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الخبر الرئيس:
صفقات إسرائيمية لشراء حقوؽ االستئجار ألراضي الكنائس
بالقدس

أبرز العناوين:
 أسفؿ األقصى..حفريات تؤسس لػ"المدينة الييودية"
 بمدية االحتالؿ في القدس تجرؼ أرضية ممعب في سمواف جنوب األقصى
 الكنيست" يصادؽ عمى قانوف "مكافحة اإلرىاب"

 حكومة االحتالؿ تصادؽ عمى ضخ  70مميوف شيكؿ لمستوطنات الضفة الغربية
 إقرار خطة إسرائيمية لتدمير عشرات آالؼ المنازؿ الفمسطينية في أراضي الػ48
 نتنياىو يستنجد بكيري لمواجية الضغوط األوروبية

***

شؤون المقدسات:
مستوطنا اقتحموا األقصى:
منذ بداية حزيراف/يوينو994 ..
ً

مستوطنا اقتحموا المسجد األقصى ،منذ األوؿ مف
أظيرت إحصائيات جديدة لوكالة "قدس برس" أف 994
ً

الشير الجاري وحتى يوـ األربعاء ( ،)6/15ما يعطي إشارات بارتفاع ممحوظ في أعداد المستوطنيف
وعناصر المخابرات اإلسرائيمية المقتحميف لممسجد .وحسب وكالة "قدس برس"؛ فإف ذكرى احتالؿ الشطر
الشرقي مف القدس ،شيدت النسبة األعمى في اقتحامات المستوطنيف ،والذيف بمغ عددىـ آنذاؾ 307؛
تي االقتحامات الصباحية والمسائية.
خالؿ فتر ْ
وذكرت "قدس برس" أنو رغـ حموؿ شير رمضاف المبارؾّ ،إال أف شرطة االحتالؿ استكممت برنامج
عوضت ذلؾ خالؿ
االقتحامات الصباحية كالمعتاد ،وقامت بإلغاء الفترة المسائية (ما بعد الظير)ّ ،
لكنيا ّ
مستوطنا ،و 8طالب
المقتحميف 324
ً
األياـ األربعة األخيرة ( ،)6/15 -12وبمغ عدد المستوطنيف ُ
عنصر مف مخابرات االحتالؿ .وأشارت إلى أف العدد اإلجمالي لعناصر الشرطة والمخابرات
ًا
ييود ،و15
ييوديا.
طالبا
الرصد ذاتيا 43
ً
عنصرا ،إضافة لػً 140
بمغ خالؿ فترة ّ
ً

وقالت اإلحصائيات إف االحتالؿ اعتقؿ  6مواطنيف فمسطينييف مف األقصى ومف عمى أبوابو؛ بينيـ 3
حراس آخريف مف
حراس المسجد وموظفيف في لجنة اإلعمار .وأضافت أف قوات االحتالؿ اعتقمت ّ 3
مف ّ
منازليـ في البمدة القديمة وقرية العيساوية ،عقب ذلؾ حادثة دىس أحد حراس األقصى مف قبؿ مركبة

بابي "القطانيف" و"السمسمة" ،الفتة إلى تسيير المركبة
كيربائية تعود لشرطة االحتالؿ ،وذلؾ ما بيف ْ
التابعة لشرطة االحتالؿ وادخاليا مف "باب المغاربة" ألوؿ مرة منذ عاـ .1967
كما أضافت أف شرطة االحتالؿ أبعدت  10مواطنيف عف المسجد األقصى المبارؾ خالؿ الفترة ذاتيا،
شابتاف مف األراضي المحتمة
حراس المسجد لمدد تتراوح ما بيف أسبوع وثالثة شيور ،مف بينيـ ّ
مف بينيـ ّ
عاـ  ،48ورئيس الييئة العميا لنصرة القدس واألقصى ،محمد وتد.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/6/15 ،
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صفقات إسرائيمية لشراء حقوؽ االستئجار ألراضي الكنائس بالقدس "كنائس القدس":
كشفت صحيفة "ىآرتس" العبرية النقاب عف شراء شركة إسرائيمية حقوؽ االستئجار ألراضي الكنائس لفترة
زمنية طويمة في "غاف رحابيا" بالقدس المحتمة .وقالت الصحيفة إف الشركة التي أحد ُمالكيا المحامي

"شمومو درعي" نائب رئيس مؤسسة "كيرف كيمت" وأخوه "آرييو درعي" رئيس حركة "شاس" ووزير الداخمية
اإلسرائيمي ،اشترت حقوؽ االستئجار مف الكنيسة الكاثوليكية بمنطقة "غاف رحابيا" حيث تتضمف المنطقة
حوالي  70بيتًا يقطف فييا مئات المواطنيف.
وذكرت "ىآرتس" في تقرير مطوؿ أف حقوؽ االستئجار الحالية تنتيي عاـ  ،2019وستنتقؿ حينيا
المنطقة وجميع البيوت القائمة عمييا إلى الشركة المذكورة ،موضحةً أنو إذا استمر سكاف البيوت بالسكف
سيجبروف عمى إخالء منازليـ مف دوف أي مقابؿ .وأضافت أف ىذه الصفقة تأتي
فييا حتى عاـ ُ ،2035
ضمف موجة صفقات مماثمة لشراء حقوؽ االستئجار ألراضي الكنائس في القدس المحتمة.

وكانت الصحيفة قد كشفت النقاب قبؿ حوالي أسبوعيف عف قضية مشابية ،وىي إجبار سكاف منطقة
"رأس رحابيا" عمى بيع بيوتيـ بنصؼ قيمتيا بسبب نقؿ حقوؽ االستئجار لمستثمريف أفراد ،لينتيي حؽ
االستئجار عاـ  2034حيث تقطف ىناؾ  32عائمة.
وقالت الصحيفة إف سكاف "غاف رحابيا" و "رأس رحابيا" ليسوا الوحيديف الذيف يواجيوف ىذه المشكمة ،إذ
ستواجو مئات مف العائالت خالؿ عشرات السنوات القادمة ىذه المشكمة ،إذ يقطنوف في منازؿ بوسط
القدس توشؾ عقود استئجارىا مف الكنائس عمى االنتياء .وذكرت أف مف ىذه الكنائس اليونانية
األرثوذكسية ،والكاثوليكية التي تممؾ أراضي واسعة المساحة في القدس .وأوضحت أف معظـ العقود
عاما في عامي  1950و 1951ما يعني أنيا ستنتيي خالؿ  33و 34عاماً .وأشارت
ُوقّعت لمدة ً 99
أف سكاف "دير رتيسبوف" ىـ أوؿ مف سيواجيوف ىذه المشكمة ،ألف األراضي تـ تأجيرىا في مطمع
الثالثينات مف القرف الماضي.
وبيعت الحقوؽ في أراضي "الطالبية" و"نيوت" لمجموعة مستثمريف برئاسة عائمة "بف دافيد" بالطريقة
ذاتيا ،وبيعت الحقوؽ في "حي جبعات اورنيـ" لمجموعة مستثمريف مجيوليف .واشترى مستثمر باسـ
"موشيو عيدف" حقوؽ االستئجار في حي "رأس رحابيا" ،كما اشترى في نياية العاـ الماضي ومف خالؿ
شركة "عزرات ىمفيـ محدودة الضماف" الحقوؽ في "غاف رحابيا".
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وتعني ىذه الصفقة بالنسبة إلى سكاف المنازؿ اجبارىـ عمى بيعيا بنصؼ الثمف أو دفع مبمغ مماثؿ
إلعادة استئجارىا مف المستثمريف وفي حاؿ عدـ إعادة استئجارىا أو بيعيا خالؿ  19عاماً سيجبروف
عمى إخالئيا مف دوف أي مقابؿ.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/6/18 ،
مستوطنوف يقتحموف باحات المسجد األقصى:
شيد المسجد االقصى المبارؾ ،صباح األربعاء ( ،)6/15اقتحامات جديدة لعصابات المستوطنيف ،عمى
شكؿ مجموعات صغيرة ومتوالية ،مف جية باب المغاربة ،برفقة حراسات معززة مف شرطة االحتالؿ
الخاصة .ويتصدى المصموف ليذه االقتحامات بيتافات التكبير ،حيث تجري ىذه االقتحامات وسط وجود
عدد كبير مف المصميف في المسجد.
صالتي التراويح ،مساء الثالثاء ( )6/14فجر
وكاف آالؼ المواطنيف مف القدس وخارجيا شاركوا في
ّ
األربعاء ،في الوقت الذي نشطت فيو المجاف العاممة داخؿ المسجد االقصى ،لتقديـ آالؼ الوجبات
موعدي االفطار والسحور.
الرمضانية لمصائميف الوافديف الى المسجد في
ّ

واستأنؼ مستوطنوف صباح الخميس ( ،)6/16اقتحاميـ لممسجد األقصى المبارؾ ،بحراسة مشددة مف
عناصر الوحدات الخاصة والتدخؿ السريع بشرطة االحتالؿ ،في حيف تصدى المصموف ليذه االقتحامات،
بيتافات التكبير.
وأدى  200ألؼ مواطف ومواطنة مف أنحاء فمسطيف كافة صالة الجمعة في المسجد األقصى ،رغـ القيود

التي فرضتيا سمطات االحتالؿ عمى توافد المصميف إلى القدس المحتمة ،حيث سمحت قوات االحتالؿ
عاما ،والنساء مف األعمار كافة ،واألطفاؿ تحت سف 12
بدخوؿ الرجاؿ ممف تزيد أعمارىـ عف ً 45

عاما مف قطاع غزة إلى القدس ألداء
عاما .في الوقت ذاتو ،توجو 277
ً
فمسطينيا تزيد أعمارىـ عف ً 60
ً
صالة الجمعة وذلؾ بعد أسبوعيف مف وقؼ ىذه الزيارات .وكانت قوات االحتالؿ نشرت اآلالؼ مف قواتيا
في القدس ،وتحديداً في محيط المسجد األقصى وداخؿ البمدة القديمة.
ييوديا يوـ األحد ( ،)6/19المسجد األقصى المبارؾ مف
طالبا
واقتحـ نحو 51
ً
ً
مستوطنا مف بينيـ ً 27

جية باب المغاربة ،بحراسة معززة ومشددة مف شرطة االحتالؿ اإلسرائيمي الخاصة .ولجأ عدد مف
المستوطنيف إلى اقتحاـ األقصى حفاة ،ومالمسة الجدراف في األقصى (نوع مف الطقوس التممودية) ،في
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حيف استمع المستوطنوف خالؿ جوالتيـ إلى شروحات حوؿ أسطورة "المعبد" .ويوجد في األقصى عدد
كبير مف المصميف الذيف ينتشروف في ُمصميات ومرافؽ المسجد المبارؾ ،ويتعبدوف فيو بصموات وتالوة
الذكر الحكيـ ،واالستماع إلى دروس الوعظ واإلرشاد الدينية واالجتماعية.
ائيميا بمباسيـ وزّييـ العسكري ،يوـ اإلثنيف ( ،)6/20المسجد األقصى
مستوطنا
واقتحـ 62
ً
وجنديا إسر ً
ً

المبارؾ ،مف باب المغاربة بحراسات أمنية مشددة ومعززة .فيما منعت قوات االحتالؿ فج اًر ،إدخاؿ
وجبات السحور المخصصة لممعتكفيف في المسجد المبارؾ ،فضالً عف منع المركبات التابعة لممؤسسات
القائمة عمى مشروع السحور في األقصى مف الدخوؿ ،ما اضطر الصائميف إلى تناوؿ الوجبات في
الشوارع القريبة مف أبواب المسجد الرئيسة ،وسط أجواء مشحونة بالتوتر ،ومشادات كالمية بيف المصميف
وقوات االحتالؿ .يذكر أف دائرة األوقاؼ اإلسالمية فتحت باب االعتكاؼ في األقصى منذ األسبوع األوؿ
لشير رمضاف المبارؾ.
ووفقًا لرصد "قدس برس" ،فإف عدد اإلسرائيمييف الذيف اقتحموا المسجد األقصى منذ األوؿ مف رمضاف
ائيميا(ما بيف جندي ومستوطف).
حتى اليوـ ،قد بمغ أكثر مف  623إسر ً

المصمى القبمي في
واقتحمت يوـ الثالثاء ( )6/21مجموعة مف جنود االحتالؿ ،بمباسيا وزييا العسكريُ ،

المسجد االقصى المبارؾ وسط حراسات معززة ومشددة مف شرطة االحتالؿ الخاصة.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/6/21 ،
أسفؿ األقصى..حفريات تؤسس لػ"المدينة الييودية":
تحدثت تقارير إسرائيمية عما يشبو تكويف "مدينة ييودية" تحت األرض تمتد مف وسط بمدة سمواف جنوباً
وتخترؽ الجدار الغربي لممسجد األقصى وأسفؿ البمدة القديمة في القدس المحتمة ،وتمر أسفؿ المدرسة
العمرية في الجية الشمالية مف األقصى ،وتصؿ إلى منطقة باب العمود وتحديداً إلى مغارة الكتاف شماؿ
القدس القديمة.
والالفت في األمر ،ىو الحديث عف حفريات سرية ينف ّذىا االحتالؿ حوؿ المسجد األقصى وأسفمو،
بجزئية ،مف دوف توفير صورة واضحة أو حتى نشر صورة فوتوغرافية أو مقطع فيديو عف ىذه الحفريات
السرية ،حيث يمنع فييا التصوير ،وىي مغمقة أماـ الجميور العاـ ،لكنو بالرغـ مف ذلؾ فإف ىذه
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المعمومات المبعثرة تشكؿ بمجموعيا صورة صارخة عف خطورة ىذه الحفريات السرية ،كما نقؿ مركز
"كيوبرس".
وأفاد البروفيسور رافي غرينبرغ -أستاذ عمـ اآلثار في جامعة "تؿ أبيب" وأحد مؤسسي مركز "عيمؽ
شافيو" المتخصص في اآلثار ،عف قيامو في ىذه األياـ ،خفية وس اًر ،بحفر نفؽ بحجـ قطار تحت
ابتداء مف منطقة عيف سمواف باتجاه المسجد األقصى،
األرض "مترو" ،في قمب القدس القديمة ومحيطيا،
ً

وسوؼ تتـ تقوية ىذا النفؽ بالباطوف والحديد .وتقوـ عمى ىذا الحفريات "سمطة اآلثار اإلسرائيمية"

و"جمعية إلعاد" ،ووصؼ غرينبرغ مجموع العمؿ في الحفريات اإلسرائيمية في محيط األقصى والقدس
القديمة بأنيا أشبو ما تكوف بمتنزه ٍ
تساؿ ييودي أسفؿ األرض.
وفي تقرير موسع لصحيفة "ىآرتس" ،وصؼ غرينبرغ واقع الحفريات بأف القدس تتوسع وتتمدد تحت
األرض ،ويستطيع الشخص التجوؿ لمئات األمتار في عمقيا ،عبر أنفاؽ وأقبية وكيوؼ وقنوات وعيوف،
بينما تنتظر في أدراج المخططيف وعمماء اآلثار برامج ومخططات لمتوسيع بشكؿ كبير في ىذا المجاؿ.
وأكد التقرير تفاصيؿ عف بعض الحفريات السرية ،مف ضمنيا ،حفريات في وسط بمدة سمواف يتـ الدخوؿ
إلييا تحت األرض عف طريؽ باب حديدي ،والذي يصؿ إلى داخؿ نفؽ قصير تتفرع عنو إلى عدة غرؼ
وقاعات .ىنا وعند ىذه المنطقة بالتحديد فإف الموقع مغمؽ أماـ الجميور العاـ ،ىذا الموقع كشؼ عف
سمسمة مف التحصينات والقنوات المائية مف الفترة الكنعانية بالذات .وأورد تقرير "ىآرتس" أنو ُيحفر في
ىذه األياـ نفؽ طويؿ وعريض جداً ،وسيتـ خالؿ سنوات حفر مساره ليمتد عمى طوؿ  700متر مف عيف

سمواف حتى حائط البراؽ ،وسيكوف عرض النفؽ  7,5متر تُضاؼ إليو شبكة إضاءة والفتات توجيو
ومنصات عرض عمى جانبيو ،والذي سيصؿ إلى باب تاسع جديد تحت األرض يخترؽ سور القدس
ذىابا
التاريخي مف الجية الجنوبية ،في حيف يتيح استكماؿ ىذا النفؽ المسير مف تحت سمواف إلى البراؽً ،
واياباً ،والذي سيكوف بمثابة الشارع السريع تحت األرض في القدس "اوتوستراد".

متر
مقطع مف الشارع أو النفؽ المذكور ،تـ حفره قبؿ نحو  12سنة عمى طوؿ  60مت ار وبعرض  2.5اً
فقط ،وفي العاميف األخيريف جدد الحفر في مقطع آخر مف الشارع/النفؽ ،وحتى اآلف تـ حفر  120مت اًر
وعمى عرض  7,5أمتار ،في حيف لـ تسمح "سمطة اآلثار" بزيارة ىذه الحفرية ،وبطبيعة الحاؿ لـ تتوفر
صور عف ىذه الحفرية الضخمة ،ولعؿ ىذا الموقع مف الحفريات ىو ما تحدث عنو رافي غرينبرغ .أما
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في موقع مركز قيدـ "الييكؿ التوراتي" أو ما يسمى اآلف بحفريات "جفعاتي" -مدخؿ وادي حموة جنوب
األقصى -والذي سيشكؿ واجية ومحطة مركزية في مخطط المدينة الييودية السفمى ،فإنو يرتبط فيو اآلف
نفؽ سمواف/وادي حموة ،وسيتصؿ بو الحقاً حسب التخطيط نفؽ سمواف الكبير/الجديد ،باإلضافة الى نفؽ
قصير تحت األرض يصؿ بيف البؤرة االستيطانية "مركز الزوار-مدينة داود" .مع العمـ أنو تـ مؤخ اًر حفر
بئر ُيطمؽ عميو االحتالؿ "بئر يرمياىو" ،وىناؾ مخطط لحفر نفؽ أسفؿ األرض يرتبط مع "مركز قيدـ"

/مدخؿ وادي حموة ويصؿ إلى القصور األموية الجنوبية جنوب المسجد األقصى.

ويورد تقرير "ىآرتس" أف ىناؾ خطة ومخططاً آخر "فخماً وخيالياً في مداه" ،وىو إجراء حفريات واسعة
تحت كامؿ ساحة البراؽ -حي المغاربة الميدوـ -وايجاد ساحة صالة ييودية سفمى .وتـ تجييز ىذا
جمد مؤقتاً ،في حيف ىناؾ مخطط يجري عمى قدـ وساؽ وىو حفر وانشاء موقؼ سيارات
المخطط لكنو ّ
تحت األرض بجوار حي الشرؼ في قمب القدس القديمة ،ليس بعيداً عف منطقة البراؽ .ويفيد تقرير

"ىآرتس" أنو في حفريات أسفؿ وقؼ حماـ العيف والقاعة الممموكية -أقصى شارع الواد في القدس
القديمة -أجريت خالليا ،حفريات واسعة كشفت عف أبنية ضخمة في عمؽ األرض خالؿ السنوات
األخيرة ترتبط بشبكة أنفاؽ الجدار الغربي ،لكف ىذه الحفريات مغمقة أماـ الجميور العاـ ألسباب منيا ما
يتعمؽ بسالمة وأماف الجميور ،ومنيا صعوبة إدارة حركة زوار في عمؽ كبير كيذا.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/6/21 ،
شؤون المقدسيين:
بمدية االحتالؿ في القدس تجرؼ أرضية ممعب في سمواف جنوب األقصى:
جرفت طواقـ تابعة لبمدية االحتالؿ اإلسرائيمي في مدينة القدس المحتمة ،يوـ الخميس ( ،)6/16أجزاء
ّ

مف أرضية ممعب حي وادي حموة ببمدة سمواف ،جنوب المسجد األقصى المبارؾ بحجة إجراء تصميحات
بالبنية التحتية الخاصة بالبؤر االستيطانية المقامة عمى أراضي المواطنيف في سمواف ،فيما تصدى سكاف
الحي لمجموعة مف المستوطنيف حاولوا الدخوؿ إلى أرض الممعب.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/6/16 ،
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بمدية االحتالؿ في القدس تعيؽ إقامة مدرسة شاممة في بيت حنينا رغـ نقص الصفوؼ الدراسية:
عدت قبؿ حوالي عاميف
ذكرت اسبوعية «يروشاليـ» العبرية يوـ الجمعة ( )6/17أف جمعية "بيت حنينا" أ ّ
مخططًا إلقامة مبنى جماىيري ضخـ يستخدـ في ساعات النيار كمدرسة يتعمـ فييا طالب مف سف
رياض االطفاؿ وحتى الثانوية إلى حيف حصوليـ عمى شيادة «البجروت» ،ويتحوؿ المبنى في ساعات
دروسا بالعربية والعبرية واستشارات قضائية مجانية ،أما اليدؼ
المساء إلى مقر لنشاطات جماىيرية توفر
ً
المستقبمي فيو بناء قيادات ليبرالية معتدلة في شرقي القدس المحتمة.

وتميفوا في "بمدية االحتالؿ" في القدس المحتمة في البداية ليذه الفكرة وحدد نير بركات رئيس البمدية
ومر عاماف وظمت األرض
موعداً لمقياـ بجولة في موقع المشروع لكنو أعمف بعد ذلؾ عف تأجيؿ الزيارة ّ
خالية .ويجد محمود أبو جماؿ مدير عاـ الجمعية صعوبة باستيعاب فتور البمدية حياؿ مبادرتو وقاؿ":ال
ُيكمؼ ىذا البمدية وال حتى شيكؿ واحد .يوجد اليوـ نقص بالمقاعد الدراسية لحوالي  40ألؼ طالب في

شرقي القدس".

عدة مواعيد لمقياـ
وزعمت بمدية االحتالؿ أنو" :عمى العكس مما ذكر فقد اقترح مكتب رئيس البمدية ّ
بالجولة  ،رفضتيا الجمعية وتـ االيضاح في لقاء مع ممثمي الجمعية بأف الحديث يدور عف مؤسسة غير
رسمية لذا فإف افتتاحيا ودعميا يقع في اطار مسؤولية و ازرة "المعارؼ" .وبخصوص األرض لـ يتـ
رسميا لتخصيصيا .لقد اقيـ في عيد بركات  800صؼ جديد في شرقي القدس ويتـ اإلعداد لبناء
التوجو
ُ
 1000صؼ آخر".

صحيفة القدس المقدسية2016/6/18 ،
"التربية" :تخصيص  %10مف المنح الدراسية لطمبة مدينة القدس
قرر وزير التربية والتعميـ العالي صبري صيدـ ،يوـ األحد ( ،)6/19تخصيص  10بالمئة مف المنح
وبيف صيدـ أف المنح الدراسية ستكوف بالنسبة
الدراسية السنوية لمطمبة مف سكاف مدينة القدس المحتمةّ .

المحددة وحسب ما يتوافر لدى الو ازرة ،حيث سيستفيد مف ىذه المنح الطمبة الراغبوف في استكماؿ
تحصيميـ الجامعي ،بشرط أف يكونوا حاصميف عمى شيادة الثانوية العامة الفمسطينية.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/6/19 ،
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مواجيات في أحياء القدس المحتمة:
بمدتي عناتا والعيزرية في القدس المحتمة،
اقتحمت قوات االحتالؿ في ساعة متأخرة بعد منتصؼ الثالثاء
ّ
وداىمت العديد مف منازليا .وحاوؿ المئات مف الشباف الوصوؿ يوـ الجمعة ( )6/17إلى القدس المحتمة
عبر تسمؽ جدار الفصؿ العنصري خاصة في منطقة بمدة الراـ شمالي المدينة ،إال أف دوريات االحتالؿ
قامت بمطاردتيـ ومالحقتيـ ،مطمقة الرصاص المعدني المغمؼ بالمطاط باتجاىيـ ،في الوقت الذي
اعتقمت  5شباف بالقرب مف بمدة بيت حنينا ،بعدما تمكنوا مف القفز عف الجدار .كما شيد حاجز مخيـ
شعفاط لالجئيف الفمسطينييف محاوالت مف شباف لتجاوزه والوصوؿ إلى المدينة المقدسة ،إال أنو تمت
مالحقتيـ ومنعيـ مف الدخوؿ وسط إطالؽ عيارات مطاطية.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/6/17 ،
ويفرج عف آخريف:
ويبعد ُ
االحتالؿ يمدد توقيؼ عدد مف المقدسييفُ ..

وقّع وزير الداخمية في حكومة االحتالؿ أرييو درعي ،يوـ الخميس ( ،)6/16عمى أمر يقضي بمنع

المقدسي مصباح أبوصبيح مف السفر أو مغادرة القدس لمدة  6أشير ،عمى اعتبار أنو ناشط في حركة
حماس ،إضافة لمشاب محمد ياسيف صبح .وقالت اإلذاعة العبرية العامة إف ىذا اإلجراء اتخذ "خشية
قياميما بنشاطات تمس بأمف الدولة العبرية في خارج البالد ،ولقاء جيات معادية بيدؼ إثارة أعماؿ
عنؼ في القدس".
وأبعدت سمطات االحتالؿ االسرائيمي ،مساء األحد ( ،)6/19مسؤوؿ ممؼ المقدسات في حركة فتح -
إقميـ القدس ،عوض الساليمة ،عف المسجد األقصى المبارؾ مدة شيريف .واتيـ االحتالؿ الساليمة بتنظيـ
عقود زواج لممسمميف في األقصى والتحريض عمى االحتالؿ بتنظيـ مظاىرات في باحاتو ،واالشراؼ عمى
موائد الرحمف فيو.
وحكمت محكمة االحتالؿ العسكرّية في "عوفر" ،يوـ الثالثاء ( ،)6/21عمى الشاب سامر بركات مف
يوما) وغرامة مالية بقيمة ( 2500شيكؿ) ،بتيمة
سكاف بمدة الخضر جنوب بيت لحـ ،بالسجف (ً 17

دخولو مدينة القدس دوف لمبحث عف عمؿ ،دوف حيازة تصريح.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"،
2016/6/21
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االحتالؿ يعتقؿ عدداً مف المقدسييف:
اعتقمت قوات االحتالؿ االسرائيمي ،فجر األربعاء ( ،)6/15الشاب مجد الوزني بعد اقتحاـ بمدة العيزرية
جنوب شرؽ القدس المحتمة ودىـ العديد مف منازليا .فيما اعتقمت قوات االحتالؿ االسرائيمي يوـ الجمعة
عاما) مف بمدة قباطية جنوب جنيف أثناء وجودىا في القدس
( ،)6/17المواطنة رفقة حنايشة (ً 21
المحتمة بزعـ محاولتيا تنفيذ عممية طعف.
واعتقمت قوات االحتالؿ صباح األحد ( )6/19السيدة صباح الشوربحي وىي أـ ألربعة أبناء والفتاة
عاما) مف بمدة العيزرية .وقاؿ شيود عياف إف مواجيات وقعت بيف الشباف وجنود
شيريف بصة (ً 33
االحتالؿ لحظة اعتقاؿ الشوربحي.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +صحيفة القدس المقدسية2016/6/19 ،
شؤون االحتالل:
نواب "القائمة المشتركة" :دخولنا األقصى حؽ طبيعي وال ننتظر إذنا مف أحد
قاؿ نواب "القائمة المشتركة" إف زيارة المسجد األقصى حؽ طبيعي وديني ،بؿ وواجب وطني وقومي مف
الدرجة األولى ،ودخوليـ لباحاتو والصالة فيو ،ال ينتظر إذف أحد وال معروفًا مف االحتالؿ اإلسرائيمي،
واستمرار منعيـ ىو قرار استفزازي .ودعا النواب المجتمع العربي والدولي إلى مؤازرة الفمسطينييف خاصة
المقدسييف ،لمدفاع عف المسجد األقصى والقدس مف االحتالؿ اإلسرائيمي.
جاء تصريح النواب رداً عمى قرار لجنة "السموكيات" البرلمانية ،بمنع النواب العرب مف دخوؿ باحات
بدءا مف آخر أسبوع في شير رمضاف ،مقابؿ منحيا تصريح اقتحاـ
المسجد األقصى ،واتاحة الزيارة ليـ ً
ألعضاء "كنيست" ييود بعد العيد.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/6/15 ،
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مبنى استيطاني في سمواف بالقدس:
قرار بإقامة ً
ذكرت إذاعة الجيش اإلسرائيمي ،صباح األربعاء ( ،)6/15أف ما تسمى "لجنة التخطيط والبناء" التابعة
لبمدية االحتالؿ في القدس المحتمة ،وافقت عمى مخطط لبناء مبنى سكني "استيطاني" لمييود وسط حي
سمواف .وبحسب اإلذاعة ،فإف المبنى سيكوف مف  3طبقات ،ويقع في قمب حي سمواف المقدسي ،مشيرةً

إلى أنو تـ الموافقة عميو بالرغـ مف معارضة جيات سياسية كبيرة عممت في األسبوعيف األخيريف عمى
منع الموافقة عميو.
وفي السياؽ ،نددت دائرة شؤوف القدس في منظمة التحرير الفمسطينية ،بمصادقة ما تسمى "لجنة التنظيـ
والبناء المحمية" عمى الخطة التيويدية في حي بطف اليوى في سمواف .وحذرت الدائرة مف مخاطر
وتداعيات مواصمة حكومة االحتالؿ بانتياكاتيا العنصرية بحؽ مدينة القدس ،وتكثيؼ عمميات االستيطاف
غير الشرعي والمخالؼ لمقانوف الدولي ،محممةً الحكومة العنصرية ما آلت إلييا األوضاع الخطيرة في
مدينة القدس ومحيطيا .واعتبرت الدائرة أف ما يجري في األقصى يشكؿ خطورة كبيرة مف خالؿ الخطوات
واالجراءات اليومية التي تستيدؼ المسجد األقصى المبارؾ ،ما يؤدي إلى إشعاؿ حرب دينية.
وح ّذر المتحدث باسـ الحكومة الفمسطينية ،يوسؼ المحمود ،مف استمرار اإلجراءات االحتاللية
االستيطانية في القدس المحتمة ،خاصة فيما يتصؿ بالمسجد األقصى المبارؾ .واستيجف الصمت الدولي
إزاء العدواف اإلسرائيمي المتواصؿ والمتصاعد منذ عقود عمى مدينة القدس المحتمة عاصمة دولة
فمسطيف ،حسب اعتراؼ معظـ دوؿ العالـ .وجدد مطالبة الحكومة ،مؤسسات المجتمع الدولي ،بسرعة
التدخؿ وتطبيؽ الق اررات الدولية ،التي تحتـ زواؿ االحتالؿ وتمؾ التي تشدد عمى أف كامؿ مدينة شرقي
القدس.

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/6/15 ،
أعضاء "كنيست" يعارضوف "مبادرة السالـ العربية":
بي "الميكود" و"البيت الييودي" ،يوـ األربعاء ( ،)6/16معارضتيـ
أبدى  22عضواً في "الكنيست" مف حز ّ
"لمبادرة السالـ العربية" .وبحسب اإلذاعة العبرية العامة ،فإف األعضاء أبدوا في بياف مشترؾ ليـ تأييدىـ
لتحقيؽ "السالـ" واقامة عالقات اقتصادية مع الدوؿ العربية ،غير أنيـ يعارضوف المبادرة لما تتضمنو
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بنود بإقامة دولة فمسطينية وتقسيـ القدس وابعاد مئات اآلالؼ مف الييود عف بيوتيـ وادخاؿ الجئيف
فمسطينييف إلى الدولة العبرية.

صحيفة القدس المقدسية2016/6/15 ،
الكنيست" يصادؽ عمى قانوف "مكافحة اإلرىاب":
صادؽ "الكنيست" اإلسرائيمي ،يوـ األربعاء ( ،)6/17عمى "قانوف مكافحة اإلرىاب" الذي طرحتو وزيرة
القضاء اإلسرائيمية" ،إيميت شاكيد" مف حزب "البيت الييودي" ،ومرر القانوف بالقراءتيف الثانية والثالثة،
نائبا.
بأغمبية  57صوتًا ومعارضة ً 16

ووفؽ اإلعالـ العبري؛ ييدؼ القانوف الجديد إلى "تشديد العقوبات عمى المتورطيف بػ"نشاطات معادية ضد
أف أي عمؿ مقاوـ ُيعد
الدولة العبرية" ،حيث يوصؼ بأنو "أكثر صرامة لمكافحة اإلرىاب ،وينص عمى ّ
عاما عمى
جريمة جنائية"ُ .
ويم ّكف القانوف محاكـ االحتالؿ مف إصدار أحكاـ بالسجف تصؿ لمدة ً 30
صنؼ تحت خانة "اإلرىاب" ،كما يشرعف إجراء التوقيؼ اإلداري .ويساوي القانوف الجديد
منفذي عمميات تُ ّ
بيف منفذ العممية ومقدـ المساعدة لو ،إذ يمكف إنزاؿ عقوبة صارمة بحؽ االثنيف مف دوف التمييز بدورىما.

ويوسع القانوف الجديد العقوبات التي يمكف إنزاليا بحؽ "كؿ مف يتضامف مع تنظيـ مقاوـ ،أكاف عبر
ّ

نشر ترحيبات ،أو رفع أعالـ خاصة بو" .كما ينص القانوف عمى عقوبة السجف المؤبد كحد أدنى "لمف
تنظيما مقاوـ ،بصورة مباشرة أو بالتناوب" .ويحدد القانوف "عقوبات صارمة" لنشاطات عديدة متعمقة
يرأس
ً
بالعمميات المناىضة لإلحتالؿ مثؿ "بيع السالح ،واالنضماـ إلى تنظيـ مقاوـ ،وتدريب أشخاص في إطار
نشاط فدائي" .ويوسع القانوف الجديد مف صالحيات وزير األمف ورئيس الحكومة في ما يخص اإلعالف
عف منظمة معينة إرىابية ،وذلؾ بمجرد توصية مف جياز األمف الداخمي ،ومراجعة المستشار القانوني
لمحكومة اإلسرائيمية.
سف القانوف الجديد "تجؿ لييودية الدولة ،وقضاء عمى الحريات ،وتصعيد
وأكدت القائمة المشتركة أف ّ

خطير ييدؼ لترىيب وتقويض العمؿ السياسي لمفمسطينييف ،وتجريـ كؿ شخص بذريعة عالقتو السياسية
والثقافية واالجتماعية مع أبناء شعبو الفمسطيني في الضفة الغربية وغزة ،ومناىضتو لالحتالؿ ومساندتو
لضحاياه" .ولفتت إلى أنو يستيدؼ الجمعيات الفمسطينية ،إذ يتيح تعريؼ أي جمعية خيرية يشتبو بأف ليا
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عاما
عالقة بحركة حماس كتنظيـ "إرىابي" ،ويفرض السجف لسنتيف عمى كؿ شخص عمره دوف سف ً 12

تعد تضامنية مع الجمعية ،ويتيح أيضا تقديـ شيادات مكتوبة
وينشط في الجمعية أو حتى ارتداء ثياب ّ
لممحكمة دوف مثوؿ الشيود.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/6/16 ،
جيش االحتالؿ يرفض ىدـ منازؿ قتمة أبو خضير:
طمبا تقدـ بو محامي عائمة الشييد الطفؿ محمد أبوخضير مف القدس ،بيدـ منازؿ
رفض جيش االحتالؿ ً
المستوطنيف الذيف أدينوا بقتؿ محمد واحراقو قبؿ عاميف.

ردت عمى الطمب بأف اليجمات التي ينفذىا الفمسطينيوف
وحسب صحيفة "معاريؼ" العبرية ،فإف الو ازرة ّ
ضد اإلسرائيمييف كبيرة جداً ،مقارنةً بتمؾ التي يرتكبيا اإلسرائيميوف المتشددوف ضد الفمسطينييف" ،وىذا ال
يبرر ىدـ منازليـ ،ألف ىناؾ فرقًا في اليجمات التي يرتكبيا كؿ طرؼ" .وأشارت الصحيفة إلى أف عائمة
أبو خضير تدرس تقديـ طعف أماـ المحكمة "العميا" في الدولة العبرية.

صحيفة القدس المقدسية2016/6/16 ،
ليفني تدعو إلى إجراء استفتاء سياسي بشأف الحؿ مع الفمسطينييف:
دعت تسيبي ليفني عضو الكنيست عف "المعسكر الصييوني" ،إلى إجراء استفتاء سياسي عاـ داخؿ
الدولة العبرية حوؿ الحؿ الذي مف الممكف اعتماده لموصوؿ التفاؽ مع الفمسطينييف .ونقمت إذاعة الجيش
اإلسرائيمي عف ليفني قوليا "كؿ شيء يدور إما عف حؿ الدولتيف أو دولة واحدة ما بيف نير األردف
والبحر المتوسط ،سؤاؿ واحد واجابة واحدة ،وحينيا نقرر إلى أف أيف نذىب في الحؿ السياسي".

صحيفة القدس المقدسية2016/6/18 ،
حكومة االحتالؿ تصادؽ عمى ضخ  70مميوف شيكؿ لممستوطنات:
صادقت الحكومة اإلسرائيمية ،يوـ األحد ( ،)6/19عمى نقؿ مبمغ  70مميوف شيكؿ لمصمحة المستوطنات
في الضفة الغربية .وبحسب "يديعوت أحرونوت" ،فإف المبمغ سيشمؿ دعـ برامج لمسمطات المحمية وترميـ
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ٍ
مباف عامة قديمة وبناء فنادؽ وغيرىا مف المشاريع لتشجيع السياحة ،وأخرى مف أجؿ دعـ المستوطنيف
أمنيا واقتصادًيا.
ً

وفي سياؽ متصؿ ،كشؼ صحافيوف إسرائيميوف ،يوـ اإلثنيف ( ،)6/20أف وزير المالية "موشيو كحموف"

أبمغ رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو خالؿ جمسة الحكومة األسبوعية ،أنو لف يوافؽ عمى نقؿ أمواؿ
المستوطنات التي تـ إقرارىا إال في حاؿ تـ إقرار تحويؿ أمواؿ المشاريع العربية المتفؽ عمييا والتي
تراكمت عمى مدار سنوات لتصؿ نحو  15مميار شيكؿ.
وأثير خالؿ اجتماع الحكومة اإلسرائيمية حالة مف الجدؿ الكبير بيف الوزراء بشأف الموافقة عمى نقؿ
األمواؿ لتحسيف األوضاع المعيشية في الوسط العربي مف خالؿ دعـ مشاريع كبيرة .حيث ربط بعض
الوزراء الموافقة عمى ىذه الخطة بإقرار قانوف "البناء والتشييد" الذي يتيح ىدـ عشرات آالؼ المنازؿ
لمعرب في الدولة العبرية بحجة عدـ الترخيص قبيؿ البدء بأي خطوات.

صحيفة القدس المقدسية2016/6/20 ،
إقرار خطة إسرائيمية لتدمير عشرات آالؼ المنازؿ الفمسطينية في أراضي الػ:48
ح ّذرت لجنة "المتابعة العميا لمجماىير العربية" داخؿ األراضي المحتمة عاـ  ،48مف القرار الذي اتخذتو
حكومة االحتالؿ ،يوـ األحد ( ،)6/19بتبني توصيات المجنة الو ازرية الخاصة ،لتنفيذ أوامر ىدـ عشرات
آالؼ المنازؿ العربية ،تحت غطاء ما يسمى "تطبيؽ أنظمة البناء".
وقالت لجنة المتابعة ،إف القرار يأتي بعد أياـ مف كشؼ وزير المالية موشيو كحموف ،حقيقة أف رئيس
الحكومة بنياميف نتنياىو يشترط تطبيؽ ما يسمى "الخطة االقتصادية لدعـ األقميات" ،بإقرار الخطة
لتدمير عشرات آالؼ البيوت العربية .وتنص الخطة عمى نقؿ صالحيات لجاف "التخطيط والبناء" في
المناطؽ ،إالى السمطات المحمية العربية ،لغرض إصدار أوامر اليدـ والتدمير ،إضافة إلى عمؿ وحدة
الشرطة الخاصة ،التي أقامتيا حكومة االحتالؿ ليذا الغرض .كما تنص الخطة عمى رصد  22مميوف
سنويا ،إضافة الى  5مالييف إضافية ترصد في عاـ التطبيؽ األوؿ ،لغرض
شيكؿ (الدوالر  3.85شيكؿ) ً
سف عدة قوانيف ذات صمة ،الغرض منيا اغالؽ كافة االحتماالت
تنفيذ جرائـ التدمير .كما تشمؿ الخطة ّ

أماـ جياز القضاء إلنقاذ البيوت مف التدمير.
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وأشارت إلى أف "ما يجري عمى أرض الواقع ،ىو أف البناء غير المرخص بغالبيتو الساحقة جداً ،يتـ مف
باب الال مفر ،عمى ضوء قمة مناطؽ النفوذ الناجمة عف سياسة تضييؽ الخناؽ" .وأكدت أف ىذه الخطة
"تؤكد مجدداً حقيقة ىذه الحكومة العنصرية المتطرفة الشرسة ،التي لـ تبحث في أي وقت في السبب
الحقيقي لظاىرة البناء غير المرخص ،وىو قمة مناطؽ النفوذ ومساحات البناء ،ورفض إقرار خرائط
ىيكمية ،ورفض االعتراؼ بالقرى القائمة عمى األرض ،منذ ما قبؿ اإلعالف عف الدولة العبرية ،وغيرىا
مف األسباب".

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/6/19 ،
عراب االستيطاف موسكوفيتش:
إغالؽ طرؽ "الطور" بالقدس لتأميف جنازة ّ

عدة محاور في حي الطور شرقي القدس المحتمة؛ بحجة
أغمقت قوات االحتالؿ ،يوـ اإلثنيف (ّ ،)6/20
عراب االستيطاف رجؿ األعماؿ الييودي األمريكي إيرفينغ موسكوفيتش.
تأميف جنازة ّ

تسبب في خمؽ
وانتشرت شرطة االحتالؿ في حي الطور ،واغمقت الطرؽ لخمس ساعات ونصؼ ،ما ّ

أزمات مرورية في حي الطور.

ِ
تأسست لمساعدة المنظمات اليمينية في
ويعد رجؿ األعماؿ الييودي منشئ "مؤسسة موسكوفيتش" التي ّ

الدولة العبرية ،وتطوير البناء االستيطاني شرقي القدس .ويعتبر موسكوفيتش أحد أىـ المموليف لممشاريع

االستيطانية وبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتمّتيف ،كما يضخ أمواال ضخمة سنوياً مف
أجؿ االستيالء عمى المباني الفمسطينية في المدينة المحتمة ،مف خالؿ جمعيات ومنظمات استيطانية مثؿ
"عطيرت كوىنيـ" .وتعد مستوطنة "معاليو ىزيتيـ" الييودية المقامة في حي رأس العمود في سمواف ،إحدى
أبرز مشاريع موسكوفيتش االستيطانية.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/6/20 ،
إصابة جندي مف حرس الحدود مف خالؿ اطالؽ نار:
أغمقت قوات االحتالؿ االسرائيمي ،صباح الثالثاء ( ،)6/21حاجز "النفؽ" الذي يفصؿ بيف مدينتي
القدس وبيت لحـ المحتمتيف ،بعد تعرض أحد جنود "حرس الحدود" لإلصابة بالرصاص.
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وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/6/21 ،
التفاعل مع القدس:
مجمس وزراء الخارجية األوروبي يتبنى "المبادرة الفرنسية":
تبنى وزراء خارجية دوؿ االتحاد األوربي ،يوـ اإلثنيف ( ،)6/20وباإلجماع "مبادرة السالـ" الفرنسية.
ورحب وزراء خارجية االتحاد األوروبي المجتمعوف في لوكسمبورغ بالبياف المشترؾ بشأف "مبادرة السالـ"
في الشرؽ األوسط حوؿ عقد مؤتمر دولي لحؿ "النزاع" الفمسطيني  -اإلسرائيمي التي اعتمدت في
االجتماع الوزاري في باريس بداية الشير الجاري.
جنبا إلى جنب مع الشركاء الدولييف واالقميمييف اآلخريف لتحقيؽ
وأعرب بياف االتحاد عف تصميمو لمعمؿ ً
مساىمة ممموسة وكبيرة مف خالؿ تقديـ مجموعة مف الحوافز لألطراؼ المعنية بيدؼ عقد ىذا المؤتمر

الدولي والمزمع عقده قبؿ نياية العاـ .وأوضح أف األطراؼ المعنية عمييا أف تظير التزاميا بتحقيؽ
"السالـ" مف خالؿ األفعاؿ وتبني السياسات المؤدية لذلؾ.
وفي السياؽ ،رحب المتحدث الرسمي باسـ الرئاسة نبيؿ أبو ردينة ،بقرار وزراء خارجية دوؿ االتحاد
االوروبي الذي تبنى "مبادرة السالـ" الفرنسية .وقاؿ "إف الموقؼ األوروبي ىاـ جداً ويساىـ في االستقرار
وصنع السالـ في المنطقة" .وتابع المتحدث باسـ الرئاسة" :نحف نرحب بيذا الموقؼ األوروبي ونطالب
اإلدارة األميركية بدعـ ىذه الجيود التي تؤدي إلى سالـ حقيقي ،وممارسة الضغوط عمى الحكومة
اإلسرائيمية لمرضوخ لإلرادة الدولية واإلجماع الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السالـ العربية".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/6/20 ،
مقاالت وحوارات:
الدولة العبرية تيدـ منازؿ عربية وتعزز االستيطاف في القدس:
صادقت البمدية اإلسرائيمية في القدس المحتمة أمس ،عمى «إقامة بؤرة استيطانية جديدة في بمدة سمواف
جنوب المسجد األقصى ،سامحة ببناء مبنى لممستوطنيف يتكوف مف ثالثة طوابؽ في قمب حي بطف
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اليوى في البمدة» ،فيما تبحث اسرائيؿ خطة ليدـ منازؿ آالؼ الفمسطينييف في االراضي المحتمة منذ العاـ
.1948
وأعمنت بمدية القدس المحتمة في بياف أف لجنة التخطيط التابعة ليا «أعطت موافقتيا لمبناء في سمواف».
والمبنى يقع بالقرب مف مباف عدة استولى عمييا المستوطنوف في قمب الحي الفمسطيني المكتظ والقريب
مف البمدة القديمة في القدس الشرقية المحتمة.
وأوضح فخري أبو دياب ،رئيس لجنة الدفاع عف أراضي سمواف ،أف «الحكومة اإلسرائيمية كانت قد
صادرت األرض (المنوي بناء المستوطنة عمييا) بعد االحتالؿ في العاـ  ،1967وفي العاـ  2005تـ
نقؿ ممكيتيا بمبمغ رمزي إلى جمعية عطيرات كوىانيـ االستيطانية» ،الفتاً إلى أف «القرار لـ يكف ليصدر
مف دوف موافقة مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيمي (بنياميف نتنياىو)» ،وأنو «سيزيد التوتر في القدس بشكؿ
عاـ وسمواف بشكؿ خاص».
بدورىا ،رأت منظمة «عير عاميـ» االسرائيمية غير الحكومية التي تدعو لتقاسـ «عادؿ» لمقدس بيف
االسرائيمييف والفمسطينييف ،اف القرار «يسمح بالتوسع االستيطاني في الحي الفمسطيني مف قبؿ عطيرت
كوىانيـ» ،معتبرةً اف «اذف البناء يعد خطوة ىامة في حممة الجمعية اإلستيطانية لتيجير السكاف

الفمسطينييف مف بطف اليوى (في سمواف) واستبداليـ بجيب استيطاني جديد داخؿ سمواف».

أما دانييؿ لوريا مف جمعية «عطيرت كوىانيـ» التي تسيؿ شراء امالؾ في القدس المحتمة لمييود في
اسرائيؿ والخارج ،فرحب بقرار بمدية االحتالؿ ،واصفا اياه بانو «تصرؼ عادؿ تاريخي».
وفي سياؽ متصؿ ،ذكر موقع «عرب  »48أنو مف المقرر أف تبحث الحكومة اإلسرائيمية في جمستيا
األسبوعية يوـ األحد المقبؿ خطةً لتنفيذ أوامر اليدـ في البمدات الفمسطينية في األراضي المحتمة.
وبحسب الموقع ،فقد قدـ الوزيراف مف حزب «الميكود» زيئيؼ الكيف وياريؼ ليفيف خطة شاممة لمحكومة
«إلنجاع تطبيؽ قوانيف التنظيـ والبناء» ،بحسب وصفيما ،والتي تستيدؼ باألساس البمدات العربية التي
تضـ عشرات آالؼ البيوت غير المرخصة بسبب سياسة حكومات االحتالؿ المتعاقبة ضد الفمسطينييف.
ويأتي ىذا المقترح بعد أياـ مف إعالف وزير المالية اإلسرائيمي موشيو كاحموف عف أف «الخطة الخماسية
لتطوير البمدات» الفمسطينية مجمدة بسبب إصرار نتنياىو ،عمى ما وصفو بػ «تطبيؽ قانوف البناء» ،أي
تنفيذ أوامر اليدـ أوالً.
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وتيدؼ الخطة الى تسريع تطبيؽ أوامر اليدـ و«إنجاع» عممية استصدار أوامر اليدـ بالمحاكـ لتصبح
أسرع ،وتشمؿ رصد ميزانيات بما فييا ميزانيات لتمويؿ الشرطة وقوات اليدـ.

صحيفة القدس المقدسية2016/6/16 ،
مطامح باراؾ ويعموف السياسية ..ىؿ تيز زعامة نتنياىو؟

حممي موسى
لممرة األولى في تاريخ زعامتو لميميف والحكومة عمى حد سواء ،يجد بنياميف نتنياىو نفسو أماـ ٍ
تحد كبير
مف جانب عدد مف كبار قادة األمف ،وليس فقط عمى المستوى األمني ،بؿ في الحمبة السياسية .وقد
اجتمعت في اليوميف الماضييف مشاىد عدة لتُ ّكوف صورةً كبيرة تشكؿ تحدياً واضحاً لزعامة نتنياىو.

وبدأ األمر بخطابيف ألقاىما في مؤتمر ىرتسميا وزي ار الجيش األخيراف ،موشي يعموف واييود باراؾ ،ضد
نتنياىو ،وانتيى بإعالف تحالؼ بيف رئيسي األركاف األخيريف غابي أشكنازي وبني غانتس لتصحيح وجية

إسرائيؿ .وبتعابير سياسية ،ثمة مف يروف في األفؽ بوادر تحالؼ سياسي كبير ضد نتنياىو في
االنتخابات المقبمة.
كسر تحالفو مع نتنياىو بعدما آثر األخير عميو أفيغدور ليبرماف لتولي و ازرة
ٌ
ومعروؼ أف موشيو يعموف َ

قدـ يعموف استقالتو مف منصبو ،أعمف
الدفاع إثر بعض الخالفات القيمية عمى عدد مف المواقؼ .وعندما ّ
أنو سيخرج لفترة قصيرة في إجازة مف الحياة السياسية عمى أساس العودة إلييا مف بوابة التنافس عمى
القيادة .وقد أظيرت االستطالعات أف فرص يعموف في تحدي نتنياىو محدودة ،خصوصاً إذا كاف التحدي
في صفوؼ اليميف .ولكف حالو يختمؼ إف تحالؼ مع قوى أخرى مف «الميكود» و «كمنا» في حزب وسط
جديد يميؿ إلى اليميف .وأظيرت آخر استطالعات أف نتنياىو يتفوؽ عمى يعموف كرئيس لمحكومة ،ولكف
ليس بفارؽ كبير.
أما إييود باراؾ ،الذي كاف يرأس حزب العمؿ وخرج عنو لتولي و ازرة الخارجية في حكومة نتنياىو
اليمينية ،فقد قرر التخمي عف نتنياىو بعدما يئس مف إمكانيات التغيير .وكاف ىدؼ تحالفو مع نتنياىو
ىو تحقيؽ غاية مشتركة تتمثؿ في القضاء عمى الخطر النووي اإليراني وحؿ النزاع مع الفمسطينييف ،لكف
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عممياً لـ يتحقؽ مف ىذا التحالؼ شيء .فالمشروع النووي اإليراني وصؿ إلى «حافة النووي» ،كما أف
المسألة الفمسطينية أصيبت بالشمؿ في عيد نتنياىو .ورغـ أف باراؾ ترؾ الحياة السياسية وتفرغ ألموره
الخاصة ،غير أف خطابو األخير في مؤتمر ىرتسميا ألمح إلى عودتو لممنافسة.
واختار يعموف في خطابو أماـ المؤتمر توجيو أشد انتقاد لنتنياىو ،وأيضاً مف موقع اليميف ،ولكف لسياستو
الداخمية ولمساسو بأسس الحكـ الديموقراطي والقانوف في إسرائيؿ .وبالعكس مف ذلؾ ،اختار إييود باراؾ
توجيو االنتقاد لنتنياىو في خطابو ولكف لواقع أنو يمنع بكؿ ثمف إنشاء دولة فمسطينية.
ورأى المعمقوف في خطابي يعموف وباراؾ تعبي اًر بار اًز عف مطامحيما السياسية رغـ أنيما لـ يجيبا بعد عف
أسئمة مثؿ متى سيعوداف لممنافسة ،وكيؼ وفي أي إطار .ومع ذلؾ ،كاف لخطابييما أثر كبير في وسائؿ
اإلعالـ اإلسرائيمية أسيـ في إثارة نقاش عاـ حوؿ وجيات النظر .والرأي السائد يرى أنو لـ يسبؽ أف
تعرض نتنياىو ٍ
لنقد ثاقب ومعمؽ اعتبره كثيروف الئحة اتياـ مف جانب وزيري دفاع سابقيف.
وقاؿ باراؾ ،الذي كاف شريؾ السر األقرب لنتنياىو في الحكومة قبؿ السابقة ،إنو ليس ىناؾ في العالـ
مف بقي يصدؽ كالـ نتنياىو في الشأف السياسي ،ال في واشنطف وال في برليف وال في موسكو وال في أي
مكاف آخر .وحمؿ عمى الصورة التي يحاوؿ نتنياىو ورجالو إشاعتيا عف قوة العالقات مع اإلدارة
تمر بحسب رأيو «بأزمة خطيرة» .كما أف يعموف عمد إلى نسؼ الفكرة المركزية التي
األميركية التي ّ

يخاطب نتنياىو الجميور اإلسرائيمي بيا ،وىي أف إسرائيؿ تواجو في السنوات الماضية «خط اًر وجودياً».

وقاؿ إنو يمارس الترىيب والتخويؼ.
مف جية أخرى ،أعمف رئيسا األركاف السابقاف ،غابي أشكنازي وبني غانتس ،عف تشكيؿ حركة جديدة
«اجتماعية» ،وليست سياسية تسمى «نحو الداخؿ» .وبحسب ما أعمنا ،فإنو «ليس لمحركة ىدؼ اإلطاحة
بأحد ،بالتأكيد ليس نتنياىو» ،وأف «رسالتيا ىي وجوب أف يشكؿ األمؿ جدوؿ األعماؿ وليس الخوؼ».
ولكف الحمبة السياسية اإلسرائيمية تتعامؿ مع أشكنازي وغانتس عمى أنيما شخصيات مركزية ستمعب دو اًر
في المستقبؿ .وىناؾ أحاديث عف تقارب بيف الرجميف ووزير الدفاع السابؽ موشي يعموف ،وىو ما يخيؼ
«الميكود» عموماً ونتنياىو خصوصاً .وكاف غانتس قد حمؿ أيضاً عمى نتنياىو معمناً أنو ال صحة لوجود
أخطار وجودية تتيدد إسرائيؿ.
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المعمقيف في «يديعوت» ناحوـ بارنيع أف كالـ يعموف وباراؾ أقرب إلى
في كؿ حاؿ ،رأى كبير ُ
«الصرخة» .وأشار إلى أف باراؾ تحدث بصراحة عف الخوؼ مف الفاشية ومف الدولة ثنائية القومية.
والحظ أف يعموف قاؿ لإلسرائيمييف إف إيراف و «حزب اهلل» ليسا الخطر الذي يتيدد إسرائؿ بقدر ما أف
الخطر يتمثؿ في «تآكؿ القيـ» .واعتبر بارنيع أنو «بعد سنة كميا احتفاؿ نصر متواصؿ ،سكرة احاسيس،
تبدأ الحكومة بدفع الثمف عمى شذوذىا ،حماستيا .وىي تدفعو في العالـ وتدفعو في البالد .باراؾ ويعموف
ىما مجرد طرؼ الجبؿ الجميدي».
وقد حمؿ «الميكود» عمى باراؾ ويعموف ،وأعمف في بياف خاص أف «مف وجدوا أنفسيـ خارج الساحة
السياسية ،يقفوف وراء كؿ ميكروفوف ويقولوف بالضبط عكس ما قالوه عندما كانوا في مناصبيـ ،الميـ ىو
الحصوؿ عمى عنواف والبقاء في وعي الجميور .ىذه ليست ايديولوجيا بؿ كرسيموجيا .إف الدعوة السقاط
حكومة منتخبة بعد قرار الشعب بسنة ،تُذكر بدعوة استبداؿ الشعب وتُثبت أنو لـ يتغير أي شيء .اليسار
ببساطة غير مستعد لقبوؿ حقيقة أف الميكود في الحكـ .الحكومة لـ يتـ خطفيا ،بؿ قاـ الشعب بانتخابيا.
والغريب ىو أف ىؤالء االشخاص الذيف يتحدثوف عف سمو الديموقراطية ال يفيموف ذلؾ».

صحيفة السفير2016/6/18 ،
نتنياىو يستنجد بكيري لمواجية الضغوط األوروبية:

حممي موسى
أقر وزراء خارجية دوؿ االتحاد األوروبي في اجتماعيـ الذي عقد أمس في بروكسؿ ،مبادرة السالـ
ّ
الفرنسية ،ودعوا إلى عقد مؤتمر دولي لمسالـ في الشرؽ األوسط قبيؿ نياية العاـ الحالي.

أثر بالغ عمى الموقؼ في
ويشكؿ ىذا القرار أحد أىـ إنجازات الديبموماسية الفرنسية ،الذي سوؼ يكوف لو ٌ
ىذا الشأف الذي سوؼ تتخذه إدارة الرئيس األميركي باراؾ أوباما قبيؿ انتياء واليتو الثانية في كانوف

األوؿ المقبؿ .ومف المؤكد أف ىذا القرار سيشكؿ موضوع نقاش جوىري في المقاء المقرر عقده األسبوع
المقبؿ بيف رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو ووزير الخارجية األميركي جوف كيري.
وكما كاف متوقعاً ،قرر وزراء خارجية  28دولة عضو في االتحاد األوروبي تأييد مبادرة السالـ الفرنسية
والدعوة إلى مؤتمر دولي لمسالـ في باريس بحضور اإلسرائيمييف والفمسطينييف .ويمثؿ ىذا القرار ضربة
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قوية لمساعي إسرائيؿ التي حاولت منع اتخاذ ىكذا قرار ،وورقة ضغط قوية بأيدي األسرة الدولية ضد
استمرار تجميد اإلسرائيمييف لمعممية السممية .وقرر وزراء الخارجية كذلؾ أف يبموروا في الشيور القريبة
المقبمة رزمة الحوافز االقتصادية واألمنية والسياسية التي سيقدميا االتحاد لمطرفيف لتشجيعيما عمى
التوصؿ التفاؽ.
وجاء في القرار األوروبي أف «مجمس وزراء الخارجية يرحب بالبالغ المشترؾ عف مبادرة السالـ في
الشرؽ األوسط التي تبناىا لقاء وزراء الخارجية في الثالث مف حزيراف» .وأضاؼ البالغ أف «مجمس
وزراء الخارجية يشدد عمى أنو يدعـ التوصؿ إلى حؿ شامؿ ،عادؿ ودائـ لمنزاع الفمسطيني ػ اإلسرائيمي
والسالـ واالستقرار في المنطقة».
ويشير القرار إلى بمورة رزمة حوافز لإلسرائيمييف والفمسطينييف تمييداً لعقد مؤتمر سالـ دولي قبؿ نياية
العاـ الحالي .وفي ىذا السياؽ ،ذكر وزراء الخارجية االقتراح الذي سبؽ وعرضوه عمى إسرائيؿ في كانوف
األوؿ  ،2013والقاضي بتطوير االتحاد األوروبي لمكانة إسرائيؿ لتغدو «شريكاً خاصاً ومفضالً».
وكانت إسرائيؿ قد حاولت منع ذكر ىذه النقطة في البالغ األوروبي ،رافضةً كؿ ربط بيف اقتراح 2013
وبيف مبادرة السالـ الفرنسية .وكما ىو واضح ،أقر األوروبيوف النقطتيف مف دوف االلتفات لمموقؼ
اإلسرائيمي.
وطالب وزراء خارجية االتحاد األوروبي في قرارىـ المفوضية األوروبية وخارجيتيا بالعمؿ فو اًر عمى بمورة
مقترحات حوافز مختمفة ،خصوصاً في المجاؿ االقتصادي ،تمنح إلسرائيؿ والفمسطينييف إلقناعيـ بالتقدـ
في العممية السممية .وقاؿ البالغ إف «االتحاد األوروبي مصمـ ،سوياً مع جيات أخرى في األسرة الدولية،
عمى اإلسياـ بشكؿ عممي وجوىري في قائمة عالمية لمحوافز لمطرفيف لحث عممية السالـ» .وأضاؼ
البالغ أف «مجمس وزراء الخارجية يشدد مرة أخرى عمى االقتراح األوروبي مف كانوف األوؿ 2013
بتقديـ رزمة سياسية ،اقتصاد ية وأمنية لـ يسبؽ ليا مثيؿ تتبمور ىناؾ مع الطرفيف في سياؽ الحؿ
النيائي».
ودعا البالغ األوروبي إسرائيؿ والفمسطينييف «لتجسيد التزاميـ بشكؿ فعمي بالحؿ السممي عبر أفعاؿ
وسياسات ،وذلؾ مف أجؿ إعادة بناء الثقة وخمؽ الشروط التي تسمح باستئناؼ المفاوضات المباشرة
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والجوىرية اليادفة إلنياء االحتالؿ الذي بدأ العاـ  1967وحؿ كؿ القضايا الجوىرية في التسوية
النيائية».
وكاف مصدر إسرائيمي رفيع المستوى قد أعمف أف رئيس الحكومة اإلسرائيمية ،وعمى خمفية مبادرة السالـ
الفرنسية ،سوؼ يمتقي في إحدى العواصـ األوروبية وزير الخارجية األميركي جوف كيري .وقاؿ مسؤوؿ
إسرائيمي كبير إف نتنياىو تحادث ىاتفياً مع كيري يوـ الجمعة الماضي ،وأنيما قر ار المقاء قريباً لمتباحث
وجياً لوجو .ولكف مسؤوالً أميركياً قاؿ إنو لـ يتحدد بعد موعد لمقاء ،وأف التنسيؽ ٍ
جار ،وليس واضحاً بعد
أف الجداوؿ الزمنية لنتنياىو وكيري ستسمح بالمقاء في األسبوع المقبؿ.
وكاف آخر لقاء بيف نتنياىو وكيري قد عقد قبؿ نحو نصؼ سنة ،في كانوف الثاني الماضي ،عمى ىامش
المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس .وتجري محاوالت تنسيؽ المقاء فيما تتواصؿ في الخمفية ضغوط
االسرة الدولية عمى نتنياىو لقبوؿ مؤتمر دولي الستئناؼ المفاوضات مع الفمسطينييف.
واعترفت صحيفة «إسرائيؿ اليوـ» الموالية لنتنياىو بأف المقاء مع كيري يأتي بعد فشؿ المساعي
اإلسرائيمية لمنع المؤتمر الدولي الذي تبادر اليو فرنسا في الصيؼ .وقالت الصحيفة إف الخط الرسمي
لنتنياىو ىو معارضة المبادرات الدولية ،وبالتوازي فإنو يدعو الى عقد مبادرة إقميمية تشارؾ فييا دوؿ
عربية معتدلة ،عمى أف تكوف المقصودة ىي أغمب الظف األردف ،مصر والسعودية .ودعا نتنياىو الى
تغيير المبادرة العربية التي عرضت في العاـ  2002والمتعمقة بتطبيع عالقات الدوؿ العربية مع اسرائيؿ،
الى جانب ا تفاؽ سالـ مع الفمسطينييف ،ومشروطة في أف توافؽ اسرائيؿ عمى االنسحاب الى حدود ،67
تقسيـ القدس ،اعادة ىضبة الجوالف الى سوريا والموافقة عمى حؽ العودة.
ودعا نتنياىو الدوؿ العربية الى تعديؿ المبادرة العربية مع الوضع الحالي في ضوء التغييرات في الشرؽ
االوسط .وىو يقترح اف تطبع العالقات مع اسرائيؿ وأف يتضمف االتفاؽ مع الفمسطينييف اقامة دولة
فمسطينية مجردة ،مف دوف تقسيـ القدس ،مف دوف دخوؿ الجئيف ومف دوف ذكر ىضبة الجوالف.

صحيفة السفير2016/6/21 ،
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ىرتسوغ وعباس «يبموراف» الحؿ النيائي:
حممي موسى
كشفت القناة العاشرة اإلسرائيمية النقاب عف وثيقة سرية تبمورت بيف زعيـ «المعسكر الصييوني» اسحؽ
ىرتسوغ والرئيس الفمسطيني محمود عباس حوؿ سبؿ حؿ القضايا الجوىرية في الحؿ النيائي.
وبحسب الوثيقة فإف حائط البراؽ سيبقى بيد إسرائيؿ ،فيما سيتـ تعويض الالجئيف الفمسطينييف ،عمى أف
تنسحب إسرائي ؿ مف القدس الشرقية التي ستدار مف جانب بمدية موحدة .وأثار كشؼ النقاب عف الوثيقة
عاصفة سياسية في إسرائيؿ ،حمؿ فييا اليميف ووسط اليميف عمى ىرتسوغ وحزب «العمؿ».
وكانت وثيقة التفاىمات ىذه قد تـ التوصؿ إلييا ،وفؽ القناة العاشرة اإلسرائيمية ،قبيؿ االنتخابات
اإلسرائيمية األخيرة ،حيث كاف ىناؾ انطباع بوجود احتماؿ أف يفمح ىرتسوغ و «المعسكر الصييوني» في
إسقاط رئيس الحكومة بنياميف نتنياىو وحكـ اليميف.
وقد أدار المفاوضات ممثالً عف ىرتسوغ عضو الكنيست السابؽ إفرايـ سنيو مع مسؤوؿ فمسطيني رفيع
المستوى لـ يذكر اسمو ممثالً عف عباس ،وبوساطة الناشط اليساري غرشوف باسكيف .وكاف أساس
المفاوضات اتفاؽ عمى أف تشكؿ مبادرة السالـ العربية قاعدة لمواقع اإلقميمي الجديد في الشرؽ األوسط.
ولـ يصدر أي رد فعؿ مف جانب القيادات الفمسطينية بشأف ىذه الوثيقة ،لكف ليس ىذا حاؿ إسرائيؿ حيث
تصاعدت االنتقادات الحادة ليرتسوغ واعتبار عممو خطي اًر.
وحسب الوثيقة فإف رئيس كتمة «المعسكر الصييوني» اسحؽ ىرتسوغ وافؽ عمى إعادة أراضي الضفة
الغربية وشرقي القدس لسيطرة السمطة الفمسطينية ،وفضالً عف ذلؾ ىناؾ عودة الجئيف فمسطينييف إلى
أراضي دولة إسرائيؿ ،ولكف وفؽ موافقة الطرفيف .وفي قضية الحدود وافؽ ىرتسوغ عمى نقؿ السيطرة
عمى األرض الفمسطينية بنسبة  100في المئة مف المساحة التي احتمت في حزيراف  ،1967ولكف يتـ
استبداؿ  4في المئة منيا في إطار صفقة تبادؿ أر ٍ
اض .وبخصوص القدس ،وافؽ زعيـ «المعسكر
الصييوني» عمى أف تنسحب إسرائيؿ مف األحياء العربية في القدس الشرقية لتغدو عاصمة الدولة
الفمسطينية ،عمى أف تبقى القدس ،غربييا وشرقييا ،مدينة موحدة يشرؼ عمى إدارتيا مجمس بمدي واحد
لمعاصمتيف .وتقضي الوثيقة بأنو في ما يتعمؽ بالحرـ القدسي فستشرؼ عمى إدارتو قوة متعددة
الجنسيات ،ولكف يبقى حائط البراؽ تحت السيادة اإلسرائيمية.
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وبخصوص الالجئيف فإف حؿ الخالؼ يتـ وفؽ المبادرة العربية التي تتأسس عمى القرار  194لمجمعية
العمومية لألمـ المتحدة ،والقاضي بمنح تعويضات مالية لغالبية الالجئيف واعادة رمزية لعدد منيـ عمى
قاعدة قرار مشترؾ .وفي الشأف األمني اتفؽ الطرفاف عمى تواجد إسرائيمي رمزي في غور األردف يشمؿ
تواجد نقطتيف مدرعتيف ،وأف تتـ مكافحة اإلرىاب عبر أجيزة مشتركة إلسرائيؿ واألردف وفمسطيف.
وبعد نشر فحوى الوثيقة أصدر مكتب ىرتسوغ بياناً قاؿ فيو «في االتصاالت مع رئيس السمطة
الفمسطينية خالؿ العاـ  2014بذلت جيوداً بيدؼ التوصؿ إلى تفاىمات تمنع سمفاً موجة اإلرىاب التي
توقعت وصوليا ،بالضبط مثؿ الجيد الذي أديره حالياً مف أجؿ أف ال يقود التخمي عف المبادرة لمؤتمر
إقميمي مف جانب حكومة اليميف المتطرؼ إلى أف تسقط عمينا الحرب المقبمة .وبعد جوالت الحروب
والجنازات تقريباً كؿ عاـ في العقد األخير لست عمى استعداد لإلصغاء لمشعارات التي ترى أنو ليس
بالوسع مواجية أي خطر سوى بالقوة العسكرية».
وأضاؼ ىرتسوغ أف «معظـ ترتيبات السالـ تـ التوصؿ إلييا بعد جوالت مف سفؾ الدماء قاسية بيف
الشعوب التي حاربت بعضيا .اليميف دوماً يقترح عمينا الحرب ،وبعد ذلؾ يركض إلبراـ اتفاقيات سالـ،
ونحف ببساطة نقترح قمب الترتيب ومنع مئات اآلباء واألميات مف زيارة قبور أبنائيـ .يجدر باليميف أف
يدرس ذلؾ».
وفور كشؼ النقاب عف الوثيقة أعمف وزير شؤوف القدس زئيؼ ألكيف مف «الميكود» أف «ىوة تفصؿ بيننا
وبينيـ ،وليس ليـ مكاف في حكومة يرأسيا الميكود» .وأضاؼ أف «الكشؼ عف االتفاؽ السري بيف
ىرتسوغ وأبو مازف يثبت مرة أخرى أف انتصار الميكود في االنتخابات األخيرة أنقذ دولة إسرائيؿ مف خطة
انتحارية مف التنازالت الخطيرة لمغاية التي تتضمف تقسيـ القدس .مرة أخرى ،تعرفنا إلى أي مدى حزب
العمؿ ىو اليوـ مسار متطرؼ ،ىوة واسعة تفصؿ بيينا وبينيـ».

صحيفة السفير2016/6/21 ،
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