿ" ّ
المحددة في الو ازرة" ،في إشارة منو إلى أف منع دخوؿ ىذه المنتجات
تدخؿ الدولة العبرية لممعايير المينية
ّ
لمقدس سببو عدـ جودتيا .وأضاؼ أف و ازرة الزراعة ستمجأ إلى اتخاذ الوسائؿ المتوافرة كافة بغية تسريع
حرصا منيا عمى صحة المواطف اإلسرائيمي".
اإلجراءات القضائية " ً

وكانت مصادر رسمية فمسطينية أكدت سابقا أف القرار لو أبعاد سياسية تيدؼ إلى الضغط عمى السمطة

الفمسطينية ،مدلمة عمى ذلؾ بطمب االحتالؿ تقديـ شيادات تصدير ليذه الشركات ،ما يعني اعت ارفًا
ضمنيا مف السمطة بأف القدس "مدينة إسرائيمية" .وقررت الحكومة الفمسطينية قبؿ  3أسابيع منع إدخاؿ
ً
منتجات  5شركات ألباف وعصائر إسرائيمية إلى األسواؽ الفمسطينية ،وذلؾ رداً عمى الخطوة اإلسرائيمية

التي وصفتيا بأنيا مخالفة لالتفاقيات بيف الجانبيف.

صحيفة القدس المقدسية2016/4/14 ،
"العميا" اإلسرائيمية ترجئ النظر في إعادة جثاميف الشيداء المقدسييف:
ذكرت وسائؿ إعالـ عبرية ،صباح اإلثنيف ( ،)4/18أف المحكمة "العميا" اإلسرائيمية قررت تأجيؿ النظر
يدا مف المداوالت في القضية
في قرار إعادة جثاميف الشيداء المقدسييف .وحسب ذات المصادر ،فإف مز ً
ستجري في أعقاب إجازة "عيد الفصح" بعد أسبوعيف.

مقدسيا في الثالجات ،وىـ :ثائر أبو غزالة (19
وتواصؿ سمطات االحتالؿ احتجاز جثاميف  12شييداً
ً

عاما) ،والشييد بياء
عاما) ،والشييد الطفؿ حسف مناصرة ( 15عاماً) ،والشييد عالء أبو جمؿ (ً 32
عاما) ،والشييد محمد عبد نمر (37
عاما) ،والشييد الطفؿ معتز أحمد عويسات (ً 16
عمياف (ً 22
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عاما) ،والشييد عبد المحسف حسونة ( 21عاما) ،والشييد محمد أبو خمؼ ( 20عاماً) ،والشييدة فدوى
أبو طير ( 51عاماً) ،والشييد فؤاد أبو رجب ( 21عاماً) ،والشييد عبد المالؾ أبو خروب ( 19عاماً)،
عاما).
والشييد محمد الكالوتي (ً 21

صحيفة القدس المقدسية2016/4/18 ،

االحتالؿ يسمّـ أوامر ىدـ ألكثر مف  11منشأة بالقدس:
سمّمت طواقـ بمدية االحتالؿ ،صباح الجمعة ( ،)4/15أمر ىدـ إداري لمنشأة تجارية (مغسمة سيارات)
تعود لممواطف ىاني غيث في حي البستاف بسمواف بحجة البناء مف دوف ترخيص .ونقمت "قدس برس" عف
سامر الشمودي ،مف جمعية "البستاف -سمواف" قولو ،إف الطواقـ ذاتيا عمّقت أمر ىدـ إداري عمى أحد
يتعرض لػ "ىجمة" لصالح المشاريع االستيطانية .ولفت النظر
ًا
منازؿ حي البستاف،
مشير إلى أف الحي ّ

الشباف في حي
إلى أف تسميـ األوامر في يوـ الجمعة بالذات ،كونيا عطمة المسمميفُ ،يثير استفزاز ّ
مبينا أف االحتالؿ استخدـ "لغة التيديد" بالطرد والترحيؿ مع سكاف الحي.
البستافً ،

وأخطرت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي ،صباح السبت ( ،)4/16بيدـ منزؿ المواطف ياسيف الرجبي ،بحي

البستاف في سمواف جنوب المسجد األقصى ،بحجة البناء مف دوف ترخيص .وقالت زوجة المواطف الرجبي
إف ىذا اإلخطار ىو الرابع ليدـ منزليا ،وأكدت أف عائمتيا "ستواصؿ الصمود في بيتيا ،ولف تتركو ولف
تسمح بيدمو".
وأفاد ممثؿ تجمع "جبؿ البابا" ،عطا اهلل مزارعة ،بأف المحكمة اإلسرائيمية أصدرت يوـ اإلثنيف ()4/18
ق اررات بيدـ  11منزالً تعود لعائمتي "مزارعة" و"جياليف" ،إلى جانب مسجد "عبادة بف الصامت" .ونقمت
مشير إلى أف القرار
ًا
مرة"،
"قدس برس" عف مزارعة أف القرار ّ
ألوؿ ّ
يعبر عف "سابقة قانونية خطيرة تحدث ّ
لـ يراع عدـ وجود مأوى ألىالي تمؾ المنازؿ الذيف سيتـ تشريدىـ .وقاؿ إف المساحة اإلجمالية لممنازؿ

متر
فردا ،وتبمغ مساحة المسجد نحو ً 150ا
نحو ً 880ا
بعا ،وتؤوي ىذه المنازؿ أكثر مف ً 50
متر مر ً
تجمع "جبؿ البابا" في
أف ما تسمى بػ"اإلدارة المدنية" سمّمت ً 12ا
بعا .وأشار إلى ّ
مر ً
أمر بوقؼ البناء في ّ
لكف األمر اليوـ خطير لمغاية" .وطالب مزارعة المؤسسات الفمسطينية
شير شباط /فبراير الماضيّ " ،
والدولية بتعزيز صمود البدو والوقوؼ في وجو االحتالؿ وق ارراتو "اليادفة إلى تيجيرىـ مف أرضيـ لصالح

مشاريع استيطانية ضمف مشروع إي."1

الفمسطيني لإلعالـ2016/4/18 ،

9

مواجيات في أحياء القدس المحتمة:
حررت طواقـ تابعة لبمدية االحتالؿ اإلسرائيمي في القدس المحتمة يوـ األربعاء ( ،)4/13مخالفات مالية
ّ

لعدد كبير مف مركبات المواطنيف قبالة سور القدس التاريخي مف جية باب السمسمة ،بدعوى وقوفيا في
أماكف ممنوعة ،وىاجمت بسطات الباعة في المنطقة ،واستولت عمى بضاعتيـ ،وحررت ألصحابيا
مخالفات عالية .ووصؼ المواطنوف المتضرروف المخالفات بأنيا "كيدية وانتقامية".
وأصيب عشرات الطمبة ،صباح اإلثنيف ( ،)4/18باختناقات شديدة عقب إطالؽ قوات االحتالؿ وابالً مف
القنابؿ الصوتية الحارقة والغازية السامة تجاه الطمبة في شارع المدارس بحي أرس العمود ببمدة سمواف
جنوب المسجد األقصى .وزعمت قوات االحتالؿ أف الطمبة رشقوىا بالحجارة والزجاجات الفارغة ،فيما
انشغمت طواقـ المدارس ،والطواقـ الطبية في المنطقة بتقديـ اإلسعافات لمطمبة .وفي سياؽ متصؿ ،أدانت
و ازرة التربية والتعميـ العالي قياـ قوات االحتالؿ اإلسرائيمي باالعتداء عمى طمبة المدارس .وجددت الو ازرة
دعوتيا لكافة المنظمات ،والمؤسسات ،والييئات الدولية إلى ضرورة التدخؿ العاجؿ والفوري لوقؼ ىذه
الممارسات ،المخالفة لمقواعد واألعراؼ القانونية ،واإلنسانية ،والعمؿ عمى ضماف حماية األطفاؿ
الفمسطينييف ،وتوفير بيئة تعميمية آمنة ليـ.
وأصيب الشاب سفياف األطرش مف حي رأس العمود ببمدة سمواف في القدس ،يوـ الثالثاء ( ،)4/19بعينو
بعد إلقاء جنود االحتالؿ قنبمة صوتية حارقة باتجاىو أثناء قيامو بعممو في المنطقة .وأطمقت قوات
االحتالؿ ،لميوـ الثاني عمى التوالي ،عشرات القنابؿ الصوتية والغازية عمى الطمبة والسكاف في شارع
المدارس في الحي ،بزعـ إلقاء حجارة عمى قوات االحتالؿ.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/4/19،
ويفرج عف آخريف:
ويبعد ُ
االحتالؿ يمدد توقيؼ عدد مف المقدسييفُ ..

قضت محكمة "الصمح" اإلسرائيمية ،يوـ األربعاء ( ،)4/13بإبعاد الشابيف محمد الشمبي وأمجد أبو صبيح
ٍ
كشرط لإلفراج عنيما مف المعتقؿ .كما قضت ذات المحكمة
عف المسجد األقصى المبارؾ لمدة شير
عمى الشابيف بالحبس المنزلي لمدة  7أياـ وكفالة طرؼ ثالث.
ومددت محكمتا االحتالؿ المركزية و"الصمح" بالقدس المحتمة ،اعتقاؿ  42مقدسياً ،بينما حكمت عمى
آخر بالسجف الفعمي .وأوضح محامي مؤسسة الضمير محمد محمود أف قاضي محكمة "الصمح" حكـ
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عمى الفتى محمود أبو اليوى بالسجف الفعمي مدة  7أشير ،وغرامة  2500شيكؿ ،و 4أشير وقؼ تنفيذ
لمدة  3سنوات ،بتيمة إلقاء الحجارة .وجرى تمديد اعتقاؿ الشابيف عبد القادر داري ومحمد أبو ريالة مف
بمدة العيساوية شماؿ شرؽ المدينة حتى تاريخ .2016-4-18
وتقدمت النيابة االسرائيمية في القدس المحتمة يوـ الجمعة ( )4/15بالئحة اتياـ ضد خميس ساليمة (57
عاما) وىو مف منطقة وادي الجوز ،تضمنت اتيامو بالتسبب بقتؿ المجندة في العممية التي نفذىا  3شباف
ً

(استشيدوا) مف بمدة قباطية في باب العمود ،بداية شير شباط/فبراير الماضي .كما وجيت لو النيابة
لممواطف ساليمة تيمة التسبب بالقتؿ بسبب االىماؿ ،والتسبب باألذى عف طريؽ االىماؿ لمجندة أخرى،
وطالبت بتمديد توقيفو الى حيف انتياء االجراءات القضائية ضده.
مف جية أخرى ،قالت مصادر صحافية في مدينة القدس ،إف الصحفية المقدسية المعتقمة منذ  6أياـ
سماح دويؾ ،تعاني مف ظروؼ انسانية صعبة جداً داخؿ سجف الرممة ،حيث يمنع إدخاؿ أي مالبس
واحتياجات خاصة .ومددت محكمة االحتالؿ اإلسرائيمي يوـ الجمعة ،اعتقاؿ الصحفية الدويؾ .وكانت
السمطات اإلسرائيمية أدرجت الصحفية الدويؾ ضمف "القائمة السوداء" التي تضـ أسماء الممنوعات مف
دخوؿ المسجد األقصى ،منذ عدة أشير.
وقررت محكمة االحتالؿ "الصمح" غربي القدس المحتمة ،يوـ األحد ( ،)4/17إبعاد  4مواطنيف مسنيف
ٍ
كشرط إلخالء سبيميـ بعد اعتقاليـ لستة أياـ.
مف سكاف القدس المحتمة 15 ،يوماً عف المسجد األقصى
كما فرضت محكمة االحتالؿ عمى المسنيف األربعة :مرواف اليشمموف ( 60عاما) ،وأنور القاؽ (63
عاما) ،جماؿ النتشة( 42عاما) ،جماؿ العكاوي( 54عاما) ،الحبس المنزلي لمدة  7أياـ ،ودفع كفالة
نقدية قيمتيا  500شيكؿ ،والتوقيع عمى كفالة ورقية قيمتيا خمسة آالؼ شيكؿ .وفي السياؽ ،مددت نفس
المحكمة اعتقاؿ الشابيف المقدسييف :أحمد الجوالني وتقي الزغير إلى يوـ الخميس القادـ.
مددت محكمة االحتالؿ ،يوـ اإلثنيف ( ،)4/18اعتقاؿ الطفؿ المقدسي القاصر معاوية أحمد عمقـ (14
و ّ
عاما) مف سكاف حي بيت حنينا شماؿ القدس ،إلى الثالث مف الشير المقبؿ .يذكر أنيا ليست المرة
ً
األولى التي يتـ فييا تمديد اعتقاؿ الطفؿ معاوية وتأجيؿ محاكمتو.
ي الشرطة والمخابرات
وزعمت الناطقة باسـ شرطة االحتالؿ ،يوـ اإلثنيف ،أف تحقيقًا مشتركاً بيف جياز ّ

مكونة مف
"الشاباؾ" اإلسرائيمييف ،كشؼ عف شبكة لتمويؿ المرابطيف والمرابطات في المسجد االقصى ّ

00

ثالثة فمسطينييف ىـ :نجيب القواسمي ،وخميؿ العباسي وكالىما مف القدس المحتمة ،ومحمد جباريف مف
مدينة أـ الفحـ داخؿ أراضي الػ  48المحتمة ،بػ"دفع مبالغ مالية مف النقود لنشطاء مف المرابطيف
والمرابطات الذيف تـ حظرىـ قانونيا ونشطوا في المسجد األقصى ،مف أجؿ إبعاد الزوار (الييود) ".ولفت
البياف إلى" :أنو إلى جانب التحقيؽ مع أعضاء الشبكة ،تـ كذلؾ التحقيؽ مع النشطاء الميدانييف بجمعية
المرابطيف والمرابطات وذلؾ بعد الكشؼ عف تمويؿ نشاطاتيـ في األقصى".
ومددت محكمة الصمح اإلسرائيمية غربي القدس المحتمة ،يوـ اإلثنيف ،اعتقاؿ الصحفية المقدسية سماح
عاما) حتى العشريف مف شير إبريؿ الجاري ،وذلؾ بعد رفضيا الحبس المنزلي المفتوح،
الدويؾ (ً 24
ودفع كفالة مالية بقيمة  13ألؼ شيكؿ.
حكما بالسجف الفعمي عمى الفتى طارؽ
وأصدرت محكمة االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ الثالثاء (ً ،)4/19
البخاري لمدة  17شي اًر ،وعمى الفتى عالء أبو عيسى لمدة  14شي اًر .يذكر أف الفتييف مف سكاف حي
شعفاط وسط القدس المحتمة .وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ،مساء الثالثاء ،أف
عاما)
المحكمة اإلسرائيمية المركزية في القدس حكمت بالسجف ً 15ا
شير عمى الشاب فارس شريتح (ً 19
مف سكاف كفر عقب بزعـ محاولتو االنضماـ لتنظيـ "داعش" في سوريا.

صحيفة القدس المقدسية  +المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"،
2016/4/19
االحتالؿ يعتقؿ عدداً مف المقدسييف:
اعتقمت سمطات االحتالؿ فجر األربعاء ( )4/13المقدسي مرواف اليشمموف عقب مداىمة منزلو في البمدة
القديمة بالقدس المحتمة .كما تـ اعتقاؿ الشابيف يوسؼ دندف واياد شعالف ،مف منزلييما في بمدة أبو
ديس .وقاؿ مركز "معمومات وادي حموة "إف شرطة االحتالؿ اعتقمت ،مساء األربعاء ،الشيخ ياسر أبو
غزالة ،أحد الموظفيف في مديرية األوقاؼ اإلسالمية في القدس ،والشاب موسى التميمي ،وذلؾ عقب
اقتحاـ منزلييما في حي "واد الجوز" في القدس المحتمة .وأضاؼ المركز الحقوقي أف قوات االحتالؿ
عاما) عقب اقتحاـ منزلو في بمدة سمواف شرقي القدس المحتمة.
اعتقمت
ّ
المسف محمد أميف ياسيف (ً 68
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ويرتفع بذلؾ عدد المعتقميف في القدس وضواحييا إلى  9مواطنيف ،بينيـ موظفاف في مديرية األوقاؼ
اإلسالمية وطفؿ ،وذلؾ مف البمدة القديمة ،وصور باىر ،وجبؿ المكبر ،وواد الجوز ،وأبو ديس ،وسمواف.
وشنت قوات االحتالؿ مساء األربعاء وفجر الخميس ( ،)4/14حممة اعتقاالت واسعة في أنحاء مختمفة
مف مدينة القدس المحتمة طالت عدداً مف المرابطيف في المسجد االقصى المبارؾ ،معظميـ مسنوف
ومرضى .وأفادت مصادر محمية أف مواطنيف اعتقال مف البمدة القديمة ىما ،عطية نعيـ سيوري (60
عاما) ،كما اعتقؿ آخراف مف بيت حنينا ىما ،نبيؿ الشريؼ (70
عاما) ،ومصطفى محمد السمفيتي (ً 67
عاما)،
عاما) .واعتقمت قوات االحتالؿ أيضا كال مف سعيد سمريف (ً 70
عاما) ،وعادؿ أبو ارميمة (ً 68

عاما) ،وعمر عبد سمريف ( 59عاما) ،وطاىر صالح عرفة ( 63عاما)،
ومثقاؿ فايز القاؽ (ً 70

عاما) ،وأبو وساـ الرجبي
عاما) ،وربحي عوشة (ً 63
عاما) ،وتوفيؽ غيث (ً 60
وموسى الجوالني (ً 63
عاما) ،وىـ مف أحياء "الثوري والعباسية ورأس العامود والحارة الوسطى"
عاما) وسفياف جاداهلل (ً 50
(ً 62
ببمدة سمواف.

وادعت شرطة االحتالؿ أنيا اعتقمت بعد ظير الخميس طفميف مقدسييف ( 12عاماً) مف البمدة القديمة في
القدس بزعـ حيازة أحدىما  3سكاكيف في معطفو ،باإلضافة إلى رسالة وداع لذويو .وأقدمت قوة احتاللية
عمى اقتحاـ حي البيضوف في وادي حموة ببمدة سمواف يوـ الجمعة ( )4/15وسط إطالؽ قنابؿ الصوت،
أعقب ذلؾ اعتقاؿ شابيف ىما :ضياء بيضوف وابراىيـ صياـ.
شابا بعد أف داىمت منزلو بحي واد الجوز
واعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ السبت (ً ،)4/16

القريب مف سور القدس التاريخي ونقمتو إلى أحد مراكز التحقيؽ والتوقيؼ في المدينة .كما اعتقمت أف
قوات االحتالؿ فجر األحد ( )4/17الشاب يوسؼ عبيد ،مف قرية العيساوية شرقي مدينة القدس المحتمة.
كما داىمت قوات االحتالؿ منزؿ المواطف محمد محيسف في القرية وسمّمت نجميو بالغيف لمراجعة
مخابرات االحتالؿ ،ومنزؿ الشييد عمر مطر في مخيـ قمنديا شماؿ القدس المحتمة ،كما حاصرت منزؿ
األسير أحمد أنور الزير.
عاما في
واعتقمت شرطة االحتالؿ ،ظير يوـ اإلثنيف ( 3 ،)4/18أطفاؿ تبمغ أعمارىـ نحو الثالثة عشر ً

ائيميا .فيما اعتقمت قوات االحتالؿ ،مساء اإلثنيف ،الطفؿ فؤاد
القدس القديمة ،بزعـ مياجمتيـ طفالً إسر ً

الجعبري ( 15عاما) ،بعد إصابتو برصاصة في فخذه ،وطفالً آخر ،لـ يتـ التأكد مف ىويتو خالؿ
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مواجيات اندلعت مع قوات االحتالؿ في بمدة الراـ شمالي القدس المحتمة .وذكر موقع صحيفة "معاريؼ"
فمسطينيا واعتقموه قرب قمنديا شماؿ القدس .ولـ تفصح
العبرية ،مساء اإلثنيف ،أف جنود االحتالؿ أصابوا
ً
الصحيفة عف طبيعة إصابة المواطف الفمسطيني أو ظروؼ إصابتو .وقالت إف الحدث وقع خالؿ عممية
عسكرية لمجيش في المنطقة وأنو "جرى اعتقالو ونقمو لمعالج" .كما اعتقمت الشرطة اإلسرائيمية  3أطفاؿ
فمسطينييف رشقوا القطار الخفيؼ بالحجارة ،قرب شعفاط بالقدس المحتمة والذي تعرض ألضرار طفيفة.
واعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي يوـ الثالثاء ( ،)4/19المواطنيف محمود أوشع منى ،وأحمد طالؿ
منى ،بعد دىـ منزلييما في حارة السعدية في البمدة القديمة بمدينة القدس المحتمة .وكانت قوات االحتالؿ
داىمت الشارع الرئيسي في البمدة ،وشرعت بإطالؽ وابؿ مف الرصاص الحي والمطاطي والقنابؿ الصوتية
الحارقة والغازية السامة وبشكؿ عشوائي ومكثؼ ،ما تسبب بحاالت اختناؽ واسعة في البمدة.

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"،
2016/4/19
شؤون االحتالل:
خطط االستيطاف تضاعفت  3مرات منذ مطمع :2016
أعمنت حركة "السالـ اآلف" االسرائيمية يوـ الثالثاء ( )4/12أف مشاريع البناء االستيطانية في الضفة
الغربية المحتمة تضاعفت أكثر مف ثالث مرات في الربع األوؿ مف العاـ الجاري ،مقارنة بالفترة ذاتيا مف
العاـ الماضي .وقالت الحركة أنو تـ تقديـ خطط لبناء  674وحدة استيطانية ،في الفترة بيف كانوف
ثاف/يناير وآذار/مارس مف ىذا العاـ مقارنة بػ  194وحدة في الربع األوؿ مف عاـ .2015
وبحسب حاغيت اوفراف ،مف حركة "السالـ اآلف" ،فإف "أرقاـ عاـ  2016تظير حقيقة أف حكومة بنياميف
نتنياىو تواصؿ بشكؿ سري االستيطاف مع ىدؼ واضح ىو جعؿ تطبيؽ حؿ الدولتيف مف المستحيؿ".

صحيفة القدس المقدسية2016/4/12 ،
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معاريؼ :اتفاؽ إسرائيمي – فمسطيني لتشغيؿ مقاوليف وعماؿ بناء فمسطينييف
كشفت صحيفة "معاريؼ" العبرية ،صباح األربعاء ( ،)4/13عف اتفاؽ إسرائيمي -فمسطيني ،لتشغيؿ
مقاوليف وعماؿ بناء فمسطينييف إلنشاء مشاريع سكنية كبيرة داخؿ الدولة العبرية فقط .وبحسب الصحيفة،
فإف االتفاؽ جاء خالؿ اجتماع عقد بيف وزير المالية اإلسرائيمي "موشيو كحموف" ووزير الشؤوف المدنية
الفمسطيني "حسيف الشيخ" ،ومسؤوليف مف مستوى ٍ
ثاف ومختصيف في قطاع البناء والمقاوليف مف الجانبيف،
مشيرةً إلى أف االجتماع عقد بمبادرة مف ما يسمى "منسؽ أعماؿ الحكومة" يؤاؼ مردخاي .وأعرب
الجانباف عف رضاىـ الكبير بشأف االتفاؽ الذي سيعمؿ عمى رفع وتيرة البناء بالمدف اإلسرائيمية ،وينعش

االقتصاد الفمسطيني مف حيث تشغيؿ العماؿ وتحسيف أوضاعيـ اإلقتصادية.
وأشارت الصحيفة إلى أف المسؤوليف اإلسرائيمييف في دائرة اإلسكاف كانوا يخططوف الستقداـ  20ألؼ
عامؿ مف الصيف بسبب حاجتيـ لمعماؿ في ظؿ نقص المساكف والحاجة لمتشييد السريع.

صحيفة القدس المقدسية2016/4/13 ،
"ساندرز" يعيف المناىضة لالحتالؿ "زمرماف" منسقة لسياستو تجاه الدولة العبرية:
عيف المرشح الديمقراطي النتخابات الرئاسة األميركية السيناتور بيرني ساندرز ،الناشطة الييودية
األميركية المناىضة لالحتالؿ سيموف زمرماف "منسقة لمشؤوف الييودية" لمتواصؿ مع الجالية الييودية
األميركية القوية لحشد التأييد إلنياء االحتالؿ والعنصرية اإلسرائيمية ضد الفمسطينييف.
ويخوض ساندرز جدالً حاداً مع منافستو في الترشح لالنتخابات وزيرة الخارجية السابقة ىيالري كمنتوف،
بخصوص "الصراع" الفمسطيني اإلسرائيمي حيث تؤيد كمينتوف استخداـ االحتالؿ لمقوة المفرطة ضد
الفمسطينييف ،وتمقي عمييـ بالموـ في مآسي االحتالؿ اإلسرائيمي في الضفة الغربية وشرقي القدس
المحتمتيف ،في حيف اتيـ ساندرز الدولة العبرية عمناً األسبوع الماضي في مدينة نيويورؾ التي تعج بتأييد
مفرط لحزب "الميكود" ،بقتؿ اآلؼ المدنييف الفمسطينييف وجرح عشرات اآلالؼ منيـ وتدمير أكثر مف 16
ألؼ منزال في غزة خالؿ حرب صيؼ . 2014
جداىا مف "المحرقة النازية" ،بمواقفيا المناصرة
عاما والتي نجا ّ
وتشتير زمرماف البالغة مف العمر ً 26
لمفمسطينييف ولحركة المقاطعة  BDSوالمناىضة لالحتالؿ واالستيطاف اإلسرائيمي ،حيث شكمت تحالفًا
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بيدؼ "إنياء تأييد الييود األميركييف األعمى لالحتالؿ والبطش اإلسرائيمييف ضد الفمسطينييف" وضرورة
قطع المساعدات األميركية المالية والعسكرية والدبموماسية لمدولة العبرية طالما االحتالؿ واالستيطاف
قائماف .وتقوؿ زمرماف إف المشكمة بالنسبة لمشباب الييود األميركييف ىي النفاؽ الذي يتسـ بو مناصرو
الدولة العبرية ،حيث يؤيدوف باستمرار القضايا الميبرالية واإلنسانية في كؿ مكاف ،إال حيف يتعمؽ األمر
بالدولة العبرية ومعاممتيا "الالإنسانية لمفمسطينييف ..المشكمة ىي استمرار االحتالؿ والقمع الذي تمارسو
الدولة العبرية ضد الفمسطينييف مف دوف رادع".

صحيفة القدس المقدسية2016/4/13 ،
شباف يرشقوف القطار الخفيؼ في القدس بالحجارة:
شباف فمسطينيوف ،يوـ األربعاء ( ،)4/13القطار التيويدي الخفيؼ أثناء مروره في "حي شعفاط"
رشؽ ّ

شماؿ مدينة القدس المحتمة ،بالحجارة دوف تسجيؿ إصابات.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/4/13 ،
االحتالؿ يصادؽ عمى بناء  421وحدة استيطانية بالضفة والقدس:
قالت مصادر إعالمية عبرية إف رئيس حكومة االحتالؿ اإلسرائيمي ،بنياميف نتنياىو ،ووزير جيشو
"موشيو يعموف" ،صادقا خالؿ األسابيع القميمة الماضية عمى بناء  421وحدة استيطانية "جديدة" بالضفة
قسما مف ىذه الوحدات
والقدس المحتمتيف .وذكرت صحيفة "ىآرتس" العبرية مساء األربعاء ( ،)4/13أف ً
ستُبنى في المستوطنات "المعزولة" (خارج الكتؿ االستيطانية) ،مشيرة إلى أف المخططات جاءت بعد فترة
دامت سنة مف "التجميد الصامت" إلقرار مخططات جديدة.
وبينت ىآرتس أف المخططات تشمؿ  54وحدة في مستوطنة "ىار براخا" (يسكنيا عدد مف أعضاء
الكنيست مف حزب "الميكود" جنوبي نابمس) ،و 17في مستوطنة "ريفافا" (قرب سمفيت) ،و 48في
مستوطنة "غاني موديعيف" الحريدية (قرب راـ اهلل) ،و 34سكنية في مستوطنة "تقواع" (شرؽ بيت لحـ).
افانا وبناء
وشممت المخططات توسيع مسطح مستوطنة "نوكديـ" (شمالي شرؽ القدس) ،واخالء  69كر ً
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 70وحدة استيطانية ،باإلضافة لبناء  76وحدة في "غفعات زئيؼ" (شماؿ القدس) و 24وحدة في "رمات
ميم ار" و 98وحدة في مستوطنة "نيريا" (قرب قرية رأس كركر غربي راـ اهلل).
وكاف ما يسمى "مجمس التخطيط األعمى" صادؽ في كانوف ثاف/يناير الماضي عمى بناء  153وحدة
استيطانية بالضفة ،فيما تزعـ حكومة نتنياىو أنيا جمدت مخططات بناء في األشير األخيرة بسبب
أبدا خالؿ ىذه الفترة.
ضغوط دولية ،لكف البناء في المستوطنات لـ يتوقؼ ً

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/4/13 ،

نتنياىو :ىناؾ محاوالت الستئناؼ "اليجمات"
قاؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو ،يوـ الخميس ( ،)4/14إف ىناؾ محاوالت فمسطينية
الستئناؼ ما وصفيا بػ "اليجمات اإلرىابية" خاصةً في القدس ،خالؿ "عيد الفصح" لدى الييود ،ومع
قدوـ شير رمضاف بعد شيريف .ونقمت وسائؿ إعالـ عبرية عف نتنياىو قولو إف حكومتو ستعمؿ ضد مف
وصفيـ بػ "المحرضيف" ،ومنع أي ىجمات مف خالؿ نشر مزيد مف العناصر األمنية في مناطؽ
مشير إلى أنو تـ إبالغ السمطة الفمسطينية واألردف وجيات أخرى بذلؾ.
ًا
االحتكاؾ،

صحيفة القدس المقدسية2016/4/14 ،

مستوطنوف يعتدوف عمى سائؽ مقدسي:
اعتدت مجموعة مستوطنيف ،مساء األربعاء ( ،)4/13عمى السائؽ المقدسي ،زىير داود أبو خضير (36
عاما) قرب المحطة المركزية غربي القدس المحتمة ،والذوا بالفرار .وأصيب السائؽ وىو مف سكاف حي
شعفاط وسط القدس المحتمة ،برضوض في أنحاء جسده كافة استدعت نقمو الى مستشفى "ىداسا عيف
كارـ" غربي القدس .ويعمؿ أبو خضير سائقًا لحافمة تابعة لشركة "إيغد" االسرائيمية ،وقد ذكرت عائمة أبو
خضير أف شرطة االحتالؿ لـ تتعامؿ مع الشكوى المقدمة مف قبميـ مساء األربعاء ،وطالبتيـ بتقديـ
شكوى صباح الخميس.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/4/14 ،
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واشنطف "تمتزـ الصمت" إزاء مشروع قرار يديف االستيطاف االسرائيمي:
رفضت الواليات المتحدة يوـ الخميس ( )4/14اإلفصاح عما إذا كانت تعتزـ تأييد مشروع قرار يحاوؿ
الفمسطينيوف استصداره في مجمس األمف الدولي إلدانة دولة االحتالؿ عمى بنائيا مساكف جديدة في
مستوطنات بالضفة الغربية المحتمة .وقاؿ المتحدث باسـ و ازرة الخارجية االميركية جوف كيربي "فيمنا أف
ىناؾ مشروع قرار قدمو الفمسطينيوف بشكؿ غير رسمي في مجمس األمف .لف أعمؽ عمى اقتراح قرار غير
رسميا او عرض عمى مجمس األمف" .وأضاؼ "نحف قمقوف لمغاية مف
قدـ
رسمي ،ليس ىناؾ أي شيء ّ
ً
ىذه التوجيات عمى األرض" ،مشي اًر الى خطورة التوسع االستيطاني عمى "حؿ الدولتيف" .وتابع المتحدث

األميركي "سندرس كؿ الخيارات التي تتيح المضي قدما نحو تحقيؽ أىدافنا المشتركة بأف يكوف ىناؾ
سالـ دائـ بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف".

صحيفة القدس المقدسية2016/4/15 ،
رائد صالح :حكومة االحتالؿ تُخطط لػتصفية "قيادات الداخؿ"
ح ّذر رئيس "الحركة اإلسالمية" في األراضي المحتمة عاـ  ،48الشيخ رائد صالح يوـ الجمعة (،)4/15
مف محاولة األجيزة األمنية اإلسرائيمية "تصفية" مجموعة كبيرة مف القيادات العربية الناشطة ،بزعـ
"محاربة اإلرىاب" .وأوضح أف اعتقاؿ القيادات العربية "وبشكؿ جنوني" ييدؼ إلى "تخويؼ وبث الرعب
مؤكدا" :ولكف إرادتنا أقوى مف الظمـ واالحتالؿ اإلسرائيمي" .وطالب
في األوساط العربية والفمسطينية"،
ً
رئيس الحركة اإلسالمية الفمسطينييف في مختمؼ أماكف وجودىـ بالدفاع عف حقوقيـ ونصرة المسجد
األقصى المبارؾ.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/4/15 ،
ًّ
ردا عمى شكوى نتنياىو ..زحالقة :اقتحاـ األقصى ىو ما يزيد التوتّر
رد النائب عف "التجمع الوطني الديمقراطي" في "القائمة المشتركة" د .جماؿ زحالقة عمى طمب رئيس
وزراء االحتالؿ ،بنياميف نتنياىو ،مف المستشار القضائي لحكومة االحتالؿ ،فتح تحقيؽ ضد زحالقة
جي ًدا".
بتيمة التحريض ،قائالً" :ال أساس قانونيًّا ليذا الطمب ونتنياىو يعرؼ ذلؾ ّ
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وكاف نتنياىو طمب مف المستشار القضائي لحكومة االحتالؿ التحقيؽ في تصريحات زحالقة ،التي دعا
فييا إلى وقؼ اقتحاـ األقصى بكؿ الوسائؿ الممكنة ،وانتقد فييا "عدـ قياـ الفصائؿ الفمسطينية بتفعيؿ
نضاؿ شعبي شامؿ ضد االحتالؿ وتركيا الساحة لعمميات فردية لشباب فمسطيني يتحرؾ بال قيادة".
وكاف نتنياىو قد زعـ رداً عمى زحالقة" :نحف لـ نغير سياستنا تجاه جبؿ المعبد ،ولـ يجر أي تغيير عمى
الوضع القائـ فيو .لألسؼ ىناؾ نواب ينشروف أكاذيب حوؿ ىذا الموضوع".

المركز الفمسطيني لالعالـ2016/4/16 ،
لقاء أمني بيف اإلسرائيمييف والسمطة ...و"الشاباؾ" يرفض تقميص نشاطو بمناطؽ "أ"
كشفت إذاعة االحتالؿ عف اجتماع أمني بيف الجانب اإلسرائيمي والسمطة الفمسطينية في القدس المحتمة
مساء األحد ( )4/17استمر قرابة خمس ساعات .وأوضحت اإلذاعة أف مسؤولي السمطة طالبوا الجانب
اإلسرائيمي خالؿ االجتماع بوقؼ أنشطتو األمنية في المناطؽ المصنفة "أ" ،األمر الذي رفضو جياز
األمف العاـ "الشاباؾ".
ونقمت صحيفة "ىآرتس" يوـ اإلثنيف ( ،)4/18عف موظفيف "إسرائيمييف" رفيعي المستوى قوليـ إف الوثيقة
التي قدميا الشاباؾ شممت تحفظًا مف تقميص النشاط األمني اإلسرائيمي في المنطقة "أ" .وادعى الشاباؾ
أف تفاىمات حوؿ ىذا الموضوع بيف الدولة العبرية والسمطة مف شأنيا وضع قيود سياسية تؤدي إلى
تقميص حرية النشاط األمني لجيش االحتالؿ في المدف الفمسطينية ويضع صعوبات أماـ إحباط عمميات.
وأشارت الصحيفة إلى أف موقؼ الجيش اإلسرائيمي ووزير األمف يعموف معاكس لموقؼ "الشاباؾ" ،ويروف
أف ىذه الخطوة لف تمس بقدرة "إسرائيؿ" عمى إحباط عمميات ،وأف أجيزة األمف التابعة لمسمطة الفمسطينية
حاليا.
بإمكانيا تنفيذ قسـ كبير مف النشاط األمني الذي ينفذه جيش االحتالؿ ً

وذكرت أنباء أف اإلجتماع الذي عقد ضـ منسؽ أعماؿ الحكومة اإلسرائيمية في األراضي المحتمة ،يوآؼ
مردخاي ،وقائد الجبية الوسطى لمجيش روني نوما ،والجانب الفمسطيني الذي ضـ وزير الشؤوف المدنية
حسيف الشيخ ورئيس المخابرات العامة ماجد فرج.
وكاف حسيف الشيخ رئيس ىيئة الشؤوف المدنية أعمف األربعاء الماضي ،أف الجانب الفمسطيني يجري
مفاوضات أمنية مع الدولة العبرية منذ شيريف ،وأف السمطة الفمسطينية "لف تقبؿ ولف ترضى أف تكوف
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وكيمة لمدولة العبرية في الضفة الغربية ومناطؽ (أ) .وأكد الشيخ ،عمى التمسؾ الفمسطيني بأف مناطؽ (أ)
مف الضفة الغربية "وحدة واحدة ال تتجزأ ،وأنو إذا التزـ الجانب اإلسرائيمي باالتفاقيات الموقعة أىالً
وسيالً ،واذا لـ يكف ىناؾ التزاـ إسرائيمي فالسمطة الفمسطينية ستضطر لتطبيؽ قرار المجمس المركزي
الفمسطيني المتعمؽ بإعادة النظر في العالقة مع الدولة العبرية واعادة النظر في كؿ االتفاقيات الموقعة".
أمنيا مستم اًر بيف الجانبيف الفمسطيني
وسبؽ أف قاؿ وزير الجيش اإلسرائيمي موشي يعموف إف "ىناؾ حوا اًر ً
مبدئيا عمى نقؿ السيطرة األمنية في المناطؽ المصنفة (أ) إلى
واإلسرائيمي ،وأف الدولة العبرية توافؽ
ً

السمطة الفمسطينية بشرط أف تكثؼ أجيزتيا نشاطاتيا في ىذه المناطؽ" .وأضاؼ يعموف ،إف الدولة

عمما بأف اتفاؽ "أوسمو لمسالـ"
العبرية لف توافؽ عمى منع قواتيا مف دخوؿ مناطؽ (أ) بشكؿ مطمؽ ً
يسمح ليا بالدخوؿ إذا اقتضت الضرورة األمنية ذلؾ.

ويشار إلى أف المنطقة "أ" التي تشمؿ المدف الفمسطينية والقرى المحيطة بيا تشكؿ ُخمس مساحة الضفة

الغربية.

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/4/18 ،
الحكـ بالسجف  9أشير عمى الشيخ رائد صالح:
رفضت المحكمة "العميا" اإلسرائيمية ،يوـ اإلثنيف ( ،)4/18استئناؼ الشيخ رائد صالح عمى الحكـ
الصادر بحقو ،في ما يعرؼ بممؼ "خطبة وادي الجوز" ،والتي أديف فييا الشيخ "بالتحريض لمعنؼ"،
ولكنيا خففت مف مدة سجنو ،حيث أصدرت المحكمة حكميا بالسجف  9أشير .وقضت الحكمة أف
يحضر الشيخ صالح بتاريخ  2016-5-2إلى سجف الرممة لقضاء محكوميتو.
يذكر أف القضية بدأت منذ أكثر مف  7سنوات في مدينة القدس المحتمة ،عندما ألقى الشيخ رائد صالح
خطبة بوادي الجوز عمى إثر عمميات اليدـ التي طالت باب المغاربة المؤدي لممسجد األقصى المبارؾ
في القدس المحتمة.
ووصؼ الشيخ رائد صالح ،حكـ حبسو ب ػ"الخائب" ،مؤكداً أنو جرب االعتقاؿ في السابؽ ،وخرج منو
"أكثر صالبة" في مشواره لمدفاع عف قضية القدس واألقصى .وأكد أف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف
نتنياىو "واىـ حيف يظف أف اعتقاؿ رائد صالح سينيي حضور الشعب الفمسطيني في األراضي المحتمة
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عاـ  48والقدس ،وتفاعميـ مع قضاياىـ في النقب وحيفا ويافا وغيرىا واألقصى؛ فأنا مف شعب يدرؾ
أيضا دوره كونو يعيش الواقع بكؿ تفاصيمو".
مسؤولياتو وقضاياه ،ويدرؾ ً

وفي ىذا الصدد ،وجو الشيخ صالح عدة رسائؿ؛ الرسالة األولى إلى األمة اإلسالمية ،وقاؿ فييا:

"مسجدكـ األقصى يحتاج إلى نصرتكـ ،لما تحيكو حكومة االحتالؿ مف مؤامرات تجاىو؛ خاصة
المساعي لتقسيمو (بيف المسمميف والييود)؛ األمر الذي يمزمكـ العمؿ لتحريؾ دولكـ نصرة األقصى".
وكانت الرسالة الثانية لمدوؿ العربية واإلسالمية ،وقاؿ ليـ فييا" :القدس ،بؿ فمسطيف وأىميا ،بحاجة إليكـ
اقتصاديا؛ كوف الحالة التي عمييا الشعب الفمسطيني باتت تستدعي وقوفكـ ،وكؿ يوـ يمر يترؾ
سياسيا و
ً
ً
جرحا عميقًا في ىذا الشعب الصامد" .والرسالة الثالثة كانت مف نصيب العالـ الغربي ،وفييا قاؿ الشيخ
ً

صالح إف "الحقائؽ لـ يعد يسترىا ظمـ االحتالؿ ،بؿ إف ممارساتو باتت عار عمى مف يسانده عمى
أمنا في األرض فعميو أف يقؼ مع حؽ الشعب الفمسطيني ،ويوقؼ الظمـ
سمما و ً
األرض؛ لذلؾ مف أراد ً
عميو".

سياسيا
وكاف كماؿ الخطيب ،نائب رئيس "الحركة اإلسالمية" ،ندد في وقت سابؽ بالحكـ ،واعتبره "
ً
بامتياز؛ حيث تزامف مع تحريض نتنياىو مباشرة ضد الشيخ رائد صالح؛ حيث وصفو بالقنبمة الموقوتة

قبؿ أياـ ،وطالب بإبعاده عف مدينة القدس" .وقاؿ الخطيب" :اليدؼ مف حكـ اليوـ ىو تغييب الشيخ
صالح عف ممؼ المسجد األقصى ،والدفاع عنو".

المركز الفمسطيني لإلعالـ +صحيفة القدس المقدسية2016/4/19 ،
مستوطنا بانفجار حافمة في القدس:
عممية فدائية :إصابة 21
ً

مستوطنا مساء اإلثنيف ( )4/18بجروح في انفجار وقع داخؿ حافمة جنوب غرب القدس
أصيب 21
ً

المحتمة .وبعد تضارب كبير في رواية الشرطة اإلسرائيمية واإلعالـ العبري ،أعمف رئيس بمدية االحتالؿ
"نير بركات" ،أف االنفجار نجـ عف عبوة ناسفة ،فيما أكدت الشرطة اإلسرائيمية أف ما جرى "عممية مف
خالؿ استشيادي حمؿ العبوة الناسفة ،وأصيب بجروح خطيرة" .وقالت المتحدثة باسـ شرطة االحتالؿ،
المحمؿ بالمستوطنيف ،مشيرة إلى وجود
لوبا السمري ،إف االنفجار وقع جراء عبوة ناسفة داخؿ الباص
ّ
مصاب لـ تعرؼ ىويتو يعتقد أنو مف وضع العبوة.
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وذكر موقع صحيفة "معاريؼ" العبرية أف التقديرات األمنية اإلسرائيمية تشير إلى التفجير الذي وقع عمى
فرديا وليس في إطار تنظيمي .وبحسب التقديرات اإلسرائيمية ،فإف
متف حافمة إسرائيمية بالقدس كاف عمالً ً

العبوة التي استُخدمت صغيرة محمية الصنع وتـ وضعيا قرب خزانات الوقود في الحافمة األمر الذي

تسبب في ىذا الحريؽ اليائؿ الذي أحدث أض ار اًر بالغة .مشيرةً إلى أف العبوة قد يكوف تـ إعدادىا مف

مواد متفجرة يمكف الحصوؿ عمييا عبر أي متجر.

وقاؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو إف "إسرائيؿ ستالحؽ منفذي عممية القدس وتصفي
حساباتيا معيـ .وأضاؼ "نحف في معركة مستمرة ضد اإلرىاب ،إف كاف بالسكاكيف أو بالنار أو
بالصواريخ واألنفاؽ ،فنحف سنواصؿ عممياتنا".
وباركت الفصائؿ الفمسطينية عممية القدس ،واعتبرتيا رد فعؿ طبيعي عمى جرائـ االحتالؿ وخاصة
اإلعدامات الميدانية وتدنيس المسجد األقصى.

صحيفة القدس المقدسية2016/4/19 ،
المحكمة المركزية اإلسرائيمية تديف قاتؿ الشييد محمد أبو خضير:
عاما)
أدانت المحكمة المركزية في القدس صباح الثالثاء ( ،)4/19المدعو حاييـ يوسؼ بف ديفيد (ً 30

قاتؿ الشييد محمد أبو خضير مف شعفاط ،وذلؾ بعد أف حاوؿ محاموه االدعاء الزعـ أنو غير مسؤوؿ
عف اعمالو بسبب اضطرابات نفسية يعاني منيا .وقاؿ والد الشييد أبو خضير قبؿ الدخوؿ لقاعة
المحكمة" ،إننا نطالب بالعدؿ مف المحكمة ،يجب أف يتـ ىدـ منازؿ القتمة كما يفعموف مع العرب ،وانني
آمؿ أف يظؿ في السجف طواؿ حياتو وعدـ منحو اي عفو".
وأشار الموقع إلى أف عضوي "الكنيست" مف "القائمة المشتركة" أحمد الطيبي وأسامة السعدي كانا
حاضريف في قاعة المحكمة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/4/19 ،
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التفاعل مع القدس:
مشاركوف يؤكدوف ضرورة تكريس كؿ الجيود لدعـ التعميـ في القدس:
أعمف وزير التربية والتعميـ صبري صيدـ خالؿ المقاء الذي جرى بمقر التربية في مدينة راـ اهلل ،يوـ
األربعاء ( )4/13لتعزيز ودعـ التعميـ في القدس ،عف تشكيؿ لجنة وطنية لبحث ومتابعة كافة القضايا
التي تـ تناوليا خالؿ المقاء ،مؤكداً أىمية ىذا المقاء الذي يأتي مجسداً لحرص الو ازرة والمؤسسات الشريكة
لتوفير كؿ الدعـ لمتعميـ في القدس.
وأوضح أف المقاء تناوؿ العديد مف القضايا ،ومنيا إشراؾ المدارس الخاصة ببرنامج النشاط الحر الذي
تنفذه الو ازرة لصقؿ مواىب الطمبة واتاحة المجاؿ لمتعبير عف اإلبداعات الطالبية وتدريب معممي المدارس
بالشراكة مع جامعة القدس ومتابعة القضايا التعميمية الخاصة بالمدارس عبر لجنة قانونية مختصة.
وشدد صيدـ عمى أولوية التعميـ في القدس وضرورة تضافر الجيود الوطنية والعربية لوقؼ السياسات
الرامية إلى ضرب التعميـ عبر االجراءات التعسفية التي تستيدؼ المدينة المقدسة ،وحرماف المدارس مف
المقومات األساسية األمر الذي يعد مف التحديات التي تواجو العممية التعميمية.

صحيفة القدس المقدسية2016/4/13 ،
قضايا القدس والحصار والالجئيف تتصدر أعماؿ مؤتمر فمسطينيي أوروبا ()14
أكد القائموف عمى مؤتمر فمسطينيي أوروبا ( )14الذي سينعقد بمدينة مالمو السويدية في السابع مف
أيار/مايو القادـ ،تحت شعار "فمسطينيو الشتات ركيزة وطنية ..وعودة حتمية" ،أنو سيناقش العديد مف
القضايا الفمسطينية العاجمة والممحة خالؿ انعقاده .وأوضحوا في بياف ليـ أف بعض الممفات سيتـ إفراد
ممتقيات خاصة بيا في إطار سعي المؤتمر لتوحيد جيود المؤسسات األوروبية العاممة لفمسطيف بما يخدـ
تمؾ القضايا وعمى رأسيا مدينة القدس وما تتعرض لو مف انتياكات ،وحصار غزة ،ومعاناة فمسطينيي
سورية ،واألسرى الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ.
تجمع أوروبيوف مف أجؿ القدس" عمى أولوية مضاعفة الجيود
مف جانبو ،شدد "يحيى عابد" رئيس " ّ
لمساندة أىمنا في القدس ،وتسميط الضوء عمى معاناتيـ ،مضيفاً أف الشيخ "عكرمة صبري" خطيب

المسجد األقصى المبارؾ ومفتي القدس والديار الفمسطينية ،سيحؿ ضيفاً عمى المؤتمر ،حامالً معو معاناة
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ونوه "عابد" إلى أف العديد مف المعارض المتخصصة بالقدس بكافة
أىمنا في القدس بكافة تفاصيمياّ .
تفاصيميا سترافؽ المؤتمر باإلضافة إلى عرض أفالـ تسجيمية عف القدس ومعاناة أىميا بمختمؼ المغات
العالمية ،وأضاؼ أنو سيتـ تناوؿ نتائج زيارة الوفد األوروبي األخير إلى مدينة القدس ،خصوصاً المتعمقة
باإلنتياكات اإلنسانية التي يتعرض ليا أىالي القدس.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/4/14 ،
"الخارجية" تطالب مجمس األمف بتحمؿ مسؤولياتو إزاء قرار التوسع االستيطاني:
طالبت و ازرة الخارجية الفمسطينية يوـ الخميس ( ،)4/14مجمس األمف بتحمؿ مسؤولياتو في ظؿ قرار
رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية .وقالت
"الخارجية" في بياف ليا" ،تواصؿ الحكومة االسرائيمية تنفيذ سياساتيا اليادفة الى تدمير مقومات حؿ
الدولتيف ،والقضاء عمى أية فرصة القامة دولة فمسطينية مستقمة كاممة السيادة ،عبر تكثيؼ اجراءاتيا
االستيطانية والتيويدية في األرض الفمسطينية ( )...وفي ظؿ استمرار حالة الصمت المطبؽ التي تسيطر
عمى المجتمع الدولي ،اتجاه االجراءات التيويدية واالنتياكات االسرائيمية المستمرة والمتصاعدة ،وىو
صمت غير مبرر خاصة مف الدوؿ التي تؤكد يومياً دعميا ومؤازرتيا لرؤية حؿ الدولتيف".
وأدانت بشدة مصادقة نتنياىو ووزير حربو موشيو يعموف ،عمى بناء مئات الوحدات االستيطانية في
الضفة الغربية" ،وىي مصادقة تفتح الباب أماـ اقرار مخططات بناء استيطانية جديدة ،وتعزز مف التوجو
االسرائيمي اليادؼ إلى فرض حقائؽ جديدة في المناطؽ المصنفة (ج) وفي شرقي القدس ومحيطيا،
يوميا عمى تقويض أي حموؿ سياسية
لصالح التوجو اليميني المتطرؼ في الدولة العبرية ،الذي يعمؿ ً

ممكنة لمصراع".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/4/14 ،
اإلسالمية :لف نرضى حموًال مؤقتة
القمة
ّ
عباس خالؿ ّ

ح ّذر الرئيس الفمسطيني محمود عباس ،خالؿ خطابو في مؤتمر القمة اإلسالمية الػ ،13المنعقدة في
خطر عمى
ًا
معتبر ذلؾ يش ّكؿ
ًا
اسطنبوؿ ،مف تحويؿ "الصراع" مع الدولة العبرية إلى "صراع ديني"،
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المنطقة والعالـ واستقرارىما .وقاؿ الرئيس" :لف نقبؿ بأي حموؿ مؤقتة أو جزئية" ،ونعمؿ مع المجنة
الو ازرية العربية ،واألطراؼ الدولية ذات العالقة ،لتقديـ مشروع قرار حوؿ االستيطاف لمجمس األمف في
مبديا ترحيبو بالمشروع الفرنسي اليادؼ لتشكيؿ مجموعة دعـ دولية ،وعقد "مؤتمر دولي
الوقت المناسبً ،
لمسالـ" ،وانشاء آلية جديدة ومتعددة تعمؿ عمى إنياء االحتالؿ وفؽ "حؿ الدولتيف" عمى أساس حدود
العاـ  1967وجدوؿ زمني واضح ،ووفؽ ق اررات الشرعية الدولية والقانوف الدولي ،و"مبادرة السالـ"
العربية.
وأضاؼ ،أف تفعيؿ ق اررات القمـ اإلسالمية السابقة وتوصياتيا أصبح ضرورة ممحة وواجبة ،فالوضع لـ
يعد يحتمؿ االنتظار ،خاصة في القدس المحتمة؛ وال بد مف تعزيز صناديؽ القدس ودورىا وعمميا خاصة
في المدينة المقدسة ،بحيث يممسو المواطف المقدسي.

صحيفة القدس المقدسية2016/4/14 ،
مؤسسة القدس الدولية :االحتالؿ يسعى لتفريغ األقصى ،وعمى منظمة التعاوف اإلسالمي تفعيؿ ق ارراتيا
حمود ،مدير عاـ مؤسسة القدس الدولية ،يوـ الخميس ( ،)4/14في أعقاب حممة اإلبعاد
حذر ياسيف ّ
تشنيا سمطات االحتالؿ في مدينة القدس المحتمة ،والتي طالت عدداً مف
واالعتقاالت الواسعة التي ّ

المرابطيف والمرابطات في المسجد األقصى المبارؾ" :إف سمطات االحتالؿ تفرض عمى المسجد األقصى
عماره والمصميف
حصا اًر مشدداً وتكثؼ حممة اعتقاالتيا واجراءاتيا األمنية الظالمة ،بيدؼ إفراغو مف ّ
موضحا أف وتيرة االقتحامات عادت لتبمغ مستويات عالية ًّ
جدا،
والمرابطيف ،ليستفرد بو المستوطنوف"،
ً
محذر مف
ًا
مستوطنا لممسجد األقصى،
حيث شيد شير آذار/مارس الفائت وحده اقتحاـ نحو 1114
ً

عشية "عيد الفصح" العبري الذي يبدأ األسبوع القادـ ،حيث ىددت جماعات
ازدياد زخـ ىذه اليجمة
ّ
"المعبد" باقتحاـ األقصى بشكؿ واسع وتنظيـ فعاليات تممودية.

ودعا حمود المقدسييف وفمسطينيي األ ارضي المحتمة عاـ  48إلى تكثيؼ التواجد في األقصى وتكثيؼ شد
مؤكدا أىمية دور المرابطيف والمرابطات في حماية األقصى مف
الرحاؿ إليو تحت شعار "األقصى لنا"،
ً

مشروع االحتالؿ في السيطرة عميو .وناشد حمود الحكومات العربية واإلسالمية المجتمعة في مؤتمر
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منظمة التعاوف اإلسالمي في اسطنبوؿ ،بضرورة جعؿ قضية القدس واألقصى قضية مركزية عمى أجندة
ىذه الدوؿ والييئات العربية واإلسالمية لتسخر ليا اإلمكانات السياسية والمالية واإلعالمية.
تبني دبموماسية التحالؼ مف
كما دعا حمود تركيا مف موقعيا في رئاسة منظمة التعاوف اإلسالمي إلى ّ
أجؿ حماية القدس والمسجد األقصى .وأكد حمود أف أي ٍ
دولة يصعب أف تتمكف وحدىا مف حماية القدس
ّ
واألقصى بشكؿ منفرد ،فال بد مف التحرؾ المشترؾ وتشكيؿ التحالفات لمحفاظ عمى المدينة مف خطر

سيطرة االحتالؿ عمييا وتغيير معالميا العربية واإلسالمية.

موقع "مدينة القدس"2016/4/14 ،
أبو ردينة :األياـ المقبمة ستشيد مواقؼ واضحة تخرج عف المألوؼ
قاؿ الناطؽ الرسمي باسـ الرئاسة نبيؿ أبو ردينة ،يوـ األحد ( )4/17إف األياـ واألسابيع القريبة المقبمة
ستشيد مواقؼ سياسية واضحة ستخرج عف المألوؼ .وأضاؼ أبو ردينة ،إف القضية الفمسطينية أماـ
مفترؽ طرؽ ،والرئيس محمود عباس يتحرؾ عر ًبيا ودو ًليا لوضع الجميع أماـ مسؤولياتو .وتابع أف زيارة

الرئيس محمود عباس األوروبية والدولية في ىذه األياـ تحمؿ معاني كبيرة ،خاصة وأننا أماـ مفترؽ ىاـ
وخطير.
وقاؿ إف ىنالؾ ق اررات فمسطينية وحركة فمسطينية مع الدوؿ األوروبية اليامة ،مشي اًر إلى أف اليدؼ مف
ىذا كمو ىو وضع النقاط عمى الحروؼ وعدـ السماح باستمرار الوضع الحالي عمى ما ىو عميو .وأكد
أبو ردينة أنو يجب عمى الحكومة اإلسرائيمية أف تتوقؼ عف كؿ إجراءاتيا وأف تتراجع عف كؿ مواقفيا
المدمرة "لممسيرة السممية" ،مشدداً عمى أنو لـ يعد مف الممكف القبوؿ بيذه السياسة اإلسرائيمية وبيذا العجز
األميركي وبيذا التراجع الدولي في شؤوف القضية الفمسطينية .وقاؿ" :نحف نحذر الجميع أف استمرار عدـ
حؿ القضية الفمسطينية سيؤدي إلى مزيد مف العنؼ والفوضى واإلرىاب في العالـ بأسره".

صحيفة القدس المقدسية2016/4/18 ،
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مجمس األمف الدولي بصدد مناقشة مشروع قرار ضد االستيطاف:
الموسعة لمقضية
بدأ مجمس األمف الدولي التابع لألمـ المتحدة يوـ اإلثنيف ( )4/18المراجعة الدورية
ّ

الفمسطينية والتي تستغرؽ يوماً كامالً يبدأ بخطاب األميف العاـ لألمـ المتحدة باف كي موف ،ويتبعو معظـ
أعضاء مجمس األمف الخمسة عشر ،وآخروف ،بما في ذلؾ المندوب الفمسطيني الدائـ في األمـ المتحدة
رياض منصور والسفير اإلسرائيمي داني دانوف .وسيقدـ أميف عاـ األمـ المتحدة باف كي موف لممجمس
"صورة شاممة حوؿ التطورات المتعمقة بالصراع الفمسطيني اإلسرائيمي خالؿ الشيور الستة األخيرة،
وامكانية التوصؿ إلى حؿ سياسي في ظؿ تصاعد المواجيات في الضفة والقدس المحتمتيف".
وكانت الحكومة األميركية قد نددت يوـ الجمعة ( )4/ 15بالقرار الذي اتخذه رئيس الوزراء اإلسرائيمي
بنياميف نتػنياىو ووزير جيشو موشي يعموف ي ببناء  200وحدة في استيطانية جديدة في الضفة الغربية
حيث قاؿ الناطؽ باسـ و ازرة الخارجية األميركية جوف كيربي بأف ىذا النوع مف اإلجراءات "ال يساعد عمى
خمؽ أجواء الثقة المطموبة الستئناؼ المفاوضات حتى نصؿ إلى حؿ الدولتيف".
رسميا عمى أعضاء مجمس األمف لغاية
وأعدت القيادة الفمسطينية مشروع قرار بيذا الشأف لـ يتـ تعميمو
ً

اآلف .وبحسب مصادر في األمـ المتحدة فإف مشروع القرار يؤكد في فقرتو العامة األولى ،أف
المستوطنات اإلسرائيمية المقامة في األراضي الفمسطينية المحتمة منذ عاـ  1967غير قانونية ،وتشكؿ
عقبة أماـ تحقيؽ "الحؿ الدائـ والعادؿ والشامؿ القائـ عمى أساس الدولتيف" الدولة العبرية وفمسطيف ،كما
يطالب الدولة العبرية فو اًر وبشكؿ كامؿ بوقؼ جميع األنشطة االستيطانية في األراضي الفمسطينية
المحتمة ،ويدعو إلى منع جميع أعماؿ اإلرىاب والعنؼ والتدمير والتحرش واالستفزاز مف قبؿ المستوطنيف
اإلسرائيمييف ،ومحاسبة مرتكبي ىذه االنتياكات.
ويدعو مشروع القرار الطرفيف (االسرائيمي والفمسطيني) لمتصرؼ عمى أساس القانوف الدولي وااللتزاـ
بحقوؽ اإلنساف والقانوف اإلنساني الدولي ،واالمتناع عف األعماؿ االستف اززية والتحريض والخطابة المميبة
لممشاعر ،وذلؾ بيدؼ تخفيؼ حدة التوتر عمى األرض ،واعادة بناء الثقة والطمأنينة لمتدليؿ عمى إلتزاـ
الطرفيف "بالحؿ القائـ عمى دولتيف" .ويدعو مشروع القرار جميع األطراؼ عمى مواصمة بذؿ الجيود
الجماعية إلطالؽ مفاوضات ذات مصداقية حوؿ جميع قضايا "الوضع النيائي" ،ضمف اإلطار الزمني
المحدد مف قبؿ المجنة "الرباعية" لمشرؽ األوسط ،ويحث عمى تسريع الجيود الدبموماسية الدولية واإلقميمية
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الرامية إلى تحقيؽ نياية لالحتالؿ اإلسرائيمي الذي بدأ عاـ  ،1967وانجاز "الحؿ الشامؿ ولعادؿ والدائـ
في الشرؽ األوسط" ،ويشي ار في ىذا المجاؿ إلى مبادرة "السالـ العربية".
وناقشت مجموعة االتصاؿ العربية المعنية بمتابعة التطورات الفمسطينية مشروع القرار الحالي ،ثـ عادت
وعرضت فكرتو عمى قمة "مؤتمر التعاوف اإلسالمي" الذي عقد في إسطنبوؿ الخميس ( .)4/14وستعقد
المجموعة العربية في األمـ المتحدة يوـ األربعاء ( )4/ 20جمسة خاصة تتعمؽ بمشروع القرار ومدى
إمكانية تمريره في مجمس األمف في ظؿ معمومات تؤكد أف الواليات المتحدة لف تسمح بتمرير ىذا
المشروع وستستخدـ الفيتو ألنيا تعتبره "غير متوازف" كما جاء في إحدى تعميقات أحد الوفود العربية
مفضالً أف يتـ تأجيؿ عرض المشروع لمشير القادـ عندما تصبح رئاسة المجمس مف نصيب مصر.

صحيفة القدس المقدسية2016/4/18 ،
مقاالت وحوارات:
بعد عشرة أعواـ في السمطة ..نتنياىو ال يزاؿ متفوقا عمى منافسيو:
عندما أصبح بنياميف نتنياىو زعيما لػ "إسرائيؿ" لممرة األولى قبؿ عقديف لـ يتوقع الكثيروف مستقبال سياسيا
يتجو فيو لمتفوؽ عمى ديفيد بف جوريوف األب المؤسس لمدولة كأطوؿ رئيس لموزراء بقاء في المنصب.
وفي بمد لـ يفز فيو قط أي حزب سياسي منفرد بأغمبية واضحة في البرلماف كثي ار ما وجد الناخبوف
أنفسيـ مضطريف لمعودة إلى صناديؽ االقتراع بعد إنييار حكومات إئتالفية قبؿ انتياء فترات واليتيا التي
تستمر  4أعواـ.
لكف بعد أسابيع مف احتفاؿ نتنياىو "بيبي" بمرور عشر سنوات في المجمؿ عمى بقائو في السمطة فإف
الواقع السياسي الذي يفرض نفسو ىو أف السياسي اليميني البالغ مف العمر  66عاما ربما ال يتمتع
بشعبية بيف معظـ الناخبيف اإلسرائيمييف لكف ال يوجد منافس آخر قوي بما يكفي لإلطاحة بو.
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وعمى الورؽ فإف قبضة نتنياىو عمى السمطة غير مستقرة فاالئتالؼ اليميني الذي يقوده يحكـ بأغمبية
مقعد واحد فقط في الكنيست (البرلماف) المؤلؼ مف  120مقعدا وىو ما يعني أف كؿ تصويت تقريبا
يكوف عصيبا.
ووفقا الستطالع لمرأي نشرت نتائجو األسبوع الماضي فإف غالبية اإلسرائيمييف بدأوا يمموف مف زعيـ حزب
ليكود إذ قاؿ  51بالمئة إنيـ ال يريدونو أف يترشح في االنتخابات المقبمة والتي لف تجرى قبؿ .2019
لكف مف المفارقات أف االستطالع الذي نشرتو صحيفة ىآرتس الميبرالية أظير أيضا أف الناخبيف ليس
لدييـ ثقة كبيرة في أي مف المرشحيف الحالييف لدرجة أف التعميؽ المصاحب لالستطالع قاؿ إنو ستكوف
ىناؾ حاجة إلى "إنفجار كبير" يتمثؿ في تشكيؿ تحالؼ وسطي جديد ربما يحؿ محؿ المعارضة غير
المؤثرة حتى االف والتي تنتمي ليسار الوسط.
ويقوؿ محمموف سياسيوف إف ذلؾ التحالؼ قد يكوف بقيادة حمفاء سابقيف لنتنياىو مثؿ وزير المالية موشي
كحموف الذي انفصؿ عف حزب ليكود ليشكؿ حزبو الخاص وجدعوف ساعر وىو وزير سابؽ في ليكود
أعمف إعتزالو العمؿ السياسي في  2014بعد خالؼ مع رئيس الوزراء.
ومف األسماء المطروحة كشركاء محتمميف جابي أشكينازي وىو قائد عسكري متقاعد.
وعندما كاف وزير لالتصاالت أجرى كحموف إصالحا تضمف خفضا لألسعار في سوؽ اليواتؼ المحمولة
أكسبو شعبية واسعة بيف اإلسرائيمييف بينما يمكف لساعر أف يجتذب أصوات الناخبيف مف ليكود الذيف
يشعروف باالستياء مف نتنياىو في حيف أف أشكنازي يممؾ المؤىالت العسكرية التي تحظى بشكؿ تقميدي
بالتقدير لدى الناخب اإلسرائيمي.
*صورة ال تقهر
يقوؿ عوفير كينيج الباحث في اإلصالح السياسي بمعيد إسرائيؿ لمديمقراطية (وىو مركز أبحاث) إنو رغـ
أف نتنياىو ال يتمتع بشعبية كبيرة إال إنو "يستفيد مف عدـ وجود قيادات سواء في معسكره او المعسكر
المعارض".
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وكينيج ليس مقتنعا بصحة الفكرة القائمة بأف نتنياىو "ال يمكف ىزيمتو" ،والتي عززىا ما وصفو بالصدمة
الكبيرة التي تمقاىا اليسار والوسط بعد فوز حزب ليكود في المحظات األخيرة في انتخابات .2015
وقاؿ "لكنني أعتقد أنو عمى مدى العقد الماضي توجد أغمبية شبو تمقائية لمتكتؿ اليميني-الديني واف تغيير
ذلؾ سيتطمب شيئا ممي از وىو حشد قوى الوسط واليسار".
وكاف استطالع سابؽ أجرتو صحيفتا "جيروزالـ بوست" و"معاريؼ" قد أبرز تمؾ النقطة :فقد تفوؽ نتنياىو
عمى منافسو الرئيس مف المعارضة اسحؽ ىرتسوغ زعيـ حزب االتحاد الصييوني بفارؽ  56إلى 25
بالمئة.
وداخؿ ائتالؼ نتنياىو جاء الزعيـ الشاب لحزب البيت الييودي المتطرؼ نفتالي بينيت في المركز الثاني
بعد نتنياىو بيامش  40إلى  29بالمئة.
وبف جوريوف الذي أعمف قياـ "دولة إسرائيؿ" في  1948وشغؿ منصب رئيس الوزراء عمى فترات متقطعة
حتى عاـ  1963ىو الوحيد الذي قاد البالد لفترة أطوؿ مف "بيبي" .وسيتفوؽ نتنياىو عمى بف جوريوف إذا
ظؿ في منصبة حتى  23أيموؿ  2018وفقا لمعيد إسرائيؿ لمديمقراطية.
ولكي يتحقؽ لو ذلؾ ينبغي عمى السياسي المخضرـ أف يحافظ عمى تماسؾ حكومتو وىو أمر صعب في
إسرائيؿ لكف ربما يكوف أقؿ صعوبة اآلف  ..ففي السابؽ كانت محادثات السالـ مع الفمسطينييف ىي
سبب النقساـ االئتالفات لكف لـ تجر أي محادثات منذ  2014وال توجد دالئؿ عمى أنيا ستستأنؼ.
التوسع االستيطاني
مع تركيز االىتماـ العالمي عمى بؤر أكثر سخونة في الشرؽ األوسط والتفجيرات التي شنيا متشددوف
اسالميوف في أوروبا يمضي نتنياىو قدما في خطط التوسع االستيطاني في الضفة الغربية المحتمة .ومف
المرجح أف يرضي ىذا حمفاءه السياسييف المتطرفيف وىو ما يساعد في تعزيز ائتالفو.
ويسعى نتنياىو أيضا لترسيخ صورتو باعتباره "حامي األمف" مستغال حقيقة أنو حتى لو لـ يكف الناخبوف
يحبونو فإنيـ فيما يبدو يثقوف فيو عندما يتعمؽ األمر بالتصدي لمتيديدات.
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وزار نتنياىو يوـ االثنيف جنودا مف قوات االحتياطي بالجيش في ىضبة الجوالف المحتمة وبدا مرتاحا
واختار المناسبة ليكشؼ النقاب عف سر.
وأكدت تقارير عديدة عمى مدى سنوات طويمة بأف إسرائيؿ نفذت عشرات الضربات الجوية عبر الحدود
القريبة مع سوريا ضد شحنات أسمحة لجماعة حزب اهلل المبنانية التي تدعميا إيراف وتسيطر عمى معظـ
جنوب لبناف.
وجاء الكشؼ بعد رفض "إسرائيؿ" االعتراؼ بمثؿ ىذه اليجمات -ربما إنطالقا مف رغبة في عدـ استفزاز
حزب اهلل -بعد يوـ مف إضافتو إنجا از أمنيا آخر إلى رصيده.
وأبمغ نتنياىو اجتماعا لمجمس الوزراء يوـ االحد أف تصعيدا بدأ قبؿ ستة أشير لميجمات الفمسطينية في
الشوارع ينحسر مرجعا ذلؾ إلى "تحرؾ حازـ جدا" لقوات األمف اإلسرائيمية.
ويبدو أف ىذا الخطاب الصارـ ىو الذي يبقي نتنياىو متفوقا عمى منافسيو حتى وىـ يبحثوف عف سبؿ
لإلطاحة بو.

صحيفة القدس المقدسية2016/4/13 ،
ساندرز يتيـ كمينتوف بتبني رواية نتنياىو والتممؽ لػ"ايباؾ":
شيدت المناظرة التي أجرتيا شبكة "سي أف أف" مساء أمس الخميس بيف مرشحي الحزب الديمقراطي
بيرني ساندرز وىيالري كمينتوف؛ نقاشا ساخنا بخصوص الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي؛ حيث اتيـ
ساندرز المرشحة كمينتوف بأنيا تكرر ما يقولو نتنياىو وتتممؽ لػ"إيباؾ".
وقاؿ ساندرز في معرض رده عمى سؤاؿ حوؿ استخداـ إسرائيؿ لمقوة المفرطة "نعـ أقوؿ إف إسرائيؿ
استخدمت القوة المفرطة في ضرب غزة مما أدى لمقتؿ أكثر مف ألفيف معظميـ مف المدنييف وآالؼ
الجرحى ودمر البيوت والمستشفيات والمدارس ،وأف ىذه القوة المفرطة تتجاوز الدفاع عف النفس".
في المقابؿ قالت كمينتوف" ،إنني أعرؼ ىذا الوضع أكثر مف أي شخص ،واسرائيؿ محقة في الدفاع عف
نفسيا ألف حماس تمطر بصواريخيا بعشوائية المدف اإلسرائيمية" ،مبررة الرد اإلسرائيمي المفرط بأنو يقع
في إطار الدفاع عف النفس.
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وعاب ساندرز عمى كمينتوف خطابيا أماـ الموبي اإلسرائيمي في شير آذار الماضي "حيث أنؾ لـ تذكريف
عمى اإلطالؽ الشعب الفمسطيني الذي يستحؽ أف يعيش بكرامة وحرية في بمده".
وتابع ساندرز" ،إذا كنا نريد أف نجمب السالـ إلى تمؾ المنطقة عمينا أف نكوف منصفيف ونعامؿ الطرفيف
بالقسطاس ونعمؿ مف أجؿ تحقيؽ حؿ الدولتيف الذي سيخمص الفمسطينيوف مف االىانة  ...ىناؾ وجو
آخر لما يقولو نتنياىو".
ووضع ساندرز منافستو كمينتوف في موقع الدفاع حيث تراجعت نوعا ما عف موقفيا المناصر إلسرائيؿ
ظالمة كانت أـ مظمومة ،وقالت" ،انا الذي جمع رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس ورئيس وزراء
إسرائيؿ بنياميف نتنياىو مع المبعوث (السابؽ) جورج ميتشؿ في محاوالتي الحثيثة لمتوصؿ إلى اتفاؽ
سالـ بيف الطرفيف".
وادعت كمنتوف" ،لو قبؿ ياسر عرفات مقترحات زوجي (الرئيس السابؽ بيؿ كمينتوف) عاـ  2000لكاف
الفمسطينيوف يعيشوف في دولتيـ المستقمة منذ أمد طويؿ" واعدة بأف تستمر في "مساعييا لجمب سالـ بيف
إسرائيؿ والفمسطينييف في حاؿ انتخابي رئيسا" ،وفؽ قوليا.
وتعتبر ىذه ىي المرة األولى التي تأتي فييا كمنتوف عمى ذكر حقوؽ الفمسطينييف في العيش بكرامة
وضرورة إنياء االحتالؿ ،واف كانت قد ذكرت "حكـ ذاتي" مع وابؿ اتياميا لحركة "حماس المدعومة مف
إيراف" واإلرىاب بأنيما يتحمالف وزر المأساة التي يعشييا الفمسطينيوف.
يشار إلى أف خطاب كمينتوف أماـ إيباؾ لـ يأت عمى ذكر "السالـ" وضرورتو بيف الفمسطينييف
واإلسرائيمييف واتسـ بالتممؽ المطمؽ لما قالت نتنياىو إنو "حؽ إسرائيؿ في الدفاع عف نفسيا" ،في حيف
أرسؿ ساندرز لمؤتمر إيباؾ خطابا عبر الفيديو تحدث فيو عف حؽ الفمسطينييف باالستقالؿ ونياية
االحتالؿ "الذي استمر قرابة  50عاماً".
وكاف ساندرز قد عيف الشابة الييودية األميركية سيموف زمرماف المناىضة لالحتالؿ والمؤيدة لمقاطعة
إسرائيؿ "المنسقة العامة لمعالقات مع الييود األميركييف والسياسة تجاه إسرائيؿ" مما أثار غضب الموبي
اإلسرائيمي وزود حممة كمينتوف بالعتاد في التنديد بموقؼ ساندرز "غير المؤيد إلسرائيؿ".

صحيفة القدس المقدسية2016/4/15 ،
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بصمت ،الدولة العبرية تنفذ مشروع " :"E1ال دولتيف وال عاصمة
عبد الرؤوؼ أرناؤوط | آذار 2016

ائيمي لمقدس في العاـ
استحؽ مشروع ( E1إي  )1االستيطاني لقب وصفو باألخطر منذ االحتالؿ اإلسر ّ
ٍ
أرض مساحتيا  12443دونماً مف أراضي قرى الطور ،عناتا ،العيزرية ،وأبو
يمتد عمى
 ،1967ألنو ّ
ديس في شرؽ القدس ،وييدؼ إلى إقامة  4000وحدة استيطانية و 10فنادؽ ومنطقة صناعية .فيو
يربط الكتمة االستيطانية "معاليو ادوميـ" الواقعة في شرؽ القدس الشرقية بالقدس الغربية ،جغرافياً.

ٍ
أسباب
حدد خميؿ التفكجي ،وىو مدير دائرة الخرائط في "جمعية الدراسات العربية" لػ "السفير" أربعة
وقد ّ

جعمت ىذا المخطط االستيطاني ،رغـ قصر اسمو ،األخطر عمى اإلطالؽ" :أوالً ،يغمؽ المنطقة الشرقية
ٍ
توسع
بشكؿ كامؿ
مف القدس
أي إمكانية ّ
ويطوؽ المناطؽ (عناتا ،الطور ،حزما) بحيث تُحرـ مف ّ
ّ
مستقبمية باتجاه الشرؽ .ثانياً ،يمنع إقامة القدس الشرقية (كعاصمة لفمسطيف) ويعيؽ إمكانية تطورىا
باتجاه الشرؽ .ثالثاً ،يربط جميع المستعمرات الواقعة في المنطقة الشرقية وخارج حدود بمدية القدس مع
يحوؿ القرى العربية إلى معازؿ محاصرة بالمستعمرات.
المستعمرات داخؿ حدود بمدية القدس ،وبالتالي ّ
ورابعاً ،فإف مف شأنو أف يقيـ القدس الكبرى بالمفيوـ اإلسرائيمي ،بحيث تعادؿ مساحتيا نسبة  10في
المئة مف مساحة الضفّة الغر ّبية ،ما يحدث تغيي اًر جذرياً في قضية الديموغرافيا الفمسطينية لمصالح
إسرائيؿ".

تقطيع القدس وتفخيخها باألسمنت
يشرح وزير شؤوف القدس ومحافظ مدينة القدس الميندس عدناف الحسيني لػ "السفير" أف "اليدؼ مف ىذا
المشروع االستيطاني ىو توسيع مستوطنة معاليو أدوميـ باتجاه القدس الغربية عمى حساب مساحات
واسعة مف األراضي الفمسطينية ،بحيث تصبح القدس الشرقية ،التي مف المفترض أف تكوف عاصمة
سور
الدولة الفمسطينية ،بال متنفّس ومعزولة عف باقي أنحاء الضفة الغربية" .ويضيؼ الحسيني" :ىو ٌ
استيطاني جديد .فقد أقامت الحكومات اإلسرائيمية مستوطنات عمى أراضي المدينة ،وىي تعمؿ اآلف عمى

ربطيا ببعضيا لعزؿ القدس شرقاً وشماالً وجنوباً باإلضافة إلى االستيطاف في داخؿ المدينة .فتصبح
مشوىة بيذه الكتؿ اإلسمنتية االستيطانية ،وىي استراتيجية وضعتيا إسرائيؿ منذ فترة طويمة".
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أما جمعية "عير عاميـ" ("مدينة لشعبيف" بالعبرية) اإلسرائيمية فقد وصفت المشروع بأنو "المسمار األخير
في نعش ح ّؿ الدولتيف" ،وقالت أف "مف شأنو أف يدؽ إسفيناً بيف القدس الشرقية والضفة الغربية ،ويكسر
التواصؿ الجغرافي المطموب بيف األراضي إلقامة الدولة الفمسطينية ،ويقسـ الضفة الغربية إلى كانتونيف
شمالي وجنوبي".
وكاف رئيس الوزراء اإلسرائيمي إسحؽ رابيف قد طالب إعداد ىذا المخطط االستيطاني في العاـ ،1994
وصودؽ عمى المشروع لممرة األولى في العاـ  1997مف قبؿ وزير الدفاع اإلسرائيمي آنذاؾ إسحؽ
مردخاي .ولكنو جوبو بر ٍ
ودولي واسع تجاوبت إسرائيؿ معو بأف أعمنت عف تجميده في
فمسطيني
فض
ّ
ّ
العاـ .1999
ولكف دائرة شؤوف المفاوضات في "منظمة التحرير الفمسطينية" عادت وكشفت أف اإلدارة المدنية التابعة
لو ازرة الدفاع اإلسرائيمية صادقت في العاـ  2002عمى الخطة الييكمية العامة لتنفيذ مشروع المنطقة (إي
واف) /ومف ثـ تعيّد وزير الجيش اإلسرائيمي آنذاؾ بنياميف بف اليعزر لإلدارة األميركية بعدـ تنفيذ ىذه

الخطة.

قدمت ىذه التأكيدات إلى
وأ ّكدت دائرة المفاوضات في تقرير حصمت "السفير" عمى نسخ ٍة منو أف إسرائيؿ ّ
اإلدارة األميركية في ربيع العاـ  2005وفي صيؼ  ،2009غير أنيا استدركت" :عمى الرغـ مف ذلؾ،
فقد باشرت و ازرة اإلسكاف والبناء اإلسرائيمية في شير تموز  2004بعمميات البناء األولى في منطقة "إي
لمركز ٍ
لشؽ طر ٍ
ٍ
جديد لمشرطة .وقد أكممت إسرائيؿ منذ ذلؾ الوقت
ؽ جديدة ولتجييز الموقع
واف" تحضي اًر ّ
بناء مركزيف لمشرطة ،يقع أوليما في المنطقة الواقعة بيف قرية الزعيـ وبمدة عناتا ،بينما يقع الثاني في
الطرؼ الشرقي مف منطقة "إي واف" عمى الطريؽ رقـ  ،1المحاذي لمستوطنة معاليو أدوميـ".
الغرب :قلق ومراقبة
أ ّكد ديبموماسيوف أوروبيوف وأميركيوف لػ "السفير" ،في أحاديث منفصمة ،أنيـ يتابعوف عف كثب سير
تحسباً لمفاجآت إسرائيمية .وعممت "السفير" أف البعثات الديبموماسية
األمور عمى األرض في ىذه المنطقة ّ
األوروبية في القدس وراـ اهلل أوردت في تقر ٍ
ي أنو "ال يزاؿ ىناؾ قمؽ حوؿ المناطؽ التي تـ
ير سر ّ
التوسع االستيطاني ،مثؿ منطقة (إي واف) الواقعة بيف القدس ومستوطنة معاليو
تصميميا لمزيد مف
ّ
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ٍ
مستوطنة جديدة تضـ حوالي 3500
أدوميـ .عمى ىذا المستوى ،حضرت منذ فترة طويمة خطةٌ لبناء
تضـ حوالي  14500مستوطف /ة .وتتضمف الخطة تشييد منطقة صناعية ،مركز
وحدة إستيطانية جديدة ّ
لمشرطة ،بنية تحتية نطاقيا واسع ،ومرافؽ لمتنمية التجارية والترفييية".
وأضافت البعثات في تقريرىا" :في العاـ  ،2008انتقؿ مقر الشرطة اإلسرائيمية الخاص بمنطقة الضفة
ٍ
ٍ
وجنوب ،ولكنو أيضاً،
شماؿ
يقسـ فقط الضفة الغربية إلى
الغربية إلى "إي واف" .إف تنفيذ المشروع لف ّ
عبر تأميف اإلتصاؿ ما بيف المستوطنات والقدس ،يش ّكؿ الخطوة النيائية لعزؿ القدس الشرقية جغرافياً عف

باقي الضفة الغربية".
حي رأس العامود المط ّؿ عمى المسجد
كاف مركز الشرطة اإلسرائيمية لمنطقة الضفة الغربية يقع في ّ
عراب االستيطاف في القدس الشرقية الثري الييودي األميركي
األقصى ،قبؿ
ّ
التوصؿ إلى صفقة مع ّ
المقر لو بيدؼ تحويمو إلى مستوطنة ،مقابؿ تمويؿ إقامة
إيرفينغ موسكوفتش ،والتي بموجبيا تـ منح
ّ

مركز الشرطة اإلسرائيمية".

ٍ
منطقة ما بيف مستوطنة
وبالنسبة إلى الكثيريف ،فإف مركز الشرطة اإلسرائيمية الواقع عمى رأس تمّة في
شاىد رئيس عمى أف المشروع االستيطاني األوسع قد ينفذ في ّأية
"معاليو ادوميـ" والقدس الشرقية ،ىو
ٌ
لحظة .واف كاف نقؿ مقر الشرطة اإلسرائيمية غير ٍ
كاؼ لتأكيد ذلؾ ،فإف الحكومة اإلسرائيمية استثمرت ما
ّ
أميركي لتجييز البنية التحتية داخؿ المنطقة (إي واف)".
يعادؿ  52مميوف دوالر
ّ

نظاما مواصالت مفصوالن:
إسرائيؿ تنفّذ
التمييدية لممشروع بدقّة .بناء عمى مراقبتيا ،تمفت إلى أنو "في العاـ
تتابع جمعية "عير عاميـ" الخطوات
ّ

 ،2003تـ افتتاح نفؽ جبؿ المشارؼ ليشؽ طريقاً جديداً مف القدس إلى معاليو ادوميـ .طريؽ الحزاـ
الشرقي سيخدـ المستوطنات شرؽ القدس وخارج جدار الفصؿ ليسيّؿ الربط مع المدينة .وقد تمت

المصادقة عمى معظـ مقاطع طريؽ الحزاـ الشرقي ،ويتوقع أف تتـ المصادقة عمى المقطع األخير في
المستقبؿ القريب".
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وشرحت" :أف افتتاح المقطع الشمالي مف طريؽ الطوؽ الشرقي سيم ّكف مف دفع مخططات بناء "إي واف"
مف خالؿ إقامة نظامي مواصالت منفصميف لمفمسطينييف واإلسرائيمييف في شرؽ القدس ،واغالؽ منطقة
"إي واف" أماـ المركبات الفمسطينية".
وفي ىذا الصدد ،قالت دائرة شؤوف المفاوضات في "منظمة التحرير الفمسطينية" إف ىذه الدالئؿ وغيرىا،
مثؿ الالفتات التي وضعت عمى طوؿ الطريؽ رقـ ( )1والتي كتب عمييا "أىال بكـ في مافيسريت أدوميـ"
(وىو اسـ المستوطنة السكنية الجديدة المقرر إقامتيا في منطقة "إي واف") ،تشي بأف بناء الوحدات
السكنية االستيطانية داخؿ ىذه المنطقة بات وشيكاً".
وكاف الجيش اإلسرائيمي قد أصدر أم اًر عسكرياً في أيموؿ /سبتمبر  2007يقضي بمصادرة  1128دونماً
مف األراضي الفمسطينية الواقعة بيف القدس الشرقية ومستوطنة معاليو ادوميـ ،تعود ممكيتيا لمواطنيف مف
شؽ "طري ٍ
ؽ بديؿ" لمفمسطينييف يربط
قرى أبو ديس ،السواحرة ،النبي موسى ،والخاف األحمر ،بيدؼ ّ
المناطؽ الجنوبية في الضفّة الغربية بالمناطؽ الشرقية والشمالية منيا ،ما يحوؿ دوف دخوؿ الفمسطينييف
افي ما بيف معاليو ادوميـ والقدس الغربية.
إلى القدس الشرقية ّ
ويؤمف التواصؿ الجغر ّ
العدة لمبناء بدءاً مف البنى التحتية ونقؿ مقر قيادة الشرطة اإلسرائيمية .يعمموف
يعدوف ّ
يعمّؽ الحسيني" :ىـ ّ
شؽ الطرؽ خاصة بالمستوطنيف وعزؿ الفمسطينييف عف أراضييـ عبر طر ٍ
ؽ بديمة ،وستكوف إقامة
عمى ّ
 3500وحدة استيطانية في المنطقة المرحمة األولى مف المشروع".
ولكف األمر ال يتوقؼ عمى البنى التحتية ،إذ كشفت حركة "السالـ اآلف" اإلسرائيمية والمختصة بمتابعة
العدة لمبناء .ففي شير تشريف أوؿ
تعد ّ
اإلستيطاف في األراضي الفمسطينية ،أف الحكومة اإلسرائيمية ّ
/أكتوبر  ،2013أصدرت و ازرة البناء واإلسكاف مناقصات لبناء عشرات آالؼ الوحدات االستيطانية في
وجيت الدوؿ
الضفّة الغر ّبية ،بما فييا آالؼ الوحدات االستيطانية في المنطقة "إي واف" .عمى إثر ذلؾّ ،
ٍ
ائيمي بنياميف نتنياىو باإلعالف عف إلغاء
الغر ّبية
انتقادات ّ
حادة ليذا المشروع ،ما أقنع رئيس الوزراء اإلسر ّ
ىذه المناقصات .وتزامف ذلؾ مع تمويح الرئيس الفمسطيني محمود عباس باالنضماـ إلى المحكمة الجنائية
الدولية في حاؿ شروع "إسرائيؿ" بالبناء في "إي واف" ،معتب اًر ذلؾ نياية مشروع ح ّؿ الدولتيف.

ولكف ،أظيرت معمومات حصمت عمييا حركة "السالـ اآلف" أف و ازرة البناء واإلسكاف ،بعد ٍ
عاـ واحد فقط

عينت مف دوف المجوء إلى
أي في تشريف الثاني/نوفمبر  ،2014قد ّ
مف إلغاء مناقصات ّ ،2013
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اإلعالف أو المناقصات ،ميندسيف لمعمؿ عمى العديد مف الخطط التي ُحكي عف إلغائيا ،بما فييا "إي
واف" .ولفتت إلى أف "منطقة معاليو أدوميـ و"إي واف" ىي واحدة مف أكثر المناطؽ حساسية في ما يتعمؽ

بفرص حؿ الدولتيف" ،وقالت إف "االستيطاف اإلسرائيمي في "إي واف" سيقسـ الضفّة الغربية إلى نصفيف،
افي لمدولة الفمسطينية المستقبمية .وليذا ،فكمما أعمف مسؤوؿ إسرائيمي عف دفع
ويمنع التواصؿ الجغر ّ
بشدة".
مخططات البناء في "إي واف" ،يدينيا المجتمع الدولي ّ
مئة ألف مستوطن/ة
ٍ
بصمت عمى خطط لبناء
كشفت اوراؽ حركة "السالـ اآلف" أف و ازرة البناء واإلسكاف اإلسرائيمية تعمؿ
 8372وحدة استيطانية في منطقة "إي واف" بما يشمؿ "مواصمة العمؿ عمى خطط تمت المصادقة عمييا
لممراجعة مف قبؿ الجميور في كانوف األوؿ /ديسمبر  2012لبناء  1262وحدة استيطانية في "إي واف"
جنوب ،و 2340وحدة استيطانية في "إي واف" شرؽ ،واعداد مخطّ ٍط جديد لبناء  1000وحدة استيطانية
في "إي واف" شماؿ ،والتحضير لخطة بناء  270وحدة استيطانية جديدة في "إي واف" غرب".
والى ذلؾ ،أضافت معمومات "السالـ اآلف"" :في العاـ  ،2011وظفت و ازرة البناء واإلسكاف مخططيف
إلعداد خطة لبناء  1000وحدة لقبيمة البدو "الجياليف" بيدؼ إخالئيـ مف منطقة معاليو أدوميـ و"إي
واف" ونقميـ إلى قرية مخططة".
ويشير مدير دائرة الخرائط في "جمعية الدراسات العربية" خميؿ التفكجي إلى أف "مستوطنة معاليو أدوميـ
تعتبر أكبر المستوطنات في الضفة الغربية وأوؿ بمدية استيطانية أعمنتيا السمطات اإلسرائيمية ،فتبمغ
ويعد سكانيا  32ألؼ مستوطف /ة" .وقاؿ" :إذا ما تـ ضـ كتمة
مساحة مخططيا  35كيمومت اًر مربعاً
ّ
معاليو أدوميـ المكونة مف ثماني مستوطنات (كيدار ،معاليو أدوميـ ،إي واف ،ألوف ،كفار أدوميـ،
عمموف ،نفي برات ،والمنطقة الصناعية مشور أدوميـ) تصبح مساحة األرض المضمومة  191كيمومت اًر
مربعاً ،جاىزة إلستيعاب ما يزيد عف  100ألؼ مستوطف".
ثمة صمة ما بيف ىذا المخطط وبيف مخطط  2020الذي رسمتو الحكومة اإلسرائيمية
ويرى التفكجي أف ّ
بعدما بمغت نسبة العرب في القدس ،بشطرييا الشرقي والغربي 35 ،في المئة مف السكاف ،وسط تقديرات

بارتفاع ىذه النسبة إلى  55في المئة مف المجموع العاـ لمسكاف في العاـ .2040
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وقاؿ التفكجي" :المخطط  2020بك ّؿ أبعاده السياسية والتخطيطية ،يطرح ىدفاً واحداً وىو تقميص الوجود
تمر بيا قضية القدس .إذ يخصص
الفمسطيني في المدينة ،خاصة خالؿ ىذه المرحمة المصيرية التي ّ

فائض الوحدات السكنية ومساحات التطوير لمجانب الييودي بيدؼ جذب سكاف جدد ومنع اليجرة
وتقميص عدد السكاف الفمسطينييف".
بمطجي ال يسمع لمعالـ وال يأبو لما يقولو العالـ،
ويختـ الحسيني حديثو لػ "السفير" بالقوؿ" :ىو احتال ٌؿ
ّ
وفي الوقت ذاتو ،فإف العالـ يكتفي باإلدانة واالستنكار والشجب فيما االحتالؿ يعمؿ عمى األرض .ال بد
أف يستخدـ العالـ لغة العقاب ضد ىذا االحتالؿ إذا أراد فعال السالـ واالستقرار في ىذه المنطقة مف
العالـ".

صحيفة السفير2016/4/17 ،
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