تقرير القدس اإلخباري األسبوعي
 22-22شباط/فبراير 2017

الخبر الرئيس:
محكمة اسرائيمية تزعم" :المسجد األقصى ىو أقدس مكان
لمييود"

أبرز العناوين:
 االحتبلل يغمق روضة ومدرسة ابتدائية في صورباىر
قديما في القدس
 توقيع مذكرة تفاىم لتأىيل  33منزالً ً
 تعيين قضاة يمينيين في "العميا" اإلسرائيمية لتسييل ميام الحكومة في توسيع المستوطنات
 مخطط تيويدي جديد عمى سفوح جبل الزيتون في القدس
 ماذا يجري في حي سموان جنوب المسجد األقصى؟
***

شؤون المقدسات:
انييارات أرضية جنوب األقصى بسبب حفريات االحتبلل:
وقعت انييارات أرضية في "حوش بيضون" في بمدة سموان جنوب المسجد األقصى المبارك ،يوم األحد
( ،)2/26بسبب حفريات االحتبلل اإلسرائيمي ،المتواصمة في المنطقة ،وذلك حسب ما نقمو سكان
المنطقة.
وح ّذر وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس ،من المحاوالت الحثيثة التي تمارسيا سمطات
االحتبلل اإلسرائيمي ،ليدم المسجد األقصى من خبلل الحفريات اليومية التي تقوم بيا في محيطو .وقال
ادعيس إن ما يجري من حفريات يدفع المنطقة إلى أتون حرب دينية يقوم االحتبلل بإضراميا بشكل
يومي من خبلل ممارساتو ىذه .وطالب وزير األوقاف المؤسسات الدولية بمتابعة الق اررات الصادرة عنيا
وليس االكتفاء بإصدارىا ،واال فإنيا ستكون فقط ق اررات شكمية ال جدوى عممية منيا ،كما طالب العالمين
العربي واإلسبلمي بضرورة التحرك الفعمي والجاد لمنع االحتبلل اإلسرائيمي من التعرض اليومي لممسجد
األقصى ولكافة أماكن العبادة اإلسبلمية والمسيحية.
وفي الساق ،قال أمين عام الييئة اإلسبلمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات ،عضو المجمس الثوري
حاليا في مدينة القدس 4 ،منيا تحت
لحركة فتح ،حنا عيسى ،إن "ىناك  104عمميات حفر تجري ً

المسجد األقصى وحولو ،و 5في بمدة سموان ،و 5أخرى في البمدة القديمة ،و 8في مواقع متفرقة ،محذ اًر
متر في ىذه المناطق.
من أن الحفريات قد تصل في بعض األحيان إلى عمق ً 20ا

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/2/27 ،

محكمة اسرائيمية تزعم" :المسجد األقصى ىو أقدس مكان لمييود"
قضت "محكمة الصمح" في القدس المحتمة ،بأن المسجد األقصى "مكان مقدس لمييود ويحق ليم الصبلة
فيو ،فيما ال يحق ألي كان منعيم من الوصول لمساحات والصعود إلى ما أسمتو جبل المعبد".
ار بإدانة
الموقف الذي اتخذتو المحكمة اإلسرائيمية أتى خبلل المداوالت والتي في نيايتيا أصدرت قرًا
الفمسطينيتين سحر النتشة وعبير فواز ،بما أسمتو "منع الوصول إلى األماكن المقدسة" ،بذريعة أن
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السيدتين المقدسيتين ىتفتا ووقفتا في وجو مجموعات من المستوطنين الذين اقتحموا المسجد األقصى عام
 ،2014وكانت في إحدى ىذه المجموعات عضو "الكنيست" شولي معمم عن حزب "البيت الييودي".
وبنت المحكمة قرارىا عمى ادعاءات مقتبسة من ق اررات المحاكم المختمفة ومنيا المحكمة "العميا"،
باإلضافة إلى مصادر دينية ييودية منيا التفسيرات الدينية 'لمرمبام' و'المشناة التوراتية' ،واستعممت كذلك
المفردات الدينية الييودية لتضفي الصبغة الييودية عمى المسجد األقصى ،وحددت حدود قدسية المكان
وفقاً لمديانة الييودية.
وفي سياق متصل ،قالت و ازرة الخارجية الفمسطينية إن قرار محكمة االحتبلل اإلسرائيمي بخصوص
قانونيا ،ويعتبر استيتا ًار بالقانون الدولي ،وق اررات الشرعية
المسجد األقصى المبارك "استعماري ،وليس
ً

الدولية" ،خاصة القرار الذي اعتمدتو "اليونسكو" بخصوصو .ودعت الخارجية األمم المتحدة ،ومؤسساتيا
األممية المختصة إلى ضمان حرية العبادة لمفمسطينيين ،بما فييا حرية وصوليم الى أماكنيم المقدسة،
واجبار الدولة العبرية كقوة احتبلل عمى التراجع عن مخططاتيا ،واستيدافيا لممسجد األقصى.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/2/28 ،
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى:
ييوديا يوم األربعاء ( ،)2/22المسجد األقصى المبارك من
طالبا
اقتحم 129
ً
ً
مستوطنا من بينيم ً 98
باب المغاربة ،بحراسة مشددة من قوات االحتبلل الخاصة .فيما طالب ما يسمى "ائتبلف منظمات

المعبد" ،وزير األمن الداخمي اإلسرائيمي المتطرف جمعاد أردان ،بالسماح لممستوطنين باقتحام المسجد
األقصى أيام السبت ،لتعزيز ما أسماه "الوجود الييودي فيو عمى مدار األسبوع ،بما يخدم قضية المعبد".
وشممت الرسالة ادعاءات بأن االحتبلل كان يسمح باقتحامات الييود واألجانب لممسجد األقصى أيام
مستوطنا
السبت بحكم "الوضع القائم" قبل العام 2000م ،لكنو توقف منذ العام  .2003فيما اقتحم 75
ً
يوم الخميس ( ،)2/23المسجد األقصى المبارك من باب المغارة بحراسة مشددة من قوات االحتبلل

الخاصة ،في حين يتصدى مصمون ليذه االقتحامات بيتافات التكبير.
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وأدى  50ألف مصل صبلة الجمعة ( )2/24في المسجد األقصى ،وفي وقت واصمت فيو قوات
االحتبلل منع المصمين من الضفة الغربية ،من تقل أعمارىم عن  50من الوصول لممسجد األقصى،
وأداء الصبلة فيو.
واقتحم  158مستوطناً ،يوم األحد ( ،)2/26المسجد األقصى من باب المغاربة ،معظميم من ُغبلة

المتطرفين ودعاة بناء "المعبد" عمى أنقاض المسجد األقصى ،وقد تصدى ليم المصمون بيتافات التكبير.

طالبا خبلل
أمنت شرطة االحتبلل يوم اإلثنين ( ،)2/27الحماية لـ  101إسرائيمي بينيم 63
ً
فيما ّ
ييوديا قد اقتحموا المسجد األقصى خبلل اليوم
مستوطنا
اقتحاميم لباحات المسجد األقصى .وكان 267
ً
ً

يومي السبت والجمعة) ،من بينيم عشرات الطبلب الييود.
الماضيين (ما عدا
ّ
واقتحمت مجموعات من المستوطنين ،بينيم  32من ُغبلة المتطرفين بمباسيم التممودي التقميدي،
مستوطنا من منظمة
و7عناصر من مخابرات االحتبلل ،و 3من مستخدمي "سمطة آثار" االحتبلل ،و20
ً

ما تسمى "طبلب ألجل المعبد" ،في يوم الثبلثاء ( ،)2/28المسجد األقصى المبارك ،من باب المغاربة،
وبحراسات معززة ومشددة من قوات االحتبلل الخاصة.
ُيشار إلى أن ألفًا و 715إسرائيمًيا اقتحموا المسجد األقصى خبلل شير كانون ثاني /يناير الماضي؛ بينيم
 246من عناصر الشرطة اإلسرائيمية بالزي المدني والعسكري.

المركز الفمسطيني لئلعبلم +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +صحيفة القدس المقدسية،
2017/2/28
شؤون المقدسيين:
العيساوية والطور:
إلغاء أوامر مصادرة ألكثر من  1300دونم في
ّ

ار بالغاء أوامر
أصدرت محكمة "شؤون بمدية االحتبلل" في مدينة القدس المحتمة مطمع ىذا األسبوع قرًا
العيساوية والطور في
يتي
الفمسطينية
مصادرة ألكثر من 1300دونم من األراضي
ّ
ّ
ّ
الخاصة الواقعة بين قر ّ
عامة" تتم
مدينة القدس .وىدفت الب ّ
مدية من خبلل إصدار ىذه األوامر إلى تحويل ىذه األراضي"لحدائق ّ

البمدية و"سمطة الطبيعة والحدائق" االسرائيمية.
إدارتيا عن طريق
ّ

بمدية االحتبلل
وتعود أوامر المصادرة ألراضي
العيساوية والطور إلى عام  ،2015وذلك بعدما فشمت ّ
ّ

البمدية
والسمطات االسرائيمية بتنفيذ مخطط آخر كانت قد بادرت إليو "سمطة الطبيعة والحدائق" بدعم من
ّ
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الوطنية عمى منحدرات جبل المشارف" ،والذي ىدف إلى سمب ومصادرة آالف
والذي عرف باسم "الحديقة
ّ

الدونمات من األراضي الواقعة خمف مباني الجامعة العبرّية في القدس المحتمة.

صحيفة القدس المقدسية2017/2/22 ،

التماسا لمنع ىدم منزل الشييد القنبر
"العميا اإلسرائيمية" ترفض
ً

التماسا تقدمت بو عائمة الشييد فادي قنبر
رفضت المحكمة "العميا" اإلسرائيمية ،مساء الخميس (،)2/23
ً

لمنع ىدم منزليا في بمدة جبل المكبر بالقدس المحتمة .وأبقت المحكمة عمى قرارىا السابق بإغبلق
وتشميع المنزل ،قائمةً إن "عائمة المنفذ كانت عمى عمم تام بخطط ابنيم المتعمقة بتنفيذ اليجوم لذلك
توصمنا لقرار أن ىدم مسكن ىذه العائمة ىو عقاب معقول".
سكنيا
من جية أخرى ،ىدمت جرافات بمدية االحتبلل في القدس المحتمة صباح األربعاء ( ،)2/22مبنى
ً

حي بيت حنينا "طمعة حزما" ،بحجة البناء من دون ترخيص.
في ّ

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لئلعبلم2017/2/23 ،

نجم :الزراعة من أىم القطاعات التي تعزز صمود المقدسيين
دعت مديرة زراعة محافظة القدس فيحاء نجم إلى دعم القطاع الزراعي في المحافظة باعتباره من أىم
فمسطينيا ،منيا  16في شرقي القدس
تجمعا
القطاعات التي تعزز صمود المقدسيين الموزعين عمى 44
ً
ً
بدويا  23في منطقة "إي "1التي تواجو مخططًا
و 28خارج جدار الفصل العنصري ،و33
تجمعا ً
ً

ائيميا لترحيميم.
إسر ً

وقالت نجم إن سمطات االحتبلل تستيدف المزارعين وقطاع الزراعة كباقي القطاعات ،من خبلل ىدم

وتدمير حظائر مربي الثروة الحيوانية وخيميم واالستيبلء عمى المعدات الزراعية ،وعدم إصدار أي رخص
لبناء المزارع أو تنفيذ مشاريع بنى تحتية زراعية .وأضافت أن سمطات االحتبلل تستمر في حصار
محافظة القدس وتمنع إدخال مستمزمات اإلنتاج أو االشتال الزراعية أو البيوت الببلستيكية ،ما يحرم
المزارعين من الحصول عمى الخدمات البيطرية البلزمة وبأسعار مناسبة ،إذ يجب أن يمجأ لئلدارة
اإلسرائيمية ودفع تكاليف باىظة لمحصول عمييا .وأشارت إلى تعرضيم لمعيقات ممنيجة في استغبلل
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أراضييم من أجل التوسع االستعماري واعاقة إقامة أي منشآت زراعية مثل البركسات ونقل المياه ,إضافة
إلى تدمير اآلبار وحرق األشجار وتجريف األراضي .
وطالبت نجم ،المؤسسات الحكومية واألىمية العاممة في مجال الزراعة بالعمل عمى سمسمة تدخبلت ،تدعم
وترفع قدرات المربين والمزارعين والمرأة الريفية والبدوية عمى الصمود والتحدي ،وتسعى لزيادة انخراط
الشباب في أعمال زراعية تحقق ليم سبل العيش الكريم والرفاه وتدعم صمودىم ،منيا :شق طرق زراعية
وبناء جدران استنادية وحفر آبار تجميع مياه وزراعة أشتال مثمرة وحرجية ،ودعم مزارعي اإلنتاج النباتي
بتوفير بيوت ببلستيكية وحدائق منزلية ،وتوفير مستمزمات زراعية لشجر الزيتون لمتقميم والعناية ،وكذلك
المصائد اليرمونية ،وتوفير مستمزمات وأدوات زراعية ومعدات زراعية ثقيمة مثل التراكتور والحصادة.
وفيما يتعمق بمربي الثروة الحيوانية ،لفتت نجم إلى ضرورة دعميم ببركسات وشوادر وحقائب بيطرية
ومعالف ومشارب ،كذلك تخفيض أسعار األعبلف لزيادة الربحية .ودعت نجم إلى تشكيل لجنة لتوثيق
األضرار الزراعية الناتجة عن ممارسات االحتبلل وفضح ممارساتو وتقدير حجم األضرار ،وصيانة
منشآت زراعية قديمة في شرقي القدس مثل المعاصر القديمة.
المدرة لمدخل لمنساء الريفيات والجمعيات النسوية الصغيرة،
وشددت عمى ضرورة دعم المشاريع الصغيرة
ّ

مثل تربية األغنام وتربية النحل والحدائق المنزلية والتصنيع الغذائي والدجاج البياض ،كذلك دعم
الجمعيات النسوية لمشاريع صغيرة مدرة لمدخل وتوفير جيات تسويقية لممنتج الزراعي المقدسي ،وتعزيز
خدمات اإلرشاد الزراعي وتأىيل قدرات المزارعين والمزارعات وتحويمو من مستقبل لمخدمات إلى مقدم
ليا.
وشددت عمى أىمية تحويل منتجات الجمعيات التعاونية من منتجات بسيطة إلى منتجات اقتصادية تساىم
في زيادة الدخل ألعضاء الجمعيات التعاونية النسوية ،عن طريق تقديم األدوات البلزمة لئلنتاج باإلضافة
إلى دورات فنية متخصصة في عممية التصنيع الغذائي.
وحول األرقام واإلحصائيات التي تبين واقع القطاع الزراعي في القدس ،ذكرت نجم أن مساحة محافظة
دونما ،منيا  34257دونما مساحة األراضي الفمسطينية بينما مساحة المستوطنات
القدس ً 344.452
دونما ،ومساحة
دونما ،وأن مساحة المناطق داخل جدار الفصل العنصري ً 2395
اإلسرائيمية ً 40288
دونما %95 ،منيا تحت االحتبلل.
الغابات أكثر من ً 6880
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دونما
دونما منيا 26888
وحول مساحة األراضي المزروعة ،بينت نجم أنيا تصل إلى 51058
ً
ً
دونما بيوتًا
مزروعات دائمة (أشجار) ،و 24710دونمات محاصيل موسمية (محاصيل حقمية) ،وً 45
ببلستيكية.

وبالنسبة لمثروة الحيوانية ،قالت نجم إنو يوجد في محافظة القدس  37260رأس ضأن و 22500رأس
ماعز و 733رأس أبقار و 333رأس خيول و  268رأس جمال ،و 76000طير دجاج بياض وحوالي
3مميون طير دجاج الحم.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/2/26 ،
االحتبلل يغمق روضة ومدرسة ابتدائية في صورباىر:
صادقت المحكمة اإلسرائيمية العميا يوم الخميس ( ،)2/23عمى قرار صدر عن و ازرة التربية والتعميم
اإلسرائيمية ،بإغبلق روضة ومدرسة "ابتدائية" في بمدة صورباىر ،جنوب القدس المحتمة بزعم أنيا ممولة
من حركة حماس ،وتعطي مناىج تحريضية ضد الدولة العبرية .وذكر موقع القناة العبرية الثانية أن
طالبا.
المدرسة لطمبة الصفين األول والثاني االبتدائي ولرياض األطفال ،ويدرس فييا ً 220

وفي سياق متصل ،نفذ طبلب مدرسة "النخبة االبتدائية لمبنين" في قرية صور باىر جنوب شرق القدس

احتجاجا عمى قرار إغبلقيا من قبل سمطات
المحتمة ،صباح األحد ( ،)2/26وقفة أمام مدرستيم،
ً
االحتبلل اإلسرائيمي .وكانت لجان أولياء أمور طبلب مدارس صور باىر اجتمعت يوم السبت وأكدت

صعد من خطواتيا االحتجاجية عمى قرار إغبلق المدرسة ،الذي اتخذتو و ازرة المعارف بحكومة
"أنيا ستُ ّ
االحتبلل ،بتيم وصفتيا المجان بأنيا مختمقة وغير حقيقية ،وىدفيا ضرب القطاع التعميمي في القدس

المحتمة".

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/2/26 ،
صيدم يوقع مذكرة تفاىم لتنفيذ مشروع تربوي في العيزرية
وقّع وزير التربية والتعميم العالي صبري صيدم ،يوم اإلثنين ( ،)2/27مذكرة تفاىم مع ممثل المعيد
األوروبي لمتعميم والتعاون برتران مارتين ،ورئيس مجمس إدارة جمعية "بيت عانيا" الخيرية ياسر خمف
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تيدف إلى استكمال تنفيذ نشاطات مشروع تربوي في منطقة العيزرية عمى مدار عامين يستيدف تقديم
تعميم نوعي مساند ونشاطات ال صفية لمطمبة خاصة في مرحمة المراىقة.
وتنص أبرز بنود ىذه المذكرة عمى تفعيل التعاون عبر المساىمة في رفع مستوى التعميم وتجويد
مخرجاتو ،وتحفيز التنمية الذاتية لدى طمبة العيزرية من خبلل تطبيق برامج تعميمية تعممية عبلجية
ونشاطات المنيجية مميزة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/2/27 ،
قديما في القدس:
توقيع مذكرة تفاىم لتأىيل  33منزالً ً

وقّعت مدير عام مؤسسة التعاون تفيدة الجرباوي ،والممثل الخاص لممدير العام لبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي روبرتو فالينت ،يوم الثبلثاء ( ،)2/28مذكرة تفاىم لتأىيل البيوت القديمة في القدس المحتمة.
وتبمغ قيمة المنحة ،التي تستيدف إعادة تأىيل  33منزالً في المناطق الميمشة من المدينة ،التي تعاني
المنازل فييا من أوضاع سكنية صعبة ،نصف مميون دوالر.
وستقوم مؤسسة التعاون من خبلل برنامج القدس إلعمار البمدات القديمة باإلشراف عمى ترميم واعادة
تأىيل  33وحدة سكنية في القدس ،مع التركيز عمى منازل األسر المحتاجة والميمشة التي تعاني من
ظروف سكن صعبة جداً ،خاصة تمك التي تعاني من تسرب المياه ،ومشاكل العزل وعدم توفر البنية
التحتية ،من خبلل طواقم ميندسييا المتخصصين في ىذا المجال.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/2/28 ،
مواجيات في أحياء القدس المحتمة وتضييق عمى المقدسيين:
اقتحمت قوات كبيرة من جنود االحتبلل اإلسرائيمي وعناصر الوحدات الخاصة ،يوم الخميس (،)2/23
مخيم شعفاط في مدينة القدس المحتمة ،من جية الحاجز العسكري القريب من مدخل المخيم .وتصدى
عدد من أبناء المنطقة لجنود االحتبلل بالحجارة ،أعقبيا استخدام االحتبلل القنابل الصوتية ،الحارقة
والغاز السامة المسيمة لمدموع.
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واقتحمت قوات االحتبلل فجر الجمعة ( ،)2/24بمدة حزمة شرق القدس من اتجاىات عدة مرّكزة
باألساس عمى الحارة الشرقية ،واندلعت مواجيات في المنطقة .وأوضحت مصادر محمية أن جنود
االحتبلل استيدفوا المواطنين بقنابل الغاز السام بكثافة ،ما أدى إلى حدوث حاالت اختناق متفاوتة بين
صفوف األىالي.
واندلعت مواجيات عنيفة بين المواطنين وقوات االحتبلل مساء السبت ( )2/25في حي عين الموزه في
سموان جنوبي المسجد األقصى .وأفاد الناشط المقدسي فخري أبو دياب أن قوات االحتبلل أغمقت المحال
التجارية لممواطنين ومنعتيم من إيقاف مركباتيم في المنطقة" .وأضاف أن "قوات االحتبلل أغمقت الشوارع
المؤدية إلى المنطقة ومنعت المرور فييا وحولت المنطقة إلى ثكنة عسكرية".
من جية أخرى ،أغمق شبان ونشطاء من مخيم قمنديا شمال القدس المحتمة ،في ساعة مبكرة من فجر
األحد ( ،)2/26الشارع الرئيس الواصل بين
مدينتي القدس ورام اهلل بالعوائق والسواتر الترابية؛ احتجاجاً
ّ
القياديين من حركة فتح من المخيم جمال أبو الميل ورائد امطير
عمى االعتقاالت اإلدارية ،وتضامناً مع
ْ
تزامناً مع إضرابيما المفتوح والمتواصل عن الطعام في سجون االحتبلل والذي بدأ قبل  11يوماً .في

الوقت نفسو ،اندلعت منذ ساعات الصباح مواجيات متفرقة بين الشبان وقوات االحتبلل بالقرب من محيط
الحاجز العسكري القريب من مدخل مخيم قمنديا ،أطمقت خبللو قوات االحتبلل قنابل صوتية حارقة
وغازية سامة والرصاص المطاطي ،بينما رد الشبان بالحجارة والزجاجات الفارغة ،ولم يبمغ عن إصابات
مباشرة.
وأصيبت فتاة فمسطينية ظير اإلثنين ( ،)2/27من جراء إطبلق النار عمييا من جنود االحتبلل عمى
حاجز قمنديا العسكري شمال مدينة القدس .وادعت قوات االحتبلل المتواجدة عمى الحاجز بأن الفتاة
الفمسطينية حاولت تنفيذ عممية طعن ضد جنود االحتبلل .فيما أصيب طفل بعيار مطاطي في الصدر
عصر خبلل مواجيات إندلعت في مخيم شعفاط شمال شرق القدس عقب إقتحامو من الحاجز العسكري
ًا
وبوابة الجدار الفاصل في حي رأس خميس ،بينما أصيب اثنين آخرين باإلختناق جراء إستنشاق الغاز

المسيل لمدموع .وأنتشرت القوات االسرائيمية في شوارع وأزقة المخيم خبلل المواجيات والحقت الشبان،

9

وقامت بمنع الحافبلت العامة التي تعمل عمى خط المخيم من المرور عبر الشارع الرئيس ،وحمقت
طائرات من دون طيار في سماء المخيم.

المركز الفمسطيني لئلعبلم +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +صحيفة القدس المقدسية،
2017/2/27
ويفرج عن آخرين:
ويبعد ُ
االحتبلل يمدد توقيف عدد من المقدسيينُ ..

مستوطنا
أدانت محكمة "الصمح" المقدسية سحر النتشة ،ببلئحة االتيام الموجية ضدىا ،المتضمنة منعيا
ً

وتعد سحر النتشة ضمن " القائمة الذىبية" المبعدة عن المسجد األقصى
من الوصول إلى "مكان مقدس"ّ .
يوما،
منذ أكثر من عام بقرار من مخابرات االحتبلل ،وكانت قد اعتقمت قبل عدة أشير وأوقفت لمدة ً 11
وأخمي سبيميا بشرط الحبس المنزلي ،بعد دىم منزليا في بيت حنينا ،وتفتيشو وتخريب محتوياتو،

ومصادرة حواسيب وجياز نقال وممتمكات خاصة.
من جانبو لفت المحامي حمزة قطينة من "مؤسسة قدسنا" ،أن الشاب محمود عبد الوىاب عبد المطيف
عاما) ُعرض يوم األحد عمى "المحكمة المركزية" في القدس ،لمنظر في قضية االعتقال اإلداري
(ً 25
ار يقضي بتحويل األسير
لمدة  3شيور .فيما أصدر وزير األمن اإلسرائيمي يوم الخميس الماضي قرًا
عاما) من العيسوية ،لبلعتقال اإلداري لمدة  6شيور.
المقدسي المحرر مجد محمد درويش (ً 26

من جية أخرى ،عمّق األسير رائد مطير إضرابو المفتوح عن الطّعام الذي بدأ في  ،2/16بعد اتّفاق مع

ضباط مصمحة سجون االحتبلل؛ يقضي بإطبلق سراحو في  15نيسان /أبريل القادم.
ّ

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +المركز الفمسطيني لبلعبلم2017/2/27 ،

االحتبلل يعتقل عدداً من المقدسيين:
عاما في
أعادت قوات االحتبلل ،مساء الثبلثاء ( ،)2/21اعتقال األسير محمد زيدان الذي أمضى ً 15
األسر ،بعد دقائق من اإلفراج عنو .فيما اعتقمت قوات االحتبلل فجر األربعاء ( 5 )2/22مواطنين من
قرية العيساوية بالقدس المحتمة وىم :محمد درويش ،رشدي عبيد ،محمود محمود ،حمدي عبيد ،وصالح
أبو عصب.
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فمسطينيا من بمدة أبو ديس شرقي القدس
وقال بيان لـجيش االحتبلل ،بأنو اعتقل يوم الخميس (،)2/23
ً

المحتمة .كما اعتقمت قوات االحتبلل يوم اإلثنين ( ،)2/27الشاب ربحي إبراىيم الشريف من حي بيت
حنينا ،شمال القدس المحتمة.
واعتقمت قوات االحتبلل اإلسرائيمي ،فجر الثبلثاء ( ،)2/28الشاب خميل جابر ،عقب دىم منزلو في
مخيم شعفاط وسط القدس المحتمة .كما اعتقمت الشاب أحمد عويسات من قرية الشيخ سعد ببمدة السواحرة
جنوب شرق القدس المحتمة.

المركز الفمسطيني لئلعبلم +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/2/28 ،
شؤون االحتالل:
ائيمية خطيرة بحق األطفال
العفو الدولية :انتياكات إسر ّ

قال تقرير لمنظمة العفو الدولية نشرتو صحيفة "ىآرتس" العبرية يوم األربعاء ( ،)2/22إن الدولة العبرية

مارست خبلل العام المنصرم انتياكات خطيرة بحق األطفال الفمسطينيين في األراضي المحتمة .وبحسب
خطر عمى جنود الجيش اإلسرائيمي .وذكر
ًا
التقرير ،فإن  110من الفمسطينيين قتموا من دون أن يشكموا
التقرير أن أكثر من ألف شكوى تعذيب من أسرى فمسطينيين منذ  ،2001لم تفتح فييا أي تحقيقات.

ولفت التقرير إلى القوانين العنصرية التي أقرىا "الكنيست" اإلسرائيمي ضد العرب وكذلك القوانين التي
تستيدف المنظمات الحقوقية .باإلضافة لعمميات اليدم التي طالت  1089منزالً في الضفة والقدس بحجة
أنيا بنيت بشكل غير قانوني ،باإلضافة لعشرات المنازل العربية داخل األراضي المحتمة عام .48

صحيفة القدس المقدسية2017/2/22 ،
تعيين قضاة يمينيين في "العميا" اإلسرائيمية لتسييل ميام الحكومة في توسيع المستوطنات
ذكرت صحيفة "ىآرتس" العبرية ،صباح الخميس ( ،)2/23أنو تم التوافق عمى تعيين  4قضاة جدد
لممحكمة "العميا" محسوبين عمى اليمين .وأشارت الصحيفة إلى أن وزيرة القضاء إيميت شاكيد ىي من
اختارتيم ،بتوافق مع رئيس الحكومة.
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واعتبرت الصحيفة تمك التعيينات لمقضاة الجدد بمثابة انتصار لميمين اإلسرائيمي ،خاصةً حزب "البيت
الييودي" بزعامة نفتالي بينت وايميت شاكيد التي وعدت بتغيير جذور ووجو القضاء في الدولة العبرية.
وقالت الصحيفة إن ىذه التعيينات ليا أىداف سياسية منيا الدفاع عن الحكومة ومنح ق ارراتيا صبغة
قانونية ،ما يتيح أماميا ضم الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات وغيرىا من المشاريع التي تحاول
الحكومة الحالية تطبيقيا في األراضي الفمسطينية ،حتى عمى الصعيد الداخمي اإلسرائيمي.

صحيفة القدس المقدسية2017/2/23 ،
الحكومة اإلسرائيمية تخصص  700مميون شيكل لتعزيز تيويد القدس:
قررت الحكومة اإلسرائيمية ،مساء الخميس ( ،)2/23تخصيص  700مميون شيكل لتعزيز المشاريع التي
تنوي بمدية االحتبلل في القدس تنفيذىا في المدينة .وييدف التمويل إلى تعزيز الوجود الييودي في
مؤخر والعمل عمى تطوير المدينة لتكون سياحية ومكان
ًا
المدينة ودعم المشاريع التي تنفذىا البمدية
الستقبال آالف السياح من دول العالم المختمفة.

وقال زئيف الكين وزير "شؤون القدس" بالحكومة اإلسرائيمية "ىذه المشاريع ىدفيا العمل عمى أن تبقى
معتبر تمك الميزانية بأنيا ستنقل القدس خطوة جديدة إلى األمام بتعزيز
ًا
القدس عاصمة لمدولة العبرية"،
وضعيا االقتصادي والقومي وتعزيز الصمود فييا لدى الييود.

صحيفة القدس المقدسية2017/2/23 ،
إسرائيميون يياجمون فمسطينيين بالقدس:
شبانا
بثّت القناة العبرية الثانية ،مساء الخميس ( ،)2/23فيديو يظير مجموعة من اإلسرائيميين يياجمون ً

من أصول فمسطينية بعد انتياء مباراة بين فريق "بيتار القدس" الذي يعتبر مشجعوه من األغمبية
العنصرية الييودية وأبناء "سخنين العربي" الشير الماضي.
ويظير من الفيديو مجموعة أشخاص إسرائيميين ينزلون من سيارتين ،وأن أحدىما كان بمباس جندي
إسرائيمي ،قاموا باالعتداء بالضرب باليروات والركل عمى الشبان العرب في أعقاب خروجيم من "مول
المالحة" التجاري عقب انتياء المباراة.
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تم التعرف عمى ثبلثة أشخاص من المعتدين وتم تقديميم لممحكمة لتمديد اعتقاليم
وأشارت القناة إلى أنو ّ
االحتياطي لحين استكمال التحقيقات معيم ،فيما تجري الشرطة عممية بحث عن اآلخرين المتورطين
بالقضية.

صحيفة القدس المقدسية2017/2/24 ،
نائبا لرئيس برلمانات دول البحر المتوسط:
انتخاب بيرتس ً

انتخب عمير بيرتس عضو "الكنيست" اإلسرائيمي عن حزب "المعسكر الصييوني" ،يوم الخميس

نائبا لرئيس برلمانات دول البحر األبيض المتوسط .وحسب موقع القناة العبرية السابعة ،فإن
(ً ،)2/23
نائبا لرئيس برلماناتيا ،من دون أن يفصح عن مزيد
تمك البرلمانات تضم دوالً عربية ،وأن بيرتس سيكون ً

من التفاصيل.

صحيفة القدس المقدسية2017/2/24 ،
من ىو الخميفة المحتمل لنتنياىو في رئاسة وزراء الدولة العبرية؟
مع اقتراب نشر مراقب الدولة في الدولة العبرية ،يوسف شابي ار ،يوم الثبلثاء ( )2/28تقريره حول الحرب
األخيرة عمى قطاع غزة والذي من المتوقع أن يحيي معركة سياسية قديمة جديدة بين رئيس الحكومة
بنيامين نتنياىو وحميفو في الحكومة نفتالي بينت حول الخبلف آنذاك بشأن تيديد األنفاق ،نشرت صحيفة
"وول ستريت جورنال" األميركية احتماالت خميفة نتنياىو المنتظر.
ورجحت الصحيفة بأن يكون بينت خميفة نتنياىو في رئاسة الحكومة .وأشارت إلى أنو بالرغم من التحالف
ّ
تحول الخبلف بينيما إلى
بين نتنياىو وبينت في الحكومة إال أن األخير ُيعتبر من أشد أعداء األول ،وقد ّ
نقطة محورية في "عممية السبلم بالشرق األوسط".

ووفقًا لمصحيفة فإن وجود بينت في االئتبلف الحكومي منع نتنياىو من الموافقة عمى "عممية سبلم
إقميمية" كان يجري اإلعداد ليا في "العقبة" .مشيرةً إلى أن بينت مارس ضغوطًا عمى نتنياىو لعدم

التطرق لفكرة "حل الدولتين" خبلل لقائو مع الرئيس األميركي دونالد ترمب منتصف الشير الجاري .وقالت
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الصحيفة إن بينت يدفع االئتبلف الحكومي الحالي في الدولة العبرية إلى التطرف اليميني ،ما سيزيد من
حدة المواجية مع حمفاء الدولة العبرية في المنطقة والعالم ويوتر األجواء أكثر مع الفمسطينيين.

صحيفة القدس المقدسية2017/2/25 ،
مخطط تيويدي جديد عمى سفوح جبل الزيتون في القدس:
كشفت أسبوعية "يروشاليم" العبرية النقاب عن مشروع تيويدي جديد في إطار المشروعات اليادفة إلى
تيويد القدس المحتمة ،حيث أُودع مخطط إلقامة ما سمي بـ"مشروع سياحي" عمى سفوح جبل الزيتون.
ويربط المشروع الجديد بين جبل الزيتون والجامعة العبرية عمى جبل المشارف -جبل سكوبيس -ويبمغ
طولو  3.6كم.
وبحسب المخطط ،سيقام المتنزه االستيطاني عمى امتداد  17موقعاً ً
مطبل عمى البمدة القديمة في القدس،
وذلك إضافة إلى شق طرق واقامة مقيى ومركز معمومات ومحل لبيع التذكارات ،وآخر لبيع المآكوالت
ويطمق عمى المشروع الذي بادرت بو "سمطة تطوير
الخفيفة ،ومراحيض عامة ،وموقف سيارات ،ومخزنُ .

القدس" بالتعاون مع بمدية االحتبلل و"و ازرة القدس" في حكومة نتنياىو اسم "متنزه منتصف االرتفاع"،
ويخطط إلقامتو عمى السفوح الغربية لجبل الزيتون ،ويطل عمى المسجد األقصى وأسوار البمدة القديمة
ُ
بميزانية تقدر بنحو  25مميون شيكل.

ويقسم "المتنزه" إلى عدة مقاطع؛ األول يمتد من مستوطنة "بيت اورون" وحتى دير البولونيات ،أما المقطع
الثاني فيمتد من الدير المذكور وحتى شارع المنصورية ،أما المقطع الثالث فيمتد من متنزه عوزية وحتى
أيضا إدخال تعديبلت تنظيمية تاريخية عمى ما يوصف بـ "حوض
عقبة الحمبيين .ويتضمن المخطط ً

البمدة القديمة".

المركز الفمسطيني لئلعبلم2017/2/25 ،
الدعوة لتأسيس حركة تعارض نتنياىو وتطالب باستقالتو:
مستشار لرئيس حكومة االحتبلل ،إلى تأسيس
ًا
دعا المحامي اإلسرائيمي "الداد يانيف" ،الذي عمل سابقًا
حركة تعارض حكم نتنياىو .وأوضح يانيف في تصريحات نقميا موقع "والبل" العبري أنو خبلل األسابيع
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المقبمة سيعمل عمى تأسيس "حركة معارضة" من أجل اتخاذ إجراءات ضد حكومة نتنياىو .ورأى أن
داعيا الختيار مرشح جديد من المعارضة لرئاسة الحكومة.
يدمر "الديمقراطية" في الدولة العبريةً ،
نتنياىو ّ

واتيم يانيف نتنياىو بالخروج في جوالت سفر حول العالم لتجنب االنتياء من التحقيقات معو .مضيفًا "ال
أحد يسأل ماذا يفعل ،قد يكون اجتمع مع الممياردير األسترالي جيمس باكر لتنسيق رواياتيما بشأن
التحقيقات".
سيصر عمى استقالة
من جيتو قال عضو الكنيست عن حزب "ىناك مستقبل" يعقوب بيري أن حزبو
ّ
نتنياىو من منصبو في حال تقديم الئحة اتيام ضده .وقال بيري "من المستحيل مواصمة إدارة القضايا

المركبة والخطيرة في الدولة ساعة االنشغال بالتحقيقات والممفات القضائية" .فيما نقل موقع والبل عن بيري
معتبر تراكم الفضائح والتحقيقات
ًا
قولو إنو عمى نتنياىو االستقالة إن قدمت الئحة اتيام ضده أو لم تقدم.
ضد نتنياىو يجب أن تؤدي بو إلى االستقالة.

ويطالب معارضو نتنياىو باالستقالة من منصبو عمى خمفية التحقيقات الجارية معو ،إال أنو يطالبيم
بالتحمي بالصبر معرًبا عن ثقتو بأن التحقيقات لن تخرج بإدانتو.

صحيفة القدس المقدسية2017/2/25 ،

كاتس يقرر الترشح لزعامة "الميكود" والمنافسة عمى رئاسة الحكومة اإلسرائيمية:
قرر عضو "الميكود" يسرائيل كاتس وزير االستخبارات والنقل والمواصبلت في الدولة العبرية ،يوم األحد
( ،)2/26الترشح لممنافسة عمى زعامة حزب "الميكود" وتمثيمو في االنتخابات العامة لرئاسة وزراء الدولة
العبرية.
ونقل موقع صحيفة "معاريف" العبرية عن كاتس قولو إن ىذه الخطوة ستكون بالتنسيق مع بنيامين نتنياىو
وليس منافستو .وتطرق كاتس لقضية نشر تقرير مراقب الدولة حول أنفاق حماس ،قائبلً "عمينا أن ننتظر
نشر التقرير وعدم استباق األحداث وتحميل أي شخص المسؤولية عما جرى".

صحيفة القدس المقدسية2017/2/26 ،
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نتنياىو في جمسة مغمقة :ترمب ليس سيبل كما تظنون
قال رئيس حكومة االحتبلل بنيامين نتنياىو ،يوم اإلثنين ( ،)2/27ألعضاء حزب "الميكود" خبلل جمسة
مغمقة "األمور ليست سيمة كما تظنون" .مضيفًا "ال يوجد أي خبلفات مع ترمب في أي من القضايا،
لكننا لم نتوصل إلي أي تفاىم حتى اآلن بشأن البناء في المستوطنات" .واعتبر نتنياىو خبلل الجمسة
وصول ترمب إلى زعامة البيت األبيض بأنيا فرصة تاريخية .مضيفا "لكن عمينا أن نعرف حدود ىذه
الفرصة".
وأشار نتنياىو إلى أنو أبمغ المسؤولين في استراليا خبلل زيارتو األخيرة أن الدولة العبرية لن تتنازل عن
سيطرتيا األمنية إلى الغرب من نير األردن ،وأنو في حال اعترف الفمسطينيون بالدولة العبرية وبالدولة
الييودية فيمكن حينيا التفاوض والتوصل إلى اتفاق.
وقال رئيس االئتبلف الحكومي من حزب "الميكود" دافيد بتيان خبلل الجمسة أنو يجب منع الفمسطينيين
من التصويت في "الكنيست" مستقببلً في حال تم التوصل لحل الدولة الواحدة .فيما قال ميكي زوىار أن
الفمسطينيين يريدون االزدىار االقتصادي وال يريدون أي دولة ،إنيم يريدون كسب لقمة العيش الكريمة
وليس التصويت "لمكنيست".
ما استدعى أورن حزان إلى القول "منحيم الجنسية أسوأ" .قبل أن يقاطعو الوزير أيوب ق ار الذي أشاد
بإنجاز نتنياىو في الصمود لثماني سنوات أمام الضغوط التي شكمتيا إدارة أوباما وحاولت خبلليا تدمير
الدولة العبرية .فيما قالت عنات بيركو لـ نتنياىو "اآلثار المترتبة عمى أي حل وبعيدة المدى يجب أن
تكون قائمة عمى أننا ال نريد أن يكون بيننا مميوني فمسطيني ىنا ،نريد أن نحافظ عمى سيطرتنا األمنية".
وأبدى نتنياىو إعجابو بما جرى من نقاش في الجمسة ،داعيا إلى إجراء مزيد من ىذه النقاشات حول
القضايا السياسية المختمفة.

صحيفة القدس المقدسية2017/2/28 ،
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"الكنيست" يمدد قانون منع لم شمل العائبلت الفمسطينية:
مدد "الكنيست" االسرائيمي قانون "منع لم شمل العائبلت الفمسطينية" داخل األراضي المحتمة عام 48
والقدس وبين الفمسطينيين في الضفة الغربية المحتمة وقطاع غزة .ويمدد "الكنيست" كل عام ىذا القانون
عاما ،ويعاني منو قرابة  12ألف فمسطيني ميددين بالطرد خارج الببلد.
العنصري ،الذي سنو قبل ً 15
سن ىذا القانون بحجج أمنية واىية ،ولم تتردد الحكومات اإلسرائيمية المتعاقبة من اإلعبلن
وجرى تبرير ّ
عن ليذا القانون أىداف ديمغرافية تتعمق بتقميص عدد العرب .وكان جياز األمن العام اإلسرائيمي

(الشاباك) أبمغ "الكنيست" في حينو أن نسبة ضئيمة لمغاية ،ال تتجاوز  %0.1من أبناء ىذه العائبلت
"ضالعون في نشاط إرىابي".
وتواجو ىذه العائبلت ،وخاصة الزوج أو الزوجة من الضفة أو القطاع تعقيدات بيروقراطية ىمجية تجعل
حياتيم بائسة ،من دون وجود أمل لمتغيير في أوضاعيم في األفق .ومن المتوقع أن يبحث الكنيست
موضوع ىذا القانون بعد ستة أشير ،لكن رئيس المحكمة العميا مريم ناؤر ،ألمحت لمممتمسين ضد القانون
بأنو األجدى أن يسحبوا التماساتيم.
ووفقًا لمعطيات إسرائيمية ،فإن من بين  12500فمسطيني يقومون بإجراءات لم شمل ،يوجد عشرة آالف
ليس لدييم أية مكانة قانونية لمتواجد داخل األراضي المحتة عام  48والقدس المحتمة ويحممون تصريح
مكوث عسكري فقط ،شبيو بتصريح عمل مؤقت يحصل عميو الفمسطينيون من أجل الدخول إلى إسرائيل
لمعمل .ويعني ذلك أن جميع ىؤالء الفمسطينيين ليس بمقدورىم أن يستصدروا رخصة سياقة أو التسجيل
لمدراسة أو العمل.
وقبل سنوات قميمة لم يكن بمقدورىم الحصول عمى تأمين صحي ،وقد أصبح ذلك ممكنا اآلن ولكن
جدا .ولم يحصمون عمى حقوق اجتماعية وفي حال أوقف شرطي إسرائيمي أحدىم ،فإنو
بتكاليف عالية ً
باإلمكان توقيفيم أو اعتقاليم لفترة طويمة .ويتعين عمى ىؤالء الفمسطينيين أن يجددوا تصريح المكوث في

إسرائيل مرة كل سنتين ،لكن ىذا األمر مقرون بمعامبلت بيروقراطية معقدة ،ويتعين عمييم إحضار وثائق
عديدة ومتنوعة ،وكذلك تصاريح أمنية.
عاما
وتقمص المحكمة "العميا" بين حين وآخر ىمجية ىذا القانون ،مثل حصول نساء فوق سن ً 25
عاما عمى تصاريح مؤقتة يصدرىا جيش االحتبلل اإلسرائيمي .لكن ىذا التصريح ال
ورجال فوق سن ً 35
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يمنحيم حقوقًا وال يوفر األمن ليم .ويشار إلى أن حصوليم عمى بطاقة ىوية إسرائيمية ىي ميمة
مستحيمة تقر ًيبا.

صحيفة القدس المقدسية2017/2/28 ،

التفاعل مع القدس:
السوداني ومحارب :االحتبلل لم يسمح لوفد "األلكسو" بدخول القدس
اختتمت يوم الخميس ( ،)2/23فعاليات زيارة وفد المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم "األلكسو"
برئاسة مديرىا العام عبد اهلل محارب لفمسطين بعد زيارة عدد كبير من المؤسسات الثقافية والتعميمية
واألثرية في مدن الضفة الغربية .ومنعت سمطات االحتبلل وفد المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم من
دخول القدس الذي كان مقر اًر ضمن البرنامج الفتتاح قصر "األلكسو" في المدينة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/2/23 ،
قمق أوروبي من عمميات اليدم "اإلسرائيمية" في الضفة:
مدينتي القدس ورام اهلل ،عن بالغ قمقيا حيال "استمرار عمميات
أعربت بعثات دول االتحاد األوروبي في
ّ
اليدم اإلسرائيمية لممباني الفمسطينية في الضفة الغربية" ،خبلل العام الجاري .وقالت في تصريح مكتوب
مشترك ،إنيا قمقة من "أوامر وقف العمل والتيديدات المتزايدة باليدم لممنشآت الفمسطينية في الخان
األحمر (شرق القدس) وموقع المدرسة التي تخدم خمسة تجمعات محمية ،والتي صدرت في الضفة
الغربية المحتمة بتاريخ  19فبراير/شباط".
فمسطينيا بسبب عمميات
وبحسب تصريح بعثات االتحاد األوروبي فإن عام  ،2017شيد نزوح 218
ً

اليدم والمصادرة ،وتم إخبلء  135مبنى في المنطقة "ج" لوحدىا ،وكان أكثر من نصف النازحين من
شخصا (من بينيم  31طفبلً) بسبب عمميات اليدم
األطفال .وأضافت" :في شرقي القدس ،نزح 63
ً
ومصادرة واخبلء  31مبنى في عام ."2017
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فمسطينيا جراء  872عممية ىدم في
وقالت بعثات االتحاد األوروبي" :خبلل العام الماضي ،تأثر 6088
ً

المنطقة ج ،بما فييم  1663طفبلً ،وىدم أو مصادرة منشآت إنسانية تم توفيرىا من االتحاد األوروبي أو
الدول األعضاء بقيمة تقارب  536000يورو".
ودعا االتحاد األوروبي السمطات "اإلسرائيمية" إلى "وقف عمميات ىدم المنازل والممتمكات الفمسطينية وفقًا
اللتزاماتيا كقوة محتمة بموجب القانون اإلنساني الدولي ،والكف عن سياسة بناء المستوطنات والتوسع،
والتوقف عن تعيين األرض لبلستخدام اإلسرائيمي الحصري وانكار التنمية الفمسطينية".
وفي سياق متصل ،زار منسق المساعدات اإلنسانية واألنشطة اإلنمائية باألمم المتحدة في األراضي
الفمسطينية المحتمة روبرت بايبر ،ومدير عمميات وكالة غوث وتشغيل البلجئين الفمسطينيين "األونروا" في
الضفة الغربية سكوت أندرسون ،تجمع "خان األحمر" البدوي الفمسطيني شرق مدينة القدس .وقال بايبر
معا لتوفير المساعدة والحماية لممجتمعات الضعيفة مع تأكيد
"يجب عمى دول المجتمع الدولي أن تعمل ً

ضرورة احترام القانون الدولي".

المركز الفمسطيني لئلعبلم +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/2/23 ،
الجمعية البرلمانية المتوسطية تدعو لئلسراع بتحقيق "حل الدولتين" حسب ق اررات األمم المتحدة
قال رئيس الجمعية البرلمانية المتوسطية الجديد "بدور ريكو" في نياية اعمال دورتيا الحادية عشرة في
مدينة بورتو البرتغالية ،يوم السبت (" :)2/25إن البرتغال تؤيد بشدة قرار مجمس األمن الدولي األخير
الذي أكد ضمن ما أكد عميو االعتراف بحل الدولتين ضمن حدود آمنة ومعترف بيا ،تستند الى القانون
الدولي وق اررات الشرعية الدولية التي يجب االلتزام بو من جانب الدولتين فمسطين والدولة العبرية" .وشدد
يعا لموصول إلى "حل الدولتين" في اطار ق اررات األمم المتحدة ومجمس
"بدرو" عمى ضرورة العمل سر ً

األمن الدولي بغرض تحقيق األمن والسبلم في المنطقة ،وأضاف عمينا كجمعية برلمانية متوسطية تمثل
 500مميون نسمة في منطقة حوض البحر األبيض المتوسط العمل بسرعة عمى تحقيق "حل الدولتين"
دوليا.
المجمع عميو ً

ُيشار إلى أن الجمعية البرلمانية لمبحر األبيض المتوسط تأسست عام  ،2005وتضم في عضويتيا 30

برلمان دولة مشاطئة لمبحر األبيض المتوسط ،وكان لممجمس الوطني الفمسطيني دور أساسي في
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تأسيسيا ،وتيدف لئلسيام في ضمان األمن اإلقميمي واالستقرار وتعزيز السبلم في منطقة البحر األبيض
المتوسط؛ وىي منظمة إقميمية تتمتع بمركز المراقب في الجمعية العامة لؤلمم المتحدة ،وتعتبر أنشطتيا
مكممة لعمل غيرىا من الييئات اإلقميمية والدولية المنوط بيا مسؤولية تعزيز األمن واالستقرار والسبلم في
حوض البحر االبيض المتوسط.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/2/25 ،
برلمانيون فرنسيون يطمبون من الرئيس ىوالند االعتراف بدولة فمسطين
نسيا ،ينتمون إلى مختمف االتجاىات السياسية الفرنسية ،من الرئيس الفرنسي
ًا
نائبا
وسناتور فر ً
طمب ً 154

فرنسوا ىوالند ،االعتراف بدولة فمسطين .وكتب البرلمانيون لمرئيس "يجب عمى فرنسا إظيار إرادتيا
رسميا ،باسم حق تقرير المصير غير القابل
لمخروج من المأزق في ىذا النزاع ،من خبلل إعادة التأكيد
ً

لممصادرة ،أن لمشعب الفمسطيني الحق في بناء دولة ،وذلك ضروري سواء الحترام القانون الدولي أو
ألمن الدولة العبرية" .وأضافوا "السيد الرئيس ،أظيروا أنكم عمى مستوى التحدي وال تفوتوا ىذا الموعد مع
التاريخ ،وذلك من خبلل اعترافكم منذ اآلن بدولة فمسطين".
خصوصا النائب
وتمثمت معظم المجموعات السياسية ،من اليسار واليمين ،في الئحة الموقعين التي تضم
ً

االشتراكي جيمبير روجيو رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الفمسطينية ،والنائبين الشيوعيين ماري جورج
بوفيو وبيار لوران ،وعضوي مجمس الشيوخ البيئيتين ألين أرشيمبو واستر بنباسا ،واالشتراكيين ماري نويل
ليينيمان وماتيو ىانوتان وكاترين تاسكا ،والجميوريين جان لوك ريتزر وميشال فوازان.

صحيفة القدس المقدسية2017/2/26 ،
"األثريين العرب" :القدس تعاني من عمميات تيويد قسري تجاوزت تركيبتيا الديمغرافية
أكد أمين عام "اتحاد األثريين العرب" محمد الكحبلوي ،يوم األحد ( ،)2/27أن القدس تعاني من عمميات
تيويد قسري تجاوزت  %80من تركيبتيا العربية والديموغرافية .وشدد الكحبلوي عمى ضرورة تضافر
وتوحيد الجيود من أجل صياغة رؤية واحدة موحدة تعتمد من أجل تفعيل مشروع قرار "اليونسكو" األخير
خالصا .وأضاف ،انو البد أن يكون لمعرب مشروع لحماية
إسبلميا
موقعا
باعتبار المسجد األقصى
ً
ً
ً
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مشير الى أن االتحاد العام لآلثاريين العرب اقترح
ًا
األقصى حتى يوقفوا االعتداء اإلسرائيمي الدائم عميو،
ىذا المشروع الذي ييدف إلى سد الثغرات التي ينفذىا االحتبلل االسرائيمي من أجل تحقيق أىدافو الرامية

إلى إقصاء األقصى.
ومن جانبو أكد شيخ األزىر أحمد الطيب ،أن التراث العربي الثقافي يمثل ذاكرة األمة ونتاج فكرىا وقمة
حضارتيا .وطالب شيخ األزىر ،بالتنقيب في التراث لمعرفة خصائصو وميزاتو في مختمف العصور
واالىتمام بتجديده لتعزيز اليوية العربية والتأكيد عمى منظومة القيم والثوابت.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/2/26 ،
"الخارجية" :غياب عقوبات دولية يشجع الدولة العبرية عمى حسم قضايا "الوضع النيائي" من جانب واحد
أكدت و ازرة الخارجية "أن استمرار الدولة العبرية في تغوليا االستيطاني عمى حساب األرض الفمسطينية
المحتمة ،يعكس حقيقة نوايا ،ومواقف االئتبلف اليميني الحاكم في الدولة العبرية برئاسة بنيامين نتنياىو،
المعادية بشكل واضح لمسبلم القائم عمى حل الدولتين ،واليادفة الى خمق حقائق جديدة عمى األرض ،من
شأنيا حسم قضايا الوضع النيائي التفاوضية من جانب واحد ،وىي تؤكد أيضا غياب شريك سبلم
حقيقي".
وطالبت في بيان ،يوم األربعاء ( ،)2/22المجتمع الدولي ،واألمم المتحدة ،سرعة التحرك لتنفيذ ق اررات
الشرعية الدولية الداعية لوقف االستيطان وبشكل فوري ،وفي مقدمتيا القرار (  ،)2334كما وتطالب
الدول كافة بعدم االكتفاء ببيانات االدانة ،والشجب لبلستيطان ،والقمق من تداعياتو ،خاصة عمى مصير
"حل الدولتين" ،واالنتقال إلى فرض عقوبات حقيقية عمى دولة االحتبلل ،تجبرىا عمى وقف تمردىا عمى
القانون الدولي ،وق اررات الشرعية الدولية ،واالتفاقيات الموقعة.
وأشارت الخارجية إلى "أن ىذه السياسة اإلسرائيمية باتت مكشوفة ،حيث تتعدد أوجو وأساليب االستيبلء
بقوة االحتبلل عمى األرض الفمسطينية ،سواء من خبلل وضع اليد عمييا ،بحجة التدريبات العسكرية ،أو
باعتبارىا محميات طبيعية وحدائق عامة ،أو تخصيصيا كمناطق صناعية ،أو مصادرتيا ،لصالح شق
طرق استيطانية ضخمة ،وجميع ذلك يصب في النياية لمصمحة االستيطان".
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من جية أخرى ،طالبت و ازرة الخارجية الفمسطينية،يوم الخميس ( ،)2/23الدول كافة بإعبلن موقف
صريح وواضح من المحاوالت اإلسرائيمية اليادفة إلى إسقاط "حل الدولتين" ،ودعت اإلدارة األميركية إلى
الخروج عن صمتيا تجاه ىذه المواقف والتصريحات االسرائيمية االستف اززية ،التي تيدد باندثار ثقافة
"السبلم" واغبلق باب المفاوضات ،وتفتح الباب عمى مصراعيو أمام التطرف العنيف في المنطقة .وأدانت
الو ازرة بأقسى العبارات الموقف االستعماري التوسعي الذي عبر عنو نتنياىو في زيارتو الستراليا عندما
قال ..( :أريد أن يتمتعوا بحرية في حكم ذاتي ،ولكن دون القدرة عمى تشكيل تيديد عمينا) ،وأعمنت
رفضيا المطمق لو ،وأكدت أن تمسك الحكومة اإلسرائيمية بمثل ىذه المواقف ،يدفع الجانب الفمسطيني الى
إعادة النظر في االعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفمسطينية والدولة العبرية.
كما طالبت و ازرة الخارجية يوم اإلثنين ( )2/27مجمس األمن الدولي بموقف حازم لوقف تطبيق "قانون
التسوية" ،وذلك باعتماد آليات ممزمة لتطبيق القرار األممي"  ."2334وترى الو ازرة "أن مرور ىذا القانون
في ظل غياب موقف دولي حاسم ورادع ،ىو ما يطمق يد سمطات االحتبلل البتبلع المزيد من األرض
الفمسطينية ،سواء أكانت عامة أو خاصة ،األمر الذي يستدعي تحركاً دولياً عاجبلً في مجمس األمن
الدولي العتماد آليات ممزمة لتطبيق القرار األممي  2334أكثر من أي وقت مضى".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/2/27 ،
ورشة عمل خاصة بحممة جمع تواقيع دعم ق اررات "اليونسكو" األخيرة:
نظمت المجنة الوطنية الفمسطينية لمتربية والثقافة والعموم ،يوم اإلثنين ( ،)2/27ورشة عمل لدعم مبادرة
وزير العدل السابق المحامي شوقي العيسة ،بعنوان "حممة جمع التواقيع لدعم ق اررات اليونسكو بشأن
القدس" ،اليادفة لحشد أكبر عدد ممكن من التواقيع لدعم ق اررات منظمة األمم المتحدة لمتربية والعمم
والثقافة "اليونسكو" ،التي اعترفت بأحقية الفمسطينيين بالمدينة المقدسة ،وذلك في قاعة المعيد الوطني
لمتدريب التربوي في مدينة البيرة.
وشارك في الورشة عدد من ممثمي الو ازرات والمؤسسات الحكومية من محافظات وأجيزة أمنية ،ومؤسسات
أىمية واعبلمية وبمديات ،بحضور أمين عام المجنة مراد السوداني ومساعده ىيثم عمرو ،ودائرتي
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"اليونسكو" والعبلقات العامة واإلعبلم في المجنة ،وصاحب مبادرة حممة جمع التواقيع المحامي العيسة،
والمتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/2/27 ،
مفتي تونس حماية المقدسات في فمسطين مسؤولية عربية والسبلمية
قال مفتي الجميورية التونسية الشقيقة الشيخ عثمان بطيخ خبلل استقبالو مفتي القدس والديار المقدسة
في فمسطين الشيخ محمد حسين ،يوم اإلثنين ( ،)2/28إن حماية القدس بمقدساتيا اإلسبلمية والمسيحية
جميعا .ووعد الشيخ بطيخ بتمبية دعوة زيارة فمسطين في أقرب اآلجال،
ىي مسؤولية العرب والمسممين
ً

قائبلً عقب المقاء ،إن زيارة القدس والصبلة في مسجدىا األقصى ال تدخل في باب "التطبيع" مع الدولة
العبرية بل ىي زيارة تأييد وتضامن ومساندة ودعم لمفمسطينيين الصامدين فوق أرضيم.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/2/27 ،
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مقاالت وحوارات:
ماذا يجري في حي سموان المبلصق لممسجد األقصى؟
إن حي سموان المبلصق
قال الناشط السياسي والباحث المختص في شؤون القدس فخري أبو ديابّ ،
لممسجد األقصى المبارك ،يتعرض ألوسع حممة تيويد صييونية ،جراء ىدم منازل الفمسطينيين وابعادىم
عن الحي.
أن أخطر ما يقوم بو االحتبلل،
وأشار أبو دياب في تصريحات خاصة لـ"المركز الفمسطيني لئلعبلم" إلى ّ

ىو إجبار أىالي حي سموان عن طريق محاكم وأوامر البمدية ىدم منازليم بإدعاء عدم وجود تراخيص
بناء خبلل مدة محددة.
وأضاف" :إذا لم تنفذ عممية ىدم المنازل من أصحابيا ،تقوم البمدية بيدم المنازل ،وتدفيع أىالي الحي
تكاليف باىظة تتراوح ما بين  100-80ألف شيكل".
واستيجن الناشط المقدسي الطريقة التي يتعامل بو االحتبلل مع الفمسطينيين ،متسائبلً" :كيف لفمسطيني
بنى منزلو من سنين أن ييدمو بيده ،فيدم البيت ليس ىو فقط ىدم جدرانو بل ىو ىدم مستقبل األسرة
بكامميا وتشتيتيا".
مستوطنا يعيشون في  18بناية في
وقُ ّدر عدد المستوطنين في عام  2011في سموان بحوالي 350
ً

القرية ،حيث ازداد ىذا العدد بشكل كبير مع استيبلء المستوطنين عمى  33شقة إضافية في أواخر عام
.2014
منع التراخيص
قيودا مشددة عمى البناء في سموان مما يبقي السكان أمام خيارين ىما :البناء
وتفرض بمدية االحتبلل ً
بدون رخصة ،أو العيش في أحياء مكتظة جدا ،ويؤدي الخيار األول إلى ىدم المنزل من بمدية االحتبلل
بحجة عدم الترخيص ،أو في أفضل الحاالت إلى تحرير مخالفات باىظة بحق أصحاب المنزل.
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وعبر أبو دياب ،عن غضبو وأىالي سموان ،تجاه ممارسات االحتبلل؛ حيث يرفض منحيم أي تراخيص
ّ
بناء جديدة ،أو إعادة البناء لمنازليم التي ىدميا.

وقال" :ال يوجد من يدعم أىالي حي سموان الذين تيدم منازليم؛ ال مؤسسات رسمية سواء كانت عربية أو
إسبلمية ،في حين ّأنيم يجابيون التغول االستيطاني وحدىم".

ورغم ذلك ،فأشار عضو لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سموان ،إلى معنويات أىالي حي سموان

أن ما يقدمو أىالي حي سموان ضريبة يدفعيا المواطن المقدسي في سبيل الصمود والثبات
العالية ،مؤ ّكداً ّ
والمرابطة في مدينة القدس ،ومن أجل إفشال المخططات التيويدية التي يتعرض ليا الحي.

أن حي سموان يشتير بعيون المياه؛ فيوجد الكثير من الينابيع فييا ،باإلضافة إلي
ويوضح أبو دياب ّ

األنفاق التي حفرت في عيد الكنعانيين والبيزنطيين والرومان والفترة اإلسبلمية التي تمتد من حي سموان
باتجاه البمدة القديمة والمسجد األقصى.
أن االحتبلل يعمل ليل نيار مستغبلً تمك األنفاق ،من أجل الدخول إلى أسفل المسجد
ولفت إلى ّ

األقصى ،مبيناً ّأنو يمارس أيضاً عممية التزوير منذ سنوات طويمة بحق حي سموان بما يحوي من آثار

رومانية وبيزنطية وكنعانية واسبلمية ،لمعالجتيا وجعميا بطرق مختمفة آثا ار لمحضارة الييودية حسب
زعميم.
بأن حي سموان ىو بداية الدولة الييودية األولى ويطمق
أن االحتبلل يحاول االدعاء ّ
ويبين أبو دياب ّ

أن ىذا ادعاء كاذب لم يثبت حتى في الحفريات التي قام بيا خبلل
عمييا مدينة "الممك داود" ،مشدداً ّ

عشرات السنين ولم يثبت تاريخياً وال عممياً ،لذا يحاول إعادة السيطرة عمى ىذا الحي.

ويواجو أىالي سموان خطر الترحيل المستمر من بيوتيم ،وتستخدم سمطات االحتبلل في تحقيق ذلك قانون
سن في األساس لمنع البلجئين الفمسطينيين من العودة إلى بيوتيم التي ُىجروا منيا
"أمبلك الغائبين" الذي ّ
عام  ،1948ومنذ عام  2004وظّفت سمطات االحتبلل ىذا القانون بيدف االستيبلء عمى البيوت

الفمسطينية في القدس التي تعود ممكيتيا ألفراد سحبت بطاقات إقامتيم "اإلسرائيمية".

المركز الفمسطيني لئلعبلم2017/2/22 ،
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ببلط القدس  ..حالة معمارية خاصة تمنحيا صفة الديمومة
تشيد القدس حالة معمارية فريدة من نوعيا وتغيرات متوالية جاءت تباعاً لمستوى المدينة وتشعباتيا
السكنية  ،ضمن االحياء واالزقة الممتوية العديدة في القدس  ،وترافق مع المعمار المقدسي اىتمام وافر
باعمار الطرق والعقبات والمدرجات المنبثقة ضمن العقبات خاصة في الحيين االسبلمي والمسيحي في
المدينة المقدسة داخل االسوار .
ويقول الباحث في تاريخ القدس االستاذ روبين ابوشمسية ل "القدس" ان اولى مراحل الترصيف تمك التي
تمت في الفترة الرومانية وحص اًر في القرن الثاني الميبلدي أي فترة بناء ىادريان لمدينة ايميا كابيتولينا
(القدس الرومانية) في مستوى ينخفض عن مستوى المدينة الحالي باربعة امتار تقريباً  ،مضيفا انو لما
تمت عمميات الحفر االثري في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي  ،اكتشفت اجزاء مختمفة من
التبميط لممدينة في كل من شوارع الكاردو (الشارعان المتجيان من الشمال الى الجنوب أي باب خان
الزيت وطريق الواد) والديكامانوس (الشوارع المتجية من الغرب إلى الشرق) ضمن خارطة القدس
المعمارية التي صممت عمى الطريقة اليونانية والبناء بالطريقة الييبودامية او المدن الشبكية.
وتابع يقول" :لذلك تم رفع مستوى بعض الحجارة الى المستوى الحالي لممدينة حيث نشاىد ذلك في طريق
الواد وطريق حارة النصارى وبعض الطرق المتفرعة في ما يسمى اليوم حارة الييود".
التبليط األموي ...
اما المرحمة الثانية في التبميط  ،فكانت في المرحمة االسبلمية المبكرة أي العيد االموي حيث نشاىد بقايا
التبميط االموي لممدينة من ذلك العيد في كل من الحي االسبلمي وخاصة العقبات شمالي الحرم ،
والمرحمة الثالثة جاءت تباعا في الفترات الصميبية وااليوبية والممموكية التي بقي الجزء االكبر منيا في
الحيين االسبلمي والمسيحي .
واشار الى ان من شواىد المراحل السابقة ببلط طريق حارة النصارى وطريق مار فرنسيس وبقية الطريق
المتفرعة الممتدة والمتشعبة داخل الحي المسيحي .

26

المرحلة الرابعة ....
وأوضح الباحث ابو شمسية  ،ان المرحمة الرابعة الواضحة معمارياً في ازقة القدس من حيث تبميط
الشوارع والعقبات واالزقة في احياء المدينة المختمفة فكانت في العيد العثماني حيث تميز التبميط برصف
الطرق بحجارة صغيرة او متوسطة مستطيمة متناسقة من حيث الحجم ومصقولة والتي اخذت من
المحاجر المقدسية والمحاجر المحيطة بالقدس والتي سميت بعد صقميا بالحجر المزي الذي تميز بممعانو
وتماوج الونو من ابيض إلى احمر الى ارجواني.
بالط حديث ....
ولفت الى انو في السبعينيات من القرن الماضي عمدت بمدية القدس االسرائيمية في مشروع شامل الى
ازالة ببلط القدس العثماني واستبدالو بببلط حديث في معظم احياء المدينة غير انيا تركت بعض الشوارع
محتفظة بالببلط العثماني مثل طريق المجاىدين وجزء من العقبات في الحيين االسبلمي واالرمني وبعض
طرق ما يسمى "حارة الييود" اليوم ،بينما رفعت بعض الببلطات من شوارع البمدة القديمة في العيد
الروماني الى المستوى الحالي والتي تميزت بكبر حجميا وصقميا ونشاىد ذلك واضحا في اجزاء صغيرة
في شارع الواد وطريق حارة "سويقة الييود" والساحة المركزية في الحي الييودي واجزاء في حارة
النصارى.
وبين الباحث في تاريخ القدس ان التبميط في الفترة الحديثة تميز اما باستخدام الحجر المستطيل المنقور
او الحجارة الصغيرة المنقورة ومعظميا من الحجارة الجيرية التي تناسقت مع مفيوم العمارة العثمانية بعيدا
عن الصقل بسبب صعوبة السير عمى الحجر المصقول خاصة في فترات نزول االمطار.
العهد العثماني المتأخر ....
واشار الى انو في العيد العثماني المتأخر " فترة االصبلحات العثمانية وفترة عبد الحميد الثاني أي مرحمة
خروج البناء خارج االسوار في االحياء المحيطة بالبمدة القديمة وخاصة في الجيات الثبلث الشمالية
والغربية والجنوبية وتحديدا في طريق عقبة المنزل وحي الشيخ جراح وحي المص اررة ونسيبة والمسعودية
وحي الحسينية وحي باب الساىرة وحي الداودية أي حي النبي داود" ايضاً طال الترصيف اجزاء مختمفة
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من الشوارع المحيطة باالسوار من الخارج في العيد المذكور وال تزال بعض االرصفة تشيد عمى المعمار
العثماني المتأخر  ،وفي الفترة االردنية حيث استحدثت الحكومة شارع صبلح الدين  .وتم ايضا الكشف
عن تبميط عثماني في اجزاء كثيرة منو  ،ما لبثت بمدية القدس أن ازالتو ونقمتو الى شوارع ضمن االحياء
الييودية المختمفة التي نشأت في الفترة العثمانية المتأخرة مثل حي "مشير مونحبلت  ،شفعو وافن يسرائيل
ومئة شعاريم  ،واستبدلتيا بشوارع مرصوفة بالزفت في منطقة شارع صبلح الدين وعقبة المنزل
والمص اررة ،بينما أبقت عمى الببلط العثماني في حي النبي داود.
حجر جيري ....
وخمص الباحث ابو شمسية الى القول" :عموماً تميز حجر التبميط في مدينة القدس خاصة البمدة القديمة
 ،بأنو حجر جيري أُخذ من محاجر القدس والذي تميز بثبلث سمات ىي  :أنو حجر من النوع المسمى
بالمالكي حيث يتميز بنسبة عالية المتصاص الماء واالحتفاظ بو ،والسمة الثانية صبلبتو وقدرتو عمى
الصمود امام حاالت الطقس والتعرية الجوية  ،والسمة الثالثة تقبل الحجر المالكي الجيري لمصقل والتمميع
بسبب احتوائو عمى بمورات كريستالية المعة بعد صقميا .وتبقى حالة التبميط لشوارع البمدة القديمة في
القدس حالة معمارية خاصة تشيد لمقدس بمفيوم حضاري متميز يمنح ليا صفة الديمومة المعمارية
الناىضة في كل الفترات التي توالت عمييا.
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