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الخبر الرئيس:
االحتالؿ يقرر فرض سيطرتو عمى بمدات شرؽ القدس

أبرز العناوين:
الجماعي في حزما
" بتسيمـ" :االحتالؿ يمارس سياسة العقاب
ّ
 الكشؼ عف ترتيبات أولية لنقؿ السفارة األمريكية إلى القدس
 الجيش اإلسرائيمي يحذر :تخفيض المساعدات األميركية سيؤدي إلى تضرر التنسيؽ األمني
 المالكي :سنتوجو لمجمس األمف لمحصوؿ عمى العضوية الكاممة باألمـ المتحدة
 القدس الدولية تنظـ ندوة سياسية حوارية في بيروت وتطمؽ تقرير حاؿ القدس السنوي 2017

شؤون المقدسات:
الخطيب :تصاعد اقتحامات األقصى يستدعي وقفة جادة
أكد نائب رئيس الحركة اإلسالمية السابؽ في األراضي المحتمة عاـ  ،48الشيخ كماؿ الخطيب ،أف
استمرار اقتحاـ المستوطنيف لممسجد األقصى المبارؾ بوتيرة تصاعدية ،في ظؿ استغفاؿ وغياب كامؿ لما
يجري مف اإلعالـ والجيات الرسمية؛ يستدعي وقفة جادة لمواجية الخطر القائـ .وقاؿ الخطيب إف
ومكانيا.
زمانيا
االحتالؿ يحاوؿ فرض أمر واقع بتقسيـ األقصى
ً
ً

وح ّذر مف التفريط بالقدس والمسجد األقصى ،مف خالؿ ترويج األنظمة العربية المستمر لفكرة التقسيـ،

كي يرفعوا عف أنفسيـ ما أسماه عار الحرج ،وضريبة االنتصار لمقدس والمسجد األقصى .وأوضح أنو
"باستمرار التواطؤ مف أنظمة وقحة تتحدث عف بدائؿ عف القدس كعاصمة لفمسطيف ،فإنو مف الممكف أف
تذىب حكومة االحتالؿ لما ىو أبعد مف ذلؾ ،كحرماف كامؿ لمفمسطينييف مف أف يكوف ليـ أي وصاية
عمى أي جزء مف مدينة القدس".
فم ْف ىندس أوسمو وباع
وحوؿ الدور الرسمي الفمسطيني أردؼ "إف الموقؼ الرسمي الفمسطيني خائبَ ،

وىما لمفمسطينييف يتمقى اليوـ صفعة كبيرة مف أمريكا والدولة العبرية التي أدارت ليـ الظير ،وىـ اآلف
ً
أماـ خيار واحد فقط وىو االنحياز لمشعب الفمسطيني والوقوؼ معو وقفة جادة ،ألف الخيارات األخرى
أثبتت فشميا".

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/1/27 ،
مستوطنوف يقتحموف باحات المسجد األقصى:
اقتحـ  43مستوطناً ،يوـ األربعاء ( )1/24المسجد األقصى المبارؾ ،مف باب المغاربة ،بحراسة مشددة
مف قوات االحتالؿ الخاصة ،ونفّذ المستوطنوف جوالت استف اززية ومشبوىة في أركاف المسجد المبارؾ.
واقتحـ العشرات مف قطعاف المستوطنيف صباح الخميس ( )1/25ساحات المسجد األقصى المبارؾ ،وقاـ
أحدىـ بأداء صموات تممودية قبالة باب الرحمة .فيما دعا مدير المسجد األقصى المبارؾ الشيخ عمر
الكسواني إلى شد الرحاؿ لممسجد األقصى والتواجد فيو ألف التواجد ىو الذي يمنع تغوؿ واستف اززات
المستوطنيف .يأتي ىذا في الوقت الذي وزعت وألصقت فيو الجماعات الدينية والمدارس المتطرفة في
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البمدة القديمة منشورات ودعوات القتحاـ المسجد األقصى المبارؾ يوـ الخميس ،وتدعو إلنياء سيادة
األوقاؼ ،والسماح لممستوطنيف المتطرفيف بالصالة في المسجد األقصى.
إف  25ألفًا أدوا الصالة ،يوـ الجمعة ( )1/26في المسجد
وقالت دائرة األوقاؼ اإلسالمية في القدسّ ،

األقصى المبارؾ بالقدس المحتمة ،رغـ األحواؿ الجوية العاصفة.

مستوطنا المسجد األقصى يوـ األحد ( ،)1/28في ظؿ
واقتحمت مجموعة مف المستوطنيف عددىـ 59
ً
تحويؿ المسجد لثكنة عسكرية لكثرة قوات الشرطة .وحرست عناصر مف شرطة االحتالؿ المستوطنيف

وأحاطت بيـ خالؿ تجواليـ في ساحات المسجد المبارؾ.
ػتوطنا ،و 45طالب ػاً مػػف معاىػػد تمموديػػة ،و 14عنص ػ اًر مػػف شػػرطة االحػػتالؿ ،يػػوـ اإلثنػػيف
واقػػتحـ  34مسػ ً

( )1/29المسجد األقصى المبارؾ ،مف بػاب المغاربػة ،بح ارسػة مشػددة مػف قػوات االحػتالؿ ،حيػث تصػدى
المصميف بعد االعتداء عميو بالضرب.
ليا ُمصموف بيتافات التكبير ،وقد اعتقمت قوات االحتالؿ أحد ُ

مستوطنا خالؿ اقتحاميـ باحات
أمنت شرطة االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ الثالثاء ( ،)1/30الحماية لػ 57
ً
وّ

المسجد األقصى المبارؾ بمدينة القدس المحتمة ،مف جية "باب المغاربة" حتى خروجيـ مف "باب
السمسمة" .وأشارت "قدس برس" ،إلى أف مف بيف المقتحميف لممسجد األقصى عضو "الكنيست" المتطرؼ
ييودا غميؾ مف حزب "الميكود".

المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +صحيفة القدس المقدسية،
2018/1/30
شؤون المقدسيين:
الجماعي في حزما
"بتسيمـ" :االحتالؿ يمارس سياسة العقاب
ّ
قاؿ مركز "المعمومات اإلسرائيمي لحقوؽ اإلنساف" في األراضي المحتمة "بتسيمـ" ،إف سمطات االحتالؿ
مشددة فرضت عمى الوصوؿ
قيودا ّ
اإلسرائيمي ،تفرض عقابا جماعياّ يطاؿ أكثر مف  70000إنساف ،واف ً

إلى قرية حزمة شماؿ شرقي القدس ِّ
ردا عمى رشؽ حجارة في الشارع المجاور.
ّ
جماعي يحظره القانوف
بحرية الحركة والتن ّقؿ لنحو  70000إنساف ىو عقاب
وقاؿ المركز :إف
ّ
المس ّ
ّ
لكنو ّأوالً وقبؿ ك ّؿ
يمس ىذا العقاب ُمجمؿ أىالي القرية ويؤثّر عمى سير حياتيـ
العاديةّ ،
ّ
الدولي .إذ ّ

لتصعبيـ في التن ّقؿ .وحسب البياف ،فإنو
نظر
يمس باألشخاص األكثر عرضة لمتأثّر بيذه القيود ًا
ّ
شيء ّ
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شيري مارس وابريؿ  2017أغمؽ
ليست ىذه ّ
المرة األولى التي يغمؽ فييا الجيش مداخؿ القرية .فخالؿ َ

يوما.
يوما ،والمدخميف
الجيش المدخؿ
ّ
الجنوبييف طيمة ً 20
الشمالي طيمة ً 40
ّ
مصنفة ضمف المناطؽ "ج" ،وخالؿ السنوات التي
قي القدس .ومعظـ مساحتيا
ّ
وتقع قرية حزمة شماؿ شر ّ
انقضت ،استولت الدولة العبرية عمى جزء كبير مف أراضي القرية ،بعضو استخدمتو لبناء مستوطنات
ليمر منو جدار الفصؿ الذي عزؿ قرية حزما عف شرقي
"بسجات زئيؼ" و"نفيو يعقوب" غرًبا ،وبعضو ّ

القدس المحتمة .إلى الشماؿ مف القرية أقامت الدولة العبرية مستوطنة "جيفع بنياميف" ،والى الشرؽ منيا
لشؽ شارع
مستوطنة "عمموف" .كما استولت الدولة العبرية عمى نحو  300دونـ مف أراضي س ّكاف القرية ّ
" ،437المحاذي" اليوـ لمقرية.

صحيفة القدس المقدسية2018/1/25 ،
مواجيات في أحياء القدس المحتمة وتضييؽ عمى المقدسييف:
أوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في قرية العيسوية ،أف جنود االحتالؿ اقتحموا قرية
العيسوية ظير األربعاء ( ،)1/24وسط تحميؽ لمروحية فوؽ شوارع القرية ،و"الحقوا مركبة قادمة مف
تبيف أنيا تقؿ مجموعة مف العماؿ الذيف يحمموف ىوية الضفة الغربية" واعتقمت
حاجز زعيـ ،حيث ّ

أفرادىا .وفي السياؽ نفسو ،اقتحمت قوات االحتالؿ شارع المدارس في قرية العيساوية بالتزامف مع خروج
الطمبة مف مدارسيـ ،ما أدى إلى اندالع مواجيات في المنطقة ،واطالؽ القنابؿ الصوتية ،عمى الطالب.
واقتحمت قوات االحتالؿ بأعداد كبيرة مف عناصرىا ،وعناصر وحداتيا الخاصة ،مخيـ شعفاط في مدينة
القدس المحتمة ،وذلؾ مف جية الحاجز العسكري القريب مف مدخؿ المخيـ ،وشرعت بتنفيذ حممة واسعة
فيو .وشممت الحممة توقيؼ عماؿ وشباف والتدقيؽ في بطاقاتيـ الشخصية ،ودىـ العديد مف متاجر المخيـ
ما أدى إلى اندالع مواجيات بيف قوات االحتالؿ والشباف.
وأغمقت قوات االحتالؿ مساء السبت ( )1/27وبصورة مفاجئة مداخؿ "العيسوية" ،بوضع دوريات
عسكرية وسط الشوارع ،فيما احتج السكاف واعتصموا بالقرب مف حواجز االحتالؿ ،رغـ األجواء الباردة،
ووصفوا ما يحصؿ في بمدتيـ بػ"العقاب الجماعي" الذي تفرضو سمطات االحتالؿ عمى السكاف ،بسبب
المواجيات المتواصمة في البمدة ضد قواتيا .واعتدت قوات االحتالؿ عمى الطفؿ سيؼ الديف ميند عبيد
( 9سنوات) ،وتـ نقمو الى المستشفى ،كما اعتدت عمى جميع أفراد عائمة صالح الشيخ محمود ،عقب
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دىـ منزليا .فيما اقتحمت قوات االحتالؿ يوـ اإلثنيف ( )1/29بمدة سمواف ونصبت حواجز عسكرية
وشرطية في الشارع الرئيس قرب حي بئر أيوب ،وفتشت مركبات والمواطنيف ودققت في ىوياتيـ
الشخصية.
وقاؿ عضو لجنة المتابعة في العيسوية رائد أبو ريالة ،إف سمطات االحتالؿ اقتحمت بمدة العيسوية مساء
اإلثنيف وحتى ساعات صباح الثالثاء ( )1/30في محاولة لالنتقاـ مف السكاف ،ومعاقبتيـ بسبب استمرار
المواجيات في البمدة ،الفتاً الى الحصار العسكري المشدد الذي تُواصؿ فرضو عمى األىالي ،فضالً عف
وضع حاجز عسكري عمى مدخميا الرئيس ،وفرض إجراءات تفتيش استف اززية وبطيئة ،والتدقيؽ ببطاقات
قرر
المواطنيف ،بحجة ما أسماه االحتالؿ "البحث عف مطموبيف لدى أجيزتو األمنية" .وفي تطور الحؽّ ،
أىالي البمدة أداء صالة الجمعة القادمة عمى مدخؿ البمدة الرئيس ،وذلؾ رداً عمى إغالؽ مداخميا
واالعتداءات المتكررة مف قبؿ االحتالؿ عمى البمدة وسكانيا.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/1/30 ،
ويفرج عف آخريف:
ويبعد ُ
االحتالؿ يمدد توقيؼ عدد مف المقدسييفُ ..

أفرجت شرطة االحتالؿ مساء الثالثاء ( ،)1/23عف جواد صياـ مدير مركز معمومات وادي حموة ،بشرط
عي صالح الديف والسمطاف سميماف" في القدس لمدة أسبوعيف ،والتوقيع
اإلبعاد عف باب العمود و"شار ّ
عمى كفالة قيمتيا  5آالؼ شيكؿ .وأوضح صياـ أف قوات االحتالؿ حققت معو حوؿ إطالؽ األعالـ
الفمسطينية والبالونات بألواف العمـ الفمسطيني في سماء القدس ،بالتزامف مع زيارة نائب الرئيس األمريكي
بينس لحائط البراؽ .وأضاؼ صياـ أف المحقؽ اتيمو بالتحريض ومضايقة زيارة شخصية دبموماسية .كما
حقؽ معو حوؿ مركز المعمومات ورصده وتوثيقو االنتياكات في مدينة القدس.
التماسا قُ ّدـ لتخفيؼ حكـ األسيرة المقدسية المصابة
مف جية أخرى ،رفضت محكمة "الصمح" اإلسرائيمية
ً

عاما .وتحتاج الجعابيص ،إلى إجراء  11عممية جراحية
إسراء الجعابيص ،وأبقت الحكـ كما ىو لػ ً 11
مستعجمة.
وفي السياؽ ،طالبت شخصيات وفصائؿ فمسطينية ،في افتتاح "خيمة التضامف مع األسيرة جعابيص" في
ساحة "الجندي المجيوؿ" غرب مدينة غزة ،قيادة السمطة في راـ اهلل بتدويؿ قضية األسيرة "إسراء
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جعابيص" .ودعا المشاركوف السمطة الفمسطينية إلى وضع ممؼ األسيرة عمى رأس أولويات عمؿ بعثاتيا
الدبموماسية في دوؿ الخارج؛ بما يضمف فضح االنتياكات اإلسرائيمية الممارسة بحؽ األسرى ،وتحويؿ
ىذه المسألة إلى قضية رأي عاـ عالمي.
فيما قضت المحكمة "المركزية" في القدس المحتمة ،بحؽ  3شباف مقدسييف ،بتيمة قتؿ مستوطف في عاـ
عاما بحؽ الشاب محمد صالح أبو كؼ يبمغ مف العمر (20
 .2015وجاء في األحكاـ :السجف ً 15

عاما) .والسجف
عاما ونصؼ بحؽ الشاب وليد فراس األطرش البالغ مف العمر (ً 20
عاما) .والسجف ً 13
ً
عاما).
 9سنوات بحؽ الشاب عمي إبراىيـ صبرة البالغ مف العمر (ً 20

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/1/28 ،

االحتالؿ يعتقؿ عدداً مف المقدسييف:
اعتقمت قوات االحتالؿ االسرائيمي ،ظير األربعاء ( ،)1/24شاباً عمى حاجز عسكري تابع ليا قرب
عيـ شرؽ مدينة القدس بشبية "محاولة تنفيذ عممية دىس" لجنود االحتالؿ .فيما اعتقمت تمؾ
مدخؿ بمدة الز ّ

العماؿ بعد مالحقتيـ في قرية العيسوية شماؿ شرؽ القدس المحتمة.
قوات طالبيف وعدداً مف ّ

واعتقمت قوات االحتالؿ مساء السبت ( )1/27الشاب محمد صالح محمود بعد دىـ منزلو في بمدة

العيسوية .كما اعتقمت عضو لجنة المتابعة في البمدة محمد أبو الحمص ،في حيف اعتقمت فجر األحد
( )1/28المواطف يوسؼ فروخ .واعتقمت قوات ظير اإلثنيف ( ،)1/29شابا مقدسياً مف حي بئر أيوب
وحولتو إلى أحد مراكز التحقيؽ والتوقيؼ في القدس.
ببمدة سمواف جنوب المسجد األقصى المبارؾّ ،
عاما بحجة إلقاء حجارة صوب
واعتقمت قوات االحتالؿ مساء اإلثنيف ،طفالً
ً
مقدسيا يبمغ مف العمر ً 15

القطار الخفيؼ خالؿ مروره في حي شعفاط وسط القدس المحتمة.

شنت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،تُساندىا طائرة مروحية ،حممة اعتقاالت واسعة في بمدة العيسوية منذ
و ّ

مساء اإلثنيف واستمرت حتى صباح الثالثاء ( ،)1/30طالت  26مواطناً عمى األقؿ ،بينيـ عدد كبير مف
وحولتيـ عبر حافمة خاصة إلى مراكز توقيؼ وتحقيؽ في المدينة .واعتقمت قوات االحتالؿ
األطفاؿّ ،
الشاب محمد خالد طري ،بعد دىـ منزلو في قرية بيت سوريؾ شماؿ غرب القدس المحتمة.
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مف جية أخرى ،أفاد رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين ،عيسى قراقع  ،بأف قوات االحتالؿ
اإلسرائيمي اعتقمت منذ إعالف ترمب ( 6ديسمبر  ،)2017نحو  1000مواطف مف القدس المحتمة.
منوىا إلى أنيا
وأشار إلى أف سمطات االحتالؿ تمجأ لالعتقاالت الجماعية في صفوؼ الفمسطيني،
ً

عددا كبير مف المعتقميف ىـ مف الفتية
وبيف قراقع أف
ً
"أصبحت ظاىرة يومية وعقاب جماعي"ّ .
والقاصريف ،ويتعرضوف منذ لحظة اعتقاليـ لمعاممة ميينة وتعذيب وتنكيؿ عمى يد شرطة االحتالؿ
أحكاما "رادعة ومقصودة" بحؽ المقدسييف مصحوبة
والمحققيف .ونوه إلى أف محاكـ االحتالؿ تصدر
ً

بغرامات مالية باىظة ،وتفرض إجراءات "صارمة" عمى أىالي االسرى وذوي الشيداء.

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"،
2018/1/30
"بكدار" يوقع عقد تأىيؿ مبنى كمية ىند الحسيني في بيت حنينا
وقّع المجمس االقتصادي الفمسطيني لمتنمية واإلعمار "بكدار" مع شركة اليمؾ لمتعيدات واالستثمار ،يوـ
الثالثاء ( ،)1/30اتفاقية تأىيؿ وتطوير مبنى كمية ىند الحسيني في بيت حنينا– القدس ،بقيمة 365
يموؿ البنؾ اإلسالمي لمتنمية  300ألؼ دوالر منيا ،وتموؿ جامعة القدس المبمغ المتبقي.
ألؼ دوالر ّ
وتعتبر االتفاقية واحدة مف  15اتفاقية منفصمة لمشاريع وبرامج تستيدؼ القدس المحتمة بتمويؿ مف البنؾ
اإلسالمي لمتنمية بقيمة إجمالية بمغت  6مالييف دوالر ،لدعـ قطاعات مختمفة ،منيا :قطاع التعميـ،
وترميـ المباني ،وتمكيف المرأة والشباب والرياضة ،وكذلؾ القطاع الثقافي واالجتماعي.
لمبنات في بيت حنينا ،ىي إحدى الكميات األربع التي تأسست منيا جامعة القدس ،وتنبثؽ عنيا كميتا
اآلداب والعموـ التربوية ،وتضـ ستة برامج أكاديمية.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/1/30 ،
عواد :ممتزموف بدعـ ومساندة مشافي العاصمة القدس
جدد وزير الصحة الفمسطينيف ،جواد عواد ،يوـ الثالثاء ( ،)1/30عقب اجتماعو مع رئيس الييئة اإلدارية
لجمعية المقاصد الخيرية ،عرفات اليدمي ،دعـ ومساندة مستشفيات مدينة القدس المحتمة .وجدد وزير
الصحة التأكيد عمى إيالء مشافي القدس األىمية واألولوية في تحويؿ المرضى لتمقي العالج.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/1/30 ،
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شؤون االحتالل:
عدد المستوطنيف في الضفة ازداد بنسبة  %304عاـ 2017
أعمنت أبرز مجموعة لممستوطنيف" ،مجمس يشا" ،يوـ الثالثاء ( ،)1/23أف عدد المستوطنيف الييود في
الضفة الغربية المحتمة ازداد بنسبة  %3،4عاـ  2017ليصبح  435708أشخاص .وال تشمؿ االرقاـ
مئتي ألؼ مستوطف اسرائيمي يعيشوف في شرقي القدس المحتمة ،في
التي قدميا "مجمس يشا" ،نحو
ّ
األحياء العربية لممدينة المقدسة وفي أحياء استيطانية أخرى بالمدينة المقدسة.
دينيا بيف المستوطنيف .ويتبيف أف الييود
وتكشؼ ارقاـ "مجمس يشا" عف نسبة مرتفعة لمييود "المتشدديف" ً

"المتشدديف" يشكموف غالبية سكاف أكبر مستوطنتيف في الضفة الغربية ىما "مودي ايميت" المقامة غرب
مستوطنا ،و"بيتار ايميت" المقامة جنوب مدينة القدس المحتمة ويقطنيا
راـ اهلل ،حيث يقطنيا 70119
ً

ائيميا .أما المستوطنة الثالثة مف حيث عدد السكاف فيي مستوطنة "معالي ادوميـ"
56485
ً
مستوطنا اسر ً

مستوطنا.
المقامة شرؽ القدس ،ويقطنيا 40996
ً

صحيفة القدس المقدسية2018/1/23 ،

الكشؼ عف ترتيبات أولية لنقؿ السفارة األمريكية إلى القدس:
قالت القناة العبرية الثانية إف السفارة األمريكية بدأت بنقؿ معدات مف "تؿ أبيب" إلى فندؽ بالقدس
المحتمة؛ وذلؾ تمييداً لنقميا لمقر السفارة الحقاً .ونقمت القناة عف شيود عياف في حي " أرنوف" بالقدس
المحتمة ،أف شاحنات كبيرة بدأت تفرغ حمولتيا مف المعدات داخؿ فندؽ "عيدف" الذي أغمؽ مؤخ اًر بسبب
ضعؼ الزوار ،إال أف السبب الحقيقي لإلغالؽ ىو استيعاب معدات خاصة بالسفارة األمريكية حيث
شوىدت صناديؽ كبيرة وعمييا شعار القنصمية األمريكية.
وبينت القناة أف مبنى السفارة الجديد بالقدس ال يبعد عف ىذا الفندؽ سوى كيمومتر واحد ،ومف المتوقع
ّ
نقؿ طاقـ مقمّص مف الدبموماسييف األمريكييف خالؿ األشير القريبة لمسفارة الجديدة .وأشارت القناة إلى أف

األمريكاف معنيوف بإبقاء األمر طي الكتماف ،حيث تـ منع طاقـ القناة مف التصوير بالمكاف وطمبوا منيـ
المغادرة.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/1/25 ،
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جديدا في بيت صفافا:
عصابات "تدفيع الثمف" تنفذ عدو ًانا
ً

نفّذت عصابة "تدفيع الثمف" الييودية المتطرفة فجر الجمعة ( ،)1/26جريمة جديدة بمنطقة بيت صفافا
في القدس المحتمة ،تمثمت بإضراـ النار في سيارة ،وكتابة شعارات عنصرية عمى الجدراف.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/1/26 ،
الجيش اإلسرائيمي يحذر :تخفيض المساعدات األميركية سيؤدي إلى تضرر التنسيؽ األمني
ح ّذرت قيادة الجيش اإلسرائيمي القيادة السياسية اإلسرائيمية مف تداعيات خفض المساعدات األميركية
لمسمطة الفمسطينية وتأثيرات ذلؾ باألساس عمى التنسيؽ مع األجيزة األمنية الفمسطينية.
أمنيا قُ ّدـ مف قبؿ قيادة الجيش لمقيادة السياسية يؤكد أنو بدوف
تقييما ً
ووفقًا لصحيفة"ىآرتس" العبرية ،فإف ً
مساعدات مالية فإف السمطة سوؼ تجد صعوبات في الحفاظ عمى قدرات قوات األمف ورغبتيا في
أيضا لمرئيس محمود عباس كما
مواصمة التنسيؽ مع الدولة العبرية .وبحسب التقييـ فإف التنسيؽ ميـ ً
جدا ً
ىو الحاؿ لمدولة العبرية ،خاصةً في ضوء أف التقييـ يشير إلى محاوالت حماس شف مزيد مف اليجمات

مف الضفة الغربية في محاولة لمحفاظ عمى اليدوء بغزة.
وتخشى قيادة الجيش اإلسرائيمي مف أف يتوقؼ الرئيس عباس عف التعاوف مع الدولة العبرية مستقبالً،
مشيرةً إلى جيود األجيزة األمنية الفمسطينية في التنسيؽ مع الدولة العبرية ومنع تنفيذ ىجمات فمسطينية
ضدىا كما جرى يوـ السبت ( )1/27في طولكرـ بعد كشؼ عبوات ناسفة كانت معدة لمتفجير وتـ إبالغ

الدولة العبرية بشأنيا وتفكيكيا .وحذر ضابط إسرائيمي كبير في األياـ القميمة الماضية مف أي آثار
ستترتب عمى خفض المزيد مف المساعدات األميركية لألونروا ،وأف ذلؾ سيتسبب في انييار إنساني
بقطاع غزة وربما يصؿ إلى انتفاضة شعبية .ويتخوؼ الجيش مف عدـ وجود بديؿ لمنظمة األونروا رغـ
مشير في الوقت ذاتو إلى أف وجود األونروا منع انييار
ًا
اعترافو بأف وجودىا سيديـ قضية الالجئيف،
األوضاع بشكؿ عاـ ويعمؿ عمى تفكيؾ أدوات حماس.

سنويا مف الواليات المتحدة ،ويقوـ ضباط
وتتمقى قوات األمف الفمسطينية  30مميوف دوالر مف المساعدات ً

أمريكيوف بالتنسيؽ مع الجيش اإلسرائيمي وقوات األمف "الشيف بيت" لشراء األسمحة والتدريب المالي ودفع
الرواتب.

صحيفة القدس المقدسية2018/1/28 ،
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الدولة العبرية تبحث شرعنة ىدـ المنازؿ والمشاريع الفمسطينية في مناطؽ "ج":
بحثت لجنة "األمف والخارجية" في "الكنيست" يوـ الخميس ( ،)1/18عمميات البناء الفمسطينية في مناطؽ
"ج" المصنفة طبقاً التفاؽ "أوسمو" .وبحسب صحيفة ىآرتس العبريةفإف موتي يوغيؼ ،عضو "الكنيست"
مف حزب "البيت الييودي" ،وعضو لجنة "األمف والخارجية" ،أطمؽ خالؿ اجتماع المجنة عمى عمميات
مشير إلى تمويؿ االتحاد األوروبي جز ًئيا لعمميات البناء في تمؾ
ًا
البناء الفمسطينية اسـ "إرىاب البناء"،

المناطؽ بدوف تصاريح مف "اإلدارة المدنية" .وطالب يوغيؼ خالؿ الجمسة بضرورة البحث عف حؿ
قانوني يشرعف منع الفمسطينييف مف تقديـ التماسات إلى المحكمة "العميا" ضد أوامر اليدـ.
وقاؿ ماركو بف شباف مدير "وحدة المراقبة" التابعة "لإلدارة المدنية" خالؿ الجمسة إنو نتيجة لمخطوات
أوروبيا في مناطؽ "ج" وخاصةً في
التنفيذية التي تتخذ تـ منع تنفيذ أكثر مف نصؼ المشاريع الممولة
ً

منطقة "معاليو أدوميـ" ،كما حدثت زيادة في مصادرة المواد مف أجؿ منع البناء غير القانوني.

وقاؿ يوغيؼ خالؿ الجمسة إنو يجب حماية مناطؽ "ج" مف محاوالت االستيالء الفمسطينية ويجب أف
يكوف ىدؼ الدولة العبرية حماية "أراضي الدولة وفقًا لق اررات الدولة العبرية وعدـ تحديدىا مف قبؿ
اإلرىاب الذي تصدره السمطة الفمسطينية بمشاركة ىيئات دولية مثؿ االتحاد األوروبي".
و ُك ّرس الكثير مف النقاش بشأف المجتمعات البدوية في شرؽ القدس مثؿ منطقة خاف األحمر "معاليو

أدوميـ" .حيث قُ ّدمت العديد مف الحموؿ إلجالء السكاف مف تمؾ المنطقة إلى أبو ديس بنياية شير يونيو
المقبؿ .وقاؿ مسؤوؿ في و ازرة الجيش خالؿ الجمسة أف الوزير أفيغدور ليبرماف يشارؾ في وضع خطط
لحؿ ىذه األزمة المتعمقة ببناء البدو بدوف تصاريح .فيما قاؿ محامي يمثؿ الفمسطينييف البدو في تمؾ

المناطؽ ،إف قضية نقؿ سكاف منطقة خاف األحمر إلى أبو ديس قضية معمقة في المحكمة "العميا"،
وىناؾ نقاش كبير بشأنيا ،وأنو تـ تجميد جميع أوامر اليدـ.

صحيفة القدس المقدسية2018/1/29 ،
االحتالؿ يقرر فرض سيطرتو عمى بمدات شرؽ القدس:
قرر بسط سيطرتو األمنية والعسكرية عمى
كشفت صحيفة "ىآرتس" العبرية أف جيش االحتالؿ اإلسرائيميّ ،

البمدات الفمسطينية شرؽ القدس المحتمة وخارج الجدار الفاصؿ خالؿ األياـ المقبمة بزعـ مكافحة العمميات
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التي تتـ مف تمؾ المناطؽ وفشؿ الشرطة اإلسرائيمية في السيطرة عمييا .ووفؽ "ىآرتس" ،فإف الحديث
يدور عف مناطؽ منيا مخيـ شعفاط وبمدة كفر عقب وغيرىا مف البمدات التي يعيش فييا قرابة الػ150
ألؼ فمسطيني بعضيـ مف حممة اليويات اإلسرائيمية الزرقاء والبعض اآلخر يحمموف اليويات الفمسطينية.
وأكدت الصحيفة أنو تقرر إقامة غرؼ عمميات مشتركة بيف الجيش وجياز األمف العاـ "الشاباؾ" والشرطة
في محاولة إلحباط العمميات مف المناطؽ المستيدفة ،في حيف ستمحؽ تمؾ المناطؽ لتكوف خاضعة لمواء
"بنياميف" في الضفة الغربية وىو المواء المسؤوؿ عف منطقة راـ اهلل.
ويتزامف ىذا القرار مع قرار اتخذتو بمدية االحتالؿ في القدس المحتمة يقضي بفصؿ بمديات شرؽ المدينة
وروجت
خارج الجدار عف البمدية وتشكيؿ بمديات منفصمة عنيا بيدؼ التخمص مف الخطر الديموغرافيّ .

أوساط سياسية إسرائيمية مؤخ اًر لفكرة موافقة الدولة العبرية عمى ضـ مناطؽ في شرؽ القدس خارج الجدار
لمسمطة الفمسطينية ،وذلؾ سعياً لمتخمص مف عبء السكاف.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/1/29 ،
"الكنيست" يصادؽ بالقراءة األولى عمى قانوف "أرائيؿ"
ذكرت صحيفة "ىآرتس" العبرية ،يوـ الثالثاء ( ،)1/30أف "الكنيست" ،صادؽ بالقراءة األولى عمى تطبيؽ
القانوف "اإلسرائيمي" عمى مؤسسات التعميـ العالي في مستوطنات الضفة الغربية .وأوضحت الصحيفة
العبرية ،أف القانوف تقدـ بو نواب حزب "البيت الييودي" اليميني ،مبينة أف المصادقة عميو تعني إلغاء
مجمس التعميـ العالي في الضفة الغربية ،والذي كاف يعمؿ بصورة مستقمة.
عضوا في الػ "كنيست" أيدوا مشروع القانوف ،وعارضو  ،19منوىة إلى أنو يستيدؼ
وأفادت بأف 24
ً
السماح بإنشاء كمية طب إسرائيمية في جامعة "أرائيؿ"( ،عمى أراضي مستوطنة أرائيؿ المقامة عمى أر ٍ
اض
فمسطينية جنوبي نابمس) .وأشارت "ىآرتس" إلى أف القانوف واحد مف سمسمة قوانيف تيدؼ ضـ
المستوطنات في الضفة الغربية إلى السيادة "اإلسرائيمية".

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/1/30 ،
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التفاعل مع القدس:
واشنطف ترى أف ال بديؿ عنيا لرعاية مفاوضات "السالـ":
ألمحت الناطقة الرسمية باسـ و ازرة الخارجية األميركية ىيذر ناورت يوـ الثالثاء ( )1/23أف ال بديؿ
لمواليات المتحدة في رعاية مفاوضات "سالـ" مباشرة بيف الفمسطينييف والدولة العبرية .وأضافت "لذلؾ فإننا
سنعمؿ عمى محاولة جمب الطرفيف إلى طاولة المفاوضات ،وفي الوقت الراىف ،نفيـ أف التوترات مرتفعة،
ولكننا سنعمؿ عمى جمع الطرفيف إلجراء محادثات سالـ".
تخيؿ أي مفاوضات
ُيشار إلى أف مسؤوالً رفيع المستوى طمب عدـ ذكر اسمو قاؿ اإلثنيف بأنو "يصعب ّ

وجيدا طويميف في ىذه العممية (عممية
فمسطينية إسرائيمية بدوف الرعاية األميركية .لقد استثمرنا زمناً
ً

السالـ) ،كما أنني ال أتخيؿ أف توافؽ الدولة العبرية كطرؼ أساسي في ىذا العممية عمى مفاوضات تتـ
الرعاية الدولية -األمـ المتحدة عمى سبيؿ المثاؿ ،وىي ترى ،ونحف نرى أف الدولة العبرية دائماً مستيدفة
مف قبؿ األمـ المتحدة".

صحيفة القدس المقدسية2018/1/24 ،
استطالع :قرار ترمب حوؿ القدس يعزز دعـ "الكفاح المسمح"
أظير استطالع رأي ُنشر يوـ الخميس ( )1/25أف قرار الرئيس األميركي دونالد ترمب االعتراؼ بمدينة
القدس "عاصمة" لمدولة العبرية ،أدى إلى تعزيز دعـ الفمسطينييف "لمكفاح المسمح" .وأجري االستطالع
فمسطينيا في شرقي القدس والضفة
الفمسطيني-االسرائيمي المشترؾ عمى عينة تمثيمية مؤلفة مف 1270
ً

الغربية المحتمتيف وقطاع غزة ،في األياـ التي أعقبت اعتراؼ ترمب في  6مف كانوف االوؿ/ديسمبر
الماضي.
وأفاد االستطالع أف عدد الفمسطينييف الذيف اعربوا عف دعميـ "لمكفاح المسمح" ضد الدولة العبرية ،ارتفع
يضا إلى تراجع
بمعدؿ الضعفيف تقر ًيبا مقارنة باستطالع مماثؿ أجري قبؿ ستةأاشير .وأشار االستطالع أ ً

وردا عمى سؤاؿ العطاء االفضمية مف أربعة خيارات لمخطوة المقبمة في العالقات
الدعـ لػ"حؿ الدولتيف"ً .
الفمسطينية-االسرائيمية ،أشار  %3804مف الفمسطينييف إلى تفضيميـ "لمكفاح المسمح" ،بينما دعا
 %2602فقط منيـ الى التوصؿ إلى اتفاؽ "سالـ".

صحيفة القدس المقدسية2018/1/25 ،
02

الجمعية البرلمانية لمجمس أوروبا تعرب عف أسفيا إلعالف ترمب بشأف القدس
أعربت الجمعية البرلمانية لمجمس أوروبا يوـ الخميس ( ،)1/25عف أسفيا إلعالف الرئيس األميركي
دونالد ترمب اعترافو بالقدس "عاصمة" لمدولة العبرية ،وعف موافقتو عمى نقؿ سفارة بالده مف "تؿ أبيب"
إلى القدس المحتمة ،مؤكدةً موقفيا الثابت بأف القدس يجب أف تكوف "عاصمة لكؿ مف الدولة العبرية
والدولة الفمسطينية المستقبمية".

وأكدت الجمعية التمسؾ بالقانوف الدولي وق اررات االمـ المتحدة ذات الصمة بالقدس ،مشددة عمى تأييدىا
"لحؿ الدولتيف عمى حدود الرابع مف يونيو  1967كحؿ لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي" .كما طالبت
الجمعية جميع األطراؼ االيفاء بالتزاماتيا ومسؤولياتيا بموجب القانوف الدولي واالمتناع عف اتخاذ أي
تقوض "عممية السالـ" ،بما في ذلؾ وضع القدس.
تدابير ّ
وأكد القرار الذي تبنتو الجمعية بأغمبية ساحقة عمى أف الجمعية البرلمانية تشاطر العالـ قمقو جراء ىذا
االعالف ،ولكنيا رأت أف السياؽ الحالي يمكف أف يتيح فرصة إلعادة إطالؽ "عممية السالـ" وأنو تقع عمى
عاتؽ المجتمع الدولي ،بما في ذلؾ مجمس أوروبا ،مسؤولية التصرؼ بصورة حاسمة مف أجؿ تييئة
جادا في
الظروؼ المالئمة لبموغ ىذا اليدؼ .وأكدت الجمعية أف دور الواليات المتحدة بوصفيا وسي ً
طا ً
قوضو إعالف رئيسيا بشأف القدس ،وأف أي دور مستقبمي ليا ينبغي أف يستند إلى
"عممية السالـ" قد ّ
مقاربة جديدة محايدة في ىذه العممية.
ودعت الجمعية أوروبا إلى لعب دور رئيس في رعاية واستئناؼ "عممية السالـ" ،كما دعت السمطات
اإلسرائيمية إلى وقؼ بناء مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة ،والى وقؼ جميع عمميات ىدـ
المنازؿ واإلخالء القسري لمسكاف ومصادرة األراضي في األراضي المحتمة بما فييا شرقي القدس .وأداف
االجتماع اإلجراءات والتشريعات التي أقرىا "الكنيست" لتكريس االحتالؿ وشرعنة االعماؿ العدائية بحؽ
الشعب الفمسطيني.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/1/25 ،
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وزير الخارجية التركي :سنواصؿ دعمنا وتأييدنا لمقضية الفمسطينية
أ ّكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغمو خالؿ لقائو الوفد البرلماني الفمسطيني موقؼ بالده الداعـ
لمقضية الفمسطينية ،ليس عمى الصعيد الدبموماسي فحسب ،إنما في كؿ المجاالت االقتصادية
واالجتماعية والثقافية .وقاؿ أوغمو "نحف نسير في طريؽ واحد ويتجو صوب االستقرار ،حصمنا عمى
شجع الدوؿ األخرى لممشاركة،
النتائج األولى لمخطوات التي قمنا بيا حيث أف توجينا إلى نيويورؾ ّ
خاصة أف االدارة االميركية بدأت بتيديد الكثير مف الدوؿ".

تي الخارجية والفمسطينية لتقييـ ما تـ انجازه مف خطوات
ّ
وصرح الوزير بػ"أف العمؿ سيتواصؿ ما بيف و ازر ّ
ووضع المقترحات الالزمة لمعمؿ مستقبالً ،ونحف بصدد التوجو لعديد مف المؤسسات الدولية لنصرة
القدس ،ىناؾ مجاالت واسعة أيضا لمعمؿ كبرلمانييف ،واجبنا في ىذه المرحمة أف نعمؿ معا لتحويؿ
وترجمة المشاعر الطيبة التي نكنيا لفمسطيف إلى برامج عمؿ متقدمة ومستدامة لتحقيؽ األىداؼ المرجوة
مف الطرفيف" .وأشار أوغمو الى أف االتصاالت والتعاوف بيف الجانبيف الفمسطيني والتركي يشيد قفزة في
جميع المجاالت مف خالؿ المشاريع المختمفة التي ستيدؼ لمتخفيؼ مف وطأة المعاناة التي يعيشيا
الشعب الفمسطيني تحت االحتالؿ.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/1/27 ،
مؤتمر في لندف يندد بقرار ترمب بشأف القدس:
ُنظّـ في العاصمة البريطانية لندف مؤتمر حوؿ القدس برعاية جمعية "أصدقاء األقص"ى وبمشاركة عدد

كبير مف العمماء .وجاء المؤتمر بعد إطالؽ حممة جمعت توقيع ما يزيد عف ثالثة آالؼ عالـ وناشط
عمى عريضة تندد بقرار الرئيس األميركي دونالد ترمب نقؿ سفارة الواليات المتحدة في الدولة العبرية إلى
القدس.
نظر لمنفوذ البريطاني
وقالت "ناشطة السالـ" سممى يعقوب إف أىمية المؤتمر تكمف في عقده بمندف ،وذلؾ ًا
والدور الذي يمكف أف تقوـ بو بريطانيا تجاه القضية الفمسطينية ،وأضافت أف المؤتمر نقؿ رسالة إلى

الدوؿ الغربية مفادىا أف المسمميف لف يبقوا صامتيف تجاه ما ييدد القدس.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/1/27 ،
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العاىؿ األردني "يشؾ" في قبوؿ نتنياىو "حؿ الدولتيف"
قاؿ العاهل األردني الممؾ عبد اهلل الثاني يوـ الخميس ( ،)1/25إنو "يشؾ" بمدى قبوؿ رئيس حكومة
االحتالؿ بنياميف نتنياىو "حؿ الدولتيف لتسوية النزاع مع الفمسطينييف".
ردا عمى سؤاؿ حوؿ ما اذا كاف
وقاؿ الممؾ خالؿ جمسة حوارية في المنتدى االقتصادي العالمي بدافوسً ،

احكاما ،لدي
يعتقد أف نتنياىو يؤمف أو آمف يوما بػ"حؿ الدولتيف" ،إنو "مما نراه اليوـ ،وال أريد أف نطمؽ
ً
شؾ بذلؾ" .وأضاؼ إنو "حتى الوقت الذي يرينا األميركيوف فيو الجزء اآلخر مف الخطة اعتقد أف التحدي
صح القوؿ ،إعطاء شيء جيد لمفمسطينييف واعتقد أنو في ذلؾ
الذي يواجيونو مع االسرائيمييف ىو ،إف ّ

الوقت سنرى فيو إف كاف االسرائيميوف سيقبموف".

وأكد أف "الجميع ينتظر إعالف األميركييف خطتيـ" مضيفًا أف "المشكمة اآلف االحباط الكبير الذي يعانيو
الفمسطينيوف الذيف ال يشعروف بأف الواليات المتحدة وسيط نزيو ،لكنيـ في ذات الوقت توجيوا لألوروبييف
وىذا يدؿ عمى أنيـ متمسكوف بالسالـ" .ورأى الممؾ أنو "ال يمكف أف يكوف ىناؾ عممية سالـ أو حؿ
مؤكدا أىمية العمؿ عمى "بناء الثقة بيف الفمسطينييف وواشنطف لنتمكف
سممي بدوف دور الواليات المتحدة"،
ً
مف إعادة االميركييف والفمسطينييف واالسرائيمييف إلى طاولة المفاوضات".

وفي السايؽ ،جدد العاهل األردني ،الممؾ عبد اهلل الثاني بف الحسيف ،خالؿ لقائو الرئيس األماني فرانؾ
عماف ،تأكيده عمى "حؿ الدولتيف" وأف تكوف شرقي القدس
فالتر شتاينماير ،يوـ األحد ( ،)1/28في ّ
عاصمة لفمسطيف .وشدد الممؾ ،عمى ضرورة تكثيؼ الجيود الدولية لكسر الجمود في "العممية السممية"،

وعمى أف مسألة القدس يجب تسويتيا ضمف إطار "الحؿ النيائي واتفاؽ سالـ عادؿ وشامؿ" بيف
الفمسطينييف واإلسرائيمييف .فيما دعا العاىؿ األردني خالؿ استقبالو الرئيس الفمسطيني محمود عباس يوـ
عماف ،المجتمع الدولي الى تحمؿ مسؤولياتو لحماية حقوؽ الفمسطينييف في القدس.
اإلثنيف ( )1/29في ّ

مف جية أخرى ،دعا مبعوث األمم المتحدة المنسق الخاص "لعممية السالم" في الشرق األوسط يوـ

الخميس ( )1/25إلى اتخاذ إجراء دولي لمرجوع عف االتجاه السمبي الحالي في "عممية السالـ"
الفمسطينية-اإلس ارئيمية ،ومساعدة الجانبيف إلعادة بناء الثقة.
وح ّذر ميالدينوؼ مف أف "عممية السالـ" تقؼ عند نقطة حرجة ،وأف شكوؾ وتقمبات البيئة الحالية تزيد
يصب بشكؿ مباشر في
مف صعوبة المواقؼ وتزيد مف حدة الخطاب عمى كافة الجوانب ،وىو موقؼ
ّ
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مجددا بأف "حؿ الدولتيف"
مصمحة المتطرفيف ويزيد مخاطر "الصراع" .وطالب المجتمع الدولي التأكيد
ً
يظؿ ىو الخيار الوحيد القابؿ لمتطبيؽ لمتوصؿ إلى نياية "عادلة ومستدامة لمصراع" ،فال يجب أف نتردد
بشأف ىذا الوضع" .واستطرد بقولو "خيارنا واضح .إما أف نتخذ إجراءات ممموسة وعاجمة لمرجوع عف ىذا
المسار الخطر أو نخاطر بنشوب صراع آخر وأزمة إنسانية أخرى".

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/1/29 ،
ترمب :الفمسطينيوف "قمموا مف احتراـ" الواليات المتحدة
ردا عمى تصريحات
قاؿ رياض منصور ،سفير فمسطيف لدى األمـ المتحدة ،مساء الخميس (ً ،)1/25
ترمب بعدـ احتراـ الفمسطينييف ألمريكا ،بالقوؿ ّإنو ال يجب النظر إلى موقفنا عمى أنو عدـ احتراـ ،بؿ
ىو احتراـ لكرامتنا وحقوقنا .وكاف الرئيس االميركي دونالد ترمب قد اعتبر يوـ الخميس عمى ىامش لقائو

أف
مع رئيس حكومة االحتالؿ بنياميف نتنياىو في المنتدى االقتصادي الدولي السنوي في دافوسّ ،
مؤكدا ّأنو سيعمّؽ مساعدات بمئات مالييف الدوالرات إلى
الفمسطينييف "قمموا مف احتراـ" الواليات المتحدة
ً

أف يوافقوا عمى العودة إلى محادثات "سالـ" برعاية واشنطف.

وفي السياؽ ،أكد أميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية صائب عريقات ،أف التصريحات
التي أدلى بيا الرئيس األميركي دونالد ترمب خالؿ لقائو رئيس حكومة االحتالؿ نتنياىو عمى ىامش
منتدى دافوس ،تؤ ّكد عدـ أىميتو في رعاية ّأية "عممية سممية" .وشدد عريقات عمى أف قضية القدس لـ
يتـ ازاحتيا عف طاولة المفاوضات وانما تـ ازاحة الواليات المتحدة خارج االجماع الدولي .واعتبر عريقات

ىذه التصريحات باإلىانة لمعرب جميعاً مف المسمميف والمسيحييف والييود الذيف يدعموف اقامة "سالـ دائـ
وشامؿ وأكد عريقات ،أف ىذه التصريحات يجب أف تش ّكؿ إنذا اًر لمقادة العرب وصناع القرار وكؿ دوؿ
العالـ ،وأضاؼ :لقد حاف الوقت التخاذ مبادرات جدية إلنقاذ المنطقة والعالـ بأسره مف فوضى دولية ال
تحمد عقباىا".
فيما طالب أحمد بحر النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي ،يوـ األحد ( ،)1/28منظمة التحرير
وحركة فتح بوقؼ المفاوضات ،وسحب االعتراؼ بالدولة العبرية .وشدد أنو ال قيمة مف استبداؿ الوسيط
األمريكي ،وأف موقؼ اإلدارة األمريكية
المشبع بالعداء ضد شعبنا وقضيتنا يستدعى موقفاً فمسطينياً
ّ
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موحداً .وأضاؼ" :السمطة الفمسطينية وحركة فتح غير جاديف في مواجية مواقؼ وسياسات اإلدارة
األمريكية ،واف استمرار الرىاف عمى إحياء مسيرة التسوية والمفاوضات يشكؿ انتحا اًر سياسياً ووطنياً
ار غر ًيبا عمى الغوص في مستنقع الفشؿ والخيبة حتى النياية" .وأضاؼ "رىاف السمطة
بامتياز ،واصرًا

وفتح عمى الدور األوروبي لدعـ مشروعيا السياسي ىو رىاف خاسر ،وفي غير محمو ،وغير ذي جدوى
سياسية عمى اإلطالؽ".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+صحيفة القدس المقدسية2018/1/28 ،
عباس :القدس تتعرض ليجمة إسرائيمية تيدؼ لتغيير ىويتيا
قاؿ رئيس السمطة محمود عباس ،إف مدينة القدس المحتمة تتعرض ليجمة شرسة مف "دولة االحتالؿ"،
تيدؼ لتغيير ىويتيا الروحية ،وطابعيا ،ومكانتيا التاريخية ،والعبث بمقدساتيا المسيحية واإلسالمية،
وعبر في
إضافة إلى إصدارىا قوانيف عديدة تكرس ضـ "القدس الشرقية" ،واالستيالء عمييا بقرار أحاديّ .

كممتو أماـ القمة العادية الثالثيف لالتحاد اإلفريقي في العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا ،يوـ األحد (،)1/28
عف االمتناف والعرفاف لدوؿ االتحاد اإلفريقي عمى مواقفيا التضامنية المبدئية والداعمة لمقضية
الفمسطينية.
وشدد عباس عمى أف قرار الرئيس ترمب المتعمؽ بالقدس ،قد جعؿ الواليات المتحدة "طرفاً منحا اًز لمدولة
العبرية ،واستبعدت نفسيا كوسيط في عممية السالـ" ،جازماً بأنيا لف تكوف قادرة عمى أف تقترح حالً عادالً
ومنصفاً لتحقيؽ "السالـ" في الشرؽ األوسط.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/1/28 ،
المالكي :سنتوجو لمجمس األمف لمحصوؿ عمى العضوية الكاممة باألمـ المتحدة
أعمف وزير الشؤوف الخارجية والمغتربيف الفمسطيني ،رياض المالكي يوـ اإلثنيف ( ،)1/29عزـ السمطة
الفمسطينية التوجو إلى مجمس األمف الدولي الشير المقبؿ لطمب تفعيؿ حصوؿ فمسطيف عمى العضوية
الكاممة.
وقاؿ المالكي إنو سيتـ الطمب مف مجمس األمف تفعيؿ الطمب الفمسطيني الذي سبؽ تقديمو العاـ ،2011
بخصوص حصوؿ فمسطيف عمى عضوية كاممة في األمـ المتحدة .وأضاؼ إنو سيتـ كذلؾ تقديـ طمب

07

بتوفير الحماية الدولية لمشعب الفمسطيني ،وكذلؾ لتجديد التزاـ مجمس األمف الدولي بتنفيذ القرار 2334
حوؿ مناىضة االستيطاف اإلسرائيمي والمطالبة بوقفو.
وأشار المالكي إلى أف دولة الكويت ستترأس مجمس األمف الشير المقبؿ ،عمى أف يشيد المجمس خاللو
العديد مف االجتماعات والتحركات ،مف ضمنيا االجتماع الشيري المغمؽ لممجمس لمناقشة أوضاع
"الشرؽ األوسط" في  20مف الشير المقبؿ.
وفيما يتعمؽ باجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر في األوؿ مف الشير المقبؿ ،أوضح المالكي أف
االجتماع سيكوف تشاورًيا لمناقشة آليات التحرؾ عمى المستوى الدولي لمواجية قرار ترمب بشأف القدس
تمييدا لعقد القمة العربية المقبمة في شير مارس المقبؿ بالرياض.
ً

صحيفة القدس المقدسية2018/1/29 ،

جمعيات بحرينية تحتج لألمـ المتحدة عمى "إعالف ترمب" بخصوص القدس:
رفعت جمعيات وأحزاب سياسية بحرينية َي ْوَـ اإلثنيف ( ،)1/29عريضة باسـ شعب البحريف الى األميف
العاـ لألمـ المتحدة انطونيو غوتيرس ،أكدت خالليا عمى غضب ورفض شعب مممكة البحريف إلعالف
الرئيس األميركي دونالد ترمب ،باالعتراؼ بالقدس "عاصمة" لمدولة العبرية .وشددت في عريضتيا عمى
أف القدس مدينة عربية محتمة وىي العاصمة األبدية لمشعب الفمسطيني ولدولتو المستقمة.
وقاـ وفد مف الجمعيات السياسية بالمممكة بتوجيو العريضة الى مكتب األمـ المتحدة االقميمي لدوؿ
الخميج العربي في مممكة البحريف .ووقّع عمى الوثيقة  7جمعيات سياسية ىي :المنبر الوطني اإلسالمي،
والتجمع العربي الدستوري ،والوسط العربي االسالمي ،والصؼ االسالمي ،وتجمع الوحدة الوطنية،
ومناصرة فمسطيف ،والجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع االحتالؿ اإلسرائيمي.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/1/29 ،
انطالؽ فعاليات مؤتمر دولي حوؿ القدس في إسطنبوؿ:
انطمقت ،يوـ اإلثنيف ( ،)1/29في مدينة اسطنبوؿ فعاليات المؤتمر الدولي "القدس المدينة التي قدسيا
الوحي" ،بتنظيـ مف رئاسة الشؤوف الدينية التركية .وييدؼ المؤتمر إلى الدفاع عف قضية القدس وتأكيد
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أىميتيا ،وتعزيز مشاعر التضامف مع الشعب الفمسطيني ،بحسب المنظميف .ويشارؾ فيو أكثر مف 70
باحثًا ،باإلضافة إلى مئات المشاركيف ،مف  20دولة مف أوروبا وآسيا وافريقيا ،بينيا باكستاف واندونيسيا
والعراؽ واألردف وفرنسا وبريطانيا وأذربيجاف.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/1/29 ،
مجمس الوزراء السعودي يؤكد بطالف اإلجراءات اإلسرائيمية في القدس:
جدد مجمس الوزراء السعودي ،يوـ الثالثاء ( ،)1/30التأكيد عمى أف القدس ىي العاصمة التاريخية
األزلية لفمسطيف ،وفقاً لمق اررات الدولية .وأكد مجمس الوزراء ،في اجتماعو برئاسة العاىؿ السعودي الممؾ
سمماف بف عبدالعزيز آؿ سعود ،أف أي إجراء تقوـ بو سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي ىو أمر باطؿ ،وال
يؤدي إال إلى إشعاؿ التوتر في منطقة "الشرؽ األوسط" ،واضعاؼ فرص التوصؿ إلى "حؿ شامؿ ودائـ
يبنى عمى أساس حؿ الدولتيف" ،واقامة الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/1/30 ،
مقاالت وحوارات:
مؤسسة القدس الدولية تنظـ ندوة سياسية حوارية في بيروت وتطمؽ تقرير حاؿ القدس السنوي 2017
نظمت مؤسسة القدس الدولية ندوة سياسية حوارية تحت عنواف "القدس  :2017تحديات التيويد وخيارات
التعامؿ مع قرار ترمب" بحضور مسؤولي الفصائؿ الفمسطينية واألحزاب المبنانية وعدد مف الباحثيف
واإلعالمييف والميتميف بالقضية الفمسطينية.
وأدار الندوة المفكر العربي ،عضو مجمس إدارة المؤسسة األستاذ معف بشور الذي أكد أف القدس ليست
فقط مدينة تتالقى في رحابيا نداءات األرض ورساالت السماء فقط ،وال حتى ىي مجرد عاصمة لفمسطيف
األبدية تحتضف مقدسات إسالمية ومسيحية عزيزة عمى كؿ مؤمف في ىذه األرض وفي ىذا العالـ ،إنما
القدس أيضا ىي جوىر قضيتنا الوطنية والقومية والدينية واالنسانية ،لذلؾ حيف نبقى عمى العيد مع
القدس ،فإننا نبقى عمى العيد مع أنفسنا ،مع حاضرنا ،مع مستقبمنا ،مع تطمعات أمتنا.
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وقدـ رئيس قسـ األبحاث والمعمومات في المؤسسة األستاذ ىشاـ يعقوب ورقة تحت عنواف "القدس
 -2017التيويد وأشكاؿ التفاعؿ ،فيما قدـ الورقة الثانية الباحث المتخصص في الشأف المقدسي األستاذ
زياد ابحيص تحت عنواف "قرار ترمب  -تداعياتو وخيارات مواجيتو".
وأطمقت المؤسسة تقريرىا السنوي حاؿ القدس  2017الذي يتناوؿ يتناوؿ التقرير أبرز األحداث التي
جرت في القدس خالؿ عاـ  2017ويحاوؿ استشراؼ المآالت والتطورات خالؿ عاـ  2018مع تقديـ
التوصيات المناسبة لمجيات المعنية.
لالطالع عمى خالصات التقرير :انقر ىنا

موقع مدينة القدس2018/1/25 ،
تقدير موقؼ" :آفاؽ مواجية القرار األمريكي االعتراؼ بالقدس عاصمةً لمكياف الصييوني"
أصدرت مؤسسة القدس الدولية تقدير موقؼ أعده الباحث المتخصص في الشأف المقدسي زياد ابحيص
تحت عنواف ":آفاؽ مواجية القرار األمريكي االعتراؼ بالقدس عاصمةً لمكياف الصييوني" ضمف خمسة
عناويف تبدأ مف الخمفيات واألبعاد ،ردود الفعؿ الشعبية عمى القرار ،المواقؼ الشعبية والرسمية،
السيناريوىات المحتممة وكيفية استدامة المواجية.
وأكدت الدراسة أف قرار الرئيس األمريكي دونالدو ترمب باالعتراؼ بالقدس عاصمةً لمكياف الصييوني قد
دوليا لالحتالؿ الصييوني لمقدس مف خارج مظمة األمـ المتحدة وىو بذلؾ يحاوؿ التعويض
ش ّكؿ
غطاء ً
ً
عف غياب المشروعية الدولية لالحتالؿ مف خالؿ قوة عظمى ،بيدؼ منح الكياف الصييوني فائض قوة

عوؿ إدارة ترمب عمى أف
ُليجري تغيرات أكبر وأسرع وتيرةً ،دوف أف يخشى اإلدانة أو العزلة الدولية ،وتُ ّ
أس قاطرٍة يجر خمفَو اعترافاً عالمياً وحركةً مستمرةً لنقؿ سفارات دوؿ العالـ مف تؿ أبيب
قرارىا سيشكؿ ر َ
إلى القدس ،ولكف القرار المدفوع بأسباب داخمية اتُّخذ في لحظة تراجع أمريكي التسمح لمواليات المتحدة
ٍ
مضاد ليا في مجمس
إجماع
بأف تفرض توجياتيا عمى العالـ كما كاف الحاؿ مطمع القرف ،مما أدى إلى
ٍ

ٍ
األمف ،و ٍ
مطمقة ضدىا في الجمعية العمومية.
أغمبية

يعبر عف نظرة أمريكية جديدة لمتسوية
وأوضحت أف قرار االعتراؼ بالقدس عاصمةً لمكياف الصييوني ّ
ٍ
مفادىا أف التسوية النيائية يفرضيا الطرؼ
السياسية
مطابقة لنظرة اليميف الصييوني ليا ،وىي نظرةٌ ُ
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جانب و ٍ
ٍ
احد وأف عمى الفمسطينيف والعرب أف يتكيفوا مع ما ُيفرض ،وأف النقاش التفاوضي
القوي مف
ينبغي أف يدور حوؿ شكؿ التكيؼ العربي وليس حوؿ جوىر القضايا الخالفية ،حيث تعتبر اإلدارة

ٍ
حسـ مصير قضيتيف مركزيتيف ىما القدس والالجئيف،
تسوية نيائية يتطمب
األمريكية أف الوصوؿ إلى
َ
األصعب في الحسـ إذ تمس العرب والمسمميف والمسيحييف في العالـ،
وقد بدأ ىذا القرار بالقدس لكونيا
َ
ٍ
تمس الفمسطينيف
لحسـ
والنجاح في حسميا سيميِّ ُد الطريؽ
ناجح لمصير الالجئيف ،التي ىي قضيةٌ ُّ
ٍ

بشكؿ أساس ودوؿ الطوؽ التي تستضيفيـ.

ٍ
غضبة عربية واسالمية مؤقتة ،يمكف انتظار مرورىا
عولت عمى
واعتبرت الدراسة أف الواليات المتحدة قد َّ
تترؾ أث اًر دائماً عمى عالقات الواليات المتحدة ومصالحيا ،أو حتى عمى مسار التطبيع مع
دوف أف ُ
الكياف الصييوني واستمرار تقدمو.

وفي سياؽ ردود الفعؿ الشعبية العربية واإلسالمية ،ذكرت الدراسة أف رد الفعؿ الشعبي لـ ُي ِّ
كذب َّ
ظف
ٍ
وقوؼ مع القدس لـ تشيد
المتخوفيف منو ،فخرجت المالييف في العواصـ العربية واإلسالمية في مشيد
َّ
فامتد إلى جنوب
سب ُبعداً شعبياً دولياً
مثمَو منذ اندالع الصراع قبؿ مئة عاـ؛ بؿ إف ىذا الغضب اكتَ َ

دورىا،
إفريقيا وأمريكا الالتينية وأوروبا ،ووصؿ حتى إلى حديقة البيت األبيض .وأدت العفوية الجماىيرية َ

القدس التفافاً جماىيرياً يتناسب مع مكانتيا الدينية والقومية والتاريخية ،وأثبتت أف بوصمة الشعوب
نحت
فم َ
َ
َ
نحو القدس ما تزاؿ صحيحةً كامنةً تنتظر المحظة المناسبة بعد مئة ٍ
عاـ مف الصراع ،فيما كاف الرد
اعتصامات ومظاىر ٍ
ٍ
اضطر حركات
ات محدودة ،ما
تكز عمى
الشعبي الفمسطيني أقؿ مف المتوقع ،مر ًا
ّ

المقاومة المحشورة في غزة إلى استدامة المواجية عمى السياج الحدودي رغـ ثمنو الدموي الباىظ كي ال
ٍ
بموت سريع لمرد الشعبي الفمسطيني ،وحاوؿ الحراؾ الشعبي في القدس أف يبني لو نقطة ار ٍ
تكاز
تسمح
في المساحة العامة ال سيما عند باب العامود ،لكف الخشية الصييونية مف تكرار مشيد باب األسباط
ٍ
بشكؿ سريع ومتكرر ،والى إغالؽ ساحة باب العامود بالحواجز الحديدية .وفي الضفة
دفعت إلى قمعيا
الغربية كانت المواجيات مركزةً عند حاجز بيت إيؿ وبعض نقاط المواجية فيالخميؿ وبيت لحـ ،وبدا أف

السمطة الفمسطينية تسابؽ الحتكار المشيد الشعبي وتحديد شكمو وحجمو وبوصمتو ،وىو ما سبَّب عزوفاً
جماىيرياً عف المشاركة ،فالجماىير أدركت أف السمطة لطالما استخدمت الشارع كأداة مواجية قصيرة
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تقايض عمى أقؿ المكاسب ،ضمف مناورات تستديـ التفاوض تحت السقؼ األمريكي
األمد سرعاف ما َ
والتتبنى فعالً تحررياً".

وأوضحت الدراسة أف السقؼ الذي تحركت ِ
منو السمطة الفمسطينية كاف بالضغط عمى الواليات المتحدة
ض َ
ستأنؼ المفاوضات تحت ِظمّو ،مع طرِح بدائؿ تمنعُ حشر القيادة
لمتراجع عف القرار حتى تعود وسيطاً تُ
ُ
الفمسطينية وراء ىذا الموقؼ إذا ما أصرت اإلدارة األمريكية عمى قرارىا ،وذلؾ مف خالؿ الحديث عف
ٍ
ٍ
ٍ
سياسية شكمية لعمَّيا تُقمؿ مف خسائرىا الشعبية المترتبة
دولية مكاف الوساطة األمريكية ،في مناورٍة
وساطة

عمى قرار ترمب ،فيما تبنت الدولة األردنية سياسةَ االتفا ِ
ؽ الشعبي والرسمي عمى رفض القرار لتمتيف
الساحة الداخمية وتقوية الموقؼ األردني ،فساىمت الدولة في الدعوة إلى الحراؾ الشعبي ،وأفسحت المجاؿ
العتصاـ شعبي مطوؿ أماـ السفارة األمريكية ،لكف ىذا التوافؽ الرسمي مع الحراؾ الشعبي انتيى قبؿ
زيارة نائب الرئيس األمريكي مايؾ بنس لمقدس ،إذ أعمف الناطؽ باسـ الحكومة األردنية في يوـ الخميس
ٍ
عزز
اعتذار إسرائيمي عمى قتؿ الشيداء محمد الجواودة ورائد زعيتر ،وىو
 2018/9/19عف
إعالف لـ ُي ّ
ٌ
يح إسرائيمي ،لكنو اتُّ ِخذ سبباً إلعادة افتتاح السفارة اإلسرائيمية في عماف،
بالوثائؽ كما لـ ُيعزز بتصر ٍ
ويبدو أف فتح ىذه السفارة كاف شرطاً لمموافقة عمى استئناؼ المساعدات األمريكية لألردف ،الذي يعاني

مف أزمة اقتصادية خانقة.
وأكدت الدراسة فشؿ النظاـ الرسمي العربي في االلتئاـ في قمة تستجيب لمتيديد الماثؿ عمى القدس ،إذ
ِ
ِ
سقؼ الموقؼ الرسمي العربي ،ومنع توتير العالقة مع
خفض
قوى عربيةً بعينيا تسعى إلى
بدا أف ً
الواليات المتحدة عمى خمفية قرِارىا مف القدس ،بؿ والضغط عمى السمطة الفمسطينية واألردف لخفض
ِ
الموقؼ
ؼ
سقوفيـ أكثر في قضية القدس ،وقد جاءت التسريبات األمريكية لممواقؼ العربية لتؤكد أف سق َ
العربي ىو قبو ُؿ القرار األمريكي ٍ
اقع مسمٍّـ بو ،والتركيز عمى كيفية امتصاص تداعياتو الشعبية،
كأمر و ٍ

نظاـ عالمي أحادي القطبية إلى ٍ
فما جاء قرار ترمب في فت ِرة خروج العالـ مف ٍ
نظاـ عالمي مختمؼ ،ما
ِ
ومحاولة القوى الدولية الصاعدة االستفادة
زاؿ حتى اآلف محكوماً بفراغ القوة الذي خمَّفتو الواليات المتحدة،
ميتمةً بتعزيز حالة التراجع األمريكي لتفسح لنفسيا مساحةً لممناورة ،وىذا
منو ،وىو ما يجعؿ تمؾ القوى
ّ

ما قاد إلى عزؿ الواليات المتحدة في مجمس األمف بتصويت  14مقابؿ صوت واحد واضطرارىا لحماية
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نفسيا بالفيتو ،رغـ وجود ٍ
عدد مف حمفائيا المقربيف سواء كأعضاء دائميف أو مؤقتيف ،وىو ما قاد إلى
اإلدانة المطمقة لقرارىا في الجمعية العمومية لألمـ المتحدة.
ٍ
شعبية مقدسية وفمسطينية قادرٍة عمى اجتراح الحموؿ رغـ ُّ
تعدد
وأكدت الدراسة أف القدس محاطةً ببيئة

وبيئة شعبية عر ٍ
ٍ
بية
أدوات الضغط عمييا ،لكنيا لـ تفعؿ المنتظر منيا في مواجية القرار األمريكي،
واسالمية متفاعمة وداعمة ،وبيئة رسمية عربية واسالمية تبدو أقرب لتسييؿ الميمة الصييونية في القدس
قوى وتراجع أخرى وبقاء قوى االعتداؿ العربي وسعييا الستعادة اصطفاؼ ما قبؿ الثورات مف
مع غياب ً
ٍ
جديد ،بمقابؿ ٍ
دولية تتقاطع في المصالح مع االتجاه الشعبي العربي واإلسالمي في دفع الواليات
بيئة
المتحدة إلى الخمؼ بسر ٍ
عة أكبر ،واالستفادة مف تراجعيا.
وختمت الدراسة بقراءة االتجاىات الممكنة لتطور المشيد ضمف أربعة سيناريوىات ،األول :تجاوز
الغضبة المؤقتة :بحيث تستمر العالقات والمصالح األمريكية في العالميف العربي واإلسالمي دونما تأثٍُّر
ِ
ِ
مسار التطبيع مع الكياف الصييوني إلى اتجاىو الذي كاف قائماً قبؿ االعتراؼ
عودة
يذكر ،مع احتمالية
األمريكي بالقدس عاصمة لمكياف الصييوني.
ٍ
بطمب
السيناريو الثاني ،التراجع األمريكي :ويمكف ليذا التراجع أف يأتي بإحدى طريقتيف :األولى أف يأتي
ٍ
حقيقية عمى أثر قرار االعتراؼ ،أو مف خالؿ استدامة العزلة
خسائر
إسرائيمي نتيجة تكبُِّد الصياينة
َ
األمريكية عمى المستوى الدولي إلى حد يدفع اإلدارات األمريكية المقبمة لمتفكير في سحب القرار لتخفيؼ

األضرار الناتجة عف العزلة.
استثمر كما في معادلة باب األسباط
السيناريو الثالث ،االنتفاضة الشعبية الشاممة :إف خيار كيذا إذا ما
َ
ٍ
ٍ
المقاومة الفردية واالستفادة مف الخارج المتفاعؿ أف يوصؿ الصياينة إلى
الحشد الجماىيري و
مف خالؿ
ٍ
بانسحاب غير مشروط ،سيتحدد حجمو ومساحتو بناء عمى مساحة
البحث عف وسيمة لمتراجع أمامو
المواجية واالستنزاؼ.
السيناريو الرابع :المواجيات المتقطعة :لتُر ِ
اك َـ في مجموعيا خسارةً مشابية لما يمكف لالنتفاضة الشاممة
أف تُ ِ
محقو فتفرض عمى الصياينة استنزافاً ُيم ِجُئيـ لمبحث عف مخرج.
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ٍ
فرصة
احتماال ،مع وجود
بناء عمى الوقائع المتاحة السيناريو الرابع الذي يبدو األكثر
ً
ورجحت الدراسة ً

لمسيناريو األوؿ إذا ما فشمت الحركات الشعبية العربية في استدامة الغضب وفي تحويمو إلى موقؼ
سياسي.
لالطالع عمى الدراسة كاممة ،انقر ىنا

موقع "مدينة القدس2018/1/24 ،

24

