تقرير القدس اإلخباري األسبوعي
 02-02أيمول /سبتمبر 0227
الخبر الرئيس:
مقتؿ  3جنود إسرائيمييف بعممية بالقدس واستشياد المنفذ

أبرز العناوين:
 .1أكثر مف  22ألؼ مستوطف يقتحموف األقصى خالؿ عاـ
 .2الدولة العبرية عمى القائمة السوداء لمدوؿ التي تقمع نشطاء حقوؽ اإلنساف
تطوؽ القدس
 .3االحتالؿ يصادؽ عمى إنشاء شبكة أنفاؽ ّ
 .4الشيخ رائد صالح :االحتالؿ يعاقبني بػ "قيود ثالثية" أثناء اعتقالي
" .5القدس الدولية" :إذالؿ االحتالؿ مرابطات األقصى يوجب الرد
 36 .6سنة عمى إنشاء االحتالؿ "اإلدارة المدنية"

***

شؤون المقدسات:
مجيولوف يعتدوف عمى كنيسة القديس أسطفانوس بالقدس:
تعرضت كنيسة "القديس أسطفانوس" الواقعة داخؿ دير الرىباف السالزياف في بيت جماؿ إلى الغرب مف
القدس بالقرب مما تسمى بػ"بيت شيمش" ،العتداء مف قبؿ جناة مجيوليف ،مساء األربعاء (.)9/20
كبير في الكنيسة ،إضافة إلى تكسير لوحات زجاجية عف "حياة المسيح" وتمثاؿ
دمار ًا
وخمّؼ االعتداء ًا

مريـ العذراء.

صحيفة القدس المقدسية2017/9/21 ،
ينبش قبور المسمميف بمقبرة "مأمف اهلل" غربي القدس
االحتالؿ ُ

أفاد رئيس لجنة رعاية المقابر اإلسالمية في القدس ،الحاج مصطفى أبو زىرة ،بأنو عثر يوـ األحد

( )9/24عمى قبر ضخـ تحت األرض (كأنو غرفة) ،بعدما جرفت آليات االحتالؿ سقفو في مقبرة "مأمف
اهلل" اإلسالمية غربي القدس .وقاؿ إنو عثر عمى  8جماجـ باإلضافة ليياكؿ عظمية متناثرة داخؿ القبر
مستمرا.
الضخـ ،الفتًا إلى أف االعتداء عمى المقبرة ما زاؿ
ًّ
وقاؿ إف مشروعات تطويرية إسرائيمية تُقاـ عمى أرض مقبرة "مأمف اهلل" ومحيطيا ،حتى أكؿ االحتالؿ ما
مساحتو نحو  %70منيا ،الفتًا إلى أف مساحتيا ما قبؿ بناء المشاريع االستيطانية عمييا كانت 200
دونـ.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/9/25 ،
أكثر مف  22ألؼ مستوطف يقتحموف األقصى خالؿ عاـ:
مستوطنا اقتحموا األقصى صباح األربعاء ( ،)9/20عمى شكؿ مجموعات
قالت مصادر محمية إف 131
ً

في ظؿ تحويؿ المسجد األقصى لثكنة عسكرية لكثرة قوات الشرطة فيو ،فيما عرقمت قوات االحتالؿ
دخوؿ المصميف والطمبة إلى األقصى .فيما دعت حركة حماس ،لشد الرحاؿ لممسجد األقصى يوـ

الخميس ،والتصدي القتحامات المستوطنيف التي دعت إلييا جماعات ييودية متطرفة.
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أف الحكومة اإلسرائيمية قررت تحديد مواعيد ثابتة لمسماح
مف جية أخرى ،ذكرت القناة العبرية الثانيةّ ،

ردىا عمى
ألعضاء "الكنيست" بػاقتحاـ األقصى .وبحسب القناة ،فإف قرار الحكومة جاء في معرض ّ
التماس قُ ّدـ لممحكمة "العميا" يطالب بالسماح ألعضاء "الكنيست" ووزراء الحكومة باقتحاـ األقصى.
تحديا لقيود االحتالؿ وعراقيمو ،تدفؽ آالؼ المصميف تجاه المسجد األقصى ،وأدوا صالة الجمعة
و ً

( )9/22في رحابو .وأكد خطيب المسجد األقصى ،مفتي القدس الشيخ محمد حسيف ،أف معركة األقصى
مشير إلى مواصمة االحتالؿ شف عدوانو عمى المسجد بأشكاؿ وصور مختمفة عمى رأسيا
ًا
لـ تنتو بعد،
تمؾ االقتحامات الظالمة التي تتيحيا حكومة االحتالؿ .وندد الشيخ حسيف في خطبة الجمعة بالسماح

مؤكدا أف أبناء
ألعضاء برلماف االحتالؿ ووزرائو والجمعيات المتطرفة باستباحة قدسية المسجد األقصى،
ً

القدس وفمسطيف ال يمكف أف يقبموا باستمرار العدواف عمى مسجدىـ وعمى مقدساتيـ.

طقوسا تممودية في ساحة الغزالي ،أماـ
وأدت مجموعة مف غالة المستوطنيف ،صباح األحد (،)9/24
ً

المسجد األقصى المبارؾ مف جية باب األسباط ،بحراسة معززة مف قوات االحتالؿ.

وأظيرت إحصائية نشرتيا "منظمات جبؿ المعبد" يوـ األحد 22,552 ،مستوطف اقتحموا المسجد األقصى
خالؿ "العاـ الييودي" الذي انتيى منذ أياـ ،بزيادة تصؿ إلى  %60مقارنة بالعاـ الييودي الذي سبقو،
والذي وصؿ فيو عدد المقتحميف إلى  .14,094وأشارت اإلحصائية إلى أف عدد المقتحميف وصؿ في
مقتحما ،وفي التاسع مف الشير ذاتو اقتحـ نحو 1300
شير أغسطس /آب الماضي إلى 4370
ً
مستوطف األقصى إلحياء ما يسمى "تدمير المعبد".

مستوطنا يوـ اإلثنيف ( ،)9/25باحات المسجد األقصى المبارؾ في القدس المحتمة ،بحماية
واقتحـ 116
ً

مف شرطة االحتالؿ ،بينيـ اثنيف مف عناصر المخابرات اإلسرائيمية .وشددت شرطة االحتالؿ المتمركزة
ىوياتيـ ،وفتّشت ما يحمموف بأيدييـ خاصة
عمى األبواب مف إجراءاتيا بحؽ المصميف ،وتفحصت ّ

مستوطنا ،صباح الثالثاء ( ،)9/26باحات المسجد األقصى مف جية باب
الحقائب .فيما اقتحـ 153
ً
المغاربة وسط حراسة مشددة مف قوات االحتالؿ الخاصة .وأدخمت شرطة االحتالؿ مركبة شرطية صغيرة

حممت بعض المعدات لمخفر الشرطة المقاـ عمى صحف قبة الصخرة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ،
2017/9/25
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شؤون المقدسيين:
عدة إخطارات ىدـ لمنازؿ في القدس:
االحتالؿ يسمّـ ّ
شرعت جرافات تابعة لقوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ األحد ( ،)9/24بشؽ طريؽ داخؿ بمدة حزما شماؿ
وتخريب أراضي المواطنيف.
شرؽ القدس المحتمة .وقامت آليات االحتالؿ بجرؼ ّ

فيما أفاد رئيس بمدية كفر عقب ،عماد عوض أف جيش االحتالؿ اقتحـ يوـ اإلثنيف ( 4 ،)9/25عمارات
إحداىا غير مأىولة في حي المطار الواقع شماؿ القدس المحتمة ،وأضاؼ أف جيش االحتالؿ أخذ

قياسات ىذه العمارات ووضع عالمات عمييا ،وذلؾ ألكثر مف ساعتيف؛ تمييداً ليدميا ،الفتاً إلى أف ىذه
العمارات تعود لعائمتي شحادة وساليمة .ويوجد في إحدى ىذه العمارات مسجد يخدـ سكانيا ،حيث ينوي
االحتالؿ ىدمو أيضاً ،ومف المقرر أف يقيـ السكاف صالة الجمعة المقبمة فيو؛ احتجاجاً عمى سياسة اليدـ
يمر بيذه العمارات المبنية منذ
التي تتبعيا سمطات االحتالؿ .وينوي االحتالؿ عمؿ شارع ّ
توسعي ّ
ويمنع مرور الحافالت العامة مف خاللو ،وفقاً لما وضحو
سنوات ،بحيث تمر منو المركبات الخاصةُ ،
بعض السكاف.

وفي السياؽ ،سمّمت طواقـ تابعة لبمدية االحتالؿ في القدس المحتمة ،تحرسيا قوة مف جنود االحتالؿ ،يوـ
اإلثنيف ،نحو  10إخطارات ىدـ وبالغات لمراجعتيا لمواطنيف في بمدة العيسوية في القدس المحتمة،
بحجة عدـ الترخيص .فيما وشرعت جرافات وآليات تابعة لبمدية االحتالؿ في القدس المحتمة ،فجر
الثالثاء ( ،)9/26بتجريؼ قطعة أرض خاصة في بمدة العيسوية وسط القدس المحتمة ،دوف سابؽ انذار
أو معرفة األسباب .وأبدى عدد مف السكاف خشيتيـ مف أف تكوف عممية التجريؼ تمييداً ليدـ مباف
ومنشآت كانت بمدية االحتالؿ أصدرت بحقيا إخطارات ىدـ بحجة عدـ الترخيص.

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +المركز الفمسطيني لإلعالـ،
2017/9/26
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مواجيات في أحياء القدس المحتمة وتضييؽ عمى المقدسييف:
شددت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي ،صباح األربعاء ( ،)9/20اجراءاتيا العسكرية في مدينة القدس
عشية
المحتمة ،خاصة عمى بوابات بمدتيا القديمة ،وسط انتشار واسع لعناصر وحداتيا الخاصة
ّ
االحتفاالت الييودية بعيد رأس "السنة العبرية".

وفي وقت الحؽ ،أصيب  9مواطنيف برصاص قوات االحتالؿ ،والعشرات بحاالت اختناؽ بالغاز المسيؿ
لمدموع خالؿ مواجيات اندلعت عقب اقتحاـ قوات االحتالؿ لبمدة أبو ديس جنوب شرؽ مدينة القدس.
وقاؿ الناطؽ باسـ لجاف المقاومة الشعبية في أبو ديس ىاني حمبية إف "البمدة تعاني مف غياب سيارات
تقدـ خدماتيا الطبية في ىذه االثناء ،ىي
االسعاؼ لنقؿ الجرحى والمصابيف ،وأف الجية الوحيدة التي ّ
مركز الطوارئ في البمدة ،الذي ال يستطيع تحمؿ توافد كؿ ىذه االصابات اليو" .مف جية أخرى،
شابا قرب بمدة حزما شماؿ شرؽ القدس المحتمة
اختطفت عناصر مف وحدة المستعربيف بقوات االحتالؿ ً

إلى جية غير معمومة.

وُنظـ مساء الخميس ( )9/21اعتصاـ أماـ منزؿ عائمة شماسنة في حي الشيخ جراح بالقدس الذي كاف

استولى عميو مستوطنوف قبؿ أسابيع .وشارؾ في االعتصاـ نشطاء "سالـ اسرائيميوف" وحشد مف
المقدسييف والمتضامنيف األجانب وأىالي لجنة حي الشيخ جراح .وأشار محمد شماسنة نجؿ صاحب
المنزؿ أنو جرى تقديـ استئناؼ لدى المحكمة "المركزية" كوف اخالء منزؿ العائمة جرى بصورة غير
قانونية وننتظر تحديد موعد لبحثو.
واحتجزت قوات االحتالؿ  ،مساء الثالثاء ( ،)9/26عشرات السيارات عمى مدخؿ النفؽ المؤدي لقرى
شماؿ غرب القدس ،وىو الطريؽ الوحيد المؤدي لقرى شماؿ غرب القدس التي يقطنيا قرابة  60ألؼ
نسمة .وأوضح الشيود أف جنود االحتالؿ يقوموف بتفتيش ىذه المركبات بشكؿ دقيؽ ويستفزوف ركابيا
قبؿ السماح ليا بالمرور ،وتصطؼ عشرات المركبات بانتظار السماح ليا بالمرور .وفي قرية بيت إكسا
المجاورة المحاصرة بجدار الفصؿ والمعزولة عف محيطيا الفمسطيني ،تواصؿ قوات االحتالؿ منع الدخوؿ
يتي بدو وقطنة المجاورتيف لقرية بيت سوريؾ،
والخروج مف القرية تماما .فيما اندلعت مواجيات في قر ّ
وأصيب عشرات المواطنيف باالختناؽ جراء قياـ قوات االحتالؿ بقمع المواطنيف في القريتيف.

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/9/26 ،
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ويفرج عف آخريف:
ويبعد ُ
االحتالؿ يمدد توقيؼ عدد مف المقدسييفُ ..

ضد  9فمسطينييف مف سكاف سمواف بالقدس
االدعاء اإلسرائيمي ،يوـ األربعاء ( ،)9/20الئحة اتياـ ّ
قدـ ّ
ّ
المحتمة بحجة التخطيط ليجمات ضد أىداؼ إسرائيمية .وكاف جياز "الشاباؾ" كشؼ الثالثاء عف اعتقاؿ
الشباف التسعة ،وقاؿ إنيـ كانوا يعمموف باسـ مجموعة "أشباح سمواف" .مف جية أخرى ،سمّمت سمطات
االحتالؿ رئيس أكاديمية األقصى لموقؼ والتراث ،ناجح بكيرات ق ار اًر باإلبعاد عف المسجد األقصى لمدة
 3شيور.
عاما) مف سكاف بمدة العيسوية ،يوـ األحد ( ،)9/24عامو
ودخؿ األسير المقدسي أحمد محمد عبيد (ً 51
الرابع عشر في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي .ويقضي عبيد حكماً بالسجف المؤبد سبع مرات ،إضافة إلى
مددت محكمة االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ األحد ( ،)9/24اعتقاؿ المعممتيف المقدسيتيف
عاما .فيما ّ
ً 30
ىنادي الحمواني وخديجة خويص.
وأفرجت سمطات االحتالؿ في ساعة متأخرة مف مساء اإلثنيف ( )9/25عف الفناف المقدسي منصور أبو
يوما ،ودفع غرامة مالية بقيمة  3آالؼ شيقؿ ،شريطة عدـ دخولو مدينة
غربية ،بعد اعتقالو لمدة ً 17
حي الصوانة القريب مف سور القدس التاريخي.
القدسً ،
عمما أنو مف سكاف ّ

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ،
2017/9/26

االحتالؿ يعتقؿ عدداً مف المقدسييف:
قاؿ مركز "األسرى لمدراسات" ،يوـ األربعاء ( ،)9/20إف  %44مف مجموع عدد المعتقميف الفمسطينييف
في السجوف اإلسرائيمية خالؿ األشير الثالثة األخيرة مف سكاف القدس المحتمة .وأوضح رأفت حمدونة
مدير المركز أف االحتالؿ اعتقؿ نحو  800مقدسي غالبيتيـ مف األطفاؿ.
وأفاد مركز معمومات وادي حموة ،بأف قوات االحتالؿ اعتقمت فجر اإلثنيف ( ،)9/25كالً مف :الشقيقيف
عاما) ،ومحمد عوض عشو ( 18عاماً) ،ويوسؼ داود العباسي ،بعد اقتحاـ منازؿ ذوييـ،
زيداني ( ً 20
في بمدة سمواف جنوب المسجد األقصى المبارؾ ،وحولتيـ إلى مراكز توقيؼ وتحقيؽ في المدينة المقدسة.
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عاما) لمتحقيؽ معو ،في
وكانت مخابرات االحتالؿ قد استدعت مساء األحد ،الشاب فؤاد القاؽ ( ً 20
عاما)،
مركز اعتقاؿ وتحقيؽ "المسكوبية" غرب القدس المحتمة ،كما اعتقمت طفمة تبمغ مف العمر ( ً 14
مف بمدة عناتا شماؿ شرؽ القدس ،بشبية "نيتيا تنفيذ عممية".

واعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ الثالثاء ( ،)9/26طفالً مف بمدة سمواف جنوبي القدس المحتمة؛
بحجة رشؽ الحجارة .واعتقمت قوات االحتالؿ الفتى عثماف عطوف مف قرية صور باىر جنوب شرؽ
وحولتو الى أحد مراكز التحقيؽ والتوقيؼ في
مدينة القدس المحتمة ،بعد دىـ منزؿ ذويو في القريةّ ،
المدينة.
المطؿ
واعتقمت قوات االحتالؿ مساء الثالثاء ،الشاب ميدي أحمد الصياد مف حي جبؿ الزيتوف/الطور ُ

عمى القدس القديمة ،عقب مواجيات محدودة اندلعت جراء تفتيشات استف اززية وميينة لمشباف .وكانت
شابا مف حي عيف الموزة ببمدة سمواف جنوب المسجد األقصى ،بعد االعتداء عميو
قوات االحتالؿ اعتقمت ً
بالضرب المبرح ،خالؿ مواجيات امتدت إلى معظـ أحياء البمدة.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"،
2017/9/26
شؤون االحتالل:
الدولة العبرية عمى القائمة السوداء لمدوؿ التي تقمع نشطاء حقوؽ اإلنساف:
أدرجت منظمة حقوؽ اإلنساف التابعة لألمـ المتحدة ،يوـ األربعاء ( ،)9/20الدولة العبرية عمى القائمة
السوداء التي تتيميا بانتياج سياسات انتقامية لقمع نشطاء حقوؽ اإلنساف المتعاونيف مع المنظمات
األممية والدولية .وبحسب القناة العبرية الثانية ،فإف الدولة العبرية مف بيف  29دولة ضمتيا القائمة
السوداء ىذا العاـ إلى جانب كؿ مف إيراف والسعودية وتركيا وباكستاف وميانمار والصيف واليند وفنزويال
قياسيا مقارنةً بما صنفتو األمـ المتحدة خالؿ األعواـ
ودوؿ أخرى .وأشارت إلى أف ىذا الرقـ يعتبر
ً

الماضية.

صحيفة القدس المقدسية2017/9/21 ،
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نتنياىو" :أسرعوا بالبناء في كؿ مكاف بالقدس"
ذكرت أسبوعية "يروشاليـ" العبرية أف رئيس حكومة االحتالؿ ،بنياميف نتنياىو ،قاؿ في حديث خاص
أجراه يوـ الخميس الماضي مع رئيس فرع "الميكود" في القدس المحتمة ،المقاوؿ "إيالف غوردو" ،إنو يجب
البناء بأقصى سرعة ممكنة في "جبعات ىماتوس" عمى أراضي "بيت صفافا" ،وتعزيز البناء في كؿ مكاف
ممكف بالقدس.
وتراوح مخططات البناء في "جبعات ىماتوس" منذ عدة سنوات مكانيا رغـ وجود رخص "التطوير
والبناء" ،ويعود أحد أسباب ذلؾ لوجود خالفات حوؿ نسبة البناء لمييود ،كما تقوؿ الصحيفة .ويدور
الحديث عف مخطط بناء كبير يتضمف حوالي  2600وحدة سكنية منيا حوالي  600وحدة لممواطنيف
العرب في الجزء القريب مف بمدة بيت صفافا.
وأكد نتنياىو في الحديث بأنو يتدخؿ شخصياً في ىذا الموضوع ويبذؿ مجيودات مكثفة مف أجؿ البناء
في جميع أرجاء المدينة ،بما في ذلؾ في المنطقة التابعة لبمدية االحتالؿ خمؼ "الخط األخضر".

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/9/21 ،
تطوؽ القدس
االحتالؿ يصادؽ عمى إنشاء شبكة أنفاؽ ّ
صادقت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ الخميس ( ،)9/21عمى مخطط إلقامة شبكة مف األنفاؽ حوؿ
مدينة القدس المحتمة والذي يضمف "تسييالت لبنية تحتية حيوية ترتبط بمشاريع استيطانية مستقبمية،
وتسيؿ حركة انتقاؿ المستوطنيف مف مستوطنات شرؽ القدس وشماليا في معاليو أدوميـ ،ونيفي يعقوب
وبسغات زئيؼ إلى مركز المدينة".
وقاؿ مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية ،خميؿ تفكجي :إف شبكة األنفاؽ ترتبط بمشاريع
اقتصادية إقميمية ،منيا مطار البقيعة في الخاف األحمر (شرؽ القدس المحتمة) ،والشارع اإلقميمي الذي
سيربط الدولة العبرية باألردف .وأضاؼ تفكجي أف "ما أعمف عنو بيذا الخصوص في وسائؿ اإلعالـ
اإلسرائيمية ،ال يتعدى إقامة نفؽ تحت األرض بمحوريف أو مساريف".
وذكر أف المخطط يبدأ مف تخوـ مخيـ شعفاط بمحاذاة العيساوية (قضاء القدس) ،وصوًال إلى الشارع
الرئيس شعفاط -القدس .وأردؼ" :بحيث يتمكف المستوطنوف القادموف مف معاليو أدوميـ شرؽ القدس مف
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عبوره أسفؿ محطة وقود العيساوية وصوالً إلى محور شعفاط -تؿ أبيب ،دوف الحاجة لممرور عبر الشارع
الرئيس" .ورأى الخبير الفمسطيني ،أف "حفر ىذا النفؽ بمحوريو سيعزز الوجود االستيطاني في معاليو
مؤكدا" :ىذه التسييالت في البنية التحتية تندرج في إطار مشاريع مستقبمية استراتيجية
أدوميـ ومحيطيا"،
ً
وحيوية تعتزـ سمطات االحتالؿ تنفيذىا في محيط القدس".

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/9/22 ،
الشيخ رائد صالح :االحتالؿ يعاقبني بػ"قيود ثالثية" أثناء اعتقالي
قاؿ رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي المحتمة عاـ  48الشيخ رائد صالح إف االحتالؿ يعاقبو مف
وبيف الشيخ صالح في كممة لو بعد جمسة لمحاكمتو أف
خالؿ وضع قيود ثالثية أثناء تنقمو في السجفّ .

االحتالؿ وضع قيوداً في يديو ورجميو ،ثـ ربطت القيداف بقيد ثالث طويؿ لربط يديو مع رجميو .وقاؿ:

يدي تكسرت".
"بقيت عمى ىذا الحاؿ مف سجف ريموف إلى الجممة ،حتى شعرت أف ّ

وكانت قوات االحتالؿ اعتقمت الشيخ صالح في  15أغسطس الماضي ،ألسباب سياسية بحتة ،كما

اعتقؿ وسجف مرات عديدة بسبب دفاعو المستميت عف المسجد األقصى ،وتحديو القيود التي فرضت
عميو في مناسبات كثيرة بيدؼ عرقمة نشاطو في ىذا المجاؿ.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/9/24 ،
طا لبناء آالؼ الوحدات االستيطانية:
"الكابنيت" يؤجؿ خط ً
ار بتأجيؿ عقد جمسة لجنة
اتخذ المجمس الوزاري اإلسرائيمي المصغر "الكابنيت" ،مساء األحد ( ،)9/25قرًا

بناء عمى طمب أميركي .وبحسب
البناء والتخطيط لبناء آالؼ الوحدات االستيطانية ألسبوع أو أسبوعيف ً
موقع "يديعوت أحرونوت" العبري ،فإف نتنياىو وضع الوزراء بنتائج اجتماعو مع الرئيسيف األميركي

والمصري في نيويورؾ عمى ىامش اجتماعات األمـ المتحدة ،باإلضافة إلى بحثو الممؼ النووي اإليراني
مع المسؤوليف األميركييف والرئيس دونالد ترامب.

صحيفة القدس المقدسية2017/9/25 ،
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مقتؿ  3جنود إسرائيمييف بعممية بالقدس واستشياد المنفذ:
قتؿ  3جنود إسرائيمييف وأصيب رابع بجراح وصفت بالخطيرة ،في عممية إطالؽ نار ،صباح الثالثاء
( ،)9/26عمى مدخؿ مستوطنة "ىار أدار" قرب بمدة "قطنة" شماؿ غرب مدينة القدس المحتمة .وبحسب
ما نشره موقع "والال" العبري؛ فقد أُعمف عف مقتؿ الجنود الثالثة واستشياد المنفذ نمر محمود أحمد جمؿ،
بعدما نجح بالوصوؿ إلى الباب الخمفي لممستوطنة .وىرعت قوات كبيرة مف جيش االحتالؿ إلى مكاف
العممية ،وأغمقت المنطقة وشرعت بعمميات تمشيط موسعة .وفي وقت الحؽ ،قالت مصادر إسرائيمية إف
جياز "الشاباؾ" وجيش االحتالؿ اعتقؿ ثالثة فمسطينييف عمى عالقة بمنفذ العممية ،وأنو يجري التحقيؽ
معيـ لمعرفة ما إذا كاف ليـ عالقة بالعممية.
توعد نتنياىو بيدـ
ووصؼ رئيس حكومة االحتالؿ بنياميف نتنياىو صباح الثالثاء ب ػ"الصباح الصعب" .و ّ

منزؿ عائمة منفذ عممية القدس ،والعمؿ عمى سحب تصاريح العمؿ مف جميع أفراد عائمتو .وطالب
معتبر أف ما وصفو بػ"التحريض" ىو السبب الرئيس
ًا
نتنياىو الرئيس عباس بإدانة العممية ال تبريرىا

عدت صحيفة "معاريؼ" العبرية أف المنفذ متمرس عمى إطالؽ النار ،مستدلة عمى ذلؾ
لمعممية .فيما ّ
تسببت بقتؿ  3جنود واصابة رابع ،ولوحظ استيدافو لممناطؽ العموية مف الجسـ".
بالقوؿ "إف رصاصاتو ّ

وبحسب القناتيف الثانية والعاشرة فإف المنفذ وصؿ إلى نقطة التفتيش واقترب مف حراس األمف كما جرت
العادة ،فباغتيـ بإشيار مسدسو واطالؽ النار تجاىيـ مف مسافة متر واحد فقط ،وبسرعة ودقة عالية
تمكف مف قتؿ واصابة األربعة المتواجديف في المكاف .وبحسب التحقيقات األولية ،فقد تبيف أف المسدس
المستخدـ في العممية سرؽ عاـ  2003مف أحد اإلسرائيمييف مف دوف تفاصيؿ عف مكاف وكيفية السرقة.
وتعد مستوطنة "تؿ ىدار" ضمف تجمع استيطاني يقع عمى جباؿ القدس المحتمة وبالقرب منيا مستوطنة
ّ
"معاليو ادوميـ" ومستوطنة "بيتار عيميت" ،وتقع لمشرؽ مف بمدة بيت سوريؾ والى الشماؿ الغربي مف بمدة
قطنو.
مف جانبيا ،أشادت حركة حماس ،بالعممية ،وقالت إنيا "حمقة جديدة في انتفاضة القدس ،وتأكيد مف
الشباب المنتفض أنو سيواصؿ القتاؿ حتى الحرية الكاممة لمشعب واألرض" .وأضافت الحركة":العممية
تقوؿ إف كؿ محاوالت االحتالؿ لتغيير ىوية القدس لف تمر".

كالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/9/26 ،
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التفاعل مع القدس:
الرئيس عباس يطالب بحماية دولية ويدعو مجمس األمف لالعتراؼ بدولة فمسطيف:
ح ّذر الرئيس محمود عباس في كممتو أماـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة يوـ األربعاء ( ،)9/20مف
المحظة التي وصمت ليا االوضاع في ظؿ تعنت ومماطمة الدولة العبرية وقاؿ إنو " لف يكوف أمامنا سوى
مطالبة الدولة العبرية كدولة قائمة باالحتالؿ بأف تتحمؿ مسؤولياتيا وأف تتحمؿ ما يترتب عمييا مف
تبعات ،فمـ يعد بامكاننا االستمرار كسمطة دوف سمطة واف يستمر االحتالؿ دوف كمفة ..نحف نقترب مف
ىذه النقطة".
وأشار إلى عزـ فمسطيف االستمرار في االنضماـ لممؤسسات الدولية ومالحقة المسؤوليف االسرائيمييف
ارتباطا بالجرائـ التي ارتكبيا قادة االحتالؿ ضد الشعب الفمسطيني .وحذر الرئيس عباس مف النفخ في
الحرب الدينية وقاؿ موجيًا حديثو لالسرائيمييف "ال تذىبوا لحرب دينية ،صراعنا سياسي ..ابقوه سياسياً".

وعقب استعراض مفصؿ لما وصمت لو االوضاع جراء تعنت االحتالؿ بعد نحو ربع قرف مف توقيع

"اتفاقية السالـ" طالب الرئيس عباس األمـ المتحدة بالتالي:
 -1العمؿ الحثيث النياء االحتالؿ االسرائيمي خالؿ فترة زمنية محددة.
 -2وقؼ النشاطات االستيطانية في األرض الفمسطينية.
 -3توفير الحماية الدولية ألرض وشعب فمسطيف.
استنادا لمعاـ .1967
 -4ترسيـ حدود "حؿ الدولتيف"
ً

 -5دعوة الدوؿ التي اعترفت بدولة فمسطيف أف تعمف أف اعترافيا تـ عمى أساس حدود عاـ .1967
 -6دعوة دوؿ العالـ لوقؼ التعامؿ مع االستيطاف ومنظومة االحتالؿ االستعماري المتواصؿ لمدولة
العبرية وذلؾ عمى غرار ما جرى مع النظاـ العنصري في جنوب افريقيا.
 -7حث الدوؿ التي لـ تعترؼ بدولة فمسطيف أف تعترؼ بيا.
 -8نتوقع مف مجمس األمف الدولي قبوؿ دولة فمسطيف كدولة كاممة العضوية في األمـ المتحدة.
 -9نناشد المجتمع الدولي مواصمة تقديـ دعمو لمشعب الفمسطيني الى حيف تمكنو مف االعتماد عمى
نفسو بعد انتياء االحتالؿ كما وناشد المجتمع الدولي باالستمرار في دعـ االونروا كي تواصؿ
عمميا في تقديـ خدماتيا لالجئيف الفمسطينييف.
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وفي سياؽ متصؿ ،أكد الناطؽ الرسمي باسـ حركة حماس فوزي برىوـ أف حركتو تابعت باىتماـ خطاب
رئيس السمطة محمود عباس في األمـ المتحدة .وتابع":عمى الرغـ مف أىمية المكاف والزماف ليذا الخطاب
مف حيث مخاطبة قادة وزعماء العالـ ،وكونو يأتي بعد خطوات الحركة األخيرة في القاىرة إال أف الخطاب
يحمؿ روح اإلقرار بفشؿ مشروع التسوية والمفاوضات مع االحتالؿ" .وأضاؼ "يحمؿ عباس منطؽ
استجداء حقوؽ الشعب الفمسطيني المقاوـ الذي يرنو لالنعتاؽ مف االحتالؿ بكؿ الوسائؿ المشروعة".
وأبدى برىوـ أسفو لعدـ تفريؽ عباس في خطابو بيف مقاومة الشعب الفمسطيني باعتبارىا حقًا أصيالً في
ظؿ االحتالؿ وبيف اإلرىاب المداف في كؿ القوانيف واألعراؼ الدولية .وشدد قائالً" :بؿ إف االحتالؿ أحد
أبرز أشكاؿ اإلرىاب".
محميا أو
وكاف عباس قاؿ في خطابو" :نحف ضد اإلرىاب بكؿ أشكالو ميما كاف مصدره ونحاربو سواء
ً

دوليا" ،مضيفًا أف إنياء االحتالؿ اإلسرائيمي ألرضنا ضرورة الستكماؿ جيود مواجية "تنظيمات
إقميميا أو ً
ً
اإلرىاب".

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/9/21 ،
"القدس الدولية" :إذالؿ االحتالؿ مرابطات األقصى يوجب الرد
استنكرت مؤسسة القدس الدولية ،أساليب اإلذالؿ الميينة التي يمارسيا االحتالؿ اإلسرائيمي بحؽ
المرابطات الالتي اعتقميف بذرائع وحجج واىية بيدؼ كسر عزيمة المقدسييف.
وقاؿ المدير العاـ لمؤسسة القدس الدولية ياسيف حمود ،يوـ الجمعة (" :)9/22إف اعتقاؿ المرابطات
سحر النتشة وىنادي حمواني وخديجة خويص قبؿ أياـ يأتي في سياؽ كسر إرادة المرابطات بعد دورىف
الريادي في حماية األقصى والوقوؼ في وجو اقتحامات المستوطنيف المتطرفيف" .وأشار إلى أف المرابطة
خديجة خويص تعاني مف ظروؼ اعتقاؿ غاية في القسوة؛ حيث يحتجزىا االحتالؿ في زنزانة مقرفة
ضيقة تسيؿ فييا المياه العادمة ،ما يمنعيا مف الصالة والسجود في الزنزانة وتضطر لمصالة وىي واقفة.
كما أشار إلى مصادرة إدارة سجف الرممة األحد الماضي ( )2017/9/17جمباب المرابطة خويص
ومنديميا "بطريقة يراد مف خالليا كسر إرادتيا وتوجيو إىانة لألمة جمعاء بإىانتيا".
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ودعا حمود أىؿ القدس الذيف نجحوا بوحدتيـ وثباتيـ في كسر إرادة االحتالؿ وق ارراتو الجائرة إلى مواجية
ومجابية مخططات االحتالؿ الرامية لتغييب وترىيب رموز القدس ومرابطييا والدفاع عنيـ بكؿ السبؿ
داعيا أمتنا العربية واإلسالمية لمقياـ بالواجب األخالقي واإلنساني تجاه المرابطات
والخيارات المتاحة،
ً

الماجدات الالتي ينبغي نصرتيف نصرة المدافع عف عرضو وشرفو بال ىوادة وال كمؿ.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/9/22 ،
سرد تاريخ المدينة ..انطالؽ مؤتمر القدس الدولي بإسطنبوؿ
انطمقت يوـ السبت ( ،)9/23في مدينة إسطنبوؿ التركية ،فعاليات "مؤتمر القدس الدولي" تحت شعار
"القدس ..الماضي ،والحاضر ،والمستقبؿ".
وقاؿ رئيس بمدية عمرانية حسف جاف ،في الكممة االفتتاحية" :نشيد في ىذه األياـ ظمماً كبي اًر ،عمى تمؾ
المدينة المقدسة ،وىناؾ الكثير ممف استُشيدوا في تمؾ المدينة المباركة" .فيما قاؿ الشيخ عكرمة صبري،
خطيب المسجد األقصى المبارؾ :إف "القدس ،والمسجد األقصى المبارؾ لفظاف متالزماف والتالزـ بينيما،
عقيدة ،وايماف ،وحضارة" .وأوضح أف "اآلثار التركية ما تزاؿ حاضرة ،وشاىدة عمى البصمات العثمانية،
بتمؾ المدينة ،وضمف ذلؾ المسجد األقصى ،وحقنا السياسي في فمسطيف ،يتمثؿ بالعيدة العمرية عاـ
15ىػ ،والتي وقع عمييا العديد مف كبار الصحابة رضواف اهلل عمييـ".
مساعد رئيس الشؤوف الدينية التركية يغوث أناؿ ،أكد ىو اآلخر في كممتو أف "ىوية المدينة المقدسة
وتعد القمب النابض
مرسومة مف خالؿ المعابد المرسومة فييا ،وىي في قمب األمة ،وشرؼ المسمميفّ ،
لممسمميف" .بينما رئيس رابطة "برلمانيوف ألجؿ القدس" الجزائري جار اهلل ،أشار في كممتو إلى أف الرابطة
تعمؿ عمى ديمومة عمؿ البرلمانييف في العالـ لخدمة مدينة القدس الشريؼ" ،كما نعمؿ عمى زيارة
البرلمانات العالمية لمواجية أعماؿ االحتالؿ اإلسرائيمي في فمسطيف".
وييدؼ المؤتمر الذي تنتيي فعالياتو ،األحد بمشاركة ضيوؼ مف تركيا ،والػسعػودية ،ومصر ،واألردف،
والجزائر ،والمغرب ،ولبناف ،وسوريا ،إلى التعريؼ بالقدس وترسيخ محبتيا ،وذلؾ مف خالؿ سرد التاريخ
المقدسي والتعريؼ الثقافي والحضاري بيا مف الباحثيف بحسب المنظميف.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/9/24 ،
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عدـ االشارة "لحؿ الدولتيف" يعطؿ صدور بياف فمسطيني أمريكي مشترؾ:
احا إلصدار بياف مشترؾ مع الجانب األميركي،
كشفت مصادر مطمعة أف الجانب الفمسطيني رفض اقتر ً
عقب المقاء المرتقب بيف الرئيسيف محمود عباس ودونالد ترامب األربعاء ،عمى ىامش اجتماعات الجمعية

العامة لألمـ المتحدة ،لعدـ تضمنو إشارة واضحة إلى إنياء االحتالؿ وتنفيذ "حؿ الدولتيف" .وأكدت
المصادر أف الرؤية األمريكية المقترحة "لعممية السالـ" ال تتناسب مع الرؤية الفمسطينية "لمحؿ" إطالقًا
"ألنيا مبنية عمى رؤية اسرائيمية مطمقة" تعزز فكرة الحكـ الذاتي.
مف جية أخرى ،قاؿ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي" ،إف الوقت قد حاف لمعالجة شاممة ونيائية
ألقدـ الجروح الغائرة في منطقتنا العربية ،وىي القضية الفمسطينية التي باتت الشاىد األكبر عمى قصور
النظـ العالمية عف تطبيؽ سمسمة طويمة مف ق اررات األمـ المتحدة ومجمس األمف" .وأوضح السيسي ،أف
"إغالؽ ىذا الممؼ مف خالؿ تسوية عادلة تقوـ عمى األسس والمرجعيات الدولية وتنشئ الدولة الفمسطينية
المستقمة عمى حدود عاـ  67وعاصمتيا شرقي القدس ،ىو الشرط الضروري لالنتقاؿ بالمنطقة كميا إلى
مرحمة االستقرار والتنمية ،والمحؾ األساسي الستعادة مصداقية األمـ المتحدة والنظاـ العالمي" .وتابع:
"ال شؾ أف تحقيؽ السالـ مف شأنو أف ينزع عف اإلرىاب إحدى الذرائع الرئيسة التي طالما استغميا كي
يبرر تفشيو في المنطقة ،وبما يضمف لكافة شعوب المنطقة العيش في أماف وسالـ".
وفي مقابمة تميفزيونية مع شبكة "فوكس نيوز" األميركية عمى قاؿ السيسي يجب أف يكوف ىناؾ "حؿ
يتضمف إنشاء دولتيف" ،فمسطينية واسرائيمية ،يتوفر فييما األمف واالستقرار والرفاىية لمواطنييما عمى حد
السواء .وتابع" :إنني أتحدث عف  50دولة إسالمية وعربية ،حسبما جاء بالمبادرة العربية ،سيكوف ليا
طبعا في حاؿ الوصوؿ لمحؿ المنشود،
تبادؿ دبموماسي مع الدولة العبرية وستكوف ىناؾ حدود مفتوحة ً

لقد أبمغت الرئيس األميركي دونالد ترامب أف لديو فرصة لحؿ قضية القرف ،فيذه ىي قضية القرف فضالً
عف كونيا أحد أكبر ذرائع اإلرىاب".
ولي العيد األردني األمير الحسيف بف عبد اهلل الثاني ،إف بالده متمسكة بالعمؿ عمى إيجاد "حؿ
فيما قاؿ ّ
ولي
عادؿ وسممي لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي يستند إلى حؿ الدولتيف ،رغـ ضعؼ التفاؤؿ" .وأضاؼ ّ

العيد :نحف مستمروف بالنيوض بواجب الوصاية الياشمية عمى المقدسات اإلسالمية والمسيحية في
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القدس ،ونؤكد أف الحفاظ عمى الوضع التاريخي والقانوني القائـ في المسجد األقصى المبارؾ أساس
تحقيؽ "السالـ في اإلقميـ وفي العالـ" ،انطالقاً مف مكانة المدينة في األدياف السماوية.
وفي السياؽ ،نقمت صحيفة "ىآرتس" العبرية ،صباح األحد ( ،)9/24عف مصادر فمسطينية وأميركية
قوليا بأف إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب ستقدـ مبادرة أو "ورقة موقؼ" حوؿ تجديد العممية السياسية
في األسابيع المقبمة .وأشارت الصحيفة إلى تصريحات ترامب خالؿ المقاء الذي جمعو بالرئيس محمود
مؤخر والذي قاؿ فييا أنو "بحاجة لمزيد مف الوقت لصياغة مبادرة سالـ".
ًا
عباس في نيويورؾ

وقاؿ مسؤوؿ كبير في البيت األبيض بأف مستشاري ترامب "لعممية السالـ" سيواصموف العمؿ لتحقيؽ تقدـ
مطرد في محادثاتيـ مع كافة األطراؼ ،ولكف ال يوجد أي جداوؿ زمنية لذلؾ .فيما قاؿ مسؤوليف
فمسطينييف بأف السمطة ستمتنع ىذه الفترة عف أي تحركات دولية وستنتظر االقتراح األميركي .بينما قاؿ
السفير الفمسطيني في واشنطف حساـ زممط لمصحيفة بأف الرئيس عباس أوضح لمرئيس األميركي الموقؼ
الفمسطيني بشأف ضرورة التوصؿ التفاؽ يضمف إقامة دولة فمسطينية عمى حدود .1967
فيما قاؿ وزير إسرائيمي مف المجمس الوزاري المصغر "الكابنيت" ،يوـ اإلثنيف ( ،)9/25بأف رئيس الوزراء
بنياميف نتنياىو أبمغ وزراء المجمس خالؿ اجتماعيـ أف الرئيس األميركي دونالد ترامب يعمؿ عمى وضع
"خطة سالـ لمتوصؿ إلى اتفاؽ بيف الدولة العبرية والفمسطينييف" .ونقمت صحيفة "ىآرتس" عف مسؤوؿ
أميركي كبير قولو بأف "الوفد األميركي الذي سيصؿ ىذا األسبوع إلى المنطقة سيعقد اجتماعات مع
مسؤوليف فمسطينييف واسرائيمييف في إطار المناقشات اليادئة التي تديرىا اإلدارة األميركية حوؿ السالـ".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+صحيفة القدس المقدسية2017/9/25 ،
"التنفيذية" تقرر إحالة ممفات االستيطاف والتمييز العنصري لمجنائية الدولية
كمّفت المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية مساء األحد ( ،)9/24المجنة السياسية بوضع الخطط
والخيارات والسيناريوىات والحموؿ لتنفيذ ما جاء مف توجيات في خطاب الرئيس محمود عباس أماـ األمـ
المتحدة ،كما وقررت إحالة ممؼ االستيطاف باعتباره جريمة حرب وممؼ التطيير العرقي والتمييز والفصؿ
العنصري إلى المحكمة الجنائية الدولية بدعوة مستعجمة لفتح تحقيؽ قضائي في جرائـ الحرب التي
ترتكبيا الدولة العبرية في األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ .1967
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ودعت المجنة التنفيذية السكرتير العاـ لألمـ المتحدة أنطونيو غوتيريس التخاذ ما يمزـ مف اجراءات
قانونية بشأف طمب الرئيس محمود عباس ،توفير الحماية الدولية ألبناء الشعب الفمسطيني في دولة
فمسطيف المحتمة وتطبيؽ مواثيؽ جنيؼ لعاـ  ،1949بما فييا ميثاؽ جنيؼ الرابع لعاـ  ،1949والزاـ
سمطة االحتالؿ االسرائيمي باحتراـ القانوف الدولي ،والقانوف الدولي االنساني وق اررات الشرعية الدولية بما
فييا قرار مجمس األمف الدولي رقـ . 2334

صحيفة القدس المقدسية2017/9/24 ،
مقاالت وحوارات:
دعما لالحتالؿ؟
"اإلنجيميوف" يتدفقوف لمقدس ..عمى خطى المسيح أـ ً

بمدا حوؿ العالـ ،في مسيرة سنوية ،مطمع
يشارؾ اآلالؼ مف أتباع الكنائس اإلنجيمية في أكثر مف ً 80

أكتوبر المقبؿ ،تجوؿ شوارع القدس المحتمة ،لالحتفاؿ بما يسمى "عيد العرش" ،أو "الحصاد الييودي" ،أو
"ميرجاف سوكوت الييودي".
وبالرغـ مف ادعاء اإلنجيمييف أنيـ "يسيروف عمى خطى المسيح" ،إال أف ىذه المناسبة تعد فرصة لمتعبير
عف دعميـ لمكياف الصييوني ،في مفارقة عجيبة ،وتحالؼ مثير لمجدؿ ،كما وصفو تقرير لوكالة
"بمومبرغ" األمريكية ،نشر مساء أمس الثالثاء.
دعما سنويًّا لتؿ أبيب ،يقدر بنحو
ويشير التقرير إلى أف "اإلنجيمييف في الواليات المتحدة وحدىا ،يقدموف ً

نصؼ مميار دوالر ،مف خالؿ المساعدات المباشرة ،والجوالت السياحية التي ينظمونيا".

ووفقا لو ازرة السياحة اإلسرائيمية ،فإف أعداد اإلنجيمييف المشاركيف باالحتفاالت السنوية لذكرى احتالؿ
عاما بعد عاـ.
القدس يزداد ً

استنادا إلى استطالعات رأي ،يشير التقرير إلى أف "دعـ اإلنجيمييف األمريكييف لمكياف الصييوني يفوؽ
و ً
نظيره المقدـ مف أي مجموعة أخرى ،بما فيو دعـ المجموعات الييودية".

ففي استطالع أجرتو مؤسسة "بيو" لألبحاث ،عاـ  ،2014فإف " %82مف اإلنجيمييف البيض في الواليات
المتحدة يعتقدوف أف "إسرائيؿ" أُعطية مف اهلل لمشعب الييودي ،مقابؿ  ."%40وقاؿ نحو  %60منيـ،
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وفقًا الستطالع بمومبرج لعاـ  ،2015إنيـ "سيدعموف إسرائيؿ بغض النظر عف المصالح االقتصادية
لبالدىـ".
وقد أدت الزيارة األخيرة لمرئيس األمريكي ،دونالد ترمب ،إلى الكياف الصييوني ،في مايو/أيار الماضي،
يعدىا اإلنجيميوف "ىبة مف اهلل" ،بحسب التقرير.
إلى تنشيط عمميات جمع األمواؿ وزيادة دعـ الدولة التي ّ
ويمفت التقرير إلى أف نتنياىو حرص في ختاـ جولتو بأوروبا الشرقية ،في يوليو/تموز الماضي ،عمى
مخاطبة مؤتمر نظمتو جماعة القس اإلنجيمي "جوف ىاغي"؛ "المسيحيوف المتحدوف لدعـ إسرائيؿ"،
بالواليات المتحدة ،حيث ظير رئيس الوزراء الصييوني عمى شاشتيف عمالقتيف يخاطب المجتمعيف مف
العاصمة المجرية بودابست ،يقوؿ ليـ" :ليس لدينا أصدقاء أفضؿ منكـ".
في الواقع؛ فإف ىذا التحالؼ بيف الجانبيف عجيب مف الناحية العقائدية ،فاإلنجيميوف يعتقدوف أنو يجب
عمى الييود أف يعودوا إلى "أرض إسرائيؿ التوراتية" لتسييؿ المجيء الثاني لممسيح ،حيث سيمقى جميع
الييود حتفيـ في "النضاؿ النيائي بيف اهلل والشيطاف" ،إذا لـ يقبموا بيسوع المسيح "ربًّا ليـ" ،األمر الذي
يجعؿ الكثير مف المتدينيف الييود يعارضوف ذلؾ التحالؼ.
أما بالنسبة إلى حكومة "تؿ أبيب" ،فإف ما ييميا ىو الحصوؿ عمى أكبر عدد مف الحمفاء ،في ظؿ
تنامي األصوات المنادية ،أوروبيا وأمريكيا ،بإنياء احتالليا ألراضي الفمسطينييف ،بحسب التقرير ،وانياء
سياساتيا العنصرية.
مميونا ،أي قرابة %29
يشار أف عدد أتباع مختمؼ الكنائس اإلنجيمية بالواليات المتحدة يقدر بنحو 92
ً

مميونا.
مف األمريكييف .وحوؿ العالـ ،يشكؿ اإلنجيميوف نحو  %13مف المسيحييف ،أي نحو 285.5
ً

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/9/20 ،

 36سنة عمى إنشاء االحتالؿ "اإلدارة المدنية":
تح ّؿ اليوـ (الخميس  ،)9/21الذكرى السادسة والثالثيف لصدور األمر العسكري رقـ(  )947الصادر عف
و ازرة الحرب اإلسرائيمية ،والذي بموجبو تـ إنشاء ما تسمى بػ"اإلدارة المدنية" ،لتمارس صالحيات واسعة
وقمعية بحؽ المواطنيف في األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ .1967

07

فقد صدر أمر إنشاء اإلدارة المذكورة يوـ  22أيموؿ  ،1981واإلدارة المدنية ىي ىيئة حكـ إسرائيمية
تعمؿ في الضفة الغربية ،وتعد تعد جزءاً مف كياف أكبر يعرؼ بمكتب تنسيؽ الحكومة في المناطؽ ،وىي
وحدة تتبع أيضا و ازرة الجيش اإلسرائيمية.
وبموجب إعالف المبادئ الموقع بيف منظمة التحرير الفمسطينية وحكومة االحتالؿ (اتفاؽ أوسمو) مطموب
مف إسرائيؿ وقؼ نشاطات "اإلدارة األمنية" في األراضي الفمسطينية ،واقتصر دورىا في البداية عف
متابعات تخص المواطنيف في المنطقة المصنفة ( ج ) مف الضفة الغربية وبالتنسيؽ مع الحكومة
الفمسطينية ،ضمف المرحمة االنتقالية التي كاف يفترض أف تنتيي عاـ 1999ـ.
وسرعاف ما انقمبت إسرائيؿ عمى "أوسمو" بتنفيذ ما أسمتو "عممية السور الواقي" عاـ 2002ـ ،والذي
بموجبو أعادت سمطات االحتالؿ احتالؿ المدف في الضفة الغربية ،لتعود "اإلدارة المدنية" بشكؿ مضطرد
إلى أنشطتيا العدوانية والعنصرية ،لتعيد إلى الذاكرة ما كاف عميو الحاؿ قبؿ إقامة السمطة الوطنية
الفمسطينية.
وعمى مدار السنوات األخيرة ارتبط اسـ "اإلدارة المدنية" بيدـ شبكات الري والبنية التحتية وتدمير أجيزة
انتاج الطاقة الشمسية ومصادرة معدات زراعية وج اررات في األغوار ،وفي أجزاء مف محافظة أريحا ،وفي
المناطؽ الواقعة ضمف مخطط (إي  )1االستيطاني ،وبمطاردة البدو كما حصؿ مع عرب الجياليف
وغيرىـ.
كما قد ارتبط اسـ ىذه اإلدارة بتمرير المخططات االستيطانية الضخمة لالحتالؿ ،و"تشريعيا" فوؽ
األراضي الفمسطينية المحتمة إما مف خالؿ إصدار أوامر عسكرية ،أو تشجيع سف قوانيف عنصرية.
وأثارت ممارسات ىذه اإلدارة الحكومة الفمسطينية أكثر مف مرة ،والتي ناقشت األمر بشكؿ مفصؿ في
اجتماعيا األسبوعي يوـ الخامس عشر مف آب  2017في مدينة راـ اهلل ،برئاسة رامي الحمد اهلل.
وقالت الحكومة في بياف رسمي صدر بختاـ اجتماعيا في حينو :إف "إسرائيؿ ،السمطة القائمة باالحتالؿ،
مستمرة وبشكؿ منيجي وواسع النطاؽ في العمؿ عمى تعزيز احتالليا االستعماري في أرض دولة
فمسطيف".
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وأوضح مجمس الوزراء ،أف اسرائيؿ تعمؿ عمى تقويض عمؿ السمطة الوطنية الفمسطينية مف خالؿ
مجموعة مف الممارسات واإلجراءات والسياسات غير الشرعية ،ال سيما الخطة التي تـ إعدادىا مؤخ ار
لمضاعفة عدد العامميف "المدنييف في اإلدارة المدنية" لسمطة االحتالؿ التي كاف مف المفترض حميا منذ
سنوات حسب االتفاقيات الموقعة ،واظيارىا كجياز مدني ،وتوسيع نشاط وصالحيات ىذه اإلدارة
االحتاللية ،ومحاوالتيا المرفوضة لفتح قنوات اتصاؿ مباشرة مع المواطنيف الفمسطينييف ورجاؿ األعماؿ.
وأكد المجمس أف "اإلدارة المدنية" ما ىي إال الذراع الرئيسي لالحتالؿ اإلسرائيمي ،الذي يعمؿ عمى تعزيز
سمطتو وسيطرتو عمى الضفة الغربية المحتمة ،والتحكـ في كؿ مناحي الحياة ،ويعمؿ عمى تضييؽ سبؿ
العيش لشعبنا الفمسطيني في أنحاء الضفة الغربية كافة ،وترسيخ النظاـ االستعماري مف خالؿ منظومة
االستيطاف غير الشرعي.
وأشار المجمس إلى أف ىذه الخطوات ىي إلغاء إسرائيمي واضح التفاؽ أوسمو ،وتخمييا وتراجعيا مف
طرؼ واحد عف االتفاقيات الموقعة ،وىذا يرتب مسؤوليات عمى الدوؿ الراعية ليذه االتفاقيات.
وطالب المجمس المجتمع الدولي بتحمؿ مسؤولياتو تجاه ما تقوـ بو إسرائيؿ ،مف إفشاؿ لمجيود الدولية
لتحقيؽ السالـ في المنطقة مف خالؿ إنياء االحتالؿ اإلسرائيمي ،ال ترسيخو مف خالؿ إدارات مدنية
وعسكرية ،باإلضافة الى ضرورة العمؿ عمى إرغاـ إسرائيؿ عمى االلتزاـ بق اررات الشرعية الدولية ،واإلقرار
بحقوؽ الشعب الفمسطينية غير القابمة لمتصرؼ ،وتمكيف شعبنا مف تجسيد سيادتو واستقاللو ،في دولتو
الفمسطينية المستقمة عمى حدود عاـ  1967وعاصمتيا القدس الشرقية.
وأكد مجمس الوزراء ،أف الحكومة بالتنسيؽ مع القيادة الفمسطينية ستدرس كافة الخيارات في التعامؿ مع
ىذه التطورات المرفوضة ،داعيا إسرائيؿ ،إلى حؿ "اإلدارة المدنية" ،والبدء بإجراءات جدية مف أجؿ
الوصوؿ إلى اتفاؽ سالـ قائـ عمى حؿ الدولتيف تعيشاف جنبا إلى جنب بأمف وسالـ ،استنادا إلى ق اررات
األمـ المتحدة ،ومرجعيات عممية السالـ.
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"اإلدارة المدنية" تتواصؿ مع فمسطينييف ..ىؿ انتيى دور السمطة؟
شيئا فشيئا تسحب اإلدارة المدنية الصييونية البساط مف تحت السمطة ،غير مكترثة بكؿ جمسات التنسيؽ
األمني ،في محاولة منيا لتشكيؿ جسما موازيا لمسمطة الفمسطينية لتدبير شؤوف الفمسطينييف ،تبعا ألي
تقمبات سياسية مستقبمية.
صحيفة القدس الفمسطينية ،كشفت اليوـ الخميس ،عف اتصاالت يجرييا ضباط في ما يسمى "اإلدارة
المدنية" الصييونية مع شخصيات فمسطينية لتكويف عالقات مباشرة معيـ ،لتسييؿ عمميات تنقميـ بيف
الضفة الغربية واألراضي المحتمة منذ عاـ  ،1948دوف الرجوع لمسمطة الفمسطينية.
وذكرت الصحيفة أف ضباط جيش االحتالؿ تواصموا مع شخصيات فمسطينية بارزة ،بينيـ محاموف
وأطباء وميندسوف ونواب في المجمس التشريعي ،ومسؤولوف في مؤسسات المجتمع المدني ،ومديرو
مدارس وصحفيوف ،يعرضوف عمييـ خدمات مثؿ الحصوؿ عمى تصاريح لمدخوؿ إلى األراضي المحتمة
منذ عاـ  ،48متى شاؤوا ،دوف العودة لمسمطة الفمسطينية.
وأضافت الصحيفة أف الضباط "اإلسرائيمييف" يعرضوف عمى الشخصيات الفمسطينية الخدمات ،دوف
وساطة مؤسسة الشؤوف المدنية واالرتباط الفمسطينية المكمفة بالتواصؿ بيف الفمسطينييف وسمطات
االحتالؿ.
"المركز الفمسطيني لإلعالـ" كاف قد سمط الضوء عمى قضية "اإلدارة المدنية الصييونية" ،في عدة تقارير،
خطوة عدىا مراقبوف في تصريحات منفصمة ،لمراسمنا" ،تسعى لتشكيؿ جسـ مواز لمسمطة الفمسطينية
لتدبير أمور الناس ،و توسيع صالحيات لتكوف حكومة فعمية عمى أرض الواقع ،وليس جية مرتبطة فقط
بإصدار التصاريح والمتابعات األمنية ،وىذا بالطبع لو مغزى سياسي واضح مرتبط بما قد يكوف عميو
الحاؿ في المرحمة المقبمة".
نابعا مف توجو ألحد سيناريوىات المرحمة المقبمة مف
وبحسب ىذه المصادر؛ فإف ىذا السموؾ قد يكوف ً

تعزيز سيطرة وسطوة "اإلدارة المدنية" ،تبعا ألي تقمبات سياسية.
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ابتزاز لمسمطة
ويقوؿ جياد حرب أستاذ العموـ السياسية في جامعة بيرزيت ،إف الحكومة الصييونية ترى بعودة "اإلدارة
المدنية" ،لتتولى إدارة الشؤوف الفمسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،في حاؿ انييار السمطة
الفمسطينية أو حميا" ،خيا ار متوقعا".
ولفت إلى أف اإلدارة المدنية ،موجودة ولـ تُحؿ ،وسياسيا ىي مف يحكـ الضفة الغربية مف خالؿ الجيش
الصييوني الذي يمارس االعتقاالت اليومية ،وأضاؼ "حرب"" :عبر اإلدارة المدنية ومكتب المنسؽ العاـ
تصدر البطاقات الشخصية الفمسطينية ،والتحويالت الطبية لمسمطة الفمسطينية ،عمميا ىـ موجودوف".
وتابع" :إسرائيؿ اليوـ تسعى إلفراغ السمطة الفمسطينية مف مسؤولياتيا ،وعمى السمطة الفمسطينية التعامؿ
بجدية وندية مع الجانب "اإلسرائيمي" ،مستبعدا ق ار ار فمسطينيا بحؿ السمطة الفمسطينية.
ويأتي ذلؾ في ظؿ المعمومات التي تحدثت مؤخ ار عف أف سقؼ الخطة األميركية لمسالـ في الشرؽ
األوسط ال يتعدى منح الفمسطينييف حكما ذاتيا ،تماشيا مع طموح اليميف "اإلسرائيمي" الحاكـ لمحؿ ،وابقاء
االستيطاف واالحتالؿ العسكري "اإلسرائيمي" عمى حاليما.

المركز الفمسطييف لإلعالـ2017/9/21 ،
"ىآرتس" 9 :لوائح اتياـ مف  53اعتداء عمى مقدسات منذ عاـ 2009
تتصاعد منذ أعواـ ،وتيرة االعتداءات ضد األماكف المقدسة التابعة لمفمسطينييف مف قبؿ عصابات
اإلرىاب الييودي ،التي ارتكبت  53جريمة كراىية ضد أماكف مقدسة مسممة ومسيحية منذ العاـ 2009
حتى شير تموز /يوليو  ،2017ومف كؿ ىذه الجرائـ ،قدمت  9لوائح اتياـ.
ويضاؼ إلى ىذه المعطيات االعتداء عمى كنيسة القديس أسطفانوس الواقعة داخؿ دير الرىباف السالزياف
في بيت جماؿ غرب القدس المحتمة ،وخمفت الجريمة دما ار كبي ار في الكنيسة ،إضافة إلى تكسير لوحات
زجاجية عف حياة السيد المسيح وتمثاال لمريـ العذراء.
نقال عف و ازرة األمف الداخمي ،أديف
وبحسب المعطيات التي أوردتيا صحيفة "ىآرتس" ،اليوـ االثنيفً ،
سبعة أشخاص فقط بارتكاب جرائـ كراىية ،وتـ إغالؽ القضية في  45جريمة األخرى.
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مقدسا لممسمميف
مكانا
وبحسب معطيات و ازرة األمف الداخمي ،في عاـ  2011تـ االعتداء عمى ً 11
ً
والمسيحييف ،وتراوحت األعماؿ اإلرىابية بيف إضراـ النار باألماكف المقدسة أو تخريبيا أو خط عبارات

عنصرية عمييا.
انضمام "جيل جديد" لتنظيم إرهابي يهودي بالضفة الغربية
عودة أفراد تنظيـ "التمرد" إلى مزاولة نشاط إرىابي ،االعتداء عمى فمسطينييف ويسارييف إسرائيمييف وجنود،
حدثت أثناء إخالء البؤرة االستيطانية العشوائية "عمونا" ،في شباط/فبراير الماضي ،وبعد أف تعاممت قوات
األمف اإلسرائيمية أثناء اإلخالء بنعومة.
وفي عاـ  ،2011أنشأت و ازرة األمف الداخمي وحدة مكافحة الجرائـ عمى خمفية قومية ،بعد أف نفذت 17
جريمة ضد أماكف مقدسة مسممة ومسيحية منذ عاـ  2009حتى عاـ  ،2012ولـ تقدـ أي الئحة اتياـ.
وفي عامي  2014و 2015نفذت عصابات اإلرىاب الييودي  18جريمة ضد أماكف مقدسة لممسمميف
والمسيحييف ،تسع في كؿ عاـ ،كاف أبرزىا إحراؽ كنيسة الطابغة في مدينة طبريا في حزيراف /يونيو عاـ
.2015
ولـ تفصؿ و ازرة األمف الداخمي في معطياتيا أي األماكف التي تـ االعتداء عمييا وال مدى األضرار
والخسائر التي وقعت ،وتطرقت المعطيات لألماكف المقدسة فقط ،ولـ تأت عمى ذكر الجرائـ اإلرىابية
األخرى التي استيدفت منازؿ وممتمكات لمفمسطينييف ،وتسببت بخسائر في األرواح.
وبحسب المعطيات ،تـ إضراـ النار في مساجد عديدة في مختمؼ األماكف ،ولـ يقدـ أي مجرـ لممحاكمة،
المبف الشرقية
ومف ضمنيـ إحراؽ مسجد في ياسوؼ بالضفة الغربية عاـ  ،2009واحراؽ مسجد في ّ
بالضفة الغربية عاـ  ،2010وخط عبارات عنصرية عمى مسجد في قرية إبطف قرب حيفا عاـ ،2010

واحراؽ مساجد في كؿ مف بيت فجار ،والقدس ،وطوبا الزنغرية وغيرىا ،باإلضافة إلى خط عبارات
عنصرية عمى الجدراف دوف إشعاؿ النار.
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إدانة شاب يهودي بإحراق كنيسة الطابغة
أدانت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة ،اليوـ اإلثنيف ،المدعو يانوف رؤوفيني ( 20عاما) مف
أوفاكيـ ،بإحراؽ كنيسة الطابغة (كنيسة السمؾ والخبز) الواقعة عمى الضفاؼ الشمالية لبحيرة طبرية في
.18.6.2015
ولـ تفصؿ و ازرة األمف الداخمي في معطياتيا أي الجرائـ التي تـ حميا وأديف المجرـ فييا وأي التي قدمت
فييا لوائح اتياـ ،وحوؿ السؤاؿ عف مف ىـ المدانوف ومف الذي قدمت ضدىـ لوائح اتياـ ،قالت و ازرة
القضاء إف "المعطيات غير متوفرة في الوقت الحالي لدينا ،وال يمكف إجراء بحث محوسب ،عمينا فحص
يدويا".
ىذا األمر ً

وقالت منظمة "تاغ مائير" ،التي أقيمت عاـ  2011وتعنى بمالحقة ورصد جرائـ الكراىية ،إف الجريمتيف

الوحيدتيف التي تـ فؾ رموزىما ىما جريمة إحراؽ الدير التابع لكنيسة الدورميتسيوف في القدس المحتمة
عاـ  ،2009واحراؽ كنيسة الطابغة عاـ .2015
وقاؿ مدير المنظمة ،غادي غابرياىو ،إف "حؿ الجرائـ يخضع فقط لرغبة الشرطة وأولوياتيا ،وأف الشرطة
ال تبحث عف الجرميف كما يجب ،لدينا معمومات حوؿ جرائـ وقعت في أماكف عديدة ،بينيا أـ الفحـ ودير
رأفت ،حيث حصمت الشرطة عمى صور وفيديوىات وتفاصيؿ سيارات وجدت في مكاف الجريمة ،لكف
جيدا أف فؾ رموز جريمة إحراؽ كنيسة الطابغة حصؿ بعد أف
الشرطة لـ تعتقؿ المجرميف ،نحف ندرؾ ً

قرر أحدىـ ،رئيس الحكومة عمى األرجح ،أنو يجب حؿ ىذه الجريمة ،وبالفعؿ ،تـ حميا والقبض عمى
المجرميف".
وكشفت المنظمة أف  %85مف الجرائـ اإلرىابية التي ترتكب عمى يد العصابات الييودية ال يتـ حميا.
وجاءت ىذه المعطيات كرد عمى استجواب قدمو عضو الكنيست مف "المعسكر الصييوني" ،إيتسيؾ
كثير مف ىذه الجرائـ كانت خمفيتيا اإلىماؿ
شمولي ،لوزير األمف الداخمي ،غمعاد إرداف ،وقاؿ األخير إف ًا

أو مرض نفسي ،وليس عمى خمفية قومية أو دينية.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/9/25 ،
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