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شؤون المقدسات:
مستوطنوف يصعدوف إلى صحف قبة الصخرة ..والييئات اإلسالمية تحذر:
ييوديا اقتحموا باحات
مستوطنا
ذكرت مصادر في دائرة األوقاؼ اإلسالمية بالقدس المحتمة ،أف 43
ً
ً
المسجد األقصى المبارؾ يوـ األربعاء ( .)11/29وأدى بعض المستوطنيف صموات "صامتة" عند رؤيتيـ

المشرفة ،بحماية الشرطة اإلسرائيمية والقوات الخاصة المسمّحة.
قبة الصخرة
ّ

وفي خطوة استف اززية غير اعتيادية ،سمحت شرطة االحتالؿ يوـ األحد ( )12/3لمجموعة مكونة مف 7

مستوطنيف يرافقيـ رئيس "دائرة األدياف" في حكومة االحتالؿ بالصعود إلى صحف قبة الصخرة المشرفة
مستوطنا اقتحموا المسجد األقصى .ووصفت دائرة األوقاؼ اإلسالمية في القدس ىذه
مف أصؿ 51
ً

الخطوة بأنيا متعمدة ،ومخطط ليا مف ضباط الشرطة مف دوف االنصياع ألوامر حراس المسجد
األقصى .وأضافت أف االحتالؿ استدعى عمى إثر ذلؾ ،كالً مف رئيسة شعبة الحارسات في األقصى
زينات أبو صبيح ،والحارس لؤي أبو السعدي لمتحقيؽ في أحد مراكز االحتالؿ بالبمدة القديمة.
وأكدت الييئات اإلسالمية (مجمس األوقاؼ والشؤوف والمقدسات اإلسالمية ،والييئة اإلسالمية العميا ،ودار
اإلفتاء الفمسطينية ،ودائرة أوقاؼ القدس) وجود تيديد وتصعيد خطير في اقتحامات المسجد األقصى
الػمبارؾ ،وتحد غير مسبوؽ لفرض واقع جديد لالقتحامات وتغيير مسارات جوالتيـ حيث تنبئ ببرنامج
تيويدي سيؤدي إلى إشعاؿ الػمنطقة برمتيا في ظؿ الصمت العربي واإلسالمي ،وفي ظؿ التحفيز
األمريكي بإعالف القدس عاصمة لػمدولة العبرية ونقؿ السفارة األميركية لمقدس.
وأدانت و ازرة الخارجية والمغتربيف الفمسطينية التصعيد المستمر في اقتحامات المستوطنيف والجماعات
الييودية المتطرفة لباحات المسجد األقصى المبارؾ .وقالت الو ازرة إنيا تنظر بخطورة بالغة إلى ىذه
الخطوة االستف اززية غير المسبوقة ،بما فييا استدعاء حراس المسجد األقصى وتسجيؿ أسمائيـ ،التي تأتي
في إطار ازدياد ممحوظ في أعداد المقتحميف لممسجد األسبوع المنصرـ ،تمييداً القتحامات حاشدة تدعو
ليا منظمات ما يسمى "جبؿ المعبد" يوـ الثالث عشر مف الشير الجاري لمناسبة ما يسمى "عيد األنوار-
حانوكا" .وأضافت الو ازرة أنيا ترى أف ىذا التصعيد الخطير في االقتحامات وشكميا ،مقصود واستغالؿ
بشع لما قد يصدر عف الرئيس األميركي دونالد ترمب تجاه القدس .وطالبت العالميف العربي واإلسالمي
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خاصة كؿ مف الجامعة العربية ومنظمة التعاوف اإلسالمي ،بسرعة التحرؾ ،بما يضمف حماية المقدسات
وفي مقدمتيا المسجد األقصى المبارؾ .وقالت الو ازرة إنيا ستتواصؿ مع نظيرتييا األردنية والمغربية،
لمتنسيؽ فيما بينيا لحماية األقصى والمقدسات في القدس مف مخططات االحتالؿ.
وفي السياؽ ،أداف وزير الدولة لشؤوف اإلعالـ ،الناطؽ الرسمي باسـ الحكومة االردنية محمد المومني،
االنتياكات اإلسرائيمية المتواصمة ضد المسجد األقصى المبارؾ ،وأبرزىا الدخوؿ االستفزازي لممتطرفيف
إلى باحات األقصى بشكؿ يومي بحماية الشرطة اإلسرائيمية .وقاؿ المومني إف االردف وجو مذكرة
احتجاج دبموماسية لو ازرة الخارجية اإلسرائيمية بيذا الخصوص .وأوضح أف السماح لممتطرفيف اليوـ
المشرفة يأتي في سياؽ المحاوالت اإلسرائيمية المستمرة
بالصعود إلى صحف مسجد قبة الصخرة
ّ
والمرفوضة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائـ في المسجد األقصى المبارؾ /الحرـ القدسي الشريؼ.

وشدد الناطؽ الرسمي باسـ الحكومة االردنية عمى ضرورة وقؼ مثؿ ىذه اإلجراءات االستف اززية فو اًر
والحفاظ عمى الوضع التاريخي القائـ في المكاف ،واحتراـ الدور األردني في رعاية المقدسات في شرقي
القدس الذي اعترفت بو "معاىدة السالـ" بيف البمديف.
مستوطنا يوـ اإلثنيف ( )12/4المسجد األقصى وتجولوا في باحاتو وسط حماية مشددة
واقتحـ نحو 56
ً

مف القوات الخاصة اإلسرائيمية .مف جية أخرى ،زار وفد مف القنصمية النمساوية ،عيادة المسجد األقصى
التابعة لجمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية والمعروفة سابقا باسـ ( العيادة النمساوية) .وأكد ممثؿ النمسا
لدى دولة فمسطيف أندريو ناسي استعداد بالده لتقديـ الدعـ المادي والعممي لتطوير وتجييز العيادة ،معرًبا
ومشيدا بالتطور الحاصؿ تحت إشراؼ إدارة جمعية المقاصد التي تدير العيادة
عف سعادتو ليذه الزيارة،
ً

منذ العاـ.2000

ييوديا خالؿ اقتحاميـ لباحات
مستوطنا
أمنت شرطة االحتالؿ صباح الثالثاء ( ،)12/5الحماية لػ 117
ً
ً
وّ

المسجد األقصى المبارؾ بالقدس المحتمة .وتجوؿ المستوطنوف في باحات المسجد وسط حماية عناصر

مف شرطة االحتالؿ ،ومرافقة القوات الخاصة المسمّحة ،كما أدى بعضيـ صموات تممودية "صامتة" عند
المشرفة.
رؤيتيـ قبة الصخرة
ّ

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"،
2017/12/5
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شؤون المقدسيين:
محافظة القدس تعقد مجمسيا التنفيذي باألراضي الميددة باالستيطاف في جبؿ البابا:
ح ّذر محافظ القدس ووزير شؤونيا الميندس عدناف الحسيني ،يوـ األربعاء ( ،)11/29مف مخططات
سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي االستيطانية والتيجيرية في مناطؽ القدس ،خاصة مخطط ترحيؿ التجمعات
البدوية في منطقة جبؿ البابا في بمدة العيزرية شرؽ العاصمة المحتمة .وذكر الحسيني خالؿ ترؤسو
جمسة لممجمس التنفيذي لمحافظة القدس والتي جرى عقدىا في منطقة جبؿ البابا ،أف الميمة التي منحتيا
سمطات االحتالؿ لمتجمع لمغادرة أرضيـ ،ومنازليـ ومضاربيـ ،مف المفترض أف تكوف انتيت الجمعة
الماضية ما يعني أف التجمع السكني يواجو اليدـ والتشريد.
ودعا الحسيني المجتمع الدولي الى تحمؿ مسؤولياتو تجاه أبناء الشعب الفمسطيني ،باتخاذ خطوات عممية
ورادعة لمنع حكومة االحتالؿ مف ارتكاب مزيد مف الجرائـ بحؽ أبناء شعبنا .واستعرض المجتمعوف
حاجيات المنطقة واليات دعـ وتعزيز صمود االىالي وسبؿ تسييؿ الوضع المعيشي الذي يعيشونو،
وخمص االجتماع إلى التحضير الجتماع موسع لمجنة "بادية القدس" ومتابعة قضايا البدو مف خالؿ
محافظة القدس وو ازرة شؤونيا.
ويقطف تجمع جبؿ البابا البدوي الذي يتيدده خطر التيجير والتشريد نحو  56عائمة تضـ  300فرد
نصفيـ مف األطفاؿ ،يتيددىـ خطر التشرد والتيجير بأي لحظة .وكاف ىذا المخطط يتراجع نتيجة
لالنتقادات الدولية ،كونو ييدؼ إلى فصؿ جنوب الضفة الغربية عف شماليا بشكؿ كامؿ ،ومنع التواصؿ
الجغرافي في األراضي الفمسطينية ،والقضاء عمى حمـ إقامة الدولة الفمسطينية.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/11/29 ،
تحذيرات مف نشاطات تطبيعية بمدارس القدس:
ح ّذر اتحاد "لجاف أولياء أمور" الطمبة في مدارس شرقي القدس المحتمة ،مف النشاطات التطبيعية التي
تقوـ بيا بعض إدارات المدارس بالمدينة" ،تخدع" مف خالليا األىالي والطالب.
وأوضح بياف صادر عف االتحاد ،يوـ الخميس ( ،)11/30أف بعض المدارس في مدينة القدس المحتمة،
توجييا المؤسسة اإلسرائيمية بنفسيا مف أجؿ "تبييض وجو
نفّذت مشاريع وفعاليات وأنشطة "تطبيعية"ّ ،
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تطبيعييف،
نشاطيف
االحتالؿ" .وأضاؼ البياف،أف إدارة مدرسة بيت حنينا لمبنات (شمالي القدس) نفّذت
ْ
ّ

مف خالؿ أخذ الطالبات إلى مدارس إسرائيمية ،واقامة جمسات تعارؼ بينيـ مف خالؿ الرقص والغناء،
وغيرىا مف األمور "المرفوضة" .وح ّذر االتحاد إدارة مدرسة بيت حنينا ،وأي مدرسة أخرى مف مدارس
قانونيا وعشائرًيا" .وأوضح أنو سيتـ
مشددا عمى أنو "سيتـ مالحقتيا
القدس ،مف القياـ بمثؿ ىذه المقاءات،
ً
ً
اإلعالف عف إدارات وأسماء المدارس ما لـ ترتدع عف تنفيذ تمؾ المشاريع المرفوضة ،وذلؾ مف خالؿ

اإلعالـ ومواقع التواصؿ االجتماعي لمحذر منيـ ورفضيـ ومالحقتيـ بشكؿ قانوني.
وأكد وزير التربية والتعميـ العالي صبري صيدـ ،يوـ األحد ( ،)12/3وقوؼ الو ازرة بكامؿ ىيئاتيا
منيعا أماـ سياسات االحتالؿ اإلسرائيمي التيويدية ومحاوالت األسرلة الرامية لضرب
سدا
وطواقميا ً
ً

المنظومة التعميمية في القدس ومحو اليوية الفمسطينية منيا؛ مف خالؿ فرض مناىج االحتالؿ عمى
مدارس المدينة ومنع تدريس المناىج الوطنية الفمسطينية .وجدد صيدـ التحذير مف خطورة االنجرار وراء
جيدا ليذا األمر كوف االحتالؿ يسعى لبسط
أي نشاطات تطبيعية مع االحتالؿ،
مؤكدا ضرورة التنبو ً
ً

السيطرة عمى القطاع التعميمي في المدينة المقدسة.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/12/3 ،
االحتالؿ ييدـ أساسات منشآت سكنية قرب مخيـ شعفاط:
ىدمت جرافات تابعة لبمدية االحتالؿ في القدس المحتمة ،يوـ الثالثاء ( ،)12/5أساسات منشآت وبنايات
سكنية قيد اإلنشاء في ضاحية أرس شحادة ،قرب مخيـ شعفاط وسط القدس المحتمة ،بحجة البناء مف
دوف ترخيص .ورافقت قوة عسكرية طواقـ البمدية قبؿ وخالؿ عممية اليدـ ،في حيف اندلعت مواجيات مع
المواطنيف في محيط مكاف اليدـ .كما ىدمت آليات االحتالؿ اإلسرائيمي منشأة تجارية في منطقة "واد
الحمص" جنوبي مدينة القدس المحتمة بحجة “عدـ الترخيص”.
وكانت "قدس برس" ،قد وثّقت ىدـ  9منشآت سكنية وتجارية في القدس وضواحييا خالؿ شير تشريف
ثاف /نوفمبر الماضي ،منيا؛  7منشآت ىدميا االحتالؿ ،ومنشأتاف ىدميا أصحابيا “ذاتياً” بسبب
إجبارىـ عمى ذلؾ مف بمدية االحتالؿ ،بحجة عدـ الترخيص.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/12/5 ،
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مواجيات في أحياء القدس المحتمة وتضييؽ عمى المقدسييف:
اندلعت صباح األربعاء ( ،)11/29مواجيات بيف شباف وقوات االحتالؿ ،أماـ مباني جامعة القدس في
بمدة أبو ديس جنوب شرؽ القدس المحتمة عقب اقتحاـ قوات االحتالؿ البمدة ،ودىـ شارع المدارس لحظة
توجو الطمبة إلى مدارسيـ والى الجامعة .فيما أفادت و ازرة الصحة الفمسطينية بإصابة شباف بالرصاص
ّ

الحي واألعيرة المطاطية واالختناؽ بالغاز ،مساء الجمعة ( )12/1خالؿ مواجيات اندلعت مع قوات
االحتالؿ في قرية عناتا شماؿ شرؽ القدس المحتمة.
مف جية أخرى ،بدأت شرطة ضواحي القدس الفمسطينية مساء الجمعة ،حممة أمنية واسعة في قرى
جنوب شرؽ محافظة القدس (العيزرية ،أبو ديس ،السواحرة ،الشيخ سعد) تستيدؼ المركبات غير
القانونية والمطموبيف لمقضاء ،وتنفيذ مذكرات وق اررات قضائية.
وداىمت قوات االحتالؿ مساء السبت ( )12/3بمدة سمواف ،وداىمت العديد مف أحيائيا عقب مواجيات
مساء واستمرت حتى ساعة متأخرة مف الميؿ .في الوقت نفسو ،أغمقت قوات االحتالؿ،
شيدتيا المنطقة
ً

مستشفيي المقاصد
المطؿ عمى القدس القديمة والممتد بيف
الشارع الرئيس بحي جبؿ الزيتوف/الطور ُ
ّ
مجمع الكاميرات التابع لالحتالؿ في المنطقة .إلى
والمطمع ،كعقاب جماعي لسكاف المنطقة بحجة إحراؽ ّ

ذلؾ اقتحمت قوات االحتالؿ ليمة السبت وفجر األحد ( )12/3بمدة العيسوية وسط القدس ،وداىمت
العديد مف أحيائيا وشوارعيا .واقتحمت قوات االحتالؿ برفقة "الشاباؾ" اإلسرائيمي ،يوـ األحد" ،محالت
العز لمصرافة والتحويالت المالية" في شارع صالح الديف.
واحتجزت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،مساء الثالثاء ( ،)12/5مئات المواطنيف عمى حاجز بيت اكسا
شماؿ غرب مدينة القدس المحتمة ،بعد إغالؽ الحاجز في كال االتجاىيف .وأفادت مصادر محمية في
شخصا ،ونكموا بالركاب ،واعتدوا
البمدة ،أف جنود االحتالؿ يحتجزوف حافمة منذ ثالث ساعات ،تقؿ 20
ً
عمى إحدى الفتيات المحتجزات في الحافمة .وأضافت المصادر ،أف مواجيات اندلعت بيف جنود االحتالؿ
واألىالي.

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ+وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"،
2017/12/5
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ويفرج عف آخريف:
ويبعد ُ
االحتالؿ يمدد توقيؼ عدد مف المقدسييفُ ..

حكمت محكمة إسرائيمية ،يوـ األربعاء ( ،)11/29بالسجف  30سنة عمى األسير عمي أبو حامد (22
عاما) مف سكاف العيساوية ،بعد اتيامو بطعف حارس أمف إسرائيمي في مستوطنة "معاليو أدوميـ" خالؿ
ً

شير شباط /فبراير  ،2016ما أدى إلصابتو بجروح خطيرة .فيما أفرجت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي،
صباحا ،بشرط إبعاده عف القدس القديمة والمسجد
عف حارس المسجد األقصى حمزة نمر ،بعد أف اعتقمتو
ً

يوما.
األقصى (مكاف عممو) ،لمدة ً 20
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االحتالؿ يعتقؿ عدداً مف المقدسييف:
ذكر مركز معمومات وادي حموة-سمواف ،أف قوات االحتالؿ اعتقؿ فجر األربعاء ( ،)11/29مف حي
عاما) ،والشاب طارؽ
عيف الموزة ببمدة سمواف جنوب المسجد األقصى الشاب عالء توفيؽ أبو تايو (ً 19
عاما) بعد
عاما) .وفي السياؽ ،اعتقمت قوات االحتالؿ الفتى خميؿ أبو اليوى (ً 15
سعادة العباسي (ً 26

المطؿ عمى القدس القديمة ،كما اعتقمت الفتى عمي محيسف
اقتحاـ منزلو في حي الطور/جبؿ الزيتوف ُ

عاما) مف منزلو في بمدة العيسوية وسط القدس المحتمة.
(ً 19
عاما) أثناء عودتو مف
وكانت قوات االحتالؿ اعتقمت يوـ الثالثاء الطفؿ قصي وسيـ أبو رموز (ً 14
عاما) أثناء تواجده في
مدرستو في قرية الطور شرؽ القدس المحتمة ،والطفؿ أحمد محمد محمود (ً 14
الشارع ،وىما مف حي رأس العمود ببمدة سمواف.

واستدعت شرطة االحتالؿ اإلسرائيمي ،صباح األحد ( ،)12/3حارس المسجد االقصى لؤي أبو السعد
لمتحقيؽ ،واستدعت رئيسة شعبة الحارسات بالمسجد األقصى المبارؾ زينات أبو صبيح أيضاً لمتحقيؽ
معيا ،في حيف اعتقمت مساء السبت الحاج خميؿ عبد الرحيـ العباسي "عبيساف" مف بمدة سمواف.
واعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ اإلثنيف ( ،)12/4أربعةً مف ُح ّراس المسجد األقصى المبارؾ،
واقتادتيـ إلى مراكز توقيؼ وتحقيؽ في مدينة القدس .وشممت االعتقاالت الحراس :لؤي أبو السعد ،خالؿ

محاولتو الدخوؿ إلى عممو في المسجد مف جية باب األسباط ،في حيف اعتقمت كالً مف :أحمد أبو عميا،
وفادي أبو ميزر ،وقاسـ كماؿ ،مف داخؿ المسجد األقصى بالقرب مف باب القطانيف .وفي وقت الحؽ،
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أخمى االحتالؿ سراح الحراس :أحمد أبو عميا ،وقاسـ كماؿ ،وفادي أبو رموز بعد تيديدىـ بعدـ االقتراب
مف مجموعات المستوطنيف الذيف يقتحموف المسجد األقصى .ولفت منسؽ االعالـ بدائرة األوقاؼ
االسالمية فراس الدبس إلى أف الحراس األربعة كانوا شاركوا يوـ األحد بالتصدي لمستوطنيف "صعدوا" إلى
باحة صحف مسجد قبة الصخرة ،برفقة عدد مف كبار ضباط االحتالؿ.
وقالت ىيئة شؤوف األسرى والمحرريف ،إف سمطات االحتالؿ اعتقمت فجر اإلثنيف ،مدير عاـ الدائرة
القانونية في الييئة المحامي إياد مسؾ ،مف منزلو في كفر عقب بمحافظة القدس .واعتقمت قوات
االحتالؿ االسرائيمي ،مساء اإلثنيف وفجر الثالثاء ( ،)12/5الشاب أحمد زىراف مف شماؿ غرب القدس،
وسيدة وطفمييا مف حي كفر عقب شماؿ القدس المحتمة .وأفاد مركز معمومات وادي حموة باعتقاؿ ثالثة
أطفاؿ ،مف حي رأس العمود ببمدة سمواف جنوب المسجد األقصى المبارؾ.
وأعمف متحدث باسـ الشرطة اإلسرائيمية ،يوـ الثالثاء ،عف اعتقاؿ ستة مقدسييف بتيمة حرؽ سيارتيف
عاما.
لممستوطنيف في حي الطور تتراوح أعمارىـ ما بيف  15إلى ً 17

المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/12/5 ،

شؤون االحتالل:
يخيا في القدس لمجمع سكني:
موقعا تار ً
حوؿ ً
االحتالؿ ي ّ
وافقت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبمدية االحتالؿ في القدس المحتمة ،يوـ األربعاء ( ،)11/29عمى
مشروع بناء عشرات الشقؽ الفاخرة في موقع تاريخي بمنطقة حي أبو طور بالقدس المحتمة.
وبحسب صحيفة "ىآرتس" العبرية ،فإف المشروع ييدد بإلحاؽ الضرر بالمناظر التاريخية في المدينة
القديمة ،وىو سيقاـ عمى قمة التؿ في أبو طور والتي تطؿ عمى البمدة القديمة ،وىو موقع مقدس
وتعد المنطقة مف
لممسمميف والمسيحييف والييود ولو حساسية تاريخية وأثرية ومناظر طبيعية استثنائية.
ّ
أغمى المناطؽ في القدس وتطؿ عمى الحوض التاريخي لممدينة بأحيائو اإلسالمي والمسيحي واألرمني
والييودي الجديد .وكاف البطريرؾ اليوناني ثيوفيموس باع في عاـ  2013أمال ًكا في تمؾ المنطقة إلى
تبيف أنو يقؼ خمفيا ييود مف أميركا ورجاؿ أعماؿ ييود مف بريطانيا.
شركة ّ

صحيفة القدس المقدسية2017/11/29 ،
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أربعة شروط لألردف إلنياء أزمة إغالؽ سفارة االحتالؿ في عماف:
عدة مطالب أردنية ،مقابؿ حؿ أزمة إغالؽ السفارة اإلسرائيمية في
كشؼ اإلعالـ العبري النقاب عف ّ
وطبيبا
عماف ،والتي نشبت في  23تموز /يوليو الماضي ،عقب قتؿ حارس السفارة ،زيؼ موياؿ ،فتًى
ً

أردنييف.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ،يوـ الخميس ( ،)11/30إف المطالب األردنية لحؿ األزمة،
تتمثؿ بنشر اعتذار إسرائيمي ،ودفع تعويضات ،واطالؽ سراح أسرى أردنييف ،وعدـ عودة السفيرة
"اإلسرائيمية" إلى عماف.
وأفادت بأف األردف يرفض عودة سفيرة "تؿ أبيب" عينات شاليف ،وىو ما دفع الدولة العبرية لمعمؿ عمى
تعييف سفير بديؿ ليا في عماف ،باإلضافة لنشر بياف مف الدولة العبرية تأسؼ فيو لمقتؿ الطبيب
ونبيت "يديعوت" إلى أف األزمة بيف عماف و"تؿ أبيب" في العالقات
األردني ،وتدفع تعويضات لعائمتوّ .

قد تسببت بأضرار اقتصادية ،وأنشأت مشاكؿ أخرى ،بينيا عدـ إصدار تأشيرات.

صرح خالؿ لقاء لو مع عدد مف
وادعت الصحيفة العبرية ،بأف العاىؿ األردني ،عبد اهلل الثاني ،قد ّ

الزعماء األميركييف الييود في نيويورؾ ،أيموؿ /سبتمبر الماضي ،بأنو "يكتفي بالحصوؿ عمى نتائج
التحقيؽ التي أجرتيا الدولة العبرية بيذه القضية" .ونقمت الصحيفة عف مصدر "إسرائيمي" قولو إف سعي
الدولة العبرية الستبداؿ السفير يتصؿ باالنتقادات في وسائؿ اإلعالـ األردنية لدور "تؿ أبيب" في
القضية .وأشار مصدر آخر إلى أف القضية "تتصؿ بالكرامة الوطنية لألردف ،وبالتالي قد يستغرؽ حميا
سنوات".

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/11/30 ،
تحركات "إسرائيمية" إلعادة "أمالؾ" الييود في الدوؿ العربية:
تدعي أنيا أمالؾ لمييود العرب
كشفت وزيرة إسرائيمية عف حممة دولية تقودىا "تؿ أبيب" الستعادة ما ّ
الذيف استجمبوا لالستيطاف في األراضي الفمسطينية المحتمة .وقالت غيال غممئيؿ المكمّفة بو ازرة "المساواة
االجتماعية" اإلسرائيمية :إنيا "تقود حممة دولية لتقدير قيمة الممتمكات التي تركيا ييود الدوؿ العربية
تمييدا إليجاد طريقة إلعادة حقوؽ عبر تعويضيـ".
وايراف وراءىـ ،بعد أف ىاجروا إلى الدولة العبرية
ً
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ُيشار إلى أف الدولة العبرية تحاوؿ استغالؿ ىذه التعويضات لوضع عوائؽ أماـ مطالب الفمسطينييف بحؽ
عودة الالجئيف الفمسطينييف إلى مدنيـ وقراىـ التي شردوا منيا في عاـ النكبة  ،1948والحصوؿ عمى

تعويضات مف الدولة العبرية عف ممتمكاتيـ.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/12/1 ،
شرطة االحتالؿ تعتقؿ محامي الشيخ صالح:
اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي في ساعة متاخرة مف مساء األحد ( ،)12/3المحامي خالد زبارقة مف
منزلو في مدينة المد المحتمة ،فيما مف المتوقع أف تتظر محكمة "الصمح" بتمديد احتجازه .وسبؽ أف اعتقؿ
"زبارقة" قبؿ أسابيع خالؿ وجوده في المسجد األقصى ،حيث أفرج عنو بعد إخضاعو لمتحقيؽ لساعات
حوؿ نشاطو في دعـ القدس.
وقبؿ أياـ تقدـ المحامياف مصطفى سييؿ ،وخالد زبارقة ،بثالثة التماسات ،لممحكمة المركزية في مدينة
بئر السبع ،تتعمؽ بتحسيف ظروؼ اعتقاؿ الشيخ رائد صالح وادخاؿ صحيفة المدينة إلى غرفتو في العزؿ
االنفرادي في سجف "راموف" في النقب ،واتاحة المجاؿ أمامو لمشاىدة قنوات تمفزيونية إخبارية.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/12/4 ،
وليا لخطتو السياسية:
زعيـ المعارضة اإلسرائيمية يروج د ً

ذكرت صحيفة "ىآرتس" العبرية ،يوـ الثالثاء ( ،)12/5أف آفي غاباي زعيـ المعارضة اإلسرائيمية الجديد
عقد في األياـ واألسابيع األخيرة سمسمة اجتماعات مع مسؤوليف مف دوؿ مختمفة لصياغة وترويج تفاصيؿ
خطتو السياسية بشأف "الصراع" مع الفمسطينييف.
وب حسب الصحيفة ،فإف غاباي التقى شخصيات تشارؾ في مبادرات السالـ والمفاوضات السرية والعمنية،
مشيرةً إلى أنو اجتمع مع المبعوث الدولي السابؽ توني بمير ،والمبعوث األميركي السابؽ دنيس روس،
ومستشار كبير في السمطة الفمسطينية مقرب مف الرئيس محمود عباس ،ومسؤوليف كبار في اإلدارة

األميركية الحالية.
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وأشارت الصحيفة إلى أف نيج غاباي قائـ عمى "حؿ الدولتيف" ،لكنو لـ يفصح عما ستقدمو الدولة العبرية
أي اتفاؽ مستقبمي .مشيرةً إلى أنو ال يممؾ رؤية واضحة بعد وأنو في أكثر مف مرة تحدث
بالضبط في ّ
خالؿ مؤتمرات وتصريحات صحفية بشكؿ متناقض عما يذكره في كؿ مرة ويبدو بأنو يفضؿ "السالـ

االقتصادي".

صحيفة القدس المقدسية2017/12/5 ،
ترمب يياتؼ الرئيس عباس ويبمغو بنيتو نقؿ السفارة الى القدس:
اتصؿ الرئيس االميركي دونالد ترمب بعد ظير الثالثاء ( )12/5بالرئيس محمود عباس والعاىؿ األردني
الممؾ عبد اهلل الثاني ،وابمغو بنيتو نقؿ السفارة األمريكية مف "تؿ ابيب" إلى القدس المحتمة .وقاؿ الناطؽ
الرسمي باسـ الرئاسة نبيؿ أبو ردينة ،إف الرئيس عباس حذر مف خطورة تداعيات مثؿ ىذا القرار عمى
"عممية السالـ واألمف واالستقرار في المنطقة والعالـ" .وأضاؼ ،يؤكد الرئيس مجدداً عمى موقفنا الثابت
والراسخ بأف ال دولة فمسطينية دوف شرقي القدس عاصمة ليا وفقاً لق اررات الشرعية الدولية ومبادرة "السالـ
العربية".
كما حذر الممؾ األردني مف جيتو ترمب مف "خطورة اتخاذ أي قرار خارج إطار حؿ شامؿ يحقؽ إقامة
مؤكدا أف "القدس ىي مفتاح تحقيؽ السالـ واالستقرار في
الدولة الفمسطينية وعاصمتيا شرقي القدس"
ً
المنطقة والعالـ" .وأكد الممؾ االردني لترمب اف "اتخاذ ىذا القرار سيكوف لو انعكاسات خطيرة عمى األمف
واالستقرار في الشرؽ األوسط ،وسيقوض جيود اإلدارة األمريكية الستئناؼ العممية السممية ،ويؤجج
مشاعر المسمميف والمسيحييف".
ىاتفيا مع الرئيس الفمسطيني محمود عباس أكد خاللو
مف جانب آخر ،أجرى العاىؿ األردني اتصاالً
ً
"دعـ األردف الكامؿ لألشقاء الفمسطينييف في الحفاظ عمى حقوقيـ التاريخية الراسخة في مدينة القدس".
يدا واحدة لمواجية تبعات ىذا القرار ،والتصدي لما يقوض آماؿ الشعب
كما اكد "ضرورة العمؿ ً

الفمسطيني في إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا شرقي القدس".

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" األميركية السياسية ،يوـ الثالثاء ،أف و ازرة الخارجية األميركية دعت سفاراتيا
في أنحاء العالـ إلى زيادة حالة التأىب الحتماؿ إعالف الرئيس دونالد ترمب اعتراؼ الواليات المتحدة
بمدينة القدس عاصمة لمدولة العبرية .ونقمت وسائؿ إعالـ عبرية عف الصحيفة ،أف و ازرة الخارجية
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األميركية تخشى أف يثير االعتراؼ بالقدس عاصمة لمدولة العبرية حالة مف الغضب في العالـ العربي
وأف يؤدي ذلؾ إلى موجة عنؼ.
وأوصى رئيس حكومة االحتالؿ بنياميف نتنياىو ،الجيات السياسية واألمنية اإلسرائيمية كافة باالستعداد
لما بعد "اإلعالف الذي وصفو بالتاريخي" المرتقب بشأف القدس مف قبؿ الرئيس األميركي دونالد ترمب.
مشيدا باألجيزة
وأضاؼ "لدى األذرع األمنية ال يوجد معمومات دقيقة تفيد بأف ردة الفعؿ ستكوف عنيفة".
ً

األمنية وكيفية قدرتيا عمى القياـ بعمميا عمى أفضؿ وجو في مواجية أي تصعيد.

وكانت صحيفة "ووؿ ستريت جورناؿ" قد ذكرت يوـ الخميس ( )11/30أف الرئيس األمريكي دونالد ترمب
ار بنقؿ السفارة
رسميا بمدينة القدس المحتمة عاصمة لمدولة العبرية ،مع تأجيمو قرًا
يدرس خطة لالعتراؼ
ً

األمريكية في الدولة العبرية مف "تؿ أبيب" إلى القدس المحتمة لممستقبؿ .وبدأت الواليات المتحدة بإخطار
تحسبا الحتجاجات محتممة ،لكف مسؤوليف قالوا لمصحيفة إف خطط ترمب في ىذا الصدد لـ
حمفائيا بذلؾ
ً
تنتو بعد.

وقاؿ المسؤولوف إف ىذه الخطة ليست نيائية واف الواليات المتحدة تعمؿ مف خالؿ اعتبارات قانونية
رسميا عف ىذه الخطة األسبوع المقبؿ .وأكد مسؤولوف أمريكيوف أنو لـ
وسياسية ،مرجحيف أف يتـ اإلعالف
ً
يتـ اتخاذ أي قرار بذلؾ ،رغـ أف مايؾ بنس ،نائب الرئيس االميركي قاؿ يوـ الثالثاء إف ترمب "يدرس

بشكؿ فعاؿ متى وكيؼ يتـ نقؿ السفارة األمريكية مف تؿ أبيب إلى القدس".
سنويا باالحتفاظ بالسفارة
نيائيا الجمعة لمتوقيع عمى وثيقة قانوف تُطرح مرتيف
موعدا
ويواجو ترمب
ً
ً
ً

األمريكية في "تؿ أبيب" .وتحتفظ الواليات المتحدة بسفارتيا ىناؾ ،عمى الرغـ مف وجود قانوف منذ أكثر
مف عقديف يقضي نقؿ السفارة إلى القدس المحتمة .وقد تعيد ترمب خالؿ حممتو الرئاسية بتغيير تمؾ
السياسة التي طاؿ أمدىا ،في خطوة يحذر الفمسطينيوف مف أنيا ستيدد "عممية السالـ".

صحيفة القدس المقدسية2017/12/5 ،

02

التفاعل مع القدس:
السفير الروسي :ندعـ الحؽ الفمسطيني واالستيطاف غير شرعي وشرقي القدس أرض محتمة
قاؿ سفير روسيا االتحادية لدى دولة فمسطيف حيدر أغانيف" ،إف روسيا بصفتيا عضو في مجمس األمف
الدولي والرباعية الدولية عمى موقفيا الثابت والمبدئي في دعـ حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير المصير
وفي بناء الدولة الفمسطينية ،وىي تؤيد الجيود الفمسطينية في التوصؿ إلى حؿ عادؿ وشامؿ عمى أساس
مشير إلى
ًا
الشرعية الدولية" .وأضاؼ أف مساعي روسيا لـ تتوقؼ إليجاد "حؿ عادؿ" لمقضية الفمسطينية،

أف ىدؼ المرحمة أو ىدؼ اليوـ بالنسبة لمدبموماسية الروسية ىو إطالؽ حوار بيف الجانبيف الفمسطيني
واالسرائيمي مف جديد.
وحوؿ االستيطاف االسرائيمي ،شدد السفير الروسي عمى أف موقؼ بالده واضح منو "ألنو في إطار
اقعا ،ولكف
القانوف الدولي فإف االستيطاف غير شرعي" ،وأضاؼ" ،الميـ أننا ال نعتبر االستيطاف ًا
أمر و ً

نيائيا" وذلؾ "مف خالؿ المفاوضات وبموافقة الطرفيف" .وشدد سفير روسيا
ًا
أمر يمكف معالجتو وليس ً
شيئا ً
أرضا محتمة حسب القانوف الدولي" وأضاؼ
االتحادية عمى أف روسيا "تنظر لشرقي القدس باعتبارىا
ً

"موقفنا واضح أف روسيا ال تقبؿ أي تغييرات أو أي أفعاؿ أو خطوات في شرقي القدس تؤدي إلى تغيير
الوضع أو تفرض حقائؽ جديدة"

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/11/29 ،
السعودية تجدد تأكيد دعميا وتضامنيا مع جميع أبناء الشعب الفمسطيني:
أكدت المممكة العربية السعودية "يوـ األبعاء ( ،)11/29أماـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة حوؿ البند
" 37الحالة في الشرؽ األوسط" والبند " 38مسألة فمسطيف"" ،عمى اليوية اإلسالمية والعربية والفمسطينية
لمقدس المحتمة ،وعمى أف شرقي القدس جزء ال يتج أز مف األرض الفمسطينية التي تحتميا الدولة العبرية
ضميا مف جانب الدولة العبرية  -قوة االحتالؿ  -غير قانوني وغير معترؼ بو
منذ عاـ  ،1967ويبقى ّ
ومداف مف المجتمع الدولي ،ونديف بأشد العبارات االنتياكات المستمرة عمى المسجد األقصى والمصميف

عمى أيدي قوات االحتالؿ اإلسرائيمي والمستوطنيف ،ونطالب بوقؼ ىذه االنتياكات المتكررة والزاـ الدولة
العبرية  -قوة االحتالؿ  -باحتراـ حقوؽ حرية العبادة والحفاظ عمى حرمة المصميف واألماكف المقدسة".
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وأضافت إف "طريؽ السالـ واضح ومعروؼ ،يتمثؿ في وضع آلية دولية فعالة تضمف إنياء االحتالؿ
اإلسرائيمي وفؽ إطار زمني محدد ،واقامة الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس الشريؼ عمى
حدود الرابع مف يونيو 1967ـ ،وتحرير جميع األراضي العربية المحتمة بما فييا الجوالف العربي السوري
المحتؿ".

صحيفة القدس المقدسية2017/11/30 ،
عباس" :السالـ ىو غايتنا األسمى وقدمنا لصنعو كؿ ما يمكف"
قاؿ الرئيس محمود عباس إف "السالـ ىو غايتنا األسمى" ،وقد قدمنا مف أجؿ صنعو كؿ ما يمكف ،وحاف
الوقت إلنياء االحتالؿ اإلسرائيمي ألرض دولة فمسطيف .وأضاؼ في كممة ألقاىا نيابة عنو المندوب
الدائـ لدولة فمسطيف لدى األمـ المتحدة السفير رياض منصور ،في احتفالية كبيرة بمقر األمـ المتحدة في
نيويورؾ ،لمناسبة اليوـ العالمي لمتضامف مع الشعب الفمسطيني ،إف إنياء االحتالؿ اإلسرائيمي ألرض
دولة فمسطيف سيسيـ بشكؿ فاعؿ في محاربة ظاىرة اإلرىاب المتفشية في منطقتنا والعالـ ،وسينزع مف
مجددا بأننا ضد
التنظيمات اإلرىابية الذرائع والمبررات التي تستخدميا لبث أفكارىا الظالمية ،مؤكديف
ً

اإلرىاب في منطقتنا والعالـ أيا كاف شكمو ومصدره ،ونتعاوف مع المجتمع الدولي في مكافحتو مف أجؿ
اجتثاثو".
وشدد عمى أف "خيارنا كفمسطينييف وكعرب ،وخيار العالـ معنا ىو االحتكاـ إلى القانوف الدولي ،والشرعية
الدولية ،وخيار الدولتيف عمى حدود العاـ  ،1967وكما أعطينا الفرصة تمو األخرى مف قبؿ ،فسنعطييا
مجددا لمساعي الرئيس دونالد ترمب ،وألعضاء الرباعية الدولية ،ولممجتمع الدولي لتحقيؽ الصفقة
ً

التاريخية في حؿ الدولتيف ،واف أخفقت تمؾ الجيود في ذلؾ فسنمجأ إلى المطالبة بحقوؽ كاممة ومتساوية
لجميع سكاف فمسطيف التاريخية ،بغض النظر عف الديف أو الموف أو الجنس ،أو العرؽ".
وأضاؼ "إننا نطالب األمـ المتحدة بالعمؿ الحثيث والجاد إلنياء االحتالؿ اإلسرائيمي لدولة فمسطيف،
ووقؼ النشاطات االستيطاف ،االستعمارية عمى أرض دولتنا ،وتوفير الحماية الدولية ألرض وشعب دولة
فمسطيف ،والزاـ الدولة العبرية باإلقرار بحدود عاـ  ،1967كأساس لحؿ الدولتيف ،وترسيـ الحدود عمى
أساس ق اررات الشرعية الدولية ،كما ونطالب الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة التي اعترفت بالدولة

04

العبرية أف تعمف بأف اعترافيا تـ عمى أساس حدود العاـ  ،1967وأدعو الدولة كافة إلنياء كؿ أشكاؿ
التعامؿ المباشر وغير المباشر مع منظومة االستيطاف االستعماري اإلسرائيمي غير القانوني عمى أرض
دولة فمسطيف ،كما ونحث الدوؿ التي لـ تعترؼ بدولة فمسطيف عمى االعتراؼ بيا حتى ال تغيب معايير
المساواة والعدالة".
أما عمى صعيد الوضع الداخمي الفمسطيني فقاؿ":نعمؿ عمى تذليؿ العقبات التي قد تعترض طريؽ
المصالحة ،ونميّد السبيؿ لتمكيف حكومة الوفاؽ الوطني مف تولي مياميا واالضطالع بمسؤولياتيا في
قطاع غزة كما ىو الحاؿ في الضفة الغربية ،وصوالً لسمطة واحدة وقانوف واحد وسالح شرعي واحد".

صحيفة القدس المقدسية2017/11/30 ،
أمسية سينمائية فمسطينية ضمف ميرجاف القدس الدولي:
نظّمت جمعية "مغرب الفف" وجمعية "نداء الوطف" بالشراكة مع إدارة ميرجاف "القدس السينمائي الدولي"،
وبدعـ مف و ازرة "الثقافة واالتصاؿ" المغربي ،أمسية سينمائية ،بحضور وزير الثقافة المغربي محمد
األعرج ،وسفير دولة فمسطيف لدى المممكة المغربية جماؿ الشوبكي.
وعرض خالؿ األمسية السينمائية فيمـ "الزمف المفقود" لممخرج والكاتب الفمسطيني مصطفى النبيو.
ُ
وافتتحت األمسية بالتزامف مع انطالقو في فمسطيف ،احياء لميوـ العالمي لمتضامف مع الشعب الفمسطيني.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/11/30 ،
يتي سوسيا والخاف األحمر:
نواب أميركيوف يطالبوف الدولة العبرية بعدـ ىدـ قر ّ
وجو  10مف أعضاء مجمس الشيوخ الديمقراطيوف يوـ األربعاء ( ،)11/29رسالة
في سابقة غير معيودةّ ،
قوية الميجة إلى رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو دعوه فييا إلى وقؼ عمميات اليدـ الوشيكة
لقريتيف فمسطينيتيف ىما سوسيا والخاف األحمر.
وعمى مدى العاميف الماضييف ،كانت السيناتور داياف فاينشتايف ،الصوت الوحيد في ىذه القضية ،وكتبت
مباشرة إلى رئيس حكومة االحتالؿ نتنياىو مطالبة إياه بوقؼ عممية اليدـ ،حيث تكممت جيودىا بالنجاح،
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واضطرت سمطات االحتالؿ وقؼ عممية اليدـ مؤقتاً حيث تفيد التقارير الواردة أف سمطات االحتالؿ
ستبدأ بيدـ المباني في القرية في غضوف أسابيع.
واعتبر المراقبوف أف ليجة الرسالة التي وجيت الى نتنياىو قوية بشكؿ غير اعتيادي في استيجانيا
قسرا ،نشجع حكومتكـ عمى إعادة
لسموؾ الحكومة اإلسرائيمية إذ تقوؿ "بدالً مف إخالء ىذه المجتمعات ً
مينيا ،والسماح لسكاف الخاف األحمر باستخداـ حقوقيـ في
تقييـ خطة سوسيا الرئيسة التي تـ تطويرىا ً

البناء" مشددةً عمى أف "التيديدات التي وجيتيا حكومتكـ ليدـ ىذه التجمعات السكنية ىي محزنة بشكؿ
خاص في ضوء الجيود االسرائيمية لتوسيع المستوطنات بشكؿ كبير في جميع أنحاء الضفة الغربية".
ومما يجعؿ الرسالة غير اعتيادية بشكؿ الفت لمنظر ىو أف االنتقادات النتياكات حقوؽ اإلنساف التي
تمارسيا سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي.
وقد أصدرت كؿ مف منظمة "جي ستريت" الييودية األميركية ومنظمة "أميركيوف مف أجؿ السالـ اآلف"
ومنظمة "مؤسسة السالـ في الشرؽ األوسط" بيانات مؤيدة لألعضاء العشرة.
وكانت عضو "الكونجرس" بيتي ماكولوـ (ديمقراطية عف والية مينيسوتا) قد تقدمت الثالثاء الماضي
بمشروع قانوف تحت عنواف "تعزيز حقوؽ اإلنساف مف خالؿ إنياء قانوف االحتجاز العسكري اإلسرائيمي
لألطفاؿ الفمسطينييف  -لمنع الضرائب األميركية مف دعـ اعتقاؿ الجيش اإلسرائيمي المستمر (ليؤالء)
واساءة معاممة األطفاؿ الفمسطينييف" .وقالت عضو الكونغرس في بيانيا "لقد اعتقمت قوات األمف
(االحتالؿ) اإلسرائيمية نحو  10آالؼ طفؿ فمسطيني ،وحوكموا في المحاكـ العسكرية اإلسرائيمية منذ عاـ
 ،2000حيث وثؽ مراقبوف مستقموف مثؿ ىيومف رايتس ووتش أف ىؤالء األطفاؿ يتعرضوف لإليذاء ،وفي
بعض الحاالت ،لمتعذيب  -واستخداـ الضرب ،واالستجواب القسري لألطفاؿ الذيف تتراوح أعمارىـ ما بيف
 11و 15عاما" .كما أشارت عضو الكونغرس ماكولوـ أنو "باإلضافة إلى ذلؾ ،فإف منظمة األمـ المتحدة
كثير ما يحتجزوف لفترات طويمة دوف أف يتمكنوا مف
لمطفولة (اليونيسيؼ) وجدت أف األطفاؿ الفمسطينييف ًا
الوصوؿ إلى أبائيـ وأمياتيـ أو محامييـ".

ويقضي مشروع قانوف تعزيز حقوؽ اإلنساف بإنياء االحتجاز العسكري اإلسرائيمي لألطفاؿ الفمسطينييف،
وبأف يشيد وزير الخارجية األميركي أف األمواؿ األميركية ال تدعـ االحتجاز العسكري اإلسرائيمي أو
االستجواب أو إساءة المعاممة أو إساءة معاممة األطفاؿ الفمسطينييف ،خاصة وأف الحكومة اإلسرائيمية
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تتمقى مميارات الدوالرات كمساعدة مف الواليات المتحدة ،وعميو فانو يجب عمى الكونجرس االميركي أف
أبدا احتجاز الجيش اإلسرائيمي لألطفاؿ أو إساءة
يعمؿ عمى ضماف أف ال يدعـ دافع الضرائب األميركي ً

معاممتو ليؤالء األطفاؿ.

صحيفة القدس المقدسية2017/12/1 ،
ردا عمى ترمب
إطالؽ ىاشتاغ "القدس_عاصمة_فمسطيف" ً

أطمؽ ناشطوف فمسطينيوف ومف دوؿ عربية مختمفة ،مساء الجمعة ( ،)12/1ىاشتاغ بعنواف "القدس
ردا عمى عزـ الرئيس األميركي دونالد ترمب ،االعتراؼ بالقدس عاصمة لمدولة
عاصمة فمسطيف" ،وذلؾ ً

العبرية ،كما ذكرت وسائؿ إعالـ عبرية وأميركية .ويأتي ذلؾ في ظؿ الحديث األميركي عف نوايا الرئيس
دونالد ترمب إعالف القدس عاصمة لمدولة العبرية بدالً مف نقؿ السفارة في الوقت الحالي مف "تؿ أبيب"
إلى القدس.

صحيفة القدس المقدسية2017/12/2 ،
"التعاوف اإلسالمي" تبحث تنفيذ تشكيؿ وقفية لدعـ فمسطيف برأس ماؿ  500مميوف دوالر
بحثت منظمة التعاوف اإلسالمي في مدينة جدة السعودية يوـ األحد ( ،)12/3خالؿ اجتماع لمجنة
المنبثقة عف قمة منظمة التعاوف اإلسالمي األخيرة ،اآلليات الالزمة لتنفذ قرار المنظمة القاضي بإنشاء
وقفية دولية لمتمكيف االقتصادي لتعزيز صمود الشعب الفمسطيني في مواجية سياسات االحتالؿ
اإلسرائيمي برأس ماؿ قدره  500مميوف دوالر.
وقاؿ األميف العاـ لمنظمة التعاوف اإلسالمي يوسؼ العثيميف ،إف االجتماع يأتي في إطار متابعة
توصيات االجتماع األوؿ الذي تـ عقده في يونيو 2016ـ مف أجؿ النظر في آليات تنفيذ قرار القمة
اإلسالمية بشأف برنامج التمكيف االقتصادي ،ولتدارس خطة العمؿ المطموبة لتعبئة الموارد الالزمة
إلطالؽ ىذا البرنامج مف خالؿ التواصؿ مع الحكومات والقطاعيف األىمي والخاص في الدوؿ األعضاء.
وقدـ الوزير ناصر قطامي مستشار رئيس الوزراء الفمسطيني لمصناديؽ العربية واإلسالمية لممجتمعيف
اقتراحيف لممساعدة في التسريع في إقامة الوقفية واشتمؿ االقتراح األوؿ عمى تشكيؿ فريؽ عمؿ يجتمع
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بشكؿ دوري لتعزيز التعاوف والتشاور بالشراكة مع المكونات األربعة وىي الحكومات ،واألفراد ،والقطاع
الخاص ،والمدني ،لبحث اآلليات المناسبة لحشد التمويؿ ،فيما اشتمؿ المقترح الثاني والذي قوبؿ
بالترحيب مف جانب األعضاء عمى عقد مؤتمر دولي مفتوح العضوية أماـ الدوؿ لحشد الموارد المالية
الالزمة لمتمكيف االقتصادي في فمسطيف.

صحيفة القدس المقدسية2017/12/3 ،
كوشنر :ترمب يدرس حقائؽ مختمفة قبؿ االفصاح عف ق ارره بشأف القدس
قاؿ جاريد كوشنر ،صير الرئيس األميركي دونالد ترمب ومستشاره األوؿ في قضية "السالـ في الشرؽ
األوسط" ،يوـ األحد ( ،)12/3إ ف الرئيس األميركي ال يزاؿ يدرس العديد مف الحقائؽ المختمفة بشأف ق ارره
نقؿ السفارة األميركية مف "تؿ أبيب" إلى القدس الذي سيفصح عنو يوـ األربعاء المقبؿ 6 ،ديسمبر
.2017
عمنا لممرة األولى عف "عممية السالـ في الشرؽ األوسط" في حوار اجراه
وأوضح كوشنر الذي تحدث ً

اإلسرائيمي األميركي الممياردير حاييـ صباف الذي ينظـ "منتدى صباف السنوي" رداً عمى سؤاؿ وجيو لو
صباف بشأف القدس ،بأف"الرئيس سيتخذ ق ارره ،لكنو ال يزاؿ ينظر إلى الكثير مف الحقائؽ المختمفة،
وسوؼ نتأكد مف أنو سيفعؿ ذلؾ في الوقت المناسب" .وقاؿ كوشنر خالؿ حواره الذي اتسـ بالسطحية
وغياب العمؽ المعرفي بأف "الدولة العبرية تحتاج إلى التوصؿ إلى اتفاؽ سالـ مع الفمسطينييف قبؿ أف
تتمكف مف تشكيؿ تحالؼ مع العالـ العربي الكبير".
تقميديا ،ولكنو فريؽ مؤىؿ
ودافع كوشنر عف فريؽ إدارة ترمب الذي يعالج "الصراع" قائالً "إنو ليس فريقًا
ً

معا ،ركز الرئيس وأنا عمى مف ىـ االشخاص األكثر تأىيالً" في
تماما ،وعندما كنا نفكر في وضع فريؽ ً
ً

إشارة إلى شخصو والى جيسوف غرينبالت ،مبعوث ترمب لممفاوضات الدولية وديفيد فريدماف سفير أمريكا
في "تؿ أبيب" ،ودينا باوؿ نائب مستشارة ترمب لشؤوف األمف القومي.
وقاؿ كوشنير "لدينا حوار مفتوح وصريح مع كال الجانبيف ،وقد فتحت محادثاتنا الكثير .اعتقد أف ىناؾ
الكثير مف حاالت الثقة الكبيرة بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف ،ولكف ليس عمى مستوى القيادة ،لقد رأيت
معا ولدييـ عالقات وطيدة" .وأضاؼ إف "الديناميات
الكثير مف اإلسرائيمييف والفمسطينييف الذيف يعمموف ً

كبير في الفرص ،وىناؾ الكثير مف دوؿ الشرؽ األوسط التي تريد الشيء نفسو-
دور ًا
اإلقميمية تمعب ًا
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التقدـ االقتصادي والسالـ لشعوبيا ،والعديد مف دوؿ المنطقة ترى الدولة العبرية حميفًا أكثر احتماالً مما
كبيرا ،وسوؼ يستغرؽ ذلؾ
تقدما ً
عاما ،بسبب إيراف ،بسبب داعش ،ولقد حققنا ً
كانت عميو قبؿ عشريف ً
وقتاً ،ولكف إذا نظرتـ إلى السنوات األخيرة قبؿ أف نأتي إلى موقعنا (في البيت األبيض)  ،فإف الكثير مف
البمداف شعرت بأف إيراف تتصرؼ بعدوانية وجرأة في المنطقة دوف كابح".
جدا حوؿ نواياه بشأف ىذه القضية واف الذىاب إلى السعودية ووضع
اضحا ً
وقاؿ كوشنر إف الرئيس كاف و ً

كثير بالشعب
كبير" .وأضاؼ مستشار ترمب إف "السعودييف ييتموف ًا
أولوية لمحاربة العدواف اإليراني كاف ًا
الفمسطيني ويعتقدوف إف الشعب الفمسطيني بحاجة إلى األمؿ والفرصة ،وىذا أمر كبير بالنسبة لمممؾ

(سمماف) وولي العيد (محمد بف سمماف)  -إليجاد حؿ ليذه المشكمة" وىي إشارة إلى مشاركة المممكة
العربية السعودية ،التي أفادت التقارير أف الدولة العبرية لدييا اآلف عالقات مزدىرة معيا.

صحيفة القدس المقدسية2017/12/3 ،
تنديدا بنية االعتراؼ األميركي بالقدس عاصمة لالحتالؿ:
مظاىرات حاشدة في بغداد ً

انطمقت صباح اإلثنيف ،مظاىرات حاشدة في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد ،منددة بالتوجو
األمريكي لنقؿ سفارتيـ لمقدس أو االعتراؼ بالقدس عاصمة لدولة االحتالؿ اإلسرائيمي .وحذر المشاركوف
في التظاىرة مف أف اتخاذ الرئيس األمريكي ترمب ليذه الخطوة سيشعؿ األرض ضد األمريكييف في كافة
الدوؿ العربية واإلسالمية بما فييا العراؽ .وكاف الزعيـ العراقي مقتدى الصدر ،قد دعا ليذه لمظاىرات
كرسالة تحذير لإلدارة األمريكية مف مغبة نقؿ سفارتيا لمقدس.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/12/4 ،
"التعاوف اإلسالمي" تحذر مف االعتراؼ بالقدس عاصمة لمدولة العبرية أو نقؿ أي بعثة دبموماسية إلى
المدينة:
ح ّذرت منظمة التعاوف اإلسالمي في بيانيا الختامي الصادر عف االجتماع االستثنائي عمى مستوى
المندوبيف الدائميف لمدوؿ األعضاء يوـ اإلثنيف ( ،)12/4مف االعتراؼ بمدينة القدس عاصمة لمدولة
يحا عمى
العبرية  ،أو إنشاء أي بعثة دبموماسية في القدس أو نقميا لممدينة ،باعتبار ذلؾ اعتدا ًء صر ً
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األمتيف العربية واإلسالمية ،وعمى حقوؽ المسيحييف والمسمميف ،والحقوؽ الوطنية لمشعب الفمسطيني ،بما
خطير لمقانوف الدولي واتفاقية جنيؼ الرابعة ،وق اررات مجمس األمف
ًا
فييا حقو بتقرير المصير ،وانتيا ًكا

الصمة ،بما فييا القرار األخير .)2016( 2334
ذات ِّ

وأكد البياف الطابع المركزي لقضية فمسطيف وفي القمب منيا القدس الشريؼ ،بالنسبة لألمة اإلسالمية
مشددا عمى اليوية العربية واإلسالمية
جمعاء ،باعتبارىا المقر النيائي والدائـ لمنظمة التعاوف اإلسالمي،
ً

لشرقي القدس المحتمة عاصمة دولة فمسطيف.

وأداف اإلجراءات غير القانونية التي تطاؿ مدينة القدس اليادفة إلى فرض السيطرة اإلسرائيمية عمييا ،مما
سيساىـ في تغيير الوضع التاريخي والقانوني لممدينة المقدسة وتركيبتيا السكانية وطابعيا العربي
اإلسالمي ،كما أداف كافة التصريحات والمواقؼ الصادرة عف مسؤوليف أميركييف التي تأتي في تحد
صارخ لممشاعر اإلسالمية ،ولما لذلؾ مف آثار وخيمة وتيديد لألمف والسمـ الدولييف.
مجددا أف جميع اإلجراءات والتدابير التشريعية واإلدارية التي اتخذتيا الدولة العبرية ،السمطة
كما أكد
ً
القائمة باالحتالؿ ،لفرض قوانينيا واجراءاتيا اإلدارية عمى مدينة القدس غير قانونية وىي بالتالي باطمة
داعيا كافة الدوؿ والمؤسسات والمنظمات
والغية وال تتسـ بأي شرعية ،وفقًا لق اررات األمـ المتحدة،
ً
والشركات وتحت طائمة المسؤولية إلى عدـ االعتراؼ أو التعاطي بأي شكؿ مف األشكاؿ مع ىذه

اإلجراءات.
وطالب الدوؿ كافة ،بما فييا الواليات المتحدة ،بعدـ االعتراؼ بأية تغييرات في خطوط الرابع مف
حزيراف/يونيو  ،1967بما في ذلؾ ما يتعمؽ بمدينة القدس ،وأىاب بيا أف تميز في معامالتيا بيف الدولة
العبرية واألرض الفمسطينية المحتمة منذ عاـ 1967؛ بما فييا مدينة القدس ،وعدـ اإلقداـ عمى تشجيع
الدولة العبرية ،السمطة القائمة باالحتالؿ ،عمى مخططاتيا االستعمارية التي تسعى لمسيطرة عمى مدينة
القدس وتيويدىا.
وأكد البياف أف الطريؽ إلى تحقيؽ "السالـ" واألمف في منطقة الشرؽ األوسط يبدأ بعدـ االعتراؼ بما تقوـ
بو الدولة العبرية ،السمطة القائمة باالحتالؿ ،والزاميا عمى االنسحاب مف أرض دولة فمسطيف وفي
مقدمتيا مدينة القدس الشريؼ ،تنفي ًذا لمق اررات الدولية ذات الصمة.

21

ودعا الواليات المتحدة إلى عدـ االنجرار واالنحياز إلى االحتالؿ واالستعمار اإلسرائيمي وعدـ اإلقداـ عمى
أي مف الخطوات آنفة الذكر ،التي تكرس ضـ القدس ،مما يفقد الواليات المتحدة األرضية القانونية
منحاز في النزاع ،كما حثيا عمى االستمرار في لعب دور
ًا
واألخالقية ودورىا كوسيط ،ويجعميا طرفًا

استنادا إلى ق اررات
الوسيط اإليجابي والنزيو لتحقيؽ "السالـ الدائـ والشامؿ عمى أساس حؿ الدولتيف"،
ً
األمـ المتحدة ذات الصمة ،و"مرجعيات عممية السالـ" ،وقواعد القانوف الدولي ،ومبادرة "السالـ العربية"

لعاـ  ،2002ومبدأ "األرض مقابؿ السالـ".
كما دعا إلى التحرؾ الفوري لفريؽ االتصاؿ الوزاري حوؿ القدس لمتواصؿ مع عواصـ الدوؿ إلطالعيـ
عمى خطورة ىذه الخطوة ،والى تعزيز التنسيؽ والتعاوف بيف المنظمة وجامعة الدوؿ العربية لمتصدي إلى
أي خطوة مف شأنيا المساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس .وطمب مف سفراء المجموعة
اإلسالمية في األمـ المتحدة ،خاصة في مجمس األمف ،وبالتنسيؽ مع سفراء المجموعة العربية ،اتخاذ
التدابير الالزمة لمتحرؾ في الوقت المناسب لمواجية اإلجراءات ال ارمية إلى تغيير وضع القدس ،بما فييا
عقد جمسة عاجمة لمجمس األمف حوؿ انتياؾ الدوؿ لق ارراتو وتجاوزىا.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/12/4 ،
مغبة نقؿ االعتراؼ بالقدس عاصمة لمدولة العبرية:
تحذير فمسطيني وعربي مف ّ

أي "حؿ عادؿ" يجب أف يضمف أف تكوف شرقي القدس
قاؿ الناطؽ باسـ الرئاسة نبيؿ أبو ردينة إف ّ
عاصمة لمدولة المستقمة ،مؤكداً أف عدـ التوصؿ إلى "حؿ" لمقضية الفمسطينية سيبقي حالة التوتر

والفوضى والعنؼ سائدة في المنطقة والعالـ.
وأضاؼ أبو ردينة في تصريح لو يوـ الجمعة ( ،)12/1إف الشرعية الدولية وعمى أرسيا قرار االعتراؼ
بدولة فمسطيف في الجمعية العامة ( )2012/11/29وعدـ شرعية االستيطاف ،ىو الذي سيخمؽ المناخ
المناسب "لحؿ" مشاكؿ المنطقة واعادة التوازف في العالقات العربية األميركية .وتابع "إف شرقي القدس
بمقدساتيا ىي البداية والنياية ألي حؿ وألي مشروع ينقذ المنطقة مف الدمار" .كما أضاؼ أبو ردينة ،إف
الرئيس محمود عباس ال زاؿ ممتزماً "بسالـ عادؿ قائـ عمى أساس حؿ الدولتيف ووفؽ ق اررات الشرعية
الدولية والعربية والتي أساسيا مبادرة السالـ العربية".
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وقاؿ أبو ردينة ،يوـ الثالثاء ( ،)12/5إف القيادة الفمسطينية تدرس المطالبة بعقد قمة عربية طارئة
وعاجمة ،إذا ما تمت الخطوة األميركية ،إذ إف مثؿ ىذه الخطوة تتطمب أف يتحمؿ الجميع مسؤولياتو ،تجاه
أي مساس بالقدس عاصمة دولة فمسطيف.
صارخا مف الواليات المتحدة األميركية عمى
اعتداء
وفي السياؽ ،قالت حركة حماس إف القرار يمثؿ
ً
ً

المدينة ،ومنحاً لػدولة االحتالؿ شرعية عمى مدينة القدس .ودعت الحركة الشعب الفمسطيني بكؿ فصائمو
وقواه الحية وشباب االنتفاضة؛ لجعؿ الجمعة القادمة يوـ غضب في وجو االحتالؿ .وأىابت بالدوؿ
العربية واإلسالمية عمى المستوى الرسمي والشعبي الوقوؼ عند مسؤولياتيا ،والعمؿ عمى وقؼ ىذا القرار
وتجريمو.
فيما أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيؿ ىنية أف إقداـ اإلدارة األمريكية عمى االعتراؼ
بمدينة القدس المحتمة عاصمة لدولة االحتالؿ ونقؿ سفارتيا لمقدس تجاوز لكؿ الخطوط الحمراء .وأضاؼ
أف األمة العربية واإلسالمية بدوليا وحكوماتيا ومؤسساتيا وشعوبيا مدعوة لتضطمع بمسؤولياتيا التاريخية
احدا ضد مواقؼ اإلدارة األمريكية المنحازة لالحتالؿ.
تجاه مدينة القدس المحتمة ،وأف تقؼ صفاً و ً

فيما أجرى وزير الخارجية والمغتربيف الفمسطيني رياض المالكي ،ونظيره األردني أيمف الصفدي ،يوـ
األحد ( ،)12/3مشاورات حوؿ آخر المستجدات في القدس .وأكد الوزيراف المالكي والصفدي العمؿ مف
خالؿ مساريف متوازييف :األوؿ في التصدي العتزاـ أميركا االعتراؼ بالقدس عاصمة لمدولة العبرية،
والثاني مواجية محاولة الترجمة االستباقية لالعتراؼ األميركي ،وىو تطور خطير بكؿ المعايير ،وتـ
بتجوؿ المستوطنيف داخؿ صحف قبة الصخرة المشرفة في المسجد األقصى ،وبحماية
التعبير عنو
ّ
وتشجيع مف قوات االحتالؿ.
وقالت و ازرة الخارجية والمغتربيف إف الرئيس محمود عباس قاـ بسمسمة طويمة مف االتصاالت مع نظرائو
مف القادة العرب والمسمميف والدولييف ،وأطمعيـ عمى مخاطر ىذه الخطوة وانعكاساتيا المدمرة عمى
األوضاع برمتيا ،مطالباً بتدخؿ فوري وتحرؾ سريع قبؿ فوات األواف ،لمحيمولة دوف صدور مثؿ ىذا
اإلعالف الخطير.
وأكدت الو ازرة أف خطوة أميركية مف ىذا النوع والمضموف ستقضي نيائياً عمى "فرص السالـ" التي تقودىا
الواليات المتحدة ،خاصة أنيا تُفقد أميركا دورىا "كراع لعممية السالـ" ،بؿ وتصبح طرفاً في "الصراع"
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منحا اًز لصالح االحتالؿ عمى حساب الحؽ الفمسطيني والشرعية الدولية ،كما أنيا ستؤجج األوضاع في
المنطقة برمتيا ببعدييا األمني والديني ،وتعكر أجواء المفاوضات وتنشر حالة مف فقداف خطير لألمؿ في
"السالـ والحموؿ السياسية لمصراع".
وحذر أحمد بحر النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي ،مف قرار نقؿ السفارة األمريكية إلى القدس،
مشدداً عمى أف ذلؾ مف شأنو أف يقود األوضاع في المنطقة نحو االنفجار المحتـ وينذر بتطورات خطيرة
تيدد األمف واالستقرار في المنطقة بأسرىا ،معتب اًر أف "أي قرار أمريكي بيذا الخصوص بمثابة إعالف
حرب عمى شعبنا وقضيتنا ،ومحاولة أمريكية لتصفية حقوقنا وثوابتنا الوطنية" .ودعا الشعب الفمسطيني
بكافة قواه وفصائمو وشرائحو المجتمعية إلى النفير العاـ لحماية حقيـ المقدس في القدس والذود عنيا في
وجو األخطار والتحديات التي تستيدفيا ،والعمؿ عمى تفعيؿ وتطوير انتفاضة القدس عبر عمميات مقاومة
نوعية قادرة عمى لجـ وردع االحتالؿ.
وأ كد أميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية صائب عريقات ،يوـ األحد ،أف االعتراؼ
األميركي بالقدس "عاصمة" لمدولة العبرية سيخمؽ فوضى دولية خطيرة .وشدد عريقات عمى أف أميركا
ترتكب بذلؾ فضيحة سياسية وقانونية وتصطؼ إلى جانب استعمار فمسطيف ،وأف ىذه التصرفات غير
المسؤولة تدعـ وتشجع بشكؿ مباشر االحتالؿ االستعماري ،ما مف شأنو إذكاء واشعاؿ الحروب ونار
الفتنة الطائفية والدينية ،والتي ال تعبر مطمقاً عف المصالح القومية لمشعب األميركي بؿ تعمؿ ضده.
وطالب عريقات األمـ المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا والصيف وجميع دوؿ العالـ بتوضيح واعالف
مواقفيا مف معاداة منظومة القانوف الدولي ،ودعا الواليات المتحدة إلى االلتزاـ بمواقؼ اإلدارات األميركية
المتعاقبة ،واالحتكاـ إلى لغة القانوف الدولي والحكمة السياسية ،وتنفيذ الق اررات األممية بدالً مف ذلؾ،
والعمؿ عمى إنياء االحتالؿ واالعتراؼ بدولة فمسطيف وعاصمتيا القدس.
وقاؿ مستشار الرئيس لمشؤوف الخارجية والعالقات الدولية نبيؿ شعث ،إنو في حاؿ أقدـ الرئيس األميركي
دونالد ترمب عمى تنفيذ ق ارراه بشأف االعتراؼ بالقدس "عاصمة" لمدولة العبرية ،أو نقؿ سفارتو إلى
القدس ،فنحف لف يكوف لنا أي استعداد لمقبوؿ بأي "عممية سالـ" ترعاىا الواليات المتحدة األميركية .وشدد
شعث عمى أىمية دور جامعة الدوؿ العربية ومنظمة التعاوف االسالمي ،إلدراؾ الواليات المتحدة
األمريكية ،أف مصالحيا لدى ىذه الدوؿ سوؼ تتأثر تأث اًر ىاماً إذا ما استمرت في نيجيا بانتياؾ القانوف
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الدولي وحقوؽ الفمسطينييف ،وأف تدرؾ أف المسألة ليست اعتراضات أو احتجاجات ،وانما تغير في سياسة
الدوؿ تجاه مصالحيا إذا ما استمرت في ىذا الموضوع.
فيما ىاتؼ إسماعيؿ ىنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ،مساء األحد ،الرئيس الفمسطيني محمود
عباس لبحث عدد مف الممفات ،وناقش معو خطورة النوايا األميركية تجاه مدينة القدس والتداعيات الناجمة
عنيا .واعتبر ىنية التوجيات األمريكية تجاه مدينة القدس المحتمة نقمة خطيرة ج ًدا ،تتطمب أف "نعمؿ

موحديف في معركة القدس والتصدي ليذه التوجيات التي إف حدثت فانيا ستكوف بمثابة رصاصة الرحمة

عمى عممية التسوية" .واتفؽ ىنية والرئيس عباس عمى ضرورة حشد كؿ الجيود اإلعالمية في معركة
القدس والقضايا الوطنية ووقؼ أي شكؿ مف أشكاؿ التوتر أو التراشؽ اإلعالمي الداخمي.
ىاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغاف لبحث تداعيات التوجيات
كما أجرى إسماعيؿ ىنية اتصاالً
ً

األميركية الخطيرة باالعتراؼ بالقدس كعاصمة لالحتالؿ أو نقؿ السفارة إلييا .وأبدى الرئيس رجب طيب
عاليا بقضية القدس وحرصو الشديد عمى القياـ بدور فاعؿ وتحركات عديدة مف أجميا.
أردوغاف
اىتماما ً
ً
وقاؿ خالؿ االتصاؿ الياتفي انو سوؼ يقوـ بسمسمة مف الخطوات العاجمة حيث سيدعو إلى قمة إسالمية
لبحث ىذا األمر كما سيجري اتصاالً مع الرئيس األمريكي دونالد ترمب لحثو عمى عدـ القياـ بيذه
الخطوة وتبياف خطورتيا وتداعياتيا.
وأكدت الفصائؿ والقوى الوطنية الفمسطينية ،رفضيا القاطع التيديدات األمريكية ،واتفقت الفصائؿ عمى 4
قضايا رئيسة لمواجية التيديدات األمريكية أبرزىا أف "القدس خط أحمر وىي عاصمة لفمسطيف" ،وتعزيز
الحركة الشعبية الرافضة لإلجراء األمريكي عبر الحشد الشعبي ،وتشكيؿ لجنة عمؿ يومي وطنية تتابع
تطورات المشيد بالقدس خطوة بخطوة لوضع اآلليات التنفيذية فيما يخص أي تحركات تتعمؽ بيذا الجانب
بما فييا مف خطوات نضالية تصعيدية ،ودعـ جيود "القيادة الفمسطينية" في أي خطوات ستتخذ باتجاه
مجابية الموقؼ األمريكي المنحاز لالحتالؿ.
تـ اإلعتراؼ األمريكي فإف االدارة األمريكية تكوف
وقاؿ المتحدث باسـ حركة فتح أسامو القواسمي إنو إذا ّ
قد اختارت االبتعاد عف جيود صنع "السالـ" بأنفسيـ .وأضاؼ القواسمي ":لف تكوف ليـ مصداقية وال
دور ،وسنتوقؼ عف االتصاالت معيـ ،ألف ىذه الخطوة معادية لوجودنا ومصير قضيتنا ،وموجية ضد
المسيحييف والمسمميف عمى حد سواء" ،وسنتخذ إجراءات سياسية ودبموماسية وفي األمـ المتحدة.
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وحذر األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية أحمد أبو الغيط مف عواقب المساس بالوضعية القانونية لمدينة
القدس مف أي طرؼ .وقاؿ في تصريحات صحفية ،إنو "يستشعر قمقًا عميقًا إزاء ما يتردد عف اعتزاـ
اإلدارة األميركية نقؿ سفارة الواليات المتحدة إلى القدس واالعتراؼ بيا كعاصمة لمدولة العبرية" .وأكد أف
"الجامعة العربية تتابع المسألة بكؿ تفاصيميا الدقيقة ألنيا إف حدثت ستكوف ليا انعكاسات بالغة األىمية
ليس فقط عمى الوضع السياسي ،ولكف أيضا عمى مستوى األمف واالستقرار في المنطقة وفي العالـ".
وأشار إلى وجود اتصاالت مع الحكومة الفمسطينية ومع الدوؿ العربية لتنسيؽ الموقؼ العربي إزاء أي
تطور في ىذا الشأف.
وح ّذرت المممكة األردنية الرئيس االمريكي دونالد ترمب ،مف "عواقب وخيمة" في حاؿ تـ االعتراؼ
بالقدس "عاصمة" لمدولة العبرية .وكتب وزير الخارجية األردني ،أيمف صفدي ،في تغريدة عمى "تويتر"
مشير إلى أف "مثؿ ىذا القرار سيثير
ًا
إنو اثار ىذه المسألة مع وزير الخارجية األمريكي ريكس تيمرسوف،

الغضب في العالميف العربي واإلسالمي وسيؤجج التوتر وييدد جيود السالـ" .وقالت و ازرة الخارجية
األردنية إف المممكة ستدعو الجتماعيف طارئيف لممجمس الوزاري لجامعة الدوؿ العربية ولوزراء خارجية
الدوؿ األعضاء في منظمة التعاوف اإلسالمي ،إذا اتخذ القرار باالعتراؼ بالقدس عاصمة لػمدولة العبرية.
وأكد حزب "جبية العمؿ اإلسالمي" األردني رفضو التوجيات األمريكية لنقؿ السفارة األمريكية في إلى
از
صارخا عمى عروبتيا واسالميتيا واستفزًا
بيت المقدس .وأكدت الجبية "أف قرار نقؿ السفارة يعد اعتداء
ً

لمشاعر مالييف العرب والمسمميف ولعبا بالنار في أقدس مقدساتيـ" .وطالب الحزب الحكومة األردنية
باتخاذ اإلجراءات الالزمة لمحيمولة دوف إنفاذ ىذا القرار وحشد الموقؼ العربي واإلسالمي لمدفاع عف
القدس وعروبتيا .وطالب الحزب األمة العربية واإلسالمية والقوى اإلنسانية المحبة لمعدالة والمساواة
لرفض ىذه التوجيات والعمؿ عمى إفشاليا واتخاذ كؿ التدابير الالزمة مف أجؿ ذلؾ.

وحذرت تركيا وـ اإلثنيف ( ،)12/4الواليات المتحدة مف االعتراؼ بالقدس "عاصمة" لمدولة العبرية،
وصرح المتحدث باسـ الحكومة التركية بكير بوزداغ ،أف تعديؿ الوضع "التاريخي" لمقدس سيؤدي إلى
"كارثة كبرى" و"سيقضي عمى عممية السالـ".وأضاؼ المتحدث اف اتخاذ اإلدارة األميركية لقرار مف ىذا
النوع "سيفتح المجاؿ أماـ مواجيات جديدة وخالفات جديدة وزعزعة إضافية لممنطقة وألحداث غير
متوقعة".

25

فيما قاؿ الرئيس التركي رجب طيب أردوغاف ،يوـ الثالثاء ( ،)12/5إنو إذا اعترفت اإلدارة األميركية
بالقدس المحتمة عاصمة لمدولة العبرية ،فإف ذلؾ سيؤدي إلى قطع عالقاتنا الدبموماسية مع الدولة العبرية.
اجماعا لمنظمة التعاوف اإلسالمي في
وأضاؼ أردوغاف أنو في حالة اتخاذ مثؿ ىذه الخطوة ،سنعقد
ً
إسطنبوؿ ،وسنحرؾ العالـ اإلسالمي مف خالؿ فعاليات ىامة .وقاؿ مخاطبا ترمب :أقوؿ لمسيد ترمب أف

القدس خط أحمر بالنسبة لممسمميف.
وأكد عضو كتمة اليسار في البرلماف األوروبي في بروكسؿ فابيو أماتو أف إقداـ الرئيس األميركي دونالد
ترمب عمى االعتراؼ بالقدس "عاصمة" لمدولة العبرية "سيمثؿ ضربة لمسالـ ،واالنسانية ،ولممجتمع
والقانوف الدولييف ولحقوؽ الشعب الفمسطيني ،حيث أف شرقي القدس ىي عاصمة دولة فمسطيف".وتابع
"أف االتحاد األوروبي اعترؼ بشرقي القدس عاصمة لدولة فمسطيف ،لذلؾ كمي أمؿ بأف يتخذ القادة
موحدا ،وأف يقوموا
األوروبيوف وعمى رأسيـ مسؤولة السياسية الخارجية لالتحاد فريدريكا موغيريني موقفًا
ً
بخطوة رسمية ضد الخطوة األميركية" .وأعرب عف أممو بالنجاح في منع الرئيس األمريكي مف االقداـ
عمى خطوتو ،لكف المشكمة كما قاؿ" ،أف معظـ حكومات دوؿ االتحاد األوروبي ىي حكومات محافظة
فور بتوجيو دعوة لمجمعية العامة لألمـ
مؤكدا أف "عمى االتحاد األوروبي أف يقوـ ًا
وصديقة لمدولة العبرية"،
ً

المتحدة ومجمس األمف الدولي لالنعقاد ألنو ال يمكنيـ تجاىؿ ىذه القضية".

وقالت و ازرة الخارجية السعودية ،يوـ الثالثاء ( ،)12/5إف االعتراؼ األميركي بالقدس عاصمة لمدولة
العبرية ،يخالؼ الق اررات الدولية التي أكدت حقوؽ الشعب الفمسطيني التاريخية والراسخة في القدس ،والتي
ال يمكف المساس بيا أو محاولة فرض أمر واقع عمييا ،وستكوف ليا تداعيات بالغة الخطورة ،واضفاء
المزيد مف التعقيدات عمى "النزاع الفمسطيني -اإلسرائيمي" ،وتعطيؿ الجيود الحثيثة القائمة إلحياء "عممية
السالـ" .كما أف مف شأنيا استفزاز مشاعر المسمميف كافة حوؿ العالـ ،في ظؿ محورية القدس وأىميتيا
القصوى .وأكدت في ختاـ تصريحيا موقؼ المممكة الثابت مف القدس ،ووقوفيا الراسخ والدائـ إلى جانب
الشعب الفمسطيني ليناؿ حقوقو المشروعة واقامة دولتو الفمسطينية وعاصمتيا شرقي القدس.
وح ّذرت جامعة الدوؿ العربية خالؿ اجتماع طارىء عمى مستوى المندوبيف لصياغة موقؼ عربي
"استباقي" ،مف العبث بمصير مدينة القدس المحتمة ،وتأثير ذلؾ عمى تأجيج مشاعر التطرؼ ونعرات
العنؼ والعداء والكراىية في المنطقة .وقاؿ أبو الغيط إف االجتماع الطارىء يستيدؼ توجيو رسالة
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واضحة لإلدارة األمريكية بأف "إقداميا عمى اتخاذ مثؿ ىذا اإلجراء الخطير ستكوف لو عواقب وتداعيات،
ار مثؿ ىذا سيكوف مف شأنو
ولف يمر مف دوف تبعات تتناسب ومدى خطورتو" .وأكد أبو الغيط أف قرًا

القضاء عمى الدور األمريكي كوسيط موثوؽ إلحياء "عممية سياسية" بيف الفمسطينييف والدولة العبرية.

واعمنت وزيرة الخارجية االوروبية فيديريكا موغيرني أف وضع القدس يجب أف يح ّؿ "عبر التفاوض".
وقالت موغيرني لدى استقباليا وزير الخارجية األميركي ريكس تيمرسوف في بروكسؿ "يجب ايجاد حؿ
عبر المفاوضات لمتوصؿ إلى حؿ لوضع القدس باعتبارىا عاصمة لدولتيف في المستقبؿ بطريقة تمبي
تطمعات الطرفيف".
وبعث العاىؿ المغربي ،رئيس لجنة القدس ،الممؾ محمد السادس ،رسالة إلى رئيس الواليات المتحدة
االميركية دونالد ترمب ،أعرب فييا عف القمؽ البالغ الذي ينتاب الدوؿ والشعوب العربية واإلسالمية ،إزاء
األخبار المتواترة بشأف نية ادارتو االعتراؼ بالقدس عاصمةً لمدولة العبرية ،ونقؿ سفارتيا إلييا .وأكد
سمبا عمى آفاؽ إيجاد "تسوية عادلة وشاممة
العاىؿ المغربي في رسالتو أف مف شأف ىذه الخطوة أف تؤثر ً
لمنزاع الفمسطيني-اإلسرائيمي".

معتبر خطوة
ًا
وأكد أمير قطر الشيخ تميـ بف حمد آؿ ثاني ،أف القدس في قمب كؿ قطري وعربي ومسمـ،

الرئيس األميركي المرتقبة غاية في الخطورة .وأشار الشيخ تميـ ،إلى أنو يجري اتصاالت مع اإلدارة
مشددا عمى ضرورة عقد قمة حوؿ القدس المحتمة،
األميركية ،ليحذر مف خطورة اإلجراء األميركي،
ً

مؤكدا جاىزية قطر لمقياـ بكؿ ما يطمب منيا بيذا
لوضع الجميع أماـ مسؤولياتو تجاه المدينة المقدسة،
ً

الشأف.

وجددت المجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي ،التأكيد عمى دعـ حؽ الشعب الفمسطيني في مقاومتو
ونضالو المشروع لمتخمص مف االحتالؿ اإلسرائيمي ،ولنيؿ كافة حقوقو في العودة واقامة دولتو المستقمة
وعاصمتيا القدس عمى حدود الرابع مف يونيو عاـ  ،1967ورفض أية مقترحات أو محاوالت لفرض حؿ
منقوص عمى الشعب الفمسطيني ال يمبي الحد األدنى مف حقوقو التي نصت عمييا ق اررات الشرعية
الدولية.

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +المركز الفمسطيني لإلعالـ،
2017/12/5
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بياف صادر عف مؤسسة القدس الدولية :اإلدارة األمريكية تضع نفسيا في مواجية األمة كميا ،وندعو إلى
تحركات غاضبة إلفشاؿ ىذا القرار
عاـ  1995صدر قانوف عف الكونجرس األمريكي يطالب الرئيس بنقؿ سفارة أمريكا إلى القدس،
مجاال لمرئيس األمريكي
ولكف القانوف نفسو فسح
ً
واالعتراؼ بالمدينة عاصمة ّ
ائيميّ ،
موحدة لالحتالؿ اإلسر ّ
بأف تطبيؽ مثؿ
يكية في إقرار
بتأجيؿ تنفيذه مراعاة لممصالح األمنية القومية األمر ّ
ضمني مف الكونجرس ّ
ّ

حساسية موضوع القدس لدى العرب
يعرض مصالح أمريكا لمخطر بالنظر إلى
ّ
ىكذا قانوف مف شأنو ْ
أف ّ
والمسمميف في كؿ العالـ .ومنذ ذلؾ التاريخ دأب رؤساء أمريكا عمى التوقيع عمى مذكرة تقضي بتأجيؿ
تنفيذ القانوف مدة ستة أشير لتتكرر الزمة التأجيؿ حتى يومنا ىذا .مع مجيء دونالد ترمب إلى سدة
الرئاسة األمريكية مطمع عاـ  2017بدا أكثر جدية في تنفيذ وعوده االنتخابية بنقؿ السفارة األمريكية إلى
يكية بخصوص نقؿ سفارتيا لمقدس في غضوف أياـ
القدس ،وسيصدر القرار النيائي عف اإلدارة األمر ّ

قميمة في ظ ّؿ تصريحات أمريكية حممت إشارات تُػنبِئ بعزـ الرئيس ترمب إعالف نقؿ سفارة بالده إلى
القدس أو االعتراؼ بالمدينة عاصمة لالحتالؿ اإلسرائيمي.
وأمام هذا التهديد األمريكي الخطير لمقدس نؤكد باسم مؤسسة القدس الدولية وكل أحرار األمة والعالم
ما يأتي:
عابر بؿ ىو
اء إداريا أو دبموماسيا ًا
ّ 
إف قرار نقؿ السفارة األمريكية إلى القدس إذا طُػبِّؽ ال يعني إجر ً
عية االحتالؿ عمى القدس ،ومف ىذه الزاوية ننظر إليو عمى
موقؼ
سياسي يعني اعتراؼ أمريكا بشر ّ
ّ
أنو عدواف مباشر وسافر عمى واحدة مف أقدس مقدسات األمة ،ومساس بكرامتيا ،وعقيدتيا ،وشرفيا،
أف تدرؾ أنيا
وحر في ىذا العالـ وعمى اإلدارة األمريكية ْ
بي ومسمـ ّ
وحقوقيا ،وىو عدواف عمى كؿ عر ّ
ممياري مسمـ في العالـ ومثميـ مف
بمثؿ ىذه المغامرات السياسية الجائرة تضع نفسيا في مواجية
َ

أحرار البشرية.

إف الواليات المتحدة األمريكية بصفتيا الراعي االستعماري األساسي لالحتالؿ اإلسرائيمي بعد بريطانيا
ّ 
التي م ّكنت لو في أثناء احتالليا لفمسطيف تحاوؿ حسـ ىوية القدس العربية واإلسالمية لمصمحة
االحتالؿ لتكوف عاصمة ييودية موحدة لو ،ونحف نفيـ الصراع في عمقو عمى ىذه الصورة ،ولكننا
بضخ
إف بريطانيا فشمت مف قبميا في تزوير ىوية القدس رغـ ك ّؿ مساعييا الخبيثة
ّ
نقوؿ ألمريكا ّ
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آالؼ المياجريف الييود المستوطنيف ،وتسريب األراضي ليـ ،وقمع الثورات الفمسطينية ،وفشؿ
عاما عمى احتالليا بالكامؿ وما
االحتالؿ اإلسرائيمي في حسـ ىوية القدس رغـ مرور أكثر مف ً 50
عاما
رافؽ ذلؾ مف تيويد واستيطاف وتيجير وتشويو ،وفشمت اإلدارات األمريكية المتعاقبة منذ ً 22
أف يشعؿ غضب األمة
بأف ىذا اإلجراء مف شأنو ْ
بتنفيذ قانوف نقؿ السفارة إلى القدس إلدراكيا ّ

بأف
العربية واإلسالمية ،ولما ليوية القدس مف تجذر متيف في العروبة واإلسالـ ،ونحف عمى يقيف ّ

إدارة ترمب أعجز مف أف تحسـ ىوية القدس لمصمحة االحتالؿ حتى لو نقمت بالفعؿ سفارتيا لمقدس
أو اعترفت بالمدينة عاصمة ييودية موحدة لالحتالؿ؛ فالكممة لمميداف الذي ىو أصدؽ القائميف
عاما عمى االحتالؿ
والفاعميف؛ فرغـ مرور  100عاـ عمى االحتالؿ البريطاني لمقدس ،وً 50

اإلسرائيمي لكامؿ القدس ،ما زالت القدس عربية إسالمية رغـ ك ّؿ ما أصابيا مف تشويو وتيويد ،وما
زاؿ أىميا مرابطيف وثابتيف كأشجار زيتونيا المبارؾ رغـ ك ّؿ محاوالت اقتالعيـ ،وما زالت القدس
قوية الحضور في وجداف األمة ،وضمير الشعب الفمسطيني المناضؿ.
يكية ومعيا ك ّؿ مف يف ّكر في تشويو ىوية القدس العربية واإلسالمية مدعووف إلى
إف اإلدارة األمر ّ
ّ 
جيدا منذ ثورة النبي موسى عاـ  ،1920وثورة يافا عاـ  ،1921وثورة
قراءة تاريخ الشعب الفمسطيني ً
البراؽ عاـ  ،1929والثورة الفمسطينية الكبرى عاـ  ،1936وانتفاضة األقصى عاـ  ،2000وىبة
دفاعا عف القدس وك ّؿ
اليبات والثورات التي اندلعت
باب األسباط عاـ  ،2017وغير ذلؾ مف ّ
ً

فمسطيف ،فيذا الشعب المكافح منذ  100عاـ لف يقبؿ بالتفريط بحقوقو وعاصمتو القدس بشطرييا
اجو بموجة غضب عارمة تشبو تمؾ
ومقدساتيا اإلسالمية والمسيحية ،وا ّف أي إىدار ليذه الحقوؽ سيو َ

الثورات التي ىي فخر التاريخ الفمسطيني ،وخياره لحماية حقوقو.

تبتز القيادة الفمسطينية والحكومات العربية واإلسالمية عبر التمويح بفرض حؿ
إف اإلدارة األمريكية ّ
ّ 
يكي بالعودة إلى المفاوضات
أحادي أمريكي إسرائيمي لمقضية الفمسطينية ما لـ يستجيبوا لمضغط األمر ّ
العبثية ،وفي ىذا السياؽ تيدد اإلدارة األمريكية بنقؿ سفارتيا إلى القدس واالعتراؼ بالمدينة عاصمة

إف الخيار الوحيد أماـ ىذا االبتزاز والضغط
لالحتالؿ ،ونحف في ىذا الصدد نقوؿ لمقيادة الفمسطينية ّ
الموحد
يكي ىو االلتحاـ بالشعب ،واطالؽ مقاومتو بك ّؿ أشكاليا ،وتدعيـ الموقؼ الفمسطيني
ّ
األمر ّ
المتمسؾ بالقدس ،ونرحب باالتفاؽ بيف األطراؼ الفمسطينية المختمفة عمى تنظيـ تحركات جماىيرية
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أي قفز عمى الحقوؽ
حاشدة يوـ األربعاء  2017/12/6في كؿ فمسطيف ،وندعو إلى مواصمتيا لمنع ّ

الفمسطينية المشروعة.

 ندعو الحكومات العربية واإلسالمية إلى إغالؽ السفارات األمريكية في بمدانيا في حاؿ أقدمت اإلدارة
األمريكية عمى نقؿ سفارتيا لمقدس ،ونطالب الشعوب العربية واإلسالمية بالضغط مف أجؿ تحقيؽ
ىذا األمر.
إف قضية القدس ىي قضية األمة كمّيا ،والسماح بالتفريط بيا أو تزوير ىويتيا ىو وصمة عار ال
ّ 
رب األرباب الذي أودعنا ىذه المدينة المقدسة ،ونحف ندعو إلى ىبة
يغفرىا التاريخ وال األجياؿ وال ّ

النبي محمد عميو
عربية إسالمية شعبية في وجو ىذا العدواف األمريكي عمى أولى القبمتيف ،ومسرى
ّ
الصالة والسالـ ،ومحضف المسيح عميو السالـ ،وليكف ىدفنا ىو إسقاط قانوف نقؿ السفارة األمريكية
إلى القدس واالعتراؼ بيا عاصمة ييودية لالحتالؿ مف أصمو وليس الضغط لتأجيؿ تنفيذه فقط،
يرسخ في وعي اإلدارة
وندعو األمة العربية واإلسالمية وأحرار العالـ إلى أسبوع غضب عارـ ّ

يغير حقائؽ التاريخ والجغرافية
أف ّ
األمريكية وقادة االحتالؿ اإلسرائيمي وغيرىـ بأنو ال يستطيع أحد ْ
أف يرث اهلل األرض ومف
أف القدس كانت عربية إسالمية وستبقى كذلؾ إلى ْ
والديموغرافيا والقانوف و ّ

عمييا .وندعو إلى تخصيص يومي األربعاء ( 2017/12/6يوـ خطاب الرئيس األمريكي) ،والجمعة
ذروتيف في التحركات والفعاليات.
 2017/12/8ليكونا
ْ

أف أمريكا تخرج عف اإلجماع العالمي
إف اإلدارة األمريكية في مغامرتيا السياسية الجائرة ىذه تؤكد ّ
ّ 
بعدـ االعتراؼ بشرعية االحتالؿ عمى القدس ،وىي تصادـ الرأي العاـ األمريكي الذي أظيرت

استطالعات لمرأي أف  %63منو يعارض نقؿ السفارة األمريكية لمقدس ،وال تكترث لتنبييات ىيئات
بأف قرار نقؿ السفارة إلى القدس سيضع أمريكا في مأزؽ قانوني
قانونية وحقوقية أمريكية ودولية ّ
وسياسي وأمني.
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ومقدس
بأف
يتغير ،ومتجذر ال يزوؿّ ،
ّ
بي واإلسالمي بالقدس ثابت ال ّ
ختاما ،ال ُيساورنا شؾ ّ
ً
الحؽ العر ّ
يكي يستيدؼ تزوير ىوية القدس سيكوف
يرخص دونو كؿ غاؿ ونفيس ،ونحف عمى يقيف ّ
بأف ّ
أي قرار أمر ّ
بأف القدس ش اررة الثورات ،وقبمة
مصيره الفشؿ ،وسيثبت الشعب الفمسطيني ومعو األمة العربية واإلسالمية ّ

يتكسر عمييا كؿ استعمار آثـ ،وكؿ احتالؿ جائر.
األحرار ،وصخرة
ّ
الحؽ التي ّ
معا
معا...نستعيدها ً
القدس نحميها ً

موقع "مدينة القدس"2017/12/5 ،

مقاالت وحوارات:
أبو حمبية يدعو األمة لمواجية انتياكات االحتالؿ بحؽ المدينة المقدسة:
أكد رئيس لجنة القدس واألقصى في المجمس التشريعي النائب أحمد أبو حمبية ،أف الحقوؽ الفمسطينية في
تحرير األرض واقامة الدولة المستقمة وعاصمتيا القدس ىي حقوؽ ثابتة لشعبنا ال يساوـ عمييا نصت
عمييا المواثيؽ واألعراؼ الدولية.
ودعا النائب أبو حمبية خالؿ مؤتمر صحفي بمقر المجمس التشريعي بغزة ،اليوـ األربعاء ،األمة
اإلسالمية أف تجمع كممتيا وتوحد صفيا في مواجية عدو األمة الواحد وىو العدو الصييوني الذي
يغتصب األرض والمقدسات.
سالميا
وطنيا وعر ًبيا وا
ومجرـ
جيرا ،محرـ
وأشار إلى أف التطبيع مع العدو الصييوني ا
َّ
ً
ً
سر كاف أو ً
عيا.
ودوليا ،عر ًفيا وشر ً
ً

ودعا الشعوب العربية واإلسالمية إلى أف ييبوا لنصرة القدس واألقصى المبارؾ؛ ألف الضعؼ والصمت

العربي واإلسالمي والدولي عف االنتياكات الصييونية بحؽ المسجد األقصى وحاضنتو مدينة القدس،
اقعا يتحكـ فيو االحتالؿ الصييوني بالمسجد األقصى والقدس بشكؿ يجعؿ جيود استعادتو في
سيرسِّخ و ً
غاية الصعوبة .واستعرض النائب أبو حمبية ،انتياكات االحتالؿ الصييوني بحؽ المدينة المقدسة.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/11/29 ،
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التطبيع العربي مع الدولة العبرية :الطريؽ إلى تصفية القضية الفمسطينية وتشريع االحتالؿ
إصدار :قسـ األبحاث والمعمومات-مؤسسة القدس الدولية

أصدرت مؤسسة القدس الدولية ورقة بحثية حوؿ مخاطر التطبيع مع االحتالؿ اإلسرائيمي تحت عنواف "
التطبيع العربي مع "إسرائيؿ :الطريؽ إلى تصفية القضية الفمسطينية وتشريع االحتالؿ" ،ضمف مواكبتيا
اإلعالمية والسياسية لقضية التطبيع الذي تسعى بعض الدوؿ العربية لتحقيقو مع دولة االحتالؿ
اإلسرائيمي.
وأوضحت الورقة مخاطر التطبيع ومساراتو ومحطاتو منذ بداية االحتالؿ وتأسيسو ":يؤطّر التطبيع مع
بأنيا صاحبة
االحتالؿ
َ
ويقر لػ "إسرائيؿ" ّ
القبوؿ بالنكبة وبالنكسة ،وبسمسمة اليزائـ العربية أماـ االحتالؿ ّ

سيما مع الحديث عف التسامح وحوار
األرض .ويسمح كذلؾ لالحتالؿ بالتّسمّؿ إلى الوعي العربي ،ال ّ
أف الصراع ليس بيف المسمميف والييود ولكف بيف شعب تحت
األدياف ،وضرورة قبوؿ اآلخر مع العمـ ّ
االحتالؿ وك ّؿ المدافعيف عف حقّو مف جية واحتالؿ قاـ عمى اغتصاب األرض وكؿ الداعميف لو مف

جية أخرى.
واعتبرت الورقة أف التطبيع بطبيعة الحاؿ تجاوز لك ّؿ الثورات واالنتفاضات التي قاـ بيا الفمسطينيوف،
سيما
وباالنتصارات التي حققتيا قوى المقاومة ّ
ضد االحتالؿ ،وتحويميا مف فعؿ مقاوـ إلى فعؿ عبثي ،ال ّ

في ظ ّؿ استماتة بعض المنظّريف لألنظمة التي تسير في ركب التّطبيع لتظيير الخسائر البشرية والمادية
التي تترتّب عمى العمؿ المقاوـ مف دوف الحديث عف اليزائـ التي تتراكـ في سجؿ االحتالؿ.
وسياسية ودبموماسية مع دولة االحتالؿ
وأكدت الورقة البحثية أف التطبيع القائـ عمى إقامة عالقات تجارّية
ّ

سيؤدي إلى االعتراؼ بيا وبالواقع الذي فرضتو ومكافأتيا عمى جرائميا ،وبسط روايتيا ورؤيتيا عمى ما
المضي في
حؽ مرتبط بيا ،وىو سيساعد االحتالؿ عمى
أي ّ
عداىا مع تجاىؿ الرواية الفمسطينية وىدر ّ
ّ
سياساتيا التي تيدؼ إلى االحتفاظ بما سرقت واالستيالء عمى ما تبقى مف أرض فمسطينية.
شددت عمى ضرورة نشر الوعي حوؿ مخاطر التطبيع مع االحتالؿ اإلسرائيمي
وختمت الورقة بتوصيات ّ
سف
ومركزية القضية الفمسطينية وعقد المؤتمرات ّ
ضد التطبيع مع خطوات عممية وفعمية ،والعمؿ عمى ّ
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قوانيف في البرلمانات العربية واإلسالمية لتجريـ التطبيع مع االحتالؿ ،ومالحقة األصوات الشاذة التي
تنادي بالتطبيع في أمتنا واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقّيا.
لالطالع عمى الورقة :اضغط ىنا

موقع "مدينة القدس"2017/11/29 ،
خير عباس بيف "أبو ديس" عاصمة لمفمسطينييف أو االستقالة
صحيفة :بف سمماف ّ

كشفت صحيفة "نيويورؾ تايمز" األمريكية ،عف فحوى المقاء الذي جمع ولي العيد السعودي محمد بف
سمماف برئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس ،الشير الماضي في الرياض ،والذي بحث ما بات يعرؼ
إعالميا بػ"صفقة القرف" لتسوية القضية الفمسطينية وانياء الصراع العربي  -اإلسرائيمي.
وبحسب ما نشرتو الصحيفة -نقال عف مصادر وصفتيا بأنيا مطمّعة عمى تفاصيؿ المقاء -فإف السعودية
عرضت "خطة سالـ جديدة تتضمف اختيار ضاحية أبو ديس المجاورة لمدينة القدس المحتمة (شرقييا)
لتكوف عاصمة لمدولة الفمسطينية بدال مف القدس".
وبموجب ىذه الخطة؛ فسيحصؿ الفمسطينيوف عمى دولة خاصة بيـ عمى أجزاء في الضفة الغربية وليس
كميا ،دوف تواصؿ جغرافي ،وبسيادة محدودة عمى تمؾ المناطؽ ،مع بقاء غالبية المستوطنات اإلسرائيمية،
ودوف الحصوؿ عمى شرقي القدس عاصمة ليـ ،كما لف يكوف ىناؾ حؽ لعودة الالجئيف الفمسطينييف،
وفقا لمصحيفة.
ونقمت الصحيفة في تقريرىا عف مسؤوؿ لبناني رسمي ،قولو :إف "بف سمماف اقترح ضاحية أبو ديس
عاصمة لمدولة الفمسطينية".
تضمف تقديـ تعويضات مالية لمسمطة الفمسطينية ،باإلضافة إلى توسيع مناطؽ غزة
وأفادت بأف العرض
ّ

داخؿ حدود سيناء المصرية لمتعويض عف أراضي المستوطنات.

وبحسب التقرير الذي استند عمى تصريحات لمصادر مقربة مف الجانبيف السعودي والفمسطيني ،دوف
الكشؼ عف ىوية تمؾ المصادر ،فإف الكثير مف المسؤوليف في واشنطف والشرؽ األوسط "تفاجؤوا" مف
عاديف أنو بمنزلة "خدمة" لمرئيس األمريكي.
االقتراحّ ،
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و"أثارت الخطة السعودية غضب عدد مف المسؤوليف في البيت األبيض؛ حيث تساءلوا عما إذا كاف ولي
العيد السعودي يقوـ بالعمؿ نيابة عف إدارة ترمب؛ في محاولة منو لمحصوؿ عمى منافع منيا ،أو يقوـ
بتقديـ خدمات مجانية؛ محاوال ممارسة الضغوط عمى الفمسطينييف إلظيار أف كؿ ما سينتج عف خطة
ترمب عرض كريـ ومقبوؿ" ،وفقا لػ"نيويورؾ تايمز".
تبيف الصحيفة أف الحديث عف الخطة أثار قمؽ حمفاء الواليات المتحدة ،والذيف طالبوا بتوضيحات
كما ّ

مف البيت األبيض ،كفرنسا التي قاؿ مستشار رئيسيا إيمانويؿ ماكروف" :إف باريس استمعت لنسخة مف
الخطة ،التي تظير كأنيا خطة إسرائيمية لف يقبميا الفمسطينيوف".
وأضاؼ المسؤوؿ الفرنسي "باريس أخبرت األمريكييف بالمضي في نقاشاتيـ إف أرادوا ،لكف عمييـ أف
يتذكروا أف فرنسا والدوؿ األخرى ليا اىتماـ في المنطقة".
خير عباس بيف القبوؿ بيذا العرض خالؿ فترة زمنية أقصاىا شيراف ،أو االستقالة
وأضاؼ أف بف سمماف ّ

ئيسا لمسمطة الفمسطينية.
مف منصبو ر ً

ووصفت الصحيفة األمريكية الخطة السعودية بأنيا "خطة متحيزة إلسرائيؿ ،وال يمكف ألي زعيـ فمسطيني

القبوؿ بيا".

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/12/4 ،
مؤسسة القدس الدولية تصدر تقرير حصاد القدس لشير تشريف ثاف /نوفمبر 2017
أصدرت مؤسسة القدس الدولية تقرير حصاد القدس لشير تشريف ثاف /نوفمبر  2017الذي يرصد واقع
مدينة القدس عبر ثالثة أبواب رئيسة ،تشمؿ تيويد األرض والمقدسات  -السكاف وعمميات المواجية مع
االحتالؿ ضمف الفترة الممتدة مف  2017/11/1حتى .2017/11/30
وقالت المؤسسة في تقريرىا ":يواصؿ االحتالؿ اإلسرائيمي سياساتو التيويدية تجاه القدس وأىميا مف خالؿ
مشاريعو االستيطانية والتيويدية واجراءاتو األمنية التعسفية بحؽ المقدسييف وممتمكاتيـ ،حيث ىدمت
سمطات االحتالؿ خالؿ شير تشريف ثاف /نوفمبر  9منازؿ ومنشآت سكنية وتجارية في القدس المحتمة
تفاديا لدفع تكاليؼ اليدـ الباىظة ،باإلضافة
مف بينيا ثالثة منازؿ أجبر أصحابيا عمى ىدميا بأنفسيـ ً

إلى تفجير منزؿ الشييد نمر الجمؿ منفذ عممية الدىس مطمع العاـ الجاري".
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وأكد التقرير استمرار االحتالؿ اإلسرائيمي بانتياكاتو الممنيجة ضد المقدسييف ،في ظؿ غياب أي رادع
أو تحرؾ قانوني دولي يمجـ االحتالؿ عف ممارساتو التي تركز جزء منيا خالؿ شير تشريف ثاف /نوفمبر
عمى اعتقاؿ األطفاؿ المقدسييف بغية نشر الرعب في صفوفيـ وذوييـ ،باإلضافة إلى تقييد حرية
الصحفييف والناشطيف المقدسييف كما حصؿ مع الصحفية والناشطة بشرى جماؿ الطويؿ التي اعتقميا
االحتالؿ مف منزليا في ( ،)11/1واعتقاؿ مديرة مدرسة "زىوة القدس" وثالثة مف معمماتيا بعد اقتحاـ
المدرسة في ( )11/6في انتياؾ لحرمة التعميـ ومؤسساتو.
معتقال مف
وبمغ عدد المقدسييف الذيف اعتقميـ االحتالؿ خالؿ شير تشريف ثاف /نوفمبر نحو ()150
ً
بينيـ قائد شرطة محافظة القدس وضواحييا في السمطة الفمسطينية العقيد عمي القيمري باإلضافة إلى
اعتقاؿ عنصري أمف فمسطينييف مف القدس والقيادي بحركة فتح حاتـ عبد القادر.
وشيدت مدينة القدس المحتمة  76نقطة مواجية مع االحتالؿ خالؿ شير تشريف ثاف/نوفمبر ،توزعت
عمى مناطؽ عدة في المدينة ،ال سيما سمواف ومخيـ شعفاط وحزما ،وأسفرت عف  8إصابات في صفوؼ
احدا.
جنود االحتالؿ ومستوطنيو والقاء  23زجاجة حارقة
وكوعا ناسفًا و ً
ً

لتحميل التقرير :اضغط ىنا
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