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الخبر الرئيس:
سلطات االحتالل توزع أوامر هدم في حي البستان والعيسوية

أبرز العناوين:
 مخطط إسرائيمي لبناء "كنيس" تحت األرض غرب األقصى
 بمدية االحتالؿ في القدس تنكؿ بتجار باب العمود والمارة وتفرض غرامات عمييـ
 محكمة االحتالؿ تؤجؿ الحكـ عمى األىمية النفسية لممستوطف قاتؿ أبو خضير
 إصابات بعممية طعف ودىس بالقدس المحتمة
 أضرار مادية إثر رشؽ القطار الخفيؼ بالحجارة ..وبمدية االحتالؿ تجدد مشروع "القطار المعمؽ"
 السمطة واالحتالؿ يؤكداف استمرار التسيؽ األمني عمى أعمى المستويات
 وفد البرلماف األوروبي :يجب إيقاؼ عمميات اليدـ اإلسرائيمية لممنشآت
 عشراوي :بياف االتحاد األوروبي األخير ُيشير إلى تراجع عف ق ارره بشأف المستوطنات

شؤون المقدسات:
مخطط إسرائيمي لبناء "كنيس" تحت األرض غرب األقصى:
كشفت مصادر عبرية عف مخطط لالحتالؿ إلقامة "كنيس" ييودي كبير أسفؿ وقؼ "حماـ العيف" عمى
بعد أمتار مف أسفؿ غرب المسجد األقصى ،ويطمع ممولو المشروع بافتتاح أولي خالؿ أشير في موسـ
األعياد الييودية في الربيع القادـ .وقالت المصادر نفسيا إنو سيتـ إجراء حفريات إضافية في الموقع قبؿ
البدء ببناء "الكنيس" الييودي المذكور .ويتبنى المشروع ما يسمى بػ "صندوؽ إرث المبكى" ،وىي شركة
حكومية تابعة مباشرة لمكتب رئيس الحكومة اإلسرائيمية ،بتمويؿ مف الممياردير الييودي "يتسحاؽ تشوفا"،
فيما ستقوـ ابنتو بالتصميـ اليندسي لمكنيس.
وبحسب فحص أجراه مركز "كيوبرس" أظيرت وثائؽ وصور داخمية بأف موقع إقامة "الكنيس" الييودي
سيكوف في األساس عمى حساب القاعة الممموكية التاريخية الواقعة أسفؿ وقؼ "حماـ العيف" ،في أقصى
شارع الواد في القدس القديمة وعمى بعد أمتار مف حائط البراؽ والجدار الغربي لممسجد األقصى ،والتي
يطمؽ عمييا االحتالؿ زو اًر وبيتاناً قاعة "خمؼ جدارنا".
وبحسب "كيوبرس" فإف القاعة يفصميا عف محيطيا القريب جدراف خشبية حديثة ،كما أف القاعة في
طرفيا الشرقي تمتصؽ بما يسمى بػ"القاعة الكبرى" في مسار النفؽ الغربي ،وفي طرؼ أرضية القاعة
الغربية ىناؾ شباؾ زجاجي يظير مف تحتو حفر بئر عميؽ؛ عمى ما يبدو أنو ضمف شبكة المياه القديمة
التي حفرت في الفترة العربية الكنعانية أو الفترات اإلسالمية األخرى.
ومنذ عاـ  2002يحفر االحتالؿ في الموقع ويخرج كميات كبيرة مف األتربة ،ويستمر بالحفريات حتى
ىذه المحظة في المواقع القريبة مف القاعة الكبيرة ،ضمف مخطط لتحويؿ أغمب مباني ومساحات وقؼ
حماـ إلى مركز تيويدي كبير فوؽ األرض وأسفميا.
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مستوطنوف يقتحموف باحات المسجد األقصى:
مستوطنا صباح األربعاء ( ،)2/10باحات المسجد األقصى المبارؾ ،مف جية "باب المغاربة"
اقتحـ 32
ً
تحت حماية الوحدات الخاصة والتدخؿ السريع التابعة لشرطة االحتالؿ .وقد حاوؿ بعض المستوطنيف

أداء طقوس دينية؛ حيث تصدى ليـ المصموف وطمبة حمقات العمـ ليـ بيتافات التكبير ،فيما تـ منع نساء
القائمة الذىبية مف دخوؿ المسجد األقصى ،والمواتي اعتصمف قبالة بوابات األقصى ،وقمف بتالوة القرآف
مستوطنا صباح الخميس ( ،)2/11باحات المسجد األقصى المبارؾ ،تخمميا تقديـ
الكريـ .فيما اقتحـ 41
ً

شروحات ييودية عف "المعبد" وسط محاولة المرابطيف والمصميف لمتصدي ليا.

مف جية أخرى ،دعت جمعيات استيطانية ضمف ما يسمى "منظمات المعبد" ،عمى مواقع التواصؿ
المبكرة والمشاركة الواسعة في اقتحامات مكثفة لممسجد األقصى،
االجتماعي ،المستوطنيف لالستعدادات ُ
تمييدا لموسـ األعياد التممودية الذي يبدأ قبؿ الربيع ،وتصؿ ذروتو في "عيد الفصح" العبري نياية شير
ً
نيساف/أبريؿ القادـ .وتتزامف الدعوات االستيطانية مع تصريحات لقادة أحزاب يمينية ووزراء بحكومة

المقتحميف مف
نتنياىو لعدـ االلتزاـ بالتفاىمات التي جرت مع الجانب األردني بخصوص أعداد ُ
المستوطنيف لألقصى المبارؾ.
وأدى  60ألؼ مصؿ صالة الجمعة ( )2/12في المسجد األقصى المبارؾ ،وسط تعزيزات عسكرية
إسرائيمية مشددة ،شيدتيا مدينة القدس المحتمة ،في حيف ُحرمت مجموعة مف المواطنيف مف الدخوؿ إليو
والصالة فيو؛ بحجة أف أسماءىـ مدرجة ضمف ما تسمى "القائمة السوداء" ،ما اضطرىـ إلى أداء الصالة
عمى أبواب المسجد .كما أدى الصالة عدد مف المصميف ممف خرجوا مف قطاع غزة عبر معبر "بيت
حانوف  -إيرز" ممف تزيد أعمارىـ عف الخمسيف عاماً .وشيد محيط البمدة القديمة وبابي "العمود"
و"الساىرة" انتشار قوات الشرطة و"حرس الحدود" ،حيث أقدموا عمى التنكيؿ بالشباف عبر توقيفيـ
وتفتيشيـ .إلى ذلؾ ،نظـ نشطاء وقفة أماـ المصمى القبمي في المسجد األقصى؛ تضامناً مع األسير
الصحفي محمد القيؽ ،المضرب عف الطعاـ لميوـ الػ  80عمى التوالي ،احتجاجاً عمى اعتقالو اإلداري.
تمكف المصموف وحراس المسجد األقصى اليوـ األحد ،مف طرد خمسة مف المستوطنيف الييود ،ومنعوىـ
مف استكماؿ طقوس تممودية في المسجد.
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وصدحت حناجر المصميف بيتافات التكبير االحتجاجية ،ما اضطر شرطة االحتالؿ خمسة مف
المستوطنيف الييود.
وشيد المسجد األقصى يوـ األحد ( )2/14توت اًر شديداً عقب اقتحاـ مجموعات مف المستوطنيف الييود
ومنظمة ما يسمى "طالب ألجؿ المعبد" المسجد ومحاولة تأدية طقوس تممودية في أرجائو ،فتصدى ليـ
المصموف ما دفع شرطة االحتالؿ إلخراج خمسة مف المستوطنيف .واقتحـ  7مستوطنيف صباح اإلثنيف
( ،)2/15باحات المسجد األقصى المبارؾ ،مف جية "باب المغاربة" في مدينة القدس المحتمة وسط
احتجاجا عمى عممية االقتحاـ.
ىتافات المرابطيف
ً

وأفادت "قدس برس" أف أياـ األسبوع باتت تشيد ارتفاعاً ممحوظاً في اقتحامات المستوطنيف خاصة يومي

الثالثاء واألربعاء ،وأضافت أف  47مستوطناً ييودياً اقتحموا المسجد األقصى صباح الثالثاء (،)2/16
عمى شكؿ أربع مجموعات مف "باب المغاربة" ،وتجولوا في باحاتو وسط تشديدات أمنية مف شرطة
االحتالؿ .وأضافت أف نحو  50عنص اًر مف الضباط والقوات الخاصة بالزي العسكري اقتحموا األقصى
صباحاً ،وقاموا بجوالت استكشافية في باحاتو واجييا المرابطوف بالتكبير.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ،
2016/2/16
شؤون المقدسيين:
بمدية االحتالؿ في القدس تنكؿ بتجار باب العمود والمارة وتفرض غرامات عمييـ:
ذكرت أسبوعية "يروشاليـ" العبرية يوـ الجمعة ( )2/12أف التجار الفمسطينييف في منطقة باب العمود
باتوا يشكموف ىدفًا مركزًيا لبمدية االحتالؿ في القدس المحتمة .وأضافت أف مراقبي البمدية اقتحموا يوـ
السبت الماضي وبعد مقتؿ مجندة اسرائيمية قرب باب العمود ،المنطقة التجارية المجاورة لمحادث وبدأوا
بفرض غرامات عمى التجار بذريعة انتياؾ أنظمة البمدية ،كما سجموا مخالفات لسيارات تقؼ بصورة غير

قانونية ولمتجار الذيف يعرضوف بضائعيـ خارج المحالت.

يضا تحت ذريعة إلقاء نفايات في الشارع العاـ ومخالفات لتجار وزبائف تحت ذريعة
وسجمت مخالفات أ ً
ُ
تناوؿ المكسرات والقاء قشورىا عمى الرصيؼ وسكب قيوة والقاء اعقاب سجائر في الشارع .وزعمت بمدية

االحتالؿ في تعقيبيا عمى ىذا النبأ" :ال يوجد اي تغيير عمى نشاطات مراقبي البمدية في شرقي القدس".

صحيفة القدس المقدسية2016/2/13 ،
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االحتالؿ ىدـ  64منشأة بالضفة والقدس:
أفاد تقرير إحصائي فمسطيني ،صادر عف "مركز أبحاث األراضي" ،أف سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي
مسكنا ومنشأةً في الضفة الغربية ومدينة القدس
ىدمت خالؿ شير كانوف ثاف /يناير الماضي64 ،
ً

المحتمتيف.
ْ

فردا ،بينيـ  93طف ًال ،بسبب ىدـ مساكنيـ .وشممت
ووثؽ المركز تشريد سمطات االحتالؿ لػً 180

بركسا "استخدمت
طفال ،بينيا 17
فردا ،منيـ ً 123
إجراءات اليدـ  32منشأة كاف ينتفع منيا ً 340
ً
لتربية األغناـ وغرؼ زراعية ومخازف طعاـ لممواشي ،وكانت تؤوي  500رأس مف الماشية" .وأوضح

المركز أف عمميات اليدـ طالت منشآت تجارية وآبار مياه وحمامات متنقمة ،وجدرًانا استنادية ،باإلضافة

لمسجد واحد بالنقب المحتؿ.

فردا،
ُيشار إلى أف االحتالؿ ىدـ العاـ الماضي 645
مسكنا ومنشأة ،ما تسبب بتيجير وتضرر ً 2180
ً

منيـ  1108أطفاؿ.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/2/10 ،

سمطات االحتالؿ توزع أوامر ىدـ في حي البستاف والعيسوية:
اقتحمت طواقـ تابعة "لسمطة الطبيعة" االسرائيمية يوـ األربعاء ( )2/10أرض المواطف خالد الزير في حي
العباسية ببمدة سمواف جنوب المسجد األقصى المبارؾ ،وفحصت تربتيا .وكانت سمطات االحتالؿ ىدمت
منزؿ المواطف الزير في المنطقة ،بحجة البناء مف دوف ترخيص ،ما دفعو لمعيش في مغارة "كيؼ" داخؿ
أرضو ،إال أف "سمطة طبيعة" االحتالؿ تالحقو ،وىدمت جزًءا مف المغارة وتحاوؿ طرده مف أرضو بزعـ
أنيا أرض أثرية تابعة لسمطتيا.

وقاؿ فخري أبو دياب ،عضو لجنة الدفاع عف سمواف ،إف طواقـ بمدية االحتالؿ في القدس المحتمة ترافقيا
قوات خاصة مف شرطة االحتالؿ ،داىمت يوـ السبت ( )2/13حي البستاف ووزعت أوامر ىدـ إدارية
عمى  9عائالت .وأشار إلى أف الطواقـ اإلسرائيمية اقتحمت عدة منازؿ ومحاؿ تجارية واحتجزت ىويات
أصحابيا وطمبت منيـ مراجعة البمدية ،مؤكداً اف اليدؼ مف ىذه الخطوة اإلسرائيمية التضييؽ عمى
المقدسييف وممارسة المزيد مف الضغوط عمييـ لحمميـ عمى الرحيؿ عف البمدة .وأوضح ابو دياب أف
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اقتحاـ حي البستاف يدلؿ عمى أف السمطات اإلسرائيمية تريد تجديد قرارىا الذي كانت جمدتو في وقت
سابؽ ويستيدؼ ىدـ  100منزؿ مف منازؿ الحي مف أجؿ إقامة مشروع "الحدائؽ التوراتية" عمى
أنقاضيا .وبالتزامف مع ذلؾ ،دىمت القوات اإلسرائيمية حي "واد ياصوؿ" القريب مف حي البستاف ووزعت
أوامر ىدـ طالت عدداً مف منازؿ الحي.
وقاؿ محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في العيسوية بأف طواقـ االحتالؿ نفذت يوـ الثالثاء
( )2/16جولة في ما يسمى بػ "الحديقة الوطنية" التي تعتزـ سمطات االحتالؿ إقامتيا عمى أراضي
العيسوية والطور .وأوضح أبو الحمص أنو تـ خالؿ ذلؾ تسميـ المواطف نصري محيسف مف العيسوية
ق ار اًر بإخالء أرضو التي تقع غرب العيسوية خالؿ  24ساعة مف كؿ ما عمييا مف معدات واليات يمتمكيا
مشي اًر إللى أف ىذه المنطقة ميددة بالمصادرة إلقامة "الحديقة الوطنية" .كما وضعت طواقـ بمدية
االحتالؿ في القدس و"سمطة الطبيعة" عالمات في عدة أماكف مف أرضو الواقعة في المنطقة الشرقية مف
الطور.
كما سممت "اإلدارة المدينة" اإلسرائيمية ،إخطارات بيدـ  12منزالً فمسطينياً ومسجد "جبؿ البابا" ،شرؽ
مدينة القدس المحتمة .وأكد تجمع "جبؿ البابا" أف االحتالؿ "يسعى إلى تيجيرنا مف أراضينا لصالح
مشاريع استيطانية تابعة لمستوطنة معاليو أدوميـ ضمف مشروع إي  ،"1الفتاً إلى ىدـ أربعة منازؿ قبؿ
نحو أسبوعيف.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +،صحيفة القدس المقدسية2016/2/16 ،
مواجيات في أحياء القدس المحتمة:
ذكر مركز معمومات وادي حموة ،يوـ األربعاء ( ،)2/10أف قوات االحتالؿ اقتحمت مساء الثالثاء حوش
أبو تايو بحي عيف الموزة في سمواف ،وانتشرت بشكؿ استفزازي في شوارعو ،وخالؿ ذلؾ اندلعت مواجيات
بيف القوات والشباف .وأضاؼ المركز أف قوات االحتالؿ استخدمت األعيرة المطاطية والقنابؿ الغازية
السامة والصوتية الحارقة بكثافة في الحي ،مما أدى إلى إصابة العديد بحاالت اختناؽ .وفي بمدة شعفاط،
شمالي القدس المحتمة ،عززت قوات االحتالؿ مف وجودىا ،لمنع عمميات رشؽ القطار التيويدي الخفيؼ
الذي يمر بالمنطقة ،باإلضافة الندالع مواجيات "محدودة" في مخيـ شعفاط.
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وأفادت "قدس برس" أف قوات االحتالؿ شددت مف إجراءاتيا في مدينة القدس المحتمة ،خاصة بالقرب مف
بابي العمود والساىرة شاركت عناصر المخابرات والمستعربيف في تفتيش القادميف إلى البمدة القديمة
والمغادريف منيا ،ونكمت بالشباف الماريف مف تمؾ المناطؽ .وأضافت أف قوات االحتالؿ نصبت ثالثة
حواجز في حي الطور ،شرقي القدس ،وأوقفت المركبات وفتشتيا ،ما تسبب بأزمات مرورية.
مف جية أخرى ،أرجأت مخابرات االحتالؿ ،مساء الثالثاء ،تأجيؿ تسميـ جثماني الشييديف المقدسييف أبو
شعباف والغزالي مف سكاف حي رأس العمود ،حتى إشعار آخر ،مف دوف تحديد األسباب .وبيف محامي
مؤسسة الضمير محمد محمود أف العائمتيف وافقتا عمى "شروط التسميـ والدفف" المتمثمة بمشاركة 50
شخصا فقط في التشييع والدفف ليالً فور اإلستالـ في مقبرة باب األسباط ،إضافة إلى دفع كفالة مالية
معتبر أف التأجيؿ "مماطمة مف المخابرات االسرائيمية".
ًا
قيمتيا  20ألؼ شيقؿ لضماف تنفيذ الشروط،

وأصيب ثالثة مواطنيف بالرصاص الحي إثر اقتحاـ قوات االحتالؿ لبمدة بيت دقو شماؿ غرب القدس

المحتمة واندالع مواجيات فييا ،مساء األربعاء ( .)2/10وأضافت المصادر ،أف جنود االحتالؿ داىموا
عدداً مف المنازؿ وفتشوىا وعاثوا فييا خرًابا كبي اًر ،ثـ اعتقموا الفتييف ناجي بساـ داوود ،ومحمد اسماعيؿ

رياف.

وقررت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي إدخاؿ وحدة الكالب في الشرطة إلى الخدمة في القدس المحتمة والبمدة
القديمة ،خاصة عمى أبواب المدينة المقدسة بحجة تعزيز األمف واالستقرار .وفور نزوؿ ىذه القوات إلى
الشارع المقدسي في باب الساىرة وباب العمود وباب األسباط ،شرعوا بتفتيش المارة ،واستعانوا بالكالب
البوليسية مف أجؿ خمؽ حالة مف الترىيب والخوؼ بيف صفوؼ المقدسييف.
مف جية أخرى ،نظمت حركة المقاومة الشعبية في القدس ،مساء الخميس ( ،)2/11وقفة تضامنية
وتضامنا مع األسير الصحفي محمد القيؽ المضرب
مطالبة باستعادة جثاميف شيداء القدس المحتجزة،
ً
يوما ،وذلؾ أماـ دوار العيزرية عند مدخؿ البمدة شرقي القدس .فيما اقتحمت قوات
عف الطعاـ منذ ً 79

االحتالؿ فجر الجمعة ( ،)2/12بمدة "قطنة" قرب القدس وصورت منزؿ الشييد أحمد طو ،في خطوة
تمييدية إلخطار العائمة باليدـ.
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وفي سياؽ آخر ،اشتبكت الشرطة الفمسطينية مع مئات مف الشباف في بمدة العيزرية ،بعد أف اقتحـ أكثر
مف  200شرطي عدة منازؿ ،بيدؼ اعتقاؿ عدد مف األفراد ،حيث تـ إلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة
تجاىيـ ،واشعاؿ اإلطارات بالطريؽ العاـ.
وأُصيب  7فمسطينييف ظير األحد ( ،)2/14خالؿ مواجيات بيف قوات االحتالؿ والشباف الفمسطينييف في
قرية "قطنة" شماؿ غرب مدينة القدس المحتمة .وذكر أشرؼ شماسنة عضو مجمس محمي "قطنة" أف
قوات االحتالؿ استيدفت الطالب بقنابؿ الغاز والصوت أثناء خروجيـ مف مدارسيـ في قرية "قطنة" ،ما
أدى إلى إصابة عدد منيـ باإلختناؽ ،كما استيدفت قوات االحتالؿ عدداً مف المحاؿ التجارية بالرصاص
الحي .يذكر أف قرية "قطنة" شماؿ غرب القدس ،قدمت أربعة شيداء منذ بدء انتفاضة القدس في تشريف
أوؿ /أكتوبر الماضي.
وشيع عدد محدود مف ذوي الشييد المقدسي أحمد شعباف ،فجر اإلثنيف ( ،)2/15جثمانو إلى مثواه
األخير في المقبرة اليوسفية في باب األسباط بالقدس المحتمة .وفرضت سمطات االحتالؿ طوقاً أمنياً عمى
مدينة القدس وحولتيا إلى ثكنة عسكرية وسمحت لػ 14فرداً فقط 6 ،منيـ مف الذكور بالمشاركة في تشييع
الجثماف.
وحولت سمطات االحتالؿ يوـ اإلثنيف ( )2/15وسط مدينة القدس المحتمة ،خاصة المنطقة الممتدة مف
حي المص اررة التجاري ومنطقة باب العمود مرو اًر بشارع السمطاف سميماف وصوالً الى منطقة باب الساىرة
وشارع صالح الديف ،إلى ثكنة عسكرية .وجاءت تعزيزات االحتالؿ بعد استشياد منصور ياسر عبد
العزيز شوامرة ( 20عاما) وعمر أحمد عمرو ( 20عاما) في وقت متأخر مف مساء األحد ،بزعـ تنفيذىما
عممية إطالؽ نار مزدوجة ،في منطقة باب العمود.
كما أغمقت قوات االحتالؿ شارع المدارس في جبؿ المكبر جنوب مدينة القدس بكتؿ أسمنتية كانت قد
أزاليا قبؿ عدة أشير ،ما أدى الندالع مواجيات في المنطقة .وبحسب مصادر محمية فقد أطمؽ جنود
االحتالؿ قنابؿ الغاز والصوت نحو الشباف ،الذيف ردوا برشؽ الحجارة واأللعاب النارية .واندلعت
مواجيات شديدة بيف الشباف وقوات االحتالؿ في وقت متأخر مساء اإلثنيف ،عمى حاجز مخيـ شعفاط في
القدس المحتمة عقب إغالقو مف قبؿ شرطة االحتالؿ .إلى ذلؾ ،اندلعت مواجيات مع قوات االحتالؿ في
محيط منزؿ األسيرة راما فايز جعابيص ،في منطقة جبؿ المكبر بالقدس .وكانت قوات االحتالؿ قد
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مساء قرب باب العمود وسط مدينة القدس ،بزعـ محاولتيا تنفيذ عممية طعف
اعتقمت الطفمة جعابيص،
ً

مف خالؿ أداة حادة "سكيف" ُعثر عمييا بحوزتيا ،عمى حد ادعاءات االحتالؿ .وشرؽ المدينة ،اندلعت
مواجيات متفرقة بيف الشباف الفمسطينييف وقوات االحتالؿ في قرية العيساوية ،تخمميا انتشار واسع لمجنود
اإلسرائيمييف في أحياء القرية ،وسط إطالؽ كثيؼ لمقنابؿ الغازية باتجاه الشباف والمنازؿ .كما شيد محيط
جامعة القدس في بمدة أبو ديس ،شرؽ المدينة ،إطالقاً عشوائياً لرصاص االحتالؿ ،مف دوف اإلبالغ عف
وقوع إصابات.

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ  +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"،
2016/2/16
ويفرج عف آخريف:
ويبعد ُ
االحتالؿ يمدد توقيؼ عدد مف المقدسييفُ ..

حكما بالسجف
أصدرت "المحكمة المركزية" اإلسرائيمية في مدينة القدس المحتمة ،يوـ األحد (ً ،)2/14

الفعمي الفعمي لمدة  20شي اًر بحؽ األسير معاوية خيري ( 31عاماً)؛ عقب إدانتو بالتصدي لممستوطنيف
في البمدة القديمة في القدس .وكاف خيري قد اعتقؿ في  ،2015/9/29وىو مف سكاف البمدة القديمة،
وأب لطفمة رزؽ بيا وىو في األسر الشير الماضي .وفي سياؽ متصؿ ،أفرجت مصمحة السجوف
اإلسرائيمية ،عف الفتى رياض أبو طاعة ( 17عاماً) مف حي "الشيخ جراح" في القدس ،بعد اعتقاؿ داـ
 15شي اًر في سجوف االحتالؿ بعد أف أديف برشؽ الحجارة عمى المستوطنيف.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/2/14 ،
االحتالؿ يعتقؿ عدداً مف المقدسييف:
اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،فجر األربعاء ( )2/10الشباف :لقماف عطوف ،ومصعب عمياف،
وباسؿ طرشاف بعد اقتحاميا لقرية صور باىر جنوب شرؽ القدس المحتمة .وفي بمدة العيزرية جنوب
عاما) ،فيما اعتقمت الفتى
عاما) وبياء بصة (ً 17
شرؽ المدينة اعتقمت قوات االحتالؿ محمد حماد (ً 19
عاما) مف منزلو في بمدة أبو ديس المجاورة لبمدة العيزرية .فيما أفادت إحدى
محمد حسف وحيش (ً 18
المرابطات ،بأف شرطة االحتالؿ اعتقمت شاباً فمسطينياً مف داخؿ المسجد األقصى ،واقتادتو إلى أحد

مراكزىا في البمدة القديمة في المدينة.
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وكاف عناصر مف وحدة المستعربيف بقوات االحتالؿ اختطفت مساء الثالثاء ( )2/9األسير المحرر نسيـ
مطير ( 27عاماً) بعد اقتحاـ مقيى شعبي في مخيـ قمنديا لالجئيف ،شماؿ القدس المحتمة ،واقتادتو نحو
حاجز "قمنديا" العسكري .كما اعتقمت محمد عزمي مطير ،ورجب مطير ،وعاطؼ مطير ،بعد دىـ
منازليـ والعبث بمحتوياتيا بشكؿ وحشي واستفزازي .وفي وقت الحؽ ،اعتقمت قوات االحتالؿ الطفميف
القاصريف :عدي مصطفى ( 14عاما) ،وأحمد درباس مف بمدة العيسوية وسط القدس المحتمة.
العبيدية
واعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي يوـ اإلثنيف ( ،)2/15ىاني عيد ربايعة ( 38عاما) مف بمدة ُ

شرؽ بيت لحـ ،أثناء توجيو إلى مكاف عممو في مدينة القدس ،بحجة عدـ حيازتو عمى تصريح .وكانت

قوات االحتالؿ اعتقمت مساء األحد ،براء زايد مف مخيـ قمنديا شماؿ القدس .كما اعتقمت الفتى أحمد
الشابيف أحمد لقيانية مف "بيت إكسا" شماؿ غرب المدينة ،وعدناف
عشاير مف حي الطور شرؽ المدينة ،و ْ

ماجد مف حاجز "جبع" شماؿ شرؽ القدس.

واعتقمت قوات االحتالؿ ،يوـ الثالثاء ( ،)2/16الفتى نور أبو ارميمة مف منزلو ببمدة العيسوية وسط
القدس المحتمة ،واقتادتو إلى أحد مراكز التحقيؽ واالعتقاؿ في المدينة .كما اعتقمت قوات االحتالؿ الشاب
عماد عادؿ الخميمي مف حاجز قمنديا العسكري شماؿ القدس المحتمة ،بعد ذىابو لمقابمة مخابرات
االحتالؿ التي استدعتو منذ  4أشير وىددتو بتكسير المنزؿ واعتقاؿ والده.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/2/16 ،
شؤون االحتالل:
ىرتسوغ يريد البدء باالنفصاؿ عف الفمسطينيف:
قاؿ زعيـ المعارضة اإلسرائيمية اسحؽ ىرتسوغ يوـ األربعاء ( )2/10إف "عممية السالـ" غير ممكنة في
الوقت الراىف مع الفمسطينييف وعمى الدولة العبرية لضماف أمنيا أف تبدأ باإلنفصاؿ مف طرؼ واحد كمما
ممكنا.
وأينما كاف ذلؾ
ً

ويريد ىرتسوغ في خطتو فصؿ مناطؽ فمسطينية مف ضواحي القدس مثؿ العيسوية وصور باىر ومخيـ
شعفاط عف المدينة نفسيا واستكماؿ بناء الجدار العازؿ الذي بات يحيط معظـ مناطؽ الضفة الغربية
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المحتمة .واقترح السماح لمعماؿ المقدسييف بعبور الجدار لمعمؿ عبر تصاريح ألنو يمكف مراقبتيـ بخالؼ
سكينا ويسير إلى منطقة أخرى ليطعف
عاما يحمؿ
ً
ما يمكف أف يحدث عندما "يستيقظ شاب عمره ً 17
عاما".
ً
شخصا يبمغ مف العمر ً 16
وقاؿ ىرتسوغ "عمينا أف نفيـ الواقع الذي يدعونا لمقوؿ إف السالـ ليس قاب قوسيف أو أدنى ( )...ما
يجب القياـ بو ىو االنفصاؿ عف الفمسطينييف قدر اإلمكاف ،وىذا يعني أف نحدد مصيرنا بأيدينا" .وأكد أنو
ال يزاؿ "يريد حؿ الدولتيف ،ولكنو ال يؤمف بأف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو والرئيس
قادرف عمى تحقيؽ أي إنفراج في عممية السالـ" .وقاؿ "يجب أف ُيعطى
ا
الفمسطيني محمود عباس
لمفمسطينييف سمطة مدنية أكبر في الضفة الغربية نفسيا كجزء مف إجراءات بناء الثقة" بالرغـ مف أنو شدد
عمى أف الجيش اإلسرائيمي سيواصؿ العمؿ في أي مكاف يراه ضرورًيا في الضفة الغربية المحتمة .وذىب

ىرتسوغ بمقترحاتو أبعد مف ذلؾ إذ إنو يريد "مؤتم اًر لألمف" يشمؿ كؿ األطراؼ "المعتدلة" في المنطقة
لمعالجة مجموعة مف القضايا في الشرؽ األوسط.
وترمي خطة ىرتسوغ لمحفاظ عمى الكتؿ االستيطانية الرئيسة في الضفة الغربية وأف يشمميا الجدار
الفاصؿ ،عمى أساس مبدأ تبادؿ األراضي الذي يمكف التفاوض عميو في وقت الحؽ .أما بالنسبة إلى
المستوطنات العشوائية فقاؿ إنو يمكف تفكيكيا.
وفي وقت الحؽ ،اتيـ نتنياىو ىرتسوغ أماـ "الكنيست" بأنو يتبنى في وقت متأخر مواقؼ رئيس الوزراء،
وتساءؿ "كيؼ يمكف الثقة بأفكارؾ حوؿ طريقة الرد عمى التيديدات التي تحيط بنا عندما فيمت لمتو ما
يجري ىنا متاخ اًر عدة سنوات"؟ وأضاؼ نتنياىو "يجب أف تقرر ما تريده لكف أرجوؾ أف تحترـ ق ارراتؾ
مدة أسبوع واحد فقط".
وقاؿ ىرتسوغ يوـ الخميس ( ،)2/11إف رئيس حكومة االحتالؿ بنياميف نتنياىو "خطيب ممتاز" لكنو ال
شيئا .واعتبر ىرتسوغ في حديث إذاعي ،أف فشؿ نتنياىو في األمف يتمثؿ في أف "مواطني
يفقو باألمف ً
يوميا في الشوارع مف دوف أف يتخذ رئيس الوزراء أي خطوة عممية لالنفصاؿ عف
الدولة يقتموف
ً
الفمسطينييف أو الحد مف االحتكاؾ معيـ".
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مف جيتو قاؿ رئيس بمدية االحتالؿ في القدس المحتمة نير بركات إف "المدينة موحدة ويجب عدـ
تقسيميا" ،وزعـ أف "معظـ سكانيا العرب يعارضوف تقسيميا ،وأف "عاصمة إسرائيؿ ىي مف المدف االكثر
أمانا في العالـ".
ً

صحيفة القدس المقدسية2016/2/11 ،

محكمة االحتالؿ تؤجؿ الحكـ عمى األىمية النفسية لممستوطف قاتؿ أبو خضير:
أجمت "المحكمة المركزية" لالحتالؿ ،يوـ الخميس ( ،)2/11جمسة الحكـ عمى "األىمية النفسية" والنطؽ
بالحكـ عمى اإلرىابي المستوطف يوسؼ حاييـ بف دافيد ،المتيـ األوؿ في جريمة خطؼ وحرؽ وقتؿ
الشييد الطفؿ محمد حسيف أبو خضير مف شعفاط بالقدس المحتمة ،إلى شير مارس المقبؿ.
وقالت مصادر حقوقية إف المحكمة اإلسرائيمية عقدت جمسة موسعة عصر الخميس وناقشت عمى مدار
 6ساعات متواصمة ممؼ المجرـ األوؿ "بف دافيد" حيث قدـ الطبيب األمريكي تقريره النفسي في محاولة
لتبرير جريمة حرؽ أبو خضير البشعة بتاريخ  .2014/7/2وذكرت المصادر أف الحكـ تأجؿ لمنظر في
تقرير خدمتو في الجيش اإلسرائيمي ،وممفو الطبي وسماع موقؼ طبيب نفسي ثالث ،بعد أف قدـ طبيب
تابع لمحكومة تقريره ،مؤكداً أنو سميـ وال يعاني مف أي مشاكؿ نفسية.
مف جيتو ،قاؿ والد الشييد أبو خضير بعد الجمسة مباشرة ،إف النيابة العامة نفسيا ،قالت لمطبيب النفسي
تجار تعامموا مع
أحضرت ًا
األمريكي الذي استعاف بو محامي المجرـ ،إف تقريره بنسبة  %95غير دقيؽ ،و ْ
المجرـ أياـ قبؿ اعتقالو ،أكدوا أنو سميـ وال يعاني مف أي مشاكؿ ،بؿ إنو تاجر متمرس .وأضاؼ أف

شيودا مف بينيـ ابف شقيؽ المجرـ ،والذي أثبت أنو سميـ ،ولـ يكف لديو أي مشاكؿ نفسية
النيابة أحضرت
ً

في السابؽ .وختـ والد الشييد القوؿ إنو في حاؿ لـ ينفذ حكـ المؤبد مدى الحياة عمى المجرميف الثالثة،
فإنو سيدرس الخيارات مع المحاميف والسمطة الوطنية لمتوجو إلى محكمة الجنايات الدولية.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/2/12 ،
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"السالـ االف" 2500 :وحدة استيطانية جديدة والمستوطنوف ال يتوقفوف عف البناء
قاؿ تقرير لحركة "السالـ اآلف" اإلسرائيمية إف  ٪70مف عمميات البناء في مستوطنات الضفة الغربية في
عاـ  2015كانت في مستوطنات منعزلة وليست داخؿ التجمعات االستيطانية .وأضاؼ التقرير أنو عمى
الرغـ مف ادعاءات الحكومة بتجميد عمميات االستيطاف إال أنيا صادقت العاـ الماضي عمى بناء 348
وحدة استيطانية جديدة .وحسب التقرير فقد تـ بناء  1547وحدة استيطانية ثابتة ،مقابؿ  253وحدة
متنقمة ،باإلضافة إلى بناء  63مبنى عاـ مثؿ "الكنس" ،ورياض األطفاؿ ،وأف  42مبنى تـ بناؤه
لػ"اغراض التصنيع الزراعي".
وجاء في التقرير أنو ومنذ فوز نتنياىو برئاسة الحكومة عاـ ُ ،2009بني في المستوطنات المنعزلة
 7683وحدة استيطانية شكمت ما نسبتو  ٪61مف مجموع البناء في المستوطنات" ،األمر الذي يعني أنو

تـ بناء وحدات إستيطانية لصالح  35الؼ مستوطف جديد ،سوؼ تضطر حكومة الدولة العبرية الخالئيـ
عند أية تسوية مقبمة".

صحيفة القدس المقدسية2016/2/14 ،
مصافحا تركي الفيصؿ :لدينا قنوات اتصاؿ سرية مع دوؿ الخميج وشماؿ أفريقيا
يعموف
ً

قاؿ وزير الجيش اإلسرائيمي موشيو يعموف ،مساء األحد ( ،)2/14إف الدولة العبرية لدييا قنوات اتصاؿ
سرية مع دوؿ عربية عديدة منيا خميجية وأخرى مف شماؿ أفريقيا .وأضاؼ يعموف خالؿ مشاركتو في
مؤتمر ميونيخ "أنا أتحدث ىنا عف دوؿ الخميج وشماؿ أفريقيا ،ولسوء الحظ فيي ليست ىنا لالستماع لما
أقولو ،بالنسبة إلينا والييـ إيراف واإلخواف المسمموف عدو مشترؾ ،فإيراف رجؿ سيئ بالنسبة إلينا والى
األنظمة السنية التي ال يمكف أف نتصافح معيا عمى العمف ،لكننا نمتقي بيا في غرؼ مغمقة".
وأشار يعموف إلى أف الدولة العبرية مستعدة لتطوير خيارات استراتيجية مشتركة مع دوؿ الجوار السنية،
بناء عمى االنتياكات
ً
مبينا أف حكومتو "ال تخطط لمتدخؿ في سوريا وتتعامؿ مع قضية الصراع فييا ً

لسيادة الدولة العبرية وتجاوز الخطوط الحمراء مف قبؿ بعض المجموعات اإلرىابية".

ونشرت صحيفة "ىآرتس" في يوـ اإلثنيف ( )2/15صورة يظير فييا وزير جيش االحتالؿ يصافح األمير
السعودي تركي الفيصؿ عمى ىامش مؤتمر األمف المنعقد في ميونيخ .وأضافت الصحيفة أف ىذه
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المصافحة جاءت في أعقاب إنياء يعموف لكممتو أماـ المؤتمر حيث تطرؽ فييا لمعالقات بيف الدولة
العبرية والمممكة العربية السعودية ،وبقية الدوؿ العربية "التي ال يوجد إلسرئيؿ عالقات دبموماسية معيا".
وأشارت الصحيفة إلى أنو في أعقاب ىذه التصريحات "لدغو" األمير تركي الفيصؿ ،قائالً إف "مصافحة
اإلسرائيمييف لف تساعد الفمسطينييف كثي اًر" .وحسب الصحيفة ،فقد أشار األمير السعودي إلى أف يعموف
"محؽ بخصوص العداء بيف الدوؿ السنية وبيف إيراف واإلخواف المسمميف ،ولكنو أكد أف الدوؿ العربية
أيضا مف إسرائيؿ بسبب االحتالؿ وبسبب تعامميا مع الفمسطينييف" .وأضاؼ "لماذا عمى العرب
غاضبة ً

أف يشعروا بالصداقة تجاىكـ بينما تتصرفوف بيذا الشكؿ" ،ومع ذلؾ فقد قاؿ آخروف تواجدوا في المكاف
شكميا" ،فيما تصافح اإلثناف بودية وتبادال االبتسامات
إف فيصؿ قاؿ ىذه الكممات مف أجؿ "تأدية واجبو
ً
الحارة ،التي قد تشير إلى معرفة مسبقة ،حسب ما قالت الصحيفة العبرية.

صحيفة القدس المقدسية2016/2/15 ،
إصابات بعممية طعف ودىس بالقدس المحتمة:
أصيب مستوطف فجر الجمعة (  )2/12بجراح في عممية طعف وقعت في منطقة "مأمف اهلل" في مدينة
مستوطنا نقؿ إلى المستشفى لتمقي
القدس المحتمة .وذكر موقع " "0404المقرب مف جيش االحتالؿ ،أف
ً

العالج مف إصابات وصفت بالمتوسطة جراء عممية طعف لـ تعرؼ خمفياتيا.

وقالت القناة العبرية العاشرة إف  3جنود أصيبوا مساء السبت ( )2/13بجروح إثر عممية دىس قرب بمدة
العيسوية شماؿ القدس المحتمة .وأوضحت القناة أف قوات الجيش اإلسرائيمي أطمقت النار عمى  3شباف
فمسطينييف ،وأصابتيـ بجروح متوسطة .وفي وقت الحؽ قالت القناة العبرية العاشرة إف ما وقع عمى
مفترؽ "معاليو ادوميـ" ىو حادث سير ،حيث لـ يتوقؼ سائؽ السيارة الفمسطينية ،مما أدى إلى صدـ
سيارة الجيب العسكري ،فأطمؽ الجنود النار عمى السيارة.
واستشيد شاباف ،في وقت متأخر مف مساء األحد ( ،)2/14بعد تنفيذىما عممية إطالؽ نار مزدوجة ،في
منطقة باب العمود بالقدس المحتمة؛ وقالت المتحدثة باسـ شرطة االحتالؿ ،لوبا السمري ،إف شابيف
(فدائييف) وصال لمنطقة باب العمود ،وكانا يحمالف بنادؽ أوتوماتيكية يدوية ،وشرعا بإطالؽ عيارات
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نارية تجاه قوه مف شرطة وحرس الحدود اإلسرائيمية كانت تتواجد بالمكاف ،قبؿ أف يطمؽ أفراد الشرطة
النار نحوىما؛ ما أدى إلى "تحييدىما" ،زاعمة عدـ وقوع إصابات في صفوؼ القوة اإلسرائيمية.
فيما اعتقمت قوات االحتالؿ مساء اإلثنيف ( ،)2/15فتاة فمسطينية بعد االعتداء عمييا بالضرب بالي اروات
إثر محاولتيا تنفيذ عممية طعف قرب باب العمود في القدس المحتمة ،وفؽ زعميا .وزعمت وسائؿ إعالمية
إسرائيمية أف شرطة االحتالؿ عثرت عمى أداة حادة (سكيف) بحوزة الفتاة لحظة اعتقاليا .كما اعتقمت
شابا في الػ  26مف عمره ،بزعـ
قوات االحتالؿ صباح الثالثاء ( )2/16في باب العمود بالقدس المحتمةً ،
سكينا.
حيازتو
ً

صحيفة القدس المقدسية  +المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/2/16 ،

أضرار مادية إثر رشؽ القطار الخفيؼ بالحجارة ..وبمدية االحتالؿ تجدد مشروع "القطار المعمؽ":
أقدـ شباف يوـ اإلثنيف ( ،)2/15عمى رشؽ القطار التيويدي الخفيؼ في مدينة القدس المحتمة بالحجارة،
ما أسفر عف وقوع خسائر مادية .ولفت موقع " "0404العبري إلى أف االستيداؼ الفمسطيني لمقطار "ال
مستمر" ،عمماً بأنو يمحؽ بالجانب اإلسرائيمي خسائر مادية بآالؼ الدوالرات.
ًّا
يزاؿ
ومنذ بداية عاـ  2016تصاعدت عمميات رشؽ الحجارة عمى القطار التيويدي الخفيؼ المار مف بمدة
شعفاط ،حيث عززت شرطة االحتالؿ مف تواجد قواتيا في المكاف ،كما قامت باعتقاؿ عدد مف األطفاؿ
الذيف تتيميـ بعمميات رشؽ الحجارة.
وفي سياؽ آخر ،كشفت صحيفة "ىآرتس" يوـ الثالثاء ( ،)2/16أف ما تسمى بػ"سمطة تطوير القدس"
وبمدية االحتالؿ في القدس جددتا مشروع إقامة قطار معمؽ لموصوؿ إلى حائط البراؽ .وقالت الصحيفة
إف "السمطة" استأجرت مؤخ اًر شركة فرنسية متخصصة بمثؿ ىذا المشاريع مف أجؿ تنفيذه ،وذلؾ بعد أف
انسحبت شركة فرنسية سابقة مف المشروع في أعقاب االنتقادات التي وجيت ليا بسبب المعاني السياسية
لممشروع ،حيث مف المقرر أف يمر القطار مف فوؽ أماكف حساسة مف بينيا البمدة القديمة في القدس،
والمسجد األقصى.
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ووفقًا لممشروع فسوؼ يكوف لمقطار  4محطات؛ األولى في محطة القطار القديـ عمى طرؼ شارع "عيمؽ
رفائيـ" ،والثانية بالقرب مف باب المغاربة عمى مدخؿ حائط البراؽ ،والمحطة الثالثة فستكوف بالقرب مف
فندؽ "األقواس السبعة" عمى جبؿ الزيتوف ،والرابعة بالقرب مف موقع "جات شمنيـ".

المركز الفمسطيني لإلعالـ +صحيفة القدس المقدسية2016/2/16 ،
آرداف :نرغب برؤية أعداد أكبر مف المدنييف يحمموف السالح
قاؿ "جمعاد آرداف" وزير "األمف الداخمي" في حكومة االحتالؿ ،مف خالؿ تصريح صحفي لصحيفة
"معاريؼ"" :إننا نرغب برؤية أعداد أكبر مف المدنييف المدربيف يحمموف السالح في الشوارع مف أجؿ دعـ
أفراد الشرطة" .وأضاؼ آرداف "بأف الدولة العبرية تعيش منذ  5أشير في موجة عنؼ ،ليس ىناؾ إمكانية
إلحباط كؿ عممية".
وحذر آرداف مف أنو "يوجد في إسرائيؿ مئات وآالؼ مف المنفذيف المحتمميف ،وال يوجد دولة في العالـ بما
مسمحا".
في ذلؾ إسرائيؿ يمكنيا أف تضع في كؿ متر مربع شرطي
ً

صحيفة القدس المقدسية2016/2/16 ،

إلغاء جمسة نقاش مشروع قانوف "تعميؽ عضوية أعضاء كنيست":
أعمف رئيس لجنة التشريع في "الكنيست" نيساف سموميانسكي مف "البيت الييودي" ،صباح الثالثاء
( ،)2/16عف إلغاء جمسة النقاش التي كانت مقررة اليوـ الثالثاء لمناقشة مشروع قانوف "تعميؽ عضوية
أعضاء الكنيست" الذي تقدـ بو رئيس حكومة االحتالؿ بنياميف نتنياىو إلى موعد الحؽ.
وجاء مف مكتب سموميانسكي "أنو عمى ضوء موقؼ رئيس "الكنيست" يولي ادلشتايف الرافض لمشروع
القرار ،وقولو إف المشروع لف يمر طالما ىو في منصب رئيس الكنيست ،فقد تقرر إلغاء الجمسة المقررة
ىذا اليوـ وتأجيؿ النقاش إلى حيف عودة نتنياىو مف الخارج ومعرفة موقؼ كتمة الميكود بخصوص
الموضوع بصورة قاطعة وواضحة".
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الذعا عمى نتنياىو بسبب طرحو لمشروع
ويشار إلى أف رئيس دولة االحتالؿ رؤبيف ريفميف شف ىجوما
ً

افضا في الوقت نفسو "أف يصبح الكنيست ىو الحكـ
تعديا عمى الديموقراطية ،ر ً
القانوف ،معتب اًر إياه ً
والجالد في آف واحد".

صحيفة القدس المقدسية2016/2/16 ،
الطيبي والسعدي يقدماف اقت ارح قانوف ُيمزـ بعدـ احتجاز الجثاميف وتسميميا لذوييا

رداً عمى اتباع سمطات االحتالؿ سياسة احتجاز الجثاميف لمدة طويمة ،تقدـ النائباف أحمد الطيبي وأسامو

سعدي ،باقتراح قانوف ُيمزـ السمطات اإلسرائيمية بعدـ احتجاز الجثاميف وتسميميا لذوييا.

اطنا
اء كاف مو ً
وينص اقتراح القانوف عمى أنو "في حالة موت شخص نتيجة لعمؿ عمى خمفية قومية ،سو ً

مقيما في البالد أو خارجياُ ،ي َسمـ الجثماف خالؿ مدة أقصاىا  5أياـ إلى عائمتو لدفنيا ،وتتكفؿ العائمة
أو ً
بإجراءات الدفف ومراسيمو" .وأوضح النائباف الطيبي والسعدي أف "السمطات االسرائيمية تتبع سياسة حجز

الجثاميف بشكؿ ممنيج ومتكرر ،مف دوف أي سبب أو مبرر ،وىذا عمؿ غير أخالقي بعيد كؿ البعد عف
أبسط المشاعر اإلنسانية".

صحيفة القدس المقدسية2016/2/16 ،
السمطة واالحتالؿ يؤكداف استمرار التسيؽ األمني عمى أعمى المستويات:
كشؼ موقع "والال" العبري النقاب عف لقاء بيف مسؤوليف في جياز األمف إلسرائيمي وأجيزة السمطة
الفمسطينية األسبوع الماضي بحضور وزير الشؤوف المدنية في السمطة حسيف الشيخ ،ورئيس المخابرات
مشير إلى أنيـ ناقشوا
ًا
العامة ماجد فرج ،ورئيس األمف الوقائي زياد ىب الريح مع الجنراؿ مردخاي،
موضوع التنسيؽ األمني بيف الجانبيف.

وأضاؼ الموقع أف الجانبيف اتفقا عمى ضرورة مواصمة االجتماعات في الوقت الراىف ،مف قبؿ ضباط
المخابرات الفمسطينية واإلسرائيمية ،لممشاورات والحفاظ عمى نقؿ المعمومات والبقاء عمى القنوات المفتوحة.
وأوضح الموقع أنو بالرغـ مف التوتر األمني الذي شيدتو األشير األخيرة ،إال أف أجيزة األمف الفمسطينية
نسبيا ،وعمى تنسيؽ أمني غير عادي مع الدولة العبرية ،وأف منسقي أنشطة
تحافظ عمى التزاـ عاؿ ً
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الحكومة اإلسرائيمية في المناطؽ يتحدثوف مع نظرائيـ الفمسطينييف ،كما أجريت لقاءات أمنية ليست
بالقميمة حتى في ظؿ األياـ الصعبة تمؾ.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/2/16 ،
التفاعل مع القدس:
الحمد اهلل يترأس اجتماع لجنة القدس لبحث سبؿ تعزيز صمود المقدسييف:
ترأس رئيس الوزراء رامي الحمد اهلل ،نيابة عف الرئيس محمود عباس ،في مقر الرئاسة بمدينة راـ اهلل يوـ
الخميس ( ،)2/11اجتماع "لجنة القدس" لبحث عدد مف المواضيع اليامة ،خاصة سبؿ دعـ المقدسييف
وتعزيز صمودىـ.
واستعرضت لجنة القدس أوجو الدعـ التي ستُقدـ لمصمحة المؤسسات المقدسية ،خاصة عمى صعيد
قطاعات الصحة والتعميـ واإلسكاف ،وبحثت ُسبؿ حشد الدعـ الالزـ مف قبؿ الدوؿ الصديقة والشقيقة

لتنفيذ مشاريع تنموية تساىـ في تمكيف المقدسييف ،وثباتيـ عمى أرضيـ في وجو سياسة الدولة العبرية في
االقتالع والتيجير .كما ناقشت المجنة آخر األوضاع في القدس ،خاصة االنتياكات اإلسرائيمية بحؽ
المقدسات اإلسالمية والمسيحية ،ال سيما استمرار مجموعات المستوطنيف المتطرفة في اقتحاـ المسجد
األقصى.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/2/11 ،
وفد البرلماف األوروبي :يجب إيقاؼ عمميات اليدـ اإلسرائيمية لممنشآت اإلنسانية
عبر وفد البرلماف األوروبي لمعالقات مع فمسطيف بعد زيارة رسمية استمرت لمدة  4أياـ ،عف قمقو حياؿ
الوضع المتدىور عمى األرض بسبب السياسات اإلسرائيمية .وقالت رئيسة الوفد مارتينا اندرسوف" :إف
سياسات االحتالؿ اإلسرائيمية ىي تيديد مباشر لحؿ الدولتيف .يجب الوقؼ الفوري لعمميات توسيع
المستوطنات واليدـ والنقؿ القسري لمسكاف واخالء السكاف مف منازليـ .يحتاج الفمسطينيوف إلى األمؿ
والحرية وحقوؽ اإلنساف ،والطريؽ إلى ذلؾ ىو عبر إنياء االحتالؿ".
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وأضافت اندرسوف إف "االتحاد األوروبي يجب أف يكوف العبا أساسيا في العممية وليس دافعا لألمواؿ.
نعبر عف غضبنا تجاه خطوات إسرائيؿ مف ناحية تزايد عمميات ىدـ المنشآت اإلنسانية الممولة مف قبؿ
دافعي الضرائب األوروبييف .السياسات اإلسرائيمية تنتيؾ القانوف الدولي وتظير عدـ احتراـ لالتحاد
األوروبي الذي ىو الشريؾ التجاري األكبر مع إسرائيؿ".
وعبر أعضاء وفد البرلماف األوروبي عف قمقيـ حياؿ استخداـ الدولة العبرية لالعتقاؿ اإلداري مف دوف
لوائح اتياـ رسمية معتبريف أف قضية األسير القيؽ مقمقة لمغاية .ورفضت سمطات االحتالؿ مرة أخرى
السماح لموفد بالعبور إلى غزة ،حيث لـ يسمح لمبرلماف األوروبي بالوصوؿ إلى غزة منذ عاـ ،2011
أمر غير مقبوؿ.
واعتبرت اندرسوف ىذا ًا

صحيفة القدس المقدسية2016/2/11 ،

بف كيراف :جاىزوف لتقديـ الدعـ الكامؿ لمقدس عاصمة الثقافة اإلسالمية 2019
أكد رئيس الحكومة المغربية عبد اإللو بف كيراف ،دعـ بالده الكامؿ لفمسطيف ،معب اًر عف أمؿ بالده
المعقود عمى إتماـ المصالحة الفمسطينية ،ووحدة الشعب الفمسطيني ،ومؤكداً حرص المممكة المغربية
عمى مساندة الشعب الفمسطيني ودعـ صموده الوطني .وقاؿ بف كيراف خالؿ استقبالو يوـ الجمعة
( ،)2/12وزير الثقافة الفمسطيني إيياب بسيسو ،وسفير دولة فمسطيف لدى المغرب زىير الشف" ،إف
المممكة المغربية ستستمر في موقفيا الداعـ لمشعب الفمسطيني وستستمر في تقديـ الدعـ الكامؿ لمقدس
في المجاالت كافة ،السيما في ما يتعمؽ باعتماد القدس عاصمة لمثقافة االسالمية ."2019
وأطمع بسيسو رئيس الوزراء المغربي عمى رؤية و ازرة الثقافة الفمسطينية مف خالؿ المشاريع اإلستراتيجية
القائمة عمى تعزيز دور رسالة الرواية الفمسطينية المحمولة عمى الحؽ والحالمة بالحرية والخالص مف
واقع االحتالؿ .كما شدد عمى أىمية توفير مظمة عربية داعمة لمجيود الفمسطينية ،قادرة عمى حماية
الشعب الفمسطيني وانجازاتو الوطنية ،مشي اًر إلى اعتماد القدس عاصمة لمثقافة اإلسالمية  2019وبيت
لحـ عاصمة لمثقافة العربية .2020

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/2/13 ،
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عشراوي :بياف االتحاد األوروبي األخير ُيشير إلى تراجع عف ق ارره بشأف المستوطنات

انتقدت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية الدكتور حناف عشراوي الموقؼ األوروربي الذي
تـ التعبير عنو في بياف عقب المكالمة الياتفية التي جرت بيف رئيس حكومة االحتالؿ بنياميف نتنياىو
ومسؤولة السياسة الخارجية واألمف في االتحاد األوروبي فيدريكا موغيريني بشأف وسـ بضائع
المستوطنات المصدرة لالسواؽ األوروبية.
وقالت عشراوي إف البياف الصادر يشير إلى تراجع صريح ومؤسؼ بمواقؼ االتحاد األوروبي والى تبف
لخطاب دولة االحتالؿ وأولوياتيا موضحة أف "ما ورد في البياف مف تضامف مع شعب إسرائيؿ الذي
يعاني مف اإلرىاب وتجاىمو المطمؽ لمعاناة الشعب الفمسطيني ،ولعدـ تكافؤ القوة ما بيف المحتؿ
والضحية ىو استخداـ لمخطاب اإلسرائيمي المشوه ،ويأتي في سياؽ قمب الحقائؽ" .وأضافت عشراوي "كاف
األجدر باالتحاد األوروبي بدالً مف الوقوع في فخ التضميؿ اإلسرائيمي ،االعتراؼ بأف التحريض واالستفزاز
يكمناف في ممارسات االحتالؿ ومستوطنيو وفي ثقافة الكراىية والعنصرية بالمجتمع االسرائيمي نتيجة
لسياسة االفالت مف العقاب وغياب المساءلة" مشيرة إلى أف تكرار شعار "االلتزاـ بأمف إسرائيؿ" ىو تبف
واضح لإللحاح اإلسرائيمي الذي وضع أمف الدولة العبرية باعتباره أولوية ألية مبادرة أو حؿ دولي.
وحوؿ ما أشار اليو البياف أف قرار االتحاد األوروبي وسـ منتجات المستوطنات ىو مسألو غير الزامية
وخاضعة لخيار الدوؿ األعضاء ،قالت":ىذا إضعاؼ حقيقي ومقصود لسياسات وق اررات االتحاد األوروبي
ويحمؿ في طياتو رسائؿ استرضاء إلسرائيؿ" .وتابعت عشراوي" :إف اإلغفاؿ المتعمد لإلشارة الى حدود
عاـ  1967في ىذا البياف ىو تراجع خطير وتنازؿ فاضح يتعارض مع سياسات االتحاد األوروبي
وق اررات األمـ المتحدة واإلجماع الدولي ،فالفمسطينيوف قدموا تنازالت تاريخية مؤلمة مف أجؿ العيش بأمف
وسالـ عمى جزء مف أرض فمسطيف التاريخية بالقبوؿ بحدود عاـ  ،1967واننا ال نرى أف ىذه الحدود
خاضعة لممفاوضات أو التعديالت كونيا مرجعية قانونية ودولية ،فاإلحجاـ عف ذكرىا اآلف واعتبارىا أنيا
تجحؼ بقضايا الحؿ النيائي ىو بحد ذاتو تخؿ عف القانوف الدولي والمرجعيات المقره لعممية السالـ ومثؿ
ىذا التراجع ال يشكؿ الطريؽ إلى إعادة اطالؽ منظور الدولتيف".
اىنا وضعيفًا حوؿ مناقشة موغيريني ونتنياىو "لموضع الحالي عمى األرض في
وأورد البياف وصفًا و ً

الضفة الغربية وقطاع غزة ،خاصة المنطقة المصنفة (ج) ،بما في ذلؾ اليدـ" ،مما أدى إلى تيميش
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واضعاؼ وحتى تغييب ما تقوـ بو دولة االحتالؿ مف مخالفات جسيمة بضـ مساحات شاسعة مف أراضي
المناطؽ المصنفة (ج) واليدـ المستمر لمبيوت ولممشاريع الممولة مف االتحاد األوروبي .وأكدت عشراوي
أف البياف يمجأ إما لممراوغو أو لتبييض صفحة الدولة العبرية في محاولة مفضوحة لتبرئة المحتؿ ،كما
يقدـ تنازالت ورشاوى لمدولة العبرية مقابؿ إعطاء االتحاد األوروبي دو اًر في "عممية السالـ" بالشرؽ
األوسط.
وختمت عشراوي" :نأمؿ مف االتحاد األوروبي معالجة ىذا الخمؿ وتصحيح الموقؼ في أقرب وقت ممكف
وقبؿ فوات األواف".

صحيفة القدس المقدسية2016/2/14 ،
مؤتمر "نصرة األقصى" ينطمؽ بإسطنبوؿ بحضور عمماء وسياسييف:
ُمة
بدأت في مدينة إسطنبوؿ التركية ،يوـ الجمعة ( ،)2/12أعماؿ مؤتمر "نصرة األقصى ..قضية أ َّ
وأولويات عمؿ" ،الذي تنظمو "الحممة العالمية لمقاومة العدواف" ،وذلؾ بحضور العشرات مف العمماء
جديدا في آلية فقراتو؛ حيث
ًا
والدعاة والمفكريف والمثقفيف واإلعالمييف .واتَّ َخذ القائموف عمى المؤتمر
مسار ً

تـ توزيع المشاركيف عمى ورش عمؿ تتناوؿ المحاور اآلتية :المحور السياسي ،والمحور اإلعالمي،
والمحور المعرفي ،والمحور الشرعي/الفكري ،والمحور التنموي ،والمحور الحقوقي ،ومحور مقاومة
العدواف .وباشرت الورش اجتماعاتيا بشكؿ متواز.
واختتمت ظير األحد ( ،)2/15فعاليات مؤتمر "نصرة األقصى" ،حيث ألقى الدكتور حساف كامؿ يمماز
كممة نيابة عف رئيس الشؤوف الدينية التركية الشيخ د .محمد جرماز ،وتبعتو كممات لكؿ مف :محمد نزاؿ
نيابة عف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ،د .محمد اليندي نيابة عف األميف العاـ لحركة الجياد
اإلسالمي ،د .نواؼ ىايؿ تكروري األميف العاـ لييئة عمماء فمسطيف في الخارج ،ـ .ربيع حداد المدير
التنفيذي لمحممة العالمية لمقاومة العدواف.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/2/15 ،
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إندونيسيا :بحث التحضيرات لمقمة اإلسالمية االستثنائية المتعمقة بالقدس
عقد وفد و ازرة الخارجية الفمسطينية ممثالً بمساعد وزير الخارجية لقطاع متعدد األطراؼ السفيرة رواف أبو
يوسؼ ،وسفير دولة فمسطيف لدى إندونيسيا فريز ميداوي ،والمستشار أوؿ عمار حجازي ،ومدير إدارة
المنظمات والتجمعات اإلقميمية نسيـ الزعانيف ،لقاءات موسعة مع ممثمي و ازرة الخارجية اإلندونيسية،
بحضور وفد مف األمانة العامة لمنظمة التعاوف اإلسالمي ،ممثؿ بالسفير سمير بكر ،لبحث التحضيرات
لمقمة اإلسالمية اإلستثنائية الخامسة والمتعمقة بالقدس المحتمة.
وتأتي ىذه القمة في أعقاب دعوة دولة فمسطيف لعقد قمة طارئة لمدوؿ اإلسالمية لتدارس اإلجراءات
الكفيمة بوضع حد العتداءات االحتالؿ اإلسرائيمي ومستوطنيو المتصاعدة عمى المواطنيف وأمالكيـ
والمقدسات في مدينة القدس ،حيث يقوـ وفد مف و ازرة الخارجية بزيارة لجميورية إندونيسيا ،لمتحضير
لمقمة االستثنائية ،التي ستستضيفيا إندونيسيا يومي  6و 7آذار /مارس .2016

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/2/16 ،
دائرة شؤوف القدس تحذر مف مخاطر تيويد المنياج الفمسطيني في القدس
حذرت دائرة شؤوف القدس في منظمة التحرير الفمسطينية مف مخاطر اليجمة التيويدية الشرسة عمى
التعميـ والمنياج الفمسطيني في مدينة القدس المحتمة ،مف خالؿ إيعاز سمطات االحتالؿ مؤخ اًر لبمدية
االحتالؿ في القدس بعدـ السماح بافتتاح مدرسة جديدة لممقدسييف في ظؿ نقص بما يقارب  3000غرفة
صفية في شرقي القدس المحتمة.
وأوضحت دائرة شؤوف القدس أنيا تنظر بعيف الخطورة الحقيقة مف مساعي حكومة االحتالؿ ومحاوالتو
المستمرة بتجييؿ الطالب المقدسي ومحاوالت االحتالؿ بدمج الطالب المقدسييف في المدارس المختمطة
لمييود والعرب ،واجبارىـ عمى االلتحاؽ في المدارس التي تُعمـ المنياج اإلسرائيمي ،إضافة إلى تصعيد
االنتياكات واألساليب التيويدية والحرب الثقافية الموجية بحؽ المقدسييف ،وسياسة االعتقاالت المستمرة
بشكؿ يومي بحؽ الطمبة المقدسييف ومنعيـ مف دخوؿ مدارسيـ واحتجازىـ في مراكز الشرطة لساعات
طويمة بذرائع واىية ،عالوة عمى استيدافيـ متعمدا وقتميـ والتنكيؿ بيـ.

22

ودعت دائرة شؤوف القدس منظمات حقوؽ اإلنساف ومنظمات المجتمع الدولي كافة بالضغط عمى حكومة
االحتالؿ لمكؼ عف انتياكاتيا المستمرة بحؽ التعميـ في مدينة القدس ،وانقاذ العممية التعميمية مف خطر
التيويد الممنيج ،والزاـ حكومة االحتالؿ بتطبيؽ القانوف الدولي الذي كفؿ الحؽ في التعميـ.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/2/16 ،
مقاالت وحوارات:
األسبوع الماضي :إقرار مخططات إستيطانية وعمميات ىدـ في القدس واألغوار
أداف المكتب الوطني لمدفاع عف األرض ومقاومة االستيطاف سياسة التيويد والتطيير العرقي المتواصمة،
والتي ترتكبيا قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،باعتبارىا جريمة جديدة تضاؼ إلى جرائميا السابقة تحت مرأى
ومسمع المجتمع الدولي.
وأوضح المكتب في تقريره األسبوعي الذي نشره اليوـ السبت أف قوات االحتالؿ نفذت عمميات ىدـ واسعة
لمساكف وبركسات المواطنيف في األغوار الشمالية طالت  42منشأه في كؿ مف القرى والتجمعات ،مثؿ
قريتي بردال وعيف البيضاء ومنطقة الفارسية وخمة خضر والجفتمؾ وكرزلية في تجمعات االغوار
الجنوبية.
وأشار إلى أف قوات االحتالؿ وضعت األسبوع المنصرـ مخططًا لبناء كنيس ييودي عمى حساب وقؼ
جدا مف غربي المسجد األقصى ،حيث
اسالمي في حيز موقع وقؼ حماـ العيف اسفؿ األرض وقريب ً
سيتـ إجراء حفريات إضافية في الموقع قبؿ البدء بتنفيذ الكنيس.

فيما كشفت مصادر إسرائيمية النقاب عف أف السمطات اإلسرائيمية قررت توسيع المنطقة الصناعية
"عطروت" – قمنديا الواقعة قرب مطار القدس شمالي المدينة ،حيث صادقت المجنة الموائية لمتنظيـ والبناء
في القدس عمى مخطط أعدتو "سمطة تطوير القدس" يتضمف توسيع المنطقة الصناعية "عطروت".
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وحسب التقرير ،فإف سمطات االحتالؿ تواصؿ تيويدىا لمقبرة مأمف اهلل التاريخية مف خالؿ بناء فندؽ
سياحي بارتفاع  6طبقات ونصؼ فوؽ األرض ،وطبقة خدماتية تحتيا ،ليصبح ارتفاع الفندؽ نحو 26
متر فوؽ األرض ،عمى بعد أمتار مف الجية الشمالية لممقبرة.
ًا
ولفت إلى أف قوات االحتالؿ واصمت سياسة العقاب الجماعي ،حيث ال تكتفي بيدـ المنازؿ ،بؿ تحاوؿ
تطوير ىذه السياسة العقابية نحو مصادرة منازؿ منفذي العمميات ،وىو ما يتعارض وأبسط احكاـ العدالة،
خصوصا وكونيا توقع العقاب عمى أشخاص ليس ليـ اي عالقة .
ً
وذكر أف حكومة االحتالؿ تنوي منح وزير الداخمية اإلسرائيمي صالحيات جديدة يقوـ بموجبيا بمصادرة
أمالؾ وأمواؿ الفمسطينييف الذيف ينفذوف عمميات ضد االحتالؿ ،مف خالؿ إجراء إداري ،قبؿ تداوؿ
القضية في القضاء اإلسرائيمي.
ورصد التقرير جممة مف االنتياكات اإلسرائيمية بحؽ الفمسطينييف خالؿ األسبوع الماضي ،منيا عمميات
ىدـ وتوزيع إخطارات عمى منازؿ بالقدس ،إصدار قائد الجبية الداخمية في جيش االحتالؿ ق اررات "إغالؽ
ومصادرة" منازؿ أربعة أسرى مقدسييف في قرية صور باىر.
باإلضافة إلى اقتحاـ قوات االحتالؿ قرية بيت عور التحتا ،وىدـ غرفة زراعية تحتوي معدات يستخدميا
بئر لممياه وصادرت غرفة متنقمة "كرفاف" ومعدات
المزارعوف لتخزيف المعدات الزراعية ،كما ىدمت ًاً
لمحفر ،و حطمت عدداً مف المركبات المستعممة ،ودمروا بوابات في األراضي الزراعية.

صحيفة القدس المقدسية2016/2/13 ،
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