تقرير القدس اإلخباري األسبوعي
 41-8حزيران/يونيو 6142
الخبر الرئيس:
عممية "تؿ أبيب" 4 :قتمى وأكثر مف  6جرحى وخوؼ
إسرائيمي مف تقميدىا

أبرز العناوين:
 قرار إسرائيمي بعدـ دفف جثاميف شيداء القدس في قراىـ

 مخطط إسرائيمي إلقامة شبكات "تمفريؾ" وقطار خفيؼ بالقدس
 سمطات االحتالؿ تصادؽ عمى مخططيف استيطانييف في القدس

وكنيسا وحديقة ومدرسة
 مخطط استيطاني بالقدس يضـ  258وحدة
ً
مصر عمى المضي بػ "مبادرة السالـ" ..ونتنياىو يرفض "المبادرة العربية" كأساس
 وزير خارجية فرنسا
ّ
لممفاوضات

" الخارجية" تدعو لصياغة استراتيجية تفاعمية تواجو مخاطر ما يتعرض لو األقصى
 الجامعة العربية تؤكد رفضيا تعديؿ "مبادرة السالـ العربية"

***

شؤون المقدسات:
العبادي :االحتالؿ يعيؽ مشاريع التيوية واإلنارة واإلطفاء في األقصى
صرح األميف العاـ المساعد لو ازرة األوقاؼ والشؤوف والمقدسات االسالمية ،مدير شؤوف القدس واألقصى
كبير مف المشاريع في المسجد
عددا ًا
في الو ازرة ،الميندس عبد اهلل العبادي أف سمطات االحتالؿ تعرقؿ ً
األقصى ،وفي مقدمتيا اإلنارة والتيوية ومشروع إطفاء الحريؽ.

وقاؿ العبادي إف إدارة األوقاؼ اإلسالمية بصدد رفع االنتياكات اإلسرائيمية كافة مف اقتحامات وتجاوزات
بحؽ المسجد األقصى المبارؾ إلى منظمة "اليونسكو" في اجتماعيا الدولي الذي سيعقد الشير المقبؿ في
اجتماعا تمييديًّا ،لبحث القضايا كافة في الكويت قبؿ
مشير إلى أف المجموعة العربية ستعقد
ًا
اسطنبوؿ،
ً

ذلؾ المؤتمر الدولي .وتابع العبادي أنو سيتـ البحث في ىذا االجتماع في القضايا التي تيـ الدوؿ العربية
وقضية المسجد األقصى المبارؾ بشكؿ خاص ،إذ سيجري بحث وضع المدينة المقدسة وأىميا وما
يتعرضوف لو مف اقتحامات وانتياكات مستمرة ،وقد وثقناىا بعد الرصد والمتابعة وقدمناىا باسـ األردف
وفمسطيف "لميونسكو" ،وسيعرض كؿ ذلؾ في االجتماع المقبؿ.
وأوضح أف أىـ المشاريع التي يجري تنفيذىا في المسجد األقصى ىو ترميـ الفسيفساء في قبة الصخرة
مؤكدا أنو ما زاؿ ىناؾ عمؿ
المشرفة ،والتي مضى عمييا  4دورات مستمرة ولمعاـ الخامس عمى التوالي،
ً
عاما تقر ًيبا في المسجد األقصى القبمي حتى يكتمؿ ترميـ الفسيفساء والزخارؼ والشبابيؾ.
طويؿ يستغرؽ ً

وكشؼ العبادي أف ىناؾ العديد مف المشاريع في األقصى معطمة بسبب االحتالؿ الذي يمنع أو ُيعيؽ
تنفيذىا ،وقاؿ إف ىناؾ مشروع اإلنارة الخارجية ومشروع التيوية داخؿ قبة الصخرة والمسجد األقصى،
وكذلؾ مشروع اإلطفاء الذي تـ إحالتو إلى مقاوؿ محمي ،إال أف سمطات االحتالؿ تمنعو مف الدخوؿ إلى

المسجد لتنفيذ المشروع ،وىذه المشاريع مف أىـ المشروعات التي يحتاج إلييا المسجد.
وأكد أف و ازرة األوقاؼ تعمؿ مع و ازرة الخارجية األردنية لتذليؿ تمؾ العقبات والبدء في تنفيذ المشاريع،
وترفع األمر لمسمطات األردنية المختصة.
وكشؼ أف أجيزة ومعدات التيوية في قبة الصخرة المشرفة جاىزة وموجودة وجياز الدفع موجود في
الخارج ،واذا تـ تنفيذىا سيصبح وضع التيوية في قبة الصخرة مف أفضؿ ما يكوف .ووصؼ إغالؽ بمدية
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االحتالؿ وتدخؿ الحكومة اإلسرائيمية في فتح متوضأ ووحدة حمامات لممسجد األقصى في باب الغوانمة
أبدا" .وتابع" :مف غير المتوقع أف ييبط المستوى
شماؿ المسجد األقصى بأنو "عمؿ لـ يكف
متوقعا ً
ً
السياسي والدبموماسي اإلسرائيمي إلغالؽ دورة مياه تخص المسجد األقصى المبارؾ في رمضاف ،وقد
وثقنا ذلؾ وأرسمناه لممستوى السياسي األردني ،ونأمؿ أف تتمكف السمطات المعنية التي تتصؿ بسمطات
متوقعا أف "يعودوا إلى رشدىـ".
االحتالؿ ،مف حؿ ىذا الوضع الشاذ وتتوصؿ إلى حؿ،
ً

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/6/8 ،

يسير دورية أمنية داخؿ "األقصى":
عاما  ..االحتالؿ ّ
ألوؿ مرة منذ ً 49
أدانت دائرة األوقاؼ اإلسالمية في القدس ،يوـ األحد ( ،)6/12اإلجراءات اإلسرائيمية الجديدة في المسجد
األقصى المبارؾ ،التي شممت تسيير دورية أمنية داخؿ ساحات المسجد ،لممرة األولى منذ عاـ ،1967
وحممت دائرة األوقاؼ
مطالبة سمطات االحتالؿ بالكؼ عف المضايقة ومنازعتيا عمى إدارة المسجدّ .

سمطات االحتالؿ ،المسؤولية كاممة عف عواقب ىذه السياسة الوخيمة ذات القبضة الحديدية ،وناشدت
الحكومة األردنية التدخؿ الفوري لوقؼ االستف اززات والمضايقات اإلسرائيمية والعمؿ عمى فتح وحدة
الخدمات الجديدة.
واستعرضت األوقاؼ بعض اإلجراءات التعسفية مف االحتالؿ ومف بينيا :منع فتح استخداـ "المتوضأ
الجديد" بباب الغوانمة الذي رممتو دائرة األوقاؼ اإلسالمية منذ عاميف تقر ًيبا ،الفتة إلى أف سمطات
االحتالؿ أغمقت الموقع واقتحمتو مرات عديدة ،وزرعت أجيزة مراقبة وتنصت بداخمو ،وكاف آخرىا يوـ

الجمعة الماضي.
وأكدت األوقاؼ إصرار شرطة االحتالؿ عمى إدخاؿ "السيارة الكيربائية" عنوة مف باب المغاربة ،وذلؾ مف
"السيارة" لالحتالؿ داخؿ
دوف التنسيؽ معيا أو موافقتيا عمى ذلؾ ،الفتةً إلى أف تسيير الدورية األمنية
ّ
المسجد األقصى المبارؾ يحدث ألوؿ مرة منذ عاـ .67

وأشار البياف إلى تكثيؼ االقتحامات االستف اززية مف المستوطنيف المتطرفيف بحماية وغطاء مف سمطات
االحتالؿ وبأعداد كبيرة ،دوف مراعاة لمشاعر المسمميف في ىذا الشير الفضيؿ ،وتعديا عمى سمطة
مستوطنا المسجد األقصى .كما
األوقاؼ واغتصاب صالحياتيا ،كما حدث اليوـ األحد حيث اقتحـ 140
ً

أشارت إلى اعتقاؿ  4حراس اعترضوا عمى ىذه االستف اززات ،وصدور قرار بإبعادىـ عف المسجد
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األقصى مكاف وظيفتيـ وعمميـ اليومي ،ومنع إدخاؿ طعاـ اإلفطار لمصائميف يوـ الخميس الماضي؛ ما
حرجا وضيقًا لمصائميف والعابديف بالمسجد األقصى ،وىي سابقة لـ يكف ليا مثيؿ.
سبب ً

ومنعا مف التواصؿ مع المسجد األقصى في ىذا الشير المبارؾ،
وأكدت أف المسمميف يواجيوف ضيقًا
ً
ِ
تكتؼ بإلغاء التصاريح التي صدرت لمجموعات مف الفمسطينييف
الفتةً إلى أف سمطات االحتالؿ لـ

لموصوؿ إلى المسجد األقصى كحؽ ليـ ،بؿ اتخذت إجراءات تعسفية غير مبررة تجاه دائرة األوقاؼ
اإلسالمية.
وأشارت إلى أف سياسة االحتالؿ خالؿ السنوات األخيرة تتجو نحو تجريد دائرة األوقاؼ اإلسالمية
والمسمميف مف حقوقيـ الطبيعية والتاريخية المتواصمة والمتمثمة بإدارة المسجد األقصى المبارؾ واتاحة
الفرصة لممسمميف المتعبديف بالصالة في المسجد األقصى المبارؾ .وأكدت األوقاؼ أف سمطات االحتالؿ
تسعى إلى فرض واقع جديد وتستمر في تغيير حالة الوضع التاريخي القائـ منذ عاـ  67وافراغو مف
مضمونو.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/6/12 ،
"لجنة اآلداب" بػ "الكنيست" تقرر استمرار حظر دخوؿ أعضائو إلى األقصى:
قررت "لجنة اآلداب" في "الكنيست" اإلسرائيمي ،مساء الثالثاء ( ،)6/14استمرار الحظر المفروض عمى
محدد مف قبؿ قائد شرطة القدس المواء يوراـ
دخوؿ أعضاء "الكنيست" لممسجد األقصى بعد تقييـ أمني ّ
ىميفي .وأعمنت المجنة أنيا ستعود إلى مناقشة الموضوع فور تغيير موقؼ الشرطة والمسؤوليف األمنييف
تجاه المنع المفروض.

موقع عرب 2016/6/14 ،48
مستوطنوف يقتحموف باحات المسجد األقصى:
مستوطنا يوـ األربعاء ( ،)6/8المسجد األقصى المبارؾ مف باب المغاربة ،بحراسة معززة مف
اقتحـ 18
ً

شرطة االحتالؿ الخاصة ،وتصدى المصموف بيتافات التكبير ليذه االقتحامات ،وجوالت المستوطنيف
االستف اززية .وكاف آالؼ المواطنيف شاركوا في صالة الفجر برحاب األقصى ،فيما شارؾ آالؼ آخروف
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عمما أف مؤسسات خيرية قدمت آالؼ الوجبات الرمضانية لممصميف
بصالة التراويح مساء الثالثاءً ،
الصائميف الوافديف إلى األقصى.
وذكرت مصادر محمية أف مركبة إسرائيمية صغيرة تابعة لشرطة االحتالؿ اقتحمت باحات األقصى مف
جية "باب األسباط" ،ودىست الحارس لؤي أبو السعد أثناء أدائو لمياـ عممو .وأصيب الحارس بجراح
متوسطة في قدمو ،ما استدعى نقمو إلى المستشفى لتمقي العالج .مف جية أخرى ،سيطرت طواقـ إطفاء
المسجد األقصى المبارؾ ،مساء األربعاء ،عمى حريؽ شب في األعشاب عند منطقة القصور األموية
جنوبي المسجد األقصى المبارؾ.
واقتحمت مجموعات مف المستوطنيف صباح الخميس ( )6/9مجدداً المسجد األقصى مف جية باب
المغاربة بحراسة عناصر مف الوحدات الخاصة والتدخؿ السريع التابعة لشرطة االحتالؿ ،التي رافقتيـ
وأحاطت بيـ خالؿ تجواليـ في ساحات المسجد األقصى الغربية .وواصؿ االحتالؿ منع نساء القائمة
الذىبية مف دخوؿ المسجد األقصى ،فاعتصمف قبالة بوابات األقصى وقمف بتالوة القرآف الكريـ.
ومنعت شرطة االحتالؿ ،مساء الخميس ،إدخاؿ شاحنات تق ّؿ نحو  6آالؼ وجبة إفطار إلى المسجد
األقصى المبارؾ .وقاؿ شيود عياف إف المواطنيف تجميروا في باب االسباط رفضاً لخطوة االحتالؿ.
ىذا وقررت سمطات االحتالؿ نشر آالؼ مف القوات اإلسرائيمية في مدينة القدس المحتمة وبمدتيا القديمة،
خالؿ يوـ الجمعة األولى مف شير رمضاف المبارؾ ،بحجة "فرض النظاـ" .وأوضحت شرطة االحتالؿ
أنو سيتـ إغالؽ شارع “السمطاف سميماف” ووادي الجوز حتى الساعة الخامسة عص اًر ،كما سيتـ إغالؽ
شوارع "صالح الديف" و"نابمس" و"عمرو بف العاص" في القدس حتى الثانية والنصؼ ما بعد صالة
الجمعة.
ٍ
مصؿ أدوا صالة
وقاؿ مدير عاـ األوقاؼ اإلسالمية في القدس الشيخ عزاـ الخطيب إف نحو  100ألؼ
الجمعة ( )6/10األولى مف شير رمضاف الفضيؿ في رحاب المسجد األقصى المبارؾ مف دوف تسجيؿ
أي أحداث تذكر ،مشي اًر إلى جيوزية كاممة لموقوؼ عمى أي حادثة عبر تعاوف نحو  20مؤسسة صحية
ومجتمعية ونظاـ إلى جانب حراس وسدنة األقصى لخدمة المصميف خالؿ الشير الفضيؿ .فيما منع
االحتالؿ منع الرجاؿ دوف سف الػ 45عاماً مف عبور الحواجز لموصوؿ إلى القدس ،ولـ يفرض قيودا عمى
دخوؿ النساء .يذكر أنو كاف مف المتوقع أف يصؿ عدد المصميف اليوـ أكثر مف  200ألؼ مواطف ،إال
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أف إجراءات االحتالؿ المشددة عمى الحواجز العسكرية الرئيسة الثابتة عمى مداخؿ القدس ،ومنع قدوـ
أىالي قطاع غزة ،وتجميد منح أكثر مف  83ألؼ تصريح لممواطنيف حالت دوف وصوؿ اآلالؼ إلى
األقصى والمشاركة في الصالة وذلؾ عقب عممية اطالؽ النار في "تؿ أبيب".
مف جية أخرى ،قالت جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني ،إف طواقميا نقمت مواطنة أصيبت بكسر في
يدىا نتيجة التدافع ،عمى  4مراحؿ إلى المستشفى نتيجة إعاقة قوات االحتالؿ دخوؿ سيارات اإلسعاؼ
وبينت الجمعية أنيا تعاممت مع  150حالة مف خالؿ عيادتيف
إلى المسجد األقصى أو خروجيا منوّ .
وضعتيما داخؿ ساحات المسجد األقصى ،قرب قبة الصخرة المشرفة ،والثانية قرب مدرسة األقصى

الشرعية.
إلى ذلؾ نشرت "منظمات المعبد" يوـ السبت ( )6/11وفي مقدمتيا منظمة "طالب مف أجؿ المعبد"،
إعالنات عمى مواقع الكترونية وصفحات التواصؿ االجتماعي التابعة ليا ،تدعو إلى اقتحامات جماعية
يومي  .2016/6/13-12كما دعا "ائتالؼ
احتفاء بػ "عيد الشفوعوت" العبري،
وتدنيس األقصى
ً
ّ
منظمات المعبد" لممشاركة في مراسيـ التدريب االفتراضي عمى شعائر "الشفوعوت" عمى قمة جبؿ المكبر
المشرؼ عمى المسجد األقصى ،بمشاركة قيادات دينية وسياسية ييودية.
واقتحـ أكثر مف  100مستوطف باحات المسجد األقصى صباح األحد ( ،)6/12مف جية باب المغاربة
وسط حراسة أمنية مشددة مف الوحدات الخاصة والتدخؿ السريع التابعة لشرطة االحتالؿ .وجرت
االقتحامات وسط حالة مف التوتر بيف قوات االحتالؿ وحراس المسجد وطمبة حمقات العمـ الذيف حاولوا
منع المستوطنيف مف أداء شعائر تممودية داخؿ باحاتو بيتافات التكبير .ورافقت قوات االحتالؿ العشرات
مف المستوطنيف الذيف يقفوف بمحاذات األبواب الخارجية لممسجد األقصى ،بالتحديد بالقرب مف باب
القطانيف والحديد واألسباط وىـ يؤدوف طقوساً تممودية.
واقتحـ عدد مف المستوطنيف باحات األقصى ،صباح اإلثنيف ( ،)6/13تحت حماية قوات االحتالؿ ،في
استفزاز واضح لمشاعر المسمميف والمرابطيف في المسجد األقصى.
احتالليا اقتحموا ودنسوا المسجد
وأظيرت إحصاءات لمركز "كيوبرس" أف نحو  628مستوطنا وعنص اًر
ً

مستوطنا مف أفراد الجماعات
األقصى في الثمث األوؿ مف شير حزيراف/يونيو ،مف بينيـ 490
ً
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والمنظمات الييودية 132 ،مف طالب االرشاد التيويدي 6 ،مف عناصر مخابرات االحتالؿ الذي اقتحموا
المباني والمصميات المسقوفة في المسجد األقصى.
مستوطنا صباح الثالثاء ( ،)6/14اقتحاماتيا لممسجد األقصى المبارؾ ،تحت حراسة
واقتحـ نحو 50
ً

أمنية مف قبؿ جنود وشرطة االحتالؿ.

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +المركز الفمسطيني لإلعالـ،
2016/6/14
شؤون المقدسيين:
الحموري يطالب بدعـ أىؿ القدس لمساعدتيـ عمى البقاء والصمود:
أكد مدير مركز القدس لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعية ،زياد الحموري ،استمرار مخططات االحتالؿ
لتيويد القدس وتغيير طابعيا الديمغرافي بحيث يصبح أغمبية سكانيا مف الييود .وقاؿ الحموري إف الرد
عمى ىذه المخططات يكوف بدعـ عصب البمد وىو القطاع التجاري ،عبر تقديـ حموؿ جذرية.
وأشار إلى أف المحالت التجارية المغمقة عمى سبيؿ المثاؿ ،وىي قرابة  250محالً في البمدة القديمة إلى
جانب حوالي  1200محؿ تجاري مف زىاء  3000مصمحة تجارية في القدس ،تُعيؿ جي ًشا كبي اًر مف
األسر التي تعتاش عمى التجارة .وانتقد الحموري غياب خطة واضحة وشاممة لممحافظة عمى ما تبقى لنا
مف القدس ،قائالً ":ال توجد إرادة لمحفاظ عمى ما ىو موجود في القدس عمى المستويات كافة".
ولفت إلى أف تأجيؿ بحث قضية القدس في "اتفاقيات أوسمو" أعطى االحتالؿ ذريعة لحسـ موضوع
القدس وجعميا غير قابمة لمتفاوض بزعـ أنيا "عاصمة ييودية لمشعب الييودي" .وأشار إلى إحدى الخطط
االسرائيمية المسماة خطة "زاموش" التي نفذ القسـ األكبر منيا بحجة تحسيف السياحة حوؿ القدس ،حيث
أنجزت "القدس السفمى" تحت البمدة القديمة وشبكات الطرؽ والمواصالت حوليا التي تمتيـ األخضر
واليابس .وأكد أف المقابر لـ تسمـ كما ىو الحاؿ في سمواف مف المشاريع االستيطانية مف بينيا القطار
الخفيؼ والحدائؽ التوراتية والتمفريؾ ،الفتًا إلى أف األحياء المقدسية باتت تعيش في جزر معزولة ببحيرة
مف االستيطاف والمستوطنيف.
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وأوضح الحموري أنو قُدمت العديد مف الدراسات لمعالميف العربي واإلسالمي باحتياجات المقدسييف
داعيا إلى االستجابة ليذه االحتياجات
الحقيقية التي تساىـ فعالً في صمودىـ ورباطيـ في مدينتيـ،
ً

الضرورية واحتراـ ق اررات الدعـ وتنفيذىا فو اًر.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/6/12 ،
قرار إسرائيمي بعدـ دفف جثاميف شيداء القدس في قراىـ:
ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ،مساء األربعاء ( ،)6/8أف الشرطة اإلسرائيمية قررت منع
دفف جثاميف الشيداء الفمسطينييف مف سكاف القدس داخؿ قراىـ ،مع صالحية تحديدىا واختيارىا لممقابر
التي يمكف دفنيـ فييا .وبحسب الموقع ،فإف القرار الذي اتخذ مف قبؿ الشرطة تـ إق ارره مف الوزير أرداف
وكذلؾ مجمس الوزراء .وبحسب الموقع ،فإف القرار جاء لعدـ التزاـ عائمة الشييد عالء أبو جماؿ مف جبؿ
المكبر خالؿ تشييع جثمانو بحضور عدد أكبر مف المتفؽ عميو قُبيؿ عممية التسميـ واطالؽ ىتافات
وصفت بػ "التحريضية" .وأشار الموقع إلى أف المحامي المقدسي محمد محمود تقدـ بالتماس باسـ عائمة
الشييد بياء عمياف لممحكمة "العميا" ضد القرار.
قدمت يوـ اإلثنيف
وفي سياؽ متصؿ ،قاؿ المحامي محمد عمياف ،إف شرطة االحتالؿ اإلسرائيمي ّ
ردىا لممحكمة "العميا" اإلسرائيمية ،وجاء فيو "بأنيا تسمح بتسميـ جثاميف الشيداء المحتجزة
(ّ ،)6/13
بشروط" .ولفت المحامي عمياف إلى أف مف بيف ىذه الشروط :دراسة كؿ حالة عمى حدة ،ودفنيـ بمقابر
تحددىا شرطة االحتالؿ ،دوف سقؼ زمني لمتطبيؽ وبموافقة المستوى السياسي .ووصؼ المحامي عمياف
رد شرطة االحتالؿ بػ"الغامض والمضمؿ".
ّ
وكاف موقع صحيفة ىآرتس العبرية قد كشؼ مساء الخميس ( ،)6/9أف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف
مؤخر مساعديف في "الكابنيت" ،بفحص
ًا
عينيـ
نتنياىو ،أوعز لموظفي "مجمس األمف القومي" الذيف ّ

إمكانية إعادة إنشاء مقبرة لدفف الشيداء الفمسطينييف واآلثار المترتبة عمى مثؿ ىذه الخطوة .ونقمت
الصحيفة عف مسؤوؿ إسرائيمي كبير شارؾ في االجتماع ،أف وزير األمف الداخمي جمعاد أرداف عارض
بشدة إعادة الجثاميف ،واقترح إعادة تأسيس مقبرة خاصة لدفف جثاميف الفمسطينييف الذيف ينفذوف عمميات،
كما جرى في سنوات طويمة سابقة بدفنيـ في مقبرة خاصة .وخالؿ االجتماع طمب وزير الجيش الجديد
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أفغيدور ليبرماف دراسة إمكانية تقصير اإلجراءات القانونية لتمكيف الجيش مف اليدـ السريع لمنازؿ منفذي
رد عميو المستشار القانوني افيخاي مندلبيت أف ىذه اإلجراءات ميمة لكي تكوف قانونية
العممية .فيما ّ
وعادلة ،وفؽ تعبيره.
فيما أمر وزير جيش االحتالؿ أفيغدور ليبرماف ،يوـ الخميس ،بعدـ تسميـ جثاميف الشيداء الذيف ينفّذوف
األوؿ لميبرماف منذ تسمّمو
عمميات تستيدؼ إسرائيمييف .وقالت وسائؿ إعالـ عبرية إف القرار الذي يعد ّ
مغاير لموقؼ كبار الضباط في الجيش والشاباؾ بإعادة الجثث لذوييـ .مشيرةً إلى
ًا
حقيبة الجيش ،يأتي

ادعا .وكانت المحكمة العميا اإلسرائيمية أوصت
أف وزير األمف الداخمي جمعاد أرداف يؤيد القرار ويعتبره ر ً

في مطمع أيار/مايو بتسميـ الجثاميف.

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/6/13 ،
مواجيات في أحياء القدس المحتمة:
اندلعت فجر الجمعة ( )6/10مواجيات مع قوات االحتالؿ في باب حطة بالبمدة القديمة مف مدينة القدس
المحتمة ،وفي بمدة أبو ديس المجاورة ،تخمميا إطالؽ قنابؿ الغاز والصوت ،ما تسبب بوقوع العديد مف
حاالت االختناؽ.
وأصيب يوـ السبت ( )6/11عدد مف سكاف حارة باب حطة المالصقة لممسجد األقصى بأعيرة مطاطية
وعرؼ مف بيف الشباف المصابيف:
ورضوض في أجسادىـ ،خالؿ اعتداء قوات االحتالؿ عمييـ فج اًرُ .

حاتـ الميموس ،وعاىد الرشؽ ،وعرفات سدر ،ورمضاف سدر ،وثائر سدر ،وتـ نقميـ لمعالج في مستشفى
المقاصد بحي جبؿ الزيتوف/الطور.
وحررت طواقـ تابعة لبمدية االحتالؿ اإلسرائيمي في مدينة القدس المحتمة ،يوـ اإلثنيف ( ،)6/13مخالفات
مالية لمركبات تابعة لممواطنيف في حي بيت حنينا شماؿ القدس المحتمة ،بقيمة  500شيكؿ لكؿ مخالفة.
وزعمت طواقـ البمدية "أف المركبات مركونة في أماكف ممنوعة" ،فيما وصؼ أصحابيا ىذا اإلجراء بػ
"االنتقامي".
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واقتحمت قوات االحتالؿ فجر الثالثاء ( )6/14عدة أحياء وبمدات بمدينة القدس تركزت في بمدة عناتا،
وحي شعفاط ،وبمدة سمواف ،وأبو ديس ،وداىمت العديد مف منازليا وأجرت فييا تفتيشات استف اززية ،في
حيف صاحب عمميات االقتحاـ مواجيات متفرقة بيف الشباف وقوات االحتالؿ.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/6/14 ،
ويفرج عف آخريف:
ويبعد ُ
االحتالؿ يمدد توقؼ عدد مف المقدسييفُ ..

قررت شرطة االحتالؿ اإلسرائيمي ،اليوـ اإلثنيف ( ،)6/13إبعاد الموظؼ في لجنة اإلعمار في األقصى،
يوما ،بعد إخالء سبيمو مساء
التابعة لدائرة األوقاؼ اإلسالمية محمد الرويضي ،عف مكاف عممو لمدة ً 15
األحد ،فيما مددت اعتقاؿ حراس المسجد حمزة نمر .وفي وقت الحؽ ،أبعدت قوات االحتالؿ شابيف مف
مدينة القدس المحتمة عف األقصى ،عقب قرار منعيما مف الصالة فيو .كما أبعدت قوات االحتالؿ
الشابيف أكرـ الشرفا ،وجميؿ العباسي عف باب األسباط.
وأشارت مصادر عبرية يوـ الثالثاء ( )6/14إلى أنو تـ تمديد اعتقاؿ مقدسي بتيمة "التحريض والعنؼ
ودعـ االنتفاضة وحركة حماس" عبر شبكات التواصؿ االجتماعي.

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/6/14 ،
االحتالؿ يعتقؿ عدداً مف المقدسييف:
شباف مف بمدة جبع شماؿ شرؽ القدس،
اعتقؿ جيش االحتالؿ اإلسرائيمي فجر األربعاء ( ،)6/8ثالثة ّ
محمية أف االحتالؿ اعتقؿ مواطنيف
وبينت مصادر ّ
وىـ :سمماف دارسميـ ،وزيف بشارات ،ومدحت دارسميـّ .

حي كفر عقب
مف بمدة العيزرية شرؽ القدس ،وىـ :نور طاىر عثماف ،وعمر عطية بصة ،وثالثًا مف ّ
شماؿ المدينة.
واعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ الخميس ( ،)6/9الحارس في المسجد األقصى عرفات نجيب مف
منزلو في البمدة القديمة بالقدس المحتمة .كما اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي فجر الجمعة (،)6/10
الشابيف محمد صبيح ونادر الباشا خالؿ اقتحاـ عدد مف المنازؿ وتفتيشيا في قرية حزما شماؿ شرؽ
القدس.
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واعتقمت قوات االحتالؿ ،فجر السبت ( ،)6/11الشباف :أشرؼ الشرباتي ،وشادي النتشة ،وأحمد
الباسطي ،ومحمد الباسطي ،ومحمد البشيتي .وقاؿ شيود عياف إف مجموعة مف جنود االحتالؿ اعتدت
عمى الشباف المقدسييف بالضرب المبرح بالي اروات ،وأطمقت أعيرة معدنية مغمفة بالمطاط نحوىـ ورشتيـ
فجر أماـ وحدة حمامات تابعة لألوقاؼ
بغاز الفمفؿ الحارؽ ،وذلؾ خالؿ وجودىـ عند الساعة الثالثة اً
االسالمية قرب باب الغوانمة مف أبواب المسجد األقصى المبارؾ.
واعتقمت شرطة االحتالؿ صباح األحد ( )6/12ثالثة مف الموظفيف التابعيف لألوقاؼ مف مكاف عمميـ
برحاب األقصى .وأوضح قسـ العالقات العامة في دائرة األوقاؼ اإلسالمية في القدس أف الموظفيف
المعتقميف ىـ :محمد الرويضي ،وموسى الدباغ مف قسـ اإلعمار ،ومف قسـ الحراسة حمزة نمر .كما
اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،األحد ،شابيف فمسطينييف "لـ تُعرؼ ىويتيما" في باحة باب العمود،
بعد تفتيشيما واالعتداء عمييما بالضرب المبرح .في السياؽ ،أخضعت قوات االحتالؿ عدداً مف شباف
البمدة القديمة إلى تفتيش استفزازي ومييف في المنطقة القريبة مف سوؽ القطانيف المفضية إلى المسجد
األقصى المبارؾ.
واعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،فجر اإلثنيف ( ،)6/13الطفؿ عمي خالد عويسات ،والشاب شادي
ناصر عويسات ،خالؿ اقتحاـ قوة كبيرة مف جنود ومخابرات االحتالؿ شارع المدارس بحي جبؿ المكبر،
ودىميا لعدد مف منازؿ المواطنيف ،ونقمتيما إلى أحد مراكز التوقيؼ والتحقيؽ في المدينة .واعتقمت
مقدسيا مف سكاف مخيـ شعفاط لالجئيف بزعـ تحريضو
شابا
ً
الشرطة اإلسرائيمية ،يوـ اإلثنيف (ً ،)6/13
عمى "اإلرىاب" مف خالؿ دعـ االنتفاضة عبر "الفيسبوؾ".

واعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،صباح الثالثاء ( ،)6/14شابيف مف داخؿ المسجد االقصى المبارؾ،
فيما سبؽ ليا اعتقاؿ حارس المسجد محمود أبو رميمة ،وذلؾ بتيمة إزعاج المستوطنيف خالؿ اقتحاماتيـ
لممسجد األقصى .كما اعتقمت قوات االحتالؿ فجر الثالثاء ،الشابيف رامي وعزمي مصطفى مف بمدة
العيسوية وسط القدس المحتمة ،خالؿ اقتحاـ قوات االحتالؿ لمبمدة ودىميا ألحيائيا .في السياؽ ذاتو،
شابا بعد دىـ منزلو والعبث فيو ببمدة عناتا شماؿ شرؽ القدس المحتمة.
اعتقمت قوات االحتالؿ ً

وكالة األنباء المعمومات الفمسطينية "وفا"+صحيفة القدس المقدسية2016/6/14 ،
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شييديف مف مخيـ قمنديا بالقدس:
االحتالؿ ُيقرر ىدـ منزلي
ْ

لي
صادقت المحكمة "العميا" اإلسرائيمية في مدينة القدس المحتمة ،يوـ الثالثاء ( ،)6/14عمى ىدـ منز ّ
الشييديف عناف أبو حبسة وعيسى عساؼ مف مخيـ قمنديا شماؿ القدس المحتمة ،والمذيف نفذا عممية
ْ

أسفرت عف مقتؿ اثنيف مف المستوطنيف في كانوف أوؿ/ديسمبر  .2015ونقمت "قدس برس" عف مصادر
الشييديف ،أف محكمة االحتالؿ أميمتيما مدة  5أياـ الخالء منزلييما بنية ىدميما.
مقربة مف عائمتي
ْ

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/6/14 ،

شؤون االحتالل:
مخطط إسرائيمي إلقامة شبكات "تمفريؾ" وقطار خفيؼ بالقدس:
كشؼ رئيس بمدية االحتالؿ اإلسرائيمي في القدس المحتمة "نير بركات" عف وجود مخطط إلقامة شبكات
مف "التمفريؾ"-القطار اليوائي-والقطار الخفيؼ ،ميمتيا وصؿ أجزاء المدينة والمستوطنات المحيطة،
بمنطقة القدس القديمة ومحيط المسجد األقصى.
وقاؿ بركات إف العمؿ في المشروع سيكوف ضمف الخطة الشاممة لممواصالت في مدينة القدس حتى عاـ
 ،2025لتسييؿ المواصالت عبر مشاريع منيا خطوط باصات جديدة والقطار السريع مف "تؿ أبيب" إلى
وبيف أف ىذا المشروع تـ عرضو في جمسة خاصة ،اإلثنيف ( ،)6/6في لجنة الداخمية
القدسّ .
بػ"الكنيست".

وأضاؼ بركات" :ىناؾ مشروع أىـ مف ذلؾ؛ وىو إقامة شبكات مف القطار الخفيؼ عمى  3خطوط تمتد
الميجرة ،ثـ مستوطنة "جيمو" جنوب وغرب المدينة،
مرور بقرية المالحة
ًا
الميجرة
مف قرية عيف كارـ
ّ
ّ
وتصؿ إلى وسطيا ثـ شماليا إلى منطقة جبؿ المشارؼ ،وتربطيا بمستوطنات "النبي يعقوب وبسجات

زئيؼ".
مشير إلى أف بعضيا في طور التنفيذ
ًا
وأقر أف العمؿ عمى ىذه المخططات يجري عمى قدـ وساؽ،
واألخرى في طور المصادقة عمى التخطيط ،بحيث سيكوف إجماؿ طوؿ شبكة القطار الخفيؼ نحو 60

كيمومتر بتكمفة نحو  25مميار شيكؿ ( 7مميارات دوالر أمريكي) ،وسيتـ االنتياء مف العمؿ عاـ .2025
ًا

وذكر رئيس بمدية االحتالؿ أنو يتـ العمؿ عمى إقامة شبكات مف التمفريؾ -القطار اليوائي ،خاصة في

المنطقة المالصقة لمبمدة القديمة بالقدس ومحيط المسجد األقصى .وبيف أنو ستمتد الشبكة مف غربي
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المدينة في المنطقة المسماة "المحطة" وتصؿ إلى منطقة وقؼ الدجاني في طرؼ غرب جنوب القدس
القديمة ،ثـ منطقة مدخؿ وادي حموة وباب المغاربة الخارجي في سور القدس القديمة جنوب األقصى ،ثـ
بمدة سمواف والبؤرة االستيطانية "عير دافيد" ومف ىناؾ إلى جبؿ الطور .وشدد بركات عمى أف ىذه الشبكة
مف القطار اليوائي ستسيؿ وصوؿ المالييف مف الييود والسياح األجانب إلى منطقة ساحة البراؽ والقدس
القديمة.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/6/8 ،
عبارات عنصرية تدعو إلى قتؿ العرب في قرية أبو غوش بالقدس:
خطّت عصابة "تدفيع الثمف" الييودية المتطرفة ،يوـ الخميس ( ،)6/9عبارات عنصرية تدعو لقتؿ العرب
وطردىـ خارج البالد عمى جدراف في قرية أبو غوش غربي القدس المحتمة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/6/9 ،
عممية في "تؿ أبيب" تؤدي إلى قتؿ  4إسرائيمييف وتخوؼ إسرائيمي مف تقميدىا:
مسمحيف فمسطينييف قتال  4إسرائيمييف وأصابا  6آخريف يوـ األربعاء ()6/8
قالت الشرطة اإلسرائيمية إف
ْ

في عممية إطالؽ نار في مجمع "شارونا" التجاري قرب و ازرة الحرب اإلسرائيمية في "تؿ أبيب" .وحسب
القناة العبرية السابعة فإف "منفذي العممية مف سكاف يطا بمحافظة الخميؿ وىما أبناء عمومة" .وقالت
صحيفة "ىآرتس" إف ىذه ىي العممية األولى في شير رمضاف ،وقد تبيف في حاالت سابقة أف ىذا الشير
أف ىذه العممية قد تتبعيا عمميات تستوحي منيا
يجعؿ الفمسطينييف أكثر حماسة ،األمر الذي يعني ّ
وتقمّدىا.

صحيفة القدس المقدسية  +ىآرتس2016/6/8 ،
سمطات االحتالؿ تصادؽ عمى مخططيف استيطانييف في القدس:
ذكرت أسبوعية «يروشاليـ» العبرية يوـ الجمعة ( )6/10أف "المجنة المحمية لمتنظيـ والبناء" في القدس
المحتمة صادقت في جمستيف منفصمتيف وبمناسبة ذكرى استكماؿ احتالؿ القدس عمى المخططيف المذيف
يتناوؿ أحدىما بناء  82وحدة سكنية في مستوطنة "رمات شمومو" ( تمة شعفاط) .ويذكر أف مكتب رئيس
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الحكومة االسرائيمية كاف قد عمؿ قبؿ عدة أسابيع عمى شطب المداوالت في ىذا المخطط عف جدوؿ
أعماؿ "المجنة المحمية لمتنظيـ والبناء".
يضا عمى مخطط بناء  150وحدة سكنية عمى سفح مستوطنة "جيمو" جنوب القدس.
كما تمت المصادقة أ ً
وىذا المخطط ال عالقة لو بالمخططات السابقة في سفح "جيمو" والتي تـ ايقافيا جراء قربيا مف مسار

شارع يخطط لو ىناؾ.
وقاؿ مئير تورجماف رئيس "المجنة المحمية" ونائب رئيس بمدية االحتالؿ في القدس المحتمة« :تعاني
القدس مف نقص األراضي لمبناء وستعمؿ البمدية عمى دعـ أي مخطط بناء مناسب في أي مكاف في
النطاؽ البمدي لممدينة» .وبعث تورجماف رسالة إلى وزير المالية اإلس ارئيمي طالبو فييا بالعمؿ عمى تنفيذ
مخططات بناء أعيقت في "جبعات ىمطوس" في منطقة بيت صفافا ،وتتضمف ىذه المخططات بناء
 2600وحدة سكنية ،تمت المصادقة عمى بنائيا بالماضي ،لكف لـ يبدأ تطوير األرض ولـ تخصص
الحكومة بعد أمواالً لمبدء بعممية التطوير .كما توجد عقبة أخرى أماـ تنفيذ ىذا المخطط إ ْذ قُدمت دعوات
قضائية ضد السمطات إلعاقتيا تنفيذ مشروع سكني مخطط لمعرب في المنطقة ذاتيا في الوقت الذي
صادقت فيو عمى مخططات إلقامة ٍ
مباف لمييود.
وفي مستوطنة "بسغات زئيؼ" بدأ العمؿ في مشروع "البارؾ" في "بسغات زئيؼ" .ويتضمف المشروع 53
وحدة سكنية في ٍ 3
مباف وتشمؿ مرحمة التسويؽ الحالية مبنييف ،األوؿ مف  5طبقات ويتكوف مف 17
وحدة سكنية ،ويتكوف المبنى اآلخر مف  6طبقات وفيو  25وحدة سكنية.
وتشرؼ شركة «يورو اسرائيؿ» عمى إقامة  3مشاريع بناء في مستوطنات القدس ىي" :يورو غولد" في
مستوطنة "ىارحوما" ويتضمف المشروع بناء  122وحدة سكنية و"يورو بسغات زئيؼ" الذي يتضمف بناء
 24وحدة سكنية و"يورو نفيو يعقوب" الذي يتضمف  78وحدة سكنية ،إضافة إلى مشروع لبناء  32وحدة
سكنية في مستوطنة "أرئيؿ".
إف المرحمة الحالية مف البناء في مستوطنة
وقاؿ آڤي متسرفاتي نائب مدير عاـ شركة "تسرفاتي شمعوف" ّ
"ىار حوما" تتضمف حوالي  900وحدة سكنية ،ظؿ منيا اليوـ حوالي  250وحدة ،ويوجد طمب ٍ
عاؿ
خصوصاً مف األزواج الشابة الذيف يدركوف أنو ستوجد في المستقبؿ مشاريع بناء واسعة النطاؽ ،لكنيا

ستستغرؽ وقتاً طويالً.

صحيفة القدس المقدسية2016/6/11 ،
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اليميف اإلسرائيمي يبدأ حممة لفرض السيادة عمى "معاليو ادوميـ":
ذكرت أسبوعية "كوؿ ىعير" العبرية ،يوـ الجمعة ( ،)6/10أف صراعاً يدور مف أجؿ تطبيؽ القانوف
اإلسرائيمي عمى المدينة االستيطانية "معاليو ادوميـ" ،واستئناؼ البناء االستيطاني في محيطيا .وشرعت
مجموعة ضغط تطمؽ عمى نفسيا اسـ "أرض إسرائيؿ" في "الكنيست" بالتعاوف مع بمدية "معاليو ادوميـ"
والمجمس االستيطاني في الضفة الغربية بحممة واسعة النطاؽ تستيدؼ إجراء مداوالت عامة في قضية
فرض السيادة اإلسرائيمية عمى المدينة االستيطانية.
ويشار إلى أف أعضاء مجموعة ضغط "أرض إس ارئيؿ" وبينيـ وزراء وأعضاء "كنيست" مف اليميف
اجتماعا في "الكنيست" شارؾ فيو أعضاء "الكنيست" يئير لبيد ،وعوفر
اإلسرائيمي ،عقدوا قبؿ حوالي شير
ً
شيمح ،ويوئيؿ حسوف ،وافيغدور ليبرماف ،ونير بركات رئيس بمدية االحتالؿ في القدس ،وبني كسرائيؿ

رئيس بمدية "معاليو ادوميـ" .ودعت المجنة في ىذا االجتماع إلى استئناؼ البناء االستيطاني في "معاليو
عمميا في
ادوميـ" والتوقؼ عف تجميد مخططات البناء في المدينة .وسيتـ اإلعالف عف بدء الحممة
ً
"مؤتمر يعقد في معاليو ادوميـ الشير القادـ ،ويشارؾ فيو مثقفوف ،وعسكريوف وسياسيوف".

وقالت مصادر عبرية األسبوع الماضي" :إف فرض القانوف اإلسرائيمي عمى معاليو أدوميـ حيوي
وضروري؛ إذ إف معاليو أدوميـ تقع في إطار اإلجماع الوطني وتوجد موافقة وطنية عامة تتجاوز
األحزاب بكؿ ما لو عالقة بمستقبميا السياسي" .وتابعت المصادر أف "ىذا ىو الوقت المناسب لفرض
السيادة اإلسرائيمية عمى المدينة ،األمر الذي سيمكف السكاف مف أف يكونوا جزءا ال يتج أز مف القانوف
والقضاء ،وأف تطبؽ عمييـ قوانيف البناء والتنظيـ ،األمر الذي يفسح المجاؿ أماـ بناء مكثّؼ لألزواج
الشابة".
و"معاليو ادوميـ" ىي مستوطنة صييونية مقامة عمى أراضي بمدة أبو ديس ،تقع عمى بعد  7كيمومترات
شرؽ مدينة القدس المحتمة ،محاذية لبمدتي أبوديس والعيزرية.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/6/10 ،
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حاخاـ يدعو أمريكا إلى وقؼ دعميا لمدولة العبرية:
عممت العديد مف وسائؿ االعالـ العالمية كممة الحاخاـ الييودي "رابي ميخائيؿ" ،والتي ألقاىا يوـ الجمعة
( )6/10في جنازة أسطورة المالكمة محمد عمي كالي ،في ساحة مركز كنتاكي .وطالب الحاخاـ اإلدارة
االمريكية بوقؼ دعـ الدولة العبرية وبالضغط عمييا إلنياء االحتالؿ ،وأكد حؽ الفمسطينييف بالحرية ،وأنو
متساويا.
يجب أف يكوف الجميع
ً

صحيفة القدس المقدسية2016/6/11 ،

مستوطنوف يخربوف  20مركبة في سمواف:
قالت شرطة االحتالؿ ،إف ممثميف يعتقد أنيـ مف المستوطنيف المتطرفيف خربوا مساء السبت (،)6/11
مدعيةً أنيا فتحت تحقيقًا في الحادث ،وستحدد ىوية الجناة وتعتقميـ وتقدميـ
 20مركبة في سموافّ ،
لممحاكمة.

صحيفة القدس المقدسية2016/6/12 ،
دعوى قضائية في أميركا ضد رجاؿ أعماؿ يدعموف االستيطاف:
قالت صحيفة "معاريؼ" العبرية يوـ األحد ( ،)6/12إف المحكمة االتحادية في واشنطف ،عقدت األسبوع
الماضي ،جمسة لمنظر في التماس تقدـ بو فمسطينيوف مف الضفة الغربية ،يحمموف الجنسية األمريكية،
ضد رجاؿ أعماؿ ومنظمات وشركات تدعـ المستوطنات .وأفادت الصحيفة أف الدعوى كانت قد ُرفعت

قبؿ ثالثة أشير ،مف قبؿ باسـ التميمي مف قرية النبي صالح شمالي غرب راـ اهلل.

كال مف المميادير الييودي "شيمدوف أديمسوف" ،مموؿ المنظمات
وأشارت إلى أف الدعوى تشمؿ ً
االستيطانية في القدس المحتمة "ايرفينغ موسكوفيتش" ،ورجاؿ األعماؿ "حاييـ ساباف" و"ليؼ ليفايؼ"،
والممياردير "دانياؿ ابرامز" و"القس جوف ىاجي" .وأوضحت "معاريؼ" أف الدعوى الفمسطينية في المحكمة
األمريكية تطالب بدفع مبمغ نحو  3مميارات و 500مميوف دوالر أمريكي.
المدعى عمييـ ساعدوا في انتياكات
وأشارت إلى أف القضية الرئيسة التي تقوـ عمييا الدعوى ىي أف ُ
حقوؽ اإلنساف ،وسرقوا األرض الفمسطينية .مبينةً أنو تـ تضمينيا وثائؽ وتقارير صادرة عف منظمات
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"إسرائيمية" ،بينيا منظمة "كسر الصمت" .كما تضمف الدعوة ممارسات جنود االحتالؿ بتأخير سيارات
اإلسعاؼ عند نقاط التفتيش بشكؿ متعمد ،مما أدى إلى وفاة عدد مف المرضى الفمسطينييف أثناء نقميـ
أيضا أف المستوطنيف يستخدموف المدنييف الفمسطينييف ألغراض
إلى المستشفيات .وجاء في الدعوى ً

التدريب عمى الرماية ،ويقوموف بتسميـ آبار المياه ،األمر الذي أدى لتسمـ الثروة الحيوانية.

ولفتت الصحيفة النظر إلى أف القائميف عمى الدعوى قدموا ،بعد موافقة المحكمة األمريكية ،اتيامات
جديدة ،مشيرة إلى أف المحكمة االتحادية ستقوـ بعقد جمسة في أوائؿ تشريف أوؿ /أكتوبر القادـ لمنظر في
الدعوى.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +صحيفة القدس المقدسية2016/6/12 ،
إصابة  3مستوطنيف إثر رشؽ حافمة بالقدس:
ذكرت مصادر عبرية ،فجر اإلثنيف ( ،)6/13أف  3مستوطنيف أصيبوا بجروح جراء رشؽ حافمة في
منطقة وادي الجوز كانوا عمى متنيا بالحجارة قرب القدس ،مشيرةً إلى أف الشرطة اإلسرائيمية حاولت

مالحقة ممقي الحجارة مف دوف النجاح باعتقاليـ.

صحيفة الفدي المقدسية2016/6/13 ،
وكنيسا وحديقة ومدرسة:
مخطط استيطاني بالقدس يضـ  258وحدة
ً

كشفت جمعيات استيطانية ومؤسسة الشبيبة المقاتمة (الناحؿ) التابعة لجيش االحتالؿ ،النقاب عف
تحضيرات ما تسمى بػ"المجنة الموائية لمتخطيط والبناء" في القدس المحتمة لبحث مخططيا الخاص ببناء
ٍ
يتي العيسوية والطور وجزء مف أراضي لفتا .وقالت الجمعيات
 258وحدة استيطانية عمى أراض تعود لقر ّ
االستيطانية إف "المجنة" ستبحث المخطط يوـ الخميس  23مف الشير الجاري ،في جمسة مقمّصة بعد رفع

االعتراض السياسي عمى ىذا المشروع.
وبحسب المخطط يقع المشروع عمى األراضي المجاورة لما يسمى (الحديقة الوطنية اإلسرائيمية) ،والذي
دونما مف بمدات العيسوية والطور ،لتتيح المجاؿ إلقامة
صادرت مف أجميا سمطات االحتالؿ 734
ً
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مستوطنة ييودية ،وفي الوقت ذاتو تشكؿ سداً يمنع تمدد القرى واألحياء الفمسطينية باتجاه الغرب والشرؽ،
وعدـ إيجاد تواصؿ بيف الطور والعيسوية في األراضي المحاذية ،وتتيح إقامة بؤرة استيطانية في المنطقة.
وبحسب المخطط سيتـ إقامة متنزه وحديقة صغيرة ومدرسة و(بيت كنيست -كنيس) في المرحمة الثانية
مف المشروع .وبناء عمى المخطط الذي ال تزاؿ معالمو غير واضحة وغير متاحة لمنشر ،سيتـ إقامة بؤرة
استيطانية في المنطقة التي تقع بيف العيسوية والطور ،وىو ما سيرفع عدد المنازؿ الفمسطينية الميددة
قائما في أراض غير مفروزة وغير مسجمة في دائرة األراضي.
باليدـ إلى ً 23
مبنى ومنزالً ً
يذكر أف بمدية االحتالؿ رفضت محاوالت أىالي العيسوية تنظيـ أراضييـ والتقدـ بمخطط ،بمساعدة
مؤسسات مختصة في السنوات األخيرة ،لتطوير وتوسيع العيسوية التي تـ مصادرة معظـ أراضييا
لمصمحة المستوطنات وفي مقدمتيا "التمة الفرنسية" ومستشفى "ىداسا" والجامعة العبرية وجزء مف مساكف
طالب الجامعة العبرية ،إذ أصبحت العيسوية محاصرة مف جميع الجيات بعد شؽ الشارع االلتفافي
المؤدي إلى مستوطنة "معالية ادوميـ".
وفي السياؽ ،أدانت و ازرة الخارجية الفمسطينية بأشد العبارات ،التغوؿ اإلسرائيمي في عمميات االستيطاف
والتيويد لشرقي القدس ،وأعربت عف استغرابيا مف صمت المجتمع الدولي عمى عمميات سرقة األرض
الفمسطينية ،واستيجنت ردود الفعؿ الخجولة والباىتة لبعض الدوؿ والجيات ،والتي ال تعدو كونيا مواقؼ
شكمية لالستيالؾ اإلعالمي فقط ،خاصة وأنيا ال تترؾ أي أثر سمبي عمى عالقة مطمقييا بدولة
االحتالؿ.
وأكدت الو ازرة أف مجمس األمف الدولي مطالب اآلف وأكثر مف أي وقت مضى ،بتحمؿ مسؤولياتو في
التصدي لمجرائـ واالنتياكات اإلسرائيمية ،التي تيدد السمـ واألمف ليس فقط في المنطقة وانما في العالـ،
وتقوض فرص تحقيؽ "السالـ والحؿ التفاوضي لمصراع" ،وتطالبو بالتحرؾ العاجؿ لمجـ ىذه القرصنة
اإلسرائيمية ،وحماية الوجود الفمسطيني في القدس المحتمة وانقاذ "حؿ الدولتيف" ،قبؿ فوات األواف.

المركز الفمسطيني لإلعالـ وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/6/14 ،
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التفاعل مع القدس:
االتحاد األوروبي يحذر مف "حرب مفتوحة" بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف:
حذرت الممثمة العميا لألمف والسياسية الخارجية في االتحاد األوروبي ،فيديريكا موغيريني ،مف "حرب
مفتوحة" بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف" ،مالـ يستأنؼ الطرفاف اآلف مفاوضات ذات مغزى" .جاء ذلؾ في
إفادتيا بجمسة مجمس األمف الدولي المنعقدة حوؿ التعاوف بيف األمـ المتحدة واالتحاد األوروبي ،والتي
ناشدت خالليا المجتمع الدولي التحرؾ قبؿ وقوع تمؾ الحرب بيف الطرفيف.
سببا لنسياف
وأوضحت موغيريني أف "انتشار الصراعات واألزمات في المنطقة (الشرؽ األوسط) ليس ً

تماما ،ينبغي أف تدفع التيديدات األمنية الجديدة في
مصير اإلسرائيمييف والفمسطينييف بؿ عمى العكس ً
وخصوصا
جميعا مف أجؿ إنياء ىذا الصراع" .وتابعت" :حدوث تصعيد آخر
الشرؽ األوسط جيودنا
ً
ً
حوؿ األماكف المقدسة في القدس سيكوف لو عواقب وخيمة عمى المنطقة بأسرىا".

وانتقدت المسؤولة األوربية بشدة ،استمرار السياسات االستيطانية اإلسرائيمية ،وقالت" :إف سياسة الدولة
العبرية االستيطانية تقوض بشكؿ منيجي آفاؽ حؿ الدولتيف كما أنيا تثير تساؤالت جدية ومشروعة حوؿ
األىداؼ النيائية الحقيقية لمقيادة اإلسرائيمية" .ولفتت إلى أف االتحاد األوروبي سيسعى مف خالؿ المجنة
الرباعية لمسالـ في الشرؽ األوسط إلى "إعادة بعض الثقة بيف الجانبيف ،وايجاد الظروؼ لمعودة إلى
مفاوضات ذات مغزى".

صحيفة القدس المقدسية2016/6/8 ،
مجمسا استشارًيا في المحافظة:
الحسيني يعتمد مجمس أطفاؿ القدس
ً

اعتمد وزير شؤوف القدس المحافظ عدناف الحسيني ،مجمس "أطفاؿ القدس" المنبثؽ عف مجمس "أطفاؿ

فمسطيف" التابع "لمحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ" ،كمجمس استشاري في المحافظة وذلؾ خالؿ المقاء
الذي عقده المجمس مع مدير عاـ الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ خالد قزمار.
ووضع المحافظ الحضور في صورة األوضاع التي تعيشيا مدينة القدس وقدـ نبذة تاريخية عنيا ،وتناوؿ
الصعوبات التي يواجييا المقدسيوف في مناحي الحياة المختمفة االجتماعية واالقتصادية والثقافية،
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مستعرضا الظروؼ العصيبة التي تمر بيا العاصمة المحتمة والممارسات اإلسرائيمية التعسفية بحؽ
المقدسييف والمقدسات اإلسالمية والمسيحية ،خاصة المسجد األقصى المبارؾ.
مف جانبو ،شكر قزمار ،باسـ الحركة العالمية لمدفاع ومجمس األطفاؿ ،المحافظ عمى استقبالو لألطفاؿ
واعتمادىـ كمجمس استشاري في المحافظة .وشدد عمى أىمية تفعيؿ مشاركة األطفاؿ مف خالؿ تمكينيـ
مف إسماع صوتيـ لصناع القرار في المحافظة ،وتوفير كامؿ الدعـ ليـ في توثيؽ االنتياكات بحقيـ
ومتابعتيا لدى الجيات المعنية.
يذكر أف مجمس أطفاؿ فمسطيف أسس مف قبؿ الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ ،وىو األوؿ مف نوعو
في فمسطيف ،حيث سيمثّؿ األطفاؿ ويعكس أراءىـ وتصوراتيـ وتطمعاتيـ ،ويسائؿ صناع القرار حوؿ
تطبيؽ حقوؽ األطفاؿ ومدى احتراميا في المجتمع الفمسطيني.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/6/9 ،
ىيئة مغربية تدعو إلى استعادة "حارة المغاربة" مف االحتالؿ:
قالت الييئة المغربية لنصرة قضايا األمة" ،إننا ونحف نستذكر تاريخ ىدـ حارة المغاربة بالقدس ،فإننا نديف
ىذه الجريمة البشعة ،التي ارتكبتيا آلة الحرب اإلسرائيمية ،بحؽ سكاف الحارة ،وندعو الستعادتيا مف
االحتالؿ" ،وذلؾ في الذكرى السنوية ليدميا والتي حمّت يوـ الجمعة ( .)6/10وأكدت الييئة أف حارة
المغاربة في القدس المحتمة ،ممؾ مغتَصب ،ودعت كؿ أحرار األمة لممطالبة بالحقوؽ السميبة مف
االحتالؿ اإلسرائيمي.
وأضافت" :لقد اختارت الييئة المغربية لنصرة قضايا األمة ،تخميذ ىذه الذكرى ،مف أجؿ إعادة تسميط
الضوء عمى ىذا المعمَـ التاريخي الذي ُيبيف االرتباط الوثيؽ بيف المغاربة والمسجد األقصى وفمسطيف،
ولتبياف المساىمة القوية لممغاربة في حركة الجياد اإلسالمي ضد الفرنجة ودورىـ في تحرير بيت

المقدس ،ثـ لمتذكير بجريمة تدمير حارة المغاربة وتسويتيا باألرض مف طرؼ اإلسرائيمييف".
شخصا ،موزعيف عمى أكثر مف  100عائمة
ففي سنة  1967كانت حارة المغاربة تضـ أكثر مف 650
ً

في مساحة ال تتجاوز  10آالؼ متر مربع ،لكف ما إف دخمت القوات اإلسرائيمية القدس حتى اتخذت
القيادة العسكرية ق ار ار بيدـ حارة المغاربة ،وفي  ،1967/6/10بدأت عمميات ىدـ المنازؿ التي بػػمغ
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عددىا  135منزالً ،ولـ تغب شمس  1967/6/11إال وكانت الحارة قد سويت باألرض ،في جريمة
خمفت العديد مف الشيداء والمبعديف المغاربة.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/6/10 ،
الفروؼ :مستعدوف لممساىمة باستئناؼ المفاوضات الفمسطينية االسرائيمية
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروؼ عف استعداد بالده لممساىمة في استئناؼ المفاوضات
المباشرة بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف في إطار جيود "الرباعية الدولية" التي تضـ االتحاد األوروبي
وروسيا والواليات المتحدة واألمـ المتحدة.
وأضاؼ الفروؼ في مؤتمر صحفي بموسكو مع نظيره األردني ناصر جودة يوـ الخميس ()6/10
"روسيا لدييا فعالً عالقة ثقة جيدة مع الفمسطينييف واإلسرائيمييف .نحف عمى استعداد الستخداـ ىذه الميزة
النسبية بأقصى ما يمكف مف أجؿ الخروج مف المأزؽ الراىف واستئناؼ المفاوضات المباشرة" .وتابع
الفروؼ"سوؼ نعمؿ ،كما قمت ،في إطار موقؼ مشترؾ لمرباعية".

صحيفة القدس المقدسية2016/6/10 ،
فرنسا تحذر مف مخاطر التصعيد بعد فرض االحتالؿ قيوداً جديدة عمى الفمسطينييف:
اعتبر وزير الخارجية الفرنسي ،جاف مارؾ ايرولت ،يوـ الجمعة ( ،)6/10أف قرار الدولة العبرية منع
الفمسطينييف مف دخوؿ أراضييا وشرقي القدس المحتمة بعد ىجوـ "تؿ أبيب" مف شأنو أف يؤدي إلى
تصعيد التوتر ومزيد مف اعماؿ العنؼ .ورأى الوزير الفرنسي أف "مناخ العنؼ الحالي يجعؿ مبادرة
سياسية مف المجتمع الدولي لتوفير الظروؼ المالئمة لمتيدئة واستئناؼ التفاوض أم اًر ضرورًيا" ،في إشارة

إلى المبادرة الفرنسية .فيما اعتبرت األمـ المتحدة ىذه اإلجراءات "عقوبة جماعية".

صحيفة القدس المقدسية2016/6/10 ،
التنفيذية :سنتصدى لممشروع االستيطاني في منطقة مطار قمنديا
حذرت المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مف األخطار المترتبة عمى تنفيذ المشروع االستيطاني الجديد،
الذي تـ الكشؼ عنو مؤخ اًر ،والذي يقضي بإقامة مدينة استيطانية جديدة تضـ  15أالؼ وحدة استيطانية
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في المنطقة التي يقوـ عمييا مطار قمنديا القديـ إلى الشماؿ مف المنطقة الصناعية وما يترتب عمى ىذا
المشروع االستيطاني االستعماري الخطير مف حرماف دولة فمسطيف مف فرص تطوير مطار قديـ قائـ
عمى أراضييا المحتمة .وأكدت المجنة أنيا ستتصدى ليذا المشروع الخطير بكؿ الوسائؿ ،وستعمؿ عمى
مالحقة بمدية االحتالؿ في المحافؿ الدولية ،والدعوة إلى مقاطعتيا باعتبارىا الذراع االستيطاني
االستعماري لحكومة الدولة العبرية في مدينة ومحافظة القدس.
وناقشت المجنة التنفيذية انتياكات الدولة العبرية لحقوؽ اإلنساف في المناطؽ الفمسطينية المحتمة ،ودعت
معنية بمكافحة االرىاب وحماية المدنييف
إلى سحب ترشيح الدولة العبرية لرئاسة لجنة في األمـ المتحدة ّ

في زمف الحرب ،وأكدت عمى ق ارراتيا السابقة ،وتنفيذ ق اررات المجمس المركزي الفمسطيني في وجوب
تحديد العالقات األمنية والسياسية واالقتصادية مع سمطة االحتالؿ ،واتخاذ إجراءات فورية بدءاً بسجؿ
السكاف مرو اًر بسجؿ األراضي وانتياء بتطبيؽ القانوف الفمسطيني عمى جميع المتواجديف عمى أراضي
دولة فمسطيف دوف استثناء أو تمييز ،وتفعيؿ دور المحاكـ الوطنية.
وأكدت دعميا لجميع الجيود الرامية إلى إخراج مسيرة "التسوية" السياسية مف مأزقيا ،ورفضيا في ىذا
المس بالمكانة السياسية والقانونية لمدينة شرقي القدس باعتبارىا
السياؽ المساس بمبادرة السالـ العربية أو ّ
مدينة محتمة ،وجزء ال يتج أز مف األراضي الفمسطينية المحتمة بعدواف حزيراف  ،1967أو االعتراؼ
بييودية الدولة العبرية ،وتمسكيا بحؽ الالجئيف الفمسطينييف في العودة وفقًا لق اررات الشرعية الدولية ذات
الصمة وخاصة القرار  ،194كما ورد في "مبادرة السالـ العربية".
وأكدت دعميا التاـ لمجيود المبذولة لتحقيؽ إنياء االنقساـ مف خالؿ تشكيؿ حكومة وحدة وطنية ببرنامج
ـ.ت.ؼ .والعودة إلى إرادة الشعب مف خالؿ إجراء انتخابات عامة.

صحيفة القدس المقدسية2016/6/12 ،
الخارجية تطالب بالضغط عمى "إس ارئيؿ" لرفع قيودىا عمى وصوؿ المصميف إلى األقصى
طالبت و ازرة الخارجية المجتمع الدولي بالضغط عمى الدولة العبرية لرفع القيود التي تفرضيا عمى
وصوؿ المصميف إلى األقصى ،ووقؼ اقتحاماتيا االستف اززية لممسجد ،والزاميا باحتراـ الحؽ الفمسطيني
في الوصوؿ إلى دور العبادة وحرية التنقؿ ،كحؽ إنساني كفمتو القوانيف الدولية.
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وتساءلت الو ازرة يوـ األحد (" ،)6/12أماـ ىذا الخرؽ اإلسرائيمي الفاضح لمقانوف الدولي ،كيؼ تقبؿ
الدوؿ األوروبية بترشيح الدولة العبرية نيابة عف المجموعة األوروبية لترؤس المجنة القانونية في األمـ
المتحدة؟"
وأشارت الخارجية إلى أف قوات االحتالؿ عمدت ومنذ مطمع شير رمضاف إلى تصعيد إجراءاتيا القمعية،
وتضييؽ الخناؽ عمى المصميف المسمميف ،ومنعتيـ مف الوصوؿ بحرية إلى األقصى .وأوضحت "أف ىذه
اإلجراءات تتناقض تماما مع الوضع القائـ التاريخي في األقصى ،والذي وجب عمى إسرائيؿ كقوة احتالؿ
احترامو وااللتزاـ بو ،كما تتناقض مع التفاىمات التي توصؿ إلييا العاىؿ األردني عبد اهلل الثاني مع
رئيس الوزراء اإلسرائيمي بخصوص حرية الوصوؿ لجميع المسمميف والصالة في المسجد األقصى ،وابعاد
المستوطنيف المتطرفيف عنو ،ووقؼ أي تصرفات مف طرؼ السائحيف غير المسمميف تنـ عنيا تصرفات
عبادة ،أو صالة ،أو طقوس دينية في المسجد وساحاتو".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/6/12 ،
التفكجي :المشروع االستيطاني "القدس  "2020ييدد الوجود الفمسطيني في حدودىا
قاؿ الخبير والمختص في شؤوف االستيطاف خميؿ التفكجي يوـ األحد ( ،)6/12إف "المشروع اإلسرائيمي
لتوسيع المستوطنات القائمة في الجزأيف الشمالي والغربي مف مدينة القدس ،ىو لتنفيذ مخطط إسرائيؿ
الكبير في تيويد المدينة المقدسة ،وتوسيع نطاؽ حدود بمديتيا ،وصوال إلقامة الدولة العبرية" .وأوضح،
"أف التسارع في بناء المستوطنات يأتي ضمف مخطط "القدس  ،"2020والذي سيضـ  58ألؼ وحدة
سكنية استيطانية" ،مضيفًا "أف الدولة العبرية تنفذ مشاريعيا االستيطانية في بناء وحدات سكنية بشكؿ
تدريجي ومتسارع ،لتصؿ إلى أكثر مف المعمف عنو".
وأشار إلى مشروع إسرائيمي خطير ببناء  15ألؼ وحدة سكنية في محيط قمنديا ،بيدؼ القضاء عمى
مطار مدينة القدس المنتظر لمدولة الفمسطينية المستقمة ،معتب اًر المشروع "مرحمة مف مخطط التخمص مف
السكاف العرب في المدينة المقدسة ،لرسـ خارطة جديدة عمى أرض الواقع في القدس المحتمة".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/6/12 ،
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عباس :المسجد األقصى خط أحمر لف نسمح بالمساس بو
أكد رئيس دولة فمسطيف محمود عباس ،خالؿ استقبالو مساء األحد ( ،)6/12بمقر الرئاسة في مدينة راـ
المبعديف عنو ،ضرورة وقؼ االنتياكات التي يتعرض ليا المسجد
اهللّ ،
حراس المسجد األقصى المبارؾ ُ
األقصى المبارؾ ،مشدداً عمى أنو خط أحمر ال يمكف السكوت أماـ ما يتعرض لو مف اعتداءات
وانتياكات يومية مف قبؿ االحتالؿ ومستوطنيو.
وأشار عباس إلى أىمية الدور الكبير الذي يقوـ بو حراس المسجد األقصى لمدفاع عف مقدساتنا ،مشدداً
عمى أىمية الصمود والثبات فوؽ أرضنا أماـ االحتالؿ ميما اتخذ مف إجراءات تعسفية وانتياكات.
وأوضح الرئيس أف شعبنا الفمسطيني في رباط ودفاع عف القدس والمقدسات ،وأف "المسجد األقصى
المبارؾ ىو خط أحمر لف نسمح بالمساس بو".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/6/12 ،
مصر عمى المضي بػ"مبادرة السالـ" ..ونتنياىو يرفض "المبادرة العربية" كأساس
وزير خارجية فرنسا
ّ

لممفاوضات:

ذكرت صحيفة "ىآرتس" العبرية ،يوـ اإلثنيف ( ،)6/13أف وزير الخارجية الفرنسي جاف ايرولت أبمغ
مصرة عمى المضي
رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو في أعقاب اجتماع باريس في  6/3أف بالده
ّ
نحو تحقيؽ النجاح بشأف مبادرتيا "لمسالـ" رغـ معارضة "تؿ أبيب" إلييا.

وبحسب الصحيفة فإف رسالة دبموماسية نقمت مف السفارة اإلسرائيمية في باريس وصمت إلى و ازرة
الخارجية كشفت عف تفاصيؿ تمؾ المحادثة التي وجو خالليا نتنياىو انتقادات حادة لممبادرة الفرنسية،
ولكف وزير خارجية البالد لـ يتأثر بتمؾ االنتقادات واكتفى بالقوؿ "أعرؼ أنني لـ أقنعؾ ،لكف ىذا القطار
خرج مف المحطة".
وقاؿ مسؤوؿ إسرائيمي لمصحيفة إف الخارجية الفرنسية أبمغت نظيرتيا اإلسرائيمية بأنو سيتـ خالؿ األسابيع
المقبمة تشكيؿ فرؽ عمؿ لدفع المبادرة الفرنسية إلى العمؿ مع الدوؿ التي شاركت في اجتماع باريس
األخير ،لبمورة "رزمة خطوات لبناء الثقة بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف" والعمؿ عمى تنفيذىا خاصةً في
المجاؿ االقتصادي واألمني .ويشير المسؤوؿ إلى أف فرنسا ستعمؿ عمى استغالؿ ترؤسيا لمجمس األمف
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الدولي خالؿ الشير الجاري مف أجؿ إجراء نقاش حوؿ "المبادرة" الخاصة بيا ،وأنيا ستعمؿ عمى
استصدار بياف بدعـ تمؾ "المبادرة".
وفي سياؽ متصؿ ،قاؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو ،خالؿ حديث خاص أثناء اجتماع وزراء
حزب "الميكود" مساء اإلثنيف ،إف حكومتو لف تقبؿ "بمبادرة السالـ" العربية كأساس لممفاوضات مع
ال فمسطينييف إال في حاؿ أدركت الدوؿ العربية أنيا بحاجة إلى إحداث تعديالت عمييا حتى تعيد الدولة
العبرية النظر فييا.
ونقمت الصحيفة عف مصادر شاركت في االجتماع أف نتنياىو قاؿ "إف الدولة العبرية ستطالب بتعديؿ
المبادرة وفقًا لممتغيرات بالمنطقة ،ولكف لف نقبؿ ليا إذا بقيت المبادرة كما أطمقت في عاـ  ."2002ورأى
نتنياىو أف الجزء اإليجابي مف المبادرة ىو استعداد الدوؿ العربية لتحقيؽ "السالـ" والتطبيع مع الدولة
العبرية  .في حيف اعتبر أف الجزء السمبي منيا وضع شرط االنسحاب إلى حدود  ،1967مع إجراء تبادؿ
أراضي ،واالنسحاب مف الجوالف وايجاد حؿ لقضية الالجئيف.

صحيفة القدس المقدسية2016/6/13 ،
"الخارجية" تدعو إلى صياغة استراتيجية تفاعمية تواجو مخاطر ما يتعرض لو األقصى:
دعت و ازرة الخارجية الفمسطينية يوـ اإلثنيف ( )6/13إلى ضرورة صياغة استراتيجية تفاعمية تواجو ما
يتعرض لو المسجد األقصى المبارؾ مف مخاطر .وقالت إف الحكومة اإلسرائيمية وأذرعيا وأجيزتيا
ّ
المختمفة تواصؿ تصعيد إجراءاتيا العدوانية ضد المسجد األقصى المبارؾ ،وتتبع سياسة التدرج في تنفيذ

ومكانيا ،فقد قامت بتحويؿ مفيوـ زيارة غير المسمميف لممسجد
زمانيا
مخططاتيا اليادفة إلى تقسيمو
ً
ً

األ قصى إلى اقتحامات يومية لمييود والمستوطنيف المتطرفيف ،وتعمؿ عمى تكريسيا وكأنيا أمر طبيعي
ومألوؼ ،وعممت عمى زيادة أعداد المقتحميف ومجموعاتيـ ،وزودتيـ بمرشديف مف الييود المتطرفيف،
وسمحت ليـ القياـ بطقوس تممودية ،وعقد مراسـ زواج ،وتدريب عمى تقديـ القرابيف .ىذه اإلجراءات
المتصاعدة بالتدريج لـ تتوقؼ ومتواصمة عمى مرآى ومسمع مف الجميع".
وأضافت أف سياسة التدرج اإلسرائيمية "تحقؽ مبتغاىا مف خالؿ خمؽ وقائع جديدة تبني عمييا ،وأف ىذه
الوقائع يتـ استيعابيا في ظؿ أف األحداث اليومية المتكررة لـ تعد تستقطب اىتماـ اإلعالـ الدولي .لقد
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دائما في المسجد األقصى ،وقد تـ
أصبحنا نخشى أف نستيقظ في لحظة متأخرة ،لنجد تواجداً
ً
استيطانيا ً
تخصيص أماكف لمييود في باحاتو ،كتكرار مأساوي لتجربة الحرـ اإلبراىيمي الشريؼ".
واستغربت الو ازرة مف صمت المجتمع الدولي وغالبية الدوؿ عمى تمؾ االنتياكات الجسيمة ،والتي تمثؿ
فاضحا لمقولة
مساسا باألماكف الدينية والمقدسات ،وتيدد بشكؿ مباشر بالحرب الدينية ،وتشكؿ خرقًا
ً
ً
"الوضع القائـ" في األقصى.

وأكدت الو ازرة أنيا ستواصؿ عمميا "كما دأبت عميو مع الجيات كافة ،سواء السياسية أو الدينية أو
الفعاليات المختمفة لصياغة مثؿ تمؾ اإلستراتيجية بأسرع وقت ممكف ،كما ستواصؿ بذؿ جيودىا بفاعمية
أكبر لتعميؽ التنسيؽ وتفعيؿ دور البعد العربي واإلسالمي حياؿ ىذا الخطر المحدؽ بالمسجد األقصى،
والسعي لالستفادة مف كؿ اإلمكانيات المتاحة في اإلطاريف اإلقميمي والدولي".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/6/13 ،
عبد القادر :االحتالؿ يشف حرًبا "صامتة" عمى المسجد األقصى

ح ّذر مسؤوؿ ممؼ القدس في حركة فتح حاتـ عبد القادر ،مف تمادي االحتالؿ في انتياؾ حرمة المسجد
األقصى المبارؾ ،ومف مغبة المضي بيذا التوجو وما يشكمو مف لعب خطير بالنار ،مضيفًا" :عمى قوات
االحتالؿ أف تستفيد مف دروس الماضي وتستخمص العبر ،وتكؼ عف إشعاؿ النيراف".
وقاؿ عبد القادر إف شرطة االحتالؿ ضاعفت مف أعداد المستوطنيف المقتحميف لممسجد منذ بداية شير
رمضاف" ،حيث تقوـ برعاية وحماية مئات المستوطنيف الذيف يقتحموف يومياً المسجد األقصى ،ويمارسوف
كافة أشكاؿ العنصرية والتحريض واستفزاز مشاعر المسمميف بأداء طقوس دينية" .وقاؿ عبد القادر إنو
بموازاة ىذه االقتحامات تقوـ شرطة االحتالؿ مف جانب آخر ،بالحد مف تواجد المواطنيف في المسجد
األقصى ،سواء مف خالؿ االعتقاالت أو اإلبعادات أو منع المصميف مف دخوؿ المسجد.
وأوضح بأف سمطات االحتالؿ تحاوؿ فرض وقائع قاسية بصورة تراكمية في المسجد األقصى ،ومحاولة
الحد مف مياـ دائرة األوقاؼ اإلسالمية ،ومنعيا مف القياـ بمسؤولياتيا باعتبارىا الجية الوحيدة المشرفة
دينياً وادارياً وخدماتياً عمى المسجد األقصى .وأضاؼ عبد القادر بأف ىذا التحدي اإلسرائيمي "يستيدؼ
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باألساس المس بالوصاية األردنية الياشمية عمى المسجد األقصى ،التي يحاوؿ االحتالؿ أف يعمؿ عمى
إضعافيا بشكؿ تدريجي".

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/6/13 ،
األردف يدعو إلى إعادة إطالؽ "مفاوضات محددة باطار زمني" تفضي إلقامة الدولة الفمسطينية:
دعا وزير الخارجية األردني ناصر جودة إلى إعادة اطالؽ "مفاوضات محددة باطار زمني" تفضي
بالنياية إلى إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة .وقاؿ جودة ،خالؿ لقائو مع أعضاء "المجنة السياسية
واألمنية" في االتحاد األوروبي يوـ اإلثنيف ( ،)6/13إف القضية الفمسطينية ىي "القضية المحورية وجوىر
الصراع" في المنطقة .ودعا إلى "اعادة اطالؽ مفاوضات جادة وفاعمة ومحددة باطار زمني تفضي
بالنياية إلى اقامة الدولة الفمسطينية المستقمة ذات السيادة والقابمة لمحياة وعاصمتيا شرقي القدس ،عمى
خطوط الرابع مف يونيو عاـ  1967استناداً الى المرجعيات الدولية ومبادرة السالـ العربية".

صحيفة القدس المقدسية2016/6/13 ،
الجامعة العربية تؤكد رفضيا تعديؿ "مبادرة السالـ العربية":
أعمنت الجامعة العربية يوـ الثالثاء ( ،)6/14عف رفضيا لما ورد في تصريحات رئيس الوزراء
اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو حوؿ تعديؿ "مبادرة السالـ العربية" .وقاؿ األميف العاـ لمجامعة العربية نبيؿ إف
تماما ألف "مبادرة السالـ العربية" ليا فمسفة معينة وليا ترتيب معيف ،وصدرت بيا
ىذا كالـ مرفوض ً
ق اررات مف  14قمة عربية حتى اآلف.
وأشار العربي إلى قرار مجمس وزراء الخارجية العرب الذي عقد في  ،2012/11/17حوؿ إعادة النظر
في المنيجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفمسطينية ،والذي أكد أف المطموب ىو إنياء االحتالؿ
االسرائيمي لألراضي الفمسطينية المحتمة عاـ  ،1967وفقًا لما نصت عميو ق اررات مجمس األمف والشرعية
الدولية والمرجعيات المتفؽ عمييا "لعممية السالـ" ،بما فييا "مبادرة السالـ العربية" وليس مجرد االستمرار
في إدارة ىذا "النزاع" ،مشي اًر إلى أف البعض يممح إلى أف عمى العرب تنفيذ التزاماتيـ حتى تقدـ الدولة
العبرية عمى التفكير في تنفيذ تعيداتيا ،وىو ما يمثؿ تحايالً غير مقبوؿ.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/6/14 ،
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مقاالت وحوارات:
حضر لنا األسوأ
قراءة إسرائيمية لخطاب رايس :إدارة أوباما تُ ّ

حممي موسى

فيما يحاوؿ رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو فتح أبو ٍ
اب لو في موسكو ،يحذر كثير مف
اإلسرائيمييف مف تدىور العالقة مع الواليات المتحدة .وال يقتصر التحذير عمى العالقات مع اإلدارة
األميركية ،وانما يتخطى ذلؾ إلى العالقات مع فئات المجتمع األميركي ،وخصوصاً أجيالو الصاعدة.
ومؤخ اًر تنفست أوساط إسرائيمية الصعداء عندما عجزت حممة مقاطعة إسرائيؿ في أميركا عف تمرير قرار
في «الرابطة األنثربولوجية» بأغمبية ضئيمة .لكف المشكمة األساسية بقيت تتركز في العالقات المتدىورة
بيف حكومة نتنياىو وادارة باراؾ أوباما ،والتي وجدت مؤخ اًر تجسيداً ليا في خطاب مستشارة األمف القومي
األميركي سوزاف رايس أماـ منظمة ييودية.
ورغـ استمرار رايس ،كممثمة إلدارة أوباما ،في الدفاع عف إسرائيؿ ،إال أنيا لـ توفر في خطابيا جيداً
إلطالؽ مجموعة مف الرسائؿ والتمميحات التي فيمت عمى أنيا استمرار لمخالؼ مع نتنياىو وحكومتو
وميؿ لمعاقبتيا عمى ما فعمتو مف توتير لمعالقة معيا .وىكذا في المؤتمر السنوي لػ«المجنة الييودية
األميركية» في واشنطف ،قالت رايس إف إدارة أوباما ممتزمة بأمف إسرائيؿ ،لكف ىذا ال يمنع وجود عقبات
واحتماؿ تفجر أزمات معيا في الشيور القميمة الباقية قبؿ انتياء واليتيا في كانوف الثاني المقبؿ.
وبعدما حممت رايس عمى ما اعتبرتو إرىاباً يشف ضد إسرائيؿ ومواطنييا وخصوصاً مف جانب حركة
«حماس» في قطاع غزة مؤكدة أف «إسرائيؿ ليست وحيدة» ،سارعت إلدانة «تعرض الفمسطينييف
ليجمات مف جانب عصابات تصرخ الموت لمعرب ،وعندما تتعرض البيوت والمساجد والكنائس
الفمسطينية ألعماؿ التخريب ،فإف الشعب الفمسطيني ليس وحيداً» .وق أر إسرائيميوف في ىذا الكالـ مقارنةً
بيف ما رأت فيو أعماؿ عنؼ إسرائيمية وفمسطينية .وشددت عمى الوقوؼ إلى جانب إسرائيؿ ،ولكف عمى
الوقوؼ ضد االستيطاف ،مؤكدة أف إدارة أوباما ستواصؿ في الشيور القريبة حث خطوات سياسية بيف
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إسرائيؿ والفمسطينييف ألف «لألطفاؿ في سديروت وغزة ،جنيف ونتانيا ،لألطفاؿ كما ألطفالكـ وأطفالي،
حقا في مستقبؿ أفضؿ ،غير مرتبط بالنزاع بيف الشعبيف».
والحظ ييود أميركيوف أف كالـ رايس ليس سوى تمييد لخطوات تنوي إدارة أوباما اتخاذىا قريباً في الشأف
الفمسطيني ،وخصوصاً ضد االستيطاف .وما تركيز رايس عمى الدعـ الذي قدمتو إدارتا أوباما األولى
والثانية ألمف إسرائيؿ إال تأكيد عمى أف ما تنوي فعمو عمى الصعيد السياسي ينبع أيضاً مف التزاـ بأمف
إسرائيؿ.
وفي تؿ أبيب ،استقبؿ كالـ رايس وكأنو تأكيد لممخاوؼ التي كثي اًر ما أشاعيا المقربوف مف نتنياىو ،والتي
تقوؿ إف إدارة أوباما تنوي استغالؿ الفترة االنتقالية مف أيموؿ المقبؿ إلى نياية العاـ لتمرير عدد مف
المواقؼ ضد إسرائيؿ بشأف المستوطنات .وىناؾ اعتقاد بأنو بسبب أف كؿ اإلدارات األميركية ،عارضت
االستيطاف فإف أي قرار بيذا الشأف في األمـ المتحدة لف يبدو وكأنو مناقض لمسياسة األميركية .وأقمو
فإف اإلدارة األميركية لف تستخدـ الفيتو ضد قرار ضد االستيطاف في مجمس األمف كما سبؽ وفعمت في
العاـ .2011
وما زاد الطيف بمة في نظر إسرائيؿ ،أف رايس ،وبعد خطابيا في «المجنة الييودية األميركية» ،أقرت في
مقابمة مع مجمة «فوروورد» الييودية األميركية أنيا ال تستطيع االلتزاـ بأنو إذا تـ التصويت مجدداً عمى
قرار بشأف المستوطنات ،سوؼ تعود أميركا لمتصويت بالطريقة ذاتيا .وبحسب كالميا ،فإف التصويت
يرتبط بالصيغة الدقيقة لمشروع القرار ،وبالظرؼ السياسي في أميركا ،وبتطور األحداث بيف إسرائيؿ
والفمسطينييف .وطالما أف ىناؾ جمودا سياسيا ،فإف احتماالت التصويت ضد المستوطنات تتزايد.
المسألة الثانية التي ال تقؿ أىمية عف األولى تتعمؽ بالمعونة العسكرية األميركية إلسرائيؿ والتي لـ يتفؽ
بشأنيا حتى اآلف بيف الطرفيف .وتبدو االتصاالت بيف الجانبيف عمى ىذا الصعيد في حالة جمود جراء
الفارؽ بيف المبمغ الذي تطمبو إسرائيؿ والمبمغ المستعدة أميركا لتقديمو .وتقريباً ،فإف االتصاالت عمى ىذا
الصعيد لـ تعد تدور بيف أعمى المستويات ،وانما عمى مستوى نائب رئيس مجمس األمف القومي في
إسرائيؿ ،وىذا مستوى بعيد عف القدرة عمى إبراـ صفقة .ومعروؼ أف إسرائيؿ تطالب بخمسيف مميار دوالر
لمسنوات العشر المقبمة ،فيما تبدي أميركا استعداداً لتقديـ  35مميار دوالر ال أكثر.
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وبحسب المعمؽ السياسي لموقع «واال» ،أمير تيفوف ،فإف إسرائيؿ صارت تخشى مف أف الرئيس المقبؿ
سواء كاف ىيالري كمينتوف أـ دونالد ترامب لف يدفعا إلسرائيؿ أكثر مما يعرض أوباما .بؿ أف ترامب
أعمف أنو سيطالب إسرائيؿ برد كؿ المبالغ التي دفعت ليا في السابؽ بعدما ازدىر اقتصادىا .ويعتقد أف
ىيالري كمينتوف ستعرض مبمغا أقؿ مف أوباما بسبب الضائقة االقتصادية األميركية.
وليذا السبب ،صار كثيروف في إسرائيؿ يطالبوف نتنياىو باإلسراع في إبراـ اتفاقية المعونة العسكرية مع
أوباما وعدـ تأجيؿ ذلؾ إلى ما بعد االنتخابات .وبيف أبرز الدعاة في إسرائيؿ ليذا اإلسراع ،وزير المالية
السابؽ زعيـ «ىناؾ مستقبؿ» يائير لبيد ،الذي زار واشنطف األسبوع الماضي ،والتقى بالكثير مف أعضاء
الكونغرس الجميورييف والديموقراطييف عمى حد سواء .وقاؿ لبيد «أنني في لقاءاتي في واشنطف أدركت أف
ىذا أيضاً ىو موقؼ أكبر أصدقائنا في واشنطف».

صحيفة السفير2016/6/9 ،
القانونية:
"إسرائيؿ" رئيسة لمجنة األمـ المتّحدة
ّ

فازت "إسرائيؿ" برئاسة المّجنة المكمفة القضايا القانونية في األمـ المتّحدة ،وىي المرة األولى التي يتولّى
الست لممنظمة الدولية منذ انضمامو ليا عاـ
العدو اإلسرائيمي رئاسة واحدة مف المجاف الدائمة
فييا
ّ
ّ
.1949
الدائـ لدى األمـ المتّحدة داني دانوف فخره أف يكوف " ّأوؿ إسرائيمي انتخب ليذا
وأبدى مندوب "إسرائيؿ" ّ
عالمياً في القانوف الدولي وفي مكافحة اإلرىاب" ،ومبدياً سعادتو
أف "إسرائيؿ رائدة
ّ
المنصب" ،معتب اًر ّ
"إلتاحة الفرصة لنا لتبادؿ معرفتنا مع دوؿ العالـ".

السالح والقضايا االقتصادية والمالية
ست لجاف دائمة ّ
ولمجمعية العامة ّ
تقدـ ليا تقارير عف قضايا نزع ّ
وحقوؽ اإلنساف وانياء االستعمار وميزانية األمـ المتحدة والشؤوف القانونية.

أف اعتراض المجموعتيف
وعادةً ما يكوف ىناؾ إجماعٌ قبؿ التصويت عمى رئاسة المّجاف
ّ
الست ،إال ّ

العربية واإلسالمية أجبر الجمعية العامة عمى إجراء التصويت ،الذي أجري يوـ االثنيف في  13حزيراف
قانونية.
ألنيا غير
وتـ حذؼ  14ورقة ّ
ّ
باالقتراع السري .وامتنعت عف التصويت  23دولة ّ

صوتت
ونقمت صحيفة "القدس العربي" عف مصادر
ّ
دبموماسية تأكيدىا ّ
أف أربع دوؿ عربية ،عمى األقؿّ ،

لمصمحة العدو اإلسرائيمي.
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ث
تحد َ
أف إسرائيؿ فازت برئاسة المجنة رغـ اعتراض المجموعة العربية التي ّ
وذكرت وكالة "رويترز" ّ

ث باسميا الممثؿ الدائـ
تحد َ
باسميا الممثؿ الدائـ لميمف ،خالد اليماني ،و"المجموعة اإلسالمية" التي ّ
الدوؿ األعضاء لالحتجاج عمى
لمكويت منصور العتيبي .وأشار اليماني إلى ّأنو بعث برسالة إلى ك ّؿ ّ
ائيمي ،قائالً "ال يمكف أف نقبؿ بأف يكوف لبمد مثؿ إسرائيؿ ينتيؾ القوانيف الدولية
انتخاب ّ
السفير اإلسر ّ
والقانوف اإلنساني وآخر قوة استعمارية موجودة في العالـ ،حؽ في البت في قضايا قانونية في األمـ

المتحدة".
الفمسطيني في األمـ المتحدة رياض منصورمف نتائج التصويت ،مؤ ّكداً أف الدوؿ
واشتكى رئيس الوفد
ّ
بأنيا أكبر منتيؾ لمقانوف الدولي ،متوقّعاً أف
العربية واإلسالمية حاولت منع فوز "إسرائيؿ" ،الّتي وصفيا ّ
ييدد انتخاب دانوف "عمؿ المجنة السادسة".
ّ

نسية األخيرة" ،الفتاً
ممية ،بما فييا المبادرة الفر ّ
الس ّ
وأ ّكد ّ
تطرفاً وتُدير ظيرىا لممبادرات ّ
أف "إسرائيؿ تزداد ّ

ولي في ك ّؿ
توسع نشاطاتيا
االستيطانية (في الضفة الغر ّبية) وتخرؽ القانوف ّ
ّ
االنتباه إلى ّأنيا " ّ
الد ّ
ممارساتيا ،ثـ يقوـ المجتمع الدولي بمكافأتيا".
يذكر أف مجموعة دوؿ غرب أوروبا -التي تضـ إلى جانبيا أستراليا ونيوزيمندا و"إسرائيؿ" وتركيا باإلضافة
إلى دوؿ أخرى -ىي التي رشحت "إسرائيؿ" ،وبحسب التقميد المتبع فإف رئاسة المجنة المذكورة تتـ
بالتداوؿ بيف المجموعات ،وىذا العاـ يأتي الدور عمى مجموعة غرب أوروبا لترأس المجنة ،وقد أجمعت
عمى ترشيح "إسرائيؿ".
فإف رئاستيا ستمنح
أف دور المجنة القانونية أو "المجنة السادسة" رمزي إلى حد كبيرّ ،
الرغـ مف ّ
وعمى ّ

إسرائيؿ فرصة لمقياـ بدور أكبر في الشؤوف الروتينية داخؿ األمـ المتحدة ،عمما أف ىذه المجنة تشرؼ
عمى القضايا المتعمقة بالقانوف الدولي.
وبحسب القانوف ،تقوـ المجنة القانونية بتشجيع التقدـ المطرد لمقانوف الدولي وىي المجنة المفوضة بوضع
المعاىدات الدولية الجديدة ،وتختص بتبني تمؾ المعاىدات والتوصية بيا لمدوؿ لمتوقيع عمييا والمصادقة
عمييا واالنضماـ ليذه المعاىدات.
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