تقرير القدس اإلخباري األسبوعي
 17-11تشرين أول/أكتوبر 2017
الخبر الرئيس:
عددا من المنشآت في القدس
االحتالل يهدم ً

أبرز العناوين:
" الخارجية والمغتربيف الفمسطينية" واألردف يديناف االقتحامات الواسعة لممسجد األقصى
يشدد خناقو عمى العيسوية
 مواجيات في أحياء القدس المحتمة ..واالحتالؿ ّ
 مخططات إسرائيمية تستيدؼ متنزه جبؿ المكبر شرؽ القدس

 مؤسسة القدس الدولية :ندعو إلى تحرؾ عربي واسالمي ودولي لوقؼ تسريب األمالؾ واألوقاؼ
المسيحية

" ىآرتس" :كنيسة الروـ األرثوذوكس باعت أمالكاً بالقدس والداخؿ
***

شؤون المقدسات:
"الخارجية والمغتربيف الفمسطينية" واألردف :يديناف االقتحامات الواسعة لممسجد األقصى
قالت و ازرة الخارجية والمغتربيف الفمسطينية ،يوـ الخميس ( ،)10/12إف الحكومة االسرائيمية برئاسة
صعدت مف اقتحاماتيا لممسجد األقصى المبارؾ كماً ونوعاً ،بحجة
بنياميف نتنياىو وأذرعيا المختمفة ّ

"األعياد" الييودية.

وأوضحت الو ازرة أنو في األياـ األخيرة تجاوز عدد المستوطنيف المقتحميف لباحات المسجد األقصى
الػ 2000مستوطف ،في ما يشبو االجتياحات الحقيقية المعززة بحراسة مشددة مف قوات االحتالؿ
وشرطتو .وأدانت الو ازرة بشدة االستيداؼ االحتاللي المتواصؿ لممقدسات عامة ولممسجد األقصى المبارؾ
بشكؿ خاص ،مؤكدةً أف حكومة نتنياىو اليمينية المتطرفة ماضية في تنفيذ محاوالتيا اليادفة إلى تكريس

التقسيـ الزماني لممسجد ريثما يتـ تقسيمو مكانياً ،مف خالؿ توظيؼ المناسبات الدينية الييودية لخدمة
تحد صريح لمعالميف العربي واإلسالمي.
أغراضيا االستعمارية التيويدية ،وفي ّ
واختتمت بأف عدـ محاسبة الدولة العبرية كقوة احتالؿ عمى تعطيميا لمق اررات األممية يشجعيا عمى
التمادي في تنفيذ مخططاتيا التيويدية التوسعية ،ويم ّكف سمطات االحتالؿ مف مواصمة استفرادىا العنيؼ
بشعبنا وأرضو ومقدساتو وممتمكاتو ،ويوفر ليا األجواء لالستمرار في تقويض ما تبقى مف "حؿ الدولتيف".
المتجددة لممسجد األقصى المبارؾ .وأوضح
وفي السياؽ ،أدانت الحكومة األردنية االنتياكات اإلسرائيمية ُ

وزير اإلعالـ الناطؽ الرسمي باسـ الحكومة األردنية محمد المومني ،يوـ الخميس ،أف مثؿ ىذه
المدانة تمثؿ أعماالً استف اززية غير مسؤولة مف السمطات اإلسرائيمية ،مثمما تمثؿ
التصرفات المرفوضة و ُ

استف از اًز لمشاعر المسمميف في كؿ مكاف ،كما أنيا تمثؿ انتياكاً اللتزامات االحتالؿ ،بموجب القانوف
الدولي والقانوف اإلنساني الدولي ،وجميع األعراؼ والقوانيف الدولية التي تدعو الحتراـ حرمة األماكف
المقدسة.
قوض الجيود المبذولة
وشدد المومني عمى أف مثؿ ىذه التصرفات تسيء لمعالقات بيف البمديف ،وتُ ّ
لتخفيؼ التوتر والتيدئة والحفاظ عمى الوضع التاريخي والقانوني القائـ في المسجد األقصى المبارؾ ،كما
تسيء لمجيود الدولية المبذولة الستئناؼ المفاوضات الفمسطينية -اإلسرائيمية .وطالب المومني الحكومة
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اإلسرائيمية بوقؼ مثؿ ىذه االعتداءات واالستف اززات فو ًار ،واحتراـ الدور األردني في رعاية المقدسات في
القدس ،الذي اعترفت بو معاىدة "السالـ" بيف البمديف.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/10/12 ،
أوقاؼ القدس" :إجماع "اليونسكو" يثبت بف ك ّؿ ما ُبني عمى احتالؿ باطؿ وزائؿ

أشاد مدير عاـ أوقاؼ القدس الشيخ عزاـ الخطيب التميمي ،بػ"االبقاء" عمى قرار "فمسطيف الػمحتمة" ،يوـ

األربعاء ( ،)10/11الػمتضمف بند القدس عمى أجندة الػمجمس التنفيذي في الػيونسكو لمدورة  .204وشكر
خصوصا دوؿ مثؿ أمريكا وبريطانيا وايطاليا وألػمانيا
تبنت قرار القدس في الػيونسكو
جميع الدوؿ التي ّ
ً
داعيا تمؾ الدوؿ لمثبات عمى ىذه السابقة إلجماع دولي عمى
ودوؿ أخرى عارضت القرار في السابؽً ،

الثوابت الوارد ذكرىا في الق اررات السابقة.

وتابع الخطيب" :رغـ أىمية قرار اليونسكو إال أف األوقاؼ في القدس تستند في ثوابتيا وحؽ الػمسمميف
الخالص والحصري في الػمسجد األقصى كامؿ/الحرـ القدسي الشريؼ إلى ق اررات ربانية وثوابت عقيدة
إسالمية ال تتغير وال تزيد وال تنقص بتغير مجرى أي تصويت دنيوي بشري عمى تعريؼ الػمقدسات".
وينص متف القرار عمى :الػمحافظة عمى اعتماد تسمية الػمسجد األقصى الػمبارؾ/الحرـ القدسي الشريؼ
كمترادفتيف وذلؾ في جميع الفقرات ذات العالقة ،وعدـ استخداـ أية تسمية خاطئة .واعتبار الحائط الغربي
لألقصى جزء ال يج أز مف الػمسجد األقصى الػمبارؾ ،وتمة وباب الػمغاربة جزءًا ال يتج أز مف الػمسجد
األقصى الػمبارؾ/الحرـ القدسي الشريؼ ،وأف األوقاؼ اإلسالمية األردنية ىي صاحبة الحؽ القانوني في
صيانة وترميـ الػمكاف كما ىو الحاؿ في ما يخص كامؿ الػمسجد األقصى/الحرـ الشريؼ .وأف الػمسجد
األقصى/الحرـ الشريؼ مكاف عبادة خاص بالػمسمميف وأي تغيير عمى ىذه الصفة يعتبر اعتداء وانتياؾ
لموضع التاريخي القائـ قبؿ عاـ  .1967وأف جميع التدابير التشريعية واإلدارية وغيرىا مف اإلجراءات
تغير ،أو ترمي إلى تغيير طابع مدينة القدس الػمقدسة
التي تتخذىا الدولة العبرية ،القوة الػمحتمة ،والتي ّ

ووضعيا القانوني ،ال سيما (القانوف األساس) الذي سنتو الدولة العبرية بشأف القدس ،إنما ىي تدابير

واجراءات الغية وباطمة ويجب إبطاليا والغاؤىا فو اًر.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/10/12 ،
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مستوطنوف يقتحموف باحات المسجد األقصى:
واصمت أعداد كبيرة مف المستوطنيف اقتحاماتيا المكثفة لممسجد األقصى المبارؾ ،بحراسات مشددة مف
العرش" .وشيد األقصى يوـ الثالثاء
قبؿ قوات االحتالؿ اإلسرائيمي الخاصة ،وذلؾ خالؿ فترة "عيد ُ

المقتحميف لألقصى
()10/10
اقتحاما واسعاً لممستوطنيف ،زاد عمى  600مستوطف ،في حيف بمغ عدد ُ
ً
يومي األحد واإلثنيف الماضييف  800مستوطف ،وكاف الفتاً أداء عدد مف المستوطنيف شعائر وصموات
ّ
مستوطنا
تممودية عمنية في األقصى بحراسة قوات االحتالؿ .فيما اقتحـ يوـ األربعاء (312 )10/11
ً
عددا مف المستوطنيف "صمواتيـ الصامتة" قبالة قبة الصخرة المشرفة.
باحات المسجد األقصى .وقد أدى ً

ومنعت شرطة االحتالؿ المتمركزة عمى األبواب دخوؿ بعض النساء إلى األقصى ،في حيف سمحت
ممونة لضماف
ألخريات ومواطنيف آخريف بدخولو لكف بشرط احتجاز اليوية الشخصية ،واعطائيـ بطاقات ّ
خروجيـ مف المسجد .فيما منعت قوات االحتالؿ دخوؿ عدد مف طمبة مدارس مقدسية الى المسجد
األقصى المبارؾ ،بحجة وضع عمـ فمسطيف عمى مالبسيـ الكشفية.
مف جية أخرى ،عادت المستوطنة المتطرفة "دوؼ موريس" ،يوـ األربعاء ،القتحاـ المسجد األقصى
المبارؾ ،وذلؾ بعد منعيا مف ذلؾ لمدة عاميف عمى خمفية شتميا لرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ،أماـ
أحد أبواب األقصى في شير تموز/يوليو مف عاـ  .2015وظير مع المتطرفة دوؼ "منظمة العودة إلى
جبؿ المعبد" ،المتطرؼ رفائيؿ موريس.
مستوطنا يوـ الخميس ( )10/12المسجد األقصى ،مف باب المغاربة ،ونفذوا جوالت
واقتحـ نحو 90
ً
استف اززية وسط محاوالت متكررة ألداء طقوس وشعائر تممودية فيو ،في الوقت الذي استمعوا فيو

لشروحات حوؿ أسطورة "المعبد".
فيما أدى آالؼ الفمسطينييف ،صالة الجمعة ( )10/13في المسجد األقصى المبارؾ ،في الوقت الذي
واصمت فيو سمطات االحتالؿ منع أىالي الضفة الغربية ممف تقؿ أعمارىـ عف  50عاماً مف دخوؿ
القدس والوصوؿ لألقصى.
مستوطنا صباح األحد ( ،)10/15المسجد األقصى المبارؾ ،مف باب المغاربة ،بحراسة
واقتحـ 61
ً

معززة مف قوات االحتالؿ .فيما أفادت "قدس برس" بأف شرطة االحتالؿ نشرت يوـ اإلثنيف ()10/16
العشرات مف عناصرىا وعناصر مف القوات الخاصة المسمّحة خالؿ ساعات الصباح الباكرة في باحات
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ِ
ييوديا اقتحموا المسجد
مستوطنا
أمنت الحماية لػ 43
ً
ً
األقصى ،وقرب الجامع القْبمي .وأضافت أف القوات ّ

مف "باب المغاربة" وتجولّوا فيو حتى غادروه مف "باب السمسمة" ،حيث شيد صموات تممودية ورقصا وغناء

لممستوطنيف.
مستوطنا اقتحموا األقصى مف "باب المغاربة" في
وأفادت "قدس برس" يوـ الثالثاء ( ،)10/17بأف 62
ً

وتجولوا في باحاتو وسط تواجد لعناصر مف شرطة االحتالؿ برفقتيـ ،إضافة إلى
مجموعات متتالية،
ّ
مستوطنا مف فئة
المصميف المسمميف .وأضافت أف 17
ً
القوات الخاصة المسمّحة التي انتشرت ما بيف ُ

الطالب الييود ،اقتحموا المسجد خالؿ الجولة ذاتيا.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +صحيفة القدس المقدسية،
2017/10/17
العثور عمى مسرح أثري في القدس:
عثر عمماء عمى مسرح مدرج صغير ومسقوؼ لـ يكتمؿ بناؤه في القدس المحتمة ،يعود لمقرف الثاني
الميالدي ،في خالؿ أعماؿ تنقيب أسفؿ الحائط الغربي المالصؽ لممسجد األقصى ،وىو أوؿ أثر مف
نوعو مف العصر الروماني ُيعثر عميو في المدينة.

واكتشؼ الييكؿ الحجري المنحوت ،الذي يضـ  200مقعد أسفؿ ممر يؤدي إلى متنزه كاف "موقعاً لمعبد
ييودي قديـ ،ىدمو الروماف خالؿ إخمادىـ تمرداً في العاـ السبعيف بعد الميالد" ،بحسب ما ذكرت وكالة
"رويترز" يوـ اإلثنيف ( .)10/16ويرجح العمماء أف المدرج استخدـ عمى األرجح في عيد المسيح.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/10/17 ،
شؤون المقدسيين:
عددا مف المنشآت في القدس:
االحتالؿ ييدـ ً

سكنيتيف في تجمع "جبؿ
ىدمت آليات تابعة لسمطات االحتالؿ ،صباح اإلثنيف ( ،)10/16منشأتيف
ّ

البابا" البدوي شرقي القدس المحتمة ،بحجة عدـ الترخيص .وكانت سمطات االحتالؿ سمّمت يوـ األحد
تجمع"
تجمع "جبؿ البابا" البدوي .وأفاد ممثؿ ال ّ
( ،)10/15إخطارات بيدـ  5منازؿ تعود لفمسطينييف في ّ
يشرد نحو  30فرداً مف الرجاؿ والنساء واألطفاؿ إذا ما ىدمت تمؾ
عطا اهلل مزارعة ،بأف االحتالؿ بذلؾ ّ
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المخطرة باليدـ أسبوعاً إلخالء
المنازؿ .ولفت إلى أف فرؽ "اإلدارة المدينة" اإلسرائيمية أميمت العائالت ُ
المنازؿ.

وتُعد ىذه اإلجراءات ضمف مشروع "القدس الكبرى" االستيطاني (المسمى إي ،)1والذي يستيدؼ
االستيالء عمى نحو  12ألؼ دونـ مف أراضي القدس والضفة الغربية ،لمصمحة مشاريع تخدـ
المستوطنيف ،إلى جانب فصؿ المدينة المقدسة عف الضفة.
وفي السياؽ ،ىدمت سمطات االحتالؿ بركسيف سكنييف وبركس زراعي في قرية عرب الجياليف في
دمرت جرافات تابعة لبمدية االحتالؿ في القدس المحتمة،
العيزرية ظير اإلثنيف دوف سابؽ انذار .فيما ّ
ترافقيا قوة عسكرية مف جنود االحتالؿ ،يوـ الثالثاء ( ،)10/17منزليف في بمدة سمواف جنوب المسجد

األقصى وذلؾ بحجة البناء مف دوف ترخيص ،وأرجأت ىـ منزؿ ثالث في بمدة العيسوية وسط القدس بعد
إبراز العائمة أم اًر قضائياً يمنع اليدـ.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ،
2017/10/17
مواجيات في أحياء القدس المحتمة ..واالحتالؿ يشدد خناقو عمى العيسوية:
اقتحمت قوات االحتالؿ ،يوـ السبت ( ،)10/14قرية "العيساوية" الواقعة شمالي شرؽ القدس المحتمة.
وأفاد عضو لجنة المتابعة في القرية ،محمد أبو الحمص بأف القوات اعتمت أسطح بعض المنازؿ في
الشباف ،الذيف رشقوا الجنود بالحجارة ،مف دوف اإلبالغ عف حدوث أي مواجيات
القرية ،ما أثار استفزاز ّ
بيف الطرفيف .مف جية ثانية ،أفادت "قدس برس" أف قوات االحتالؿ أغمقت "باب العمود" أحد أبواب البمدة

تبيف الحقا أنو عبارة عف حقيبة مدرسية.
القديمة في مدينة القدس بسبب وجود "جسـ مشبوه" ،والذي ّ

كذلؾ اقتحمت قوات االحتالؿ مساء األحد ( ،)10/15بمدة العيسوية وسط القدس المحتمة ،وداىمت قاعة

حاجز عسكرًيا عمى
ًا
"السالـ" في البمدة ،ما أدى لمواجيات مع الشباف .وكانت قوات االحتالؿ نصبت

المدخؿ الغربي لبمدة العيسوية ،ما تسبب بأزمة مرورية عمى الشارع الرئيس إثر تفتيش المركبات المارة.
كما شيد بابا "العمود" و"الساىرة" تفتيشاً جسدياً لمعديد مف الشباف المقدسييف ،مف قوات حرس الحدود
اإلسرائيمييف المتمركزيف في المكاف .وقاؿ رئيس مجمس محمي قطنة ،يوسؼ الفقيو :إف نحو  10آليات
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عسكرية إسرائيمية اقتحمت قرية "خمة ربيع" شمالي غرب القدس ،قبؿ أف يعتمي الجنود اإلسرائيميوف أسطح
المنازؿ ،ويتخذوىا "نقاطًا عسكرية".
وواصمت قوات االحتالؿ يوـ اإلثنيف ( )10/16حصارىا العسكري لبمدة العيسوية وسط القدس المحتمة،
بوضع دوريات ُشرطية وعسكرية عمى مداخميا الرئيسة وتفتيش المواطنيف خالؿ خروجيـ منيا .وقاؿ
عضو لجنة المتابعة في البمدة رائد أبو ريالة إف الحممة العسكرية لقوات االحتالؿ استيدفت منع تنظيـ
حفؿ استقباؿ لألسيريف المحرريف مف أبناء البمدة :نمر ناصر محمود ،وعطا محمد درباس ،في الوقت
الذي اقتحمت قاعة عمى مدخؿ البمدة واعتدت عمى المواطف يوسؼ محيسف وابنتو بالضرب المبرح
استدعى نقميما لتمقي العالج .وأفاد الناشط المقدسي يوسؼ عبيد أف قوات االحتالؿ شرعت فور اقتحاميا
لمقرية في إطالؽ القنابؿ الصوتية واألعيرة المطاطية بشكؿ مكثّؼ رغـ وجود األطفاؿ والطالب
عاما) برصاصة مطّاطية في
والمواطنيف في الطّرقات .وأكد إصابة الطفمة مسؾ جواد مصطفى (ً 14

رجميا ،ما استدعى نقميا عمى الفور إلى مشفى "ىداسا اإلسرائيمي" ،كما أُصيب طفؿ آخر يبمغ مف العمر
عاما بقنبمة صوت في بطنو .عمى إثر ذلؾ أعمنت لجنة أولياء أمور الطمبة في بمدة العيسوية وسط
ً 11
القدس المحتمة عف تعميؽ الدواـ في مدارس البمدة ،بدءاً مف صباح الثالثاء وحتى إشعار آخر بسبب
اقتحاـ قوات االحتالؿ اليومية لمبمدة ،تزامناً مع انتياء الدواـ المدرسي.
كما اقتحمت قوات كبيرة مف جيش االحتالؿ مخيـ قمنديا شماؿ القدس المحتمة ،وأغمقت شارع راـ اهلل-
القدس ،فيما اقتحمت عدة محالت تجارية ،وكسرت محتوياتيا .وأفاد شيود عياف أف جيش االحتالؿ أغمؽ
الحاجز العسكري المحاذي لممخيـ.
واندلعت مواجيات شديدة مساء الثالثاء ( )10/17بيف قوات االحتالؿ والشباف الفمسطينييف في قرية
العيساوية ،تخمميا رشؽ الحجارة والزجاجات الحارقة .وأطمقت تمؾ القوات وابالً مف القنابؿ الصوتية
والغازية واألعيرة المطاطية والرصاص الحي باتجاه الشباف وبشكؿ عشوائي ،كما اعتمت أسطح المنازؿ
لمراقبة الوضع في القرية.

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"،
2017/10/17
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ويفرج عف آخريف:
ويبعد ُ
االحتالؿ يمدد توقيؼ عدد مف المقدسييفُ ..

عاما) مف حي بيت حنينا شماؿ مدينة القدس المحتمة ،يوـ
دخؿ ،األسير الطفؿ أحمد مناصرة (ً 15
الخميس ( )10/12عامو الثالث عمى التوالي في سجوف االحتالؿ .واألسير مناصرة محكوـ بالسجف 12
عام ا ،بذريعة طعف اثنيف مف المستوطنيف في مستوطنة "بسغات زئيؼ" شماؿ القدس المحتمة .مف جية
ً
أخرى ،م ّددت محكمة االحتالؿ يوـ األحد ( ،)10/15اعتقاؿ الناشط المقدسي رامي الفاخوري ،مف سكاف
القدس القديمة ،حتى الثاني والعشريف مف الشير الجاري.
وأفرجت سمطات االحتالؿ ،مساء الثالثاء ( ،)10/17عف عميدة األسيرات الفمسطينيات المحامية شيريف
شير
عاما) مف بمدة العيساوية جنوب القدس المحتمة ،بعد أف أمضت ً 43ا
طارؽ أحمد العيساوي (ً 39

داخؿ األسر.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/10/17 ،
االحتالؿ يعتقؿ عدداً مف المقدسييف:
اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،مساء األربعاء ( ،)10/12الطفؿ يعقوب الدباغ ،بعد اعتداء
المستوطنيف عمى المحالت والمنازؿ في البمدة القديمة بالقدس المحتمة .فيما اعتقمت قوات االحتالؿ يوـ
الجمعة ( )10/13الشاب عبد الرحيـ عيسى مف منزلو في بمدة شعفاط شماؿ القدس المحتمة.
واعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،مساء األحد ( ،)10/15ثالثة شباف مف محيط باب الساىرة مف دوف
معرفة األسباب .كما اعتقمت طفالً قرب مدرسة الرشيدية قُبالة سور القدس التاريخي مف جية باب
فمسطينيا أصيب بحروؽ خالؿ محاولتو إلقاء
الساىرة ،واقتادتو الى أحد مراكزىا في المدينة .فيما اعتقمت
ً

زجاجة حارقة "مولوتوؼ" في بمدة الطور بالقدس المحتمة.

واعتقمت قوات االحتالؿ ،فجر اإلثنيف ( ،)10/16الشاب اسحاؽ أحمد جبر مف منزلو ببمدة حزما شماؿ
شرؽ القدس المحتمة ،واقتادتو الى جية غير معمومة .فيما اعتقمت وحدة المستعربيف التابعة لالحتالؿ،
فمسطينيا إثر المواجيات التي اندلعت في قرية العيساوية شمالي شرؽ
شابا
ً
مساء الثالثاء (ً ،)10/17
القدس.

المركز الفمسطيني لإلعالـ+وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/10/17 ،
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شؤون االحتالل:
قطار يصؿ "تؿ أبيب" بالقدس في  30دقيقة:
كشفت موقع "القدس  "5800العبري ،أف الحكومة "اإلسرائيمية" ستفتتح أكبر خط قطار كيربائي ،ينطمؽ
مف "ىرتسيميا" قرب "تؿ أبيب" إلى القدس المحتمة ،عمى أف يبدأ العمؿ بو بعد انتياء "األعياد" الييودية.
وذكر الموقع "أنو بعد سنوات مف العمؿ السري ،تحت أسوار البمدة القديمة في القدس ،وتحديداً في أعماؽ
األرض ،تـ االنتياء مف تشييد مشروع القطار الكيربائي ،بتكمفة ( )7مميار شيكؿ ،وىو األعمؽ في الدولة
العبرية والعالـ".
وفي تفاصيؿ المشروع ،فإنو سيربط المدينة المحتمة بباقي سكؾ القطار الكيربائي في الدولة العبرية ،ومف
يوميا  85ألؼ مسافر ،و 2مميوف في الشير ،و 4آالؼ في الساعة .ويبمغ عمؽ الخط
المتوقع أف ينقؿ ً
األرضي لمقطار الكيربائي تحت األرض  80مت اًر ،تمر عبره  3قطارات في الساعة ،ويستغرؽ  30دقيقة

مف "تؿ أبيب" إلى القدس ،كما يحتوي الخط عمى ممجأ يستوعب ( )2500شخص في حاؿ الطوارئ.
وكاف مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية التابعة لبيت الشرؽ ،خميؿ تفكجي ،أشار في
خصوصا "معاليو
تصريحات صحفية إلى أف سمطات االحتالؿ تسعى لربط المستوطنات في الشرؽ،
ً

أدوميـ" بمركز مدينة القدس ،وتيسير حركة انتقاؿ المستوطنيف في ىذه المنطقة بمركز المدينة ،ومنيا إلى
"تؿ أبيب" .وأضاؼ" :ىذه التسييالت في البنية التحتية تندرج في إطار مشاريع مستقبمية استراتيجية
وحيوية تعتزـ سمطات االحتالؿ تنفيذىا في محيط القدس ،منيا شبكة القطار ،التي ستتفرع منيا مسارات
عدة في محيط المدينة ،بما في ذلؾ حي الشيخ جراح ،وتسييؿ انتقاؿ المستوطنيف مف غرب القدس إلى
شرقيا".

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/10/11 ،
مستوطنوف يعتدوف عمى ممتمكات المواطنيف في البمدة القديمة مف القدس
اعتدى العشرات مف المستوطنيف مساء األربعاء وفجر الخميس ( ،)10/12عمى ممتمكات المواطنيف في
البمدة القديمة مف مدينة القدس المحتمة ،ما أدى إلى وقوع خسائر مادية .وذكرت مصادر محمية أف
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المستوطنيف رشقوا الحجارة والكراسي عمى بعض واجيات المحاؿ التجارية والسيارات في منطقة عقبة
الخالدية بالواد ،ومنطقة باب المجمس .وأوضحت المصادر ذاتيا أف الشباف المقدسييف تصدوا لقطعاف
المستوطنيف ،وأف جنود االحتالؿ وفّروا الحماية لممعتديف .وكانت سمطات االحتالؿ قد أغمقت طرقاً
وشوارع رئيسة في بمدة سمواف جنوب المسجد األقصى المبارؾ ،لتأميف تدفؽ المستوطنيف عمى البمدة
القديمة باتجاه باحة حائط البراؽ.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/11/12 ،
مجددا في قضايا فساد
نتنياىو يياجـ الشرطة اإلسرائيمية بعد أنباء عف نيتيا التحقيؽ معو
ً

ىاجـ رئيس الوزراء اإلسرائيمي ،بنياميف نتنياىو ،مساء السبت ( ،)10/14الشرطة اإلسرائيمية واتيميا
بتسريب معمومات غير دقيقة عف التحقيقات الجارية بشأف قضايا الفساد التي يشتبو بتورطو فييا .وتأتي
تصريحات نتنياىو بعد وقت قصير مف نبأ نشرتو القناة العبرية الثانية عف نية الشرطة االسرائيمية التحقيؽ
ممفي القضيتيف ( )1000و( )2000خالؿ األسبوعيف المقبميف مف خالؿ 3
مجددا في
مع نتنياىو
ً
ّ
جمسات سيتـ فييا التحقيؽ معو.
ونقمت القناة الثانية عف مصادر في الشرطة االسرائيمية ترجيحيا أف التحقيقات التي تجري تعزز تورط
نتنياىو في تمقي رشوة وخيانة األمانة بالممفيف المذكوريف بعد شيادات مف شخصيات عمى صمة
بالتحقيؽ.
وفي السياؽ ،طمب وزير األمف الداخمي اإلسرائيمي جمعاد أرداف ،يوـ األحد ( ،)10/15مف المستشار
القضائي لمحكومة أفيحاي مندلبميت النظر في حقيقة التسريبات التي ُنسبت لمشرطة .فيما دافع دافيد بيتاف
رئيس االئتالؼ الحكومي اإلسرائيمي عف طمب نتنياىو بوقؼ التسريبات باعتبارىا تضر بسيادة القانوف
والجميور .وىاجـ بيتاف وزراء الميكود ووصفيـ بػ "الجبناء" لعدـ دفاعيـ عف نتنياىو والحزب في كؿ أزمة
يتعرضوف ليا.

صحيفة القدس المقدسية2017/10/15 ،
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مخططات إسرائيمية تستيدؼ متنزه جبؿ المكبر شرؽ القدس:
ذكرت أسبوعية "يروشاليـ" العبرية أف متنزه قصر المندوب السامي عمى جبؿ المكبر في شرقي القدس
يعد موقعاً جاذبا لممستثمريف .وكشفت أنو خالؿ السنوات األخيرة ُنشر مشروعاف ،ينص األكبر
المحتمة ّ
منيما عمى إعادة إحياء المتنزه الميمؿ واقامة مقيييف وشالالت مياه ،وتحسيف الجزء المبني عمى السفح

المتجو إلى سمواف.
أيضا عمى مخطط الستخداـ المتنزه كمنطقة سياحية تابعة لمخطط "منطقة
وأشارت إلى أف يتـ إحراز تقدـ ً

التمة" ،الذي يتضمف أكثر مف  1000غرفة فندقية ،وتشرؼ عمى ىذا المخطط ما تسمى "سمطة تطوير
القدس" ،وما زاؿ المخطط في بدايتو يخضع لدراسة الجدوى االقتصادية.
ويوجد مخطط آخر ال يقؿ أىمية ،مقترح مف جمعية "العاد" االستيطانية وينص عمى تطوير منطقة جانبية
في المتنزه أسفؿ منطقة "يس فالنت" .ويتضمف ىذا المخطط تحسيف مبنى قائـ عمى السفح ،وتحويمو إلى
منطقة جذابة لمزائريف .وأكدت أف ىذا المخطط حصؿ عمى مصادقة ما يسمى ب" المجنة المحمية لمتنظيـ
والبناء" ومف المتوقع بدء تنفيذه ،وذلؾ ألنو مقمّص وصغير الحجـ.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/10/15 ،
بينت يطالب االئتالؼ الحكومي بفؾ االرتباط عف السمطة:
ذكر موقع القناة العبرية الثانية ،ظير السبت ( ،)10/14أف وزير التعميـ وزعيـ حزب البيت الييودي
نفتالي بينت سيطالب خالؿ جمسة االئتالؼ الحكومي بفؾ االرتباط عف السمطة الفمسطينية والغاء جميع
االتفاقيات بأثر رجعي بما في ذلؾ ق اررات اتخذت بشأف مشاريع اقتصادية كإقامة منطقة صناعية في
ترقوميا وشؽ طرؽ إلى مدينة روابي ومناطؽ فمسطينية أخرى.
وأشار الموقع إلى أف ىناؾ آراء متعددة لدى المسؤوليف اإلسرائيمييف بشأف المصالحة الفمسطينية ،الفتًا
إلى أف غالبيتيـ غير راضيف عف تصريحات رئيس الحكومة بنياميف نتنياىو بأنو سينتظر التطورات بعد
االتفاؽ ،ووفقا ليا سيتخذ ق اررات بشأف التعامؿ مع السمطة بعد المصالحة.
وفي السياؽ ،قالت و ازرة الخارجية والمغتربيف الفمسطينية إنو في إطار البحث عف تسجيؿ النقاط داخؿ
معسكر اليميف الحاكـ في الدولة العبرية ،وأجواء المزايدات التي تحركيا رياح انتخابات مبكرة متوقعة،
تتصاعد التصريحات واطالؽ المواقؼ العنصرية المتطرفة تجاه الفمسطينييف ،مف كؿ حدب وصوب.
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أميركيا واضحاً تجاه التغوؿ اإلسرائيمي في
دوليا و ً
وقالت :إف تصريحات "بينت" وأمثالو تستدعي موقفاً ً

نيب األرض الفمسطينية ،يكوف قاد اًر عمى إنياء التمرد عمى ق اررات الشرعية الدولية والتنكر المستمر
لالتفاقيات الموقعة.
وأضافت الو ازرة أف تقاعس المجتمع الدولي ومؤسساتو المختصة عف القياـ بواجباتيا ومسؤولياتيا القانونية
واألخالقية تجاه الشعب الفمسطيني ومعاناتو ،وال مباالتو تجاه التصعيد الخطير الحاصؿ في مواقؼ
المسؤوليف اإلسرائيمييف ،واجراءات سمطات االحتالؿ الميدانية المعادية بشكؿ واضح لمسالـ والمفاوضات،
يشجع أركاف اليميف الحاكـ عمى التمادي في تنفيذ مخططاتو االستعمارية اليادفة الى إغالؽ الباب نيائياً
أماـ "الحؿ السياسي التفاوضي لمصراع" ،إف لـ يكف فيو تواطؤ حقيقي مع االحتالؿ وانتياكاتو الجسيمة
لمقانوف الدولي.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +صحيفة القدس المقدسية2017/10/14 ،
االحتالؿ يبدأ تنفيذ مخطط استيطاني يقسـ الضفة وينيي "حؿ الدولتيف":
ذكرت القناة العبرية العاشرة ،مساء األحد ( ،)10/16أف السمطات االسرائيمية بدأت بتنفيذ مخطط بناء
استيطاني في "جفعات ىمتوس" بالقدس المحتمة ما سيكرس عزؿ جنوب الضفة عف وسطيا وشماليا
وسيقوض فرصة اقامة دولة فمسطينية أو "حؿ الدولتيف".
وبحسب القناة العبرية ،فإنو سيتـ بناء  2600وحدة استيطانية تـ إقرار مخطط بنائيا عاـ  ،2014وتـ
في حينيا وقؼ ىذا المخطط إثر ضغوط مارستيا إدارة الرئيس األميركي السابؽ باراؾ أوباما .وأشارت
القناة ،إلى أنو تـ رصد وصوؿ معدات ىندسية إلى تمؾ المنطقة وبدء العمميات األساسية لتسوية األرض
سيصعب مف ميمة التوصؿ إلى تسوية سياسية
استعدادا لتنفيذ المخطط .وقالت القناة أف تنفيذ المخطط ُ
مع الفمسطينييف ،كما سيحرميـ مف إقامة دولتيـ الفمسطينية.

وفي السياؽ ،كشؼ اإلعالـ العبري ،يوـ الثالثاء ( ،)10/17عف شروع بمدية االحتالؿ في القدس
المحتمة ،ببناء  1600وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات ىمتوس" .وصرح عضو بمدية االحتالؿ
حدا
أرييو كينغ ،بأف البناء في مستوطنة "جفعات ىمتوس" "يمنع أي إمكانية لتقسيـ القدس ،ويضع ً
لخرافات الذيف يعتقدوف أنو مف الممكف تقسيـ المدينة".
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ونقمت القناة العبرية السابعة عف كينغ قولو إف عممية البناء الجديدة في المستوطنة ستؤدي إلى ربط حي
"جيمو" االستيطاني (جنوبي غرب القدس) مع مستوطنة "ىار حوما" (جنوبي شرؽ) وعزؿ حي بيت
صفافا (جنوبي شرؽ القدس).
وفي السياؽ ،قالت و ازرة الخارجة والمغتربيف الفمسطينية ،يوـ اإلثنيف ( ،)10/16إف مواصمة الحكومة
االسرائيمية برئاسة بنياميف نتنياىو تنفيذ المخططات االستيطانية التوسعية "اليدؼ منو تقويض أية فرصة
إلقامة دولة فمسطينية قابمة لمحياة وعاصمتيا شرقي القدس ،وتعطيالً ألية حموؿ سياسية قائمة عمى حؿ
الدولتيف" .وأضافت بأف "صمت المجتمع الدولي عمى االستيطاف وعدـ محاسبة الدولة العبرية عمى ما
ترتكبو مف جرائـ بحؽ القانوف الدولي والشرعية الدولية ،بات يشكؿ غطاء إلنتياكاتيا وسنداً ليا في
مواصمة إبتالعيا لمزيد مف األرض الفمسطينية وتيويدىا ،ويساعدىا في مواصمة افشاؿ وعرقمة المساعي
اليادفة إلطالؽ عممية السالـ".

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +المركز الفمسطيني لإلعالـ،
2017/10/17
التفاعل مع القدس:
المالكي :أبمغنا واشنطف أف بناء وحدات استيطانية يعني أننا في حؿ مف أي التزاـ
أف القيادة الفمسطينية أبمغت
كشؼ وزير الخارجية الفمسطيني رياض المالكي ،يوـ األربعاء (ّ ،)10/11
اإلدارة األمريكية بأف إقداـ رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو عمى بناء آالؼ الوحدات االستيطانية

الجديدة في الضفة الغربية "يعني أننا في ِح ّؿ مف أي التزاـ قدمناه ليا أو ألي جية دولية" .وأردؼ "ال
نستطيع أف نقؼ حيادييف أماـ التصعيد الخطير الذي يقدـ عميو نتنياىو ويحاوؿ مف خالؿ التنافس
مشددا عمى
الداخمي اإلسرائيمي أف يكوف عمى حساب الفمسطينييف بالتسريع في وتيرة البناء االستيطاني"،
ً
أف ذلؾ "غير مقبوؿ ولف يتـ السماح بو".

وتابع المالكي "نحف بانتظار تدخؿ االدارة األمريكية لدى الجانب اإلسرائيمي لكي يتـ لجـ نتنياىو عف مثؿ
ىذه الخطوات ،واال فنحف يجب أف يكوف لدينا مواقؼ حياؿ كيفية التعامؿ مع مثؿ ىذا التصعيد الخطير
في البناء االستيطاني المسعور في األراضي الفمسطينية المحتمة".
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وكانت صحيفة "معاريؼ" نقمت عف مصادر سياسية واعالمية اسرائيمية قوليا ،إف الحكومة االسرائيمية
بزعامة نتنياىو ستصادؽ األسبوع القادـ عمى مخططات لبناء  3829وحدة استيطانية في مختمؼ
مستوطنات الضفة الغربية.

صحيفة القدس المقدسية2017/10/11 ،
"التربية" تقرر توجيو الرحالت المدرسية إلى القدس:
قررت و ازرة التربية والتعميـ العالي ،يوـ األربعاء ( ،)10/11توجيو برنامج الرحالت المدرسية إلى مدينة
القدس المحتمة ومتحؼ وضريح الشييد ياسر عرفات .وأوضح وزير التربية والتعميـ العالي صبري صيدـ
أف برنامج الرحالت ىذا يندرج في إطار سعي الو ازرة لتعزيز التواصؿ بيف الطمبة والقدس بتاريخيا
وأماكنيا ومقدساتيا وتعريؼ الطمبة بقيمة الشخصيات الوطنية وتنمية حسيـ الوطني.
وشدد عمى ضرورة االلتزاـ بتعميمات الرحالت المدرسية ،وحث الطمبة عمى توثيؽ الرحالت بالصور
والكتابات ،الفتاً إلى أف الو ازرة تتابع تنظيـ الرحالت المدرسية مف خالؿ وحدة القدس ،واإلدارة العامة
لمنشاطات الطالبية.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/10/11 ،
واشنطف ال تشترط تجميد االستيطاف الستئناؼ المفاوضات:
قالت المتحدثة باسـ و ازرة الخارجية األميركية ىيذر ناورت اف إدارة الرئيس ترامب ال تشترط وقؼ أو
تجميد االستيطاف الستئناؼ المفاوضات بيف الفمسطينييف والدولة العبرية مف أجؿ تحقيؽ "السالـ" بينيما.
أيضا) إف اإلدارة تُقر بأف المطالبة السابقة بتجميد االستيطاف لـ تكف
وأضافت ناورت "كما قاؿ (الرئيس ً

مثمرة بالضرورة ،ولـ تساعد عمى دفع آفاؽ السالـ في الماضي" في إشارة إلى مواقؼ إدارة الرئيس باراؾ

أوباما السابقة بشأف االستيطاف وتجميده .وحوؿ قمؽ الرئيس ترامب مف "االستيطاف غير المقيد" قالت
ناورت "لقد أبمغتنا الحكومة اإلسرائيمية بأنيا تتبنى سياسة بشأف األنشطة االستيطانية تأخذ ما يشغؿ باؿ
الرئيس بعيف االعتبار".
وحوؿ ما إذا كانت تعتبر االعالف عف بناء نحو  4000وحدة
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استيطانية جديدة تندرج تحت تصنيؼ "االستيطاف غير المقيد الذي ال يساعد عمى إحالؿ السالـ" أجابت
ناورت بالقوؿ "ال أريد الحديث عف أرقاـ حيث إنني سمعت تقارير مختمفة تتحدث عف أرقاـ مختمفة".

صحيفة القدس المقدسية2017/10/11 ،
ميرجاف في الخميؿ نصرة لممسجد األقصى:
نظّمت فعاليات محافظة الخميؿ ،يوـ اإلثنيف ( ،)10/17ميرجاف "نصرة األقصى" تحت شعار "القدس
توحدنا والخميؿ تجمعنا" .وشدد رئيس بمدية الخميؿ تيسير أبو سنينة ،في كممتو ،عمى مكانة القدس لدى
مشير إلى أف الوحدة الفمسطينية تكرس الجيود لمواجية المخططات االستيطانية ،ال
ًا
الشعب الفمسطيني،
سيما استيداؼ المسجد األقصى والبمدة القديمة في قمب مدينة الخميؿ ،التي يسعى االحتالؿ إلى
االستيالء عمييا بشكؿ كامؿ عبر مخططاتو ،وكاف آخرىا تشكيؿ مشكؿ إلدارة شؤوف المستوطنيف فييا.
وتخمؿ الميرجاف مدائح وأناشيد دينية لفرقة بيت المقدس لممدائح النبوية ،إضافة لمعرض لمصور نظمتو
مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية.
مف جية أخرى ،نظمت رابطة الطالب في كمية الفمسفة بجامعة تشارلز ،بالتعاوف مع سفارة دولة فمسطيف
لدى جميورية التشيؾ ،مساء اإلثنيف ،ندوة سياسية ،حوؿ مدينة القدس المحتمة ،في العاصمة التشيكية
براغ ،في مبنى الكمية الجامعية .وناقشت الندوة ،التي حضرىا دبموماسيوف وصحفيوف ومتضامنوف
وميتموف وطالب محميوف ،االحتالؿ اإلسرائيمي لشرقي لقدس ،ومركزية قضية القدس المحتمة في
"الصراع" العربي اإلسرائيمي ،وموقؼ اليونسكو مف ذلؾ كمو.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +صحيفة القدس المقدسية2017/10/17 ،
الحمد اهلل :سنحافظ عمى األراضي الوقفية اإلسالمية والمسيحية وسنقؼ في وجو أي تسريب ليا
أكد رئيس الوزراء الفمسطيني رامي الحمد اهلل ،عمى أىمية الوقؼ اإلسالمي المسيحي في القدس وسائر
األراضي الفمسطينية المحتمة ،والجيود المبذولة بيدؼ الحفاظ عمى األراضي الوقفية والوقوؼ في وجو أي
وفدا
تسريب لألراضي والعقارات مف خالؿ البيع أو التأجير .وأشار الحمد اهلل إلى أنو ناقش خالؿ لقائو ً
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مف بطريركية الروـ األرثودوكس برئاسة بطريرؾ الروـ األرثوذكس ثيوفيموس الثالث والوفد المرافؽ لو،
سبؿ دعـ المقدسييف وصمودىـ في وجو الممارسات اإلسرائيمية.
بدوره ،عبر البطريرؾ ثوفيموس الثالث عف شكره لمدور الذي تقوـ بو السمطة الوطنية في الحفاظ عمى
المقدسات المسيحية واإلسالمية ورعاية وحماية المقدسات وحفظ مكانة وخصوصية المدينة المقدسة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/10/17 ،
مؤسسة القدس الدولية :ندعو إلى تحرؾ عربي واسالمي ودولي لوقؼ تسريب األمالؾ واألوقاؼ المسيحية
ائيمي تنفيذ مخططاتو الرامية إلى تيويد كامؿ مدينة القدس المحتمة ،وتيجير
يواصؿ االحتالؿ اإلسر ّ
ميز المدينة طيمة قروف مف الزمف ،ومف ضمنيا
سكانيا ،وتدمير اإلرث التاريخي الحضاري العربي الذي ّ

استيداؼ الوجود المسيحي األصيؿ في مدينة القدس .وسعى االحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ عقود إلى
السيطرة عمى العقارات العربية المسيحية في مدينة القدس المحتمة ،كما حصؿ في الصفقة األخيرة التي
أعمف عنيا في  2017/6/27وتـ خالليا ببيع أراض تابعة لمكنيسة األرثوذكسية في الشطر الشرقي مف
دونما لالحتالؿ اإلسرائيمي.
القدس بمساحة تقدر بنحو ً 500

جيودا مشتركة لحماية ىوية المدينة
إف التسريب المستمر لمعقارات المسيحية في القدس المحتمة يتطمب
ً
انسجاما مع رسالة مؤسسة
العربية التاريخية ومنع المزيد مف التسريبات لألراضي الوقفية ،ومف ىنا و
ً

القدس الدولية بحماية وجو المدينة الحضارية ،فأننا نؤكد اآلتي:

بي
إف األمالؾ واألوقاؼ المسيحية في القدس ىي جزء ال يتج أز مف أرض فمسطيف ،وىي ّ
ّ .1
حؽ عر ّ
ينبغي المحافظة عميو ،فيذه األرض ممؾ ألصحابيا العرب وال يحؽ وىي حؽ فردي وجماعي مرتبط
بيوية وحضارة المدينة وال يحؽ ألي شخصية كانت التفريط بيذه المقدسات أو بيعيا أو تسريبيا لالحتالؿ
اإلسرائيمي ،ونطالب البطريركية األرثوذكسية في القدس بالعمؿ الفوري عمى إبطاؿ صفقة الػ  500دونـ،
وك ّؿ الصفقات السابقة.
 .2ندعو األردف والسمطة الفمسطينية إلى اتخاذ إجراءات عممية عاجمة لوقؼ مسمسؿ تسريب األوقاؼ
واألمالؾ المسيحية في القدس وبذؿ الجيود الستعادة ما تـ تسريبو في السنوات السابقة ،ونعتبر الجيود
المسيحية
المبذولة لمواجية ىذه اليجمة غير كافية ،وغيابيا أو ضعفيا يعني فقداف المزيد مف األمالؾ
ّ
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لمصمحة االحتالؿ ،واستمرار ىجرة المسيحييف مف القدس تحت وطأة التضييؽ ،واالستيداؼ الممنيج
لوجودىـ مف قبؿ االحتالؿ.
 .3ندعو إلى تحرؾ عربي واسالمي ودولي ال سيما مف قبؿ المرجعيات والييئات المسيحية المختمفة
لمضغط لوقؼ تسريب األمالؾ المسيحية ،واالعتداء عمى المقدسات المسيحية ،وتيجير المسيحييف مف
القدس ،كما ندعو إلى لقاء إسالمي مسيحي عربي لحماية ىوية المدينة العربية.
 .4نقؼ إلى جانب الييئات الفمسطينية والعربية المسيحية وغير المسيحية التي تبذؿ جيوداً لمضغط عمى
الكنيسة األرثوذكسية في القدس لوقؼ العبث بأمالؾ الشعب الفمسطيني والطوائؼ المسيحية في القدس
وكؿ فمسطيف ،وسنبذؿ غاية وسعنا لمتنسيؽ مع ىذه الييئات مف أجؿ تحرؾ فاعؿ ومؤثر.
أي استراتيجية تحمؿ لواء الدفاع عف القدس يجب أف تمحظ المخاطر الجسيمة التي تتيدد
 .5إف ّ

المسيحييف والمقدسات والمعالـ المسيحية في المدينة ،ويجب أف تُبنى عمى أُسس تثبيت ىذا الوجود ،وعدـ
السماح لالحتالؿ بممارسة صنوؼ التضييؽ المختمفة القتالع المسيحييف وطردىـ.

موقع "مدينة القدس"2017/10/17 ،
مقاالت وحوارات:
"ىآرتس" :كنيسة الروـ األرثوذوكس باعت أمالكاً بالقدس والداخؿ
كشفت مصادر إعالمية عبرية النقاب عف أف كنيسة الروـ األرثوذوكسية باعت حياً في مدينة القدس
المحتمة قبؿ خمس سنوات لشركة استثمارات في الخارج مقابؿ حوالي  3مميوف دوالر فقط.
وقالت صحيفة "ىآرتس" العبرية الجمعة ،إنيا رأت ثالثة عقود بيف الكنيسة وشركات استثمارات خاصة
مسجمة في مالذات ضريبية كاريبية ،ما يكشؼ حدوث الصفقات قبؿ عدة سنوات مقابؿ أسعار منخفضة
جدا.
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وأحد العقود ىو حوؿ حي جفعات أورانيـ في جنوب غرب القدس المحتمة ،والذي يضـ  240شقة ومركز
تجاري ،أظير أنو تـ بيع األرض عاـ  2012لشركة "كرونتي" لالستثمارات ،المسجمة في جزر العذراء،
مقابؿ  3.3مميوف دوالر.
وتـ بيع األرض مرة أخرى بعد خمس سنوات إلى شركة "أورانيـ" ،المسجمة في جزر كايماف ،مقابؿ مبمغ
لـ يتـ الكشؼ عنو.
واشترت كنيسة الروـ األرثوذكسية حوالي  40500دونـ مف العقارات في مركز القدس خالؿ القرف التاسع
عشر ،باألخص مف أجؿ الزراعة.
وفي خمسينيات القرف العشريف ،وافقت عمى تأجير األرض لمصندوؽ الييودي الوطني لمدة  99عاما –
مع إمكانية التمديد .وحسب الصحيفة ينتيي العقد مع الصندوؽ الييودي الوطني في جفعات اورانيـ بعد
 52عاما.
وأضافت أف مالكي العقارات في القدس المحتمة يخشوف أنو عند انتياء العقد ،سوؼ يضطروف إما لدفع
مبالغ مرتفعة لتجديده ،أو البيع والمغادرة.
في المقابؿ ،تـ بيع  6دونمات مف العقارات الثمينة المحيطة ببرج الساعة الشيير في يافا ،والتي تشمؿ
عشرات المتاجر ،عاـ  2013مقابؿ  1.5مميوف دوالر فقط لشركة بونا تريدينغ ،المسجمة في سانت
فنسنت والجريناديف .وينتيي عقد إيجارىا بعد  81عاما.
وبرج الساعة في مدينة يافا وسط فمسطيف المحتمة عاـ  ،48الذي تـ بناؤه عاـ  ،1903ىو واحد مف
سبعة أبراج يعود إلى الحكـ العثماني في المنطقة ،ويقع عند مدخؿ يافا القديمة ،التي تـ ترميـ أجزاء
كبيرة منيا في السنوات األخيرة وىي اليوـ منطقة شعبية لمسياح واإلسرائيمييف.
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وتـ بيع حوالي  430دونـ مف األراضي في بمدة قيساريا شماؿ فمسطيف المحتمة عاـ  ،48بما يشمؿ
الحديقة األثرية الوطنية ،عاـ  2015مقابؿ مميوف دوالر لشركة سينيت ،المسجمة أيضا في سانت فنسنت
والجريناديف.
وفي عاـ  ،2013ورد أف الكنيسة باعت األراضي التي كانت تستأجرىا شرطة قيساريا لإلستثمارات إلى
شركة مسجمة في جزر الكاريبي اسميا “بونا” لمتجارة مقابؿ  5.2مميوف شيكؿ ( 143ممبوف دوالر) .
وورد أف البطريركية تحت قيادة البطريرؾ ثيوفيموس باعت معظـ أراضييا في مدف الرممة والناصرة وطبريا
شماؿ فمسطيف المحتمة عاـ  ،48باإلضافة إلى عدة مباف في القدس ويافا.
وقالت الصحيفة إنو يتبيف مف جميع الوثائؽ الثالث أف الجيات التي استأجرت أو اشترت العقارات ىي
شركات خاصة أجنبية مسجمة في دوؿ تعتبر "ممجأ الضرائب" ،التي تتيرب الشركات فييا مف دفع
ضرائب وغالبا ما تكوف شركات مشبوىة ،وال يمكف الحصوؿ عمى معمومات حوؿ أصحاب األسيـ في
ىذه الشركات أو معرفة ىوية الموقعيف عمى الصفقات.
ولفتت الصحيفة إلى أف معظـ ىذه األراضي اشترتيا البطريركية اليونانية األرثوذكسية أو أنو تـ نقؿ
ممكيتيا إلييا وتسجيميا باسـ البطريركية ،ما يعني أف المالكيف األصمييف وىبوا أراض لمكنيسة.
وقاؿ بيتر حباش ،الناشط في المجتمع الروـ األرثوذكسي في يافا ،لصحيفة "ىآرتس" ،إف "ىذا ليس بيعا،
ىذه سرقة .عندما تبيع أمالكا بعشر ثمنو ىذا غير منطقي".
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وفي شير يوليو ،اكتشؼ حوالي  10500مف مالكي عقارات في أغنى أحياء القدس – بما يشمؿ رحافيا
والطالبية – أف الكنيسة باعت األراضي التي تقع منازليـ فييا ،والتي ينتيي عقدىا بعد  30عاما ،إلى
شركات عقارات خاصة.
وورد أف الصفقات تمت بدوف عمـ أصحاب المنازؿ .يذكر أف ىذه الصفقات قوبمت بغضب كبيرة ،في
أوساط أبناء الطائفة األرثوذكسية في فمسطيف وكذلؾ في السمطة الفمسطينية واألردف.
وصدرت دعوات بمقاطعة ثيوفيموس واقالتو مف منصبو ،في أعقاب الكشؼ عف صفقات العقارات الفاسدة
والمشبوىة والتي باعيا لجيات استيطانية إسرائيمية.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/10/13 ،
ورقة معمومات حوؿ الكنيسة األرثوذكسية في القدس:
مقدمة:
تعتبر قضية الكنيسة األرثوذكسية في القدس مف القضايا القومية الساخنة ،ومف غير المتوقع حميا في
الظروؼ السياسية السائدة ،خاصة في ظؿ األنباء التي تتحدث بيف الحيف واآلخر عف بيع األوقاؼ
المسيحية في األراضي الفمسطينية ،ولذا فإننا نضع بيف أيديكـ ورقة معمومات لالستفادة منيا في شتى
الجوانب اإلعالمية ،وتتضمف أبرز المعمومات األساسية عف الكنيسة األرثوذكسية والتسريبات التي
تتعرض ليا أوقافيا ،كونيا قضية ينبغي تسميط الضوء عمييا النعكاساتيا السمبية عمى قضية القدس
ومقدساتيا.
مسيحيي فمسطيف كنيسة الروـ األرثوذكس التي تأسست في القدس عاـ  52بعد
يتبع أكثر مف  %51مف
ّ

الميالد ،والتي يرأسيا حاليًّا رجاؿ ديف يوناف ،رغـ أف أكثر مف  %90مف رعاياىا ىـ مف العرب.
وجود متجذر في عمق التاريخ:

الوجود المسيحي في القدس متجذر في عمؽ التاريخ ،ففي بيت لحـ القريبة مف القدس ،كانت والدة السيد
المسيح ،وفي المدينة المقدسة كانت انطالقة الديف المسيحي ،وفي أرجائيا شيد العالـ "االحتكاؾ"
التاريخي مع الييود وتآمرىـ عمى السيد المسيح ،ثـ اضطيادىـ ألتباعو ،األمر الذي جعؿ مف المسيحية
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عاما لإلمبراطورية الرومانية الواسعة في عيد اإلمبراطور قسطنطيف،
دينا ًّ
عقيدة سرية إلى أف أُعمنت ً

فزارت أمو الممكة ىيالنة لمقدس عاـ 320ـ ،حيث شيدت كنيسة القيامة ،وقد أنشأ قسطنطيف مدينة
مساويا لبطاركة اإلسكندرية وأنطاكية في المرتبة ،وقد عرؼ أتباع ىذه
القسطنطينية ورسـ ليـ بطريرًكا
ً

الكنيسة بالروـ األرثوذكس ،ويبدو أف أوؿ مف أطمؽ عمييـ ىذه التسمية ىـ المؤرخوف العرب.

بعد انقساـ الكنيسة إلى شرقية وغربية في القرف الحادي عشر الميالدي ،صارت الكنيسة األرثوذكسية في
شيئا
فمسطيف تتبع بطريركية القسطنطينية ،لكنيا حافظت عمى صالتيا بروما ،ثـ أخذت الكنائس تستقؿ ً
فشيئا ألسباب دينية أو سياسية أو قومية ،وقد توزع األرثوذكس إلى عدة كنائس ىي اليوـ :الكنيسة
ً
اليونانية البيزنطية -األرمنية  -السريانية – القبطية في مصر -الحبشية في الحبشة ،وجميع ىذه الكنائس
ممثمة اآلف في القدس وفي كنيسة القيامة خصوصاً ،لكف أتباع ىذه الكنائس قميمو العدد في المدينة ،عدا
أتباع الكنيسة اليونانية األرثوذكسية التي يعرؼ أتباعيا باسـ الروـ األرثوذكس ،ويتبعيا معظـ مسيحيي
فمسطيف ،وىي كنيسة مستقمة تنتمي إلى الكنائس البيزنطية التي تستعمؿ المغة اليونانية ،والتي تعود
صيغة الصموات فييا إلى تقاليد بيزنطية ،حيث كانت تعرؼ في الماضي باسـ الكنيسة الممكية ،وكاف
أتباعيا مف اليوناف والعرب المتأثريف بالحضارة اليونانية ،وقد استقرت المغة العربية فييا مع الفتح العربي
ألف عدداً مف بطاركة القدس وأساقفة األبرشيات في فمسطيف كانوا مف السورييف أو الفمسطينييف وكانوا
يتقنوف العربية واليونانية.
لالطالع عمى الورقة :اضغط ىنا

موقع "مدينة القدس"2017/10/16 ،

20

