تقرير القدس اإلخباري األسبوعي
 22-11آب/أغسطس 2017

الخبر الرئيس:
مؤسسة القدس الدولية تطمؽ تقريرىا السنوي الحادي عشر "عيف
عمى األقصى"

أبرز العناوين:
 بمدية االحتالؿ تعتدي عمى مقبرة "اليوسفية التاريخية" بالقدس

 االحتالؿ يوزع أوامر ىدـ جديدة ..وييدـ روضة لألطفاؿ ومنزال لممرة الثانية
 المصادقة عمى مخطط لمتوسع االستيطاني في بيت صفافا
 تحذير مف تصفية االحتالؿ لمشيخ رائد صالح

 شعث يقمؿ مف أىمية زيارة الوفد األمريكي لممنطقة

فور وفؽ إطار زمني محدد
 مصر وفمسطيف واألردف تدعو إلطالؽ مفاوضات مع الدولة العبرية ًا
***

شؤون المقدسات:
الدفاع عف أمالؾ الكنيسة األرثوذكسية واجب وطني مقدس:
قاؿ نائب رئيس المجمس المركزي األرثوذكسي في األردف وفمسطيف نبيؿ مشحور ،يوـ األحد (،)8/20
إف المجمس المركزي األرثوذكسي وحراؾ الشباب العربي األرثوذكسي أماـ خياريف ال ثالث ليما :إما
التصدي لتصفية العقارات المراد منيا إضعاؼ الوجود األرثوذكسي المتجذر في أرض فمسطيف ،أو اليجرة
المسيحية .وشدد عمى ضرورة مقاطعة البطريركية ،واستمرار النضاؿ السممي ضمف القانوف وتصعيده
إللغاء طمبات الصفقات ،مع دعوة القوى الوطنية عمى اعتبار القضية ،قضية وطنية .وأعمف مشحور أف
سيصار إلى عقد مؤتمر أرثوذكسي ،لترسيخ الوجود المسيحي األرثوذكسي في كؿ أطيافو.
مف جانبو ،تطرؽ ممثؿ الشباب العربي األرثوذكسي أغمب خوري ،إلى صفقة "رحابية الطالبية" التي تـ
دونما إلى الدولة العبرية .وأشار إلى أف صفقات البيع لـ تقتصر عمى أوقاؼ
مف خالليا تسريب ً 570
الكنيسة في القدس ،بؿ شممت بيع  700دونـ مف أراضي قيسارية ،بما فييا المدرج الروماني ،و1105
دونمات مف أراضي الرسؿ عمى شاطئ بحيرة طبريا ،وأكثر مف  6دونمات تشمؿ ميداف الساعة وسوؽ
الدير في يافا ،حيث تـ تسجيؿ ممكية األوقاؼ لشركات أجنبية مجيولة اليوية مسجمة في جزر الكاريبي،
رسميا عف ممكية أراضي
دونما في الرممة ،تـ بيعيا لمستثمر إسرائيمي والتنازؿ
باإلضافة الى 60
ً
ً

الكنيسة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/8/20 ،
بمدية االحتالؿ تعتدي عمى مقبرة "اليوسفية التاريخية" بالقدس:
حاولت جرافات تابعة لبمدية االحتالؿ ،يوـ اإلثنيف ( ،)8/21ىدـ سور مقبرة "اليوسفية" التاريخية
المالصقة لسور القدس التاريخي؛ بيدؼ إقامة حدائؽ توراتية .وأشار رئيس لجنة رعاية المقابر اإلسالمية
في القدس ،مصطفى أبو زىرة ،إلى أف لجنة رعاية المقابر اإلسالمية ودائرة األوقاؼ اإلسالمية أوقفت
بمدية االحتالؿ عف العمؿ.
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وأفاد أبو زىرة بأف المقبرة الممتدة مف الزاوية الشمالية الشرقية ألسوار القدس إلى باب األسباط ،أرض
وقفية إسالمية ،الفتًا إلى أف  300إلى  400شييد ُدفنوا فييا ،كما ُبني عمييا ما ُيعرؼ باسـ "صرح

الشييد" اليوـ .وكانت طواقـ مف بمدية االحتالؿ قد عممت الشير الماضي عمى تسييج جزء مف مقبرة
اليوسفية ،وشرعت في أعماؿ حفر فييا بغية إقامة حدائؽ توراتية بحسب االدعاءات.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/8/21 ،
مستوطنوف يقتحموف باحات المسجد األقصى:
مستوطنا صباح األربعاء ( ،)8/16باحات المسجد األقصى المبارؾ ،مف جية باب المغاربة
اقتحـ 89
ً
بحراسة مشددة مف قوات االحتالؿ الخاصة .بينما واصمت شرطة االحتالؿ فرض إجراءاتيا عمى أبواب

األقصى ،واحتجزت البطاقات الشخصية لممصميف الوافديف لممسجد ،فيما تصدى المصموف بيتافات
التكبير القتحامات المستوطنيف .فيما اقتحـ أكثر مف  100مستوطف ،صباح الخميس ( ،)8/17المسجد
األقصى المبارؾ بحراسة مشددة مف قوات االحتالؿ اإلسرائيمي الخاصة.
وأدى عشرات اآلالؼ مف المصميف مف القدس واألراضي المحتمة عاـ  48صالة الجمعة ( )8/19في
المسجد األقصى المبارؾ وسط إجراءات أمنية إسرائيمية مشددة .وأكد خطيب المسجد األقصى المبارؾ،
الشيخ عكرمة صبري ،أف االحتالؿ يحاوؿ التدخؿ في إدارة الوقؼ اإلسالمي ،وبخاصة في تعييف حراس
جميعا مرابطوف ،ويرفضوف أي إجراء احتاللي؛ ألنو باطؿ .وأشار
مؤكدا أف أىؿ فمسطيف ىـ
األقصى،
ً
ً
صبري إلى أف االحتالؿ يقوـ اآلف باستفزازت متعمدة بحؽ المقدسييف وبحؽ أىالي مناطؽ الػ 48بدافع

االنتقاـ ،وبيدؼ تغطية فشمو.
أمنت شرطة االحتالؿ اإلسرائيمي والقوات الخاصة التابعة ليا ،صباح اإلثنيف ،الحماية
مف جية أخرىّ ،

ييوديا خالؿ اقتحاميـ لباحات المسجد األقصى المبارؾ ،مف بينيـ  5مف فئة الطالب
مستوطنا
لػ96
ً
ً
الييود تمقوا شروحات حوؿ "المعبد" قبؿ مغادرتيـ مف "باب السمسمة".

وأمنت شرطة االحتالؿ صباح الثالثاء ( ،)8/22سمسمة مف اقتحامات المستوطنيف لممسجد األقصى
المبارؾ في القدس المحتمة .وأفادت وكالة "قدس برس" ،بأف  102مف المستوطنيف اقتحموا المسجد
األقصى مف "باب المغاربة" .في حيف منعت قوات االحتالؿ ظير الثالثاء ،إدخاؿ الكتب لممدارس التي
تقع داخؿ المسجد األقصى بحجة صدور ىذه الكتب عف السمطة الفمسطينية .يذكر أف األقصى بداخمو:
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مدرسة األقصى الشرعية الثانوية لإلناث ،ومدرسة ثانوية األقصى الشرعية لمبنيف ومدرسة رياض
األقصى.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/8/22 ،
شؤون المقدسيين:
توقيع اتفاقية تعاوف لتسوية أراضي بمدة أبو ديس:
وقّعت ىيئة تسوية األراضي والمياه الفمسطينية ممثمة برئيسيا موسى شكارنة ،وبمدية أبو ديس في
محافظة القدس المحتمة ممثمة برئيسيا نبيؿ بدر ،يوـ اإلثنيف ( ،)8/21اتفاقية تعاوف ،إلعالف التسوية في
منطقة اختصاص البمدية ،ما يترتب عميو إصدار أمر التسوية ومباشرة العمؿ في المنطقة ،وفقاً لما ينص
عميو عميو قانوف تسوية األراضي والمياه رقـ ( )40لسنة  1952وتعديالتو ،وقانوف إنشاء ىيئة تسوية
األراضي والمياه رقـ ( )7لسنة  2016ووفقاً لمقوانيف سارية المفعوؿ في الضفة الغربية ،حيث سيتـ
تسجيؿ األراضي التي لـ يسبؽ تسجيميا في دوائر تسجيؿ األراضي المختصة "الطابو".
وأوضح شكارنة أف ذلؾ ييدؼ لمحفاظ عمييا مف المصادرة والتسريب ،كما تيدؼ لمتنمية االقتصادية
والبشرية وتحقيؽ السمـ األىمي والتخطيط الشامؿ والتمكيف االقتصادي.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/8/21 ،
مواجيات في أحياء القدس المحتمة وتضييؽ عمى المقدسييف:
اقتحمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي فجر األربعاء ( )8/16بمدة أبو ديس ،حيث تصدى ليا الشباف
شنت قوات االحتالؿ
بالحجارة فيما ألقت قوات االحتالؿ قنابؿ صوتية وغازية سامة .مف جية أخرىّ ،

حمالت مالحقة واعتقاؿ لعماؿ مف الضفة ال يحمموف تصاريح دخوؿ إلى القدس المحتمة.

فيما اندلعت مواجيات بيف الشباف وقوات االحتالؿ مساء الخميس ( ،)8/18ألقت خالليا القنابؿ الصوتية
بشكؿ مفاجئ في حي عيف الموزة ببمدة سمواف جنوب المسجد األقصى ،وسط اندالع مواجيات في
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المنطقة .فيما احتجزت قوات االحتالؿ شابيف ،وأخضعتيما لمتفيش الجسدي في محيط باب العمود وسط
القدس المحتمة.
وشيدت العديد مف أحياء بمدة سمواف يوـ الثالثاء ( )8/22مواجيات مع قوات االحتالؿ تركزت في أحياء
عيف الموزة ،وبطف اليوى/الحارة الوسطى ،وبئر أيوب .بينما أصيب عشرات المواطنيف بحاالت اختناؽ،
مساء الثالثاء ،خالؿ مواجيات مع قوات االحتالؿ في بمدة العيزرية جنوب شرؽ القدس المحتمة .واعتدت
تمؾ القوات عمى عائمة األسير المقدسي حسف أبو الريش في العيزرية ،قبؿ أف تفتش منزلو وتعيث فيو
خرًابا.

وفي السياؽ ،أجرت قوات االحتالؿ تفتيشات استف اززية لعدد مف المحاؿ التجارية في البمدة القديمة بالقدس

المحتمة وسط استنفار واسع لقوات االحتالؿ بزعـ البحث عف شاب فمسطيني .وداىمت شارع الواد
وحارتي السعدية وباب حطة بدوريات عسكرية راجمة وأشاعت أجواء مف التوتر في المنطقة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/8/22 ،
ويفرج عف آخريف:
ويبعد ُ
االحتالؿ يمدد توقيؼ عدد مف المقدسييفُ ..

مقدسيا
تـ تقديـ الئحة اتياـ ضد 43
ً
قاؿ متحدث باسـ الشرطة اإلسرائيمية ،يوـ األربعاء ( ،)8/16إنو ّ
مف أصؿ  72اعتقموا خالؿ موجة األحداث والمواجيات التي تبعت األوضاع في األقصى .مشي ًار إلى أف
ما تبقى مف المعتقميف سيتـ عرضيـ لممحكمة لتمديد فترة اعتقاليـ حتى انتياء اإلجراءات القانونية بحقيـ.

مف جية أخرى ،قررت محكمة االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ الخميس ( ،)8/17اإلفراج عف الفتى عدي
سامر أبو تايو ( 19عاما) ،بشرط الحبس المنزلي لمدة  5أياـ.
فيما مددت محكمة "الصمح" اإلسرائيمية يوـ الخميس ( ،)8/17اعتقاؿ الشيخ رائد صالح لمدة  6أياـ.
تـ توجيو اتيامات خطيرة لمشيخ صالح منيا التحريض عمى
وبحسب موقع صحيفة "معاريؼ" ،فإنو ّ

"اإلرىاب والعنؼ" ،واالنتماء لتنظيـ محظور بموجب القانوف ،والقاء خطبة تحريضية خالؿ جنازة منفذي
عممية األقصى.
وأفرجت قوات االحتالؿ مساء الخميس عف الناشطة والصحفية صابريف دياب مف األراضي المحتمة عاـ
 ،48بكفالة وبشرط اإلبعاد عف البمدة القديمة بمدينة القدس المحتمة ،لمدة أسبوعيف .وأكدت دياب أف
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خطر عمى الدولة العبرية"،
ضابط التحقيؽ شتميا ووجو ليا ألفاظا نابية ،وىددىا بتوجيو تيمة "أنيا تشكؿ ًا
وأشارت إلى أف التحقيؽ معيا تركز حوؿ كتاباتيا وعمميا الصحفي مع جريدة "البناء" المبنانية.

وقاؿ محامي نادي األسير منذر ابو أحمد ،مساء األحد" ،إف المحكمة العسكرية لالحتالؿ في "عوفر"،
أصدرت ق ار اًر يقضي باإلفراج عف الطفمة شيد محمد ابو كويؾ ( 15عاماً) ،مف مخيـ قمنديا ،بشرط
التوقيع عمى كفالة طرؼ ثالث".
وقدمت نيابة االحتالؿ إلى المحكمة المركزية في القدس المحتمة ،يوـ اإلثنيف ( ،)8/21الئحة أتياـ ضد
عاما) ،أـ ألربعة أوالد ،تتيميا بتنفيذ عممية طعف في منطقة باب العمود في
المقدسية فدوى ربايعة (ً 29
آب/أغسطس الجاري .وقررت محكمة االحتالؿ ،مساء اإلثنيف ،االفراج عف الشيخ نور الديف الرجبي أحد
أئمة وخطباء مساجد القدس المحتمة ،بشرط اإلبعاد عف مدينة القدس وبمدتيا القديمة لمدة أسبوع ،وبكفالة
مالية مقدارىا خمسة آالؼ شاقؿ .فيما مددت محكمة "الصمح" اإلسرائيمية في ريشيوف لتسيوف ،اعتقاؿ
الشيخ رائد صالح إلى يوـ الخميس المقبؿ.

صحيفة القدس المقدسية وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/8/21 ،
االحتالؿ يعتقؿ عدداً مف المقدسييف:
اعتقمت قوات االحتالؿ االسرائيمي ،مساء الثالثاء ( ،)8/15الفتى عالء أبو جمعة ( 15عاما) بعد اقتحاـ
المطؿ عمى القدس القديمة .فيما اعتقمت قوات االحتالؿ
نادي جبؿ الزيتوف بحي الطور/جبؿ الزيتوف ُ
فجر األربعاء ( 4 ،)8/16مواطنيف مف بمدة أبو ديس جنوب شرؽ القدس المحتمة ،واقتادتيـ الى أحد
مراكز التوقيؼ والتحقيؽ في المنطقة.
وذكر نادي األسير أف قوات االحتالؿ اعتقمت صباح الخميس ( )8/17مف مدينة القدس  4مواطنيف،
عاما) ،وعبد الرحمف
عاماً) ،وعدي أبو تايو (ً 19
وىـ :أحمد إبراىيـ ابو طير ،ومحمد أبو الحماـ (ً 19

عاما) ،عقب
عاما) .فيما اعتقمت قوات االحتالؿ المواطف عبد الرحيـ خميؿ العباسي (ً 33
عباس (ً 33
مقدسيا عمى حاجز مخيـ شعفاط شماؿ
شابا
ً
دىـ مركز عممو .واعتقمت قوات االحتالؿ مساء الخميس ً

سكينا .كما اعتقمت شابة فمسطينية مف أماـ باب العمود بالقدس ،وىي
شرؽ القدس المحتمة بحجة حيازتو
ً
مف سكاف مدينة طمرة باألرض المحتمة عاـ .48

6

عاما) ،بعد دىـ منزؿ
واعتقمت قوات االحتالؿ ،فجر الجمعة ( ،)8/19الفتى منصور العباسي (ً 17
عائمتو الكائف في بمدة سمواف بالقدس وتفتيشو والعبث بمحتوياتو .واعتدت قوات االحتالؿ خالؿ عممية
الدىـ واالعتقاؿ بالضرب عمى والدة الفتى العباسي وشقيقو القاصر.
واعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،مساء السبت وفجر األحد ( 5 ،)8/20شباف مف بمدة العيسوية،
ثالثة منيـ قاصروف ،وادعت "أف اعتقاليـ جاء لمشاركتيـ في عمميات إلقاء الحجارة ،والزجاجات
الحارقة ،واأللعاب النارية في المنطقة ،خالؿ األسبوعيف الماضييف" .كما اعتقمت  4شباف مف القدس
القديمة ،واقتادتيـ إلى مركز التوقيؼ والتحقيؽ .وكانت قوات االحتالؿ اعتقمت الطفمة شيد محمد أبو
عاما) مف مخيـ قمنديا شماؿ القدس المحتمة ،بعد استدعائيا لمقابمة المخابرات.
كويؾ (ً 15

عاما) مف
واعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ اإلثنيف ( ،)8/21الفتى حسف أشرؼ أبو الريش (ً 17
بمدة العيزرية جنوب شرؽ القدس المحتمة .فيما اعتقؿ  5شباف مف قرية حزما شماؿ شرؽ القدس المحتمة.
واعتقمت قوات االحتالؿ بعد عصر الثالثاء ( ،)8/22المواطف المقدسي محمد فيمي فروخ ،وابنتو ىبة

( 15عاماً) مف بمدة سمواف جنوب المسجد األقصى ،واقتادتيما الى مركز تحقيؽ وتوقيؼ بمدينة القدس.
كما اعتقمت قوات االحتالؿ عدداً مف العماؿ مف داخؿ مقيى الكسواني بحي الشيخ جراح وسط القدس
المحتمة بدعوى عدـ حيازتيـ عمى تصاريح دخوؿ الى مدينة القدس

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ+وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"،
2017/8/22
االحتالؿ يوزع أوامر ىدـ جديدة ..وييدـ روضة لالطفاؿ ومنزالً لممرة الثانية:
وزعت طواقـ تابعة لبمدية االحتالؿ اإلسرائيمي في القدس المحتمة ،يوـ األربعاء ( ،)8/16دفعة جديدة مف
ّ
إخطارات وأوامر اليدـ االدارية لعدد مف منازؿ المواطنيف في بمدة سمواف جنوب المسجد األقصى
المبارؾ.
مف جية أخرى ،أعاد متضامنوف وأىالي مف بمدة سمواف جنوب المسجد األقصى ،حتى ساعة متأخرة مف
مساء الخميس ( ،)8/18بناء الجزء األكبر مف منزؿ عائمة أبو سنينة بحي البستاف في بمدة سمواف ،الذي
مؤخرا ،عمى أف يتـ االنتياء مف تشييده عصر الجمعة .وأكد صاحب المنزؿ
ىدمتو سمطات االحتالؿ
ً
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ومعو لجنة الدفاع عف حي البستاف ولجنة الدفاع عف سمواف إعادة بناء المنزؿ لكيال يكوف مقدمة ليدـ
منازؿ حي البستاف الػ  88والتي كانت صدرت ق اررات سابقة بيدميا لصالح مشاريع تخدـ أسطورة
"المعبد" .إال أف جرافات تابعة لبمدية االحتالؿ ىدمت صباح الثالثاء ( )8/22المنزؿ لممرة الثانية بحجة
عدـ وجود ترخيص بناء.
ىذا أعطت سمطات االحتالؿ يوـ الثالثاء الضوء األخضر لػ"دائرة اإلجراء اإلسرائيمية" لتنفيذ قرار إخالء
عائمة شماسنة المقدسية لصالح الجمعيات االستيطانية .ووصؼ مسؤوؿ ممؼ القدس في حركة "فتح"
المقدـ
مشير إلى أف الطعف
ًا
حاتـ عبد القادر ،قرار المحكمة أنو سياسي بامتياز ،ولصالح المستوطنيف،
ّ
لممحكمة يوجد فيو وجاىة قانونية؛ حيث إنو لـ ِّ
يحدد ال الحوض وال القطعة التي يقع فييا المنزؿ
سيستولَى عمى منزؿ غير معروؼ موقعو.
المستيدؼ لالستيالء عميو مف الجمعيات االستيطانية ،وبالتالي ُ

وىدمت جرافات تابعة لسمطات االحتالؿ اإلسرائيمي ،صباح اإلثنيف ( ،)8/21روضة لألطفاؿ في تجمع

جبؿ البابا في بمدة العيزرية جنوب شرؽ القدس المحتمة ،وصادرت كؿ محتوياتيا .وفي الوقت نفسو،
أخطرت ما تسمى اإلدارة المدنية التابعة لالحتالؿ ،بيدـ منازؿ لمعشائر البدوية التي تقطف المنطقة ،رغـ
قرار محكمة االحتالؿ العميا ،بتجميد ق اررات اليدـ في ىذه المنطقة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ،
2017/8/22
شؤون االحتالل:
المصادقة عمى مخطط لمتوسع االستيطاني في بيت صفافا:
ذكرت أسبوعية "يروشاليـ" العبرية يوـ الجمعة ( )8/18أف ما يسمى "المجنة الموائية لمتنظيـ والبناء"
صدقت عمى مخطط بناء كبير عمى الشارع الرئيس المجاور لبمدة بيت صفافا جنوبي القدس المحتمة؛
ّ
ار لتطبيؽ مخطط تكثيؼ البناء عمى طوؿ المسارات القائمة والمستقبمية لمقطار الخفيؼ.
وذلؾ استمرًا
وينص المخطط عمى بناء عشرات المباني السكنية ومبنييف تجارييف في "سدروت دوؼ يوسؼ" في بداية

الطريؽ الذي يصعد إلى مستوطنة "جيمو".
وازداد البناء قرب مسار القطار الخفيؼ خالؿ العاـ األخير؛ إذ صودؽ عمى مخططات غير عادية
لمد سكة القطار الخفيؼ إلى داخؿ
اجا سكنية في "بسغات زئيؼ" ،وذلؾ جراء التخطيط ّ
تتضمف أبر ً
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المستوطنة .كما صودؽ عمى مخططات بناء واسعة النطاؽ في "جبعات شاؤؿ" ،حيث مف المخطط
مرور سكة القطار في المستقبؿ في حي كنفي نشريـ ،الحي الرئيس في البمدة.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/8/19 ،
ربع مميار شيكؿ لتوطيف  40عائمة إسرائيمية أجميت مف "عمونو"
قالت صحيفة "ىآرتس" العبرية ،إف ديواف رئيس حكومة االحتالؿ توجو لو ازرة المالية وطمب إضافة بيف
 30و 70مميوف شيكؿ لميزانية تطوير المستوطنة الجديدة "عميحاي" التي يجري بناؤىا لمستوطني
فحصا" حوؿ طمب نتنياىو ،مبينةً أنو في حاؿ المصادقة عميو
"عمونو" سابقًا .وأشارت إلى أنيا أجرت " ً
فإف ذلؾ يعني أف الدولة العبرية ستستثمر قرابة ربع مميار شيكؿ لتوطيف  40عائمة أجميت مف بؤرة

"عمونو".
ونفى الناطؽ باسـ ديواف نتنياىو ىذا النبأ ،لكف عدة مصادر مطمعة عمى التفاصيؿ أكدت األمر لصحيفة
وصرحت المصادر لمصحيفة بأف طمب زيادة حجـ الميزانية طرحو رئيس طاقـ ديواف نتنياىو،
"ىآرتس".
ّ
يوآب ىوروفيتش ،خالؿ جمسة عقدت مع ممثمي عدة و ازرات ،ذات صمة بإنشاء المستوطنة الجديدة،

وعقدت الجمسة ىذا األسبوع ،في ضوء تجميد العمؿ بسبب النقص في الميزانية ،ورفض الو ازرات
المشاركة في تغطيتيا.
ويشار إلى أف الحكومة اإلسرائيمية سبؽ وخصصت مبمغ  160مميوف شيكؿ إلخالء "عمونو" وانشاء
المستوطنة الجديدة ،وخصص مف ىذا المبمغ حوالي  60مميوف شيكؿ إلنشاء البنى التحتية لممستوطنة
الجديدة ،ودفع  40مميوف شيكؿ تعويضات لممستوطنيف.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/8/19 ،
تحذير مف تصفية االحتالؿ لمشيخ رائد صالح:
ح ّذرت المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا مف مخطط لتصيفة رئيس الحركة اإلسالمية في
األراضي المحتمة عاـ  48الشيخ رائد صالح .وأوضحت المنظمة أف ما يتعرض لو الشيخ صالح مف
اعتقاؿ واعتداء عميو في محبسو مف السجانيف يعكس حنؽ حكومة االحتالؿ مف أنشطة الشيخ السممية
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كبار ىددوا الشيخ
طا ًا
والمتوافقة مع القانوف ،داعيةً لتوفير حماية خاصة لو .وأضافت أنيا عممت أف ضبا ً

صالح داخؿ السجف عقب االعتداء عميو بتصفيتو بطريقة توحي بأف الوفاة حدثت ألسباب طبيعية.

وأصدرت محكمة االحتالؿ اإلسرائيمي ق ار اًر بتمديد الشيخ صالح حتى  21مف الشير الحالي .وأوضح
الشيخ صالح لقاضي المحكمة أنو تعرض لمشتائـ واالعتداء مف سجناء ييود ،محمالً رئيس حكومة
االحتالؿ بنياميف نتنياىو تبعات ما قد يحدث لو.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/8/20 ،
"الميكوديوف الجدد" ..يسببوف الصداع لنتنياىو!
بات مف يطمؽ عمييـ "الميكوديوف الجدد" يشكموف حالة مف الصداع الذي ال يتوقؼ في رأس بنياميف
نتنياىو الذي يخشى أف يسقط عمى أيدييـ عف زعامة الحزب بسبب سياساتيـ المعارضة لو.
وبحسب صحيفة "إسرائيؿ ىيوـ" وقناة "كاف" ،فإف الحزب بزعامة نتنياىو يدرس سمسمة عقوبات سيفرضيا
عمى "الميكودييف الجدد" لمنعيـ مف التأثير في الوضع داخؿ الحزب .وأشارت ذات المصادر يوـ األحد
( ،)8/20إلى أف مف بيف الخطة فصؿ  2000عضو جديد في الحزب يعتقد أف "الميكودييف الجدد" يقفوف
وراء تجنيدىـ لمعمؿ مف أجؿ إسقاط نتنياىو وقادة الحزب الحالييف.

صحيفة القدس المقدسية2017/8/20 ،
التفاعل مع القدس:
العاىؿ األردني :سنستمر في بذؿ كؿ الجيود لمدفاع عف القدس
وفمسطينيا يوـ األربعاء (،)8/16
مقدسيا
وفدا
شدد العاىؿ األردني الممؾ عبد اهلل الثاني ،خالؿ لقائو ً
ً
ً

عمى أف األردف سيستمر في بذؿ كؿ الجيود في الدفاع عف المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس
الشريؼ ،والحفاظ عمى الوضع التاريخي والقانوني القائـ في مدينة القدس ،ومواجية أي محاوالت
محذر مف خطورة المساس بو .وشدد عمى
ًا
تستيدؼ التقسيـ الزماني أو المكاني في المسجد األقصى،

ضرورة مواصمة تكثيؼ التنسيؽ والتشاور بيف الجانبيف األردني والفمسطيني وعمى جميع المستويات حوؿ
القضية الفمسطينية والقدس.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/8/16 ،
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شعث يقمؿ مف أىمية زيارة الوفد األمريكي لممنطقة:
قمؿ نبيؿ شعث مستشار الرئيس عباس لمعالقات الدولية والشؤوف الخارجية ،مف أىمية زيارة وفد أمريكي
مرتقبة إلى المنطقة نياية آب/أغسطس الجاري .وقاؿ شعث في تصريحات إذاعية" ،ليست ىناؾ توقعات
كبيرة مف الزيارة لكف نحف سنشرح موقفنا ليـ بكؿ وضوح".
عاما
وأضاؼ شعث أف الجانب األمريكي يخوض في العممية السممية بيننا وبيف الدولة العبرية منذ ً 26
وىي ال تؤدي حتى اآلف لشيء أو التزاـ إسرائيمي باتفاؽ (أوسمو) .وأردؼ أف الجانب الفمسطيني ال يريد

المفاوضات مف أجؿ المفاوضات وانما مفاوضات تكوف واضحة األىداؼ والمرجعية تفضي إلى حؿ
ينيى االحتالؿ اإلسرائيمي والتوسع االستيطاني االستعماري بما يتيح لنا فرصة اقامة دولة فمسطينية عمى
حدود عاـ  1967وعاصمتيا شرقي القدس وبحث كافة المسائؿ المتعمقة بالحؿ النيائي في مقدمتيا
قضية الالجئيف.
وأعرب شعث عف عدـ تفاؤلو إزاء ما يصدر عف اإلدارة األمريكية بشأف سياساتيا الخارجية ،الفتًا إلى أف
خاصا أو إشارة
اىتماما
اىتمامات الرئيس دونالد ترامب تتعمؽ بإيراف وكوريا الديمقراطية الشعبية ولـ يعط
ً
ً
إلى القضية الفمسطينية أو "حؿ الدولتيف" أو رفضو لالستيطاف االستعماري في األراضي الفمسطينية.

صحيفة القدس المقدسية2017/8/17 ،
حاتـ عبد القادر :األقصى يتعرض لػ"حريؽ اجتياحي"
عاما إلحراؽ مادي يمكف
قاؿ حاتـ عبد القادر وزير القدس السابؽ ،إف المسجد األقصى تعرض قبؿ ً 48
إصالحو ،ولكنو اآلف يتعرض إلحراؽ اجتياحي يحاوؿ مف خاللو االحتالؿ فرض واقع جديد ،كما حدث
في فترة إغالقو في شير تموز/يوليو الماضي .ورأى عبد القادر أنو ينبغي في ذكرى إحراؽ األقصى البد
أف تكوف ىناؾ وقفة مف العالميف العربي واإلسالمي ،وأف يتحمال المسؤولية لحماية المسجد األقصى
المبارؾ .وقاؿ :خضنا تجربة غير مريحة مع العالميف العربي واإلسالمي إزاء األحداث األخيرة؛ حيث
كاف الصمت سيد الموقؼ.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/8/20 ،
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عريقات يرحب بالمبادرات الصينية إلحياء "عممية السالـ":
رحب أميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية صائب عريقات يوـ األحد (،)8/20
بالمبادرات التي أطمقيا الرئيس الصيني شي جيف بينغ إلحياء "عممية السالـ" بيف الفمسطينييف والدولة
العبرية .وأضاؼ ،إف الرئيس محمود عباس "حريص عمى حشد الدعـ والتضامف الدولي مع القضية
الفمسطينية وخاصة مع دوؿ ذات تأثير ووزف في مجمس األمف الدولي مثؿ الصيف ،وذلؾ في ظؿ
محاوالت الدولة العبرية إحباط الحراؾ الدولي في آسيا وغيرىا مف قارات العالـ" .معرًبا عف "تطمع

دور فاعالً يساىـ في اختراؽ العممية السياسية والضغط عمى الدولة العبرية
الفمسطينييف ألف تمعب الصيف ًا

لاللتزاـ بقواعد القانوف الدولي وانياء االحتالؿ".

وأشار إلى أف ما يؤىؿ الصيف لمعب دور فاعؿ في "عممية السالـ" ىو أنيا "قوة عالمية عظمى وتتمتع
جدا مع اإلقميـ والمجتمع الدولي ،وبدأت مساعييا قبؿ أربعة أعواـ
بعالقات سياسية واقتصادية مؤثرة ً

لوضع خطة إلنياء االحتالؿ اإلسرائيمي عف فمسطيف ،وىي مف أىـ الدوؿ الكبرى الصديقة لفمسطيف
يخيا ،ودعمت مسار السالـ في الشرؽ األوسط ،ورؤية حؿ الدولتيف ،وحقوؽ شعبنا في تقرير المصير
تار ً
والحرية واالستقالؿ واقامة دولة فمسطينية عمى حدود عاـ  1967وعاصمتيا شرقي القدس".

دور ىاما في تعزيز الثقة السياسية ،وتنشيط
وأردؼ أف الصيف مف خالؿ مبادرة الحزاـ والطريؽ "ستمعب ًا

التنمية والشراكة والتعاوف االقتصادي والتجاري والثقافي ،مما سيساىـ في إرساء السالـ واالستقرار في
المنطقة" .واعتبر عريقات ،أف المبادرات الصينية "ستساىـ في إطالؽ عممية تفاوضية قائمة عمى
الشرعية الدولية ومرجعيات القانوف الدولي وق اررات االمـ المتحدة ومبادرة السالـ العربية".
مف جية أخرى ،توقع عريقات أف تستمر الواليات المتحدة األمريكية "بتحمؿ مسؤولياتيا التي تختمؼ عف
دوؿ أخرى كونيا كانت راعية لعممية السالـ عمى مدار األعواـ الماضية ،خاصة وأف الرئيس االمريكي
الحالي دونالد ترامب أعمف نيتو إحياء جيود السالـ ،وىو معني بعقد صفقة سالـ" .وشدد عريقات ،عمى
أف أي مبادرة أمريكية لمسالـ "يجب أف تكوف متوافقة مع ق اررات الشرعية الدولية ومرجعيات عممية السالـ
والقانوف الدولي" .وطالب عريقات اإلدارة األمريكية " أف تعمف عف تأييدىا لحؿ الدولتيف عمى حدود الرابع
مف يونيو عاـ  ،1967ووقؼ االستيطاف كما فعمت اإلدارات األمريكية المتعاقبة".

صحيفة القدس المقدسية2017/8/20 ،
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أطفاؿ مف غزة يكتشفوف القدس لممرة األولى:
تمكف عشرات االطفاؿ الفمسطينييف مف قطاع غزة يوـ األحد ( )8/20مف زيارة القدس لممرة األولى في
حياتيـ ،في اطار برنامج تبادؿ تقوـ بو احدى وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف (اونروا).
عاما توجيوا إلى القدس وزاروا المسجد األقصى
وأفادت الوكالة أف  91طفالً تراوح اعمارىـ بيف  8وً 14
يضا لػ  38طفالً مف الضفة الغربية زيارة
وكنيسة القيامة .وأفادت (اونروا) أف برنامج التبادؿ ىذا اتاح أ ً

قطاع غزة قبؿ بضعة أسابيع.

صحيفة القدس المقدسية2017/8/20 ،
"النيزؾ" تطمؽ صندوؽ آفاؽ لمطالب المقدسي الموىوب:
أطمقت مؤسسة "النيزؾ لمتعميـ المساند واإلبداع العممي" ،يوـ األحد ( ،)8/20صندوؽ "آفاؽ" لمطالب
المقدسي الموىوب ،الذي ييدؼ لدعـ طمبة المدينة المقدسة المميزيف في تحصيؿ تعميـ أكاديمي متميز
بأفضؿ الجامعات العالمية.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/8/21 ،
الرئيس عباس قاؿ لػ"ميرتس" بأنو ال يفيـ كيؼ يدير البيت األبيض "الصراع":
قالت صحيفة "ىآرتس" العبرية ،يوـ اإلثنيف ( ،)8/21بأف الرئيس محمود عباس قاؿ لوفد حزب "ميرتس"
الذي التقاه األحد في مقره براـ اهلل ،أنو التقى مبعوثيف الرئيس األميركي دونالد ترامب أكثر مف  20مرة
منذ تولي األخير منصبو ،وأنو لـ يفيـ كيؼ يديروف ويعالجوف ظروؼ "الصراع الفمسطيني -اإلسرائيمي".
وأوضح الرئيس عباس أنيـ كانوا يقولوف بأنيـ يؤيدوف "حؿ الدولتيف" ووقؼ البناء في المستوطنات،
عمنا أو أف يضعوه شرطًا أماـ رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو.
ولكنيـ رفضوا اإلعالف عف ذلؾ ً

وأضاؼ "كنت أقوؿ ليـ أف يقولوا ذلؾ لنتنياىو ليوقؼ البناء في المستوطنات ،فيقولوف أنيـ سيبحثوف
ذلؾ ،ولكنيـ ال يعودوف لي" .مضيفًا "ال أستطيع كيؼ يديروف األمور ،اإلدارة ىناؾ في حالة فوضى".
وأشار إلى أنو سيطمب مف الوفد الذي مف المنتظر أف يصؿ الخميس إلى المنطقة أف يعمنوا عف التزاـ
البيت األبيض بػ"حؿ الدولتيف" ووقؼ البناء في المستوطنات .وبحسب المتواجديف في الوفد ،فإف الرئيس
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عباس أبمغيـ بأنو اقترح عمى الدولة العبرية إعادة التنسيؽ األمني بعد انتياء األزمة بشأف المسجد
مشير إلى أف الدولة العبرية لـ ترد عميو حتى اآلف.
ًا
األقصى،

صحيفة القدس المقدسية2017/8/21 ،

في ذكرى إحراؽ "األقصى" :الرئاسة تجدد مطالبة المجتمع الدولي بحماية األماكف المقدسة
جددت الرئاسة الفمسطينية ،يوـ اإلثنيف ( ،)8/21مطالبتيا لممجتمع الدولي بتوفير الحماية لألماكف الدينية
والمقدسة .وقالت الرئاسة لمناسبة الذكرى الػ 48إلحراؽ المسجد األقصى المبارؾ ،إف الدولة العبرية ورغـ
كؿ ق اررات الشرعية الدولية التي طالبتيا بعدـ المساس بقدسية األماكف الدينية ،وعمى وجو الخصوص
المسجد األقصى ،كما ورد في قرار اليونسكو رقـ  25/200لسنة  ،2016إال أنيا ما زالت تضرب تمؾ
الق اررات بعرض الحائط ،وتدير الظير لكؿ المخاطر التي يمكف اف تنشب نتيجة سياساتيا المتيورة غير
المسؤولة ،واجراءاتيا غير المحسوبة.
وطالبت الرئاسة في بيانيا المجتمع الدولي بحماية ق اررات الشرعية الدولية ومنيا قرار مجمس األمف الدولي
رقـ  271لسنة  ،1969الذي أداف فيو الدولة العبرية لمناسبة حرؽ المسجد األقصى ،واعتبر أي تدمير
أو تدنيس لألماكف المقدسة في القدس ،يمكف أف ييدد األمف والسالـ الدولييف .ودعت ،الدولة العبرية الى
إلغاء جميع التدابير التي مف شأنيا تغيير وضع القدس ،وااللتزاـ بقرار مجمس االمف رقـ  2334لسنة
 ،2016الذي اكد صراحة عدـ شرعية االستيطاف في األراضي الفمسطينية المحتمة منذ عاـ  ،1967بما
فييا شرقي القدس ،وعدـ االعتراؼ بأي تغيرات تجرييا الدولة العبرية في حدود الرابع مف حزيراف/يونيو
.1967

وكالة المعمومات الفمسطينية "وفا"2017/8/21 ،
فور وفؽ إطار زمني محدد:
مصر وفمسطيف واألردف تدعو إلطالؽ مفاوضات مع الدولة العبرية ًا

أكد وزراء خارجية مصر واألردف وفمسطيف ،يوـ السبت ( ،)8/19ضرورة تخطي مرحمة الجمود في
"عممية السالـ" بيف الفمسطينييف والدولة العبرية ،ودعوا إلى إطالؽ المفاوضات فو ار وفقا إلطار زمني
محدد ،وذلؾ قبؿ زيارة مرتقبة لوفد أميركي لممنطقة.
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وذكر بياف تاله وزير الخارجية المصري سامح شكري ،أف "عدـ حؿ القضية الفمسطينية وممارسة الشعب
الفمسطيني لحقوقو المشروعة غير القابمة لمتصرؼ يعد السبب الرئيس لعدـ االستقرار في المنطقة" .ودعا
الوزراء الثالثة "المجتمع الدولي إلى تكثيؼ جيوده لممساعدة في خمؽ المناخ المناسب مف أجؿ البدء في
عممية تفاوضية وفقا لمقررات الشرعية الدولية ..ومساعدة الطرفيف عمى التوصؿ إلى اتفاؽ سالـ عمى
اتيجيا".
أساس حؿ الدولتيف" .وأكدوا أف "التوصؿ إلى سالـ يضمف شرؽ أوسط مستق ار يعد ًا
خيار استر ً

وشددوا عمى "ضرورة احتراـ الدولة العبرية لموضع التاريخي والقانوني القائـ في المسجد األقصى ،ووقؼ

جميع اإلجراءات أحادية الجانب" .واعتبر الوزراء أف "اتماـ المصالحة الفمسطينية أمر حتمي وواجب
إلعادة المحمة الفمسطينية ،بحيث تتركز الجيود الوطنية الفمسطينية عمى تحقيؽ االستقالؿ ومواجية
تحديات بناء الدولة الفمسطينية".
وفي سياؽ متصؿ ،دعا العاىؿ األردني الممؾ عبد اهلل الثاني ،والرئيس التركي رجب طيب أردوغاف ،يوـ
اإلثنيف ( ،)8/21إلى إطالؽ مفاوضات "سالـ جديدة جادة وفاعمة" بيف الدولة العبرية والفمسطينييف تتـ
وفؽ "جدوؿ زمني واضح".
وأكد الزعيماف أف "مفاوضات السالـ الجديدة يجب أف تتـ وفقاً لجدوؿ زمني واضح ،وأف تستند لق اررات
الشرعية الدولية ،خاصة مبادرة السالـ العربية ،التي تـ تبنييا عاـ  ،2002وتـ إعادة إطالقيا في قمة
عماف في آذار/مارس ىذا العاـ" .وعبر الزعيماف عف رفضيما "القاطع ألي محاوالت لتغيير الوضع
ّ

القانوني والتاريخي القائـ في المسجد األقصى ،ولجميع إجراءات الدولة العبرية األحادية التي تيدد ىوية
شرقي القدس".

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/8/21 ،
الجامعة العربية والتعاوف اإلسالمي تطالباف المجتمع الدولي بإلزاـ االحتالؿ وقؼ انتياكاتو في األقصى:
طالبت جامعة الدوؿ العربية ،يوـ اإلثنيف ( ،)8/21المجتمع الدولي واألمـ المتحدة ،بالتعامؿ بحزـ مع
االنتياكات اإلسرائيمية الجسيمة بحؽ المسجد األقصى والتدخؿ الفوري إلجبار الدولة العبرية عمى وقفيا
بشكؿ فوري .كما طالبت الجامعة بمنع أي محاوالت لتغيير الوضع التاريخي القائـ لممسجد األقصى
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المبارؾ ،وانفاذ ق اررات الشرعية الدولية ذات الصمة ،مؤكدة أف ال حؿ دوف قياـ الدولة الفمسطينية المستقمة
عمى حدود الرابع مف حزيراف/يونيو  1967وعاصمتيا القدس الشريؼ.
فيما جددت منظمة التعاوف اإلسالمي تأكيدىا عمى المكانة المركزية الدينية والروحية لمدينة القدس
الشريؼ .وأدانت المنظمة تصاعد وتيرة االنتياكات واالعتداءات التي يمارسيا المستوطنوف اإلسرائيميوف
المتطرفوف ،بحؽ المسجد األقصى المبارؾ ،تحت حماية قوات االحتالؿ اإلسرائيمي .وأكدت منظمة
مجددا رفضيا أي محاولة لالنتقاص مف السيادة الفمسطينية والوجود الفمسطيني في
التعاوف اإلسالمي
ً
القدس الشريؼ ،ودعت المجتمع الدولي لمعمؿ عمى حمؿ الدولة العبرية ،عمى االلتزاـ بمبادئ القانوف

الدولي وق اررات الشرعية الدولية ،وانياء احتالليا لكؿ أرض دولة فمسطيف المحتمة التي اعترفت بيا األمـ
المتحدة في  29تشريف الثاني/نوفمبر  ،2012عمى أساس حدود  ،1967بما فييا القدس.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/8/21 ،
انعقاد الممتقى الدولي لحماة المسجد األقصى في إيراف:
نظمت "السدانة الرضوية" في مدينة مشيد اإليرانية ،يوـ اإلثنيف ( ،)8/21الممتقى الدولي لحماة المسجد
األقصى ،بالذكرى الػ 48إلحراقو ،حيث يحيي اإليرانيوف ىذه المناسبة باسـ "يوـ المسجد العالمي" .وشارؾ
في الممتقى عمماء وطالب مف  16دولة وسط مشاركة مسؤوليف إيرانييف عمى رأسيـ المر ّشح الرئاسي
السابؽ رئيس السدانة الرضوية سيد إبراىيـ الرئيسي ،وعمماء سنة وشيعة إيرانيوف.
وقاؿ الرئيسي في كممتو ،إف المسجد األقصى ييـ جميع أبناء األمة اإلسالمية سنة وشيعة ،وأحد أىداؼ
مؤكدا عمى مواصمة إيراف
ما يجري في المنطقة ىو حرؼ األنظار عما يجري في فمسطيف ،والقدس،
ً

دعميا لمفمسطينييف والمقدسات اإلسالمية في فمسطيف وفي مقدمتيا المسجد األقصى.

يذكر أف منظمة المؤتمر اإلسالمي تبنت سابقًا في اجتماع وزراء خارجية دوؿ المنظمة في طيراف،
احا قدمتو إيراف حوؿ تسمية إحياء ذكرى حريؽ المسجد األقصى بيوـ المسجد العالمي.
اقتر ً

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/8/22 ،

06

مقاالت وحوارات:
"شؤوف المفاوضات" :االحتالؿ يعمؿ عمى تيجير أىالي حي الشيخ جراح وعزلو
أكدت دائرة شؤوف المفاوضات في منظمة التحرير ،اليوـ الخميس ،أف سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي تعمؿ
عمى التيجير القسري ألىالي حي الشيخ جراح وعزلو عف بقية المدينة المحتمة.
وذكرت الدائرة في ورقة حقائؽ أعدتيا ،أف سياسات االحتالؿ اإلسرائيمي في مدينة القدس المحتمة ركزت
منذ عاـ  ،1967عمى استراتيجيتيف مركزيتيف .تتمثؿ األولى في تعزيز وجود أغمبية ييودية في المدينة
عف طريؽ إنشاء مستوطنات "لمييود فقط" ،فيما سعت الثانية لتحقيؽ نفس اليدؼ عف طريؽ الحد مف
النمو السكاني الفمسطيني ،وتقميص أعدادىـ باستخداـ سياسات ممنيجة تيدؼ إلى تيجير الفمسطينييف
بالقوة مف مدينة القدس أو إعاقة تنمية وتطوير المجتمع الفمسطيني.
وبينت أف ىذه السياسات األحادية وغير القانونية تشمؿ سياسة الفصؿ المكاني الذي يعمؿ عمى عزؿ
األحياء والمناطؽ الفمسطينية عف بعضيا ،األمر الذي سيؤدي في النياية إلى إلغاء الوجود الفمسطيني مف
فضاء القدس والحد مف النمو السكاني الفمسطيني في المدينة.
وتضمنت الورقة أف زرع البؤر االستيطانية في مناطؽ استراتيجية داخؿ األحياء الفمسطينية ،يشكؿ أحد
أىـ العناصر الرئيسة لالستراتيجية األولى التي تتبعيا سمطات االحتالؿ ٍ
اإلسرائيمي في القدس المحتمة،
حيث قامت حكومات االحتالؿ المتعاقبة بدعـ الجيود الحثيثة لممنظمات االستيطانية في االستيالء عمى
األراضي والممتمكات الفمسطينية داخؿ ىذه األحياء ،باستخداـ أساليب متنوعة منيا نقؿ ممكية األراضي
والممتمكات التي تصادرىا سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي إلى جماعات استيطانية بموجب قانوف "أمالؾ
الغائبيف" ،وأيضا نقؿ ممكية األراضي المصنفة عمى أنيا أراض عامة أو أراضي دولة بسبب أىميتيا
البيئية والتاريخية والدينية.
وبغية تحقيؽ أىداؼ االستراتيجيتيف المركزيتيف وتبرير ادعاءاتيما غير الشرعية في السيادة عمى مدينة
القدس المحتمة التي يقع فييا حي الشيخ جراح ،تسعى حكومة االحتالؿ بالتعاوف مع المنظمات
االستيطانية إلى إنشاء تواصؿ جغرافي يمتد مف القدس الغربية إلى الجامعة العبرية ،وذلؾ عف طريؽ
االستيالء عمى حي الشيخ جراح والسيطرة عميو ،وتشمؿ منطقة االمتداد الجغرافي في القدس المحتمة مقر
شرطة الحدود اإلسرائيمية إلى كبانية أـ ىاروف ،ثـ مستوطنة "شمعوف ىاتصديؽ" ومستوطنة "فندؽ
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الشبرد" ومقر الشرطة اإلسرائيمية وو ازرة الداخمية اإلسرائيمية.
وتيدد المخططات اإلسرائيمية الوشيكة في حي الشيخ جراح الوجود الفمسطيني في الحي .فمف ناحية،
يجبر االحتالؿ اإلسرائيمي العائالت الفمسطينية عمى إخالء منازليا قسرا ،ومف ناحية أخرى أصبحت ىذه
العائالت عرضة إلى أعماؿ العنؼ مف قبؿ المستوطنيف وقوات االحتالؿ اإلسرائيمي .وفي كثير مف
األحياف ،تقوـ سمطات االحتالؿ بإجبار العائالت الفمسطينية عمى إخالء منازليا في أوقات متأخرة مف
الميؿ ،وبذلؾ ال يتـ تشريد العائالت مف منازليا وتجريدىـ منيا فحسب ،بؿ ونشر الخوؼ والرعب بيف
السكاف الفمسطينييف األصمييف أيضا.
حي الشيخ
وأوردت الورقة بعض األمثمة الحية عمى اإلجراءات التي تقوـ بيا السمطات اإلسرائيمية في ّ
جراح ،فمنذ تشريف ثاني عاـ  ،2008طردت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي قس اًر خمس عائالت فمسطينية
مف منازليا في حي الشيخ جراح في القدس المحتمة ،والتي سكنوىا منذ خمسينيات القرف الماضي ،بعد أف
أصبحوا الجئيف في العاـ  .1948ىذه المنازؿ ىي األولى مف مجموعة  28منزال فمسطينيا ميددا
وتـ تقديـ مخطط لبناء مستوطنة تتألؼ
باإلخالء والمصادرة مف أجؿ بناء مستوطنة "شمعوف ىاتصديؽ"ّ .
مف  200وحدة استيطانية فوؽ أرض مساحتيا  18دونما "لمجنة المحمية لمتخطيط والبناء" في بمدية
االحتالؿ في القدس ،ولذلؾ يوجد أكثر مف  200مواطف فمسطيني في حي الشيخ جراح يتيددىـ التيجير
القسري مف منازليـ.
كما ىدمت الجرافات اإلسرائيمية فندؽ "الشبرد" في العاـ  ،2011وباشرت بناء مبنييف سكنييف يحتوياف
تـ تقديـ المخطط األصمي لبمدية االحتالؿ بيدؼ
عمى  20وحدة سكنية والمرافؽ المرتبطة بيما ،و ّ
الحصوؿ عمى ترخيص لبناء مستوطنة ييودية جديدة تتألؼ مف  90وحدة استيطانية ،تشمؿ  6أبنية
يتكوف كؿ مبنى مف  8طوابؽ وكنيس ورياض أطفاؿ وحديقة عامة لألطفاؿ .وفور االنتياء مف ىذا
المشروع ،سيشكؿ فندؽ "شبرد" مستوطنة إسرائيمية رئيسية تقع في قمب الحي الفمسطيني ،وستعمؿ كجسر
يصؿ مستوطنة "شمعوف ىاتصديؽ" ومقرات الشرطة اإلسرائيمية ومستوطنة التمة الفرنسية.
وأوضحت الورقة أف مف ضمف المخططات االستيطانية األخيرة والخطيرة في حي الشيخ جراح ،يجري
التخطيط لبناء مستوطنة سكنية جديدة ،في "كبانية" أـ ىاروف في الشيخ جراح .وفي الوقت الراىف ىنالؾ
أربع مخططات سيتـ الموافقة عمييا في مراحؿ مختمفة وىي :المخطط  ،14029ويتكوف مف مبنى مف 5
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طوابؽ يحتوي عمى  12وحدة سكنية ،ويستدعي بناء ىذا المبنى ىدـ عدة منازؿ فمسطينية واخالء 4
عائالت فمسطينية مف منازليا ،بمف فييـ عائمة شماسنة ،والتي حصمت مؤخ ار عمى أمر إخالء مف
سمطات االحتالؿ اإلسرائيمية ،والمخطط  14151والذي يشمؿ بناء مبنى يتألؼ مف  3طوابؽ ،يحتوي
كؿ طابؽ عمى وحدة سكنية واحدة .ومف أجؿ ذلؾ سيقوـ االحتالؿ اإلسرائيمي بيدـ منزؿ فمسطيني واحد
واخالء العائمة التي تسكنو ،والمخطط  68858ويشمؿ مبنى حرـ جامعي ومجمع سكني يدعى "أر
شيمش" ،مكوف مف تسعة طوابؽ (منيا  7طوابؽ فوؽ األرض)؛ والمخطط  499699ويشمؿ مبنى
يتكوف مف  6طوابؽ .واذا ما تمت الموافقة عمى ىذا المخطط فإنو سيؤدي إلى ىدـ  45منزالً فمسطينياً
وتشريد أكثر مف  500مواطف.
ولتحقيؽ أغراض إنشاء المستوطنة الييودية ،تتذرع سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي بشتى الذرائع كي تخمي
غالبا ما تتواطئ وتمتزـ بأوامر سمطات
ًا
قسر العائالت الفمسطينية مف منازليا بمساعدة مف المحاكـ التي ً
عاما بسمسمة متتالية مف
االحتالؿ العسكرية .وقد بدأت ىذه العممية في حي الشيخ جراح قبؿ حوالي ً 30
طمبات اإليجار ،عقبتيا إجراءات قانونية ضد العائالت الفمسطينية .وما تزاؿ العائالت الفمسطينية تنتظر

المثوؿ أماـ المحاكـ اإلسرائيمية وق ارراتيا العنصرية التي ستحدد مصيرىا.
وبينت الورقة أف المستوطنات غير الشرعية المقامة داخؿ المناطؽ الفمسطينية في البمدة القديمة مف مدينة
القدس ومحيطيا ،والتي تقطنيا جماعات استيطانية ييودية متطرفة ،تعتبر غير قانونية بموجب القانوف
الدولي .وتحظر اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى قوة االحتالؿ نقؿ أجزاء مف السكاف المدنييف إلى األرض التي
تحتميا ،كما تؤكد المحكمة الجنائية الدولية عمى اعتبار التيجير القسري جريمة حرب وجريمة ضد
اإلنسانية عندما يتـ كجزء مف االعتداء واسع النطاؽ والممنيج عمى السكاف المدنييف.
مف جية أخرى ،فإف استيالء المستوطنيف القسري عمى الممتمكات الفمسطينية ،وممارسة العنؼ واإلرىاب
ضد السكاف الفمسطينييف بشكؿ يومي ،والوجود المستمر لمقوات الخاصة لتوفير الغطاء والحماية
المستوطنيف ،تشكؿ جميعيا أسباب رئيسية في ترسيخ منظومة االستعمار واإلجياز عمى حؿ الدولتيف
ومنع قياـ دولة فمسطينية مستقمة.
ويقع حي الشيخ جراح شماؿ البمدة القديمة في مدينة القدس ،ويقطنو نحو حوالي  3000مواطف
فمسطيني ،وىو حي فمسطيني امتاز بضمو أبرز العناويف الرسمية الفمسطينية في القدس مثؿ بيت الشرؽ
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(مقر منظمة التحرير الفمسطينية في القدس الذي أغمقتو سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي عاـ ،)2003
باإلضافة لممسرح الوطني الفمسطيني ،والعديد مف مقار البعثات الدبموماسية.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/8/17 ،
مؤسسة القدس الدولية تصدر تقرير حصاد القدس النصؼ سنوي لعاـ :2017
أطمقت مؤسسة القدس الدولية تقرير حصاد القدس النصؼ سنوي لعاـ  2017لرصد واقع القدس عبر
ثالث أبواب رئيسة تشمؿ تيويد األرض والمقدسات (اليدـ ،االستيطاف والتيويد) ،السكاف وعمميات
المواجية مع االحتالؿ اإلسرائيمي.
وقالت المؤسسة" :كنا بصدد إطالؽ تقرير حصاد القدس النصؼ السنوي عف األشير الستة األولى مف
عاـ  ،2017لكف جاءت ىبة األقصى التي سميت بيبة باب األسباط لتغير مسار المواجية مع االحتالؿ
اإلسرائيمي ولتفرض معادلة جديدة بعد أسبوعيف مف الصمود والمواجية في كافة األراضي الفمسطينية،
ونظر ألىمية الحدث ونتائجو آثرنا أف نطمؽ تقرير حصاد القدس النصؼ سنوي لعاـ  ،2017نرصد فيو
ًا

بدال مف ستة أشير ضمف الفترة الممتدة مف
واقع القدس خالؿ األشير السبعة األولى مف عاـ ً 2017
 2017/1/1حتى .2017/7/31
وأكد التقرير استمرار سمطات االحتالؿ في تشديد قبضتيا األمنية عمى الوجود الفمسطيني في القدس مف
خالؿ سمسمة مف العقوبات التي تنتيؾ حرية اإلنساف ،وواصمت أجيزة االحتالؿ اتباع سياسات تصعيدية
تستيدؼ فييا الوجود الفمسطيني في مدينة القدس المحتمة ،ال سيما االعتقاؿ والقتؿ واإلعداـ الميداني في
مقدسيا واعتقمت نحو  1458آخريف خالؿ األشير
بعض الحاالت ،حيث قتمت قوات االحتالؿ 17
ً

السبعة األولى مف عاـ  ،2017كاف العدد األكبر منيـ خالؿ ىبة األقصى منتصؼ شير تموز/يوليو مف
العاـ.
وفي سياؽ المواجية مع االحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ األشير السبعة األولى مف عاـ  2017وضمف
انتفاضة القدس ونضااللمقدسييف ومواجيتيـ لالحتالؿ اإلسرائيمي ومشروعو التيويدي ،قاؿ التقرير:
"وصمت نقاط المواجية مع جنود االحتالؿ اإلسرائيمي ومستوطنيو إلى  719نقطة مواجية في قرى
وبمدات القدس المحتمة ،أسفرت عف مقتؿ  8صياينة واصابة  125آخريف".

21

وأكدت المؤسسة مواصمة سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي في فرض سياسة األمر الواقع في مدينة القدس
المحتمة مف خالؿ سمسمة مف اإلجراءات والمشاريع التيويدية ،ال سيما االستيطاف واالستيالء واليدـ
والمصادرة ،بيدؼ تفريغ المدينة مف أىميا المقدسييف ،وجمب المستوطنيف مكانيـ لتغيير واقع المدينة
وىويتيا العربية اإلسالمية.
وأوضحت المؤسسة أف قوات االحتالؿ ىدمت منذ بداية عاـ  2017حتى  2017/7/31نحو 105
منازؿ ومنشآت سكنية وتجارية بمختمؼ قرى وبمدات القدس المحتمة ،وأخطرت باليدـ  214من ًزال ومنشأة،
وأجبرت  7مقدسييف عمى ىدـ منازليـ بأيدييـ ،فيما استولت مجموعات المستوطنيف عمى  6منازؿ في
القدس المحتمة خالؿ المدة نفسيا.
وجاء في تقرير المؤسسة ":نشطت حكومة االحتالؿ والمؤسسات االستيطانية بالمصادقة عمى بناء وتنفيذ
سعيا لتكريس استراتيجيتيا التيويدية
مئات الوحدات االستيطانية في القدس المحتمة منذ بداية عاـ ً ،2017

في القدس المحتمة ،حيث وافقت حكومة االحتالؿ عمى دراسة وتنفيذ مئات المشاريع التيويدية في كافة
أراضي القدس بيدؼ تغيير معالـ المدينة العربية".
وبيَّنت المؤسسة أف حكومة االحتالؿ تطمح إلى بناء  10آالؼ وحدة استيطانية في القدس المحتمة و15
ألؼ وحدة استيطانية فوؽ أنقاض قرية قمنديا لوحدىا ،ووثقت المؤسسة مصادقة سمطات االحتالؿ عمى
بناء  6377وحدة استيطانية خالؿ األشير السبعة األولى مف عاـ  2017في العديد مف المستوطنات
المقامة عمى أراضي الفمسطينييف في القدس المحتمة واألحياء العربية المقدسية ،باإلضافة إلى بناء
استيطانيا في قمنديا.
مصنعا
 1330وحدة فندقية استيطانية في جبؿ المكبر و12
ً
ً

لالطالع عمى التقرير اضغط ىنا

موقع "مدينة القدس"2017/8/17 ،
دعوة لمخاطبة الجميور الغربي بمغات عدة نصرة لمقدس:
دعا مختصوف واعالميوف إلى ضرورة تعزيز دور اإلعالـ الفمسطيني عمى المستوييف العربي والدولي،
والعمؿ عمى بناء استراتيجية إعالمية لمخاطبة الدوؿ الغربية وتوعية الجميور بقضايا القدس المحتمة.
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وقاؿ ىؤالء خالؿ ندوة بعنواف "المعركة لـ تنتو ..كيؼ ندعـ مدينة القدس إعالمياً؟!" نظميا منتدى
اإلعالمييف الفمسطينييف ،اليوـ السبت بمدينة غزة ،إف اإلعالـ الفمسطيني كاف لو األثر الكبير في المعركة
األخيرة بيف المقدسييف واالحتالؿ الصييوني.
وشارؾ في الندوة عدد مف اإلعالمييف ومختصيف في قضايا القدس المحتمة ،مؤكديف عمى ضرورة تعزيز
الوحدة بيف األجساـ واألطر والتشكيالت الصحفية في التغطية اإلعالمية لما يجري في القدس المحتمة،
مع أىمية االنخراط في عمؿ منظـ ضمف خطة موحدة لدعـ القدس إعالمياً.
وأوصى الحضور عمى ضرورة وضع خطة إعالمية ممنيجة تستند إلى استراتيجية منظمة لتفعيؿ الدور
اإلعالمي تجاه مدينة القدس المحتمة ،وتعزيز دور اإلعالـ في نشر القضايا المتعمقة بالمدينة التي
تتعرض ليجمات تيويدية منذ احتالليا.
"قضية موسمية"
أستاذ اإلعالـ في جامعة األٌقصى أحمد حماد ،أكد خالؿ مداخمتو ،عمى ضرورة توحيد المضاميف
اإلعالمية التي ترتكز عمى الخطاب الموحد حوؿ قضية القدس ،ومعاناة أىمنا الفمسطينييف في القدس
المحتمة.
َّ
وشدد حماد عمى أف اإلعالـ الفمسطيني ال زاؿ ُمقص اًر -خاصة الرسمي  -في تناوؿ قضايا القدس

المحتمة ،مشي اًر إلى أنو يتعامؿ مع القدس كقضية موسمية" ،وبناء عمى ردات الفعؿ ،وليس ضمف خطة
إعالمية ممنيجة تسمط الضوء عمى ما تعانيو المدينة منذ احتالليا".
وطالب بأىمية االبتعاد عف العشوائية في التعاطي مع ما يجري في القدس المحتمة ،مشدداً عمى ضرورة
توحيد المضاميف اإلعالمية التي ترتكز عمى الخطاب الموحد حوؿ قضية القدس ،ومعاناة أىمنا في
المدينة.
وأكد أىمية الغرس الثقافي في األجياؿ المتعاقبة ،مشي اًر إلى أف ثقافة حتى المتعمميف مف الفمسطينييف
ضعيفة حوؿ القدس ،مشي اًر أف الغرس الثقافي يكوف مف خالؿ الجامعات ،والمناىج ،والمؤسسات
المختمفة ،والفعاليات الثقافية المنوعة.
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ووجو حماد رسالتو إلى المسؤوليف لالىتماـ بالدراسات العممية التي تتطرؽ لدور اإلعالـ في القدس ،قائالً
"ىناؾ ضعؼ كبير في التطرؽ األكاديمي لموضوع التغطية اإلعالمية في القدس المحتمة ،وضرورة
استخالص النتائج وتفعيميا عمى أرض الواقع ،وأال تبقى المخرجات حبيسة المكاتب".
دعوة لتوظيف المناسبات الدينية
مف جانبو ،دعا منسؽ اتحاد اإلذاعات والتمفزيونات اإلسالمية صالح المصري لتوظيؼ المناسبات الدينية
لخدمة القدس المحتمة ،كموسـ الحج لمناصرة المدينة المقدسة ،مف خالؿ طرؽ حضارية وسمسمة تضمف
إبراز ما تعانيو المدينة وأىميا في ظؿ القمع والعدواف الصييوني.
وأكد المصري أف إسناد القدس بشكؿ حقيقي بحاجة لمغادرة مربع التنديد والتباكي إلى مربع الفعؿ
مشير إلى أىمية حث وسائؿ اإلعالـ عمى التعامؿ مع قضية القدس كأولوية في
واإلسناد الحقيقي،
اً
برامجيا ،وابراز أخبارىا بشكؿ دائـ.
وطالب اإلعالمييف الستثمار الفضاء الواسع الذي توفره منصات اإلعالـ الجديد – ونجاح ذلؾ في
األحداث األخيرة ،وصناعة صدى إعالمي بإغالؽ االحتالؿ لممسجد األقصى المبارؾ وأخذ العبرة.
ودعا المصري لالىتماـ بصحافة المواطف (إعالـ الفرد) ،قائالً "تابعنا الكثير مف مقاطع األىالي التي
وثقت رباط المقدسييف عند باب األسباط إباف األزمة األخيرة ،وكيؼ تمقفتيا كبرى وسائؿ اإلعالـ العربية
والدولية ،وبالتالي نحف بحاجة لمتأكيد عمى عظيـ األثر الذي يقوـ بو النشطاء ،ومف ناحية أخرى بحاجة
لمكافأتيـ وتقديرىـ بغية تشجيعيـ عمى مواصمة رسالتيـ اليامة".
بدوره ،قاؿ مدير عاـ شؤوف القدس في و ازرة األوقاؼ والشؤوف الدينية في غزة أمير أبو العمريف "إف
قضية القدس المحتمة تتطمب تفاعؿ كؿ القطاعات ،وال تكفي الجيود الداخمية لنصرتيا ،ألف قضية القدس
قضية أمة ،وال تحؿ بالبعد الداخمي فقط"
وأكد أبو العمريف أف القدس بحاجة إلى إشراؾ كؿ األمة اإلسالمية فيما يحدث بالقدس المحتمة مف خالؿ
اإلعالـ الواعي المنفتح الذي يعمؿ وفؽ خطط استراتيجية ،وليس اإلعالـ المبني عمى ردات الفعؿ".

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/8/19 ،
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مؤسسة القدس الدولية تطمؽ تقريرىا السنوي الحادي عشر "عيف عمى األقصى":
أطمقت مؤسسة القدس الدولية تقريرىا السنوي عيف عمى األقصى الحادي عشر الذي يرصد تطور
مخططات االحتالؿ لتيويده ،وتطورات فكرة وتحقيؽ الوجود الييودي في األقصى ،والحفريات والبناء في
المسجد ومحيطو باإلضافة إلى ردود الفعؿ عمى ىذه التّطورات عمى المستوى العربي واإلسالمي والدولي
ضمف الفترة الممتدة مف  2016/8/1و .2017/8/1
الييودي في المسجد األقصى عمى المستوى السياسي
ويتناوؿ التقرير في فصمو األوؿ تطور فكرة الوجود
ّ

واألمني والديني والقانوني ،حيث سعى االحتالؿ خالؿ فترة التقرير إلى فرض سيطرتو الكاممة عمى
أي وقت مضى ،بحيث يتحوؿ االحتالؿ إلى الجية الوحيدة المتحكمة بمصير
األقصى أكثر مف ّ

يخية شكمية ال تأثير ليا في مسار األحداث في
األقصى ،فيما تبقى الوصاية األردنية اإلسالمية التار ّ
مؤكدا نجاح ىبة األقصى في إجبار االحتالؿ عمى التراجع أماـ صمود وصالبة المقدسييف.
األقصى،
ً
ٍ
واعتبر تقرير المؤسسة أف دور الشرطة اإلسرائيمية كاف َّ
محؿ ٍ
وثناء مف قبؿ المستوطنيف المتطرفيف
تقدير
الذيف وجدوا في وزير األمف الداخمي جمعاد أرداف ،وقائد شرطة االحتالؿ في القدس يوراـ ىميفي ثنائيًّا
وغض الطرؼ عف أدائيـ لمطقوس التممودية أثناء
ذىبيًّا أسيـ إلى حد كبير في تسييؿ اقتحاماتيـ،
ّ
االقتحامات ،وتكبيؿ يد المصميف والمرابطيف والمرابطات ،واعتقاؿ مجموعة مف الشباف المقدسييف بتيمة
تنظيما خارًجا عف القانوف .واتيـ
االنتماء إلى "تنظيـ شباب األقصى" الذي أعمنو االحتالؿ عاـ 2011
ً
الشباب بوجودىـ ونشاطيـ في األقصى واىتماميـ بأخباره وأخبار االقتحامات ،والمسؤولية عف
االحتالؿ
َ
تنظيـ االعتكاؼ في الجامع القبمي في االقتحامات التي شيدىا المسجد في فترة األعياد الييودية.

وتابع التقرير ":إلى جانب الجيود السياسية واألمنية الستيداؼ األقصى ،استمرت الجيود القانونية لتشريع
أقر كنيست االحتالؿ بالقراءة التمييدية مشروع "قانوف المؤذف" الذي
إجراءات االحتالؿ ضد األقصى ،و ّ
ينص عمى منع رفع األذاف عبر مكبرات الصوت في مساجد القدس واألراضي المحتمة عاـ  1948بعد
ّ

صباحا ،وأقر الكنيست بالقراءة األولى مشروع "قانوف القدس الموحدة"
الساعة  7مساء وقبؿ الساعة 7
ً

أي جزء منيا
الذي ينطمؽ مف ّ
أف السيادة عمى القدس ىي لإلسرائيمييف ويشترط كي "تتنازؿ إسرائيؿ" عف ّ
–بما في ذلؾ المسجد األقصى – موافقة ثمانيف مف أعضاء "الكنيست" .وفي قرار آخر رأتمحكمة
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أي
االحتالؿ ّ
بأنو "ال سمطة لموظفي األوقاؼ اإلسالمية عمى الييود الذيف يزوروف جبؿ المعبد" مع إبعاد ّ

موظؼ يتصرؼ "بشكؿ غير الئؽ" مع الييود في األقصى".

أف منظمات "المعبد" استمرت في توجيو الدعوات إلى
لديني فقد ّبيف التقرير ّ
أما عمى المستوى ا ّ
المستوطنيف مف أجؿ "الصعود إلى جبؿ المعبد" ،مفاخريف بحالة اليدوء في األقصى بسبب تقييد يد
ووجيت "منظمات المعبد" دعوات تطالب بمنع المسمميف مف الدخوؿ مطمقًا إلى المسجد
المرابطيف فيوّ ،

أيضا ،وأعمنت منظمة "طالب ألجؿ جبؿ المعبد"
األقصى والى إتاحة االقتحامات يومي الجمعة والسبت ً
عف مبادرة إلقامة حفالت البموغ في األقصى وعدـ االكتفاء بإقامتيا عند حائط البراؽ كما ىو األمر عميو

في الوقت الراىف.
أف
وتطرؽ التقرير في الفصؿ الثاني إلى الحفريات والبناء التيويدي أسفؿ األقصى وفي محيطو،
موضحا ّ
ً

عدد الحفريات بمغت نحو  64حفرية ونفقًا تتوزع عمى جيات األقصى األربعة ،نصفيا في الجية الغربية
لممسجد التي وصمت عدد الحفريات فييا إلى  32حفرية.
أمتار قميمة عف األقصى غرًبا في
واعتبر التقرير أف اجتماع حكومة االحتالؿ في أحد األنفاؽ التي تبعد ًا

بأف ىذه
عاما عمى احتالؿ كامؿ القدس كاف رسالة واضحة ّ
 2017/5/28بمناسبة ذكرى خمسيف ً

الحفريات يتبناىا أعمى رأس اليرـ السياسي لتوظيفيا في الترويج لتاريخ ييودي مختمؽ .ولـ يكف نتنياىو
وحده المتصدر لتصريحات التشجيع عمى تنشيط الحفر أسفؿ األقصى وحولو ،بؿ كاف ُجؿ أعضاء

حكومتو يتسابقوف في دعـ وتشجيع ىذه الحفريات وصوًال إلى مطالبتيـ بإلزاـ الطالب الييود بأياـ معينة
يشاركوف فييا بغربمة تراب الحفريات بحثًا عف آثار ييودية مزعومة.
التيويدي في محيط األقصى لـ يتوقؼ ،وبات االحتالؿ قر ًيبا ًّ
جدا مف البدء الفعمي
وأكد التقرير أف البناء
ّ

متر عف حائط البراؽ ،وكنيس "جوىرة إسرائيؿ"
ببناء مشروع "بيت ىميبا/بيت الجوىر" الذي يبعد نحو ً 20ا

الذي يبعد نحو مئتي متر عف السور الغربي لألقصى ،وقد أقر االحتالؿ بناء كنيس ييودي عمى جبؿ
المكبر جنوب غرب البمدة القديمة ،فيما برز تطور كبير باتجاه تنفيذ مخطط القطار اليوائي المحيط
ُ
باألقصى .ورصد التقرير نية االحتالؿ لتيويد سفح جبؿ الزيتوف ،وتيويد بعض أبواب األقصى والبمدة
القديمة .ولـ تسمـ المقابر المحاذية لألقصى مف االعتداءات كالرحمة واليوسفية ،فقد صودرت بعض
وزرعت فييا قبور ييودية وىمية.
أجزائيا بيدؼ تحويميا إلى حدائؽ تمموديةُ ،
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ييودي دائـ ومباشر في المسجد
أما الفصؿ الثالث فقد ُخصِّص لرصد محاوالت االحتالؿ لتحقيؽ وجود
ّ
ضده ،والتدخؿ المباشر في إدارتو .وقد
األقصى عبر االقتحامات ،والتصريحات التحريضية والعدائية ّ

رصد التقرير محاوالت بعض الساسة اإلسرائيمييف اقتحاـ األقصى رغـ قرار رئيس الحكومة بمنع
االقتحامات السياسية خاصة النائب الحاخاـ المتطرؼ ييودا غميكإلى أدى صموات تممودية مقابؿ باب
القطَّانيف بعد منع دخولو لممسجد في  .2016/9/19وعمى صعيد اقتحامات المتطرفيف الييود بمغ عدد
تفاعا في عدد المقتحميف بنسبة %58
المقتحميف خالؿ مدة الرصد نحو 23661
مقتحما وىو ما يعني ار ً
ً
إف عدد الذيف اقتحموا األقصى
بالمقارنة مع تقرير العاـ الماضي حيث كاف العدد  ،13733ويمكف القوؿ ّ
حسب تقرير ىذا العاـ ىو األكبر منذ احتالؿ المسجد عاـ .1967

أما عمى صعيد التدخؿ المباشر في شؤوف األقصى ،أوضح التقرير استمرار سمطات االحتالؿ في منع
ّ

مشروعا يحتاج إلييا المسجد لصيانتو ،وفي 2016/8/10
دائرة األوقاؼ اإلسالمية مف تنفيذ نحو ثالثيف
ً
أوقفت شرطة االحتالؿ أعماؿ صيانة الكيرباء في المسجد .ومنعت إدخاؿ صندوؽ لممعدات إلى داخؿ
مصمى قبة الصخرة في  2016/10/3لمنع أي محاولة لمترميـ ،واستمر استيداؼ حراس األقصى
وموظفي دائرة األوقاؼ باإلبعاد واالعتقاؿ والتنكيؿ ،وىي إجراءات لـ يسمـ منيا المصموف الذيف منعت
عاما مف دخوؿ المسجد في أكثر األحياف ،ووصؿ
سمطات االحتالؿ مف تقؿ أعمارىـ منيـ عف خمسيف ً
مبعدا مف القدس والمناطؽ الفمسطينية
عدد المبعديف عف المسجد األقصى لنحو مئتيف وثمانية عشر
ً
األخرى.

وتعتبر اإلجراءات األمنية التي حاوؿ االحتالؿ فرضيا عمى األقصى بعد عممية اشتباؾ األقصى في
 2017/7/14أبرز وأخطر محاولة لتكريس تدخمو في شؤوف المسجد والسيطرة عميو ،فاالحتالؿ قرر
ولكف االحتالؿ أُجبِر عمى التراجع عنيا
تركيب بوابات إلكترونية وكاميرات ذكية عمى أبواب األقصى،
ّ
نتيجة الضغط الشعبي.

ِ
اقؼ عمى التطورات في المسجد األقصى ،وأظير التقرير
ردود
الفعؿ والمو َ
وتناوؿ التقرير في فصمو الرابع َ

سجموا وقفة تاريخية نجحت في كسر ق اررات
أف المرابطيف والمعتصميف حوؿ األقصى بعد ّ 2017/7/14
ّ
االحتالؿ الجائرة ،وأفشموا مخططات االحتالؿ بفرض مزيد مف سيطرتو عمى األقصى مف بوابة اإلجراءات

األمنية ،وقد آزرىـ في صنع ىذا االنتصار طيؼ واسع مف شعوب األمة العربية واإلسالمية ،فيما
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استمرت المواقؼ الرسمية باالنحدار لتتخطي قاع الصمت وصوًال إلى محاولة عرض قضية األقصى في
ّ
بازار المقايضات والتنازالت والتفاىمات التي تؤدي إلى تكريس االحتالؿ شري ًكا في إدارة األقصى .وعمى

صعيد المواقؼ الدولية صدر عف منظمة اليونسكو عدة ق اررات ميمة أبرزىا القرار الذي تجاىؿ التسميات
بأف اليونسكو تنفي عالقة
الييودية لممسجد األقصى ،وأثبت التسميات اإلسالمية فقط؛ ما أوحى لالحتالؿ ّ

تفعا ًّ
جدا لجية إدانة كؿ اعتداءات االحتالؿ في القدس واألقصى
الييود بالمكاف ،وكاف سقؼ القرار مر ً
مف اقتحامات ،وحفريات ،ومحاولة لتغيير الوضع التاريخي القائـ.

وفي التوصيات ،دعا التقرير إلى استثمار االنتصار الذي تحقؽ في ىبة األقصى وااللتفاؼ حوؿ القيادة
ىـ القدس واألقصى وثبتت مع الجماىير في
الشعبية والدينية في القدس التي أثبتت جدارتيا في حمؿ ّ
مياديف االعتصامات طواؿ نحو عشرة أياـ ،ونحث أىمنا في القدس وأىمنا في األراضي المحتمة عاـ
داعيا أىمنا في غزة إلى تشكيؿ
 1948عمى التمرد عمى ق اررات االحتالؿ وتكثيؼ رباطيـ في األقصىً ،

مستمر بأشكاؿ متعددة واالستفادة مف قدرة أىؿ غزة عمى الحشد والتنظيـ والتأثير في
شعبي
حراؾ
ّ
ّ
الجماىير.
وجاء في التقرير ":ندعو أىمنا في الضفة الغربية إلى عدـ الركوف إلى مخططات تحييد الضفة الغربية
عف معادلة الصراع والمواجية مع االحتالؿ ،وكسر القيود األمنية المفروضة عمييـ ،وتوسيع دائرة
االشتباؾ مع االحتالؿ والنظر إلى دورىـ بوصؼ الضفة ىي الحاضنة الطبيعية والجغرافية لمقدس .أما
ي الفمسطيني
فمسطينيو الخارج فندعوىـ إلى االستفادة مف انتشارىـ في بمداف عديدة لتفعيؿ الجيد الجماىير ّ
لنصرة األقصى ،والتأثير اإليجابي في مواطني البمداف المقيميف فييا ،ويقع عمى عاتؽ فمسطينيي أوروبا

جيد مضاعؼ في كشؼ جرائـ االحتالؿ أماـ المنظمات والشعوب الغربية".
ار بإطالؽ يد المقاومة في الضفة الغربية ،وتأميف كؿ
وقاؿ التقرير ":نأمؿ أف تتخذ السمطة الفمسطينية قرًا

الدعـ المطموب لمقدس واألقصى ،وعدـ التجاوب مع المبادرة المشبوىة التي تنوي الواليات المتحدة
األمريكية إطالقيا لتفعيؿ مسار المفاوضات .ونطالب كؿ فصائؿ منظمة التحرير ببذؿ جيود كبيرة لرأب
الصدع في البيت الفمسطيني ،وتعزيز حضورىا في القدس ،وندعو فصائؿ المقاومة واألحزاب والقوى
الفمسطينية إلى العمؿ الجاد إلنياء االنقساـ ،وتفعيؿ حضورىـ في القدس ،وتكثيؼ البرامج الجماىيرية
الداعمة لمقدس واألقصى".
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ودعت المؤسسة في تقريرىا األردف إلى بذؿ كؿ إمكانياتو لمحفاظ عمى أمانة األقصى ،وقالت ":مف غير
عموما لالنسحاب مف المسؤولية تجاه األقصى ،فالتفاؼ المقدسييف
المقنع التذرع بضعؼ الموقؼ العربي
ً
أف
والشعب األردني وحده كفيمو بتسميح الموقؼ األردف بأوراؽ رابحة ومؤثرة ،وال بد أف تدرؾ حكوماتنا ّ
شعوب األمة لف تقبؿ بتخمي الحكومات عف مسؤولياتيا تُجاه األقصى ،ونطالبيا بتنفيذ ق ارراتيا المتعمقة
بالقدس واألقصى ،ووقؼ أي خطوات باتجاه التطبيع مع االحتالؿ ،والضغط عمى االحتالؿ لوقؼ
استيداؼ المرابطيف والمرابطات الذيف ال يزالوف ممنوعيف مف دخوؿ األقصى".
دائما في تحركات الجماىير العربية
وشددت المؤسسة في التقرير إلى ضرورة أف يكوف األقصى حا ًا
ّ
ضر ً
وليس بصورة موسمية .ورفض أي مشروع لمتطبيع أو التفاوض عمى حقيا الحصري باألقصى .وفي ىذا
السياؽ طالبت المؤسسة في تقريرىا األحزاب والقوى والمؤسسات العربية واإلسالمية أف تتحمؿ مسؤولياتيا
متينا
ًا
أف يكونوا
ظيير ً
وتسد الفراغ الذي يتركو انسحاب الحكومات مف دورىا ،داعيةً عمماء األمة إلى ْ
إلخوانيـ مف العمماء والمشايخ في القدس.

وختـ تقرير المؤسسة بالدعوة لوسائؿ اإلعالـ واإلعالمييف إلى مزيد مف الجيود لتسميط الضوء عمى
اعتداءات االحتالؿ عمى األقصى ،والتعامؿ مع قضية األقصى كثابت في األمة ال يقبؿ أف تتالشى
أخباره في زحمة األخبار والتطورات في العالـ.
لالطالع عمى التقرير اضغط ىنا

موقع "مدينة القدس"2017/8/21 ،
باحثوف يدعوف لرسـ خطة منيجية لنصرة القدس:
أوصى باحثوف ومختصوف في شؤوف القدس ،بضرورة وضع خطة منيجية ثقافية واعالمية ،لنصرة القدس
المحتمة ،وقضاياىا المختمفة.
وأكد المتحدثوف في ورشة عمؿ نظمتيا و ازرتا األوقاؼ والشؤوف الدينية ،والثقافة في قطاع غزة ،اليوـ
الثالثاء ،أىمية انياء االنقساـ السياسي الفمسطيني ،وابقاء القدس في جوىر الصراع مع الكياف
الصييوني.
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ونظمت الو ازرتاف ورشة عمؿ في ذكرى إحراؽ المسجد األقصى ،بعنواف" :كيؼ ننيض بالقدس ثقافياً؟"،
عقدت في قاعة القدس في مقر و ازرة األوقاؼ غربي مدينة غزة.
وخالؿ افتتاح لمورشة ،قاؿ وساـ أبو شمالة ،مدير عاـ التنمية الثقافية في و ازرة األوقاؼ :إف رعاية ىذه
الورشة تأتي في ذكرى إحراؽ المسجد األقصى ،مشدداً عمى أىمية نشر الوعي بتاريخ المدينة المقدسة.
مف جانبو ،أوضح أنور البرعاوي ،وكيؿ و ازرة الثقافة بغزة ،أف الورشة تتوزع لعدة محاور منيا اإلعالمي
والفني والثقافي والسياسي ،مشي اًر إلى أف بوصمتنا ىي القدس حتى التحرير.
الجانب الديني
الداعية وفا عياد ،أكد خالؿ توصيات المجنة الدينية بضرورة عقد مسابقة بحثية حوؿ األقصى ،تحث مف
خالليا الستكتاب طمبة العمـ ،إضافة إلى استثمار طابور الصباح في المدارس لبث رسائؿ تحمؿ الطابع
الديني مف خالؿ الكتاب والسنة.
ودعا عياد إلى إلزامية تخصيص الحديث حوؿ القدس واألقصى في مادة التربية اإلسالمية ،مع تنفيذ
مسابقة لحفظ األحاديث النبوية حوؿ فضائؿ بيت المقدس ،ومسابقة ألفضؿ خطبة لمجيؿ الناشئ عمى أف
تنشر عمى مواقع التواصؿ االجتماعي ،وضرورة استثمارىا في دعـ القدس.
وأوصى أعضاء المجنة بالعمؿ عمى إطالؽ حممة بعنواف "سراج األقصى" لتوفير الدعـ المادي ،عمى أف
توضع الصناديؽ في جميع المرافؽ العامة ،داعيف في الوقت نفسو أىؿ الفف لنظـ أشعار وأناشيد ذات
طابع ديني متعمقة في القدس ترغبيـ في إبقاء القدس حاضرة في قموبيـ.
المحور السياسي
وفيما يتعمؽ بالمحور السياسي ،دعا المشاركوف فيو إلى العمؿ عمى إنياء االنقساـ وابقاء القدس في
جوىر الصراع مع العدو الصييوني ،وطالبوا السمطة برفض كؿ اإلجراءات التيويدية لمقدس ،والتصدي
ليا.

29

وأوصى المناقشوف بضرورة تفعيؿ صندوؽ دعـ القدس ،والبناء عمى ق اررات اليونسكو لمواجية إجراءات
مركز حضاريًّا فمسطينيا عربيًّا إسالميًّا دوليًّا ،واعادة البعد االقتصادي
ًا
وعد القدس
االحتالؿ الصييونيّ ،

لمدينة القدس.
المحور الفني

ودعا المشاركوف في المجنة الفنية ،إلى إطالؽ مشروع سفير القدس لالنتقاؿ مف مكاف إلى آخر بيف دوؿ
العالـ ،بمرافقة فرؽ فنية ،تعمؿ عمى توعية الجميور بمكانة المدينة المقدسة وأحقيتيا التاريخية
لمفمسطينييف.
وأكد المناقشوف أىمية عقد مسابقات ثقافية سنوية لألجياؿ بمشاركة محمية وعالمية ،إضافة إلى وضع
معمـ مف معالـ القدس في كؿ مكاف مف أماكف العالـ ،مع عقد تجمعات نخبوية لدعـ القدس.
ودعا المختصوف إلى ضرورة توحيد الخطاب اإلعالمي في قضايا القدس ،في إطار ميثاؽ شرؼ يضمف
عدـ تجاوز اإلرث التاريخي لممدينة المقدسة.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/8/22 ،
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