تقرير القدس اإلخباري األسبوعي
 72كانون أول/ديسمبر 7 - 7102كانون ثان/يناير 7108
الخبر الرئيس:
"الكنيست" يصادق عمى قانون "القدس الموحدة" بشكل نيائي

أبرز العناوين:
 26 ألف مستوطن اقتحموا باحات المسجد األقصى عام 2017
يوزع دفعة جديدة من إخطارات اليدم في القدس
 االحتالل ّ
 االحتالل يكافئ ترمب بإطالق اسمو عمى مشروع استيطاني في القدس
 ترمب يبمغ الدولة العبرية بنقل السفارة األمريكية لمقدس ىذا العام
 ىنية يدعو إلى إستراتيجية مواجية شاممة إلسقاط الق اررات األميركية واإلسرائيمية
 مؤسسة القدس الدولية تصدر "حصاد القدس "2017

***

شؤون المقدسات:
تقديم استئناف لمنع االحتالل من انتياك حرمة مقبرة باب الرحمة:
قدم محامي لجنة "رعاية المقابر اإلسالمية" سامي ارشيد استئنافًا لـ "المحكمة المركزية" اإلسرائيمية في
ّ
القدس المحتمة لتمديد األمر االحترازي الذي يمنع سمطات االحتالل ممثمة بالبمدية و"سمطة حماية
الطبيعة" ودائرة "اآلثار" اإلسرائيمية من انتياك حرمة مقبرة باب الرحمة اإلسالمية التاريخية أو اقتالع
األشجار منيا أو دخوليا ،وذلك حتى تاريخ ٔٔ.ٕٓٔ٢-ٔ-
وقال مصطفي أبو زىرى رئيس لجنة رعاية المقابر اإلسالمية إن "المقبرة بكامل مساحتيا البالغة 23
دونماً وقف إسالمي ،ويجري الدفن فييا منذ الفتح العمري قبل  1400عام وحتى يومنا ىذا" .وأضاف أن
"المقبرة غير مندثرة وال يسري عمييا التقادم أو إزالة القداسة والحرمة؛ وانما ىي مستخدمة حتى يومنا ىذا،
ويجري الدفن فييا بشكل يومي تقريباً".
وأوضح أبو زىرة أن "االحتالل يعمل عمى مصادرة جزء من المقبرة لتحويميا إلى حديقة توراتية ،واستخدام
أراضي المقبرة لعمل قواعد القطار الطائر (التمفريك)" ،مؤكداً أن وضع مقبرة باب الرحمة اإلسالمية
مختمف عن قضية االستيالء وتدمير مقبرة مأمن اهلل "وال يوجد أي مقارنة ،وال يمكن أن يجري تمرير نفس
الحجج والمبررات اإلسرائيمية".

المركز الفمسطيني لإلعالم2017/12/31 ،
فضا لـ"إعالن ترمب"
عكرمة صبري :فمتتواصل ىبة األقصى ر ً

ح ّذر الشيخ عكرمة صبري ،رئيس الييئة اإلسالمية العميا ،من مغبة تنفيذ "إعالن ترمب" القدس "عاصمة"
مشددا عمى أن ىبة األقصى الحالية
لـمدولة العبرية ومحاولة االحتالل فرض "سيادتو" عمى األقصى،
ً
ستكون أشد من ىبة تموز/يوليو الماضي.

أيضا
وأكد ّ
أن "القدس مرتبطة بمكة المكرمة والمدينة المنورة ،وبالتالي فإن التفريط بيا يعني التفريط ً

باألخريين ،السيما أن الخطر الداىم عمى القدس سيصل إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة إذا تخاذلنا أو
تراجعنا ،ونحن في اختبار ،والوقت لصالحنا والظرف يخدمنا" .ودعا إلى "مواصمة الفعاليات
واالحتجاجات؛ رفضا إلعالن ترمب حتى نمغيو ،حينئذ لن تستطيع الدولة العبرية أن تقترب من المسجد
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األقصى التي ادعت في وقت سابق أنيا صاحبة السيادة عميو قبل أن تأتي اليبة لتمغي ىذا االدعاء
وتعيد السيادة اإلسالمية الفمسطينية عمى األقصى".

المركز الفمسطيني لإلعالم2017/12/31 ،
 26ألف مستوطن اقتحموا باحات المسجد األقصى عام 2017
مستوطنا ،يوم األربعاء ( ،)12/27بينيم  8عناصر من مخابرات االحتالل ،المسجد المبارك
اقتحم 61
ً
بحراسة مشددة من قوات االحتالل .ونفّذ المستوطنون جوالت مشبوىة في المسجد ،وأخرى استكشافية

مستوطنا المسجد األقصى ،يوم الخميس ( ،)12/28من باب المغاربة
لعناصر المخابرات .واقتحم 112
ً
بحراسة معززة ومشددة من قوات االحتالل .بينما أدى  49ألف مصل ،صالة الجمعة ( )12/29في

طقوسا تممودية صامتة
المسجد األقصى المبارك .وأدت مجموعة من المستوطنين يوم األحد (،)12/31
ً

المصمى المرواني ،داخل المسجد األقصى المبارك.
في منطقة باب الرحمة المغمق بين باب األسباط و ُ
وجاء ذلك وسط اقتحامات متجددة لممسجد األقصى من قبل مجموعات من المستوطنين من باب

المغاربة ،بحراسة مشددة من قبل قوات االحتالل الخاصة.
إن اقتحامات المسجد األقصى
من جية أخرى ،قال الشيخ عزام الخطيب مدير دائرة األوقاف اإلسالمية ّ

خالل عام  2017سجمت أعمى نسبة مقتحمين في السنوات األخيرة .وأضاف الخطيب بأن مجموع
المقتحمين لممسجد بمغت ما يقارب  26ألفًا ،في استباحة واضحة لقدسية المسجد .وحذر الخطيب من
إجراءات إسرائيمية تيدف لتغيير الوضع في المسجد األقصى.
فيما ذكرت صحيفة "ىآرتس" العبرية ،يوم الثالثاء ( ،)1/2أن عام  2017شيد زيادة في عدد
المستوطنين الذين اقتحموا المسجد األقصى بنسبة  %75عن العام الذي سبقو .ووفقا لـ "منظمات المعبد"،
مستوطنا اقتحموا األقصى خالل عام  ،2017مقارنةً مع  146626في عام .2016
فإن 256628
ً
مشيرةً إلى أنو في عام  2015اقتحم  116001مستوطن ،وفي عام  2014وصل العدد إلى .116754
وأشارت ذات المصادر إلى أن التغييرات في سياسة الشرطة اإلسرائيمية كان ليا دور كبير في ذلك،

مشيرةً إلى أن عمميات االقتحام تتم بالعشرات وليس كما كانت منذ سنوات بشكل محدود.

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لالعالم+وكالة األنباء المعمومات الفمسطينية "وفا"،
2018/1/2
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شؤون المقدسيين:
التربية تتسمم مدرسة القبيبة في ضواحي القدس:
تسمّمت و ازرة التربية والتعميم العالي ،مدرسة القبيبة األساسية لمبنات في مديرية ضواحي القدس ،وذلك
ضمن سمة التمويل المشترك " ."JFAوتشتمل مدرسة القبيبة األساسية ،التي بمغت تكمفتيا (164556500
دوالر) ،بتمويل من (ألمانيا ،وبمجيكا ،وفنمندا ،والنرويج ،وايرلندا) ،عمى كامل الغرف الصفية والتخصصية
الالزمة وفق المراحل المصممة حسب المنياج الفمسطيني ،من بينيا  10غرف صفية ،إضافة إلى 7
غرف تخصصية ومرافق إدارية وصحية وخدماتية أخرى.

وكالة األنباء المعمومات الفمسطينية "وفا"2017/12/27 ،
اإلعالن عن حممة لتطيير المدارس بالقدس من المنياج اإلسرائيمي:
أعمن اتحاد أولياء أمور الطالب في مدارس القدس المحتمة ،يوم الخميس ( ،)12/28عن حممة لتطيير
المدارس من المنياج اإلسرائيمي .وقال االتحاد إن القرار جاء تمبية لنداءات المقدسيين ورغبتيم في أن
يتعمم أبنائيم منياجيم الفمسطيني وبالتعاون مع الجيات التعميمية الرسمية والمؤسسات الدينية واالىمية
ونبو االتحاد أولياء األمور
والشعبية ولجان أولياء المدارس والشخصيات االعتبارية المقدسية والدينيةّ .

لمتعامل بحذر مع مواقع التسجيل االلكتروني عبر شبكة االنترنت لتسجيل أبنائيم لمعام القادم من دون
العودة واالستفسار من لجان المدارس من خالل مراجعة االتحاد.

المركز الفمسطيني لإلعالم2017/12/28 ،
يوزع دفعة جديدة من اخطارات ىدم في القدس:
االحتالل ّ
وزعت طواقم تابعة لبمدية االحتالل في القدس المحتمة ،تحرسيا قوة عسكرية ،يوم الخميس (،)12/28
ّ
دفعة جديدة من اخطارات اليدم اإلدارية لعدد من منازل المواطنين في بمدة العيسوية وسط القدس
صورت طواقم بمدية االحتالل عدداً من منازل البمدة .كما سمّمت بالغات
المحتمة ،في الوقت نفسوّ ،
خطية لعدد من السكان في البمدة لمراجعة البمدية بخصوص منازليا.
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من جية أخرى ،شرعت طواقم تابعة لبمدية االحتالل في القدس المحتمة ،صباح الثالثاء ( ،)1/2بتفريغ
محتويات مخزن تابع لعائمة أبو ىدوان المقدسية في حي وادي حموة ببمدة سموان جنوب المسجد األقصى
المبارك .فيما ىدمت طواقم تابعة لبمدية االحتالل منزالً يعود لممواطن عماد عياد "إسكان نسيبة" بحي بيت
حنينا شمال القدس المحتمة ،بحجة عدم الترخيص .وسمّمت سمطات االحتالل مساء الثالثاء (3 ،)1/2
عائالت من مخيم شعفاط بالقدس ق اررات بيدم منازليم بشكل فوري بحجة البناء بدون ترخيص.

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/1/2 ،
مواجيات في أحياء القدس المحتمة وتضييق عمى المقدسيين:
اقتحمت طواقم دائرة الجباية التابعة لالحتالل اإلسرائيمي ،بحراسة عسكرية مشددة ،يوم األربعاء
( ،)12/27بمدة العيسوية وسط القدس المحتمة ،وشرعت بتسميم إخطارات بدفع "مستحقات" ليا ،وسط
أجواء سادىا التوتر في المنطقة.
من جية أخرى ،أصيبت سيارة وزير األمن االسرائيمي جمعاد اردان يوم األربعاء ،بأضرار بالغة جراء
رشقيا بالزجاجات الحارقة والحجارة اثناء جولة لو في بمدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتمة .وأفاد
مكتب وزير األمن في دولة االحتالل ،أن ىذا الحدث يدل عمى ضرورة التعامل بحزم تجاه "راشقي
الحجارة" .وأفاد ضابط في شرطة االحتالل أن ما جرى فشل أمني كبير رغم التخطيط المسبق لمزيارة.
وشيدت بمدة عناتا شمال شرق القدس المحتمة ،مساء األربعاء ،مواجيات عنيفة ضد قوات االحتالل،
تركزت في مدخل البمدة الرئيس ،وامتدت حتى ساعة متأخرة من الميل .وحاول الشبان عرقمة اقتحام قوات
االحتالل لمبمدة من خالل وضع سواتر وعوائق ترابية وحجرية واشعال إطارات مطاطية في الشارع
الرئيس .وأطمق االحتالل عشرات القنابل الغازية عمى المواطنين ،وأعيرة نارية ،ورد الشبان بالحجارة.
تجددت المواجيات العنيفة في بمدة العيسوية وسط القدس المحتمة ،وامتدت إلى معظم
في سياق مشابوّ ،
بمدتي أبو ديس والعيزرية جنوب شرق القدس ،وأخرى في مدخل بمدة
أحيائيا ،كما اندلعت مواجيات في
ّ
الرام الرئيس شمال القدس المحتمة .إلى ذلك ،ىاجم الشبان الفمسطينيون سيارة تابعة لحرس وأمن
عصابات المستوطنين في حي عين الموزة ببمدة سموان جنوب المسجد األقصى بزجاجات حارقة وأشعموا

5

فييا ألسنة النيران .واقتحمت قوات كبيرة من االحتالل الحي من عدة محاور ،وشرعت بإطالق قنابل
ورد الشبان عمييا بالحجارة.
الغاز السامةّ ،
شبان مساء الجمعة ( ،)12/29من إحداث ثغرة في الجدار الفاصل الذي أقامو االحتالل في بمدة
وتم ّكن ّ

مصور لمقدس واألقصى ،ونددوا بقرار ترمب.
الشبان في فيديو
أبو ديس شرق القدس المحتمة .وىتف ّ
ّ
اطنا بجروح وحاالت اختناق ،في مواجيات ،يوم السبت ( ،)12/30مع قوات االحتالل،
وأصيب  31مو ً

في بمدة أبو ديس بالقدس المحتمة .وأفادت جمعية اليالل األحمر ،بأن االحتالل استيدف سيارة إسعاف
بالرصاص الحي .وفي السياق ذاتو ،قال مصدر محمي :إن شابًّا أصيب بالرصاص الحي خالل
المواجيات مع قوات االحتالل في بمدة العيزرية بالقدس المحتمة.
واستولت قوات االحتالل اإلسرائيمي ،يوم األحد ( ،)12/31عمى حصان يممكو شاب فمسطيني ،بمنطقة
باب الساىرة ،دون إبداء أسباب .كما اقتحمت مخيم شعفاط والضواحي المجاورة ،وشرعت بدىم عدد من
متاجر ومنازل المواطنين ،وتصدى ليا أبناء المخيم بالحجارة والزجاجات الفارغة.
فيما اقتحمت قوات االحتالل مساءاألحد برفقة عناصر من المخابرات العيسوية ،وتصدى ليا شبان البمدة
بالحجارة والزجاجات الفارغة ،واستمرت المواجيات حتى ساعة متأخرة من الميل ،في حين عادت قوات
االحتالل مرة أخرى ،واقتحمت البمدة ،فجر اإلثنين ( ،)1/1وداىمت العديد من منازل المواطنين .كما
اندلعت مواجيات ُمشابية في أحياء متعددة ببمدة سموان جنوب المسجد األقصى ،وأخرى في بمدة أبو

رد خالليا الشبان عمى قوات االحتالل بالحجارة والزجاجات الحارقة ،في
ديس جنوب شرق القدس المحتمة ّ
ما استمرت المواجيات حتى ساعة متأخرة من ليل األحد.
طنا ،وأصيب أكثر من  4000منذ الخميس ( )12/7في مواجيات
من جية أخرى ،استشيد  16موا ً
احتجاجا عمى إعالن أمريكا
وتظاىرات شديدة بالضفة والقدس المحتمتين ،وقطاع غزة؛ نصرة لمقدس ،و
ً

المدينة المحتمة "عاصمة" لـمدولة العبرية ،وقرارىا نقل السفارة األميركية إلييا.

وكالة األنباء المعمومات الفمسطينية "وفا" +صحيفة القدس المقدسية2018/1/1 ،
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االحتالل يعتقل عدداً من المقدسيين:
اعتقمت قوات االحتالل االسرائيمي ،فجر األربعاء ( ،)12/27الشاب حسين نبيل سمارة من منزلو ببمدة
بدو شمال غرب القدس المحتمة .كما اعتقمت مساء األربعاء ،فتاة فمسطينية من سكان قرية "قطنة" ،عمى
ّ
حاجز "قمنديا" العسكري ،بزعم محاولتيا الدخول إلى القدس المحتمة لتنفيذ عممية فدائية .واعتقمت قوات
االحتالل اإلسرائيمي ،الشابين راشد خالد حمد ،وأحمد خالد عبد الرؤوف ،خالل مواجيات عنيفة شيدىا
مخيم قمنديا شمال القدس المحتمة ،فجر الخميس ( .)12/28فيما اعتقمت ظير الخميس ،الشاب محمد
أحمد عبد داري ،بعد دىم منزلو ببمدة العيسوية وسط القدس المحتمة.
واعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي ،يوم األحد ( 10 ،)12/31مواطنين من مدينة القدس المحتمة ،بينيم
 9من بمدة العيسوية .كما اعتقمت قوات ثالثة شبان في محيط الحاجز العسكري القريب من مدخل مخيم
شعفاط وسط القدس المحتمة .واعتقمت قوات االحتالل فجر اإلثنين ( ،)1/1الشاب ابراىيم البيتوني ،من
منزلو ببمدة العيسوية وسط القدس المحتمة ،وتم اقتياده الى مركز توقيف وتحقيق في المدينة.
واعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي ،فجر الثالثاء ( ،)1/2المواطن محمد ذياب الشيخ ،وزوجتو دعاء
الشيخ ،من منزليما ببمدة عناتا شمال شرق القدس المحتمة .كما اعتقمت من نفس البمدة المواطن ناصر
عزام الرفاعي ،واقتادتيم جميعا إلى مركز تابع ليا في المنطقة .وأعمن متحدث باسم الشرطة اإلسرائيمية،
عن اعتقال شابين مقدسيين بحجة ضربيما ييوديين متدينين.

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء المعمومات الفمسطينية "وفا" +المركز الفمسطيني لإلعالم،
2018/1/2
شؤون االحتالل:
اليابان والفمبين ترفضان نقل سفارتييما إلى القدس:
أكدت اليابان والفمبين عبر وزيري خارجيتيما ،يوم الثالثاء ( ،)12/26رفضيما نقل سفارتييما في الدولة
ّ
العبرية من "تل أبيب" إلى القدس.
وقال وزير الخارجية الياباني تارو كونو ،في محادثات مع نظيره األردني أيمن الصفدي ،إن اليابان تعتبر
القدس واحدة من ضمن قضايا "الوضع النيائي" التي يتعين تسويتيا بموجب مفاوضات مباشرة .وأكد
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مجدداً دعم اليابان "لحل الدولتين" والحاجة إلى إعادة تنشيط الجيود في ىذا الصدد ،معرباً عن تقديره
لمجيود التي تبذليا األردن "إلحالل السالم في الشرق األوسط".
بموازاة ذلك ،قال وزير الخارجية الفمبيني ،آالن بيتر كايتانو ،إن بالده لن تنقل سفارتيا ،نافياً تقارير عن
أن الفمبين من بين  10دول تخطط لنقل سفارتيا .مشي اًر إلى أن الحكومة الفمبينية تؤيد" حل الدولتين
وترغب في القيام بدور صانع السالم في الصراع بين الدولة العبرية والفمسطينيين".
وكانت وسائل إعالم إسرائيمية ذكرت أن عشر دول من بينيا الفمبين ورومانيا وجنوب السودان ،تدرس نقل
بعثاتيا الدبموماسية إلى القدس بعد محادثات مع الدولة العبرية.

صحيفة القدس المقدسية2017/12/27 ،
 29ألف مستوطن جديد "ىاجروا" لفمسطين في :2017
جديدا "ىاجروا"
مستوطنا
أعمنت صحيفة "إسرائيل ىيوم" العبرية يوم األربعاء ( ،)12/27أن 286651
ً
ً

من مختمف أنحاء العالم إلى فمسطين المحتمة خالل العام  .2017وقالت الصحيفة :إن العدد األكبر من
مستوطنا) ،ثم فرنسا (36356
مستوطنا) ،تمييا أوكرانيا (66881
المستوطنين وصل من روسيا (76046
ً
ً

مستوطنا).
مستوطنا) ،ثم الواليات المتحدة (36314
ً
ً

المركز الفمسطيني لإلعالم2017/12/27 ،

حكومة االحتالل توافق عمى ضخ  40مميون شيقل لمصمحة المستوطنات بالضفة:
وافقت الحكومة اإلسرائيمية ،يوم األربعاء ( ،)12/27عمى نقل  40مميون شيقل لصالح المستوطنات في
الضفة الغربية بعد يوم واحد من اجتماع رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياىو مع حاخامات
سياسيا .وبحسب موقع صحيفة "ىآرتس" العبرية ،فإن  34.5مميون شيقل سيتم
المستوطنات لدعمو
ً
تخصيصيا لمسمطات المحمية في مستوطنات الضفة ،و  5.50مميون شيقل لصالح محطات اإلسعافات

فور .فيما قال مكتب نتنياىو أنو ال عالقة الجتماعو
مشير إلى أن و ازرة المالية ستحول المبالغ ًا
ًا
األولية،

مع الحاخامات بنقل األموال الناجمة عن الوضع األمني في الضفة الغربية.

صحيفة القدس المقدسية2017/12/27 ،
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الدولة العبرية تنشيء صندوقاً لمساعدة دول العالم الثالث كي تحظى بتأييدىا:
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"نقال عن القناة الثانية التمفزيونية ،مساء األربعاء ( ،)12/27أن الدولة
العبرية سوف تنشئ "صندوقاً يقدم مساعدات بماليين الدوالرات لخمسين دولة من دول العالم الثالث.
وقالت ،إن الصندوق يمكن أن يساعد الدولة العبرية عمى كسب الدعم من مزيد من الدول.

صحيفة القدس المقدسية2017/12/27 ،
االحتالل يكافئ ترمب بإطالق اسمو عمى مشروع استيطاني في القدس:
صادق وزير المواصالت ،يسرائيل كاتس ،عمى توصيات لجنة األسماء في شركة القطارات ،بإطالق اسم
الرئيس األميركي دونالد ترمب ،عمى مشروع استيطاني بالقدس المحتمة ،وسيطمق اسمو عمى محطة
القطار األرضي واليوائي التي ستقام بالقدس القديمة وتخوم ساحة البراق.
وحسب "يديعوت أحرونوت" ،فإن الخطة النيائية لممشروع االستيطاني ،السكك الحديدية إلى القدس
القديمة وساحة البراق ،ستشمل نفقًا تحت األرض طولو ثالثة كيمومترات يربط محطة "ىأوما" التي سميت
باسم الرئيس السابق إسحاق نافون بساحة البراق ،وما يسمى "الحي الييودي" الذي أقيم عمى أنقاض حارة
وىجر أىمو في حرب .1967
دمر ّ
الشرف الذي ّ

ووفقا لمخطة ،سيتم بناء نفق تحت األرض من محطة "ىأوما" ،حيث سيتم بناء محطتين عمى عمق 52

عي "الممك جورج" ويافا،
ًا
متر تحت سطح األرض ،محطة "سيتي سنتر" التي سيتم بناؤىا عند تقاطع شار ّ
والتي سيتم بناؤىا بالقرب من "كاردو" في "الحي الييودي" بالقدس القديمة .وسيكون النفق والمحطتان
ار لخط القطار السريع بين "تل أبيب" والقدس ،الذي سيستغرق  28دقيقة فقط ،من خالل مطار "بن
استمرًا
غوريون" ومحطة مستوطنة "مودعين" ومحطة "حوما" بجوار "مباني األمة" بمدخل القدس.

وقال كاتس :إنو اتفق مع رئيس المجمس القطري لمتخطيط والبناء أفيغدور يتسحاقي عمى أن الخطة التي
وطنيا.
مشروعا
تقدر بـ 2.5مميار شيقل ستعمن
ً
ً

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/12/27 ،
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مخطط "إسرائيمي" إلقامة مطار دولي ومناطق صناعية قرب أريحا:
بدأت سمطات االحتالل اإلسرئيمي مع شركات ضخمة إسرائيمية وعالمية ،في بحث إقامة مطار دولي
ضخم عمى مشارف مدينة أريحا قرب مسجد النبي موسى عمى األراضي الفمسطينية .يأتي ىذا المخطط
ضمن رزمة المشاريع االقتصادية لوزير الخارجية األمريكي السابق جون كيري ،لدعم االقتصاد
الفمسطيني بيذا المطار والمنطقة التجارية الحرة في أريحا ،إال أن االحتالل الذي أفشل خطة كيري،
يسعى اآلن الستغالليا بما يعزز االستيطان في أريحا واألغوار الفمسطينية.
وقال رئيس دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خميل التفكجي إن ىذا المخطط كان مشروعاً
فمسطينياً خاصة بالدولة الفمسطينية العتيدة ،إال أن حكومة نتنياىو التي دمرت ورفضت االلتزام
باالتفاقيات الموقعة ،أعادت خالل العامين الماضيين صياغة المشروع وحولت كافة الخطط في منطقة
الغور ،لتجعل منو جزء من الخطة االستيطانية الشاممة البتالع الغور والبادية الفمسطينية لمقضاء عمى
"حل الدولتين" ،وضرب أحد أىم المشاريع االقتصادية المستقبمية الفمسطينية.
ويضم المشروع االستيطاني ،مجموعة من الفنادق وأكبر مطار في المنطقة عمى أراضي النبي موسي
المعروفة باسم (البقيعة) .ولفت التفكجي إلى أن تمك المنطقة ستشمل باالضافة لممطار ومناطق صناعية
وسكة حديد تربط المطار مع مطار المد"/بن غوريون" ،بمحطة القطارات المركزية في "تل أبيب" مرو اًر
بمدينة القدس المحتمة ،وفي نفس الوقت أيضاً ىناك سمسمة أنفاق تربط الغور بمدينة القدس وبالخط
السريع إلى "تل أبيب".

المركز الفمسطيني لالعالم2017/12/27 ،
"الكنيست" يقر "قانون التوصيات" ونتنياىو لن يفمت من التحقيق
صادق "الكنيست" اإلسرائيمي يوم الخميس ( ،)12/28عمى "قانون التوصيات" المثير لمجدل ،والذي
يحظر عمى الشرطة النشر الرسمي لتوصياتيا في نياية التحقيقات التي تجرييا ،إال في ظروف معينة،
ووصف بأنو ييدف إلنقاد نتنياىو من الشرطة ،وأنو ضد الجميور وال يخدم إال منظمات الجريمة
ُ
عضوا مقابل  54ضد ،من أصل  ،120ىو عدد
والمسؤولين الفاسدين .وقد صوت لصالح القانون 59
ً

أعضاء "الكنيست" ،بعد مداوالت استمرت نحو  42ساعة ُمنحت ألعضاء المعارضة لمحديث عن
تحفظاتيم من اقتراح القانون.
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وكان رئيس حكومة االحتالل ،بنيامين نتنياىو ،قد "ىدد" في حال عدم تمرير "قانون التوصيات" بتفكيك
االئتالف الحكومي الحالي والذىاب إلى انتخابات مبكرة ،وذلك بحسب تقرير نشرتو صحيفة "ىآرتس"،
أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ،وقالت فيو إن مقربين من نتنياىو "أوضحوا أن الموافقة من عدميا
عمى مشروع القانون المقترح ،ىي بالنسبة لرئيس الحكومة ،بأىمية قانون "يسرائيل ىيوم" في عام
 ،"2014الذي كان "القشة التي قصمت ظير البعير" وأدت في حينو إلى ح ّل "الكنيست" والذىاب
النتخابات مبكرة.
أيضا بأنو "قانون إسكات
المصادق عميو ،والذي يوصف ً
وبحسب النص األخير لـ"قانون التوصيات"ُ ،
الشرطة" ،فإن األخيرة لن تستطيع رفع توصيتيا بتقديم لوائح اتيام ضد مشتبو بيم في قضايا مختمفة،
تمخص مجمل األدلة التي قامت بجمعيا خالل مسار التحقيق كأساس
وانما تستطيع فقط تقديم وثيقة ّ
لمتيمة ضد المشتبو بيم.
أما في التحقيقات ضد شخصيات عامة ،والتي تترافق مع االدعاء العام ،فإن الشرطة ال تستطيع أن
تبادر إلى تقديم توصيات ،ولكن بإمكان المستشار القضائي لمحكومة أو المدعي العام أن يطمب منيا
ذلك إذا كان األمر ضروريًّا من أجل اتخاذ قرار بشأن الممف .كما وينص القانون عمى أن الشخصيات
العامة ،وبضمنيم المحققون أو المدعون ،الذين يسربون وثائق توصيات وتمخيصات تحقيقات الشرطة،
باإلمكان معاقبتيم بموجب بند في قانون العقوبات القائم ،والذي يفرض عقوبة تصل إلى  3سنوات سجن
فعمي لموظفي الجميور الذين يسربون معمومات تصميم دون أي صالحية.
ُيشار إلى أن "قانون التوصيات" بنسختو التي صادق عمييا "الكنيست" ،ال يسري عمى التحقيقات التي
قانونا ساري المفعول ،وبضمنيا تحقيقات الفساد ضد رئيس الحكومة ،بنيامين
بدأت قبل أن يصبح
ً
نتنياىو ،في الممفين " "1000و" ،"2000وكذلك التحقيقات بشبيات تمقي الرشوة ضد رئيس االئتالف

الحكومي المستقيل ،دافيد بيتان.

المركز الفمسطيني لالعالم2017/12/28 ،
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عصابات "تدفيع الثمن" تُالحق المقدسيين في "بيت صفافا"
اتيمت عائمة المواطن رياض خطاب المقدسية ،يوم الخميس ( ،)12/28عصابات "تدفيع الثمن"
الييودية ،بمحاولة قتميم ،بعد إلقائيم قنابل المولوتوف عمى منزليم في "بيت صفافا" جنوب القدس
المحتمة.
وقال خطاب إنيم استيقظوا عمى أصوات انفجارات واحتراق خارج منزليم ،وذلك فجر األربعاء ،وحينما
خرجوا ليتفقّدوا الوضع ،وجدوا أن سيارتيم تحترق .وأضاف أن المستوطنين ألقوا أيضاً "مولوتوف" عمى
يتضرر أحد نتيجة النيران التي اندلعت في المكان،
منزل جيرانيم من العائمة ذاتيا ،الفتاً إلى أنو لم
ّ
واقتصرت عمى الخسائر المادية .وأوضح أنيم استدعوا الشرطة اإلسرائيمية عمى الفور ،وعندما فتحت

تحقيقاً في الحادث لم تذكر الشرطة بأنيم مستوطنون ،رغم أن كاميرات المراقبة تُثبت ذلك .كما أ ّكد أن
الشرطة اإلسرائيمية أغمقت الحادثة عمى أنيا واقعة "جنائية" ،وليست "قومية".

المركز الفمسطيني لالعالم2017/12/28 ،
"إعالن ترمب" بشأن القدس يعرقل تسوية أزمة بين الدولة العبرية واألردن:
قال مصدر سياسي في القدس المحتمة إن اعالن الرئيس األمريكي دونالد ترمب بشأن االعتراف بالقدس
"عاصمة" لمدولة العبرية يعرقل تسوية أزمة بين األردن والدولة العبرية نجمت عن قيام حارس بالسفارة
اإلسرائيمية في عمان بقتل شخصين أردنيين.
وتابع المصدر أن االتفاق ُيتيح إعادة فتح السفارة اإلسرائيمية في عمان ،لكن االعتراف األمريكي بشأن

القدس يعرقل تطبيقو ،بحسب ىيئة البث اإلسرائيمي .وذكر المصدر أن الدولة العبرية وافقت عمى تنحية
اطنين المذين قتميما حارس األمن
السفيرة عينات شالين من منصبيا واالعتذار وتعويض ذوي المو ْ
اإلسرائيمي دون تقديمو لمعدالة .ومضى المصدر يقول إن البمدين لم يقطعا االتصاالت بشأن "قناة

البحرين" بسبب األزمة لكنيا تجرى ببطء.
اعتمادا
وكان رئيس الوزراء األردني ىاني الممقي قد قال إن طبيعة العالقة مع الدولة العبرية ستعتمد
ً

كبير عمى مجريات العدالة في قضية السفارة .وأضاف أن األردن طالب الدولة العبرية بتحويل حارس
ًا
األمن في السفارة إلى القضاء.

صحيفة القدس المقدسية2017/12/28 ،
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االحتالل يرشي دولة قبل التصويت األممي بشأن القدس:
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيمية عمى موقعيا اإللكتروني ،يوم الخميس ( ،)12/28إن لجنة
صدقت عمى شراء محطة معالجة مياه الصرف الصحي
المناقصات في و ازرة الخارجية "اإلسرائيمية"ّ ،
بتكمفة قدرىا  71.9ألف دوالر دون مناقصة ،لمصمحة جزيرة ناورو ،في المحيط اليادئ ،قبل أسبوعين
فقط من تصويتيا ضد قرار في الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن القدس .ولفتت في ىذا الصدد إلى أن
بعا ،ويبمغ عدد سكانيا  11359نسمة فقط.
ًا
مساحة ناورو يبمغ 21
كيمومتر مر ً

وكانت ناورو من بين  7دول صوتت ،إلى جانب الواليات المتحدة األمريكية والدولة العبرية ضد القرار

العربي الذي يرفض تغيير الوضع القانوني في مدينة القدس ويحث الدول عمى عدم نقل بعثاتيا
الدبموماسية إلى المدينة ،وصوتت  128دولة إلى جانب القرار فيما امتنعت  35دولة عن التصويت.

المركز الفمسطيني لإلعالم2017/12/28 ،
لممرة الـ ..58آالف "اإلسرائيميين" يتظاىرون ضد فساد نتنياىو:
تظاىر آالف "اإلسرائيميين "،مساء السبت ( ،)12/30وسط مدينة "تل أبيب" المحتمة ،ضد ما وصفوه
بـ"الفساد الحكومي" ،كما طالبوا بتسريع التحقيق مع نتنياىو بقضايا فساد ضده.

وحسب "يديعوت

أحرنوت" ،فإن ىذه التظاىرة ىي الـ 58ضد نتنياىو وفساد حكومتو منذ كانون أول/ديسمبر من العام
الماضي.

المركز الفمسطيني لإلعالم2017/12/31 ،
ضم الضفة الغربية اإلى الدولة العبرية:
حزب "الميكود" يقر ّ
صوتت المجنة المركزية لحزب "الميكود" الذي يتزعمو رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياىو ،يوم األحد
ّ

( )12/31عمى قرار يطمب من نواب الحزب الدفع في اتجاه ضم الضفة الغربية إلى الدولة العبرية التي

عاما .وتضم المجنة المركزية "لميكود" ،نحو  3700عضو ،وقد ذكرت وسائل االعالم
تحتميا منذ خمسين ً

االسرائيمية أن نحو  1500منيم كانوا حاضرين لمتصويت عمى القرار المذكور في حين غاب عنو
نتنياىو.
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وفي السياق ،أصدر المستشار القضائي لحكومة االحتالل اإلسرائيمي يوم اإلثنين ( )1/1تعميماتو بأن
ورحب رئيس حزب "البيت الييودي" نفتالي بينت
كل قانون جديد يجب أن يسري عمى الضفة الغربيةّ .
بتعميمات المستشار القضائي لحكومة االحتالل ،وقال بينت" :لن نسمح من اآلن فصاعداً بسن أي قانون

في أي مجال ما لم يطبق في الضفة الغربية ،ىذه مرحمة أخرى من مراحل عديدة في وقف الممارسة
البغيضة المتمثمة في تجاىل مئات اآلالف من سكان ييودا والسامرة (المسمى اإلسرائيمي لمضفة الغربية
رحبت وزيرة القضاء اإلسرائيمي أيمت شكيد بالقرار ،وقالت
المحتمة) واإلسرائيميين مثمكم ومثمي“ .كما ّ
"سكان الضفة الغربية (تقصد المستوطنين) ليسوا مواطنون من الدرجة الثانية ،ليذا سأعمل عمى وضع

إجراءات جديدة لمعاممين في و ازرة القضاء اإلسرائيمية وو ازرة األمن من أجل تطبيق القوانين عمى الضفة
الغربية لجانب ق اررات القائد العسكري”.
وأدان رئيس دولة فمسطين محمود عباس ،يوم اإلثنين ) ،قرار حزب "الميكود" ضم الضفة الغربية ،وأشار
إلى أن الدولة العبرية ما كانت لتتخذ مثل ىذا القرار الخطير ،لوال الدعم المطمق من اإلدارة األميركية
التي رفضت إدانة المستوطنات االستعمارية اإلسرائيمية وجرائم االحتالل المنيجية التي يرتكبيا ضد شعب
فمسطين .وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري ،لوقف ىذا العدوان الذي يقوده أعضاء االئتالف
الحكومي المتطرف ،عمى الحقوق الفمسطينية ،وعمى ق اررات الشرعية الدولية .وختم بالقول" :لم يقبل أي
شعب في العالم عمى نفسو أن يعيش كالعبيد ،وان الشعب العربي الفمسطيني لن يكون أول من يفعل
ذلك ،ولذلك فنحن بصدد اتخاذ ق اررات ىامة خالل عام  ،2018بما في ذلك الذىاب إلى المحاكم الدولية
واالنضمام إلى المنظمات الدولية واتخاذ جميع الوسائل القانونية من أجل حماية حقوق شعبنا ومساءلة
الدولة العبرية ،السمطة القائمة باالحتالل ،عمى انتياكاتيا الجسيمة والمنيجية لمقانون الدولي ،واعادة
النظر في االتفاقات الموقعة".
واعتبرت حركة فتح عن أن ىذه الخطوة ىي بمثابة نسف لكل االتفاقات الموقعة ،واستفزاز ال يمكن
السكوت عنو ،كما أنو يشكل انتياكاً صارخاً لق اررات األمم المتحدة ،ومجمس األمن الدولي ،التي كان
آخرىا القرار رقم (  ،)2334الذي أكد أن الضفة الغربية بما فييا القدس ىي أراضي محتمة .وأضافت أن
الدولة العبرية بيذا القرار أنيت ومن جانب واحد ،كل ما يمكن تسميتو ببقايا "عممية السالم" ،وعمى
المجتمع الدولي التحرك الفوري لكبح جماح ىذا االستيتار بل الجنون اإلسرائيمي.
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وقال الناطق باسم حركة حماس فوزي برىوم ،إن ىذا القرار تأكيد عمى صوابية مواقف الحركة من
"أوسمو" ومشاريع التسوية التي منحت االحتالل فرصة كبيرة لتنفيذ سياستو العنصرية المتطرفة .وأضاف
"ىذا سيجعمنا أكثر تمس ًكا بحقوق شعبنا وبخيار المقاومة لمواجية ىذه المشاريع وافشاليا وحماية حقوقنا
والدفاع عنيا ميما بمغت التضحيات".
وطالب األمين العام لحركة المبادرة الوطنية ،مصطفى البرغوثي ،السمطة بموقف أقوى من قرار حزب
"الميكود" ضم الضفة الغربية .وأضاف" ،إن السمطة أمام فرصة أخيرة تتمثل في اجتماع المجمس المركزي
لتبني إستراتيجية وطنية فمسطينية بديمة تركز عمى تغيير ميزان القوى ،وعمى تحقيق الوحدة الوطنية".
ووصف البرغوثي القرار بأنو "خطير جدا" ،مبينا أنو يعني إنياء والغاء اتفاقية "أوسمو بالكامل" .وحذر من
أن الشعب الفمسطيني سئم من حمول التسوية الوىمية ،ويسعى عبر مقاومتو لرؤية تغيير واضح في
السياسات ،وذلك عبر حل واحد يتمخص بتبني إستراتيجية وطنية بديمة وحل االنقسام .وطالب بضرورة
فور.
الرد عمى ىذا القرار بإحالة مجرمي االستيطان وعمى رأسيم نتنياىو لمحكمة الجنايات الدولية ًا

ووصف النائب الفمسطيني في "الكنيست" اإلسرائيمي أحمد الطيبي تصويت "الميكود" بأنو "إمعان في قتل

فكرة الدولتين وفتح الطريق أمام نقاش حقيقي لفكرة الدولة الواحدة التي ستكون إما بنظام ابرتيايد مع
حقوق عميا لمييود وانعدام الحقوق لمعرب وا ّما بنظام ديموقراطي مع مساواة بالحقوق بين الجميع".

ودعت الجبية الشعبية لتحرير فمسطين إلى ُمجابية قرار حزب "الميكود" بسياسة حازمة ،تبدأ بإعالن

االنسحاب من اتفاق "أوسمو" وااللتزامات التي ترتبت عميو وعمى أي اتفاقيات الحقة ،وسحب االعتراف
بالدولة العبرية ،واعادة االعتبار "لمصراع الشامل" مع االحتالل باالستناد إلى استراتيجية وطنية تحررية.
كما دعت الجبية الشعبية المجمس المركزي الذي سيجتمع بعد أيام إلى تحمل مسؤولياتو في إقرار ىذه
السياسة ،وفي إنجاز المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية ،واتخاذ اإلجراءات الممزمة في إعادة بناء
المؤسسات الوطنية وفي مقدمتيا منظمة التحرير الفمسطينية باالستناد لالتفاقيات الوطنية الموقعة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+المركز الفمسطيني لإلعالم +صحيفة القدس المقدسية،
2018/1/1
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"الكنيست" يصادق عمى قانون "القدس الموحدة" بشكل نيائي:
صادق الكنيست اإلسرائيمي في ساعة مبكرة من فجر الثالثاء ( ،)1/2عمى مشروع قانون "القدس
وصوت لمصمحة القانون الجديد 64
الموحدة" بشكل نيائي بعد أن تم التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة.
ّ
عضوا ،مقابل اعتراض  ،51فيما امتنع عضو واحد عن التصويت .وينص مشروع القانون عمى "منع
ً

عضوا في "الكنيست"،
تقسيم القدس" حتى وان كان ذلك ضمن تسوية سياسية مستقبالً ،إال بموافقة 80
ً
عضوا.
مع إمكانية إلغاء ىذا القانون بتصويت 61
ً
وكان مشروع القانون الذي قدمو كل من نفتالي بينيت وزئيف الكين وشولي رفائيمي ،ينص عمى ضرورة

فصل عدة أحياء فمسطينية عن المدينة ووضع جيات محمية تقدم الخدمات ليا بدالً من بمدية االحتالل
في القدس المحتمة ،إال أنو بعد مداوالت طويمة تم حذف ىذا البند من القانون .وكان القانون ييدف إلى
إخراج مخيم شعفاط وبمدة كفر عقب ،الواقعين خمف جدار الفصل ،من منطقة نفوذ بمدية القدس واقامة
مجمس إقميمي خاص بيما.
وفي السياق ،اعتبر أمين سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن تصويت "الكنيست"
امتدادا إلعالن
عمى قانون "القدس الموحدة" وقرار "الميكود" بفرض السيادة االسرائيمية عمى الضفة
ً

ترمب القدس "عاصمة" لمدولة العبرية ،في اشارة إلى أن كل ذلك جزء من مرحمة أمريكية اسرائيمية جديدة
في محاولة لفرض الحل وتدمير "حل الدولتين" .وأكد عريقات أن "القيادة ستسقط كل ىذه المحاوالت
مجددا لمحصول عمى العضوية الكاممة لدولة فمسطين في
األمريكية واالسرائيمية لفرض الحل عبر التوجو
ً
األمم المتحدة ،وكذلك التوجو لمجمس األمن ومحكمة العدل والجنائية الدوليتين لمواجية كل ىذه الخطط

الرامية لتصفية مشروعنا الوطني".
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفمسطينية نبيل أبو ردينة ،إن اعالن الرئيس األميركي ترمب
االعتراف في القدس "عاصمة" لمدولة العبرية ،وتصويت "الكنيست" االسرائيمية عمى قانون "القدس
الموحدة" ،ىو بمثابة إعالن حرب عمى الشعب الفمسطيني وىويتو السياسية والدينية .وأضاف ،ىذا
رسميا نياية ما يسمى بالعممية السياسية،
التصويت يشير وبوضوح ،إلى أن الجانب االسرائيمي أعمن
ً

وبدأت بالفعل العمل عمى فرض سياسة اإلمالءات واألمر الواقع .وتابع أبو ردينة :ال شرعية لقرار ترمب،
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وال شرعية لكل ق اررات "الكنيست" االسرائيمية ،ولن نسمح بأي حال من األحوال بتمرير مثل ىذه المشاريع
الخطيرة عمى مستقبل المنطقة والعالم.
وطالبت حركة "حماس" ،السمطة الفمسطينية باتخاذ أربع خطوات عممية رداً عمى إقرار "الكنيست"
اإلسرائيمي .وأوضحت الحركة ىذه الخطوات ،والتي تتمثل في إعالن انتياء "أوسمو" ،ووقف التنسيق
األمني مع االحتالل ،وسحب االعتراف بالدولة العبرية ،ودعوة اإلطار القيادي المؤقت بمنظمة التحرير
من أجل التوحد عمى برنامج وطني شامل يرتكز عمى خيار المقاومة لمدفاع عن حقوقنا وكسر معادالت
االحتالل .كما طالبت الحركة بتصعيد انتفاضة القدس ،واستمرار كل حاالت اإلسناد اإلقميمي والدولي
لعدالة قضيتنا وتصاعدىا في مواجية السياسات األمريكية "اإلسرائيمية" العنصرية المتطرفة.
وأدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فمسطين" ،قرار الكنيست" ،ورأت في ذلك إمعاناً من الكيان اإلسرائيمي
باالستيتار بق اررات الشرعية الدولية .وقالت الجبية" ،مازالت فيو القيادة الرسمية الفمسطينية تقف موقف
المتفرج من تطور األحداث ،وتحجم عن اتخاذ مواقف عممية في مواجية السياسة اإلسرائيمية الممعنة في
رسم السياسات العدوانية ضد شعبنا وقضيتو الوطنية وأرضو وضد القدس عاصمة دولتو" .وأضاف" :كما
الزالت ق اررات مجمس وزراء خارجية الدول العربية ،وقمة إسطنبول اإلسالمية ،حب اًر عمى ورق".
ودعت الديمقراطية ،السمطة من االنتقال من سياسة االكتفاء بالشجب واإلدانة وتوجيو النداءات إلى
سياسة عممية ،لمرد عمى اإلجراءات "اإلسرائيمية" بما في ذلك فك االرتباط باتفاق "أوسمو" وسحب
االعتراف بـالدولة العبرية ووقف التنسيق األمني ،وفك تبعية االقتصاد الفمسطيني لالقتصاد "اإلسرائيمي"
وسحب اليد العاممة من المستوطنات "اإلسرائيمية" .وطالبت بالدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية األمم
المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية ،بموجب ق اررات الشرعية الدولية بما يكفل لشعبنا قيام دولتو
المستقمة كاممة السيادة .ودعت "المجنة العميا" لتفعيل وتطوير (م.ت.ف) ،إلعادة بناء الوحدة الوطنية
الفمسطينية ،وفق برنامج وطني موحد ،برنامج المقاومة واالنتفاضة في الميدان ،وتدويل القضية والحقوق
الوطنية في المحافل الدولية ،وعمى أسس تشاركية بعيداً عن سياسة التفرد بالقرار وسياسة تيميش الييئات
الوطنية.
ودانت الحكومة األردنية قرار "الكنيست" ،مؤكدة أن "الحل الوحيد لمصراع الفمسطيني االسرائيمي ىو حل
الدولتين" .واكدت أن "جميع الخطوات االحادية الجانب التي تيدف لفرض حقائق جديدة أو لتغيير وضع
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القدس باطمة والغية بموجب القانون الدولي ،بما فييا ما ُيسمى /قانون أساس القدس /الذي تم التصويت
لصالح تعديمو".

نص القرار :اضغط ىنا
لالطالع عمى ّ

المركز الفمسطيني لإلعالم +صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"،
2018/1/2

ترمب يبمغ الدولة العبرية بنقل السفارة األمريكية لمقدس ىذا العام:
أفاد موقع " "0404العبري،يوم الثالثاء ( ،)1/2بأن الرئيس األمريكي دونالد ترمب ،قد أكد لدولة
االحتالل اإلسرائيمي بـ "رسالة" ،عزمو نقل سفارة بالده من "تل أبيب" إلى القدس المحتمة في أقرب وقت
ممكن والبدء بنقميا ىذا العام.
وقال الموقع العبري إن ترمب يضغط عمى موظفي الخدمات الموجستية في واشنطن ،بالتنسيق مع رئيس
ونبو الموقع العبري المقرب من جيش
حكومة االحتالل بنيامين نتنياىو ،لبدء العمل قر ًيبا بنقل السفارةّ .
االحتالل ،إلى أن السفارة األمريكية ستنقل من "تل أبيب" إلى فندق دبموماسي في القدس المحتمة.

المركز الفمسطيني لإلعالم2018/1/2 ،
"العميا اإلسرائيمية" تأمر بتجميد البناء في بؤرة استيطانية قرب "جيمو":
أمرت المحكمة "العميا" اإلسرائيمية ،يوم الثالثاء ( ،)1/2بتجميد البناء في بؤرة استيطانية أنشئت عام
 1998قرب مستوطنة "جيمو" ،حتى يتم تسوية قضيتيا بغضون تسعة أشير .واتخذ القرار بعد التماس
قدمو فمسطينيون من القرى المجاورة بالتعاون مع منظمة "يش دين" اإلسرائيمية اليسارية ،مطالبين بإخالء
البؤرة وتنفيذ أوامر اليدم التي صدرت مسبقًا.

صحيفة القدس المقدسية2018/1/2 ،
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التفاعل مع القدس:
محافظة القدس و"برج المقمق" يختتمان مشروع "أبواب القدس بين الماضي والحاضر":
اختتمت جمعية برج المقمق المجتمعي ،يوم األربعاء ( ،)12/27إنياء واطالق مشروع "أبواب القدس بين
الماضي والحاضر" ،وىو عبارة عن مطبوعة توثيقية .والمشروع بالشراكة مع محافظة القدس ،وبإشراف
من المجنة الوطنية الفمسطينية لمتربية والثقافة والعموم ،وبتمويل من المنظمة اإلسالمية لمتربية والعموم
والثقافة "اإليسيسكو" وذلك من خالل إعداد تصميم خاص لكافة أبواب سور القدس التاريخي بين الماضي
والحاضر ،ومن خالل نشر صور األبواب قبل مئة عام ،وصورىا الحديثة ،وارفاق معمومات تاريخية
خاصة حول األبواب تروي قصة نشأة الباب وأسباب التسمية ،باإلضافة إلى خارطة توضح موقع الباب
بالصور.
وتوج العمل منتصف الشير الجاري بإعداد أكثر من  900برواز خاص باألبواب ،ستوزع جميعيا من
ّ
خالل المحافظة والجمعية ،عمى كافة المؤسسة الرسمية والو ازرات العاممة في مدينة القدس واألندية
بالضفة الغربية.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/12/27 ،
يعد القدس عاصمة أبدية لفمسطين:
البرلمان اإليراني يقر مشروع قانون ّ
يعد القدس عاصمة أبدية لفمسطين .ووفقًا لوكالة
صدق مجمس الشورى اإلسالمي عمى مشروع قانون ّ
ّ
أنباء البرلمان اإليراني "إيكانا"؛ فإن التصديق عمى مشروع القانون جاءت بموافقة  207نواب ،وىم مجموع
من حضر الجمسة دون وجود أي صوت معارض أو ممتنع.

المركز الفمسطيني لالعالم2017/12/27 ،
مرصد األزىر :حريصون عمى وجود لجان دائمة لدعم قضية القدس
شدد منسق عام مرصد األزىر محمد عبد الفضيل ،عمى حرص عمماء المشيخة عمى دعم قضية القدس
مشير إلى ضرورة وضع منياج تربوي تعميمي عن القدس ومكانتيا التاريخية.
ًا
والعمل عمى نصرتيا،
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مؤتمر عن القدس
ًا
ار بتنظيم
وقال عبد الفضيل يوم األربعاء ( ،)12/27إن عمماء المشيخة اتخذوا قرًا

لنصرتيا منذ عدة شيور ،وىناك ورش عمل يتم عمميا بواسطة الشباب األزىري وبحضور كثير من
الخبراء .وأردف ،ىناك مساع لتشكيل لجان دائمة تيتم بالقضة وتقف عمى أىم االخبار في ىذا الشأن
دائما عما يدور الحديث عنو في الدولة
وكذلك الستحداث قسم بالمرصد بالمغة العبرية ليقدم تقر ًا
ير ً
دائما عمى تمسكنا بالمدينة المقدسة
العبرية .وتابع :وىناك مجموعة ممثمة لصوت األزىر بالخارج تؤكد ً
أولى القبمتين ،وثالث الحرمين ،وما تمثمو لممسممين في العالم أجمع كقضية ال يمكن التنازل عنيا.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/12/27 ،
السفير زكي :اجتماع لموفد الوزاري العربي المعني باإلعالن األميركي بشأن القدس الشير المقبل
أعمن األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ،رئيس مكتب األمين العام ،السفير حسام زكي ،أن
الوفد الوزاري العربي المشكل بقرار من مجمس وزراء الخارجية العرب في اجتماعيم الطارئ في التاسع
من الشير الجاري ،والمعني بالقرار األميركي بشأن القدس ،سيعقد اجتماعا في األردن يوم  6يناير/كانون
الثاني المقبل ،بدعوة من رئاسة القمة العربية.
عمان ،سيناقش إمكانية عقد
وقال السفير زكي إن االجتماع األول لموفد الو ازري العربي الذي سيعقد في ّ

مشير إلى أن القمة العربية الدورية ستعقد في
ًا
قمة عربية استثنائية بشأن اإلعالن األميركي حول القدس،
العاصمة السعودية الرياض ،نياية شير مارس /آذار المقبل.

وأضاف :لدينا قمة عربية دورية في الرياض ،وعقد قمتين عربيتين في غضون شيرين مسألة ليست
مشير إلى أن التعامل مع اإلعالن األميركي بشأن القدس أمر يحتاج إلى نفس طويل وليس إلى
ًا
سيمة،

ق اررات متعجمة ال تتابع بالشكل المطموب والتؤدي إلى النتائج المرجوة .وأكد األمين العام المساعد ،أن
اليدف من التحرك العربي الحالي في ىذا الموضوع ،ىو دعم القضية الفمسطينية ،ومساعدة الحراك
الفمسطيني ،وىناك حكمة لدى الدول العربية ووزراء الخارجية العرب لمتشاور بشكل أفضل حول وسيمة
التعامل مع اإلعالن األميركي المرفوض بشأن القدس.
رسميا
وفي السياق ،أكد وزير الخارجية الفمسطيني رياض المالكي ،يوم الخميس ( )12/28أنو سيطمب
ً

من وزراء الخارجية العرب الخمسة الذين سيشاركون في اجتماع السادس كانون الثاني /يناير المقبل في
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األردن تنفيذ ق اررات قمة عمان عام  1980والتي تضمنت المقاطعة السياسية واالقتصادية لمدول التي
تنقل سفارتيا من "تل أبيب" إلى القدس المحتمة.
وأشار المالكي إلى أن االجتماع المرتقب سيبحث آلية التحرك في عدد من العواصم الدولية لحثيا عمى
الضغط عمى أميركا لمتراجع عن قرارىا بشأن القدس ،واصدار بيانات واضحة وحازمة لمنع أي دولة من
أن تحذو حذو واشنطن باتخاذ ىكذا خطوة .وقال :إنو في حال أقدمت بالفعل الدول العربية مجتمعة عمى
مقاطعة غواتيماال أوالً ،والتي أعمنت أنيا ستنقل سفارتيا ،فإن ىذا القرار سينعكس عمى األوضاع المالية
حاليا
فييا لكونيا تصدر  %90من "اليال" لمدول العربية
سنويا .وأضاف المالكي أنو يجري العمل ً
ً
بالتواصل مع الدول التي تسعى الدولة العبرية لحثيا عمى نقل سفارتيا ،لمحيمولة دون ذلك ،في إشارة

عددا منيا وعدت بأنيا لن تنقل
لمتواصل مع مجموعة دول عدم االنحياز واالتحاد اإلفريقي،
مؤكدا أن ً
ً
يتعرض عدد آخر منيا لضغوط أميركية واسرائيمية ىائمة.
سفارتيا لمقدس ،فيما ّ

وبخصوص التحرك في األمم المتحدة ،أكد أن القيادة بانتظار المحظة المناسبة بعد انتياء أعياد الميالد

مجددا بطمب عضوية كاممة لفمسطين في األمم المتحدة ،ال سيما أنو سيكون ىناك مجمس
المجيدة لمتقدم
ً
أمن جديد بداية العام المقبل بانضمام مجموعة  1+5ما يعني ست دول جديدة .وأشار المالكي إلى
ضرورة بدء التشاور مع ىذه الدول لضمان الحصول عمى تسعة أصوات في مجمس األمن لضمان مرور
القرار ،وأنو في حال كان ىناك فيتو أميركي فإنو سيتم بحث آليات أخرى.
من جية أخرى ،أطمقت جامعة الدول العربية ،يوم الخميس ( ،)12/28سمسمة تسجيالت قصيرة قالت
إنيا تأتي "نصرة لمقدس ودعماً لمشعب الفمسطيني" ،كما أنيا تؤكد أن "القدس ىي عاصمة فمسطين
األبدية" .وأشارت إلى أنو تم نشر تمك التسجيالت بمغات عدة شممت العربية ،واإلنجميزية ،والفرنسية،
واإلسبانية ،والتركية ،واليابانية ،والعبرية ،بيدف "الوصول ألكبر عدد ممكن من المشاىدين من مختمف
دول العالم ،ومخاطبة المجتمع الدولي وليس فقط المجتمع العربي" .وأكدت أن ىذه الخطوة تُعد "األولى
من نوعيا لنصرة القدس ودعماً لمشعب الفمسطيني ،والتأكيد عمى أن القدس ىي عاصمة فمسطين
األبدية".

المركز الفمسطيني لإلعالم +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/12/28 ،
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واشنطن ستنفذ أول إجراء عقابي ضد رافضي قرارىا بشأن القدس:
يقدر بـ
ذكرت صحيفة "الغارديان" في تقرير ليا يوم األربعاء ( ،)12/27أن الواليات المتحدة تسيم بما ّ
سنويا ،وأنيا ستقمص إسياميا في الميزانية المخصصة لمعام
 %22من إجمالي ميزانية المنظمة الدولية
ً
المالي المقبل بنحو  285مميون دوالر بعد التصويت عمى قرار القدس.

وتسعى واشنطن ،كما تقول "الغارديان" ،بيذا القرار ،إلى محاولة الضغط عمى األمم المتحدة لجعميا أكثر
تماشيا مع رغباتيا ،إذ تقول سفيرة الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة ،نيكي ىايمي ،إنو كان من
ً

المعروف عمى نطاق واسع أن ميزانية األمم المتحدة كانت كبيرة و"غير فعالة".

وينص ميثاق األمم المتحدة عمى أن واشنطن يجب أن تسيم بنحو  %22من الميزانية المخصصة
لألمور التشغيمية السنوية أي نحو مميار ومائتي مميون دوالر خالل عام  ،2018عالوة عمى %28.5
من ميزانية عمميات "حفظ السالم الدولية" المقدرة بنحو  7مميارات دوالر خالل الفترة نفسيا.

المركز الفمسطيني لإلعالم2017/12/27 ،
البرلمان العربي يدعو لعقد قمة عربية طارئة ومواجية القرار االميركي بشأن القدس:
وضعت لجنة فمسطين بالبرلمان العربي خطة تحرك لمتصدي لترشيح الدولة العبرية القوة القائمة باالحتالل
لشغل مقعد غير دائم في مجمس األمن لعامي 2020-2019م.
وأوصت المجنة خالل اجتماعيا السادس يوم األربعاء ( )12/27الذي عقد بالقاىرة برئاسة رئيس البرلمان
العربي مشعل السممي ،مواصمة دعم البرلمان العربي الكامل لكافة ق اررات السمطة الفمسطينية ،بشأن
مواجية القرار األمريكي ،كما أوصت بضرورة إنياء االنقسام الفمسطيني وااللتزام األمين والصادق لكافة
الموقع بالقاىرة ،واستمرار دور جميورية مصر العربية في المصالحة
األطراف ببنود اتفاق المصالحة ُ
الفمسطينية وتذليل كافة العقبات التي تقف أمام إنياء االنقسام.
كما أوصت المجنة ،بالتنسيق مع االتحاد البرلماني العربي والمجالس والبرلمانات الوطنية العربية إلدراج
بند طارئ بشأن عدم المساس بالوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس عمى جدول أعمال االتحاد
البرلماني الدولي في الدورة القادمة رقم  138المقرر عقدىا بجنيف خالل الفترة من  28-24مارس
2018م.
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وطالبت المجنة في مشروعيا بضرورة تواصل رئيس البرلمان العربي مع األمين العام لألمم المتحدة،
والمفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان ومطالبتيما التدخل العاجل إليقاف استمرار بناء
مستوطنات الدولة العبرية القوة القائمة لالحتالل ،وايقاف االنتياكات الجسيمة التي تنتيجيا القوة القائمة
باالحتالل بحق الشعب الفمسطيني واألطفال والشيوخ الفمسطينيين.
و ّأيدت المجنة ،مخاطبة رئيس البرلمان العربي لبرلمانات الدول التي صوتت ضد قرار الجمعية العامة

لألمم المتحدة الصادر بتاريخ  21ديسمبر 2017م بشأن القدس ،أو التي امتنعت عن التصويت لمراجعة
موقفيا وااللتزام بالقانون والمواثيق وق اررات الشرعية الدولية والوقوف بجانب الحق الفمسطيني في إقامة
دولتو المستقمة وعاصمتيا مدينة القدس ،وطالبت المجنة مخاطبة برلمانات كافة الدول التي صوتت
لصالح القرار في وتقديم الشكر ليا ،وحثيا عمى مواصمة مواقفيا ودعم قيام دولة فمسطين المستقمة
وعاصمتيا مدينة القدس.
وطالب أعضاء البرلمان ،بإعادة النظر في تعديل نظام صندوق دعم القدس ،بفتح المساىمات الشعبية
لتمكين المواطنين ورجال االعمال العرب من دعم الصندوق ،وعدم اقتصاره عمى المساىمات الرسمية من
الدول العربية .كما تم تكميف رئيس البرلمان بمخاطبة برلمانات كافة الدول التي صوتت في الجمعية
العامة لألمم المتحدة بشأن القرار المتعمق بالقدس بتاريخ  21ديسمبر ،2017وتثمين موقف الدول 129
التي صوتت لصالح القرار وحثيا عمى دعم اعالن الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس .وحث
الدول التي صوتت ضد القرار أو التي امتنعت عن التصويت لمراجعة موقفيا وااللتزام بالقانون والمواثيق
وق اررات الشرعية الدولية والوقوف بجانب الشعب الفمسطيني .

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+صحيفة القدس المقدسية2017/12/28 ،
فضا لقرار ترمب بشأن القدس:
تظاىرات ر ً

ضا العتبار الرئيس االميركي
عمان بعد صالة الجمعة ( ،)12/29رف ً
تظاىر أكثر من ألف شخص وسط ّ

دونالد ترمب القدس "عاصمة" لمدولة العبرية .وانطمقت التظاىرة التي دعت إلييا جماعة "اإلخوان
المسممين" ،من أمام المسجد الحسيني الكبير .كما شارك مئات األردنيين في تجمعات واعتصامات
تنديدا بالقرار األميركي.
وتظاىرات في مدن البمقاء واربد والعقبة والزرقاء والطفيمة ً
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وفي السياق ،نظمت مجموعة "العمل الوطنية من أجل فمسطين" في المممكة المغربية الشقيقة ،وبدعم من
حاشدا في العاصمة
الحكومة المغربية وو ازرة الثقافة ،وبمشاركة ىيئة شؤون األسرى والمحررين ،ميرجانا
ً
الرباط ،في إطار اختتام فعاليات الحممة الوطنية التي نظمتيا المجموعة في الذكرى المئوية لوعد "بمفور"،

لمتأكيد عمى رفض "قرار ترمب" ،ودعما لألسرى في ظل الظروف القاسية التي يمرون بيا في سجون
االحتالل.
ونظمت رابطة "طمبة فمسطين" في ماليزيا بالتعاون مع عدد من المؤسسات المناصرة لمقضية الفمسطينية
وبمشاركة مختمف الجاليات العربية واإلسالمية في الجامعات الماليزية سمسمة من األنشطة النقابية.
وشممت األنشطة الجوانب الوطنية والثقافية ،والتي تأتي عقب إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترمب.
فيما نظمت حركة "حماس" بمحافظة خانيونس ،مسيرة جماىيرية حاشدة ظير الجمعة ،نصرة لمقدس
ولمحرائر من أميات األسرى .وشارك في المسيرة التي انطمقت من جميع مساجد خانيونس ممثمون عن
القوى الوطنية واإلسالمية بالمحافظة .وفي كممة لو لفت القيادي في حركة حماس يونس األسطل إلى أن
"قطاع غزة ومن خمفو المقاومة لن تقبل بأن يقايضوا بمقمة العيش أو شعمة كيرباء وفتح المعابر مقابل
وشدد عمى أن سالح المقاومة خط أحمر ،وكل من يقترب منو سيعامل
التخمي عن سالح المقاومة"ّ .
معاممة اإلسرائيميين الغزاة ،مضيفاً "فميفكر كل شخص ألف مرة قبل أن يقترب من ىذا السالح".
وشيدت العاصمة البمجيكية بروكسل ،يوم السبت ( ،)12/30مظاىرة مناىضة إلعالن واشنطن ،ورفعت
المظاىرة ،التي نظمتيا عدة منظمات غير حكومية ،شعار "القدس خط أحمر".

المركز الفمسطيني لإلعالم+صحيفة القدس المقدسية2017/12/30 ،
أردوغان يحذر أميركا والدولة العبرية من التصعيد في القدس:
ح ّذر الرئيس التركي ،رجب طيب أردوغان ،الواليات المتحدة األمريكية والدولة العبرية من اتخاذ خطوات
واجراءات جديدة من شأنيا تصعيد التوتر حول قضية القدس .ونقمت وكالة األناضول التركية لألنباء عن
أردوغان قولو في رسالة بعثيا يوم الجمعة ( )12/29إلى مؤتمر "ماس-اكنا" السنوي الذي انطمقت
ويعد أكبر مؤتمر لممسممين في أمريكا والغرب" :إن
فعاليات نسختو الـ 16بمدينة شيكاغو األمريكية،
ّ
مسممي الواليات المتحدة يواجيون اليوم اختبارات ومخاطر وتيديدات جديدة ،وان مؤتمر (ماس-اكنا)
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كفاحا من أجل القدس بصفتيا رئيسة
السنوي سيكون ً
مفيدا لمناقشتيا" .وأ ّكد أردوغان أن تركيا ستواصل ً
الدورة الحالية لمنظمة التعاون اإلسالمي ،معرًبا عن أممو في أن يكون ىذا األمر وسيمة لنيوض واستيقاظ

المسممين.

تحولت إلى امتحان لممسممين
وفي السياق ،قال أردوغان يوم األحد (ّ ،)12/31
إن قضية القدس ّ
أن اعتراف الواليات المتحدة األمريكية بالقدس
والمظمومين في تركيا وسائر بمدان العالم .وأوضح أردوغان ّ

إيجابيا
تطور
ًا
دعما من أحد سوى ىذه األخيرة ،فضالً عن أنو أحدث
ً
"عاصمة" لـمدولة العبرية ،لم يمق ً
تمثل في إعالن القدس عاصمة لفمسطين.

المركز الفمسطيني لإلعالم2017/12/31 ،
حماس :تصريح سفير واشنطن بـ"تل أبيب" ينيي اتفاق "أوسمو"
وصفت حركة "حماس" ،تصريحات السفير األمريكي لدى االحتالل اإلسرائيمي ديفيد فريدمان والتي وصف
فييا المواقف الفمسطينية الرافضة إلعالن ترمب بأنيا "قبيحة ،واستف اززية ،ومعادية لمسامية" ،بالعنصرية
الجاىمة.
وقال فوزي برىوم ،الناطق باسم الحركة يوم السبت ( :)12/30إن ىذه التصريحات "تعكس عنصرية ىذا
السفير ،وجيمو بالتاريخ واستخفافو بالحق الفمسطيني والقانون الدولي ،ويؤكد أنيم بيذه السياسة شركاء
لالحتالل في كل جرائمو ضد شعبنا ومقدساتو" .وأضاف "ىذه التصريحات كافية كي تكون مبر اًر إلعالن
فمسطيني رسمي بقطع العالقات مع اإلدارة األمريكية ،واعالن انتياء أوسمو التي رعتيا وسوقتيا ىذه
اإلدارة ،وتسببت في ضياع الحقوق الفمسطينية ،وثبتت أركان االحتالل اإلسرائيمي".
صرح لصحيفة "جيروزالم بوست" بأنو "لن تكون
وكان السفير األميركي لدى االحتالل ديفيد فريدمان ،قد ّ
أوضحت
ىناك عممية سالم دون تدخل واشنطن ،ال توجد وسيمة لتجاوز الواليات المتحدة والدولة العبرية.
ُ

أنيا لن تجرى مفاوضات تحت أي وساطة أخرى".

المركز الفمسطيني لإلعالم2017/12/30 ،
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"الديمقراطية" تدعو السمطة لـ"فك االرتباط بأوسمو":
دعت الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطين ،يوم األحد ( ،)12/31السمطة الفمسطينية إلى "فك االرتباط
باتفاق أوسمو" بعد أن تحول إلى غطاء لتيويد القدس وتوسيع االستيطان ،وذريعة لشطب حق العودة.
ودعا ناطق باسم الجبية الديمقراطية ،الدول العربية والمسممة إلى استكمال خطواتيا في الدفاع عن
القدس ،وتنفيذ ما تم إق ارره في مؤتمر إسطنبول بما في ذلك سحب سفراء الدول العربية والمسممة التي ليا
عالقة مع الدولة العبرية ،واغالق البعثات اإلسرائيمية لدييا ،وفرض المقاطعة االقتصادية عمى الدول التي
تقرر نقل سفارتيا إلى القدس .وحث لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير عمى الدعوة الجتماع فوري يضم
المجنة التنفيذية ورئيسيا واألمناء العامين ورئيس المجمس الوطني الفمسطيني وشخصيات مستقمة؛ لوضع
أسس الوحدة الوطنية التشاركية برنامجياً ومؤسساتياً.
ونبو الناطق باسم الجبية الديمقراطية إلى أىمية الدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية األمم المتحدة والدول
الدائمة العضوية في مجمس األمن ،بموجب ق اررات الشرعية الدولية والتي تكفل لشعبنا حقو في تقرير
الصير واالستقالل والسيادة والعودة .كما دعا إلى تفعيل الشكاوي في محكمة الجنايات الدولية ضد جرائم
الحرب اإلسرائيمي بحق شعبنا من قتل واعتقاالت جماعية ونيب لألرض وحصار لقطاع غزة.

المركز الفمسطيني لإلعالم2017/12/31 ،
لممرة الثانية ..نائب الرئيس األميركي يؤجل زيارتو لالحتالل اإلسرائيمي
أجل نائب الرئيس األميركي ،مايك بنس ،زيارتو المقررة إلى المنطقة ،تبدأ في مصر وتنتيي في الدولة
ّ

العبرية ،وذلك عمى ضوء حالة الرفض الفمسطيني لموساطة األميركية عقب "إعالن ترمب" اعتراف بالده
بمدينة القدس المحتمة" ،عاصمة" لـمدولة العبرية.
مقرر ليا منتصف يناير الجاري،
وقالت الخارجية اإلسرائيمية :إن "زيارة بنس إلى الدولة العبرية ،التي كان ًا

ونظر لصعوبات مختمفة
ًا
لم تظير في قائمة المسؤولين األجانب الزائرين لمدولة العبرية خالل ىذا الشير،
تخص جدول األعمال لم يتم تحديد موعد جديد لزيارة نائب الرئيس األميركي" .فيما نقمت صحيفة

"ىآرتس" عن مسؤولين في الحكومة ،أنو لم يتم تحديد موعد جديد لمزيارة ،بيد أن البيت األبيض أوضح
أن نائب الرئيس يعتزم الزيارة نياية كانون ثان/يناير الجاري.

26

ويأتي التأجيل لممرة الثانية خالل األسبوعين الماضيين ،حيث كان من المقرر أن تجرى الزيارة األربعاء
في  20كانون أول /ديسمبر الماضي ،وأجمت حتى  14كانون ثان /يناير الجاري ،وأعمن البيت األبيض
حينيا أن التأجيل يأتي حتى يتمكن بنس من البقاء في واشنطن لينتيي من التصويت عمى قانون "خفض
الضرائب".

المركز الفمسطيني لإلعالم2018/1/1 ،
ىنية يدعو إلى استراتيجية مواجية شاممة إلسقاط الق اررات األميركية واإلسرائيمية:
دعا إسماعيل ىنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ،ليوم الثالثاء ( ،)1/2إلى إستراتيجية مواجية
شاممة تيدف إلى إسقاط الق اررات األمريكية واإلسرائيمية واعادة االعتبار أمام القضية الفمسطينية كمشروع
تحرر وطني واالرتكاز عمى االنتفاضة الشعبية.
وأكد ىنية عمى ضرورة تحقيق برنامج فمسطيني عربي إسالمي موحد إلبطال الق اررات اإلسرائيمية
واألمريكية عمى حد سواء ،وازالة آثارىا مع المضي قدما في التنسيق واالستعانة بمواقف األطراف الدولية
المؤيدة لمحق الفمسطيني والمتضررة من سياسة أمريكا في المنطقة .وأشار أن اليدف من ذلك عدم
السماح لمقاطرة األمريكية الوصول إلى مبتغاىا ،األمر الذي يتطمب التحرك في مسارين سياسيين.
قميميا،
قطعيا
وأضاف :المسار األول إنياء التعويل ،بل موت عممية التسوية واعتباره موقفًا
فمسطينيا وا ً
ً
ً
مطالبا بالعمل كي يدفع االحتالل ثمن حماقاتو
والثاني إنياء كل أشكال ومحاوالت التطبيع مع االحتالل.
ً

وق ارراتو وخاصة عبر إغالق جميع مساحات اإلقميم أمامو وتحصين البيت الفمسطيني وتحقيق المصالحة
بشكل عاجل.
ونوه ىنية إلى أنو منذ "اتخاذ الرئيس األميركي دونالد ترمب ق ارره األىوج بنقل سفارة بالده إلى مدينة
القدس المحتمة ظن قادة االحتالل أن الطريق قد ميدت لتحقيق ما يعتبرونو الحسم التاريخي في المدينة
المقدسة" .ولفت رئيس المكتب السياسي لمحركة أن محاوالت االحتالل لتحقيق ىذا الحسم جاءت عبر
ق اررات "الميكود" تارة وعبر "الكنيست" تارة أخرى ،مشددا أن معركة القدس ومصيرىا ال يحسمو "الميكود" أو
"الكنيست" أو البيت األبيض ،فيي منطقة حسمت ىويتيا العربية واإلسالمية عبر التاريخ والدماء وال
يمكن ألي واقع طارئ أن يغير من حقيقتيا .وقال "معركة القدس تحسميا شوارع وجبال وتالل وبيوت
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القدس وبقية األرض الفمسطينية بما تحويو من إرادة ومقاومة واصرار وحق قادر أن ينفي كل محاوالت
التزييف واإلجبار واإلكراه".

صحيفة القدس المقدسية2018/1/2 ،
مقاالت وحوارات:
تقرير :تبييض عدد كبير من البؤر االستيطانية في الضفة والقدس
أكد المكتب الوطني لمدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان ،أنو أصبح واضحا أن سمطات االحتالل
"اإلسرائيمي" تعمل عمى تبييض البؤر االستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتمتين بدالً من إخالئيا،
حيث كشفت مصادر عبرية أنيا ساىمت في بناء  14بؤرة استيطانية عمى األقل معروفة لإلدارة المدنية
من أصل  ،17دون إعالن رسمي ،منذ العام .2011
وبين تقرير االستيطان األسبوعي أن طرق بناء البؤر االستيطانية تكشف مدى دقة التخطيط والتنفيذ ،إذ
ّ
أرضا بممكية خاصة ،لتسييل الموافقة عمييا
يتم إقامتيا عمى أرض صادرتيا سمطات االحتالل ،وليست ً

وتبييضيا وتوسيعيا الحقًا دون مشاكل قضائية.

ومن جممة المساىمات التي تقدميا السمطات "اإلسرائيمية" ،وفق تقارير متطابقة ألكثر من مصدر
"إسرائيمي" ،نقل عناصر منظمة "شبيبة التالل" االستيطانية اإلرىابية إلييا ،وتظير طريقة إنشائيا كيف تم
التخطيط ليا عن طريق فحص الصور الجوية واختيار المكان بدقة ،وليس عن طريق الصدفة ،إذ يتم
اختيار ما يسمى "أرض دولة" ،ليتم تبييضيا الحقًا ،وفي أغمب األحيان تكون ىذه األراضي ميممة ،لكن
مساحتيا كبيرة.
كما أشار التقرير إلى أن ثالثًا من البؤر االستيطانية ،ىي بؤر مأىولة ،وتشكل أحياء من مستوطنات
ومبيضة.
مثبتة ّ

وأضاف" :أقيمت  11بؤرة استيطانية عمى أساس مشاريع وحقول زراعية ،تبين فيما بعد أنيا تستخدم

لمسكن الدائم ،ومولت حكومة االحتالل إقامة بؤر استيطانية بطرق غير مباشرة ،مثل بؤرة "التمة ،"387
التي أقامتيا جمعية "ىروعيو ىعيفري" ،والتي تيدف وفق السجالت الرسمية اإلسرائيمية إلى تأىيل "شبيبة
التالل".
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وتابع التقرير" :وتحصل الجمعية عمى تمويل ثابت من و ازرة التربية والتعميم بقيمة مئات آالف الشواقل
سنويًّا ،أي أن الو ازرة بشكل أو بآخر مولت إقامة ىذه البؤرة االستيطانية ،والتي باتت الجمعية تطالب
بتبييضيا وشق الشوارع إلييا".
وكان وزير االستيطان في حكومة االحتالل يؤاف غاالنت ،قد أعمن قبل أيام أن حكومتو تخطط لبناء
مميون وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتمتين ،خالل األعوام العشرين المقبمة ،وأن
نسبة  20إلى  %30منيا ستقام في مدينة القدس.
صدقت لجنة التنظيم والبناء التابعة لبمدية االحتالل في القدس ،عمى مشروع توسيع مستوطنة
وفي القدس ّ
صدقت عمى بناء 300
"جيمو" جنوب القدس المحتمة ،عمى حساب أراضي قرية الولجة الفمسطينية ،إذ ّ
وحدة استيطانية جديدة.

المركز الفمسطيني لإلعالم2017/12/30 ،
دونما بالضفة والقدس:
في  ..2017االحتالل صادر ً 9784

دونما من
أفادت معطيات فمسطينية غير رسمية ،بأن سمطات االحتالل "اإلسرائيمي" صادرت 9784
ً
المحتمتين؛ خالل عام .2017
األراضي الفمسطينية بالضفة الغربية والقدس
ْ
وذكر مركز أبحاث األراضي في بيان لو ،اليوم األحد ،أن آليات االحتالل ىدمت نحو  500منشأة

مسكنا ومنشأة باليدم.
فمسطينية ،بينما أخطرت طواقم تابعة لالحتالل 855
ً

وأشار المركز (فمسطيني متخصص بشؤون االستيطان ومصادرة األراضي) ،إلى أن االحتالل أنشأ  8بؤر

استيطانية جديدة ،ويقوم بإنشاء حوالي  3122وحدة جديدة ،داخل المستوطنات "اإلسرائيمية" ،ويعمل عمى
ونبو المركز الفمسطيني إلى أن سمطات االحتالل واصمت اعتداءاتيا
توسيع حوالي  60مستوطنة أخرىّ .

سجل  900اعتداء عمى المسجد وعمى المصمين.
عمى القدس والمسجد األقصى ،حيث تم ّ
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وعد أن إعالن ترمب (في الـ  6ديسمبر  )2017القدس عاصمة لـ"إسرائيل" ونقل سفارة بالده إلييا
ّ
"تشجيع لغالة المستوطنين الصياينة في الكنيست لطرح مشروع قرار لضم أراضي المنطقة المصنفة ج
من الضفة الغربية".
وأوضح أن تنفيذ قرار ضم الضفة الغربية سيعمل عمى تحويل التجمعات السكنية من مدن وقرى وخرب
ومضارب بدو فمسطين المصنفة (أ+ب) إلى جزر مقطّعة األوصال تغرق في بحر االحتالل وال تنطبق
عمييا قوانين دولة االحتالل.
يذكر أن الدعوات لضم الضفة الغربية إلى "دولة االحتالل" ،تصاعدت منذ فوز دونالد ترمب بانتخابات
الرئاسة األمريكية أواخر عام  ،2016وق ارره االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل (في السادس من كانون
أول /ديسمبر .)2017
وتيدم "إسرائيل" عادة المساكن الفمسطينية بزعم البناء غير القانوني ،أو ألسباب أمنية بحجة انخراط
أصحابيا في مقاومة االحتالل.
وتشمل سياسة اليدم "اإلسرائيمية" بشكل خاص المناطق التي تعرف بالمنطقة "ج"؛ وتشكل  61في المائة
من مساحة الضفة الغربية المحتمة ،وتخضع لسيطرة أمنية وادارية إسرائيمية وفق اتفاقيات "أوسمو" الموقعة
غالبا ما
بين منظمة التحرير الفمسطينية و"إسرائيل" ،ويتطمب البناء فييا موافقة سمطات االحتالل ،والتي ً

ترفض ىذه الطمبات ،بينما تبني عشرات اآلالف من الوحدات االستيطانية في ىذه المنطقة بالذات التي
تشكل احتياطي األراضي المستقبمي لمفمسطينيين.
وكان مجمس األمن الدولي ،قد تبنى في  23من شير كانون أول /ديسمبر  ،2016مشروع قرار بوقف
مؤكدا أن المستوطنات غير شرعية ،وتيدد حل الدولتين وعممية السالم.
االستيطان وادانتو،
ً

المصدر :قدس برس

المركز الفمسطيني لإلعالم2017/12/31 ،
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مؤسسة القدس الدولية تصدر تقرير حصاد القدس السنوي لعام :2017
أصدرت مؤسسة القدس الدولية تقرير حصاد القدس السنوي لعام  2017الذي يرصد واقع مدينة القدس
المحتمة عبر ثالث أبواب رئيسة تشمل "تيويد األرض والمقدسات" – "السكان (أىل القدس)"" -االحتالل
وعمميات المقاومة" ضمن الفترة الممتدة من  2017/1/1حتى .2017/12/31
وأكدت المؤسسة أن سمطات االحتالل ىدمت خالل عام  ،2017نحو  154من ًزال ومنشأةً سكنيةً وتجاريةً
وزراعية بمختمف قرى وبمدات القدس المحتمة من بينيا  13من ًزال أُجبر أصحابيا عمى ىدميا بأنفسيم

تفادًيا لدفع تكاليف اليدم الباىظة ،وأخطرت سمطات االحتالل باليدم  555من ًزال ومنشأة ،فيما استولت

مجموعات المستوطنين عمى  6منازل في القدس خالل ىذا العام.

وقالت المؤسسة ":إن سمطات االحتالل وافقت عمى بناء  16252وحدة استيطانية خالل عام  2017في
العديد من المستوطنات المقامة عمى أراضي الفمسطينيين في القدس المحتمة واألحياء العربية المقدسية".
دعما لمحكومة اإلسرائيمية لتعزيز سياستيا االستيطانية في
وشكل فوز الرئيس األمريكي دونالد ترمبً ،
فمسطين المحتمة ،من خالل االعالن عن عشرات المخططات االستيطانية والتيويدية في القدس والضفة
الغربية المحتمتين.
مقدسيا استشيدوا عمى يد قوات االحتالل بوسائل مختمفة ال سيما
وأضافت المؤسسة في تقريرىا ":أن 17
ً

القتل المتعمد ،كما استشيد 29فمسطينيًّا في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل ىبتي "باب األسباط" في
شير تموز /يوليو ،و"ىبة العاصمة بعد قرار ترمب" في شير كانون أول/ديسمبر ."2017
مقدسيا ،جزء كبير منيم
وبيَّن التقرير أن قوات االحتالل اعتقمت خالل عام  2017أكثر من 2216
ً

خالل ىبتي "باب األسباط" في شير تموز /يوليو ،و"ىبة العاصمة بعد قرار ترمب" في شير كانون
أول/ديسمبر .2017
فمسطينيا استشيدوا منذ مطمع
شييدا
وأوضحت المؤسسة أن قوات االحتالل ما زالت تحتجز جثمان 15
ً
ً

عاما)
انتفاضة القدس أواخر عام  ،2015بينيم  3شيداء مقدسيين ،وىم الشييد مصباح أبو صبيح (ً 39
عاما) والذي استشيد في
والذي استشيد في ( )2016/10/9والشييد فادي أحمد القنبر (28
ً

عاما) والذي استشيد في (.)2017/9/26
( )2017/1/8والشييد نمر محمود الجمل (ً 36
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وقالت المؤسسة ":تجمت عنصرية االحتالل من جديد خالل "ىبة العاصمة بعد قرار ترمب" بقتل قوات
عاما) في ( )2017/12/19أثناء مشاركتو في مسيرات
االحتالل لمفمسطيني المقعد إبراىيم أبو ثريا ( ً 29
الغضب التي خرجت عند السياج الحدودي في قطاع غزة ،باإلضافة إلى عنصرية قوات االحتالل
عاما) من منزليا في قرية النبي صالح في رام اهلل في الضفة
باعتقال ومحاكمة الطفمة عيد التميمي (ً 16
الغربية المحتمة".
وفي سياق المواجية مع االحتالل اإلسرائيمي خالل عام  ،2017أكد تقرير المؤسسة تسجيل  1174نقطة
صييونيا واصابة  174آخرين.
مواجية في قرى وبمدات القدس المحتمة ،أسفرت عن مقتل 11
ً

ردا عمى قرار ترمب باالعتراف
وختم التقرير ":انتفض الفمسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ً
بالقدس عاصمة لمكيان الصييوني ،وتمكن الفمسطينيون عقب القرار وضمن الفترة الممتدة من

( )2017/12/6حتى ( )2017/12/30من تسجيل  1015نقطة مواجية في كافة األراضي الفمسطينية،
وأوقعوا  58إصابة في صفوف جنود االحتالل اإلسرائيمي ومستوطنيو".
لالطالع عمى التقرير :اضغط ىنا

موقع "مدينة القدس"2017/21/31 ،
قراءة قانونية :مصادقة “الكنيست” عمى قانون "القدس الموحدة" غير قانوني وغير شرعي

بقمم :د .حنا عيسى ،أستاذ القانون الدولي
(كما ىو معموم صادق الكنيست اإلسرائيمي اليوم الثالثاء الموافق 2018/1/2م عمى مشروع قانون
"القدس الموحدة" بالقراءتين الثانية والثالثة ،والذي يحظر نقل أجزاء من القدس المحتمة بأي تسوية
مستقبمية إال بموافقة  80عضو كنيست).
“القدس الشرقية” أرض محتمة بنص ق اررات الشرعية الدولية ،وفي مقدمتيا القرار  242لعام ،1967
والقرار  338لعام  ،1973والقرار  478لعام  ،1980والقرار  2334لعام  ،2016وىي تؤكد عمى أن
القدس الشرقية أرض عربية فمسطينية محتمة ،وأن جميع اإلجراءات اإلسرائيمية فييا باطمة وغير شرعية،
وعمى إسرائيل االنسحاب منيا دون قيد أو شرط.
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وتطبق عمى األراضي الفمسط ينية المحتمة بما فييا القدس الشرقية ،اتفاقية جنيف الرابعة لعام ،1949
حيث المادة  49تنص عمى أنو "ال يجوز لدولة االحتالل أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانيا المدنيين إلى
األراضي التي تحتميا" .كما يوجب القانون الدولي المعاصر عمى المحتل أن يقيم إدارة فعالة منفصمة عن
دولة االحتالل ،من صالحياتيا المحافظة عمى المستوى األدنى من النظام والقانون ،وتسيير أوجو الحياة
االقتصادية واالجتماعية ،واالحتالل يتولى سمطات مؤقتة بانتظار زوالو ،وليس لو حق سيادة ،وىو ممزم
باحترام القوانين السارية المفعول ،وال يوجد تغييرات إال لمصمحة السكان.
وقد دأبت األمم المتحدة ،سواء الجمعية العامة أو مجمس األمن والييئات األخرى التابعة ليا ،عمى تأكيد
توجو عام باعتبار القدس الشرقية جزءا من األراضي المحتمة ،وأكدت في أكثر من مناسبة عمى ذلك،
ابتداء بتوصية الجمعية العامة  2253والصادرة بتاريخ  ،1967/7/4التي أعطت فييا رفضيا لتدابير
ً
االحتالل بشأن القدس والتي أسست لق اررات مجمس األمن الدولي الذي يعتبر أعمى سمطة في األمم
المتحدة ،لق ارراتيا صفة االلتزام وخاصة عندما يتعمق األمر بشأن متعمق بالسمم واألمن الدوليين.
ويعتبر القرار  250الصادر عن مجمس األمن الدولي بتاريخ  1968/4/27أول مناسبة يعالج فييا
مجمس األمن قضية ليا عالقة بمدينة القدس ،عندما طمب من إسرائيل االمتناع عن القيام بعرض
عسكري في مدينة القدس.
ثم جاء القرار  252الصادر عن مجمس األمن الدولي بتاريخ  1968/5/21الذي فيو جاء شجب لفشل
إسرائيل في االمتثال لق اررات الجمعية العامة واعتبار جميع اإلجراءات اإلدارية والتشريعية ،وجميع
األعمال التي قامت بيا إسرائيل ،كمصادرة األراضي والممتمكات التي من شأنيا أن تؤدي إلى تغيير
الوضع القانوني لمقدس ،إجراءات باطمة وال يمكن أن تغير من وضع القدس ،ويدعو إسرائيل لالمتناع
الفوري عن القيام بأي عمل آخر من شأنو أن يغير وضع القدس .وفي العام  1980أكد مجمس األمن
في ق ارره رقم  478الصادر بتاريخ  ،1980/8/2أن القانون األساسي لمقدس والذي يتضمن اإلعالن عن
القدس عاصمة إلسرائيل ،مخالف لمقانون الدولي ،ودعا الدول التي أوفدت بعثات دبموماسية لمقدس إلى
سحبيا وعدم االعتراف بالقانون األساسي.
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وعمى ضوء ما ذكر أعاله ،فإن جميع اإلجراءات اإلسرائيمية في القدس بما فييا االستيطان ،ال يعني
بحال اإلقرار بشرعيتيا التي استقر القانون الدولي واالتفاقيات الدولية وق اررات األمم المتحدة عمى اعتبارىا
غير قانونية ،وبالتالي المصادقة عمى قانون القدس الموحدة والذي بموجبو يحظر نقل أجزاء من القدس
في أي تسوية مستقبمية إال بموافقة  80عضو كنيست ،غير قانوني وغير شرعي وىو باطل ال يجوز
التعامل بو.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/1/2 ،
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