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الخبر الرئيس:
مستوطنا اقتحموا األقصى في "يوـ توحيد
أكثر مف 1450
ً

القدس"

أبرز العناوين:
 االحتالؿ يناقش مشروع قرار يخصص  60مميوف شيكؿ لحفريات القدس
 مواجيات في أحياء القدس المحتمة وتضييؽ عمى المقدسييف
 حكومة االحتالؿ توافؽ عمى مشروع تمفريؾ يربط غربي القدس بالبمدة القديمة
 حكومة االحتالؿ تخصص  2مميار شيكؿ لفرض السيادة عمى القدس
رسميا
 ترمب يفتتح السفارة األمريكية بالقدس
ً

 تركيا تح ّذر مف تراجع دوؿ إسالمية وعربية عف نصرة القدس
 غرينبالت :نقؿ السفارة إلى القدس شرط لتحقيؽ "السالـ"
يدا و 2884جريحاً عمى حدود غزة في "مميونية الزحؼ"
 63 شي ً
" القدس الدولية" تطمؽ نداء القدس لنصرة فمسطيف

***

شؤون المقدسات:
االحتالؿ يناقش مشروع قرار يخصص  60مميوف شيكؿ لحفريات القدس:
ستموؿ الحفريات
قالت صحيفة "إسرائيؿ اليوـ" ،يوـ األربعاء ( ،)5/9إف حكومة االحتالؿ اإلسرائيمي،
ّ
األثرية بالقرب مف "مدينة داود" في القدس بتكمفة  60مميوف شيكؿ .وستطرح ميري ريغؼ" ،وزيرة الثقافة
والرياضة" اإلسرائيمية ،مشروع القرار عمى طاولة الحكومة يوـ األحد القادـ .وستقوـ بأعماؿ الحفريات
جمعية "إلعاد" االستيطانية ،وتدير ىذه الجمعية حديقة "مدينة داود الوطنية" ،وتحظى أعماليا بإشراؼ
"سمطة اآلثار" اإلس ارئيمية.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/5/9 ،
طواقـ االحتالؿ تفصؿ جزًءا مف مقبرة الرحمة إلنشاء حديقة:

فصمت طواقـ تابعة لػ"سمطة الطبيعة" اإلسرائيمية ،بحراسة قوة عسكرية معززة ،يوـ األربعاء ( ،)5/9جزًءا

اقتطعتو مف مقبرة باب الرحمة المالصقة بالجدار الشرقي لممسجد األقصى المبارؾ ،إلنشاء حديقة وىمية،

يطمؽ عمييا "حدائؽ وطنية"ػ واعتدت قوات االحتالؿ عصر األربعاء ،عمى رئيس لجنة رعاية المقابر
االسالمية في القدس مصطفى أبو زىرة بالضرب ،خالؿ محاولتو ومجموعة مف المواطنيف منع طواقـ
تابعة لػ"سمطة الطبيعة" ،وضع حاجز حديدي لفصؿ جزء مف مقبرة باب الرحمة.
وجيت شخصيات ووجياء وقوى بمدة سمواف ،دعوات لممواطنيف المقدسييف عامة ،وأىؿ
وفي السياؽّ ،

لمتوجو عقب صالة الجمعة إلى مقبرة باب الرحمة لتنظيـ وقفة واعتصاـ حاشد فييا
سمواف خاصة،
ّ
احتجاجا عمى استيدافيا مف االحتالؿ .وقمعت قوات االحتالؿ الفعالية ،كما اعتقمت  6مقدسييف ،واعتدت
عمى الطواقـ الصحفية التي كانت متواجدة لتغطية الحدث.
ردا عمى
ونفذ عشرات المواطنيف ،يوـ السبت ( ،)5/12حممة تطوعية لتنظيؼ مقبرة باب الرحمةً ،

محاوالت االحتالؿ "اإلسرائيمي" السيطرة عمييا.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/5/12 ،
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مستوطنا اقتحموا األقصى في "يوـ توحيد القدس":
أكثر مف 1450
ً

كشفت مصادر عبرية ،يوـ األربعاء ( ،)5/9عف سماح شرطة االحتالؿ المتمركزة في المسجد األقصى

المبارؾ ،لمفتيات الييوديات دخوؿ المسجد بفستاف االحتفاؿ "بات متزافا" .وأوضحت أف "جماعات المعبد"
أدخمت ،األحد الماضي ،فتاة ييودية متطرفة إلى األقصى ،وىي ترتدي فستاف االحتفاؿ بػ"عيد التكميؼ"،
وتـ االحتفاؿ بيذه الفتاة
وىو نفس شكؿ الفستاف الذي ترتديو العرائس الييوديات ً
أيضا في يوـ الزفاؼّ ،

داخؿ األقصى ،دوف أف يتـ اعتراضيا أو منعيا ،أو طردىا الرتدائيا مالبس "طقسية" .ىذا ،واقتحـ 47
مستوطنا باحات المسجد األقصى يوـ األربعاء ،مف جية "باب المغاربة" بحماية عسكرية إسرائيمية.
ً
مستوطنا ،وست ُمجندات ،و 75مف طمبة المعاىد التممودية ،يوـ الخميس ( ،)5/10المسجد
واقتحـ 44
ً

األقصى المبارؾ ،مف باب المغاربة ،بحراسة مشددة مف قوات االحتالؿ اإلسرائيمي الخاصة.

وقاؿ المنسؽ اإلعالمي بدائرة األوقاؼ اإلسالمية في مدينة القدس المحتمة فراس الدبس ،إف نحو  60ألفاً
شاركوا بصالة الجمعة ( )5/11برحاب المسجد األقصى المبارؾ .وتزامنت صالة الجمعة مع إجراءات
مشددة فرضتيا سمطات االحتالؿ عمى المدينة المقدسة ،خالؿ استعداداتيا األمنية غير المسبوقة في
ّ
القدس لالحتفاؿ بنقؿ السفارة األميركية إلى المدينة المقدسة بعد عدة أياـ.
مستوطنا يوـ األحد ( ،)5/13بالتزامف مع ما يسميو االحتالؿ "يوـ
واقتحـ األقصى ما يزيد عمى 1450
ً

توحيد القدس" ،أو استكماؿ احتالؿ المدينة .وفي وقت سابؽ مف صباح األحد ،اعتدت شرطة االحتالؿ

عمى موظفي دائرة األوقاؼ اإلسالمية في المسجد األقصى ،داخؿ باحاتو ،كما اعتقمت أحدىـ بعدما
حاولوا منع مستوطنيف ييود مف أداء صموات عمنية داخؿ باحات المسجد.
عنصر
ًا
واقتحـ  38مستوطناً ييودياً المسجد األقصى يوـ اإلثنيف ( ،)5/14إضافة إلى  12جندياً و35
مف أفراد الشرطة اإلسرائيمية .كما رفع المستوطنوف العمـ اإلسرائيمي قبالة “باب القطانيف” وأماـ قبة

المشرفة والتقطوا الصور وىـ يحمموف العمـ ،حيث قامت الشرطة اإلسرائيمية بحمايتيـ .فيما اقتحـ
الصخرة
ّ
مستوطنا المسجد األقصى يوـ الثالثاء ( )5/15مف جية باب المغاربة وسط حماية عسكرية
نحو 56
ً

مكثفة مف قوات االحتالؿ.

واستنكرت حركة حماس اقتحاـ آالؼ المستوطنيف المسجد األقصى المبارؾ ورفع العمـ اإلسرائيمي في
يعد عربدة إسرائيمية بغطاء أمريكي.
باحاتو .وقاؿ الناطؽ باسـ الحركة عبد المطيؼ القانوع ،إف االقتحاـ ّ
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وشدد عمى أف االقتحاـ يتطمب مواقؼ عربية واسالمية مف كؿ المستويات ضد االحتالؿ ،وداعمة لمشعب
الفمسطيني ومعززة لصموده .ودعا القانوع أبناء الشعب الفمسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتمة وكؿ
خطوط التماس إلى االلتحاـ مع العدو واالحتشاد في مسيرات العودة وتصعيد انتفاضة القدس ومواجية
االحتالؿ وقطعاف مستوطنيو.
وقاؿ وزير الدولة لشؤوف اإلعالـ ،الناطق الرسمي باسم الحكومة األردنية محمد المومني ،إف سفارة
عبر عف
بالده في "تؿ أبيب"ّ ،
قدمت يوـ األحد ،مذكرة احتجاج دبموماسية لو ازرة الخارجية اإلسرائيمية ،تُ ّ

إدانة المممكة الشديدة لالقتحامات االستف اززية لممتطرفيف لباحات المسجد األقصى المبارؾ ،وطالبت بوقفيا
وحمؿ المومني الحكومة اإلسرائيمية كامؿ المسؤولية عف سالمة المسجد األقصى المبارؾ،
فو اًر.
ّ
واالنتياكات التي تُرتكب ضده مف الجماعات المتطرفة والمستوطنيف .وشدد عمى ضرورة التوقؼ الفوري

عف مثؿ ىذه اإلجراءات االستف اززية والحفاظ عمى الوضع التاريخي القائـ في المكاف ،واحتراـ الدور
األردني في رعاية المقدسات في شرقي القدس الذي اعترفت بو "معاىدة السالـ" بيف البمديف.
حممت دولة قطر ،الحكومة اإلسرائيمية المسؤولية عف أية أضرار تمحؽ بالحرـ القدسي الشريؼ نتيجة
و ّ
تمس المقدسات اإلسالمية في
تمؾ االنتياكات" .وأكدت رفضيا "أية انتياكات تتعمؽ بحقوؽ العبادة أو ّ

أرض فمسطيف" .وحذرت "مف تداعيات تمؾ الممارسات غير المشروعة عمى المنطقة والعالـ" .ودعت
الدوحة المجتمع الدولي إلى "القياـ بمسؤوليتو األخالقية والقانونية لحماية المسجد األقصى الشريؼ
والمقدسات الدينية في فمسطيف".

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"،
2018/5/14
شؤون المقدسيين:
وفد أوروبي يتفقد العائالت الميددة باإلخالء مف منازليا بالشيخ جراح
حي الشيخ
تفقّد وفد مف الدبموماسييف األوروبييف ومديرة مؤسسة "عير عميـ" التي تُعنى بمراقبة االستيطاف ّ
جراح بالقدس المحتمة لالطالع عمى قضايا العائالت المنوي إخالئيا قريبا مف الجمعيات االستيطانية.
حي إف الوفد األوروبي استمع مف عائالت الصباغ وقنيبي
وقاؿ محمد الكسواني المتحدث باسـ ال ّ
وشماسنة التي تـ تيجيرىا مف منزليا قبؿ عدة أشير إلى حيثيات قضاياىـ في المحاكـ .وأضاؼ أنو مف
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المقرر أف تعقد جمسة خالؿ الشير الجاري في المحكمة لبحث قضية عائمتي قنيبي والصباغ الميددتيف
باإلخالء .وأشار إلى أف الوفد األوروبي وعد بممارسة الضغوط عمى الحكومة اإلسرائيمية لوقؼ مسمسؿ
تشريد العائالت الفمسطينية مف منازليا.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/5/9 ،
االحتالؿ يصادر منشأة تجارية ويستولي عمى قطعة أرض في القدس:
صغيرا ،يقع بالقرب مف الحاجز العسكري "الكونتينر" بحجة
صادرت قوات االحتالؿ ،يوـ األربعاء ،كش ًكا
ً

أف البناء غير المرخص ،كما أخطرت أصحاب منشآت أخرى باليدـ والمصادرة لمسبب ذاتو .مف جية

أخرى ،استولت سمطات االحتالؿ يوـ الخميس ( ،)5/10عمى قطعة أرض تعود ألحد سكاف بمدة
العيسوية وسط القدس المحتمة ،بحجة "المنفعة العامة".
وفي السياؽ ،اقتحمت طواقـ تابعة لبمدية االحتالؿ في مدينة القدس المحتمة ،يوـ اإلثنيف (،)5/14
عددا مف منازؿ المواطنيف في أحياء متعددة ببمدة سمواف جنوب المسجد األقصى
بحراسة عسكرية مشددةً ،

تمييدا ليدميا ،بحجة البناء دوف ترخيص.
المبارؾ ،ألخذ مقاساتيا،
ً

المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/5/14 ،

مواجيات في أحياء القدس المحتمة وتضييؽ عمى المقدسييف:
قاؿ الناطؽ باسـ لجاف المقاومة الشعبية في أبو ديس ،ىاني حمبية ،إف البمدة شيدت ظير األربعاء
( )5/9مواجيات عنيفة مع قوات االحتالؿ بعد اقتحاميا ،وذلؾ مع اقتراب ذكرى النكبة الفمسطينية.
وأشار حمبية إلى أف فصائؿ العمؿ الوطني في أبو ديس ،كانت قد دعت لمسيرات واحتكاؾ عمى نقاط
التماس مع جيش االحتالؿ اإلسرائيمي ،مع اقتراب الذكرى الػ  70لمنكبة .وأضاؼ" :المواجيات مع
مجندة بشكؿ مباشر بعد رشؽ الحجارة
االحتالؿ
ّ
اشتدت لمغاية ،بعدما تم ّكف أحد الشباف مف إصابة ّ
باتجاىيا ،ما أدى إلى إصابتيا بحالة إغماء" .وأفادت مصادر عبرية أف شباف فمسطينييف استيدفوا

مركبات الييود بالحجارة قرب بمدة "حزما" الواقعة شمالي شرؽ القدس ،الفتة إلى عدـ وقوع إصابات.
وقمعت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،مساء األحد ( ،)5/13مسيرة في مدينة القدس المحتمة منددة
باحتفاالت االحتالؿ بذكرى احتالؿ المدينة المقدسة .واعتدت قوات االحتالؿ عمى مواطنيف تجمعوا
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لمتصدي لممستوطنيف في باب العمود ،وباب الساىرة ،وشارع السمطاف سميماف .وأفادت مصادر محمية،
بأف قوات االحتالؿ اعتدت بالضرب عمى مراسؿ صوت فمسطيف الصحافي محمد عبد ربو وأصابتو
برضوض.
وعززت انتشار
شددت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ اإلثنيف ( ،)5/14اجراءاتيا العسكريةّ ،
و ّ
عناصرىا ووحداتيا الخاصة ودورياتيا الراجمة والمحمولة والخيالة في مدينة القدس المحتمة ،تزامناً مع
احتفاالت االحتالؿ بنقؿ السفارة األميركية مف "تؿ أبيب" إلى القدس المحتمة .وشممت اجراءات االحتالؿ
إغالؽ محيط القدس القديمة ،مف المنطقة الممتدة مف أحياء وادي الجوز والطور والشيخ جراح وسمواف
وصوالً إلى منطقة باب الخميؿ في الجية الغربية مف سور القدس التاريخي ،فضالً عف إغالؽ العديد مف
الشوارع والطرقات غربي المدينة ،وقرب محيط موقع السفارة.
اطنا بينيـ  23باالختناؽ نتيجة استنشاؽ الغاز المسيؿ لمدموع الذي أطمقو جنود
وأصيب أكثر مف  35مو ً

االحتالؿ بكثافة خالؿ مواجيات عنيفة دارت بمحيط الحاجز العسكري القريب مف مدخؿ مخيـ قمنديا
شماؿ القدس المحتمة .وكانت مسيرة مركزية انطمقت -لمناسبة مرور  70عاما عمى النكبة  -مف مركز
راـ اهلل باتجاه حاجز قمنديا ،رفع فييا المشاركوف والمشاركات األعالـ الفمسطيني ومفاتيح العودة ،والفتات
بمغات متعددة تؤكد حؽ العودة.
كما أصيب عدد مف الشباف المقدسييف برصاص قوات االحتاللفي مواجيات عنيفة اندلعت مساء اإلثنيف،
ضد قوات االحتالؿ في مخيـ شعفاط وسط القدس ،وبمدة أبوديس جنوب شرؽ المدينة احتجاجاً عمى نقؿ
السفارة األمريكية الى القدس .وفي سياؽ مشابو ،اعتدت قوات االحتالؿ عمى مظاىرة قرب منطقة "رأس
قبسة" الواصؿ بيف بمدتي العيزرية وأبو ديس ،واستيدفتيا بالقنابؿ الغازية واألعيرة المطاطية ،ما أدى إلى
إصابة العشرات بحاالت اختناؽ.
وقمعت قوات االحتالؿ تظاىرة شارؾ فييا العشرات مف أبناء القدس واألراضي المحتمة عاـ  ،48بالقرب
امنا مع بدء التحضيرات النطالؽ حفؿ افتتاح ىذه
مف مبنى السفارة األمريكية في القدس المحتمة وذلؾ تز ً

السفارة .واعتدت شرطة االحتالؿ عمى بعض المتظاىريف منيـ رئيس لجنة المتابعة محمد بركة والنائب
أحمد الطيبي ،وآخريف ،وصادرت األعالـ الفمسطينية مف المتظاىريف ،واعتقمت  10منيـ .ومنعت شرطة
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االحتالؿ الحافالت القادمة مف المثمث والجميؿ مف الوصوؿ إلى القدس ،فيما حولت المدينة إلى ثكنة
عسكرية.
حي الجالية االفريقية المالصؽ لممسجد األقصى مف
واندلعت مواجيات عنيفة مساء اإلثنيف بالقرب مف ّ
جية باب الناظر "المجمس" في القدس القديمة ،استخدـ خالليا الشباف المفرقعات النارية بينما أطمؽ
االحتالؿ قنابؿ صوتية حارقة وغازية سامة دوف تبميغ عف اعتقاالت أو إصابات مباشرة .وتركزت
مخيمي شعفاط وسط القدس ،وقمنديا شماؿ المدينة ،واستمرت حتى ساعات
المواجيات العنيفة ،بمحيط
ّ
متأخرة مف الميؿ ،أصيب خالليا عدد مف الشباف بأعيرة نارية ،والعشرات بحاالت اختناؽ شديدة بسبب
اطالؽ االحتالؿ وبكثافة القنابؿ الصوتية والغازية السامة وبشكؿ عشوائي عمى منازؿ المواطنيف وفي
الشوارع الرئيسية والفرعية .كما شيدت بمدتي العيزرية وأبو ديس ،جنوب شرؽ القدس مواجيات عنيفة
امتدت أصيب خالليا عدد مف الشباف بالرصاص الحي والمطاطي ،إضافة إلى إصابة عدد كبير مف
المواطنيف باختناقات .في الوقت نفسو ،اندلعت مواجيات في بمدات :سمواف ،والراـ ،والعيسوية ،وعناتا،
وحزما ،وأحياء :وادي الجوز ،والطور ،وكفر عقب ،وجبؿ المكبر.
وقمعت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،مساء الثالثاء ( ،)5/15وقفة أماـ باب العمود في القدس القديمة،
لمناسبة الذكرى الػ 70لمنكبة .وفي السياؽ ذاتو ،اندلعت مواجيات بيف المواطنيف وجنود االحتالؿ في
بمدتي العيزرية وأبو ديس ،شرؽ القدس المحتمة ،حيث أطمؽ الجنود قنابؿ الصوت والغاز والرصاص
المطاطي ،باتجاه المواطنيف.

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+المركز الفمسطيني لإلعالـ،
2018/5/15
ويفرج عف آخريف:
ويبعد ُ
االحتالؿ يمدد توقيؼ عدد مف المقدسييفُ ..

استدعت مخابرات االحتالؿ مساء الخميس ( ،)5/10رئيس الييئة االسالمية العميا في القدس خطيب
المسجد األقصى المبارؾ الشيخ عكرمة صبري ،لمتحقيؽ معو في مقر شرطة المسكوبية بالقدس المحتمة،
ار يقضي بمنعو مف دخوؿ مناطؽ الضفة الغربية لمدة  4شيور.
وسممتو قرًا

وقضت محكمة االحتالؿ مساء األحد ( ،)5/13بدفع عضو المجمس الثوري لحركة "فتح" عدناف غيث
نقدا ،وكفالة اثنيف آخريف لحيف المحكمة والتعيّد بالمثوؿ أماـ
كفالة مالية أخرى بقيمة عشرة آالؼ شيقؿ ً
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التحقيؽ أو الحضور عند الطمب .وقضت محكمة "الصمح" مساء السبت ( ،)5/12بإبعاد  9مواطنيف
ٍ
كشرط لإلفراج عنيـ.
مقدسييف عف مقبرة باب الرحمة ،حتى الخميس المقبؿ ،والتوقيع عمى كفاالت مالية،
وقررت سمطات االحتالؿ يوـ اإلثنيف ( ،)5/14اإلفراج عف أميف سر "فتح" اقميـ القدس شادي مطور،
يوما .وأفاد مركز معمومات
بكفالة مالية بقيمة  3000آالؼ شيقؿ ،وابعاده عف المسجد األقصى لمدة ً 15
عاما)" ،شريطة" إبعاده
وادي حموة أف سمطات االحتالؿ قررت اإلفراج عف الحارس أحمد األعور (ً 43

يوما .وذكرت مصادر لػ"قدس برس" ،أف سمطات االحتالؿ أبعدت كذلؾ حارس
عف المسجد األقصى ً 15
المدةَ ذاتيا.
المسجد األقصى محمد الصالحي ّ
واستدعت مخابرات االحتالؿ ،يوـ الثالثاء ( ،)5/15نائب أميف سر حركة فتح بالقدس المحتمة عادؿ أبو

زنيد لمتحقيؽ معو بمركز التوقيؼ واالعتقاؿ المعروؼ باسـ "المسكوبية" غربي القدس المحتمة .كما سمّـ
عاما) مف بمدة سمواف ،أمر استدعاء لمتحقيؽ أثناء
االحتالؿ األسير المحرر مجدي أحمد العباسي (ً 21
عودتو مف األردف.

ار باإلبعاد عف البمدة القديمة بالقدس المحتمة لمدة
وسممت مخابرات االحتالؿ المعممة ىنادي الحمواني قرًا
 3أشير .مف جية أخرى ،استدعت مخابرات االحتالؿ في القدس صباح اليوـ عضو المجمس الثوري
عدناف غيث لمتحقيؽ مرة أخرى بعد اإلفراج عنو إثر اعتقالو قبؿ أربعة أياـ .كما استدعت المخابرات
الناشطيف المقدسييف عادؿ أبو زنيد وفؤاد الشرباتي.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/5/15 ،
االحتالؿ يعتقؿ عدداً مف المقدسييف:
اعتقمت قوات االحتالؿ فجر األربعاء ( )5/9مف العيسوية كالً مف محمد زكريا عمياف ،وصالح أبو
َعصب ،وقُصي داري ،وأحمد سعد مصطفى ،ومحمد ثائر محمود ،والفتى عمي أمجد عطية ،وأنس عمي

درباس .كما اعتقمت قوات االحتالؿ ظير األربعاء ثالثة شباف عقب نصب كميف ليـ وسط بمدة أبو
وشابا مف منطقة العيسوية عقب االعتداء عميو بالضرب.
ديسً ،

واعتقمت قوات االحتالؿ يوـ الخميس ( ،)5/10رئيس لجنة القدس في المجمس الثوري لحركة فتح عدناف

غيث وزوجتو مف القدس المحتمة .كما اعتقمت قوات االحتالؿ  4شباف مف داخؿ مقبرة باب الرحمة
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المالصقة لجدار المسجد األقصى الشرقي ،عقب قمع قوات االحتالؿ لفعالية احتجاجية بعد صالة الجمعة
( .)5/11واعتقمت تمؾ القوات فجر السبت ( ،)5/12ثالثة مواطنيف مف بمدة سمواف جنوب المسجد
ٍ
تابع ليا في القدس المحتمة ،وشممت االعتقاالت :الشيخ موسى
األقصى المبارؾ ،واقتادتيـ إلى
مركز ٍ
عودة ،وخالد أبو تايو ،وخالد الشويكي.
واعتقمت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي عصر األحد ( ،)5/13أميف سر حركة فتح في إقميـ القدس ،شادي
مساء ،مف بمدة سمواف ،وحارسيف
مطور مف منطقة باب العمود بالقدس .كما اعتقمت  3شباف فمسطينييف،
ً

المبرح إضافة إلى طفؿ مقدسي وذلؾ بعد
مف حراس المسجد األقصى عقب االعتداء عمييما بالضرب ُ
تصدييـ لصموات المستوطنيف العمنية والجماعية داخؿ الباحات.
ّ

واعتقمت قوات االحتالؿ يوـ اإلثنيف ( ،)5/14الطفؿ أشرؼ غيث ،بعد أف داىمت منزلو في حي الثوري
ببمدة سمواف ،واستدعت المعممة المقدسية ىنادي الحمواني لمتحقيؽ .فيما نصبت قوات االحتالؿ كمينا في
شابا خالؿ
شابا واعتدت عميو بالضرب المبرح .كذلؾ اعتقمت قوات االحتالؿ ً
بمدة العيزرية اعتقمت فيو ً

مواجيات اندلعت بمحيط جامعة القدس في بمدة أبو ديس ،شرؽ القدس المحتمة.

وشنت قوات االحتالؿ ،فجر الثالثاء ( ،)5/15حممة اعتقاالت جديدة بأنحاء مختمفة بمدينة القدس طالت
 8مواطنيف ،بينيـ حارس المسجد االقصى سامر مجاىد و 3مف األطفاؿ مف بمدة سمواف .كذلؾ اعتقمت
قوات االحتالؿ طفميف مف حي أرس العمود ببمدة سمواف جنوب المسجد األقصى.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ،
2018/5/15
شؤون االحتالل:
الدولة العبرية تحتفؿ بذكرى تأسيسيا في قمب القاىرة:
عاما عمى إقامة دولتيـ،
احتفمت سفارة االحتالؿ اإلسرائيمي في القاىرة ،مساء الثالثاء ( ،)5/8بمرور ً 70
والمعرؼ لدى الفمسطينييف بذكرى "النكبة" ،وذلؾ لممرة األولى منذ  8سنوات .وأوضح و ازرة الخارجية

اإلسرائيمية ،أف السفارة اإلسرائيمية في مصر أجرت مراسـ استقباؿ في أحد الفنادؽ بميداف التحرير ،وسط
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القاىرة .وأشارت إلى أف "المراسـ حضرىا لفيؼ مف الدبموماسييف ورجاؿ األعماؿ وممثموف عف الحكومة
المصرية".
ووصؼ المتحدث الرسمي لحزب "الوفد" ياسر اليضيبي ،احتفاؿ سفارة "تؿ أبيب" بالقاىرة بذكرى النكبة،
بػ "العنجيية" ،فيما وصفت النائب نشوى الديب ،عضو مجمس النواب ،ذلؾ بػ "العار" .ورفض رئيس
مجمس النواب المصري عمي عبد العاؿ ،خالؿ الجمسة العامة ،رداً عمى طمب النائب مصطفى بكري ،أي
دعوات لحضور احتفالية بالسفارة اإلسرائيمية.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/5/9 ،
باراغواي تقرر نقؿ سفارتيا الى القدس في ذكرى النكبة:
أعمنت و ازرة الخارجية في باراغواي يوـ األربعاء ( )5/9أنيا قررت نقؿ مقر سفارتيا مف "تؿ ابيب" إلى
القدس المحتمة ،لتحذو بذلؾ حذو الواليات المتحدة وغواتيماال .ومف المقرر أف يتـ ىذا النقؿ في الرابع
عشر مف الشير الحالي ،ليتزامف مع ذكرى النكبة الفمسطينية.
وفي السياؽ ،قاؿ أميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية صائب ،إف إعالف كؿ مف
جواتيماال وباراغواي نقؿ سفارتييما لدى الدولة العبرية إلى القدس ىذا الشير "انتياؾ لمقانوف الدولي".
وجدد عريقات ،في رسائؿ متطابقة وجييا إلى الدبموماسييف الدولييف في فمسطيف  ،مطالبتو دوؿ العالـ
بمقاطعة افتتاح السفارة األمريكية في القدس المقرر األسبوع الماضي .وأضاؼ إف "المشاركة في افتتاح
السفارة األمريكية في القدس يعد اعت ارفًا بيذه الخطوة األحادية وغير القانونية" .وطالب الدوؿ باتخاذ
إجراءات ممموسة لدعـ القانوف الدولي ومتطمبات "السالـ العادؿ والدائـ" "بما في ذلؾ االعتراؼ بدولة
فمسطيف عمى حدود  1967وعاصمتيا شرقي القدس الشرقية ،واتخاذ المزيد مف اإلجراءات لمحاسبة
الدولة العبرية عمى انتياكاتيا لمقانوف الدولي وق اررات األمـ المتحدة".

صحيفة القدس المقدسية2018/5/9 ،

تمييدا لمتصويت عميو:
إحالة "قانوف األذاف" لمجنة مختصة بػ"الكنيست"
ً
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ذكرت إذاعة "ريشت كاف" العبرية ،يوـ الجمعة ( ،)5/11أنو تقرر نقؿ مشروع قانوف "األذاف" إلى لجنة
مختصة في "الكنيست" لمتصديؽ عميو لنقمو لمييئة العامة .وينص مشروع القانوف عمى تقييد عمؿ مكبرات
الصوت في دور العبادة خالؿ ساعات الميؿ المتأخرة والفجر؛ في إشارة خاصة بمساجد المسمميف.
يجمد العمؿ
وكاف "الكنيست" ّ
صدؽ عمى مشروع القانوف بالقراءة التمييدية منذ ما يزيد عمى عاـ ،قبؿ أف ّ
بالتصويت عميو بالقراءات األخرى بسبب خالفات بيف األحزاب الييودية و"القائمة العربية المشتركة" التي

يقؼ إلى جانبيا في رفض القانوف عدد مف األحزاب.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/5/11 ،
حكومة االحتالؿ توافؽ عمى مشروع تمفريؾ يربط غربي القدس بالبمدة القديمة:
أعطت الحكومة االحتالؿ يوـ األحد ( ،)5/13الضوء األخضر الستثمار بقيمة  56مميوف دوالر لمشروع
تمفريؾ مثير لمجدؿ يربط غربي القدس المحتمة بالبمدة القديمة في شرقي القدس المحتمة .وقاؿ وزير
السياحة اإلسرائيمي ياريؼ ليفيف "سيغير ىذا المشروع وجو القدس ألف مف شأنو تسييؿ وصوؿ السياح
والزوار إلى [حائط البراؽ]".
ويمكف لمتمفريؾ البالغ طوؿ كابالتو  1,4كمـ نقؿ  3000شخص في الساعة في االتجاىيف بسرعة 21
اعتبار مف العاـ .2021
ًا
عمالنيا
كمـ في الساعة ،بحسب تقديرات و ازرة السياحة ،وسيصبح المشروع
ً

صحيفة القدس المقدسية2018/5/13 ،

حكومة االحتالؿ تخصص  2مميار شيكؿ لفرض السيادة عمى القدس:
قررت حكومة االحتالؿ ،يوـ األحد ( ،)5/13تخصيص ممياري شيقؿ مف أجؿ تعزيز فرض "سيادة"
ّ
الدولة العبرية في الشطر الشرقي لممدينة المحتؿ منذ عاـ  ،1967في محاولة إلمالء الرواية "اإلسرائيمية
– الصييونية" لمقدس وتغييب الرواية الفمسطينية ،والواقع الفمسطيني لممدينة.
انية الجديدة عمى  5سنوات ،عمى أف يذىب جزء كبير منيا لتعزيز أسرلة الجياز التعميمي
ّ
وستوزع الميز ّ

في المدينة ،في الوقت الذي تُيمؿ فيو سمطات االحتالؿ جياز التعميـ ،مثمما تيمؿ األجيزة األخرى ،التي
الفمسطينية في المدينة المحتمة لالنتقاؿ
تخدـ الفمسطينييف في المدينة .وتيدؼ الخطّة إلى تشجيع المدارس
ّ

مف منياج التعميـ الفمسطيني لممنياج اإلسرائيمي.
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خصصت الخطة اإلسرائيمية  68.7مميوف شيقؿ لدعـ
ومف أجؿ تشجيع االنتقاؿ لممنياج اإلسرائيمي،
ّ

تدرس المنياج اإلسرائيمي ،إضافة إلى تخصيص  57.4مميوف شيقؿ لصيانة المدارس
مؤسسات تر ّ
بوية ّ
التي تعمّـ المنياج اإلسرائيمي ،و 67مميوف شيقؿ الستئجار ٍ
مباف لدعـ تمؾ المدارس ،و 15مميوف شيقؿ
ّ
تخصص الميزانية  206مالييف شيقؿ لممواضيع غير
لتحفيز الطالب لدراسة المغة العبرّية .كما
ّ
التكنولوجية.
المنيجية ،و 15مميوف شيقؿ لمتربية
ّ
ّ

تؤدي إلى عدـ
وعزت حكومة االحتالؿ خطّتيا لػ"سيطرة مناىج التعميـ
الفمسطينية شبو المطمقة ،والتي ّ
ّ

قدرة الفمسطينييف عمى االنخراط في الجياز األكاديمي اإلسرائيمي ،وبالتالي ،صعوبة االنخراط في سوؽ
العمؿ اإلسرائيمي".
خصصت حكومة االحتالؿ  350مميوف شيقؿ لتطوير المناطؽ المحيطة بالبمدة القديمة المحتمة،
كما
ّ
الزيتوف والمناطؽ المحاذية لو ،وزيادة خدمات أخرى مثؿ التنظيؼ
فعاليات في جبؿ ّ
تشتمؿ تشجيع قياـ ّ
الزيتوف.
والصيانة في األماكف العامة وتطويرىا ،إضافة إلى ترميـ المقبرة
الييودية في جبؿ ّ
ّ

صحيفة القدس المقدسية2018/5/13 ،

"تدفيع الثمف" تعتدي عمى مركبات المواطنيف في شعفاط شماؿ القدس
اعتدت جماعة "تدفيع الثمف" فجر اإلثنيف ( ،)5/14عمى  28مركبة تعود لفمسطينييف ،في بمدة شعفاط
شمالي القدس المحتمة ،حسبما أفادت مصادر محمية ،حيث أعطبوا عشرات المركبات وخطوا عمييا
ّ
شعارات عنصرية.

صحيفة القدس المقدسية2018/5/14 ،
سميا:
ترمب يفتتح السفارة االمريكية بالقدس ر ً

افتتح السفير األمريكي ديفيد فريدماف السفارة األمريكية في القدس المحتمة يوـ اإلثنيف ( .)5/14واعتبر
فريدماف أف افتتاح السفارة ،جاء بجيود شجاعة مف قبؿ الرئيس االمريكي دونالد ترمب.
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وقاؿ الرئيس االمريكي في كممة مسجمة ،بأف القدس ىي "العاصمة التي أسسيا الشعب الييودي لنفسو
في الماضي السحيؽ ،وىي عاصمة الدولة العبرية اليوـ" .وأضاؼ" :نأمؿ في التوصؿ لسالـ بيف
اإلسرائيمييف والفمسطينييف".
وذكرت وسائؿ إعالـ عبرية ،حضور وفد أمريكي رفيع المستوى يضـ  300شخصية عمى رأسيـ نائب
وزير الخارجية ،وابنة الرئيس األمريكي إيفانكا ترمب ،وزوجيا مستشار ترمب الخاص جاريد كوشنر.
ونشرت صحيفة ىآرتس قائمة بأسماء سفراء الدوؿ المشاركة في افتتاح السفارة ،قائمة إف " 30سفي اًر مف
أجنبيا ُوجيت ليـ الدعوة لممشاركة في المراسـ ،أعمنوا قبوليـ الدعوة ،ومف بينيـ سفراء
سفير
أصؿ ً 86ا
ً
رومانيا والمجر والنمسا والتشيؾ ،الذيف كانت حكوماتيـ وراء إحباط المبادرة الفرنسية ،إلطالؽ بياف
رسمي باسـ االتحاد األوروبي ،ضد الخطوة األميركية" .وكاف  54سفي اًر أجنبياً لدى "إسرائيؿ" مف أصؿ
 86سفي اًر ،في الدولة العبرية ،قاطعوا احتفالية لمخارجية اإلسرائيمية مساء األحد بالقدس ،عشية نقؿ
واشنطف سفارتيا إلى المدينة المحتمة.
عماف ،واحرقوا
فيما اعتصـ آالؼ المواطنيف األردنييف أماـ السفارة االمريكية في العاصمة األردنية ّ

احتجاجا عمى قرار نقؿ وافتتاح السفارة االمريكية بمدينة القدس.
العمميف االميركي واالسرائيمي،
ً

وفي سياؽ متصؿ ،اعتبر أمين سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية صائب عريقات ،أف

نقؿ السفارة األمريكية في الدولة العبرية إلى القدس "دفف لعممية السالـ ومبدأ الدولتيف عمى حدود عاـ
 ."1967وقاؿ عريقات إف "نقؿ واشنطف سفارتيا إلى القدس ال يمكف أف يقرر مصيرىا ولف يخمؽ حقًا أو
اما ،والقرار األمريكي سيبقى معزوالً ولف يتبعو العالـ" .وقاؿ عريقات عقب اجتماع لمجنتيف
ينشئ التز ً
التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ،والمركزية لحركة فتح ،إف القيادة قررت التوقيع عمى احالة ممؼ
االستيطاف اإلسرائيمي لمحكمة الجنايات الدولية واالنضماـ لعدد مف الوكاالت الدولية المتخصصة.
ووصؼ الرئيس محمود عباس السفارة االميركية التي تـ افتتاحيا بأنيا "بؤرة استيطانية" .وأكد عباس أف
فمسطينيا
الواليات المتحدة األمريكية "عزلت نفسيا عف عممية السالـ في الشرؽ األوسط" .وقاؿ إنو لف يتـ
ً
قبوؿ أي صفقة أو مبادرة تعرضيا واشنطف بشأف "الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي" .وأضاؼ أف إزاحة

ممفي القدس والالجئيف مف أي مبادرة لمسالـ يجعميا صفعة .وطالب عباس الدوؿ العربية والمجتمع
الدولي باتخاذ موقؼ يساند الحؽ الفمسطيني.
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فيما قاؿ األمين العام لمجامعة العربية أحمد أبو الغيط أف افتتاح السفارة االميركية في القدس "خطوة
معتبر أف االدارة االميركية ال تدرؾ "ابعادىا الحقيقية" .واعتبر أبو الغيط أف "الدوؿ
ًا
بالغة الخطورة"

المحترمة التي تنظر بمسؤولية لمقانوف ولممجتمع الدولي وحقوؽ الفمسطينييف امتنعت جميعاً عف المشاركة
في ىذا اليزؿ" .ودعا كؿ دوؿ العالـ الى "التمسؾ بالمبادئ وعدـ االذعاف لمضغوط أو المغريات واالبتعاد
عف اتخاذ أي خطوة تضر بحقوؽ الشعب الفمسطيني المغموب عمي أمره ..وتضر أيضا بفرص التسوية
العادلة لمنزاع الفمسطيني اإلسرائيمي".
وقاؿ الناطق باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ إف "االدارة األميركية وعبر نقؿ سفارتيا إلى القدس
نسفت فرص تسوية سممية واشعمت حريقًا سيتسبب بالمزيد مف الخسائر البشرية والدمار والكوارث في
المنطقة" .واعتبر أف الواليات المتحدة شريكة لمدولة العبرية في المسؤولية عف "المجزرة" في غزة.
اعتداء يستيدؼ الحقوؽ
واعتبرت منظمة التعاون اإلسالمي افتتاح السفارة األميركية في القدس المحتمة
ً

ويقوض مكانة األمـ المتحدة وسيادة القانوف
التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية لمشعب الفمسطينيّ ،
الدولي ،ويمثؿ بالتالي تيديداً لمسمـ واألمف الدولييف .ودعت منظمة التعاوف اإلسالمي كافة الدوؿ إلى
تنفيذ قرار مجمس األمف الدولي رقـ  478لعاـ  1980تنفيذاً كامالً ،وأىابت بيا في ىذا الصدد أف تمتنع
عف تأييد القرار األميركي القاضي باالعتراؼ بالقدس "عاصمةً" مزعومةً لمدولة العبرية وعف نقؿ بعثاتيا
ستفعؿ قيوداً سياسية واقتصادية عمى البمداف أو المسؤوليف
الديبموماسية إلى القدس الشريؼ ،مؤكدة أنيا
ّ

أو البرلمانييف أو الشركات أو األفراد الذيف يعترفوف بضـ الدولة العبرية ،السمطة القائمة باالحتالؿ ،لمقدس
أو يتعامموف مع أي إجراءات تتصؿ بتكريس االستعمار اإلسرائيمي لألرض الفمسطينية المحتمة .وأكدت
وشامؿ ٍ
أنيا تولي أىميةً كبيرةً " ٍ
ٍ
ٍ
قائـ عمى حؿ الدولتيف" ،تكوف فيو القدس الشريؼ عاصمة
عادؿ
لسالـ

دولة فمسطيف.

أكد وزير الدولة لشؤوف اإلعالـ ،الناطق الرسمي باسم الحكومة األردنية محمد المومني ،أف افتتاح
و ّ
السفارة األميركية في القدس ،واعتراؼ الواليات المتحدة بيا "عاصمة" لمدولة العبرية ،يمثؿ خرقاً واضحاً
لميثاؽ األمـ المتحدة وق اررات الشرعية الدولية ذات الصمة ،خاصة قرار مجمس األمف  .478وأكد أف
المممكة ستستمر في بذؿ كؿ جيد ممكف إلعادة إطالؽ تحرؾ دولي فاعؿ يفضي لموصوؿ إلى "حؿ ىذا
الصراع" وتمبية الحقوؽ المشروعة لمشعب الفمسطيني.
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وجدد العاهل المغربي ،الذي يرأس لجنة القدس التابعة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي ،رفضو االعتراؼ
األميركي بالقدس "عاصمة" لمدولة العبرية ونقؿ سفارتيا إلييا .فيما أكدت الخارجية المصرية "دعـ مصر
الكامؿ لمحقوؽ المشروعة لمشعب الفمسطيني وعمى رأسيا الحؽ في إنشاء دولتو المستقمة وعاصمتيا
شرقي القدس".
وقاؿ ديمتري بيسكوؼ الناطق باسم الرئيس الروسي فالديمير بوتيف رداً عمى سؤاؿ حوؿ ما اذا كاف نقؿ
السفارة االميركية يثر مخاوؼ روسيا مف تفاقـ الوضع في المنطقة" ،نعـ ،لدينا مثؿ ىذه المخاوؼ وسبؽ
أف عبرنا عنيا" .وأعمف وزير الخارجية سيرغي الفروؼ "أننا مقتنعوف بأنو يجب أال نعود مف جانب واحد
عف ق اررات األسرة الدوليةػ مصير القدس يجب أف يقرر بالحوار المباشر مع الفمسطينييف".
وأعمف رئيس مجمس الشورى اإليراني عمي الريجاني االثنيف أف االدارة األميركية تتصرؼ بػ "عدـ نضج"
وتنتيج "أسموب المغامرة" ،تعميقًا عمى قرارىا نقؿ سفارتيا مف تؿ أبيب الى القدس.
إف المسيرات الجماىيرية في فمسطيف وخارجيا نجحت في إحباط محاوالت
وقالت مؤسسة القدس الدولية ّ

االحتالؿ لتصدير مشيد انتصار بنقؿ السفارة األمريكية إلى القدس ،واالحتفاء بالذكرى السبعيف الحتالؿ
فمسطيف وتأسيس دولة االحتالؿ ،ونجحت كذلؾ في إعادة االعتبار لمدور الشعبي في مواجية االحتالؿ
اإلسرائيمي.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفمسطينية ،يوـ الثالثاء ( ،)5/15أف قرار االدارة األميركية بنقؿ
سفارتيا الى مدينة القدس المحتمة يشكؿ انتيا ًكا لقواعد القانوف الدولي ،وق اررات مجمس األمف ذات
الصمة ،ويجعميا جزءاً مف المشكمة وليس الحؿ ،ويعبر عف اتباعيا سياسة الغطرسة كمنيج لمتعامؿ مع
الشعب الفمسطيني وازدرائيا لحقوقو .وأشارت الخارجية إلى أف افتتاح السفارة في مدينة القدس المحتمة،
يمثؿ عمالً عدائياً ضد الحقوؽ الوطنية الفمسطينية والقانوف الدولي في آف واحد ،واعتداء عمى النظاـ
الدولي ،ونزاىتو الذي تمثمو األمـ المتحدة .وأكدت الو ازرة أف أي خطوة غير قانونية يتخذىا أي طرؼ لف
تحدد مصير مدينة القدس بؿ سيتحدد مصيرىا مف خالؿ صمود اىميا ومف خالؿ القانوف الدولي.
واعتبرت الخارجية أف مشاركة ممثمي بعض الدوؿ ،بما فييا دوؿ مف االتحاد األوروبي ،في مراسـ افتتاح
السفارة عمؿ عدائي ضد الحقوؽ الفمسطينية والقانوف الدولي ،وأف أي دولة تؤيد ما قامت بو االدارة
األمريكية تساىـ في تقويض النظاـ الدولي وشرعيتو.
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وقالت الممثل األعمى لالتحاد األوروبي لمشؤون الخارجية والسياسة األمنية ،فيديريكا موغيريني ،إف
ق ارر الواليات المتحدة بنقؿ سفارتيا إلى القدس "خطوة ال نعتبرىا حكيمة ونحف ال نشاركيا وال نتبعيا".
وأضافت "موقفنا مف القدس ال يزاؿ كما ىو وموحد ،ونعتقد أنو يجب تحديد الوضع مف خالؿ
المفاوضات ،والنتيجة الواقعية التي يجب أف تكوف القدس عاصمة لكؿ مف الدولة العبرية ودولة
فمسطيف ..ونعتقد أف الخيار الواقعي الوحيد ىو خيار الدولتيف".

المركز الفمسطيني لالعالـ+وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+موقع "مدينة القدس"+صحيفة
القدس المقدسية2018/5/15 ،
التفاعل مع القدس:
ردا عمى نقؿ السفارة األمريكية لممدينة
مجدالني :سنعيد تفعيؿ "أمانة القدس" ً

كشؼ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدالني يوـ الثالثاء ( ،)5/8النقاب عف أف القيادة
الفمسطينية بصدد إعادة تفعيؿ "أمانة القدس" وىي أوؿ مجمس بمدي منتخب لممدينة تـ تشكيمو عاـ
 1963وحمّتو الدولة العبرية بعد احتالليا بالكامؿ عاـ  ،1967لمرد عمى نقؿ السفارة األمريكية لدى
الدولة العبرية مف "تؿ أبيب" إلى القدس .وقاؿ مجدالني إف القيادة الفمسطينية بصدد اتخاذ خطوات أخرى
لمرد عمى نقؿ السفارة األمريكية إلى القدس ،بينيا إحالة ممفات لممحكمة الجنائية الدولية واالنضماـ لمزيد
مف المنظمات الدولية.
واستمرت األمانة في عمميا حتى احتالؿ الدولة العبرية الجزء الشرقي مف مدينة القدس في حرب عاـ
وضـ أمالكيا ومحتوياتيا إلى
 .1967وفي أعقاب ذلؾ أصدرت الدولة العبرية أم اًر بحؿ أمانة القدس
ّ

بمدية االحتالؿ في المدينة ،وتحويؿ موظفييا إلى مستخدميف مؤقتيف لدييا ،وعقب ذلؾ انتقؿ عمؿ أمانة
القدس إلى العاصمة األردنية عماف.

صحيفة القدس المقدسية2018/5/8 ،
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الرئيس عباس يطالب دوؿ أميركا الالتينية بعدـ نقؿ سفاراتيا الى القدس:
طالب الرئيس الفمسطيني محمود عباس خالؿ زيارة الى فنزويال دوؿ اميركا الالتينية بعدـ نقؿ سفاراتيا
في الدولة العبرية إلى القدس عمى غرار ما ستفعؿ الواليات المتحدة األسبوع المقبؿ .وشدد عباس عمى أف
الفمسطينييف يريدوف المفاوضات مع الدولة العبرية ولكف بشرط أف تكوف "جدية" وأف تؤدي إلى قياـ دولة
فمسطينية .وقاؿ "نحف ميتموف بمفاوضات جدية مع الدولة العبرية ترتكز إلى الشرعية الدولية" وتؤدي في
نياية المطاؼ إلى "قبوؿ فمسطيف دولة كاممة العضوية في األمـ المتحدة".

صحيفة القدس المقدسية2018/5/8 ،
مسؤوؿ مقدسي يحذر مف تداعيات خطرة لنقؿ السفارة األمريكية لمقدس:
رأى وزير شؤوف القدس السابؽ حاتـ عبد القادر أف نقؿ السفارة ستكوف لو تداعيات عمى المستوييف
السياسي واألمني؛ فسياسيًّا يؤكد أف الواليات المتحدة أخمت نفسيا كميًّا وسيطًا "لعممية السالـ" ولـ تعد
فعميا شريكة لػمدولة العبرية في احتالؿ
مؤىمة لمعب أي دور في أي مفاوضات قادمة؛ ألنيا أصبحت ً
مدينة القدس .وأوضح عبد القادر أف السفارة األمريكية في القدس بمنزلة مستوطنة غير شرعية حسب

اء في
القانوف الدولي،
ً
متوعدا بالمطالبة بإزالتيا كما تتـ المطالبة بإزالة المستوطنات غير الشرعية سو ً
مدينة القدس أو الضفة الغربية المحتمة.

وعمى الصعيد األمني؛ رأى عبد القادر أف نقؿ السفارة سيزيد التوتر في الشارع الفمسطيني والشارع
المقدسي عمى وجو الخصوص ،مؤكدا أف المقدسييف لف يرحبوا بنقؿ السفارة إلى مدينتيـ وعاصمة
دولتيـ .وتوقع وقوع تداعيات عمى مستوى الشارع الفمسطيني والمقدسي ،وقاؿ :إف كؿ ما ينجـ عنيا
سوؼ تتحمؿ الحكومة األمريكية مسؤوليتو .وناشد حاتـ عبد القادر الشعب الفمسطيني بالتظاىر السممي؛
لمتعبير عف رفض المقدسييف والفمسطينييف ىذا اإلجراء األمريكي.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/5/9 ،
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وزراء اإلعالـ العرب يؤكدوف أىمية دعـ القضية الفمسطينية وابراز اليوية العربية لمقدس:
أكد مجمس وزراء اإلعالـ العرب ،يوـ األربعاء ( ،)5/9أىمية دعـ القضية الفمسطينية ،ودعا و ازرات
اإلعالـ العربية أو الجيات المعنية لمتأكيد عمى مركزية قضية فمسطيف بالنسبة لألمة العربية جمعاء،
وعمى اليوية العربية لشرقي القدس المحتمة عاصمة دولة فمسطيف.
كما دعا المجمس في ختاـ أعماؿ دورتو الػ ،49إلى نقؿ ما يجري في األراضي الفمسطينية ومنح الخبر
الفمسطيني المساحة الالزمة حتى يطمع العالـ عمى حقيقة دولة االحتالؿ وممارساتيا ،وكذلؾ تسميط
الضوء عمى جرائـ االحتالؿ االسرائيمي بحؽ االعالمييف والمؤسسات االعالمية الفمسطينية وانتياكو
لمقوانيف والشرائع الدولية .وأكد المجمس عمى ضرورة تبادؿ المواد اإلعالمية التي تبرز مركزية قضية
فمسطيف السيما القدس ،وكذلؾ تعزيز االنتاج اإلعالمي المشترؾ بما يخفؼ األعباء المادية ويعمؽ األثر
الوطني والقومي وتفعيؿ دور الجامعة العربية في ذلؾ.
وطمب المجمس مف اتحاد إذاعات الدوؿ العربية واتحاد وكاالت األنباء العربية مواصمة جيودىا في
تكثيؼ األخبار المتعمقة بالقدس وممارسات دولة االحتالؿ مف خالؿ التبادؿ اإلخباري مع الدوؿ األوروبية
مجددا أجيزة اإلعالـ العربية لتعزيز البرامج والمشروعات الخاصة بدعـ
واألفريقية واآلسيوية .ودعا،
ً

مدينة القدس المحتمة ،وتخصيص برامج إعالمية حوؿ مدينة القدس ومواطنييا ،وكشؼ ما تتعرض مدينة
مف اخطار التيويد.
واعتمد مجمس وزراء اإلعالـ العرب الخطة اإلعالمية الدولية التي أقرتيا القمة العربية األخيرة في
الظيراف بالمممكة العربية السعودية لمتصدي لمقرار األميركي األحادي باالعتراؼ بالقدس "عاصمة" لدولة
االحتالؿ ونقؿ السفارة األميركية إلييا ،والتي تتضمف العديد مف األنشطة والبرامج اإلذاعية والتميفزيونية
لتسميط األضواء عمى تداعيات القرار األميركي.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/5/9 ،
فضا "إلعالف ترمب":
اآلالؼ يحتشدوف في "جاكرتا" نصرة لمقدس ور ً

احتشد آالؼ األندونيسييف عقب صالة الجمعة ( )5/11في مسيرة جماىيرة غاضبة؛ نصرة لمقدس

فضا إلعالف الرئيس األمريكي دونالد ترمب القدس "عاصمة" لػمدولة العبرية .وأشرؼ عمى
المحتمة ور ً
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تنظيـ المسيرة ىيئات عممائية وشعبية في أندونيسيا ،بمشاركة وفد مف االتحاد العالمي لعمماء المسمميف
برئاسة رئيس لجنة القدس الشيخ أحمد العمري.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/5/11 ،
"الخارجية والمغتربيف" تديف موقؼ رومانيا والتشيؾ والمجر مف صدور بياف أوروبي يرفض إعالف ترمب
أدانت و ازرة الخارجية والمغتربيف الفمسطينية ،بشدة ،موقؼ كؿ مف رومانيا والتشيؾ والمجر ،التي حالت
وبالتنسيؽ مع الدولة العبرية دوف صدور بياف عف االتحاد األوروبي يوـ الجمعة ( ،)5/11يؤكد مواقؼ
االتحاد السابقة المعارضة إلعالف ترمب المشؤوـ بشأف القدس ،والرافضة لقرار نقؿ السفارة الييا،
أيضا أف وضع القدس يبقى لمتفاوض وىي "عاصمة لمدولتيف" ،كما ينص عمى أف دوؿ االتحاد
ويتضمف ً

لف تنقؿ سفاراتيا الييا.

واعتبرت الو ازرة أف ىذا الموقؼ مف الدوؿ الثالث يتناقض تماما مع سياسة االتحاد األوروبي ومواقفو
اضحا لمقانوف الدولي والشرعية الدولية وق ارراتيا واتفاقيات جنيؼ ومبادئ
وبياناتو السابقة ،ويشكؿ خرقًا و ً

حقوؽ االنساف ،كما أنو تساوؽ مع االحتالؿ وسياساتو وتشجيعا لو لمتمادي في انتياكاتو لمقانوف الدولي.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/5/12 ،
تركيا تح ّذر مف تراجع دوؿ إسالمية وعربية عف نصرة القدس:
ح ّذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغمو ،يوـ السبت ( ،)5/12مف وجود تراجع وتردد في العالـ
اإلسالمي -وخاصةً داخؿ جامعة الدوؿ العربية -فيما يخص قرار نقؿ السفارة األمريكية إلى القدس
المحتمة.
وقاؿ جاويش أوغمو -تعميقاً عمى قرار نقؿ السفارة األمريكية إلى القدس :-إف "قرار الواليات المتحدة ىذا
نوعا مف التراجع والتردد داخؿ
خاطئ ،وعمينا انتياج موقؼ مشترؾ حيالو ،لكننا نالحظ في اآلونة األخيرة ً

العالـ اإلسالمي في ىذا الصدد؛ وخاصة جامعة الدوؿ العربية" .وشدد جاويش أوغمو عمى أف "تركيا لف
تمتزـ الصمت ،وستواصؿ دفاعيا عف القضية الفمسطينية حتى لو سكت الجميع حياؿ قضية القدس
وأحجموا عف نصرة فمسطيف".

المركز الفمسطيني لالعالـ2018/5/12 ،
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 3آالؼ برلماني يوقعوف عمى "ميثاؽ القدس" في إسطنبوؿ:
أعمنت رابطة "برلمانيوف مف أجؿ القدس" ،يوـ السبت ( ،)5/12مشاركة نحو ثالثة آالؼ برلماني في
التوقيع عمى "ميثاؽ القدس" ،المساند لمحؽ الفمسطيني .جاء اإلعالف خالؿ ندوة صحافية ،عقدت في
مدينة إسطنبوؿ التركية ،شارؾ فييا أكثر مف  50برلمانياً ،مف تركيا والجزائر وتونس والسوداف ومصر
وفمسطيف واألردف والعراؽ واليمف وليبيا ،وفؽ األناضوؿ.
والميثاؽ ،بحسب المنظميف" ،عبارة عف رد عممي عمى توقيع (الرئيس األمريكي دونالد ترمب) اعتبار
القدس "عاصمة" لمدولة العبرية ،وتحميؿ لممجتمع الدولي مسؤوليتو تجاه عدواف الكياف المحتؿ وحميفتو
أميركا" ،ويؤكد أف "القدس المحتمة عاصمة أبدية لفمسطيف".
وفي السياؽ ،ووقّع أعضاء لجنة فمسطيف بالبرلماف األردني عمى وثيقة "ميثاؽ القدس" التي أرسمتيا "رابطة
برلمانيوف مف أجؿ القدس" لمجمس النواب لمتأكيد عمى الوقوؼ إلى جانب الشعب الفمسطيني في استرجاع
حقو التاريخي الذي كفمتو الشرعية الدولية .وتضمنت الوثيقة التاكيد عمى رفض االحتالؿ االسرائيمي
لمقدس وفمسطيف ،داعية إلى تحقيؽ قيـ الحرية واالنسانية ومبادئ العدالة الدولية .جدد البرلماف األردني
رفضو لمقرار االمريكي بنقؿ السفارة األمريكية مف "تؿ أبيب" إلى القدس المحتمة.

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/5/12 ،
الخارجية  :سنالحؽ قانونيا منتيكي الق اررات الدولية الخاصة بالقدس
أدانت و ازرة الخارجية والمغتربيف الفمسطينية ،بأشد العبارات" ،التغوؿ" و"العربدة" االسرائيمية المدعومة
بمساندة وغطاء أمريكي رسمي ،والتي بمغت في األياـ األخيرة مستويات غير مسبوقة .وأشارت إلى أنيا
"ستتخذ سمسمة مف الخطوات واإلجراءات السياسية والقانونية والدبموماسية لمالحقة الواليات المتحدة
وفاضحا
جسيما
األمريكية والدوؿ التي تتساوؽ معيا في نقؿ سفارة بالدىا الى القدس ،الرتكابيا خرقًا
ً
ً

لمقانوف الدولي والشرعية الدولية وق ارراتيا".

ولفتت الو ازرة إلى أف "جنوف االحتالؿ وعنجييتو بمغ في األياـ األخيرة مستويات غير مسبوقة ،تمثمت في
قراره مضاعفة عدد جنوده قرب قطاع غزة وفي الضفة الغربية ،وسط تيديدات إسرائيمية رسمية بارتكاب
أيضا في
مجازر عمنية بحؽ أبناء شعبنا المشاركيف في مسيرات العودة السممية ،كما تتمثؿ ىذه العنجيية ً
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عمميا إعادة احتالؿ جديدة وعنيفة
تكثيؼ التواجد العسكري اإلسرائيمي في القدس المحتمة فيما يشكؿ
ً

لممدينة المقدسة ،تترافؽ مع تنظيـ الحكومة اإلسرائيمية لبرامج استف اززية عديدة مف بينيا تنظيـ (احتفاؿ)
رسمي في "تؿ الذخيرة" ،وقد تـ توجيو الدعوات الى السمؾ الدبموماسي في الدولة العبرية لممشاركة".

صحيفة القدس المقدسية2018/5/13 ،
غرينبالت :نقؿ السفارة إلى القدس شرط لتحقيؽ "السالـ"
اعتبر جيسوف غرينبالت ،مبعوث الرئيس األمريكي لالتفاقيات الدولية ،أف نقؿ السفارة األمريكية مف "تؿ
أبيب" إلى القدس "شرط ضروري لتحقيؽ السالـ" .وأشار إلى أف الواليات المتحدة "تواصؿ دعـ الحفاظ
عمى الوضع الراىف في األماكف المقدسة ،وما زلنا ممتزميف بتطوير اتفاقية بيف األطراؼ تؤدي إلى سالـ
دائـ وشامؿ" .وقاؿ غرينبالت إف القدس" كانت ،ويجب أف تبقى ،مدينة يصمي فييا الييود عند الحائط
الغربي (حائط البراؽ) ،والمسيحيوف يسيروف عمى طريؽ اآلالـ ،ويتعبد المسمموف في األقصى".
صرح يوـ الجمعة ( ،)5/11أف نقؿ السفارة األميركية في الدولة العبرية
وكاف مسؤوؿ أميركي كبير ،قد ّ

قدما "عمى أساس الواقع بدالً مف
إلى القدس المحتمة سيسمح "لعممية السالـ في الشرؽ األوسط" بالمضي ً

ار "عمى المدى الطويؿ" .وقاؿ المسؤوؿ الكبير إف نقؿ
الخياؿ" ،وسيؤدي إلى إنشاء منطقة أكثر استقرًا
السفارة "يخدـ مصالح الواليات المتحدة بشكؿ أفضؿ ،وىو ما وعد بو الرئيس خالؿ الحممة" .وأضاؼ
المسؤوؿ أف الفشؿ في نقؿ السفارة أعطى القادة الفمسطينييف "حؽ النقض" في محادثات "السالـ" ،وأف
تغيير السياسة األميركية يمكف أف "يخمؽ ديناميكية أفضؿ لمسالـ".

صحيفة القدس المقدسية2018/5/14 ،
خطر عمى األمف والسمـ الدولييف
المجمس الوطني :نقؿ السفارة األميركية لمقدس يش ّكؿ ًا

داىما
أكد المجمس الوطني الفمسطيني "أف نقؿ السفارة األميركية إلى مدينة القدس المحتمة ،يشكؿ ًا
خطر ً
اضحا عمى أف اإلدارة األميركية دولة تنتيؾ القانوف الدولي الناظـ
عمى األمف والسمـ الدولييف ،ودليالً و ً

لمعالقات بيف الدوؿ".
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وشدد المجمس الوطني في مذكرة وجييا رئيسو سميـ الزعنوف ،يوـ اإلثنيف ( ،)5/14لكافة االتحادات
البرلمانية في العالـ عمى أنو ال شرعية لجريمة اإلدارة االميركية وسواىا بنقؿ سفارتيا الى مدينة القدس،
وشعبنا منذ نكبة فمسطيف عاـ  1948ما يزاؿ متمسكا بحؽ العودة بموجب القرار  ،194ومتشبثا بأرضو.
وشدد عمى أف "إصرار إدارة ترمب نقؿ السفارة األميركية إلى أراض فمسطينية محتمة مف قبؿ الدولة
العبرية ،يمثؿ تسويغاً وشرعنة لمكاسب الغزو واالحتالؿ ،التي يرفضيا قانوف األمـ المتحدة".
وناشد االتحادات البرلمانية التصدي لمسياسة الخرقاء التي تتبعيا اإلدارة األميركية .وطالب المجمس
الوطني االتحادات البرلمانية بالدفاع عف ق اررات الشرعية الدولية التي كفمت حقوؽ شعبنا في تقرير مصيره
وعودتو الى أرضو واقامة دولتو عمى حدود الرابع مف حزيراف عاـ  1967وعاصمتيا مدينة القدس.
وقاؿ المجمس الوطني في مذكرتو "إف اإلدارة األميركية أخرجت نفسيا مف إطار اإلجماع الدولي لتصبح
منفردة ،ومنبوذة ،بؿ ومارقة ،ليس فقط لإلجماع الدولي ،وال لمشرعية الدولية ،بؿ وحتى لمواقؼ اإلدارات
األميركية المتعاقبة بيذا الشأف".
وفي السياؽ ،قررت السمطة الفمسطينية ،مساء اإلثنيف ،التوقيع بشكؿ فوري عمى اإلحالة الرسمية حوؿ
االستيطاف لممحكمة الجنائية الدولية .وخالؿ مؤتمر بمدينة راـ اهلل ،قاؿ صائب عريقات ،أميف سر المجنة
أيضا دعوة مجمس األمف لالنعقاد بشكؿ طارئ.
التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ،إف السمطة قررت ً
وبيف أنو تـ التوقيع عمى انضماـ فمسطيف لعدد مف الوكاالت الدولية المتخصصة .وأشار عريقات ،إلى
ّ

أنو تقرر تشكيؿ لجنة مف أعضاء المجنتيف التنفيذية والمركزية والحكومة لمبدء بتنفيذ قرار المجمس
الوطني ،وتحديد العالقات الفمسطينية اإلسرائيمية.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/5/15 ،
شييدا و 2884جريحاً عمى حدود غزة في "مميونية الزحؼ":
63
ً

استشيد  61مواطناً منيـ  7أطفاؿ ومسعؼ ،وأصيب  2771مواطناً برصاص قوات االحتالؿ ،وقنابؿ
الغاز المسيؿ لمدموع ،خالؿ مشاركتيـ يوـ اإلثنيف ( )5/14في مخيمات العودة شرقي قطاع غزة في
إطار "مميونية الزحؼ" .فيما استشيد مواطناف وأصيب  113مف المتظاىريف ،عصر الثالثاء (،)5/15
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مع بدء توافد الجماىير لمخيمات العودة شرؽ قطاع غزة لممشاركة في فعاليات مميونية العودة وكسر
الحصار.
وأكد القيادي في حركة حماس خميؿ الحية أف "شعبنا خرج اليوـ ليرد العدواف األميركي الصييوني وليقوؿ
لمعالـ بدمو واشالئو أنو يرسـ خريطة العودة واالنتصار" .وأشار إلى أف مواجيات اليوـ ودماء الشيداء
والجرحى "غسمت عار التطبيع وكؿ مف يحاوؿ أف يجعؿ الدولة العبرية جزًءا مف المنطقة" ،وقاؿ"رسالتنا

يدا مف القتؿ واإلجراـ واألشالء والدماء ..الحتالؿ يبرىف
اليوـ ،أف ىذا ىو رد االحتالؿ عمى سمميتنا مز ً

وحمؿ االدارة
اليوـ أنو عدو مجرـ قاتؿ ال يحترـ العيود وال السممية  ..وسنبقى نطارده ونقاومو"ّ .
األميركية بالتبعات المترتبة عمى نقميا سفارتيا إلى القدس المحتمة وقاؿ "القدس خط أحمر ،وفي سبيميا
تيوف التضحيات .وقاؿ "صفقة ترمب مرفوضة وسنبذؿ كؿ ما نممؾ السقاطيا ولف تمر ،وكؿ مشاريع
تصفية القضية سنقؼ ضدىا ولو كمفنا ذلؾ ما نممؾ مف دماء".
وأعمنت البعثة الكويتية لدى األمـ المتحدة أنيا دعت الى اجتماع طارىء لمجمس األمف صباح الثالثاء
حوؿ الوضع في "الشرؽ األوسط" بعد مقتؿ عشرات الفمسطينييف بأيدي جنود اسرائيمييف .وقاؿ المفوض
األعمى لحقوق االنسان في األمـ المتحدة زيد رعد الحسيف "مقتؿ عشرات االشخاص واصابة المئات
فور .عمى المسؤوليف عف ىذه االنتياكات الفاضحة لحقوؽ
بالرصاص الحي في غزة يجب أف يتوقؼ ًا

االنساف أف يحاسبوا" .فيما اعرب األمين العام لألمم المتحدة انطونيو غوتيريش عف "قمقو العميؽ" لموضع
في غزة .ودانت منظمة العفو "االنتياؾ الصارخ" لحقوؽ االنساف و"جرائـ الحرب" في غزة.
وقاؿ متحدث باسـ رئيسة الوزراء البريطانية تيري از ماي "نحف قمقوف ازاء التقارير عف العنؼ وخسارة
االرواح في غزة ،وندعو إلى اليدوء وضبط النفس لتجنب اعماؿ مدمرة لجيود السالـ" .وقال وزير
الخارجية الفرنسي جاف ايؼ لودرياف "في وقت يتصاعد التوتر عمى األرض ( )...تدعو فرنسا جميع
االفرقاء الى التحمي بالمسؤولية بيدؼ تجنب تصعيد جديد" .دعت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي
فيديريكا موغيريني إلى "اقصى درجات ضبط النفس".
واستنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغاف "اإلبادة الجماعية" التي وقعت في قطاع غزة .وأضاؼ
أردوغاف الذي أعمف الحداد ثالثة أياـ ،الدولة العبرية "دولة إرىاب في يوـ واحد قُتؿ فيو أكثر مف 50
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امنا مع نقؿ السفارة األمريكية مف تؿ أبيب إلى القدس" .فيما طمبت
فمسطينيا عمى يد القوات اإلسرائيمية تز ً
ً
احتجاجا عمى المجزرة اإلسرائيمية.
و ازرة الخارجية التركية مف السفير اإلسرائيمي في أنقرة مغادرة البالد
ً

وقاؿ دبموماسيون إف الواليات المتحدة منعت تبني بياف لمجمس االمف الدولي يدعو إلى اجراء تحقيؽ
مستقؿ في "أعماؿ العنؼ الدموية" .وجاء في مسودة البياف "أف مجمس األمف يعرب عف غضبو وأسفو
لمقتؿ المدنييف الفمسطينييف الذيف يمارسوف حقيـ في االحتجاج السممي" .وأضافت المسودة "إف مجمس
يعبر مجمس األمف عف قمقو
األمف يدعو إلى إجراء تحقيؽ مستقؿ وشفاؼ لضماف محاسبة" المسؤوليف .و" ّ

البالغ إزاء التطورات األخيرة في األراضي الفمسطينية التي تحتميا الدولة العبرية منذ عاـ  ،1967بما في
ذلؾ شرقي القدس ،ال سيما في سياؽ االحتجاجات السممية في قطاع غزة والخسائر المأسوية في أرواح
المدنييف" .وأضافت المسودة "يدعو مجمس األمف جميع االطراؼ إلى ممارسة ضبط النفس مف اجؿ
تجنب المزيد مف التصعيد و(بيدؼ) ارساء اليدوء" .وتابعت "يدعو مجمس األمف جميع الدوؿ إلى عدـ
اتخاذ أي خطوات تزيد مف تفاقـ الوضع ،بما في ذلؾ أي تدابير احادية وغير قانونية تقوض احتماالت
يضا أف أي ق اررات وأفعاؿ "مف شأنيا أف تؤدي إلى تغيير طابع أو وضع أو
السالـ" .وجاء في المسودة أ ً
التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس المقدسة ،ليس ليا أي أثر قانوني" ،في إشارة إلى قرار الواليات

المتحدة باالعتراؼ بالقدس "عاصمة" لمدولة العبرية.
وأعمنت جنوب إفريقيا استدعاء سفيرىا في "تؿ أبيب"" ،حتى إشعار آخر" عمى خمفية المجزرة
نظر لمطريقة العنصرية والخطيرة لميجوـ
"اإلسرائيمية" بحؽ الفمسطينييف في قطاع غزة .وذكر البيافً " :ا
اإلسرائيمي األخير ،اتخذت الحكومة قرار استدعاء السفير سيسا نغومباني ،مع التنفيذ الفوري وحتى إشعار

آخر" .ودعا بياف حكومة جنوب إفريقيا الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة إلى إجراء تحقيؽ مستقؿ في
عمميات القتؿ ،بيدؼ محاسبة المسؤوليف عنيا.
فيما أعمنت منظمة التعاون اإلسالمي ،يوـ الثالثاء ( ،)5/15عقد قمة استثنائية بمدينة اسطنبوؿ
بالجميورية التركية ،الجمعة المقبمة ،بدعوة مف الرئيس التركي رجب طيب أردوغاف ،لبحث التطورات
الخطيرة األخيرة التي تشيدىا دولة فمسطيف .وأدانت منظمة "التعاوف" العدواف االسرائيمي بحؽ المدنييف
وحمؿ األميف العاـ لممنظمة يوسؼ العثيميف الدولة العبرية المسؤولية الكاممة عف تبعات
الفمسطينييفّ ،
ىذه الجرائـ ،داعياً المجتمع الدولي ،خاصة مجمس األمف الدولي ،بالتدخؿ مف أجؿ الوقؼ الفوري ليذا
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العدواف .وأكد ضرورة ممارسة المجتمع الدولي دوره تجاه إيجاد "حؿ سياسي" لمقضية الفمسطينية وفقًا
لمقانوف الدولي وق اررات الشرعية الدولية ،و"مبادرة السالـ" العربية.
ودعت لجنة المتابعة العميا لفمسطينيي األراضي المحتمة عاـ  ،48إلضراب عاـ يوـ األربعاء ،في جميع
منبية إلى
المدف والبمدات الفمسطينية "بالداخؿ" .ووصفت المجنة ما حدث في غزة بػ"المجزرة اإلرىابية"ّ ،
أف حكومة االحتالؿ "ارتكبتيا عف سابؽ تخطيط ،وبدعـ إجرامي مباشر مف البيت األبيض بزعامة
وصد" جرائـ االحتالؿ
رد
ّ
ترمب" .وطالبت لجنة المتابعة الفمسطينية ،المجتمع الدولي بأف يعمؿ عمى " ّ
بحؽ الفمسطينييف .وأدانت" :حالة التواطؤ العربي ،مف خالؿ السكوت ،وتارة مف خالؿ الغزؿ مع حكومة
االحتالؿ ،والسعي لتبرير جرائميا ،وتحيي دوؿ العالـ التي تقؼ إلى جانب شعبنا الفمسطيني في قضيتو
العادلة ،وفي نضالو التحرري" .وشددت لجنة المتابعة عمى ضرورة أف ترتقي جميع الفصائؿ الفمسطينية
إلى مستوى الحدث ،وأف تتجاوز كؿ خالفاتيا ،وتوحد جيودىا نحو االحتالؿ ،ودعـ المقاومة الشعبية.
وأكدت رابطة عمماء فمسطين في لبنان أف نقؿ السفارة األمريكية إلى القدس وفي ذكرى النكبة الفمسطينية
وتحديا لمعرب والمسمميف في أقدس
وقفز عمى األعراؼ والمبادئ والمواثيؽ،
تجاوز لممجتمع الدوليً ،ا
ًا
يعد
ً

مقدساتيـ ،وىو إعالف حرب عمى األمة بأسرىا .وأضافت أف مسيرات العودة الكبرى وتضحياتيا الجساـ
تفتح صفحة جديدة مف المواجية مع المحتؿ وتعمف إنياء الحقبة الماضية ،مؤكدة أف دماء الشيداء األبرار
وعدت الصمت العالمي عمى المجزرة المروعة التي ارتكبيا الصياينة
تعبد الطريؽ نحو العودة والتحرير.
ّ
طا لشعارات حقوؽ اإلنساف التي يتشدؽ
المجرموف بحؽ المتظاىريف العزؿ جريمة بحؽ اإلنسانية ،وسقو ً
بيا الغرب .وطالبت الرابطة العرب والمسمميف وأحرار العالـ نصرة الشعب الفمسطيني ،ودعـ مسيرات
العودة الكبرى بكؿ الطاقات واإلمكانات إلفشاؿ صفقة القرف األمريكية المشؤومة.
وقالت مفوضية االتحاد األفريقي ،يوـ الثالثاء ،إف نقؿ الواليات المتحدة األميركية سفارتيا إلى القدس
اطنا ،تزيد التوتر
المحتمة ،وجرائـ االحتالؿ اإلسرائيمي في قطاع غزة ،التي أسفرت عف استشياد  62مو ً
في المنطقة ،وتعقّد عممية البحث عف "حؿ دائـ لمصراع" اإلسرائيمي الفمسطيني.
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وأداف األمين العام لمجامعة العربية أحمد أبو الغيط "بأشد العبارات ما ترتكبو الدولة العبرية مف مذابح في
حؽ الفمسطينييف العزؿ" ،واصفاً ما تقوـ بو بأنو "يرقى إلى مرتبة جرائـ الحرب" .وطالب المجتمع الدولي
بتوفير الحماية لمشعب الفمسطيني الذي اختار طريؽ النضاؿ السممي.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ،
2018/5/15
ىيئة المعمارييف العرب تطمؽ مسابقة إعادة إحياء القدس:
أعمنت ىيئة المعمارييف العرب في اتحاد الميندسيف العرب ،يوـ الثالثاء ( ،)5/15عف إطالؽ مسابقة
"إعادة احياء القدس بعد جالء االحتالؿ" ،ضمف أنشطتيا التي تنفذىا بعنواف "القدس عاصمة فمسطيف".
وقاؿ رئيس اتحاد الميندسيف المبنانييف رئيس ىيئة المعمارييف العرب النقيب جاد ثابت أف الفعاليات
ستعالج واقع مدينة القدس مف كافة النواحي التاريخية والمعمارية والتراثية ،والجوانب االقتصادية
واالجتماعية والثقافية وظروؼ عيش أبنائيا ،والتحديات التي يواجيونيا وآليات صمودىـ في وجو
االحتالؿ.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/5/15 ،
مقاالت وحوارات:
المقدسيوف يشكموف  ٪38مف إجمالي عدد سكاف المدينة:
تُظير معطيات نشرىا "معيد القدس لألبحاث السياسية" االسرائيمي اف عدد سكاف القدس يبمغ 882700
نسمة يشكموف  ٪10مف سكاف اسرائيؿ.
وذكرت أسبوعية "كوؿ ىعير" العبرية انو يتضح مف ىذه المعطيات اف  ٪61مف سكاف القدس ييود
و ٪36مسمموف و ٪2مسيحيوف ،و ٪1مف أدياف أخرى.
ويشار إلى أف ىذه المعطيات تعتبر صحيحة حتى بداية العاـ .2017
وسجؿ في العاـ  2016ارتفاع بنسبة  ٪2عمى عدد سكاف القدس وىذه نسبة أعمى مف الزيادة السكانية
في مدف اخرى مثؿ تؿ أبيب ، ٪1,2-حيفا .٪0,2
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الحي األكبر في القدس ىو مستوطنة "رموت" التي يعيش فييا حوالي  46140مستوطناً تمييا مستوطنة
بسغات زئيؼ ومعيا النبي يعقوب  41930 -مستوطناً ،أما الحي الثالث مف حيث عدد السكاف في
القدس فيو مستوطنة غيمو  30900 -مستوطف ،اما البمدة الفمسطينية األكبر في المدينة فيي بيت حنينا
  39210تمييا الطور  26460 -نسمة.ووفقا لمعطيات المعيد فقد وصؿ الى القدس  3045مياج اًر جديداً في العاـ  ،2016ويشكؿ ىذا ٪12
مف مجموع المياجريف الذيف تـ استيعابيـ في اسرائيؿ خالؿ العاـ المذكور.
ويبمغ معدؿ عمر السكاف في القدس  23.8عاـ وىو اقؿ مف معدؿ العمر في اسرائيؿ عامة ،ويبمغ معدؿ
أعمار الييود في المدينة  25,7عاـ فيما يبمغ معدؿ أعمار الفمسطينييف فييا .21,1
ووفقاً لممعطيات فاف اليوية الدينية الييودية لسكاف القدس الذيف تزيد عمارىـ عف  20عاما ىي ٪34
حريديـ ٪33 ،متدينييف وتبمغ نسبة الحريديـ في اسرائيؿ  ٪9فيما تبمغ نسبة المتدينييف  ٪23اما نسبة
العممانييف والمحافظيف غير المتدينيف مف الفئة العمرية التي تزيد عف  20عاماً فتبمغ  ٪34وىي ادنى
بكثير بالمقارنة مع النسبة العامة ليـ في اسرائيؿ والبالغة .٪17
وكانت نسبة اخصاب المرأة في القدس عاـ  2016تبمغ  3,9وىي أعمى مف النسبة القطرية البالغة 3,1
طفؿ ،وزادت نسبة إخصاب المرأة الييودية عف نسبة اخصاب المرأة الفمسطينية في القدس ،اذ بمغت 4,4
طفؿ لدى الييوديات (النسبة القطرية  3,2طفؿ) فيما بمغت نسبة اخصاب الفمسطينية  3,1طفؿ.
ولد خالؿ العاـ  2016في القدس  24200طفؿ و ٪65منيـ مف الييود و ٪35مف العرب.
وبمغ دخؿ الفنادؽ في القدس خالؿ العاـ  2017حوالي  2,045مميار شيكؿ ،ويشار إلى أف معظـ
الفنادؽ في القدس الغربية.
وتعتبر الشبكة التعميمية في القدس األكبر في اسرائيؿ ،اذ تتضمف  277500طالب (بما في ذلؾ حوالي
 17الؼ طالب عربي في مدارس خاصة).

صحيفة القدس المقدسية2018/5/12 ،
موؿ تنظيمات إرىابية ييودية
جيروزالـ بوست :السفير األميركي بػ"إسرائيؿ" ّ
كشؼ موقع صحيفة "جيروزالـ بوست" ،اليوـ السبت ،أف السفير األميركي في "إسرائيؿ" ديفيد فريدماف،
ت أرّس جمعية قدمت مساعدات مالية لتنظيمات إرىابية ييودية ،تنفذ اعتداءات ضد الفمسطينييف.
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وذكر الموقع أف الجمعية التي ترأسيا فريدماف تصنفيا و ازرة الخارجية األميركية ،تشكيالً إرىابياً.
وبحسب الصحيفة؛ فإف الجمعية التي يطمؽ عمييا "أصدقاء المدرسة الدينية في بيت إيؿ" ،قدمت في العاـ
 2013مبمغ  12ألؼ دوالر لمنظمة "كوموميوت" الييودية ،اإلرىابية؛ وىذا ما توصمت إليو منظمات
حقوقية "إسرائيمية" ،تعنى بتتبع مصادر التمويؿ التي تحصؿ عمييا حركات اليميف المتطرؼ داخؿ
"إسرائيؿ".
كما أشارت إلى أف قيادات مف اليميف الييودي الديني المتطرؼ ،قد شكمت منظمة "كوموميوت" عاـ
 ،2006بيدؼ العمؿ عمى إحباط مخطط إخالء أي مستوطنة ييودية في الضفة الغربية.
وأوضحت الصحيفة أف المنظمة المذكورة تعد إحدى المنظمات المتفرعة عف منظمة "كاخ" اإلرىابية
الييودية التي شكميا الحاخاـ مئير كيانا ،والتي تدعو إلى طرد الفمسطينييف إلى العالـ العربي.
وذ ّكرت بأف الخارجية األميركية شرعت منذ عاـ  1997في تصنيؼ "كاخ" ،وضمنيا "كوموميوت" منظمةً
إرىابية ،مضيفةً أف الحكومة الكندية أقدمت عمى الخطوة نفسيا عاـ .2016
وأشارت إلى أف موشيو كوىيف ،الذي يرأس "كوموميوت" حالياً ،يقود تحرؾ إلقناع الحكومة "اإلسرائيمية"،
بالتدخؿ لدى الواليات المتحدة وكندا ،إلزالة منظمتو مف قائمة التنظيمات اإلرىابية.
في المقابؿ رفض مكتب فريدماف التعقيب عمى ما كشفت عنو المنظمات الحقوقية "اإلسرائيمية".
ويذكر أف المدرسة الدينية في مستوطنة "بيت إيؿ" ،المقامة عمى أراض فمسطينية مصادرة ،شماؿ مدينة
راـ اهلل ،تعد معقال لغالة اليميف الديني المتطرؼ.
ورفض "فريدماف" في مقابالت أجرتيا معو وسائؿ اإلعالـ "اإلسرائيمية" مؤخ اًرَّ ،
عد الوجود "اإلسرائيمي" في
شكال مف أشكاؿ االحتالؿ!.
الضفة الغربيةً ،

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/5/12 ،
"القدس الدولية" تطمؽ نداء القدس لنصرة فمسطيف
أطمقت مؤسسة القدس الدولية ،اليوـ األحد ،نداء القدس ،دعت خاللو إلى استنفار الجيود وتنظيـ مسيرات
تنصر فمسطيف وأىميا ،وتعبر عف رفض نقؿ السفارة األمريكية لمقدس المحتمة.
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ِ
ِ
ٍ
بأف تكوف ىذه
وقالت المؤسسة في بيانيا" :نداؤنا إلى ك ّؿ حر شريؼ في أمة العروبة واإلسالـ وك ّؿ العالـ ْ
لمجيود ،ومسير ٍ
ِ
ات تنصر فمسطيف وأىميا ،وفعاليات مختمفة ال تتوقؼ
األياـ وىذه المرحمة ،مرحمةَ استنفار
ُ
الحؽ إلى أىمو ،أىؿ القدس وفمسطيف وكؿ
حتى تحقيؽ اليدؼ المنشود بإسقاط كؿ المؤامرات ،واعادة
ّ
األمة".
تيبوا في ىذه األياـ نصرةً لفمسطيف ،وال سيما في يومي 14
وأضافت "نداؤنا لك ّؿ األحرار الشرفاء أف ّ
دامت محروسةً بسو ِ
ولنكف عمى ٍ
اعد األبطاؿ،
الحقوؽ ال تضيعُ ما
بأف
و 15أيار/مايو الجاري،
ْ
َ
ْ
يقيف ّ
ِ
وثبات الثابتيف".
وجيود األوفياء،
ِ
اإلنساني
الديني والقومي و
الضمير والواجب
وشددت عمى أنو ليس أمامنا خيار سوى االستجابة لنداء
ّ
ّ
ٍ
غضب عارمة في وجو أمريكا واالحتالؿ الصييوني ،ونرفض
لنيب في ك ّؿ عاصمة ومدينة في صرخة
ّ
ونقؿ السفارة األمريكية إلييا".
اؼ بيا عاصمة لالحتالؿ الصييونيَ ،
تيويد القدس واالعتر َ
َ

كما دعت إلى رفض استمرار الحصار عمى غزة ،والعمؿ إلعادة الجئي فمسطيف إلى وطنيـ ،وازالة
االحتالؿ الصييوني مف ك ّؿ فمسطيف.
وفي ما يمي نص النداء:
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
نداء القدس فمسطين ألحرار األمة والعالم
ِ
رب العالميفِ ،
السالـ عمى
عباده المؤمنيف
وعد َ
الجباريفَ ،م ْف َ
قاىر ّ
الحمد هلل ّ
بالنصر والتمكيف ،والصالة و ُ
ٍ
ِ
ِ
محمد وعمى آلو وصحبو ومف سار عمى ِ
ِ
نيجو ،ني ِج الحؽ إلى يوـ
يف
إماـ
المجاىديفّ ،
وسيد الصابر َ
َ
الديف.

أما بعد،
ييوني
يا أمتنا العربية واإلسالمية ،يا أحرار العالـ ممف يقفوف إلى جانب العدالة ،ىا قد بمغَ الطغياف الص
ّ
مدى غير مسبوؽ ،فأمريكا تتصرؼ في العالـ كأنيا صنـ يعبد مف دوف ِ
اهلل وتريد أف تركع
األمريكي ً
ّ
ٌ ُ َ
ّ
ِ
أف
تظف أنيا تستطيع ْ
شعوب العالـ أماـ إرادتيا وجبروتيا الزائؼ ،وقد بمغت مف الكبر والغرور ما جعميا ّ
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تقرر االعتراؼ بالقدس عاصمةً لالحتالؿ الصييوني في كانوف
تقمب
َ
َ
ىي ُ
الباطؿ إلى حؽ؛ وىا َ
ِ
المحتمة في  14أيار/مايو الجاري،
نقؿ ِسفارِة بالدىا إلى القدس
أوؿ/ديسمبر مف العاـ المنصرـ،
وقررت َ
ْ

أمر مناقض لحقائؽ التاريخ والديف والقانوف.
وىي خطوةٌ تعني تشريع االحتالؿ الصييوني لمقدس ،وىذا ٌ

التجبر
ييوني يستغؿ اإلدارة األمريكية الحالية الموسومة
وىا ىو االحتالؿ الص
التطرؼ ،و ّ
بالتسرع ،و ّ
ّ
ّ
الحصوؿ عمى شر ٍ
ِ
القدس العر ِ
ِ
ِ
ليسعى إلى تحقي ِ
عية
ييودي ٍة و
اإلسالمية إلى عاصمة
بية
ؽ غايتِو بتحويؿ
ّ
لتيويده لمقدس ،واجر ِ
ِ
ٍ
بحؽ أىميا ومقدساتيا .وتأتي خطوةُ نقؿ السفارة األمريكية إلى القدس
امو
دولية
ّ
ٍ
ِ
استخفاؼ كبير بمعتقدات العرب
لنكبة فمسطيف؛ ما يبرىف عف
المحتمة في أجواء الذكرى السبعيف
ِ
دولية لتصفية القضية
والمسمميف وحقوقيـ األصيمة بقدسيـ ،كما تأتي ىذه الخطوة في سياؽ مؤامرٍة ّ

مالمحيا الكار ّثيةُ بعد استيداؼ القدس ،والالجئيف،
الفمسطينية تحت عنواف "صفقة القرف" التي بانت
ُ
ِ
الحصار عمى قطاع غزة ،وقطع رواتب األسرى الفمسطينييف األبطاؿ ،وغير
ووكالة األونروا ،وتشديد

ذلؾ.
ِ
األمة والعالـ
يا أحرار
مخد ُر
الوعي،
ناقص
إنساف
استيداؼ القدس وفمسطيف ليس استيدافًا لو مباشرة فيو
أف
ِ
ّ
َ
ٌ
مف يعتقد ّ
ُ
ِ
تتوىج
أسابيع قميمة
الناس عمييا .منذ
إلنسانيتو الحقيقية،
فاقد
الضميرٌ ،
ٌ
ّ
ُ
فطر اهللُ َ
مناقض لفطرة الحؽ التي َ
َ
ِ
إسقاط
شعمةُ الكفاح
الفمسطيني عمى أرض فمسطيف ،وال سيما في غزة البطولة والعزيمة .لقد حانت لحظةُ
ّ
ِ
يتجر عمى ِ
فضاء
قدسنا اليوـ ،ويرفع رايةَ الظمـ في
الطغياف األمريكي الصييوني ،واذا تركنا ىذا الطغياف ّأ

ِ
مؤلما ،ومحاسبة اهلل والتاريخ واألجياؿ
المدينة الطاىرِة المقدسةّ ،
فإف الخسارة ستكوف كبيرة ،والندـ سيكوف ً
لنا ستكوف وخيمةً.

يا أصحاب الحؽ بالقدس والفمسطيف ،يا أنصار العدالة في العالـ
ؾ مقدساتنا اإلسالمية والمسيحية عرضةً لمتدنيس الصييوني،
القدس وفمسطيف ،وال نتر ُ
َ
نحف ٌ
قوـ ال نبيعُ

يخية الخطيرة ،وفي ذروة المواجية بيف
وال نتخمّى عف شعب فمسطيف
األبي المكافح .وفي ىذه المحظة التار ّ
ّ
راية القدس التي ىي راية الحؽ ،و ارية الباطؿ التي ىي راية الصييونية المدعومة مف أمريكا وغيرىا ليس
ِ
لنيب في ك ّؿ عاصمة
اإلنساني
الديني والقومي و
الضمير والواجب
أمامنا خيار سوى االستجابة لنداء
ّ
ّ
ّ
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ٍ
اؼ
غضب عارمة في وجو أمريكا واالحتالؿ الصييوني ،ونرفض
ومدينة في صرخة
تيويد القدس واالعتر َ
َ

ونقؿ السفارة األمريكية إلييا ،ونرفض استمرار الحصار عمى غزة،
بيا عاصمة لالحتالؿ الصييوني،
َ
ونعمؿ إلعادة الجئي فمسطيف إلى وطنيـ ،ونعمؿ مف أجؿ إزالة االحتالؿ الصييوني مف ك ّؿ فمسطيف.
أييا األحرار في ك ّؿ مكاف
ىذه أيامكـ ،وكممة الفصؿ بعيدتكـ ،فال توجد قوةٌ بشرية قادرة عمى إخضاع إرادتكـ إف استعنتـ باهلل،
وتركتـ خالفاتكـ جانبا ،فانيضوا في ك ّؿ البالد ،وأظ ِيروا وفاءكـ لفمسطيف ِق ِ
الحؽ ،وانصروا شعبيا
بمة
ّ
ً
َ
ِ
ِ
المظموـ منذ مئة ٍ
العصية عمى الغزِاة،
الظمـ وال تتركوىا ترفرؼ في سماء القدس
عاـ ،وأسقطوا رايةَ
َ
ظيير وفيًّا لألبطاؿ في القدس وفمسطيف ،وبيذا تكونوف
ًا
ومرغوا "صفقة القرف" تحت أقدامكـ ،وكونوا

شركاء في دحر االحتالؿ الصييوني وأعوانو.

ِ
ِ
ٍ
بأف تكوف ىذه
األياـ وىذه المرحمة ،مرحمةَ
نداؤنا إلى ك ّؿ حر شريؼ في أمة العروبة واإلسالـ وك ّؿ العالـ ْ
ُ
لمجيود ،ومسير ٍ
ِ
ات تنصر فمسطيف وأىميا ،وفعاليات مختمفة ال تتوقؼ حتى تحقيؽ اليدؼ المنشود
استنفار
الحؽ إلى أىمو ،أىؿ القدس وفمسطيف وكؿ األمة.
بإسقاط كؿ المؤامرات ،واعادة
ّ
نداؤنا لمرجاؿ والنساء ،لمكبار والصغار ،لممسمميف والمسيحييف ،لمحكاـ والمحكوميف ،ولك ّؿ مكونات األمة
مف أحزاب وىيئات ومؤسسات وحركات ونقابات واتحادات وروابط ،وك ّؿ شرائح األمة مف عمماء،
ومثقفيف ،وسياسييف ،واعالمييف ،وحقوقييف ،ومعمميف ،وميندسيف ،وأطباء ،ورجاؿ أعماؿ ،وشباب
تيبوا في ىذه األياـ نصرةً لفمسطيف ،وال سيما في يومي  14و15
وغيرىـ ،نداؤنا لك ّؿ األحرار الشرفاء أف ّ
دامت محروسةً بسو ِ
ولنكف عمى ٍ
اعد األبطاؿ ،وجيود
الحقوؽ ال تضيعُ ما
بأف
أيار/مايو الجاري
ْ
َ
ْ
يقيف ّ
ِ
وثبات الثابتيف.
األوفياء،
مؤسسة القدس الدولية
نحمييا معاً  ..نستعيدىا معاً

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/5/14 ،
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