تقرير القدس اإلخباري األسبوعي
 8-2أيار/مايو 2018

الخبر الرئيس:
"معاريؼ" :خطة ترمب نقؿ  4أحياء شرقي القدس
إلى السمطة

أبرز العناوين:
 مقدسيوف يطالبوف "سمطة الطبيعة" االسرائيمية بوقؼ االنتياكات في مقبرة باب الرحمة
 أمف السمطة أحبط  %40مف اليجمات ضد الدولة العبرية

 الخارجية" :سنالحؽ الجيات المتورطة في مسار الدراجات اليوائية الذي ينطمؽ مف القدس
 حممة المقاطعة تستنكر فتح إندونيسيا أبوابيا لإلسرائيمييف

 مشروع قانوف يحد مف سمطات "المحكمة العميا" لالحتالؿ

 إضراب شامؿ في  14أيار/مايو ًّ
ردا عمى نقؿ السفارة األمريكية إلى القدس
" الوطني" يدعو إلى تعميؽ االعت ارؼ بػالدولة العبرية مف دوف قرار قاطع

شؤون المقدسات:
االحتالؿ يواصؿ حفرياتو أسفؿ منازؿ المواطنيف جنوب األقصى:
أفاد مركز معمومات وادي حموة -سمواف يوـ األحد ( ،)5/6بأف سمطات االحتالؿ تواصؿ أعماؿ حفرىا
أسفؿ منازؿ المواطنيف ،في حي وادي حموة جنوب المسجد األقصى ،ما تسببت بتصدعات وتشققات
وانييارات أرضية ،نتيجة تفريغ األتربة وحفر األنفاؽ أسفؿ المنطقة باتجاه المسجد األقصى وباحة حائط
البراؽ.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/5/6 ،
مقدسيوف يطالبوف "سمطة الطبيعة" االسرائيمية بوقؼ االنتياكات في مقبرة باب الرحمة:
لميوـ الرابع عمى التوالي (األربعاء  ،)5/2تواصؿ "سمطة الطبيعة" اإلسرائيمية العمؿ في مقبرة باب الرحمة
يسمى "الحديقة الوطنية" والقبور .كما أوضحت مصادر في دائرة
لوضع جدار حديدي يفصؿ بيف ما ّ
األوقاؼ اإلسالمية ،يوـ الخميس ( ،)5/3أف طواقـ "سمطة الطبيعة" اإلسرائيمية واصمت لميوـ الخامس
عمى التوالي ،عممياتيا لمصادرة أجزاء مف مقبرة "باب الرحمة" .وأشارت إلى أف المقدسييف ُيحاولوف يوميًّا

التصدي لمطواقـ اإلسرائيمية ،التي تحمييا شرطة "حرس الحدود" خالؿ عممية تحطيـ شواىد القبور ونبشيا
وتكسير األشجار فييا.
واجتمع ظير األحد ( )5/6في أرض مقبرة باب الرحمة عدد مف النشطاء المقدسييف وممثميف عف أىالي
سمواف ومسؤوؿ لجنة المقابر مصطفى أبو زىرة والمحامي سامي ارشيد الذي يتابع ممؼ المقبرة مع عدد
مف ضباط الشرطة االسرائيمييف ومسؤوليف مف "سمطة الطبيعة" االسرائيمية ،وطالبوىـ بوقؼ العبث
بالمقبرة .وىدد األىالي والنشطاء باالعتصامات ،كما حدث في ىبة باب االسباط ،اذا استمرت
االنتياكات.
وفي ختاـ المقاء تـ إجبار "سمطة الطبيعة" عمى إزالة جزء مف السياج جنوب المقبرة والذي ييدؼ لنقؿ
بوابتيا إلى الشماؿ  200متر داخؿ المقبرة ووقؼ "سمطة الطبيعة" عف العمؿ في المقبرة حتى الثالثاء
أيضا منع تغيير موقع بوابة المقبرة الجنوبية في الفترة المقبمة والسماح لألىالي تنظيؼ
القادـ .وتقرر ً
جميع أرجاء المقبرة بما فييا الجزء الجنوبي الذي أعمف عف مصادرتو وال زاؿ ممفو في المحاكـ عمى أف
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تعقد جمسة بيف ممثمي األىالي ولجنة المقابر االسالمية والمحامي مف جية مع شرطة االحتالؿ و"سمطة
الطبيعة" مف جية أخرى الثالثاء القادـ لمناقشة جميع التفاصيؿ المتعمقة بالمقبرة ووقؼ االعتداء عمييا.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +صحيفة القدس المقدسية2018/5/6 ،
مستوطنوف يقتحموف باحات المسجد األقصى:
جددت مجموعات مف المستوطنيف يوـ األربعاء ( )5/2اقتحاماتيا وتدنيسيا لممسجد األقصى المبارؾ مف
جية باب المغاربة .في الوقت الذي تواصؿ فيو الطواقـ التابعة لدائرة األوقاؼ االسالمية استعداداتيا
وتحضيراتيا في المسجد األقصى المبارؾ /الستقباؿ مئات آالؼ الوافديف إليو ،خالؿ شير رمضاف
المبارؾ .وتضمنت التحضيرات تجديد كافة شبكات المياه ،واضافة خزانات مياه إضافية لوحدات الخدمات
المختمفة داخؿ المسجد األقصى ،لضماف استمرار تدفؽ المياه ،وعدـ انقطاعيا ،خاصة في صموات
التراويح وأياـ الجمع.
منع
ًا
فيما تداوؿ عدد كبير مف النشطاء ،عبر مواقع التواصؿ االجتماعي المختمفة ،شريطًا
مصور ُي ّبيف ْ
أحد عناصر قوات االحتالؿ المتمركزة عمى أبواب المسجد األقصى طفمة مقدسية مف الدخوؿ ،بسبب

أمنت شرطة االحتالؿ اإلسرائيمي والقوات الخاصة
كممة "فمسطينية" المكتوبة عمى حقيبتيا .إلى ذلؾّ ،

مستوطنا ،خالؿ اقتحاميـ لممسجد األقصى.
التابعة ليا ،يوـ الخميس ( ،)5/3الحماية لػ 63
ً

مف جية أخرى ،زار وزير الثقافة األردني نبيو جميؿ شقـ برفقة وفد أردني المسجد األقصى المبارؾ اليوـ

الخميس ،حيث كاف في استقبالو مدير عاـ األوقاؼ االسالمية وشؤوف المسجد األقصى المبارؾ الشيخ
عزاـ الخطيب وعدد مف مدراء وكبار موظفي دائرة األوقاؼ االسالمية حيث جاب معالـ المسجد واطمع
عمى مشاريع االعمار .وأكد وزير الثقافة األردني وقوؼ الحكومة األردنية بإيعاز وتوصية مباشرة مف
الممؾ عبد اهلل ودعميا ودفاعيا عف المسجد األقصى.
وأدى حوالي  60ألؼ مصؿ صالة الجمعة ( )5/4في األقصى وسط إجراءات أمنية إسرائيمية مشددة.
وندد خطيب المسجد األقصى المبارؾ ،الشيخ محمد سميـ ،بنبش سمطات االحتالؿ المقابر في مقبرة باب
الرحمة وتدنيسيا واالعتداء عمى أمواتيا في الوقت الذي تُسحب مف الفمسطيني إقامتو ويعيش فييا في
كرب شديد.
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معدات ولوازـ تستخدميا "جمعية األقصى" ،لتنظيـ
وصادرت شرطة االحتالؿ يوـ السبت (ّ ،)5/5
"معسكر القدس أوالً" التاسع داخؿ المسجد األقصى .وقاؿ مدير الجمعية ،صفوت فريج" :إف الشرطة
ويتثمؿ بتنظيؼ المسجد األقصى وما حولو،
اإلسرائيمية تعمؿ عمى عرقمة عممنا في معسكر القدس أوال؛
ّ
سيرت  91حافمة ،تُق ّؿ آالؼ
عدة ّ
كما صادرت ّ
معدات ومواد تخص ىذا العمؿ" .وأوضح أف الجمعية ّ
عدة قرى وبمدات في األراضي المحتمة عاـ  ،48لتنظيؼ المسجد األقصى (داخمو
الفمسطينييف مف ّ
المعدات الالزمة إلتماـ عمميـ ،إال أف
مشير إلى أف “األوقاؼ” تساعدىـ سنويًّا في توفير
ًا
ومحيطو)،
ّ

الشرطة "اإلسرائيمية" منعتيا مف ذلؾ ىذا العاـ .ورغـ ذلؾ ،نظّؼ المتطوعوف الفمسطينيوف باحات
معدات ودوف اكتراث لتضييقات شرطة االحتالؿ التي استمرت في عرقمة
المسجد األقصى دوف أي ّ
عمميـ.
أمنت شرطة االحتالؿ ،يوـ األحد ( ،)5/6الحماية لػ 57مستوطناً اقتحموا باحات المسجد األقصى .وما
وّ

شدد مف إجراءات دخوؿ المقدسييف إلى المسجد األقصى خاصة في الفترة
زالت الشرطة اإلسرائيمية تُ ّ
الصباحية ،وتصادر ىويات بعضيـ لضماف عدـ رباطيـ في األقصى لفترة طويمة ،واعتقاليـ في حاؿ
تصدييـ القتحامات المستوطنيف .وذكر مصدر في دائرة األوقاؼ اإلسالمية يوـ اإلثنيف ( )5/7أف "باب
ّ
المغاربة" أُغمؽ بعد اقتحاـ  150مستوطناً ييودياً ،مف بينيـ  100مستوطف مف الطالب الييود ،إلى
جانب اثنيف ممف تقوؿ عنيـ الشرطة اإلسرائيمية "ضيوفيا".
وأفادت “قدس برس” بأف  97إسرائيمياً اقتحموا يوـ الثالثاء ( )5/8المسجد األقصى خالؿ جولة
االقتحامات الصباحية؛ حيث رافقتيـ عناصر االحتالؿ مف “باب المغاربة” وحتى “باب السمسمة” .فيما
شرعت ما تسمى بػ"منظمات" المعبد" بالتغريد عمى ىاشتاغ تحت مسمى "ألفاف في يوـ القدس" ،والذى
ُيعنى بتكثيؼ االقتحامات حتى يصؿ العدد األدنى إلى ألفي مستوطف مقتحـ لممسجد األقصى خالؿ ما

يسمى "ذكرى توحيد القدس" ،حيث يحتفؿ االحتالؿ بالذكرى الػ 51الحتالؿ ما تبقى مف مدينة القدس
المحتمة وضمو لمقسـ الغربي مف المدينة ،ويوافؽ ىذا اليوـ ذكرى النكبة .ويواصؿ المستوطنوف دعواتيـ
لتكثيؼ اقتحاميـ لألقصى منذ أياـ ،حيث وزعوا منشورات وكتبوا بطاقات لمحث عمى زيادة أعداد
يوميا.
المقتحميف ،فيما يحاولوف رفع عدد المقتحميف بشكؿ تدريجي ً

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/5/8 ،
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شؤون المقدسيين:
مواطنوف يشرعوف بيدـ أجزاء مف منازليـ شماؿ القدس بأمر مف االحتالؿ
شرع مواطنوف مف قرية قمنديا البمد شماؿ القدس المحتمة ،فجر اإلثنيف ( ،)5/7بيدـ أجزاء مف منازليـ
بأيدييـ تفادياً ليدميا مف قبؿ قوات االحتالؿ ،التي أخطرت أصحابيا بق اررات اليدـ بحجة البناء مف دوف
ترخيص .وفي السياؽ ،أزالت جرافات تابعة لبمدية االحتالؿ في القدس المحتمة ،تحرسيا قوة عسكرية
معززة ،يوـ الثالثاء ( ،)5/8محطة وقود لبيع السوالر في بمدة العيسوية بمدينة القدس المحتمة؛ بحجة
عدـ الترخيص .وذكر مصدر في البمدة ،أف صاحب المحطة ىو المواطف خميؿ عمي محمود ،وىو نفسو
مؤخر بنايتو السكنية في البمدة ،وقد دفعت عائمة المواطف صاحب المحطة ما قيمتو
ًا
الذي ىدـ االحتالؿ
 73ألؼ شيقؿ مطمع العاـ الجاري لضريبة األمالؾ المعروفة باسـ "األرنونا".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/5/8 ،
مواجيات في أحياء القدس المحتمة وتضييؽ عمى المقدسييف:
أعمنت مؤسسات وممثمو العشائر والقوى في بمدة العيسوية بمدينة القدس المحتمة ،يوـ األربعاء (،)5/2
عف حممة تبرعات كبرى لمساعدة العائمة التي ىدـ االحتالؿ بنايتيا ،ومتاجرىا ،يوـ الثالثاء في البمدة.
بينما وقعت صباح األربعاء ،مناوشات بيف عدد مف أىالي بمدة سمواف وشرطة االحتالؿ التي اعتدت عمى
المواطف خميؿ نمر العباسي بالضرب المبرح .واعتدت طواقـ تابعة لبمدية االحتالؿ في القدس تحرسيا قوة
معززة مف عناصر شرطة وجنود االحتالؿ ،ظير األربعاء ،عمى بسطات الباعة وسط مدينة القدس،
وصادرت العديد مف ىذه البسطات.
واقتحمت قوات االحتالؿ ،يوـ الخميس ( ،)5/3مخيـ شعفاط وسط القدس المحتمة ،وضاحية رأس خميس
المجاورة وشرعت بالتنكيؿ بالمواطنيف .وأصيب طفؿ فمسطيني خالؿ مواجيات اندلعت عقب اقتحاـ قوات
االحتالؿ ،لبمدة العيسوية وسط القدس المحتمة ،في الوقت الذي اعتقؿ فيو االحتالؿ والدة أسير فمسطيني.
وفي سيؽ آخر ،احتجزت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي يوـ اإلثنيف ( ،)5/7الشابيف منذر جمجوـ ومحمود
جابر مف أىالي بمدة سمواف جنوب المسجد األقصى المبارؾ داخؿ مركبتيما ألكثر مف  3ساعات.

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/5/7 ،
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ويفرج عف آخريف:
االحتالؿ يمدد توقيؼ عدد مف المقدسييف ..وُيبعد ُ

استدعت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ األربعاء ( ،)5/2حارس المسجد االقصى المبارؾ فادي عمياف
لمتحقيؽ الفوري معو ،في مركز تابع لشرطة االحتالؿ بمستوطنة "النبي يعقوب" شماؿ القدس المحتمة.
شير عمى األسير المقدسي
فيما قضت محكمة االحتالؿ المركزية في القدس ،بالسجف الفعمي لمدة ً 35ا
عاما) مف سكاف القدس القديمة ،وبغرامو مالية بقيمة  10آالؼ شيقؿ.
نياد بدر يونس الزغير (ً 40

وأفرجت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي ،مساء السبت ( ،)5/5عف الفتاة المقدسية آية أبو ناب ،بشرط
إبعادىا عف المسجد األقصى لمدة شير .بينما استدعت يوـ اإلثنيف ( )5/7حارس ميدي أميف العباسي
( 32عاًما) لمتحقيؽ ،في مركز اعتقاؿ وتحقيؽ "القشمة" في باب الخميؿ بالقدس القديمة .كما داىمت
قوات االحتالؿ فجر الثالثاء ( )5/8منزؿ عائمة حارس األقصى عرفات نجيب ،وسممتو استدعاء لمراجعة
مخابراتيا.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/5/8 ،
االحتالؿ يعتقؿ عدداً مف المقدسييف:
اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ الخميس ( 6 ،)5/3مواطنيف عمى األقؿ ،مف مدينة القدس
المحتمة .وقاؿ عضو لجنة المتابعة في العيسوية ،رائد أبو ريالة "العيساوي "إف قوة عسكرية كبيرة اقتحمت
منزؿ المواطف توفيؽ محيسف في العيسوية ،واعتقمت زوجتو حياة ( 43عاماً) عقب استدعائيا لمتحقيؽ
عمى خمفية اعتقاؿ نجميا إسماعيؿ الموقوؼ منذ  10أياـ.
واعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ السبت ( ،)5/5الفتاة المقدسية آية أبو ناب مف حارة باب حطة
المالصقة بالمسجد األقصى المبارؾ ،في القدس القديمة .بينما اعتقمت شابيف مف سكاف الحي اإلفريقي،
بعد اعتداء مجموعة مف المستوطنيف عمييما ،خالؿ مشاركتيما في تعميؽ زينة رمضاف بشارع الواد
المفضي الى أبواب األقصى وأسواؽ القدس القديمة.
الرئيس و ُ
واعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي فجر األحد ( ،)5/6ثالثة مواطنيف بعد دىـ منازليـ بصورة وحشية في
بمدة العيسوية وسط القدس المحتمة ،وتـ اقتيادىـ إلى مركز اعتقاؿ وتحقيؽ في المدينة المقدسة .واعتقمت
شرطة االحتالؿ ،مساء األحد 3 ،فتية بزعـ قياميـ بإلقاء زجاجات حارقة قرب مستوطنة "معاليو أدوميـ"
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المقامة عمى أراضي المواطنيف شرؽ مدينة القدس المحتمة .فيما اعتقؿ جيش االحتالؿ عمى معبر قمنديا
عاما) ،بإدعاء العثور عمى سكيف بحوزتيا.
سيدة (ً 47
واعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ اإلثنيف ( ،)5/7خمسة مواطنيف في قرية حزما ،والعيسوية ،في
محافظة القدس المحتمة .فيما اعتقمت قوات االحتالؿ فجر الثالثاء ( ،)5/8الشاب عمر محيسف مف
مخيـ شعفاط ،واألسير المحرر عبد العزيز خالد دمدو ،مف بمدة العيزرية ،بعد دىـ منزلييما.

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/5/8 ،
شؤون االحتالل:
غواتيماال تبدأ إجراءات نقؿ سفارتيا إلى القدس:
بدأت دولة غواتيماال ،مساء الثالثاء ( ،)5/1بعممية نقؿ سفارتيا مف مدينة "تؿ أبيب" إلى مقرىا الجديد
في مدينة القدس المحتمة .وقالت صحيفة "ىآرتس" العبرية ،إف غواتيماال تستعد إلجراء مراسـ تدشيف
رسميا في "الحديقة التكنولوجية" بمنطقة "المالحة" في القدس المحتمة ،بتاريخ  16أيار/
السفارة الجديدة
ً
مايو الجاري ،بعد تدشيف السفارة األمريكية في القدس المحتمة .وأوضحت أف التقديرات تفيد بمشاركة

المقرر
شخصيا في مراسـ افتتاح السفارة ،بعد يوميف عمى االفتتاح
رئيس غواتيماال ،جيمي مورالس،
ً
ّ

لمسفارة األمريكية في القدس.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/5/2 ،
أمف السمطة أحبط  %40مف اليجمات ضد الدولة العبرية:
قالت صحيفة "معاريؼ" العبرية ،يوـ الخميس ( ،)5/3إف أجيزة األمف التابعة لمسمطة الفمسطينية ،قد
أحبطت  %40مف جميع اليجمات المخطط ليا ضد أىداؼ إسرائيمية .وأشارت الصحيفة العبرية إلى أف
أمف السمطة الفمسطينية ُ"يساىـ في كبح المظاىرات الفمسطينية والحفاظ عمى النظاـ العاـ في الضفة

الغربية".

وادعت بأف التنسيؽ األمني بيف تؿ أبيب وراـ اهلل "يأخذ وجيًا آخر ،إذ أف المعمومات التي تقدميا الدولة

العبرية لمسمطة الفمسطينية تساعدىا في نضاليا ضد حركة حماس المنافسة ليا" .وأردفت" :لو لـ تكف ىذه
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المساعدة مف الدولة العبرية ،لكانت حماس قادرة عمى تعميؽ وضعيا اإلرىابي ووضعيا السياسي في
الضفة الغربية ،األمر الذي ييدد بتقويض السمطة الفمسطينية" حسب تعبيرىا.
وأشارت إلى أف المؤسسة األمنية اإلسرائيمية تعمؿ عمى تشجيع الحكومات الغربية ،بما في ذلؾ الواليات
المتحدة ،لتدريب وتوفير المعدات الالزمة ألجيزة األمف الفمسطينية ،لتكوف أفضؿ وأكثر فعالية .وأكدت
معاريؼ" :في أحياف معينة كاف ىناؾ تباطؤ في التنسيؽ األمني ،لكف بسرعة كبيرة كاف يعود إلى مستواه
الطبيعي".
وأضافت أف "الدولة العبرية تشعر بالقمؽ والخوؼ مف تجميد التنسيؽ األمني ،لكنيا تعمـ أف قوات األمف
في نياية المطاؼ بقيادة الشاباؾ (المخابرات) والجيش سيطوروف أدوات بديمة العتمادىا عمى األجيزة
األمنية الفمسطينية" .وأوضحت الصحيفة" :في حاؿ أقدمت السمطة عمى فؾ االرتباط مع الدولة العبرية،
فإنيـ ال يستطيعوف فعؿ أي شيء ،ألنو في نياية المطاؼ ستقوـ األجيزة األمنية اإلسرائيمية ،بقيادة
الواليات المتحدة ،بتطوير أدوات بديمة لالعتماد عمى قوات األمف التابعة لمسمطة".

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/5/3 ،
"الخارجية" :سنالحؽ الجيات المتورطة في مسار الدراجات اليوائية الذي ينطمؽ مف القدس
عبرت و ازرة الخارجية والمغتربيف الفمسطينية عف خطورة ما تخطط لو الدولة العبرية مف استغالؿ فاضح
ّ

لسباؽ الدراجات اليوائية (جيرو دي ايطاليا) الذي سينطمؽ الجمعة مف القدس المحتمة.

وقالت الخارجية أنيا أجرت سمسمة اتصاالت ونقاشات مع الجية المنظمة لمسباؽ وكذلؾ مع الحكومة
اإليطالية ،وأعربت عف رفضيا القاطع ألي مساس بالوضع القانوني لألرض الفمسطينية المحتمة ،مؤكدةً
أف الجيات المنظمة أكدت أف مسار ىذا السباؽ لف يمر باألرض الفمسطينية المحتمة ،وبعد المراجعة
والمتابعة تبيف لمو ازرة أف مسار السباؽ يشمؿ المرور بعشرة كيمومترات في القدس بما فييا مناطؽ
المستوطنات الجاثمة عمى األرض الفمسطينية المحتمة ،ما يشكؿ انتياكاً صارخاً لمقانوف الدولي والشرعية
الدولية وق ارراتيا.
وأكدت الو ازرة أنيا ستحتفظ بحقيا في رفع دعاوى قانونية عمى كافة الجيات التي قامت بخداعنا عبر
ادعائيا أف مسار السباؽ لف يمر في األرض الفمسطينية المحتمة ،وستعتمد الو ازرة عمى القانوف الدولي في
محاسبة جميع الجيات المتورطة في ىذا الموضوع حمايةً لحقوؽ شعبنا المشروعة ،سواء كانت منظمات
8

غير حكومية أو دوؿ أو أية جية كانت ،كما ستتحرى الو ازرة عف ِ
الفرؽ المشاركة وأصوليا لتقرر إف كاف
أيضاً ينطبؽ عمييا اإلجراءات القانونية أـ ال.
عبر المقدسيوف عف غضبيـ إزاء وصوؿ فريؽ إماراتي وآخر مف البحريف إلى القدس
وفي السياقّ ،

المحتمة لممشاركة في السباؽ .ووصؼ متحدث باسـ "ىيئة العمؿ الوطني" في القدس المحتمة ،المشاركة
جدا لمشاعر الشعب الفمسطيني ومف خمفو األمتيف العربية
العربية بيذا السباؽ بػ"االستفزاز الخطير ً
واإلسالمية ،في وقت تتعرض فيو القدس إلى أعتى ىجمة مف التيويد واألسرلة وممارسة سياسة التطيير

العرقي بحؽ المقدسييف".
بدوره وصؼ القيادي المقدسي زياد الحموري المشاركة العربية في ىذا السباؽ ،بأنيا "أسوأ مشاركة يمكف
يدعوف العروبة" .وأضاؼ" :عمى ضوء ذلؾ ،ال نتردد في القوؿ إف المشاركة
أف يتوقعيا إنساف ِمف َمف ّ

في ىذا السباؽ قد تكوف مقدمة إلعالف تحالؼ مف ىؤالء مع أعداء األمة يأخذ شكؿ تحالؼ عسكري
يميد لشف حرب عمى قوى المقاومة في المنطقة".
يذكر أف الوفد اإلماراتي كاف قد وصؿ إلى الدولة العبرية األربعاء ،رغـ معارضة الكثير مف الجيات،
منيا حركة المقاطعة العالمية  ،BDSونشطاء عمى مواقع التواصؿ االجتماعي تحت وسـ (ىاشتاغ)
#اسحبوا_دراجاتكـ ،لكف اإلمارات ضربت بكؿ ىذا عرض الحائط.
وكمّؼ السباؽ دولة االحتالؿ  120مميوف شيقؿ ( 33.6مميوف دوالر) ،منيا  12.2مميوف دوالر لمقائميف
ابتداء مف القدس
عمى السباؽ ،وقررت إقامتو احتفاال بذكرى "إقامتيا الػ ،"70ويشتمؿ عمى ثالث مراحؿ،
ً

المحتمة في المرحمة األولى ،باإلضافة إلى مرحمتيف في فمسطيف المحتمة عاـ  ،1948منيا مسار يتجو
مف حيفا إلى "تؿ أبيب" ،وآخر ينطمؽ مف النقب باتجاه "إيالت".
مف جية أخرى ،انطمقت يوـ الجمعة ( ،)5/4مسيرة درجات ىوائية مف مدينة راـ اهلل ،باتجاه حاجز قمنديا
ردا عمى استضافة دولة االحتالؿ
العسكري ،شماؿ القدس المحتمة ،بمشاركة عشرات الدراجيف ،وذلؾ ً
لسباؽ "طواؼ ايطاليا".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/5/4 ،
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تقرير إسرائيمي :تواصؿ اليجرة المعاكسة لممستوطنيف مف القدس
معدالت "اليجرة السمبية المعاكسة"
أظيرت معطيات صادرة عف "معيد القدس ألبحاث إسرائيؿ" تنامي ّ
لمييود مف مدينة القدس المحتمة ،رغـ الجيود الحكومية المتواصمة لتغيير الواقع الديمغرافي في المدينة
بيدؼ الحفاظ عمى األغمبية الييودية فييا ،مقابؿ تقميص الوجود العربي.
وأوضحت المعطيات التي نشرىا موقع "والال" اإلخباري العبري ،يوـ الجمعة ( ،)5/4أف عدد سكاف مدينة
القدس المحتمة بمغ  882,700نسمة مع نياية عاـ 2016؛ مف بينيـ  %62ييود مقابؿ  %38عرب.
وخالؿ العاـ المذكور ،وصؿ  9800ييودي لالستيطاف في المدينة المحتمة ،بينما غادرىا 17700
مستوطف آخر.
وتعد مستوطنة "رموت ألوف" الييودية ىي األكبر مف حيث الكثافة السكانية في القدس المحتمة؛ بواقع
ّ
مستوطنا.
مستوطنا ،تمييا "بسغات زئيؼ" بواقع 41,930
46,140
ً
ً

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/5/5 ،

الدولة العبرية تنسحب مف سباؽ الترشح لعضوية غير دائمة في مجمس األمف الدولي:
انسحبت الدولة العبرية يوـ الجمعة ( )5/4مف سباؽ الترشح لعضوية غير دائمة بمجمس األمف الدولي.
عضوا الشير القادـ
ومف المقرر أف تصوت الجمعية العامة لألمـ المتحدة التي يبمغ عدد أعضائيا 193
ً
الختيار خمسة أعضاء جدد لفترة عاميف تبدأ في األوؿ مف كانوف الثاني/يناير .2019

صحيفة القدس المقدسية2018/5/4 ،
حممة المقاطعة تستنكر فتح إندونيسيا أبوابيا لإلسرائيمييف:
أدانت حممة المقاطعة في فمسطيف بشدة ما يتداولو اإلعالـ حوؿ السماح لمسياح اإلسرائيمييف بزيارة
إندونيسيا بتأشيرات دخوؿ سياحية .وطالبت الحممة الجيات الرسمية في أندونيسيا بتوضيح موقفيا مف
ذلؾ ،كما دعت الشعب والحكومة اإلندونيسية لالستمرار بمقاطعة االحتالؿ ،بؿ وتصعدييا في كؿ
المجاالت وبذؿ المزيد مف الجيود لعزؿ االحتالؿ و فضح جرائمو أماـ العالـ ،والضغط عميو لوقؼ
عدوانو و حصاره الظالـ لشعبنا.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/5/6 ،
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مشروع قانوف يحد مف سمطات "المحكمة العميا"
الحد مف قدرة "المحكمة العميا"
وافقت الحكومة االسرائيمية يوـ األحد ( )5/6عمى مشروع قانوف ييدؼ إلى ّ
يقرىا "الكنيست" ،بحسب ما أعمنت "و ازرة العدؿ" االسرائيمية .وينص مشروع القانوف
عمى ابطاؿ قوانيف ّ

نائبا مف أصؿ  120كافيةً لكي يتبنى "الكنيست" في قراءة ثانية مشروع
الجديد عمى أف تصبح غالبية ً 61
ممكنا حتى اآلف.
قانوف رفضتو "المحكمة العميا" ،وىو اجراء لـ يكف
ً

نادر فقد أبطمت  18مشروع
ويقوؿ "معيد الديموقراطية االسرائيمية" ،إف "المحكمة العميا" ال تتدخؿ إال ًا

قانوف فقط بيف  1992و 2017وىو عدد أدنى بكثير بالمقارنة مع بمداف أخرى.

وىدد وزير الماؿ موشيو كحموف زعيـ حزب يميف الوسط "كوالنو" الذي لو عشرة مقاعد في "الكنيست"،
بعدـ التصويت عمى النص عند عرضو عمى البرلماف .واعتبر كحموف في بياف "أنيا ضربة تستيدؼ
مطالبا الحكومة و"المحكمة العميا" بمعالجة المسألة عبر الحوار.
سمطة القانوف"،
ً

صحيفة القدس المقدسية2018/5/7 ،

االحتالؿ يضع الفتات إرشادية لموقع السفارة األميركية بالقدس:
شرعت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ اإلثنيف ( ،)5/7بوضع الفتات بالطرقات في مدينة القدس
تمييدا الفتتاحيا األسبوع المقبؿ بالتزامف مع ذكرى النكبة.
المحتمة ،مكتوب عمييا "السفارة األميركية"،
ً

وفي السياؽ ،ذكرت القناة العبرية الثانية ،صباح الثالثاء ( ،)5/8أف رئيس بمدية االحتالؿ في القدس

المحتمة نير بركات قرر إطالؽ اسـ الرئيس األميركي دونالد ترمب عمى الساحة المجاورة لمقر السفارة
األميركية في القدس المحتمة .وتعتبر ىذه الساحة إحدى الساحات المركزية في المدينة وتقع عند تقاطع
حي "أرنونا" الذي سيكوف مقر السفارة فيو.
عي "دافيد فموسر" و"كفار عتصيوف" في ّ
شار ّ

المركز الفمسطيني لإلعالـ +صحيفة القدس المقدسية2018/5/8 ،
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التفاعل مع القدس:
رئيس وزراء الياباف يؤكد دعـ "حؿ الدولتيف":
قاؿ رئيس وزراء الياباف شينزو آبي ،إف الياباف تدعـ جيود "السالـ" مف خالؿ "حؿ الدولتيف" عبر
المحادثات واالتفاؽ بيف الجانبيف الفمسطيني واالسرائيمي ،واف الياباف مستمرة في جيودىا الدولية وعمى
أعمى المستويات لتحقيؽ ىذا اليدؼ ،والنخراط الجانييف في محادثات "سالـ" جادة وبناء الثقة بينيما.
عماف يوـ الثالثاء ( ،)5/1إف الرسالة التي سينقميا لمرئيس
وقاؿ شينزو آبي ،في مؤتمر صحفي في ّ

جدا في
محمود عباس ولرئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو ،إف تحقيؽ االزدىار االقتصادي ميـ ً

تعزيز الجيود المبذولة لتحقيؽ "األمف والسالـ واالستقرار" في المنطقة .وأوضح أنو ومف خالؿ مشروع
"ممر السالـ واالزدىار" الذي تنخرط فيو الياباف في المنطقة ،ىناؾ  12شركة فمسطينية عاممة في
مبينا أف زيارتو لألراضي الفمسطينية
تـ ايجادىا بيف الجانبيف"ً ،
المشروع" ،وىذا مثاؿ عمى الثقة التي ّ
والدولة العبرية ستركز عمى ىذا الجانب.

صحيفة القدس المقدسية2018/5/1 ،
إضراب شامؿ في  14مايو ًّ
ردا عمى نقؿ السفارة األمريكية لمقدس:
أعمنت لجنة المتابعة لمقوى الوطنية واإلسالمية في قطاع غزة ،يوـ األربعاء ( ،)5/2اعتبار  14مايو
القادـ ،يوـ إضراب وطني شامؿ لجميع مرافؽ الحياة وتعطيؿ جميع المؤسسات بما فييا التعميمية.
وأوضحت القوى ،أف اإلضراب يستثني فقط حركة نقؿ المشاركيف في الفعاليات الوطنية الشعبية الواسعة
التي ستعمنيا الييئة الوطنية العميا لمسيرات العودة وكسر الحصار في مواجية التقميصات الدولية وامتناع
الواليات المتحده عف دفع حصتيا المقدمو لألونروا لممساىمة في تقديـ الخدمات لقطاع الالجئيف
الفمسطينييف .وفي سياؽ االستعداد والتحضير لفعاليات يوـ الرابع عشر مف مايو القادـ ،أعمنت القوى
حالة الطوارئ القصوى؛ استعدادًا لمواجية خطوة اإلدارة األمريكية بنقؿ سفارتيا إلى مدينة القدس المحتمة
واعتبارىا "عاصمة" لػمدولة العبرية.
ودعت القوى جماىير شعبنا في الضفة واألراضي المحتمة عاـ  48إلى االنخراط في ىذا اليوـ الوطني
الكبير ،والنزوؿ لمشارع باآلالؼ ،وتصعيد االشتباؾ ضد االحتالؿ عمى مواقع التماس؛ تزامناً مع يوـ
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الزحؼ الكبير في القطاع .وطالبت جماىير شعبنا في الشتات وأمتنا العربية وأحرار العالـ ولجاف مقاطعة
االحتالؿ باالستمرار وتكثيؼ الدعـ واإلسناد النتفاضة العودة ،وحقوؽ شعبنا ،وتصعيد االحتجاجات ضد
القرار األمريكي بنقؿ السفارة إلى القدس ،تضامناً مع شعبنا ،وتأييداً النتفاضة العودة التي يخوضيا.
صحفيا في مدينة
مؤتمر
ًا
وفي السياؽ ،عقد عدد مف العمماء والييئات مف مختمؼ بمداف العالـ اإلسالمي
ً

إسطنبوؿ التركية إلطالؽ ما سموىا "حممة عمماء األمة لدعـ مسيرات العودة الكبرى في فمسطيف".
وطالب العمماء األمة بدعـ مسيرات العودة التي اعتبروىا مف أىـ الوسائؿ إلفشاؿ تصفية القضية

الفمسطينية ،وآخرىا "صفقة القرف" التي تحدث عنيا الرئيس األميركي لتنفيذىا بأذرع دولية واقميمية.
وشارؾ بالمؤتمر أكثر مف ثالثيف رابطة وىيئة إسالمية مف أبرزىا رابطة عمماء أىؿ السنة ،ىيئة عمماء
فمسطيف في الخارج ،المجمس اإلسالمي السوري ،جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف ،فضال عف ىيئات
مماثمة مف العراؽ ولبناف وليبيا والسوداف واندونيسيا.
فيما أطمقت مؤسسة "مؤتمر فمسطينيي أوروبا" سمسمة مف الفعاليات واألنشطة إلحياء سبعينية النكبة
الفمسطينية ومئوية وعد بمفور ،عمى امتداد دوؿ القارة األوروبية خالؿ الشير الجاري .وقالت المؤسسة في
بياف صحفي إف الفعاليات المختمفة سيجري تكثيفيا في الفترة الممتدة بيف  11أيار /مايو وحتى  15أيار/
مايو الجاري بالشراكة مع حممة سبعينية النكبة التي أطمقيا المؤتمر الشعبي لفمسطينيي الخارج.

المركز الفمسطييف لإلعالـ2018/5/3 ،
الخطيب :الفمسطيني الثائر ىو الحارس األميف لممسجد األقصى
أكد النائب السابؽ لرئيس الحركة اإلسالمية باألراضي المحتمة عاـ  48الشيخ كماؿ الخطيب أف ما
جر
تعيشو المنطقة مف ظروؼ مخزية تتمثؿ بالتطبيع العربي والتنسيؽ األمني الفمسطيني ىو ما ّأ

المستوطنوف وحكومتيـ لمزيد مف التصعيد بحؽ المسجد األقصى المبارؾ وبحؽ شعبنا في الضفة وغزة.
ويفوت الفرصة عمى ىؤالء بحيث ال يصبح
وأوضح أف ذلؾ يحتـ عمى شعبنا أف يقؼ بالمرصاد ليـّ ،
المسجد األقصى مستباحا ليـ رغـ كؿ الظروؼ العربية القاىرة.
جرمت المقاومة
وأضاؼ الخطيب أف المستوطنيف يستندوف بشكؿ أساسي إلى المواقؼ السياسية التي ّ
وصمتت تجاه إبعاد المقدسييف ،الفتًا إلى أف قياـ عشرات أفراد الشرطة لتأميف عدد قميؿ مف المستوطنيف

03

عودنا
فيذا يعني أف الدولة ّ
سخرت إمكانياتيا كافة لتيويد المدينة المقدسة .وتابع" :إف الفمسطيني الثائر ّ
أف يكوف الحارس األمني الوفي الذي لف يخوف المسجد األقصى المبارؾ".

وحوؿ الموقؼ الرسمي الفمسطيني والعربي ،رفض الخطيب أف يناشد ما وصفيـ باألموات ألنيـ ىـ جزء
يبؽ لألقصى إال أبناء شعبنا األوفياء
مف المؤامرة عمى المسجد األقصى عمى حد قولو،
مؤكدا أنو لـ َ
ً
المخمصيف الذيف يؤدوف فرض الكفاية نيابة عف األمة اإلسالمية وىـ يعرفوف واجبيـ ولف يترددوا في

القياـ بو.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/5/3 ،
"الوطني" يدعو لتعميؽ االعتراؼ بػالدولة العبرية مف دوف قرار قاطع
أكد المجمس الوطني الفمسطيني في ختاـ دورتو  23التي عقدت دوف توافؽ في راـ اهلل ،إدانتو ورفضو
قرار الرئيس األميركي دونالد ترمب "غير القانوني" عد القدس "عاصمة" لػمدولة العبرية ونقؿ السفارة إلييا،
ودعا لتعميؽ االعتراؼ بػالدولة العبرية ،وتنفيذ وقؼ "التنسيؽ األمني" معيا.
وكمؼ المجمس -الذي أعاد انتخاب محمود عباس رئيسا لمجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية،
وأعمف عف تركيبة جديدة لمّجنة -في بيانو الختامي ،المجنة التنفيذية بتعميؽ االعتراؼ بػالدولة العبرية إلى
ضـ شرقي القدس،
حيف اعترافيا بدولة فمسطيف عمى حدود الرابع مف يونيو/حزيراف  ،1967والغاء قرار ّ
ار قطعيًّا ،إنما ترؾ األمر بيد المجنة الجديدة .وشدد عمى رفضو
ووقؼ االستيطاف ،وىو ما يعني ليس قرًا

"إسقاط ممؼ القدس والالجئيف والمستوطنات والحدود وغيرىا".

عماف  1980الذي يمزـ الدوؿ العربية بقطع عالقاتيا الدبموماسية مع أي دولة
وطالب بتفعيؿ قرار قمة ّ
تعترؼ بالقدس "عاصمة" لػمدولة العبرية ،والتمسؾ "بمبادرة السالـ" العربية .وأعمف المجمس الوطني أف

نصت عمييا االتفاقيات الموقعة في أوسمو والقاىرة وواشنطف -بما انطوت عميو مف
ّ
المدة االنتقالية التي ّ
التزامات -لـ تعد قائمة.

وتقوـ العالقة بيف الفمسطينييف والدولة العبرية -بحسب البياف" -عمى الصراع بيف شعبنا ودولتو الواقعة
تحت االحتالؿ ،وبيف قوة االحتالؿ" ،ودعا "إلعادة النظر في االلتزامات المتعارضة كافة" ،وىي صيغة
فضفاضة تترؾ المجاؿ لبقاء األمور عمى حاليا وفؽ مراقبيف .وأكد المجمس الوطني عمى وجوب تنفيذ
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قرار المجمس المركزي في دورتيو األخيرتيف وقؼ "التنسيؽ األمني" بأشكالو كافة ،والتحرر مف عالقة
التبعية االقتصادية التي كرسيا "بروتوكوؿ باريس" ،دوف وضع آليات لذلؾ ،أو المحاسبة عمى عدـ التزاـ
السمطة بتنفيذ ذلؾ.
الممحة إلنجاز إنياء االنقساـ الفمسطيني" ،وضرورة تسمـ حكومة الحمد اهلل صالحياتيا
كما أكد "األولوية
ّ

كاممة في إدارة قطاع غزة عمى الفور ،حتى تتمكف مف تحمؿ مسؤولياتيا كافة ،متجاىالً حقيقة تنكر
الحكومة لمسؤولياتيا التي نص عمييا اتفاؽ المصالحة في أكتوبر /تشريف أوؿ الماضي بيف حماس وفتح
في القاىرة.
عضوا لمجنة التنفيذية ،وىي أعمى ىيئة في منظمة التحرير الفمسطينية،
وأعمف عباس قائمة تضـ 15
ً
وضمت القائمة عباس نفسو إلى جانب احتفاظ كؿ مف صائب عريقات وحناف عشراوي وتيسير خالد
وضمت القائمة الجديدة
وأحمد مجدالني وواصؿ أبو يوسؼ وصالح رأفت بمناصبيـ أعضاء في المجنة.
ّ
ثمانية أعضاء جدد ،ىـ :عزاـ األحمد وبساـ الصالحي وفيصؿ عنتري وزياد أبو عمرو وعمي أبو زىري

وعدناف الحسيني وأحمد التميمي وأحمد أبو ىولي .وتخمؿ الجمسة احتجاجات مف بعض األعضاء لطريقة
اختيار المجنة دوف انتخابات .وفي ختاـ أعماؿ المجمس أعمف عباس عف استئناؼ دفع رواتب موظفي
مدعيا أف األمر لـ يكف عقوبات.
اعتبار مف يوـ الجمعة،
ًا
غزة
ً

وفي السياؽ ،وصؼ فوزي برىوـ الناطق باسم حركة حماس يوـ الجمعة ( )5/4المجمس الوطني بػ

مؤكدا عمى أف حماس "ال تعترؼ بتمؾ المخرجات وال تمثؿ الشعب الفمسطيني" ،وأضاؼ،
"االنفصالي"،
ً

"افتقرت (جمسة المجمس الوطني) لمبعد القانوني وغابت عنيا أدنى معاني الديمقراطية" .وقالت الحركة
إنيا تسعى بكؿ قوة مع القوى والفصائؿ لعقد مجمس وطني حقيقي متفؽ عميو ويحضره الكؿ الوطني،
عمى قاعدة الشراكة مف أجؿ حماية المشروع الوطني وتحصيف القضية الفمسطينية مف "عبث أصحاب
األجندات الخاصة" .واعتبرت الحركة أف عقد المجمس ييدؼ لفصؿ الضفة عف سائر أرجاء الوطف،
وتكريس االنقساـ ،منددةً بػ"مقامرة عباس وفريقو بمنظمة التحرير مف أجؿ مصالح شخصية وفئوية سياسية
ىابطة كانت وما زالت سببا رئيسيا في تدمير وحدة شعبنا وقضيتو الوطنية" .وحذرت مف "أي ق اررات

تتخذىا المجنة التنفيذية ،مف التماىي أو تمرير أي مخططات أو مشاريع تصفية لمقضية الفمسطينية وبما
فييا صفقة القرف التي بدأىا أبو مازف بحصار غزة ومحاربة المقاومة واستمرار التنسيؽ األمني".
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إف الدورة الحالية لممجمس وضعت منظمة التحرير
وقاؿ عضو المجمس الوطني الفمسطيني نبيؿ عمروّ ،

عمى مفترؽ طرؽ بيف مواصمة الضعؼ والجمود وبيف التجديد في إطاراتيا ومؤسساتيا .وأضاؼ عمرو
المفضمة لمطبقة السياسية
أف الحفاظ عمى القديـ بكؿ ما عميو ىو الصيغة
ّ
أف المؤشرات الراىنة تدؿ عمى ّ
ّ
التقميدية التي أوصمت المنظمة إلى حالتيا الراىنة بفعؿ مكوثيا في سدة القيادة لعقود طويمة ودوف تجدد
يذكر .واعتبر عمرو أف قوة المجنة التنفيذية كقيادة عميا لمشعب الفمسطيني لف تتوفر عبر صيغة انتخابيا
بالتصفيؽ ،أو بفرضيا عمى المجمس تحت عنواف التوافؽ ،فال أحد مف األعضاء يعرؼ مف توافؽ مع
مف ،وما ىو حجـ الذي توافؽ داخؿ المجتمع الفمسطيني.

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/5/4 ،
"معاريؼ" :خطة ترمب تقضي بنقؿ  4أحياء شرقي القدس إلى السمطة
كشفت صحيفة "معاريؼ" العبرية ،يوـ الجمعة ( ،)5/4أف ما وصؼ بػ"خطة السالـ االمريكية" ،كما
ُعرضت عمى وزير الجيش "اإلسرائيمي" أفيغدور ليبرماف خالؿ زيارتو األخيرة لواشنطف ،تقضي بنقؿ

السيادة عمى أربعة أحياء شرقي القدس إلى السمطة الفمسطينية.

سيطمب مف الدولة العبرية
اء مف "خطة السالـ" قدمت إلى ليبرماف ،وبموجبيا " ُ
ووفؽ الصحيفة؛ فإف أجز ً
نقؿ شعفاط ،وجبؿ المكبر ،والعيسوية ،وقسـ مف أبو ديس ،إلى السمطة الفمسطينية ،مما يؤىميا لتصبح
عاصمة فمسطيف" .وأشارت إلى أف الخطة ال تشمؿ "المدينة القديمة" (التي تضـ المسجد األقصى) مف
القدس المحتمة ،وأنو سيعترؼ بيا منطقة دولية.
وذكرت الصحيفة ،أف مبادئ الخطة األمريكية (تعرؼ باسـ صفقة القرف) كشفت حتى اآلف لممسؤوليف
اإلسرائيمييف الكبار ،مدعيةً أنيا تتضمف مف بيف أمور أخرى "تنازالت واسعة وكبيرة مف الدولة العبرية".
وحسب معاريؼ؛ فإف الواليات المتحدة تتوقع مف "الدولة العبرية" قبوؿ الخطة و"قبوؿ التنازالت المؤلمة.
اسعا عمى الصعيديف السياسي والعسكري في حاؿ
دعما و ً
وتتعيدت الواليات المتحدة بمنح الدولة العبرية ً

اندالع حرب "إسرائيمية" – إيرانية.

وقاؿ دبموماسي فرنسي لصحيفة الشرؽ األوسط الصادرة في لندف" :إف خطة ترمب تشمؿ إقامة دولة
فمسطينية موزعة عمى أنقاض  %40مف الضفة الغربية ،وستكوف شرقي القدس (األحياء األربعة)
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عاصمة ليا .ومف المحتمؿ أف يكوف نقؿ األحياء في اورشميـ القدس لمسمطة الفمسطينية ىو المرحمة
األولى مف تطبيؽ الخطة األمريكية".

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/5/4 ،
األردف يجدد رفضو نقؿ السفارة االمريكية لمقدس ويحذر مف تبعاتيا:
جدد أيمف الصفدي وزير الخارجية األردني رفض األردف قرار نقؿ السفارة األميركية لمقدس وحذر مف
عماف يوـ
تبعاتو .وقاؿ الصفدي في مؤتمر صحفي مشترؾ مع وزير خارجية العراؽ إبراىيـ الجعفري في ّ

األحد (" ،)5/6بدوف قياـ الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا شرقي القدس فإف السالـ الشامؿ لف
يتحقؽ" ،وأشار إلى أنو بحث مع الجعفري القضية الفمسطينية وضرورة ايجاد أفؽ سياسي لكسر الجمود
وتحقيؽ "حؿ الدولتيف".

صحيفة القدس المقدسية2018/5/6 ،
"اعالف د ّكا" يؤكد رفض اعتراؼ الواليات المتحدة بالقدس "عاصمة" لالحتالؿ:
شدد اعالف دكا الصادر عف الدورة الخامسة واألربعيف لمجمس وزراء خارجية الدوؿ األعضاء في منظمة
اإلسالمي ،المنعقد في جميورية بنغالديش الشعبية ،عمى أف اعتراؼ الواليات المتحدة بالقدس
التعاوف
ّ
از لمشاعر المسمميف ،وخرقًا لموضع السياسي
"عاصمة" لمدولة العبرية ونقؿ سفارتيا إلييا يمثّؿ استفزًا
اضحا لمقانوف والق اررات الدولية.
والقانوني والتاريخي لممدينة ،وانتيا ًكا و ً

وأكد دعمو المبدئي لحؽ الشعب الفمسطيني في استعادة حقوقو غير القابمة لمتصرؼ ،ومنيا حقو في
تقرير المصير ،واستقالؿ دولة فمسطيف وسيادتيا عمى أساس حدود ما قبؿ  ،1967وعاصمتيا القدس
الشريؼ ،وحؽ الالجئيف الفمسطينييف في العودة إلى ديارىـ وفقا لمقانوف الدولي ولقرار الجمعية العامة
لألمـ المتحدة .194
وحمؿ إدارة الواليات المتحدة األمريكية المسؤولية الكاممة عف جميع تبعات خطوتيا غير القانونية ،التي
تساىـ في زيادة تفاقـ النزاع وفي تشجيع إفالت السمطة القائمة باالحتالؿ مف العقاب ،وأكد أف ىذه
الخطوة تبطؿ دور اإلدارة األمريكية المزعوـ "كوسيط لمسالـ" .ودعا الدوؿ األخرى إلى االمتناع عف دعـ
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قرار الواليات المتحدة األمريكية والى االلتزاـ بق اررات مجمس األمف ذات الصمة التي تحظر مثؿ ىذه
االنتقاالت غير القانونية لمبعثات الدبموماسية إلى القدس الشريؼ.
وأكد نتائج مؤتمر القمة اإلسالمية االستثنائي في ىذا الصدد ،التي اعتبرت نقؿ البعثات الدبموماسية إلى
القدس الشريؼ انتياكاً لمحقوؽ التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية لمشعب الفمسطيني وتقويضاً متعمداً
الدولي إلى أف يظموا ممتزميف بوضع القدس الشريؼ
لجميع "جيود السالـ" .ودعا جميع أعضاء المجتمع
ّ
الختامي
وبجميع ق اررات األمـ المتحدة ذات الصمة ،وذلؾ طبقاً لمق اررات ذات الصمة الواردة في البياف
ّ

االستثنائي في إسطنبوؿ واعالف إسطنبوؿ بشأف "الحرية لمقدس".
الصادر عف مؤتمر القمة اإلسالمية
ّ
وأداف السياسات والممارسات غير القانونية لمدولة العبرية ،السمطة القائمة باالحتالؿ ،ضد الشعب
الفمسطيني عمى األراضي الفمسطينية المحتمة ،ومنيا شرقي القدس ،ودعا إلى الوقؼ الكامؿ لجميع
االنتياكات اإلسرائيمية لمقانوف الدولي ،ويشمؿ ذلؾ اإلنياء الفوري لمحصار المفروض عمى قطاع غزة،
وجميع األنشطة االستيطانية االستعمارية ،وىدـ منازؿ الفمسطينييف ،وقتؿ المدنييف الفمسطينييف ،ومنيـ
األطفاؿ ،وجرحيـ واعتقاليـ ،والضـ غير الشرعي لشرقي لقدس المحتمة وتيويدىا ،وجميع المحاوالت
الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية لممدينة ،وطابعيا وتاريخيا ،واالستف اززات وأعماؿ التحريض التي
تقوـ بيا الدولة العبرية ،قوة االحتالؿ ،والمستوطنوف المحتموف ،في "الحرـ الشريؼ" وفي المسجد
األقصى .كما دعا إلى اإلفراج الفوري عف جميع السجناء والمعتقميف الفمسطينييف في السجوف ومراكز
االعتقاؿ اإلسرائيمية.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/5/6 ،
"الخارجية" :القدس ضحية يومية "إلعالف ترمب" المشؤوـ
قالت و ازرة الخارجية والمغتربيف الفمسطينية ،إف حكومة اليميف في الدولة العبرية ،تواصؿ استغالؿ إعالف
الرئيس األميركي دونالد ترمب المشؤوـ بشأف القدس ،الستكماؿ عمميات تيويدىا وفصميا عف محيطيا
الفمسطيني ،عبر تعميؽ االستيطاف وتزييؼ الحقائؽ وطمس ىويتيا وتغيير الواقع القانوني والتاريخي
لممدينة المقدسة.
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وأوضحت الخارجية يوـ اإلثنيف ( ،)5/7أف الجمعيات االستيطانية التيويدية أطمقت وبتمويؿ واسناد مف
المؤسسة الرسمية في دولة االحتالؿ ،عديد الممصقات واإلعالنات التي تتضمف دعوات لممشاركة في
استعدادا إلحياء ما يسمى
(مسيرات األعالـ) االستف اززية ،والحشود الضخمة الستباحة المسجد األقصى،
ً
بػ"يوـ القدس" ،وىي ذكرى احتالؿ الدولة العبرية لممدينة المقدسة .وأدانت الخارجية موجات التيويد

المتالحقة لشرقي القدس المحتمة ،والدعوات لتنظيـ مسيرات استف اززية فييا ،وحممت اإلدارة األمريكية
والحكومة اإلسرائيمية المسؤولية كاممة عف ىذه الخروقات الجسيمة لمقانوف الدولي والشرعية الدولية
وق ارراتيا.
حمؿ مسؤولياتو
وطالبت مجمس األمف ،بالدفاع عف ما تبقى مف مصداقيتو وارتيانو لمفيتو األمريكي وتَ ُّ
األخالقية والقانونية تجاه الشعب الفمسطيني عامة ،وشرقي القدس المحتمة عمى وجو الخصوص ،واإلسراع
في تنفيذ الق اررات األممية الخاصة بالحالة في فمسطيف وفي مقدمتيا القرار  .2334وأكدت الخارجية أف
اكتفاء الدوؿ ببيانات اإلدانة والشجب لالستيطاف ،وتقاعس المجتمع الدولي عف معاقبة الدولة العبرية كقوة
احتالؿُ ،يشجع حكومة المستوطنيف في "تؿ أبيب" عمى التمادي في انتياكاتيا الجسيمة لمقانوف الدولي
واتفاقيات جنيؼ والقانوف الدولي اإلنساني.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/5/7 ،
أردوغاف :مستقبؿ البشرية ستحدده القضية الفمسطينية
ىاجـ الرئيس التركي رجب طيب أردوغاف ما وصفو بػ"رياء" المجتمع الدولي في تحقيؽ "األمف والسالـ"،
مشددا عمى أف القضية الفمسطينية باتت رم از لكؿ المضطيديف في العالـ .وقاؿ أردوغاف -في كممة لو
ً
بمؤتمر "جبؿ الزيتوف" حوؿ القدس وفمسطيف في إسطنبوؿ :-إف ما يحدث في فمسطيف وخاصة في

القدس "يأتي ضمف جيود الظالميف إلضفاء الشرعية بؿ وحتى لمأسسة الظمـ".
وتابع أردوغاف ،إف صمت المجتمع الدولي تجاه استشياد العشرات واصابة اآلالؼ مف الفمسطينييف يشير
إلى مستقبؿ لف يعيش فيو أي شعب أو شخص في أماف .ورأى أف مستقبؿ البشرية ستحدده نتيجة
االمتحاف في موضوع فمسطيف والقدس" ،فإما أف تتجو البشرية نحو النور والحرية والقيـ األخالقية أو إلى
غياىب الظمـ واالضطياد" .وأعرب عف استغرابو لما كاف قالو رئيس الوزراء اإلسرائيمي األسبؽ أرييؿ
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شاروف بأف أكثر المحظات سعادة في حياتو ىي عندما يكوف في ميمة عمى ظير دبابة لقتؿ
الفمسطينييف .وتساءؿ الرئيس التركي :ىؿ تستطيعوف تخيؿ ذلؾ؟ ىذه ىي سجاياىـ وأخالقيـ .ودعا إلى
إصالح نظاـ األمـ المتحدة ،قائال :إنو ال يمكف استمرار نظاـ يترؾ أمف جميع البمداف في العالـ رىنا
لمصالح بؿ وحتى ألىواء خمس دوؿ فقط ،في إشارة إلى الدوؿ األعضاء في مجمس األمف الدائمة
العضوية.

المركز الفمسطيني لالعالـ2018/5/7 ،
الف ار :دوؿ أوروبية تدرس االعتراؼ بدولة فمسطيف
قاؿ سفير فمسطيف لدى االتحاد األوروبي عبد الرحيـ الفرا ،إف وزير الخارجية البمجيكي ديدييو رايندرز،
أكد خالؿ لقاء عقد الجمعة مع السفراء العرب المعتمديف في بروكسؿ ،أف بعض دوؿ االتحاد االوروبي
تدرس االعتراؼ بدولة فمسطيف ،وأف بالده مستعدة أف تكوف عمى رأس ىذه الدوؿ .وأشار إلى أف االتحاد
األوروبي جدد رفضو لق اررات االدارة االميركية بشأف القدس ،وأعرب عف قمقو ازاء خطوة نقؿ السفارة
منتصؼ الشير الجاري.

صحيفة القدس المقدسية2018/5/8 ،
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مقاالت وحوارات:
في نيساف /إبريؿ ..عشرات االعتداءات اإلسرائيمية عمى األقصى واإلبراىيمي:
قاؿ وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية الشيخ يوسؼ ادعيس ،إف المسجد األقصى خالؿ شير نيساف
الماضي شيد زيادة في أعداد مقتحميو ومدنسيو مف المستوطنيف بحجة األعياد ،ورعاية شرطة االحتالؿ
وجنوده ليـ وتأميف حمايتيـ ،وتزايدت الدعوات المتواصمة مف قبؿ ما تسمى منظمات الييكؿ المزعوـ
لالقتحامات الكبيرة ،حيث بمغت االقتحامات واالنتياكات والتدنيس واالبعاد  33انتياكا واعتداء.
وأوضح ادعيس أف مجمؿ االعتداءات الشير الماضي عمى المسجد األقصى واإلبراىيمي والمساجد
والمقابر والمقامات ،والمضايقات بمغت اكثر مف  128اعتداء وانتياكا ،فيما واصؿ االحتالؿ نيجو
بحصار المدينة والمسجد األقصى ،والتحكـ في دخوؿ المصميف ،وفي المسجد اإلبراىيمي منع االحتالؿ
في سابقة خطيرة إقامة اذاف صالة الجمعة ،واحرؽ مستوطنوه مسجدا في عقربا.
وبيف أف الحكومة اإلسرائيمية بدأت تسمح وتقرر أمو ار لـ تحصؿ منذ احتالؿ المدينة ،وسيطرتيا عمى
المسجد األقصى ،وآخرىا سماح محكمة االحتالؿ في القدس ،وألوؿ مرة بالصراخ داخؿ المسجد األقصى
المبارؾ بعبارة "شعب اسرائيؿ حي".
وذ ّكر أف حكومة االحتالؿ اتخذت في شير آذار الماضي خطوات مثيمة مف أبرزىا وأكثرىا خطورة تنظيـ
جماعات الييكؿ المزعوـ "طقوسا وتدريبا عمى ذبح قرابيف الفصح الييودي" عند السور الجنوبي لممسجد
األقصى المبارؾ ،وىذه المرة األولى التي تقاـ فييا طقوس ذبح القرابيف في منطقة مالصقة لممسجد
األقصى ،والحدث اآلخر والمتمثؿ بدعوة المستوطنيف إلفراغ المسجد األقصى مف أىمو المسمميف ليتسنى
لسوائب المستوطنيف اقتحامو وتنفيذ قرابيف "الفصح التوراتي" ،حيث عمقت رسائؿ عمى جدراف المدينة،
تطالب فييا أىالي القدس بإفراغ األقصى.
وأدى مستوطنوف صموات تممودية "بركة الكينوت" أماـ حائط البراؽ قرب المسجد األقصى ،وشيدت
الساحة تواجدا كبي ار لسوائب المستوطنيف ،وسجؿ ىذا الشير عودة المتطرؼ "ييودا غميؾ" ألداء صالة
عند باب القطانيف ،كما سجمت العديد مف االنتياكات أبرزىا انبطاح العديد مف المتطرفيف عمى األرض
داخؿ األقصى ،وأداء عدد منيـ صموات وشعائر تممودية ،وتضمنت االستماع إلى شروحات حوؿ
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أسطورة وأكذوبة الييكؿ المزعوـ ،وكما ىو في االقتحامات التي تتـ نفذ ضباط شرطة ومخابرات االحتالؿ
وعمماء آثار ،وطمبة مف المعاىد الدينية ،جوالت استكشافية في المسجد.
وشيد شير نيساف العديد مف حاالت االعتقاؿ واالبعاد لحراس وسدنة المسجد ،ولجنة االعمار ،ونصب
االحتالؿ ىذا الشير العديد مف الكاميرات التي تراقب المكاف والتحركات.
وكشؼ ادعيس أف االحتالؿ عبر طواقـ تابعة لمؤسساتو ،واصؿ حفرياتو التيويدية بمقبرة اليوسفية
المالصقة بسور القدس التاريخي مف جية باب األسباط ،ودنست مستوطنتاف القبور في مقبرة الرحمة،
ونبشت طواقـ تابعة لسمطات االحتالؿ قب ار يعود لعائمة العباسي بمقبرة باب الرحمة ،وسادت اجواء شديدة
التوتر المقبرة عشية اقداـ قوات االحتالؿ عمى انتياؾ المقبرة وتسييج جزء منيا ومحاولة اقتطاع مساحة
لصالح البناء التيويدي.
إلى ذلؾ واصؿ االحتالؿ إجراءاتو المشددة عمى بوابات المسجد وداخؿ باحاتو واتخذ اجراءات أمنية
صارمة بحؽ المصميف ،وعززت قوات االحتالؿ مف وجودىا بالبمدة القديمة ونشرت حواجزىا في الطرؽ
المؤدية إلى كنيسة القيامة ،تزامنا مع احتفاؿ الكنائس المسيحية األرثوذكسية في كنيسة القيامة بػ"سبت
النور" ،ومنعت أعدادا كبيرة مف المسيحييف والسياح األجانب مف الوصوؿ إلى كنيسة القيامة.
وفي خميؿ الرحمف وألوؿ مرة منع االحتالؿ رفع أذاف صالة الجمعة وعزز مف تواجده في كؿ مداخؿ
المسجد ،اضافة الى منعو رفع االذاف ( 58وقتا) طيمة الشير ،وأغمؽ المسجد يوميف متتاليف بحجة
االعياد ،ووضع اعالما اسرائيمية كبيرة عمى جدرانو امعانا في تيويده ،واعتمى مستوطنوف متطرفوف
سطحو واطمقوا مفرقعات ،وسط حفمة صاخبة حتى ساعة متأخرة مف الميؿ ،واقتحمت قوات االحتالؿ
اإلسرائيمي حي "بئر حرـ الرامة" وأغمقتو أماـ حركة المواطنيف ،لزيارة المستوطنيف لمموقع األثري وأقاموا
صموات تممودية بالمكاف .وفي السموع قضاء الخميؿ وبحماية جيش االحتالؿ ،ادى مستوطنوف طقوسا
تممودية في كنيسة رومانية.
وفي بيت لحـ اقتحـ مستوطنوف منطقة برؾ سميماف ،وانتشروا في البرؾ الثالث ،تحت حماية جنود
االحتالؿ ،وأدوا طقوسا تممودية.
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وفي سمفيت بيف ادعيس اف عشرات الجنود اقتحموا كفؿ حارس وأغمقوا عدة طرؽ ومداخؿ فرعية ،مف
أجؿ تأميف الحماية لممستوطنيف الذيف اعتادوا عمى تدنيس المقامات اإلسالمية الموجودة فييا.
وفي نابمس واستم ار ار لممسمسؿ الدامي بحؽ المساجد ،احرؽ مستوطنوف مسجد الشيخ سعادة في عقربا
وكتبوا شعارات تحريضية عنصرية ،وخالؿ العاـ الجاري اخطر االحتالؿ بوقؼ العمؿ والبناء في مسجد
جنوب الخميؿ ،وىاجـ مستوطنوف منازؿ منطقة المتواني وحاولوا إحراؽ مسجدىا.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/5/6 ،
قراءة حوؿ الوضع القانوني لمدينة القدس:
بقمم :أستاذ القانون الدولي حنا عيسى.

بتاريخ 1947/11/29ـ اتخذت الجمعية العامة لييئة األمـ المتحدة قرار رقـ )2(181 :الذي نص عمى
إنياء االنتداب البريطاني عمى فمسطيف وتقسيميا إلى دولتيف مع الحفاظ عمى اتحاد اقتصادي بينيما
وتحويؿ القدس بضواحييا إلى وحدة إقميمية مستقمة ذات وضع دولي خاص...
مف ىنا نرى بأف الحؿ الجذري لممشكمة الفمسطينية ال يمكف تحقيقو إال عمى أساس قرار  181الذي يمنح
كال شعبي فمسطيف حؽ الوجود المستقؿ المتكافئ .إال أف إسرائيؿ منذ قياميا حتى تاريخو تستمر بخرؽ
أصوؿ ميثاؽ ىيئة األمـ المتحدة ،الذي يطالب باالعتراؼ بحؽ كؿ شعب في تقرير المصير والسيادة
الوطنية واالستقالؿ ،وعالوة عمى ذلؾ استمرارىا غير المبرر في احتالؿ أراضي الغير المجاورة لحدودىا
عف طريؽ شنيا لمحروب المتعاقبة.
ففي عاـ  1967أتخذ مجمس األمف قرار رقـ  ،242الذي نص عمى سحب القوات اإلسرائيمية مف
األراضي التي احتمتيا خالؿ حرب حزيراف  1967وضرورة إحالؿ سالـ وطيد عادؿ في الشرؽ األوسط.
وبما أف االحتالؿ اإلسرائيمي بقي عمى األراضي الفمسطينية ( الضفة الغربية ،قطاع غزة والقدس
الشرقية) ،فإف البت في مستقبميا بعد انسحاب القوات اإلسرائيمية ليس مجرد ميمة إنسانية بؿ ىي قضية
ذات طابع دولي سياسي صرؼ وليا عالقة مباشرة بمسألة إحقاؽ الحقوؽ الوطنية الثابتة لمشعب
الفمسطيني.
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وتبدي األوساط الحاكمة اإلسرائيمية "حرصيا" بخاصة عمى القدس التي أعمنت إسرائيؿ قسميا الغربي
بصورة غير مشروعة عاصمة ليا منذ عاـ  .1950وكانت ىذه الخطوة المخالفة لمقانوف قد رفضت بحزـ
مف جانب المجتمع الدولي...وفي  7يونيو  .1967احتمت "إسرائيؿ" مدينة القدس بأكمميا .عقب عدوانيا
الذي بدأ في  5يونيو مف نفس العاـ ..وفي أغسطس عاـ  1980أقدمت "إسرائيؿ" عمى ضـ القدس
المحتمة .واعتبرتيا عاصمتيا الموحدة.
واذا الحظنا تاريخ الضـ .ضـ "إسرائيؿ" لمدينة القدس؛ وكذا تاريخ ما أقدـ عميو الكنيست اإلسرائيمي مف
تشريع القانوف األساسي .الذي فحواه :أف القدس عاصمة "إسرائيؿ" ،حيث نصت المادة األولى منو عمى
أف« :القدس الكاممة والموحدة ىي عاصمة "إسرائيؿ"» ( 30يوليو  .)1980وىو «القانوف/التشريع» .الذي
قاـ عمى أساسو الضـ ..نقوؿ :إذا الحظنا ىذا وذاؾ .يتبدى واضحاً أف "إسرائيؿ" :واف كانت .خالؿ
سالميا مع مصر .تخفي مطامعيا في تكريس ضـ القدس نيائياً وتوحيدىا تحت السيادة اإلسرائيمية؛ فإنيا
فيما يبدو لـ تعد تجد حاجة إلخفاء شيء بعد التوقيع عمى المعاىدة «المصرية  -اإلسرائيمية» (في26 :
مارس .)1979
واستناداً إلى قانوف الكنيست المشار إليو ،أصبحت "إسرائيؿ" تعتبر السيادة الكاممة عمى القدس حقاً ليا،
ال ينازعيا فيو أحد .ضاربة بعرض الحائط الق اررات التي صدرت عف مجمس األمف :إما تحذي اًر ليا مف
مغبة اتخاذ قرار كيذا (القرار رقـ  .)476أو استنكا اًر لمقرار اإلسرائيمي واعتباره باطال وفقاً لػ «الشرعية
الدولية» (القرار رقـ .478
والواقع .أف ىذه لـ تكف المرة األولى التي تضرب فييا "إسرائيؿ" بعرض الحائط .الق اررات الدولية ..إذ
يمثؿ قرار "إسرائيؿ" باتخاذ القدس عاصمة أبدية ليا .تحدياً صارخاً لمشرعية الدولية وق ارراتيا ..وفي
مقدمتيا :القرار رقـ  250لعاـ  .1968والقرار رقـ  253لعاـ  .1968الذي اعتبر جميع اإلجراءات
اإلدارية والتشريعية التي قامت بيا "إسرائيؿ"  -بما في ذلؾ مصادرة األراضي واألمالؾ  -التي مف شأنيا
أف تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني لمقدس .إجراءات باطمة.
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الق اررات الصادرة عن الجمعية العامة ومجمس األمن الدولي التابعة لهيئة األمم المتحدة بشأن القدس
"لمذكر ال الحصر" ,وهي :
 .1قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ ( 181د )2بتاريخ  29تشريف الثاني /نوفمبر . 1947
 .2قرر الجمعية العامة رقـ ( 273د )3بتاريخ  11أيار /مايو  ,1949قبوؿ إسرائيؿ عضوا في األمـ
المتحدة.
 .3قرار الجمعية العامة رقـ ( 303د )4بتاريخ  9كانوف األوؿ /ديسمبر  ,1949إعادة تأكيد وضع
القدس تحت نظاـ دولي دائـ.
 .4قرار الجمعية العامة رقـ ( 2253الدورة االستثنائية الطارئة  )5-بتاريخ  4تموز/يوليو  ,1967دعوة
إسرائيؿ إلى إلغاء التدابير المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس واالمتناع منيا في المستقبؿ .
 .5قرار الجمعية العامة رقـ ( 2254الدورة االستثنائية الطارئة  )5-بتاريخ  14تموز /يوليو ,1967إبداء
األسؼ لمتدبير التي اتخذتيا إسرائيؿ لتغيير وضع مدينة القدس .
 .6قرار الجمعية العامة رقـ ( 2851د )26بتاريخ  20كانوف األوؿ /ديسمبر ,1971مطالبة إسرائيؿ باف
تمغي جميع اإلجراءات لضـ أو استيطاف األراضي المحتمة ,والطمب مف المجنة الخاصة االستمرار في
عمميا .
 .7قرار الجمعية العامة رقـ ( 2949د)27بتاريخ  8كانوف األوؿ /ديسمبر ,1972التعبير عف القمؽ
الشديد الستمرار االحتالؿ اإلسرائيمي لألراضي العربية ,ومناشدة الدوؿ جميعا أال تعترؼ بالتغييرات التي
قامت بيا إسرائيؿ في األراضي العربية المحتمة واف تتجنب أعماال ,بما في ذلؾ المعونة  ,التي يمكف أف
تشكؿ اعترافا بذلؾ االحتالؿ .
 .8قرار الجمعية العامة رقـ  207/35بتاريخ 16كانوف األوؿ  /ديسمبر , 1980إدانة العدواف اإلسرائيمي
عمى لبناف و الشعب الفمسطيني بشدة ,والتأكد مف جديد عمى الرفض الشديد لقرار إسرائيؿ بضـ القدس .
 .9قرار الجمعية العامة رقـ  A/ES-10/L.22بتاريخ  21ديسمبر/كانوف االوؿ  ،2017الذي يطالب
الجميع بعدـ تغيير طابع مدينة القدس الشريؼ أو مركزىا أو تركيبتيا الديمغرافية ،ويؤكد أف أي قرار
ينص عمى ذلؾ ىو الغ وباطؿ وليس لو أي أثر قانوني ،ما اعتبر صفعة لقرار الرئيس األميركي دونالد
ترمب االعتراؼ بالقدس عاصمة إلسرائيؿ.
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 .10قرار مجمس األمف رقـ  )1968( 250بتاريخ  27نيساف /ابريؿ ,1968دعوة إسرائيؿ عف االمتناع
عف إقامة العرض العسكري في القدس .
 .11قرار مجمس األمف رقـ  )1968( 251بتاريخ  2أيار /مايو ,1968إبداء األسؼ العميؽ عمى إقامة
العرض العسكري في القدس .
 .12قرار مجمس األمف رقـ  )1968( 252بتاريخ  21أيار /مايو ,1968دعوة إسرائيؿ إلى إلغاء جميع
إجراءاتيا لتغيير وضع القدس .
 .13قرار مجمس األمف رقـ  )1969( 267بتاريخ  3تموز/يوليو ,1969دعوة إسرائيؿ مجددا إلى إلغاء
جميع اإلجراءات التي مف شانيا تغيير وضع القدس .
 .14قرار مجمس األمف رقـ  )1969( 271بتاريخ  15أيموؿ  /سبتمبر ,1969أدانو إسرائيؿ لتدنيس
المسجد األقصى ,ودعوتيا إلى إلغاء جميع اإلجراءات التي مف شانيا تغيير وضع القدس.
 .15قرار مجمس األمف رقـ  )1971( 298بتاريخ  25أيموؿ  /سبتمبر ,1971األسؼ لعدـ احتراـ
إسرائيؿ لق اررات األمـ المتحدة الخاصة بإجراءاتيا لتغيير وضع القدس .
 .16قرار رقـ  )1980( 465بتاريخ  1آذار /مارس  ,1980مطالبة إسرائيؿ بتفكيؾ المستوطنات و
التوقؼ عف التخطيط لممستوطنات وبنائيا في األراضي العربية المحتمة ,بما فييا القدس.
 .17قرار رقـ  )1980( 476بتاريخ  30حزيراف /يونيو  ,1980إعالف بطالف اإلجراءات التي اتخذتيا
إسرائيؿ لتغيير طابع القدس.
 .17قرار مجمس األمف  )1980( 478بتاريخ  20آب  /أغسطس  ,1980عدـ االعتراؼ ب " القانوف
األساسي "بشاف القدس ودعوة الدوؿ إلى سحب بعثاتيا الدبموماسية منيا.
 .18قرار رقـ  )2016( 2334بتاريخ  2016/12/23عدـ شرعية إنشاء إسرائيؿ لممستوطنات في
األراضي الفمسطينية المحتمة منذ عاـ 1967ـ.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/5/7 ،
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ما أىداؼ تسميـ السمطة أربعة أحياء مقدسية؟
يرى محمالف سياسياف أف مطالبة الواليات المتحدة لػ"إسرائيؿ" تسميـ أربعة أحياء شرقي القدس لمسمطة
الفمسطينية ،تأتي في سياؽ ما يعرؼ بػ"صفقة القرف" ،التي تعيد الفمسطينيوف بإفشاليا لدورىا في تصفية
القضية الفمسطينية.
ووفؽ ما نشر مؤخ ار في وسائؿ اإلعالـ ،فقد عرض مسؤولوف كبار في اإلدارة األميركية عمى وزير جيش
االحتالؿ أفيغدور ليبرماف ،خطة بموجبيا "يطمب مف تؿ أبيب في المرحمة األولى االنفصاؿ عف أربعة
أحياء في شرقي القدس الشرقية ،ىي مخيـ شعفاط وجبؿ المكبر والعيساوية وأبو ديس ،لتنقؿ إلى السمطة
الفمسطينية ،وفصميا عف القدس".
وقاؿ المحمؿ السياسي أمجد شياب ،المختص في شؤوف القدس ،معقبا عمى ىذه الخطة ":إف ىدؼ
االحتالؿ ىو التخمص مف التجمعات السكانية المزدحمة لصالح التفوؽ الديموغرافي الييودي في القدس"،
وأضاؼ أف نسبة المقدسييف حاممي اليويات الزرقاء ستصبح ضئيمة جدا ،وبالتالي تثبيت ييودية القدس
وسيطرة االحتالؿ عمى المدينة.
يعد ىذه األحياء المكتظة ،عبئا عمى بمدية
وأشار لػ "المركز الفمسطيني لإلعالـ" إلى أف االحتالؿ ّ
االحتالؿ؛ ألف الفمسطينييف يسيطروف عمى معظـ أراضييا.
وأوضح "شياب" أف االحتالؿ سيدعي مف خالؿ ذلؾ ،أنو تنازؿ عف بعض المناطؽ لمفمسطينييف ،بدال
مف القدس القديمة ،التي تضـ بجنباتيا أقدس مقدسات المسمميف ،وىي المسجد األقصى والمناطؽ
األثرية.
ويرى أف وجود السمطة الفمسطينية في ىذه األحياء مف شأنو أف يضبط األوضاع فييا ،كونيا أصبحت
قنبمة موقوتة في السنوات األخيرة تؤرؽ االحتالؿ.
أهداف االحتالل
ويحذر األميف العاـ لحركة المبادرة الوطنية الفمسطينية ،الدكتور مصطفى البرغوثي ،مف مخاطر نقؿ
األحياء ،ويرى أنيا تأتي في سياؽ ما يعرؼ بػ"صفقة القرف" (الخطة األمريكية لتسوية الصراع في
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المنطقة ويرى فييا مراقبوف تصفية لمقضية الفمسطينية) ،وتحمؿ بطياتيا ثالثة أىداؼ ،أوليا ،أف الترويج
لخطة نقؿ األحياء الفمسطينية ىو الترويج لضـ وتيويد القدس.
وأضاؼ أف اليدؼ اآلخر ،محاولة تنفيذ عممية تطيير عرقي عنصري لمقدس مف خالؿ سحب اليويات
المقدسية مف حوالي  130ألفا مف المقدسييف( ،مجموع سكاف األحياء األربعة ،بيدؼ تعديؿ التركيبة
السكانية لمدينة القدس لصالح الييود الصياينة).
وأشار إلى أف اليدؼ الثالث ،محاولة التحضير والترويج لمفكرة الخبيثة والمرفوضة فمسطينيا ،باستبداؿ
مدينة القدس عاصمة لفمسطيف ،بأحياء أو بمدات في محيطيا مثؿ أبو ديس ،والعمؿ في الوقت نفسو
عمى إخماد المقاومة الشعبية في ىذه األحياء ،والتي تميزت بالتصاعد والبسالة منذ سنوات.
األحياء األربعة
يشار إلى أف جبؿ المكبر يبمغ عدد سكانو حوالي  30ألؼ نسمة ،ويعاني مف اإلىماؿ والتيميش كغيره
مف األحياء الفمسطينية ،ولـ تخصص لو بمدية االحتالؿ أية ميزانية ،ليبقى بدوف خدمات أساسية ،لكنو
عرؼ بمقاومتو لالحتالؿ الصييوني ،إذ نفذ عدد مف أبنائو عمميات دىس ضد االحتالؿ وجنوده.
أما مخيـ شعفاط شرقي القدس فقد تأسس أوائؿ عاـ  ،1964ونقؿ إليو سكانو مف حارة الشرؼ بالبمدة
القديمة مف المدينة ،وجميعيـ ممف ىجروا مف بمداتيـ وقراىـ في األراضي المحتمة عاـ  ،1948ويبمغ
عدد سكانو حوالي  80ألفا ،وقد أحاط االحتالؿ المخيـ بجدار عازؿ وجعؿ حاج از عسكريا بينو وبيف
القدس ،ثـ أحاطت بو العمارات السكنية العالية نظ ار لحرص السكاف عمى اإلقامة داخؿ حدود بمدية
االحتالؿ حفاظا عمى بعض حقوقيـ التي يحاوؿ االحتالؿ انتزاعيا.
وقد خرج العديد مف أبناء المخيـ لتنفيذ عمميات ضد االحتالؿ منيـ .:الشييد إبراىيـ العكاري ،والشييد
وساـ فرج ،والشييد أحمد صالح ،والشييد مصطفى نمر ،والشييد محمد عمي ،وآخروف.
أما قرية العيساوية تقع إلى الشماؿ الشرقي مف البمدة القديمة لمقدس ،يبمغ عدد سكانيا حوالي  20ألفا،
وحرمت سمطات االحتالؿ القرية مف أراضييا وصادرتيا لصالح المستوطنات والجدار وما يسمى "الحديقة
ّ

القومية".
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وتتعرض القرية العتداءات عديدة واغالقات واقتحامات منذ سنوات طويمة ،واعتقؿ العشرات مف أطفاليا
وىدـ العشرات مف منازليا ومنشآتيا التجارية ،بحجة عدـ الترخيص.
أما بمدة ابو ديس فتقع شرقي القدس ،وأقاـ االحتالؿ عاـ  2005عمى الحدود الفاصمة بينيا والقدس،
جدار عازالً يمنع أىالييا مف زيارة المسجد األقصى وممارسة حياتيـ اليومية بسيولة وتنقالتيـ بشكؿ
ًا
اعتيادي.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/5/7 ،
مستوطنا لألقصى خالؿ أبريؿ:
إحصائية ترصد اقتحاـ 3747
ً

ذكرت إحصائية أعدىا "مركز القدس لدراسات الشأف اإلسرائيمي والفمسطيني" أف شير نيساف شيد ارتفاعاً
في أعداد المستوطنيف المقتحميف لممسجد األقصى ،وذلؾ بسبب دعوات تيويدية القتحامو خالؿ األعياد
اليودية التي شيدىا الشير.
ووفؽ إحصائية المركز فإف  3747مستوطناً بينيـ طالب "الييكؿ المزعوـ" وعناصر مف جيش االحتالؿ
بمباسيـ العسكري ،اقتحموا األقصى مف جية باب المغاربة وتحت حماية مشددة مف قوات االحتالؿ
والوحدات الخاصة ،عدا عف االؼ السائحيف.
أعيادا ييودية ،والتي تستغميا جماعات "الييكؿ المزعوـ" لمتحريض عمى
وشيد منتصؼ شير نيساف
ً

اقتحاـ األقصى ،وتأدية طقوس تممودية فيو ،األمر الذي شيدتو باحات األقصى فعالً.

عددا مف العامميف في األقصى مف حراس ومعتكفيف
كما وطالت انتياكات االحتالؿ بحؽ األقصىً ،
ومدافعيف عنو ،حيث اعتقمت حارس األقصى عرفات نجيب ،خالؿ محاولتو الدخوؿ الى المسجد مف

جية باب حطة في الثامف عشر مف نيساف المنصرـ ،وكانت مخابرات االحتالؿ استدعت  4حراس مف
المسجد بجانب عرفات لمتحقيؽ معيـ بمركز اعتقاؿ وتوقيؼ "القشمة" في باب الخميؿ بالقدس القديمة،
وىـ :حمزة النبالي ،ولؤي أبو السعد ،وخميؿ الترىوني ،وفادي عمياف ،وسممت اثنيف منيـ قرار باالبعاد
عف المسجد االقصى لمدة أسبوع.
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كذلؾ اعتقمت قوات االحتالؿ في الواحد والعشريف مف نيساف ،المقدسي رائد الزغير أحد موظفي لجنة
اإلعمار التابعة لألوقاؼ االسالمية في القدس ،مف مكاف عممو داخؿ المسجد األقصى المبارؾ.
مستمر في نسبة االقتحامات ،حيث يشيد كؿ
ًّا
تصاعدا
أف ىناؾ
ً
وفي قراءتو لألرقاـ أشار المركز إلى ّ

شير مف العاـ  ،2018زيادة بنسبة تصؿ الى  %30عف الشير المقابؿ مف العاـ  ،2017واذا ما أخذنا
أف مجموع االقتحامات في العاـ  2017وصمت إلى  30الفاً ،أي بمعدؿ  2500شيرياً،
بعيف االعتبار ّ

فإف الرقـ أعاله في حاؿ استم ارره سيصؿ بمجموع االقتحامات إلى ما يزيد عف  40ألؼ في العاـ
ّ
 ،2018بعد أف كاف العدد في العاـ  ،2009ال يزيد عف .6000

ويكأف األمر
اجعا في تغطية ىذه االقتحامات،
ّ
عواد ،إلى ّ
أف ىناؾ تر ً
وأشار مدير مركز القدس عماد أبو ّ
أف ذلؾ جاء ضمف السياسة العامة ،والتي تقودىا بعض الدوؿ ،والتي تيدؼ إلى
أصبح اعتياديًّا ،مرجحاً ّ

إخماد صوت الحؽ الفمسطيني ،المؤكد عمى حقوقو التاريخية في القدس.

أف استمرار اليجمة الحالية ،دوف أف يكوف ىناؾ حراؾ حقيقي ،وموقؼ رسمي محمي
عواد ّ
وأضاؼ أبو ّ
الميودة لمقدس ،فإننا سنكوف أماـ المرحمة األكثر خط اًر ،التي
وعربي جاد ،وفي ظؿ الحممة األمريكية
ّ
تواجو المسجد األقصى ،والمقدسات الفمسطينية بشكؿ عاـ ،ويأتي ذلؾ في ظؿ الشيية المفتوحة لميميف
بالسيطرة عمى األقصى ،والعوامؿ اإلقميمية التي جعمت مف القضية الفمسطينية في قاع أولويات الكثيريف.
مف جانبو ،ح ّذر الكاتب والباحث في الشأف الصييوني عالء الريماوي ،مف وجود أوساط يمينية ،كأمناء
الييكؿ ،ورجاؿ الييكؿ وغيرىما ،والمذيف يضغطوف باتجاه السماح ليـ بالصالة وأداء الطقوس الدينية في
باحات المسجد األقصى ،وقد تمكنت الكثير مف المجموعات مف ذلؾ ،بفعؿ األعداد الكبيرة في االقتحاـ
الواحد ،وفي ظؿ تجاىؿ الشرطة اإلسرائيمية ليذه االنتياكات.
أعده
أف اليميف المتطرؼ والذي يسعى لبناء الييكؿ المزعوـ ،بعد أف انجز بناء المذبح و ّ
ونوه الريماوي ّ
ّ
لمنقؿ لممسجد ،يمقى دعماً ومساندة كبيرة مف متطرفي اليميف في الكنيست وتحديداً حزب البيت الييودي،
أف المخطط االحتاللي في
والذي يرى بالتيارات اليمينية المتطرفة ،خزانو االنتخابي ،وأضاؼ الريماويّ ،

أف استمرار اليجمة دوف حراؾ ،عمى كافة
تيويد المسجد األقصى ،يسر وفؽ الخطط المرسومة ،محذ اًر ّ

األصعدة ،سيفتح شيية اليميف لممزيد مف التدنيس.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/5/8 ،
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