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الخبر الرئيس:
االحتالؿ يشرع بإنشاء جسر سياحي لممشاة جنكب
المسجد األقصى

أبرز العناوين:


"إسرائيؿ" ىدمت  132منشأة بالقدس عاـ 2017

 االحتالؿ يقر إقامة  2270كحدة استيطانية لتكسيع مستكطنات الضفة الغربية


ترمب ييخرج القدس مف المفاكضات كالخارجية األميركية تتمسؾ بيا كإحدل قضايا “الحؿ النيائي”

فكر
 مؤسسة القدس الدكلية :الجميكر الفمسطيني جدد مكقفو ضد ثيكفيمكس كندعك إلى إقالتو نا
 الشعبية :سنطمب محاسبة عباس عمى عدـ تنفيذ ق اررات المركزم

 عريقات :لف نرضى بأم عركض لممفاكضات ما لـ يتـ إسقاط إعالف ترمب بشأف القدس
***

شؤون المقدسات:
حفريات لالحتالؿ كىدـ سكر المقبرة اليكسفية بالقدس:
ىدمت بمدية االحتالؿ في القدس المحتمة سكر المقبرة اليكسفية ،المالصؽ تماما لباب األسباط الخارجي،
بالقدس المحتمة ،كسط حفريات بالمنطقة.
كأفاد مدير مركز المخطكطات كالتراث اإلسالمي بالمسجد األقصى ،رضكاف عمرك ،أف سمطات االحتالؿ
مشير إلى أف حفريات الجرافة
نا
تماما،
تجرم حفريات عميقة بالجرافات منذ عدة أياـ أماـ باب األسباط ن
كصمت ظير اإلثنيف ( )1/8إلى مداميؾ أثرية قريبة مف عتبة باب األسباط اإلسالمي العريؽ .كذكر أف
سمطات االحتالؿ أزالت درج المقبرة التاريخي قبؿ أسابيع قميمة ،كمنعت مركر المشاة مف باب األسباط
باتجاه الشماؿ .كنٌبو إلى تصاعد كتيرة العمؿ التيكيدم اليكمي كالعمني بعد إعالف الرئيس األميركي دكنالد

ترمب.

ييشار إلى أف سمطات االحتالؿ بدأت بعد ىبة باب األسباط في يكليك /تمكز  ، 2017بتنفيذ مشركع
ائيا ،كحدائؽ تكراتية ،كمراكز سياحية استيطانية ،كمنظكمة مراقبة أمنية.
تيكيدم ضخـ يضـ قطار ىك ن

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/1/8 ،

االحتالؿ يشرع بإنشاء جسر سياحي لممشاة جنكب المسجد األقصى:
أفاد مركز معمكمات كادم حمكة ،يكـ الثالثاء ( ،)1/9بأف طكاقـ مشتركة تابعة لمؤسسات االحتالؿ
(البمدية ،كاآلثار ،كالطبيعة) شرعت بكضع الممسات األكلى لتنفيذ مخطط إنشاء جسر سياحي لممشاة في
بمدة سمكاف جنكب المسجد األقصى المبارؾ.
كسمطتي "اآلثار" ك"الطبيعة" التابعتيف لالحتالؿ،
كأكضح المركز أف طكاقـ مشتركة مف بمدية االحتالؿ
ٌ
بحراسة مشددة ،اقتحمت حي كادم الربابة في سمكاف ،يكـ اإلثنيف ( ،)1/8كشرعت بأعماؿ حفر في عدة
تمييدا إلقامة جسر سياحي لممشاة .كأضاؼ المركز أف الجسر يربط بيف حي
مناطؽ بأراضي الحي
ن

مركر بحي كادم الربابة ،بإشراؼ ما يسمى "سمطة تطكير القدس" .كيبمغ
نا
الثكرم كمنطقة النبي داكد،
مترا.
مترا ،بارتفاع  30ن
طكؿ الجسر المنكم إقامتو  197ن
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كأشار إلى أف طكاقـ بمدية االحتالؿ أجرت عمميات حفر بكاسطة آليات ضخمة في عدة نقاط في حي
كبيف المركز أف
كادم الربابة ،لفحص التربة كلمحاكلة كضع كتثبيت أساسات لمجسر المنكم إقامتوٌ .

سكاف المنطقة مف أصحاب األراضي المستيدفة ،منعكا طكاقـ االحتالؿ مف االستمرار في عمميات
الحفر ،كخالؿ ذلؾ انتقمت الطكاقـ ألعماؿ حفر داخؿ البؤرة االستيطانية في الحي.

كقاؿ نائب محافظ القدس عبد اهلل صياـ ،إف بمدية االحتالؿ في القدس تخطط لبناء ىذا الجسر لمصمحة
ما يسمى "مدينة داكد" كالحكض المقدس الذم تسعى إلقامتو ،في كقت منعت فيو سمطات االحتالؿ
المكاطنيف في المنطقة مف استخداـ أراضييـ حتى إشعار آخر؛ األمر الذم يعني مصادرتيا لصالح
مشاريع استيطانية .كحذر صياـ مف خطكرة ىذه الحفريات التي كصمت إلى أساسات المسجد األقصى
المبارؾ ،كنتج عنيا تشققات في جدراف المنازؿ المحيطة.

ككالة األنباء كالمعمكمات الفمسطينية "كفا"2018/1/9 ،
مستكطنكف يقتحمكف باحات المسجد األقصى:
أفاد المنسؽ اإلعالمي لدائرة األكقاؼ االسالمية في القدس فراس الدبس ،يكـ األربعاء ( )1/3بأف المسجد
اج تممكدية رسمية ألحد المستكطنيف ،بمباركة شرطة االحتالؿ كمرافقتيا
األقصى المبارؾ شيد طقكس زك و
لممستكطنيف المقتحميف لممسجد المبارؾ .ككانت مجمكعات مف المستكطنيف اقتحمت المسجد األقصى مف
باب المغاربة بحراسة مشددة مف قكات االحتالؿ كنفذت جكالت استف اززية كمشبكىة في المسجد المبارؾ.
كفي السياؽ ،جددت الحككمة الفمسطينية مطالبتيا المجتمع الدكلي كاألمتيف العربية كاإلسالمية بتحرؾ
فكرم ازاء اإلجراءات االحتاللية اإلسرائيمية المتصاعدة ضد المسجد األقصى كمدبينة القدس المحتمة.
كقاؿ المتحدث الرسمي باسـ الحككمة يكسؼ المحمكد إف تأدية مستكطنيف طقكس زكاج داخؿ المسجد
كمزدكجا ضد أقدس مقدسات العرب كالمسمميف".
اعتداء فاح نشا
األقصى المبارؾ خالؿ اقتحامو يعتبر "
ن
ن

مستكطنا ،يكـ الخميس ( ،)1/4المسجد األقصى المبارؾ ،مف جية باب المغاربة بحراسة
فيما اقتحـ 60
ن

معززة كمشددة مف قكات االحتالؿ.

كأدل عشرات اآلالؼ مف المصميف مف القدس كاألراضي المحتمة عاـ  48صالة الجمعة ( )1/5كسط
أجكاء جكية باردة كأمطار غزيرة كسط إجراءات أمنية إسرائيمية مشددة عمى أبكاب المدينة كأبكاب األقصى
كالتدقيؽ في ىكيات المصميف كخاصة الشباف .كانتقد خطيب المسجد األقصى المبارؾ ،مفتي القدس،
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الشيخ محمد حسيف ،التقصير في تنفيذ ق اررات القمـ العربية السابقة كبإعالف سحب السفارات مف كؿ
دكلة تنقؿ سفارتيا إلى مدينة القدس.
كاستأنفت الجماعات الييكدية صباح األحد ( ،)1/7اقتحاماتيا االستف اززية لممسجد األقصى المبارؾ مف
باب المغاربة ،بحراسة مشددة مف قكات االحتالؿ الخاصة ،في الكقت الذم انتشر فيو المصمكف عبر
حمقات العمـ ،في باحات المسجد.
مستكطنا اقتحمكا
كقاؿ مصدر في دائرة "األكقاؼ اإلسالمية" بالقدس المحتمة ،يكـ اإلثنيف ( )1/8بأف 67
ن

المسجد ،كسط حماية عناصر مف الشرطة اإلسرائيمية كالقكات الخاصة المسمٌحة .كأضاؼ أف 25
مستكطنا مف الطالب الييكد اقتحمكا األقصى خالؿ الفترة ذاتيا ،الفتنا إلى أف ىؤالء تسمح الشرطة
ن

محدد ،باستثناء اقتحاـ المصميات المسقكفة.
لبعضيـ بالتجكؿ في جميع باحات المسجد ،دكف مسار ٌ
عنصر مف مخابرات االحتالؿ المسجد األقصى ضمف الجكلة االستكشافية الصباحية.
نا
كاقتحـ 25

مستكطنا اقتحمكا باحات األقصى ،كأضافت أف
كقالت ككالة "قدس برس" ،يكـ الثالثاء ( ،)1/9إف 35
ن

خمسة عناصر مف مخابرات االحتالؿ اقتحمكا المسجد ضمف الجكلة االستكشافية الصباحية.

ككالة األنباء كالمعمكمات الفمسطينية "كفا" +المركز الفمسطيني لالعالـ2018/1/9 ،
شؤون المقدسيين:
المؤتمر الكطني الشعبي لمقدس ينظـ حممة "شتاء دافئ" لدعـ سكاف جبؿ البابا
قاـ كفد مف المؤتمر الكطني الشعبي لمقدس برئاسة مدير ممؼ "بادية القدس" حسيف أبك داىكؾ ،يكـ
الخميس ( ،)1/4بتكزيع "مدافئ" ،ضمف الدفعة األكلى مف "حممة شتاء دافئ" عمى سكاف جبؿ البابا
الميدد باليدـ ،التابع لبمدة العيزرية شرقي القدس المحتمة.
يذكر أف سكاف جبؿ البابا المحاذية لبمدة العيزرية شرقي القدس المحتمة الذم يقطنو  56عائمة ييددىا
االحتالؿ بالزكاؿ كالتيجير ،كذلؾ ضمف مشركع االحتالؿ األخطر عمى الجبؿ ككؿ المناطؽ المحاذية
المعركؼ بػ "إم "1الذم يقكـ عمى فصؿ الضفة الغربية كتشريد بادية القدس كينشئ آالؼ الكحدات
االستيطانية ككذلؾ الشكارع كالمصانع عمى حساب الكجكد العربي الفمسطيني.

ككالة األنباء كالمعمكمات الفمسطينية "كفا"2018/1/4 ،
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خالؿ " ..2017إسرائيؿ" ىدمت  132منشأة بالقدس:
أكضحت معطيات التقرير الصادر عف مركز "القدس لممساعدة القانكنية كحقكؽ اإلنساف" ،يكـ الثالثاء
( ،)1/8أف آليات االحتالؿ اإلسرائيمي ىدمت  132منشأة سكنية كتجارية كزراعية في مدينة القدس
كضكاحييا ،خالؿ عاـ  2017الماضي.
سكنيا ،ك 20منشأة تجارية ،ك 17حظيرة لتربية
كبينت أف مف ضمف المنشآت التي تـ ىدميا  65منزالن
ٌ
ن

األغناـ ،فضالن عف  6منازؿ قيد اإلنشاء ،ك 7غرؼ زراعية ،إلى جانب مخازف كمكاقؼ لممركبات.
كأسفرت عمميات اليدـ اإلسرائيمية في مدينة القدس المحتمة كضكاحييا العاـ الماضي ،عف تشريد 240
فمسطينيا؛ نصفيـ مف األطفاؿ ،بحسب ما كثٌقو التقرير.
لتجنب دفع
اطنا
مقدسيا عمى ىدـ منازليـ "ذاتيا"ٌ ،
كفي السياؽ ذاتو ،أجبرت السمطات اإلسرائيمية  25مك ن
ن

الغرامات كتكاليؼ اليدـ الباىظة التي تفرضيا بمدية القدس االحتاللية عمييـ .كذكر المركز الحقكقي
الفمسطيني ،أف سمطات االحتالؿ تتذرع بثالث حجج ليدـ المنشآت الفمسطينية؛ كىي البناء مف دكف
اع أمنية أك ألسباب عقابية.
ترخيص ،كاليدـ لدك و

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/1/8 ،
مكاجيات في أحياء القدس المحتمة كتضييؽ عمى المقدسييف:
اقتحمت قكات معززة مف جنكد االحتالؿ كالكحدات الخاصة عصر الخميس ( )1/4بمدة سمكاف كشرعت
بتصكير الشكارع كالطرقات في خطكة مريبة شكؾ األىالي في نكاياىا ،كتصدل شباف كأطفاؿ البمدة ليذه
القكات بالحجارة كالزجاجات الفارغة ،فيما أمطر االحتالؿ البمدة بالقنابؿ الصكتية كالغازية السامة المسيمة
لمدمكع .في السياؽ ،اقتحمت قكات االحتالؿ بمدة العيسكية كسط القدس المحتمة ،كتصدل ليا أبناء البمدة
بالحجارة كالزجاجات الفارغة كالحارقة كالمفرقعات النارية ،كقد امتدت المكاجيات لمعديد مف أحياء البمدة
دكف ابالغ عف اعتقاالت أك إصابات.
كأصيب  5مكاطنيف ،يكـ السبت ( ،)1/6بقنابؿ االحتالؿ الصكتية خالؿ قمع شرطة االحتالؿ ليـ خالؿ
كقفة ينظمت في شارع صالح الديف بمدينة القدس المحتمة لمتنديد "بقرار ترمب".
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كأصيبت مقدسية برضكض في يدىا ،خالؿ تفريؽ قكات االحتالؿ المدججة بالسالح ،عصر األحد
تضامنا مع األسيرة المقدسية المصابة إسراء جعابيص
( ،)1/7كقفة في باب العمكد بالقدس المحتمة؛
ن

عاما.
التي تمضي ٌ
مدة محككميتيا  11ن

كتمكف مقاكمكف شباف مف بمدة أبك ديس فجر اإلثنيف ( )1/8مف تحطيـ كاميرات مراقبة عمى الجدار
كاحداث ثغرة فيو شرؽ القدس .فيما اعتدت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي ،عمى الشاب أيمف لطفي دارم ،في

بمدة العيسكية كسط القدس المحتمة ،بالضرب المبرح خالؿ االقتحاـ الكاسع لقكات االحتالؿ لمبمدة .كفي
ذات الكقت اقتحمت قكات االحتالؿ ،مخيـ شعفاط كسط المدينة مف جية الحاجز العسكرم القريب مف
مدخؿ المخيـ ،كشرعت بإطالؽ قنابؿ صكت حارقة كأخرل غازية سامة مسيمة لمدمكع.
كمنعت مخابرات كشرطة االحتالؿ ،ظير الثالثاء ( ،)1/9عقد مؤتمر صحفي ،كاف مف المقرر في فندؽ
"الدار" بحي الشيخ جراح كسط القدس ،بعنكاف "أما آف لمعالـ أف يسمع صرخة القدس" .ككاف مف المقرر
أف يتحدث في المؤتمر عدد مف الشخصيات المقدسية حكؿ ما آلت اليو األكضاع في المدينة ،كتداعيات
قرار الرئيس األميركي دكنالد ترمب المشؤكـ ،كاستغالؿ االحتالؿ لو في حسـ قضية القدس.

ككالة األنباء كالمعمكمات الفمسطينية "كفا" +المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/1/9 ،
كيفرج عف آخريف:
كيبعد ي
االحتالؿ يمدد تكقيؼ عدد مف المقدسييف ..ي

قضت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي ،مساء األربعاء ( ،)1/3عمى األسػير المقدسػي أشػرؼ مكسػى عطػكاف
عامػ ػا) ب ػػالحبس المنزل ػػي المفت ػػكح ،كدف ػػع كفال ػػة مالي ػػة بقيم ػػة  30أل ػػؼ ش ػػيقؿ ،كمنع ػػو م ػػف
الس ػػاليمة ( 25ن
التكاص ػػؿ م ػػع األس ػػرل ،كش ػ و
ػير
ػرط لإلفػ ػراج عن ػػو .كج ػػاءت قػ ػ اررات االح ػػتالؿ بع ػػد قض ػػاء الس ػػاليمة  25ش ػ نا
بسجكنو ،عممان انو مف سكاف حي كادم قدكـ ببمدة سمكاف جنكب المسجد األقصى.

عاما)
كاستدعت سمطات االحتالؿ ،يكـ الخميس ( ،)1/4الطفؿ المقدسي القاصر يكسؼ فكاز برقاف ( 11ن

مف بمدة سمكاف لمتحقيؽ معو .فيما مددت محكمة االحتالؿ اعتقاؿ األسيرة فدكل حمادة كالشاب فؤاد أحمد
القاؽ ،كالشاب المصاب مكسى القضماني .ييذكر أف الشاب القضماني مف حي الصكانة اعتقؿ بعد
إصابتو بالرصاص بأطرافو السفمية كبقي عدة أياـ قيد االعتقاؿ كالتحقيؽ في المستشفى قبؿ نقمو إلى

مركز تكقيؼ كتحقيؽ "المسككبية" غربي القدس المحتمة ،كمنو إلى سجف "ريمكف".

ككالة األنباء كالمعمكمات الفمسطينية "كفا"2018/1/4 ،
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االحتالؿ يعتقؿ عددان مف المقدسييف:
اعتقمت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي ،فجر الثالثاء ( ،)1/3الشاب عبادة عزاـ الرفاعي مف بمدة عناتا شماؿ
عاما) مف حي جبؿ المكبر جنكب
شرؽ القدس المحتمة .كما اعتقمت الطفؿ زيداف عطا عكيسات ( 14ن

شرؽ القدس المحتمة بعد أف اعتدت عميو بالضرب كسحبتو أرضان.

كقاؿ مدير مركز معمكمات كادم حمكة/سمكاف جكاد صياـ إف قكات االحتالؿ أكقفت مساء الخميس ()1/4
مركبة تق ٌؿ ثالثة شباف خالؿ مركرىا في شارع العيف ببمدة سمكاف ،كاعتدت عمييـ لينتيي األمر باعتقاؿ
الشاب صالح عكيضة ،كتزامف ذلؾ مع إلقاء القنابؿ الصكتية كاألعيرة المطاطية لمنع األىالي المتكاجديف
في المنطقة مف االقتراب لتخميص ىذا الشاب كمنع اعتقالو.
عاما) ،مف سكاف حي جبؿ المكبر جنكب شرؽ القدس
كسمٌـ الفتى الفمسطيني أدىـ جعابيص ( 18ن
المحتمة ،صباح األحد ( ،)1/7نفسو لسجف الرممة ،لقضاء فترة محككميتو بالسجف مدة عشرة شيكر .فيما
اعتقمت الشرطة اإلسرائيمية صباح األحد ،شابيف مف القدس ،بتيمة خطٌ عبارات عمى جدار مكقع لمبناء
فتييف
في المدينة تدعك إلى إطالؽ سراح الفتاة عيد التميمي .كاعتقمت قكة مف الشرطة اإلسرائيميةٍ ،
مقدسييف بحجة إلقائيما الحجارة تجاه عمى حافمة لممستكطنيف شماؿ مدينة القدس.

قطنة شماؿ
كاعتقمت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي فجر اإلثنيف ( ،)1/8المحامي عماد الفقيو مف منزلو ببمدة ٌ

عاما) مف منزلو في
غرب القدس المحتمة ،كما اعتقمت الطفؿ المقدسي القاصر ميدم مفيد خصكر ( 12ن

حي بئر أيكب ببمدة سمكاف جنكب المسجد األقصى المبارؾ.

كاعتقمت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي ،فجر الثالثاء ( ،)1/9أربعة شباف مف مناطؽ مختمفة بمدينة القدس،
كحكلتيـ إلى مراكز تكقيؼ كتحقيؽ تابعة ليا .فيما أكقفت قكات االحتالؿ اإلسر شابيف مف المصميف
ٌ
داخؿ المسجد األقصى المبارؾ ،كاقتادتيما إلى خارج المسجد مف جية باب السمسة دكف معرفة األسباب.
كاعتقمت سمطات االحتالؿ ثالثة نشطاء مقدسييف ،ىـ :عبد المطيؼ غيث ،كأحمد الصفدم ،كىاني
العيساكم ،خالؿ اقتحاميا لفندؽ مقدسي بحي الشيخ جراح.
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كاعتقمت قكات كبيرة مف شرطة االحتالؿ عصر الثالثاء ،ابنة شقيقة الشيخ األسير رائد صالح مف أـ
الفحـ داخؿ األراضي المحتمة عاـ  .48ككانت "منتيى المقدسية" قد أنيت إبعادىا عف األقصى قبؿ أقؿ
مف أسبكع.

المركز الفمسطيني لالعالـ+صحيفة القدس المقدسية +ككالة األنباء كالمعمكمات الفمسطينية "كفا"،
2018/1/9
الكاليات المتحدة تعمف نيتيا فحص المنياج الفمسطيني ك"التربية" تستنكر:
أعمف مراقب الدكلة األمريكي لكيس دكداركف ،عف نيتو فحص إمكانية كجكد "تحريض" في المناىج
المس بقطاع التعميـ بشكؿ عاـ
الفمسطينية .كجددت ك ازرة التربية كالتعميـ العالي استنكارىا لمحاكالت
ٌ
كالمناىج التعميمية بكجو خاص.

كشددت الك ازرة عمى أف ىذه اليجمة الشرسة تستيدؼ المس باليكية الكطنية الفمسطينية كبدكر نظاـ
التعميـ في تعزيز ىذه اليكية مف خالؿ المناىج الكطنية .كلفتت الكزراة إلى أف مناىج االحتالؿ ىي مف
عززت النيج االستعمارم االستيطاني كأدت إلى قتؿ األطفاؿ كالنساء كقمع حرية شعب بأسره كمصادرة
حياتو كمستقبؿ أبنائو.
كأكدت الك ازرة أف المناىج الكطنية صممت بأيد كعقكؿ فمسطينية خالصة؛ بيدؼ االرتقاء بالتعميـ
الفمسطيني مف جية كتعزيز مضاميف اليكية اليكية الكطنية مف جية أخرل ،مؤكدة في الكقت ذاتو
ضركرة أف يمتفت العالـ إلى ما تتضمنو مناىج االحتالؿ مف تحريض كازدراء بحؽ العرب كالفمسطينييف
كىك ما تناقمتو تقارير كسائؿ اإلعالـ كصفحات التكاصؿ االجتماعي في األسابيع كاألشير الماضية.
كما دعت الك ازرة جماىير شعبنا الفمسطيني إلى االلتفاؼ حكؿ المناىج الفمسطينية ،محذرةن مف محاكالت

البعض مف الذيف تمكليـ جيات خارجية إلى مجاراة االحتالؿ في ادعاءاتو عبر طرؽ ككسائؿ عدة.

ككالة األنباء كالمعمكمات الفمسطينية "كفا"2018/1/9 ،
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شؤون االحتالل:
مقدسي يشكؾ بركاية العثكر عمى ختـ أثرم "يعزز" مزاعـ "المعبد":
باحث
ٌ
ش ٌكؾ الباحث في تاريخ القدس كالمسجد األقصى ،إيياب الجالد ،بركاية سمطات االحتالؿ أنو عثًر عمى
ختـ مصنكع مف الفخار عمره  2700عاـ ،خالؿ عمميات الحفر التي تجرل عند الحائط الغربي لممسجد،
يؤيد الزعـ الذم كرد في التكراة بأنو "كاف ىناؾ حاكـ لممدينة".
كالذم ٌ

كيرل الباحث أف النقش الذم زعمكا العثكر عميو في منزؿ قدر عمره بػ  2700عاـ ال يكجد عميو تاريخ،
ختما؛ كانما عبارة عف دمغة كضعت
كلـ تحدد ٌ
مدتو الزمنية كعمره .كأشار إلى أف ما عثر عميو ليس ن

مكضحا أف محتكيات الشعار كانت عبارة عف رجميف متقابميف رافعيف أيدييما ،كتحتو
عمى فخار كطبخت،
ن

امي قديـ.
كاف
مكتكبا ن
ن
شيئا لحاكـ المدينة بخط أر ٌ
المدة الكنعانية ،كلماذا كؿ
كتساءؿ لماذا ال يقكـ عمماء اآلثار الييكد باكتشاؼ أم ختـ أك شعار خالؿ ٌ
شير إلى أف االكتشافات يتـ تضخيميا ككضعيا في سياقيا
اكتشاؼ يجرل العثكر عميو ينسبكنو لمييكد ،م نا
غير التاريخي ،كىك أمر غير عممي كال أثرم ،كانما عبارة عف مناكفات سياسية .كلـ يستبعد الجالد أف

الشعار جاء مف مكاف آخر ،كليس مدينة القدس ،أك يعكد إلى ممؾ مف بالد الشاـ أيىدم إلى رجؿ في
المدينة.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/1/4 ،
مشركع قانكف إسرائيمي يحكؿ دكف تقديـ التماسات فمسطينية لممحكمة العميا بشأف األراضي:
ذكرت صحيفة "يديعكت أحركنكت" العبرية ،يكـ الخميس ( ،)1/4أف كزيرة القضاء اإلسرائيمي إيميت
عد مشركع قانكف يتطمب مف الفمسطينييف الذيف يرفعكف التماسات قضائية بشأف نزاعات عمى
شاكيد تي ٌ
فكر .كبحسب الصحيفة ،فإف
أراضييـ مع المستكطنيف في الضفة عدـ التكجو إلى المحكمة "العميا" نا

مشركع القانكف ينص عمى التكجو أكالن إلى محكمة "منطقة القدس" المحتمة كمكتب المدعي العاـ في
المدينة بدالن مف المحكمة "العميا" التي تتعامؿ مع تمؾ االلتماسات.
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ككفقا لمصحيفة ،فإف شاكيد تريد مف خالؿ ذلؾ تحقيؽ ثالثة أىداؼ مف مشركع القانكف ،األكؿ يشمؿ
دمج مستكطنات الضفة ،كنياية التمييز بيف سكاف تمؾ المستكطنات كسكاف المناطؽ اإلسرائيمية األخرل
بشأف النزاعات عمى األراضي في المحاكـ المدنية كالجنائية ،كثالثنا تخفيؼ العبء عف المحكمة "العميا"
التي تنظر في نحك  2000التماس كؿ سنة يقدمكنو فمسطينيكف ضد البناء بشكؿ غير قانكني في
المستكطنات.
كما تقترح شاكيد في قانكنيا الجديد نقؿ صالحيات إضافية مف المحكمة "العميا" إلى محكمة الشؤكف
اإلدارية ،بما في ذلؾ التماسات حرية المعمكمات ،كااللتماسات ضد ق اررات الدخكؿ إلى الدكلة العبرية
كمغادرتيا ،كسماع األكامر الزجرية .كما تعتزـ شاكيد إصدار أمر بنقؿ سمطات إضافية مف المحكمة
"العميا" إلى المحاكـ اإلدارية ،بما في ذلؾ إدارة السكاف ،كقانكف العكدة ،كالمجاف اإلنسانية لمدخكؿ إلى
الدكلة العبرية ،كتخصيص األراضي مف قبؿ "سمطة أراضي الدكلة العبرية" .كباإلضافة إلى ذلؾ ،تعمؿ
شاكيد عمى إنشاء محاكـ لمسمـ لممسائؿ اإلدارية لممرة األكلى منذ سف قانكف المحاكـ اإلدارية قبؿ 18
عاما.
ن

صحيفة القدس المقدسية2018/1/4 ،

االحتالؿ يقر إقامة  2270كحدة استيطانية لتكسيع مستكطنات الضفة الغربية:
أقر كزير جيش االحتالؿ ،أفيغدكر ليبرماف ،خطة جديدة لتكسيع البناء االستيطاني في الضفة الغربية
ٌ

المحتمة ،مف ضمنيا مناقصات تسكيؽ أراض لبناء  900كحدة استيطانية جديدة في مستكطنة "أرائيؿ"،
المقامة عمى أراضي سمفيت.
كنقمت القناة العاشرة اإلسرائيمية عف "مسؤكؿ إسرائيمي حككمي" ،كصفتو بالكبير مف دكف تسميتو ،أنو
باإلضافة إلى ىذه الكحدات االستيطانية الجديدة في مستكطنة "آرئيؿ" ،يعقد "مجمس التخطيط األعمى
لإلدارة المدنية" ،األسبكع المقبؿ ،جمسة مف المفترض أف يمنح فييا التراخيص الالزمة لمشركع ببناء 225
كحدة إضافية في مستكطنات إضافية مختمفة ،ككذلؾ اقرار مخططات الحقو لبناء نحك  1145كحدة
جديدة في مختمؼ مستكطنات الضفة الغربية المحتمة.

01

كستتكزع ىذه الكحدات االستيطانية الجديدة الػ  225عمى النحك اآلتي 55 :كحدة في "بتساؿ" ،ك9
كحدات في "أريئيؿ" ،ك 79كحدة في "حيننيت" ،ك 8كحدات في "بيت أرييو" ،ك 44كحدة في "معاليو
أدكميـ" ،ك 30كحدة في "سكسيا" .كقاؿ المصدر ذاتو :أما في ما يتعمؽ بالتخطيط الالحؽ لبناء 1145
كحدة استيطانية إضافية ،فسيككف تكزيعيا عمى الشكؿ التالي 27 :كحدة في "معكف" ،ك 381كحدة في
"كفار أدكميـ" ،ك 11كحدة في "اليعزر" ،ك 16كحدة في "بتساد" ،ك 120كحدة في "كرميو تسكر" ،ك66
كحدة في مستكطنة "إفرات" ،ك 72كحدة في "تسكفيـ" ،ك 212كحدة في "أكرانيت" ،ك 196كحدة في
"غفعات زيئيؼ".

ككالة األنباء كالمعمكمات الفمسطينية "كفا"2018/1/5 ،
تأجيؿ محاكمة الشيخ رائد صالح لػ  22مارس المقبؿ:
أعمنت "محكمة الصمح" اإلسرائيمية في القدس المحتمة ،يكـ األحد ( ،)1/7عف تأجيؿ الجمسة الخاصة
بمحاكمة رئيس الحركة اإلسالمية الشيخ رائد صالح في األراضي المحتة عاـ  .48كأفاد المحامي
أف المحكمة خصصت جمسة األحد لالستماع
مصطفى محاميد أحد فريؽ الدفاع عف الشيخ صالح ٌ

ترجـ التحقيقات إلى
لشيكد النيابة" ،لكف المحقؽ الذم حقؽ مع الشيخ كانت تحقيقو بالمغة العبرية كعندما ٌ
استعاف ببعض المكاد المخابراتية كىك ما أضفى بينات جديدة لـ تكف مكجكدة لدل طاقـ الدفاع".

أف طاقـ الدفاع رفض السماع إلى شيكد النيابة دكف الحصكؿ عمى البينات الجديدة،
كأكضح محاميدٌ ،

كأضاؼ" :ىذه بينات مخابراتية تـ إضافتيا إلى ممؼ الشيخ صالح حكؿ خطب الجمعة التي ىي أساس
البينات الجديدة اعترض عمييا طاقـ الدفاع ،ما حدا بالمحكمة
أف ىذه ٌ
التيـ المكجية لو" .كأ ٌكد المحامي ٌ

إلى تأجيؿ جمسة المحاكمة إلى  22آذار /مارس المقبؿ.

أف محامي
ٌ
أف الشيخ رائد صالح يعيش في عزؿ انفرادم في سجف عسقالف ،مؤ ٌك ندا ٌ
كنبو محاميد ،إلى ٌ

الدفاع سيتقدمكف خالؿ األسبكعيف القادميف بالتماس لممحكمة مف أجؿ إنياء عزلو االنفرادم.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/1/7 ،
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بينيت ييدد نتنياىك بعدـ تمرير قكانيف عبر المجنة الك ازرية
ىدد نفتالي بينيت كزير التربية كالتعميـ كزعيـ حزب "البيت الييكدم" ،يكـ األحد ( ،)1/7رئيس حككمة
االحتالؿ بنياميف نتنياىك بعدـ تمرير أم قكانيف عبر المجنة الك ازرية المعنية بالتشريعات طالما يعارض
"الميككد" تمرير مشركع قانكف "جامعة أرييؿ" الخاصة بدخكؿ المؤسسة األكاديمية التابعة لمجمس التعميـ
العالي.
كبحسب صحيفة "معاريؼ" العبرية ،فإف االئتالؼ قد يشيد أزمة أخرل بعد تيديدات بينيت الذم تعيٌد

أيضا بالعمؿ عمى منع عقد المجنة لحيف المكافقة عمى مشركع القانكف الذم يطمح إليو.

ككفقا لمصحيفة ،فإف بينيت يسعى مف خالؿ القانكف إلى كضع الجامعة تحت رعاية مجمس التعميـ العالي
مما يسمح بفتح كمية الطب فييا .مشيرةن إلى أنو في حاؿ فشؿ نتنياىك في الكصكؿ إلى حؿ بالخصكص

فإف رئيسة المجنة الك ازرية لشؤكف التشريع إيميت شاكيد مف حزب بينيت ستمنع عقد المجنة.

صحيفة القدس المقدسية2018/1/7 ،
الكشؼ عف استثمارات اسرائيمية بػ  30مميكف دكالر في شركة لعائمة كسيط "عميمة السالـ" ككشنير
كشفت كسائؿ اإلعالـ األميركية يكـ األحد ( ،)1/7أف شركة العقارات التي تممكيا عائمة جاريد ككشنر،
صير الرئيس األميركي دكنالد ترمب الذم يتكلى ممؼ "عممية السالـ" االسرائيمية الفمسطينية ،تمقت
استثما انر مف شركة مينك ار مفتاشيـ Menora Mivtachim -اإلسرائيمية في شير مايك  2017الماضي
بقيمة  30مميكف دكالر ،كذلؾ قبيؿ الزيارة التي قاـ بيا الرئيس األميركي ترمب إلى المنطقة (التي بدأت
في الرياض يكـ  20مايك) .كتعتبر "مينك ار مفتاشيـ" ،كىي شركة تأميف إسرائيمية ،مف المؤسسات المالية
في الدكلة العبرية.
كأشار مكقع "بمكمبرغ" المالي إلى أنو "عمى الرغـ مف أف (جاريد) ككشنر قد باع جزنءا مف أسيمو منذ أف

انتقؿ الى البيت األبيض العاـ الماضي ،إال أنو ما تزاؿ لديو حصص في معظـ إمبراطكرية عائمتو المالية
كالعقارية ،بما في ذلؾ في المباني السكنية داخؿ مدينة بالتيمكر بكالية ميريالند كضكاحييا" كالتي يبدك أف
ككشنر استخدـ االستثمار المالي اإلسرائيمي لشرائيا.
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كتيعد ىذه الصفقة ،أحدث الترتيبات المالية التي يكشؼ عنيا بيف شركة ككشنر العائمية كشركاء إسرائيمييف،
كمنيـ إحدل أغنى العائالت في الدكلة العبرية ،كبنؾ إسرائيمي كبير يخضع لتحقيؽ جنائي داخؿ الكاليات
المتحدة .كال يبدك أف المعامالت التجارية تنتيؾ قكانيف "األخالقيات االتحادية" التي تقتضي بأف يمتنع
ككشنر عف التدخؿ في الق اررات الحككمية التي سيككف ليا "أثر مباشر يمكف التنبؤ بو" في مصالحو
المالية.
كما لـ يظير أم دليؿ عمى أف ككشنر شارؾ شخصيا في التكسط بيذه الصفقة المالية ،كلكف كبحسب
خبراء فاف الصفقة التي أيبرمت في ربيع العاـ الماضي " تظير حجـ العالقات المالية الكاسعة بيف شركات
ككشنر كالدكلة العبرية ،كالتي ظمت تنمك ،حتى بعد تعيينو في المنصب األعمى في إدارة ترمب،
الستئناؼ المفاكضات الفمسطينية اإلسرائيمية كتحقيؽ صفقة العصر مف أجؿ السالـ".
ككانت "القدس" دكت ككـ ،قد كشفت في تقرير ليا في بعد انتخاب ترمب ،بأف كالدم جاريد ككشنر تبرعا
خالؿ السنكات األخيرة بعشرات آالؼ الدكالرات لمنظمات كلمؤسسات تعمؿ في المستكطنات اإلسرائيمية
المقامة في الضفة الغربية المحتمة ،كفقنا لكشكؼ الضرائب .كبمغ متكسط تبرعات عائمة ككشنر
سنكيا ،قيدمت مف خالؿ
لممستكطنات اإلسرائيمية ك"مرافؽ خيرية أخرل" بضعة مالييف مف الدكالرات
ن

مؤسسة "سريؿ ككشنر" ،بحسب كشؼ نماذج لمضرائب في السنكات ما بيف  2010كحتى .2014

صحيفة القدس المقدسية2018/1/8 ،
ىيرتسكغ يدعك العرب لفتح الطريؽ "لعممية السالـ":
دعا يتسحاؽ ىيرتسكغ زعيـ المعارضة في الدكلة العبرية كعضك "الكنيست" عف "المعسكر الصييكني"،
العرب كعمى رأسيـ السعكدية ،العمؿ لمخركج مف الطريؽ المسدكد في "عممية السالـ".
كقاؿ في حكار مكسع مع مكقع صحيفة "إيالؼ" السعكدية إف الشعب اإلسرائيمي مستعد "لمسالـ" ،كىك في
طريقو نحك تغيير رئيس حككمتو اليمينية بنياميف نتنياىك ،كاف في الدكلة العبرية أرضية لمتكصؿ إلى
مطالبا منح السعكدية
أفكار جديدة كخالقة بشأف مدينة القدس،
اتفاؽ تاريخي .كأشار إلى أف ىناؾ حمكالن ك نا
ن
مكانة خاصة لألماكف المقدسة في القدس .كدعا الجميع إلى التركم بعد إعالف الرئيس األميركي دكنالد
ترمب ،كأخذ جممتو أف "حدكد السيادة اإلسرائيمية في القدس تحدد بالمفاكضات" أرضية لممفاكضات.
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كثمف ىيرتسكغ دكر العاىؿ األردني عمى كقفتو الشجاعة كاإلنسانية باستضافة مميكف الجئ سكرم ،عمى
ٌ

الرغـ مف أكضاع بالده كعدـ االكتفاء بالكالـ ،كثمف مكاقؼ كلي العيد السعكدم كاإلماراتي كتكجياتيما
ككصفيا بالمثيرة لإلعجاب كالمشاعر ،كامتدح األمير محمد بف سمماف ،كاصفنا إياه بأحد الثكرييف في
جديدا في المنطقة.
يخا
ن
الشرؽ األكسط ،كالذم يصنع تار ن

داعيا رئيس السمطة الفمسطينية محمكد عباس إلى
كعبر عف تفاؤلو باالنتصار في االنتخابات المقبمة،
ن

إلقاء خطاب مف عمى منبر "الكنيست" اإلسرائيمي.

صحيفة القدس المقدسية2018/1/9 ،
التفاعل مع القدس:
مؤتمر ثقافي في مصر يكصي بمضاعفة ميزانية صندكؽ دعـ القدس:
أكصى مؤتمر "القدس بيف الحقائؽ التاريخية كأساطير الصييكنية" ،الذم عقده المجمس األعمى لمثقافة في
مصر عمى مدار يكميف ،يكـ األربعاء ( ،)1/3بمضاعفة األمكاؿ المقررة لصندكؽ دعـ القدس كضكاحييا
لتمكيف المقدسييف مف مكاجية التحديات كاألعباء المادية كالضرائب الباىظة التي يفرضيا عمييـ االحتالؿ
اإلسرائيمي إلجبارىـ عمى إخالء منازليـ كممتمكاتيـ في إطار مشركع التيكيد اإلسرائيمي لممدينة المقدسة.
كطالب العمماء كالمؤرخكف المصريكف كالعرب ،بترجمة الكثائؽ التاريخية كالمكحات األثرية لممدينة المقدسة
التي تؤكد عركبة القدس إلى المغات العالمية كايداعيا في المكتبات كأرشيؼ المعمكمات بمنظمات األمـ
المتحدة كالدكؿ الكبرل كاالستفادة مف كثائؽ المستشرقيف المنصفيف في ىذا الصدد.
كما حذر المشارككف في المؤتمر مف أف الدكلة العبرية تمضي في تزييؼ ىذه الكثائؽ كترجمتيا بالعبرية
كحث المؤرخكف الجيات البحثية كالحككمية في األمة العربية كاإلسالمية
كلغات أخرل لخداع الرأم العاـ.
ٌ
عمى المشاركة في كافة المنتديات كالفعاليات الدكلية المعنية ،كمخاطبة الرأم العاـ العالمي بالمغة التي
بعيدا عف العكاطؼ كالتشنجات مف أجؿ كسب مزيد مف المؤيديف لعركبة القدس كفضح األساطير
يفيميا ن
كالمزاعـ اإلسرائيمية.

ككالة األنباء كالمعمكمات الفمسطينية "كفا"2018/1/3 ،
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ترمب ييخرج القدس مف المفاكضات كالخارجية األميركية تتمسؾ بيا كإحدل قضايا “الحؿ النيائي”

قالت الناطقة الرسمية باسـ ك ازرة الخارجية األميركية ىيذر ناكرت الثالثاء ،يكـ الثالثاء ( ،)1/2إف

حككمتيا تعتبر القدس إحدل قضايا "الحؿ النيائي" كأف مكقؼ حككمتيا لـ يتغير بيذا الشأف .إال أف
مكقؼ الكاليات المتحدة بشأف قضية القدس ظير مرتبكان مع حمكؿ مساء الثالثاء حيث قاؿ الرئيس
األميركي دكنالد ترمب عبر تغريدة عمى مكقع التكاصؿ االجتماعي تكيتر "لقد أخرجنا القدس مف
المفاكضات ،كىي الجزء األصعب (في المفاكضات)" في إشارة العترافو بالقدس "عاصمة" لمدكلة العبرية.
كنقمت صحيفة "نيكيكرؾ تايمز" يكـ األربعاء ( ،)1/3عف آرككف ميمر ،الباحث في مركز ككدرك كيمسكف
الدكلي ،كالمفاكض االميركي السابؽ في عيد الرئيس األسبؽ كمينتكف أنو "أعرب عف شعكره باإلحباط"،
كقاؿ "كما يبدك لي ،فبدالن مف أف تككف ىناؾ سياسة فعالة ذات ىدؼ كاضح ،اال أنو كمثؿ الكثير مف
ق اررات سياستو الخارجية (ترمب) ،فإنيا مدفكعة بالسياسات المحمية لمكاليات المتحدة ،كأف المساس باألمـ
المتحدة (أنركا) كتيديد الفمسطينييف بقطع المساعدات يمعب بشكؿ جيد لمغاية مع قاعدتو االنتخابية ،في
حيف أنو ال يخسر كثي انر".

صحيفة القدس المقدسية2018/1/3 ،
مصر كتركيا :قانكف "الكنيست" اإلسرائيمي بشأف "القدس المكحدة" مخالؼ لمشرعية الدكلية
أكدت جميكرية مصر العربية ،أف قرار “الكنيست” اإلسرائيمي بشأف "قانكف القدس المكحدة" ،مخالؼ
لمقررات الشرعية الدكلية الخاصة بكضعية مدينة القدس باعتبارىا كاقعة تحت االحتالؿ .كقاؿ المتحدث
الرسمي باسـ الخارجية المصرية المستشار أحمد أبك زيد يكـ األربعاء ( ،)1/3إف القانكف يمثؿ عقبة أماـ
اء عمى كضعية مدينة القدس باعتبارىا
مستقبؿ "عممية السالـ كالتسكية العادلة" لمقضية الفمسطينية ،كافتر ن
أحد قضايا "الحؿ النيائي" التي سيتحدد مصيرىا مف خالؿ المفاكضات بيف األطراؼ المعنية ،منكىا إلى
عدـ جكاز القياـ بأية أعماؿ مف شأنيا تغيير الكضع القائـ في المدينة.
كفي السياؽ ،أعربت ك ازرة الخارجية التركية ،يكـ الخميس ( ،)1/4عف رفضيا تصديؽ الكنيست
ستقكض أرضية عممية
"اإلسرائيمي" عمى قانكف "القدس المكحدة" .كقاؿ البياف :إف "الخطكة اإلسرائيمية
ٌ
السالـ ،كتضر بالسالـ كاألمف اإلقميمييف" ،ككصؼ البياف الخطكة اإلسرائيمية بأنيا "خطيرة كمرفكضة".

ككالة االنباء كالمعمكمات الفمسطينية "كفا" +المركز الفمسطيني لالعالـ2018/1/5 ،
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الييئة اإلسالمية :ال تنازؿ عف القدس
أكدت الييئة اإلسالمية العميا في مدينة القدس المحتمة يكـ السبت ( ،)1/6أنو ال تنازؿ عف المدينة
المباركة المقدسة ،كأف أم خطكات أمريكية إسرائيمية مرفكضة .كقالت الييئة ،إف مدينة القدس ىي مدينة
محتمة ،كعميو فإنو تسرم عمييا القكانيف الدكلية المتعمقة بالمناطؽ المحتمة ،ىذه القكانيف التي تمزـ سمطات
االحتالؿ بعدـ تغيير "الكضع القائـ" في البالد التي تحتميا ،لذا فإف أم إجراء قامت بو سمطات االحتالؿ
أك أم قانكف تصدره فإنيا تككف باطمة ،كىذا ما أكدتو منظمة "اليكنسكك" أيضان.
كأشارت الييئة إلى أف القرار األخير الصدار عف "الكنيست" فيما يتعمؽ بالقدس المكحدة "القدس الكبرل"
ىك باطؿ كيتعارض مع القكانيف الدكلية ،ككذلؾ فيما يتعمؽ بالمستكطنات التي ىي غير شرعية كغير
قانكنية أصالن ،كاف محاكالت شرعنتيا ىي محاكالت مرفكضة.
كشددت عمى أف حقيـ بمدينة القدس لو عمؽ تاريخي يعكد إلى ما قبؿ  7500سنة قبؿ الميالد .كقالكا
إف حقنا أيضان بيذه المدينة ىك حؽ ديني كايماني يتمثؿ بمعجزة اإلسراء كالمعراج كباآليات الكريمة
كباالحاديث النبكية الشريفة المتعمقة بفمسطيف كبالقدس كباألقصى .أما حقنا السياسي بيذه المدينة ،فقالت
الييئة ،يتمثؿ بالعيدة العمرية التي أصدرىا الخميفة العادؿ أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب –رضي اهلل
عنو -سنة 15ق636/ـ.
كعميو قالت الييئة االسالمية أنو ال تنازؿ عف ىذه المدينة المباركة المقدسة ،كنرفض الغطرسة كالعنجيية
األمريكية كاإلسرائيمية التي لف تكسبيـ أم حؽ في ىذه المدينة مف خالؿ اعتداءاتيـ كتجاكزاتيـ .كسيبقى
أىؿ فمسطيف السدنة لمقدس كلممقدسات كعمى رأسيا المسجد األقصى المبارؾ.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/1/6 ،
لجاف المقاكمة :ال خطكط حمراء في التصدم لممؤامرة بحؽ القدس
أكدت لجاف المقاكمة الشعبية في فمسطيف يكـ األحد ( )1/7بأف المؤامرة عمى القضية الفمسطينية باتت
مكشكفة بأدكاتيا الخبيثة التي تستيدؼ حقنا الثابت كالراسخ في فمسطيف "في محاكلة بائسة مف بعض
األفاكيف إليجاد مشركعية لالحتالؿ الغاشـ ألرضنا ،كمساىمة مف خالؿ مكاقفيـ المخزية في تيكيد
القدس المحتمة".
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كقالت لجاف المقاكمة "لف تمر ىذه المؤامرة اآلثمة ،كستبقى القدس عاصمة فمسطيف األبدية ،كسيتمكف
شعبنا الفمسطيني كقكاه الحية مف إسقاط المؤامرات كافة ،بصمكدىـ كمقاكمتيـ الباسمة" .كأضافت:
"الخيارات كافة مفتكحة أماـ شعبنا كمقاكمتو ،كلف تككف ىناؾ خطكط حمراء في التصدم لممؤامرة
كافشاليا" .كدعت لجاف المقاكمة الشعكب العربية كاإلسالمية إلى مساندة الشعب الفمسطيني ،كالمشاركة
في معركة الدفاع عف مدينة القدس المحتمة.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/1/7 ،
الممؾ األردني يبحث مع "الكزارم العربي" تداعيات "إعالف ترمب"
بحث الممؾ األردني عبد اهلل الثاني ،يكـ السبت ( ،)1/6مع الكفد الكزارم العربي المصغر المعني بممؼ
القدس المحتمة ،أفضؿ السبؿ لمكاجية تداعيات إعالف أميركا المدينة المحتمة "عاصمة" لػمدكلة العبرية
كنقؿ سفارتيا إلييا.
كأكد الممؾ األردني ،خالؿ المقاء ضركرة تكثيؼ الجيكد كتنسيؽ المكاقؼ العربية لدعـ األشقاء
الفمسطينييف في الحفاظ عمى حقكقيـ التاريخية كالقانكنية الراسخة في مدينة القدس ،كفي مساعييـ الرامية
إلقامة الدكلة الفمسطينية المستقمة كعاصمتيا شرقي القدس ،كفؽ قكلو .كأشار إلى إف "مسألة القدس يجب
تسكيتيا ضمف إطار الحؿ النيائي كاتفاؽ سالـ عادؿ كدائـ بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف ،يستند إلى حؿ
الدكلتيف كفؽ ق اررات الشرعية الدكلية كمبادرة السالـ العربية" .كما شدد عمى أىمية دعـ صمكد المقدسييف
كحماية اليكية العربية لمدينة القدس كالمقدسات اإلسالمية كالمسيحية فييا ،منبيا إلى ضركرة البناء عمى
اإلجماع الدكلي فيما يتعمؽ بكضع مدينة القدس القانكني.
كجدد الممؾ عبد اهلل الثاني التأكيد عمى أف األردف ،كمف منطمؽ الكصاية الياشمية عمى المقدسات
اإلسالمية كالمسيحية في القدس ،سيبذؿ كؿ الجيكد لتحمؿ مسؤكلياتو الدينية كالتاريخية في حماية
المقدسات اإلسالمية كالمسيحية في القدس الشريؼ .كاتفؽ المشارككف عمى ضركرة تكثيؼ الجيكد إليجاد
أفؽ سياسي لمتقدـ نحك إنياء "الصراع" الفمسطيني اإلسرائيمي عمى أسس تمبي حقكؽ الشعب الفمسطيني
في الحرية كاقامة دكلتو المستقمة كعاصمتيا القدس.
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كأعمف األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبك الغيط ،السبت ،أف الكفد الكزارم العربي المعني بممؼ
القدس ناقش مسألة البحث عف بديؿ عف الكاليات المحتدة ككسيط "لعممية السالمفيما قاؿ كزير الخارجية
األردني أيمف الصفدم في المؤتمر إف كزراء الخارجية العرب يسعكف إلى الحصكؿ عمى اعتراؼ دكلي
ردا عمى إعالف الرئيس األميركي دكنالد ترمب.
بالدكلة الفمسطينية عاصمتيا القدس ،ن

كقاؿ وزير الخارجية السعودي عادؿ الجبير ،إننا استطعنا أف نخرج باقتراحات ميمة فيما يتعمؽ بالعمؿ
المشترؾ لمتصدم لمقرار األميركي كلدعـ المكقؼ الفمسطيني كالمكقؼ العربي كاإلسالمي بشأف القدس"،
كأضاؼ "أف أساس الحؿ يعتمد عمى المرجعيات الدكلية كمبادرة السالـ العربية كينتيي بإقامة دكلة
فمسطينية عمى حدكد  1967كعاصمتيا شرقي القدس ،مؤكدان في الكقت ذاتو "أف مكقؼ المممكة العربية
السعكدية ثابت كلف يتغير" .كشدد الكزير الجبير عمى التعاكف المتيف بيف المممكة العربية السعكدية
كالمممكة األردنية الياشمية "فيما يتعمؽ بدعـ األشقاء الفمسطينييف كالعمؿ عمى التصدم لقرار االعتراؼ
بالقدس كعاصمة لمدكلة العبرية".
صرح بأف اجتماع الكفد الكزارم
ككاف األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي قد ٌ

ييدؼ إلى النظر في عدد مف التكصيات لمتحرؾ الحتكاء تداعيات القرار االميركي بشأف القدس،
كالحيمكلة دكف قياـ عدد مف الدكؿ االخرل باتخاذ ق اررات مماثمة ككيفية التعامؿ مع االدارة االميركية في
ضكء ىذا التطكر الجديد كالذل يتسـ بالخطكرة .كأكضح أف الكفد الكزارم سكؼ يستمع لطرح مف كزير
الخارجية الفمسطيني رياض المالكي بخصكص تطكر المكقؼ الفمسطيني كما جرل خالؿ الفترة مف 9
ديسمبر الماضي كحتى اآلف مف تطكرات كخطكات كاتصاالت الى جانب االجتماعات التي تعقدىا القيادة
كالحككمة كالسمطة الفمسطينية ككذلؾ منظمة التحرير الفمسطينية بخصكص اإلجراء األميركي األخير.

ككالة األنباء كالمعمكمات الفمسطينية "كفا"+المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/1/7 ،
تنديدا بػ"إعالف ترمب"
اعتصاـ أماـ السفارة األمريكية بمندف ن

دعا نشطاء بريطانيكف مسممكف ،إلى عدـ ترؾ المقدسييف كحدىـ يكاجيكف إعالف كاشنطف القدس
"عاصمة" لمدكلة العبرية .جاء ذلؾ في كممات خالؿ مظاىرة كبرل ،نظميا "المنتدل الفمسطيني في
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بريطانيا" كالجالية الباكستانية كلجنة مساجد بيرمنغياـ في بريطانيا ،يكـ السبت ( )1/6أماـ السفارة
األمريكية في العاصمة البريطانية لندف.
كرأل رئيس "المنتدل الفمسطيني في بريطانيا" ،حافظ الكرمي في تصريحات لو اليكـ ،أف الحضكر المميز
تأكيدا عمى عالمية قضية فمسطيف كأىمية القدس لجميع مسممي
لغير العرب مف مسممي بريطانيا يمثؿ
ن

العالـ .كأكد الكرمي أف الفمسطينييف خاصة كالعرب كالمسمميف كأحرار العالـ ،لف يستسممكا إلعالف ترمب
كما لـ يستسممكا قبمو لكعد بمفكر.

المركز الفمسطيني لالعالـ2018/1/7 ،
فكر
مؤسسة القدس الدكلية :الجميكر الفمسطيني جدد مكقفو ضد ثيكفيمكس كندعك إلى إقالتو نا

دعت مؤسسة القدس الدكلية إلى تحقيؽ مطمب الشارع الفمسطيني الكطني بإقالة البطريرؾ اليكناني
كيريكس ثيكفيمكس الثالث ال سيما بعد تيديد االحتالؿ اإلسرائيمي باجتياح بيت لحـ لحمايتو مف الجميكر
الفمسطيني الرافض لزيارتو .كدعا مدير عاـ مؤسسة القدس الدكلية األستاذ ياسيف حمكد األردف كالسمطة
الفمسطينية إلى التكقؼ عف الحمكؿ الكسطية كاالستثمار في االنقساـ كالمعب عمى المتناقضات ما بيف
نخبة يكنانية قديمة متكرطة بفضائح كصفقات مع االحتالؿ ،ككتمة عربية أرثكذكسية أصيمة ترفض
التفريط بمقدسات كأمالؾ كعقارات المسيحييف في القدس المحتمة" .كطالب مدير عاـ مؤسسة القدس
الدكلية بتعريب الكنيسة األرثكذكسية في القدس بيدؼ الحفاظ عمى المقدسات المسيحية كحمايتيا كاستعادة
تـ تسريبو ،كمنع أم تفريط مستقبمي.
ما ٌ
ككاف مئات الفمسطينييف قد اعترضكا مككب البطريرؾ ثيكفيمكس خالؿ محاكلتو الكصكؿ إلى كنيسة الميد
في بيت لحـ بحراسة مشددة ،قبؿ أف ييرشؽ بالبيض كاألحذية ،كسط ىتافات تطالبو بالرحيؿ الفكرم بسبب
بيعو أراضي فمسطينية لالحتالؿ اإلسرائيمي.

مكقع "مدينة القدس"2018/1/7 ،
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تسريبات صكتية :مصر تعمؿ عمى حؿ سياسي تككف فيو "راـ اهلل" عاصمة فمسطيف بدالن مف القدس
ير يكـ السبت ( )1/6يشير إلى امتالكيا فحكل تسجيالت
نشرت صحيفة "نيكيكرؾ تايمز" األميركية تقر نا

صكتية ،قالت إنيا لػ"ضابط مخابرات مصرم" ،يدعى أشرؼ الخكلي مع  3مقدمي برامج حكارية بارزيف
ٌ
ببالده ىـ عزمي مجاىد ،كسعيد حساسيف كمفيد فكزم بخالؼ الفنانة يسرا ،يحثيـ عمى التركيج لمكقؼ
يتضمف القبكؿ بػ راـ اهلل عاصمة لفمسطيف بدالن مف القدس.
كقاؿ الخكلي بحسب الصحيفة األمريكية إف "مصر ،شأنيا في ممؼ القدس شأف جميع إخكاننا العرب،
عمنا ،في حيف أف ما ىك ميـ بالنسبة لنا إنياء معاناة الفمسطينييف عبر حؿ سياسي
تستنكر ىذا القرار ن
محذر مف انتفاضة فمسطينية قد تضر األمف القكمي
نا
يتمثؿ براـ اهلل بدالن مف القدس عاصمة لفمسطيف"،

المصرم.

صحة تقرير نشرتو الصحيفة األميركية ،كأكدت الييئة العامة
فيما نفت القاىرة ،صباح األحد (،)1/7
ٌ

لالستعالمات التابعة لمرئاسة المصرية ،أف مكقؼ مصر بشأف القدس ترجمتو فعميان في مكاقؼ كاجراءات
في األمـ المتحدة كالمنظمات الدكلية األخرل دكف اكتراث لتيديدات أميركية في األمـ المتحدة بمسألة
المساعدات كالتي تضمنت مصر ضمف دكؿ أخرل".

صحيفة القدس المقدسية2018/1/7 ،
"المؤتمر الشعبي" يطمؽ حممة "يكـ القدس اإللكتركني":
أعمف المؤتمر الشعبي لفمسطينيي الخارج ،إطالؽ حممة الكتركنية تحت عنكاف "يكـ القدس اإللكتركني"؛
عدىا "عاصمة" لمدكلة العبرية ،كدعكة
فضا لإلعالف األمريكي الذم ٌ
نصرة لمدينة القدس المحتمة ،كر ن
كتأكيدا أف القدس ىي قضية األمة
الستمرار الحراؾ العربي كاإلسالمي كالعالمي ألجؿ القدس كفمسطيف،
ن
كأحرار العالـ.

مساء بتكقيت القدس
ككفؽ المرتمر ،تنطمؽ حممة التغريد يكـ الخميس المقبؿ ( 11يناير) الساعة 6
ن

كستضـ الحممة غرؼ تغريد حكؿ العالـ تجمع النشطاء
المحتمة ،عمى ىاشتاغ #القدس_تكحدنا،
ٌ
تتضمف فعاليات كأنشطة ميدانية تضامنية
كالمؤثريف .كما سيتبع الحممة في اليكـ التالي ،تحركات ميدانية
ٌ

مع القدس في عدد مف البمداف العربية كاإلسالمية كدكؿ العالـ.
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قاما مميكنية في
كفي سياؽ متصؿ ،حققت حممة "القدس عاصمة فمسطيف" اإلعالمية الداعمة لمقدس ،أر ن
التفاعؿ كاالنتشار عبر كسائؿ التكاصؿ االجتماعي؛ حيث كصؿ التفاعؿ فييا إلى أكثر مف  135مميكف
شخص ،فيما كصمت منشكرات الحممة إلى أكثر مف  35مميكف شخص حكؿ العالـ .كشارؾ في الحممة
التي انطمقت مساء السبت ( ،)1/6مئات النشطاء كالشخصيات في فمسطيف كدكؿ عربية عدة ،تحت
بعدىا عاصمة لػ"دكلة االحتالؿ".
شعار دعـ القدس ،كرفض اإلعالف األمريكي ٌ
كتميزت الحممة التي جاءت عقب مركر شير مف "إعالف ترمب" بمشاركة عدة فضائيات كاذاعات
فمسطينية كعربية ،كذلؾ عبر مكجة بث مشترؾ ،خصصت مف أجؿ القدس ،كحراؾ الشارع العربي
كاإلسالمي الرافض لمقرار األمريكي ،كالمؤيد لمحؽ الفمسطيني بالقدس عاصمة أبدية ال تتجزأ.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/1/8 ،
ىيمي تيدد بكقؼ المساعدات المالية األميركية "لألكنركا" ..كترمب ييدد بكقفيا عف السمطة:
ىددت سفيرة الواليات المتحدة في األمم المتحدة نيكي ىيمي مساء الثالثاء ( )1/2بكقؼ المساعدات
المالية التي تقدميا إدارة الرئيس ترمب الى ككالة غكث كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف (األكنركا) في حاؿ
لـ تعد السمطة الفمسطينية الى طاكلة المفاكضات .كقالت ىيمي "إف الرئيس األميركي لف يقدـ مساعدات
اضافية ،إال في حاؿ كافؽ الفمسطينيكف عمى العكدة إلى طاكلة المفاكضات ".كادعت بأف اإلدارة "تسعى
إلى تحريؾ "عممية السالـ" ،لكف في حاؿ عدـ حدكث ذلؾ ،فإف الرئيس لف يستمر بتمكيؿ تمؾ الحالة".
سنكيا لألكنركا بأكثر مف  300مميكف دكالر أميركي.
دعما ن
عمما أف الكاليات المتحدة تقدـ ن
ن
ككاف الرئيس األميركي دكنالد ترمب قد قاؿ في تغريدة عمى تكيتر "نحف ندفع لمفمسطينييف مئات مالييف
نكيا كال نحصؿ منيـ عمى أم تقدير أك احتراـ" .ىـ ال يريدكف حتى التفاكض عمى معاىدة
الدكالرات س ن

سالـ مع الدكلة العبرية ( )....طالما أف الفمسطينييف ما عادكا يريدكف التفاكض عمى السالـ ،لماذا ينبغي
عمينا أف نسدد ليـ أيا مف ىذه المدفكعات المستقبمية الضخمة؟".
كفي سياؽ متصؿ ،نقمت ككالة "ركيترز" مساء الجمعة ( )1/5عف ثالثة مسؤولين أميركيين أف إدارة
الرئيس ترمب أبمغت األمـ المتحدة أنيا جمدت مبمغ  125مميكف دكالر كاف مف المقرر دفعيا في األكؿ
مف الشير الجارم ،إال أنيا قد جمدت .ككفؽ المسؤكليف الثالثة فإف "إدارة ترمب تدرس قطع مبمغ 180
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مميكف دكالر مف مساىمتيا في ميزانية األكنركا كأف األمر مرىكف بمكقؼ السمطة الكطنية الفمسطينية،
حيث أف رفضيا استئناؼ المفاكضات سيدفع إلى عقكبات مالية عمييا مف جانب كاشنطف ،كمف ضمف
العقكبات كقؼ اإلسياـ في ميزانية األكنركا".
فيما نفى مسؤكؿ رفيع المستكل في وزارة الخارجية األميركية معرفتو بأم معمكمات جديدة تؤكد أك تتناكؿ
مكضكع تجميد  125مميكف دكالر مف المساعدات (لألكنركا) .كقاؿ المسؤكؿ الذم طمب عدـ ذكر اسمو:
"إف اإلدارة تبحث مكضكع المساعدات التي تقدميا الكاليات المتحدة لمفمسطينييف" .كأشار المسؤكؿ إلى
احتماؿ اتضاح الصكرة بشأف المساعدات األميركية لمفمسطينييف (بما فييا تمؾ التي تقدـ لػ "أكنركا") مع
بداية األسبكع المقبؿ.
كأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفمسطينية مساء الجمعة ،الحممة األميركية -اإلسرائيمية الشرسة التي
تستيدؼ ككالة (األكنركا) .كقالت إف "ىذا التناغـ األميركي اإلسرائيمي الراىف ييدؼ إلى حسـ قضايا
الكضع النيائي التفاكضية بما فييا القدس كاألرض كالحدكد كالالجئيف مف طرؼ كاحد باالعتماد عمى قكة
االحتالؿ ،في انتقاؿ دراماتيكي كاضح إلى مرحمة فرض الحمكؿ عمى الجانب الفمسطيني كالعربي ،عبر ما
يشبو العمميات الجراحية القسرية في محاكلة لتعميؽ االحتالؿ كاالستيطاف ككأنيما أمر كاقع مفركغ منو
كغير قابؿ لمتفاكض" .كأكدت أف "العالـ كدكلو كمنظماتو كشرعياتو القانكنية الدكلية مطالب باتخاذ مكقؼ
صريح ككاضح قادر عمى إنياء االحتالؿ اإلسرائيمي ألرض دكلة فمسطيف إذا ما اختار الحفاظ عمى
النظاـ العالمي كمرتكزاتو ،كانقاذ ما تبقى مف مصداقيتو العممية تجاه الحالة في فمسطيف".
كفي السياؽ ،كصفت حركت حماس تيديدات الرئيس األمريكي بقطع المساعدات عف "أكنركا" كالسمطة
الفمسطينية حتى تعكد لممفاكضات مع االحتالؿ ،بأنو "ابتزاز سياسي رخيص يعكس السمكؾ األمريكي
اليمجي كغير األخالقي في التعامؿ مع عدالة القضية الفمسطينية كحقكؽ الشعب الفمسطيني" .كقاؿ فكزم
يدا مف الكحدة كتصميب المكاقؼ الفمسطينية في
برىكـ ،الناطؽ باسـ الحركة إف ىذا المكقؼ يتطمب مز ن

يدا مف المكاقؼ العربية
مكاجية ىذه الضغكط كالسياسات كعدـ االستجابة ليا ،كيتطمب
أيضا مز ن
ن
كاإلسالمية كالدكلية الداعمة لمحقكؽ الفمسطينية كالمناىضة لمسمكؾ األمريكي ك"اإلسرائيمي".

كقاؿ الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفمسطينية نبيؿ أبك ردينة ،إف مدينة القدس كمقدساتيا ليست لمبيع
ال بالذىب كال بالفضة .كقاؿ أبك ردينة إف "السالـ الحقيقي" كالمفاكضات يقكماف عمى أساس الشرعية
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العربية كالدكلية ،كصكالن إلى إقامة الدكلة الفمسطينية المستقمة كعاصمتيا شرقي القدس .أنو إذا كانت
الكاليات المتحدة األميركية ،حريصة عمى مصالحيا في الشرؽ األكسط ،فعمييا أف تمتزـ بمبادئ
كمرجعيات مجمس األمف كالجمعية العامة لألمـ المتحدة ،كاال فإف الكاليات المتحدة تدفع المنطقة إلى
الياكية.
كقاؿ قيس عبد الكريـ ،نائب األمين العام لمجبهة الديمقراطية ،إف التيديد األمريكي بقطع المساعدات
المالية لمسمطة الفمسطينية ،ىك ابتزاز ليا لدفعيا إلى القبكؿ بما يعرؼ بػ "صفقة القرف" .كأشار عبد
الكريـ ،إلى أف القيادة الفمسطينية لف ترضخ ألم ابتزاز كضغكط ميما كانت أسمحة الضغط الممارس
بحقيا .كقاؿ" :الكاليات المتحدة ساىمت في مأساة الالجئيف الفمسطينييف ،كاليكـ تعمؿ عمى تصفية
قضيتيـ بقطع المساعدات لككالة غكث كتشغيؿ الالجئيف (أكنركا)" .كلفت إلى أنو إذا قطعت الكاليات
المتحدة مساعداتيا لػ "أكنركا" فستككف قد ارتكبت "جريمة القرف".
كأعرب األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبك الغيط ،يكـ اإلثنيف ( ،)1/8عف قمقو إزاء التقارير
اإلعالمية التي تيشير إلى احتماؿ إقداـ الكاليات المتحدة عمى تخفيض مساىمتيا السنكية في ميزانية
ككالة األمـ المتحدة لغكث كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف (أكنركا) .كأكد أف تقميص ميزانية الككالة الدكلية
سكؼ تككف لو تداعيات خطيرة عمى العمميات التي تباشرىا كالخدمات التي تيقدميا لنحك خمسة مالييف
الجئ فمسطيني ،األمر الذم سينعكس بصكرة خطيرة عمى أحكاليـ المعيشية كالتعميمية كالصحية .كأكضح
المتحدث الرسمي باسـ األميف العاـ ،الكزير المفكض محمكد عفيفي ،إلى أف األميف العاـ أعرب عف
خشيتو مف كجكد خطة ممنيجة لتصفية قضايا "الحؿ النيائي" ،خاصة القدس كالالجئيف ،مؤكدان أف
اضح كال يمكف أف
التحريض اإلسرائيمي مف أجؿ نسؼ العممية السياسية كتمييع قضايا ا"لحؿ النيائي" ك ه
تخطئو عيف ،كأف مف المؤسؼ أف تتماىى اإلدارة األمريكية مع الطرح اإلسرائيمي إلى ىذا الحد الذم

يضر بمصداقية الكاليات المتحدة في المنطقة العربية بصكروة غير مسبكقة.
كأكد مدير عام دائرة الشؤون الفمسطينية باألردن ياسيف أبك عكاد يكـ الثالثاء ( )1/9رفض األردف ألم
طرح أك حديث عف إلغاء أك إنياء عمؿ ككالة األمـ المتحدة إلغاثة كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف
"أكنركا" ،مضيفان أنيا "ستكاصؿ عمميا كتستمر في تقديـ خدماتيا لالجئيف الفمسطينييف ،إلى حيف حؿ
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قضيتيـ كفؽ القرار الدكلي  ."194كدعا أبك عكاد "الدكؿ المانحة لمكاصمة دعميا كاإليفاء بالتزاماتيا تجاه
األكنركا ،حتى تستطيع األخيرة القياـ بكاجباتيا كاالستمرار بعمميا كتقديـ خدماتيا لالجئيف الفمسطينييف".

ككالة األنباء كالمعمكمات الفمسطينية "كفا"+المركز الفمسطيني لإلعالـ +صحيفة القدس المقدسية،
2018/1/9
بركة يطالب "المركزم" بسحب االعتراؼ بػالدكلة العبرية:
طالب ممثؿ حركة "حماس" في لبناف ،عمي بركة ،المجمس المركزم الفمسطيني ،بسحب االعتراؼ بالدكلة
مؤكدا أف الشعب الفمسطيني لف يتخمى عف القدس كسيكاصؿ نضالو حتى
العبرية الذم تـ عاـ ،1993
ن
تحريرىا مف دنس االحتالؿ الغاصب.

كطالب بركة قيادة منظمة التحرير كالسمطة الفمسطينية كحركة فتح بأف ترفع سقؼ ق ارراتيا كتقكد الحركة
الكطنية الفمسطينية عمى طريؽ المقاكمة كاالنتفاضة ،مشددان عمى أنو خيار شعبنا الكحيد الستعادة األرض
كالمقدسات .كما طالب بركة أف تككف ق اررات المجمس المركزم الفمسطيني الذم سينعقد يكـ األحد المقبؿ،
مؤكدا ضركرة سحب االعتراؼ بالدكلة
فاصمة كتاريخية ،بحيث ترتقي إلى مستكل تضحيات شعبنا،
ن

العبرية ككقؼ "التنسيؽ األمني" معو ،كاعادة بناء منظمة التحرير الفمسطينية ككضع إستراتيجية كطنية
جديدة تتبنى خيار المقاكمة كاالنتفاضة الشعبية في كجو االحتالؿ.
كأكد بركة أف قضية القدس ىي الكاشفة كالفاضحة لمعرفة مف يقؼ معيا كمف يقؼ مع ترمب ،مضيفان:
سر كتسعى لتصفية القضية الفمسطينية مف خالؿ المكافقة عمى
"لألسؼ ىناؾ دكؿ عربية تقؼ مع ترمب نا
تمرير صفقة القرف التي تشمؿ تيكيد القدس كشطب حؽ العكدة كالتنازؿ عف القدس عاصمة فمسطيف
كاستبداؿ راـ اهلل أك أبك ديس" بيا.
كطالب بركة الدكؿ العربية المضيفة كخصكصا لبناف الرسمي بالتحرؾ العاجؿ مف أجؿ استمرار الككالة
في عمميا كتأميف ميزانية ليا ،ككضع استراتيجية عربية -فمسطينية لحماية قضية الالجئيف كحؽ العكدة
كمكاجية مشاريع التكطيف.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/1/8 ،
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خطابا في "الكنيست"
نائب الرئيس األميركي يصؿ المنطقة كيمقي
ن

أعمف مسؤكؿ أميركي يكـ اإلثنيف ( )1/8أف نائب الرئيس مايؾ بنس سيقكـ في  20كانكف ثاف/يناير
خطابا اماـ
الجارم بجكلة في الشرؽ االكسط يزكر خالليا مصر كاألردف كالدكلة العبرية حيث سيمقي
ن
"الكنيست" .كسيزكر بنس حائط البراؽ المحتؿ ك"نصب المحرقة التذكارم".

صحيفة القدس المقدسية2018/1/8 ،
عريقات :لف نرضى بأم عركض لممفاكضات ما لـ يتـ إسقاط إعالف ترمب بشأف القدس
قاؿ أميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية صائب عريقات يكـ الخميس ( ،)1/4إف
اإلدارة األمريكية انتقمت إلى مرحمة جديدة عنكانيا فرض الحمكؿ عمى الشعب الفمسطيني.
كذكر عريقات أف "المرحمة الجديدة تقكـ بفرض حمكؿ عمى الشعب الفمسطيني تشمؿ اسقاط ممفي القدس
كالالجئيف كابقاء األكضاع عمى ما ىي عميو أم دكلة بنظاميف كتككف السيطرة األمنية لمدكلة العبرية عمى
المعابر الدكلية كاألجكاء الفمسطينية كالمياه االقميمية" .كاتيـ المسؤكؿ الفمسطيني "الجانبيف األمريكي
مشددا عمى أف "الجانب الفمسطيني لف يتساكؽ مع
كاإلسرائيمي بإعداد خطة لتصفية القضية الفمسطينية"،
ن

ىذه المشاريع اليزيمة" .كدعا عريقات ،الدكؿ العربية إلى تفعيؿ ق اررات القمـ العربية السابقة كالتي نصت
مؤكدا أف "ال شيء لنا كعرب قبؿ القدس كال
عمى قطع العالقات مع الدكؿ التي تنقؿ سفاراتيا إلى القدس،
ن
بعدىا".

إلى ذلؾ قاؿ عريقات ،إف اجتماع المجمس المركزم الفمسطيني في  14يناير الجارم سيؤسس مرحمة
فمسطينية جديدة لمكاجية كاسقاط المخططات اإلسرائيمية األمريكية اليادفة لتصفية القضية الفمسطينية.
كذكر عريقات ،أف "المجمس سيتخذ خالؿ االجتماع ق اررات مصيرية مف بينيا تحديد العالقة مع الدكلة
العبرية" .ييذكر أف آخر اجتماع لممجمس المركزم الفمسطيني عقد اخر اجتماع لو في مارس 2015

الماضي.

كفي السياؽ ،قاؿ عريقات يكـ الثالثاء ( ،)1/9إف الحديث األميركي المتكاصؿ عف صفقات لحؿ
"الصراع" الفمسطيني اإلسرائيمي أك الدعكة ألم مفاكضات أك محادثات غير مقبكؿ لدل القيادة
الفمسطينية ،ما لـ يتـ إسقاط إعالف ترمب بشأف االعتراؼ بالقدس "عاصمة" لمدكلة العبرية كأكد عريقات
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مشددا عمى
أف القيادة الفمسطينية ال تريد الصداـ مع اإلدارة األميركية كلكف ترمب ىك مف خمؽ الصداـ،
ن

أف "السالـ لف يككف بأم ثمف".

ككالة األنباء كالمعمكمات الفمسطينية "كفا"2018/1/9 ،
الشعبية :سنطمب محاسبة عباس عمى عدـ تنفيذ ق اررات المركزم
إف الجبية ستطرح في
قاؿ القيادم في الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف عمر شحادة ،يكـ الثالثاء (ٌ ،)1/8
االجتماعات المقبمة لممجمس المركزم األسبكع المقبؿ تساؤ و
الت حكؿ أسباب عدـ تنفيذ ق اررات المجمس
األخيرة ،كستطالب بمحاسبة رئيس المجنة التنفيذية لممنظمة عمى خمفية عدـ تنفيذىا .كأضاؼ شحادة أف
"الشعبية ستطرح تساؤنال كذلؾ حكؿ أسباب عدـ عقد اجتماع منظمة التحرير عقب القرار األمريكي كمف
يتحمؿ مسؤكلية ىذا".
ككاف رئيس المجمس الكطني الفمسطيني سميـ الزعنكف أعمف أف المجمس المركزم سينعقد في دكرتو الػ28
يكمي األحد كاالثنيف المقبميف .كحسب الزعنكف فإف المجمس
بمقر الرئاسة في مدينة راـ اهلل المحتمة
ٌ
ٌ
المركزم "بصدد إجراء مراجعة شاممة لممرحمة السابقة بكافة جكانبيا كالبحث في استراتيجية عمؿ كطنية
التحديات التي تكاجو المشركع الكطني الفمسطيني".
لمكاجية
ٌ

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/1/8 ،

مقاالت وحوارات:
تقرير يرصد االعتداءات اإلسرائيمية في مدينة القدس خالؿ عاـ :2017
قاؿ مركز عبد اهلل الحكراني لمدراسات كالتكثيؽ التابع لمنظمة التحرير الفمسطينية ،اليكـ الجمعة ،إف
المسجد األقصى المبارؾ تعرض خالؿ العاـ  2017ليجمة تيكيدية إسرائيمية غير مسبكقة ،مف خالؿ
محاكلة سمطات االحتالؿ فرض التقسيـ الزماني كالمكاني في المسجد مف خالؿ كضع بكابات الكتركنية
عمى مداخمو كالتي افشميا المقدسيكف مف خالؿ االمتناع عف الصالة داخؿ المسجد كاالعتصاـ باآلالؼ
عمى أبكابو حتى تـ إزالتيا فيما بعد.
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ككثؽ المركز في تقريره السنكم "حصاد" حكؿ االنتياكات االسرائيمية في المدينة المقدسة خالؿ عاـ
 2017افتتاح كنيس ييكدم أسفؿ أساسات مصمى قبة الصخرة المشرفة بعد  12سنة مف الحفر
كالتنقيب ،كتكثؼ اقتحامات المسجد األقصى ،حيث سجؿ اقتحاـ نحك ( )28ألفا مف المستكطنيف كالطمبة
المتدينيف كرجاؿ المخابرات خالؿ العاـ الماضي في ظؿ االحتفاالت باألعياد الييكدية.
كما رصد التقرير أبرز انتياكات االحتالؿ كأعداد الشيداء كالمعتقميف كاالستيطاف كالمشاريع التيكيدية،
كىدـ المنازؿ كغيرىا مف جرائـ االحتالؿ بحؽ القدس كالمقدسييف.
كفي ما يأتي مجمؿ االنتياكات اإلسرائيمي التي كثقيا التقرير خالؿ العاـ الماضي:
المشاريع التهويدية
قاؿ التقرير :لقد كاصمت سمطات االحتالؿ سياستيا الممنيجة لتيكيد المدينة المقدسة خالؿ العاـ 2017
لتغيير طابعيا العربي االسالمي كالمسيحي ،كتزكير الركاية التاريخية ،حيث افتتحت سمطات االحتالؿ
أنفاقان استيطانية تربط بيف مدينة القدس المحتمة ك"تؿ أبيب" بمدة زمنية ال تتجاكز نصؼ ساعة ،كتـ
افتتاح نفؽ في المنطقة الجنكبية لممسجد االقصى عمى مسافة ( )200متر مف باب المغاربة ،باإلضافة
الى بدء تنفيذ مشركع ربط حائط البراؽ بالقطار القادـ مف تؿ ابيب مف خالؿ حفر نفؽ بعمؽ 50ـ
كيصؿ طكلو الى 2كـ ،كبناء قطار ىكائي يصؿ حائط البراؽ بجبؿ الزيتكف ،كنشرت شركة "مكريا" تصك ار
لمشركع في منطقة التمة الفرنسية تشمؿ شبكة انفاؽ بطكؿ  4.5كـ منيا انفاؽ ذات مساريف باتجاه معاليو
ادكميـ.
كأبرز التقرير أيضا المصادقة عمى مشركع "التؿ األخضر" لمقطار الخفيؼ كالذم سيربط بيف التمة
الفرنسية كالجامعة العبرية ،كقامت سمطات االحتالؿ بافتتاح طريؽ رقـ ( )21الذم يربط مستكطنات
رمات شمكمك كبسغات زئيؼ كعطاركت ،كبدأت سمطات االحتالؿ بتنفيذ المقطع األميركي مف شارع
الطكؽ كالذم يمر مف أراضي جبؿ المكبر كيصادر  1200دكنـ مف اراضي المكاطنيف ،كشرعت سمطات
االحتالؿ في تكسيع شارع رقـ ( )45الذم يربط المنطقة الصناعية عطركت بمستكطنة "ككخاؼ يعقكب"
تمييدا ألقامة نفؽ يسيؿ تحرؾ المستكطنيف مف شارع رقـ ( )443الذم يربط تؿ أبيب بالقدس باتجاه
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مستكطنات شرؽ راـ اهلل كاألغكار ،باإلضافة إلى البدء بتكسيع معبر قمنديا ،كانجزت بمدية االحتالؿ
تركيب (منطاد ركاب) إسرائيمي في سماء المدينة كيطمؽ عميو اسـ "عيف القدس".
كقاؿ :كما أعمنت بمدية االحتالؿ عف إقامة متنزىيف عمى سفكح جبؿ الزيتكف تحت اسـ "عكزيا " ك"متنزه
منتصؼ االرتفاع " ،فيما تـ نشر خطة لبناء ستة فنادؽ تتضمف  1300غرفة فندقية عمى اراضي جبؿ
المكبر ،كتـ الكشؼ عف مسار تيكيدم جديد ،بإقامة "حديقة كطنية" ،تبدأ مف بركة السمطاف إلى بئر
أيكب بطكؿ  800مترعمى مساحة  37دكنما ،في منطقة كدام الرباب ،الستخدامو في تمرير الركاية
التممكدية.
كأضاؼ :كصادقت بمدية االحتالؿ عمى ميزانيتيا السنكية كالتي بمغت ( )7.37مميار شيكؿ ،كىي أضخـ
ميزانية في تاريخ المدينة منذ احتالليا عاـ  ،1967فيما أيسس صندكؽ "ميراث جبؿ الييكؿ "بمبمغ مميكني
شيكؿ لتركيج ارتباط الييكد بالمسجد األقصى ،كطرح ما يسمى بػ"صندكؽ تراث حائط المبكى" عطاء
لتشييد البنية التحتية الخاصة بالمشركع التيكيدم "بيت ىاليباه" الذم سيخصص ألغراض سياحية كيشمؿ
ىذا المشركع عمى بناء تصؿ مساحتو إلى ( )4آالؼ متر.
كتابع :كفي السياؽ نفسو ،تنكم بمدية االحتالؿ بناء جسر لممشاة في منطقة جكرة العناب ليربط بيف حي
أبك الطكر كجبؿ صييكف ،كصادقت حككمة االحتالؿ عمى بناء مصعد كيربائي ،كصادقت ايضا عمى
حفر نفؽ بطكؿ  65ـ بيف مخرج المصعد كحائط البراؽ ،كعمى مشركع "سكة الحديد المعمقة" التي تيدؼ
لتسييؿ كصكؿ آالؼ المستكطنيف الييكد إلى حائط البراؽ ،فيما كشفت بمدية االحتالؿ عف مشركع
"القطار اليكائي كاالرضي" االستيطاني كالذم يشمؿ  3مسارات تمتقي جميعيا في باب المغاربة كمف
عد القدس جزءان مف دكلة
المتكقع البدء بو في العاـ  ،2019كالمصادقة أيضا عمى مسار سياحي الذم ن

إسرائيؿ.

كأردؼ :كما كشفت ك ازرة األمف الداخمي االسرائيمي عف خطة لتركيب الؼ كامي ار في شكارع القدس بيدؼ
تعزيز السيطرة داخؿ أحياء القدس العربية كالتحكـ بكؿ النشاطات داخميا كاطمؽ عمى المشركع " نظرة الى
القدس" ،كشرعت الشرطة االسرائيمية بنشر منظكمة "تنصت" في مدينة القدس ،بذريعة تقكية مركز
الخدمات التابع لمشرطة االسرائيمية ،ككشؼ ايضا عف خطة امنية في باب العامكد تشمؿ إقامة  15مرك از
لمشرطة كنشر  40كامي ار اضافية كبناء  3أبراج متكسطة االرتفاع ،باإلضافة إلى تركيب منصات حديدية
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عمى أبكاب البمدة القديمة كحكاجز معدنية لتأميف أفراد الشرطة االسرائيمية مف أية "ىجمات" ،فيما كشؼ
النقاب ايضا عف خطة ألقامة ( )16مركز شرطي تشمؿ أحياء مدينة القدس المحتمة.
أسرلة التعميم
كقاؿ التقرير :لقد فرض االحتالؿ عطمة الربيع عمى مدارس مدينة القدس في إطار محاربة المنياج
الفمسطيني ،كأضربت المدارس العربية في القدس رداى عمى فرض ق اررات بمدية االحتالؿ عمى المدارس
العربية.
كتابع التقرير :كما تمت المصادقة عمى خطة خماسية طرحتيا الحككمة االسرائيمية تتضمف بناء غرؼ
صفية جديدة في شرقي القدس بغية زيادة عدد صفكؼ األكؿ األساسي (االبتدائي) التي تعمؿ كفقان لممنيج
االسرائيمي كزيادة نسبة الحاصميف عمى شيادة "البجركت" االسرائيمية ،حيث سيتـ تخصيص حكافز مالية
أكبر لممدارس في شرقي القدس التي ستعمؿ كفقا لممنياج االسرائيمي ،فيما قامت بمدية االحتالؿ باغالؽ
مدرسة النخبو في بمدة صكر باىر بحجة أف منياجيا يعادم دكلة االحتالؿ.
كأضاؼ :كاقتحمت قكات االحتالؿ مدرسة األيتاـ الثانكية في البمدة القديمة كاعتقمت أثنيف مف التالميذ
بحجة رشؽ الحجارة ،كمنعت قكات االحتالؿ طالب ثانكية االقصى الشرعية لمبنيف مف الدخكؿ إلى
مدرستيـ ،بعد استالميـ الكتب الدراسية بحجة أنيا كتب المنياج الفمسطيني ،باإلضافة إلى اقتحاـ مدرسة
"زىكة القدس" ببيت حنينا كاعتقاؿ مديرتيا كثالثة مف معمماتيا ،كاالستمرار بمحاصرة التعميـ الفمسطيني
في المدينة المقدسة بكؿ جكانبو.
استهداف سموان والشيخ جراح
ككاصؿ التقرير :لقد تكاصمت عمميات المصادرة كالتيكيد لمعقارات في أحياء سمكاف كالشيخ جراح خالؿ
العاـ  ،2017ففي بمدة سمكاف افتتح كنيس ييكدم داخؿ عقار تمت السيطرة عميو عاـ  ،2015كافتتحت
السمطات االسرائيمية ما يسمى بمطاىر الييكؿ "المغطس" عمى أرض القصكر األمكية ،كقرر رئيس
حككمة االحتالؿ إقامة مركز تاريخي ييكدم في سمكاف تحت اسـ مركز "كيدـ" الذم سيعرض فيو اثار
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كتاريخ ما يسمى "بمدينة داككد" ،فيما أبطؿ أىالي سمكاف مشركع استيطاني لصالح جمعية "عطيرت
ككىنيـ" في حي بطف اليكا.
ككثؽ سيطرة مستكطنيف عمى منزؿ بالقرب مف كاد الربابة ببمدة سمكاف ،باالضافة إلى السيطرة عمى
مخزنيف آخريف ،كقاـ المستكطنكف بانزاؿ غرؼ جاىزه داخؿ قطعة ارض مسربو "لجمعية العاد"
االستيطانية بحي كادم حمكه ،كعرضت "دائرة اراضي اسرائيؿ" ،جزءاى مف عقار في بمدة سمكاف لممزاد
المغمؽ بيف كرثتو الشرعييف مف عائمة صياـ كالمستكطنيف في حي كادم حمكه ،كما قاـ المستكطنكف
ببناء مخزف في نفس الحي ،فيما اصدرت بمدية االحتالؿ ق ار نار بمصادرة قطعة أرض تقع قرب المقبرة
الييكدية مساحتيا (1300ـ) لبناء مركز لزكار المقبرة ،باإلضافة الى قرار آخر يمنع مكاطف مف استعماؿ
ارضو لمدة ثالث سنكات في منطقة كادم الربابة.
كأضاؼ :كأصدرت ما تسمى "محكمة الصمح اإلسرائيمية" ق ار اىر بالحجز عمى "حسابات تكفير" مجمكعة مف
أفراد عائمة دكيؾ بدؿ إيجار عف استخداميـ األرض المقامة عمييا منازليـ في حي بطف اليكل بالبمدة
بحجة ممكية جمعية "عطيرت ككىنيـ" االستيطانية ليا بقيمة ( )652ألؼ شيقؿ.
كتابع :كفي سياؽ آخر تسببت الحفريات في ظيكر تشققات خطيرة في بعض البيكت في احياء بمدة
سمكاف ،كذلؾ تـ البدء ببناء كنيس في حي راس العامكد عمى سفكح جبؿ الزيتكف مقابؿ الحرـ القدسي
بارتفاع  4طكابؽ ،عمما اف ىذا المشركع مصادؽ عميو قبؿ  10أعكاـ ،فيما تقدـ نحك مائة مف سكاف
حي كادم حمكه بألتماسان الى محكمة العدؿ العميا كذلؾ لمنع جمعية "عطيرت ككىنيـ" االستيطانية مف
طردىـ مف أرض تبمغ مساحتيا خمسة دكنمات بحجة انيا ارض تعكد الى ييكد اليمف كالتي سكنكىا
نياية القرف التاسع عشر.
كأردؼ التقرير :كفي حي الشيخ جراح أخمت شرطة االحتالؿ عائمة شماسنو مف منزليا التي تقطنو منذ
عاـ  ،1964كصادرت سمطات االحتالؿ ( )5دكنمات مف اراضي الشيخ جراح قرب ما يسمى "بقبر
شمعكف " بادعاء تقديـ خدمات لفندؽ سياحي لـ يبنى بعد ،رغـ اقرار بناءه قبؿ  20عاما.
كقاؿ :كىناؾ أربع مخططات بناء لممستكطنيف الييكد في حي الشيخ جراح ،كبحسب أحد المخططات،
سيتـ إخالء عائمة فمسطينية بيدؼ إقامة مبنى يتألؼ مف  3طبقات ،يضـ  3كحدات ،كبحسب مخطط
آخر ،سيتـ إخالء  4عائالت فمسطينية بيدؼ إقامة مبنى يتألؼ مف  5طبقات ،يضـ  10كحدات .كما
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ناقشت المجنة المكائية مخططا إلقامة مدرسة دينية تممكدية في الحي قرب محطة الكقكد ،أما المخطط
الرابع فيك إقامة مبنى مكاتب يتألؼ مف  6طبقات ،مف قبؿ مستثمريف إسرائيمييف في داخؿ حي الشيخ
جراح.
االعتداء عمى المقابر االسالمية
كتابع التقرير :لـ تسمـ المقابر االسالمية في مدينة القدس مف االعتداءات كمف محاكالت تيكيدىا خالؿ
العاـ  ،2017حيث اجرت سمطات االحتالؿ أعماؿ حفر كتجريؼ في المقبرة اليكسيفية كانشاء بنى تحتية
ألقامة حديقة عمى مساحة مف المقبرة كالتي تـ تسييجيا ،كخالؿ أعماؿ الحفر تـ نبش عدد مف القبكر،
باإلضافة إلى ىدـ جزء مف سكر مقبرة الشيداء كالتي تعد جزءا مف المقبرة اليكسيفية.
كأضاؼ :كفي مقبرة باب الرحمة االسالمية التي تضـ أضرحة صحابة رسكؿ اهلل ،بدأت سمطات
االحتالؿ بأعماؿ تجريؼ كأقتالع االشجار عمى طكؿ جدار الشرقي لممسجد االقصى ،كييدؼ المشركع
الى اقامة حديقة تكراتية ،كصب قكاعد خرسانية لتنفيذ مشركع القطار اليكائي "التمفريؾ" كسيستمر
المشركع ستة أشير ،فيما منعت سمطات االحتالؿ عائمة مقدسية مف دفف أحد مكتاىا داخؿ المقبرة،
كاعتدت ايضا عمى مقبرة السالكنو المحاذية ليا ،باالضافة الى قياـ مستكطنيف متطرفيف بيدـ شكاىد قبكر
داخؿ المقبرة.
كأردؼ :كفي مقبرة مأمف اهلل أجرت سمطات االحتالؿ أعماؿ حفر في المقبرة بذريعة تنفيذ أعماؿ خدماتية
مما ادل لنبش عدد مف القبكر كظيكر رفات المكتى ،فيما قامت مجمكعة مف الييكد المتطرفيف بتدنيس
مقبرة الدجاني كتحطيـ بعض شكاىد القبكر ،كقامت سمطات االحتالؿ بتسييج المقبرة المحاذية لحكش
عكيس في حي رأس العامكد.
هدم بيوت المقدسيين
كقاؿ :ىدمت جرافات االحتالؿ ( )199بيتان كمنشأة لممكاطنيف المقدسييف خالؿ العاـ  ،2017منيا ()95
بيتاى ك( )104منشأة ،كشممت عمميات اليدـ معظـ أحياء كبمدات المدينة المقدسة ،كأدت الى تشريد نحك
( )76أسرة مف ضمنيا ( )250طفؿ ،فيما بمغت عمميات اليدـ الذاتي ( )18بيتا ك( )12منشأة قاـ
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أصحابيا بيدميا ذاتيان تجنباى لدفع غرامات مالية باىظو ،كىدمت ركضة لألطفاؿ في تجمع جبؿ البابا في
بمدة العيزرية جنكب شرؽ القدس المحتمة ،كصادرت كؿ محتكياتيا.
كأضاؼ التقرير :كما كزعت نحك ( )495اخطا اىر باليدـ لبيكت كمنشأت المقدسييف ،مف بينيا إخطارات
باالخالء الفكرم لمتجمعات البدكية في جبؿ البابا كالخاف األحمر ،باإلضافة إلى أخطار ليدـ  6عمارات
سكنية في بمدة كفر عقب ،كيأتي ذلؾ في سياؽ التضييؽ عمى السكاف الفمسطينييف بيدؼ تفريغ المدينة
مف سكانيا االصمييف.
المشاريع االستيطانية
كتابع :لقد صادقت سمطات االحتالؿ خالؿ العاـ  2017عمى بناء نحك ( )5500كحدة استيطانية في
مدينة القدس كمحيطيا ،حيث تمت المصادقة عمى بناء ( )854كحدة في مستكطنة "رامكت" ،ك()618
كحدة في مستكطنة "رامات شمكمك" ك( )566كحدة في مستكطنة " بسغات زئيؼ " ،ك( )549كحدة في
مستكطنة "معاليو ادكميـ" ،ك( )737كحدة استيطانية في مستكطنة "غيمك " ،ك( )18كحدة لممستكطنيف
في بيت حنينا ،ك( )340كحدة في مستكطنة "النبي يعقكب" باالضافة الى ( )176كحدة استيطانية في
مستكطنة "نكؼ صييكف" في جبؿ المكبر بمدينة القدس ،ك( )1600كحدة استيطانية مف ضمف مخطط
لبناء آالؼ الكحدات االستيطانية في "جفعات ىمتكس" بيدؼ أغالؽ المساحة الفاصمة بيف مستكطنتي
"ىارحكماه" ك"جيمك" جنكبان ،فيما تعمؿ ك ازرة االسكاف االسرائيمية عمى تسريع مخطط بناء مستكطنة جديدة
شماؿ القدس ،كالتي جرل تجميدىا في السابؽ عمى أرض مطار قمنديا لفصؿ مدينة القدس عف محيطيا
العربي شماالن.
كقاؿ :كما قررت حككمة االحتالؿ ضـ  250دكنما تقع قرب مستكطنة "ارنكنا" التي كانت حتى عدكاف
 1967ضمف ما كاف يسمى بالمنطقة الحراـ قرب بمدة صكر باىر كنقؿ ىذه االراضي كضميا لما يسمى
بمنطقة "سيادة" بمدية القدس.
كتابع :كستنقؿ سمطات االحتالؿ مف خالؿ بمديتيا في مدينة القدس ،حاجز “عيف يالك” إلى عمؽ األرض
الفمسطينية في قرية الكلجة المحتمة عاـ  1967كذلؾ بمسافة اثنيف كيمك متر ،ما يعني مصادرة أكثر مف
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ألفيف دكنـ مف أراضي القرية ،بما فييا منطقة الحنية األثرية ،كالتي تحتكم عمى نبع المياه الكحيد الذم
تبقى في القرية
الشهداء والمعتقمون
كقاؿ التقرير :كما قامت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي بقتؿ ( )12مكاطناى مقدسيا مف بينيـ سيدة ،كذلؾ
إما بمكاجيات مع قكات االحتالؿ أك أعداميـ عمى الحكاجز الشرطية داخؿ المدينة المحتمة ،كتصاعدت
المكاجيات داخؿ المدينة العاـ المنصرـ ،نتيجة قياـ سمطات االحتالؿ بتركيب بكابات ألكتركنية عمى
ابكاب المسجد االقصى فيما عرؼ "بمعركة البكابات" ،باإلضافة إلى اعالف االدارة األميركية االعتراؼ
بالقدس كعاصمة لما يسمى "بدكلة إسرائيؿ" .كشيدت مدينة القدس أعمى نسبة اعتقاالت خالؿ العاـ
تعرضكا لالعتقاؿ سابقان
 ،2017باعتقاؿ ( )2436مكاطنان ،ثمثيـ مف األطفاؿ ،عممان أف معظميـ كانكا ٌ

كأيفرج عنيـ بشركط ،إما بغرامات مالية ككفاالت مالية ،أك ضمف ما يسمى بػ"االعتقاؿ المنزلي".
المسجد االقصى والبمدة القديمة

كتابع التقرير :لقد تعرض المسجد االقصى خالؿ العاـ  2017ليجمة تيكيدية غير مسبكقة ،مف خالؿ
محاكلة سمطات االحتالؿ فرض التقسيـ الزماني كالمكاني في المسجد االقصى مف خالؿ كضع بكابات
الكتركنية عمى مداخمو كالتي افشميا المقدسيكف مف خالؿ االمتناع عف الصالة داخؿ المسجد كاالعتصاـ
باالالؼ عمى ابكابو حتى تـ ازالتيا فيما بعد ،كأفتتح كنيس ييكدم اسفؿ اساسات مصمى قبة الصخره
المشرفو بعد اثنى عشر عاما مف الحفر كالتنقيب ،كتكثفت اقتحامات المسجد األقصى ،حيث سجؿ اقتحاـ
نحك ( )28ألؼ مف المستكطنيف كالطالب المتدينكف كرجاؿ المخابرات خالؿ العاـ المنصرـ في ظؿ
االحتفاالت باألعياد الييكدية.
كأضاؼ :كما أبعدت شرطة االحتالؿ عف المسجد االقصى كالبمدة القديمة نحك ( )170مكاطناى لفترات
زمنية متفاكتو كدفع غرامات مالية ،كسمح لمييكد المتدينيف ذكم المباس األسكد باقتحاـ المسجد األقصى،
باإلضافة إلى الصعكد إلى صحف قبة الصخرة ألكؿ مرة منذ عاـ  ،1967كسمح أيضا ألعضاء الكنيست
باقتحاـ المسجد األقصى بعد منع استمر عاـ كنصؼ ،كفي سابقو خطيرة أقتحـ المسجد االقصى عضك
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الكنيست المتطرؼ "ييكدا غميؾ" برفقة نجمو كذلؾ لألحتفاؿ بعقد قرانو ،فيما قاـ أحد أفراد الشرطة
اإلسرائيمية برفع العمـ االسرائيمي في باحات المسجد االقصى.
كتابع :لقد دعت منظمة "طالب مف أجؿ المعبد" إلى إقامة حفالت البمكغ داخؿ المسجد األقصى كليس
في ساحة البراؽ ،كطمبت شرطة االحتالؿ مف محكمة الصمح اغالؽ مبنى لمجنة التراث في باب الرحمة
داخؿ المسجد االقصى بشكؿ نيائي.
كأردؼ :كأصدرت بمدية االحتالؿ ق ار اىر بيدـ الطابؽ الثالث مف بيت كستيرك بحجة حجب رؤية قبة
الصخرة عف المستكطنيف في البمدة القديمة ،فيما كشؼ تقرير عف كجكد ( )64نفقان تحت المسجد االقصى
نصفيا في الجية الغربية.كفي ىذا السياؽ عرضت كزيرة الثقافة في كياف االحتالؿ "ميرم ريغيؼ" خطة
حفريات كبيرة أطمؽ عمييا اسـ "مخطط شاليـ" تتضمف حفريات كاسعو قرب بمدة سمكاف كالبمدة القديمة في
مدينة القدس بتكمفة تقدر ( )250مميكف شيقؿ.
كقاؿ :كفي البمدة القديمة استكلى المستكطنكف عمى محؿ تجارم لعائمة صب لبف ،باالضافة الى محؿ
آخر في عقبة الخالدية بمكجب قانكف "الجيؿ الثالث" كالذم يميد لألستيالء عمى مزيد مف العقارات داخؿ
البمده القديمة ،كاجبرت بمدية االحتالؿ مكاطنا عمى اغالؽ مطعمو بحجة تراكـ الضرائب عميو.
كتابع التقرير :كما قامت جرافات االحتالؿ باعماؿ تجريؼ كاقتالع اشجار في ساحة باب العامكد كالتي
قاـ بالتجكؿ داخميا الرئيس اإلسرائيمي "رؤكبيف ريفميف" ،كما تـ انشاء كحدة شرطة جديدة قكاميا 200
شرطي خاصة بالمسجد االقصى كمحيطو ،فيما كشؼ تقرير خاص أف عدد الكنس داخؿ البمدة القديمة
كحكليا بمغ ( )104منيا ( )75داخؿ أسكار البمدة القديمة ،كأف  %22مف مساحة البمدة القديمة تـ
تيكيدىا.

ككالة األنباء كالمعمكمات الفمسطينية "كفا"2018/1/5 ،
بجدية عمى خطة سالـ شاممة
ترمب "ناقـ" عمى الفمسطينييف ..مسؤكؿ أمريكي :نعمؿ ٌ

إف إدارة الرئيس دكنالد ترمب تنكب عمى إعداد "خطة
قاؿ مسؤكؿ رسمي رفيع في الخارجية األميركية ٌ
السالـ" التي سميت بصفقة العصر ،ك ٌأنو سيكشؼ عف تفاصيميا في "الكقت المناسب".
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رد المسؤكؿ الذم طمب عدـ ذكر اسمو عمى سؤاؿ كجيتو القدس بشأف "مراجعة
كجاء ذلؾ في سياؽ ٌ
كاشنطف لممساعدات المالية التي تقدميا الكاليات المتحدة لمسمطة الفمسطينية لتحديد كيؼ سيتـ تقميصيا"،
تماشيا مع تغريدة لترمبٌ ،لكح فييا بقطع المساعدات عف الفمسطينييف بسبب اعتراضيـ عمى ق ارره
ن
االعتراؼ بالقدس المحتمة عاصمة إلسرائيؿ ،كرفضيـ التقاء مسؤكليف أميركييف إلى أف يعكد عف ق ارره،
كذلؾ ككسيمة لمضغط عمى الفمسطينييف.
كقاؿ المسؤكؿ األميركي "إف الرئيس ىك صاحب قدرات فائقة في عقد الصفقات ،كىك ممتزـ بمحاكلة
كلكنو (ترمب) لف
تماما كما كاف في السابؽٌ ،
التكصؿ إلى اتفاؽ السالـ األمثؿ (صفقة القرف) كالنيائي ،ن
يتسامح مع التركيج لإلشاعات الباطمة التي تنتشر (مف قبؿ الفمسطينييف) عف أمريكا كعف حقيقة مكاقفنا".
كأضاؼ" :ما زلنا نعمؿ بجدية عمى خطتنا الشاممة لمسالـ التي ستعكد بالفائدة عمى اإلسرائيمييف
كالفمسطينييف عمى حد سكاء ،كسيكشؼ النقاب عنيا عندما يحيف الكقت".
ككثر الحديث منذ استالـ الرئيس األميركي ترمب مياـ الرئاسة العاـ الماضي عف رغبتو بأف يككف
كنصب صيره جاريد
الشخص القادر عمى إبراـ "صفقة العصر" في سالـ يرضي الفمسطينييف كاسرائيؿ،
ٌ
ككشنر كصديقيو المحامي جيسكف غرينبالت ،كمحامي اإلفالس ديفيد فريدماف (سفيره في إسرائيؿ) كفريؽ

لمتابعة التفاكض مع الطرفيف ،كىك الحديث الذم اكتسب ارتفاعان في الكتيرة بعد استقباؿ ترمب لرئيس
كزراء إسرائيؿ بنياميف نتنياىك في البيت األبيض ،كمف ثـ استقباؿ الرئيس محمكد عباس في البيت
األبيض يكـ  3أيار الماضي ،كزيارة الرئيس األميركي ترمب إلسرائيؿ كاألراضي الفمسطينية المحتمة يكـ
 23أيار الماضي.
تجمد بعد أف اتخذ ترمب ق ارره المشؤكـ باالعتراؼ بالقدس عاصمة إلسرائيؿ ،كعزمو نقؿ
إال أف كؿ ذلؾ ٌ

السفارة األميركية مف تؿ أبيب إلييا يكـ  6كانكف األكؿ الماضي ،في تحد كاضح لمق اررات الدكلية بشأف
عاما ،ما أضفى
القدس ،كىجره لممكقؼ األميركي الرسمي بشأف القدس المحتمة عبر أكثر مف  50ن
مشاعر الذىكؿ كاالستياء عبر العالـ ،خاصة عند الفمسطينييف كالعرب كالمسمميف ،الذيف أقحمكا في أزمة
ال تعرؼ نتائجيا.
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كيجتاح الرئيس األميركي ترمب مشاعر مف الغضب كاالمتعاض مف الفمسطينييف "ناكرم الجميؿ
كالمساعدات األميركية السخية ليـ" ،كفقنا لقكلو ،بعد تكجييـ لمجمس األمف الدكلي يكـ  18كانكف األكؿ
الماضي بصدد فرض التراجع عف قرار ترمب مما اضطر الكاليات المتحدة لمتصكيت ب"ال" كاستخداـ
"الفيتك" في المجمس مقابؿ األعضاء اؿ 14اآلخريف الذم صكتكا بنعـ ،كلحقو تصكيت في الجمعية
العامة لألمـ المتحدة يكـ  21كانكف الثاني عمى المشركع نفسو القاضي باعتبار قرار ترمب الغ كباطؿ،
الذعا إلى الكاليات المتحدة ،مدينة لقرار ترمب ،كذلؾ بتصكيت
تكبيخا
حيث كجيت غالبية دكؿ العالـ
ن
ن
 128دكلة لصالح القرار الذم يديف اعتراؼ ترمب ،مقابؿ تسعة أصكات ضد ،بما فييا الكاليات المتحدة

عضكا عف التصكيت تحت كطأة االبتزاز األميركي.
كاسرائيؿ ،فيما امتنع 35
ن
كتقكؿ الكاليات المتحدة – بحسب الخارجية األميركية ٌ -إنيا تتمسؾ بػ"مشركع الرئيس األميركي دكنالد

ترمب بشأف الصفقة الكبرل كالسالـ الكشيؾ بيف الفمسطينييف كاسرائيؿ كاقتراب إدارتو مف إعالف نقاط
المشركع" ربما خالؿ األشير الثالثة المقبمة ،كذلؾ رغـ تمميح ترمب يكـ الثالثاء الماضي ()2018/1/2
بأف كؿ ذلؾ قد انتيى حيث قاؿ (ترمب) عبر تكيتر" :لقد أخرجنا القدس عف طاكلة المفاكضات ،كىي
الجزء األصعب (في المفاكضات)" في إشارة العترافو بالقدس عاصمة إسرائيؿ.
كأضاؼ ترمب الذم كاف يتحدث عف احتماؿ قطع المساعدات األميركية عف السمطة الفمسطينية بسبب
ردكد فعميا" :كاف عمى إسرائيؿ أف تدفع أكثر لذلؾ (االعتراؼ بالقدس) .كلكف ككف أف الفمسطينييف لـ
يعكدكا مستعدكف لمحديث عف السالـ (مع إسرائيؿ) ،لماذا يجب عمينا أف نجعؿ أم مف ىذه المدفكعات
(المساعدات المالية) المستقبمية الضخمة ليـ؟.
سنكيا ،كال تناؿ أم
إف "كاشنطف تعطي الفمسطينييف مئات المالييف مف الدكالرات
ك ٌ
احتج ترمب بالقكؿ ٌ
ن
تقدير أك احتراـ .ىـ ال يريدكف حتى التفاكض عمى اتفاقية سالـ طاؿ تأخرىا مع إسرائيؿ".

يشار إلى أنو بعد اعتراؼ ترمب بالقدس كػ"عاصمة إسرائيؿ" ،أعمف الرئيس محمكد عباس أف الكاليات
المتحدة تخمٌت عف دكرىا ككسيط في مفاكضات السالـ اإلسرائيمية الفمسطينية ،كأعمف أنو لف يمتقي
بمسؤكليف أميركييف بشأف عممية السالـ ،األمر الذم قد يككف أحد أسباب تأجيؿ نائب الرئيس األميركي
مايؾ بينس زيارتو المقررة لممنطقة.
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كعممت "القدس" مف مصادر مطمعة ،بعض تفاصيؿ كخبايا "صفقة القرف  -أك صفقة العصر" التي
أف فريؽ ترمب "يقترب فعالن مف كضع نقاط تعبر عف رؤية الرئيس
يتحدث عنيا الرئيس األميركي ،كمنيا ٌ

لحؿ مرحمي لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ،كأف ىذا الفريؽ الذم يتميز عف أسالفو مف خبراء مفاكضات
السالـ في اإلدارات السابقة ،بافتقاره الخبرة المممة بتعقيدات الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي كمعرفة كؿ
صغيرة ككبيرة كحدكد أك قدرة الطرفيف عمى التنازؿ كالتقدـ تجاه اآلخر ،كبدال مف ذلؾ فإف اندفاعو لفعؿ
شيء ما ،نحك حؿ ما ،ينبع مف مكاقؼ أيديكلكجية متفانية في دعميا إلسرائيؿ كلنتنياىك كأف الثالث
(ككشنر كغرينبالت كفريدماف) ،كىـ مف المتدينيف الييكد الذم أمضكا حياتيـ في دعميا ،يعتقدكف أنيـ
يعرفكف كؿ ما يجب معرفتو عف ىذا الصراع منذ نعكمة أظفارىـ ،بصدد صؾ خارطة تحالؼ جديدة في
المنطقة تعكس "تعاضد أنصار أميركا في المنطقة كالسعكدية كاسرائيؿ كاألردف كالسمطة الفمسطينية" مع
دكؿ أخرل في مكاجية خطر الييمنة اإليرانية في المنطقة.
كبحسب المصدر ،فإف "قكة الدفع كراء الحؿ الذم يصكو اآلف ككشنر كغرينبالت كفريدماف ،يعتمد بشكؿ
فضفاض عمى ما عرؼ بنقاط (الرئيس السابؽ بيؿ) كمينتكف في أيامو األخيرة كرئيس ،مع األخذ بعيف
تغيرات التي حدثت عمى أرض الكاقع في إسرائيؿ كاألراضي الفمسطينية ،خاصة كأف ترمب
االعتبار ال ٌ

اعترؼ بالقدس عاصمة إلسرائيؿ ،فيما أكد أف مسائؿ الحدكد كالسيادة تظؿ مكضع النقاش بيف الطرفيف،
كيرتأم حال تدريجيان نحك دكلة ما في األراضي الفمسطينية ،كتعتمد بشكؿ فضفاض عمى حدكد عاـ
 ،1967عمى أف تبؽ الكتؿ االستيطانية الكبرل تحت السيطرة اإلسرائيمية ،كتبقي إسرائيؿ عمى كجكد
عسكرم  /أمني في منطقة األغكار ،كعمى التنقيب عف المعادف كالمياه في كافة مناطؽ الضفة الغربية.
كاالنطالؽ مف فتح المنطقة "ج" كالمناطؽ المحاذية في منطقتي "ج"ك"ب" النتعاش اقتصادم يرفع مف
مستكل معيشة الفمسطينييف كيعطييـ حؽ التنقؿ بيف ىذه المناطؽ كيؤكد ليـ مصمحتيـ في الحؿ
المرحمي".
كبحسب ما عممتو "القدس" فإف "صفقة القرف" تركز عمى "مناقشة كتحقيؽ الخيارات الممكنة ضمف الكقائع
عمى األرض" ،كأف التأقمـ مع ىذه الكقائع بات ممكنان ،كأف مف الضركرم التركيز عمى تحسيف االقتصاد
الفمسطيني كالبنية التحتية كبناء المؤسسات كجزء مف عممية صنع السالـ كمشاركة البمداف العربية في
المفاكضات دكف مشاركة األمـ المتحدة" في رد كاضح عمى المساعي الفمسطينية عمى الساحة الدكلية.
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يقر المصدر الذم تحدث لػ "القدس" عف خطة ترمب المنتظرة بأف "االعتراؼ بالقدس عاصمة
مف جيتو ٌ

إلسرائيؿ ،ألقى عصا بالعجمة -عمى األقؿ في الكقت الراىف -كلكف مف الممكف معالجتيا بأساليب خالقة"

مف دكف اإلشارة لتمؾ األساليب.
كتتناكؿ خطة ترمب ،بحسب ما عممتو القدس أف "كال الجانبيف بحاجة إلى مشاركة الدكؿ العربية نظ انر
إلى أف الفمسطينييف يحتاجكف إلى غطاء لتقديـ التنازالت الحقيقية بينما يعتقد اإلسرائيميكف أف العرب
كحدىـ قادركف عمى تعكيضيـ عف التنازالت التي يقدمكنيا لمفمسطينييف"؛ ك"فتح المجاؿ أماـ االقتصاد
الفمسطيني لالنتعاش (في المنطقة ج) ككذلؾ رفع الحصار عف غزة (شريطة أف تككف تحت سيطرة
السمطة الفمسطينية كمنزكعة السالح) كبناء ميناء كمطار فييا كبنى تحتية".
فإف بمدة أبك ديس ىي عاصمة فمسطيف المستقبمية ،كىذا يقتضي فتح بكابة في
أما بالنسبة لمقدسٌ " ،
ٌ

الجدار الذم يفصميا اليكـ عف المسجد األقصى ،كمشاركة األردف في السيادة ،كيتـ االتفاؽ بيف الطرفيف
عمى فتح باحة األقصى أماـ المصميف الييكد في يكـ محدد ،يضمف عدـ االشتباؾ بيف الطرفيف ،دكف
تحديد كيؼ سيتـ التعامؿ مع "القدس الشرقية" المحتمة أك مصير المكاطنيف الفمسطينييف المقدسييف كالبالغ
عددىـ أكثر مف  380ألؼ مكاطف.
كذلؾ تبقي "صفقة القرف" عمى الكجكد العسكرم لقكات االحتالؿ اإلسرائيمي في األغكار ك"تشمؿ ضـ
الكتؿ االستيطانية الكبرل في الضفة الغربية كالقدس رسميان إلسرائيؿ".
كما عممت القدس أنو "كاف مف المفترض أف يقكـ الرئيس محمكد عباس بزيارة رسمية في نياية شير
تشريف الثاني الماضي ،لالجتماع مع الرئيس األميركي ترمب بشكؿ مكثؼ في مكقع يبعد عف البيت
األبيض ،حيث العمؿ الصاخب كالمكتظ ،كيكفر لألطراؼ المناقشة اليادئة المركزة دكف مقاطعات ،أك
االضطرار لمتعامؿ مع تمؾ االجتماعات كما ىك الحاؿ في لقاءات الرئيس األميركي في البيت األبيض
مع زعماء الدكؿ الذم يقتضي المقاء لمدة ساعة ،كمف ثـ يتكجياف لمصحافة في مؤتمر صحفي ،معيدان
لمذاكرة مفاكضات الرئيس األميركي السابؽ بيؿ كمينتكف مع الرئيس الراحؿ ياسر عرفات كرئيس كزراء
إسرائيؿ السابؽ إييكد باراؾ في منتجع كامب ديفيد القريب مف كاشنطف في صيؼ عاـ  2000في
االجتماعات التي لقبت بأنيا كانت بمثابة فخ نصب لمفمسطينييف.
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أف ترمب كاف يرغب مف كراء "لقاء عباس
كيعتقد بعض الخبراء األميركييف الذيف تحدثت معيـ "القدس" ٌ

منبر لترمب الستخداـ قدراتو عمى اإلقناع كعقد الصفقات
في مكقع آخر غير البيت األبيض سيكفٌر نا
الكبرل لالعت ارؼ بالقدس عاصمة إلسرائيؿ في إطار زيارة عباس ،ككجزء مف المبادئ األساسية لصفقة
السالـ الكبرل".

صحيفة القدس المقدسية2018/1/5 ،
"نار كغضب" يكشؼ خطط ترمب ..الضفة لألردف كغزة لمصر:
كشؼ كتاب "نار كغضب" لمايكؿ ككلؼ ،الذم نشر أمس الجمعة ،أف الرئيس األميركي دكنالد ترمب،
سيحدث أكبر اختراؽ في التاريخ عمى صعيد المفاكضات الفمسطينية "اإلسرائيمية" ،كقاؿ إنو سيغير المعبة
بشكؿ كبير كغير مسبكؽ.
كما نقؿ الكتاب كالما لمستشار البيت األبيض السابؽ ستيؼ بانكف ،عما سمي بصفقة القرف ،قائال" :إف
ترمب يكافؽ عمييا تماما ،كأضاؼ أف الضفة الغربية ستككف لألردف كقطاع غزة لمصر".
في األثناء ،قاؿ مكقع مجمة تايـ إف نسخ الكتاب المطبكعة بيعت بالكامؿ خالؿ عشريف دقيقة فقط مف
نزكليا إلى بعض المكتبات الشييرة ،كما قفز الكتاب عمى الفكر إلى قائمة مبيعات الكتب عمى مكقع
أمازكف لمتجارة اإللكتركنية.
كفي تطكر آخر ،نفى مايكؿ ككلؼ مؤلؼ كتاب "نار كغضب" ما كرد في تغريدة لمرئيس األميركي ترمب،
ذكر فييا أنو لـ يسبؽ لو أف تحدث إليو ،كقاؿ "ككلؼ" في مقابمة مع تمفزيكف "أف بي سي" األميركيٌ ،إنو
تحدث إلى ترمب قبؿ تكليو منصبو كبعده ،مشي ار إلى أنو أمر غير طبيعي أف يحاكؿ رئيس الكاليات

المتحدة إيقاؼ نشر كتاب.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/1/6 ،
مطامع االحتالؿ في بمدة سمكاف ال تنتيي:
تتعرض بمدة سمكاف كسكانيا لممارسات اسرائيمية شديدة تشمؿ عمميات ىدـ لممنازؿ كتسميـ اكامر اخرل
باليدـ بحجة عدـ الترخيص الى جانب استمرار عمميات حفر االنفاؽ كتحرير مخالفات مركرية بحؽ
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السكاف كمحاكالت الجمعيات االستيطانية تحكيؿ سمكاف لبمدة ييكدية بزعـ أنيا مقامة عمى انقاض مدينة
داكد التي يسعى اإلسرائيميكف إلى إحيائيا عمى انقاض البمدة.
كقاؿ فخرم ابكدياب ،الناطؽ االعالمي لمجنة الدفاع عف سمكاف ،اف اسرائيؿ مستمرة في امعانيا بزيادة
كتيرة التيكيد كمصادرة االراضي كممتمكات المكاطنيف في سمكاف ،مشي ار الى اف كؿ ىذه االنتياكات
كاالجراءات التعسفية كالمخالفة لمقكانيف الدكلية التي تيدؼ لزيادة سيطرتيا كسيادتيا عمى سمكاف بكؿ
أحيائيا لقربيا مف البمدة القديمة كالمسجد االقصى المبارؾ.
كلفت أبك دياب الى قياـ اسرائيؿ بتدمير المكركث الحضارم كاالرث االنساني عمى االرض لفرض أمر
كاقع جديد يغير معالميا كمشيدىا التاريخي ،مشي ار الى اف كؿ تمؾ الممارسات غير القانكنية التي تقكـ
بيا السمطات االسرائيمية لالثقاؿ عمى ككاىؿ المكاطنيف لتيجيرىـ أخذت بعد متسارعا كمتزايدا بعد اعالف
الرئيس االمريكي ترمب عف أف القدس عاصمة أسرائيؿ ،ككأنيا أخذت ىذا االعالف كشرعية لتغيير
الكضع القائـ كفرض سياسات جديدة عمى االرض.
كركل لػ"القدس" ،اف السمطات االسرائيمية استأنفت بشكؿ كبير كمتسارع عمميات الحفر باالنفاؽ كخاصة
بالقرب مف عيف العذراء كمسجد عيف سمكاف كبالقرب مف مدخؿ سمكاف الشمالي ،كأقامت جس ار بيف منطقة
العيف الفكقا كمقبرة االطفاؿ في منطقة العيف ،لتسييؿ مركر المستكطنيف كزيادة السياحة االيدكلكجية
المركجة لمركاية التممكدية كتمؾ المنطقة تـ تسميـ ادارتيا لجمعية العاد االستيطانية.
كلفت الى ارتفاع كتيرة تضييؽ الخناؽ عمى اىالي سمكاف مف خالؿ ازدياد كتيرة المداىمات كاليجمات
الضريبية كتحرير مخالفات لمسكاف بشكؿ كبير ،مبينا اف مداىمات المنازؿ كالمحاؿ التجارية اصبحت
كصعبت الحياة عمى المكاطنيف كتسميـ أكامر ليدـ المنازؿ ،كانتياؾ
يكمية كاغالؽ الشكارع داخؿ سمكاف،
ٌ

حرمة مقبرة الرحمة المالصقة لمسكر الشرقي لممسجد االقصى كتفعيؿ أمر مصادرتيا كاعطاء حؽ
التصرؼ بيا لسمطة الطبيعة االسرائيمية كبمدية القدس الغربية.
كبيف أبك دياب اف المؤسسة االسرائيمية تخطط لجعميا مسا ار تممكديا ضمف المسارات التيكيدية في محيط
ٌ

البمدة القديمة كلتييئتيا ليمر مف فكقيا القطار اليكائي التيكيدم ،الذم يبدأ مف جبؿ الزيتكف مرك ار فكؽ
المقبرة كصكال لمقصكر االمكية كمنطقة عيف سمكاف كصكال لمجزء الغربي مف القدس الى جانب مداىمة
القكات االسرائيمية برفقة مكظفيف مف سمطة الطبيعة االسرائيمية أرض عائمة ابك خاطر في مجمع عيف
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سمكاف كالمالصقة لمسجد عيف سمكاف كاالعالف عنيا كأرض مصادرة كىدـ بركس داخميا كىدـ االسكار
المحيطة بيا كقمع االشجار المثمرة التي كانت مزركعة فييا ،كمصادرة مخزف عائمة ابكىدكاف بالقرب مف
باب المغاربة لصالح سمطة الطبيعة ،ككضع كاميرات مراقبة داخؿ بركة عيف سمكاف ،كفتح باب سفمي في
مجرل المياه لعيف سمكاف ،يفضى الى االنفاؽ اسفؿ المسجد كعيف سمكاف المتجو شماال الى باب المغاربة،
عمما بأف ىذه العيف كالمسجد ىي ارض كقفية تابعة لدائرة االكقاؼ االسالمية بالقدس ،ثـ محاكلة
االستيالء عمى منزؿ عائمة سمريف القريب مف السكر الجنكبي لممسجد االقصى المبارؾ كالمالصؽ لما
يسمى بمركز الزكار التابع لمجمعية االستيطانية العاد بحجة أنو امالؾ غائبيف رغـ كجكد العائمة.
كأشار ابك دياب ايضا ،إلى منع سمطة الطبيعة االسرائيمية عائمة شقير في كادم الربابة مف استخداـ اك
دخكؿ ارضيا كاالنتفاع بيا لنفس االىداؼ التيكيدية كلمصادرتيا ،مبينا بدء سمطة االثار االسرائيمية
كجمعية العاد االستيطانية بأعماؿ حفر كفتح لنفؽ مالصؽ لمسجد عيف سمكاف مف الناحية الشمالية،
كبذلؾ تتـ محاصرة المسجد األقصى مف كؿ الجيات بالحفريات كاالنفاؽ مما ييدد كجكد المسجد كركضة
االطفاؿ كالمؤسسات كالمحاؿ التجارية الفمسطينية في مجمع العيف باالنييار ،كىذا مطمع لمجمعيات
االستيطانية الخالء مكقع عيف سمكاف التاريخي لتكسيع الحفريات كاالنفاؽ في تمؾ المنطقة الصاعدة
باتجاه المسجد االقصى كالبمدة القديمة.
كاكضح اف السمطات االسرائيمية تريد حسـ مكضكع السيطرة عمى القدس كأحيائيا ،بشكؿ سريع ،خاصة
اف الظركؼ اصبحت مكاتية لمسمطات االسرائيمية بانجاز مشركعيا التيكيدم بالقدس لغياب مف يردعيا
عف ممارساتيا غير الشرعية ،كانشغاؿ العالـ العربي كاالسالمي بأمكره الداخمية كالدعـ االمريكي ،كغياب
المؤسسات الدكلية كالرسمية عف المشيد.

صحيفة القدس المقدسية2018/1/6 ،
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