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الخبر الرئيس:
قر "تشريع"  4000وحدة استيطانية ومصادرة آالؼ
"الكنيست" ُي ّ
الدونمات بالضفة

أبرز العناوين:
ترخيصا لمخطط "مصعد البراؽ" لتسييؿ اقتحامات المستوطنيف
 االحتبلؿ يصدر
ً
" الكنيست" بصدد التصويت عمى مشروع قانوف "حظر األذاف"
 شييد و 167معتقبلً وىدـ  17منشأة بالقدس في تشريف ٍ
ثاف/نوفمبر
 االحتبلؿ يسابؽ الزمف لبناء عشرة آالؼ وحدة استيطانية بالقدس

 بمدية االحتبلؿ بصدد المصادقة عمى "المسار األزرؽ" لمقطار الخفيؼ بالقدس
 يمدرـ :لف نقبؿ بسعي االحتبلؿ إلى تيويد القدس

" برلمانيوف ألجؿ القدس" :تشكيؿ لجاف قانونية لمدفاع عف القدس والنواب

عيف عمى األقصى" السنوي العاشر
" القدس الدولية" توفر نسخة إلكترونية مف تقرير " ٌ
***

شؤون المقدسات:
ترخيصا لمخطط "مصعد البراؽ" لتسييؿ اقتحامات المستوطنيف
االحتبلؿ يصدر
ً

قررت "لجنة التراخيص" التابعة لقسـ "التخطيط والبناء" في بمدية االحتبلؿ في القدس المحتمة ،الموافقة
عمى إصدار ترخيص لمخطط بناء "مصعد البراؽ" ،بيف حارة الشرؼ وساحة البراؽ.
ويحتوي المخطط عمى نفقيف إحداىما عامودي واآلخر أفقي ،وذلؾ بيدؼ تسييؿ الوصوؿ بيف حارة
تصعب وصوؿ السياح األجانب والمستوطنيف
الشرؼ ومنطقة البراؽ ،الذي تبعدىما ارتفاعات بينيما
ّ
اإلسرائيمييف ،مف االرتفاع األعمى في منطقة حي الشرؼ في القدس القديمة ،إلى المنطقة األسفؿ في
منطقة حائط البراؽ.
وأفاد المركز اإلعبلمي المختص بشؤوف القدس واألقصى "مسرى ميديا" ،بأنو سيطمؽ عمى المصعد اسـ
"مصعد باروخ" ،عمى اسـ الثري الييودي "كبليف باروخ" ،الذي تبنى مصاريؼ مشروع المصعد الكيربائي،
بقيمة  10مميوف شيقؿ ( 2.5مميوف دوالر أمريكي) ،أما التكمفة اإلجمالية لممشروع فستصؿ الى 35
مميوف شيقؿ (نحو  9مميوف دوالر أمريكي).

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2016/11/30 ،

االحتبلؿ يعمف مناقصة بناء وتشغيؿ كنيس "جوىرة إسرائيؿ":
أصدرت سمطات االحتبلؿ مناقصة شاممة لبناء وتشغيؿ كنيس "جوىرة إسرائيؿ" عمى بعد نحو  200متر
غربي المسجد األقصى المبارؾ في القدس المحتمة.
وأفاد "مسرى ميديا" أف ما يسمى بػ"الشركة لترميـ وتطوير الحي الييودي" ،أعمنت يوـ الخميس (،)12/1
فني بيف
عف المناقصة ،التي ُمدد يوـ األربعاء ( )11/30تاريخ تقديـ العروضات ليا؛ بسبب خبلؼ ّ

"تيارات دينية ييودية" في القدس المحتمة ،حوؿ طريقة تشغيؿ الكنيس.

وأفاد "مسرى ميديا" أنو وعمى مدار العاميف األخيريف نفذت ما يسمى بػ"سمطة اآلثار اإلسرائيمية" حفريات
آثار مف فترة عيد "المعبد األوؿ والثاني" ،والفترة البيزنطية،
أثرية في عمؽ الموقع ،وادعت أنيا وجدت ًا

فخما مف الفترة الممموكية وآخر مف الفترة العثمانية.
لكنيا أشارت في بعض تقاريرىا إلى أنيا وجدت مبنى ً
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وييدؼ االحتبلؿ مف وراء بناء ىذا الكنيس ،إلى استنبات "مواقع ييودية مقدسة" في قمب القدس القديمة،
وزرع ٍ
مباف مقببة توحي بأقدمية الوجود الييودي في القدس ،وتشويو الفضاء العاـ في المدينة المقدسة،
ليكوف ىذا الكنيس الثاني مف حيث الضخامة والعمو في القدس القديمة بعد "كنيس الخراب" ،مقابؿ البناء
العمراني اإلسبلمي العربي الضخـ في القدس القديمة ،وخاصة المسجد األقصى وبضمنو قبة الصخرة.

مسرى ميديا2016/12/1 ،
"يونسكو" تدرج القدس القديمة ضمف المواقع الميددة بالخطر
أدرجت منظمة التربية والثقافة والعموـ الدولية "اليونيسكو" ،يوـ السبت )55( ،البمدة القديمة في القدس
المحتمة وأسوارىا عمى قائمة المواقع المعرضة لمخطر.
المصنؼ عمى أنو "في خطر مؤكد" يكوف عرضة لتيديد
وبحسب تعريؼ منظمة يونسكو ،فإف الموقع
ّ

وشيؾ محدد ،أما الموقع "الميدد" فيو الذي قد يكوف عرضة لما يضر بقيمتو.

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2016/12/3 ،
مستوطنوف يقتحموف باحات المسجد األقصى:
جدد مستوطنوف اقتحاميـ لممسجد األقصى يوـ األربعاء ( )11/30مف باب المغاربة بحراسة معززة
ّ
ومشددة مف قوات االحتبلؿ ،ووسط محاوالت إلقامة طقوس وحركات وشعائر تممودية فيو ،وتصدى
مصموف القتحامات المستوطنيف وجوالتيـ االستف اززية والمشبوىة بيتافات التكبير.
وواصمت مجموعات المستوطنيف صباح الخميس ( ،)12/1اقتحاماتيا لممسجد األقصى المبارؾ مف جية
باب المغاربة بحراسة عناصر مف الوحدات الخاصة والتدخؿ السريع التابعة لشرطة االحتبلؿ ،التي
رافقتيـ وأحاطت بيـ خبلؿ تجواليا في ساحات المسجد األقصى .وأغمقت شرطة االحتبلؿ باب المغاربة
ييوديا ،وعنصريف مف المخابرات لممسجد األقصى منذ الصباح.
طالبا
بعد اقتحاـ 119
ً
ً
مستوطنا وً 26
وفي السياؽ ،واصمت سمطات االحتبلؿ منع العديد مف المقدسييف مف بينيـ نساء القائمة الذىبية مف

دخوؿ المسجد األقصى.
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وأدى عشرات اآلالؼ مف المصميف مف القدس المحتمة واألراضي المحتمة عاـ  48صبلة الجمعة
( )12/2في المسجد األقصى المبارؾ ،رغـ األجواء الماطرة ،وعراقيؿ االحتبلؿ ،مف بينيـ  250مصميًّا
مف قطاع غزة .وانتشر جنود االحتبلؿ في القدس المحتمة ،وعمى أبواب المسجد األقصى المبارؾ وشرعوا
بالتدقيؽ في ىويات المصميف وخاصة الشباف منيـ.
وقالت مصادر إعبلمية مقدسية إف  58مستوطناً اقتحموا يوـ األحد ( )12/4المسجد األقصى عمى شكؿ
لمدة ال تقؿ عف ساعتيف ونصؼ ،برفقة عناصر عسكرية إسرائيمية مدججة
مجموعات تجولت في باحاتو ّ
بالسبلح .وكانت "قدس برس" انترناشيوناؿ لؤلنباء ،قد رصدت اقتحاـ  1346إسرائيمياً لباحات المسجد
عنصر
ًا
مستوطنا و129
األقصى المبارؾ خبلؿ شير تشريف ثاني /نوفمبر الماضي ،مف بينيـ 1235
ً

احتبلليا مف الشرطة اإلسرائيمية والجنود وعناصر مف المخابرات بمباسيـ العسكري ،إلى جانب أحد
ً
تسمى بػ "سمطة اآلثار اإلسرائيمية".
موظّفي ما ّ

مف جية أخرى ،أبمغت شرطة االحتبلؿ ،يوـ األحد ،دائرة األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية في القدس ،عف

ٍ
ز ِ
ساعة واحدة لجولة االقتحامات الصباحية لممستوطنيف الييود .وذكرت دائرة األوقاؼ في بياف ليا،
يادة
بشدة ىذا الببلغ ،معتبرة أنو فرض لواقع جديد،
عمى لساف مديرىا الشيخ عزاـ الخطيب أنيا ترفض ّ
وعد الخطيب أف ىذا "اعتداء
ورضوخ لميميف المتطرؼ الذي يحاوؿ جاىداً زعزعة األوضاع في األقصىّ .
عمى وصاية الممؾ عبد اهلل الثاني التي سندافع عنيا بكؿ ما أوتينا مف قوة ،وأف محاولة الدولة العبرية
بالعمؿ عمى تطبيؽ التقسيـ الزماني والمكاني ستفشؿ باذف اهلل".
وقاؿ المفتي العاـ لمقدس والديار الفمسطينية -خطيب المسجد األقصى المبارؾ محمد حسيف" ،إف ىذا
القرار الخطير ويكشؼ عف نوايا سمطات االحتبلؿ العدوانية وغطرستيا وعنجييتيا تجاه فرض التقسيـ
الزماني والمكاني لممسجد األقصى المبارؾ" ،مؤكداً رفض أي تدخؿ مف ىذه السمطات في شؤوف المسجد
ار عمى
عدت الييئة اإلسبلمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات ،القرار إصرًا
األقصى المبارؾ .فيما ّ

المساس بالمقدسات ،وعمى رأسيا المسجد األقصى أوالً ،ومواصمة تيويد المسجد تمييداً لتحويمو لكنيس
ييودي ثانياً.
طالبا مف معاىد تممودية يوـ الثبلثاء ( ،)12/6المسجد األقصى مف
واقتحـ  28مستوطناً ييودياً ،وً 60
باب المغاربة بحراسة مشددة مف قوات االحتبلؿ الخاصة .ونفذ المستوطنوف جوالت استف اززية في
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المسجد ،وسط شروحات حوؿ أسطورة "المعبد" مكاف المسجد المبارؾ ،في حيف احتج مصموف عمى
االقتحامات والجوالت تمؾ بيتافات التكبير.

المركز الفمسطيني لئلعبلـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/12/06 ،
"الكنيست" بصدد التصويت عمى مشروع قانوف "حظر األذاف"
أرجأ الكنيست اإلسرائيمي ،يوـ األربعاء ( ،)11/30التصويت بالقراءة األولى ،عمى مشروع قانوف يفرض
يودا عمى استخداـ مكبرات الصوت في رفع األذاف في المساجد .ومف المقرر أف يصوت "الكنيست" في
ق ً

القراءة التمييدية ،يوـ األربعاء ( ،)12/6عمى القانوف بعد استثناء ال ُكنس الييودية مف منع استخداـ
مكبرات الصوت ليمة السبت.
وفي سياؽ متصؿ ،دعا رئيس البرلماف العربي أحمد الجرواف ،أحرار وشرفاء العالـ ،إلى تحمؿ
مسؤولياتيـ تجاه القضية الفمسطينية والشعب الفمسطيني ،والعمؿ الفوري لوقؼ مشروع القرار اإلسرائيمي
بشأف منع األذاف .وقاؿ الجرواف :إف" مشروع قرار منع األذاف في القدس وسياسات التعسؼ والتمييز
العنصري والقمع اإلسرائيمية ىي ممارسات خرقاء تؤكد عنصرية دولة االحتبلؿ ،األمر الذي مف شأنو جر
المنطقة إلى مزيد مف العنؼ وعواقب وخيمة تتحمؿ سمطات االحتبلؿ عواقبيا" .وأضاؼ ،عمى حكومات
وخصوصا مجمس األمف ومنظمة
العالـ ومنظماتو ومؤسساتو وىيئاتو وفي مقدمتيا األمـ المتحدة
ً
"اليونسكو" التي تعنى بالسبلـ وحقوؽ اإلنساف والمقدسات ،العمؿ الفوري لمتصدي لمثؿ ىكذا ق اررات
عنصرية ،مذكريف بأنيا تنافي مع الحؽ في حرية العبادة ومبادئ حقوؽ اإلنساف.

المركز الفمسطيني لئلعبلـ +،وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/12/06 ،
شؤون المقدسيين:
االحتبلؿ ييدـ عد ًدا مف المنشآت في القدس:

أجبرت سمطات االحتبلؿ المواطف المقدسي سعيد العباسي ،يوـ السبت ( ،)12/3عمى ىدـ منزلو ومنزؿ

شقيقو ذاتياً ،في حي "كرـ الشيخ" مف بمدة سمواف جنوب المسجد األقصى المبارؾ ،بحجة عدـ الترخيص.
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وقاؿ العباسي" :خسارتي اليوـ تفوؽ النصؼ مميوف شيقؿ ،تكمفة البناء والمخالفات والمحاميف
والميندسيف ،لكف رغـ ذلؾ لف أخرج مف بمدتي وسأصمد عمى أرضي" .مف جيتو ،قاؿ عضو لجنة الدفاع
عف أراضي سمواف خالد أبو تائو ،إف االحتبلؿ ىدـ منذ بداية العاـ الجاري ما يزيد عمى  200منزؿ
ومنشأة في القدس ،بذريعة عدـ الترخيص.
لي المواطف سعيد
وشرعت جرافات بمدية االحتبلؿ في القدس المحتمة ،يوـ الثبلثاء ( ،)12/6بيدـ منز ّ
العباسي في حي كرـ الشيخ مف بمدة سمواف جنوب المسجد االقصى المبارؾ ،بحجة البناء دوف ترخيص.
يذكر أف  12فرداً كاف مف المفترض أف يقطنوا المنزليف الذيف تبمغ مساحتيما نحو  300متر مربع.

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/12/6 ،

شييد و 167معتقبلً وىدـ  17منشأة بالقدس في نوفمبر:
قاؿ مركز معمومات وادي حموة في تقريره الشيري عف شير تشريف ثاني  /نوفمبر الماضي :إف قوات
عاما) ،عمى حاجز مخيـ
االحتبلؿ ،قتمت في الخامس والعشريف منو الطفؿ محمد نبيؿ زيداف سبلـ (ً 14
شعفاط بمدينة القدس ،بحجة محاولتو تنفيذ عممية طعف ألحد "حراس األمف" لدى مروره عبر الحاجز،
وتواصؿ احتجاز جثمانو لؤلسبوع الثاني .وأكد التقرير استمرار سمطات االحتبلؿ في احتجاز جثاميف
جثماني الشييديف مصباح صبيح أبو
الشيداء الفمسطينييف كوسيمة عقابية ضد عائبلتيـ ،حيث تحتجز
ّ
صبيح ،والطفؿ محمد سبلـ.
ورصد التقرير استمرار عمميات االقتحاـ مف المستوطنيف لممسجد األقصى المبارؾ ،حيث وثؽ اقتحاـ
مستوطنا خبلؿ فترة االقتحامات الصباحية وبعد الظير عبر باب المغاربة الذي تسيطر سمطات
1178
ً

االحتبلؿ عمى مفاتيحو منذ احتبلؿ مدينة القدس عاـ  .1967في المقابؿ ،أشار إلى إبعاد سمطات
االحتبلؿ الشير الماضي  6مواطنيف عف المسجد األقصى لفترات تراوحت بيف أسبوعيف و 3أشير،
وابعاد  6آخريف عف القدس القديمة بينيـ  3قاصريف.
فمسطينيا
وواصمت سمطات االحتبلؿ حممة االعتقاالت في مدينة القدس ،حيث رصد المركز اعتقاؿ 167
ً

عاما) ،فيما حولت  3أسرى
مف المدينة ،بينيـ  6نساء إحداىف ّ
مسنة ،و 80طفبلً بينيـ ( 8دوف ً 12
مقدسييف الشير الماضي لبلعتقاؿ اإلداري .وقاؿ المركز :إف سمطات االحتبلؿ واصمت انتياكاتيا ضد
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الطمبة؛ فمف بيف المعتقميف خبلؿ الشير الماضي  7طمبة مف القدس القديمة وسمواف ،كما اعتقمت
مدرسيف مف إحدى مدارس رأس العمود ببمدة سمواف واستدعت مديرة المدرسة لمتحقيؽ في مركز الشرطة
ِّ
بحجة إلقاء طبلب المدرسة الحجارة عمى المستوطنيف.
ذاتيا بقرار مف
وىدمت بمدية االحتبلؿ خبلؿ الشير المنصرـ  17منشأة تجارية ،بينيا  5منشآت ىدمت ً

بمدية االحتبلؿ تحت طائمة التيديد بالغرامات والحبس الفعمي .وطاؿ اليدـ أساسات مسجد ،وقبور في
مقبرة باب الرحمة المبلصقة لممسجد األقصى ،و 5منازؿ ،و 3بركسات ،وبنايتاف ،وكراج وغرفة زراعية.

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2016/12/4 ،
مواجيات في أحياء القدس المحتمة وتضييؽ عمى المقدسييف:
قالت مصادر مقدسية إف مواجيات عنيفة اندلعت يوـ األربعاء ( )11/30بيف الشباف وقوات االحتبلؿ
في محيط وداخؿ حرـ جامعة القدس ،فيما أطمؽ جنود االحتبلؿ القنابؿ الغازية واألعيرة المطاطية بشكؿ
مكثؼ .وقالت جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني ،إف طواقميا تعاممت مع  10إصابات بالرصاص
المطاطي ،و 39إصابة باالختناؽ جراء استنشاؽ الغاز المسيؿ لمدموع خبلؿ المواجيات التي اندلعت في
بمدة أبو ديس ،باإلضافة إلى إصابة أحد الشباف بحروؽ نتيجة إصابتو بشظايا.
ودىمت قوة اسرائيمية يوـ األحد ( ،)12/4منزؿ المواطف محمد الدباغ الكائف في منطقة باب العمود في
القدس ،وفتشتو وعبثت بمحتوياتو .وقاؿ الدباغ إف عناصر المخابرات وقبؿ مغادرتيا المنزؿ سمّمتو
عاما لمتحقيؽ معو في مركز شرطة القشمة بتيمة "التحريض" عمى
استدعاء البنو يعقوب البالغ ً 15
الفيسبوؾ ،وبعد نحو ساعتيف مف التحقيؽ أخمت سبيمو مف دوف أي شروط.

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لئلعبلـ2016/12/04 ،
ويفرج عف آخريف:
االحتبلؿ ّ
ويبعد ُ
يمدد توقيؼ عدد مف المقدسييفُ ..

عاما عمى األسير المقدسي
قضت محكمة االحتبلؿ ،يوـ األربعاء ( ،)11/30بالسجف الفعمي لمدة ً 16
محمد موسى بدر مف بمدة أبو ديس جنوب شرؽ القدس المحتمة ،ودفع غرامة مالية بقيمة  80ألؼ شيكؿ
بعدما أدانتو بتنفيذ عممية طعف أدت إلى إصابة مستوطف في القدس المحتمة في شير مايو الماضي.
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حكما بالسجف  7أشير ،عمى المقدسية
وفي السياؽ ذاتو ،أصدرت محكمة االحتبلؿ بالقدس المحتمةً ،
شفاء أعبيدو الشمودي ،إلى جانب منعيا مف دخوؿ المدينة المحتمة  3سنوات ،بتيمة "محاولة االعتداء
عمى الشرطة والتواجد غير القانوني في القدس" .وكاف االحتبلؿ اعتقؿ الشمودي في تشريف أوؿ /أكتوبر
يوما ،وبشرط الحبس
 ،2015بعد اقتحاـ منزليا في بمدة "سمواف" ،وأفرج عنيا بكفالة مالية بعد ً 40
المنزلي لحيف انتياء اإلجراءات القانونية ضدىا ،وعرضت خبلؿ األشير الماضية عدة مرات عمى
شير في الحبس المنزلي.
المحكمة التي أصدرت اليوـ الحكـ بحقيا بعد قضائيا ً 11ا

المركز الفمسطيني لئلعبلـ +صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"،
2016/12/01

االحتبلؿ يعتقؿ عدداً مف المقدسييف:
عاما) مف سكاف بمدة الراـ،
اعتقمت قوات االحتبلؿ ،فجر الخميس (،)12/1
ً
مقدسيا يبمغ مف العمر (ً 40
بتيمة حيازتو أسمحة ومعدات إسرائيمية مسروقة.
كما اعتقمت قوات االحتبلؿ  6مواطنيف مف عدة بمدات في القدس بينيـ فتى وىـ :الفتى محمد أحمد
عطوف ( 16عاماً) وىو نجؿ النائب المبعد أحمد عطوف ،باإلضافة إلى محمد محمود عطوف (19
عاماً) ،ومحمد الزعتري ،كذلؾ جرى اعتقؿ كؿ مف :فضؿ الرجبي ،وحمزة عماد عياد ،وزيد أحمد (27
عاماً) ،وثائر وجيو منصور.
وقاؿ شيود عياف ،إف جنود االحتبلؿ المتواجديف عمى حاجز مخيـ شعفاط شماؿ القدس المحتمة اعتقموا
فجر السبت ( )12/3الشاب مراد سرندح بعد التدقيؽ في بطاقة ىويتو وتفتيشو ،عند عبوره الحاجز.
واعتقمت قوات االحتبلؿ يوـ اإلثنيف ( 3 )12/5مواطنيف ،بعد دىـ منازليـ في مخيـ شعفاط وسط القدس
المحتمة ،وىـ :األسير المحرر عدي أبو السعد ،واألسير المحرر محمد صبلح شقيؽ الشييد أحمد
صبلح ،وقصي شقيؽ األسير ليث الحسيني .كما اعتقمت تمؾ القوات األسير المحرر داود الغوؿ ،بعد
دىـ منزلو ببمدة سمواف جنوب المسجد األقصى ،وتـ اقتياد المعتقميف إلى مراكز تحقيؽ وتوقيؼ في
القدس.

المركز الفمسطيني لئلعبلـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+صحيفة القدس المقدسية،
2016/12/5
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شؤون االحتالل:
«السبلـ اآلف» :قانوف التسويات يسمح بشرعنة  4000وحدة استيطانية ومصادرة  8183دونماً
نشرت حركة «السبلـ اآلف» يوـ األربعاء ( )11/30تقري اًر جديداً بعنواف «سمب األراضي الكبير» يتضح
منو بأف المصادقة عمى قانوف شرعنة المواقع االستيطانية «قانوف التسويات» ستؤدي إلى شرعنة حوالي
 4آالؼ وحدة سكنية استيطانية أقيمت في الضفة الغربية وتبييض عشرات المواقع االستيطانية المعزولة،
األمر الذي سيضع عقبات أماـ أي "تسوية سبلـ" مستقبمية مع السمطة الفمسطينية.
سيبيض
ويتّضح مف التقرير بأف موقع "عمونة" ليس الوحيد الذي سيؤدي قانوف الشرعنة إلى تبييضو ،إذ ُ

أيضاً  55موقعاً استيطانياً توجد فييا  797وحدة سكنية قائمة عمى مساحة  3067دونماً مف األراضي
الفمسطينية الخاصة .واضافة لممواقع االستيطانية سيمكف القانوف مف تبييض  3125وحدة سكنية قائمة
في المستوطنات أقيمت عمى مساحة  5014دونماً مف األراضي الفمسطينية الخاصة المصادرة .ووفقاً لػ
سي ّبيض القانوف  3921وحدة سكنية غير قانونية كما سيؤدي الى مصادرة  8183دونماً.
«السبلـ اآلف» ُ

ويقولوف في «السبلـ اآلف»« :عمونو مجرد بداية ،فقانوف التسويات يشكؿ تغيي اًر كبي اًر لمواقع في

المناطؽ».

صحيفة القدس المقدسية2016/12/01 ،
"القائمة المشتركة" تقدـ اقتراح حجب الثقة عف حكومة االحتبلؿ:
قدمت "القائمة المشتركة" في "الكنيست" اقتراح حجب الثقة عف الحكومة اإلسرائيمية ،الذي سيطرح لمنقاش
والتصويت عمى طاولتيا األسبوع المقبؿ ،بقضية "توسيع وتكثيؼ االستيطاف ،ونيب أراضي المواطنيف
الفمسطينييف" .وقالت القائمة" ،إف سياسة الحكومة اإلسرائيمية تقوض كؿ إمكانية واقعية إلقامة دولة
فمسطينية مستقمة ،بحدود الرابع مف حزيراف عاـ  1967وعاصمتيا القدس ،وذلؾ بخبلؼ اتفاقيات دولية
بيذا الشأف.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/12/1 ،
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إصابة جندييف بجروح طفيفة عمى حاجز قمنديا العسكري:
أصيب جندياف إسرائيمياف بجروح طفيفة ،يوـ الخميس ( ،)12/1جراء تعرضيما لمرشؽ بالحجارة مف قبؿ
شباف فمسطينييف عمى حاجز حاجز قمنديا العسكري ،فيما بدأت قوة مف الجيش البحث عف ممقيي
الحجارة.

صحيفة القدس المقدسية2016/12/1 ،
االحتبلؿ يسابؽ الزمف لبناء عشرة آالؼ وحدة استيطانية بالقدس:
كشفت صحيفة "كوؿ ىعير" األسبوعية أف الدولة العبرية تسابؽ الزمف إلقرار وتنفيذ مخططات استيطانية
واسعة النطاؽ في القدس المحتمة ،مستغمة الفترة االنتقالية بيف مغادرة الرئيس األمريكي باراؾ أوباما،
وتسمـ نظيره الجديد دونالد ترامب مياـ منصبو .وقالت الصحيفة إف إقرار مخططات البناء االستيطانية
ناجـ عف توقعات كبار المسؤوليف في بمدية االحتبلؿ في القدس المحتمة ،بأف إدارة الرئيس األمريكي
مصطنعا خبلؿ المرحمة االنتقالية قبيؿ تسمـ الرئيس ترامب".
ىدوءا
ً
الحالي باراؾ أوباما ستفرض " ً

وبحسب الصحيفة ،فإف االحتبلؿ صادؽ عمى المزيد مف المخططات االستيطانية ،بما في ذلؾ إقامة

( )1100وحدة في مستوطنة "رمات شمومو" بالقدس ،و( )2300وحدة في مستوطنة "غيمو" و()2620
وحدة في "جبعات ىحمطوس" و( )734وحدة في مستوطنة "راموت" ،عدا عف إقامة مئات الوحدات
الجديدة في مستوطنات "مسغات زئيؼ" و"ىار حوما" و"النبي يعقوب" في القدس المحتمة ،إضافة إلى
إحراز تقدـ عمى مخطط إقامة المنطقة الصناعية في "ميشور ادوميـ".
وقالت "كوؿ ىعير" ،إف سياسة الشروع ببناء مشاريع استيطانية متواصمة ،إذ صودؽ األسبوع الماضي
عمى بناء ( )600وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "رمات شمومو" ،إضافة لبناء ( )500وحدة أخرى
صودؽ عمى بنائيا قبؿ عدة شيور.
وأقر ما يسمى برئيس "المجنة المحمية لمتنظيـ والبناء" في القدس المحتمة ،مئير تورجماف لػ"كوؿ ىعير":
بمصادقتو األسبوع الماضي عمى ( )600وحدة استطانية في "رمات شمومو"" ،فيما يدور الحديث عف
مخطط يتضمف بناء ( )1600وحدة" .وقاؿ "تورجماف" ،إنو ينوي المصادقة في األشير القادمة عمى
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جمدت" ،السيما وأف القدس بحاجة الحتياطي أراضي والى وحدات
جميع المشاريع االستيطانية التي ّ

جدا ،ألننا نتوقع موجة ىجرة أخرى لمقدس".
إسكاف ،ونحف نواجو أزمة كبيرة ً

مف ناحية أخرى ،ذكرت شركة "يورو إسرائيؿ" في بياف ليا ،بأف مشروع الفيبلت في "حي بسغات" يورو

في مستوطنة بسغات زئيؼ ،يوشؾ عمى االنتياء؛ إذ مف المقرر إسكاف االثنتي عشرة وحدة األخيرة في
المشروع في األسابيع القادمة.
وفي سياؽ متصؿ ،ذكرت القناة العبرية العاشرة ،مساء السبت ( ،)12/3أنو سيتـ يوـ األربعاء المقبؿ
الموافقة عمى خطة لبناء  770وحدة استيطانية في مستوطنة (جيمو) المقامة عمى أراضي بيت لحـ.
وأوضحت القناة ،إنو سيتـ بناء كنيس ييودي إلى جانب الوحدات االستيطانية الجديدة والتي كاف مف
المفترض أف يتـ بنائيا منذ عاـ  2013إال أف الواليات المتحدة كانت تقؼ عائقا في وجو تنفيذ ىذا
المخطط وال زالت ترفضو .وأكدت أف المنطقة الواصمة ما بيف بيت لحـ وشرقي القدس المحتمة ستشيد
سمسمة مشاريع استيطانية في المستقبؿ القريب.

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لئلعبلـ2016/12/3 ،
قرابة نصؼ األميركييف يؤيدوف فرض عقوبات عمى الدولة العبرية:
ّأيد نحو  %46مف األميركييف فرض عقوبات عمى الدولة العبرية بسبب استمرارىا في بناء المستوطنات
بالضفة الغربية والقدس المحتمة ،حسب استطبلع أميركي أجراه معيد "بروكينغز" ونشرت نتائجو مواقع
عبرية .ويقوؿ االستطبلع بأف ىذه النسبة مف التصويت تقدر بزيادة نحو  %9مف استطبلعات سابقة.
ميما لمواليات المتحدة ،بينما ّأيد غالبية مف
وأعرب  %76مف األميركييف أف الدولة العبرية تعد حميفًا ً

المنتمييف لمحزب الديمقراطي إقامة دولة فمسطينية.

صحيفة القدس المقدسية2016/12/3 ،
"الكنيست" ُيقر "تشريع"  4000وحدة استيطانية ومصادرة آالؼ الدونمات بالضفة:

صوت "الكنيست" االسرائيمي يوـ اإلثنيف ( )12/5في اقتراع تمييدي لمصمحة مشروع قانوف مثير لمجدؿ
ّ
شيدىا االحتبلؿ االسرائيمي فوؽ
مف أجؿ "اضفاء الشرعية القانونية" عمى نحو  4آالؼ منزؿ استيطاني ّ
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أمبلؾ فمسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتمة .ويترتب عمى ذلؾ إضافة لتشريع آالؼ الوحدات
االستيطانية مصادر  8آالؼ دونـ مف الممتمكات الفمسطينية الخاصة في الضفة الغربية .وأّيد ىذا القانوف

عضوا رفضوه.
نائبا مف أعضاء "الكنيست" اإلسرائيمي مقابؿ 49
ً 60
ً
وقاؿ بينت الذاعة الجيش االسرائيمي إف النص "خطوة أولى نحو السيادة االسرائيمية في ييودا والسامرة-

الضفة الغربية" .مف جيتو ،ندد اسحؽ ىرتزوغ زعيـ المعارضة اليسارية بيذا المشروع واصفًا اق ارره بأنو
"انتحار وطني" .وقاؿ "ىذا القانوف سيؤدي بنا الى دولة ثنائية القومية تضـ الييود وعرب األراضي
المحتمة عاـ  48والفمسطينييف" ،في اشارة إلى ضـ الضفة الغربية.
وكاف نتنياىو وبينت توصبل مساء اإلثنيف إلى اتفاؽ عمى التصويت لصالح ىذا التشريع ونقؿ أربعيف
عائمة مف مستوطنة "عمونا" العشوائية قرب راـ اهلل في الضفة الغربية بعد أف كانت المحكمة العميا أمرت
بتفكيكيا بحموؿ  25كانوف االوؿ/ديسمبر .وقاؿ نتنياىو أماـ المجموعة البرلمانية لحزب "الميكود" إف
األمر يتعمؽ بالسماح لسكاف "عمونا باالنتقاؿ عشرات األمتار" و"البقاء في التؿ حيث يقيموف" "وبامكانيـ
جدا".
البقاء ىناؾ كمجموعة وىذا خبر ميـ ً

وقاؿ عضو "الكنيست" اإلسرائيمية عف "القائمة المشتركة" ،يوسؼ جباريف ،إف قانوف "شرعنة االستيطاف"

نيائيا ،وأف "الكنيست" ستتحوؿ إلى "مقبرة
سيكوف بمثابة عار آخر بتاريخ "الكنيست" في حاؿ تـ إق ارره
ً

موضحا أف مف يدفف القانوف الدولي فإف مكانو في قفص االتياـ في
لسمطة القانوف والشرعية الدولية"،
ً
محكمة الجنايات الدولية.

بدوره ،قاؿ منسؽ االمـ المتحدة الخاص لعممية السبلـ في الشرؽ االوسط نيكوالي مبلدينوؼ في بياف إف
"اليدؼ (مف مشروع القانوف) ىو توفير الحماية لمستوطنات غير شرعية مبنية عمى أمبلؾ خاصة
فمسطينية" .وأضاؼ "أشجع أعضاء البرلماف االسرائيمي عمى إعادة النظر في مثؿ ىذه الخطوة التي يمكف
أف تكوف ليا عواقب قانونية جسيمة في مختمؼ أنحاء الضفة الغربية المحتمة".
وكاف رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو ووزراء "الميكود" قد قرروا مساء األحد ( )12/4التوجو إلى
يوما ،إلتاحة الفرصة
محكمة "العدؿ العميا" بطمب إرجاء عممية إخبلء بؤرة "عامونا" االستيطانية لنحو ً 30
أماـ إتماـ إقامة المباني المؤقتة عمى األراضي المجاورة لممستوطنة والتي تعتبر "أمبلؾ غائبيف".
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وكاف نتنياىو قد التقى مساء السبت ( ،)12/3مع الوزير نفتالي بينت ،زعيـ حزب "البيت الييودي"
الشريؾ في االئتبلؼ الحكومي ،وذلؾ في محاولة التوصؿ لتسوية بشأف إخبلء بؤرة "عامونا" االستيطانية
والبؤر االستيطانية األخرى.
وكاف وزير جيش االحتبلؿ افيغدور ليبرماف دعا إلى تأجيؿ التصويت عمى مشروع القانوف الخاص بػ
"شرعنة" المستوطنات إلى ما بعد تولي الرئيس األمريكي المنتخب دونالد ترامب مقاليد الحكـ الشير
القادـ .وأضاؼ ليبرماف ،في سياؽ كممة ألقاىا خبلؿ منتدى "ساباف لمسياسة" في واشنطف ،يوـ السبت
( ،)12/3أف "مستقبؿ المستوطنات منوط بالتفاىمات مع اإلدارة األمريكية الجديدة".
وفي وقت سابؽ قرر المستشار القضائي لحكومة االحتبلؿ ،وبضغط مف بنياميف نتنياىو الموافقة عمى
قرار بنقؿ مستوطنة "عمونة" لثبلث قطع أراضي مجاورة لموقع المستوطنة الحالي بموجب قانوف "أمبلؾ
الغائبيف" .والقرار الجديد ينص عمى بقاء مستوطنة "عمونة" عمى ىذه األراضي ما لـ يتقدـ أحد بدعوى
مرة كؿ ثبلث سنوات.
ممكية تمؾ األراضي ،ويجدد بقاء المستوطنة عمى األراضي المذكورة ّ

في السياؽ ،طالبت و ازرة الخارجية الفمسطينية االدارة األميركية ترجمة مواقفيا إلى خطوات عممية ،مف

شأنيا إنقاذ "حؿ الدولتيف وفرص السبلـ" ،بما يضمف الوقؼ الفوري لبلستيطاف ،مف خبلؿ االعتراؼ
األمريكي بدولة فمسطيف ،ودعـ مشروع القرار الخاص باالستيطاف في مجمس األمف ،في حاؿ أسعفيا
الوقت لذلؾ .وأوضحت الخارجية يوـ الثبلثاء (" ،)12/6إف تمسؾ حكومة نتنياىو بيذا القانوف يأتي في
سياؽ توجو اليميف واليميف المتطرؼ في الدولة العبرية إلحكاـ سيطرتو ،وفرض أيديولوجيتو الظبلمية
المتطرفة عمى مفاصؿ الحكـ ،بما في ذلؾ سعيو الدؤوب لفرض القانوف اإلسرائيمي عمى األرض
الفمسطينية المحتمة ،وصوالً الى ضـ أجزاء واسعة منيا ،وفي مقدمتيا الكتؿ االستيطانية المحيطة بالقدس
تأسيسا لنظاـ فصؿ عنصري متكامؿ
المحتمة ،وبما يؤدي إلى إنياء حؿ الدولتيف وتقويض فرص السبلـ،
ً
في فمسطيف".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+المركز الفمسطيني لئلعبلـ +صحيفة القدس المقدسية،
2016/12/6

03

بمدية االحتبلؿ بصدد المصادقة عمى "المسار األزرؽ" لمقطار الخفيؼ بالقدس:
أعمنت بمدية االحتبلؿ في القدس المحتمة عف طرحيا مخطط "المسار األزرؽ" لمقطار الخفيؼ لممصادقة
عميو مجدداً ،بعد إجراء تغييرات عميو ،خاصة بعد إضافة مقطع يصؿ إلى جنوب شرؽ القدس المحتمة.
مترا ،وسيصؿ ما بيف
ولفتت مصادر عبرية الى أف طوؿ "المسار األزرؽ" المذكور سيمتد نحو  23كيمو ً

مرور بمركز المدينة ،فيما
ًا
جنوبا،
مستوطنة "راموت" شماؿ القدس المحتمة ،ومستوطنة "جيمو" والمالحة
ً

سيكوف لو وصمة إلى منطقة "عميؽ رفائيـ" االستيطانية جنوب شرؽ القدس المحتمة.

وييدؼ المشروع ،حسب بمدية االحتبلؿ ،إلى وصؿ مستوطنات أطراؼ القدس بمركز المدينة ،وتحسيف
شبكة المواصبلت ،وتخفيؼ أزمات السير ،مف أجؿ تطوير وتكثيؼ المشاريع التجارية واإلسكانية لممدينة،
لتشكؿ جاذبة ليا مف محيطيا القريب وحتى البعيد ،وجعؿ مدينة القدس المركز الحياتي والتجاري األكبر
في "الببلد".
ُيذكر أف ىناؾ مساريف آخريف لمقطار الخفيؼ في القدس المحتمة ،وىما المسار األحمر بطوؿ  23كـ،

طور التخطيط ،باإلضافة إلى
وىو يعمؿ حاليا بمعظمو ،والمسار األخضر وطولو  19كـ ،وىو في ْ
مسارات فرعية أخرى ،وبإجمالي نحو  65كيمومت ار مف القطار الخفيؼ في الخطوط الثبلثة المقترحة.

مسرى ميديا2016/12/6 ،
التفاعل مع القدس:
يمدرـ :لف نقبؿ بسعي االحتبلؿ إلى تيويد القدس
أكد رئيس الوزراء التركي "بف عمي يمدرـ" أف سعي االحتبلؿ اإلسرائيمي إلى تغيير مبلمح القدس وتيويدىا
أمر غير مقبوؿ ،قائبلً" :نحف ال يمكف أف نتسامح مع ىذه الممارسات ويجب المحافظة عمى التاريخ
اإلسبلمي في القدس" .وأشار يمدرـ في حديثو ضمف مؤتمر "برلمانيوف ألجؿ القدس" المنعقد في
إسطنبوؿ ،إلى أف لتركيا مسؤولية تاريخية عف القدس ،وأضاؼ" :قمنا بترميـ الخزؼ وتجديد العمـ الذىبي
الموجود في قبة الصخرة وكذلؾ ترميـ مقبرة اليوسفية".
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ونوه رئيس الوزراء خبلؿ لقائو برؤساء وأعضاء البرلمانات العربية واإلسبلمية واألجنبية ،إلى أنو ال يمكف
أف نتحدث عف سبلـ واستقرار في ظؿ االحتبلؿ ،وقاؿ" :الطريؽ الوحيد لحؿ القضية الفمسطينية االلتزاـ
بالحؽ الفمسطيني ،ووقؼ جميع االنتياكات المستمرة في فمسطيف والقدس ،وىذا يقع عمى عاتؽ المجتمع
الدولي" .وأبدى يمدرـ قمقو العميؽ مف قرار االحتبلؿ منع األذاف في المساجد الفمسطينية ،قائبل" :نتابع
ذلؾ بكؿ قمؽ ،وال يمكف القبوؿ بقرار منع رفع األذاف ،وسنقؼ ضد كؿ ضرر يمحؽ بحقوؽ المسمميف".

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2016/11/30 ،
"الخارجية" تديف الصمت الدولي حياؿ استمرار "إسرائيؿ" في تشريع احتبلليا
قالت و ازرة الخارجية الفمسطينية ،يوـ األربعاء ( ،)11/30إف الحكومة اإلسرائيمية برئاسة بنياميف نتنياىو
"تحاوؿ بشتى الوسائؿ واألساليب ،إختبلؽ مسارات جديدة لنيب المزيد مف االرض الفمسطينية ،ووضع
المزيد مف العراقيؿ والعوائؽ لقطع الطريؽ عمى أية حموؿ سياسية لمصراع".
تحمؿ المسؤولية
وقالت الخارجية إف كؿ ىذا التآمر يتـ أماـ "سكوت دولي يعكس إىماؿ مقصود في ّ

حياؿ دولة احتبلؿ تعمؿ جيا اًر نيا اًر عمى خرؽ القانوف الدولي ،واف خطورة ىذه االجراءات تفرض عمى
مدافعا عف مبادىء الحؽ والعدؿ والقانوف
المجتمع الدولي أف يقؼ بقوة في وجو سياسات االحتبلؿ،
ً
الدولي ،لكف استمرار ىذا الصمت المذىؿ لممجتمع الدولي عمى ىذه الجرائـ ،يضعو في قفص االتياـ
والمسؤولية ،وعميو ،نتوقع مف ىذا المجتمع الدولي أف يخرج عف صمتو ويتحمؿ مسؤولياتو حياؿ ىذه
االنتياكات الجساـ التي يرتكبيا االحتبلؿ االسرائيمي بحؽ شعبنا ،ونتساءؿ في نفس الوقت :أيف ىي
مؤسسات حقوؽ االنساف الدولية المختصة ،االقميمية ،العربية ،الفمسطينية وحتى االسرائيمية مف ىكذا
انتياكات؟ وىؿ تدرؾ دورىا والمسؤوليات الممقاة عمى عاتقيا حياؿ ىذه الجرائـ".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/11/30 ،
"برلمانيوف ألجؿ القدس" :تشكيؿ لجاف قانونية لمدفاع عف القدس والنواب
دعت رابطة "برلمانيوف ألجؿ القدس" إلى تشكيؿ لجاف متخصصة في القانوف الدولي والقانوف الدولي
االنساني وذلؾ مف أجؿ كشؼ جرائـ االحتبلؿ اإلسرائيمي أماـ المحافؿ الدولية ومبلحقة مجرمي الحرب
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اإلسرائيمييف أماـ المحكمة الجنائية الدولية ومحاكـ الدوؿ التي يسمح قضاؤىا بذلؾ وخاصة الجرائـ التي
يوميا في المسجد األقصى المبارؾ والقدس .وأوصى البياف باستثمار قرار اليونسكو األخير بشأف
ترتكب ً

القدس ،وتفعيؿ حراؾ قانوني أماـ المحاكـ الدولية لتجريـ قادة االحتبلؿ بسبب استمرار احتبلؿ ىذه
المقدسات وتغيير ىويتيا الثقافية والتاريخية.
كما دعا إلى مخاطبة البرلمانات العربية واالسبلمية والدولية ومطالبتيـ بتشكيؿ لجنة لمقدس وفمسطيف
ضمف لجانيـ الدائمة ،إضافة إلى مطالبة الحكومات العربية واالسبلمية بإدراج قضية القدس واألقصى
المبارؾ والمقدسات اإلسبلمية والمسيحية كمقدسات محتمة ضمف المناىج التعميمية في الوطف العربي
واالسبلمي.
سف قوانيف تؤكد عمى اليوية الحضارية والدينية لمدينة
ويدعو المؤتمر البرلمانات العربية واالسبلمية إلى ّ

القدس والمسجد األقصى المبارؾ كما يدعو جميع الدوؿ إلى استمرار الدعـ البلزـ لتأميف اإلحتياجات
الضرورية لمشعب الفمسطيني وخاصة البنية التحتية والصحة والتعميـ.
وأىاب بمنظمة التعاوف اإلسبلمي ولجنة القدس ومنظمة اليونسكو إلى اتخاذ اإلجراءات البلزمة لحماية
التراث التاريخي لمقدس وعموـ فمسطيف ،ودعا لبذؿ الجيد البلزـ مف أجؿ المصالحة الفمسطينية وتبدى
الرابطة إستعدادىا لمقياـ بالدور الواجب عمييا في ىذا اإلطار.

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2016/11/30 ،
عباس يؤكد تمسكو بػ "الثوابت" ومسار "التسوية":
جدد رئيس السمطة محمود عباس تمسكو بخيار "التسوية" ،والعمؿ السياسي والدبموماسي طريقاً إلنياء
االحتبلؿ ،داعياً في القضايا الفمسطينية الداخمية إلى تحقيؽ المصالحة وانياء االنقساـ .وفي خطوة الفتة،
شكر رئيس حركة فتح ،رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ عمى رسالتو التي وجييا
لمؤتمر حركة فتح السابع المنعقد في راـ اهلل.
وقاؿ رئيس السمطة محمود عباس ،خبلؿ كممة مطولة ألقاىا في مؤتمر فتح السابع ،مساء األربعاء
( ،)11/30إنو سيسعى لعقد دورة لممجمس الوطني الفمسطيني بمشاركة جميع الفصائؿ في أقرب وقت
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ممكف قبؿ نياية ىذا العاـ لترتيب المؤسسات الوطنية .وجدد عباس تأكيده عمى التمسؾ بالثوابت
الفمسطينية ،مع المحافظة عمييا بكؿ قوة حتى تتحقؽ.
وأكد أف إجراء المصالحة سيكوف عمى أساس االنتخابات ،قائبل "ومف يحصؿ عمى أصوات الشعب يستمـ
البمد ال نقاش ،بانتخابات رئاسية وتشريعية ومجمس وطني ،واذا أرادوا أف نميد لذلؾ بحكومة وحدة وطنية
بمشاركة كؿ التنظيمات حماس والجياد ال يوجد لدينا مانع ،وليس لدينا تزوير وعندنا شفافية ،وستتأكدوف
مف خبلؿ مؤتمر فتح".
وفي حديثو عف المفاوضات مع االحتبلؿ اإلسرائيمي ،قاؿ عباس"" :لف نعترؼ بالدولة العبرية لؤلبد ،إذا
لـ تعترؼ بنا فسنرجع عف ق اررنا باالعتراؼ بيا" .وقاؿ" :نرفض الحموؿ المؤقتة ،والحدود المؤقتة لمدولة
الفمسطينية ،ونرفض الدولة الييودية ،وال يمكف أف تعترؼ بيا".

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2016/11/30 ،
واشنطف تستبعد االعتراؼ بفمسطيف قبؿ رحيؿ أوباما
استبعد الناطؽ الرسمي باسـ و ازرة الخارجية األميركية جوف كيربي يوـ الثبلثاء ( )11/29أف تتخذ
الواليات المتحدة خطوات مف شأنيا أف تعترؼ بدولة فمسطيف أسوة بػ 137دولة في األمـ المتحدة قبؿ
استبلـ الرئيس الجديد دونالد ترامب ورحيؿ الرئيس المنتيية واليتو .وأضاؼ إف رأينا لـ يتغير بأننا نعتقد
أف الطريؽ المفضؿ لمفمسطينييف إلقامة دولة ىو مف خبلؿ المفاوضات المباشرة التي مف شأنيا أف تؤدي
إلى "سبلـ عادؿ ودائـ ،وشامؿ عمى أساس حؿ الدولتيف".

صحيفة القدس المقدسية2016/12/1 ،
احتفاؿ بإطبلؽ مشروع "طموح" التدريبي في قطاعي السياحة والخدمات بالقدس
احتفمت "جيود لمتنمية المجتمعية" ،بالشراكة مع جمعية الفنادؽ العربية والوكالة البمجيكية لمتنمية
( ،)BTCوبالتعاوف والتنسيؽ مع فندؽ ومركز نوترداـ القدس ،بإطبلؽ مشروع "طموح "Fly High
التدريبي في قطاعي السياحة والخدمات في شرقي القدس المحتمة ،والذي يأتي ضمف برنامج "تعزيز
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التعميـ والتدريب الميني والتقني والتشغيؿ" الذي تنفذه الوكالة األلمانية لمتنمية ،بالنيابة عف و ازرة التنمية
والتعاوف االقتصادي الفدرالية األلمانية (.)BMZ
وقدمت منسقة المشروع لمى عفيفي ،عرضاً حوؿ المشروع وأنشطتو ،وأشارت إلى أف المشروع ييدؼ إلى
تنفيذ مقاييس التعميـ والتدريب الميني والتقني والتشغيؿ في شرقي القدس ،وسد الفجوة بيف مخرجات
التعميـ والتدريب الميني واحتياجات السوؽ في قطاعي السياحة والخدمات ،وبناء قدرات الشباب الحياتية
والميارات التقنية في شرقي القدس ،والتدرب في مكاف العمؿ ،وتقديـ اإلرشاد الميني ليـ ،لتمكينيـ مف
الحد مف نسبة
العثور عمى فرصة عمؿ في مختمؼ مجاالت القطاع السياحي في المستقبؿ القريب ،و ّ
البطالة بيف أوساط الشباب في القدس.
وتصؿ مدة تنفيذ المشروع إلى تسعة شيور ،ويستيدؼ الشباب مف كبل الجنسيف ،والذيف سيتـ تدريبيـ
عمى الميارات الحياتية والميارات التقنية ،إلى جانب التدرب في مكاف العمؿ في فنادؽ أو مطاعـ،
وتأسيس مركز One Stop Shopفي شرقي القدس المحتمة مف أجؿ تقديـ الخدمات المتعمقة بالتوجيو
الميني ،باإلضافة إلى الوظائؼ الشاغرة في قطاع السياحة .كما يسعى المشروع إلى تنظيـ ثبلثة أياـ
توظيؼ في القدس وراـ اهلل وبيت لحـ.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/12/1 ،
مؤتمر عربي بالقاىرة يبحث تطورات القضية الفمسطينية:
تنطمؽ في مقر الجامعة العربية في القاىرة يوـ اإلثنيف ( ،)12/2أعماؿ الدورة الػ ( )97لمؤتمر المشرفيف
عمى شؤوف الفمسطينييف في الدوؿ العربية المضيفة.
وبحسب بياف صحفي لقطاع فمسطيف واألراضي العربية المحتمة بالجامعة العربية ،فإف المؤتمر سيناقش
التطورات التي تشيدىا القضية الفمسطينية واالنتياكات اإلسرائيمية الخطيرة لحقوؽ الشعب الفمسطيني ،كما
سيتابع المؤتمر تطورات االنتفاضة الفمسطينية ودعميا ،وتحركات األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية
عمى المستوى الدولي مف خبلؿ المجنة العربية المصغرة إلنياء االحتبلؿ اإلسرائيمي في األراضي
الفمسطينية المحتمة ،وتحريؾ ودفع "عممية السبلـ" ودعـ الشعب الفمسطيني والقضية الفمسطينية.
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أيضا عدة قضايا اخرى عمى رأسيا :قضية القدس ،واالعتداءات
وأشار البياف إلى أف المؤتمر سيناقش ً

المتواصمة عمى المقدسات اإلسبلمية والمسيحية واستمرار الحفريات أسفؿ وحوؿ المسجد األقصى،
واالقتحامات المتكررة لو مف قبؿ المستوطنيف والساسة والمتطرفيف اإلسرائيمييف تحت حماية قوات
االحتبلؿ اإلسرائيمي ،ومحاوالت الدولة العبرية لفرض التقسيـ الزمني والمكاني لممسجد األقصى المبارؾ،
ومحاوالت منع رفع اآلذاف فيو ،وتصاعد االستيطاف فييا ،فرض الضرائب الباىظة عمى أىميا المقدسييف،
وكذلؾ سحب اليويات وىدـ المنازؿ في محاولة تيجير قسري عف المدينة ،واستيداؼ القيادات الفمسطينية
المقدسية ،واتخاذ كؿ الخطوات البلشرعية لمصادرة أمبلؾ المقدسييف واسكاف المستوطنيف فييا عنوة
بادعاء كاذب بممكيتيا.
أيضا استمرار االحتبلؿ في بناء جدار الفصؿ العنصري ومصادرة
وأشار إلى أف المؤتمر سيناقش ً

األراضي الفمسطينية الخاصة والعامة .وسيبحث المؤتمر آخر تطورات أوضاع البلجئيف الفمسطينييف في
الدوؿ العربية المضيفة ،وما تقدمو الدوؿ العربية المضيفة مف خدمات لبلجئيف الفمسطينييف ،واألوضاع
الخطيرة التي يتعرض ليا البلجئوف الفمسطينيوف في سوريا ،ونشاط وكالة األمـ المتحدة لغوث وتشغيؿ
البلجئيف الفمسطينييف في الشرؽ األدنى (األونروا) وأوضاعيا المالية.
وأشار البياف إلى أف المؤتمر سيبحث أيضا التنمية في األراضي الفمسطينية ،وجيود األمانة العامة لتوفير
الدعـ المالي لموازنة السمطة الوطنية الفمسطينية ،وتقديـ المساعدات لمشعب الفمسطيني ،والدور الميـ
الذي تقوـ بو الجامعة العربية والدوؿ العربية في ىذا الشأف .وحسب البياف فإنو سيتـ عرض توصيات ىذا
المؤتمر عمى مجمس الجامعة العربية عمى مستوى وزراء الخارجية العرب في الدورة المقبمة ،التي تمي
أساسا لمق اررات الخاصة بالقضية الفمسطينية والصراع العربي اإلسرائيمي الصادرة عف
المؤتمر ،وتشكؿ
ً

المجمس.

صحيفة القدس المقدسية2016/12/2 ،
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كيري :الدولة العبرية "أعظـ قصة نجاح في التاريخ" وال "سبلـ وال أمف ليا دوف حؿ الدولتيف"
قاؿ وزير الخارجية األميركي جوف كيري في حوار خبلؿ "منتدى صباف  "2016يوـ األحد ( )12/4في
العاصمة األميركية واشنطف أنو لف يكوف ىناؾ "سبلـ وأمف مستداميف" لمدولة العبرية مف دوف "سبلـ
فمسطيني إسرائيمي يقوـ عمى أساس حؿ الدولتيف".
ميمة ومعقدة ..وىذا الخيار متروؾ لمقيادة (عند
وقاؿ كيري خبلؿ المنتدى "إف ىذا سؤاؿ ميـ في قضية ّ

الطرفيف) ولكف سأبدأ بالقوؿ انني أشعر بشغؼ المحبة الكبير تجاه الدولة العبرية التي أقيمت عبر
محطات ميمة مف مؤتمر بازؿ الصييوني ووعد بمفور والحروب ،لخمؽ ىذه الشيء الجميؿ المسمى
الدولة العبرية  ..ىذه أعظـ قصة في التاريخ" .واستطرد قائبل "لكف ليس ىناؾ وضعاَ ثابتًا فالحاؿ يصبح
أسوأ كؿ يوـ" في إشارة إلى استشراء االستيطاف وتبدد أفؽ "حؿ الدولتيف".
وأضاؼ " إنني آتي إلى ىنا كصديؽ قوي لمدولة العبرية ومدافع عنيا وعف أمنيا ،وما نطمبو مف الدولة
العبرية ينبعث مف محبتنا ليا ،ونحف نريد ليا أف تكوف قوية ومقبولة في المنطقة ،وأنا أقوؿ لكـ إف األردف
واألمارات ومصر والسعودية الذيف يريدوف العمؿ مع الدولة العبرية يترددوف بسبب عدـ تحقيؽ سبلـ
إسرائيمي فمسطيني وقياـ حؿ الدولتيف".
وأكد" إنو لف يكوف ىناؾ سبلـ منفصؿ بيف العرب والدولة العبرية دوف حؿ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي"
متيما الفمسطينييف بأنيـ لـ يقدموا ما كاف يفترض أف يقدموه خاصة في "وقؼ التحريض وتغيير المناىج
ً

الدراسية".

وقاؿ كيري "عمى الدولة العبرية أف تختار بيف استمرار االستيطاف ،وقياـ فصؿ بينيا وبيف الفمسطينييف
وقياـ لحؿ الدولتيف...نعـ المستوطنات ليست السبب في استمرار الصراع ،ولكف االستيطاف ىو تفعيؿ
لمشروع الدولة العبرية الكبرى ويبدد فرص السبلـ ،وما نسمعو مف أفواه الوزراء الحالييف (نفتالي بينت) أف
(انتخاب ترامب) يعني نياية احتماؿ حؿ الدولتيف سيصبح أم اًر واقعاً".
وقاؿ كيري ،المقصود مف التوصؿ "لحؿ الدولتيف" "ال يعني أننا نتحدث عف إعطاء الضفة الغربية إلى
سمطة فمسطينية فاشمة وضعيفة ..نحف نتحدث عف حدوث ذلؾ عبر سنوات طويمة قادمة .نحف سنبرـ
اتفاقاً يسمح لمجنود اإلسرائيمييف بالتنقؿ مف األغوار عبر الدولة الفمسطينية المجردة مف السبلح إلى أي
مكاف يريدوف خبلؿ ست دقائؽ" .مؤكداً اف "السمطة الفمسطينية ليست مثالية في المحظة الحالية ،ولف
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نسمح بتكرار تجربة حماس في الضفة الغربية ولكف عمينا العمؿ والتخطيط لحدوث ذلؾ (قياـ الدولة
الفمسطينية)"
وقاؿ إف "الدولة العبرية دوف أف تدري تتجو نحو وضع صعب بشأف أمنيا وسبلمتيا ،خاصة في ضوء
نشوء ىذه المدف في األراضي الفمسطينية المحتمة كدوؿ المدف" .وحوؿ ما إذا كاف بإمكانو مف خبلؿ
النظر إلى الخمؼ ،القياـ بفعؿ أي شيء بشكؿ مختمؼ ليعزز "السبلـ" ،قاؿ كيري ىناؾ بروز غير متوقع
ألمور عدة في آف واحد ،خاصة جيؿ مف الشباب الصغار في المنطقة العربية و"ىؤالء مرشحيف ليمثموا
أرضية خصبة لمتطرؼ وىو األمر األخطر في ظؿ غياب األمؿ".

صحيفة القدس المقدسية2016/12/4 ،
أبو ردينة :مطالبة نتنياىو بحؿ إقميمي ييدؼ إلى قمب "مبادرة السبلـ العربية"
قاؿ الناطؽ الرسمي باسـ الرئاسة الفمسطينية ،نبيؿ أبو ردينة ،إف حديث رئيس الوزراء اإلسرائيمي نتنياىو
وكذلؾ ليبرماف حوؿ حموؿ إقميمية لمعممية السياسية ،ىو محاولة إسرائيمية لفرض شروط جديدة بيدؼ
قمب "مبادرة السبلـ العربية" .وأكد أبو ردينة ،أف الحديث عف قمب "مبادرة السبلـ العربية" يعني تطبيعاً
مجانيا مع العالـ العربي دوف االنسحاب مف األراضي الفمسطينية كافة بما فييا مدينة شرقي القدس،
ً
واألراضي العربية المحتمة.

وأضاؼ ،أف الشروط اإلسرائيمية سواء مف خبلؿ المطالبة بدولة ييودية ،أو االستمرار بسياسة االستيطاف
غير الشرعي ،ىدفيا األساس التيرب مف استحقاقات "عممية السبلـ" ،وافشاؿ الجيود الدولية الرامية إلنقاذ
العممية السياسية و"حؿ الدولتيف" الذي أصبح في خطر حقيقي نتيجة السياسات والشروط اإلسرائيمية
المتكررة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/12/5 ،
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تمويؿ مشروع لتحسيف الظروؼ البيئية والصحية في مخيـ شعفاط بالقدس:
أطمؽ االتحاد األوروبي ،ومؤسسة "تشيسفي" االيطالية ،و"األونروا" ،و"اوفرسيز" ،يوـ اإلثنيف (،)12/5
جديدا في مخيـ شعفاط لبلجئيف في شرقي القدس المحتمة ،لتحسيف نظاـ إدارة النفايات الصمبة،
مشروعا
ً
ً
والممارسات البيئية فيو.

وييدؼ المشروع الى إجراء تغييرات بارزة في حياة سكاف المخيـ ،حيث سيتـ بمورة واعداد خطة
استراتيجية جديدة الدارة النفايات الصمبة ،بمشاركة جميع أطياؼ المجتمع المحمي ،وممثمي األحياء
السكنية ،مف خبلؿ تأىيؿ واستصبلح بعض المناطؽ المتدىورة في المخيـ ،لتتحوؿ الى أماكف عامة
ذات كفاءة في استخداـ الطاقة ،وصديقة البيئة".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/12/5 ،
دبموماسي فمسطيني 70 :دولة ستشارؾ في "مؤتمر فرنسا الدولي لمسبلـ"
كشؼ سفير فمسطيف لدى فرنسا سميماف اليرفي يوـ اإلثنيف ( ،)12/5أف  70دولة ستشارؾ في "مؤتمر
فرنسا الدولي لمسبلـ" المقرر عقده في النصؼ الثاني مف شير ديسمبر الجاري.
وقاؿ اليرفي إف فرنسا "أبمغتنا إتماميا كافة المشاورات مع جميع األطراؼ وستوجو دعواتيا قريبا لقرابة
 70دولة عمى مستوى وزراء الخارجية لحضور المؤتمر الدولي لمسبلـ مع الدولة العبرية" .وأكد السفير
الفمسطيني ،أف فرنسا "لـ ولف تتراجع عف عقد مؤتمرىا الدولي لمسبلـ كما يشاع عبر وسائؿ اإلعبلـ،
وانما مصممة عمى عقده في الوقت المحدد لو".
وبشأف الموقؼ األمريكي مف حضور المؤتمر ،قاؿ اليرفي" :ال يمكف لمجانب األمريكي أف يتأخر عف
حضور اجتماع دولي يشارؾ فيو  70دولة" ،الفتًا إلى أنو "في االجتماع الوزاري الذي عقد في يونيو
الماضي في باريس حضروا رغـ أنيـ كانوا متردديف" .وأشار اليرفي إلى أف المؤتمر "سيضع أط اًر وخطة
إلنياء االحتبلؿ اإلسرائيمي عف األراضي الفمسطينية عمى حدود  1967سواء مف ناحية السقؼ الزمني
أو عبر مفاوضات يكوف أيضا ليا سقؼ زمني محدد".

صحيفة القدس المقدسية2016/12/5 ،
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الدعوة لحماية المقدسات اإلسبلمية والمسيحية في مواجية التيويد بالقدس:
أكد مسؤولوف مسيحيوف وخبراء اليوية العربية لمقدس المحتمة ،مشدديف عمى ضرورة حماية المقدسات
المسيحية كما اإلسبلمية في ظؿ سياسة التيويد اإلسرائيمية .جاء ذلؾ خبلؿ ندوة نظمتيا مؤسسة القدس
فعاليات
الدولية تحت عنواف "عمى درب اآلالـ :المسيحيوف والمقدسات المسيحية في القدس" ،ضمف
ّ

معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب الستيف ،بحضور حشد مف الشخصيات السياسية والدينية والفكرية
والثقافية.
وفي الكممة األولى ،قاؿ األباتي أنطواف ضو ،عضو مجمس أمناء مؤسسة القدس الدولية" :إف القدس
مدينة عربية تاريخية ال يمكف ألي كاف أف يتنكر ليا أو يتخمى عنيا ،ألف التمسؾ بعروبة القدس ىو
معا" .وقاؿ المطراف لوقا الخوري المعاوف البطريركي العاـ لمروـ
حماية لتاريخنا وذاكرتنا ومستقبمنا ً

األرثوذكس في أنطاكية وسائر المشرؽ" :لقد أدت إجراءات االحتبلؿ اإلسرائيمي إلى طرد معظـ
المسيحييف مف مدنيـ وقراىـ ،وىجرة القسـ اآلخر منيـ تحت وطأة االحتبلؿ البغيض ،في حيف صمد
ويصمد القسـ الثالث في ظروؼ سياسية وأمنية واقتصادية قاسية".
بدوره قاؿ ياسيف حمود مدير عاـ مؤسسة القدس الدولية" :إف االحتبلؿ االسرائيمي رسـ مسار بقائو في
القدس عمى أساس مشروع التيويد الديني والديموغرافي الذي ييدؼ إلى تشويو وجو المدينة العربي
أف المسيحييف جزء مف نسيج القدس وتاريخيا ،وجزء مف الوجو العربي
اإلسبلمي المسيحي" .وأضاؼ ّ

لممدينة الذي يتكامؿ مع الوجود اإلسبلمي فييا ،ما يجعؿ استيداؼ أحدىما استيدافًا لآلخر".

وختمت الندوة بمداخمة رئيس قسـ األبحاث والمعمومات في مؤسسة القدس الدولية ىشاـ يعقوب الذي أكد
أف العامميف مف أجؿ القدس
أف حماية الوجود
المسيحي في القدس مسؤولية إسبلمية كما ىي مسيحية ،و ّ
ّ
ّ
وعبر يعقوب عف
المسيحي المقدسي.
لـ يفمحوا في إقناع مسيحيي العالـ بأف القدس تعنييـ كما تعنى
ّ
ّ
صدمتو لقمة الدراسات والصور والمشاىد التي توثؽ االعتداءات اإلسرائيمية عمى المسيحييف والمقدسات

محم ًبل المسؤولية لوسائؿ اإلعبلـ ومراكز األبحاث والمؤسسات العاممة لمقدس.
المسيحية ّ

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2016/12/5 ،
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"مف مآذف غزة إلى مآذف األقصى" ..عرض فتوة لؤلمف الوطني
توة
أقامت قوات األمف الوطني في محافظة الوسطى ،في قطاع غزة ،يوـ اإلثنيف ( )12/5عرض فُ ّ
لمدارس الثانوية شارؾ فيو المئات مف الطبلب وعدد مف ضباط األمف الوطني حمؿ اسـ "مف مآذف غزة
إلى مآذف القدس".
وأكد د .عبد الرحمف الجمؿ النائب عف كتمة حماس البرلمانية عمى أف شباب الفتوة الذيف تشرؼ عمى
وعد مشروع الفتوة الذي تشرؼ عميو
تدريبيـ قوات األمف الوطني ىـ شباب التحرير في المعركة القادمة"ّ .
قوات األمف الوطني مشروعاً يربي جيؿ تحرير فمسطيف والمسجد األقصى في طريؽ اإلعداد والتجييز
المتواصؿ.
عد داخؿ
بدوره ،قاؿ العميد نعيـ الغوؿ قائد قوات األمف الوطني في قطاع غزة ،إف العرض ُيظير جيبلً ُي ّ

مدارس غزة لتعزيز ثقافة المقاومة ويسعى لتحرير مدينة القدس واألقصى التي يحاوؿ االحتبلؿ منع
األذاف فييا .وتابع" :نحف مع الفتوة وبالتعاوف مع و ازرة التربية والتعميـ صححنا المسار ،ونعد جيبل يق أر
ويتدرب ،وىدفو ووجيتو نحو األقصى ونحو االنتصار".

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2016/12/5 ،
مقاالت وحوارات:
ىكذا تسرؽ الدولة العبرية أراضي الفمسطينييف:
نشر المركز "اإلسرائيمي" لحقوؽ اإلنساف في األراضي الفمسطينية المحتمة "بتسيمـ" ،صباح اليوـ الخميس،
أف عممية تجريد الفمسطينييف مف أراضييـ لـ تنتظر التشريعات وليست جديدة ،إذ
تقري ار جديدا يوضح ّ

تضمنيا المشروع االستيطاني منذ بدايتو.
ّ

وأكد التقرير أف نيب األرض مف المبادئ األكثر ثباتًا في سياسة حكومات "إسرائيؿ" المتعاقبة منذ سنيف.

الحيز القروي الفمسطيني ،وتحطّمو إلى شظايا
وجاء في ممخص التقرير أف "إسرائيؿ" تستولي عمى ّ

وتجرد الس ّكاف مف األرض والمياه فتنقميا إلى أيدي المستوطنيف.
متناثرةّ ،
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دور مركزيًّا في تطبيؽ ىذه السياسة ،إذ تطمؽ الدولة يدىـ ليعمموا  -كجياز
وبيف أف المستوطنيف يؤدوف ًا

يتضمنو ذلؾ مف اعتداءات
الحيز الفمسطيني -في قناة تبدو وكأنيا خارج سيطرتيا ،بما
نيب وتجريد في ّ
ّ

ضد الس ّكاف الفمسطينييف.
جسدية ّ
ّ

الحيز القروي
التقرير ،المعنوف "إخبلء – بناء – استغبلؿ :طرائؽ "اسرائيؿ" في االستيبلء عمى
ّ
عيني واحد وىو المسار الذي اجتازتو ثبلث قرى في محافظة نابمس ،ىي
الفمسطيني" ،يرّكز عمى مثاؿ
ّ
عزموط ودير الحطب وسالـ ،منذ أف أقامت "إسرائيؿ" مستوطنة ألوف موريو في جوارىـ.
تطبقيا "إسرائيؿ" في أرجاء الضفة الغربية منذ
المثاؿ الوارد في التقرير ىو تجسيد لسياسة واسعة النطاؽ ّ

تتصرؼ "إسرائيؿ" في المنطقة المحتمّة كما لو ّأنيا
ي مؤقت"
عشرات السنيف ،متستّرة بػ"احتبلؿ عسكر ّ
ّ

أرضيا ،تنيب األراضي ،تستغ ّؿ الموارد الطبيعية الحتياجاتيا ،وتقيـ المستوطنات الدائمة.

الحيز قرى
رويدا رويدا ُي َّ
ً
جرد الس ّكاف الفمسطينيوف مف أراضييـ ومصادر معيشتيـ ،لتحت ّؿ مكانيـ في ّ

إسرائيمية بواسطة أنشطة مباشرة تقوـ بيا الدولة أو بواسطة مبعوثييا المستوطنيف.

الرسمية ،التي استخدمتيا "إسرائيؿ" لقطع الصمة بيف
الرسمية وغير
يتتبع التقرير سمسمة مف الوسائؿ،
ّ
ّ
ّ

ثـ نقميا إلى أيدي المستوطنيف.
القروييف وأراضييـ ومف ّ

ووفؽ التقرير فقد كانت الحمقة األولى في ىذه السمسمة إنشاء مستوطنة ألوف موريو في عاـ  1980عمى

مساحة  1278دونما مف أراضي القرى الثبلث ،بعد نحو عاميف فقط ،أعمف القائد العسكري األراضي
فعمي ،أكبر بكثير مف المسطّح
حيز
بي المستوطنة" ،محمية طبيعية" فنشأ بذلؾ ّ
ّ
المتبقّية ،الواقعة غر ّ
الفمسطينيوف
البمدي لممستوطنة ،بحيث أصبحت ك ّؿ عممية تطوير (بناء ،زراعة جديدة ،ورعي) يرغب
ّ
القياـ بيا؛ تستوجب مصادقة مسبقة مف "إسرائيؿ".

وفي عاـ  ،1987أُعمف  1700دونـ مف مساحة المحمية الطبيعية "أراضي دولة" ،ومنذ عاـ  1998تقوـ
استيطانية.
الحيز بؤرة
ّ
ضمف ىذا ّ

الحمقة التالية في سمسمة تجريد الفمسطينييف مف أراضييـ في ىذه المنطقة جاءت بيا اتفاقية أوسمو.
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وصنفت معظـ
حيث جرى توزيع أراضي قرى عزموط ودير الحطب وسالـ عمى منطقتي  Bو ،C
ّ

صّنفت األراضي الزراعية والمراعي ضمف
المساحة المبنية في ذلؾ الوقت ضمف منطقة  ،Bفي حيف ُ
التامة لػ"إسرائيؿ".
منطقة  Cالتي بقيت تحت السيطرة ّ

اعية ومناطؽ الرعي التابعة لمقرى
حتية إدارّية لفصؿ الجزء األكبر مف األراضي الزر ّ
وىكذا ُوضعت بنية ت ّ
الفمسطينية عف القرى نفسيا.
ّ
اعية والمراعي التابعة
ار ليذه البنية
واستمرًا
التحتية اإلدارّية التي فصمت الجزء األكبر مف األراضي الزر ّ
ّ

المؤدي إلى ألوف موريو،
شؽ الشارع االلتفافي
الفمسطينية عف مساحاتيا
لمقرى
ّ
المبنية ،استغمّت "إسرائيؿ" ّ
ّ
ّ
مادية لمفصؿ.
تحتية ّ
في  ،1988إلنشاء بنية ّ

وبعدما اندلعت االنتفاضة الثانيةُ ،حظر عمى س ّكاف ىذه القرى السفر عمى ىذا الشارع أو عبوره.

ؤدي إلى ألوف موريو (ويطمؽ عميو
أي أساس
فإف الشارع االلتفافي الم ّ
قانوني ليذا الحظرّ ،
ورغـ انعداـ ّ
ّ
أىمية في تقييد وصوؿ سكاف
الجيش اسـ "محور ماديسوف") ش ّكؿ ،وما زاؿ يش ّكؿ ،العامؿ األكثر ًا
تأثير و ّ
عزموط ودير الحطب وسالـ إلى أراضييـ الزراعية ومناطؽ الرعي ومراعييـ وموارد المياه الطبيعية

خاصتيـ.
ّ

ويصؼ التقرير كيؼ أتاح ك ّؿ قيد مف القيود التي فرضتيا "الدولة" عمى س ّكاف القرى الفمسطينية

التوسع.
لممستوطنيف ،الغزو و ّ

وتحت ُجنح الفصؿ الذي فرضتو "إسرائيؿ" بيف الس ّكاف الفمسطينييف وأراضييـ الزراعية ومراعييـ ،يبني

بؤر استيطانية ،يشقّوف الطرؽ ،يزرعوف الحقوؿ ،يغرسوف
المستوطنوف منازؿ في المنطقة ،ويقيموف ًا

الكروـ ،يرعوف قطعاف األغناـ ،ويستولوف عمى موارد المياه الطبيعية.

أف تكرار االعتداءات
جميع س ّكاف القرى الفمسطينية الذيف أدلوا بإفاداتيـ لغرض إعداد ىذا التقرير ،ذكروا ّ

األساسي في ارتداعيـ عف الذىاب إلى أ ارضييـ.
الجسدية عمييـ مف المستوطنيف ىو العامؿ
ّ
مارسات المستوطنيف الممنيجة ىذه ،تش ّكؿ جياز استيبلء مخصص يتيح لمدولة تنفيذ سياسة التواصؿ
التنصؿ رسميًّا مف ممارسات
الجغرافي لبلستيطاف "اإلسرائيمي" في المنطقة وفي الوقت نفسو تتيح ليا
ّ
المستوطنيف.
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وأشار التقرير إلى أف ىذه القرى الثبلث في محافظة نابمس ،مثميا كمثؿ بمدات فمسطينية كثيرة أخرى ،قد
افية لممنطقة.
مر مئات السنيف ارتباطًا بالخصائص الجغر ّ
تطورت عمى ّ
ّ
اعية ومناطؽ الرعي وموارد المياه الطبيعية ،نشأ في ىذه القرى
مف خبلؿ االعتماد عمى األراضي الزر ّ
ي يربطاف بيف السكاف والبيئة المحيطة بيـ.
نسيج مف اقتصاد محمّي وتراث حضار ّ

الطبيعية
اعية ومراعييـ وموارد المياه
ّ
ويؤكد التقرير أف عزؿ س ّكاف القرى الفمسطينية عف أراضييـ الزر ّ

خاصتيـ ،ش ّكؿ انتيا ًكا ًّ
التبعية
حادا لحقوقيـّ ،أدى إلى انييار
اقتصادي ،وفرض عمييـ واقع الفقر ،و ّ
ّ
ّ

االجتماعي.
الغذائي و
االقتصادي و
خارجية ،وانعداـ األمف
لجيات
ّ
ّ
ّ
ّ
أمر مؤقتًا ،موضحيف أف
وقاؿ معدو التقرير ،إف سياسة "إسرائيؿ" تشير بوضوح إلى أنيا ال تعد االحتبلؿ ًا
ولكنيا في الواقع تتعامؿ مع المستوطنات كجزٍء مف أراضييا
ضـ الضفة الغربية رسميًّاّ ،
"إسرائيؿ" تتجنب ّ
تاـ بالنسبة لمواطنييا "اإلسرائيمييف" الذيف يقطنوف
ّ
محوا شبو ّ
السيادية ،وتسعى إلى محو الخط األخضر ً

في المستوطنات.

الفمسطينييف في " 165جزيرة" تش ّكؿ أقاليـ مفصولة ومشمولة
في مقابؿ ذلؾ ترّكز "إسرائيؿ" س ّكاف الضفة
ّ

(مناطؽ  Aو.)B

وقاؿ إف ىذا المسار المزدوج والمتبلزـ لحركة المجموعتيف مف جية ،دخوؿ "إسرائيمييف"/مستوطنيف
التوسع في مزيد مف األراضي المنيوبة ،ومف جية أخرى التضييؽ عمى السكاف الفمسطينييف ودحرىـ إلى
و ّ

المالية واألمف.
المعازؿ ،وألجؿ تحقيؽ ىذه الغاية تعمؿ جميع أجيزة التشريع والقضاء والتخطيط و ّ

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2016/12/1 ،

"القدس الدولية" توفر نسخة إلكترونية مف تقرير "عيف عمى األقصى" السنوي العاشر
أعمنت مؤسسة القدس الدولية عف توفير نسخة إلكترونية مف تقريرىا السنوي العاشر "عيف عمى األقصى"،
الذي يرصد تطورات االعتداءات الصييوينة عمى المسجد ،باإلضافة إلى المواقؼ وردود الفعؿ المختمفة،
وذلؾ لمفترة ما بيف ( )2015-8-1إلى (.)2016-8-1
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وأوضحت أف ذلؾ يأتي في إطار عمميا عمى توثيؽ وكشؼ االعتداءات الصييونية التي يتعرض ليا
المسجد المبارؾ.
ويبيف التقرير أف تطورات الموقؼ السياسي واألمني مف الوجود الييودي في األقصى كانت مرتبطة خبلؿ
ّ

ىذه المدة بانتفاضة القدس التي اندلعت في .2015-10-1

مدفوعا إلى حد كبير بتطورات المشيد اليومي في
فإف الحراؾ الشعبي كاف
وقالت إنو وفؽ التقييـ األمني ّ
ً

أف تقييـ
األقصى ،ال سيما اعتقاؿ الشرطة الصييونية لممرابطات و
اقتيادىف إلى مراكز التحقيؽ ،كما ّ
ّ

جديدا لمعمميات التي
دفعا
ً
األجيزة األمنية لموضع شدد عمى ّ
أف التوتر في األقصى مف شأنو أف يعطي ً
قوات االحتبلؿ ومستوطنيو.
ينفذىا الفمسطينيوف ضد ّ
وأشارت إلى أف ىذا التقييـ دفع االحتبلؿ إلى عدد مف الخطوات التي يمكف وضعيا في إطار السموؾ

المرحمي؛ حيث تحرص السمطات "اإلسرائيمية" عمى ىامش في تحركاتيا يمنع تراجع وجودىا في األقصى
إلى ما يشبو سنوات انتفاضة األقصى.
أف التّراجعات في بعض المواقؼ قابميا ىجوـ في مواقع أخرى؛ حيث انتقؿ االحتبلؿ
ويشير التقرير إلى ّ

مف محاوالت تقسيـ المسجد ،التي ال يرى أف تحقيقيا ممكف في الوقت الحالي ،إلى إضعاؼ الوجود
اإلسبلمي فيو عبر استيداؼ المرابطيف والمرابطات والمصميف وحراس األقصى باالعتقاؿ والحظر
واإلبعاد ،وىي خطوة تشير إلى توجو االحتبلؿ نحو التّخمّص مف أحد خطوط الدفاع عف األقصى لمتابعة
مخطّطات التيويد في المسجد.
ووفؽ التقرير ،فقد تجاوز عدد مف اقتحموا األقصى خبلؿ مدة الرصد  13700باإلضافة إلى عدد مف
االقتحامات نفذىا وزير الزراعة أوري أريئؿ قبؿ حظر االقتحامات السياسية ،والحاخاـ ييودا غميؾ قبؿ
دخولو "الكنيست" عبلوة عمى التصريحات التي صدرت عف مسؤوليف سياسييف وعف ناشطيف في
منظمات "المعبد" تدعو إلى فرض منع المسمميف مف دخوؿ األقصى وىدمو وبناء "المعبد".
أما عمى صعيد الحفريات والبناء حوؿ األقصى وفي محيطو ،فيسمط التقرير الضوء عمى استمرار أعماؿ
الحفر والبناء التي يقوـ بيا االحتبلؿ الختبلؽ تاريخ ييودي يفرضو عمى المسجد إليجاد مدينة ييودية
أسفؿ األقصى وفي محيطو ،حيث بمغ عدد األنفاؽ والحفريات التي رصدىا التقرير  63حفرية ،فيما
تسارعت وتيرة تطوير واقرار المشاريع التيويدية الضخمة في محيط األقصى ،ومف ذلؾ إقرار مخططات
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"كيدـ" ،وكنيس "جوىرة إسرائيؿ" ،وبيت الجوىر" التيويدية ،وكذلؾ البدء في بناء الطبقة الرابعة في مجمع
"بيت شتراوس" التيويدي عمى بعد أمتار قميمة مف األقصى في ساحة البراؽ.
وعمى ضوء المخاطر المحدقة باألقصى وعناصر القوة التي يممكيا الفمسطينيوف ،وفي مقدمتيا إرادة
يقدـ التقرير جممة مف التوصيات
التحرير والقدرة عمى شؽ ىذا الطريؽ كما تجمّى في انتفاضة القدس؛ ّ
إلى مختمؼ الجيات المعنية بالدفاع عف القدس واألقصى والقضية الفمسطينية مف أجؿ تعطيؿ مشاريع
االحتبلؿ ومخططاتو ومنع تنفيذىا.
وطالب بضرورة البناء عمى انتفاضة القدس ودعـ التحركات الشعبية واحتضانيا في موازاة العمؿ السياسي
لمضغط عمى االحتبلؿ ،واتخاذ موقؼ جدي وحاسـ ،والتحرؾ بشكؿ عممي لمواجية المخططات
وتقدـ
اإلسرائيمية في المسجد ،مع ضرورة وقؼ أعماؿ التطبيع مع االحتبلؿ التي باتت تتـ بشكؿ عمني ّ
عمى أنيا المدخؿ إلى "السبلـ" في المنطقة .ويطالب التقرير العمماء والشباب واإلعبلـ والمثقفيف
والمؤسسات واألحزاب بالقياـ بدور فاعؿ لمدفاع عف أقصاىا.
يذكر أف التقرير ىو العاشر في سمسمة عيف عمى األقصى التي تصدر بشكؿ دوري عف مؤسسة القدس
مسار لمف يسعى
ًا
ميما لمباحثيف والميتميف بالقدس واألقصى ،وتشكؿ توصياتو
يعد
الدولية ،وىو ّ
ً
مرجعا ً
إلى الدفاع عف األقصى والتصدي لمخططات التيويد التي تطاؿ المقدسات في القدس المحتمة.
يمكف االطبلع عمى التقرير عبر ىذا الرابط

المركز الفمسطيني لئلعبلـ2016/12/1 ،
روس يدعو ترامب إلى تجنب المبادرات الكبرى بشأف "ح ّؿ الدولتيف":
دعا دنيس روس ،مبعوث السبلـ األميركي السابؽ ،ومستشار "معيد الشرؽ األوسط لسياسة الشرؽ
األدنى" الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى التمسؾ بالدبموماسية ،و"تجنب المبادرات الكبرى" ،في إشارة
مقاال قبؿ يوميف دعا فيو الرئيس الحالي
واضحة لرفض اقتراح الرئيس السابؽ جيمي كارتر الذي نشر ً
باراؾ أوباما المنتيية واليتو لبلعتراؼ بدولة فمسطيف أسوة بما فعمتو  173دولة أخرى مف أعضاء األمـ
المتحدة.
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وينبو روس في المقاؿ الذي نشرتو صحيفة "واشنطف بوست" الخميس  1كانوف األوؿ  ،2016الرئيس
ّ

يخيا ،باتجاه صنع السبلـ
المنتخب ترامب مف أنو في الوقت الذي "انجذب الرؤساء األميركيوف تار ً

موضوعي خاطئ مف وجية نظري ،أف
(الفمسطيني  -اإلسرائيمي) ألسباب موضوعية وذاتية ،في اعتقاد
ّ
أف ىناؾ شيء أعمؽ يحدث؛
النزاع اإلسرائيمي الفمسطيني ىو مصدر كؿ الصراع اإلقميمي،
اندفاعا مف ّ
ً
كاف ىناؾ سحر نحو ذلؾ كوف أف إحبلؿ السبلـ (الفمسطيني اإلسرائيمي) ىو أمر مفصمي إلحبلؿ السبلـ

في ىذه المنطقة التي ىي ميد الحضارة واألدياف الثبلثة الكبرى".
دائما انتباه العالـ وتعادؿ اىتماـ
وأضاؼ في مقالو" :لقد استولت النزاعات حوؿ األراضي المقدسة ً
الرؤساء األميركييف ،فرغـ صعوبة ذلؾ ،فإف قضية جمب السبلـ ىذه مصدر لمجذب واالفتتاف ،وىو ما قد
ناصحا ترامب بتجنب المبادرات
يقنع ترامب بأف ىذه بالفعؿ ىي الصفقة األسمى في نياية المطاؼ"،
ً

الكبيرة.

ويذ ّكر روس الرئيس المنتخب ترامب "عندما كنت مبعوثاً لمسبلـ ،عايش الرئيس بيؿ كمينتوف الذي دعا
الزعيـ الفمسطيني ياسر عرفات في شير تموز  2000إلى منتجع كامب ديفيد ،وأطمؽ (كمينتوف) بعد ذلؾ
بخمسة أشير نقاطو الشييرة لتحقيؽ صفقة السبلـ؛ ورأيت الرئيس جورج بوش يدعو في نياية عيده إلى
جيودا مكثفة عندما أطمؽ العناف لوزري
مؤتمر أنابوليس ،ورأيت الرئيس (الحالي) باراؾ أوباما يعطي ذلؾ
ً

الخارجية (جوف كيري) الذي انخرط في محاولة السبلـ ورعاية التفاوض لمدة تسعة أشير متتالية" لتبوء
جميعيا بالفشؿ.
ويعتقد روس أف ترامب عمى غرار أسبلفو (الرؤساء) سيسعى إلى تحقيؽ السبلـ في الشرؽ األوسط ،فقد
صرح مؤخ اًر ّأنو يود أف يكوف الرئيس األميركي الذي يتمكف مف إرساء السبلـ بيف إسرائيؿ والفمسطينييف،
مضيفاً أنو يعتقد أنو يمتمؾ القدرة عمى القياـ بذلؾ.

ويتساءؿ ترامب في مقالو "ىؿ يمكف أف ينجح ترامب في تحقيؽ ما فشؿ فيو آخروف؟" ويجيب عمى نفسو
متكيناً "إف ترامب قد فاجأ العالـ بالفعؿ عندما نجح في انتخابات الرئاسة؛ ولعمو يفاجئ العالـ مجدداً عمى
صعيد السبلـ اإلسرائيمي الفمسطيني ،ولكنو يحتاج إلى وضع بعض المبادئ في اعتباره .إذ يتعيف عميو
أوالً االستعداد لمتمسؾ بالنيج الدبموماسي ،حتى لو كاف ذلؾ يعني تحقيؽ تقدـ تدريجي فقط ،ففي ظؿ
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غياب الدبموماسية يصعد العنؼ في كثير مف األحياف لمؿء الفراغ وتعزيز فكرة أف الصراع لف ينتيي
أبداً".
أما ثانياً ،بالنسبة لروس "يجب مناقشة الخيارات الممكنة س اًر والعمؿ عمى تحقيؽ نتيجة ممموسة ،وتجنب
إطبلؽ مبادرات كبرى عمنية قبؿ التأكد مف إمكانية نجاحيا" .وثالثاً" ،ينبغي أف تركز الجيود األولية عمى
معالجة شكوؾ كبل الجانبيف واثبات أف التغيير بات ممكناً.
ورابعاً" ،مف الضروري التركيز عمى تحسيف االقتصاد الفمسطيني والبنية التحتية وبناء المؤسسات كجزء
مف عممية صنع السبلـ".
وخامساً ،يعتقد روس أنو "يجب أف يعيد ترامب النظر في االلتزاـ بالطابع الثنائي لممفاوضات اإلسرائيمية
الفمسطينية وأف يبحث إمكانية مشاركة البمداف العربية في المفاوضات" دوف مشاركة األمـ المتحدة في رد
واضح عمى اقتراح الرئيس السابؽ كارتر.
ويرى روس أف "كبل الجانبيف بحاجة إلى مشاركة الدوؿ العربية نظ اًر إلى أف الفمسطينييف يحتاجوف إلى
غطاء لتقديـ التنازالت الحقيقية بينما يعتقد اإلسرائيميوف أف العرب وحدىـ قادروف عمى تعويضيـ عف
التنازالت التي يقدمونيا لمفمسطينييف".
وأخي اًر ،يقوؿ روس إنو "يتعيف عمى ترامب إدراؾ أف استعداد اإلسرائيمييف والفمسطينييف والدوؿ العربية
لممجازفة مف أجؿ إحبلؿ السبلـ قد يتأثر بمدى صدؽ الواليات المتحدة بشأف مواجية التيديدات التي
السّنة مف ناحية أخرى ،فمف يعرض أي طرؼ نفسو لمخطر إذا لـ
تشكميا إيراف مف ناحية ،واإلسبلمييف ُ
يكف يشعر باألماف ويثؽ في الواليات المتحدة.

ويعتقد روس "أف التوفيؽ بيف األمف اإلسرائيمي واحتياجات السيادة الفمسطينية سيتطمب في النياية عمى
األرجح نيجاً جديداً يشمؿ دو اًر لمدوؿ العربية في تنفيذ المسئوليات األمنية الفمسطينية ،ومعايير لتحديد
الجدوؿ الزمني لبلنسحاب اإلسرائيمي وتدابير تعزز التعايش السممي بيف دولتيف إسرائيمية وفمسطينية ذات
سيادة".
يشار إلى "معيد واشنطف لسياسة الشرؽ األدنى" انبثؽ عف منظمة إيباؾ عاـ  1985ليكوف واجيتيا
البحثية والفكرية ،ويستضيؼ السياسييف اإلسرائيمييف السابقيف ،خاصة مف حزب الميكود ،كباحثيف زائريف
بشكؿ مستمر .ويعتبر المركز الفكري األكثر تأثي اًر في اإلدارات األميركية المختمفة كما في الكونغرس
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األميركي في ترويج السياسات اإلسرائيمية لمحكومات المتعاقبة ،قاده في مراحؿ متعددة السفير األميركي
السابؽ في تؿ أبيب (ومبعوث السبلـ لمفاوضات التسعة أشير) مارتف إنديؾ ،ومف ثـ المبعوث دنيس
روس الذي ال يزاؿ يعمؿ فيو.
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