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اقتحامات واسعة لألقى خالؿ "عيد الفىح"..
والسنغاؿ تطّبع مع االحتالؿ عبر المسجد
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 مواجيات في أحياء القدس المحتمة وتضييؽ عم المقدسييف
 االحتالؿ يرفض "اإلفراج المشروط" عف الشيخ رائد ىالح
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التطبيع مع االحتالل

 آالؼ الفمسطينييف يشاركوف في "مسيرة

العودة"

 تقرير 1045 :وحدة استيطانية يجري بناؤىا في مستوطنات القدس
 ولي العيد السعودي بف سمماف" :لدينا الكثير مف المىالح مع إسرائيؿ "
***

شؤون المقدسات:
اقتحامات واسعة لممستوطنيف خالؿ "عيد الفىح"..والسنغاؿ تطّبع مع االحتالؿ عبر األقى
اقتحـ وزير خارجية السنغاؿ برفقة وفد سنغالي ،يوـ األربعاء ( ،)3/28المسجد األقى

بحماية قوات

االحتالؿ ،مف جية باب المغاربة .وأفادت مىادر مقدسية بأف أعضاء الوفد الذيف يضعوف عم
مالبسيـ عمـ دولة االحتالؿ والسنغاؿ ،دخموا قبة الىخرة والمىم القبمي بالقوة يرافقيـ ىحفي ومىور
جدد المستوطنوف ،يوـ األربعاء ،اقتحاميـ لممسجد األقى  ،ونفذوا جوالت مشبوىة في
إسرائيمي .فيما ّ
مستوطنا ىباح الخميس ( )3/29المسجد
أرجائو ،بحراسة مشددة مف قوات االحتالؿ .بينما اقتحـ 56
ً
األقى المبارؾ ،بحماية مف شرطة االحتالؿ اإلسرائيمي.

مف جية أخرى ،دعا وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية الشيخ يوسؼ ادعيس المواطنيف إل تكثيؼ التوافد
عم األقى وشد الرحاؿ إليو ،لمتىدي لدعوات "منظمات المبعد" إل تفريغ المسجد يوـ الجمعة المقبؿ
مف المىميف ،بذريعة "تنفيذ قرابيف الفىح" .وناشد الدوؿ العربية واإلسالمية إل

اتخاذ موقؼ عممي

لحماية مدينة القدس قبؿ أف تستولي عمييا العنىرية اإلسرائيمية .وجدد ادعيس الدعوة لمشعوب العربية
واإلسالمية إل شد الرحاؿ لألقى  ،ومدينة القدس ،لدعميا ،وحمايتيا ،وإلفشاؿ المخططات اإلسرائيمية
الرامية إل السيطرة عم المسجد.
وأدى عشرات اآلالؼ مف فمسطينيي القدس واألراضي المحتة عاـ  48ىالة الجمعة ( )3/30برحاب
المسجد األقى المبارؾ ،وسط اجراءات وتدابير أمنية مشددة في مدينة القدس .وبدأ المىموف بالوىوؿ
إل

األقى

قبؿ ىالة الفجر ،التي شارؾ فييا اآلالؼ ،وحافظوا عم

رباطيـ في المسجد بانتظار

ىالة الجمعة ،في حيف انضـ عشرات اآلالؼ ال المىميف مف مختمؼ أحياء وبمدات القدس وضواحييا
واألراضي المحتة عاـ  ،48استجابةً لنداء واعالف القوى الوطنية واإلسالمية والمؤسسات والشخىيات
االعتبارية المقدسية النفير العاـ وشد الرحاؿ ال المسجد األقى  ،واغالؽ كافة مساجد المدينة والتركيز
عم ىالة الجمعة بالمسجد المبارؾ ،عقب سمسمة مف التطورات الستيداؼ المسجد بدأت بسماح محكمة
"الىمح" لممستوطنيف بأداء شعائرىـ التممودية أماـ أبواب األقى  ،وتنظيـ ميرجاف تيويدي ضخـ
بمنطقة القىور األموية المالىقة لجدار المسجد األقى الجنوبي ،لمتدريب عم ذبح قرابيف "الفىح"
العبري ،وآخرىا إلىاؽ ما تسم بػ"منظمات المعبد" اعالنات عنىرية عم أحد أبواب االقى تطالب
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فيو أىؿ القدس واألوقاؼ االسالمية بإخالء المسجد األقى اليوـ الجمعة لمىمحة الييود بيدؼ تقديـ
"قرابيف الفىح" العبري في المسجد المبارؾ.
مستوطنا ىباح األحد ( ،)4/1ساحات األقى  ،وبحراسة مشددة مف شرطة
واقتحـ أكثر مف 275
ً

االحتالؿ ،فيما منعت قوات االحتالؿ المتمركزة عم

باب السمسمة ،يوـ اإلثنيف ( ،)4/2دخوؿ حارس

المسجد محمد بدراف لمزاولة عممو بداخمو .كما منعت مسؤوؿ اإلعالـ والعالقات العامة في دائرة األوقاؼ
مستوطنا
اإلسالمية فراس الدبس مف دخوؿ المسجد األقى المبارؾ .في الوقت الذي اقتحـ فيو 246
ً
باحات المسجد األقى  ،مف جية باب المغاربة ،بحراسات مشددة وعبر مجموعات كبيرة.

في الوقت ذاتو ،استباح آالؼ المستوطنيف باحة حائط البراؽ ألداء ما يسم بػ"ىالة الفىح" ،أو "بركات
الكينة" ،وأكبر الطقوس التممودية ،بحضور "حاخامات" ،وطمبة مدارس ،ومعاىد دينية مف شت

أنحاء

العالـ ،وبحضور كبار حاخامات المؤسسة الدينية في دولة االحتالؿ ،وشاركيـ السفير األميركي دافيد
فريدماف في الطقوس التوراتية عند حائط البراؽ.
مستوطنا اقتحموا
وأفاد مدير قسـ اإلعالـ في األوقاؼ اإلسالمية في القدس ،فراس الدبس ،بأف 260
ً

المسجد األقى يوـ الثالثاء ( ،)4/3بحراسة مشددة مف قوات االحتالؿ الخاىة.

ىحيفة القدس المقدسية  +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+المركز الفمسطيني لإلعالـ،
2018/4/03
شؤون المقدسيين:
االحتالؿ ييدـ منشآت ويجرؼ مقابر جنوب القدس:
أفاد الناشط اإلعالمي في قرية الولجة إبراىيـ عوض اهلل أف جرافات االحتالؿ اقتحمت القرية فجر
األربعاء ( ،)3/28وحاىرت منزؿ المواطف نادر محمود أبو خيارة وىو منزؿ قيد اإلنشاء وىدمتو.
أيضا جدراف استنادية بالقرية إل جانب تجريفيا مقبرة
وأضاؼ عوض اهلل أف جرافات االحتالؿ ىدمت ً
عائمة عبد ربو بالقرية ،في إطار استيدافيا ألىالي الولجة بشكؿ عاـ ،ومنطقة عيف الجويزة بشكؿ خاص.

وبحسب الناشط عوض اهلل فإف مقبرة عبد ربو ىي مقبرة قيد اإلنشاء وفييا  5قبور تعود لمعائمة.
فجر وىدمت "تسوية" تعود
وقاؿ الناشط خضر األعرج بأف آليات بمدية االحتالؿ داىمت منطقة "الجويزة" ًا

لممواطف نادر محمود أبو خيارة ،حيث كاف يسع لبناء منزؿ لعائمتو عم أرضو ،لكف بمدية االحتالؿ لـ
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أيضا ثالثة أسوار حوؿ بعض األراضي التابعة لمواطنيف
تسمح لو بذلؾ .وأشار إل أف اآلليات ىدمت ً

فمسطينييف.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/3/28 ،
مواجيات في أحياء القدس المحتمة وتضييؽ عم المقدسييف:
اقتحمت قوات االحتالؿ فجر األربعاء ( ،)3/28منزؿ الشاب وساـ ربيع ،في بمدة بيت عناف شماؿ غرب
القدس ،لميوـ الثاني عم التوالي ،وفتشتو بدقة وطالبت عائمتو بتسميمو .بينما أطمؽ جيش االحتالؿ النار
مساء األربعاء ىوب سيارة عند مفرؽ بمدة عناتا شماؿ شرؽ القدس ،عقب فشؿ عممية اعتقاؿ.
ودفع االحتالؿ يوـ الجمعة ( ،)3/30بتعزيزات إضافية مف عناىر وحداتو الخاىة ومف قوات ما تسم
"حرس الحدود" ،إل

وسط مدينة القدس المحتمة ،وتحديداً في الشوارع واألحياء المتاخمة لسور القدس

التاريخي الممتدة مف حي المى اررة وباب العمود مرو اًر بشارعي السمطاف سميماف وىالح الديف ،وباب
الساىرة ،وىوالً إل باب األسباط ،إضافة إل فرض حزاـ أمني آخر وأوسع يشمؿ أحياء الشيخ جراح
ووادي الجوز ،والىوانة ،وبمدتي الطور/جبؿ الزيتوف ،وسمواف ،وحي أرس العمود ،في الوقت الذي نشر
المفضية إل المسجد
فيو االحتالؿ دوريات عسكرية راجمة بشكؿ مكثؼ في شوارع وطرقات البمدة القديمة ُ
األقى  .وأخضعت قوات االحتالؿ عشرات الشباف إل التفتيش الجسدي والتدقيؽ في بطاقاتيـ الشخىية
عم

أبواب القدس القديمة والمسجد األقى  ،واحتجزت بطاقات المئات عم

األبواب خالؿ دخوليـ

لمىالة ،تحسباً لخروج مسيرات كبرى عقب ىالة الجمعة مف قمب المسجد األقى تخميداً ليوـ األرض
ونىرة لممسجد األقى
وىبة القدسُ ،
ّ

سواء.

المستيدؼ مف سمطات االحتالؿ وجماعاتو المتطرفة عم
ُ

ٍ
حد

وقمعت قوات االحتالؿ وقفة احتجاجية نظميا نشطاء مقدسيوف عند باب العمود ،عىر السبت (،)3/31
تنديدا بالعدواف االسرائيمي عم قطاع غزة خالؿ مسيرة "العودة الكبرى" .فيما أىيب ،ظير األحد (،)4/1
ً

شخىا بالرىاص المغمؼ بالمطاط ،واالختناؽ ،جراء استنشاقيـ الغاز المسيؿ لمدموع خالؿ
98
ً
المواجيات التي اندلعت بيف قوات االحتالؿ اإلسرائيمي والشباف ،في محيط جامعة القدس في بمدة أبو
ديس جنوب شرؽ القدس المحتمة .كما شيد مخيـ شعفاط مواجيات عنيفة عقب اقتحاـ قوات االحتالؿ
لممخيـ ،وشروعيـ بدىـ متاجر المواطنيف في الشارع الرئيس.
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واقتحمت أعداد كبيرة مف جنود وشرطة االحتالؿ ،ترافقيا شاحنات ضخمة ،يوـ الثالثاء ( ،)4/3مخيـ
شعفاط بالقدس والضواحي المحيطة بو ،وواىمت حممتيا الواسعة التي بدأتيا قبؿ ثالثة أياـ في المنطقة،
حيث استخدـ االحتالؿ القنابؿ الىوتية والغاز السامة ،بينما يرد الشباف بالحجارة والزجاجات الفارغة،
وسط أجواء ما زالت متوترة .وشممت الحممةمىادرة مركبات "غير قانونية" ،ومخالفات مالية ألىحاب
عماؿ مف
مركبات أخرى ،وازالة الفتات مف أماـ المحاؿ التجارية ،ودىـ منشآت بناء ،ومتاجر ،بحثًا عف ّ

حممة ىوية الضفة الغربية.

ىحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +المركز الفمسطيني لإلعالـ،
2018/4/3
ويفرج عف آخريف:
ويبعد ُ
االحتالؿ يمدد توقيؼ عدد مف المقدسييفُ ..

قاؿ محامي نادي األسير مأموف الحشيـ ،يوـ اإلثنيف ( ،)4/2إف المحكمة العسكرية لالحتالؿ في
"المسكوبية" مددت اعتقاؿ عمر حسف الكسواني ،بذريعة استكماؿ التحقيؽ لمدة  8أياـ .وأضاؼ المحامي
الحشيـ أف المعتقؿ الكسواني أبمغو خالؿ المحكمة أنو عمّؽ إضرابو المفتوح عف الطعاـ ،لشعوره باإلنياؾ
والتعب جراء استمرار عمميات التحقيؽ المكثفة معو منذ نحو شير.
وفي ىذا اإلطار ،قاؿ رئيس نادي األسير قدورة فارس"إف ما يتعرض لو المعتقؿ الكسواني ىو تعذيب
مشير إل أف استمرار سمطات
ًا
ممنيج ،يتطمب التدخؿ مف كافة الجيات المختىة لوقؼ ىذه الجريمة"،
االحتالؿ بممارسة التعذيب يعكس إدراكيا بعدـ وجود المساءلة والمحاسبة الالزمة ،عم

الرغـ ومف

انتياكيا الجسيـ لمقانوف الدولي .وأشار نادي األسير إل أف معتقؿ "المسكوبية" يعتبر مف أسوأ معتقالت
االحتالؿ وشاىد عم اآلالؼ مف عمميات التعذيب التي مارسيا المحققوف بحؽ المعتقميف الفمسطينييف.
يذكر أف الكسواني أضرب عف الطعاـ احتجاجاً عم ظروؼ التحقيؽ القاسية التي يتعرض ليا في معتقؿ
"المسكوبية" ،والمتمثمة بالتحقيؽ معو لساعات طويمة ومتتالية باإلضافة إل حرمانو مف النوـ .والمعتقؿ
الكسواني ىو رئيس مجمس طمبة جامعة بيرزيت اُختطؼ عم

يد قوات "المستعربيف" مف داخؿ حرـ

الجامعة في تاريخ السابع مف آذار/مارس الجاري.

ىحيفة القدس المقدسية2018/04/02 ،
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االحتالؿ يعتقؿ عدداً مف المقدسييف:
اعتقمت قوات االحتالؿ ،مساء الثالثاء ( ،)3/27األسيرة المحررة رسيمة شماسنة ،والدة الشييد محمد
شماسنة ،وابنتييا فاطمة وسارة ،مف بمدة قطنة شماؿ غرب القدس المحتمة .كما اعتقمت قوات االحتالؿ
الخاىة ،حارس المسجد األقى المبارؾ عرفات نجيب مف مكاف عممو في المسجد ،بعد االعتداء عميو،
وحولتو إل مركز اعتقاؿ وتحقيؽ في البمدة القديمة.
ّ
واعتقمت قوات االحتالؿ ،يوـ األربعاء ( ،)3/28المواطف وسيـ نايؼ عبيد وزوجتو بعد اقتحاـ منزلييما
في بمدة العيسوية ،وسط القدس المحتمة .فيما اعتقمت قوات االحتالؿ االسرائيمي فجر الخميس (،)3/29
مراكز توقيؼ وتحقيؽ في المدينة.

وحولتيـ إل
 5مواطنيف مف بمدة العيسوية وسط القدس المحتمةّ ،
الطفميف الشقيقيف أمير وحاتـ أبو ارميمة ( 8و 10سنوات) مف منزليما في حي
واعتقمت قوات االحتالؿ
ْ
بيت حنينا شماؿ القدس المحتمة عم خمفية إلقائيما الحجارة عم "شارع رقـ  "20شماؿ القدس المحتمة.

واعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،ظير األحد ( ،)4/1سيدة فمسطينية ،مف منطقة باب العمود ،في
القدس المحتمة .بينما اعتقمت أربعة فمسطينييف عقب اقتحاـ مخيـ شعفاط وسط القدس المحتمة ،وحولتيما
إل مركز تحقيؽ وتوقيؼ تابع ليا بالمدينة المقدسة.
واعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،فجر اإلثنيف ( 6 ،)4/2أطفاؿ بعد دىـ منازليـ في بمدة العيسوية
مراكز تحقيؽ وتوقيؼ في المدينة المقدسة .كما اعتقمت ستة شباف

وحولتيـ إل
وسط القدس المحتمةّ ،
وفتاتيف أثناء تواجدىـ عم مدخؿ المخيـ ،بذريعة تواجدىـ غير القانوف في القدس المحتمة.

واعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ الثالثاء ( 3 ،)4/3مواطنيف في بمدة العيسوية بمدينة القدس
مراكز التحقيؽ في المدينة .واعتقمت قوات االحتاللشابيف مف حارة باب حطة

وحولتيـ إل
المحتمةّ ،
المالىقة بالمسجد االقى داخؿ البمدة القديمة في القدس المحتمة وحولتيـ ال مركز توقيؼ وتحقيؽ في
المدينة.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +ىحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"،
2018/4/3
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شؤون االحتالل:
مجددا قانوف تقييد رفع األذاف في المساجد:
نتنياىو يدفع
ً

قالت اإلذاعة اإلسرائيمية إف رئيس حكومة االحتالؿ بنياميف نتنياىو ،أوعز إل رئيس االئتالؼ الحكومي
سف قانوف "تقييد استخداـ مكبرات الىوت" في رفع األذاف
في "الكنيست" "دافيد أمساليـ" ،بدفع إجراءات ّ
في المساجد.

وكاف المبادروف لمشروع القانوف قد حاولوا في شير يناير/كانوف ثاني الماضي ،طرحو في لجنة الدستور
بي "شاس" و"ييودوت ىتوراه" أعمنا رفضيما لو .ونجح
توطئة لمتىويت عميو بالقراءة األول  ،ولكف حز ّ
مشروع القانوف بالمرور بالقراءة التمييدية في مارس/آذار  ،2017بفضؿ تأييد أحزاب االئتالؼ الحكومي
برئاسة بنياميف نتنياىو.

ىحيفة القدس المقدسية2018/3/28 ،
االحتالؿ يرفض "اإلفراج "المشروط" عف الشيخ رائد ىالح:
رفضت المحكمة المركزية "اإلسرائيمية" في مدينة حيفا ،يوـ الخميس ( ،)3/29اإلفراج المشروط عف
الشيخ رائد ىالح ،رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي المحتمة عاـ .48
وقاؿ المحامي خالد زبارقة محامي ىالح ،إنو "بناء عم االستئناؼ الذي قدمتو النيابة العامة اإلسرائيمية
ضد قرار محكمة الىمح (ابتدائية) اإلفراج المشروط عف الشيخ رائد ىالح ،فقد رفضت المحكمة
المركزية في حيفا اليوـ اإلفراج عف الشيخ" .وأضاؼ" :يأتي القرار عم

إثر التدخالت السياسية في

الممؼ ،ال سيما بعد إعالف وزير األمف الداخمي اإلسرائيمي جمعاد أرداف أنو يجب إبقاء الشيخ رائد في
السجف مدة طويمة" .وقاؿ زبارقة" :طاقـ الدفاع عف الشيخ رائد يدرس القرار ،واف شاء اهلل سنتخذ اإلجراء
المناسب".

ىحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/3/29 ،
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مشروع "إسرائيمي" لتيويد المشيد اإلسالمي والمسيحي لفمسطيف
قالت ىحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ،يوـ الخميس ( ،)3/29إف وزير اإلسكاف اإلسرائيمي ،يوآؼ
غاالنت ،اقترح نىب العشرات مف "نجمة داود" الييودية في أماكف بارزة ومختمفة لمنح طابع ييودي
لمدولة العبرية.
اعتقادا منو أف
نامجا أطمؽ عميو "منظر الدولة العبرية"،
وذكرت الىحيفة العبرية ،أف غاالنت ّ
ً
أعد بر ً

"الدولة العبرية تبدو كدولة مسيحية أو إسالمية ،بسبب كثرة مآذف المساجد وىمباف الكنائس" .وأشارت
إل أف و ازرة اإلسكاف في حكومة االحتالؿ ،بدأت بتطوير برنامج عمؿ لتطبيؽ ىذه المبادرة قبؿ بضعة
المقترح ،في المرحمة األول
أشير ،وينتظر تىديؽ الحكومة عميو خالؿ األياـ القادمة .ووفقًا لمبرنامج
َ

سينىب عدد كبير مف "نجوـ داود" عند مداخؿ الدولة الرئيسة البرية والمائية ،وكذلؾ في طرقات ومدف

مركزية ،وستنىب الحقًا مئات الرموز األخرى الشبيية عم أسطح البنايات العامة التابعة لمدولة.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/3/29 ،

التفاعل مع القدس:
عباس يحمؿ الدولة العبرية وواشنطف مسؤولية مأزؽ العممية السياسية:
حمؿ الرئيس محمود عباس ،يوـ الثالثاء ( ،)3/27الدولة العبرية واإلدارة األمريكية المسؤولية عف
ّ

"المأزؽ الذي وىمت إليو العممية السياسية" .وقاؿ عباس ،عقب استقبالو في مدينة راـ اهلل وزير الخارجية
الفرنسي جاف ايؼ لودرياف ،إف اإلدارة األمريكية بق ارراتيا الخاىة بالقدس والتيديد بقطع المساعدات عف
الشعب الفمسطيني "أخرجت نفسيا كوسيط نزيو لمعممية السياسية" .وأكد عباس "ضرورة عقد مؤتمر دولي
لمسالـ تنبثؽ عنو آلية دولية لرعاية عممية السالـ ،واالعتراؼ بدولة فمسطيف عم

حدود عاـ 1967

كمخرج عممي لمعممية السياسية المتوقفة".

ىحيفة القدس المقدسية2018/3/27 ،
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الرشؽ يشكر الكويت عم دورىا بإنجاح قرار متعمؽ بالقدس:
وجو عضو المكتب السياسي لحركة حماس رئيس مكتب العالقات العربية واإلسالمية عزت الرشؽ الشكر
ّ

لدولة الكويت ولمجمس األمة ورئيسو مرزوؽ الغانـ ،عم القرار المتعمؽ بالقدس وأحقية الفمسطينييف بيا.
إنجاز تاريخي ونجاح دبموماسي جديد ُيحسب ليـ؛ في
وقاؿ الرشؽ في تغريدة لو عبر موقع "تويتر":
ٌ

يقر بند طارئ
ألوؿ مرة منذ  138دورة ّ
إقرار بند طارئ متعمّؽ بالقدس وأحقية الفمسطينييف فييا؛ حيث ّ
لىالح فمسطيف ،وكانت سابقاً كؿ المقترحات الخاىة بيا ترفض.
وكاف مرزوؽ الغانـ قاؿ إف نجاح إقرار بند متعمؽ بالقدس باالتحاد البرلماني الدولي بجنيؼ يدؿ عم أف
الدوؿ العربية واإلسالمية مت

تعاونت فإنيا قادرة عم

تحقيؽ الكثير .ويتعمؽ البند بتداعيات إعالف

اإلدارة األمريكية القدس "عاىمة" لمدولة العبرية ،وحقوؽ الشعب الفمسطيني فييا وفؽ ميثاؽ األمـ المتحدة
وق اررات الشرعية الدولية.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/3/28 ،
مؤسسة القدس :الدعوات إلفراغ األقى

خطوة متقدمة بعد قرار ترمب وزيارة الوفد السنغالي انعكاس

لموجة التطبيع مع االحتالؿ
أكد مدير إدارة اإلعالم في مؤسسة القدس الدولية محمد أبو طربوش ،أف قياـ وزير خارجية السنغاؿ
ىديؽ باكا ،باقتحاـ المسجد األقى المبارؾ ،مع  84مستوطناً ىباح األربعاء ( )3/28انعكاس لموجة
ونوه إل
التطبيع الحاىمة في العالميف العربي واإلسالمي ،والتي ربما بدأت تبرز بخطوات أكثر وضوحاًّ .
أنو كاف مف الممكف القياـ بيذه الخطوة بشكؿ سميـ ،حاؿ تـ التنسيؽ مع األوقاؼ اإلسالمية القائمة عم
األقى أو األردف ،ألف األخيرة ىاحبة الوىاية عم المقدسات اإلسالمية والمسيحية في المدينة".
وقاؿ وزير شؤوف القدس ومحافظيا عدناف الحسيني ،إنو مف المعيب أف يقوـ وزير خارجية دولة إسالمية
بزيارة األقى بحماية الشرطة واألمف اإلسرائيمي في الوقت الذي يتعرض لو المسجد لتيديدات واقتحامات
غير مسبوقة وبتفاىيؿ تبيف المخاطر التي تنتظر المسجد.
وفيما يتعمؽ بخطوة "جماعات المعبد" مف دعوتيا إلفراغ األقى بذريعة تقديـ القرابيف أكد أبو طربوش،
أف "الخطوة استيداؼ لألمة العربية واإلسالمية" ،وأضاؼ أف الخطوة متقدمة ،بعد قرار الرئيس األمريكي
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دونالد ترمب بشأف القدس ،وذلؾ منذ احتالليا لمجزء الشرقي لممدينة عاـ  ،1967وقد تقدمت منذ ذلؾ
الوقت في برنامجيا المعمف لمتقسيـ الزماني والمكاني لألقى .
مف جية أخرى ،أكد مدير عام مؤسسة القدس الدولية األستاذ ياسيف حمود عم

أىمية المسيرات

معتبر أف
ًا
الشعبية التي ستشيدىا فمسطيف واألمة في الذكرى الثانية واألربعيف ليوـ األرض الفمسطيني،
ىذه الخطوة دليؿ عممي عم

تجذر الشعب الفمسطيني في الداخؿ والخارج بأرضو ومقدساتو ورفض

كامال وخطوة نحو الحرية والتحرير والعودة.
االحتالؿ ووجوده والسعي لتحرير أرضو ووطنو ً
ردا عم
واعتبر حمود أف مسيرات العودة جاءت ً

المخططات األمريكية-اإلسرائيمية لتىفية القضية

الفمسطينية ضمف ما يسم بػ"ىفقة القرف" التي اعترؼ بموجبيا الرئيس األمريكي دونالد ترمب بالقدس
مؤكدا عم رفض الشعب الفمسطيني ومعو األمة العربية واإلسالمية
"عاىمة "لدولة االحتالؿ اإلسرائيمي،
ً

ليذا "المشروع الىييوأمريكي".

وح ّذر مدير عاـ مؤسسة القدس الدولية مف مشاريع االحتالؿ اإلسرائيمي ومعو الجماعات الييودية في
السيطرة عم

المسجد األقى

المبارؾ وتغيير الوضع القائـ مف خالؿ استغالؿ األعياد والمناسبات

داعيا أبناء
الييودية،
ً
مؤكدا عم أف القدس واألقى ىما عنواف ثورات الشعب الفمسطيني منذ مئة عاـً ،
الشعب الفمسطيني في الضفة الغربية والقدس واألرضي الفمسطينية المحتمة عاـ  48إل التىدي ليذه

الدعوات وتكثيؼ التواجد في األقى لحمايتو مف االحتالؿ ومستوطنيو.

موقع "مدينة القدس"+وكالة "قدس نت لألنباء"2018/3/30 ،
آالؼ الفمسطينييف يشاركوف في مسيرة العودة:
وىؿ عشرات آالؼ الفمسطينييف يوـ الجمعة ( )3/30إل المناطؽ القريبة مف السياج الحدودي الفاىؿ
لممشاركة في مسيرة "العودة الكبرى" ،التي انطمقت بالتزامف مع يوـ األرض ومف المقرر أف يتواىؿ
اعتىاـ المشاركيف عند حدود غزة حت يوـ النكبة منتىؼ الشير المقبؿ.
ومع بدء فعاليات مسيرة العودة استيدؼ جيش االحتالؿ المواطنيف والمشاركيف في المسيرة بعمميات
قىؼ مدفعي واطالؽ رىاص مف قبؿ قناىة االحتالؿ الذيف انتشروا عم امتداد حدود القطاع خشية
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شخىا برىاص
اجتياز الحشود لمسياج ،ما أسفر عف استشياد  16مواطف واىابة أكثر مف 1416
ً
االحتالؿ.

وشارؾ عدد مف قادة حماس ،عم رأسيـ اسماعيؿ ىنية ويحي السنوار ،في المسيرة .وقاؿ ىنية لدى
وىولو خياـ العودة شرؽ غزة إف "الشعب الفمسطيني يقود زماـ المبادرة ويىنع الحدث مف أجؿ القدس
ردا عم قرار
وحؽ العودة" .وأشار إل أف "الجماىير الفمسطينية متمسكة بثوابتيا وخروجيا اليوـ يأتي ً

ترمب بأنو البديؿ عف فمسطيف وحؽ العودة" وأف "شعبنا يؤكد اليوـ لترمب وىفقتو الساقطة أف ال تنازؿ
عف القدس وال بديؿ عف فمسطيف وال حؿ إال بالعودة".
عدة مف الضفة الغربية المحتمة ،أبرزىا في راـ اهلل والبيرة ،ونابمس ،وبيت
كما اندلعت مواجيات في مدف ّ
اطنا .وفي مدينة سخنيف داخؿ األراضي المحتمة عاـ ،48
لحـ ،والخميؿ أسفرت عف اىابة  118مو ً

انطمقت مسيرة حاشدة شارؾ فييا المئات مف أبناء المدينة؛ إحياء لذكرى يوـ األرض ،والتحمت المسيرة
تخميدا لذكرى الشيداء .كما شارؾ
بمسيرات أخرى مشابية انطمقت مف قرى دير حنا وعرابة البطوؼ؛
ً

اء
مئات الفمسطينييف في المسيرة المركزية التي تـ تنظيميا في مدينة "عرابة البطوؼ" شمالي البالد ،إحي ً

لمذكرى الػ  42لػ "يوـ األرض" .وشارؾ في المسيرة التي دعت إلييا لجنة المتابعة العميا لمجماىير العربية،
نواب عرب في "الكنيست" ،وقيادات في الحركات واألحزاب العربية في الدولة العبرية ،ورؤساء سمطات
محمية وشخىيات اجتماعية ودينية.
بينما أىيب  35مواطناً ،يوـ السبت ( ،)3/31برىاص االحتالؿ اإلسرائيمي في استيداؼ المتظاىريف
لميوـ الثاني عم التوالي شرؽ قطاع غزة .وأىيب  11مواطناً ،يوـ األحد ()4/1؛ منيـ حالة حرجة،
برىاص قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،في ثالث أياـ فعاليات مسيرة "العودة الكبرى" ،شرؽ قطاع غزة.
عمميا ىفقة القرف ووجيت ىفعة قوية
وقالت حركة حماس ،إف "جماىير شعبنا الفمسطيني أسقطت
ً

لمرئيس األمريكي دونالد ترمب وادارتو" .وأكد الناطؽ باسـ الحركة فوزي برىوـ ،في بياف مقتضب ،أف
الجماىير الفمسطينية أكدت أف الثوابت الوطنية عنواف الوحدة ،وأف كؿ محاوالت االحتالؿ تغيير الواقع
وكي وعي األجياؿ باءت بالفشؿ.
وعبرت و ازرة الخارجية
واتيمت تركيا الدولة العبرية باستخداـ "غير متكاف ء" لمقوة ضد الفمسطينييفّ .

جراء أعداد الضحايا .وقالت "مف الضروري أف تكؼ الدولة العبرية عف استخداـ القوة
التركية عف "قمقيا" ّ
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الذي مف شأنو رفع التوترات في المنطقة" .وتابعت "ندعو المجتمع الدولي لتحمؿ مسؤولياتو واقناع الدولة
العبرية بالتخمي عف سموكيا العدواني" ضد الفمسطينييف.
وأداف وزير الدولة لشؤوف اإلعالـ الناطق الرسمي باسم الحكومة األردنية محمد المومني ،التىعيد
عما جرى كنتيجة النتياؾ الدولة
وحمؿ المومني الدولة العبرية ،المسؤولية ّ
اإلسرائيمي ضد قطاع غزةّ .

الع ّزؿ الذيف خرجوا
العبرية لحؽ التظاىر السممي واستخداميا لمقوة المفرطة ضد أبناء الشعب الفمسطيني ُ
باآلالؼ إلحياء ذكرى يوـ األرض ،والتأكيد عم حقيـ في العودة لديارىـ وفقاً لحقوقيـ القانونية والسياسية

واإلنسانية التي تضمنيا ليـ القوانيف واألعراؼ الدولية ،وفؽ ما ذكرتو وكالة "بت ار" .وشدد عم أف استمرار
غياب آفاؽ "الحؿ العادؿ والشامؿ" لمقضية الفمسطينية الذي يضمف الحؽ في الحرية والكرامة والدولة
التطرؼ ويدفع لممزيد مف العنؼ والدماء"،
لمشعب الفمسطيني ،سيعمؿ عم تجذير "بيئة اليأس الذي يولّد
ّ

داعيا إل "ضرورة تكاتؼ الجيود "لحؿ الىراع الفمسطيني  -اإلسرائيمي وتمبية حقوؽ الشعب الفمسطيني
ً
عم أساس حؿ الدولتيف".

حمؿ أمين سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،ىائب عريقات ،حكومة االحتالؿ ودوؿ العالـ
بينما ّ

العزؿ مف المتظاىريف السممييف".
قاطبة "المسؤولية الكاممة عف حياة وسالمة أبناء الشعب الفمسطيني ّ
وطالب عريقات المجتمع الدولي بػ "الخروج عف ىمتو واداناتو المفظية ،والتدخؿ العاجؿ في اتخاذ
اإلجراءات الفورية لردع جرائـ االحتالؿ ووقؼ مجازرىا بحؽ الفمسطينييف ،ومحاسبتيا عمالً بأحكاـ
القانوف والشرعية الدولية" .واعتبر عريقات أف التظاىرات الفمسطينية "رسالة سياسية قوية مف الشعب
الفمسطيني بكؿ فئاتو ومكوناتو إل

سمطة االحتالؿ وجميع دوؿ العالـ برفض الحموؿ واإلمالءات

وطني عم
أف يوـ السبت ( ،)3/31يوـ حداد
األمريكية واإلسرائيمية" .فيما أعمف الرئيس محمود عباس ّ
ّ
أرواح الشيداء.
وأداف األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ،بأشد العبارات ،ما قامت بو قوات االحتالؿ
اإلسرائيمي .وأكد المتحدث الرسمي باسـ األميف العاـ ،الوزير المفوض محمود عفيفي ،أف يوـ األرض
ُيجسد لدى الفمسطينييف معن التمسؾ باليوية وبالوطف ميما طاؿ االحتالؿ ،وأف تىدي الدولة العبرية

لممظاىرات بمثؿ ىذا العنؼ السافر ال يعكس سوى اإلفالس السياسي واألخالقي .وقاؿ "إف غياب األفؽ
ُ

السياسي يدفع باألمور إل مزيد مف التدىور والعنؼ" ،ودعا المجتمع الدولي إل تحمؿ مسؤولياتو إزاء
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محذر مف أف تمادي الدولة العبرية بممارسة العنؼ
ًا
حماية الشعب الفمسطيني في األراضي المحتمة،

سيدفع بالمنطقة كميا إل الياوية.

وأدانت جمهورية مصر العربية ،استخداـ العنؼ ضد المدنييف العزؿ باألراضي الفمسطينية المحتمة.
ودعت الخارجية المىرية جميع األطراؼ إل التيدئة وضبط النفس ،وعدـ تعريض حياة المدنييف لممزيد
مف المخاطر .وحذرت مف خطورة استمرار الوضع القائـ دوف استئناؼ "عممية السالـ والتوىؿ إل حؿ
عادؿ وشامؿ لمقضية الفمسطينية عم أساس مرجعيات الشرعية الدولية وحؿ الدولتيف".
خاىا لممفاوضات الفمسطينية
بينما ىاجـ جيسون غرينبالت الذي عينو الرئيس االميركي ممثالً
ً

اإلسرائيمية ،مسيرات العودة واىفًا إياىا بأنيا "مسيرات عدائية لمدولة العبرية".

فيما فشؿ مجمس األمن الدولي فجر السبت ( ،)3/31في التوىؿ إل قرار بشأف المذبحة التي ارتكبيا
جيش االحتالؿ 0يوـ الجمعة ،ضد الفمسطينييف العزؿ رغـ أنو لـ يتضمف إدانة الستيداؼ "مسيرة
العودة" .وقالت الرئاسة الفمسطينية ،إف االعتراضات األميركية في مجمس األمف الدولي ،عم مشروع
غطاء لمدولة العبرية الستمرار عدوانيا عم الشعب الفمسطيني ،وتشجعيا
بياف إلدانة مجزرة غزة ،تشكؿ
ً

عم تحدي ق اررات الشرعية الدولية الرامية إلنياء االحتالؿ.

وكاف مشروع البيان الذي جرى إحباطو ُيعرب عف قمؽ المجمس البالغ إزاء الوضع عم

حدود غزة،

وتأكيد حؽ االحتجاج السممي .كما ينص عم أسؼ المجمس لفقد أرواح الفمسطينييف األبرياء ،ودعوة إل

إجراء تحقيؽ في أحداث الجمعة في غزة .كما كاف يعرب عف قمؽ مجمس األمف البالغ إزاء الوضع عم
حدود غزة ،ويتضمف دعوة مجمس األمف إل

إجراء تحقيؽ مستقؿ وشفاؼ في ىذه األحداث ،واحتراـ

أيضا
القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف والقانوف اإلنساني الدولي ،بما في ذلؾ حماية المدنييف .وىو يتضمف ً
دعوة مجمس األمف جميع األطراؼ إل ممارسة ضبط النفس ومنع المزيد مف التىعيد.

وأدانت الجزائر بشدة المجزرة التي ارتكبتيا قوات االحتالؿ االسرائيمي ،داعيةً المجتمع الدولي إل "التعجيؿ
بتوفير الحماية التامة لمشعب الفمسطيني األعزؿ".
وأدانت روسيا استخداـ القوات اإلسرائيمية لمقوة بشكؿ عشوائي ضد المدنييف الفمسطينييف عم حدود قطاع
غزة .وأشار البياف إل أف موسكو تدعو األطراؼ إل االمتناع عف اتخاذ خطوات يمكف أف تؤدي إل
تأزـ الوضع يؤكد عم
"مزيد مف تفاقـ التوتر وتدىور الوضع" .وأضاؼ البياف" :إف ّ

ضرورة تكثيؼ
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الجيود الدولية بشكؿ سريع ،الستئناؼ البحث عف تسوية عادلة بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف عم أساس
عموما".
قانوني دولي معترؼ بو
ً

وأدانت منظمة التعاون اإلسالمي بشدة ،العدواف الغاشـ الذي تشنو قوات االحتالؿ اإلسرائيمي عم

العزؿ ،وجدد األميف العاـ التأكيد ،عم ضرورة انخراط المجتمع الدولي في "رعاية
المدنييف الفمسطينييف ّ
مسار سياسي يفضي ال تحقيؽ السالـ القائـ عم رؤية حؿ الدولتيف".
بينما دعت وزيرة خارجية االتحاد االوروبي ،فيدريكا موغيريني ،إل تحقيؽ مستقؿ حوؿ استخداـ القوات
حية ،مشيرةً إل أف "حرية التعبير والتجمع حؽ أساسي ال بد مف احترامو".
االسرائيمية لذخائر ّ

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+المركز الفمسطيني لإلعالـ +ىحيفة القدس المقدسية،
2018/4/01

العاىؿ السعودي يؤكد لترمب دعـ الرياض قياـ دولة فمسطينية وعاىمتيا القدس:
شدد خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ سمماف بف عبد العزيز آؿ سعود ،في اتىاؿ ىاتفي ،مع الرئيس
األميركي دونالد ترمب ،عم ضرورة "تحريؾ مسار عممية السالـ في الشرؽ األوسط ضمف جيود دولية".
وأكد العاىؿ السعودي ،مواقؼ المممكة الثابتة تجاه القضية الفمسطينية والحقوؽ المشروعة لمشعب
الفمسطيني في قياـ دولتو المستقمة وعاىمتيا القدس.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/4/3 ،
مقاالت وحوارات:
 7مميوف نسمة تعداد الفمسطينييف بالضفة والقطاع:
أظيرت معطيات التعداد الفمسطيني لعاـ  2017وجود  4.78مميوف فمسطيني عم األراضي المحتمة منذ
عاـ  ،1967منيـ  2.8مميوف في الضفة الغربية ،و 1.9مميوف في قطاع غزة .وأف قطاع غزة سجؿ
ثالث أعم نسبة سكانية في العالـ.
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ويتضح مف النتائج التي أعمنتيا ُعال عوض ،رئيسة جياز اإلحىاء المركزي الفمسطيني ،في مؤتمر

ىحفي براـ اهلل ،اليوـ األربعاء ،أف محافظة الخميؿ ىي األكثر سكاناً في الضفة الغربية في حيف أف
محافظة غزة ىي األكثر سكاناً في قطاع غزة.
ونفذ التعداد في  613تجمعا سكانيا في الضفة وغزة ،عم مساحة  6020كيمومترا ،وتضمف عدد السكاف
بشكؿ كامؿ ،حيث بمغ إجمالي عدد السكاف في فمسطيف  4مالييف و  780ألؼ و  978نسمة ،منيـ
 2.8مميوف في الضفة الغربية ،و 1.9مميوف ،وعدد سكاف محافظة القدس بمغ  435ألؼ نسمة.
مميونا و 980ألؼ فمسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ىـ مف الالجئيف.
وقالت عوض :إف
ً

وذكرت أف  393ألفاً يعيشوف في المنطقة المىنفة (ج) في الضفة الغربية التي تبمغ نحو  %60مف

مساحة الضفة وتقع تحت السيطرة اإلسرائيمية الكاممة.
وأضافت أنو يوجد في فمسطيف  929ألؼ أسرة ،منيا  594في الضفة و 334ألفا في قطاع غزة يشكموف
 %36مف األسر فمسطيف.
وأوضحت أف متوسط عدد المواليد انخفض مف  7مواليد في عاـ  1997إل أقؿ مف  5مواليد في العاـ
 ،2007أما متوسط حجـ األسرة انخفض إل قرابة  6مواليد بواقع  5:4في الضفة و 6:5في قطاع غزة.
وفي ما يتعمؽ بالزواج المبكر ،أشارت عوض إل

أنو شيد تطو ار إيجابيا ،حيث بمغ في عاـ 1997

حولي  %31في حيف وىمت إل  %11في العاـ  ،2017وأما في ما يتعمؽ بالتركيب العمري وىيكمية
المجتمع الفمسطيني فما يزاؿ مجتمعا فتيا ،نسبة األطفاؿ ما دوف  18عاما أىبحت تشكؿ  ،%47فيما
بمغت نسبة األفراد مف  60عاما فما أكثر  %5مف إجمالي عدد السكاف.
وفي ما يتعمؽ بميد الديانات فقد بمغت نسبة المسمميف  % 97.9والمسيحييف لـ يتجاوزوا  ،%1والسبب
الرئيس لو ىو اليجرة الخارجية ،فالتاريخ يقوؿ إف ثمث الفمسطينييف كانوا مسيحييف في عاـ  1948لكف
ىذا الرقـ آخذ في االنخفاض.
وعند الحديث عف الكثافة السكانية ،أشارت النتائج إل ارتفاع في الكثافة السكانية لتىؿ إل  509أفراد
لكؿ كيمومتر في الضفة و 5.203في قطاع غزة.
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وبينت أف إجمالي عدد السكاف في مناطؽ (ج) بمغ  393.163نسمة ،ويعيش قرابة مميوف  973بجوار
المستوطنات والجدار ،وأضافت أف معدالت األمية تالشت في فمسطيف؛ حيث كانت تشكؿ  %14في
عاـ  1997لتىبح أقؿ مف  %4في العاـ .2017
وفي ما يتعمؽ بالتحىيؿ العممي؛ تبيف ارتفاع في نسبة الحاىميف عم دبموـ متوسط فأعم  ،وىي أعم
في قطاع غزة منيا في الضفة الغربية ،والمشاركة في سوؽ العمؿ ال تزاؿ تشير إل وجود فجوة كبيرة بيف
اإلناث والذكور لممشاركة في سوؽ العمؿ.
وبينت أف معدؿ البطالة وىمت إل

 %26.3وتتركز في قطاع غزة بنسبة  %47و %12في قطاع

الضفة ،وىي تتركز في فئة الشباب الخريجيف ،حيث نىؼ الخريجيف مف الجامعات عاطموف عف العمؿ.
وبينت أنو يوجد أكثر مف ربع مميوف فرد يعاني مف إعاقة واحدة عم األقؿ في فمسطيف ،وىـ يشكموف
 %5مف إجمالي السكاف في الضفة و %7مف السكاف في قطاع غزة ،وقد شيد انتشار اإلعاقات ارتفاعا
مقارنة بالتعداد السابؽ ،منيـ  35.657طفال ربعيـ غير ممتحقيف بالتعميـ.
وفيما يتعمؽ بالمباني؛ ىناؾ  627.488مبن في فمطسيف وأكثر مف مميوف شقة أو مسكف ،وىناؾ حوالي
 125ألؼ مبن في فمسطيف إما ٍ
خاؿ أو مغمؽ  %70منيا في الضفة الغربية.
أما عدد المنشآت ،فقد بمغ  158573منشأة في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وقد انخفض عدد المنشآت
في الضفة وارتفع في قطاع غزة مقارنة بيف التعداديف ،وىذه النشاطات ىي ذات طابع خدمي في جميا.
أما توزيع العامميف؛ فقد بمغ حواؿ  444ألؼ عامؿ وعاممة بمنشآتنا مف أىؿ  900ألؼ عامؿ وعمالة
في فمسطيف %96 ،مف الذكور و %4مف اإلناث .وكذلؾ  %96مف المنشآت تشكؿ أقؿ مف  4عامميف
فيما تشكؿ الباقي أكثر مف  10عامميف.
وفي السياؽ قالت عوض :إف التعداد بنتائجو أكد أف شعبنا ىو شعب فتي متعمـ وشعب مقاوـ ويحب
الحياة ،ونتائج التعداد تؤكد أف فمسطيف ستبق بخير ويبق األمؿ بغد أفضؿ.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/3/29 ،

06

ابف سمماف وكوشنر بحثا ىفقة القرف  ..ما الخطوة المقبمة؟
كشفت ىحيفة ىآرتس "اإلسرائيمية" ،اليوـ األحد ،أف جاريد كوشنر ،مستشار الرئيس األمريكي دونالد
ترمب وىيره ،أمض ساعات مع ولي العيد السعودي األمير محمد بف سمماف في واشنطف؛ لبحث ما
تسم "ىفقة القرف".
وقالت الىحيفة إف كوشنر كرس في األسبوع الماضي أمسيتيف لمحادثات مطولة مع األمير محمد بف
سمماف حوؿ الموضوع.
وقبؿ أسبوع مف ذلؾ ،استضاؼ كوشنر والمبعوث األمريكي الخاص المكمؼ بالمفاوضات الدولية جيسوف
غرينبالت اجتماعا ضـ ممثميف عف عشريف دولة ،بما فييا "إسرائيؿ" وعدد مف الدوؿ العربية ،في حيف
قاطعتو السمطة الفمسطينية.
بعد جدوؿ زمني لإلعالف عف
ونقمت ىآرتس عف مىدر رفيع في البيت األبيض قولو إنو ال يوجد ُ

الوضع السياسي في إسرائيؿ ،والوضع األمني
الخطة ،واف مف االعتبارات التي ستؤثر عم موعد النشر
َ
في غزة والضفة الغربية ،وردود العالـ العربي عم قرار ترمب المتوقع باالنسحاب مف االتفاؽ النووي مع
إيراف.
كما نقمت ىآرتس عف مىادر "إسرائيمية" رفيعة المستوى أف الخطة األمريكية ستتضمف عناىر ال يرغب
وتجميد البناء خارج الكتؿ
بنياميف نتنياىو في الموافقة عمييا ،ومنيا إعالف أبوديس عاىمة لفمسطيف،
ُ

االستيطانية الكبرى في الضفة الغربية المحتمة.

ويقوؿ مسؤولوف أمريكيوف إف ترمب سيكشؼ قبؿ منتىؼ العاـ الجاري عف خطة لتسوية الىراع
الفمسطيني اإلسرائيمي.
وأوضحوا أف ىذه الخطة ستكوف شاممة وتتجاوز األطر التي وضعتيا اإلدارات األمريكية السابقة ،وتتناوؿ
كؿ القضايا الكبرى ،مف ضمنيا القدس والحدود والالجئوف ،وتكوف مدعومة بأمواؿ مف السعودية ودوؿ
خميجية أخرى لىالح الفمسطينييف.
ويرفض الفمسطينيوف ما أطمؽ عمييا ىفقة القرف كونيا محاولة لتغييب الحقوؽ الفمسطينية ومنح
االحتالؿ حقا في أرض فمسطيف.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/4/1 ،
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تقرير 1045 :وحدة استيطانية يجري بناؤىا في مستوطنات القدس
كشفت مىادر عبرية النقاب عف أف ٘ٗٓٔ وحدة استيطانية جديدة يجري بناؤىا في عدة مستوطنات
بالقدس المحتمة ،وذلؾ بعد أف ىادقت ما يسم بػ"المجنة المحمية لمتنظيـ التابعة" لبمدية االحتالؿ عم
بناء ثالثة اآلؼ وحدة جديدة في مستوطنة "غيمو" وحدىا.
وذكرت أسبوعية "كوؿ ىعير" أف "شركة تسرفتي شمعوف" لمبناء بدأت األسبوع الماضي بإقامة مشروع
استيطاني جديد في مستوطنة "بسغات زئيؼ" ،يتكوف مف ٕ ٜوحدة استيطانية في أربعة مباف ،يتراوح
عدد الطوابؽ فييا بيف  ٛ - ٙطوابؽ.
وقاؿ آفي تسرفتي نائب مدير عاـ الشركة في احتفاؿ وضع حجر األساس إلقامة المشروع ،بأف ىذه ىي
المرحمة األول مف المشروع الذي سيتضمف ٖٓٓ وحدة جديدة ،تقاـ قرب المخرج الشمالي لممستوطنة
قرب شارع  ٜٓ-وسكة القطار الخفيؼ.
وأنيت شركة "ع .أىاروف" األسبوع الماضي تسويؽ ٘ ٙوحدة استيطانية في مشروع "البارؾ في بسغات
زئيؼ" الذي أقيـ في شارع سمحو ىولتسبيرغ مقابؿ متنزه أشجار وقرب مراكز تجارية وسكة القطار
الخفيؼ.
مف جية ثانية تنفذ شركة "أزوريـ" مشروعاً في مستوطنة "موشيو عيميت"عم سفح جبؿ يتضمف ٕٕٔ
وحدة استيطانية وتمكنت مف إنياء المرحمة األول مف المشروع والتي تتضمف ٔ ٜوحدة.
ويقاـ المشروع عم

مساحة ٘٘ دونماً ،منيا متنزه بمساحة  ٔٙدونماً ومف المتوقع أف تىؿ كمفة

المشروع ال حوالي سبعة مالييف شيكؿ.
وتقوـ شركة "دونو" بتنفيذ مشروع "دونو غيمو" في مستوطنة غيمو وأعمنت مف تسويؽ ٗ ٝٙمف مساكف
المشروع البالغ عددىا ٖٔٔ وحدة استيطانية تقاـ في خمسة مباني كؿ منيا يتكوف مف عشرة طوابؽ.
وقاؿ إييود سباف نائب مدير عاـ الشركة" :ىذه منطقة لـ تقـ فييا مشاريع كبيرة منذ فترة طويمة"
وكانت "المجنة المحمية لمتنظيـ والبناء" في بمدية االحتالؿ قد ىادقت عم مشروع لبناء ثالثة آالؼ وحدة
استيطانية جنوب شرؽ المستوطنة في شارع شمومو دوغو وسط حي "أحوزه"
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وأعمنت شركة "يورو إسرائيؿ" عف بيعيا ٕٓ وحدة مف مشروع "يورو بسغات زئيؼ" في مستوطنة بسغات
زئيؼ ،الذي يقاـ عم حدود مسار القطار الخفيؼ وقرب مركز التسوؽ بسغات زئيؼ ،والذي يتضمف
ٕٕٔ وحدة.
وتقوـ الشركة المذكورة في ىذه األياـ بتنفيذ أربعة مشاريع استيطانية ،اثناف منيا في مستوطنة "بسغات
زئيؼ" ،يتكوف األوؿ مف ٕٗ وحدة والثاني مف ٕٕٔ وحدة ،أما المشروع الثالث فتتـ إقامتو في مستوطنة
"ىار حومو  -جبؿ ابو غنيـ  -ويتكوف مف ٕٕٔ وحدة استيطانية ،كما تنفذ مشروعاً في مستوطنة "النبي
يعقوب" يتكوف مف  ٚٛوحدة استيطانية.

المركز الفمسطيني لالعالـ2018/4/2 ،
ولي العيد السعودي بف سمماف" :لدينا الكثير مف المىالح مع الدولة العبرية"
قاؿ ولي العيد السعودي محمد بف سمماف في لقاء مع مجمة "ذي أتالنتيؾ" ونقمت قناة "الجزيرة" القطرية
بعضا مما جاء فيو انو "مف حؽ الفمسطينييف واإلسرائيمييف العيش عم أراضييـ
مساء يوـ اإلثنيف (ً )4/2
وأف الدوؿ العربية تدعـ التوىؿ التفاؽ سالـ بيف الجانبيف".

ولفت بف سمماف في لقاءه مع مجمة "ذا أتالنتيؾ" األميركية الشيرية ،إل أنو ستكوف ىناؾ مىالح بيف
إسرائيؿ ودوؿ الخميج في حاؿ تـ التوىؿ التفاؽ سالـ.
وفي معرض رده عم سؤاؿ لمراسؿ المجمة" ،عما إذا كاف يحؽ لمشعب الييودي في إقامة دولة قومية في
جزء مف /موطف أجداده ،"/قاؿ بف سمماف "أعتقد أف كؿ شعب ،في أي مكاف ،لو الحؽ في العيش
بسالـ ،ومف حؽ الفمسطينييف واإلسرائيمييف العيش في أرضيـ الخاىة ،لكف يجب أف يكوف لدينا اتفاؽ
سالـ لضماف االستقرار لمجميع وإلقامة عالقات طبيعية".
واعتبرت المجمة تىريحات ولي العيد السعودي بأنيا األول مف نوعيا لزعيـ عربي يعترؼ بحؽ "الشعب
الييودي" في أف يكوف لو دولة قومية خاىة بو.
وفي رده عم سؤاؿ عما إذا كاف لديو اعتراض ديني عم وجود إسرائيؿ ،قاؿ ولي العيد السعودي "لدينا
مخاوؼ دينية حوؿ مىير المسجد األقى وحوؿ حقوؽ الشعب الفمسطيني ،وليس لدينا أي اعتراض
عم أي أشخاص آخريف".
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ولفت إل

أنو ال مشكمة لمسعودية مع الييود ،وقاؿ "سوؼ تجد الكثير مف الييود في المممكة العربية

السعودية يأتوف مف أميركا ،ويأتوف مف أوروبا ،وليس ىناؾ مشكمة بيف المسيحييف والمسمميف والييود ،ال
نجد مشاكؿ مع أحد في العالـ بغض النظر عف الديف".
وردا عم

سؤاؿ حوؿ ما إذا كانت الخالفات مع إيراف تقرب السعودية مف إسرائيؿ ،قاؿ بف سمماف

ٍ
متناـ ،وبالطبع ىناؾ الكثير مف
"إسرائيؿ دولة اقتىادية كبيرة جدا مقارنةً بحجميا ،ولدييا اقتىاد
المىالح التي نتقاسميا مع إسرائيؿ ،واذا كاف ىناؾ سالـ ،سيكوف ىناؾ الكثير مف التعاوف بيف إسرائيؿ
ومجمس التعاوف الخميجي ودوؿ أخرى مثؿ مىر واألردف".
وشبو بف سمماف المرشد األعم اإليراني عمي خامنئي بأنو "أسوأ مف ىتمر" .قائال "لـ يفعؿ ىتمر ما حاوؿ
المرشد األعم فعمو ،حاوؿ ىتمر احتالؿ أوروبا ،بينما خامنئي يحاوؿ غزو العالـ" مشي ار إل أف مشكمة
السعودية مع إيراف ليست دينية إنما بسبب محاوالت تدخميـ في شؤوف المممكة.
واعتبر أف إيراف و "اإلخواف المسمميف" و "القاعدة " و"داعش" يمثموف "مثمث الشر" في الشرؽ األوسط،
وأف كال منيـ يعتبر "منظمة إرىابية تحاوؿ فرض أيديولوجياتيا الخاىة بيا".
وحوؿ األزمة مع قطر ،وامكانية أف تكوف ىناؾ عالقة ودية مف جديد معيا ،قاؿ بف سمماف "يجب أف
يحدث في يوـ ما ،ونأمؿ أف يتعمموا بسرعة ،وذلؾ يعتمد عمييـ".
وتطرقت المجمة في لقائيا المطوؿ مع ولي العيد السعودي لمعديد مف القضايا التي تيـ المنطقة،
والسعودية وما يتعمؽ بقوانينيا الجديدة بشأف النساء والحريات وغيرىا.

ىحيفة القدس المقدسية2018/4/2 ،
 2886انتيا ًكا لالحتالؿ في الضفة والقدس خالؿ شير مارس الماضي:
شيد شير مارس  -آذار مف عاـ  ،2018ما يزيد عف  2886انتيا ًكا لقوات االحتالؿ الىييوني في
الضفة الغربية والقدس المحتمة.
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وأفادت إحىائية ىادرة عف الدائرة اإلعالمية لحركة حماس في الضفة ،أف  476انتيا ًكا مف مجموع
االنتياكات وقعت في محافظة القدس وحدىا؛ بينيا استشياد مواطف واىابة  106آخريف ،واعتقاؿ
واحتجاز ما يزيد عف .187
إف عدد االقتحامات والمداىمات والحواجز التي نفذىا جيش االحتالؿ بمغ ،64
وقالت اإلحىائية ّ
باإلضافة لػ  7حاالت ىدـ ومىادرة ممتمكات ،فضالً عف انتياكات أخرى.

أف قوات االحتالؿ قتمت  4فمسطينييف في الضفة الغربية 2 ،منيـ في الخميؿ ،وواحد في كؿ
وأضافت ّ

اطنا  154منيـ في محافظة نابمس.
مف القدس ونابمس ،كما أىيب  458مو ً
وحوؿ اعتقاالت االحتالؿ ،أشار التقرير إل

أف محافظة القدس ناليا النىيب األعم

مف عدد

االعتقاالت بواقع  179اعتقاالً ،تمتيا الخميؿ بواقع  88حالة اعتقاؿ ،ثـ راـ اهلل بػ  ،72ونابمس بػ  ،62ثـ
بيت لحـ بػ  ،41وجنيف بػ  30حالة اعتقاؿ ،باإلضافة لػ  22في كؿ مف قمقيمية وطولكرـ ،و 19اعتقاالً
في سمفيت ،و 17في أريحا ،و 3في طوباس.
وعمدت قوات االحتالؿ -بحسب اإلحىائية -إل ىدـ وتدمير  9منازؿ 7 ،منيا في القدس ،وواحد في
اطنا مف السفر مف أنحاء الضفة
كؿ مف بيت لحـ وأريحا ،وأبعدت مقدسيًّا عف المدينة ،ومنعت  277مو ً
والقدس.

اقتحاما لممسجد األقى
وأوضح التقرير أف المستوطنيف نفذوا 22
ً

تحت حماية قوات االحتالؿ ،بواقع

مستوطنا ،بزيادة أكثر مف  500مستوطف عف شير شباط ،كما ُسجؿ  65اعتداء لممستوطنيف
1523
ً

تنوعت بيف قطع طرؽ واعتداء بالضرب واعتداء عم األراضي والمحاىيؿ.

عاما) ،بعد
ومف أبرز األحداث التي شيدىا شير مارس ،استشياد الشاب محمد زيف الجعبري (ً 24

إىابتو بجراح خطيرة بمواجيات مع االحتالؿ في منطقة الزاوية وسط الخميؿ.

عاما) مف سكاف قرية عوريؼ خالؿ مواجيات مع قوات
وقد استشيد الشاب عمير عمر شحادة (ً 19

االحتالؿ في قرية عوريؼ أثناء محاولة المواطنيف التىدي العتداء مجموعة مف المستوطنيف عم

عاما) ،مف سكاف بمدة عقربا
منازليـ في القرية ،إضافة الستشياد عبد الرحمف ماىر بني فضؿ (ً 28
بمحافظة نابمس جراء إطالؽ قوات االحتالؿ النار عميو بحجة طعنو حارس أمف ىييوني في البمدة

القديمة بمدينة القدس.
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عاما) ،مف سكاف بمدة دو ار بعد
كما أعمف عف استشياد األسير المحرر حسف يوسؼ الشوامرة (ً 53
إىابتو بمرض السرطاف داخؿ سجوف االحتالؿ؛ حيث تفاقـ وضعو الىحي نتيجة لإلىماؿ الطبي.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/4/3 ،
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