تقرير القدس اإلخباري األسبوعي
 22تشرين أول/أكتوبر –  1تشرين ثان/نوفمبر 2012
الخبر الرئيس:
قرار جديد في اليونسكو يؤكد عدم شرعية ق اررات االحتالل في
البمدة القديمة بالقدس

أبرز العناوين:
 عكرمة صبري :االحتالل يخطط لتفريغ األقصى من المصمين
 االحتالل يقتحم مقبرة باب الرحمة بالقدس ويردم  8قبور

اطنا بالقدس
شرد أكثر من  30مو ً
 االحتالل ييدم  4شقق سكنية ومنزلين ُ
وي ّ
 الموافقة عمى بناء  180وحدة استيطانية جديدة في "جيمو"
" الكابينت" يصادق عمى خطة "العصا والجزرة"

 االحتالل يحتفي بوضع حجر األساس لمشروع "وجو القدس" التيويدي
 مخطط تيويدي جديد ..قطار سريع من "تل أبيب" إلى حائط البراق

 خالل مؤتمر "القدس الدولية" ..خبراء يدعون إلى استراتيجية وطنية لمواجية تيويد القدس

***

شؤون المقدسات:
عكرمة صبري :االحتالل يخطط لتفريغ األقصى من المصمين
حذر رئيس "الييئة اإلسالمية العميا" في القدس ،الشيخ عكرمة صبري ،من تجاوزات االحتالل اإلسرائيمي
بحق المسجد األقصى المبارك ومحاوالتو المستمرة لتغيير الوقائع عمى األرض .وقال صبري" :المشكمة ال
تنحصر في االقتحامات الييودية لممسجد فقط ،وانما في الموقف الرسمي الذي تتبناه حكومة نتنياىو
اليمينية" .وأ ّكد أن السماح لمييود بأداء طقوس تممودية في باحات المسجد األقصى "ىدف إسرائيمي
مؤخر ليؤالء المقتحمين ،من خالل عمميات اعتقال
ًا
ىيأت األجواء
عدواني ،ألن الشرطة اإلسرائيمية ّ

المسممين وابعادىم عن األقصى ،وتفريغ المسجد من المصمين".

مؤخ ًار
وكانت صحيفة "ىآرتس" العبرية قد قالت يوم األربعاء ( ،)10/26إن الشرطة اإلسرائيمية سمحت ّ

لممستوطنين بأداء صالة تممودية "صامتة" داخل باحات المسجد األقصى المبارك في مدينة القدس.
وأضافت الصحيفة أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد األقصى خالل األعياد العبرية ،ومنذ بداية
النشطاء
قما
قياسيا" ،وفقًا لمعطيات نشرىا ُنشطاء "المعبد" .وأشارت إلى أن ُمعطيات ُ
ً
السنة الحالية "حقق ر ً
العرش" العبري ،بينما وصل عدد
ّ
توضح بأن  1600ييودي اقتحموا المسجد األقصى خالل عيد " ُ

المقتحمين خالل فترة األعياد في تشرين أول /أكتوبر الجاري ألكثر من  3آالف مستوطن .وأوضحت
ُ
نسبيا بخالف السنوات السابقة ،ما جعل الشرطة اإلسرائيمية
ىدوءا
الصحيفة أن فترة "األعياد" شيدت
ً
ً
تخفف قوانينيا المفروضة عمى المستوطنين أثناء عممية االقتحام.

نسبيا" ،بل سمحت
وأشارت إلى أن الشرطة اإلسرائيمية سمحت منذ بدء السنة بدخول مجموعات كبيرة ً
بدخول أكثر من مجموعة في آن واحد ،وسمحت في عدة حاالت بوصول الييود إلى ساحة المساجد وىم

المقتحمين لألقصى منذ بداية
يحممون الرموز الدينية األربعة" .ووفقًا لـ "ىآرتس" ،فقد بمغ عدد المستوطنين ُ

عمما بأن مثل ىذا العدد اقتحم المسجد طوال عام  ،2015واذا
العام الحالي أكثر من  11ألف إسرائيميً ،
ما تواصل ىذا األمر بيذه الوتيرة ،فسيكون عام  2016ىو العام الذي يدخل فيو أكبر عدد من الييود
المقتحمين
إلى المسجد األقصى منذ احتالل القدس عام ُ .1967يشار إلى أن الرقم القياسي األخير لعدد ُ

2

قتحما (وفقًا لمعطيات إسرائيمية) ،لكن العدد انخفض
سجل في عام  ،2014حيث دخل  11ألف وُ 754م ً
عام  2015بسبب األوضاع األمنية.
المقتحمين لممسجد األقصى
وقالت الصحيفة العبرية ،إنو رغم حالة الشجب واالستنكار لظاىرة تزايد أعداد ُ

من خالل شبكات التواصل االجتماعي الفمسطينيةّ ،إال أنو لم تسجل صدامات أو أي أحداث استثنائية.
ائيميا اقتحموا المسجد األقصى منذ بداية شير تشرين أول /أكتوبر الجاري خالل
يذكر أن  2797إسر ً

تي االقتحامات الصباحية والمسائية.
فتر ّ

المركز الفمسطيني لإلعالم2016/10/26 ،

مكتب نتنياىو ينفي وجود تغيير بشأن دخول أعضاء "الكنيست" لألقصى:
نفى مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو ،يوم األربعاء ( ،)10/26ما نشرتو وسائل إعالم
عبرية عن وجود توصية بتغيير التعميمات بشأن دخول أعضاء "الكنيست" الييود والعرب لممسجد
األقصى .وقال بيان لمكتب نتنياىو إنو سيتم قر ًيبا عقد جمسة مع الجيات األمنية المعنية لالستماع إلى
موقفيا من ىذه المسألة ،واتخاذ قرار بيذا الشأن.

وكانت القناة العبرية الثانية ،ذكرت مساء الثالثاء ( ،)10/25أن الشرطة اإلسرائيمية أوصت باستئناف
السماح لنواب "الكنيست" العرب والييود بـ "زيارة" المسجد األقصى .وبحسب القناة فإن التوصية تتضمن
حراس أمن معيم من دون وجود أي
 14شرطًا منيا إشعار الشرطة مسبقًا ،وتقييد ساعات الزيارة ،ووجود ّ
وسيمة إعالم وعدم إلقاء الخطب.

صحيفة القدس المقدسية2016/10/26 ،
االحتالل يزعم عثوره عمى تحفة أثرية من عيد "المعبد األول"
خبر يتضمن مزاعم "العثور عمى
عممت "سمطة آثار" االحتالل اإلسرائيمي ،يوم الخميس (ً ،)10/27ا
ّ
المقدس األول وىي عبارة عن "بردية" ورد فييا اسم العاصمة
تحفة أثرية نادرة لمغاية من عيد المعبد
ّ

يروشااليم" .وأضافت مزاعم "سمطة اآلثار" "أن ىذا ىو أقدم مصدر َيذكر اسم "يروشااليم" بالعبرية خارج
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ضبطت بحوزة سارقي آثار عثروا عمييا في
نص سفر التوراة" .ولفتت "سمطة اآلثار" إلى أن ىذه التُحفة ُ

أحد الكيوف بصحراء الضفة الغربية.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/10/27 ،
"اإلفتاء" يحذر من انييار وشيك لألقصى نتيجة حفريات االحتالل
ح ّذر مجمس اإلفتاء األعمى في فمسطين ،بأن الحفريات التي ينفذىا االحتالل تنذر بانييار وشيك لممسجد
منددا بإعالن رئيس حكومة االحتالل بنيامين
أي لحظة،
ً
األقصى المبارك والمباني المجاورة لو في ّ
نتنياىو عزمو المشاركة في ىذه الحفريات.

وقال المجمس إن خطورة الحفريات واالقتحامات المتصاعدة من المستوطنين تستدعي يقظة األمة وقياميا
بواجبيا تجاه مسرى نبييا وقبمتيا األولى .وندد المجمس بإعالن نتنياىو المشاركة في أعمال الحفريات
التي تجرى أسفل المسجد األقصى المبارك ،وبقرار سمطة اآلثار في حكومة االحتالل الداعي إلى مشاركة
اجبا وطنيًّا ،إضافة إلى مشاركة
كل شاب ييودي ْقبل التجنيد بالحفريات أسفل المسجد األقصى ،واعتباره و ً
جمعيات استيطانية بالبحث والتنقيب عن بقايا "المعبد".

من جانب آخر ،رحب المجمس بقرار لجنة التراث العالمي في منظمة األمم المتحدة لمتربية والعموم والثقافة
"اليونسكو" بخصوص المسجد األقصى المبارك والقدس .وندد المجمس باعتداء سمطات االحتالل عمى
مقبرة باب الرحمة ،وتكسير عدد من شواىد القبور اإلسالمية فييا .وأشار إلى أن سمطات االحتالل تمعن
بيذه الغطرسة ،مستغمة حالة االنشغال العربي واإلسالمي ،والصمت الدولي ،والشرخ الفمسطيني لتحقيق
مآربيا ،وىي بيذه االعتداءات تنتيك القوانين الدولية التي تفرض عمييا كسمطة قائمة باالحتالل احترام
حقوق الممكية وأصحابيا.

المركز الفمسطيني لإلعالم2016/10/27 ،
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قرار جديد في اليونسكو يؤكد عدم شرعية ق اررات االحتالل في البمدة القديمة بالقدس:
قررت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة األمم المتحدة لمتربية والعمم والثقافة "اليونسكو" ،يوم األربعاء
( ،)10/26اعتماد قرار "البمدة القديمة في القدس وأسوارىا" ورفض المصطمحات التيويدية اإلسرائيمية،
جيودا كبيرة لمنعو باءت جميعيا بالفشل.
فيما بذلت الدولة العبرية
ً

ردا عمى القرار" :قرار سخيف وعبثي مثمو مثل
وعمّق مندوب الدولة العبرية في "اليونسكو" كارميل شاما ً

آالف الق اررات إلى مزابل التاريخ" .بينما قال داني دانون مندوب الدولة العبرية لدى األمم المتحدة بأن
القرار "ليس بينو وبين الواقع أي اتصال .إن اليونسكو تواصل الرقص عمى االنغام الفمسطينية وتجعل من
نفسيا أضحوكة" .فيما أعمن رئيس حكومة االحتالل ،مساء األربعاء ،استدعاء السفير اإلسرائيمي لدى
اليونسكو "لمتشاور" ،إثر القرار.
بينما دعا أمين سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ،يوم األربعاء ( ،)10/26الدولة
العبرية إلى احترام قرار "اليونسكو" األخير بشأن مدينة القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية فييا .وقال
إن دولة فمسطين وبالتنسيق والتعاون الكامل مع المممكة األردنية الياشمية من خالل القنوات الدبموماسية
عممت كل ما ىو ممكن من أجل الحفاظ عمى الوضع الراىن لممواقع المقدسة التاريخية في المدينة ،بما
دوليا وجميع الق اررات والمعاىدات الدولية".
يتماشى مع ترتيب الوضع الراىن المعترف بو ً

دبموماسيا لتثبيت الحق العربي
نجاحا
ورّحب وزير الخارجية رياض المالكي بالقرار ،واعتبر ىذا التصويت
ً
ً

المدعمة بماليين
جديدا لحممة األكاذيب وتشويو الحقائق،
ائيميا
ً
ّ
الفمسطيني في القدس المحتمة ،وفشالً اسر ً

الدوالرات من حكومة سمطة االحتالل .وشكر وزير الخارجية الدول التي صوتت لصالح القرار ،في الوقت
الذي عبر عن االستياء من الدول التي لم تصوت لصالح الق اررات لقبوليا األكاذيب االسرائيمية.
ودعا المالكي الدول ومؤسسات األمم المتحدة بما فييا "اليونسكو" بضرورة إرسال خبراء "اليونسكو" ،وبعثة
ميددا بالخطر ،والضغط عمى الدولة
عالميا
استكشافية ،والعمل عمى حماية مدينة القدس باعتبارىا ت ارثًا
ً
ً

العبرية لموفاء بالتزاماتيا الدولية كقوة احتالل.

ثمنت حركة فتح قرار لجنة التراث العالمي في منظمة األمم المتحدة لمتربية والعمم والثقافة "اليونسكو"،
وّ
بخصوص تأييد مشروع قرار "البمدة القديمة في القدس وأسوارىا".
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فيما أشاد المؤتمر األول لوزراء التربية والتعميم في العالم االسالمي "اإلسيكسو" يوم الجمعة (،)10/27
بق اررات المجمس التنفيذي لممنظمة الدولية لمتربية والثقافة والعموم (اليونسكو) المساندة لمحق الفمسطيني
وخصوصا في المسجد
واالسالمي .وشدد البيان عمى أن الحق االسالمي في فمسطين ال يقبل المساومة
ً

مؤكدا ضرورة العمل عمى مؤازرة ىذا الموقف وتعزيزه في مواجية الضغوط الصادرة
األقصى المبارك،
ً
عن الدولة العبرية وبعض الدول الداعمة ليا.

وطالب المؤتمر بضرورة إيالء المؤسسات التربوية والعممية والثقافية والدينية والوطنية في فمسطين والقدس
يدا من الدعم والمساندة من قبل الدول األعضاء في منظمة المؤتمر االسالمي لمتربية والثقافة
الشريف مز ً
والعموم؛ لموقوف في وجو اإلجراءات اإلسرائيمية الساعية إلى أضعافيا والتضييق عمى أنشطتيا التربوية
والتعميمية والثقافية بما يؤثر سمبا عمي مخرجاتيا  .وأشار البيان إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ومبادرات
ممموسة وعاجمة من شأنيا تعزيز البينية التحتية لممؤسسات التربوية والتعميمية والثقافية والدينية الوطنية
في فمسطين والقدس الشريف وتطوير برامجيا وتأىيل األطر العامة فييا ،وتحديث وسائل عمميا.
وأهم البنود التي تضمنها القرار كما يمي:
 تأكيد عدم شرعية أي تغيير أحدثو االحتالل في بمدة القدس القديمة ومحيطيا وذلك بناء عمى المواثيقالدولية (مواثيق جنيف والىاي وق اررات اليونسكو واألمم الـمتحدة).
 التأكيد أن ما ورد في قرار المجنة ال يؤثر عمى الوضع القانوني لمقدس عمى أنيا مدينة محتمة ،بحسبق اررات األمم المتحدة ومجمس األمن الدولي الـمتعمقة بفمسطين.
 إدانة شديدة ومطالبة سمطات االحتالل بالوقف الفوري لجميع أعمال الحفريات غير القانونية التيتنفذىا مجموعات الـمستوطنين بطريقة تمثل تدخالت صارخة ضد آثار القدس.
 إدانة شديدة القتحامات الـمتطرفين وقوات االحتالل الـمستمرة لممسجد األقصى/الحرم الشريف وحثسمطات االحتالل عمى منع جميع اإلىانات واالنتياكات لقداسة الـمسجد األقصى/الحرم الشريف بما في
ذلك التدمير الـمتكرر لبوابات وشبابيك الـمسجد القبمي والبالط التاريخي لقبة الصخرة الـمشرفة.
 مطالبة سمطات االحتالل بتسييل تنفيذ مشاريع اإلعمار الياشمي في الـمسجد األقصى/الحرم الشريفمع التشديد عمى وقف التدخل في مبنى باب الرحمة.
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 مطالبة الدولة العبرية بالسماح غير الـمشروط لوصول السمطة الـمعنية والـمتمثمة بخبراء األوقافاألردنية من أجل الـمحافظة عمى بمدة القدس القديمة وأسوارىا من الداخل والخارج.
 إدانة شديدة ومطالبة الدولة العبرية بإزالة القطار الخفيف من جوار أسوار القدس القديمة. إدانة شديدة ومطالبة سمطات االحتالل بوقف جميع مشاريع التيويد مثل "بيت ىميبا" و"بيت شتراوس"والـمصاعد الكيربائية والتمفريك اليوائي وازالة آثار الدمار الناجم عن ىذه الـمشاريع.
 مطالبة سمطات االحتالل بإعادة اآلثار المنيوبة وتزويد مركز التراث العالمي في "اليونسكو" بتوثيقواضح لـما تمت إزالتو من آثار.
 مطالبة االحتالل تمكين األوقاف اإلسالمية األردنية من تنفيذ تصميم مشروع إعادة ترميم طريق بابالمغاربة.
 إدانة شديدة الستمرار الدولة العبرية بمنع بعثة المراقبة والخبراء التابعة "لميونسكو" من الوصول إلىمدينة القدس وأسوارىا.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+المركز الفمسطيني لإلعالم +صحيفة القدس المقدسية،
2016/10/28

االحتالل يفتتح مقيى لجنوده قرب أبواب المسجد األقصى:
ذكرت مصادر عبرية ،يوم األحد ( ،)10/30أن سمطات االحتالل اإلسرائيمي افتتحت نياية األسبوع
مجانيا عبارة عن "نقطة ترويح خدماتية" ،لجنودىا وقواتيا وحراس المستوطنين المارين
الماضي ،مقيًى
ً
من جانب ىذه النقطة القريبة من إحدى البؤر االستيطانية لجمعية "عطيرت كوىانيم" االستيطانية ،وسط

المفضي إلى أبواب المسجد األقصى في القدس العتيقة.
شارع الواد ُ

عمما أنو تم
وجمعت "الشبيبة الييودية في القدس القديمة" ليذا الغرض تبرعات بممغ  50ألف شيكلً ،
ون ِ
صب عند أحد جدرانيا ما يسمى
األسبوع الماضي تنظيم حفل مصغر الفتتاح ىذا "المقيى المجاني"ُ ،
وتقدير منيم لمخدمات األمنية
ًا
شكر
بـ"المزوزة" التممودية ،أعمن خالليا المنظمون أن افتتاح ىذه النقطة ًا

التي تقوم بيا قوات االحتالل المختمفة ليم في عموم البمدة القديمة بالقدس المحتمة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/10/30 ،
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المجنة الرئاسية تستنكر رفع العمم االسرائيمي عمى مدخل كنيسة القيامة:
استنكرت "المجنة الرئاسية العميا" التابعة لشؤون الكنائس في فمسطين ،رفع العمم اإلسرائيمي عمى المدخل
وبينت المجنة أن ىذا األمر يعتبر انتياكاً عمنياً مضافًا
الشرقي لكنيسة القيامة يوم اإلثنين (ّ .)10/31
النتياكاتيا اليومية ،التي تمارسيا قوات االحتالل بحق مدينة القدس.

وطالبت المجنة بااللتزام بتطبيق قانون "الستاتيكو" (قانون الوضع الراىن) ،والذي يكفل حقوق كل طائفة
وجماعة دينية موجودة بالقدس ،كما نص عمى عدم رفع أي أعالم عمى الممتمكات التابعة ليا ،والوقوف
أمام أي محاوالت إسرائيمية تيدف إلى فرض السيطرة واإلستحواذ عمى ىذه الممتمكات من خالل ىذه
الممارسات.

صحيفة القدس المقدسية2016/10/31 ،
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى:
أدى عشرات اآلالف من المصمين من القدس ،واألراضي المحتمة عام  ،48صالة الجمعة ( ،)10/28في
المسجد األقصى المبارك ،وسط إجراءات أمنية إسرائيمية مشددة .وانتشرت قوات االحتالل ،عمى أبواب
المدينة المباركة ،وأبواب األقصى ،وفي الطرقات المؤدية إليو ،ووضعت الحواجز العسكرية ،ودققت في
ىويات المصمين وخاصة الشبان منيم ،واحتجزت بطاقاتيم لحين انتياء الصالة.
وجددت مجموعات من المستوطنين بقيادة الحاخام اإلسرائيمي المتطرف "حبرون شيمو" صباح األحد
( ،)10/30اقتحاماتيا لممسجد األقصى المبارك من جية باب المغاربة بحراسة عناصر من الوحدات
الخاصة والتدخل السريع التابعة لشرطة االحتالل ،التي رافقتيم وأحاطت بيم خالل تجواليم في ساحات
المسجد األقصى الغربية .وحاول بعض المستوطنين أداء طقوس دينية؛ حيث تصدى المصمون وطمبة
حمقات العمم بيتافات التكبير؛ فيما شوىدت حالة من االستنفار من المرابطين .وفي السياق واصمت
سمطات االحتالل منع العديد من المقدسيين ،من بينيم نساء القائمة الذىبية ،من دخول المسجد األقصى.
مستوطنا ،يوم الثالثاء ( ،)11/1المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة ،بحراسة
كما اقتحم 28
ً

شرطية مشددة .ونفذ المستوطنون جوالت مشبوىة واستف اززية في مرافق المسجد المبارك ،تصدى ليا
مصمون بيتافات التكبير.
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من جية أخرى ،قال وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس ،إن سمطات االحتالل
وحصار لمقدس والمسجد األقصى خالل شير تشرين
ًا
اإلسرائيمي مارست سياسة إرىابية شديدة

األول/أكتوبر المنصرم واقتحامات وعربدات وصموات تممودية بكثافة .وبمغ عدد االعتداءات واالنتياكات
اعتداء وانتيا ًكا ،وحولت مدينة القدس ،خاصة وسطيا وبمدتيا القديمة
عمى المسجد االقصى أكثر من 45
ً

ومحيطيا ،إلى ثكنة عسكرية تغيب عنيا مظاىر الحياة الطبيعية بعد النجاحات التي حققتيا فمسطين
سويا والمجموعة العربية في "اليونسكو".
واألردن ً

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+المركز الفمسطيني لإلعالم2016/11/01 ،

االحتالل يقتحم مقبرة باب الرحمة بالقدس ويردم  8قبور:
استنكر رئيس لجنة المقابر اإلسالمية الشيخ مصطفى أبو زىرة ،اقتحام طواقم تابعة لما يسمى "سمطة
اآلثار" اإلسرائيمية لمقبرة الرحمة يوم الثالثاء ( ،)11/1حيث "ردمت  8مقابرُ ،جيّزت لدفن موتى

موضحا أنيا وقف إسالمي
تدعي ممكيتيا ألرض المقبرة،
المسممين" .وأوضح أبو زىرة ،أن "سمطة اآلثار" ّ
ً
منذ  1400عام.

وفي السياق ،وصفت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفمسطينية ىذا اإلجراء بالعدوان الفاضح
المساس حتى بالموتى والشيداء
واإلصرار عمى تشريع االستيطان ونيب األراضي وتدنيس المقدسات و َ
ومقابرىم والعدوان عمى حرماتيا ،في سياق حممة محمومة وممنيجة تقوم بيا حكومة االحتالل بالتيويد
والتوسع االستيطاني ،مشيرة إلى أن ىذه األرض المقامة عمييا مقبرة باب الرحمة ىي أرض وقف إسالمي
وحممت الدائرة حكومة االحتالل المسؤولية
خالص ،وال يجوز االعتداء عمييا أو المساس بيا بالمطمقّ .

الكاممة الناجمة عن ىذه السياسة العدوانية.

كما أدانت و ازرة الخارجية الفمسطينية اقتحام طواقم تابعة لسمطة اآلثار اإلسرائيمية لمقبرة باب الرحمة.
وقالت الو ازرة إن ىذا االعتداء ليس األول ،حيث قامت سمطات االحتالل باقتطاع أجزاء واسعة من المقبرة
لصالح إقامة حدائق تممودية ،وحرمت سكان القدس من دفن موتاىم فييا ،وتسعى إلى فرض سيطرتيا
عمى كامل المقبرة لصالح أغراض استيطانية تيويدية .وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات األممية
المتخصصة ،بسرعة التحرك لوقف ىذه الجريمة ،واتخاذ ما يمزم من اإلجراءات لمحاسبة الدولة العبرية
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عمى انتياكاتيا وخروقاتيا ،والعمل عمى تنفيذ الق اررات األممية ،التي تضمن لمفمسطينيين حقيم في الحياة
الحرة والكريمة في القدس عاصمة دولتيم األبدية.

المركز الفمسطيني لإلعالم +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/11/1 ،
شؤون المقدسيين:
اطنا بالقدس:
شرد أكثر من  30مو ً
االحتالل ييدم  4شقق سكنية ومنزلين ُ
وي ّ

ىدمت جرافات بمدية االحتالل اإلسرائيمي ،يوم األربعاء ( ،)10/26بناية سكنية تعود لعائمة جعافرة في

حي "وادي قدوم" في بمدة سموان ،جنوب المسجد األقصى المبارك .وقالت مصادر محمية "إن البناية
شخصا .وأوضحت أن قوات االحتالل
مكونة من  4شقق سكنية ،تأوي  4عائالت ،مكونة من 30
ً
ىدمتيا ،بذريعة عدم الترخيص ،حيث حاصرت محيط اليدم ،وأغمقت الطرقات ،لمنع الوصول الى

الموقع ،حتى االنتياء من تدميرىا.
كما ىدمت جرافات تابعة لبمدية االحتالل في القدس المحتمة ،منزلين بمنطقة األشقرية بحي بيت حنينا
شمال القدس المحتمة بحجة البناء دون ترخيص .ويعود المنزل األول لعائمة صيام ،في حين يعود المبنى
الثاني لعائمة الرجبي.
وفي السياق ،زار المطران عطا اهلل حنا ،رئيس أساقفة سبسطية الروم األرثوذكس ،يوم الخميس
( ،)10/27منازل المقدسيين التي ىدمتيا سمطات االحتالل في حي الصمعة جنوب األقصى ،وفي حي
متضامنا مع
األشقرية في بيت حنينا شماال .وعبر حنا عن استنكاره الشديد ،ليدم منازل المقدسيين،
ً

األسر المقدسية التي تعرضت لمتيجير والتشريد.

من جية أخرى ،أدنت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفمسطينية يوم األحد ( ،)10/30عمميات
اليدم التي تقوم بيا سمطات االحتالل اإلسرائيمي في مدينة القدس المحتمة ،التي وصل عددىا ىذا العام
إلى  166منزالً ،وشممت وحدات سكنية ومنشآت تجارية ،في تطور خطير والفت يشير الى تسارع
عمميات اليدم من قبل سمطات االحتالل اإلسرائيمي ،واستيداف مدينة القدس عمى وجو التحديد .ولفتت
إلى خطورة تصاعد عمميات اليدم واالخالء في مدينة القدس والبمدة القديمة ،محذرةً من تعرض أكثر من
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 100عائمة فمسطينية في مدينة القدس لخطر اإلخالء ،ال سيما في البمدة القديمة وبمدة سمون ،التي تمعن
فييا المنظمات الييودية المتطرفة وتقوم بتنظيم حمالت لالستيالء عمى بيوتيا واقتالع سكانيا إلحالل
المستوطنين مكانيم عنوة وبقوة السالح .وقالت الدائرة إن ىذه االجراءات تندرج في إطار سياسة التطيير
وتصر عمييا.
العرقي والمخطط االستيطاني التيويدي التي تسمكيا حكومة االحتالل
ّ

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+المركز الفمسطيني لإلعالم2016/10/30 ،

كيف تعزل سمطات االحتالل شيخ األقصى؟
كشف مصطفى سييل محامي الشيخ األسير رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي المحتمة
عام  ،48عن انتياكات واسعة تقوم بيا سمطات االحتالل بحق شيخ األقصى ،عبر عزلو في سجن
مؤكدا أن ما يحدث معو انتقام سياسي وعقاب
انفرادي ومنع الزيارات عنو ،وحرمانو من الحقوق كافة،
ً

إضافي.

وقال سييل إن السمطات اإلسرائيمية تمنع الصحف والكتب عن الشيخ ،وتمزمو في محبسو بمتابعة
أسبوعيا أو ُكل
محطات تمفزة محددة ،وتسمح لعائمتو بزيارتو مرة كل أسبوعين فقط ،ولمحاميو بزيارتو مرة
ً

مشددا عمى أن اإلجراءات التي تطبقيا سمطات
أسبوعين ،دون أن تسمح ألي سجين بمرافقتو في سجنو،
ً
السجون ضد الشيخ صالح ىي انتقام سياسي وعقاب إضافي عمى سجنو لمدة  9أشير .وأضاف":حاولنا

أن ننيي ىذا العزل من خالل الرسائل والمطالبات (لسمطات االحتالل) فمم يستجب لنا ،وعميو فقد توجينا
إلى المحكمة بالتماس ،ولكن حتى ىذه رفضت" .وأضاف سييل" :ال يوجد إجراءات قانونية إضافية يمكن
القيام بيا".
ولفت النائب في "الكنيست" اإلسرائيمي ،عن "القائمة العربية المشتركة" ،مسعود غنايم إلى أن السجن
االنفرادي ،لمشيخ صالحُ ،يعد عمالً "ينافي كل المعايير والقيم اإلنسانية التي تنادي بالحقوق األساسية

لإلنسان ،وخاصة إذا كان بظروف السجن".

المركز الفمسطيني لإلعالم2016/10/31 ،
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مواجيات في أحياء القدس المحتمة وتضييق عمى المقدسيين:
اقتحمت قوات من حرس الحدود وعناصر من المخابرات اإلسرائيمية يوم األربعاء ( )10/26منزل عائمة
المقدسي حسن الفيراوي ،في منطقة "الجالية اإلفريقية" بالبمدة القديمة ،وفتشتو بشكل دقيق .وأضافت أن
استدعاءين لمشابين عمر وعمي فيراوي ،لمتحقيق معيما
مخابرات االحتالل غادرت المكان عقب تحرير
ْ
ِ
عمميات
في أحد مراكز االحتالل في المدينة .وأفاد موقع " "0404العبري أن الفمسطينيين نفّذوا خمس
رشق بالحجارة في البمدة القديمة والقدس المحتمة .وأضاف أن الشبان الفمسطينيين رشقوا حافمتين
ائيمي ْتين بالحجارة في حي الطور (جبل الزيتون) ،كما ر َشق آخرون الحجارة عمى بؤرة استيطانية وعمى
إسر ّ
سيارة حرس المستوطنين في بمدة "سموان" ،إضافة إلى رشق الحجارة في البمدة القديمة.

واندلعت مواجيات يوم الخميس ( )10/27بين قوات االحتالل التي أطمقت عشرات القنابل الصوتية
الحارقة والغازية السامة المسيمة لمدموع عمى طمبة المدارس والمواطنين في حي عين الموزة ببمدة سموان،
طفمين فمسطينيين ،خالل مواجيات مع قوات االحتالل
عددا ًا
وأصابت ً
كبير منيم باالختناق .فيما أُصيب ْ

في مخيم شعفاط لالجئين الفمسطينيين شمالي القدس المحتمة .وقالت وكالة "قدس برس" إن االقتحام
عبا لألطفال وحاالت
حصل بالتزامن مع مغادرة الطالب الفمسطينيين مدارسيم في المخيم ،ما ّ
سبب ر ً
اختناق تعومل معيا ميدانيًّا ،وفي العيادات القريبة من مكان الحدث.

من جية أخرى ،أدى عشرات المواطنين ،صالة الجمعة ( ،)10/28عمى األسفمت في منطقة سموان
احتجاجا عمى سياسة االحتالل بيدم منازل المقدسيين .وأكد المصمون
جنوبي المسجد األقصى المبارك،
ً

رفض ىجمة االحتالل القتالعيم من أراضييم عبر تكثيف ىجمة ىدم المنازل في مختمف أحياء وقرى
وبمدات القدس في األشير األخيرة بذريعة عدم الترخيص.
وواصمت قوات االحتالل اإلسرائيمي يوم األحد ( )10/30فرض عقوباتيا الجماعية عمى أىالي بمدة
العيسوية وسط القدس المحتمة ،وسياسة التنكيل بالمواطنين .وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية رائد
أبو ريالة إن قوات االحتالل أخضعت السكان منذ ساعات الصباح لتفتيشات استف اززية عمى مداخل
العيسوية ،التي أغمقيا االحتالل يوم السبت بمكعبات اسمنتية ضخمة ،وسط أجواء مشحونة بالتوتر
الشديد في البمدة بسبب اجراءات االحتالل ،واقتحام قواتو المتكرر لمبمدة ،ودىم منازل مواطنييا .ولفت أبو
ريالة إلى أن البمدة شيدت السبت ( )10/29مواجيات عنيفة ،استمرت حتى ساعة متأخرة من الميل،
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عقب اقتحام قوات كبيرة من جنود االحتالل لمبمدة بمرافقة آليات ودوريات عسكرية من مدخميا الغربي
والجبل وحي عبيد ،وانتشرت في أحياء مختمفة ،بينيا وحدات القناصة والخاصة .واستخدمت خالل
المواجيات كاميرات حديثة لتصوير الشبان ،بينما حممت خرائط من دون معرفة السبب ،وشرعت بإطالق
وابل من القنابل الحارقة والغاز السامة عمى المنطقة.
وأصيب  47مواطنا ظير الثالثاء ( ،)11/1خالل مواجيات مع االحتالل اإلسرائيمي في حرم جامعة
القدس (أبو ديس) شرقي مدينة القدس المحتمة .وذكرت وكالة "قدس برس" لألنباء أن المواجيات اندلعت
بين الشبان الفمسطينيين وقوات االحتالل عقب اقتحام األخيرة بمدة أبو ديس ،وتمركز آليات إسرائيمية قرب
جامعة القدس.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +المركز الفمسطيني لإلعالم2016/11/01 ،

ويفرج عن آخرين:
ويبعد ُ
االحتالل يمدد توقيف عدد من المقدسيينُ ..

مددت محكمة "الصمح" يوم األربعاء ( )10/26اعتقال السيدة المقدسية غدير جمجوم وقررت استمرار
سريان منعيا من لقاء محامييا ،ومنع نشر تفاصيل القضية .ويعتبر ىذا التمديد الخامس العتقال السيدة
عمما أن االحتالل اعتقميا من منزليا ببمدة الرام شمال القدس المحتمة في الثاني عشر من الشير
جمجومً ،

عاما عمى شاب
حكما بالسجن لمدة ً 17
الجاري ،وىي أم ألربعة أطفال .فيما أصدرت محكمة إسرائيمية ً
مقدسي من سكان البمدة القديمة من القدس ،بزعم تنفيذه عممية طعن لجندي ،ما أدى إلصابتو لجروح
طفيفة .وحسب مصادر عبرية ،فقد ُحكم عمى الشاب بتعويض الجندي بمبمغ  50ألف شيكل.

عاما لمطفمة نورىان عواد والتي
وطمب االدعاء العام اإلسرائيمي ،يوم الخميس ( ،)10/27السجن ً 15
عاما) ،بدعوى محاولتيا تنفيذ عممية طعن بالقدس في شير نوفمبر/تشرين
تبمغ من العمر أقل من (ً 16

ثاني من العام الماضي .ووجيت النيابة في الئحة اتيام قدمتيا ضد الطفمة تيمة الشروع بالقتل وحيازة
سكين.
من جية أخرى ،قالت ىيئة شؤون األسرى والمحررين صباح الجمعة ( ،)10/28إن األسيرين سامر
عاما) من بمدة يتما في
عاما) من بمدة العيسوية في القدس المحتمة ومنذر صنوبر (ً 40
العيساوي (ً 37
مفتوحا عن الطعام منذ الخامس والعشرين من الشير الجاري.
نابمس ،يخوضان إضرًابا
ً
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وأفرجت سمطات االحتالل مساء األحد ( ،)10/30عن الطفل عدنان جمال عمرو ،بعد حجزه لساعات
ظير
عدة تعرض خالليا لمضرب والتنكيل في القدس المحتمة .وأوضح رضوان عمرو أن شقيقو اعتقل ًا

وتعرض لمتنكيل والضرب المبرح والرش بغاز الفمفل في الوجو من مستعربين طاردوه وطالب مدرستو
ّ

عمى دراجات نارية؛ بحجة إلقاء الحجارة صوب بؤرة استيطانية.

إحتجاجا
عاما) عن الطعام ،خمسة أيام،
ً
من جية أخرى ،مضى عمى إضراب الشاب داود خالد عبيد (ً 28

عمى توقيفو بتاريخ ( )8/2في مركز شرطة المسكوبية بدون أي تيمة ،سوى أنو ال يحمل اليوية الزرقاء.
والشاب داوود عريس مع وقف التنفيذ ،فقد كان من المقرر أن يحتفل بزفافو يوم اإلثنين ( ،)10/31ولكن
اعتقالو حال دون زفافو .وأشارت والدتو إلى أن إبنيا اعتقل بعد ثالثة أيام ،من إعالنو عن موعد زفافو
عبر موقع التواصل االجتماعي "الفيسبوك" .وأوضحت أنو ُعقدت عدة جمسات إلبنيا في محكمة

"الصمح" ،وقرر القضاة إخالء سبيمو ،ثم تفاجأت العائمة بالمخابرات االسرائيمية تستأنف عمى الحكم لدى
عاما بتيمة
المحكمة المركزية ،من أجل تمديد توقيفو .ولفتت إلى أن إبنيا داوود كان قد اعتقل وعمره ً 16
رشق الحجارة ،وقضى في األسر مدة عامين ،وأخمي سبيمو منذ  11عاما ،وقد تم توقيفو عدة مرات بسبب
عدم وجود ىوية شخصية معو ،وتم إخالء سبيمو دون أي شروط .وناشدت "أم داوود" عبيد كافة
المؤسسات القانونية والحقوقية التدخل السريع ،من أجل االفراج عن ابنيا ومساعدتيا في إستصدار ىوية
شخصية لو.
عز" نجل الشييد المقدسي مصباح أبو
وأفرجت محكمة االحتالل ،يوم الثالثاء ( ،)11/1عن الفتى " ّ
صبيح ،بكفالة مالية ،وحبس منزلي لمدة  8أيام .من جية ثانية ،قضت محكمة االحتالل بالحبس الفعمي
شير عمى المقدسي أحمد الكسواني بسبب دفاعو عن المسجد األقصى.
لمدة ً 12ا

المركز الفمسطيني لإلعالم +صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"،
2016/11/01
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االحتالل يعتقل عدداً من المقدسيين:
اقتحمــت ق ـوات االحــتالل يــوم األربعــاء ( )10/26منطقــة "بئــر أيــوب" فــي بمــدة "ســموان" ،واعتقمــت الشــاب
محمـد مفيــد واقتادتــو لمتحقيــق ،وفقـاً لمركــز "معمومــات وادي حمـوة" فــي ســموان (حقــوقي غيــر حكــومي) ،كمــا
اعتقمــت فتــاة فمســطينية عقــب احتجازىــا وتفتيشــيا فــي منطقــة "بــاب العمــود" وســط المدينــة .واعتقمــت ق ـوات
ـابا مـن بمـدة شـعفاط بشـبية رشـق الحجـارة عمـى القطـار الخفيـف .فيمـا اعتقمـت
االحـتالل مسـاء األربعـاء ،ش ً

الشاب عبادة نجيب من البمدة القديمة في مدينة القدس ،واقتادتو ألحد مراكزىا بالمدينة.

واعتقمت قوات االحتالل صباح الخميس ( ،)10/27الطفل عبد نضال العباسي ،خالل مواجيات عنيفة
ضد قوات االحتالل في حي عين الموزة ببمدة سموان جنوب المسجد األقصى .كما اعتقمت الطفل أدىم
عمما
الزعتري من منزلو بالبمدة القديمة في القدس المحتمة ،وتم تحويمو إلى مركز تابع لالحتالل لمتحقيقً ،
أنو اعتقل قبل ىذه المرة .كما اعتقمت الشاب ضياء أيوب عبيد من منزلو في قرية العيساوية وسط القدس

المحتمة ،في حين اعتقمت الشابين :طارق التميمي ،ومحمد العجموني ،من شارع الواد في القدس القديمة.
وكشف جياز األمن العام اإلسرائيمي "الشاباك" ،يوم الخميس ،عن اعتقال المقدسي محمد موسى العباسي
عاما) منذ ثالثة أسابيع بدعوى أنو يخطط لشن ىجمات ضد اإلسرائيميين .وبحسب بيان لجياز
(ً 25

ويدعي
الشاباك ،فإن العباسي يعمل في محل لمحمويات بالقدس ،ويعيش في حي رأس العمود بالمدينةّ .
الجياز أنو خطط لتنفيذ عممية إطالق نار ضد اإلسرائيميين بالمدينة ،وحاول شراء أسمحة ليذا الغرض.
ووجيت الئحة اتيام ضد العباسي تضمنت التخطيط ليجمات خطيرة ،واالتصال بـ "عميل أجنبي" و"دعم
منظمة إرىابية" ،والتحريض عمى "العنف واإلرىاب" ،ومحاولة حيازة سالح وانتاج قنابل بقصد اإلضرار بـ
"المدنيين" وغيرىا من التيم.
فمسطينيا
أن قوة من شرطة حرس الحدود اعتقمت شابًّا
وذكرت مصادر عبرية ،مساء الجمعة (ّ ،)10/28
ً

بعد مواجيات اندلعت في حي الطور بالقدس المحتمة .فيما قال موقع " "0404العبري ،يوم األحد
( ،)10/30إن قوات الشرطة اإلسرائيمية اعتقمت شابين مقدسيين سكان حي الثوري "أبو طور" بزعم
محاولتيما إشعال النيران في مبنى استيطاني ،شرق مدينة القدس المحتمة .وفي سياق متصل ،اعتقمت
قوات االحتالل الطفل عدنان جمال عمرو ( 10أعوام) أثناء عودتو من المدرسة باتجاه المنزل ،وذلك
عقب االعتداء عميو بالضرب ،واقتياده ألحد مراكز شرطة االحتالل في القدس.
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واعتقمت مخابرات االحتالل صباح اإلثنين ( ،)10/31الشاب محمد اسماعيل الغول ،من حي رأس
وحولتو الى أحد مراكز التحقيق واالعتقال في المدينة .كما
العمود ببمدة سموان جنوب المسجد األقصىّ ،
فجر من بمدة سموان الطفل محمد سمير الشويكي ( 15عاماً) ،ومحمد ىاشم الرازم
اعتقمت قوات االحتالل ًا
( 17عاماً) ،ومحمد اسماعيل الغول ( 21عاماً) ،ومحمد زياد القاق ( 19عاماً) ،وأحمد ماىر الرازم (24
عاماً) ،وصالح عبد الرؤوف الرازم ،فيما كما اعتقمت الفتى أسامة أبو جمعة ( 17عاماً) من حي جبل
الزيتون /الطور.

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+المركز الفمسطيني لإلعالم،
2016/10/31
شؤون االحتالل:
مستوطنا شاركوا في "عرس الكراىية":
لوائح اتيام ضد 13
ً

قدم االدعاء العام اإلسرائيمي ،يوم األربعاء ( ،)10/26الئحة اتيام أمام محكمة "الصمح "اإلسرائيمية في
مستوطنا شاركوا فيما عرف باسم "عرس الكراىية" الذي ظير فيو عشرات
القدس المحتمة ،ضد 13
ً
المستوطنين في شير تموز/يوليو من العام الماضي ،وىم يحممون صور الشييد محمد أبو خضير
والطفل عمي دوابشة وعائمتو عمى دمى ،ويطعنونيا ويحرقونيا ،ويحممون عشرات األسمحة وىم ييتفون
منادين بقتل الفمسطينيين.

صحيفة القدس المقدسية2016/10/26 ،
االحتالل يغمق ممف التحقيق في قضية قتل الشقيقين أبو اسماعيل:
قررت النيابة العامة اإلسرائيمية يوم األربعاء ( ،)10/26إغالق ممف التحقيق ضد الحارسين المذين قتال
الشقيقين مرام وابراىيم أبو إسماعيل ،عمى حاجز قمنديا شمال القدس ،قبل نحو نصف عام لالشتباه بأنيما
حاوال تنفيذ عممية طعن ،األمر الذي تبين الحقًا بأنو غير صحيح .وحسب اإلذاعة العبرية العامة ،فإن
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أما اآلخر فمم تتوفر أدلة كافية لتقديمو إلى
النيابة توصمت إلى االستنتاج بأن أحد الحارسين ليس ً
مذنباّ ،

المحاكمة.

صحيفة القدس المقدسية2016/10/26 ،
مشروع قانون لتوسيع صالحيات "وزير األمن":
ستروج لمشروع قانون
ذكرت صحيفة "ىآرتس" العبرية ،يوم الخميس ( ،)10/27أن الحكومة اإلسرائيمية
ّ
سيسمح بتوسيع صالحيات "وزير األمن" ،بحيث تتيح لو فرض االعتقال اإلداري ضد أي شخص يمارس
نشاطات أمنية ،أو يقيد حركتو من أجل "مصالح الدولة وأمنيا".
وبحسب الصحيفة ،فإن مشروع القانون المبيم ال يمزم الوزير بكشف األدلة ضد الشخص الذي سيتم إيقافو
أو تقييد حركتو ،كما أنو يشمل فرض قيود عمى مجال ومكان عمل الشخص ومنعو من إجراء لقاءات
واتصاالت مع أشخاص محددين ،وحتّى من التنقل بين المناطق أو الخروج من المنطقة التي يقطن فييا
ومغادرة البالد .وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون تم تسميمو لمجنة الدستور في "الكنيست" لمناقشتو
األسبوع المقبل .مشيرةً إلى أن قرار االعتقال اإلداري لن يزيد عن ستة أشير ،وعممية تقييد الحركة لن
شيرا ،مع إتاحة الفرصة لموزير بتمديد ىذه الق اررات دون أي قيود.
تزيد عن ً 12

وقال رئيس المجنة الدستورية بـ"الكنيست" نيسان سموميانسكي أنو لن يقبل بشروط الحكومة إذا لم يكن
مشددا عمى ضرورة النظر بجدية في كيفية الموازنة بين المحافظة عمى أمن
ىناك مبرر حقيقي لذلك،
ً

الدولة والجميور وتعرض حقوق اإلنسان لمضرر.

صحيفة القدس المقدسية2016/10/27 ،
ميرجان انتخابي لترامب في القدس الستقطاب أصوات المستوطنين:
قال المرشح الجميوري النتخابات الرئاسة األميركية األربعاء في ميرجان انتخابي ُنظّم من قبل
المستوطنين األميركيين الجميوريين وتم بثو عبر الدائرة التمفزيونية المغمقة في القدس المحتمة ،إن دعمو

صمب وتاريخي ،وانو أكبر مؤيد لمدولة العبرية في سعييا لألمان والتقدم ،وحقيا في السيطرة
لمدولة العبرية َ
عمى األراضي التي تمكنيا من ضمان أمنيا وسالمتيا.
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انتخابيا في القدس المحتمة لدعم مرشحو دونالد ترامب،
ميرجانا
وكان الحزب الجميوري األميركي نظّم
ً
ً

حيث أعمن متحدثون باسم الحزب أن ترامب َس َيفي بوعوده في نقل السفارة األميركية من "تل أبيب" إلى
مدينة القدس ،وأن انتخاب ترامب ىو تجسيد لمصمحة الدولة العبرية .بدوره قال مستشار دونالد ترامب

لمشؤون اإلسرائيمية وسياسة الشرق األوسط ،ديفيد فريدمان بعد الميرجان ،إن المرشح الجميوري ال
يعارض المستوطنات اإلسرائيمية ،وانو ال يعتبرىا "غير شرعية".
وىناك حوالي  600000مستوطن ييودي أميركي من حممة الجنسيتين يقيمون في الضفة الغربية والقدس
المحتمتين ،معظميم يميمون لتأييد الحزب الجميوري الذي يقاسمونو األفكار اليمينية ،رغم أن الييود
يخيا لمحزب الديمقراطي بنسبة عالية تتجاوز الـ  .%80وكان أكثر مرشح حصل
األميركيين يصوتون تار ً
عمى أصوات األميركيين الييود ىو الرئيس األمريكي رونالد ريجان في انتخابات عام  1980في مواجية

الرئيس جيمي كارتر حيث تم ّكن من الحصول عمى  %30من أصوات الييود األميركيين.
ووفق تقديرات الحزب الجميوري ،فان عدد من يمتمكون حق التصويت من األميركيين المقيمين في الدولة
جيودا
العبرية يبمغ نحو  350ألف ناخب وناخبة .والستقطاب ىذه األصوات ،يبذل الحزب الجميوري
ً
كبيرة ،وصمت إلى حد تنظيم الميرجان االنتخابي في قمب مدينة القدس المحتمة لدعم مرشحو دونالد
ترامب ،وىذه تمثل إشارة إلى االعتراف بأن القدس "عاصمة موحدة لمدولة العبرية" كأساس لمميرجان،
حيث قال مارك زيل مسؤول الحزب الجميوري في الدولة العبرية إن "القدس ليست منقسمة وىي عاصمة
لمدولة العبرية وترامب سيفي بوعده نقل السفارة األميركية إلى القدس".

صحيفة القدس المقدسية2016/10/27 ،
الموافقة عمى بناء  180وحدة استيطانية جديدة في "جيمو":
ذكرت القناة العبرية الثانية ،مساء األربعاء ( ،)10/26أن بمدية االحتالل بالقدس المحتمة تعتزم األسبوع
المقبل الموافقة عمى بناء أكثر من  180وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جيمو جنوب القدس.
وحسب القناة ،فإنو تم تأجيل الموافقة عمى المخطط مسبقًا بسبب ضغط من اإلدارة األميركية عمى
الحكومة اإلسرائيمية بعدم البناء ىناك .ووفقا لمقناة ،فإنو يعتقد أن الضغط األميركي أصبح أقل ولذلك
سيتم اتخاذ قرار األسبوع المقبل لبناء الوحدات االستيطانية الجديدة.

08

وفي ساق متصل ،حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفمسطينية ،عمى المخطط اإلسيطاني
الجديد في مستوطنة "جيمو" ،باإلضافة الى مشروع بناء تنظيمي شامل تعمل عميو بمدية االحتالل في
مدينة القدس ،قائمة "إن ىذه اإلجراءات العنصرية التيويدية الخطيرة تيدف إلى المزيد من التوسع
االستيطاني عمى حساب أراضي المواطنين في إطار سياسة التضييق عمييم القتالعيم من ارضيم،
داعيةً المجتمع الدولي الى اتخاذ االجراءات الالزمة إزاء ما تقوم بو حكومة االحتالل االسرائيمي بتجاىل
الق اررات الدولية الرافضة لالستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية ومدينة القدس عمى وجو
الخصوص".

صحيفة القدس المقدسية2016/10/30 ،
حممة إسرائيمية لفرض "السيادة" عمى "معاليو أدوميم" وضميا لمدولة العبرية:
أطمق مجمس المستوطنات في الضفة الغربية ،وبمدية مستوطنة "معاليو ادوميم" ولوبي المستوطنات في
"الكنيست" ،حممة إعالمية جديدة ،تطالب الجميور اإلسرائيمي بالتوقيع عمى عريضة تؤيد تطبيق "السيادة"
اإلسرائيمية عمى مستوطنة "معاليو ادوميم" وضميا إلى الدولة العبرية .و"معاليو أدوميم" ىي مستوطنة
إسرائيمية مقامة عمى أراضي بمدة أبو ديس ،تقع عمى بعد  7كيمومترات شرق مدينة القدس ،محاذية
لبمدتي أبو ديس والعيزرية.
ّ
ويعرب حوالي  ٪78من السكان الييود في استطالع أجراه معيد "مدغام" عن قناعتيم بوجوب فرض
ُ
"السيادة" اإلسرائيمية عمى "معاليو ادوميم" ،حتى بدون موافقة الفمسطينيين بالضبط مثمما فرضت "السيادة"
اإلسرائيمية عمى ىضبة الجوالن.

المركز الفمسطيني لإلعالم2016/10/30 ،
"الكابينت" يصادق عمى خطة "العصا والجزرة":
المصغر
كشف موقع المستوطنين " "7مساء الخميس ( ،)10/27أن المجمس الوزاري اإلسرائيمي
ّ
صوت باإلجماع قبل أسبوعين عمى الخطة التي أعمن عنيا وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان
"الكابينت" ّ
باستخدام "العصا والجزرة" ضد المدن الفمسطينية في الضفة المحتمة .وتقضى خطة ليبرمان بمعاقبة
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المدن الفمسطينية التي يخرج منيا شبان لتنفيذ عمميات ضد الدولة العبرية ،بينما تمنح تسييالت عديدة
لمناطق لم يشترك سكانيا في العمميات ضدىا.
وفي ذات السياق صادق المجمس عمى تقديم سمسمة من التسييالت ومنح تراخيص بناء لمفمسطينيين
ويعد القرار األول من نوعو منذ سنوات .ويأتي ىذا في محاولة
القاطنين في المنطقة المصنفة (ج)،
ّ
إسرائيمية إلنياء انتفاضة القدس التي انطمقت في أكتوبر  2015وأسفرت حتى اآلن عن مقتل 43
ائيميا واصابة المئات بجراح في عشرات العمميات الفدائية الفمسطينية.
إسر ً

وفي سياق متصل ،دعا طاقم المستشارين القانونيين في لجنة "القانون والدستور بالكنيست" النواب إلى

معارضة إمكانية توسيع صالحيات وزير الجيش اإلسرائيمي أفيغدور ليبرمان ،بموجب ما تم طرحو في
قيودا عمى
مشروع قانون جديد .كما دعا طاقم المستشارين القانونيين أعضاء "الكنيست" أن يضعوا ً
صالحيات وزير الدفاع ،الذي يستطيع بموجب القانون الجديد المقترح أن يفرض قيودا وفقا ألىوائو عمى
مشتبيين بمخالفات أمنية ،والتي تشمل اعتقاالت إدارية.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+المركز الفمسطيني لإلعالم2016/10/30 ،
خالفات إسرائيمية تتسبب بتأجيل التصويت عمى قانون لتشريع بؤر استيطانية:
ذكرت القناة العبرية الثانية ،مساء األحد ( ،)10/31أن خالفات بين وزراء الحكومة اإلسرائيمية أدت
لوقف عممية التصويت عمى رفع مشروع قانون لتشريع البؤر االستيطانية وخاصةً "عمونا" .وبحسب
القناة ،فإنو خالل اجتماع ،حذر المستشار القانوني لمحكومة أفيخاي مندلبميت من أي خطوة تتعارض مع
قرار "المحكمة العميا" الذي صدر وأقر بإخالء "عمونا" حتى كانون أول/ديسمبر المقبل بعد إثبات
الفمسطينيين ممكيتيم الخاصة لتمك األراضي.
وأشارت القناة إلى أن نتنياىو طمب تأجيل التصويت لألسبوع المقبل واتاحة الفرصة أمام إمكانية تقديم
طمب لممحكمة لمنظر في تأجيل إخالء البؤرة ومعرفة ردىا عميو .مشيرةً إلى أن ىناك خالفات بين وزراء
االئتالف حول مشروع القانون وتأثيراتو ،ما قد يؤثر عمى االئتالف الحكومي الذي يواجو تيديدا آخر
بشأن قانون "إلغاء سمطة البث".

صحيفة القدس المقدسية2016/10/31 ،
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نتنياىو أعرب لبوتين عن احتجاجو ضد دعم روسيا لقرار "اليونسكو"
ذكرت صحيفة ىآرتس العبرية ،يوم اإلثنين ( ،)10/31أن رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو أعرب
خالل محادثة ىاتفية مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين عن احتجاجو لدعم بالد األخير قرار "اليونسكو"
بشأن عدم عالقة الييود باألقصى والقدس .ونقمت الصحيفة عن مسؤولين كبار قوليم أن االتصال بين
نتنياىو وبوتين جرى في الحادي والعشرين من الشير الجاري ،وقالت بأن نتنياىو أعرب عن خيبة أممو
مطالبا بوتين عدم دعم أي ق اررات ضد الدولة العبرية في المستقبل.
من موقف روسيا،
ً

صحيفة القدس المقدسية2016/10/31 ،

االحتالل يحتفي بوضع حجر األساس لمشروع "وجو القدس" التيويدي:
ذكرت مصادر عبرية ،يوم األحد ( ،)10/30أن االحتالل وضع األسبوع الماضي حجر األساس لممرحمة
األولى من مشروع "وجو القدس" التيويدي (المدخل الرئيس الجديد) ،ضمن مخطط "القدس الكبرى" ،الذي
الحي االقتصادي" ،بتكمفة  1.4مميار شيكل ( 350مميون دوالر أميركي).
أطمق عميو " ّ
مجمع
دونما ،في مدخل غربي القدس المحتمة ،قر ًيبا من ّ
وسيبنى المشروع المذكور عمى مساحة ً 211
البنيات الحكومية اإلسرائيمية ،ويحتوي عمى :مراكز تجارية ،ومراكز سياحية ،وفنادق ،ومراكز ترفيو،
ومركز مؤتمرات ،بتكمفة إجمالية قدرىا  10مميار شيكل ( 2.5مميار دوالر) ،وسيبنى فيو  24برجاً
شاىقًا 14 ،منيا ذات  24طبقة ،و 9منيا ذات  9طبقات ،بينما يخطط أن يتم توفير نحو  40ألف
مكان عمل جديد من خالل ىذا المركز االقتصادي المتنوع.
وسيحتوي الحي االقتصادي الجديد عمى أكبر مركز مواصالت في البالد ،من ضمنو محطة قطار سريع،
ومحطتان لمقطار الخفيف ،فيما سيضمن أكبر مركز مؤتمرات من خالل ترميم "مركز مباني األمة" ،وقد
وصفو مراقبون أنو المشروع األكبر واألكثر أىمية وحيوية لمستقبل القدس في النظرة اإلسرائيمية ،التي
يدا من االستيطان والتيويد.
تعني مز ً

وفي سياق متصل ،ح ّذر وزير شؤون القدس ومحافظيا الميندس عدنان الحسيني من خطورة مشروع ما

يسمى بـ "وجو القدس" التيويدي .وأكد الحسيني أن اليدف واضح ،وىو زرع الحدود بين غرب القدس
وشرقيا بالمزيد من المستوطنات والمشاريع االستيطانية التي تعرقل أي ح ّل مستقبمي .وقال إن "أجزاء من
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ىذا المشروع ستقام عمى أ ارضي القرى الفمسطيني الميجر أىميا مثل دير ياسين ولفتا وغيرىا ،والباقي
عمى أراضي القرى الفمسطينية المحاصرة والتي يجري التنكيل بأىميا مثل النبي صمويل وبيت اكسا وبيت
سوريك وغيرىا".
وأضاف وزير شؤون القدس أن "ىناك  14قرية فمسطينية يجري عزليا ومحاصرتيا والتسمّط عمى أراضييا
والتنكيل بسكانيا في المرحمة األخيرة في سياق السياسة االستيطانية ىذه ،اليادفة إلى تصفية الوجود
الفمسطيني فييا بشكل مدروس ومبرمج وبأساليب وطرق مختمفة" .كما ح ّذر من مشروع القطار اليوائي
جنوبي المسجد األقصى ،وقال" :ىذا المشروع يمثل تشوييا ومساً خطي ار بالمسجد ،وبصورة المدينة
القديمة ومرحمة متقدمة في المشروع التيويدي لمقدس بشطرييا الشرقي والغربي" .وذكر الحسيني أن "ىذه
المشاريع كافة لن تكسبيم الشرعية ،والظمم لن يدوم".
وحذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفمسطينية ،من مخاطر وتداعيات مشروع "وجو القدس"
التيويدي .واعتبرت الدائرة أن ىذا المشروع تيويدي بامتياز وييدف إلى القضاء عمى المالمح الدينية
والتاريخية لمدينة القدس وبالتالي سيؤدي الى تيجير المزيد من المقدسيين من أراضييم لتكون مدينة
القدس بؤرة جذب لمييود في إطار مساعييا الدائمة لسرقة األراضي وسمبيا إلقامة مشاريعيا التيويدية ،ما
جديا من األمة العربية واإلسالمية وخاصة في ىذه المرحمة الدقيقة التي تعد األصعب
يستدعي موقفًا ً

واألخطر عمى مدينة القدس.

وطالب أمين عام المجنة الوطنية الفمسطينية لمتربية والثقافة العموم الشاعر مراد السوداني األمة العربية
واإلسالمية وكافة الجيات والمؤسسات واألطراف المختصة والمؤسسات الدولية وعمى رأسيا منظمة
"اليونسكو" وأسرة المجتمع الدولي لمتدخل العاجل والفوري لمضغط عمى االحتالل اإلسرائيمي الحترام
الشرعية الدولية والقوانين والق اررات الخاصة بحماية مدينة القدس ،ووقف سمسمة االنتياكات المتواصمة
بحق المدينة وأىميا ومعالميا األثرية والتاريخية ،وبضرورة تعزيز الدعم الالزم لمسكان المقدسيين
وخصوصاً القرى التي يستيدفيا ىذا المشروع التيويدي.

المركز الفمسطيني لإلعالم +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/11/01 ،
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مخطط تيويدي جديد ..قطار سريع من "تل أبيب" إلى حائط البراق
بدأ االحتالل "اإلسرائيمي" بوضع مخطط جديد يقضي باستكمال واضافة مسار جديد لمقطار السريع
الجديد الواصل بين "تل ابيب" وغربي مدينة القدس المحتمة ليصل إلى منطقة البراق ،عبر حفر نفق تحت
مترا ،من مدخل غربي القدس وحتى القدس القديمة ،بحسب مؤسسة
األرض بطول  2كيمومتر وبعمق ً 80

"المسرى ميديا" المختصة في شؤون القدس واألقصى.

مؤخر في مكتب وزير المواصالت وبين أطراف أخرى من بينيم المشرفون
ًا
جاء ذلك عقب اجتماع عقد
عمى المخطط الشامل لتحسين شبكة الموصالت في القدس ،حيث اتقفوا عمى إضافة مسار لخط القطار

السريع الواصل حاليا إلى منطقة غربي القدس ،وبالتحديد إلى منطقة ما يسمى بـ "مباني األمة" ليصل إلى
منطقة البراق .وتيدف اإلضافة الجديدة ،بحسب "المسرى ميديا" ،إلى توفير أسيل الطرق وأسرعيا لنقل
المسافرين إلى منطقة البراق ،خاصة المستوطنين والمتدينين الييود والسياح األجانب ،مباشرة من "مطار
المد" إلى منطقة البراق.
ىذا ومن المتوقع حتى نياية العام القادم  2017االنتياء من العمل في مشروع القطار السريع الواصل
من "تل أبيب" إلى مدخل غربي القدس ،والذي يمر عبر مستوطنة "موديعين" ،وسيتم تشغيمو خالل فترة
قصيرة ،وىو بطول  56كم ،وتستغرق مدة السفر من "تل أبيب" إلى القدس عبر ىذا القطار السريع مدة
 28دقيقة فقط ،وتم حفر أنفاق تحت األرض في مسار ىذا القطار عمى طول نحو  22كم ،وبناء جسور
بمجموع  7كم ،وتصل تكمفة المشروع إلى نحو  7مميارد شيكل (  1.8مميارد دوالر أمريكي).

المركز الفمسطيني لإلعالم2016/11/1 ،
التفاعل مع القدس:
التغول االستيطاني في القدس
"الخارجية" تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتو لوقف ّ
طالبت و ازرة الخارجية الفمسطينية يوم األربعاء ( )10/26المجتمع الدولي بالتحرك الفوري ،من أجل
حماية مدينة القدس المحتمة ،ومقدساتيا ،ومواطنييا ،واتخاذ ما يمزم من إجراءات ،وضغوطات ،لوقف
التغول االستيطاني اإلسرائيمي فييا ،ومحاسبة الدولة العبرية كقوة احتالل عمى انتياكاتيا ،وخروقاتيا
الجسيمة لمقانون الدولي ،بما يضمن إنقاذ ما تبقى من "حل الدولتين" ،وتحقيق فرص "السالم".
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كما أدانت الدعوة التي أطمقيا نتنياىو لتكثيف الحفريات تحت المسجد األقصى المبارك ،وبمشاركة أوسع
عدد من اإلسرائيميين ،بمن فييم جيش االحتالل ،واقدام جرافات بمدية االحتالل صبيحة األربعاء عمى ىدم
بناية سكنية في بمدة سموان جنوب األقصى ،بحجة البناء دون ترخيص .كما أدانت تصعيد قوات
االحتالل اقتحاماتيا لمبمدة القديمة في القدس ،واعتقال عشرات الشبان المقدسيين ،بمن فييم حراس
األقصى ،والتضييق عمى طمبة المدارس ،واقتحام "سمطة اآلثار" اإلسرائيمية لمقبرة باب الرحمة،
واالقتحامات المتصاعدة واليومية لألقصى المبارك ،والتوصية التي رفعتيا شرطة االحتالل بالسماح
ألعضاء "الكنيست" بدخولو.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/10/26 ،
أمين عام المؤتمر اإلسالمي األوروبي يدعو إلى زيارة القدس ومقدساتيا:
أكد أمين عام المؤتمر اإلسالمي األوروبي محمد البشاري ،خالل زيارة لو إلى القدس المحتمة يوم الخميس
( ،)10/27عمى ضرورة زيارة القدس ومقدساتيا دعماً ليا في ظل استمرار احتالليا .ودعا العرب
والمسممين إلى زيارة القدس وفقًا لقرار المجمع االسالمي الذي أكد عمى ضرورة زيارة القدس في ظل
االحتالل إسناداً ليا وألىميا .وأثنى البشاري عمى قرار منظمة "اليونيسكو" الذي جاء لمتأكيد عمى اسالمية
القدس والمسجد االقصى المبارك وحائط البراق ،وك ّذب ادعاءات باطمة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/10/27 ،
حماس :قدمنا رؤية متكاممة لتحقيق المصالحة خالل لقائنا مع الرئيس عباس
قالت حركة حماس ،مساء الخميس ( ،)10/27إن قيادة الحركة عرضت خالل المقاء مع الرئيس محمود
عباس في العاصمة القطرية الدوحة ،رؤية متكاممة لتحقيق المصالحة .وأضافت أن رئيس المكتب
السياسي خالد مشعل ونائبو إسماعيل ىنية ،استعرضا آليات عمل وخطوات محددة لتطبيق االتفاقيات
السابقة في القاىرة والدوحة والشاطئ ،وخاصة ما يتعمق بإجراء االنتخابات الشاممة بكل مستوياتيا .وأكدت
حماس عمى التمسك بمبدأ الشراكة الوطنية في مختمف المواقع والمسؤوليات والقرار ،من خالل حكومة
الوحدة الوطنية ،والمجمس التشريعي ،ومنظمة التحرير الفمسطينية.
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ونبيت إلى ضرورة التوافق عمى برنامج سياسي ونضالي في مواجية االحتالل واالستيطان وممارساتو
ّ

العدوانية في القدس ومختمف أرض الوطن ،والعمل معاً عمى توفير متطمبات الصمود والحياة الكريمة
لمشعب الفمسطيني.

صحيفة القدس المقدسية2016/10/28 ،
مجدالني :روسيا أبمغتنا باستئناف تحركاتيا لعقد لقاء بين الرئيس عباس ونتنياىو
أعمن عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية أحمد مجدالني يوم األحد ( ،)10/30أن روسيا
استأنفت تحركاتيا الستضافة لقاء ثنائي يجمع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين
نتنياىو .وأضاف مجدالني "ما أبمغتنا بو روسيا ىو أنيا تدرس التحضير الجيد لعقد المقاء مع نتنياىو من
خالل إزالة العقبات أمامو ،والعمل عمى إنجاحو من أجل توجيو دعوة رسمية لذلك" .وذكر أن ىذا األمر
سيكون محور مباحثات رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيدف الذي من المقرر أن يزور الدولة العبرية
والضفة الغربية في العاشر من الشير المقبل.
وأكد مجدالني ،عمى الموقف الفمسطيني "المرحب بعقد أي لقاءات مع الجانب اإلسرائيمي وفق ترتيب
جدول ومضمون ناجح ليذه المقاءات لضمان خروجيا بنتائج وليس فقط من أجل العالقات العامة" .في
الوقت ذاتو استبعد مجدالني "جدية" نتنياىو في إنجاح المبادرة الروسية "ألنو من الواضح أنو ال يوجد
لديو أولوية لمحل مع الفمسطينيين بل إنو يركز عمى الحل اإلقميمي مع الدول العربية عبر التطبيع من
دون حل القضية الفمسطينية".
وسبق أن دعت روسيا إلى عقد لقاء بين عباس ونتنياىو يحضره الرئيس الروسي فالديمير بوتين
منتصف سبتمبر الماضي غير أنو تم تأجيمو إلى إشعار آخر.

صحيفة القدس المقدسية2016/10/30 ،
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أبو ردينة :أي محاولة اسرائيمية لاللتفاف عمى الشرعية الفمسطينية مصيرىا الفشل
أي محاولة من الدولة
قالت الناطق باسم الرئاسة الفمسطينية نبيل أبو ردينة ،يوم األحد ( ،)10/30إن ّ

العبرية لـ "االلتفاف" عمى الشرعية الفمسطينية سيكون مصيرىا "الفشل" .واعتبر أبو ردينة ،أن "الحمالت
اإلعالمية" التي تقودىا الدولة العبرية خاصة وزير الجيش افيغدور ليبرمان "تيدف إلى خمق البمبمة
لمتغطية عمى العزلة السياسية التي تتعرض ليا في األمم المتحدة والقمم الدولية" .وحذر أبو ردينة من أن
"ىذه السياسة اإلسرائيمية الفاشمة لن تساىم سوى بخمق المناخ الذي يؤدي إلى مزيد من التطرف بشكل
ييدد المنطقة بأسرىا".
واعتبر الناطق باسم الرئاسة أن "الحفاظ عمى القرار الوطني الفمسطيني المستقل ىو الطريق لمواجية
التحديات المقبمة ،ألننا أمام حرب عمى الثوابت الوطنية من قوى تحاول إلغاء البعد التاريخي لميوية
الوطنية".

صحيفة القدس المقدسية2016/10/30 ،
الخارجية :نتنياىو يعترف مجدداً بأنو ليس شريكاً "لمسالم"
قالت و ازرة الخارجية الفمسطينية ،يوم الثالثاء ( ،)11/1إن رئيس الوزراء االسرائيمي بنيامين نتنياىو لم
ِ
يأت بأي جديد ،في الخطاب الذي ألقاه في افتتاح الدورة الشتوية "لمكنيست" االسرائيمية.
وأضافت الو ازرة ،أن نتنياىو أعاد تكرار مواقفو المعتادة الرافضة إلنياء االحتالل واالستيطان و"الحل
السياسي التفاوضي لمصراع" ،محاوالً تسويق االحتالل االسرائيمي لألرض الفمسطينية ،تارة من خالل
"االختباء" خمف االنشغال الدولي في محاربة االرىاب والتطرف العنيف وارتداداتو في اإلقميم والعالم،
وأخرى من خالل كسب المزيد من الوقت عبر الحديث عن بوابات أخرى بيدف تحقيق "سالم عمى
مقاسو.
وقالت إن رئيس الوزراء االسرائيمي أ ّكد من جديد ،عدم اعترافو باحتالل الدولة العبرية ألرض دولة
انكفاء" ،لذلك ،ترى الو ازرة أن كل ما يردده نتنياىو من مواقف
فمسطين ،معتب اًر أن انياء االحتالل "تنازالً و ً
وشعارات حول "السالم" ،ال تعدو كونيا ذ اًر لمرماد في العيون ،اليدف منيا تضميل الرأي العام وامتصاص

االنتقادات والضغوط الدولية إن وجدت .واعتبرت الو ازرة أن أقوال نتنياىو تشكل اعترافاً صريحاً وواضحاً
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بأنو ليس شريكاً "لمسالم" ،مما يستدعي من المجتمع الدولي التعامل بجدية مع ىذه األقوال والمواقف
المتطرفة ،وتحميل نتنياىو وحكومتو المسؤولية الكاممة والمباشرة عن افشال جميع فرص وأشكال
المفاوضات مع الفمسطينيين ،وعن الجرائم اليومية التي يرتكبيا االحتالل بحق الشعب الفمسطيني ،وعميو
بات مطموباً وأكثر من أي وقت مضى ،ق اررات دولية ممزمة تجبر الدولة العبرية عمى إنياء احتالليا
واستيطانيا في األرض الفمسطينية ،واالنصياع لمقانون الدولي والشرعية الدولية.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/11/1 ،
بعثة فمسطين في نيويورك :عدم التحقيق بجرائم االحتالل يقوض الجيود لتحقيق "السالم"
قالت المستشار األول بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فمسطين لدى األمم المتحدة نادية رشيد ،خالل كممتيا
أمام المجنة الثالثة التابعة لمجمعية العامة لألمم المتحدة والمعنية بالمسائل االجتماعية ،واالنسانية،
والثقافية ،حول بند تعزيز وحماية حقوق اإلنسان" ،إن استمرار االنتياكات اإلسرائيمية بحق شعبنا،
وأرضو ،ومقدساتو ،وعدم التحقيق فييا ،من شأنو تفاقم المعاناة التي يتحمميا شعبنا الفمسطيني ،وتقويض
كل الجيود المبذولة حتى اآلن ،لتحقيق السالم العادل ،عمى أساس حل الدولتين ،واعمال الحقوق غير
القابمة لمتصرف لمشعب الفمسطيني".
مجددا بمساءلة الدولة العبرية عن جرائميا ،وانتياكاتيا ،ووضع حد لثقافة
وطالبت المجتمع الدولي
ً

جنبا إلى جنب مع تقارير ىيئات ووكاالت
اإلفالت من العقاب .وأضافت رشيد" ،إن تقرير المقرر الخاص ً
األمم المتحدة األخرى تصور بدقة الوضع الخطير ،والمؤلم لحقوق اإلنسان في دولة فمسطين ،نتيجة

السياسات والممارسات القمعية وغير القانونية التي تنتيجيا الدولة العبرية ،بال ىوادة".
فعالة إلجبار الدولة العبرية عمى احترام التزاماتيا القانونية الدولية ،والعمل من
وطالبت باتخاذ إجراءات ّ

أجل الوصول إلى اليدف النيائي ،الذي من شأنو أن ينيي االحتالل ،ويمكن شعبنا الفمسطيني من إعمال
حقوقو غير القابمة لمتصرف ،وتطمعاتو الوطنية ،في العيش بحرية ،وأمن ،وسالم في دولة فمسطين
المستقمة ،ذات السيادة وعاصمتيا شرقي القدس.

صحيفة القدس المقدسية2016/11/1 ،
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رئيس الييئة اإلسالمية العميا يبحث مع ممثل التعاون اإلسالمي سبل دعم القدس
زار رئيس الييئة اإلسالمية العميا وخطيب المسجد األقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري ،يوم الثالثاء
( ،)11/1مكتب تمثيل منظمة التعاون اإلسالمي في رام اهلل ،والتقى ممثل المنظمة لدى دولة فمسطين
وثمن الشيخ صبري افتتاح مكتب تمثيل لمنظمة التعاون اإلسالمي في فمسطين،
السفير أحمد الرويضيّ .
لكنو اعتبر أن اىتمام المنظمة يجب أن ينصب عمى مدينة القدس والمسجد األقصى المبارك وما تتعرض

لو المدينة ومقدساتيا من تيويد .وطالب بميزانية خاصة لمقدس ،توفر مقومات صمود لممرابطين
ومؤسسات المدينة ،تمتزم بيا الدول اإلسالمية وأجيزة منظمة التعاون اإلسالمي.
دفاعا عن القدس والمسجد األقصى
وشرح الشيخ صبري الدور الذي تقوم بو الييئة اإلسالمية العميا،
ً

مشير إلى مدارس "رياض األقصى" اإلسالمية
ًا
المبارك ،وركز عمى احتياجات التعميم في مدينة القدس،
التي تجاور المسجد األقصى المبارك ،وحاجة طالبيا إلى المساعدة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/11/1 ،
عباس :نجدد الدعوة لتكون القدس مفتوحة التباع الديانات الثالث
أكد الرئيس محمود عباس خالل مؤتمر صحفي مع نظيره اإليطالي "سيرجيو ماتاريال" سعي السمطة
داعيا أن تكون القدس مفتوحة التباع الديانات السماوية
الفمسطينية "لحل الدولتين" وفق الشرعية الدوليةً ،

مشير إلى أن األخيرة
ًا
الثالث .بدوره ،أكد الرئيس اإليطالي عمى الصداقة المشتركة بين فمسطين وايطاليا،
تبحث عن "السالم وحل الدولتين لشعبين".

صحيفة القدس المقدسية2016/11/1 ،
أبو شيال :ىناك تقميص في المساعدات الدولية ونتعرض لضغط اقتصادي كبير
قال وزير العمل الفمسطيني مأمون أبو شيال يوم الثالثاء ( )11/1إن السمطة الفمسطينية تتعرض إلى
"ضغط اقتصادي كبير وتقميص في المساعدات الدولية" المقدمة ليا .وذكر أبو شيال أن الحكومة
الفمسطينية كانت تتوقع تمقي مميار و 300مميون دوالر العام الماضي لكنيا لم تستمم سوى  700مميون
دوالر.
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وبحسب أبو شيال فإن إجمالي ما تمقتو الحكومة من مساعدات دولية منذ بداية العام الجاري لم يتجاوز
حاليا عمى الضرائب والرسوم والمقاصة وتدفع بالكاد رواتب
ًا
 300مميون دوالر،
مشير إلى أنيا معتمدة ً

موظفييا .كما اشتكى الوزير الفمسطيني من وجود حوالي  400ألف عاطل عن العمل أغمبيم من الشباب
والخريجين في قطاع غزة والضفة الغربية وال تستطيع الحكومة تشغيميم ،فيما يعتبر القطاع الخاص ىش
وضعيف.
يشار إلى أن حكومة الوفاق الفمسطينية أقرت مطمع العام الموازنة المالية لمسمطة الفمسطينية لمعام الجاري
بقيمة  4.25مميار دوالر وبفجوة تمويمية تبمغ  386مميون دوالر.

صحيفة القدس المقدسية2016/11/1 ،
مقاالت وحوارات:
"القدس الدولية" تعقد ورشة عمل لبحث سبل مواجية االحتالل:
عقدت مؤسسة القدس الدولية ،اليوم األربعاء ( ،)10-26ورشة عمل في العاصمة المبنانية بيروت،
تحت عنوان "تيويد القدس وآليات المواجية السياسية واإلعالمية" ،وذلك بمشاركة ثمة من األكاديميين
والباحثين في الشأن المقدسي ،وشخصيات إعالمية وسياسية وفكرية قدموا إحدى عشرة ورقة بحثية
وتطور المواقف السياسية المتعمقة بالقدس لدى األطراف المختمفة ،بيدف
تناولت قضية القدس وتيويدىا،
ّ
الخروج بجممة توصيات تسيم في تشكيل خيارات سياسية لمصمحة القدس لدى صناع القرار.
ترأس جمسة االفتتاح معالي األستاذ بشارة مرىج ،نائب رئيس مجمس أمناء مؤسسة القدس الدولية ،الذي
قال في كممتو ":جئنا اليوم لنتدارس واقع القدس وسياسات االحتالل التيويدية ،لنقدم نتائج نقاشنا البحثية
واألكاديمية المتخصصة لصناع القرار العربي والفمسطيني ،بيدف تثبيت أىل القدس ودعم صمودىم عمى
أساس أن التوصيف الدقيق لمجريات األمور ومعرفة التوجيات السياسية ومشاريع التيويد بقراءة بحثية
أكاديمية معمقة ،يدفعنا لتقديم خطط واضحة وعميقة قائمة عمى أسس منيجية".
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مدعوون كميم لموقوف
وأضاف مرىج" :إن المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية واإلنسانية وقادة الدول،
ّ
وقفة مسؤولة ،أمام انتياكات االحتالل اليومية لحقوق اإلنسان في القدس ،وعمى المجتمع الدولي في
حبر عمى ورق".
ممموسا في القدس ال ًا
اقعا
ً
مجمس األمن تفعيل ق ارراتو المتراكمة ،لتصبح و ً

وألقى مدير عام مؤسسة القدس الدولية ،األستاذ ياسين حمود ،كممة قال فييا" :نمتقي اليوم في ورشة عمل

متخصصة بعنوان "تيويد القدس وآليات المواجية السياسية واإلعالمية" ،بيدف تحريك الخيارات السياسية
صّناع
الراكدة ،واعادة َب َمورتيا بما يخدم قضية القدس ،من أجل العمل عمى طرحيا من جديد بين َ
يد ْ
ي ُ
توج ًسا لدينا
القرار والمسؤولين والميتمين .وال ش ّ
ك في أ ّن ىذه الورشة بعناوين أوراقيا المختمفة تعكس ّ
جميعا من حالة التراجع الممحوظة عمى مستوى األداء السياسي واإلعالمي المتعمّق بالقدس فمسطينيًّا
ً
دولية تنسف الحق الفمسطيني بالقدس ،ال سيما المبادرة
وعربيًّا،
وتوج ًسا من بوادر مواقف ومبادرات ّ
ّ

الفرنسية ومتعمّقاتيا من مفاوضات".

وأضاف" :لقد َس َعينا منذ تأسيس مؤسسة القدس الدولية إلى تقديم المعمومة الدقيقة عن القدس ،وتصدير

بأن
المواقف الناضجة الواعية لتطور األحداث عمى مختمف الصعد المتعمقة بالقدس ،ونحن عمى قناعة ّ
تبث
ترجم الحقًا عمى شكل استراتيجية إعالمية ّ
نصرة القدس تبدأ أوًال من الموقف السياسي ،الذي ُي َ

امج عممية تخدم القدس ماديًّا وثقافيًّا وقانونيًّا".
المضامين السياسية ،وبر َ

وأ ّكد حمود ،أن قرار اليونسكو األخير قد أثبت قدرة العمل العربي واإلسالمي المشترك ،عمى تحقيق

إيجابيا لمعمل العربي والفمسطيني
نموذجا
قدم
اإلنجازات وتوجيو الضربات لالحتالل ،وأن ما حصل ّ
ً
ً

المشترك ،داعيا إلى تكرار ىذه النماذج وترجمتيا إلى مشاريع تخدم القدس وتدعم صمود المقدسيين.

كممة القدس ألقاىا الشيخ الدكتور عكرمة صبري ،رئيس الييئة اإلسالمية العميا في القدس وخطيب
المسجد األقصى المبارك ،دعا فييا العرب والمسممين إلى توجيو البوصمة نحو القدس ،التي ىي موضع
ولجم
إجماع لمكل العربي واإلسالمي .وقال" :عمى العرب والمسممين أن يتحدوا لنصرة القدس وأىمياْ ،

إجراءات االحتالل اإلسرائيمي التي تستيدف اإلنسان الفمسطيني والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في
القدس المحتمة.
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وثمن صبري قرار اليونيسكو األخير الذي وقف إلى جانب الحق الفمسطيني والتاريخي ،وطالب الدول
َ
العربية باستثمار ىذا القرار ،وأن يكون منطَمَقًا لتحركاتيا السياسية والدبموماسية والقانونية في سبيل إظيار
حقنا الشرعي".
كممة حركة فتح ألقاىا أمين سر فصائل منظمة التحرير الفمسطينية وحركة فتح في لبنان ،األستاذ فتحي
أبو العردات ،أكد خالليا فشل الرواية الصييونية الباطمة والمزيفة ،التي استفادت من الموبي اإلعالمي
قائال" :لقد سقطت الرواية الصييونية عمى المسرح الدولي ،وعمينا
واالقتصادي العالمي الصييونيً ،
إسقاطيا في ميدان الصراع المباشر عمى أرض فمسطين وفي القدس أولى القبمتين" ،مضيفًا" :إن معركة
القدس المستمرة وتجربة النضال فييا اليوم تحتاج من الدارسين ومراكز البحث توثيقيا بكافة السبل الحديثة
من التوثيق الشفوي إلى التوثيق المرئي والمسموع ،ليس فقط من أجل حفظ تراث المدينة وشعبيا ،بل من
أجل استخالص الدروس والعبر ،والتخطيط المنيجي لمواصمة معركة الصمود البطولية".
وشدد أبو العردات عمى أىمية تجاوز االنقسام الفمسطيني وااللتقاء عمى أسس نضالية تنتج خيارات وطنية
ّ
جديدة قادرة عمى إعادة المركزية السياسية والنضالية لمقضية الفمسطينية ،وتعزيز مقاومة الشعب
الفمسطيني عمى المستويات كافة.
جيودا
بدوره ،قال األستاذ أسامة حمدان ،مسؤول العالقات العربية في حركة حماس "إن االحتالل يبذل
ً

محمومة ،لمسيطرة عمى اليوية الثقافية والرواية التاريخية لممدينة المقدسة ،من خالل المشاريع التيويدية
الضخمة وسمب الحق الفمسطيني وتغيير وجو المدينة العربي واإلسالمي".
ودعا حمدان إلى تبني استراتيجية وطنية لمدفاع عن القدس واألقصى ،تترفّع عن الخالفات السياسية،
وتُبنى عمى قاعدة تثبيت صمود المقدسيين ،وتفعيل المقاومة وتطوير الموقف السياسي الفمسطيني ،لينتقل
من مربع الرىان عمى المفاوضات إلى الرىان عمى المقاومة وسائميا بكافة ،ودعم العمل الفمسطيني
المشترك والسعي لتجريم العدو واثبات الحق الفمسطيني والدفاع عنو.

المركز الفمسطيني لإلعالم2016/10/26 ،
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خالل مؤتمر "القدس الدولية" ..خبراء يدعون الستراتيجية وطنية لمواجية تيويد القدس:
دعا مسؤولون وخبراء إلعادة القدس لمحور االستراتيجية الفمسطينية ،ومواجية سياسة التيويد اإلسرائيمية
ميدانيًّا وسياسًّا ،واعالميًّا ،مطالبين بالتعامل مع االحتالل "اإلسرائيمي" كعدو وليس شري ًكا ،وتأمين مظمة
سياسية حامية لالنتفاضة ،باإلضافة لمحماية الميدانية الشعبية ،واعادة بناء النظام السياسي الفمسطيني.
جاء ذلك خالل فعاليات ورشة العمل التي نظمتيا مؤسسة القدس الدولية في العاصمة المبنانية بيروت،
بعنوان "تيويد القدس وآليات المواجية السياسية واإلعالمية" ،األربعاء ( ،)10-26بمشاركة ثمة من
الباحثين واألكاديميين والشخصيات السياسية واإلعالمية من دول عدة.
وانقسمت الورشة ،التي أعمنت المؤسسة اختتاميا اليوم الجمعة ،إلى ثالث جمسات متتالية قدم خالليا
الباحثون  11ورقة بحثية تعالج قضية تيويد القدس وسبل مواجيتو سياسيًّا واعالميًّا.
الجمسة األولى
وجاءت الجمسة األولى تحت عنوان "القدس في السياسة اإلسرائيمية واإلعالم العربي واإلسرائيمي" ،ترأسيا
وقدم فييا الخبير في الشؤون "اإلسرائيمية" د.عباس إسماعيل ورقة
النائب السابق الدكتور زىير العبيديّ ،
بعنوان "الرؤية السياسية اإلسرائيمية تجاه القدس"؛ تناول فييا مواقف األحزاب اإلسرائيمية من القدس
واتجاىات الرأي العام "اإلسرائيمي" في ضوء انتفاضة القدس.
قدم األستاذ ىشام يعقوب ،رئيس قسم األبحاث والمعمومات في مؤسسة القدس الدولية ،ورقة بعنوان
كما ّ
تحدث فييا عن مسارات تيويد القدس واستراتيجية االحتالل لجعل
"مخططات االحتالل لتيويد القدس" ّ
موحدة وأبدية وييودية المعالم والسكان.
القدس عاصمة ّ

أما الورقة الثالثة فكانت بعنوان "التعاطي اإلعالمي مع القدس إسرائيميًّا وعربيًّا" ،عرض فييا الكاتب
والمسؤول اإلعالمي لحركة حماس في لبنان رأفت مرة ركائز اإلعالم "اإلسرائيمي" المتميز ،مقابل اإلعالم

العربي الضعيف في التعامل مع قضية القدس.
وشدد عمى أىمية اإلعالم البديل في نقل صورة القدس لمعالم وزيادة التعاطف العربي والدولي مع قضية
ّ
القدس وأىميا ،وخمص إلى ضرورة محاولة التأثير في أصحاب القرار السياسي واإلعالمي العربي.
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الجمسة الثانية
وكانت الجمسة الثانية بعنوان "المواقف السياسية تجاه القدس" ترأسيا الوزير السابق الدكتور طراد حمادة،
وتضمنت أربع أوراق.
قدم الورقة األولى مدير مركز "مسارات" ىاني المصري ،تحت عنوان "إشكالية الموقف الفمسطيني تجاه
ّ
وتغير الموقف الفمسطيني الذي أضعف صمودىم وزاد
القدس" ،استعرض فييا حال المقدسيين ومعاناتيم ّ
من شراسة االحتالل "اإلسرائيمي" في استيدافيم واقتالعيم من أرضيم.

وقدم الورقة الثانية ،زياد ابحيص المتخصص في الشأن المقدسي؛ تناول فييا إشكالية تعريف مدينة
القدس حيث ال يوجد تعريف واضح لمنطاق الجغرافي المقصود بالقدس كمدينة رغم االتفاق الضمني عمى
عرج عمى غياب استراتيجية الصمود
القدس كرمز ديني وحضاري عمى المستويين اإلسالمي والعربي ،ثم ّ
ومواجية التيويد رغم ما أثبتو ىذا الصمود من جدارة ومن جدوى في تعطيل أىداف التيويد في المدينة.

قدميا المحمل السياسي د.رياض حمودة ياسين ،بعنوان "الدور األردني :الواقع
وفي الورقة الثالثة ،التي ّ
وآفاق التغيير" ،تناول الدور التاريخي لألردن في الدفاع عن المقدسات في القدس ونقاط القوة والضعف
فيو .وناقش فكرة الوضع القائم تاريخيًّا وسياسيًّا وقانونيًّا من خالل رؤية شاممة لتحوالت المشيد السياسي
اإلقميمي والدولي.
أما الورقة الرابعة ،فقدميا الباحث في الشأن الفمسطيني ربيع الدنان ،بعنوان "تطور الموقف الدولي تجاه
القدس"؛ عرض خالليا المواقف الدولية بشأن القدس السيما الموقف األمريكي واألوروبي.
مؤكدا أىمية ق اررات
واستعرض أبرز الق اررات التي تدين االحتالل "اإلسرائيمي" وانتياكاتو بحق القدس،
ً

مرجعا قانونيًّا ُي ْعتد بو عند
تعد
األمم المتحدة رغم عجز تمك المنظمة الدولية عن تنفيذ ق ارراتيا ،لكنيا ّ
ً
االحتكام لمشرعية الدولية.

الجمسة الثالثة
وترأس الجمسة الثالثة واألخيرة ،المدير العام لقناة "فمسطين اليوم" ،الدكتور أنور أبو طو وجاءت بعنوان
"مركزية القدس واستراتيجية المواجية" ،وقُدمت خالليا أربع أوراق.
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وكانت الورقة األولى بعنوان "القدس في اليبات واالنتفاضات الفمسطينية :خمفيات الحضور وآليات
موضحا األىداف "اإلسرائيمية" في
عميان اليندي،
االستثمار" ،أعدىا الباحث في الشؤون "اإلسرائيمية" ّ
ً

القدس ،من إقامة القدس الكبرى وتقسيم األقصى زمانيًّا ومكانيًّا وتيجير المقدسيين وتفريغ المدينة وايجاد
أغمبية ييودية في المدينة تصل إلى  %80بحمول عام .2028
وأعد الورقة الثانية ،أستاذ العموم السياسية د.أحمد سعيد نوفل ،بعنوان "مستقبل القدس في ظل الواقع
محذر من إمكانية
ًا
والمواقف" أشار فييا إلى التيويد المادي والقانوني واإلداري باإلضافة لمتيويد الثقافي،
نجاح االحتالل في تيويد القدس بالكامل في حال لم تتضافر الجيود العربية واإلسالمية والفمسطينية

لمتصدي لالحتالل.
في حين قدم الورقة الثالثة ،المستشار في الشؤون اإلعالمية واألوروبية ،حسام شاكر بعنوان "آفاق تطوير
العمل اإلعالمي لمقدس" ،أوضح فييا ضرورة توفير سمات معينة من أجل التطوير اإلعالمي ،الفعال
أىميا :تحقيق المعايشة ،واعادة صياغة موجات التأثير ،وتطوير الوعي بالجوانب المنسية والتثبيت
اإلعالمي لممقدسيين.
أما الورقة الرابعة واألخيرة كانت بعنوان "نحو خيارات سياسية تتمسك بالقدس" ،أعدىا القيادي في الجبية
الشعبية لتحرير فمسطين ومسؤوليا في لبنان ،مروان عبد العال ،دعا فييا إلى الخروج من إطار االنتظار
والمراقبة إلى االنصيار في الفعل الشعبي والعمل الجماعي.
وقدم اقتراحات إلعادة القدس لمحور االستراتيجية الفمسطينية ،أىميا وضع استراتيجية لمعمل الفمسطيني
في القدس ،والتأكيد أن االحتالل "اإلسرائيمي" عدو وليس شري ًكا ،وتأمين مظمة سياسية حامية لالنتفاضة،
باإلضافة لمحماية الميدانية الشعبية ،واعادة بناء النظام السياسي الفمسطيني.

المركز الفمسطيني لالعالم2016/10/28 ،
تقرير :االستيطان يتصاعد وىدم منازل الفمسطينيين يتزايد
كشف المكتب الوطني لمدفاع عن األرض ومقاومة اإلستيطان عن تصاعد عمميات ىدم منازل المواطنين
الفمسطينيين في القدس المحتمة والضفة الغربية من قبل االحتالل الصييوني ،في مقابل تزايدت عمميات
المصادقة عمى الكثير من المخططات االستيطانية.
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وقال المكتب إنو في الوقت الذي يكاد يكون مستحيال عمى الفمسطينين في الجزء الشرقي من القدس
المحتمة استصدار تراخيص بناء من بمدية االحتالل ،فقد تم منذ بداية العام الحالي ىدم  166مبنى في
المدينة المقدسة بينيا  112شقة و 54مبنى استخدمت كمحال تجارية ومخازن ،فيما بمغ عدد المنازل
التي دمرتيا ىذه السمطات في الفترة ذاتيا في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية  780منزال
ومنشأة إلى جانب ىدم الخيام وتدمير خزانات المياه والمراحيض المتنقمة ،حيث نالت مناطق األغوار
الشمالية ووادي األردن النصيب االوفر فكانت أكثر المناطق تضر ار من ىذه السياسة الصييونية الحالية.
وأشار المكتب في تقريره االستيطاني االسبوعي الصادر اليوم السبت ( )10-29إلى أنو بمغ عدد
األشخاص الذين فقدوا منازليم ىذا العام نتيجة ذلك  1129شخصاً ،فيما بمغ عدد المنازل التي تم
تدميرىا في المنطقة المصنفة (ج) عام  2015نحو  453منزالً ،ما تسبب بفقد  580فمسطينياً أماكن
سكنيم.
والحظ المكتب ازدياد في عدد المباني التي تم ىدميا في القدس المحتمة ىذا العام مقارنةً بـ  78منزالً تم
تدميرىا في القدس في العام الذي سبقو ،ما أدى لفقد  164مقدسياً منازليم ،مقارنةً مع  108شخصاً من
أبناء القدس فقدوا مساكنيم جراء ىدميا عام .2015
وأوضح التقرير أن سياسة ىدم منازل الفمسطينيين ىذه يقابميا إعالن ما تسمى بالمجنة الثنائية لمتخطيط
والبناء ببمدية القدس المحتمة نيتيا المصادقة األسبوع المقبل عمى مخطط لبناء  181وحدة استيطانية
داخل حي "جيمو" بمدينة القدس المحتمة باالضافة الى مشروع بناء تنظيمي شامل تعمل عميو بمدية نير
بركات يسمح لممزيد من التوسع االستيطاني غير الشرعي في المستوطنة المذكورة ،حيث إن مخطط بناء
الـ  181وحدة استيطانية في مستوطنة غيمو تم تأجيمو عدة مرات بضغط من الواليات االمريكية المتحدة
لتيدئة خواطر الجماعات االستيطانية المتطرفة.
في الوقت نفسو تم الكشف مؤخ اًر عن موافقة سمطات االحتالل عمى إقامة تجمع استيطاني ضخم عمى
أراضي قرية مسحة في محافظة سمفيت وىو عبارة عن تجمع سكني لكبار السن من "االسرائيميين" يتألف
من  15طابقا ،ويضم  250غرفة سكنية ،إضافة إلى محال تجارية 0و مساحة البناء في ىذا المخطط
2
اء من ثالثة قطع اراض تقع في حوض (رقم – )3
ىي 500000م  ،تمتد عمى  9دونمات تشكل اجز ً
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موقع الوجو الشامي -من أراضي مسحة ،و التي سبق وأن قام جيش االحتالل بوضع يده عمييا بحجة
األغراض العسكرية.
وأشار التقرير إلى أنو يجري حاليا بناء وتوسيع بؤرة استيطانية "غير قانونية" جديدة في شمال غور
األردن ،عمى قطعة ارض ذات ممكية فمسطينية خاصة .وقد اقيمت البؤرة بالقرب من البؤرة غير القانونية
"تل سمعيت" التي بنيت في العام  .2001وتم توسيع اعمال البناء عمى تل مجاور ،بما في ذلك إيصال
خط مياه الى التل وبدء بناء حظيرة لألغنام.
وفي السياق ذاتو ،دان المكتب الوطني لمدفاع عن األرض ومقاومة اإلستيطان الدعوة التي أطمقيا رئيس
وزراء االحتالل نتنياىو لتكثيف الحفريات تحت المسجد األقصى المبارك ،وبمشاركة أوسع عدد من
"اإلسرائميين" بمن فييم جيش االحتالل ،وأكد أن غياب مواقف دولية رادعة لسياسات االحتالل العنصرية
يشجع حكومة نتنياىو وأركانيا عمى التمرد عمى ق اررات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومواصمة سياسة
تدمير حل الدولتين.
كما ندد المكتب الوطني بتصريحات المتطرف وزير جيش االحتالل أفيغدور ليبرمان ،الذي دعا الى
احتفاظ "اسرائيل" بالكتل االستيطانية الكبرى و"معاليو ادوميم" و"جفعات زئيف" و"أريئل" و"غوش
عتصيون" .وادعى أن االستيطان قانوني ،وليس "لدى إسرائيل مستوطنة واحدة غير قانونية".
وندد المكتب الوطني كذلك بتصريحات مستشار المرشح الرئاسة األميركية ،دونالد ترامب ،التي ادعى
فييا أن المستوطنات في الضفة الغربية المحتمة ليست غير شرعية ،مشي ار إلى أن ىذا موقف يشاركو بو
المرشح الجميوري لمرئاسة األميركية وبأن دونالد ترامب يعترف بالقدس عاصمة ل"إسرائيل" وأنو يعتزم
نقل سفارة الواليات المتحدة ،التي تتخذ حاليا من "تل أبيب" مق ار ليا.

المركز الفمسطيني لإلعالم2016/10/29 ،
شييدان وأربع عمميات إطالق نار في القدس في تشرين أول/أكتوبر الماضي:
ِ
عمميات إطالق نار وعممية
فمسطينيين ،وثالث
اطنين
ْ
شيد شير تشرين أول /أكتوبر الماضي استشياد مو ْ
ضد قوات االحتالل والمستوطنين في مدينة القدس المحتمة وضواحييا ،ما أسفر عن مقتل
طعن ّ

"إسرائيميين" واصابة سبعة آخرين.
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فمسطينيا/ة من مدينة القدس وضواحييا ،كما ىدمت اآلليات اإلسرائيمية
واعتقمت قوات االحتالل 254
ً

سبع منشآت سكنية وصادرت أربعة بركسات متن ّقمة لمسكن والتعميم.
عمميات المقاومة

فمسطينيا (الشييد مصباح أبو صبيح) من القدس نفذ بتاريخ
وذكرت وكالة "قدس برس" في تقرير ليا أن
ً

 9أكتوبر الماضي عممية إطالق النار في نقطتين بحي"الشيخ جراح" في المدينة ،والتي أسفرت عن مقتل
شرطي من وحدة "اليسام" ،ومستوطنة ييودية ،واصابة ستة مستوطنين ييود.
شابا فمسطينًيا نفّذ عممية طعن في مستوطنة "ىار أدار" المقامة عمى أراضي الفمسطينيين
وأضافت أن ً

شمالي غرب مدينة القدس ،أصاب خالليا رجل أمن إسرائيمي ،قبل أن يتم ّكن من االنسحاب.

عمميتا إطالق نار استيدفت حاجز قمنديا ،ومستوطنة "بيسغات زئيف" شمالي
ونفّذ مقاومون فمسطينيون
ّ

مدينة القدس ،دون أن تُسف ار عن وقوع إصابات في صفوف االحتالل.

الشبان الفمسطينيون خالل الشير الماضي ،آليات وقوات االحتالل والمستوطنين ومركباتيم
واستيدف ّ

وسيارة الحراسة الخاصة بيم إضافة إلى الحافالت اإلسرائيمية والقطار التيويدي الخفيف في المدينة،
بالحجارة والزجاجات الحارقة واألكواع الناسفة واأللعاب النارية ،ما أوقع إصابات وأضرار مادية.
ورصدت الوكالة العدد اإلجمالي لمقتمى واإلصابات ،حيث وثّقت مقتل إسرائيميين (شرطي في وحدة اليسام
ومستوطنة) ،واصابة  18آخرين (جنود وضباط ومستوطنون) خالل عمميات المقاومة (إطالق نار،
طعن ،رشق حجارة وأكواع ناسفة وزجاجات حارقة).
الشبان الفمسطينيين في نقاط التماس معيا ،بإطالق الرصاص
ّ
وردت قوات االحتالل خالل مواجيات مع ّ

الحي والمطاطي ،والقنابل الصوتية والغازية باتجاىيم.

واستشيد خالل المواجيات التي اندلعت في بمدة سموان بالقدس في الـ  12من شير تشرين أول الماضي،
الشاب عمي شيوخي.
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فمسطينيا؛ بينيم أطفال ونساء ،وذلك برصاص
وأُصيب خالل المواجيات وفقًا لـ "قدس برس" 85
ً

االحتالل وشظايا القنابل واالختناق ،إلى جانب حاالت االعتداء عمييم بالضرب أو رش غاز الفمفل
باتجاىيم.
ميدانيا" من قبل الطواقم
ولفتت النظر إلى أن ىناك حاالت عديدة باالختناق والمطاط قد تم التعامل معيا " ً

الطبية ،أو دون الرجوع إلييم.

متكررة" مع االحتالل في القدس وضواحييا عمى النحو اآلتي؛ أبو ديس،
وأحصت بذلك  32نقطة تماس " ّ

الطور ،مستوطنة بيت أوروت ،الزعيم ،سموان ،شارع صالح الدين ،البمدة القديمة ،الصوانة ،باب العامود،
باب األسباط ،العيساوية ،الشيخ جراح ،مستوطنة التمة الفرنسية ،واد الجوز ،معسكر عوفريت ،جبل
المكبر ،حاجز الشيخ سعد ،مخيم شعفاط ،شعفاط ،بيت حنينا ،ضاحية البريد ،مستوطنة بيسغات زئيف،
مستوطنة عطاروت ،حاجز قمنديا ،عناتا ،معسكر عناتوت ،الرام ،حزما ،ىار أدار ،بيت سوريك ،قطنة،
بدو.
عمميات الهدم في القدس
ىدمت آليات االحتالل اإلسرائيمي ،خالل شير تشرين أول /أكتوبر الماضي ،سبع منشآت سكنية في
مدينة القدس ،وأجبرت أحد المواطنين عمى ىدم جزء من منزلو بنفسو.
دتي سموان (شرقي المدينة) وبيت حنينا
وأفادت الوكالة أن آليات االحتالل ىدمت سبع شقق سكنية في بم ْ
مقدسيا عمى ىدم جزء من منزلو في حارة السعدية
اطنا
(شمالي المدينة) ،وأجبرت بمدية االحتالل مو ً
ً
بالبمدة القديمة.

تسمى بـ "اإلدارة المدنية" التابعة لسمطات االحتالل صادرت غرفة صفية (بركس متن ّقل)
وأضافت أن ما ّ

تجمع "أبو النوار" البدوي (شرقي مدينة القدس) ،كما صادرت ثالثة بركسات سكنية في منطقة
في ّ
"طبالس" ببمدة حزما (شمالي شرق).

وقامت بمدية االحتالل خالل الشير الماضي ،باقتحام أحياء في بمدة سموان ،وتوزيع أوامر ىدم وانذارات
باليدم لمنشآت سكنية ،بحجة البناء بدون تراخيص.
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اعتقاالت واقتحامات األقصى
فمسطينيا/ة من مدينة القدس المحتمة وضواحييا خالل شير تشرين
وأحصى تقرير الوكالة اعتقال 254
ً

أول /أكتوبر الماضي.

قاصرا ،و 11سيدة وفتاة ،كما اعتقمت ثالثة أطفال
اطنا من بينيم 86
واعتقمت قوات االحتالل  254مو ً
ً

ميدانيا.
عاما ،وذلك عقب اقتحام منازليم في قرى وبمدات القدس ،أو
ً
دون سن الـ ً 12
وأضاف أن حممة االعتقاالت تكثّفت خالل الشير الماضي بسبب األعياد الييودية ،حيث شممت
االعتقاالت  23منطقة وبمدة وقرية ،عمى النحو اآلتي؛ البمدة القديمة ،المسجد األقصى ،باب العامود،
سموان ،الطور ،الصوانة ،واد الجوز ،العيساوية ،الشيخ جراح ،العيزرية ،كفر عقب ،حزما ،عناتا ،حاجز
بدو،
قمنديا ،الرام ،شعفاط ،مخيم شعفاط ،جبل المكبر ،صور باىر ،مركز “المسكوبية” التابع لالحتاللّ ،
قطنة ،بيت سوريك".
ووثّق التقرير اقتحام ثالثة آالف إسرائيمي لباحات المسجد األقصى المبارك خالل شير تشرين أول/
أكتوبر الجاري.
ائيميا
شرطيا
طالبا و59
ورصد اقتحام  3آالف إسرائيمي؛ من بينيم 2856
ً
وجنديا إسر ً
ً
ً
مستوطنا وً 85
بالمباس العسكري خالل شير تشرين أول /أكتوبر ،حيث تم االقتحام من "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة

االحتالل الكاممة منذ احتالل مدينة القدس عام .1967
ليسجل ىذا الشير
كبير من حيث األعداد،
تفاعا ًا
ّ
وأ ّكدت أن االقتحامات اإلسرائيمية ىذا الشير ّ
سجمت ار ً

األعمى منذ بداية عام .2016

المركز الفمسطيني لإلعالم2016/11/1 ،
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