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شؤون المقدسات:
"اليونسكو" تديف االعتداءات اإلسرائيمية عمى األقصى وتطالب دولة االحتالؿ بإتاحة العودة إلى الوضع
قائما قبؿ عاـ :2000
التاريخي الذي كاف ً

صادؽ مجمس المديريف التابع لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية والعموـ والثقافة "يونسكو" بعد ظير الخميس

( )10/13عمى مشروع قرار حوؿ القدس والمسجد األقصى أداف اإلجراءات اإلسرائيمية في األقصى
وتقييد حرية العبادة لممسمميف فيو .وطالب القرار دولة االحتالؿ بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخي الذي
قائما في األقصى قبؿ عاـ  ،2000إذ كانت دائرة األوقاؼ األردنية السمطة الوحيدة المشرفة عمى
كاف ً
شؤوف المسجد .وأداف االعتداءات اإلسرائيمية والتدابير غير القانونية التي يتعرض ليا العامموف في دائرة
األوقاؼ اإلسالمية والتي تحد مف تمتع المسمميف بحرية العبادة ومف إمكانية الوصوؿ إلى الموقع
اإلسالمي المقدس .وصوتت  24دولة لصالح القرار ،وامتنعت  26دولة عف التصويت ،فيما عارضو 6
دوؿ ،وتغيبت دولتاف .وأقرت منظمة "اليونسكو" القرار بشكؿ نيائي يوـ الثالثاء ( .)10/18وكانت
صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ،قد أوردت أنو سيتـ فتح نقاش جديد يوـ الثالثاء بشأف القرار ،وذلؾ
بطمب مف دولة المكسيؾ التي تراجعت عف تصويتيا لصالح القرار الفمسطيني واعتبرتو فيما بعد "غير
انتصار ليا" ،معربةً عف أمميا في أف
ًا
قانوني" .واعتبرت الخارجية اإلسرائيمية أف فتح النقاش مف جديد "
يتـ إلغاء القرار المتخذ سابقًا بشكؿ نيائي.

يذكر أف القرار أكد أف باب الرحمة وطريؽ باب المغاربة والحائط الغربي لممسجد األقصى وساحة البراؽ
جميعيا أج ازء ال تتج أز مف المسجد األقصى/الحرـ الشريؼ ،ويجب عمى الدولة العبرية تمكيف األوقاؼ
اإلسالمية األردنية مف صيانتيا واعمارىا حسب الوضع التاريخي القائـ قبؿ االحتالؿ عاـ  .1967وأشار
إلى وجود فَرؽ بيف ساحة البراؽ و"ساحة الحائط الغربي" التي ُو ّسعت بعد عاـ  1967وال تزاؿ قيد

نص القرار عمى بطالف جميع
التوسعة غير القانونية المستمرة عمى حساب آثار وأوقاؼ إسالمية .كما ّ

غيرت الواضع القائـ بعد .1967/6/5
إجراءات االحتالؿ التي ّ
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جيودا كبيرة في التصويت األوؿ لمحيمولة دوف التصويت عمى مشروع القرار،
وبذلت الخارجية اإلسرائيمية
ً

ونجحت بإقناع دوؿ أوروبية باالمتناع عف التصويت عمى األقؿ ،وذلؾ في الوقت الذي صوتت فيو
لصالح القرار في وقت سابؽ مف ىذا العاـ .وفي رده األولي ،دعا وزير الزراعة اإلسرائيمي "أوري ارائيؿ"
إلى تكثيؼ الوجود الييودي باألقصى وتفريغ القرار مف مضمونو .وفي معرض ردىا ،قالت صحيفة
عاما.
"ىآرتس" ،إف نفي اليونسكو صمة الييود باألقصى ،ىو أخطر قرار عمى الدولة العبرية منذ ً 74
وأضافت الصحيفة أف الدولة العبرية استطاعت إقناع الدوؿ األوروبية بعدـ التوصيت لصالح القرار ،وىذا

دبموماسيا ،لكنيا فشمت في إسقاطو .وعمى إثره ،قرر وزير التربية والتعميـ االسرائيمي نفتالي
ما نجحت بو
ً
بينيت ،يوـ الجمعة ( ،)10/14تعميؽ كؿ نشاط ميني مع منظمة األمـ المتحدة لمتربية والثقافة والعموـ

"اليونسكو".
معتبر أف الوكالة التابعة لألمـ
ًا
فيما ىاجـ رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو منظمة "اليونسكو"،

المتحدة "فقدت شرعيتيا" .وأضاؼ "القوؿ بأنو ال توجد عالقة لمدولة العبرية بجبؿ المعبد وحائط المبكى،
ىو كالقوؿ إف الصينييف ال عالقة ليـ بسور الصيف ،واف المصرييف ال عالقة ليـ باألىراـ" .وقاؿ رئيس
"الكنيست" يولي ادلشتايف عمى تويتر انو "اذا لـ تكف لمييود عالقة باألماكف المقدسة ،فاليونسكو واألمـ
المتحدة ليست ليما أي عالقة بالتاريخ والواقع".
وأعمف مندوب ألمانيا ورئيس المجنة اإلدارية لمنظمة "يونسكو" ،ميخائيؿ فوربس ،عمى إثر معارضة دولة
االحتالؿ اإلسرائيمي لقرار "اليونسكو" األخير ،أنو يجري اتصاالت حثيثة لتأجيؿ المصادقة عمى الق ارر.
وبرر فوربس األمر بػ"محاولة الوصوؿ إلى نص مقبوؿ مف الجميع ،يحؿ النقاط اإلشكالية في القرار ،مف
خالؿ االمتناع عف التطرؽ إلى العالقة التاريخية بيف الييودية والمسجد األقصى".
ورفض وزير الخارجية د .رياض المالكي يوـ الجمعة تصريحات المديرة العامة لػ "اليونسكو" ضد القرار
الذي اعتمده المجمس التنفيذي لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـ ،والثقافة ،مشي اًر إلى أنيا خرجت عف
حدود صالحياتيا .وأضاؼ "أنو مف غير المقبوؿ أف تقوـ السيدة بوكوفا بإطالؽ التصريحات التي مف
شأنيا تقويض عمؿ وصالحيات المجمس التنفيذي لميونسكو" .وأكد المالكي أف بوكوفا تجاىمت نص القرار
الفمسطيني الذي تـ اعتماده والذي عكس الممارسات اإلسرائيمية غير الشرعية في مدينة شرقي القدس
المحتمة ،بما فييا انتياكات حقوؽ الشعب الفمسطيني بمسيحييو ،ومسمميو لموصوؿ الى اماكف العبادة
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واألماكف المقدسة ،واختارت التماىي مع حممة العالقات العامة اإلسرائيمية التضميمية السترضاء سمطة
االحتالؿ وتحدثت ضد القرار الذي شدد عمى أىمية القدس ومكانتيا لمديانات السماوية الثالث .وأشار إلى
أنو مف الجدير بالمديرة العامة لميونسكو العمؿ عمى تنفيذ والية المنظمة في حماية ،والحفاظ عمى التراث
واإلرث الثقافي .وأضاؼ ":نتوقع مف المديرة العامة أف تعبر عف سخطيا مف استمرار الدولة العبرية
باستفزاز المشاعر الدينية لمفمسطينييف مف خالؿ سماحيا لممسؤوليف ورجاؿ الديف اإلسرائيمييف القتحاـ
الحرـ الشريؼ ،وىـ الذيف يدعوف إلى تدميره".
كما دعت و ازرة الخارجية يوـ اإلثنيف ( ،)10/17منظمة "اليونسكو" إلى الدفاع عف قرارىا وحمايتو مف
اعتداءات دولة االحتالؿ االسرائيمي المستمرة والمتصاعدة .وأكدت أف غياب الرادع الدولي الحقيقي
لممارسات االحتالؿ االستف اززية ،يغذي تمادي االحتالؿ في التمرد عمى الق اررات األممية .ولفتت إلى أنو
وفي األياـ األخيرة ،جاء رد الفعؿ األولي االسرائيمي عمى قرار منظمة "اليونسكو" الخاص بالقدس
والمقدسات ،عبر تصعيد وتكثيؼ االقتحامات لممسجد األقصى المبارؾ ،في محاولة لتحدي القرار وما
جاء فيو ،مف خالؿ االستمرار في فرض سياسة األمر الواقع ،ليس فقط ىذه المرة في االقتحامات اليومية
المتصاعدة وفي أعداد المقتحميف ،وانما أيضا في تصعيد نوعي لمدعوات واالعالنات التي تحرض عمى
االقتحامات ،تشمؿ تنظيـ فعاليات احتفالية ألطفاؿ المستوطنيف عند مداخؿ المسجد األقصى المبارؾ،
ومشاركة مرشديف مختصيف في شؤوف ما يسمى (المعبد) إلرشاد المجموعات المقتحمة ،وعرض فيمـ
ثالثي األبعاد حوؿ (المعبد) ،وتقديـ ىدايا لممشاركيف في تمؾ الفعاليات ،باإلضافة إلى أداء الطقوس
التممودية خالؿ االقتحامات ،وتقسيـ االقتحامات إلى نسائية جماعية ،واقتحامات لألطفاؿ وغيرىا لمرجاؿ.
فيما قاؿ الناطؽ الرسمي باسـ الرئاسة الفمسطينية نبيؿ أبو ردينو ،إف الق اررات الدولية المستمرة ضد
االحتالؿ وسياساتو ،ومف ضمنيا قرار منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعموـ والثقافة "اليونسكو" األخير
بشأف القدس والمسجد األقصى ،واإلدانات الواضحة والشديدة لالستيطاف التي قيمت في الجمسة غير
الرسمية لمجمس األمف يوـ الجمعة ،تشكالف رسالة واضحة مف قبؿ المجتمع الدولي بأنو ال يوافؽ عمى
السياسة التي تحمي االحتالؿ ،وتساىـ بخمؽ الفوضى وعدـ االستقرار ،ىي مؤشر عمى ازدياد العزلة
السياسية لمدولة العبرية عمى المستوى الدولي ورسالة دولية بوجوب إنياء احتالليا .وأَضاؼ أف ىذا القرار
يؤكد ضرورة أف تقوـ الواليات المتحدة األمريكية بمراجعة سياساتيا الخاطئة.
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عدت حركة حماس أف مصادقة "يونسكو" عمى القرار خطوة في االتجاه الصحيح يجب أف تتبعيا
و ّ
خطوات أخرى مف المؤسسات الدولية كافة .وشددت عمى أف تكاتؼ الجيود مف األطراؼ العربية
يدا مف الحراؾ الدولي
واإلسالمية كافة ،ووقوفيا إلى جانب الشعب الفمسطيني وقضاياه العادلة سيحدث مز ً

اإليجابي لصالح القضية الفمسطينية وشعبنا المظموـ.

فيما رحبت منظمة التعاوف اإلسالمي ،بمصادقة لجنة الشؤوف الخارجية لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية
والعمـ والثقافة "يونسكو" ،عمى مشروع القرار ،وأكدت المنظمة أف القرار يعبر عف إدانة ورفض المجتمع
الدولي لجميع سياسات واجراءات االحتالؿ اإلسرائيمية التي تستيدؼ طمس الحقائؽ التاريخية والمساس
بالحقوؽ السياسية والثقافية والدينية الثابتة لمشعب الفمسطيني في مدينة القدس عاصمة دولة فمسطيف.
رحبت جامعة الدوؿ العربية والمنظمة اإلسالمية لمتربية والعموـ والثقافة "إيسيسكو" بالقرار.
كذلؾ ّ

تبنتو
ودعت الحكومة األردنية الدولة العبرية إلى االنصياع لمقانوف الدولي والق اررات الدولية بعد قرار ّ

منظمة "اليونسكو" بشأف القدس ،واال فإف األردف مستمر بجيوده الدبموماسية والقانونية لتأكيد الوضع
التاريخي القائـ لمدينة القدس.
لالطالع عمى مشروع القرار :اضغط ىنا

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ،
2016/10/18
مستوطنوف يقتحموف باحات المسجد األقصى:
مستوطنا يوـ األربعاء ( )10/12المسجد المبارؾ مف باب المغاربة عبر مجموعات
اقتحـ أكثر مف 80
ً
عدد كبير
صغيرة ومتالحقة وبحراسات معززة ومشددة مف شرطة االحتالؿ الخاصة .وتواجد في األقصى ٌ

امنا
مف المصميف "الذيف استجابوا لنداء المؤسسات والشخصيات المقدسية االعتبارية بشد الرحاؿ إليو تز ً
مستوطنا وآخروف مف منظمة
مع احتفاؿ الييود بػ"عيد "لكيبور/الغفراف" العبري .فيما اقتحـ نحو 60
ً
"طالب ألجؿ المعبد" المتطرفة ،يوـ الخميس ( ،)10/13المسجد األقصى المبارؾ ،ونفذوا جوالت

استف اززية ومشبوىة فيو ،وسط محاوالت إلقامة طقوس وشعائر تممودية في منطقة "باب الرحمة" ،الواقعة
بيف المصمى المرواني وباب األسباط في األقصى.
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و ّأدى عشرات اآلالؼ صالة الجمعة ( )10/14في المسجد األقصى المبارؾ ،رغـ التشديدات الكبيرة التي
أجرتيا قوات االحتالؿ في محيط المسجد .وتوافد آالؼ المصميف مف القدس واألراضي المحتمة عاـ 48
عاما مف
إلى المسجد منذ ساعات الصباح الباكر ،إضافة لػ  250مواطف ومواطنة تزيد أعمارىـ عف ً 50
قطاع غزة ،وسط دعوات لشد الرحاؿ إلى األقصى والتواجد فيو .وأفادت مصادر محمية ،أف شرطة
عددا مف الشباف داخؿ األقصى وأخضعتيـ لمتفتيش ودققت في بطاقاتيـ
االحتالؿ الخاصة أوقفت ً

عددا مف الشباف داخؿ
الشخصية .وفي إجراء استفزازي وغير مسبوؽ ،أوقفت شرطة االحتالؿ الخاصة ً
المسجد األقصى ،وأخضعتيـ لمتفتيش كما دققت في بطاقاتيـ الشخصية.

مستوطنا ،بعضيـ بزيو العسكري ،يوـ األحد ( ،)10/16المسجد المبارؾ مف باب المغاربة
واقتحـ 65
ً
عبر مجموعات صغيرة ومتتالية ،وبحراسة معززة ومشددة مف شرطة االحتالؿ الخاصة ،في الوقت الذي

تصدى فيو مصموف وطمبة عمـ لممستوطنيف بيتافات التكبير.
واقتحـ مستوطنوف يوـ اإلثنيف ( ،)10/17المسجد األقصى مف باب المغاربة ،بحراسة مشددة ومعززة مف
المفضي لممسجد،
شرطة االحتالؿ الخاصة ،كما أدوا صموات وطقوسا وشعائر تممودية في سوؽ القطانيف ُ
العرش" التممودي ،الذي بدأ
وسط إغالؽ شبو تاـ لمحاؿ السوؽ ،بأمر مف شرطة االحتالؿ ،احتفاال بػ"عيد ُ
يوـ األحد ،ويستمر عمى مدار  7أياـ .فيما أحبط حراس المسجد األقصى محاولة أحد المستوطنيف الييود

الذي تخفّى بييئة سائح أجنبي رفع عمـ االحتالؿ في المسجد المبارؾ ،وطردوه مف المسجد.
العرش" ،يوـ الثالثاء
ووصؿ عدد المستوطنيف الذيف اقتحموا المسجد األقصى المبارؾ في أياـ "عيد ُ

( ،)10/18إلى نحو  ،207حسب دائرة إعالـ األوقاؼ اإلسالمية .وتصدى مصموف وطمبة العمـ في
األقصى القتحامات المستوطنيف وجوالتيـ االستف اززية بيتافات التكبير.
وفي السياؽ ،ح ّذرت دائرة شؤوف القدس في منظمة التحرير الفمسطينية ،مف مخاطر وتداعيات قياـ
المئات مف قطعاف المستوطنيف باقتحاـ المسجد األقصى المبارؾ .ولفتت الى خطورة العواقب التي ستؤوؿ
إلييا المنطقة برمتيا في حاؿ استمرت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي بالسير في سياستيا وممارستيا
التعسفية ضد المقدسات اإلسالمية .ودعت المواطنيف مف كؿ محافظات الوطف ومف يستطيع الوصوؿ
إلى المسجد األقصى ،شد الرحاؿ اليو والمرابطة في باحاتو والتصدي القتحامات لمستوطنيف.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +صحيفة القدس المقدسية2016/10/18 ،
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أرداف :ال تغيير "لموضع القائـ" في األقصى
قاؿ وزير األمف في حكومة االحتالؿ جمعاد أرداف ،يوـ الثالثاء ( ،)10/18إف الحكومة اإلسرائيمية لـ
تبادر إلى إحداث أي تغيير "لموضع القائـ" في المسجد األقصى .واعتبر أرداف في عدـ المبادرة إلحداث
معتبر
ًا
يروجو الفمسطينيوف".
أي تغيير في الوضع القائـ بأنو يخالؼ ما قاؿ عنو "التحريض الكاذب الذي ّ
عد "مجحفًا بحقوؽ الييود في المنطقة المقدسة".
أف مثؿ ىذا الوضع ُي ّ
وعمى صعيد متصؿ ،قاؿ أرداف إف قوات األمف ال تزاؿ في حالة التأىب بالقدس خاصةً وأف ثمة

فمسطينييف يخططوف لتنفيذ ىجمات.

صحيفة القدس المقدسية2016/10/18 ،
شؤون المقدسيين:
التربية و"أرض اإلنساف" تبرماف اتفاقية تعاوف تستيدؼ دعـ التعميـ الجامع في القدس
وقَّع وزير التربية والتعميـ العالي صبري صيدـ ،يوـ األربعاء( ،)10/12ومديرة مؤسسة "أرض اإلنساف-
إيطاليا" في الشرؽ األوسط ،بي ار راديممي ،اتفاقية تعاوف لتنفيذ مشروع يدعـ "التعميـ الجامع" ألطفاؿ مدينة
القدس المحتمة ،بتمويؿ مف االتحاد األوروبي.
وأكدت راديممي أف المشروع يستيدؼ تحسيف نوعية التعميـ العاـ في القدس عبر منيجية جامعة وجممة
مبينة أف مدة المشروع ثالث سنوات ،وستنفذ أنشطتو
نشاطات تنفذىا المدرسة والعائمة والمجتمع المحميّ ،

عيـ.
جراح ،والز ّ
في مناطؽ البمدة القديمة ،ورأس العمود ،والثوري ،ووادي الجوز ،والشيخ ّ

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/10/12 ،

يدا مف كاميرات المراقبة في شارع صالح الديف وسط القدس:
االحتالؿ ينصب مز ً

نصبت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ اإلثنيف ( ،)10/17المزيد مف كاميرات المراقبة الحساسة في

شارع صالح الديف ،قُبالة سور القدس التاريخي مف جية باب الساىرة.
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وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/10/17 ،
مواجيات في أحياء القدس المحتمة وتضييؽ عمى المقدسييف:
استشيد شاب وأصيب خمسة آخروف ،في حصيمة جديدة لممواجيات مع االحتالؿ اإلسرائيمي ،التي
استمرت ساعات عدة مساء الثالثاء ( )10/11في القدس المحتمة .وأفاد مركز إعالـ القدس أف األسير
عاما) مف بمدة سمواف استشيد إثر إصابتو برصاص
المقدسي المحرر عمي عاطؼ إبراىيـ شيوخي (ً 20
قوات االحتالؿ في البمدة .وأفاد مركز "إعالـ القدس" ،بأف سيدة فمسطينية أصيبت بالرصاص المطاطي
الصحية في بمدة الراـ .وقالت مصادر محمية مف بمدة
في الرأس ،حيث تـ نقميا لمعالج في أحد المراكز
ّ
الراـ ،إف الجيش اإلسرائيمي انسحب مف الراـ عقب اعتقاؿ سيدة لـ تعرؼ ىويتيا.

وفي ٍ
وقت ساب ٍ
ؽ ،اندلعت مواجيات ضارية في بمدة سمواف جنوب المسجد األقصى ،عقب اقتحاميا مف
قوات االحتالؿ ،التي استُ ِ
يدفت إحدى جيباتيا بالحارقات واحترقت بالكامؿ .مف جيتيا ،ذكرت "جمعية
تعرض لعيار
اليالؿ األحمر الفمسطيني" أف طواقميا تعاممت مع حالة إصابة بسيطة لشاب فمسطيني ّ
مرات
مطاطي في العيف ،وعولج
ً
تعرضت لمتفتيش ّ 8
ميدانيا .وأضافت أف سيارة اإلسعاؼ التابعة لياّ ،

مف قبؿ القوات "اإلسرائيمية" المنتشرة في أحياء سمواف.

وأفادت مصادر محمية أف النيراف أتت عمى سيارة لممستوطنيف فجر األربعاء ( )10/12في حي بيت
حنينا بالقدس المحتمة .ولـ توضح المصادر طبيعة الحريؽ ،إال أنيا أشارت إلى أنو جاء بعد وقت قصير
مف استشياد شاب في بمدة سمواف .وقد سيطر التوتر الشديد عمى أجواء بمدة سمواف وأحيائيا ،وسط
مواجيات متواصمة منذ ارتقاء الشييد المقدسي عمي الشيوخي برصاص االحتالؿ ،مساء الثالثاء،
وتشييعو بعد ساعتيف لمنع اختطاؼ جثمانو مف قبؿ االحتالؿ ،في الوقت الذي ساد البمدة حداد تجاري
عاـ .وامتدت المواجيات إلى العديد مف أحياء وبمدات القدس ومنيا :الصوانة ،وجبؿ المكبر ،ووادي
الجوز ،والعيزرية وأبو ديس ،ومخيـ شعفاط .وفي سياؽ متصؿ ،استمرت مساء اليوـ المواجيات بيف
مجموعة مف الشباف وجنود االحتالؿ عمى المدخؿ الرئيس الشمالي لبمدة الراـ ،وذلؾ لميوـ الرابع عمى
التوالي.
مف جية أخرى ،ش ّكؿ أىالي حي الثوري في ببمدة سمواف جنوب المسجد األقصى ،مساء األربعاء دوريات
عدد مف المستوطنيف
حراسة شعبية في الحي ،لحماية ذوييـ مف ىجمات واعتداءات المستوطنيف .وكاف ُ
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اعتدوا عمى مواطنيف وممتمكاتيـ؛ مف بينيا االعتداء عمى منزؿ المواطف ميدي أبو نجمة .واستخدـ
ال ُشباف الحجارة والزجاجات الفارغة لمرد عمى إطالؽ االحتالؿ القنابؿ الصوتية والغازية واألعيرة النارية،
كما وضعوا عوائؽ وأشعموا إطارات مطاطية في الشارع الرئيس لمنع وصوؿ قوات االحتالؿ والمستوطنيف.
اعتصاما
فيما نظمت مجموعة مف أىالي قرية العيسوية وسط القدس المحتمة ،يوـ الخميس (،)10/13
ً

لالحتجاج عمى قرار االحتالؿ اإلسرائيمي إغالؽ مداخؿ قريتيـ الرئيسة والفرعية بالمكعبات االسمنتية
بحجة إلقاء زجاجات فارغة وأخرى حارقة عمى سيارات تابعة لقوات االحتالؿ في المنطقة.
وأصيب عدد مف المواطنيف بالرصاص المطاطي واالختناؽ في مواجيات اندلعت في قرية بيت سوريؾ
شماؿ غرب مدينة القدس ،بعد اقتحاـ قوات كبيرة القرية ومحاصرتيا .وقالت مصادر طبية في القرية ،إف
الطفؿ مصطفى حسف الجمؿ أصيب برصاصة مطاطية في الرأس .وقاؿ رئيس بمدية بيت سوريؾ ،أحمد
الجمؿ ،إف "قوات االحتالؿ اقتحمت القرية معززة بػ  50آلية عسكرية ،ومنعت الدخوؿ أو الخروج منيا،
بعد اإلعالف عف إصابة أحد جنودىا بجروح بزعـ تعرضو لمطعف في مستوطنة "رادار" المقامة عمى
أراضي المنطقة.
مف جية أخرى ،اقتحمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ اإلثنيف ( ،)10/17مدرسة دار األيتاـ اإلسالمية
في القدس القديمة ،بذريعة مالحقة طمبة ألقوا الحجارة عمى مستوطنيف في شارع الواد .وقد نددت و ازرة
التربية والتعميـ العالي ،باالقتحامات المتكررة لمدرسة دار األيتاـ الثانوية في البمدة القديمة بالقدس .وأكدت
الو ازرة أف ىذه الممارسات االحتاللية المتكررة تنذر بتصعيد خطير ضد المسيرة التعميمية في القدس بوجو
خاص ،وفمسطيف بشكؿ عاـ .وجددت الو ازرة دعوتيا لكافة المؤسسات الحقوقية واإلنسانية واإلعالمية إلى
التدخؿ العاجؿ مف أجؿ وضع حد لمثؿ ىذه االنتياكات والعمؿ عمى حماية المسيرة التعميمية.
فيما أصيب عدد كبير مف المواطنيف وطمبة جامعة القدس باختناقات شديدة نتيجة استنشاقيـ لمغاز الساـ
المسيؿ لمدموع ،الذي أطمقتو قوات االحتالؿ خالؿ مواجيات عنيفة اندلعت بيت شباف المنطقة وقوات
االحتالؿ في محيط الجامعة ببمدة أبوديس جنوب شرؽ القدس المحتمة .وأفادت جمعية اليالؿ األحمر
الفمسطيني ،بأف طواقميا تعاممت مع  27إصابة باالختناؽ مف ضمنيـ مدير الخدمات في جامعة القدس.
وفي سياؽ آخر ،قالت صحيفة ىآرتس العبرية ،يوـ الثالثاء ( ،)10/18إف جنود االحتالؿ يتدربوف عمى
حي العيساوية بالقدس المحتمة .وبحسب الصحيفة ،فإف شريطًا صوره أحد سكاف
رشؽ القنابؿ في ّ
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"العيساوية" يظير جنود "حرس الحدود" يتدربوف عمى رشؽ القنابؿ في الحي ،دوف أف تكوف ىناؾ
مواجيات ،في المقابؿ فإف "شرطة االحتالؿ تزعـ أف أفرادىا لـ يتدربوا وانما ردوا عمى رشؽ الحجارة
والزجاجات الحارقة باتجاىيـ" .وفي تفاصيؿ الفيديو الذي التقطو عضو المجنة الشعبية في العيساوية
محمد أبو حمص" ،يظير ضابط في الشريط يدرب أحد أف ارد الشرطة ،بينما ال توجد أية مواجيات ،فيما
تماما ،ويصرخ أحد الجنود فجأة توجد حجارة ،ويشير إلى جية اليميف ،فيسحب
تبدو قوة الشرطة ىادئة ً

الشرطي المتمرف الزناد ويرشؽ القنبمة ،ولكف في اتجاه مغاير ،حيث تسقط القنبمة في زقاؽ يبدو ىادئا
تماما ،وبعد ذلؾ يبتعد أفراد الشرطة مف المكاف بيدوء ،فيما يحذر أحد أفراد الشرطة( ،في مشيد آخر)،
ً
أبو حمص ويأمره باالبتعاد عنيـ ،ثـ ييدده باالعتقاؿ إذا أزعجيـ" .وقاؿ المحامي "ايتي ماؾ" إف ذلؾ،
"يدؿ عمى استيتار الشرطة وحرس الحدود بالسكاف وأمالكيـ ،وعمى خطوة زاحفة تيدؼ لتحويؿ القرية
إلى منطقة حرب ال ُيحتمؿ العيش فييا".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ،
2016/10/18

ويفرج عف آخريف:
ويبعد ُ
االحتالؿ يمدد توقيؼ عدد مف المقدسييفُ ..

أفادت مصادر مقدسية يوـ الخميس ( )10/13بأف قوات االحتالؿ أفرجت عف  8مواطنيف ،بشرط اإلبعاد
يوما ،وىـ :جياد قوس ،حمزة حجازي ،بساـ حجازي ،وليد تفاحة ،محمد
عف المسجد المبارؾ لمدة ً 15
مددت اعتقاؿ المواطنة
تفاحة ،أنس تفاحة ،محمود مونس ،راغب أبو سنينة ،محمد شيوخي ،في حيف ّ
غدير جمجوـ ،وابف اختيا محمد ىشمموف مف بمدة الراـ شماؿ القدس المحتمة .فيما أفاد محامي نادي

األسير الفمسطيني مفيد الحاج ،أف محكمة "الصمح" مددت اعتقاؿ إيماف أبو صبيح ( 17عاماً) ،وىي
ابنة الشييد مصباح أبو صبيح.
وبيف محامي جمعية نادي األسير الفمسطيني في القدس مفيد الحاج ،أف محكمة "الصمح" قررت اإلفراج
ّ
عف المواطنيف :يوسؼ مصطفى ،آدـ مصطفى ،عبداهلل أبو عصب ،خالد أبو غوش ،صالح أبو عصب،
ورائد درويش ،بشروط تمثمت بدفع كفاالت مالية تراوحت قيمتيا بيف  500-350شيكؿ ،وكفالة طرؼ
حبسا منز ًليا حتى  22مف شير تشريف األوؿ /أكتوبر
ثالث بقيمة  5000شيكؿ ،كما فرضت عمييـ ً

الجاري .كما جرى اإلفراج عف المواطف محمد خويص بشروط تمثمت بدفع كفالة مالية بقيمة 1000
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شيكؿ ،والتوقيع عمى كفالة شخصية ،وكفالة طرؼ ثالث بقيمة  5000شيكؿ ،إضافة إلى الحبس المنزلي
حتى تاريخ  22تشريف األوؿ/أكتوبر الجاري .فيما أُفرج عف الشقيقيف ناصر وعمر إبراىيـ بشروط ،تمثمت
بدفع كفالة مالية عمى كؿ منيما بقيمة  500شيكؿ ،وابعاد عف المسجد األقصى المبارؾ حتى تاريخ 12
تشريف ثاف/نوفمبر المقبؿ.
ار بإبعاد الفتاة "إيماف أبو صبيح" ( 17عاماً) ،لمدة
وأصدرت محكمة االحتالؿ يوـ األحد ( ،)10/16قرًا

شيريف عف مدينة القدس المحتمة ،ودفع غرامة مالية بقيمة  2500شيكؿ باإلضافة إلى الحبس المنزلي
لمدة خمسة أياـ ،كشرط لإلفراج عنيا مف سجوف االحتالؿ.
عاما)
و ّ
مددت محكمة االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ الثالثاء ( ،)10/18اعتقاؿ المواطنة غدير جمجوـ (ً 35

عاما) مف بمدة الراـ شماؿ مدينة القدس المحتمة ،لممرة الثانية.
وابف اختيا محمد نادي اليشمموف ( ً 19
إلى ذلؾ ،أصدرت محكمة االحتالؿ ق ار ار باإلفراج عف الشاب عدناف سامر مجاىد مف مدينة القدس،
بكفالة مالية قدرىا خمسة آالؼ شيكؿ ،والحبس المنزلي لمدة أسبوع.
وأخمت قوات االحتالؿ ،سبيؿ عشرة طالب مف مدرسة دار األيتاـ االسالمية في القدس القديمة ،بشرط
يوما لكؿ طالب.
الحبس المنزلي لمدة ً 20

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"،
2016/10/18

االحتالؿ يعتقؿ عدداً مف المقدسييف:
اعتقمت قوات االحتالؿ ،مساء األربعاء ( ،)10/12خمسة شباف مف سكاف العيسوية ،ومف عائمة واحدة،
عيـ شرؽ المدينة .وشممت االعتقاالت:
خالؿ مرورىـ مف الحاجز العسكري القريب مف مدخؿ قرية الز ّ
صالح مصطفى ،ومحمود صالح مصطفى ،ومحمد عدناف مصطفى ،ومحمد بكر مصطفى ،ومحمد ىيثـ

مصطفى نديـ عبيد.
وواصمت قوات االحتالؿ عمميات االعتقاؿ في مدينة القدس وضواحييا ،حيث اعتقمت فجر الخميس
( )10/13خمسة شباف مف البمدة القديمة بالقدس وىـ :وليد تفاحة ،محمد تفاحة ،أنس تفاحة ،حمزة
حجازي ،وجياد قوس .وأفادت مصادر محمية بأف قوة مف جيش وشرطة االحتالؿ اقتحمت منزؿ عائمة
عاما) .في حيف قاؿ نادي األسير
الشييد عمي شيوخي في بمدة سمواف ،واعتقمت شقيقو التوأـ محمد (ً 20

00

إف  17حالة اعتقاؿ ُوثقّت في القدس المحتمة .كما اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي فتاة مف المسجد
األقصى المبارؾ ،مف جية باب القطانيف ،وزعمت الحقًا أنيا عثرت عمى "سكيف" بحوزتيا ،خالؿ تفتيشيا
في مركز تابع لالحتالؿ في القدس القديمة.
واعتقمت قوات االحتالؿ يوـ الخميس ،والدة الشييد ميند الحمبي ،في أعقاب استدعائيا لمتحقيؽ معيا مف
مخابرات االحتالؿ .وجاءت عممية اعتقاؿ والدة الشييد الحمبي بتيمة النشر عمى موقع التواصؿ
االجتماعي "الفيسبوؾ" .فيما اعتقمت تمؾ قوات فجر الجمعة ( )10/14الشاب يوسؼ السكافي خالؿ
اقتحاميا الواسع لمخيـ شعفاط وسط القدس المحتمة ودىميا لمعديد مف منازؿ المواطنيف.
واعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ السبت ( ،)10/15الشاب صبيح أبو صبيح ،نجؿ الشييد
المقدسي مصباح ،عمى حاجز قمنديا العسكري شماؿ القدس المحتمة .فيما اعتقمت قوة مف الشرطة
فمسطينيا بزعـ العثور عمى سكيف بحوزتو ونيتو تنفيذ عممية طعف بيا في
شابا
ً
اإلسرائيمية ،مساء السبتً ،

القدس المحتمة.

واعتقمت قوات االحتالؿ فجر األحد ( ،)10/16حارس المسجد األقصى ماىر أبو سنينة مف منزلو في
القدس القديمة .فيـ اعتقمت قوات االحتالؿ ثالثة أطفاؿ قاصريف وشابيف مف بمدة سمواف جنوب المسجد
االقصى المبارؾ ،في حيف اعتقمت الشاب عدي أبو ىالؿ ( 19عاما) مف منزلو في بمدة أبو ديس جنوب
شرؽ القدس.
واعتقمت قوات قوات االحتالؿ يوـ اإلثنيف ( ،)10/17الشاب المقدسي جميؿ عيسى العباسي،
عاما) ،مف سكاف بمدة سمواف لدى خروجو مف المسجد األقصى ،واقتادتو الى أحد مراكز التوقيؼ
(ً 37
والتحقيؽ في المدينة .في الوقت نفسو ،اعتقمت قوات االحتالؿ عشرة أطفاؿ مف طالب مدرسة دار األيتاـ
االسالمية في القدس القديمة بذريعة إلقاء الحجارة عمى مستوطنيف في "شارع الواد" ،إضافة إلى اعتقاليا
مدير التربية والتعميـ في القدس سمير جبريؿ لخمس ساعات .كما اعتقمت قوات االحتالؿ عصر اإلثنيف،
الشاب أحمد درويش ،بعد االعتداء عميو بالضرب بصورة وحشية ،عند المدخؿ الغربي لقرية العيسوية
وسط القدس المحتمة.

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ+وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"،
2016/10/18
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شؤون االحتالل:
مستوطنوف تسمموا أراض بممكية خاصة تعود لفمسطينييف بالمطروف:
كشفت صحيفة ىآرتس العبرية ،يوـ الخميس ( ،)10/13عف تسميـ ما تسمى "سمطة األراضي"
اإلسرائيمية ،مجموعة مف المستوطنيف الذيف يمتينوف الزراعة أر ٍ
اض يمتمكيا فمسطينيوف بشكؿ خاص
شماؿ القدس ،في ثمانينيات القرف المنصرـ .ونقمت الصحيفة عف موظفة سابقة في "اإلدارة المدنية"
ِ
عمميا بأنوُ تـ تسميـ أر ٍ
اض زراعية في منطقة المطروف شماؿ
اإلسرائيمية قوليا ،إنيا كانت عمى عمـ خالؿ َ
القدس ،التي ُيسمييا االحتالؿ "المجمس اإلقميمي ماتي ييودا" ،لمزارعيف ييود رغـ أف لدى سمطة
األراضي أوراؽ تثبت ممكيتيا الخاصة لصالح فمسطينييف.

وأوضحت ىآرتس أف مساحة ىذه األراضي تبمغ  1500دونـ ،وتعود لسكاف قرى فمسطينية ُى ِّجر سكانيا

وصور تثبت ممكيتيـ لتمؾ األراضي،
ًا
قسر عاـ  ،1967وأف أصحاب ىذه األراضي يحمموف وثائؽ
ًا
وبعض مف ليـ الممكية ال زالوا عمى قيد الحياة ولدييـ أبناء وأحفاد .ورفضت "اإلدارة المدنية" اإلسرائيمية
تأكيد أو نفي المعمومات التي أوردتيا "ىآرتس" ،واكتفت بالزعـ أنيا ستحقؽ في القضية.
وقالت المقدسية ديما أبو غوش ،التي ولدت في قرية "عمواس" إحدى القرى التي ُسرقت أراضييا رغـ

ممكيتيـ الخاصة ليا ،بأف لدييا توجيًا لتقديـ التماس لممحكمة العميا ،معتبرة أف األمر ال يتعمؽ بشخصيا؛
وأنو مف المفترض أف يقدـ عمى ىذه الخطوة كؿ شخص لديو أدلة عمى أف تمؾ األراضي وغيرىا ممكيتو.

صحيفة القدس المقدسية2016/10/13 ،
بمدية االحتالؿ بالقدس تدعـ إنشاء أماكف عبادة لمييود فقط
ذكرت صحيفة "ىآرتس" يوـ الخميس ( )10/13أنو ُيستدؿ مف وثيقة "المعايير المحددة" لدعـ إنشاء
مسجمة حسب القانوف وتعمؿ
مقدـ الطمب يجب أف يكوف "جمعية
أماكف العبادة في القدس المحتمة أف ّ
ّ
عمى إقامة كنيس" ،وال تتطرؽ المعايير إلمكانية دعـ إنشاء أماكف عبادة ألبناء الديانات األخرى.

وخالؿ جمسة عقدتيا لجنة "تقديـ الدعـ المالي" في بمدية االحتالؿ في القدس المحتمة ،سأؿ أحد أعضاء
المجنة عف إقامة أماكف عبادة ألبناء الديانات غير الييودية ،فرد عميو عضو آخر مف اليميف بأنو يجب
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عدـ تشجيع إنشاء المساجد والكنائس في القدس .فيما قالت بمدية االحتالؿ إنيا "لـ تتسمـ طمبات لدعـ
انشاء أماكف عبادة لديانات غير ييودية ،واذا وصمت طمبات كيذه سيتـ فحصيا".

صحيفة القدس المقدسية2016/10/13 ،
"البيت الييودي" ييدد نتنياىو بسبب مستوطنة "عمونا":
ىدد وزراء حزب "البيت الييودي" في الحكومة اإلسرائيمية ،يوـ الخميس ( ،)10/13رئيس الوزراء بنياميف
المقامة
نتنياىو بخمؽ أزمة سياسية كبيرة في الدولة العبرية ،في حاؿ تـ ىدـ البؤرة االستيطانية "عمونا" ُ

في الضفة الغربية .وحسب إذاعة الجيش اإلسرائيمي ،فإف نتنياىو دعا لعقد اجتماع عاجؿ مع زعيـ حزب
"البيت الييودي" نفتالي بينيت والوزيرة مف الحزب إيميت شاكيد ،باإلضافة إلى وزير الجيش أفغيدور
ليبرماف ومنسؽ األنشطة الحكومية يؤاؼ مردخاي.
وقرر نتنياىو ،في أعقاب االجتماع الذي عقده مع عدد مف وزراء حكومتو اليمينية ،تأجيؿ إخالء موقع
"عمونا" االستيطاني ستة أشير .وأكد االتفاؽ في ختاـ المداوالت عمى التوجو لممحكمة العميا والمطالبة
متوقعا في شير كانوف األوؿ/ديسمبر القادـ ،لمدة ستة أشير؛ "بيدؼ
بتأجيؿ إخالء الموقع ،الذي كاف
ً

إيجاد حؿ قضائي يم ّكف مف إبقاء الموقع االستيطاني في مكانو الحالي أو نقمو إلى أراض مجاورة لو
تابعة ألمالؾ الغائبيف".
وقاؿ بينت وشكيد خالؿ المداوالت لنتنياىو بأنو في حاؿ عدـ وجود حؿ لممستوطنيف في "عمونا" ،وعدـ
موافقة العميا عمى التأجيؿ سيؤيد حزب "البيت الييودي" "قانوف التسويات" .ووفؽ اإلعالـ العبري؛ فإف
احتماالت نجاح ىذه الخطوة غير عالية ،وذلؾ بسبب تقديـ فمسطيني إثباتات تؤكد ممكيتو إلحدى قطع
األراضي التي ُي َع ّد لنقؿ الموقع إلييا ،األمر الذي سيؤدي إلى تقميؿ المساحة إلى تسعة دونمات ونصؼ.

وكانت المحكمة اإلسرائيمية قررت في خطوة نادرة إخالء المستوطنة بناء عمى اعتراض فمسطيني بعدما

ثبت أنيا مقامة فوؽ أر ٍ
اض مسجمة بأسماء مالكيف فمسطينييف في الطابو.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +صحيفة القدس المقدسية2016/10/13 ،
اعتقاؿ  3شباف ييود العتدائيـ عمى عامؿ فمسطيني قرب القدس:
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أعمنت اإلذاعة اإلسرائيمية العامة الناطقة بالعربية يوـ الجمعة ( ،)10/14عف اعتقاؿ  3شباف ييود
لالشتباه فييـ باالعتداء عمى عامؿ فمسطيني في منطقة "ايفيف سابير" إلى الغرب مف القدس المحتمة قبؿ
حوالي شير.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/10/14 ،
 %70زيادة بعدد المستوطنيف في محيط البمدة القديمة بالقدس:
ير ،يوـ
نشرت منظمتا "عير عميـ" و"السالـ اآلف" اإلسرائيميتيف المناىضتيف لالحتالؿ واالستيطاف تقر ًا

الجمعة (ّ ،)10/14بيف أف عدد المستوطنيف في األحياء الفمسطينية بمدينة القدس المحتمة ازداد بنسبة

 %40منذ عاـ  ،2009فيما عدد المستوطنيف في محيط البمدة القديمة في القدس المحتمة ازداد بنسبة
 %70كما تضاعؼ عدد الوحدات السكنية المخصصة لممستوطنيف الييود فييا ،إضافة إلى ازدياد عدد
المستوطنيف في البؤر االستيطانية في قمب األحياء الفمسطينية في المدينة بنسبة . %30
لفي مستوطف ،وأُضيؼ ليا مع
وجاء في التقرير أنو في عاـ  2009كاف ىناؾ  102بؤرة يسكنيا نحو أ ْ
مستوطنا تقريباً .وأوضح أف ىناؾ  31بؤرة
مرور السنوات  40بؤرة استيطانية جديدة ،يقطنيا 778
ً
حديثة في منطقة ما ُيطمقوف عميو "الحوض المقدس التاريخي" ،و 4بؤر استيطانية في البمدة القديمة ،و5
بؤر في أحياء مقدسية أخرى ،وارتفع عدد البؤر االستيطانية في "الحوض المقدس" بنسبة .%60

ولفتت المعطيات إلى أف سمطات االحتالؿ أخمت  68عائمة فمسطينية مف بيوتيا ،بينيا  60عائمة مف
حي الشيخ جراح وبمدة سمواف ،وثماني عائالت مف الحي اإلسالمي في البمدة القديمة ،حيث أخمت 55
ّ
عائمة فمسطينية  -مف بيف ىذه العائالت -خالؿ العاميف األخيريف .وأكد التقرير وجود  300عائمة
فمسطينية أخرى ميددة باإلخالء أو ىدـ منازليا القائمة في “الحوض المقدس”.
وأشار التقرير إلى أف الميزانية التي تخصصيا و ازرة اإلسكاف اإلسرائيمية لحراسة المستوطنيف في قمب
القدس ارتفعت مف  37.6مميوف شيكؿ شيكؿ ( 10.03مميوف دوالر) في عاـ  ،2009إلى  82.3مميوف
حاليا.
شيكؿ ( 21.95مميوف دوالر) ً

ويعد "الحوض المقدس" المشروع اإلسرائيمي األخطر عمى المسجد األقصى بشكؿ خاص والقدس بشكؿ
عاـ ،والذي يستيدؼ جمع المواقع الدينية الييودية المزعومة في القدس في إطار جغرافي واحد (البمدة
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القديمة ،سمواف ،جبؿ الزيتوف ،الشيخ جراح) ،والعمؿ عمى إخالء ىذه المنطقة ومحيطيا مف كؿ
الفمسطينييف ،وجعؿ المنطقة خالصة لمييود دوف المسمميف.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/10/14 ،
الكشؼ عف استثمارات ضخمة لشركات إسرائيمية بمشاريع استيطانية:
كشفت صحيفة "كوؿ ىعير" العبرية ،يوـ السبت ( ،)10/15عف مشاريع استيطانية في الضفة والقدس
المحتمتيف ،تشمؿ بناء مئات الوحدات السكنية ،فيما تصؿ استثمارات إحدى الشركات اإلسرائيمية إلى نحو
( )350مميوف شيكؿ.
وذكرت الصحيفة العبرية ،أف شركة "نوفي ىمعييف" تشرؼ عمى بناء منطقة تجارية ضخمة في مدخؿ
مستوطنة "ميشور ادوميـ" ،شماؿ شرؽ القدس المحتمة ،باستثمار يصؿ إلى ( )350مميوف شيكؿ ،عمى
دونما .ويتضمف المشروع ثالث مناطؽ مشتريات ،تبمغ مساحة البناء فييا ( )60ألؼ متر
مساحة (ً )72
مربع ( -منطقة قاعات أفراح ،مشتريات منزلية ،مطاعـ ومتنزه لألطفاؿ والعائالت ،ومنطقة بيع أثاث
منزلي ومنتوجات كيربائية ومحالت لبيع البالط).
كما كشفت "كوؿ ىعير" عف انتياء شركة "يورو الدولة العبرية" مف بيع المبنى الثالث في مشروع
"مستوطنة النبي يعقوب" شمالي القدس ،ويتضمف ( )78وحدة سكنية تضـ أربعة ٍ
مباف .وتبني الشركة
المذكورة ،خمسة مشاريع في المستوطنات عمى النحو اآلتي )122( :وحدة سكنية في مستوطنة "ىار
حومو" ،و( )24وحدة في مستوطنة بسغات زئيؼ ،و( )78وحدة في مستوطنة النبي يعقوب ،كما تبني
( )32وحدة في مستوطنة "ارئيؿ" في سمفيت و( )96وحدة في مستوطنة "موديعيف".
بدورىا ،أعمنت شركة "تسرفاتي شمعوف" عف بيع المساكف في المبنى الثاني مف مشروع البناء في
مستوطنة "ىار حوما" ،ويتكوف مف ثالثة ٍ
مباف ،ما مجموعو ( )142وحدة استيطانية .كما أعمنت شركة
"ع .أىاروف" عف بيع ( )21وحدة استيطانية في مشروع "ىبارؾ" في مستوطنة "بسغات زئيؼ" ،مف أصؿ
( )65وحدة استيطانية .ومف بيف المشاريع االستيطانية التي تنفّذىا شركة "أىاروف" مشروع "نوفي
ىبيسغاه" في "بسغات زئيؼ" ،والذي أنجزتو كامالً ،ومف المقرر إسكانو بعد عدة شيور.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/10/15 ،
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يدعي أف "مممكة سميماف" في جنوب غرب القدس:
"عالـ آثار" اسرائيمي ّ
في واحدة مف سمسمة طويمة مف التناقضات والروايات التي فاقت بعض األساطير ،خرج أحد عمماء
"اآلثار اإلسرائيمييف" الذيف يوظِّفوف اآلثار في السياسة والديف ليقوؿ أف "مممكة سميماف وداود" عمييما
السالـ كانت في جنوب غرب القدس وليس في البمدة القديمة واستدؿ عمى ذلؾ ببعض اآلثار التي
ُعرضت مؤخ اًر عندما أفتُتِح عمى مشارؼ مدينة القدس ما يسمى "متحؼ بمداف التوراة" في غرب القدس
"بيت الشمس" اليبوسية الكنعانية معرض خاص يضـ مكتشفات أثرية مف "مرج َىئِيال" والتي يعود تاريخيا

إلى عيد اليبوسييف باعتراؼ "اآلثرييف الييود" .ويقع ىذا المرج والحفريات في"بيت شيمش" المستوطنة
الييودية التي تأسست عاـ  .1950ويبمغ عدد سكانيا اليوـ قرابة  806600نسمة وأقيـ جزء منيا عمى
أراضي قرية "ديرأباف" الفمسطينية.
وكاف أستاذ عمـ اآلثار البروفيسور يوسي َغ ْرفينكيؿ تولى عمى مدى سنيف قيادة "الحفريات األثرية" التي

جرت في "خربة قيافة" الواقعة في "مرج َىئيال" ،قرب مدينة "بيت شيمش" إلى الغرب القدس ،حيث أكد أف

الحفريات المختمفة كانت تؤدي إلى تراكـ الدالئؿ والبراىيف عمى أف "الممؾ داود" أقاـ عمى ىذه التمة مدينة
محصَّنة.
وحسب ما نشر موقع الخارجية اإلسرائيمية حوؿ ىذه الحفريات ُيتبيف أف أىـ المكتشفات األثرية في "خربة

َّ
مصغر لقصر ممكي ُيعيد تصميمو إلى األذىاف المشاريع المعمارية إلنشاء المباني
قيافة" ىو نموذج
الفخمة في تمؾ العصور الغابرة .كما يدؿ الموقع األثري المكتشؼ في "خربة قيافة" عمى وجود مدف
محصنة ،ناىيؾ عف وجود دالئؿ عمى التبادؿ التجاري الذي كاف يجري بيف فمسطيف وجزيرة قبرص
ومصر ومناطؽ شرؽ األردف بصورة توحي بوجود نظاـ ممكي في تمؾ الحقبة التي حكـ فييا الكنعانيوف
ومف قبميـ اليبوسيوف ُمرو اًر بحقبة داود وسميماف التي كانت فترة قصيرة في عمر البالد الطويؿ.

وحسب الروايات التاريخية أسفرت االكتشافات األثرية عف الكثير مف المعابد الوثنية في أرض كنعاف
وكانت تسمى "المعبد" .وكانت تتكوف في الغالب مف ثالث حجرات رئيسة ،وىي الحجرة األمامية أو
الرواؽ أو المدخؿ المسقوؼ الذي يؤدي إلى المقدس الحقيقي ،الذي كاف مدخمو عبارة عف بيو أعمدة
يحمؿ السقؼ ،وكاف فيو مذبح لتقديـ القرابيف ،ومقاعد حجرية بجانب الحائط .ثـ الحجرة الداخمية وىي
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ويصعد إلييا بساللـ .وكانت
قدس أقداس المعبد ،أو "المحراب" .وكانت عادة ترتفع عف مستوى األرضُ ،
تشتمؿ عمى قاعدة يوضع عمييا تمثاؿ اإللو ،أو مشكاة في الحائط لنفس الغرض .كما أثبتت فحوصات

مفحمة لمزيتوف تـ العثور عمييا في "خربة قيافة" تعود إلى ما قبؿ  3آالؼ.
مخبرية أف ًا
بذور ّ

صحيفة القدس المقدسية2016/10/17 ،

سمطات االحتالؿ تغمؽ وكالة "كيوبرس" بالكامؿ
مؤخر وكالة "كيوبرس"-المركز اإلعالمي لشؤوف القدس واألقصى -بالكامؿ.
ًا
أغمقت السمطات االسرائيمية
وتـ ابالغ د .حكمت نعامنة خالؿ التحقيؽ معو وتسميمو أمر منع مف دخوؿ األقصى األسبوع الماضي،
أيضا استعماؿ الموقع
أنو بموجب القرار العسكري بإغالؽ جمعية "كيوبرس" مطمع الشير الجاريُ ،يحظر ً
اإللكتروني المعنوف باسـ "/ qpressكيوبرس" وكذلؾ يمنع استعماؿ صفحة التواصؿ االجتماعي عمى
"الفيسبوؾ" التابعة والخاصة بػ "كيوبرس. "qpress/

وتعقيبا عمى القرار قاؿ محمود أبو عطا،االعالمي المستقؿ المختص في شؤوف القدس واألقصى" :بأف
ً
ىذا االغالؽ ييدؼ الى اسكات صوت المسجد األقصى والقدس والمقدسات ،وحجب المعمومة والصورة
والمشيد الحقيقي والميداني الذي يجري في مدينة القدس المحتمة" .مف جانبو استنكر مركز "إعالـ"،

إغالؽ وكالة "كيوبرس" ،ورأى أف ىذا اإلجراء اإلسرائيمي ىو استمرار لمتصعيد الذي تقوـ بو المؤسسة

السياسي المشروع لفمسطينيي  48بادعاء التحريض حيث عقب حظر
مؤخر تجاه النشاط
ًا
اإلسرائيمية
ّ
اطي.
الحركة اإلسالمية الشمالية اعتقاالت مكثفة ومتواصمة لنشطاء التجمع الوطني الديمقر ّ

صحيفة القدس المقدسية2016/10/18 ،

العرش" ..احتفاالت ييودية عمى حساب حياة الفمسطينييف
عيد " ُ

حصار
ًا
العرش" الذي يستمر ثمانية أياـ ،تفرض سمطات االحتالؿ
تز ً
امنا مع بدء الييود احتفاليـ بػ"عػيد ُ

شامالً عمى الضفة الغربية ،وتمنع تنقؿ الفمسطينييف عبر المعابر ،ويتوقؼ العمؿ في اليوـ األوؿ واألخير
مف "العيد" باعتبارىما "يوميف مقدسيف".
ويستغؿ المتطرفوف الييود "عيد العرش" لتنفيد اقتحامات واسعة لممسجد األقصى ،واقامة شعائر دينية
احياء لممزاعـ التممودية .كما يقوـ المستوطنوف في أياـ ىذا "العيد" بيجمات واسعة
عمى حائط الب ارؽ،
ً
عمى المدف والقرى الفمسطينية ،خاصة في محافظتي الخميؿ ونابمس.
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إحياء لذكرى "خيمة السعؼ "التي آوت الييود في العراء أثناء
ووفؽ الرواية الييودية ،يعتبر "العيد"
ً

خروجيـ مف مصر ،وفي نياية "العيد" يحتفموف باستالـ التوراة وتسمى فرحة التوراة "سمحات ىتوراة".
وخالؿ األياـ الخمسة تقاـ المظالت قرب البيوت أو عمى السطح ،وفي اليوـ الثامف تبدأ صموات طمب
المطر.

صحيفة القدس المقدسية2016/10/18 ،
إصابة ثالثة جنود في عمميتيف في القدس المحتمة:
أصيب جندياف إسرائيميياف بجروح طفيفة ،ظير الخميس ( ،)10/13دىساً قرب حاجز الزعيـ في مدينة
القدس المحتمة .وقالت جيات عبرية بأف سيارة تحمؿ لوحة تسجيؿ إسرائيمية يستقميا شاباف فمسطينياف،
متعمدا وليس لو خمفية أمنية،
مؤكدةً اعتقاؿ الشابيف دوف إصابة أي منيما .وأضافت أف الدىس لـ يكف
ً
وأف السيارة مسروقة مف إسرائيمي.

جنديا أصيب صباح السبت ( ،)10/15بجروح طفيفة ،إثر تعرضو
وذكرت الشرطة اإلسرائيمية بأف
ً

لمطعف ،قرب بمدة أبو غوش غرب القدس المحتمة .وأفادت الناطقة بمساف الشرطة اإلسرائيمية لوبا
السمري ،بأف منفذ عممية الطعف ال َذ بالفرار ،بينما تواصؿ الشرطة أعماؿ البحث عنو.
مف جية أخرى ،أصيب ثالثة مستوطنيف ،ظير الثالثاء ( ،)10/18عقب رشقيـ بالحجارة مف فمسطينييف
في مدينة القدس المحتمة .وذكرت شرطة االحتالؿ أف مستوطنيف أُصيبا بجراح طفيفة عقب رشؽ الشباف
مستوطنا
التسبب بأضرار مادية .وأضافت أف
الفمسطينييف مركبتيما بالحجارة في حي الطور ،الفتة إلى
ً
ّ

آخر أُصيب قرب "باب األسباط" في البمدة القديمة بشكؿ طفيؼ ،عقب رشقو بالحجارة.

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/10/18 ،
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التفاعل مع القدس:
الخارجية :ممارسات االحتالؿ في القدس شكؿ فاضح مف أشكاؿ التمييز العنصري
قالت و ازرة الخارجية الفمسطينية ،يوـ األربعاء ( ،)10/12إف ممارسات االحتالؿ في مدينة القدس المحتمة
َش ِكؿ فاضح مف أشكاؿ التمييز العنصري ،وأف المدينة المحتمة وبمداتيا وقراىا ومخيماتيا المحيطة
تستصرخ المجتمع الدولي ،بما فيو العالميف العربي واإلسالمي ،لحمايتيا مف بطش االحتالؿ .وأكدت
الو ازرة أف اإلجراءات اإلسرائيمية غير قانونية ومخالفة لمقانوف الدولي ،وتعتبر شكالً مف أشكاؿ العقاب

الجماعي المحرـ دولياً ،وأف ىذه اإلجراءات جاءت في ٍ
وقت تدعي فيو سمطات االحتالؿ أف ىناؾ تصعيد
ّ

في القدس وأحيائيا ،بينما المسؤوؿ عف التصعيد ىو اإلجراءات اإلسرائيمية االستف اززية لكؿ ما ىو عربي
فمسطيني مقيـ في القدس .وطالبت جميع الدوؿ الموقعة عمى اتفاقيات جنيؼ والممتزمة بتنفيذىا ،بتحمؿ
مسؤولياتيا في إلزاـ الدولة العبرية كقوة احتالؿ بنصوص ىذه االتفاقيات ،ووقؼ االنتياكات التي ترتكبيا
في القدس المحتمة.
وفي سياؽ متصؿ ،ح ّذر وزير شؤوف القدس ،المحافظ عدناف الحسيني ،مف اتساع دائرة االنفجار في
حاؿ استمرت حكومة االحتالؿ في سياساتيا العنصرية التعسفية والتطيير العرقي في المدينة المقدسة
والتنكر لمحقوؽ الوطنية المشروعة والغير قابمة لمتصرؼ لمشعب الفمسطيني والتي اقرتيا وكفمتيا الشرعية
الدولية .وقاؿ الحسيني "األحرى بالحكومة اإلسرائيمية أف تنظر إلى مسببات وجذور المشكمة وأف تعمؿ
عمى إصالحيا بإنياء االحتالؿ اإلسرائيمي وااللتزاـ بالشرعية الدولية ،بدالً مف أف تعاند وتواصؿ
اضطيادىا لممواطنيف مف خالؿ المزيد مف إجراءات القمع والتي ال يمكف وصفيا إال تطيير عرقي
لمفمسطينييف" .وأوضح أف ىذه اليجمة اإلسرائيمية المتصاعدة تأتي في ظؿ غياب أي رد فعؿ مؤثر ورادع
داعيا العالـ العربي واالسالمي ودوؿ االتحاد األوروبي ومؤسسات حقوؽ
مف جانب المجتمع الدولي،
ً

اإلنساف إلى تحمؿ مسؤولياتيـ التاريخية.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/10/12 ،
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نموذجا لمعمؿ المشترؾ لنصرة القدس
القدس الدولية :قرار اليونسكو نجاح عربي يشكؿ
ً

رحبت مؤسسة القدس الدولية بقرار منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـ والثقافة (يونسكو) الذي وضعت
فيو النقاط عمى الحروؼ بشأف إجراءات االحتالؿ غير الشرعية في المسجد األقصى المبارؾ ومدينة
القدس ،معتبرةً ذلؾ خطوة في اتجاه دعـ الحؽ واب ارزه وضربة لالحتالؿ ومشاريعو التيويدية.

وكاف المجمس التنفيذي لميونسكو قد صوت يوـ الخميس  2016/10/13لمصمحة مشروع القرار المقدـ

مف قبؿ المجموعة العربية في اليونسكو والذي يديف االحتالؿ اإلسرائيمي واعتداءاتو المتكررة عمى مدينة
القدس والمسجد األقصى المبارؾ وعمى العامميف والمصميف داخؿ أسواره.
وقاؿ مدير عاـ مؤسسة القدس الدولية األستاذ ياسيف حمود في تصريح صحفي ":إننا نثمف قرار اليونسكو
األخير الذي يطالب إسرائيؿ بوقؼ اعتداءاتيا عمى المسجد األقصى المبارؾ ومدينة القدس المحتمة،
ونعتبر ذلؾ خطوة في االتجاه الصحيح ضمف مسار كشؼ جرائـ االحتالؿ اإلسرائيمي وابراز انتياكاتو
وجرائمو بحؽ األرض واالنساف والمقدسات ،وندعو إلى االستمرار في المواجية القانونية ضد االحتالؿ
اإلسرائيمي إلى جانب باقي المسارات السياسية والشعبية والدبموماسية ومسار القوة والمقاومة ".
جيدا لمعمؿ العربي
واعتبر حمود أف ىذا النجاح العربي في اصدار قرار اليونسكو يشكؿ
نموذجا ً
ً

عمميا ودعـ
داعيا إلى ترجمة ذلؾ
ً
اإلسالمي المشترؾ والتعاوف البناء في خدمة قضية القدس وفمسطيفً ،
صمود المقدسييف وتثبيتيـ في أرضيـ.

ودعا حمود األردف لمحفاظ عمى سيادتو في األقصى والتي ىي حؽ لألردف واألمة العربية ولممسمميف في
مطالبا بتشكيؿ مظمة عربية واسالمية لدعـ األردف
العالـ كفمتيا الق اررات الدولية وقرار اليونسكو األخير،
ً
وتمكينو مف الوقوؼ أماـ االعتداءات الصييونية عمى األقصى المبارؾ.

وقاؿ حمود ":نثمف قرار اليونسكو الذي يؤكد أف دائرة األوقاؼ اإلسالمية األردنية ىي السمطة الوحيدة
المشرفة عمى شؤوف المسجد األقصى المبارؾ ،وندعو اليونسكو لمضغط عمى االحتالؿ لوقؼ اعتداءاتو
عمى األقصى ورواده مف المصميف ،وأف تتمكف دائرة األوقاؼ األردنية مف القياـ بمسؤوليتيا في األقصى
مف ترميـ وبناء دوف إعاقة مف االحتالؿ اإلسرائيمي الذي يمنع مشاريع األوقاؼ داخؿ األقصى ويعتدي
عمى السيادة األردنية وعمى المصميف المدنييف في األقصى".
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ساطعا رغـ كؿ إجراءات االحتالؿ الزائمة في
وأكد حمود أف الحؽ العربي اإلسالمي في األقصى سيبقى
ً

مطالبا بضرورة تشكيؿ وحدة دعـ قانونية دولية تحمي الحؽ العربي في القدس
القدس واألقصى،
ً
وفمسطيف وتفضح جرائـ االحتالؿ ضد األرض العربية وتزويره لمحقائؽ واإلرث التاريخي.

كما دعا حمود المجتمع الدولي ومنظمات األمـ المتحدة وخاصة اليونسكو إلى حماية مدينة القدس
ميددا بالخطر ،بما فييا المقدسات اإلسالمية والمسيحية ،والضغط عمى االحتالؿ
عالميا
باعتبارىا ت ارثًا
ً
ً

لالنصياع لمق اررات الدولية المتعمقة بعدـ المس أو التغيير في الحضارة العربية واإلسالمية في القدس
وفمسطيف.

موقع مدينة القدس2016/10/15 ،
صندوؽ وقفية القدس يقدـ  100ألؼ دوالر دعما لمقدس
موزعة عمى 4
ماليا بقيمة  100ألؼ دوالر ّ
ّ
دعما ً
قدـ "صندوؽ وقفية القدس" ،يوـ األحد (ً ،)10/16
مؤسسات مجتمعية وتعميمية ورياضية في المدينة ،تنفي ًذا ليدؼ الصندوؽ بدعـ المدينة .وأوضح أميف
الصندوؽ أحمد الرويضي أف الدعـ قدـ ألربع مؤسسات مف ضمف  4مالييف دوالر مقدمة مف البنؾ
اإلسالمي والػ UNDPلمتمكيف االجتماعي والثقافي واالقتصادي في مدينة القدس.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/10/16 ،
بعماف يطالب بإعادة القدس إلى الصدارة اإلعالمية
ممتقى ّ

طالب المشاركوف بالممتقى اإلعالمي "القدس في عيوف اإلعالمييف" الذي تنظمو لجنة "ميندسوف مف أجؿ

فمسطيف والقدس" في نقابة الميندسيف األردنيف يوـ السبت ( ،)10/15وسائؿ اإلعالـ العربية ،بالوقوؼ
في وجو حمالت التضميؿ والتزييؼ التي تقودىا وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية ،مؤكديف أف القضية
الفمسطينية والقدس والمسجد األقصى تمر بأخطر مراحميا.
وأكد رئيس المجنة الميندس بدر ناصر ،أف "فضح ممارسات االحتالؿ وخطواتو التي ينفّذىا بتسارع كبير،
منبر
مستغالً انشغاؿ الشعوب العربية بشؤونيا الداخمية ليو أمر في غاية األىمية ،وال يتأتى إال باإلعالـ ًا
يعري االحتالؿ ،ويظير وجيو القبيح والنازي لمعالـ أجمع" .وأوضح أف المتابع لمحراؾ
ً
وسالحا وصوتًا ّ
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اإلعالمي في القضية الفمسطينية سيالحظ الغياب غير المبرر لإلعالـ الرسمي الفمسطيني والعربي عف
التفاصيؿ الدقيقة والخطيرة لقضية القدس ،كما سيالحظ أف دور اإلعالـ الشعبي ال يزاؿ دوف المستوى
المطموب.
وقاؿ رئيس الييئة اإلسالمية العميا في القدس ،خطيب ومفتي المسجد األقصى السابؽ ،الشيخ عكرمة
البعد عف تناوؿ مدينة القدس .وأشار إلى أف البوصمة
صبري :إف الممتقى جاء في ظؿ ُبعد البرامج كؿ ُ
داعيا اإلعالمييف المشاركيف
اإلعالمية انحرفت ًا
كثير عف مدينة القدس وعرض معاناتيا ومعاناة أىمياً ،

إلى ضرورة إعادة قضية القدس إلى الصدارة اإلعالمية.

وتناولت جمسات اليوـ األوؿ مف الممتقى مضموف الخطاب اإلعالمي ومصطمحاتو وواقع القدس في
اإلعالـ العربي األىمي والرسمي ،وأسباب تراجعو ،إضافة إلى استعراض نماذج عممية إعالمية في خدمة
القدس ودورىا في تفعيؿ قضية القدس.
قدميا خالؿ الممتقى ،إف دعاية االحتالؿ
وفي سياؽ متصؿ ،قاؿ الخبير اإلعالمي حساـ شاكر في ورقة ّ
بشأف القدس ليا مفعوؿ وظيفي مزدوج ،باتجاه القدس وباتجاه االحتالؿ ذاتو .وحمّؿ شاكر مقاصد دعاية
االحتالؿ بشأف القدس ،فيي دعاية "ترمي في مقصدىا العاـ إلى مصادرة القدس معنوياً وشرعنة احتالليا
مؤبد ونفي ىوية المدينة وانتمائيا الحقيقي تاريخياً وثقافياً ونزع الشرعية عف المطالب
عمى نحو ّ

الفمسطينية العادلة في السيادة عمييا" .واستعرض شاكر مجاالت تتفاعؿ فييا الدعاية الرامية البتالع
القدس ،مشي اًر إلى ما يجري في مجاؿ اإلعالـ الثقافي وحقوؿ اإلعالـ السياحي الذي "ينطوي عمى تأثير
لكف دعاية االحتالؿ وما
واسع في تعريؼ األمـ والشعوب بالبمداف والثقافات والروايات التاريخية عنيا"ّ .
يتساوؽ معيا عالمياً ،تواجو معضالت ذاتية وموضوعية ،كما قاؿ شاكر ،تتعمّؽ باالحتالؿ ذاتو

وبسياساتو وانتياكاتو وتعبيراتو ،وأيضاً بحقيقة وجود الشعب الفمسطيني في المشيد ،بمف فيو المقدسيوف.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/10/18 ،
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مقاالت وحوارات:
تقرير إسرائيمي يحذر مف خطر االستيطاف في منطقة بطف اليوى بسمواف وتيجيير سكانيا:
نشرت حركة "السالـ اآلف" وجمعية "عير عميـ" تقري ار مشتركا حوؿ االستيطاف في حي بطف اليوى ببمدة
سمواف بعنواف "فقداف الثقة :تورط الحكومة في االستيطاف ببطف اليوى في سمواف".
وجاء في ممخص التقرير أف حي بطف اليوى يقع في سمواف خارج البمدة القديمة .وىو االف مف اكبر
االماكف المستيدفة مف قبؿ المستوطنيف في القدس الشرقية ما ييدد بتيجير  90اسرة "ما يقرب مف 600
فمسطيني مف منازليـ"وفي عاـ  2015زادت الجمعية االستيطانية "عطيرات كوىانيـ" اربعة اضعاؼ في
عدد الوحدات االستيطانية التي بحوزتيا بعد استيالئيا عمى  27شقة في ستة مباني في الحي .باالضافة
الى ذلؾ ىناؾ ادعاءات بالمطالبة ب  12شقة ما ييدد بتيجير  50عائمة اضافية.
واشار التقرير  ،الى اف الحممة المنظمة التي تقودىا "عطيرت كوىنيـ" تدؿ ليس فقط عمى تيجير مجتمع
باكممو بؿ في تورط الحكومة االسرائيمية بتقديـ تسييالت لالستيطاف في "الحوض المقدس".
واكد التقرير اف االستيطاف في بطف اليوى ىو جزء ال يتج أز مف الجيود التي تبذليا الجمعيات
االستيطانية والسمطات اإلسرائيمية لترسيخ السيطرة الييودية عمى البمدة القديمة واألحياء الفمسطينية
المحيطة بيا  ،لخمؽ واقع ال رجعة عنو  ،فيما يسمى ب"الحوض المقدس" حوؿ البمدة القديمة الفشاؿ
المفاوضات بخصوص اي حؿ سياسي بشأف القدس.
ويكشؼ التقرير أف الحكومة عممت مف خالؿ دائرتيف في و ازرة القضاء لتسييؿ استيالء المستوطنيف عمى
بطف اليوى فضال عف توفير ما يقرب مف  50مميوف شيكؿ سنويا لتمويؿ األمف الخاص لممستوطنيف في
قمب األحياء الفمسطينية في القدس الشرقية.
واشار التقرير الى اف ىناؾ  142 ،موقعا استيطانيا في الحوض المقدس .ومنذ انتخاب نتنياىو تـ
إضافة  40موقعا جديدا (بزيادة  )%39واف عدد المستوطنيف يبمغ  778مستوطنا ( .)%39تـ إضافة
أربعة مواقع في البمدة القديمة 31 ،في الحوض المقدس ،و  5أخرى في بقية األحياء الفمسطينية في شرؽ
القدس.
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وبيف التقرير انو منذ عاـ  ،2009ط أر زيادة في عدد الوحدات االستيطانية التي استولى عمييا
المستوطنوف في الحوض التاريخي ،أي بزيادة حوالي  %٪0في عدد المستوطنيف وفي تيجير  60عائمة
فمسطينية اخر .،وطرد  8عائالت أخرى مف الحي اإلسالمي في البمدة القديمة.
وقاؿ اف ما يقرب مف  300أسرة ال تزاؿ تحت تيديد الطرد واليدـ مف قبؿ جمعية "عطيرت كوىانيـ" في
بطف اليوى.
وعقب الباحث في شؤوف االستيطاف احمد صب لبف عمى التقرير بقولو :اف "السمطات االسرائيمية ومنذ
احتالؿ مدينة القدس اطمقت العناف لذراع االستيطاف في القدس الشرقية لمسيطرة عمى البمدة القديمة
ومحيطيا مف خالؿ البناء االستيطاني الحكومي والبؤر االستيطانية في قمب االحياء العربية والتي نشطت
بشكؿ مكثؼ بعيد عاـ  1999عندما حصمت ىذه الجمعيات االستيطانية الخاصة عمى الضوء االخضر
مف قبؿ الحكومة االسرائيمية لمسيطرة عمى اكبر قدر ممكف مف البؤر االستيطانية في محيط البمدة القديمة
في خطوة تستيدؼ تغيير الوضع الديموغرافي والوضع القائـ في تمؾ االحياء.
واضاؼ" :اليوـ ىنالؾ قرابة  2500مستوطف يقطنوف في ىذه البؤر وتسعى الجمعيات االستيطانية جاىدة
الى زيادة سيطرتيا عمى مزيد مف البؤر مف خالؿ االستيالء ووضع اليد عمى مزيد مف العقارات
الفمسطينية  ،مشي ار الى اف  140عائمة مقدسية تواجو خطر االخالء مف قبؿ الجمعيات االستيطانية التي
تحظى بدعـ حكومي مطمؽ ومحاباة داخؿ اروقة التخطيط والبناء والقضاء االسرائيمية.
وقاؿ اف ىذه الجمعيات تستطيع الولوج الرشيؼ االراضي واستغالؿ القانوف االسرائيمي الذي يجيز ليـ
السيطرة عمى ما تدعى الحكومة االسرائيمية انيا كانت امالؾ ييودية قبؿ عاـ  ، 1948في حيف يمنع
ذات القانوف الفمسطينييف مف المطالبة بامالكيـ التي سيطرت عمييا الحكومة االسرائيمية في الداخؿ
الفمسطيني وفي القدس الغربية عبر اعالنيا امالؾ غائبيف.
واضاؼ" :وفي منطقة بطف اليوى نرى دليال واضحا عمى ىذه المحاباة والمساعدة المطمقة التي تحظى
بيا جمعيات االستيطاف مف قبؿ الحكومة االسرائيمية التي قامت ببيع قطع اراضي لجمعية عطيرت
كوىنيـ يقطف فمسطينيوف عمييا مف دوف اشعارىـ بذلؾ ليتعرضوا بعد ذلؾ لخطر االخالء مف قبؿ ىذه
الجمعية االستيطانية ".

صحيفة القدس المقدسية2016/10/12 ،
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حماية المقدسات اإلسالمية وتراث القدس في صمب مناقشات اجتماع وزراء خارجية "التعاوف اإلسالمي"
يبحث مجمس وزراء خارجية منظمة التعاوف اإلسالمي في دورتو الثالثة واألربعيف ،التي ستعقد يومي 18
و 19تشريف أوؿ/أكتوبر الجاري ،في طشقند بأوزبكستاف ،االعتداءات اإلسرائيمية عمى المقدسات والثقافة
اإلسالمية في األرض الفمسطينية المحتمة ،والمحافظة عمى الطابع اإلسالمي لمدينة القدس الشريؼ
وتراثيا اإلنساني وحقوقيا الدينية.
ووفؽ ما ذكرت وكالة األنباء اإلسالمية الدولية (إينا) ،فإف مجمس وزراء الخارجية سيناقش وثيقة تؤكد
ضرورة الحفاظ عمى الطابع اإلسالمي لمدينة القدس وتراثيا اإلنساني ،ومواصمة التحرؾ الفاعؿ عمى كؿ
المستويات ،اإلسالمية والدولية ،لحمؿ إسرائيؿ ،السمطة القائمة باالحتالؿ ،عمى إلغاء قرارىا ضـ القدس
الشريؼ والتأكيد عمى عروبتيا وطابعيا اإلسالمي ورفض ضميا وتيويدىا ،وذلؾ وفقا لق اررات الشرعية
الدولية ذات الصمة ،خاصة قراري مجمس األمف رقـ  465و.478
وتتضمف الوثيقة دعوة المجتمع الدولي و"اليونسكو" إلى تحمؿ مسؤولياتيما في حماية األماكف التراثية
والثقافية الفمسطينية ،والى حمؿ إسرائيؿ عمى االلتزاـ بالقانوف الدولي واتفاقيات جنيؼ واالتفاقيات الدولية
األخرى ذات الصمة ،والتنديد بضـ إسرائيؿ المسجد اإلب ارھيمي في الخميؿ ومسجد بالؿ بف رباح في بيت
لحـ إلى قائمة التراث اإلسرائيمي.
كما تدعو الدوؿ األعضاء إلى دعـ جيود دولة فمسطيف في سعييا إلدراج مجموعة مف المواقع
الفمسطينية ،بما فييا المسجد اإلبراىيمي ،إلى قائمة التراث العالمي ،والعمؿ عمى ترميـ البمدة القديمة في
مدينة الخميؿ والحفاظ عمى تراثيا وسكانيا مف العائالت الفمسطينية ،لمجابية اليجمة االستيطانية
اإلسرائيمية لتيويد المدينة.
وتطالب الوثيقة األمانة العامة لػ"التعاوف اإلسالمي" والدوؿ األعضاء بتنفيذ تمويؿ الخطة اإلستراتيجية
متعددة القطاعات الخاصة بالقدس الشرقية ،لتمكيف الشعب الفمسطيني مف مواجية االعتداءات
والمخططات اإلسرائيمية التي تستيدؼ طمس المعالـ الدينية لمدينة القدس الشريؼ.
كما تطالب األمانة العامة مواصمة التنسيؽ مع الييئات والمؤسسات الدولية ،لمعمؿ عمى تنفيذ مبادرة
المدير العاـ لميونسكو الخاصة بترميـ المدينة المقدسة والحفاظ عمى المباني التاريخية لمدينة القدس
الشريؼ والمباني القديمة المحيطة بالحرـ القدسي ،والعمؿ عمى إغالؽ األنفاؽ التي أقامتيا إسرائيؿ أسفؿ
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المسجد األقصى المبارؾ ،والتوقؼ عف القياـ بأعماؿ الحفر ،خاصة في جنوب الحرـ القدسي وغربو،
والحيمولة دوف تنفيذ أي مخططات تستيدؼ ىدـ المسجد األقصى المبارؾ وازالتيا.
وتدعو الوثيقة أيضا األمانة العامة لممنظمة إلى تشكيؿ لجنة خاصة مف خبراء القانوف في الدوؿ
األعضاء لمبحث في االنتياكات الخطيرة التي ترتكبيا إسرائيؿ في محيط الحرـ القدسي الشريؼ ،مف
حفريات وتيديد ألساسات وحرـ المسجد األقصى المبارؾ ،وتقديـ التوصيات القانونية الالزمة لحماية
المسجد األقصى المبارؾ وسائر المقدسات في مدينة القدس المحتمة وكافة المناطؽ في أرض دولة
فمسطيف المحتمة ،وكذلؾ تعميـ أسماء الشركات الدولية التي تساىـ في فرض سيطرة االحتالؿ عمى مدينة
القدس عمى الدوؿ األعضاء لمعمؿ عمى مقاطعة ىذه الشركات تماشيا مع الق اررات الدولية ذات الصمة.
وتديف الوثيقة إسرائيؿ لبنائيا جدار الضـ والتوسع أو ما يسمى "بغالؼ القدس" الذي ييدؼ إلى عزؿ
مدينة القدس عف محيطيا العربي الفمسطيني ،ولمحاولتيا المتواصمة لتيويد المدينة وتغيير معالميا
الحضارية والتاريخية والثقافية لممدينة ،كما تديف كافة الدوؿ والكيانات التي تساىـ في تشجيع ىذا السموؾ
غير القانوني بما في ذلؾ تصريحات رئيس التشيؾ ومواقؼ الكونجرس األميركي.
وتديف أيضا المحاوالت اإلسرائيمية الممنيجة والمستمرة لسرقة وتزوير التراث اإلسالمي والعربي في
فمسطيف ،وتزييؼ التراث الحضاري لممدينة ،ومف بينيا سرقة الكتب والمخطوطات العربية واالسالمية مف
بيوت الفمسطينييف الذيف ىجروا قس ار عاـ  ،1948وتدعو المجموعة اإلسالمية في اليونسكو وكال مف
اإليسيسكو وارسيكا إلى متابعة التحقيؽ في ىذه السرقات لمتاريخ والثقافة اإلسالمية والعربية في فمسطيف.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/10/16 ،
القدس الدولية تصدر تقرير حال القدس الثالث لعام  :2016انتفاضة القدس تدخؿ عاميا الثاني عمى وقع
تصعيد التيويد واالعتداءات عمى األقصى
تطورات مشروع التيويد
أصدرت مؤسسة القدس الدولية تقرير حاؿ القدس الثالث لعاـ  2016وىو يرصد ّ
في القدس مف آب/أغسطس إلى أيموؿ/سبتمبر ،باإلضافة إلى تطورات الموقؼ السياسي المرتبط بالقدس.
ويسمط التقرير الضوء عمى المسجد األقصى وما تعرض لو مف اعتداءات خالؿ أشير الرصد ،ال سيما
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استمرار االحتالؿ في استيداؼ المرابطيف والمرابطات وتصعيد استيدافو موظفي األوقاؼ وحراس
المسجد .ويشير التقرير إلى قرار أصدرتو محكمة االحتالؿ بتجريـ ثالثة فمسطينييف اعتقموا في
آذار/مارس الماضي عمى خمفية الرباط في األقصى ،بما يحدد شكؿ التعامؿ مع المتيميف بالرباط؛ وقرار
آخر يقوؿ بعدـ تجريـ صالة المستوطنيف في الحي اإلسالمي ،األمر الذي يدفع إلى توقّع تزايد محاوالت
المستوطنيف الصالة في الحي ،أي عند أبواب المسجد وفي قبالتو .ويشير التقرير إلى حاالت االعتقاؿ
عددا مف موظفي األوقاؼ والحراس وق اررات إبعادىـ عف المسجد،
واالستدعاء إلى التحقيؽ التي طالت ً

ار في تغيير الوضع القائـ التاريخي.
وىو ما يعد اعتداء عمى األوقاؼ وعمى الوصاية األردنية واستمرًا

وعمى مستوى التيويد الديموغرافي ،يبيف االحتالؿ تطورات االستيطاف واليدـ خالؿ أشير الرصد حيث
يعمؿ االحتالؿ عمى تطوير المستوطنات القائمة وتحويميا لمدف مع تقديـ التسييالت المالية لسكف
المستوطنيف ،وعمى ىدـ منازؿ الفمسطينييف لحرمانيـ مف حؽ السكف مع التضييؽ المستمر في قدرتيـ
عمى إعادة بناء ما ُىدـ .وعمى جانب آخر يكشؼ التقرير عف جانب آخر مف التيويد ،عبر محاوالت

االحتالؿ أسرلة وتيويد مناىج التعميـ في القدس ،وآليات الضغط التي تمارسيا أذرع االحتالؿ لتطبيؽ
مناىجو في المدارس المقدسية وأثر ذلؾ عمى النشء الفمسطيني وصياغة وعييـ في القدس .كما يتطرؽ
إلى سياسات االحتالؿ في تيويد وأسرلة التعميـ في القدس حيث يجبر المدارس الفمسطينية عمى تطبيؽ
المناىج اإلسرائيمية ،في مقابؿ "المعونات" المالية التي يقدميا ليا ،بالتوازي مع نقص في الصفوؼ
المدرسية في شرؽ القدس يصؿ إلى  1000صؼ ،األمر الذي ينعكس عمى جودة العممية التعميمية،
وعمى استيعاب ىذه المدارس لطالب جدد.
أتمت عاميا األوؿ في ظؿ محاوالت مستمرة مف االحتالؿ لمقضاء
ويتناوؿ التقرير انتفاضة القدس التي ّ

أف الطبيعة الفردية لمعمميات وغياب القيادة الفصائمية كانت مف نقاط القوة التي
عمييا ،ويبيف التقرير ّ

أف االفتقار إلى إطار تنظيمي قادر عمى تحديد الخاصرة المينة
ساعدت عمى استمرار العمميات ،في حيف ّ

لالحتالؿ ،واستمرار االنقساـ الفمسطيني ساعدا ،ضمف عوامؿ أخرى ،عمى عدـ تحوؿ الحراؾ إلى
انتفاضة شاممة .وبيف نقاط القوة والضعؼ ،يرجح التقرير استمرار العمميات بصرؼ النظر عف وتيرتيا،
وذلؾ بناء عمى استمرار االحتالؿ وسياساتو ،وكذلؾ حالة العجز عمى المستوى الرسمي الفمسطيني
وغياب القدرة واإلرادة عمى مواجية االحتالؿ.
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ويسمط التقرير الضوء كذلؾ عمى مواقؼ مرشحي الرئاسة لمحزبيف الديموقراطي والجميوري وانحيازىما إلى
دولة االحتالؿ ،باإلضافة إلى التعيد بنقؿ السفارة األميركية مف "تؿ أبيب" إلى القدس في حاؿ الفوز
أف النظر إلى القدس عمى ّأنيا أصوات في
بالرئاسة .ويعتبر التقرير ّأنو واف كاف نقؿ السفارة
ً
مستبعدا إال ّ

بورصة االنتخابات ىو أمر ال يمكف االستخفاؼ بو في الوقت الذي يعمؿ االحتالؿ فيو معوؿ التيويد
واالستيطاف والتيجير بحؽ المقدسييف ويستمر في اعتداءاتو عمى المسجد األقصى عمى الرغـ مف مخالفة
الدولية.
ذلؾ كمو لمقانوف والق اررات ّ
لتحميل التقرير :اضغط هنا

موقع "مدينة القدس"2016/10/18 ،
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