تقرير القدس اإلخباري األسبوعي
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الخبر الرئيس:
ويصدر أوامر بيدـ مساكف
االحتالؿ ييدـ ّ
عدة منشآت في القدس ُ

أخرى

أبرز العناوين:
 19 ألؼ مستوطف يقتحموف األقصى منذ بداية العاـ

 لجاف كشؼ األضرار عف اقتحامات األقصى :سمطات االحتالؿ عبثت بالمسجد وال مفقودات
 مقدسيوف يؤدوف الجمعة أماـ منزؿ "شماسنة" بالشيخ جراح

يصعد مف عمميات اعتقاؿ المقدسييف ويعتقؿ الشيخ رائد صالح
 االحتالؿ ّ
 االحتالؿ يبني مئات الوحدات االستيطانية بالقدس
 ألوؿ مرة منذ  .. 2009اليجرة المعاكسة األعمى في الدولة العبرية

 مؤسسة القدس الدولية تصدر تقدير موقؼ عف آفاؽ استثمار انتصار ىبة باب األسباط في األقصى

***

شؤون المقدسات:
لجاف كشؼ األضرار عف اقتحامات األقصى :سمطات االحتالؿ عبثت بالمسجد وال مفقودات
نشرت إدارة األوقاؼ االسالمية في القدس المحتمة ،يوـ األربعاء ( ،)8/9النتائج األولية لمجاف كشؼ
األضرار عف اقتحامات المسجد األقصى ،ما بيف  14إلى  27يوليو/تموز الماضي ،وأكدت أف الشرطة
المس بالموجودات التاريخية .وشمؿ
اإلسرائيمية أتمفت محتويات في أقساـ المسجد األقصى ولكف مف دوف ّ

ومكتبتي المسجد ،وقسـ أحياء التراث
الكشؼ محتويات وممتمكات مركز مخطوطات المسجد األقصى،
ّ
اإلسالمي والمتحؼ اإلسالمي.
في الوقت نفسو ،أدانت دائرة أوقاؼ القدس بشدة "إتالؼ قوات االحتالؿ مواد كيميائية تستخدـ لتنظيؼ
وترميـ الوثائؽ القديمة في قسـ المخطوطات ،وكذلؾ تكسير عشرات أقفاؿ الغرؼ والخزائف المغمقة وبعثرة
صارخا واعتداء غير مبرر ضد حرمة وقداسة مرافؽ
قانونيا
محتوياتيا والعبث فييا ،مما يش ّكؿ انتيا ًكا
ً
ً

خصوصا في الفترة ما بيف  16-14يوليو/تموز".
المسجد األقصى المبارؾ
ً

وأضافت أف السمطات اإلسرائيمية أقدمت عمى اقتحاـ وفتح أجيزة الكمبيوتر في مركز المخطوطات ،وربما

تـ أخذ نسخ مف الممفات اإللكترونية الموجودة عمى ىذه األجيزة رغـ أف الممفات ال تزاؿ موجودة عمى
أجيزة المركز دوف نقصاف".
وأضافت أوقاؼ القدس" :أما بالنسبة لممتحؼ اإلسالمي فقد تبيف أنو ،وبالرغـ مف اقتحاـ المتحؼ والعبث
تبيف سالمة جميع محتويات المتحؼ كاممة وغير
بموجوداتو عدة مرات إال أف فريؽ الكشؼ خرج بنتيجة ّ

عددا وحاالً في
منقوصة كما ىو الحاؿ بالنسبة لسالمة جميع المخطوطات والمطبوعات وأجيزة الحاسوب ً
مستودع المخطوطات في مكتبة المسجد األقصى وقسـ المطبوعات القديمة".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/8/9 ،
المجنة الرئاسية لشؤوف الكنائس :إقرار صفقة "باب الخميؿ" سياسي بامتياز ويستيدؼ مدينة القدس
أكدت المجنة "الرئاسية العميا لشؤوف الكنائس" في فمسطيف خالؿ اجتماعيا الطارئ يوـ األربعاء ()8/9
"أف القرار الجائر الذي صدر عف المحكمة المركزية اإلسرائيمية بخصوص الصفقة المشبوىة التي عقدت
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في زمف البطريرؾ السابؽ ارينيوس في العاـ  2004وعرفت بػ ػ ػ(صفقة باب الخميؿ بالقدس) سياسي
بامتياز ،ويستيدؼ مدينة القدس عاصمة دولة فمسطيف" ،ودعت المجنة إلى توحيد جميع الجيود الوطنية
الرسمية ،والشعبية ،مف أجؿ مواجيتو ،وافشالو.
وأشارت إلى أف القرار المذكور قد تجاىؿ جميع أساليب الغش ،والرشوة ،والخداع ،التي استخدميا
المستوطنوف ،وأحد المتعاونيف معيـ ،داخؿ البطريركية ،مف أجؿ تمرير ىذه الصفقة .وأوضحت أف قرار
الضـ اإلسرائيمي ىو باطؿ ،وال يحؽ لمحكمة تمثؿ االحتالؿ أف تفرض ق اررتيا عمى الجزء المحتؿ مف
المدينة ،لتكريس األمر الواقع االحتاللي عمييا" .وأكدت أف "إحباط ىذا القرار ىو موقؼ وطني بامتياز،
وعمى ىذه الخمفية فقد تمت مناقشتو عمى أعمى المستويات في فمسطيف ،واألردف ،بيدؼ تنسيؽ الخطوات
المشتركة إلحباطو".
وفي سياؽ متصؿ ،أعمف بطريرؾ الروـ االرثوذكس ثيوفيموس الثالث ،يوـ السبت ( ،)8/12أف البطريركية
سوؼ تستأنؼ عمى قرار المحكمة "المركزية" االسرائيمية األخير بشأف قضية "باب الخميؿ"  ،إلى المحكمة
"العميا" .وتابع ":ومما يزيد مف حدة قمقنا بشأف تسييس قضية "باب الخميؿ" ىي اإلجراءات األخيرة التي
عضوا في الكنيست ،بتوقيعيـ قبؿ أسبوعيف عمى مشروع قانوف مقترح لمنقاش والذي إذا ما
اتخذىا 40
ً
أقر ،فإنو سيقيد بشدة حقوؽ الكنائس في التعامؿ بحرية واستقاللية مع أراضييا ،وييدد بمصادرة تمؾ
االراضي ".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +صحيفة القدس المقدسية2017/8/13 ،
 19ألؼ مستوطف يقتحموف األقصى منذ بداية العاـ:
مستوطنا يوـ األربعاء ( (8/9المسجد األقصى المبارؾ بحراسة معززة مف قوات
اقتحـ حوالي 70
ً
االحتالؿ الخاصة .فيما منعت سمطات االحتالؿ لميوـ الثاني عمى التوالي ،أىالي مدينة أـ الفحـ مف

الدخوؿ إلى المسجد األقصى والصالة فيو.
وأدى عشرات آالؼ المصميف مف القدس واألراضي المحتمة عاـ ،48صالة الجمعة ( ،)8/11في المسجد
األقصى وسط إجراءات أمنية إسرائيمية مشددة .وانتشرت قوات كبيرة مف شرطة االحتالؿ ،وما يسمى
حرس الحدود ،عمى أبواب المدينة والمسجد ،ووضعت الحواجز ،ودققت في ىويات المصميف وخاصة
الشباف منيـ.
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وأفادت وكالة "قدس برس" ،يوـ األحد ( ،)8/14أف  69مستوطناً ييودياً اقتحموا المسجد األقصى برفقة
مرشدييـ الذيف قدموا شروحات ليـ حوؿ "المعبد" ،كما اقتحـ  15عنص اًر مف مخابرات االحتالؿ المسجد
أمنت شرطة االحتالؿ ،يوـ اإلثنيف ( ،)8/14الحماية لػ 73
خالؿ الجولة االستكشافية الصباحية .فيما ّ

مستوطنا ييوديًّا ،خالؿ اقتحاـ باحات المسجد األقصى المبارؾ بمدينة القدس المحتمة .وفي السياؽ ذاتو،
ً
نقؿ عضو الػ"كنيست" المتطرؼ ييودا غميؾ مكتبو ٍ
احتجاجا عمى استمرار
ليوـ واحد إلى باب األسباط؛
ً

منع أعضاء "الكنيست" مف اقتحاـ األقصىًّ ،
عادا ذلؾ خوؼ مف الرأي العاـ األردني.

إلى ذلؾ ،حذرت حكومة الفمسطينية مف خطورة استمرار اعتداءات المتطرفيف اإلسرائيمييف عمى المسجد
األقصى المبارؾ .وأداف المتحدث الرسمي باسـ الحكومة يوسؼ المحمود ،ما سمي "بنقؿ مكتب"
المتطرؼ ييودا غميؾ ٍ
ليوـ واحد عند باب األسباط ،وشدد عمى أف ىذه الخطوة سواء كانت ليوـ أو
مستوطنا المسجد
صارخا عمى أقدس مقدسات المسمميف .فيما اقتحـ 119
اعتداء
لدقيقة ،فإنيا تشكؿ
ً
ً
ً
األقصى يوـ الثالثاء ( ،)8/15بحراسة مشددة مف قوات االحتالؿ الخاصة.

مف جية أخرى ،كشفت إحصائية إسرائيمية صادرة عف "جماعات المعبد" أف  19ألؼ مستوطف اقتحموا
قياسيا في عمميات االقتحاـ التي تستيدؼ
قما
ً
منذ بداية العاـ الجاري المسجد األقصى ،ليسجموا بذلؾ ر ً

مستوطنا اقتحموا األقصى الشير الجاري
المسجد األقصى منذ سنوات طويمة .وأشارت إلى أف 3220
ً

فقط (أي خالؿ عشرة أياـ) ،وىو رقـ لـ يسجؿ منذ عاـ  ،1967موضحة أف األسبوع األخير سجؿ
مستوطنا لألقصى بزيادة تقدر بػ  %142مقارنة بنفس األسبوع مف العاـ الماضي.
اقتحاـ 493
ً

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ،
2017/8/15

شؤون المقدسيين:
"التربية" و"الحؽ في المعب" توقعاف اتفاقية شراكة لدعـ مدارس القدس:
وقّع وزير التربية والتعميـ العالي الدكتور صبري صيدـ ،ومدير عاـ مؤسسة "الحؽ في المعب" ( Right
 )To Playجميؿ سوالمة ،يوـ األربعاء ( ،)8/9اتفاقية شراكة لدعـ بعض مدارس القدس وتأىيميا لتكوف
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بيئتيا مناسبة لمتعمـ مف خالؿ المعب ،وتنفيذ عديد النشاطات التي تسيـ في حماية األطفاؿ المقدسييف
وضماف مشاركتيـ في النشاطات والفعاليات التي تتضمنيا االتفاقية.
أف االتفاقية تنفذىا الو ازرة بالشراكة مع المؤسسة ضمف مشروع "النيوض بحقوؽ النساء واألطفاؿ
يذكر ّ

الميمشيف في القدس" ،ويتـ ىذا المشروع بالشراكة مع مؤسسة "ىنريش بوؿ" بتمويؿ مف االتحاد
األوروبي ،وىو عبارة عف تجمع مؤسساتي بيف  5منظمات محمية ودولية.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا2017/8/9 ،
بحث إيجاد حموؿ لمشاكؿ تسوية األراضي لحاممي ىوية القدس
بحث رئيس ىيئة تسوية األراضي والمياه القاضي موسى شكارنة ،مع عضو "الكنيست" طمب الصانع،
آفاؽ التعاوف ،خاصة فيما يخص أذونات الشراء لممواطنيف ذوي الجنسيات غير الفمسطينية وحاممي ىوية
القدس ،وايجاد كافة الحموؿ لمشاكؿ التسوية ليذه الفئة ،ضمف الخطوات واإلجراءات القانونية المتبعة في
الدوائر المختصة وذات العالقة.
شرحا مفصالً حوؿ أىمية التسوية
وقدـ القاضي شكارنة ،لدى استقبالو الصانع والوفد المرافؽ لو،
ّ
ً
وأىدافيا ،والتي تؤدي إلى الحفاظ عمى األرض مف التسريب ،خاصة في ظؿ استمرار االحتالؿ

اإلسرائيمي ،وتحقيؽ السمـ األىمي ،وتثبيت حقوؽ الممكية لممواطف الفمسطيني.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا2017/8/9 ،
اقتحاـ مستشفى المقاصد  ..ىذا ما حدث يوـ  21يوليو:
أظير تقرير حقوقي متخصص لمنظمة "أطباء مف أجؿ حقوؽ اإلنساف" (إسرائيمية) نشر يوـ األحد
( ،)8/13اقتراؼ االحتالؿ اإلسرائيمي ،انتياكات جسيمة ،وقوة مفرطة خالؿ اقتحاـ مستشفى المقاصد في
مبالغا فييا
القدس المحتمة ،في خضـ مواجيات األقصى .وتضمف التقرير وصفًا الستخداـ االحتالؿ قوة
ً
المس الجسدي باألطباء والتيديد باعتقاليـ .وورد في
خالؿ عمميات تفتيش عف مصابيف ،بما في ذلؾ ّ

ولوثوا غرفة العمميات ،وألحقوا أض ار ار
التقرير أف جنود االحتالؿ دفعوا زوار المرضى وأفراد عائالتيـّ ،
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بمعداتيا .وتضمف التقرير شيادات مف أطباء وممرضيف وممرضات وفنيي مختبرات كانوا في المستشفى
خالؿ عممية االقتحاـ.
وقاؿ مسؤولوف في منظمة "األطباء لحقوؽ اإلنساف"" :حتى لو كاف لدى الشرطة إثباتات أو شبيات حوؿ
وجود نشاطات غير قانونية في المستشفى ،كاف يتوجب عمييـ تنسيؽ دخوليـ مع إدارة المستشفى ،إذ
ىكذا باإلمكاف الحفاظ عمى النشاطات الطبية وسالمة فرؽ العالج والمصابيف" .ويختتـ التقرير بتحميؿ
مرخص مف و ازرة الصحة اإلسرائيمية.
حقوقي -أخالقي صارـ يؤكد انتياؾ حرمة حماية مستشفى عاـ ّ

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/8/13 ،

مقدسيوف يؤدوف الجمعة أماـ منزؿ "شماسنة" بالشيخ جراح
شارؾ العشرات مف المقدسييف في صالة الجمعة ( ،)8/11قبالة منزؿ عائمة شماسنة ،في القدس المحتمة،
الميددة باإلخالء لمصمحة الجمعيات االستيطانية .وشدد رئيس الييئة اإلسالمية العميا ،الشيخ عكرمة
صبري ،في خطبتو لممشاركيف ،بقولو :إف وجودكـ اليوـ عمى ىذه األرض المباركة يأتي لمتضامف مع
أصحاب الحقوؽ ،ومع عائمة شماسنة ،ومع كؿ عائمة ميددة باإلخالء ،وندد الشيخ صبري بسياسة ىدـ
المنازؿ.
المحدؽ بإخالء
إلى ذلؾ ،عبرت بعثات دوؿ االتحاد األوروبي في القدس وراـ اهلل عف قمقيا إزاء التيديد ُ
عائمة شماسنة مف بيتيا في حي الشيخ جراح في شرقي القدس .وقاؿ االتحاد" :في حاؿ تنفيذ ىذا

اإلخالء فإنو سيكوف األوؿ في تمؾ المنطقة منذ عاـ  ،"2009منبيًا إلى تحريؾ مخططات استيطانية
تيديدا
واخالء منازؿ في الشيخ جراح .وأ ّكد أف عائمة شماسنة ىي إحدى العائالت المقدسية التي تواجو
ً
باإلخالء مف بيوتيا؛ حيث يبمغ عدد ىذه العائالت  130عائمة عمى األقؿ ،وتقطف في شرقي القدس

خاصةً في حي الشيخ جراح وسمواف والبمدة القديمة وبيت صفافا.
وقالت وكالة األمـ المتحدة لغوث وتشغيؿ الالجئيف (األونروا) ،يوـ الثالثاء ( )8/15إنيا تشعر بالقمؽ
حياؿ اآلثار اإلنسانية المترتبة عمى التيديد اإلسرائيمي بإخالء عائمة شماسنة مف منزليا في الشيخ جراح،
ودعت السمطات اإلسرائيمية إلعادة النظر في قرارىا.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/8/15 ،
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مواجيات في أحياء القدس المحتمة وتضييؽ عمى المقدسييف:
فجرت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي أبواب عدد مف منازؿ المواطنيف ،خالؿ دىميا في ساعات فجر
ّ
األربعاء ( ،)8/9في حارة السعدية في القدس القديمة وحي عيف الموزة ببمدة سمواف .فيما اقتحمت قوات
االحتالؿ فجر الخميس ( ،)8/10حي المطار في مخيـ قمنديا شماؿ القدس المحتمة وفتشوا منزؿ األسير
عايد الشوعاني .فيما بدأت قوات االحتالؿ فجر الخميس ،بحممة تفتيش واعتقاالت في منطقة شارع الواد
بمدينة القدس المحتمة.
إلى ذلؾ ،اقتحمت قوات االحتالؿ مكاتب موقع "أخبار القدس" ،ومركز "االعالـ المستقؿ" في بمدة
العيزرية جنوب شرؽ القدس المحتمة ،واستولت عمى أجيزة الحاسوب ،وشرائح التصوير ،وأتمفت محتويات
المكاتب ،واستولت عمى جواؿ مدير المركز رامي عالرية ،في الوقت الذي احتجزت فيو سكاف البناية
بغرفة لساعات ،لحيف االنتياء مف عمميات التفتيش.
وواصمت سمطات االحتالؿ االسرائيمي ،يوـ الخميس ( )8/10ولميوـ الثالث عمى التوالي ،نصب الحواجز
العسكرية عمى مدخؿ القرى الرئيس والوحيد والذي ُيعرؼ بػ"النفؽ" الممتد لثالثة كيمومترات ،أسفؿ الجدار
العازؿ ،شماؿ غرب القدس المحتمة .ويشكؿ ىذا النفؽ الممر األجباري الوحيد لػ 10قرى شماؿ غرب
القدس ( قطنة ،وبدو ،وبيت سوريؾ ،وبيت عناف ،والقبيبة ،وبيت دقو ،وبيت أجزا ،وخراب أـ المحـ،
وبيت إكسا ،والنبي صموئيؿ) .وشنت طواقـ مشتركة مف الضريبة التابعة لبمدية االحتالؿ في القدس
وقوات االحتالؿ ،حممة بحؽ عدد مف المحاؿ التجارية في في شارع الواد ،وسوؽ باب خاف الزيت في
مبررة.
البمدة القديمة ،وصفيا التجار بأنيا كيدية وغير ّ

وادعى جياز األمف العاـ اإلسرائيمي "الشاباؾ" ،صباح الثالثاء ( ،)8/15أنو "ضبط وصادر أمو ًاال" بزعـ

أف حركة حماس نقمتيا لعائالت منفذي العمميات في القدس المحتمة .وبحسب بياف الشاباؾ ،فإنو تمت
مصادرة ممتمكات مف بينيا مركبات وغيرىا بقيمة  130ألؼ شيكؿ ،باإلضافة إلى مبمغ  100ألؼ شيكؿ
تـ نقميا مف قطاع غزة إلى عوائؿ منفذي العمميات
تمت مصادرتو مف عائالت مف مدينة القدس ،والتي ّ
معتبر أف تمؾ األمواؿ اليدؼ منيا "تشجيع اإلرىاب"
ًا
عبر أشخاص تنقموا ما بيف غزة والضفة والقدس،
وتقديـ الدعـ المالي لعائالت منفذي العمميات.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +صحيفة القدس المقدسية2017/8/15 ،
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ويفرج عف آخريف:
ويبعد ُ
االحتالؿ يمدد توقيؼ عدد مف المقدسييفُ ..

مددت محكمة االحتالؿ في القدس المحتمة يوـ األربعاء ( ،)8/9اعتقاؿ المواطف عايد عبد الحميد عواد،
ونجمو عبد الحميد .مف جية أخرى ،قررت المحكمة "العميا" االسرائيمية يوـ الخميس ( )8/10تخفيض
الحكـ لمطفؿ المقدسي احمد مناصرة سنتيف ونصؼ ليصبح حكمو تسع سنوات ونصؼ .وكاف الطفؿ
عاما بزعـ تنفيذه ىجوـ بسكيف عاـ  2015عندما كاف في الثالثة
مناصرة قد حكـ عميو بالسجف ً 12
عشرة مف عمره ،حسبما اعمنت محاميتو .وفرضت قوات االحتالؿ االسرائيمي يوـ اإلثنيف ( )8/14عمى

مددت فيو اعتقاؿ والدىا ناصر.
الفتاة المقدسية فكرت عبد المطيؼ ،الحبس المنزلي في الوقت الذي ّ
وكانت قوات االحتالؿ اعتقمت المواطف ناصر وابنتو فكرت فجر األربعاء الماضي مف منزليما في حارة
السعدية بالقدس القديمة.
فيما قدـ االدعاء اإلسرائيمي الئحة اتياـ ضد ثالثة شباف مف شرقي القدس ينتموف لمجبية الشعبية بتيمة
تشكيؿ خمية والتخطيط لتنفيذ ىجمات .ووفقا لالئحة االتياـ فإف الشباف الثالثة عمموا عمى تشكيؿ الخمية
في مارس مف العاـ الجاري ،وتـ اعتقاليـ في شير يوليو الماضي ،وخططوا في ىذه الفترة لتنفيذ ىجمات
ضد سيارات إسرائيمية ووضع عبوات ناسفة .إلى ذلؾ ،أصدرت محكمة عوفر العسكرية التابعة لالحتالؿ،
ق ار اًر بإحالة النائب عف القدس المحتمة محمد محمود حسف أبو طير (  65عاماً ) لالعتقاؿ اإلداري لمدة
 6شيور .كذلؾ مددت محكمة االحتالؿ االسرائيمي ،اعتقاؿ السيدة فدوى حمادة وزوجيا مازف حمادة ،مف
سكاف قرية صور باىر جنوب شرؽ القدس المحتمة ،لمدة خمسة أياـ .بينمت استدعت قوات االحتالؿ
الطفؿ جاد الرجبي ( 7سنوات) مف سكاف بمدة سمواف جنوب المسجد األقصى ،لمتحقيؽ معو.
مف جية أخرى ،سمّمت قوات االحتالؿ يوـ اإلثنيف ،نائب رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي المحتمة
عاـ  ،48الشيخ كماؿ الخطيب ق ار اًر بتجديد منع دخولو القدس المحتمة حتى تاريخ  31أكتوبر/تشريف أوؿ
المقبؿ .يذكر أف االحتالؿ يمنع الخطيب مف دخوؿ القدس منذ نوفمبر/تشريف ثاف .2015

المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +صحيفة القدس المقدسية،
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يصعد مف عمميات اعتقاؿ المقدسييف ويعتقؿ الشيخ رائد صالح:
االحتالؿ ّ

فمسطينيا بعد إصابتو بالرصاص ،خالؿ
اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ األربعاء ( ،)8/9عامالً
ً
مالحقتيا ٍ
لعدد مف العماؿ الفمسطينييف في بمدة صور باىر جنوب شرؽ القدس المحتمة .كما اعتقمت
الشاب عمي دمدـ ،بعد دىـ منزلو ببمدة العيزرية جنوب شرؽ القدس المحتمة.
فيما اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ الخميس ( 4 ،)8/10مواطنيف بعد دىـ منازؿ ذوييـ في
البمدة القديمة بالقدس ،وىـ :يوسؼ العماوي ،وعالء نجيب ،ويوسؼ حزينة ،ومحمود ادريس .كما اعتقمت
تمؾ القوات مف حي جبؿ الزيتوف /الطور المواطف سميماف الصياد ،ومف مخيـ شعفاط اعتقمت أحمد
سويمـ ،ومف مخيـ قمنديا :عالء نجيب ،ويوسؼ نجيب ،وباسؿ حماد .فيما اعتقمت مخابرات االحتالؿ،
شابا مف داخؿ مركبتو ،خالؿ مروره عمى حاجز لالحتالؿ في المدخؿ الغربي لبمدة العيسوية.
ً

كذلؾ اعتقمت قوات االحتالؿ عصر الخميس 3 ،مصميف مف داخؿ مسجد "أبو ىريرة" في بمدة العيزرية

شرؽ مدينة القدس المحتمة ،بعد اقتحاـ المسجد وخمع أبوابو الخارجية ،والعبث بمحتوياتو .واعتبر وزير
األوقاؼ والشؤوف الدينية يوسؼ ادعيس ،ىذا العمؿ عنصرية استف اززية جديدة تضاؼ إلى قائمة الجرائـ
اإلسرائيمية المتسمسمة بحؽ المقدسات واألماكف المقدسة.
فمسطينيا مف قطنة
وقاؿ متحدث عسكري إسرائيمي ،صباح الجمعة ( ،)8/11إف قوة مف الجيش اعتقمت
ً

"بعد أف عثرت عمى مسدس وذخيرة داخؿ منزلو" .وفي سياؽ متصؿ ،ذكر متحدث باسـ "حرس الحدود"
االسرائيمي أف قواتو اعتقمت فمسطينييف اثنيف مف مخيـ شعفاط بشبية مشاركتيما في مواجيات ضد
االحتالؿ.
فيما اقتحمت قوة معززة مف جنود وآليات االحتالؿ ،يوـ األحد ( ،)8/13بمدة العيسوية وسط القدس
شابا واقتاده إلى جية غير معمومة .كما اعتقمت قوات االحتالؿ مساء األحد في حي
المحتمة ،واعتقمت ً
اطنا بعد إصابتو بجروح بزعـ نيتو تنفيذ عممية .وقالت شرطة االحتالؿ إف المقدسي (52
بيت صفافا ،مو ً

عاما) اعتقؿ في سياؽ ما وصفتو أنو "نشاط أمني" بالتعاوف مع جياز "الشاباؾ".
ً
واعتقمت قوات االحتالؿ ،وفؽ مصادر محمية ،يوـ اإلثنيف ( ،)8/14أربعة شباف مف بمدة سمواف جنوبي
المسجد األقصى ،كما اعتقمت الشاب أشرؼ محمد الياسيني ،وسممت أربعة إخطارات لشباف مف أبو ديس
لمراجعة مخابراتيا.
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فيما اعتقمت الشرطة اإلسرائيمية ،فجر الثالثاء ( ،)8/15الشيخ رائد صالح ،رئيس الحركة اإلسالمية في
األراضي المحتمة عاـ  ،48بتيمة "التحريض عمى العنؼ" .كما اعتقمت قوات االحتالؿ الفتى أمجد ىاني
عاما) بعد دىـ منزلو مف حي كروـ قمر ببمدة سمواف جنوب المسجد األقصى .بينما
الشويكي (ً 19
شابا فمسطينًيا بعد مالحقتو في مخيـ شعفاط بالقدس المحتمة.
اعتقمت قوة مف المستعربيف ً

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +المركز الفمسطيني لإلعالـ +صحيفة القدس المقدسية،
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عدة منشآت في القدس ويصدر أوامر بيدـ مساكف أخرى:
االحتالؿ ييدـ ّ
صادقت "المجنة الموائية اإلسرائيمية لمتنظيـ والبناء" يوـ السبت ( )8/12عمى ق اررات ىدـ إدارية لػ 12
مبنى سكنيًّا ،معظميا في بيت حنينا ،شرؽ القدس المحتمة.
فيما شرعت آليات وجرافات تابعة لبمدية االحتالؿ في القدس المحتمة ،يوـ الثالثاء ( )8/15بيدـ بناية مف
طابقيف ُشّيدت قبؿ عشر سنوات تعود لممواطف عبد اهلل حمداف ،وسط بمدة العيسوية وسط القدس المحتمة،
بحجة البناء دوف ترخيص .وقاؿ عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو حمص إف قوات كبيرة مف

فجر ،ومنعت المصميف مف التوجو إلى
جنود االحتالؿ يقدر عددىا بيف  500-400جندي اقتحمت البمدة ًا

المسجد لصالة الفجر ،في حيف انشغؿ ما بيف  50إلى  80عامالً بتفريغ المنزؿ والمحاؿ التجارية مف
محتوياتيا ،ورمييا في الشارع الرئيس ،تمييداً لعممية اليدـ .وأوضح أبو الحمص أنو سبؽ عممية اليدـ
ٍ
أرض زراعية تعود لممواطف فاروؽ مصطفى.
تجريؼ
حي
كما ذكرت مصادر صحفية بأف قوات االحتالؿ ىدمت من ًزال يعود لممواطف حامد أبو اسنينة في ّ
أيضا مغمسة سيارات في منطقة
البستاف ببمدة سمواف .وأشارت ذات المصادر إلى قوات االحتالؿ ىدمت ً
وادي الربابة في سمواف .فيما طالت حممة اليدـ اإلسرائيمية بمدة شعفاط شمالي القدس ،حيث اقتحمت

قوات االحتالؿ مغسمة ومعرض سيارات ليدميما ،بذريعة عدـ وجود ترخيص .كذلؾ ىدمت جرافات بمدية
أيضا.
االحتالؿ في القدس مغسمة سيارات بحي بيت حنينا شماؿ القدس المحتمة ،بحجة عدـ الترخيص ً

مف جية أخرى ،قررت لجنة الدفاع عف حي البستاف ولجنة الدفاع عف أراضي سمواف ،يوـ الثالثاء،

صباحا في حي البستاف ببمدة سمواف جنوب المسجد
االعتصاـ أماـ بيت ابو اسنينة الذي ىدمو االحتالؿ
ً
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األقصى حتى انتياء العمؿ مف إعادة بناء المنزؿ ،وأعمنت عف إقامة صالة الجمعة القادمة في الحي
احتجاجا عمى عمميات اليدـ.
ً

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+المركز الفمسطيني لإلعالـ +صحيفة القدس المقدسية،
2017/8/15

شؤون االحتالل:
االحتالؿ يبني مئات الوحدات االستيطانية بالقدس:
ذكرت أسبوعية "كوؿ ىعير" العبرية أف اثنتيف مف أربعة ٍ
مباف استيطانية جديدة في مستوطنة "النبي
يعقوب" شمالي القدس المحتمة عمى وشؾ اإلسكاف .وتعمؿ شركة "يورو إسرائيؿ" المشرفة عمى ىذا
المشروع عمى مشاريع إستيطانية أخرى في شرقي القدس المحتمة ،اثناف منيا في مستوطنة "بسغات
زئيؼ" ،األوؿ يتكوف مف  24وحدة استيطانية ويتضمف الثاني مف  122وحدة.
كما تشرؼ الشركة عمى بناء  122وحدة أخرى في مستوطنة "ىار حوما" ،و 32وحدة في مستوطنة
"أرئيؿ" و 96وحدة في مستوطنة "موديعيف" ،ىذا إضافة الى مشاريع استيطانية أخرى في "بيتح تكفا"
 190وحدة وفي "عسقالف"  230وحدة "وريشوف لتسيوف"  47وحدة.

المركز الفمسطيني لالعالـ2017/8/12 ،
إصابة إسرائيمي بعممية طعف وسط القدس:
اعتقمت شرطة االحتالؿ ،يوـ السبت ( ،(8/12شابة وسط القدس ،بزعـ أنيا "طعنت بسكيف حارس أمف
ائيميا وأصابتو بجروح طفيفة" .وقالت مصادر صحفية إف عناصر الشرطة اإلسرائيمية كانت تالحؽ
إسر ً

الشابة في شارع السمطاف سميماف ،المؤدي إلى باب العمود ،قبؿ اعتقاليا .ولكف شيود عياف أشاروا إلى
أنو لـ يكف بحوزتيا سكيف عند اعتقاليا.

صحيفة القدس المقدسية2017/8/12 ،
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ظا لخالفة نتنياىو
بينت :أنا األوفر ح ً
قاؿ وزير التربية والتعميـ وزعيـ حزب "البيت الييودي" ،نفتالي بينت ،يوـ األحد ( ،)7/13إنو يعتبر نفسو
المرشح األوفر حظًا لخالفة رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو في حاؿ استقالتو .وأشار بينت إلى
أف استطالعات الرأي األخيرة التي يتـ إجراؤىا تشير إلى أنو الشخصية المفضمة لإلسرائيمييف بعد
نتنياىو.
وفي ذات الوقت ،اعتبر بينت أنو ال يوجد سبب وجيو الستقالة نتنياىو مف منصبو في الوقت الحالي دوف
مؤكدا عمى ضرورة استقرار عمؿ الحكومة ورفض أي ضغوط عمى الجيات
أف تقدـ الئحة اتياـ ضده.
ً
القضائية والقانونية لمتأثير عمى سير التحقيقات ،في إشارة منو لمتظاىرات التي خرجت يوـ السبت في
عدة مدف في األراضي المحتمة عاـ  48ضد نتنياىو.
وبشأف المفاوضات مع الفمسطينييف ،قاؿ بأنو يؤيد إجراءىا بوساطة أميركية دوف مناقشة إقامة دولة
مجددا موقفو عمى أنو يدعـ أي اتفاؽ "سالـ
فمسطينية ،مع التركيز فقط عمى التعاوف االقتصادي،
ً
اقتصادي".

صحيفة القدس المقدسية2017/8/13 ،
إصابات واعتقاالت في مواجيات بيف الشرطة اإلسرائيمية و"الحريديـ"
أصيب شرطياف إسرائيمياف بجروح طفيفة ،مساء السبت ( ،)8/13إثر رشؽ عشرات المتدينيف الييود
"الحريديـ" ،مركبتيـ بالحجارة ،خالؿ تظاىرة في القدس المحتمةُ .يشار إلى أف المتدينيف الييود ،يرفضوف
تأدية الخدمة العسكرية اإللزامية ،التي يفرضيا القانوف اإلسرائيمي عمى كؿ مواطف (ذكر وأنثى) فوؽ سف

عاما.
الػً 18
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ألوؿ مرة منذ  .. 2009اليجرة المعاكسة األعمى في الدولة العبرية
كشفت معطيات صادرة عف الدائرة المركزية لإلحصاء اإلسرائيمي ،تسجيؿ ما وصؼ ميزاف "ىجرة سمبي"
ألوؿ مرة منذ عاـ  ،2009داخؿ الدولة العبرية ،إذ فاؽ عدد اإلسرائيمييف الذيف تركوا فمسطيف المحتمة
أعداد مف ىاجروا إلييا.
ووفؽ معطيات الدائرة ،ففي عاـ  2015انتقؿ إلى خارج فمسطيف المحتمة نحو  16.7ألؼ "إسرائيمي"،
غالبيتيـ عائالت ،في حيف ىاجر إلى الولة العبرية  8500إسرائيمي فقط بعد فترة تزيد عف عاـ خارج
فمسطيف المحتمة.
وتبيف أف نسبة الذيف يغادروف الدولة العبرية اليوـ تصؿ إلى  2مف كؿ  ،1000في حيف أف نسبة الذيف
يياجروف مرة أخرى إلى البالد تصؿ إلى  1مف كؿ  .1000وأشارت المعطيات إلى أف أكثر مف نصؼ
اإلسرائيمييف الذيف تركوا فمسطيف المحتمة ولدوا خارجيا ،وىاجروا إلييا مف أوروبا ( )%64ومف أميركا
الشمالية وأستراليا ( ،)%25ومف دوؿ آسيا وأفريقيا (.)%11
وبحسب معطيات الدائرة المركزية لإلحصاء ،فإنو منذ عاـ  1948وحتى نياية عاـ  ،2015ترؾ فمسطيف
المحتمة  720ألؼ إسرائيمي ولـ يعودوا إلييا ،ويشمؿ ىذا العدد الذيف توفوا خارجيا خالؿ تمؾ الفترة.
ييوديا ،صباح الثالثاء ( ،)8/15إلى مطار "بف غوريوف" في تؿ أبيب،
مف جية أخرى ،وصؿ 233
ً
شابا سينضموف
بدعوى "اليجرة" ،قادميف مف عدة مناطؽ في أميركا الشمالية .ومف بيف "المياجريف"ً 79 ،

إلى صفوؼ جيش االحتالؿ .وذكرت مصادر صحافية إسرائيمية فإف "تاليو" ابنة السفير األميركي في تؿ
أبيب دافيد فريدماف ،مف ضمف "المياجريف" ،وستنضـ إلى الجيش اإلسرائيمي.

صحيفة القدس المقدسية+المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/8/15 ،
التفاعل مع القدس:
الخارجية :الردود الدولية عمى انتياكات االحتالؿ خجولة وتأتي "لرفع العتب"
حذرت و ازرة الخارجية والمغتربيف الفمسطينية يوـ الخميس ( ،)8/10مف خطورة تكرار المشيد االحتاللي
لالنتياكات االسرائيمية اليومية في ظؿ تراجع الدعـ الدولي .وقالت الو ازرة إف الموقؼ الدولي خجوؿ
ومحدود ،ويتمثؿ بارساؿ مبعوثيف خاصيف "لرفع العتب" .وطالبت و ازرة الخارجية في بيانيا المجتمع
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الدولي أف يخرج مف حالة االحباط ،وأف يعمؿ عمى تثبيت مبادىء حقوؽ االنساف والقانوف الدولي
والقانوف الدولي االنساني ،واتفاقيات جنيؼ ،وق اررات الشرعية الدولية ،واالتفاقيات الموقعة ،والتحرؾ
لتنفيذىا وتجسيدىا عمى األرض.

صحيفة القدس المقدسية2017/8/10 ،
فيمـ "اغضب لألقصى" يشارؾ بميرجاف “عيف اسردوف” الدولي
وضع فيمـ "اغضب لالقصى" خطواتو األولى نحو العالمية بمشاركتو بميرجاف "عيف اسردوف" السينمائي
الدولي لمفيمـ الروائي والوثائقي في المغرب ،والذي سينطمؽ في شير أكتوبر القادـ.
مؤخر
ًا
الفيمـ وىو مف انتاج فضائية "النجاح" واخراج أحمد موقدي ،يتحدث عف ما شيده المسجد األقصى
وما حصؿ مف إغال ٍ
ؽ لو الشير المنصرـ ،حيث تمكف الفيمـ خالؿ  45دقيقة مف عرض كؿ ما حدث
منذ بداية عممية اغالؽ المسجد األقصى وحتى ازالة البوابات االلكترونية ،ورصد الفيمـ انطباعات
المرابطيف في المدينة المقدسة.

صحيفة القدس المقدسية2017/8/12 ،
"الخارجية والمغتربيف" تدعو لتفعيؿ التنسيؽ الفمسطيني -األردني:
دعت و ازرة الخارجية والمغتربيف الفمسطينية يوـ األحد ( )8/13إلى تفعيؿ التنسيؽ الفمسطيني واألردني،
لمواجية اجراءات االحتالؿ ،اليادفة الى تغيير "الواقع القائـ" في المسجد األقصى .كما شددت في بياف
صحفي ،اليوـ األحد ،عمى ضرورة أف يشكال لجنة ،لوضع تقييـ ،يحدد الى أي مدى بمغت االنتياكات
اإلسرائيمية ،والخروقات "لموضع القائـ التاريخي والقانوني" لممسجد األقصى ،الذي كاف قائما عاـ ،1967
خاصة بعد األحداث األخيرة التي شيدىا ،وتحديد طبيعة االجراءات والتدابير التي أدخمتيا الدولة العبرية
عمى ذلؾ الوضع ،منذ ذلؾ الحيف حتى اآلف.
كما دعت الو ازرة إلى ضرورة تنسيؽ الجيود ،لوضع برنامج عمؿ لمتعامؿ مع تمؾ الخروقات ،في كافة
وفاء لممسؤوليات التي تحمميا كؿ مف فمسطيف ،واألردف ،تجاه
المحافؿ الدولية ،وعمى جميع المستوياتً ،
المسجد األقصى ،والمقدسات.

04

كما أدانت عمميات االقتحاـ المتواصمة لممسجد األقصى وباحاتو ،والتي تتـ برعاية ،ودعـ مباشر ،مف
حكومة بنياميف نتنياىو .وأكدت أف طبيعة ىذه االقتحامات ،وأعداد المشاركيف فييا ،ونوعيتيـ مف
المستوطنيف ،ورجاالت الجيش ،والمخابرات ،والشرطة ،ال تمت بصمة لمفيوـ "السياحة" في الػ"ستاتيسكو"،
الذي يسمح بأعداد قميمة مف السواح لدخوؿ المسجد تحت حماية األوقاؼ االسالمية ،وليس شرطة وجيش
االحتالؿ ،موضحة أف الزيادة في عدد المقتحميف مف المستوطنيف والمتطرفيف وعناصر األجيزة
االسرائيمية المختمفة" ،يصب في رغبة االحتالؿ في االبقاء عمى حالة تصاعدية في عدد المقتحميف .كما
أكدت أف حكومة نتنياىو ماضية في جر المنطقة نحو دوامة عنؼ جديدة ،عبر تبنييا لتفسير قسري
لمفيوـ األمر الواقع ،واعتمادىا عمى جزئية الزيارات والسياحة لممسجد األقصى المبارؾ ،لمحاولة تشريع
اقتحاماتيا التيويدية.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/8/13 ،
حقيقي"
ترامب يبعث بػ كوشنر لػ"سالـ
ّ

أف الرئيس األميركي دونالد ترامب قرر إرساؿ وفد
ذكرت القناة العبرية الثانية ،مساء الجمعة (ّ ،)8/11
حقيقية" بيف الفمسطينييف
كبير يترأسو صيره جاريد كوشنر إلى الشرؽ األوسط ،إلطالؽ محادثات "سالـ
ّ
واإلسرائيمييف .وبحسب القناة ،فإف الوفد سيصؿ لممنطقة ويمتقي قيادات مف السعودية واإلمارات وقطر

واألردف ومصر وفمسطيف والدولة العبرية مف أجؿ بحث سبؿ دعـ مخطط ترامب إلطالؽ محادثات "سالـ
حقيقية".
تماما
وذكرت مصادر مطمعة أف "الرئيس دونالد ترامب يعتمد عمى الرؤى الكبيرة والحموؿ الكبيرة ،ويعي ً

أف مشاكؿ الشرؽ األوسط مترابطة ،ولذلؾ فإف الحموؿ ال بد وأف تكوف مترابطة ،ولذلؾ فإنو مصمـ عمى
الدفع بيذا االتجاه" .وأضاؼ المصدر "الرئيس يرى أف ىناؾ قواسـ مشتركة -ليست فقط حيوية بيف الدوؿ
العربية السنية والدولة العبرية بؿ ىي مسألة نجاة بالنسبة ليـ -فكميـ يعرفوف أف إيراف ىي عدو مشترؾ
وقوة ميددة ليـ ولممصالح األميركية ،ولدى توطيد ىذه الرؤى واطالؽ المبادرات واالتفاقات اليادفة لكبح
جماح األطماع اإليرانية في المنطقة ،فإنو سيكوف لدى الدولة العبرية محفزات حقيقية لموصوؿ إلى سالـ
مع الفمسطينييف بما يوفر ليـ العيش المستقر بعيداً اإلرىاب والمعاناة".
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وفي سياؽ متصؿ ،قاؿ محمد اشتية عضو المجنة المركزية لحركة فتح ":إف الفمسطينييف يريدوف التوصؿ
مشير إلى أف عدـ التفاؤؿ نابع مف انشغاؿ اإلدارة األميركية الحالية في
ًا
إلى حؿ ألنيـ تحت االحتالؿ".
ممفات داخمية وخارجية مثؿ األزمة مع كوريا الشمالية ،وكذلؾ انشغاؿ نتنياىو بأزماتو الداخمية .وشدد
شتية عمى أف الفمسطينييف لف يقبموا سوى بحؿ عمى أساس "دولتيف لشعبيف" ،واقامة دولة فمسطينية عمى
حدود  ،1967واعتبار شرقي القدس عاصمة ليا .الفتًا إلى ضرورة أف ال يتـ فصؿ المسار االقتصادي
عف السياسي خالؿ المفاوضات باعتبار أف الدولة العبرية تسببت في كارثة اقتصادية لمفمسطينييف
لسنوات طويمة.
فيما نقمت صحيفة "اسرائيؿ ىيوـ" عف مسؤوؿ في مكتب الرئيس محمود عباس قولو  ":إف السمطة ال
تعمؽ أماالً عمى زيارة الوفد األميركي ،وأف الرئيس عباس فقد الثقة بالمبعوثيف األميركييف جوريد كوشنير
مؤخر" .وبحسب المسؤوؿ،
ًا
وجيسيوف غرينبالت خاصةً بعد التوتر الذي شاب لقائيما المشترؾ في راـ اهلل

سويا بتوافؽ مع دوؿ عربية لمتوصؿ
فإف القيادة الفمسطينية عمى قناعة بأف أميركا والدولة العبرية تعمالف ً

لعممية سياسية إقميمية شاممة عمى حساب "حؿ الدولتيف" وأف تفرض حموالً عمى السمطة كحقيقة واقعة.

صحيفة القدس المقدسية2017/8/14 ،
الكترونيا
انطالؽ أعماؿ الدورة الثالثة لحفظ وصيانة المخطوطات
ً

بدأت يوـ الثالثاء ( ،)8/15أعماؿ الدورة الثالثة لمحفظ والصيانة االلكترونية لموثائؽ والمخطوطات

(األرشفة االلكترونية) في مقر مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية في القدس بمشاركة  21مف
العامميف في مجاؿ المكتبات والمعمومات والباحثيف والميتميف في الوثائؽ والمخطوطات.
وقاؿ معد البرنامج التدريبي خالد عمياف ،إف الدورة تستيدؼ رفع مستوى الوعي واالىتماـ بالتراث الثقافي
وحث العامميف في
المكتوب لما لو مف دور كبير في تعزيز الرواية الفمسطينية واثبات احقيتنا في أرضنا،
ّ
مجاؿ الوثائؽ والمخطوطات والمكتبات لمعمؿ عمى رقمنة وثائقيـ ومخطوطاتيـ وتحويؿ محتوىا مف
محتوى ورقي إلى رقمي لما لذلؾ مف أثر كبير في الحفاظ عمى ىذا الموروث الياـ.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/8/15 ،
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الحكومة الفمسطينية تدعو الدولة العبرية إلى حؿ اإلدارة المدنية وترفض توسيع صالحياتيا:
دعا مجمس الوزراء الفمسطيني يوـ الثالثاء ( ،)8/15الدولة العبرية إلى ح ّؿ "اإلدارة المدنية" ،في ظؿ
توسيعيا صالحيات ىذه اإلدارة .وقاؿ المجمس ،إف توسيع نشاط وصالحيات اإلدارة المدنية لالحتالؿ،
ىو إلغاء واضح التفاقية "أوسمو" ،وتراجع مف طرؼ واحد عنيا .وأكد المجمس أف الحكومة وبالتنسيؽ مع
القيادة ستدرس كافة الخيارات ،لمتعامؿ مع ىذه التطورات المرفوضة .وطالب المجمس المجتمع الدولي
بتحمؿ مسؤولياتو تجاه ما تقوـ بو الدولة العبرية ،مف إفشاؿ لمجيود الدولية لتحقيؽ "السالـ" في المنطقة
مف خالؿ إنياء االحتالؿ اإلسرائيمي.
مف جية أخرى ،ترأس رئيس الوزراء رامي الحمد اهلل ،اجتماع لجنة الطوارئ الو ازرية لدعـ القدس،
بحضور وزير شؤوف القدس عدناف الحسيني ،ووزير المالية والتخطيط شكري بشارة ،واألميف العاـ لمجمس
الوزراء صالح عمياف ،لمتابعة تنفيذ ق اررات مجمس الوزراء التي اتخذىا لدعـ المقدسييف ومختمؼ
القطاعات في المدينة ،خاصة قطاعات اإلسكاف والصحة والتعميـ .وجدد الحمد اهلل مطالبتو مؤسسات
المجتمع الدولي بتحمؿ مسؤولياتيا القانونية واالخالقية أماـ ما تتعرض لو مدينة القدس مف إجراءات
وانتياكات مف قبؿ االحتالؿ ومستوطنيو ،التي تتنافى مع كافة المواثيؽ والقوانيف الدولية.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+صحيفة القدس المقدسية2017/8/15 ،
"الخارجية والمغتربيف" :غياب عقوبات رادعة يشجع االحتالؿ عمى التمادي في ابتالع القدس:
قالت و ازرة الخارجية والمغتربيف الفمسطينية يوـ الثالثاء ( ،)8/15إف غياب العقوبات الرادعة يشجع
االحتالؿ اإلسرائيمي عمى التمادي في ابتالع القدس والمناطؽ المصنفة "ج" عبر سمسمة طويمة مف
التدابير واإلجراءات التيويدية العنصرية ،التي تضرب مقومات الوجود الفمسطيني في تمؾ المناطؽ ،وفي
مقدمة تمؾ االجراءات ،ىدـ المنازؿ والمنشآت والمصانع والورش وتجريؼ أراضي المواطنيف وممتمكاتيـ،
وحرمانيـ مف استغالؿ أراضييـ ،بيدؼ تحقيؽ المزيد مف السيطرة االسرائيمية عمييا وسرقتيا وتخصيصيا
لصالح االستيطاف".
وتابعت ،يذكر ىنا أف أكثر مف منظّمة استيطانية تنشط في مجاؿ رصد ومحاربة الوجود الفمسطيني في
المناطؽ المصنفة "ج" ،في مقدمتيا منظمة "رغافيـ" التي ترفع تقارير الى الجيات االسرائيمية المختصة

07

حاليا مف
حوؿ ما تسميو بػ(التمدد الفمسطيني غير القانوني في المناطؽ المصنفة "ج"!!) ،كما يحدث ً
تحريض عمى عمميات البناء الفمسطينية في قرية "بيت اكسا" في محافظة القدس ،حيث تصؼ المنظمة

فمسطينيا قيد اإلنشاء بأنو (نقطة عشوائية فمسطينية غير قانونية!!) ،كما تطالب في تقاريرىا بيدـ
مبنى
ً

منازؿ المواطنيف الفمسطينييف ومنشآتيـ.

وأدانت الو ازرة بأشد العبارات عمميات اليدـ المتواصمة ضد المنازؿ والمنشآت الفمسطينية ،وحذرت مف
بعيدا عف حجـ المعاناة الذي تخمفو عمميات اليدـ
التعامؿ مع تمؾ العمميات كأرقاـ واحصائيات عابرةً ،

في حياة الفمسطينييف وأجياليـ.

وأكد البياف أف اكتفاء االتحاد األوروبي والمجتمع الدولي بنشر بيانات االدانة واالستنكار والمناشدات
نفعا ازاء إصرار الدولة العبرية كقوة احتالؿ عمى ابتالع
لوقؼ ىذه السياسة االحتاللية ،لـ يعد يجدي ً

المناطؽ المصنفة "ج" ،وفرض السيادة االسرائيمية عمييا ،بما يقوض فرص قياـ دولة فمسطينية قابمة
لمحياة وذات سيادة ،وأف عدـ فرض عقوبات رادعة عمى اسرائيؿ بسبب انتياكاتيا الجسيمة لمقانوف
الدولي ،بات يشجع سمطات االحتالؿ عمى التمادي في تنفيذ مخططاتيا االستعمارية التوسعية عمى
حساب الحقوؽ الفمسطينية العادلة والمشروعة ،خاصة الحؽ الفمسطيني الكامؿ في جميع المناطؽ
المصنفة "ج" ،كونيا جزًءا ال يتج أز مف االرض الفمسطينية المحتمة منذ العاـ 1967

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/8/15 ،

مقاالت وحوارات:
مؤسسة القدس الدولية تصدر حصاد القدس لشير تموز/يوليو 2017
أصدرت مؤسسة القدس الدولية تقرير حصاد القدس لشير تموز/يوليو  2017الذي يرصد واقع مدينة
القدس عبر ثالثة أبواب رئيسة ،تشمؿ تيويد األرض والمقدسات  -السكاف -االحتالؿ وعمميات المواجية
ضمف الفترة الممتدة مف  2017/7/1حتى .2017/7/31
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وأكد التقرير أف االحتالؿ اإلسرائيمي صعد مف حممتو التيويدية واألمنية ضد القدس والمقدسييف بداية
شير تموز /يوليو  ،2017وعمؿ منذ اليوـ األوؿ عمى تنفيذ العديد مف المشاريع التيويدية واإلجراءات
األمنية البوليسية ضد المقدسييف ،لكنو مع اندالع ىبة األقصى في ( )7/14واحتجاج المقدسييف عمى
إجراءات االحتالؿ الجديدة في األقصى بعد العممية الفدائية التي نفذىا ثالثة شباف في محيط المسجد،
انقمبت الحاؿ وبات المشيد لصالح أىؿ القدس المنتفضيف في الشوارع ،فأوقؼ االحتالؿ مشاريعو
التيويدية بشكؿ مؤقت خالؿ ىبة األقصى ،واستمر بحمالت االعتقاؿ الجماعية والفردية التي طالت
المنتفضيف في شوارع القدس.
وقالت المؤسسة في تقريرىا الشيري ":خضعت قوات االحتالؿ لمطالب المقدسييف بعد أسبوعيف مف
الحراؾ الجماىيري الحاشد في أزقة القدس وعند أبواب األقصى ،وأجبر االحتالؿ اإلسرائيمي عمى إعادة
الوضع كما كاف عميو قبؿ عممية األقصى في ."2017/7/14
وفي المسار الميداني ،بيَّف التقرير أف قوات االحتالؿ اإلسرائيمي قد ىدمت  15من ًزال ومنشأة في مدينة
القدس المحتمة خالؿ شير تموز/يوليو مف العاـ الجاري أغمبيا في النصؼ األوؿ مف الشير ،وأجبرت
مقدسيا عمى ىدـ منزلو بنفسو في قرية أـ ليسوف جنوب مدينة القدس بعد أف خيرتو بيف اليدـ
اطنا
مو ً
ً

الذاتي واليدـ بجرافاتيا.

وفي المسار االستيطاني ،أوضح التقرير أف "المجنة الموائية اإلسرائيمية" قد وافقت عمى خطة لبناء 900
وحدة استيطانية في القدس المحتمة تتوزع عمى عدة مستوطنات منيا  355وحدة في مستوطنة جيمو و
 166في مستوطنة بسغات زئيؼ.
وأوضح التقرير أف سمطات االحتالؿ نشرت مناقصة لمشروع استيطاني ضخـ في منطقة جبؿ المكبر
شرقي القدس المحتمة ،بيدؼ بناء  1330وحدة فندقية استيطانية بتكمفة تصؿ إلى نحو  10مميوف شيكؿ
( 3.3مميوف دوالر).
وتعمؿ سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي عمى مشروع استيطاني ضخـ لرفد مدينة القدس المحتمة بػ 150ألؼ
مستوطنييودي ،واخراج  100ألؼ مقدسي منيا بغرض تقميؿ عدد العرب وزيادة الييود فييا ،مف خالؿ
ضـ مستوطنات مقامة عمى أراضي الضفة الغربية ،واخراج مناطؽ عربية مف النطاؽ البمدي لممدينة.
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وصمى في المسجد األقصى المبارؾ في الجمعة األولى مف شير تموز/يوليو ( )7/7عشرات اآلالؼ مف
المصميف مف مختمؼ المناطؽ الفمسطينية ،قبؿ أف تغمقو قوات االحتالؿ في الجمعة الثانية في ()7/14
إثر العممية الفدائية التي نفذىا ثالثة شباف في محيط المسجد ،ورغـ فتح المسجد المبارؾ في ( )7/16إال
أف المقدسييف رفضوا دخولو بسبب اإلجراءات األمنية الجديدة التي نصبتيا قوات االحتالؿ عمى أبواب
األقصى مف بينيا بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة عالية الدقة ،واستمر المقدسيوف في حراكيـ الرافض
إلجراءات االحتالؿ حتى ( )7/27وأجبروا االحتالؿ عمى التراجع واالنيزاـ أماـ صمودىـ وصالبتيـ في
مياديف القدس ،وصمى في المسجد في أوؿ صالة جمعة في ( )7/28بعد إغالقو ألسبوعيف نحو 300
ألؼ مصؿ مف مختمؼ المناطؽ الفمسطينية في جمعة سميت بػ "جمعة النصر".
وفي المسار الثاني مف التقرير ،أكدت المؤسسة اعتقاؿ قوات االحتالؿ خالؿ ىبة األقصى مئات
المصميف والمرابطيف عند أبواب المسجد المبارؾ ضمف ىجمة شرسة ضد المصميف المنتفضيف في
الشوارع ،كما أصيب المئات منيـ خالؿ قمع االحتالؿ لحراكيـ ،ومف بينيـ الشيخ عكرمة صبري خطيب
المسجد األقصى المبارؾ الذي أصيب في قدميو خالؿ تأديتو صالة العشاء مع المنتفضيف عند أبواب
األقصى في (.)7/18
مصميا معتكفًا بالمسجد األقصى المبارؾ في ( )7/28خالؿ اقتحاميا
واعتقمت قوات االحتالؿ نحو 120
ً

الواسع عند منتصؼ ليمة الجمعة األولى إلعادة فتح المسجد ،وأصابت عشرات المصميف ،بينيـ 15
اصابة بأعيرة مطاطية في الرأس و 6مسعفيف.
وقاؿ تقرير المؤسسة ":إف إغالؽ المسجد األقصى المبارؾ أشعؿ مشاعر الفمسطينييف في القدس والضفة
الغربية المحتمتيف وقطاع غزة واألراضي الفمسطينية المحتمة عاـ  ،1948واندلعت مواجيات في مختمؼ
المناطؽ والقرى الفمسطينية وعمى حدود قطاع غزة ،وسجؿ منذ بداية شير تموز/يوليو ما فيو ىبة
فمسطينيا بينيـ  4مقدسييف ليرتفع إجمالي عدد الشيداء الفمسطينييف خالؿ العاـ
األقصى استشياد 18
ً

شييدا مف مختمؼ المناطؽ الفمسطينية".
الجاري إلى 63
ً

ُوسجؿ خالؿ شير تموز /يوليو استشياد  5أطفاؿ فمسطينييف ليرتفع عدد الشيداء األطفاؿ منذ مطمع
طفال مف العدد الكمي لمشيداء خالؿ ىذا العاـ ،فيما تواصؿ سمطات االحتالؿ
العاـ الجاري إلى ً 15
شييدا في ثالجاتيا منذ اندالع انتفاضة القدس في .2015/10/1
احتجاز جثاميف 13
ً
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مقدسيا خالؿ عمميات اعتقاؿ فردية وجماعية ال
فمسطينيا بينيـ 486
واعتقمت قوات االحتالؿ نحو 650
ً
ً

سيما خالؿ قمعيا المسيرات الغاضبة في مدينة القدس المحتمة ال ارفضة إلجراءات االحتالؿ ،واعتقمت
خالؿ حممتيا األمنية ضد المنتفضيف في القدس المفتي العاـ لمقدس والديار الفمسطينية الشيخ محمد
حسيف ورئيس لجنة أىالي األسرى في القدس أمجد أبو عصب ومسؤوؿ ممؼ القدس في حركة فتح حاتـ
عبد القادر.
كما أصيب نحو  1400فمسطيني مف مختمؼ المناطؽ الفمسطيني برصاص قوات االحتالؿ التي حاولت
قمع المنتفضيف عند أبواب األقصى وردع الفمسطينييف في كافة المناطؽ الفمسطينية ،وسجؿ مف بيف
المصابيف الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد األقصى المبارؾ الذي أصيب خالؿ قمع قوات االحتالؿ
لممصميف أثناء تأديتيـ صالة العشاء عند أبواب األقصى.
وفي المسار الثالث المتعمؽ بعمميات المواجية مع االحتالؿ اإلسرائيمي ،قاؿ التقرير ":إف عممية األقصى
عاما) ومحمد أحمد مفضؿ جباريف (19
التي نفذىا الشباف الفمسطينييف الثالثة محمد أحمد جباريف (ً 29
جديدا في معادلة الصراع مع االحتالؿ
عاما) قد رسمت منحى
ً
عاما) ومحمد حامد جباريف (ً 19
ً
اإلسرائيمي ،ونجح المقدسيوف في إزالة الحجج التي وضعيا االحتالؿ لتغيير الوضع القائـ في المسجد
األقصى المبارؾ.
يوما مف انتفاضة المقدسييف أشعمت القدس وفمسطيف المحتمة
وأكدت المؤسسة في تقريرىا أف أربعة عشر ً

وبعض العواصـ العربية واإلسالمية ،وعمؿ المقدسيوف عمى انتزاع مطالبيـ مف االحتالؿ بصمودىـ في
الميداف وتصعيدىـ لعمميات المواجية مع االحتالؿ اإلسرائيمي ،وشيدت مدينة القدس المحتمة  199نقطة
مواجية مع االحتالؿ خالؿ شير تموز/يوليو مف بينيا  3عمميات فدائية و 49حالة إلقاء زجاجات حارقة
احدا.
ًا
وكوعا
ومفرقعات نارية
متفجر و ً
ً

وأسفرت عمميات المواجية الشعبية والعمميات الفدائية في القدس المحتمة عف مقتؿ جندييف إثنيف واصابة

 41آخريف بجراح مختمفة ،وصفت حاالت بعضيـ بالمتوسطة والحرجة.
وفي المسار نفسو ،وضمف عمميات الرصد لكافة نقاطة المواجية في فمسطيف المحتمة كاممة (القدس-
ردا عمى اعتداءات االحتالؿ بحؽ األقصى ،قُتؿ خالؿ شير تموز/يوليو 6
الضفة الغربية -غزة) ً
إسرائيمييف وأصيب نحو  62آخريف.
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لالطالع عمى التقرير اضغط ىنا

موقع "مدينة القدس"2017/8/8 ،
القمة "اإلسرائيمية"-األفريقية  7 ..أىداؼ و 4تحديات:
عمى وقع تراجع الحضور والتأثير العربي اإلسالمي ،تتواصؿ استعدادات االحتالؿ الصييوني ،لعقد قمة
"إسرائيمية" أفريقية ،في توغو في أكتوبر/تشريف األوؿ القادـ ،ضمف  ،ضمف خطة التغمغؿ في أفريقيا،
أبعادا خطيرة في تمدد تأثير الكياف في المنطقة.
التي تحمؿ ً

وأعمنت سمطات االحتالؿ "اإلسرائيمي" انعقاد قمة إسرائيمية إفريقية ىي األولى مف نوعيا تجمع "إسرائيؿ"

مع عدد مف الدوؿ األفريقية "بيدؼ بناء جسور نحو مزيد مف التعاوف والرخاء" ،حيث مف المقرر أف
يشمؿ قطاعي التنمية والتطوير واألمف ،وذلؾ في دولة توغو في الفترة ما بيف  23و 27أكتوبر .2017
وتركز القمة عمى موضوعات األمف ،ومكافحة "اإلرىاب" ،وتمتمد لتناوؿ مجاالت الزراعة والطاقة والمياه
والصحة ،وسبؿ استخداـ التكنولوجيات الجديدة لزيادة التنمية.
أهداف و أسباب:
وفؽ خبراء؛ ىناؾ سبعة أسباب وعوامؿ ،تدفع االحتالؿ والدوؿ األفريقية المشاركة لالندفاع نحو عقد
القمة ضمف تطمعات تعزيز العالقات المشتركة.
فعمى صعيد الدوؿ األفريقية" ،يسيؿ المعاب عمى الوعد المقدـ مف رئيس حكومة االحتالؿ بنياميف نتنياىو
لقادة المجموعة االقتصادية لدوؿ أفريقيا الغربية (إكواس) ،المتمثؿ في تقديـ "إسرائيؿ" مبمغ مميار دوالر
لممنظمة في السنوات األربع المقبمة ،لتطوير مشاريع الطاقة الخضراء في الدوؿ األعضاء.
في المقابؿ ،يتطمع االحتالؿ إلى تشويو المقاومة وربطيا باإلرىاب ،ويتخذ مف ظيور الجماعات المسمحة
في منطقة غرب أفريقيا عمى مدار األعواـ األخيرة شماعة لوصـ المقاومة الفمسطينية باإلرىاب ،مستفيدا
مف ضعؼ وعي وفيـ النخب السياسية األفريقية ألبعاد الصراع العربي"/اإلسرائيمي" ،بفعؿ تأثير اإلعالـ
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الغربي الموجو والخادـ لممشروع "اإلسرائيمي" ،فضال عف ىوس النفوذ والتخوؼ مف الدوريف التركي
واإلي ارني.
كما يسعى االحتالؿ لمبحث عف كسب تأييد األفارقة في المحافؿ والمنظمات الدولية؛ فالصفعة األخيرة
التي تمقتيا "إسرائيؿ" مف مجمس األمف الدولي بعد تقديـ السنغاؿ لمشروع قانوف يجرـ لالستيطاف صادؽ
عميو المجمس.
الدوؿ العربية وحماية أمنيا
ويتطمع االحتالؿ إلى مواجية التأثير العربي عمى االتحاد األفريقي و ُمحاصرة ّ

يتحوؿ البحر األحمر إلى بحيرة عربية ألف ذلؾ يحاصرىا
القومي خاصة عبر الحؤوؿ دوف أف
ّ
اتيجيا ،وفؽ التقديرات.
استر ً
وبحسب الخبراء؛ يسعى االحتالؿ لالستفادة مف السوؽ األفريقية والرفع مف حجـ التبادؿ التجاري معيا

الذي ال يزاؿ ضعيفًا وىو ما كشفو معيد الصادرات "اإلسرائيمي" سنة  :2016تُمثّؿ صادرات "إسرائيؿ"
نحو دوؿ القارة  %6فقط مف إجمالي الصادرات "اإلسرائيمية".
المشاركون:
ويشارؾ في القمة  14دولة أفريقية ،بمشاركة زعماء دوؿ ،كبار المسؤوليف ورجاؿ األعماؿ وصناع الرأي
وخبراء أمنييف ،ومنظمات غير حكومية مف الجانبيف.
ورغـ التحذيرات ،تعيد وزير خارجية توغو بدعوة كؿ الدوؿ اإلفريقية لممشاركة  ،فالقمة وفقو "ليست حك ار
عمى دوؿ غرب إفريقيا فقط بؿ لكؿ إفريقيا".
شا بالورود
الطريق ليس مفرو ً
ورغـ ىذا التجاوب األفريقي مع التغمغؿ الصييوني ،فإف ىناؾ خمسة عوامؿ قد تُؤثّر عمى ىذه العالقات،
وفؽ المتابعيف.
الرفض العربي
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ويأتي الرفض العربي في مقدمة ىذه العوامؿ ،إذ رغـ الحالة اليشة لموضع العربي؛ فإف مجمس جامعة
الدوؿ العربية أقر في اجتماعو غير العادي الذي عقد برئاسة الجزائر ،خطة تحرؾ عربية لمواجية
التغمغؿ "اإلسرائيمي" في القارة األفريقية عمى حساب فمسطيف.
وشممت الخطة التي نوقشت وأقرت في جمسة مغمقة ،دعوة الدوؿ األعضاء الستمرار أو وضع بند دعـ
القضية الفمسطينية والتصدي لممحاوالت "اإلسرائيمية" لالتفاؽ عمييا ضمف أجندة أي تعاوف أو حوار
سياسي ثقافي بيف الدوؿ العربية والدوؿ األفريقية عمى مختمؼ المستويات.
القمة األفريقية "اإلسرائيمية"
ويبقى – مف وجية نظر المتابعيف -االختبار الحقيقي لمموقؼ مع حموؿ موعد ّ

المرتقبة ،وفي انتظار النتيجة.
ُ

لمتوسع
ومع ذلؾ يستبعد ُمراقبوف أف ينجح العرب ،عمى المدى القريب ،في لجـ الطّموح "اإلسرائيمي"
ّ
خاصة في ظ ّؿ الخالفات األخيرة التي تشيدىا منطقة الخميج.
يقيا،
أفر ً
ّ
الطموح التركي
بأف النصؼ الثاني مف القرف الحالي سيكوف
اىتماما ًا
وتولي تركيا
كبير بالقارة األفريقية ،وسياستيا تنطمؽ ّ
ً
عصر أفريقيا الحقيقي ،وفي ىذا اإلطار يقوؿ الرئيس التركي رجب طيب أردوغاف خالؿ زيارتو إلى شرؽ
أفريقيا في يونيو (حزيراف) "2017عمى أفريقيا أف تختار شركاءىا بعناية ،في مسيرة كفاحيا إلثبات
نفسيا".
وعمى الصعيد االقتصادي ،كاف حجـ التجارة التركية مع أفريقيا في حدود  3مميارات دوالر عاـ ،2002
لكنو تضاعؼ إلى  67مميار دوالر وفؽ آخر اإلحصائيات ،ووصؿ حجـ االستثمارات التركية في أفريقيا
إلى  6مميارات دوالر.
أمنيا في أف ترّكز ّأوؿ قاعدة عسكرّية ليا في القارة األفريقية عبر الصوماؿ ،وتعمؿ
ونجحت تركيا ً
التمدد عبر مشاريعيا
الدولة التركية في
ّ
األجيزة التركية عمى ُمتابعة جماعة فتح اهلل كولف التي سبقت ّ
ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي في القارة.
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وبالنظر إلى التنافس
وتيدؼ تركيا إلى أف تفتح سفارة ليا في كؿ دولة أفريقية خالؿ السنوات القادمةّ ،

ىاما
و ّ
المعمف بيف تُركيا و"إسرائيؿ" ،يرى ُمراقبوف أف جزًءا ً
التوجس الخفي وتضارب المشاريع رغـ التطبيع ُ
السمراء.
الصراع البارد ّ
لمقارة ّ
مف ّ
الدائر بينيما في الشرؽ األوسط سيتـ نقمو ّ
الحضور اإليراني
انتيجت إيراف مجموعة مف السياسات ،التي ساعدت عمى حضورىا في أفريقيا ،مف بينيا تقديـ مساعدات
تنموية في مجاالت التكنولوجيا ،ومجاالت الطاقة والتنقيب عف البتروؿ واالستكشافات البترولية ،وصيانة
معامؿ تكرير النفط ،والصناعات البتروكيماوية والغاز ،وتنمية القطاعات الزراعية والصحية وانشاء
السدود ،باإلضافة إلى تصدير النفط لبمداف القارة األفريقية بأسعار رخيصة مقارنةً بالسوؽ العالمي.
وأسيمت تمؾ السياسات في نمو التبادؿ التجاري بيف إيراف والدوؿ األفريقية ،حيث أعمف مدير عاـ
الشؤوف العربية واألفريقية في غرفة التجارة والصناعة والمناجـ والزراعة اإليرانية« ،شيراـ خاصي بور»،
خالؿ اجتماع تجاري مشترؾ بيف أفريقيا وايراف تـ تنظيمو في طيراف ،أف إيراف وجنوب أفريقيا ترسماف
آفاؽ التبادؿ التجاري لبموغو نحو ممياري دوالر في عاـ .2021
التوسع اإليراني "إسرائيؿ" ،وىو ما برز فيما نشره الجنراؿ «يعقوب عميدرور» مف معيد
ويؤرؽ ىذا
ّ

بث مخاوؼ "إسرائيؿ" مف تطور العالقات بيف
أبحاث األمف القومي في يونيو (حزيراف)  ،2010حيث ّ
دوؿ شرؽ أفريقيا مثؿ أثيوبيا وأوغندا وكينيا ككتمة واالتجاه بيا نحو التحالؼ االستراتيجي بما فييا دولة
جنوب السوداف المنتظرة في ذلؾ الوقت مف ناحية ،ومف ناحية أخرى تعاظـ دور إيراف لدعـ دوؿ أخرى
في المنطقة وحركات موالية ليا داخؿ ىذه الدوؿ.
الهاجس األمني
مف بيف اليواجس التي قد تكوف حاضرة في حسابات صناع القرار بالدوؿ األفريقية ،ىو الياجس األمني
باعتبار أف التّطبيع مع "إسرائيؿ" بما ىي دولة معادية في نظر قطاعات واسعة مف المسمميف قد يجعميا
المسمّحة ذات المرجعية اإلسالمية ،وقد يكوف ذريعة لفتح جبيات ضد ىذه
مستيدفة مف الجماعات ُ
طبعة ،خاصة في المناطؽ ذات األغمبية المسممة.
الم ّ
األنظمة ُ

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/8/10 ،
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مؤسسة القدس الدولية تصدر تقدير موقؼ عف أفاؽ استثمار انتصار ىبة باب األسباط في األقصى:
أصدرت مؤسسة القدس الدولية تقدير موقؼ تحت عنواف "المسجد األقصى بعد ىبة باب األسباط تقدير
موقؼ يستقرئ آفاؽ االستثمار" أعده الباحث المتخصص في الشأف المقدسي زياد ابحيص.
واستعرض التقدير عممية األقصى التي جرت في  2017/7/14عند مداخؿ المسجد األقصى المبارؾ
والتي قرأىا االحتالؿ عمى أنيا فرصة لتنفيذ طموحو المتصاعد لتغيير الوضع القائـ في األقصى فأغمؽ
المسجد تماماً أماـ المصميف ومنع صالة الجمعة وبدأ يستثمر كثي اًر في الخوؼ الذي كاف يتوقع تولده لدى
الجميور المقدسي والفمسطيني والعربي مف رد فعمو عمى العممي.
واعتبر التقدير كاف أف االحتالؿ قفز قفزة في اليواء ال يسمح بيا ميزاف القوى ،ألنو بالكاد كاف قاد اًر عمى
تمرير أجندة إغالؽ المسجد في أعياد الييود أماـ المسمميف وقد كانت محاوالتو لفرض ذلؾ ش اررة انطالؽ
انتفاضة القدس في  ،2015/10/1إال أنو أعاد المحاولة بعد عممية األقصى ،وركب بوابات تفتيش
إلكترونية عمى أبواب المسجد األقصى ليقوؿ بأنو بات اليوـ المسؤوؿ عف أمف المسجد ،وىو ما يعني
ضمناً إلغاء ميمة حراس المسجد األقصى التابعيف لألوقاؼ والذيف يشكموف نصؼ مالؾ دائرة األوقاؼ
في القدس ،وىذا ييمش دور األوقاؼ ويضع سمطات االحتالؿ في موقع الشريؾ في إدارة المسجد.
وأكد التقدير أف جماىير أدركوا خطورة المشيد منذ اليوـ الثاني فبدأوا يستجمعوف قوتيـ لمواجيتو وبدأ
المئات مف المرابطيف الصالة عمى أبوابو ،وتشكؿ اليدؼ المطمبي ألولئؾ المرابطيف حيف رفضت
القيادات الدينية دخوؿ المسجد مف تمؾ البوابات وأخذ المد الشعبي يتصاعد منذ اًر بحراؾ شامؿ جعؿ
يسرب أنباء عف تفكير في تفكيؾ البوابات لتالفي زخـ الحراؾ المتوقع ليوـ الجمعة ()7/21
االحتالؿ ّ

التي أشعمت القدس ونقاط التماس وارتقى فييا ثالثة شيداء ،ليختميا الشاب فارس كوبر عمر العبد
بمبادرة فردية فذة قتؿ فييا ثالثة مستوطنيف بالسالح األبيض في مستوطنة حمميش ،فانجمى مشيد يوـ
الجمعة  2017/7/21عف معادلة واحد مقابؿ واحد وغضب عارـ في القدس وأجزاء مف الضفة
واألراضي المحتمة عاـ  ،1948وتضامف شعبي كبير شيده أجزاء مف العالـ اإلسالمي ابتداء مف
كوااللمبور شرقاً مرو اًر بإسطنبوؿ وانتياء بالرباط ،وبدا واضحاً أف عنصر الغضب العربي واإلسالمي
حاضر شعبياً بالرغـ مف غيابو الرسمي.
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وعرج التقدير إلى صمود المقدسييف عند أبواب األقصى ال سيما حالة الرباط التي تكرست عند باب
فضال عف المواجيات المشتعمة في مدينة القدس
األسباط بشكؿ ثوري متوثب وبعفوية جماىيرية،
ً
والعمميات الفدائية في راـ اهلل والقدس وعماف ،مما وضع االحتالؿ في ارتباؾ حقيقي ،وأدرؾ أف القضية
ستنتيي بالمواجية الشاممة ،وكرر جياز الشاباؾ توصيتو بوجوب التراجع عف كامؿ اإلجراءات في محيط
المسجد األقصى واال فإف األمور قد تكوف متوجية نحو انتفاضة شاممة تغير المشيد ،وطمبت قيادة
الشاباؾ مف الحكومة االستماع لرأي قيادة أركاف الجيش التي ّثنت عمى ذلؾ التشخيص ،فكاف ذلؾ بمثابة
توجيو أمني وعسكري لممستوى السياسي بوجوب التراجع ،وىذا ما كاف.

واعتبر التقدير أف الداللة األخطر واألبعد أث اًر ليذا النصر كاف مشيد دخوؿ الجماىير المقدسية إلى
األقصى والذي حاكى مشيد الفتح الذي يتشوؽ إليو الوعي الفمسطيني والعربي واإلسالمي ،وأوضحت
التفاؼ جماىيري
تجربة ىبة باب األسباط معادلة النصر بوضو ٍح واختصار :عم ٌؿ مقاوـ مسمح ومؤثر،
ٌ
موحد يرفض المساومة والحموؿ الوسط عمى مطالبو ،وخارٌج عربي شعبي متفاعؿ وداعـ.
ٌ
وموقؼ ّ

واستعرض التقدير مواقؼ الجيات المعنية خالؿ األزمة ال سيما موقؼ األردف والسمطة الفمسطينية حيث

ٍ
بشكؿ وجودي خالؿ األزمة ،وىذا ما جعؿ األردف
اعتبر الباحث أف دور األوقاؼ األردنية كاف ميدداً
مؤكدا أنو عمى الرغـ مف ذلؾ لـ يصدر عف
المعني األوؿ باألزمة مف بيف األنظمة الرسمية العربية،
ً
المستويات السيادية في الدولة أي تصريح خالؿ األزمة إلى ما بعد تفكيؾ البوابات ليمة يوـ الخميس
 ،7/27باستثناء تصريحات وزير الخارجية األردني أيمف الصفدي ،فيما تأخرت السمطة الفمسطينية في
االنخراط في ىذه األزمة ،وغادر رئيسيا في زيارة رسمية إلى الصيف رغـ حصار األقصى واقفالو ،لكنو
ما لبث أف عاد بعد أياـ وحاوؿ الدخوؿ إلى خط األزمة التي كاف واضحاً أنو قد أقصي منيا .ومع
استحداث فرصة التفاوض األردني الصييوني إلنياء األزمة شعرت قيادة السمطة بالخطر ،وبأنيا باتت
خارج المعادلة مع أنيا مقدـ الخدمات األوؿ ،وىذا ما دفعيا لمتمويح بقطع خدماتيا لعؿ المحتؿ يعيد تقدير
أىميتيا؛ ومف ىنا جاء التيديد بقطع كؿ االتصاالت .وبغض النظر عف الدافع ،إال أف ىذا التيديد كاف
لو وزف في اتخاذ القرار الصييوني بالتراجع ،نتيجة وجود احتماؿ حقيقي لخروج األزمة عف نطاؽ السيطرة
ما بعد الجمعة  ،7/28وىذا يدعو الفصائؿ الفمسطينية إلى التفكير جدياً في وضع ىذه القيادة في موقع
فاقد القيمة بشكؿ متكرر ،باعتبار ىذا دافعيا الوحيد لمفعؿ المجدي.
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ٍ
اتجاىات محتممة لتطور الوضع في القدس ما بعد ىبة باب األسباط مبنية عمى
وقدـ الباحث في تقديره
فيـ اليبة وطريقة تبمورىا ،والتراجع الصييوني واألسباب الداعية إليو ودالالتو ،ضمف أربعة مسارات
أساسية وىي (االستفراد والتفكيؾ ،منع استثمار النصر ،محاولة العودة عبر البوابة الرسمية األردنية،
الردع الجماىيري الدائـ).
وأوصى التقدير بضرورة تطوير الحراؾ الشعبي المقدسي لحماية المسجد األقصى إلى شكؿ دائـ يوافؽ
ذروات مواعيد األعياد الصييونية بشكؿ يجعؿ االقتحاـ فييا مستحيالً ،ويفرغ تمؾ االقتحامات مف معناىا
دوف أف ينجر إلى االستنزاؼ اليومي الذي يحاوؿ جره إليو ،وتشكيؿ ىيئة موحدة مف المرجعيات الدينية
تحافظ عمى اإلجماع وتحمي أفرادىا مف االستيداؼ واالستفراد ،والتأكيد عمى كوف سيادة المسجد األقصى
ىي لمجماىير المقدسية والفمسطينية والعربية واإلسالمية ،وعدـ تفويض أحد لمتفاوض عمى مصير المسجد
وحصريتو اإلسالمية.
لتحميؿ التقرير :اضغط ىنا
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