تقرير القدس اإلخباري األسبوعي
 21-60تموز/يوليو 1620

الخبر الرئيس:
"يونسكو" تؤجؿ التصويت عمى قرار ينفي صمة الييود
باألقصى

أبرز العناوين:
 تقرير 7 :شيداء مقدسييف و 963معتقبلً منذ مطمع عاـ 2016
 ق اررات ىدـ لعدد مف المنازؿ والمنشآت في القدس

 نتنياىو :البناء بالمستوطنات ال يبعدنا عف "طريؽ السبلـ"

 وزير جيش االحتبلؿ يحظر "الحراؾ الشبابي" بالضفة والقدس
 السمطة الفمسطينية تقرر مقاطعة الرباعية الدولية

 الخارجية المصرية :المحادثات مع الجانب االسرائيمي تناولت طرح الرؤية المصرية إلحياء
"عممية السبلـ"

 شكري في ضيافة االحتبلؿ :السبلـ لـ يمت!

شؤون المقدسات:
"يونسكو" تؤجؿ التصويت عمى قرار ينفي صمة الييود باألقصى:
أجمت منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعموـ والثقافة "اليونسكو" ،يوـ الثبلثاء ( ،)7/12البت في مشروع
القرار األردني الفمسطيني المشترؾ بخصوص القدس واسبلمية المسجد األقصى المبارؾ .وتـ تأجيؿ
التصويت قبؿ دقائؽ مف بدء اإلجراءات ،ولـ يتضح ما إذا كاف سيتـ ومتى سيتـ طرح مشروع القانوف
مجدداً .وقاؿ المتحدث باسـ و ازرة الخارجية "اإلسرائيمية" عمانويؿ نحشوف" :إف دبموماسيي الدولة الييودية
بذلوا جيودا كبيرة لتحقيؽ ىذه النتيجة ،وتعمؿ الدولة العبرية بإستمرار ،سواء بصورة مباشرة أو عبر دوؿ
صديقة ،لمنع مشروع القرار ،وكذلؾ لضماف عدـ الوصوؿ إلى أغمبية".
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ،قد ذكرت يوـ األحد ( ،)7/10أف و ازرة الخارجية اإلسرائيمية،
والسفارات التابعة ليا حوؿ العالـ ،تعمؿ عمى إحباط مشروع قرار فمسطيني  -أردني في "اليونسكو" ُينكر

ارتباط اإلسرائيمييف بالمسجد األقصى ،ويتيـ االحتبلؿ بالمس بالمقدسات ،وذلؾ في محاولة لمنع تكرار
اإلىانة التي حدثت في نيساف/إبريؿ الماضي ،حيف حددت إدارة "اليونسكو" بأنو ال يوجد ارتباط ديني
لػمدولة العبرية بالمسجد األقصى وحائط البراؽ .فيما ذكرت وسائؿ إعبلـ عبرية ،يوـ اإلثنيف( ،)7/11أف
الدولة العبرية احتجت رسمياً عمى نية منظمة "اليونسكو" تبني المشروع.
جدا بالنسبة لمدولة العبرية ،مف بينيا
وتشمؿ مسودة القرار الفمسطيني – األردني ،عدة تحديدات إشكالية ً

إعادة المسجد األقصى إلى الوضع الراىف التاريخي – مصطمح جديد يعني العودة إلى الوضع الذي ساد
قبؿ حرب األياـ الستة ،خبلفًا لوثائؽ سابقة جرى فييا الحديث عف الوضع الراىف الذي سبؽ االنتفاضة
الثانية .ويحاوؿ الفمسطينيوف ،وفؽ الصحيفة ،في مشروع القرار شطب أي وجود ييودي في المسجد
األقصى ،وعمى امتداد الوثيقة يجري التطرؽ إلى الدولة العبرية كقوة محتمة ،وتـ تكرار مقولة إف الدولة
العبرية تخرؽ المعاىدات الدولية ،بما في ذلؾ معاىدة "جنيؼ" ومعاىدة "الىاي".
أيضا أف باحة حائط البراؽ ىي جزء مف المسجد األقصى ،والحائط والساحة كاممة وقؼ
ويؤكد النص ً

إسبلمي ال حؽ لمييود فييا وفي مشروع القرار ،يتيـ األردنيوف والفمسطينيوف الدولة العبرية بػ"إنشاءات
متطفمة وحفر أنفاؽ وحفريات تحت األرض" و"اعتداءات عمى األماكف المقدسة وأماكف الصبلة".
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وتضمف القرار انتقادات لػمدولة العبرية بسبب الحفريات في شرقي القدس المحتمة ،وحضيا عمى وقؼ
االعتداءات واإلجراءات غير القانونية ضد حرية العبادة ودخوؿ المسمميف إلى المقدس وخاصة المسجد
األقصى وعدـ التدخؿ في إدارة المسجد وأعمار المصميف وجنسياتيـ وأماكف سكناىـ ما داموا مسمميف.
وضـ القرار انتقادات الذعة لػمدولة العبرية أيضا بػ"زرع قبور ييودية" وىمية في مقابر المسمميف،
واالستمرار في تحويؿ الكثير مف اآلثار اإلسبلمية والبيزنطية إلى ما ُيسمى بالحمامات الييودية الطقوسية

أو إلى أماكف صبلة ييودية.

وحسب جيات إسرائيمية؛ فإف الوثيقة تشكؿ محاولة إلعداد الئحة اتياـ ضد الدولة العبرية لتقديميا في
الوقت المناسب إلى محكمة الجنايات الدولية في الىاي بسبب أعماليا في األقصى.

المركز الفمسطيني لئلعبلـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/7/12 ،

المستوطنوف يستأنفوف اقتحامات األقصى:
أدى أكثر مف  150مصؿ فمسطيني ،صباح األربعاء ( )7/6صبلة عيد الفطر في المسجد األقصى.
وحيا الشيخ يوسؼ أبو سنينو ،خطيب المسجد األقصى ،المصميف عمى "إعمار المسجد خبلؿ شير
رمضاف" رغـ القيود اإلسرائيمية ،داعياً إلى استمرار "إعمار المسجد ما بعد شير رمضاف لتأكيد تمسكيـ
بالمسجد الذي يواجو تحديات خطيرة"ُ .يذكر أف السمطات اإلسرائيمية لـ تسمح سوى لبضع مئات مف

سكاف قطاع غزة بأداء الصبلة في المسجد األقصى.

وحولت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي ،مدينة القدس المحتمة ،إلى ثكنة عسكرية في الجمعة ( )7/8األولى
بعد شير رمضاف ،وثالث أياـ عيد الفطر .ودفعت قوات االحتبلؿ بالعشرات مف الجنود اإلسرائيمييف إلى
مداخؿ البمدة القديمة ،وشرع الجنود بالتفتيش لكؿ مف يريد الصبلة باألقصى .وقد منعت سمطات االحتبلؿ
مواطني الضفة الغربية مف الصبلة في المسجد األقصى إال لمف يحمموف تصاريح خاصة بذلؾ .وفي
السياؽ توجو نحو  300مف الفمسطينييف في قطاع غزة ممف تزيد أعمارىـ عف الػ  60عاماً لمصبلة في
المسجد األقصى عبر حاجز بيت حانوف/إيرز.
وتبنت "جماعات المعبد" طمباً تقدمت بو عائمة المستوطنة الييودية "ىميؿ يافي" ،التي قُتمت في مستوطنة
"كريات أربع" بالخميؿ مؤخ اًر إلى رئيس حكومة االحتبلؿ القتحاـ المسجد األقصى المبارؾ صباح األحد
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( ،)7/10إلقامة طقوس تأبينية فيو لممستوطنة ولمحاخاـ "ميخائيؿ مارؾ" .وكانت عائمة المستوطنة "يافي
مدعوا إلقامة حفؿ تأبيني ليا
تقدمت" بطمب لشرطة االحتبلؿ باقتحامات واسعة لؤلقصى بمشاركة 250
ً
ولمحاخاـ المذكور برحاب األقصى ،إال أف شرطة االحتبلؿ أكدت أنيا ستوافؽ عمى ذلؾ في حاؿ
الحصوؿ عمى موافقة رئيس الوزراء "نتنياىو".
وعاودت المجموعات االستيطانية ،صباح األحد ( ،)7/10اقتحاـ المسجد األقصى المبارؾ بعد إغبلؽ
مستوطنا اقتحموا المسجد األقصى لتعود
يوما .ووفقا لػ"قدس برس" فإف أكثر مف 18
ً
"باب المغاربة" ً 12
مجددا إلى وضعيا السابؽ بعد إغبلقو خبلؿ فترتي رمضاف وعيد الفطر.
االقتحامات
ً
ورصدت إحصائيات أجرتيا "قدس برس" اقتحاـ  1357مستوطناً وجندياً إسرائيمياً لباحات المسجد

األقصى ،خبلؿ شير حزيراف/يونيو الماضي ،حيث قاموا بجوالت استكشافية في المسجد ،وتمقوا شروحات
حوؿ "المعبد" .وأصيب ما ال يقؿ عف  67مصؿ مسمـ مف جنسيات مختمفة كانوا قد اعتكفوا في المصمى
القبمي بالمسجد األقصى خبلؿ رمضاف.
وفي السياؽ ،نددت دائرة شؤوف القدس في منظمة التحرير الفمسطينية بالدعوات العنصرية لجماعات
"المعبد" باقتحاـ واسع لباحات المسجد االقصى المبارؾ .ورفضت الدائرة في ىذه الدعوات العنصرية،
وطالبت الدائرة المجتمع الدولي بضرورة الضغط عمى حكومة االحتبلؿ االسرائيمي التي تضرب بعرض
الحائط القانوف الدولي وتخترقو بكؿ وقاحة.
وجدد مستوطنوف ،يوـ اإلثنيف ( ،)7/11اقتحاميـ لممسجد األقصى المبارؾ ،مف باب المغاربة ،بحراسات
معززة ومشددة مف شرطة االحتبلؿ الخاصة.
واقتحـ  221مستوطناً يوـ الثبلثاء ( )7/12ساحات وباحات المسجد األقصى المبارؾ ،ضمف االنتياكات
اليومية التي يقوـ بيا المستوطنوف بحماية قوات االحتبلؿ .في المقابؿ واصمت قوات االحتبلؿ منع نساء
القائمة الذىبية مف دخوؿ المسجد األقصى المواتي اعتصمف قبالة بواباتو .بدوره ،دعا نائب رئيس الحركة
اإلسبلمية الشيخ كماؿ خطيب ،إلى شد الرحاؿ إلى المسجد األقصى ،عمى خمفية دعوات اإلسرائيمية
القتحامو.
وأدانت و ازرة الخارجية الفمسطينية بأشد العبارات إقداـ مجموعات مف المستوطنيف اقتحاـ المسجد األقصى
المبارؾ صباح الثبلثاء ،بإشراؼ مف قائد "شرطة لواء القدس" وبمشاركة ضباط كبار وأفراد مف قوات
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االحتبلؿ الخاصة ،واقداميـ عمى إقامة مراسـ تأبيف لمقتيمة "ىاليؿ يافا أريئيؿ" في سابقة خطيرة .وحممت
"الخارجية" الحكومة اإلسرائيمية ورئيسيا المسؤولية الكاممة عف ىذا التدىور الخطير في األوضاع،
وتداعياتو عمى األوضاع في القدس والمنطقة ،وطالبت المجتمع الدولي ومؤسسات األمـ المتحدة
ومنظماتيا المختصة لسرعة التحرؾ مف أجؿ وقؼ ىذا التصعيد اإلسرائيمي الخطير.
فيما أداف عضو المجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفمسطينية ،رئيس دائرة شؤوف القدس ،أحمد قريع،
اقتحاـ المستوطنيف باحات المسجد األقصى .وحمؿ حكومة االحتبلؿ المسؤولية كاممة عما يجري مف
عمميات تيويد وتدنيس لممقدسات ومحاوالت القضاء عمى الوجود العربي الفمسطيني في المدينة المقدسة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لئلعبلـ،
2016/7/12
شؤون المقدسيين:
تقرير 7 :شيداء مقدسييف و 963معتقبلً منذ مطمع العاـ
وثؽ مركز معمومات وادي حموة المقدسي ،استشياد  7مقدسييف ،بينيـ طفمة وسيدة وفتى ،برصاص قوات
االحتبلؿ "اإلسرائيمي" ،خبلؿ النصؼ األوؿ مف العاـ الحالي .وأوضح المركز المقدسي ،في تقرير صادر
عنو يوـ السبت ( ،)7/9أف الشيداء أعدموا بدـ بارد بحجة محاولة تنفيذ عمميات طعف أو إطبلؽ نار،
مؤكداً أف قوات االحتبلؿ استخدمت السبلح لقتؿ الفمسطينييف كخيار أوؿ ،إذ لـ يتـ اعتقاليـ أو إصابتيـ
بمناطؽ غير قاتمة رغـ إمكانية ذلؾ.
ٍ
عقاب لعائبلتيـ ،ضمف
ولفت إلى مواصمة سمطات االحتبلؿ احتجاز جثاميف  6شيداء مقدسييف ،في
سمسمة مف العقوبات التي تتخذ ضدىـ ،منذ المحظات األولى الستشياد أبنائيـ .كما وثؽ المركز اعتقاؿ
 963مقدسياً ،خبلؿ النصؼ األوؿ مف العاـ الحالي ،بينيـ  47امرأة ،و 58مسناً ،و 366قاص اًر ،الفتاً
إلى أف مف بيف القاصريف المقدسييف المعتقميف  32طفبلً أعمارىـ أقؿ مف جيؿ المسؤولية (أقؿ مف 12
عاماً) ،و 12أنثى.

ٍ
صعيد آخر ،رصد مركز "وادي حموة" ،اقتحاـ المسجد األقصى ،خبلؿ النصؼ األوؿ مف العاـ
عمى
ٍ
تصعيد خطير ،اقتحمت قوات االحتبلؿ بوحداتيا المختمفة المسجد
الجاري مف  6272مستوطناً .وفي
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األقصى في العشر األواخر مف رمضاف ،لتأميف اقتحاـ المستوطنيف ،وىاجمت المصميف المعتكفيف
بالقنابؿ الصوتية واألعيرة المطاطية وبغاز الفمفؿ ،وأصابت العشرات منيـ.
وأبعدت سمطات االحتبلؿ ،وفؽ تقرير المركز ،خبلؿ النصؼ األوؿ مف العاـ  143شخصاً عف المسجد
األقصى ،لفترات متفاوتة تراوحت بيف أسبوع و 6أشير .كما أبعدت سمطات االحتبلؿ رانية العباسي،
وىي زوجة األسير المقدسي عبلء الديف العباسي ،إلى الضفة الغربية بحجة اإلقامة غير القانونية في
القدس ،ألنيا تحمؿ ىوية الضفة وليس بحوزتيا تصريح إقامة.
إلى ذلؾ ،بيف "وادي حموة" اعتداءات المستوطنيف ضد المقدسييف؛ إذ خط المستوطنوف شعارات عنصرية
ضد المسيحييف عمى كنيسة رقاد العذراء البندكتانية األلمانية ،وعمى جدراف معيد "الكينوت التابع
لمبطريركية األرثوذكسية" في جبؿ "صييوف" بالقدس القديمة ،واعتدوا عمى  3مقدسييف بالضرب المبرح
بغربي القدس.
ووفقاً لممركز؛ فإف االحتبلؿ يمارس عقوبات جماعية ومبلحقات لذوي الشيداء واألسرى ،فقد ألغت
مخابرات االحتبلؿ معاممة "لـ الشمؿ" لجميع أفراد عائمة الشييد فؤاد الكساؼ أبو رجب.

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2016/7/9 ،
االحتبلؿ يواصؿ التشديد عمى المقدسييف:
نصبت قوات االحتبلؿ فجر السبت ( )7/9حاج اًز لتفتيش المركبات والتدقيؽ في ىويات المواطنيف قرب
مفرؽ واد الربابة ببمدة سمواف في القدس المحتمة .في حيف نكمت قوات االحتبلؿ ،مساء األحد (،)7/10
بالشاب أحمد محمد أبو زىرة مف جنيف أثناء محاولتو دخوؿ القدس المحتمة.

المركز الفمسطيني لئلعبلـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +صحيفة القدس المقدسية،
2016/7/11
قرارات ىدـ لعدد مف المنازؿ والمنشآت في القدس:
أقرت محكمة "العدؿ العميا" اإلسرائيمية ،يوـ الخميس ( ،)7/7ىدـ منزؿ عائمة الشاب ببلؿ أبو زيد،
المتيـ بمساعدة شيداء قباطي الثبلثة في تنفيذ عممية بالقدس في شير شباط/فبراير الماضي ،وأسفرت
في حينو عف مقتؿ ُمجندة واصابة جندييف آخريف .وأوضحت وسائؿ إعبلـ عبرية ،أف المحكمة رفضت
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التماسا قُدـ مف قبؿ عائمة المتيـ بمساعدة المنفذيف وتوفير األسمحة ليـ ،لمنع ىدـ المنزؿ ،واعتبرتو
ً
ئيسا في العممية.
شري ًكا ر ً

مف جية أخرى ،سممت طواقـ تابعة لبمدية االحتبلؿ اإلسرائيمي في القدس ،يوـ األحد ( ،)7/10مجموعة

المطؿ عمى القدس القديمة ،غرامات مالية،
مف سكاف شارع الدبة والحردوب في حي جبؿ الزيتوف /الطور ُ
بسبب ما أسمتو "مخالفات بناء" .وصادرت طواقـ تابعة لدائرة اآلثار االسرائيمية ،بضائع مف محؿ تجاري
في شارع الواد يعود لعائمة الحروب بقيمة  600ألؼ دوالر أميركي .وأوضح المتضرر أبو حبيب
الحروب ،أف طواقـ اآلثار برفقة قوات االحتبلؿ اقتحمت محمو التجاري وشرعت بتفريغو ومصادرة بضائع
وصمت قيمتيا إلى اكثر مف  600ألؼ دوالر ،الفتًا إلى أف ىذه العممية تمت بأمر مف محكمة االحتبلؿ
بادعاء بيع القطع األثرية.
وىدمت جرافات االحتبلؿ وسط حراسة كبيرة مف قوات الشرطة وجنود حرس الحدود ،صباح الثبلثاء
( )7/12مزرعة ومجموعة مف الخياـ ومرآبا لتصميح المركبات تعود لممواطف أشرؼ الجوالف  ،في بمدة
عناتا شماؿ شرؽ القدس المحتمة؛ بحجة عدـ الترخيص.

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +المركز الفمسطيني لئلعبلـ،
2016/7/12
ويفرج عف آخريف:
ويبعد ُ
االحتبلؿ يمدد توقيؼ عدد مف المقدسييفُ ..

عاما) ،بعدما
أفرجت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي ،عف األسير المقدسي نائؿ رفيؽ إبراىيـ سميب (ً 42

عاما و 9أشير بشرط إبعاده
عاما) داخؿ سجوف االحتبلؿ مف أصؿ محكوميتو البالغة ً 30
أمضى (ً 23
عف مدينة القدس لفترة سجنو األصمية المتبقية ،بحيث يكوف مكاف سكنو في مدينة الناصرة داخؿ أراضي

الػ .48ودخؿ األسير المقدسي رمضاف مشاىرة ،مف سكاف حي جبؿ المكبر جنوب شرؽ القدس المحتمة،
مؤبدا) .واألسير مشاىرة أب
عامو الػ 15في سجوف االحتبلؿ ،مف أصؿ حكـ بالسجف لمدة (20
ً

لطفمتيف ،تعرض منزؿ عائمتو لميدـ عمى يد سمطات االحتبلؿ ،ويعتبر أحد قادة الحركة األسيرة ،كما
اعتقمت قوات االحتبلؿ شقيقو فيمي بعد  6أشير مف اعتقالو ،وأصدرت بحقو الحكـ ذاتو وىو (20
مؤبدا).
ً
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فيما فرضت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي الحبس المنزلي "المفتوح" ،عمى األسيريف المقدسييف ،الشقيقيف:
رأفت ومحمد بصوص مف سكاف حي بطف اليوى في بمدة سمواف جنوب المسجد األقصى كشرط لئلفراج
عنيما .كما فرض االحتبلؿ عمى الشقيقيف غرامة بقيمة سبعة آالؼ شيكؿ وكفالة بقيمة  40ألؼ شيكؿ
بحاؿ اإلخبلؿ بالشروط .يذكر أف األسيريف بصوص اعتقبل مطمع الشير الجاري أثناء ذىابيما لصبلة
الجمعة األخيرة مف شير رمضاف الفضيؿ بالمسجد األقصى المبارؾ.
مف جية أخرى ،قضى  9أطفاؿ قاصروف مف أىالي القدس المحتمة ،أياـ عيد الفطر السعيد ،داخؿ
مؤسسات لؤلحداث تحتجزىـ سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي فييا منذ عدة أشير مبعديف عف أىميـ وأحبتيـ.
وقدـ مكتب المدعي العاـ اإلسرائيمي في القدس المحتمة سابقة قضائية يوـ األحد ( ،)7/10دعوى لدى
محكمة االحتبلؿ المركزية بالمدينة ضد فتييف فمسطينييف ،يطمب فييا إلزاميما بدفع مبمغ  6912شيكؿ
بعد أف ألقيا الحجارة عمى القطار الخفيؼ ،وتسببا في كسر نافذتو .وتزعـ الدعوى أف الفتييف تعمدا
إحداث أضرار في القطار الخفيؼ ،واإلضرار باألمف والسبلمة العامة ،وأف اإلجراء جزء مف تطبيؽ
"سيادة القانوف" ضد "مثيري الشغب" ووضع حد إللقاء الحجارة والزجاجات الحارقة.
ومددت محكمة االحتبلؿ اعتقاؿ األسيرة الجريحة شروؽ دويات مف حي جبؿ المكبر جنوب شرؽ القدس
المحتمة إلى ( )9/17القادـ ،عمماً أنيا اعتُقمت بعد إصابتيا برصاص مستوطف في شارع الواد داخؿ
القدس القديمة ،بزعـ محاولتيا تنفيذ عممية طعف قبؿ عدة أشير في المنطقة .كما مددت محكمة
عمما أنيما
االحتبلؿ ،اعتقاؿ الطفميف القاصريف شادي فراح وأحمد الزعتري مف سكاف القدس المحتمة ً
نظر لصغر سنيما .فيما أجمت محكمة االحتبلؿ
محتجزاف في مصمحة لؤلحداث تابعة لسمطات االحتبلؿ ًا

"الصمح" ،محاكمة الصحفية المقدسية سماح الدويؾ والطفؿ المقدسي القاصر أحمد مناصرة.

مف جية أخرى ،قررت سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي ،إبعاد الناشطة الفمسطينية مدليف عيسى ،مف
األراضي المحتمة عاـ  ،48عف القدس القديمة والمسجد األقصى المبارؾ لمدة أسبوع .وقالت إف الشرطة
عرضت أماميا خبلؿ التحقيؽ منشورات عمى صفحتيا في الفيسبوؾ دعت إلى شد الرحاؿ لممسجد
يضا ودعوة إلثارة الشغب في القدس واألقصى ومنعوىا مف كتابة مثؿ ىذه
األقصى ،معتبرةً إياىا تحر ً
المنشورات.
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عاما عمى األسير ببلؿ أبوغانـ مف جبؿ المكبر
وقضت محكمة االحتبلؿ بالسجف المؤبد  3مرات وً 60
في القدس المحتمة منفذ "عممية الباص" مع الشييد بياء عمياف ،وكذلؾ تعويض القتمى والمصابيف بقيمة
مميوف و 900ألؼ شيكؿ .وكاف االحتبلؿ وجو الئحة اتياـ بحؽ الناشط في حركة حماس وأحد منفذي
عممية القدس التي قتؿ فييا ثبلثة مستوطنيف وجرح  11آخروف ونفذىا األسير أبو غانـ والشييد بياء
عمياف.

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +المركز الفمسطيني لئلعبلـ،
2016/7/11
االحتبلؿ يعتقؿ عدداً مف المقدسييف:
ذكرت مصادر عبرية ،يوـ األربعاء ( ،)7/6أف قوات االحتبلؿ اعتقمت فتى مقدسياً يبمغ مف العمر 16
عاما مف سكاف العيسوية بتيمة إلقاء زجاجات حارقة عمى مستشفى "ىداسا" في شرقي القدس قبؿ
ً

أسبوعيف.

وأعمنت قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي ،يوـ األحد ( ،)7/10اعتقاؿ  3أطفاؿ مف قرية "العيساوية" ،زاعمة
االشتباه بيـ برشؽ الحجارة و"المولوتوؼ" باتجاه مركبات المستوطنيف قرب مستوطنتي "معاليو أدوميـ"،
و"التمة الفرنسية" ،وقرب مشفى "ىداسا ىار ىتسوفيـ" "اإلسرائيمي" خبلؿ األسابيع األخيرة.
واعتقمت قوات االحتبلؿ ،فجر اإلثنيف ( ،)7/11الشاب شاكر مصطفى مف بمدة العيسوية وسط القدس
المحتمة ،واقتادتو الى أحد مراكز التوقيؼ والتحقيؽ في المدينة المقدسة .واعتقمت قوات االحتبلؿ
اإلسرائيمي ،عصر اإلثنيف ،المواطف المقدسي أحمد خضر صياـ وابنو مصطفى بعد االعتداء عمييما أماـ
منزليما بحي وادي حموة في بمدة سمواف جنوب المسجد األقصى .فيما اعتقؿ االحتبلؿ يوـ الثبلثاء
( )7/12عبلء أبوعيشة مف كفر عقب بالقدس المحتمة.

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لئلعبلـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"،
2016/7/12
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العميا اإلسرائيمية تميؿ النيابة العامة حتى  7/24إليجاد طريقة إلعادة جثاميف الشيداء:
أفاد محامي ىيئة شؤوف األسرى والمحرريف محمد محمود يوـ الثبلثاء ( ،)7/12أف المحكمة اإلسرائيمية
العميا ،أميمت النيابة اإلسرائيمية حتى تاريخ  24مف الشير الحالي ،إليجاد آلية مناسبة لئلفراج التدريجي
عف جثاميف الشيداء المحتجزة لدى السمطات اإلسرائيمية .وبيف المحمود أف عدد الجثاميف المحتجزة لدى
االحتبلؿ اإلسرائيمي ( 8جثاميف) مف محافظة القدس ،وأف احتجازىـ يأتي ألسباب عنصرية وحقد ال
إنساني ،بيدؼ االنتقاـ مف عائبلت وأسر الشيداء ،وأف ذلؾ مخالؼ لكؿ األعراؼ والقوانيف الدولية.

صحيفة القدس المقدسية2016/7/12 ،
شؤون االحتالل:
عائمة أبو خضير تطالب بيدـ منازؿ قتمة ابنيا:
ذكر موقع القناة العبرية العاشرة ،مساء األربعاء ( ،)7/6أف عائمة الفتى محمد أبو خضير الذي قتؿ خنقًا
جديدا لمحكمة
التماسا
وحرقًا عمى يد مجموعة مف المستوطنيف المتطرفيف في صيؼ عاـ  ،2014قدمت
ً
ً

"العدؿ العميا" في الدولة العبرية تطالب فيو بيدـ منازؿ عوائؿ القتمة.

وقالت العائمة في التماسيا" :إذا كانت الدولة العبرية تريد تطبيؽ القانوف ضد ما تسميو اإلرىاب ،فميكف
عمى قدـ المساواة بيف الييود والفمسطينييف ،فقتمة ابننا إرىابيوف باعتراؼ كؿ القوانيف وباعتراؼ المحكمة
التماسا
التي أصدرت ق ار ار ضدىـ" .وأشار الموقع إلى المحكمة أف الجزائية بالقدس كانت رفضت سابقًا
ً
مماثبلً بزعـ أف عوائؿ مرتكبي الجريمة لـ يكونوا مسؤوليف عف أفعاليـ.

صحيفة القدس المقدسية2016/7/6 ،
نتنياىو :البناء بالمستوطنات ال يبعدنا عف "طريؽ السبلـ"
عبر رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو ،يوـ األربعاء ( ،)7/6عف رفضو لبلنتقادات األمريكية
واألوروبية لنية الدولة العبرية بناء المئات مف الوحدات السكنية في المستوطنات بالضفة الغربية وفي
شرقي القدس المحتمة .ورأى تننياىو أف "ما ُيبعد السبلـ ليس البناء في القدس ومستوطنة معاليو أدوميـ،
وانما التحريض المستمر ضد الدولة العبرية ،ورفض جيراننا خوض مفاوضات سممية معنا".
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مف جية أخرى ،قاؿ وزير الحرب اإلسرائيمي أفغيدور ليبرماف ،إف الحكومة الحالية ستواصؿ البناء في
المستوطنات وتعزيز الوضع األمني لمواجية اليجمات الفمسطينية .ونقمت وسائؿ إعبلـ عبرية عف
ليبرماف قولو إف الجيش يتخذ إجراءات لتوفير األمف لممستوطنيف في الضفة الغربية ومناطؽ أخرى
لحمايتيـ مف أي ىجمات.

صحيفة القدس المقدسية2016/7/6 ،
 41.5مميوف شيكؿ إضافية لػ"حراسة" مستوطني شرقي القدس
طالبة و ازرة مالية االحتبلؿ تحويؿ مبمغ  14.5مميوف شيكؿ بيدؼ زيادة حراسة المستوطنيف شرقي مدينة
القدس المحتمة .ووفقًا لممعطيات التي تقدميا و ازرة مالية االحتبلؿ فإف تكمفة تأميف كؿ مستوطف في
القدس المحتمة يكمؼ الميزانية نحو  30ألؼ شيكؿ سنوياً.
وتأتي ىذه الخطوة في أعقاب استمرار عمميات المقاومة التي تستيدؼ المستوطنيف في مدينة القدس عمى
تتويجا
وجو الخصوص ،وفي باقي مدف الضفة الغربية عقب انطبلؽ انتفاضة القدس ،كما أنيا تأتي
ً

لبلتفاقيات التي وقعت في االئتبلؼ الحكومي الذي شكمو حزب "الميكود" و"البيت الييودي" وأحزاب
الحريديـ.

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2016/7/7 ،
إصابة ثبلثة جنود إسرائيمييف بعممية دىس ومقتؿ مستوطف:
أصيب يوـ األربعاء ( ،)7/6ثبلثة جنود إسرائيمييف بجروح وصفت بالمتوسطة ،في عممية دىس نفذىا
فمسطيني ،عمى شارع رقـ  60بالخميؿ ،جنوب الضفة المحتمة .ووصؼ موقع  0404العبري ،ما جرى
بأنو ىجوـ "إرىابي" في إشارة إلى أنيا عممية فدائية ،الفتاً إلى نقؿ الجنود المصابيف إلى المستشفى.
وذكرت مصادر عبرية ،يوـ الخميس ( ،)7/7أنو تـ العثور عمى جثة مستوطف إسرائيمي قرب مستوطنة
"معاليو أدوميـ" ،الواقعة شرؽ القدس .وأوضحت المصادر العبرية أف طمقات مف مسدس أصابت
المستوطف وأدت إلى مقتمو ،مرجحةً أف يكوف الحادث ألسباب "جنائية".

المركز الفمسطيني لئلعبلـ +صحيفة القدس المقدسية2016/7/7 ،
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عضو "كنيست" توقع انتخابات مبكرة بسبب شبيات ضد نتنياىو
توقع أرئيؿ مرغميت عضو "الكنيست" عف ائتبلؼ "المعسكر الصييوني" ،يوـ السبت ( ،)7/9أف تشيد
الساحة السياسية في الدولة العبرية انتخابات في المدى القريب بعد الحديث عف شبيات جنائية ضد
رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو .وأضاؼ مرغميت "إف رئيس الوزراء يقضي أغمب وقتو في إسكات الشبيات
انتخابيا ،تُعد شبيات
دعما
ً
والتحقيقات ،وأف الشبيات التي تحوـ حولو ً
حاليا حوؿ تمقيو أمواالً ىي ليست ً

خطيرة ليا أساس أكثر مف أي وقت مضى" .وأعرب عف أممو في تحرؾ فعاؿ مف قبؿ األجيزة القانونية
ضد نتنياىو والتحقيؽ معو.
فحصا يجري ضد نتنياىو بخصوص غسؿ أمواؿ عمى نطاؽ واسع.
وكانت القناة العاشرة ذكرت مساء أف
ً

حاليا المستشار القانوني لمحكومة ونيابة القدس في مسألة تحويؿ ىذا الفحص إلى تحقيؽ
وأنو ينظر ً

رسمي.

صحيفة القدس المقدسية2016/7/9 ،
مخططات لبناء  169وحدة استيطانية جديدة في القدس:
قالت منظمة "السبلـ اآلف" الناشطة بمراقبة االستيطاف في الضفة الغربية يوـ السبت ( )7/9إف حكومة
االحتبلؿ ستنشر مخططات لبناء  169وحدة استيطانية جديدة شرقي القدس المحتمة خبلؿ الفترة المقبمة.
وكاف المكتب "الوطني لمدفاع عف األرض ومقاومة االستيطاف" قد أكد أنو تـ اإلعبلف عف المصادقة عمى
خطط لبناء نحو  800وحدة سكنية لممستوطنيف في "شرقي القدس" المحتمة وفي محيطيا ،كما سيقاـ
 560منزالً في مستوطنة "معاليو أدوميـ" قرب القدس ،و 140منزال آخر في "راموت" ونحو  100في
"ىار حوما" وفي "بسغات زئيؼ".
وفي سياؽ الدعـ الحكومي لممستوطنات والمستوطنيف طالبت و ازرة مالية االحتبلؿ لجنة المالية في
"الكنيست" اإلسرائيمي بتحويؿ مبمغ  14.5مميوف شيكؿ بيدؼ زيادة حراسة المستوطنيف والوحدات
االستيطانية المقامة عمى أراضي الفمسطينييف في الجزء الشرقي مف مدينة القدس المحتمة .

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2016/7/9 ،
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المدعي العاـ االسرائيمي يقرر فتح تحقيؽ جنائي ضد نتنياىو:
أعمف المدعي العاـ اإلسرائيمي افيخاي مندلبميت ،مساء األحد ( ،)7/10فتح تحقيؽ جنائي ضد رئيس
الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو .وبحسب بياف مندلبميت فإنو سيتـ التحقيؽ مع نتنياىو في جممة مف
مشير إلى أف تحقيقًا أجري مف قبؿ وحدة التحقيقات واالستخبارات في الشرطة
ًا
القضايا والشبيات ضده،
حوؿ تمؾ الممفات وتـ تقديمو إليو (الى المدعي العاـ) .وأشار إلى أف مشاورات تجري مع مستشاريف
قانونييف وكبار المسؤوليف في و ازرة العدؿ وادارة التحقيقات واالستخبارات بالشرطة في ىذا اإلطار.

صحيفة القدس المقدسية2016/7/10 ،
وزير جيش االحتبلؿ يحظر "الحراؾ الشبابي" بالضفة والقدس
أمر بػ "حظر"
قالت اإلذاعة العبرية العامة إف وزير الجيش في حكومة االحتبلؿ ،أفيغدور ليبرماف ،أصدر ًا
تنظيـ "الحراؾ الشبابي" العامؿ في الضفة الغربية والقدس المحتمتيف .وأفادت اإلذاعة العبرية أف القرار

تنظيما غير قانوني" ،زاعمةً أنو يعمؿ بتوجيو مف حزب اهلل المبناني وايراف .وادعت
َيعتبر الحراؾ الشبابي " ً
نقبل عف مصادر أمنية إسرائيمية ،أف الحراؾ الشبابي يتمقى أمو ًاال مف قائدي التنظيـ
اإلذاعة العبريةً ،
وىما؛ منير شفيؽ سميـ عسمي (مقيـ في لبناف) وحممي عطية محمد بمبيسي (مقيـ في األردف).

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2016/7/11 ،
ىآرتس :الشرطة اإلسرائيمية تتعمد استفزاز سكاف شرقي القدس
كشفت صحيفة ىآرتس العبرية ،يوـ الثبلثاء ( ،)7/12عف تقارير صدرت عف الشرطة اإلسرائيمية تشير
إلى تعمد جنود االحتبلؿ ،االحتكاؾ بالفمسطينييف الفتعالؿ مواجيات مع الشباف في أحياء شرقي القدس
المحتمة.
وأشارت الصحيفة إلى تحقيؽ أجري بشأف حادثة استفزاز متعمد مف قبؿ عناصر الشرطة ضد مجموعة
مف الشباف في العيسوية خبلؿ شير كانوف أوؿ/ديسمبر المنصرـ ،ما أدى حينيا إلصابة الطفؿ أحمد أبو
عاما) بجروح خطيرة واستم ارره في العبلج لمدة  3أسابيع عمى جياز التنفس الصناعي.
الحمص (ً 12

03

توتر في شرقي القدس ،حيث تندلع مواجيات بشكؿ شبو
وتقوؿ الصحيفة "بأف العيسوية مف أكثر المناطؽ ًا

يومي ،فيما تطمؽ الشرطة العناف ألفرادىا لتعمد استفزاز الشباف".

ويقوؿ آف سوتشي مف جمعية "حقوؽ المواطف في إسرائيؿ" ،بأف ىذا السموؾ غير مقبوؿ ،وييدؼ إلى
خمؽ وضع يسمح لمشرطة باستخداـ أسمحة فتاكة مثؿ روجر والكرات المعدنية التي تسبب إصابات دامية،
ما يعكس رغبة الشرطة بتجاىؿ الحياة البشرية وايذاء الناس األبرياء كما ثبت في حادثة أبو الحمص.

صحيفة القدس المقدسية2016/7/12 ،
قانونا يقيد عمؿ جمعيات ترصد انتياكات االحتبلؿ
"الكنيست" يقر ً

صادؽ "الكنيست" اإلسرائيمي ،مساء اإلثنيف ( ،)7/11عمى مشروع قانوف ُيقيد عمؿ الجمعيات المناىضة

لسموؾ الجيش اإلسرائيمي ضد الفمسطينييف في الضفة الغربية والتي تتمقى تمويبلً مف دوؿ أو منظمات
أجنبية إببلغ السمطات المختصة بذلؾ.
وقالت اإلذاعة العبرية العامة إف "كتؿ المعارضة انتقدت بشدة القانوف ،واعتبرت أنو يستيدؼ الجمعيات
اليسارية لحقوؽ اإلنساف خاصة ،التي ينشط بعضيا في الضفة الغربية كمنظمة بتسيمـ (حقوقية) ،التي
توصؼ مف قبؿ اليميف اإلسرائيمي بالخائنة كونيا تصدر تقارير عف انتياكات الجيش اإلسرائيمي في
نائبا في "الكنيست" صادقوا عمى القانوف مقابؿ
الضفة" .وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أف ً 57
عضوا مف أصؿ  ،120فيما تغيب الباقوف .ويعتبر مشروع القانوف نافذا بعد إق ارره بالقراءتيف
رفض 48
ً
الثانية والثالثة في "الكنيست".

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2016/7/12 ،
التفاعل مع القدس:
ىنية :االقتتاؿ داخؿ األمة يحرؼ البوصمة عف القدس
دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيؿ ىنية الشعب الفمسطيني واألمة العربية
واإلسبلمية لموقوؼ بوجو االحتبلؿ اإلسرائيمي .وأوضح ىنية خبلؿ خطبة العيد ،أف االقتتاؿ ما بيف
شعوب األمة العربية واالسبلمية ،ومف صراعات طائفية ،وتفجيرات دموية ،ييدؼ لحرؼ البوصمة عف
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القدس والمسجد األقصى .وقاؿ ىنية إف االحتبلؿ فشؿ في محاوالتو بتركيع أىؿ الضفة واخماد انتفاضة
القدس ،مضيفاً "واىـ مف يظف أف االحتبلؿ والتنسيؽ األمني قادراف عمى تركيع وتصفية واخماد
االنتفاضة".

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2016/7/6 ،
واشنطف :البناء االستيطاني بالقدس سيطرة ممنيجة عمى األراضي
قالت و ازرة الخارجية األمريكية ،يوـ الثبلثاء ( ،)7/5إف "التقارير بشأف خطط إسرائيمية لبناء مئات المنازؿ
الجديدة في الضفة الغربية وشرؽ القدس ،تبدو -إف صحت -جزًءا مف عممية ممنيجة تقوض الجيود
الرامية لمتوصؿ إلى اتفاؽ سياسي مع الفمسطينييف".

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2016/7/6 ،
إدانات اسبلمية لمتوسع االستيطاني في القدس:
ندد المتحدث باسـ و ازرة الخارجية اإليرانية بيراـ قاسمي بقوة باستمرار االحتبلؿ اإلسرائيمي في بناء
المستوطنات ،وقاؿ" :إف استمرار ىذه اإلجراءات يعني االستيزاء بالقوانيف والمعاىدات الدولية مف
المحتميف اإلسرائيمييف ،ويجب أف تتوقؼ عمي الفور" .وأضاؼ" :ندعو ثانية الضمائر الحية والمؤسسات
والمنظمات الدولية لمتخفيؼ مف معاناة وآالـ الفمسطينييف المظموميف والرازحيف تحت االحتبلؿ".
وعبرت الحكومة األردنية عف رفضيا المطمؽ لمسياسات اإلسرائيمية االستيطانية ،وقرارىا إنشاء
مستوطنات ،جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة في الضفة الغربية .وقاؿ وزير الدولة لشؤوف اإلعبلـ الناطؽ
الرسمي باسـ الحكومة األردنية محمد المومني ،يوـ الجمعة ( ،)7/8إف ىذه السياسات اإلسرائيمية
اعتداء عمى األراضي الفمسطينية وحقوؽ الشعب الفمسطيني ،فإنيا تشكؿ عائقًا
باإلضافة إلى أنيا تشكؿ
ً

جذرًيا أماـ جيود "السبلـ" ،وتبدد آماؿ تحقيقو في المنطقة .وجدد المومني دعوة المجتمع الدولي،
وخصوصا الدوؿ الكبرى الراعية لعممية "السبلـ" واألمـ المتحدة ،التخاذ موقؼ حازـ إزاء سياسات
ً

الحكومة اإلسرائيمية القائمة عمى التوسع االستيطاني في األراضي الفمسطينية المحتمة.

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لئلعبلـ2016/7/8 ،
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المجموعة العربية في األمـ المتحدة تناقش التحرؾ في مجمس األمف إزاء تقرير الرباعية:
عقدت المجموعة العربية لدى األمـ المتحدة في نيويورؾ ،اجتماعاً طارئاً عمى مستوى السفراء ،وناقشت
التحرؾ العربي في مجمس األمف إزاء تقرير المجنة الرباعية السيء والمخيب لآلماؿ .وقررت المجموعة
العربية القياـ بخطوات عممية ،عمى رأسيا عدـ صدور بياف رئاسي مف قبؿ مجمس األمف لمترحيب
بالتقرير والمقترح مف قبؿ الواليات المتحدة األميركية ،وكمفت المندوب الدائـ لجميورية مصر العربية،
العضو العربي في مجمس األمف ،بالعمؿ عمى ترجمة ىذا الموقؼ العربي الجماعي بعدـ السماح بصدور
بياف يرحب بيذا التقرير الذي ال يرقى إلى الحد األدنى مف الطموحات الفمسطينية والعربية.
وفي مقابمة صحفية ،قاؿ المراقب الدائـ لدولة فمسطيف لدى األمـ المتحدة السفير رياض منصور ،إف ىذا
التقرير جاء بعكس الوعود التي أعطيت مف قبؿ بعض أعضاء المجنة الرباعية بأنو تقرير يدعو إلى
خطوات عممية لوقؼ االستيطاف والسياسات والممارسات اإلسرائيمية في المنطقة المسماة "ج" ،ولوقؼ
سياسات التيويد وىدـ بيوت الفمسطينييف في القدس الشرقية المحتمة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/7/8 ،
الرئيس عباس :ندعـ "الفرنسية" ونرفض تقرير "الرباعية"
جدد الرئيس محمود عباس خبلؿ لقاء مع المبعوث الفرنسي "لعممية السبلـ" بيير فيمونت ،يوـ السبت
( ،)7/8تأكيده عمى دعـ "المبادرة الفرنسية" إلنياء "الصراع" الفمسطيني -اإلسرائيمي ،ورفض التقرير
األخير "لمجنة الرباعية الدولية لمسبلـ".
وكاف فيمونت اجتمع في وقت سابؽ مع وزير الخارجية رياض المالكي وأميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة

التحرير صائب عريقات في وقت سابؽ ك ٌؿ عمى حدة .وأكد المالكي خبلؿ لقائو مع فيمونت ،عمى أىمية
تعزيز ومأسسة مجموعة العمؿ التي اجتمعت في باريس عبر اجتماعات متتابعة مستدامة ،وعبر تبنييا

لخطة عمؿ تيدؼ لموصوؿ األمثؿ لممؤتمر الدولي وفؽ تحضيرات متفؽ عمييا وضمف إطار زمني
محدد .وشدد عمى أىمية التنسيؽ بيف فمسطيف وفرنسا في المراحؿ المقبمة كافة لضماف أفضؿ النتائج في
ضوء اجتماع باريس ،وبعد الرفض الفمسطيني لتقرير الرباعية ،بما فييا امكانية الذىاب لمجمس األمف

لمتقديـ مشروع قرار حوؿ االستيطاف .وأشار المالكي إلى طمب فمسطيف انعقاد لجنة إنياء االحتبلؿ
الو ازرية العربية لمبحث في ىذه الخيارات ولتوفير الدعـ والغطاء العربي لمتحرؾ الفمسطيني المقبؿ.

صحيفة القدس المقدسية2016/7/9 ،
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السمطة تقرر مقاطعة الرباعية الدولية:
قاؿ أميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية صائب عريقات يوـ األحد (" )7/10عمى ضوء
تقرير المجنة الرباعية الذي شكؿ ضربة لمقانوف والشرعية الدولية والذي حاوؿ التخريب عمى المبادرة
الفرنسية والجيود التعددية ،فقد قررنا العمؿ بشكؿ ثنائي مع الدوؿ ،وليس مف خبلؿ فرؽ العمؿ".
وقاؿ عضو المجنة التنفيذية لممنظمة واصؿ أبو يوسؼ ،إف قرار مقاطعة المجنة الرباعية اتخذ في
االجتماع األخير لمجنة التنفيذية الذي عقد قبؿ أياـ .وذكر أبو يوسؼ ،أنو "تقرر إبقاء التعامؿ مع أطراؼ
المجنة الرباعية كدوؿ والحديث عف انحياز المجنة الرباعية إلى الدولة العبرية وعدـ اتخاذىا إجراءات
عممية لوقؼ االستيطاف" .وأضاؼ" ،لف يتـ التعامؿ مع المجنة الرباعية كجسـ ألنيا كانت وبشكؿ دائـ
منحازة إلى االحتبلؿ بسبب ىيمنة الواليات المتحدة األميركية عمى مواقفيا".
وتضـ المجنة الرباعية الدولية كبلً مف الواليات المتحدة األمريكية وروسيا واألمـ المتحدة واالتحاد
األوروبي ،وقد تـ اإلعبلف عف تأسيسيا عاـ .2002

صحيفة القدس المقدسية2016/7/10 ،
الخارجية المصرية :المحادثات مع الجانب االسرائيمي تناولت طرح الرؤية المصرية إلحياء "عممية السبلـ"
أكد وزير الخارجية المصرية سامح شكري التزاـ ببلده بتقديـ كؿ أشكاؿ الدعـ لمجانبيف الفمسطيني
واإلسرائيمي ،لتشجيعيما عمى استئناؼ المفاوضات .وصرح المتحدث الرسمي لمخارجية المصرية
المستشار أحمد أبو زيد ،يوـ اإلثنيف ( ،)7/11أف الوزير شكري أكد خبلؿ الجمسة الموسعة التي عقدت
مع رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو والتي امتدت ألكثر مف ساعتيف ،وأعقبيا مباحثات مطولة
في منزلو ،ضرورة أف تكوف نقطة االنطبلؽ ألي مفاوضات قادمة احتراـ مقررات الشرعية الدولية،
والمرجعيات الخاصة بيا ،واتخاذ إجراءات واضحة عمى مسار بناء الثقة.
وأوضح أبو زيد ،أف لقاء شكري مع نتيناىو تناوؿ أيضا كافة الجيود المرتبطة بتفعيؿ "عممية السبلـ"
الفمسطينية -اإلسرائيمية ،وكيفية البناء عمى الرؤية التي طرحيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
خبلؿ دعوتو التي أطمقيا في التاسع عشر مف أيار/مايو الماضي عمى الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي
بيدؼ التوصؿ إلى "حؿ شامؿ وعادؿ ونيائي" لقضية الشعب الفمسطيني ،مف شأنو أف يحقؽ حمـ إنشاء
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الدولة الفمسطينية المستقمة عمى حدود عاـ  1967وعاصمتيا شرقي القدس ،وتحقيؽ األمف و"السبلـ"
واالستقرار لمشعب اإلسرائيمي.
عددا مف الممفات المرتبطة بالعبلقات الثنائية ،ومف ضمنيا
وأضاؼ أف المباحثات بينيما تناولت أيضا ً

الوضع الخاص بدير السمطاف التابع لمكنيسة القبطية المصرية في القدس.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/7/11 ،
الخطيب :زيارة شكري لمقدس وىي تحت االحتبلؿ جريمة
قاؿ نائب رئيس الحركة اإلسبلمية في األراضي المحتمة عاـ  ،48الشيخ كماؿ الخطيب؛ إف زيارة وزير
الخارجية المصري سامح شكري إلى القدس وىي تحت االحتبلؿ جريمة .واعتبر الخطيب أف "زيارة وزير
خارجية مصر لدولة االحتبلؿ في المدينة المقدسة ىو إقرار بالدولة العبرية واقتحاميا لممسجد األقصى بؿ
تيويده وتقسيمو".
وأشار الخطيب إلى أف زيارة شكري جاءت إلعبلف شكؿ الحرب التي تشف بتحالؼ إسرائيمي غربي عمى
القوى الحية في المنطقة خاصة في فمسطيف وسوريا .ولفت إلى أف "مف يظف أف الزيارة جاءت لدعـ
السبلـ فيو واىـ ،إف الزيارة جاءت لتوثيؽ عرى تحالؼ تقوده الواليات المتحدة والدولة العبرية لتعزيز
قبضتيـ في المنطقة".

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2016/7/11 ،
اتفاقية بيف البنؾ اإلسبلمي لمتنمية و"مجمس اإلسكاف" لدعـ البنية التحتية في القدس
وقع المجمس الفمسطيني لئلسكاف والبنؾ اإلسبلمي لمتنمية بصفتو مدي اًر لصندوؽ األقصى يوـ اإلثنيف
( ،)7/11اتفاقية لتمويؿ مشروع دعـ اإلسكاف والبنية التحتية في مدينة القدس بقيمة اجمالية بمغت 3
مبلييف دوالر أميركي.
وقاؿ ىشاـ العمري إف االتفاقية تأتي في إطار تمكيف الفئات الحاصمة عمى تراخيص بناء مف الدخوؿ
مباشرة في غضوف عاـ وىي الفترة التي تحددىا الدوائر الرسمية في القدس لحد أقصى بالتنفيذ الفعمي ،أو
تمكيف ىذه الفئات مف استكماؿ واتماـ أعماؿ التشطيب الداخمية عمى أف تكوف ىذه الفئات مدرجة ضمف
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جمعيات تعاونية رسمية لئلسكاف في القدس ،مشي اًر إلى أف ( )285عائمة مقدسية بواقع ()10400
شخص بشكؿ مباشر سيستفيدوف مف ىذه االتفاقية.
وأضاؼ أف ىذه االتفاقية مف شأنيا أف تحقؽ العديد مف األىداؼ وعمى رأسيا تشجيع المقدسييف عمى
العمؿ الجماعي مف خبلؿ التعاونيات اإلسكانية مما يسيؿ إجراءات الترخيص ،وتخفيض الرسوـ ،إضافة
إلى توفير الفرصة لمعائبلت ذوي الدخؿ المحدود في تحسيف ظروفيـ االقتصادية ،والمساىمة محاربة
الفقر وتحسيف الوضع االجتماعي واالقتصادي لممستفيديف ولممجتمع المحمي.
وتقدـ العمري باسـ مجمس االدارة بالشكر واالمتناف لمبنؾ اإلسبلمي عمى دوره الكبير في دعـ مشاريع
اإلسكاف ،وخصوصاً في مدينة القدس ،وعمى ثقة البنؾ اإلسبلمي لمتنمية بالمجمس الفمسطيني لئلسكاف
لتنفيذ المشاريع مف خبلؿ ىذه االتفاقيات.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/7/11 ،
مؤتمر المشرفيف عمى شؤوف البلجئيف ينتقد تقرير "الرباعية" ويحذر مف سياسة االستيطاف وتيويد القدس:
أنتقد األميف العاـ المساعد لشؤوف فمسطيف واألراضي العربية المحتمة بجامعة الدوؿ العربية سعيد أبو
عمي ،تقرير الرباعية الدولية األخير والذي ساوى بيف الجبلد والضحية ،متخ ًميا عف مسؤوليات

واختصاصات اآللية الدولية منذ بداية عمميا وفؽ خارطة الطريؽ لتنفيذ ق اررات الشرعية الدولية بإنياء

االحتبلؿ وبناء مؤسسات الدولة الفمسطينية وتمكينيا مف االستقبلؿ لتحقيؽ السبلـ الشامؿ.
وقاؿ أبو عمي في كممتو أماـ مؤتمر المشرفيف عمى شؤوف الفمسطينييف في الدوؿ العربية والذي انطمقت
أعمالو يوـ اإلثنيف ( ،)7/11إف القضية الفمسطينية وازاء عدة مشاريع ق اررات مطروحة أماـ القمة
ستحظى بكؿ الدعـ البلزـ انطبلقًا مف األولوية التي تولييا القمة العربية لمقضية الفمسطينية .وشدد عمى
أىمية االجتماع الذي يأتي في ظؿ استمرار وتواصؿ األوضاع بالغة الصعوبة التي يعانييا أبناء الشعب
الفمسطيني ،في ظؿ استمرار وتصاعد االنتياكات االسرائيمية تجاه أبناء الشعب الفمسطيني وممتمكاتيـ.
وحذر أبوعمي ،مف خطورة ىذه السياسات واالجراءات لتنفيذ مخططات تيويد المدينة المقدسة التي
وضعت مسبقًا مف أجيزة االحتبلؿ اإلسرائيمي ،والتي تدفع جماعات المستوطنيف الى مياجمة يومية
لممسجد األقصى المبارؾ بحماية مباشرة مف قوات االحتبلؿ ،باالضافة إلى منع المصميف مف أداء

09

الصبلة كجزء مف تنفيذ خطوات المخطط الخطير الذي تتبناه سمطات االحتبلؿ ضد المسجد االقصى
ضحا أف مساحة األراضي التي استولت عمييا سمطات االحتبلؿ في القدس نحو  %87ولـ
المبارؾ ،مو ً
يتبؽ لممقدسييف سوى .%13

وطالب المجتمع الدولي بإيجاد نظاـ حماية دولية يحمي الشعب الفمسطيني ومممتمكاتو ومقدساتو مف
عدواف جيش االحتبلؿ وارىاب مستوطنيو ،وذلؾ عف طريؽ إنياء االحتبلؿ واقامة الدولة الفمسطينية ذات
إنسجاما مع ق اررات مجمس األمف ،ووفؽ سقؼ زمني محدد بما يمكف الدولة
السيادة وعاصمتيا القدس،
ً
الفمسطينية مف االستقبلؿ وممارسة السيادة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/7/11 ،
مقاالت وحوارات:
شكري في ضيافة االحتبلؿ :السبلـ لـ يمت!

حممي موسى
لممرة األولى منذ  9سنوات ،يحؿ وزير الخارجية المصري سامح شكري ضيفاً عمى رئيس الحكومة
اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو مبعوثاً مف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .وفي مستيؿ المقاء الذي ُعقد

في مقر رئاسة الحكومة اإلسرائيمية في القدس المحتمة ،رحب نتنياىو بمبادرة الرئيس المصري الستئناؼ
العممية السياسية ،مبدياً استعداده لبدء مفاوضات مباشرة مع السمطة الفمسطينية فو اًر .وأعمف شكري مف
جيتو أف العممية السممية باتت في نقطة حرجة ،وأف بالوسع حثُّيا وفقاً لممبادرة العربية.

وبحسب صحيفة "ىآرتس" ،فإف وصوؿ شكري إلى "إسرائيؿ" تـ وفؽ ترتيبات أعدىا مبعوث نتنياىو
لشؤوف العممية السممية المحامي اسحؽ مولخو الذي سافر في األسابيع الماضية مرات عدة إلى العاصمة
المصرية إلجراء مباحثات لتشجيع المبادرة المصرية .بؿ إف مولخو كاف صباح أمس في القاىرة ،وعاد
إلى تؿ أبيب قبؿ دقائؽ مف وصوؿ شكري إلى مطار المد .ومنذ تسع سنوات ،لـ يزر أي مسؤوؿ مصري
كبير إسرائيؿ ،وقد كشؼ نتنياىو أمر الزيارة في مستيؿ جمسة حكومتو األسبوعية صباح أمس .وأكد أنو
سيمتقي شكري مرتيف ،واحدة بعد العصر (عصر أمس) والثانية ليبلً.
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وكاف وزير الخارجية المصري قد زار راـ اهلل قبؿ عشرة أياـ ،واجتمع إلى الرئيس الفمسطيني محمود
عباس .وأعمف فور وصولو إلى القدس المحتمة ،أف زيارتو الحالية ىي استكماؿ لبلتصاالت التي أجراىا
مع الرئيس الفمسطيني محمود عباس والرامية التخاذ خطوات جدية لتنفيذ االتفاقيات والتفاىمات السابقة
مف أجؿ تحقيؽ حؿ الدولتيف.
وقاؿ نتنياىو الذي حاوؿ إضفاء طابع «تاريخي» عمى الزيارة لوزير الخارجية المصري «إننا فرحوف
الستضافتؾ في القدس» ،مضيفاً «إنني أرحب باالقتراح األخير لمرئيس السيسي لقيادة مصرية لجيود
تحقيؽ السبلـ مع الفمسطينييف ،وأيضاً لسبلـ أوسع في منطقتنا .وأنا أدعو ثانيةً الفمسطينييف لمسير عمى
خطى النموذج الشجاع لمصر واألردف ،واالنضماـ إلينا في مفاوضات مباشرة .ىذا ىو السبيؿ الوحيد
الذي يمكننا البحث فيو في كؿ القضايا العالقة بيننا وتحويؿ رؤيا السبلـ المستندة إلى دولتيف لشعبيف إلى
أمر واقع».
مف جيتو ،قاؿ شكري إف «تحقيؽ رؤيا حؿ الدولتيف يتطمب تنفيذ خطو ٍ
ات لبناء الثقة ،فضبلً عف رغبة
حقيقية لـ تختؼ تحت أي ظروؼ ميما كانت .إف مصر ممتزمة بدعـ تحقيؽ السبلـ اإلسرائيمي
الفمسطيني ومستعدة لتوفير كؿ نوع مف المساعدة الممكنة».
وأشار شكري إلى أف العممية السممية تعيش في لحظة حرجة .وبحسب كبلمو ،فإف النزاع بيف "إسرائيؿ"
مستمر منذ نصؼ قرف ،كما أف الوضع الراىف قد يدمر آماؿ الفمسطينييف في دولة عمى
والفمسطينييف
ٌ

حدود  1967وعاصمتيا القدس الشرقية وتوؽ مبلييف اإلسرائيمييف لمعيش بسبلـ وأمف .وأضاؼ أف
الوضع يزداد خطورة جراء عربدة اإلرىاب في المنطقة ،األمر الذي يعرض لمخطر استقرار وأمف الجميع.
وشدد وزير الخارجية المصري عمى أف «زيارتي تأتي في إطار رؤيا الرئيس السيسي لتحقيؽ السبلـ بيف
الشعب اإلسرائيمي والشعب الفمسطيني وايصاؿ ىذا النزاع إلى نياياتو» .وأكد أنو ستكوف لمسبلـ «عواقب
إيجابية مثيرة وبعيدة المدى عمى الوضع في الشرؽ األوسط بأسره .ومصر مستعدة لئلسياـ كي تحقؽ
ىذه الغاية .ومنذ توقفت المفاوضات بيف "إسرائيؿ" والفمسطينييف في  2014والوضع عمى األرض يتدىور
في المجاالت اإلنسانية ،االقتصادية واألمنية .وحمـ السبلـ واألمف يبتعد عف متناوؿ أيادينا طالما استمر
النزاع ،فاستمرار الوضع القائـ لـ يعد مقبوالً بكؿ بساطة».
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وتشيد زيارة شكري لمقدس المحتمة عمى أف ما يعرؼ بالمبادرة المصرية التي أعمنيا السيسي قبؿ أسابيع
قميمة بفضؿ اتصاالت شارؾ فييا رئيس الحكومة البريطانية األسبؽ طوني بمير لـ تمت بعد ضـ نتنياىو
أفيغدور ليبرماف وحزبو إلى الحكومة بدالً مف حزب العمؿ .ويقاؿ إف بمير حاوؿ أف يبمور في حينو مع
نتنياىو وزعيـ «المعسكر الصييوني» اسحؽ ىرتسوغ مبادرة سياسية إقميمية يمكف بسببيا تشكيؿ حكومة
وحدة وطنية في إسرائيؿ .وتردد في حينو أف نتنياىو حث عمى المبادرة المصرية كمخرج لمواجية المبادرة
الفرنسية ،ولمتأكيد عمى أنو يمقى قبوالً مف معسكر االعتداؿ العربي أكبر مما يمقى مف أوروبا.
وقد سعى نتنياىو إلى عرض المفاوضات المباشرة والمقاء مع عباس أو المقاء ثبلثياً مع السيسي كبديؿ
عف الجيود الدولية لتحديد معايير الستئناؼ المفاوضات .وعندما أنشأ نتنياىو حكومتو الموسعة مع
ليبرماف وعينو وزي اًر لمدفاع ،الحظ الجميع مشاعر الخيبة المصرية .واليوـ بعد نجاح الفرنسييف في تحويؿ
مبادرتيـ إلى آلية سياسية دولية وبعد إصدار الرباعية لتقريرىا الذي ندد بقوة باالستيطاف ورفض استم ارره،
يعود نتنياىو إلى المبادرة المصرية مف جديد .غير أف قبوؿ مصر العودة إلى الوساطة ال يمكف أخذه
بعيداً عف االتفاؽ اإلسرائيمي  -التركي والذي شكؿ مدخبلً لنفوذ تركي في قطاع غزة ال ترحب بو مصر
وال بعيداً عف النجاح اإلسرائيمي في العبلقات مع دوؿ وسط وشرؽ أفريقيا بما في ذلؾ اثيوبيا التي تقيـ
سد النيضة عمى موارد نير النيؿ.
تجدر اإلشارة إلى أف زيارة شكري لمقدس المحتمة ال يمكف فصميا أيضاً عف االجتماع المرتقب لمجنة
المتابعة العربية ،والتي تضـ كبلً مف مصر والسعودية واألردف والمغرب (وىـ مف يتطمع نتنياىو إلنشاء
السبلـ اإلقميمي معيـ) .ومعروؼ أف ىذه المجنة ستجتمع بعد أياـ في القاىرة بحضور الرئيس الفمسطيني
بيدؼ تحديد الخطوات التي ستمجأ إلييا الجامعة العربية في الشأف الفمسطيني في المحافؿ الدولية.
وفي كؿ حاؿ ،ىناؾ اعتقاد في إسرائيؿ في أف زيارة شكري إلسرائيؿ قد تشكؿ تمييداً لزيارة نتنياىو إلى
القاىرة ،والتي ترمي إلى تحسيف سبؿ التعاوف والتنسيؽ بيف الحكومتيف.

صحيفة السفير2016/7/11 ،
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شكري في مشوار «مسافة السكة» نحو الدولة العبرية:

مصطفى بسيوني
عمى نحو مفاجئ أعمنت الخارجية المصرية توجو وزير الخارجية المصري أمس إلى إسرائيؿ لممرة األولى
منذ عاـ  2007لمقاء رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو.
ورغـ أف اإلعبلف جاء مفاجئا ،إال أف الزيارة جاءت متفقة تماما مع دعوات سابقة لمرئيس المصري عبد
الفتاح السيسي لتحقيؽ السبلـ بيف العرب و"إسرائيؿ" ،ولضـ دوؿ عربية أخرى التفاقية السبلـ المصرية
اإلسرائيمية ،وىو ما أكده البياف الصادر عف و ازرة الخارجية صباح األحد لئلعبلف عف الزيارة حيث أورد
«زيارة شكري إلى إسرائيؿ تأتي في توقيت ىاـ ،بعد الدعوة التي أطمقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي
لمجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي لمتوصؿ إلى حؿ شامؿ وعادؿ لمقضية الفمسطينية يحقؽ حمـ إنشاء الدولة
الفمسطينية المستقمة ،والسبلـ واألمف إلسرائيؿ» ،مضيفا« :الدعوة التي أطمقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي
مؤخ اًر لمجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي الغتناـ الفرصة واالستفادة مف تجارب السبلـ السابقة في المنطقة
لوضع حد لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ،قد أسيمت في تحريؾ المياه الراكدة وتنشيط الجيود اإلقميمية
والدولية بشكؿ باتت تمثؿ فرصة مؤاتية أماـ الطرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي ،إلطبلؽ اإلرادة السياسية
الجادة إلنياء الصراع وتحقيؽ السبلـ عمى أسس العدؿ والقانوف ومقررات الشرعية الدولية» .ىذا ما أكده
الوزير المصري في كممتو في المؤتمر الصحافي المشترؾ مع نتنياىو إذ قاؿ« :تأتي الزيارة في إطار
الرؤية التي عبر عنيا الرئيس السيسي في السابع عشر مف أيار الماضي لتحقيؽ سبلـ شامؿ وعادؿ بيف
الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي ،ووضع حد نيائي ليذا الصراع الطويؿ .فيذا اإلنجاز إذا تحقؽ ستكوف
لو آثار إيجابية عمى منطقة الشرؽ األوسط ،واستعداد مصر لئلسياـ بفاعمية في تحقيؽ ىذا اليدؼ
استناداً إلى تجربتيا التاريخية في تحقيؽ السبلـ والثقة التى تحظى بيا كداعمة لبلستقرار ونصير لمبادئ
العدالة».
ولكف البلفت أف الحديث السابؽ عف الدور المصري في حماية األمف القومي العربي وتعبير «مسافة
السكة» الذي استخدمو السيسي لنجدة الدوؿ العربية ،قد تراجع بقوة عمى أرض الواقع ،ليصبح الدور
المصري مجرد عراب لمسبلـ مع "إسرائيؿ" ،وغطاء لمعبلقات العربية اإلسرائيمية في الحالة السعودية،
لتصبح «مسافة السكة» نحو "إسرائيؿ" أقرب مف أي دولة عربية.
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محمد سيؼ الدولة المفكر القومي يقوؿ في حديثو لػ «السفير» إف «زيارة وزير الخارجية دولةَ العدو
الصييوني مرفوضة ومريبة ونادرة ،ولكف لـ تعد أي مف الممارسات الدافئة بيف مصر السيسي وبيف
مستغربة ،فيو الراعي العربي األوؿ لمسبلـ مع "إسرائيؿ" ،وىو شريؾ وحميؼ رئيس ليا في
إسرائيؿ
َ
الحفاظ عمى حدودىا وأمنيا ،مف المشاركة األولى في حصار غزة إلى آخر إخبلء لحدودنا الدولية مف
سكانيا إلقامة المنطقة العازلة التى كانت إسرائيؿ تطمبيا منذ سنوات طويمة».
ويشير سيؼ الدولة« :لؤلسؼ ،ال نعمـ ولف نعمـ أي شيء عف أسباب الزيارة ودوافعيا وجدوؿ أعماليا
الحقيقي ،فكؿ ما يتـ بيف النظاـ المصري وبيف "إسرائيؿ" ،محرـ ومحظور عمى الشعب المصري والرأي
العاـ منذ عقود ،وفي أغمب األحواؿ ،تكوف الصحؼ اإلسرائيمية ىي مصدرنا الوحيد في التعرؼ عمى ما
يجري ،عمى غرار ما تـ مف قبؿ فى اتفاقيات الغاز والكويز واتفاقية تيراف وصنافير».
ولكنو يضيؼ« :رغـ ذلؾ يمكننا أف نتوقع بعض الممفات التي قد تكوف عمى جدوؿ أعماؿ الزيارة ،مثؿ
االتفاقية اإلسرائيمية التركية وحدود الدور التركي في غزة ومدى تقاطعو مع الدور المصري ،وممؼ
العبلقات اإلثيوبية اإلسرائيمية وموقع سد النيضة منيا ،وممؼ التطبيع السعودي اإلسرائيمي عبر بوابة
الترتيبات األمنية الواردة في اتفاقيات كامب ديفيد والتي أصبحت السعودية جزءا منيا وشريكا فييا.
باإلضافة بالطبع إلى ممؼ الصراع العربى اإلسرائيمي بشكؿ عاـ ،والذي تكمـ عنو نتنياىو مرات عدة
قائبل إف ىناؾ مصالح استراتيجية تربط بيف "إسرائيؿ" وعدد مف الدوؿ العربية الكبرى متمثمة في مواجية
مخاطر اإلرىاب واإلسبلـ المتطرؼ ،األمر الذي أكده شكري في مؤتمره الصحافي المشترؾ مع نتنياىو،
وىو ما ردده السيسي في دعوتو الشييرة لتوسيع السبلـ مع "إسرائيؿ" والتي ربطيا بمواجية األخطار
المشتركيف ،متجاىبل ومتجاو از الشرط العربي الرسمي الوارد في مبادرة السبلـ العربية
والتيديدات واألعداء
َ

التي ربطت السبلـ والتطبيع مع "إسرائيؿ" بقياـ دولة فمسطينية عمى حدود  .1967وربما سيسجؿ التاريخ
أف أوؿ نظاـ عربي يتحدث رئيسو ووزير خارجيتو عف وجود مشتركات بيف العرب و"إسرائيؿ" ىو نظاـ
السيسي».
ويؤكد سيؼ الدولة« :لسنا في حاجة ىنا الى التأكيد عمى أننا نرفض ونديف ،منذ سنوات طويمة ،مثؿ ىذه
الزيارات والعبلقات ،في إطار عدـ اعترافنا بشرعية إسرائيؿ ورفضنا ألي اتفاقيات سبلـ أو تطبيع معيا،
كما نخشى أف تكوف الزيارة تمييدا لزيارة نتنياىو لمصر ،وفقا لبعض التسريبات في الصحؼ اإلسرائيمية،
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فنحف ال يمكف أف نقبؿ بأي حاؿ مف األحواؿ أف يقوـ ىذا اإلرىابي الصييوني بتدنيس أرض مصر،
والذي أتوقعو ىو أف تتسبب زيارتو بكارثة فيما لو تمت ،في ردود فعؿ شعبية غاضبة».
زيارة الوزير المصري لػ "إسرائيؿ" ،بعد  9سنوات مف االنقطاع ،تأتي عقب جولة أفريقية لنتنياىو شممت
دوؿ حوض النيؿ ،بما يعنيو لمصر ،وسبقت تطو ار في العبلقات بيف "إسرائيؿ" وتركيا التي تشيد عبلقاتيا
مع مصر توت ار شديدا منذ  3سنوات ،كما تصاحبيا توترات في العبلقات المصرية األوروبية واألميركية
نتيجة انتقادات دائمة ألوضاع حقوؽ اإلنساف في مصر ،ما قد يعطي الزيارة أبعادا متعددة.
مصطفى كامؿ السيد ،أستاذ السياسة في جامعة القاىرة يقوؿ في حديثو لػ «السفير» ،إف «الزيارة ترجمة
مباشرة لدعوة الرئيس السيسي لتحقيؽ السبلـ بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف .وىناؾ أنباء عف ترتيب لقاء
بيف الرئيس الفمسطيني عباس (أبو مازف) ونتنياىو في القاىرة ،وال أرى عبلقة لمزيارة بجولة نتنياىو
المبلحظ أف زيارة شكري لػ "إسرائيؿ" سبقتيا زيارتو لراـ اهلل
األفريقية أو العبلقات التركية اإلسرائيمية .و َ
ولقاؤه أبو مازف ،وكذلؾ سبقتيا زيارة وزير الخارجية األميركي جوف كيري لمقاىرة .لذا ،فالزيارة ليست

سوى حمقة مف الجيود».
ويضيؼ السيد« :ولكف أعتقد أف تمؾ المساعي لف تصؿ لشيء ،نتيجة إصرار إسرائيؿ عمى التوسع في
بناء المستوطنات ،كما أنيا تشعر أنيا في موقؼ قوة وال تحتاج لتقديـ تنازالت».
ويوضح السيد« :النظاـ المصري يسعى لمعب دور الوسيط بيف إسرائيؿ والعرب ،ألف إسرائيؿ بالنسبة لو
البوابة التي يمكف مف خبلليا تحسيف عبلقتو بأميركا وأوروبا ،في الوقت الذي يواجو فيو انتقادات تتعمؽ
بحقوؽ اإلنساف ،ولكف ال أتوقع أف يحقؽ ذلؾ أي تقدـ في تحقيؽ الفمسطينييف لمطالبيـ وحصوليـ عمى
حقوقيـ».
ويضيؼ السيد« :رغـ أف النظاـ المصري قد يستفيد مف لعبو دور الوسيط بيف العرب واسرائيؿ ،إال أف
الموقؼ الشعبي يبدو مختمفا .فالرضوخ لئلرادة اإلسرائيمية كاف أحد أسباب ثورة  25يناير ،واذا لـ يترتب
عمى مساعي النظاـ المصري حصوؿ الفمسطينييف عمى حقوقيـ ،فإف ذلؾ سيكوف مناقضا ألىداؼ
الثورة».
مع اتساع النفوذ اإلسرائيمي في المنطقة ،وانتقالو إلى أفريقيا ،ومع إعادة الخصـ التركي ترتيب أوراقو،
وانحسار النفوذ المصري ،تتراجع طموحات النظاـ المصري الذي ال يممؾ مف مزايا سوى عبلقاتو الخاصة
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مع إسرائيؿ ،ليصبح أقصى ما يسعى إليو ىو دور العراب لمعبلقات العربية اإلسرائيمية .ولكف مع توازنات
القوى القائمة ،والتعنت الصييوني ،فإف ما قد يجنيو مف لعب ذلؾ الدور ،يبدو أقؿ كثي ار مما سيجمبو
عميو.

صحيفة السفير2016/7/11 ،
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