تقرير القدس اإلخباري األسبوعي
 24-18تشرين أول/أكتوبر 2017
الخبر الرئيس:
مواجيات في أحياء القدس المحتمة  ..واستمرار التضييؽ عمى
العيسوية

أبرز العناوين:
" اإلسالمية العميا" تطالب بإعادة فتح مصمى باب الرحمة باألقصى
مشروعا لدعـ المرضى ..واالتحاد األوروبي يتبرع بػ 13مميوف يورو
 شبكة مستشفيات القدس تطمؽ
ً
بدءا مف القدس
 شرطة االحتالؿ تبدأ بنشر أجيزة تنصت ً

سيقر بناء  176وحدة استيطانية في جبؿ المكبر بالقدس
 االحتالؿ ُ
 افتتاح ممتقى "رواد بيت المقدس" التاسع بإسطنبوؿ

 االتحاد األوروبي :النشاطات االستيطانية تقوض "حؿ الدولتيف"

شؤون المقدسات:
"االسالمية العميا" تطالب بإعادة فتح مصمى باب الرحمة باألقصى
طالبت الييئة اإلسالمية العميا في القدس ،سمطات االحتالؿ بإعادة فتح مصمى باب الرحمة ،مشددة عمى
أنو مف مصميات األقصى ،وال يتج أز عنو .وقالت الييئة يوـ السبت ( :)10/21إف إقداـ شرطة االحتالؿ
عمى استصدار قرار مف المحكمة اإلسرائيمية بإغالؽ ىذا المصمى "قرار باطؿ ألنو صدر عف محكمة
ليست ذات اختصاص وال صالحية ليا" .ومصمى باب الرحمة عبارة عف قاعة واسعة ومكوف مف
طبقتيف ،وسبؽ لمعمماء عبر العصور المتعاقبة أف زاروه وصمّوا واعتكفوا فيو أمثاؿ حجة اإلسالـ اإلماـ
أبي حامد محمد الغزالي –رحمو اهلل.-
كما رفضت الييئة اإلسالمية العميا ادعاء بمدية القدس المحتمة بأف ساحات األقصى ىي ساحات عامة،
وحمؿ المجتمعوف
مشددة عمى أف ادعاء االحتالؿ ىو ادعاء باطؿ ،وتجاوز لحقوؽ المسمميف الشرعيةّ .

في الييئة اإلسالمية العميا حكومة االحتالؿ المتطرفة المسؤولية عف أي مساس بحرمة المسجد األقصى
المبارؾ ،وعف أي توتر نتيجة ذلؾ .وطالب المجتمعوف المسمميف بشد الرحاؿ إلى األقصى وأف يصحبوا
أوالدىـ ،مع الحفاظ عمى سالمة األقصى ونظافتو.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/10/21 ،
مستوطنوف يقتحموف باحات المسجد األقصى:
مستوطنا صباح األربعاء ( ،)10/18باحات المسجد األقصى المبارؾ في القدس المحتمة مف
اقتحـ 59
ً
جية "باب المغاربة" ،بحماية شرطة االحتالؿ اإلسرائيمي.

فيما أدى عشرات اآلالؼ مف المصميف مف القدس واألراضي المحتمة عاـ  48صالة الجمعة ()10/20
في المسجد األقصى وسط إجراءات أمنية إسرائيمية مشددة .وطالب خطيب المسجد األقصى المبارؾ،
الشيخ إسماعيؿ نواىضة ،العرب والمسمميف والفمسطينييف بالتمسؾ بحقوقيـ والحفاظ عمى مقدساتيـ ،وفي
مقدمتيا المسجد األقصى.
بينما اقتحـ  74مستوطناً ييودياً صباح األحد ( ،)10/22باحات المسجد األقصى ،وسط حماية قوات
مستوطنا صباح الثالثاء ( ،)10/24باحات المسجد األقصى ،وسط حراسة مشددة
االحتالؿ .واقتحـ 54
ً
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مف قوات االحتالؿ الخاصة .ووفقاً لرصد وكالة "قدس برس" ،فقد اقتحـ األسبوع الماضي نحو 432
إسرائيمياً لباحات المسجد األقصى ،ما بيف مستوطنيف وطالب ييود وعناصر مف مخابرات االحتالؿ.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/10/24 ،
شؤون المقدسيين:
مشروعا لدعـ المرضى ..واالتحاد األوروبي يتبرع بػ 13مميوف يورو:
شبكة مستشفيات القدس تطمؽ
ً

أعمنت شبكة مستشفيات شرقي القدس عف إطالؽ مشروع لدعـ وتمويؿ المرضى الفقراء والميمشيف غير

صحيا في مدينة شرقي القدس ،حيث ييدؼ المشروع إلى توفير الدعـ المستمر لتغطية تكاليؼ
المؤمنيف
ً

عالج المرضى غير المؤمنيف صحياً أو المؤمنيف جزئياً ،والمرضى الفقراء والميمشيف مف سكاف المدينة،

مف خالؿ جمع المساىمات المالية التي ستسيـ في تغطية تكاليؼ العالج بشكؿ كامؿ أو جزئي وبمعدؿ
 1000دوالر لمحالة الواحدة.
وأوضح عبد القادر الحسيني رئيس شبكة مستشفيات شرقي القدس أف وحدة لجمع التمويؿ قد تـ إنشاؤىا
خالؿ شير سبتمبر المنصرـ؛ بدعـ مف الحكومتيف السويدية والنمساوية لممشروع الذي يشرؼ عميو
برنامج وكالة األمـ المتحدة اإلنمائي لتقوية قدرة المجتمع الفمسطيني عمى الصمود في القدس والمناطؽ
(ج) ( ،)UNDP/CRDPحيث تعمؿ الوحدة عمى جمع وحشد الدعـ المالي المقدـ مف قبؿ المانحيف
سواء مؤسسات أو أفراد ،وأضاؼ الحسيني" :نأمؿ أف تتمقى الفئات المستيدفة لممشروع الدعـ الكافي
لتغطية تكاليفيـ العالجية ،وأف ُيكمؿ النجاح مشروعنا الذي يسعى بشكؿ رئيس إلى دعـ صمود المواطف

المقدسي في مدينتو".

وأشار د .عرفات اليدمي رئيس الييئة اإلدارية لجمعية المقاصد اليخيرية اإلسالمية إلى أف المشروع يخدـ
سكاف القدس الذيف تـ إلغاء التأميف الصحي الخاص بيـ مف قبؿ الحكومة اإلسرائيمية والذيف يقدر عددىـ
بحوالي  40-30ألؼ نسمة ،حيث يعاني غالبيتيـ مف عدـ القدرة عمى تغطية تكاليؼ عالجيـ الصحي،
بينما تتـ تغطية تكاليؼ بعضيـ بنسبة %70-50مف قبؿ و ازرة الصحة الفمسطينية أو وكالة الغوث
إلغاثة وتشغيؿ الالجئيف (األونروا).
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يذكر أف شبكة مستشفيات شرقي القدس تضـ :مستشفى المقاصد الخيرية اإلسالمية ،مستشفى األوغستا
فكتوريا -المطمع ،ومستشفى ساف جوف لمعيوف ،والمستشفى الفرنسي -مار يوسؼ ،واليالؿ األحمر
ومؤسسة األميرة بسمة بالقدس.
مف جية أخرى ،دعا المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف السمطة الفمسطينية إلى دعـ المؤسسات الصحية
في القدس المحتمة .وأعرب عف قمقو الشديد بسبب توقؼ مستشفى "المطمع" في مدينة القدس المحتمة عف
استقباؿ مرضى القطاع المحوليف لمعالج فييا ،وقد عزت إدارة المستشفى ذلؾ لتراكـ الديوف المستحقة
عمى و ازرة الصحة الفمسطينية ،وأف ذلؾ يحوؿ دوف تقديـ الخدمات الطبية لممرضى.
محذر مف
ًا
ودعا و ازرة الصحة إلى سرعة تسديد المستحقات المالية المتراكمة عمييا لمستشفى المطمع،

مغبة انييار مؤسسات فمسطينية أساسية في القدس المحتمة ،جراء وقؼ دعميا وتمويؿ مستحقاتيا المالية
في وقت تشتد فيو سياسات السمطات اإلسرائيمية المحتمة مف أجؿ تيويد المدينة.
عد مستشفى المطمع المستشفى الفمسطيني
وبحسب الدكتور وليد نمور ،المدير العاـ لمستشفى المطمعُ ،ي ّ

الوحيد الذي يقدـ خدمات اإلشعاع لمرضى السرطاف ،وخدمات أخرى متقدمة ،وغسيؿ الكمى لألطفاؿ،
وتبمغ قيمة الخدمات التي يقدميا مستشفى المطمع لمرضى غزة والضفة حوالي  15مميوف شيكؿ شيرياً،
منيا  7مميوف شيكؿ ثمناً لألدوية وعالجات لمرضى السرطاف .ووفقاً لبيانات و ازرة الصحة؛ فإف مستشفى
المطمع يأتي في المرتبة األولى مف حيث عدد المرضى المحوليف لمعالج خارج مراكزىا الطبية ،حيث يبمغ
عدد المرضى المحوؿ ليا نحو  1000مريض شيرياً 300 ،مف غزة و 700مف الضفة.
بينما قاؿ وزير الصحة د .جود عواد إف األولوية في التحويالت الطبية ستبقى لمستشفيات القدس ،خالفًا
تي الصحة والمالية والتي "تزعـ" أف الحكومة ال تقؼ إلى جانب
لمحاوالت التشويو التي تشف عمى و ازر ّ
مستشفيات القدس .وقاؿ إنو خالؿ األسبوعيف الماضييف تـ تحويؿ  60مميوف شيقؿ لمستشفى "المطمع"
مف أصؿ  168مميوف شيقؿ يقوؿ المستشفى إنيا مستحقة لو عمى و ازرة الصحة .وأوضح عواد ،أف و ازرة
الصحة تشتري خدمات مستشفى المطمع بقيمة  15مميوف شيقؿ شيرًيا ،عمما بأنو منذ بداية العاـ تـ
تحويؿ  7.5مميوف شيقؿ شيرًيا لممستشفى كسمفة مف تكمفة العالج المقدـ في ىذا المستشفى.

وأعمف االتحاد األوروبي عف تقديـ مبمغ  13مميوف يورو لمستشفيات شرقي القدس المحتمة لتمكينيا مف
االستمرار في تقديـ الخدمات الطبية الحيوية لمفمسطينييف في المدينة .وأضاؼ االتحاد أف مستشفيات
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ماي َع ِرض أعماليا لمخطر .كاف االتحاد
شرقي القدس المحتمة تواجو مشاكؿ جدية مف حيث التدفؽ النقدي ُ

األوروبي مف ضمف الجيات المانحة التي استجابت وال تزاؿ منذ عاـ  2012مف خالؿ تقديـ ُمساىمات

منتظمة وصمت إلى أكثر مف  90مميوف يورو.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+المركز الفمسطيني لإلعالـ +صحيفة القدس المقدسية،
2017/10/24
سكنيا في بيت حنينا ..ويسمّـ إخطارات ىدـ في سمواف:
االحتالؿ ييدـ مبنى
ً

سكنيا ،في
مبنى
ىدمت جرافات تابعة لبمدية االحتالؿ في القدس المحتمة ،يوـ األربعاء (ً ،)10/18
ً

منطقة "وادي الدـ" بحي بيت حنينا شماؿ القدس المحتمة؛ بحجة عدـ الترخيص .فيما اقتحمت طواقـ
تابعة لبمدية االحتالؿ في القدس المحتمة ،ترافقيا قوة معززة مف جنود وشرطة االحتالؿ ،يوـ األحد
( ،)10/22بمدة سمواف جنوب المسجد األقصى المبارؾ ،وسممت مواطنيف إخطارات ىدـ جديدة لمنازليـ،
وبالغات لعدد آخر لمراجعة البمدية بخصوص المنازؿ.
كذلؾ سمّمت طواقـ تابعة لبمدية القدس العبرية ،يوـ الثالثاء ( ،)10/24دفعة جديدة مف إخطارات اليدـ
لعدد مف منازؿ المواطنيف في أحياء مختمفة مف بمدة سمواف جنوب المسجد األقصى المبارؾ ،بحجة عدـ
الترخيص ،كما قطعت المياه عنيا بذريعة عدـ تسديد أصحاب ىذه المنازؿ مستحقات لشركة "جيحوف"
التابعة لالحتالؿ.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/10/24 ،
مواجيات في أحياء القدس المحتمة  ..واستمرار التضييؽ عمى العيسوية:
واصمت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ األربعاء ( ،)10/18حممتيا المستمرة في بمدة العيسوية وسط
القدس المحتمة .وكانت قوات االحتالؿ اقتحمت البمدة عدة مرات يوـ الثالثاء ،داىمت خالليا ،في ساعات
المساء ،الحي الذي يضـ منزؿ األسيرة المحامية شيريف العيساوي قبؿ اإلفراج عنيا ،وأزالت كؿ مظاىر
االحتفاؿ باستقباليا وسط تيديد بمالحقة العائمة في حاؿ إعادة رفع األعالـ الفمسطينية ،وصور األسيرة
المحررة ،وشعارات وطنية في المنطقة .وشيدت قرية العيساوية مواجيات عنيفة قبيؿ اإلفراج عف األسيرة
ّ
شابا مف البمدة قبؿ أف تعتقمو القوات
المحررة ،استخدمت فييا قوات االحتالؿ الرصاص الحي فأصابت ً
الخاصة .فيما قررت شخصيات ومؤسسات ووجياء ولجاف أولياء أمور الطمبة في بمدة العيسوية وسط

5

القدس المحتمة ،ظير األربعاء ،استمرار تعميؽ الدواـ في مدارس البمدة احتجاجاً عمى اقتحامات قوات
االحتالؿ اليومية لمبمدة تزامناً مع خروج الطمبة مف مدارسيـ واالعتداء عمييـ واعتقاؿ عدد منيـ.
مف جية أخرى ،أعمنت شرطة االحتالؿ أنيا ستغمؽ الطريؽ الرئيس المؤدي لحي "الشيخ جراح" بالقدس
المحتمة ،مساء األربعاء وحتى الخميس؛ لتأميف المستوطنيف خالؿ أدائيـ طقوسيـ .كما أوضحت أنيا
ستُغمؽ عدداً مف الطرؽ الحيوية التي يمر منيا الفمسطينيوف ما بيف الحيف واآلخر .كما أغمقت قوات
االحتالؿ ،أحد المفترقات في بمدة "الطور" شرقي القدس المحتمة ،بحجة تعرضيا لمرشؽ بالحجارة ،ومنعت
تسبب في ازدحامات خانقة.
مرور المركبات الفمسطينية مف خاللو ،ما ّ

قررت لجنة أولياء أمور طمبة بمدة "العيساوية" يوـ الخميس ( ،)10/19إنياء إضراب المدارس وتعميؽ
وّ

الدواـ فييا ،عمى أف ينتظـ الطالب ويعودوا إلى مدارسيـ يوـ السبت القادـ .وأوضحت المجنة أف جمسة
ُعقدت بيف مديري المدارس وممثميف عف بمدية االحتالؿ ،نقمت فييا رسالة وتوصيات لجاف أولياء أمور

الطالب ووجياء بمدة "العيساوية" جميعيا .وأضافت أنيـ توصموا إلى بنود تضمف سالمة وأمف الطالب
الفمسطينييف في البمدة ،مشيرة إلى أنيـ وقعوا عمى تمؾ الضمانات خطيا مع بمدية االحتالؿ .وكاف قد
أُصيب بداية األسبوع نحو عشرة طالب معظميـ مف األطفاؿ ما دوف سف الػ 16عاماًُ ،نقؿ أربعة منيـ

إلى مشفى "ىداسا" لمعالج ،وأحد األطفاؿ استؤصؿ طحالو نتيجة إصابتو برصاصة ُمباشرة ،وذلؾ عقب
اقتحاـ القوات "اإلسرائيمية" البمدة.

التماسا تقدمت بو "جمعية حقوؽ المواطف" في
مف جية أخرى ،رفضت "المحكمة العميا" اإلسرائيمية
ً

مايو/أيار الماضي باسـ خمسة أصحاب المحالت في القدس المحتمة ضد سياسة شرطة االحتالؿ
المتعمقة بإغالؽ المحاؿ التجارية والمشاغؿ بعد وقوع اشتباكات.
فيما اقتحمت طواقـ تابعة لبمدية االحتالؿ في القدس المحتمة ،ترافقيا وتحرسيا قوة عسكرية مف جنود
وشرطة االحتالؿ ،يوـ اإلثنيف ( ،)10/23عدة أحياء في بمدة سمواف بخصوص ضريبة األمالؾ المعروفة
باسـ "األرنونا" .كما عادت تمؾ القوات واقتحمت بمدة العيسوية مف جديد ،وشرعت بدىـ أحياء البمدة،
ونصب متاريس عسكرية في شوارعيا الرئيسة وعمى مداخميا .وداىمت طواقـ تابعة لمبمدية ،ولمصمحة
الضرائب في القدس ،بعض المحاؿ التجارية في البمدة ،وسط حالة مف التوتر الشديد؛ دفعت الكثير مف
التجار إلى اغالؽ محاليـ.
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وفي السياؽ ،داىمت طواقـ بمدية االحتالؿ بحراسة قوة عسكرية ،عدة بنايات سكنية في حي المطار قرب
حاجز قمنديا العسكري شماؿ القدس المحتمة ،بحجة التفتيش عف البناء المخالؼ ،باإلضافة إلى ما أسمتو
"البحث عف سالح" .إلى ذلؾ ،اقتحمت طواقـ مماثمة وتابعة لبمدية االحتالؿ في القدس ،بحراسة عسكرية،
عددا مف البيوت والمحاؿ التجارية.
منطقة "وادي الدـ" في حي بيت حنينا شماؿ القدس المحتمة ،وداىمت ً

واقتحمت طواقـ تابعة لبمدية االحتالؿ اإلسرائيمي في القدس المحتمة ،تحرسيا قوة مف جنود وشرطة
االحتالؿ ،يوـ الثالثاء ("،)10/24عقبة السرايا" في القدس القديمة ،بيدؼ التفتيش عف ترميمات ،أو
صيانة ،أو بناء منشآت إضافية لممنازؿ؛ لمخالفتيا .فيما أغمقت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،صباح
الثالثاء ،شارع صالح الديف قُبالة سور القدس التاريخي مف جية باب الساىرة ،بحجة وجود جسـ مشبوه.
مف جية أخرى ،قالت ىيئة الشؤوف المدنية الفمسطينية إنيا نجحت في فتح مجموعة مف الطرؽ الزراعية
مؤخر في منطقة شماؿ غرب القدس ،عقب العممية
ًا
والداخمية التي أغمقتيا سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي

التي وقعت في مستوطنة "الرادار" والتي قتؿ فييا  3جنود مف قوات االحتالؿ.

المركز الفمسطيني لإلعالـ+وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/10/24 ،
ويفرج عف آخريف:
ويبعد ُ
االحتالؿ يمدد توقيؼ عدد مف المقدسييفُ ..

أصدرت المحكمة "المركزية" التابعة لسمطات االحتالؿ في القدس المحتمة حكماً بسجف الشاب صييب

بعدة تيـ.
عفانة ( 20عاماً) ،مف بمدة صور باىر ،بالسجف لمدة  42شي اًر ،عقب إدانتو ّ
عاما بحؽ الشاب بياء
وحكمت محكمة إسرائيمية بالقدس المحتمة ،يوـ اإلثنيف ( ،)10/23بالسجف ً 16
عويسات (  22عاما) مف سكاف جبؿ المكبر بتيمة محاولة تنفيذ عممية طعف في مستوطنة "نوؼ
صييوف".

المركز الفمسطيني لإلعالـ +صحيفة القدس المقدسية2017/10/23 ،
االحتالؿ يعتقؿ عشرات المقدسييف أغمبيـ مف العيسوية:
اعتقمت قوات االحتالؿ فجر األربعاء ( )10/18مف بمدة العيسوية كالً مف :فؤاد األسمر مصطفى ،وحازـ
سميماف مصطفى ،ومحمد منصور محمود ،وعبد الحي داري ،والشقيقيف الدكتور بالؿ عمياف والدكتور
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نضاؿ عمياف .كما اعتقمت قوات االحتالؿ سيدة خالؿ خروجيا مف المسجد األقصى المبارؾ مف جية
باب األسباط .وذكرت شرطة االحتالؿ مساء األربعاء أف عناصر مف شرطة "حرس الحدود" ،فتّشوا
مقدسي في العشرينات مف عمره ،عند حاجز “الكونتينر” شرقي القدس .وزعمت أنيا عثرت داخؿ
مركبة
ّ
المركبة عمى “بندقية وأمشاط وذخيرة” ،حيث صادرتيا ،واقتادت الشاب لمتحقيقات.
واعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،مساء السبت ( ،)10/21الشابيف مصطفى أبو اسنينة ،وعالء نجيب
مف شارع الواد في القدس القديمة بعد االعتداء عمييما بالضرب .واعتقمت مخابرات االحتالؿ اإلسرائيمية،
ظير األحد ( ،)10/22الفتى محمد حجازي مف "حارة السعدية" في البمدة القديمة ،واقتادتو لمتحقيؽ في
أحد مراكزىا.
شنت سمطات االحتالؿ يوـ اإلثنيف ( ،)10/23أوسع حممة دىـ واعتقاؿ في بمدة العيساوية شرؽ
فيما ّ

شابا فييا ،وتـ استدعاء األسيرة المحررة شيريف العيساوي ،بعد أسبوع مف
القدس المحتمة ،طالت نحو ً 30

اإلفراج عنيا .بينما اقتحمت قوة كبيرة مف قوات االحتالؿ حي المطار المحاذي لمخيـ قمنديا شماؿ القدس
طفال
عددا مف منازؿ المواطنيف .واعتقمت قوات االحتالؿ ،مساء الثالثاء (ً ،)10/24
المحتمة وداىمت ً

فمسطينيا ،مف حي الطور شرقي القدس المحتمة ،بزعـ إلقاء الحجارة عمى مركبات "إسرائيمية".

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +المركز الفمسطيني لإلعالـ،
2017/10/23
شؤون االحتالل:
دوؿ أوروبية تطالب الدولة العبرية بدفع تعويضات ليا عف تدمير مباف في مناطؽ (ج)
ذكرت صحيفة "ىآرتس" العبرية ،يوـ الخميس ( ،)10/19أف ثماني دوؿ مف االتحاد األوروبي رفعت
رسالة احتجاج رسمية تطالب فييا لدولة العبرية بدفع تعويضات مالية ليا بمبمغ  30ألؼ يورو بسبب
مصادرتيا وىدميا مباني ومرافؽ بنى تحتية في المناطؽ المصنفة (ج) بالضفة المحتمة.
واعتبرت الصحيفة ىذه الخطوة بأنيا غير مسبوقة ،مشيرةً إلى أنو سيتـ نقؿ ىذه الرسالة لمدولة العبرية

خالؿ أياـ .ونقمت عف دبموماسي أوروبي أشار في حديث إلى أف بمجيكا تقؼ خمؼ ىذه الخطوة .وشارؾ
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في الرسالة كالً مف فرنسا وأسبانيا والسويد وايطاليا ولوكسمبورغ وايرلندا والدنمارؾ ،وجميعيا أعضاء في
المجموعة األوروبية لممساعدات اإلنسانية.
وتحتج الدوؿ عمى مصادرة الدولة العبرية لأللواح الشمسية لمطاقة في المجتمعات البدوية بمناطؽ (ج)،
ّ
وىدـ المنازؿ المتنقمة الممولة مف أوروبا الخاصة بغرؼ المدارس .وأشارت تمؾ الدوؿ أنو في حاؿ لـ تعيد

الدولة العبرية تمؾ المعدات دوف شروط أو قيود ،فإنيا ستطمب منيا دفع تعويضات مالية .معتبرةً

إجراءات الدولة العبرية بحؽ الفمسطينييف في تمؾ المناطؽ بأنيا تنافي التزاماتيا بموجب القانوف الدولي
تجاه الفمسطينييف.

صحيفة القدس المقدسية2017/10/19 ،
بدءا مف القدس:
شرطة االحتالؿ تبدأ بنشر أجيزة تنصت ً

قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" يوـ الخميس ( ،)10/19إف الشرطة اإلسرائيمية تنوي نصب أجيزة
تنصت في مواقع عامة ،بذريعة تعزيز مركز الخدمات التابع لمشرطة ( ،)100وزيادة سرعة رد الفعؿ،
مشيرة إلى أف مواقع التنصت األولى سيتـ نصبيا في مدينة القدس المحتمة ،بذريعة فحص الجدوى مف
نصبيا ،وتصؿ تكمفة كؿ وحدة إلى نحو  100ألؼ شيقؿ.
وتدعي و ازرة األمف الداخمي اإلسرائيمية أف اليدؼ مف الخطة ىو "تشخيص أحداث غير عادية بشكؿ
ّ
فوري ،وخاصة العمميات المعادية ،التي تتميز بإطالؽ نار ،أو صرخات ،أو تجمعات غير عادية".
وأضاؼ التقرير أف المنظومة المشار إلييا قادرة عمى تمييز أصوات االنفجارات ،واطالؽ النار ،وأعماؿ
الشغب وسيناريوىات أخرى إشكالية ،وذلؾ بموجب برمجة مفصمة .وفي حاؿ وقوع حدث معيف ،فإف
الكاميرات ستوجو باتجاه الحدث ،وعندىا يمكف لمركز الشرطة أف يرسؿ قوات إلى المكاف ،منوىا إلى أف
مراكز الشرطة المنتشرة في كافة أنحاء البالد مرتبطة بمئات الكاميرات التي تتيح متابعة المواقع المأىولة،
أو تمؾ التي يتوقع أف تحصؿ أحداث فييا.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/10/19 ،
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جدؿ في الدولة العبرية بشأف مشروع قانوف يمنع التحقيؽ مع رئيس الوزراء
نشبت مواجية حادة صباح األحد ( ،)10/22بيف إيميت شاكيد وزيرة القضاء مف حزب "البيت الييودي"،
ودافيد بيتاف رئيس االئتالؼ الحكومي مف حزب "الميكود" بسبب قانوف منع التحقيؽ مع رئيس الحكومة.
وبحسب وسائؿ إعالـ عبرية مختمفة ،فإف شاكيد رفضت تقديـ مشروع القانوف أماـ المجنة الو ازرية لمتشريع
يعد
والتصويت عميو قبؿ أف يتـ مناقشتو ضمف اجتماع قادة االئتالؼ الحكومي .وقالت شاكيد إف ىذا ّ
تغيير في "القانوف األساس" وبالتالي ثمة حاجة إلى توافؽ في اآلراء بيف جميع أحزاب االئتالؼ الحكومي.
ًا

فيما اتيـ بيتاف ،شاكيد بأنيا تضع العصي في دواليب وعجالت عمؿ االئتالؼ الحكومي ،معرًبا عف
غضبو الشديد مف شاكيد.

وبحسب القناة العبرية الثانية ،فإف مشروع القانوف الجديد يمنع التحقيؽ مع رئيس الحكومة في قضايا
جنائية بسيطة ،ويمنح أحقية التحقيؽ معو في قضايا جنائية خطيرة أو قضايا أمنية .مشيرةً إلى أف

المشروع لف ينطبؽ عمى رئيس الحكومة الحالي بنياميف نتنياىو.

صحيفة القدس المقدسية2017/10/22 ،
المدعي العاـ اإلسرائيمي :استمرار نتنياىو في واليتو سيضر بالدولة
قاؿ المدعي العاـ اإلسرائيمي شاي نيتساف ،يوـ اإلثنيف ( ،)10/23بأف استمرار رئيس الحكومة بنياميف
نتنياىو في واليتو ،وتجاىمو الشكوؾ الجنائية الحقيقية ضده ،سيضر بالدولة وشرفيا ومكانتيا ومركزىا،
كما أنو سيضر بكرامة ووضع الشخصية العامة .واعتبر نيتساف أف عدـ التحقيؽ مع أي رئيس وزراء أو
وزير أو حاخاـ أو عضو "كنيست" وغيرىـ وربط ذلؾ بصورة الدولة كما جرى مع الرئيس السابؽ موشيو
تماما".
كاتساؼ بحجة أف التحقيؽ معو سييز الدولة" ،نيج خاطئ ً

ولفت إلى أف عدـ التحقيؽ مع الشخصيات العامة في قضايا مشكوؾ فييا ،ستقوض ثقة الجميور في

تمؾ الشخصيات وستزداد الشائعات حوليـ .مؤكدا عمى ضرورة أف تتـ التحقيقات بشفافية واطالع
الجميور عمييا ليكوف لديو ثقة في القانوف وسمطات اإلنفاذ وكذلؾ الجية المشكوؾ في أمرىا.

صحيفة القدس المقدسية2017/10/23 ،
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تقديـ مذكرة لالتحاد األوروبي بشأف اعتقاؿ الشيخ رائد صالح:
سمّػػـ وفد مف المؤسسة الفمسطينية لحقوؽ اإلنساف (شاىد) مذ ّك ػرة لبعثة االتحاد األوروبي في األراضي
الفمسطينية المحتمة بخصوص االعتقاؿ التعسفي لمشيخ رائد صالح ،وذلؾ مف خالؿ بعثة االتحاد
األوروبي في بيروت.
وتضمنت المذكرة األسباب التي مف أجميا اعتقؿ الشيخ رائد صالح حيث إنيا ال ترقى لكي تكوف قانونية
وبينت المذكرة أف الشيخ
بؿ ىي أسباب سياسية محضة اتخذت في أورقة حكومة االحتالؿ ،وفؽ المذكرةّ .

صالح ليس وحده مف يتعرض ليذه المعاممة القمعية ،بؿ أي شخص ينشط في مجاؿ الدفاع عف
اء كاف طفالً أـ امرأة أـ رجالً.
األقصى والقدس يتعرض إما لمقتؿ أو االعتقاؿ ،سو ً

ودعت المذكرة بعثة االتحاد األوروبي في األراضي المحتمة إلى االطالع عف قرب عمى ظروؼ اعتقاؿ

الشيخ رائد صالح وضرورة متابعة مجريات المحاكمة ،واصدار موقؼ حياؿ اعتقالو كوف أسباب االعتقاؿ
سياسية وظروؼ االعتقاؿ غير إنسانية .يذكر أف ىذه المذكرة تأتي في سياؽ حممة قانونية دولية لمدفاع
عف الشيخ رائد صالح تحت عنواف" :حرية المعتقد ليست جريمة ،الحرية لمشيخ رائد صالح".
وفي السياؽ ،رفضت محكمة "حيفا الجزئية" اإلسرائيمية ،صباح اإلثنيف ( ،)10/23استئنافًا تقدـ بو
محامو الدفاع عف الشيخ رائد صالح ضد اعتقالو .وبحسب موقع القناة العبرية السابعة ،فإف المحكمة
قررت إبقاء الشيخ صالح قيد االعتقاؿ لحيف انتياء اإلجراءات القانونية بحقو .وقاؿ القاضي بأف
"تصريحات صالح تشكؿ خط ار حقيقيا عمى السالمة العامة ولذلؾ سيستمر اعتقالو بتيمة التحريض عمى
اإلرىاب" ،حسب ادعائو.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +صحيفة القدس المقدسية2017/10/23 ،
نتنياىو و"نسبة الحسـ" ..لماذا يسعى إلى تخفيضيا؟
توجيات لدى رئيس حكومة االحتالؿ بنياميف
كشفت القناة الثانية في التمفزيوف العبري النقاب عف ّ
نتنياىو ،لخفض نسبة الحسـ في االنتخابات القادمة ،إلى  %2بدالً مف  %3.25بيدؼ زيادة عدد

األحزاب اليمينية الممثمة في "الكنيست" .ورأت أف ىدؼ نتنياىو عدـ ىدر أصوات اليميف اإلسرائيمي،
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خاصة بعد فشؿ أحزاب وكتؿ يمينية مف اجتياز نسبة الحسـ في االنتخابات السابقة عاـ  ،2015وكذلؾ
محاولة تفكيؾ بعض التحالفات في اليميف وخارجو.
وتُنبئ استطالعات "إسرائيمية" لمرأي العاـ بعدـ مقدرة كؿ مف كتمة "ياحد" اليمينية بزعامة إيمي يشاي،
وحزب "شاس" الذي يتزعمو وزير الداخمية أرييو درعي ،مف اجتياز نسبة الحسـ خالؿ االنتخابات المقبمة
في حاؿ بقيت عمى ما ىي عميو ،في حيف تواجو كتمة "البيت الييودي" التي يتزعميا وزير التعميـ نفتالي
بينيت ،خطر االنقساـ .ويخشى نتنياىو ،في حاؿ تفاقمت األزمة وانقسـ "البيت الييودي" إلى قائمتيف
(البيت الييودي واالتحاد القومي) ،أف ال تعبر إحداىما نسبة الحسـ ،وفي ىذه الحالة سيقؿ تمثيؿ اليميف
في االنتخابات ،ما يزيد مف صعوبة تشكيؿ حكومة يمينية ،بحيب القناة العبرية.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/10/23 ،
سيقر بناء  176وحدة استيطانية في جبؿ المكبر بالقدس:
االحتالؿ ُ

ذكرت القناة العبرية الثانية ،مساء األحد ( ،)10/23أف لجنة التخطيط والبناء اإلسرائيمية ستوافؽ يوـ
األربعاء المقبؿ عمى بناء  176وحدة استيطانية في مستوطنة "نوؼ صييوف" في جبؿ المكبر بمدينة
مؤخر استالـ تراخيص البناء
ًا
وتـ
تـ إق ارره عاـ ّ ،1994
القدس المحتمة .وحسب القناة ،فإف المخطط كاف ّ
في المستوطنة المذكورة ،ما سيجعؿ مستوطنة "نوؼ صييوف" أكبر مستوطنة إسرائيمية في شرقي القدس
المحتمة.

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لالعالـ2017/10/23 ،
شبيات جنائية ضد رئيس ائتالؼ الحكومة اإلسرائيمية:
ذكرت صحيفة "ىآرتس" العبرية ،صباح الثالثاء ( ،)10/24أف وحدة التحقيؽ في قضايا النصب
واالحتياؿ التابعة لمشرطة اإلسرائيمية تحقؽ في شبيات جنائية ضد رئيس االئتالؼ الحكومي دافيد بيتاف.
وأوضحت الصحيفة ،أف تمؾ الشكوؾ ضد بيتاف تشكمت خالؿ فترة واليتو كنائب رئيس بمدية مدينة
"ريشوف لتسيوف" قبيؿ انتخابو في "الكنيست" ،مف خالؿ عالقات مشبوىة مع رجاؿ أعماؿ ،مشيرةً إلى أنو
يجري التحقيؽ مع كبار المسؤوليف في البمدية.

صحيفة القدس المقدسية2017/10/24 ،
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التفاعل مع القدس:
العاصمة التشيكية تحتضف ندوة سياسية حوؿ مدينة القدس:
نظّمت رابطة الطالب في كمية الفمسفة بجامعة تشارلز ،يوـ األربعاء ( ،)10/18بالتعاوف مع سفارة
فمسطيف لدى جميورية التشيؾ ،ندوة سياسية ،حوؿ مدينة القدس المحتمة ،في العاصمة التشيكية براغ.
وناقشت الندوة ،التي حضرىا دبموماسيوف وصحفيوف ومتضامنوف وميتموف وطالب ،وعدد مف أبناء
الجالية العربية والفمسطينية في براغ ،االحتالؿ اإلسرائيمي لشرقي القدس ،ومركزية قضية القدس المحتمة،
وموقؼ اليونسكو مف ذلؾ كمو.

صحيفة القدس المقدسية2017/10/18 ،
لقاء قانوني في جامعة القدس حوؿ حؽ المقدسييف في السكف المالئـ:
لقاء قانونياً حوؿ حؽ المقدسييف في
عقدت كمية الحقوؽ في جامعة القدس يوـ األربعاء (ً ،)10/18

السكف المالئـ في ظؿ سياسة تضييؽ االحتالؿ عمييـ .وتمحور المقاء حوؿ مشكمة السكف في القدس،
حيث أ ّكد عميد كمية الحقوؽ د .محمد خمؼ أنو يتـ تنظيـ ىذه الفعالية ضمف سمسمة مف المقاءات
القانونية الخاصة بمدينة القدس وحقوؽ المقدسييف ،إليماف جامعة القدس بحؽ وجود المقدسييف في
أراضييـ والدفاع عف حقوقيـ فييا.
وبحسب دراسات صادرة عف مركز أبحاث األراضي -جمعية الدراسات العربية في القدس لمعاـ 2017
فإف عدد الفمسطينييف حاممي ىوية القدس يزيد عف  380ألؼ نسمة نصفيـ يعيشوف في مساكف ميددة
باليدـ بذريعة عدـ الترخيص .وقالت الدراسة :تبمغ الحاجة السنوية لمفمسطينييف في القدس المحتمة لمسكف
أكثر مف  1300مسكف ،وأف الفمسطينييف في مدينة القدس بحاجة إلى  25ألؼ وحدة سكنية لسد النقص
في احتياجاتيـ المعيشية.
ووثّؽ مركز أبحاث األراضي خالؿ األعواـ  2016-200ىدـ  1558مسكنا ،وقد أدى ىدـ ىذه
المساكف إلى تشريد  8726فردا ،والى بناء االحتالؿ لعشرات البؤر االستيطانية بوجود ما يقارب 300
ألؼ مستوطف ،وسمبيـ لػ  %85مف المياه ،وسمب ما يقارب  42ألؼ دونـ لبناء جدار الفصؿ العنصري.
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وأكد الباحث األستاذ يعقوب عودة أف االحتالؿ يحرـ المقدسييف مف  %88مف أراضييـ ،حيث لـ يتبؽ
ليـ سوى  %12لمتنمية العمرانية منيا  %7فقط ألغراض السكف ،وذلؾ بوضعيـ شرط الخدمة العسكرية
اإلسرائيمية لتممؾ األراضي .وأوضح عودة أف سياسة االحتالؿ تتعمد التضييؽ عمى المقدسييف مف خالؿ
السيطرة عمى األرض ،والتحكـ بحياة السكاف ،وسف قوانيف مجحفة بحقيـ فيما يتعمؽ بالترخيص والبناء،
والخدمات.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"20174/10/185 ،
العاىؿ األردني :مصادرة ممتمكات المسيحييف في شرقي القدس "باطمة"
اعتبر العاىؿ االردني الممؾ عبد اهلل الثاني خالؿ استقبالو البطريرؾ ثيوفيموس الثالث يوـ األربعاء
مؤكدا رفض بالده
( )10/18أف "مصادرة" ممتمكات المسيحييف في شرقي القدس "باطمة ويجب وقفيا"،
ً
"ألي تيديد لموضع التاريخي القائـ" في المدينة .وأضاؼ أف "األردف ،وبموجب الوصاية الياشمية عمى

المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس ( )...وسيعمؿ عمى الدفاع عف ممتمكات الكنائس في جميع
المحافؿ الدولية وفي الدورات القادمة لمنظمة اليونسكو".

صحيفة القدس المقدسية2017/10/18 ،
افتتاح ممتقى رواد بيت المقدس التاسع بإسطنبوؿ:
افتتح في اسطنبوؿ ،يوـ الجمعة ( ،)10/20ممتقى رواد بيت المقدس التاسع ،والذي ينظمو "االئتالؼ
العالمي لنصرة القدس وفمسطيف" ،ويستمر عمى مدار يوميف ،تحت شعار "شعب صامد  ..وأمة معطاءة".
بمدا ،يتـ
ويشارؾ في الممتقى أكثر مف  700شخصية عربية واسالمية بارزة ،مف أكثر مف خمسيف ً

خالليا بحث ومناقشة المشاريع الخاصة بدعـ قضية القدس ودعـ صمود الشعب الفمسطيني.

وقاؿ الدكتور محمد العدلوني ،األميف العاـ لالئتالؼ العالمي لنصرة فمسطيف والقدس :إف واجب األمة
االستمرار في نصرة المسجد األقصى ودعـ صمود أىمو والعمؿ عمى تحرير بيت المقدس .وأضاؼ أف
"ما نقوـ بو مف حشد وتعبئة ىو بداية الطريؽ لتحرير المسجد األقصى".
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كما دعا عشرات العمماء المسمميف في البياف الختامي لػ"مؤتمر عمماء األمة في مواجية التطبيع السياسي
مع الكياف الصييوني" في اسطنبوؿ ،يوـ السبت ( ،)10/21األنظمة العربية واإلسالمية إلى إلغاء
وعد البياف أف "التطبيع بأشكالو كافة
االتفاقيات المبرمة مع االحتالؿ االسرائيمي باعتباره "عدوا محتال"ّ .
محرـ شرعاً وجريمة نكراء ،سواء كاف تطبيعاً اقتصادياً أو إعالمياً أو ثقافياً أو
مع االحتالؿ االسرائيمي ّ

رياضياً أو اجتماعياً ،وأف ما يصبو إليو ُدعاة التطبيع مع العدو المحتؿ مف مصالح مزعومة غير معتبرة
وشدد البياف عمى أف التطبيع "يناقض لوازـ الوالء لممؤمنيف ووجوب نصرتيـ والبراءة مف المعتديف
شرعاً"ّ .
وعدـ مبادلتيـ المودة وقد أخرجوا المسمميف مف ديارىـ ومقدساتيـ" .ودعا البياف إلى إلغاء االتفاقيات
والمعاىدات والتفاىمات السياسية المبرمة بيف األنظمة العربية واإلسالمية و"واالحتالؿ اإلسرائيمي" ،وما
ترتب عمييا مف التزامات ،أفتى العمماء في بيانيـ بأف تمؾ االتفاقات "محرمة شرعاً ،وباطمة ،وغير نافذة".
وفي السياؽ ،أوصى المجتمعوف في ختاـ فعاليات ممتقى رائدات بيت المقدس الرابع ،يوـ الخميس
( ،)10/19والذي ينظمو ائتالؼ المرأة العالمي لنصرة القدس وفمسطيف ،تحت عنواف "سراج األقصى لف
ينطفئ" ،بالعمؿ مف أجؿ تفعيؿ الق اررات الدولية والقانونية وحقوؽ اإلنساف لنصرة المرأة الفمسطينية
وخاصة المقدسية ،ونشر الوعي بالقضية الفمسطينية وتعريؼ األجياؿ القادمة بالظمـ الواقع عمى الشعب
الفمسطيني.
وأكدت األستاذة روضة قاوقجي ،النائب في البرلماف التركي ومستشارة رئيس حزب العدالة والتنمية ،في
كممة الحكومة التركية ،أنو يجب عمى مميار ونصؼ مف المسمميف العمؿ مف أجؿ تحرير القدس
وفمسطيف .وأوضحت قاوقجي ،أف المقاومة ىي المفتاح الرئيس لتحرير القدس وفمسطيف ،وىي حؽ
لمشعب الفمسطيني بشكؿ خاص واألمة العربية واإلسالمية بشكؿ عاـ ،لذلؾ يجب دعـ الشعب الفمسطيني
ليستمر في مقاومتو ،مشيرة إلى أف القدس بالنسبة لمحكومة والشعب التركي عبارة عف جرح نازؼ ،وجزء
مف الجسد انتزع منو يجب العمؿ عمى إعادتو ومعالجتو.
وانطمقت ،صباح اإلثنيف ( ،)10/23فعاليات المؤتمر الدولي الثاني "معاً ألجؿ القدس" ،والذي يعقده
االئتالؼ العالمي لممؤسسات والنقابات المينية لنصرة القدس وفمسطيف في إسطنبوؿ .وتستمر فعاليات
المؤتمر لمدة يوميف ،يشارؾ فيو رئيس الوزراء التركي ووزراء مف حكومتو ورئيس البرلماف التركي ونواب
أتراؾ ،ولفيؼ مف المشاركيف مف دوؿ عربية واسالمية وأوروبية مختمفة .وأكد محمود أرسالف مسؤوؿ
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نقابات (  )hak -işبالمؤتمر الدولي لممؤسسات والنقابات المينية عمى ضرورة بدء جميع المشاركيف في
المؤتمر العمؿ الفعمي عمى أرض الواقع مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ المنشود وىو تحرير فمسطيف.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/10/23 ،
االتحاد األوروبي :النشاطات االستيطانية تقوض "حؿ الدولتيف"
طالب االتحاد األوروبي يوـ األربعاء ( )10/18الدولة العبرية بمراجعة ق ارراتيا االخيرة بشأف مشاريع
مذكر بأف االستيطاف في األراضي الفمسطينية
ًا
استيطانية في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتمتيف
"غير قانوني بموجب القانوف الدولي ويقوض حؿ الدولتيف" .وكانت سمطات االحتالؿ قررت الثالثاء
تقديـ أشغاؿ  1292وحدة في الضفة الغربية المحتمة ،في دفعة جديدة لالستيطاف.
وأدانت فرنسا ،يوـ الخميس ( ،)10/19قرار سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي بناء مستوطنات جديدة في
الضفة الغربية المحتمة .وأكدت الخارجية الفرنسية أف سياسة االستيطاف التي تمارسيا الدولة العبرية تيدد
أي اتفاؽ "لمسالـ" في المستقبؿ مع الفمسطينييف ،داعيةً السمطات اإلسرائيمية إلى احتراـ الق اررات
وااللتزامات الدولية.
وأداف وزير الخارجية البمجيكي ديدييو رينديرز ،قرار السمطات اإلسرائيمية الموافقة عمى بناء آالؼ
الوحدات االستيطانية في الضفة الغربية المحتمة .وقاؿ رينديرز "إف استمرار الدولة العبرية في سياستيا
االستعمارية التي وصمت الى مستوى غير مسبوؽ منذ بداية العاـ الحالي يخاطر بإثارة التوترات عمى
األرض وتزايد تقويض الثقة المتبادلة وفرص التوصؿ إلى سالـ دائـ وعادؿ قائـ عمى حؿ الدولتيف" .ودعا
السمطات اإلسرائيمية إلعادة النظر في تمؾ الق اررات والتمسؾ بالتزاماتيا الدولية.
وأداف وزير الخارجية والتجارة االيرلندي سيموف كوفيني ،الق اررات التي اتخذتيا سمطات االحتالؿ
اإلسرائيمية مؤخ اًر ،والتي تيدؼ إلى توسيع المستوطنات في األراضي الفمسطينية المحتمة .وأعرب عف
قمقو إزاء اإلعالف عف البناء في مناطؽ حساسة مف شرقي القدس عف طريؽ االستمرار في نزع الممكية
واخالء السكاف الفمسطينييف ،إلفساح المجاؿ أماـ النشاط االستيطاني غير المشروع .وأضاؼ أف "ىذه
األعماؿ االحادية واالستف اززية تقوض مصداقية التزاـ السمطات اإلسرائيمية بحؿ سممي تفاوضي وىو أمر
ضروري إلسرائيؿ لضماف مستقبميا ولتمتع الفمسطينييف بحقوقيـ السياسية الكاممة ".ودعا الدولة العبرية
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إلى العدوؿ عف ىذه الق اررات التي تمثؿ تيديداً خطي اًر "لحؿ الدولتيف" ،الذي تمتزـ بو إيرلندا واالتحاد
األوروبي والمجتمع الدولي التزاماً كامالً.

المركز الفمسطيني لالعالـ +صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"،
2017/10/23
البابا يدعو إلى المحافظة عمى "الوضع القائـ" لمقدس:
دافع البابا فرنسيس يوـ اإلثنيف ( )10/24خالؿ استقبالو بطريرؾ القدس لمروـ االرثوذكس ثيوفيموس
الثالث عف "الوضع القائـ" لممدينة المقدسة حيث يجب اف يتمكف الجميع مف "العيش بسالـ" .وأضاؼ أف
"كؿ شكؿ مف أشكاؿ العنؼ والتمييز والتعبير عف التعصب ضد مؤمنيف ييود ومسيحييف ومسمميف أو
ضد أماكف عبادة ،يجب أف يرفض بحزـ".
عبر البابا عف األمؿ في أف تبقى مختمؼ المجموعات المسيحية التي تعيش في
مف جية أخرىّ ،

األراضي المقدسة "معترفًا بيا كجزء ال يتج أز مف المجتمع وكمواطنيف ومؤمنيف" .كما دعا ىذه
عمميا "لدعـ العائالت المسيحية والشباب حتى ال
المجموعات إلى مواصمة "التقدـ باتجاه الوحدة" والتعاوف ً
يجبروا عمى مغادرة اراضييـ".

صحيفة القدس المقدسية2017/10/23 ،
التفكجي :يجب وضع استراتيجية لمواجية توسع االحتالؿ االستيطاني
ح ّذر مدير دائرة الخرائط ونظـ المعمومات الجغرافية في جمعية الدراسات العربية ،الدكتور خميؿ التفكجي،
لردات الفعؿ العربية
مف مخطط إسرائيمي ييدؼ اللتياـ المزيد مف أراضي الفمسطينييف في ظؿ غياب ّ
والدولية ،داعياً لوضع استراتيجية وخطط مدروسة لمواجية التوسع االستيطاني القائـ قبؿ فوات األواف.
واتيـ التفكجي المسؤوليف الفمسطينييف في السمطة بإىماؿ القضايا الكبرى كاالستيطاف ،وااللتفات
واالنشغاؿ بقضايا أخرى.
كما أكد التفكجي أف االستيطاف ينيي "حؿ الدولتيف" ،ويسعى لفرض دولة واحدة ىي الدولة العبرية،
متسائالً "إلى متى ستقتصر ردات فعؿ المسؤوليف عمى االستنكار والتنديد ،في الوقت الذي تدفع فيو

07

"الدولة العبرية بكؿ إمكانياتيا لمواصمة االستيطاف بأشكالو المتعددة ،مف مصادرة لألراضي وسحب
لميويات وىدـ لممنازؿ؟"

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/10/24 ،
حمود يدعو إلى حراؾ لمواجية تسريب عقارات الكنيسة بالقدس:
دعا مدير عاـ مؤسسة القدس الدولية ،ياسيف حمود ،إلى تشكيؿ حراؾ وطني يواجو القائميف عمى حممة
تسريب عقارات وممتمكات الكنيسة المسيحية في القدس المحتمة .وشدد حمود في اتصاؿ ىاتفي مع
الرئيس السابؽ لممجمس المركزي األرثوذكسي في األردف وفمسطيف رؤوؼ أبو جابر ،عمى أف "المقدسات
المسيحية جزء مف ال يتج أز مف تراثنا الفمسطيني العربي ،وأف الدفاع عنيا وحمايتيا مف االحتالؿ
"اإلسرائيمي" مسؤولية وطنية إسالمية مسيحية".
بدوره ثمف أبو جابر حراؾ مؤسسة القدس الدولية في دعـ قضية القدس ومقدساتيا المسيحية واإلسالمية،
مشد ًدا عمى ضرورة تكاثؼ جيود الكؿ العربي والفمسطيني لحماية المقدسات المسيحية .وأكد الطرفاف
ّ

ضرورة تبني مقررات المؤتمر الوطني األرثوذكسي الذي انعقد في بيت لحـ ،وعبر عف إجماع العرب
األرثوذكس في فمسطيف واألردف عمى التصدي لمعابثيف بأوقاؼ الكنيسة المسيحية ،ووضع حد لرجاؿ
الديف اليونانييف المتواطئيف في جريمة تسريب العقارات المسيحية.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/10/24 ،
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