تقرير القدس اإلخباري األسبوعي
 11-11نيسان/إبريل 2018
الخبر الرئيس:
محكمة إسرائيمية تسمح لمييود بالصراخ في األقصى بػيتاؼ
"شعب إسرائيؿ حي"

أبرز العناوين:
 مستوطنوف يقتحموف باحات األقصى ..وتحذير مف مشروع "الحدائؽ التممودية"
 االحتالؿ ييدـ منزليف في أبو غوش ويشرد أصحابيا
 اتفاؽ إسرائيمي -عربي عمى عدـ اتخاذ ق اررات ضد االحتالؿ في الػ "يونسكو"
 ليبرماف يعيف مسؤوالً سابقاً في "الموساد" مبعوثاً لمعالـ العربي
 المالكي :نعوؿ عمى موقؼ عربي موحد تجاه أولوية القضية وتعزيز الدعـ المالي والسياسي
 مؤتمر اقتصاد القدس يعمف عف صندوؽ استثماري بػ 100مميوف دوالر
 القمة العربية تختتـ أعماليا وتؤكد :القرار األميركي بشأف القدس باطؿ وغير شرعي

***

شؤون المقدسات:
مستوطنوف يقتحموف باحات األقصى ..وتحذير مف مشروع "الحدائؽ التممودية":
جددت مجموعات مف المستوطنيف المتطرفيف صباح األربعاء ( )4/11اقتحاماتيا وتدنيسيا لممسجد
األقصى المبارؾ مف جية باب المغاربة .ورافقت عناصر مف شرطة االحتالؿ المستوطنيف لحراستيـ،
وأحاطت بيـ خالؿ تجواليـ في ساحات المسجد المبارؾ.
مف جية أخرى ،احتفمت دائرة األوقاف اإلسالمية ،ظير الخميس ( ،)4/12بذكرى اإلسراء والمعراج في
المسجد األقصى المبارؾ بحضور العمماء وممثمي األوقاؼ اإلسالمية وحشد مف المصميف .وفي نفس
السياؽ ،أكد مفتي الجميورية المبنانية الشيخ عبد المطيؼ درياف ،بأننا "لف نتخمى عف مقدساتنا وعف
العشرة مالييف فمسطيني ،ميما توالت عمينا المحف" .وأشار أف ال حؿ إال بقياـ الدولة الفمسطينية
وعاصمتيا القدس الشريؼ ،وبأف يتوقؼ القتؿ والتيجير بحؽ الفمسطينييف.
وجددت مجموعات مف المستوطنيف صباح األحد ( ،)4/15اقتحاماتيا وتدنيسيا لممسجد األقصى المبارؾ
مستوطنا .ورافقت عناصر مف شرطة االحتالؿ المستوطنيف
مف جية باب المغاربة حيث اقتحمو 112
ً

لحراستيـ ،وأحاطت بيـ خالؿ تجواليـ في ساحات األقصى.

مف جية أخرى ،مارس عشرات المستوطنيف ،مساء األحد ،عربدتيـ في القدس القديمة ،وحوؿ أبواب
المسجد االقصى ،خالؿ مسيرتيـ الميمية الشيرية ،بحراسة وحماية قوات االحتالؿ .وأغمقت قوات االحتالؿ
الطريؽ المؤدية الى البمدة القديمة مف جية باب األسباط ،ما أتاح المجاؿ لممستوطنيف ممارسة طقوسيـ،
جدا مف األقصى.
في ىذه المنطقة القريبة ً

طالبا
وذكرت “قدس برس”؛ يوـ اإلثنيف ( ،)4/16بأف 72
ً
مستوطنا اقتحموا المسجد األقصى منيـ ً 30

عدة جوالت استمرت أربع ساعات متتالية ،مشيرةً إلى أف عناصر مف الشرطة والقوات الخاصة
في ّ

اإلسرائيمية رافقتيـ خالؿ االقتحاـ .وأوضحت أف  6إسرائيمييف مف "سمطة اآلثار" اقتحموا المسجد أيضاً

مستوطنا صباح الثالثاء ( ،)4/17باحات المسجد األقصى بحماية
خالؿ الجولة األولى .بينما اقتحـ 59
ً
عسكرية إسرائيمية.

فيما ح ّذر مدير المسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني مف خطورة تطويؽ المسجد بما يسمى بػ"الحدائؽ
التممودية أو التوراتية" ،وخاصة بعد نقؿ صالحيات ما يسمى بػ"الحوض المقدس" لػ"لجنة القدس" في
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مجمس الوزراء اإلسرائيمي .وأشار إلى حجـ االنتياكات التي تقوـ بيا سمطات االحتالؿ في أراضي
األوقاؼ المالصقة لممسجد األقصى المبارؾ ،خاصة التمييد والتخطيط لمد وبناء قواعد التمفريؾ عمى
مقبرة باب الرحمة ،في باب األسباط ،عمى بعد بضعة أمتار مف المسجد .وأضاؼ الكسواني ،أف عناصر
مف "سمطة الطبيعة" ترافقيا قوات كبيرة مف القوات الخاصة وشرطة االحتالؿ ،تعمؿ في مدخؿ المقبرة
اليوسفية وتـ حفر كؿ المنطقة الشرقية -الشمالية بمحاذاة "سوؽ الجمعة التاريخي" فيما تعمؿ "سمطات
أيضا في باب األسباط .واستيجف الكسواني حجـ الحفريات وسرعتيا وعمقيا عمى طوؿ الجدار
اآلثار" ً

الجنوبي الشرقي لممسجد األقصى وأسوار البمدة القديمة في المقبرة اليوسفية.

قبرا ،في مقبرة "باب الرحمة" االسالمية
يأتي ذلؾ في وقت حطمت فيو مستوطنتاف ،مساء األحدً ،

التاريخية المالصقة لجدار المسجد األقصى الشرقي ،وسط شتائـ ،وشعارات عنصرية.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/4/17 ،
محكمة إسرائيمية تسمح لمييود بػالصراخ في األقصى بيتاؼ "شعب إسرائيؿ حي":
ذكرت القناة  12العبرية ،يوـ الثالثاء ( ،)4/17أف محكمة االحتالؿ في القدس المحتمة ،سمحت يوـ
حي" .وأضافت
اإلثنيف ،وألوؿ مرة ،بالصراخ داخؿ المسجد األقصى المبارؾ بعبارة "شعب الدولة العبرية ّ
القناة العبرية "أف قرار المحكمة جاء بعد رفع التماس مف المستوطف اإلرىابي "ايتمار بف چفير" إلى
المحكمة بالسماح لمييود بالصراخ بيذه العبارة تماماً كما ىو مسموح لمفمسطينييف بالتكبير داخؿ المسجد
األقصى" .وقاؿ "بف چفير" لمقناة  12إف الخطوة القادمة ىي السماح لمييود بالصالة داخؿ األقصى كما
يصمي المسمموف.

صحيفة القدس المقدسية2018/4/17 ،
شؤون المقدسيين:
األعرج يطّمع عمى احتياجات ىيئات محمية في محافظة القدس
اطّمع وزير الحكـ المحمي حسيف األعرج ،يوـ األربعاء ( ،)4/11عمى احتياجات عدد مف الييئات المحمية
في محافظة القدس المحتمة ،مف المشاريع التنموية التطويرية ،إضافة إلى أبرز القضايا المتعمقة بعمميا
ومتابعاتيا مع المواطنيف.
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جاء ذلؾ خالؿ لقاء الوزير مع رؤساء وأعضاء بمديات (عناتا ،وبدو ،وقطنة ،والراـ) ،وأكد األعرج أف
الحكومة تعمؿ عمى تعزيز دور الييئات المحمية مف خالؿ رفدىا بمشاريع تنموية وتطويرية ممموسة لدى
جيدا
المواطنيف ،وذلؾ مف أجؿ تعزيز صمودىـ وتثبيتيـ في أراضييـ .وشدد عمى أف الو ازرة لف تدخر ً

في سبيؿ العمؿ عمى حشد الطاقات وتوفير الموارد الالزمة مف أجؿ إقامة وتنفيذ مزيد مف المشاريع في
منيعا أماـ
الحزاـ المحيط بالعاصمة القدس مف البمدات والقرى ًا
نظر لكونيا تشكؿ خط دفاع متقدـ ً
وسدا ً
محاوالت االحتالؿ ومساعيو في السيطرة عمى األراضي وترحيؿ سكانيا مف خالؿ إجراءاتو التضييقية
عمى السكاف.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/4/11 ،
االحتالؿ ييدـ منزليف في أبو غوش ويشرد أصحابيا:
ىدمت جرافات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ األربعاء ( )4/11منزليف في قرية أبو غوش غرب مدينة القدس
المحتمة ،وشردت أصحابيا وذلؾ بحجة البناء دوف ترخيص.
حرـ المفتي العاـ لمقدس والديار الفمسطينية رئيس مجمس االفتاء األعمى ،الشيخ محمد
مف جية أخرىّ ،

حسيف ،تسييؿ تمميؾ القدس وأرض فمسطيف لألعداء .وقاؿ" :إف فمسطيف التي تحتضف القدس أرض
خراجية وقفية ،يحرـ شرعاً التنازؿ عنيا ،أو تسييؿ تمميكيا لألعداء ،فيي مف األمالؾ اإلسالمية العامة،
آثـ مف يبيع أرضو
وتمميؾ األعداء لدار اإلسالـ ،أو لجزء منيا باطؿ ويعد خيانة"ّ .
وبيف حسيف ،أنو " ٌ
عد بذلؾ مظاى اًر عمى إخراج المسمميف مف ديارىـ ،وقد قرف اهلل
ألعدائو ،أو يأْخذ تعويضاً عنيا ،ألنو ُي ّ
تبارؾ وتعالى الذيف يخرجوف المسمميف مف ديارىـ ،والذيف يظاىروف عمى إخراجيـ بالذيف يقاتموف

المسمميف في دينيـ" .وشدد حسيف عمى "أف القدس والمسجد األقصى المبارؾ وقفاف إسالمياف ،إلى يوـ
القيامة ،ال يباعاف وال يوىباف وال يورثاف ،وال يممؾ أحد أف يتنازؿ عنيما ،والتنازؿ عف القدس أو جزء
منيا ،أو عف جزء مف المسجد األقصى لألعداء كالتنازؿ عف مكة والمسجد الحراـ أو المدينة المنورة
والمسجد النبوي الشريؼ".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"ا +صحيفة القدس المقدسية2018/4/12 ،
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ليبرماف :معيد إيمياء في القدس "ارىابي"
ار باعتبار "معيد إيمياء" في القدس
وقّع وزير الجيش االسرائيمي افغدور ليبرماف يوـ اإلثنيف ( ،)4/17قرًا

بناءا عمى توصية مف "الشاباؾ" ،ألف المعيد
المحتمة بأنو "منظمة ارىابية .وقاؿ ليبرماف إف القرار اتخذ ً
حد زعمو.
يتظاىر بأنو منظمة شبابية ،إال أنو يدعـ "االرىاب ويحرض عمى العنؼ" عمى ّ

صحيفة القدس المقدسية2018/4/16 ،

مواجيات في أحياء القدس المحتمة وتضييؽ عمى المقدسييف
شرعت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي صباح الخميس ( )4/12بحممة تنكيؿ جديدة بحؽ سكاف مخيـ شعفاط،
شممت توقيؼ عدد مف الشباف والتدقيؽ ببطاقاتيـ الشخصية ،عقب اقتحامو الواسع بآليات وجنود
اطنا بجروح
االحتالؿ مف جية الحاجر العسكري القريب مف مدخؿ المخيـ .فيما أصيب أكثر مف  20مو ً
وباالختناؽ ،بينيـ مسعؼ ،في مواجيات مع قوات االحتالؿ اإلسرائيمي شيدتيا قرية أبو ديس شرؽ مدينة

القدس المحتمة ،يوـ الجمعة (.)4/13
واقتحمت قوات االحتالؿ ،يوـ األحد ( ،)4/15بمدة العيسوية وسط القدس المحتمة ،وشرعت بشف حممة
تنكيؿ جديدة بحؽ المواطنيف .وفي سمواف ،اقتحمت طواقـ تابعة لبمدية االحتالؿ في القدس ،عدة أحياء
مف بمدة سمواف جنوب المسجد األقصى.
وجددت قوات االحتالؿ يوـ اإلثنيف ( ،)4/16اقتحاميا لمعيسوية ،وشرعت بحممة تنكيؿ واسعة بالمواطنيف
ودىـ منازليـ ومحاليـ التجارية .وشممت عمميات الدىـ عمارة سكنية يقطف فييا المواطف محمد عوض
اهلل درباس ،حيث تـ تفتيش منزلو بواسطة الكالب ،في الوقت الذي واصمت فيو قوات االحتالؿ تمشيطيا
ألحياء البمدة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +صحيفة القدس المقدسية2018/4/16 ،
ويفرج عف آخريف
ويبعد ُ
االحتالؿ يمدد توقيؼ عدد مف المقدسييفُ ..

أبعدت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي يوـ الخميس ( 4 ،)4/12مقدسييف عف مكاف سكنيـ في قرية
العيسوية بالقدس المحتمة لمدة أسبوع.
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قررت سمطات االحتالؿ االسرائيمي ،يوـ السبت ( )4/14إبعاد ُ 7مصميف مقدسييف بينيـ طفؿ عف
وّ
المسجد األقصى لمدة أسبوعيف ،كانت قد اعتقمتيـ عقب مشاركتيـ بصالة الجمعة في المسجد األقصى.
وعقدت محكمة االحتالؿ المركزية في القدس جمسة لمنظر في قضية جديدة تقدمت بيا نيابة االحتالؿ
عاما) مف القدس المحتمة ،الدعائيا أنو يقوـ بعمميات تحريض داخؿ مركز
بحؽ الفتى شادي فراح (ً 15
أحداث "طمرة" ،حيث تحتجزه سمطات االحتالؿ منذ تاريخ اعتقالو في  30كانوف األوؿ/ديسمبر .2015
وأوضح نادي األسير أف نيابة االحتالؿ طالبت خالؿ جمسة اليوـ بنقؿ الفتى فراح إلى أحد معتقالت
االحتالؿ ،وقررت المحكمة إبقاءه داخؿ مركز األحداث ،ليقضي ما تبقى مف ُحكمو وىو عاماف.

وقررت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي ،مساء األحد ( ،)4/15إبعاد  3موطنيف عف مكاف سكنيـ في بمدة

العيسوية في مدينة القدس المحتمة لمدة أسبوع ،وبكفالة طرؼ ثالث ،إضافةً لفرض الحبس المنزلي عمييـ
في الفترة ذاتيا.
وحكمت محكمة االحتالؿ المركزية وسط القدس المحتمة ،يوـ الثالثاء ( ،)4/17بالسجف الفعمي لمدة 6
عاما) ،وعمى زميمو األسير المقدسي
سنوات عمى األسير المقدسي زياد أيوب محمود أبو ىدواف (ً 23
عاما).
عمار خالد محمد الرجبي (ً 24
مف جية أخرى ،استدعت مخابرات االحتالؿ ،يوـ الثالثاء 5 ،مف حراس المسجد األقصى المبارؾ،

لمتحقيؽ معيـ بمركز اعتقاؿ وتوقيؼ "القشمة" في باب الخميؿ بالقدس القديمة .وأفاد المسؤوؿ اإلعالمي
بدائرة األوقاؼ اإلسالمية في القدس فراس الدبس ،بأف االستدعاءات شممت كالً مف الحراس :حمزة
النبالي ،وعرفات نجيب ،ولؤي أبو السعد ،وخميؿ الترىوني ،وفادي عمياف.

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/4/17 ،
االحتالؿ يعتقؿ عدداً مف المقدسييف:
اعتقمت قوات االحتالؿ صباح األربعاء ( )4/11الشاب شادي محيسف مف بمدة العيسوية شرؽ القدس
شابا مف مخيـ شعفاط وسط القدس المحتمة،
المحتمة .بينما اعتقمت قوات االحتالؿ يوـ الخميس (ً ،)4/12
بعد التدقيؽ ببطاقتو الشخصية ،واقتادتو إلى أحد مراكز التوقيؼ واالعتقاؿ.
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واعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ اإلثنيف ( ،)4/16المواطف نسيـ حربي عبيد بعد مداىمة منزلو
في بمدة العيسوية وسط القدس المحتمة .فيما أفاد محامي مركز معمومات وادي حموة محمد محمود أف
المطؿ عمى القدس القديمة المواطنة وفاء جمعة،
قوات االحتالؿ اعتقمت مف حي جبؿ الزيتوف/الطور ُ

عاما) ،وأمير حازـ
عاما) ،ويزف أنور السمفيتي ( ً 15
وثالثة أطفاؿ ،ىـ :محمود وليد أبو اليوى( ً 15
عاما) .في السياؽ ،اقتحمت قوات االحتالؿ مخيـ شعفاط بمدينة القدس واعتقمت األسير
الصياد(ً 16
المحرر أمير خضر الدبس ،ونضاؿ شيحة ،بعد تفتيش منزلييما بشكؿ استفزازي.

واعتقمت قوات االحتالؿ " مساء اإلثنيف 3 ،شباف فمسطينييف ،بزعـ إحراؽ "األعالـ اإلسرائيمية" في مدينة
القدس المحتمة.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/4/16 ،
شؤون االحتالل:
حث رومانيا والتشيؾ عمى نقؿ سفارتييما لمقدس المحتمة:
االحتالؿ ي ّ
زارت "تسيبي حوتوبيمي" ،نائب وزير الخارجية اإلسرائيمي يوـ الثالثاء ( )4/10رومانيا ،في جولة تقودىا
لجميورية التشيؾ إلقناع الدولتيف األوروبيتيف بنقؿ سفارتييما إلى القدس المحتمة .وكاف رئيس غواتيماال
جيمي موراليس قد أعمف في مارس/آذار الماضي أف بالده ستنقؿ سفارتيا مف تؿ أبيب إلى القدس في
مايو/أيار المقبؿ ،بعد يوميف مف قياـ السفارة األميركية بيذه الخطوة.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/4/11 ،
يعيف مسؤوالً سابقاً في "الموساد" مبعوثاً لمعالـ العربي:
ليبرماف ّ

عيف وزير الجيش اإلسرائيمي أفيغدور ليبرماف ،مسؤوالً سابقاً في جياز المخابرات اإلسرائيمي "الموساد" ىو
ّ

إريؾ بف حاييـ مبعوثاً خاصاً لو إلى العالـ العربي ،في سابقة ىي األولى مف نوعيا.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/4/13 ،
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اتفاؽ إسرائيمي -عربي عمى عدـ اتخاذ ق اررات ضد االحتالؿ في الػ "يونسكو"
ذكر موقع "واي نت" اإللكتروني ،التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ،يوـ الجمعة ( ،)4/13أف
توصمت ألوؿ مرة مع الدوؿ العربية والجانب الفمسطيني ،التفاؽ بتأجيؿ التصويت عمى
"الدولة العبرية
ّ
مقترحات عربية وفمسطينية متعمقة بفمسطيف" المحتمة واألراضي العربية المحتمة حتى تشريف أوؿ /أكتوبر

منوىا إلى أف االتفاؽ "أقفؿ
القادـ .وأفاد بأف االتفاؽ "ش ّكؿ حالة مف االرتياح بيف المسؤوليف اإلسرائيمييف"ً ،
عاما غير مسبوؽ ،دوف اتخاذ قرار ضد الدولة العبرية" .وأشار إلى أف كؿ ما ق ّدمتو الدولة العبرةي إلتماـ
ً
مؤكدا أنو تـ االتفاؽ
التسوية مع العرب ،كاف التعيد بالتزاـ الصمت اإلعالمي ،طالما أف ذلؾ متعمؽ بيا،
ً

أيضا عمى "التعميـ اإلعالمي عمى التسوية".
ً

ووصؼ المندوب اإلسرائيمي لدى الػ "يونسكو" ،كرمؿ شما-ىكوىيف ،التسوية التي توصؿ إلييا مع نظرائو

الفعاؿ المساىـ بالتوصؿ إلييا" .ونقؿ
ًا
مرحبا بػ "التسوية"
العرب" ،بالعرس"،
ً
وشاكر واشنطف عمى "الدور ّ
عف األمينة العامة لميونسكو أودري أزوالي ،قوليا" :اتخذ القرار بشكؿ توافقي بدوف تصويت ،)...( ،ىو

أسموب لـ نشيده منذ أمد طويؿ ،ويفتح أمامنا آفاقًا لمعمؿ اآلف ،بشكؿ تعاوني حوؿ ىذه القضية
الحساسة".
وتعتزـ أزوالي استغالؿ أجواء التسوية ،بغية تنسيؽ خطوات أوسع وأكثر ممزمة بيف الدولة العبرية والدوؿ
قدمتيا الدوؿ العربية األعضاء في اليونسكو ،في أعقاب إعالف
العربية .ويدور الحديث عف مقترحات ّ
مجددا عمى كؿ
ترمب اعترافو بالقدس عاصمة لدولة االحتالؿ .وشممت المقترحات العربية المصادقة
ً

المقترحات السابقة ،بما في ذلؾ قرار مجمس األمف الدولي رقـ  ،2334الذي يعتبر المستوطنات
اإلسرائيمية في الضفة الغربية غير قانونية ،إلى جانب إدخاؿ بند يدعو أزوالي إلى تنفيذ الق اررات بشكؿ
مستعجؿ.
وعارضت "تؿ أبيب" ىذه المقترحات ،ودعمت تأجيؿ التصويت عمييا إلى الجمسة القادمة ،التي ستعقد في
ائعا لمتعاوف في
أكتوبر /تشريف أوؿ القادـ ،أي بعد نصؼ سنة .وحسب الموقع "تش ّكؿ التسوية
ً
نموذجا ر ً
مشير إلى أنيا يمكف أف تدفع واشنطف و"تؿ أبيب" ،إلى إعادة
ًا
الشرؽ األوسط في منظمة اليونسكو"،

النظر في قرار االنسحاب مف اليونسكو ،الذي اتخذوه قبؿ عاـ.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/4/13 ،

8

االحتالؿ ينفذ أعماالً تمييدية لتركيب كاميرات مراقبة جنوب األقصى:
نفّذت طواقـ فنية تابعة ألجيزة االحتالؿ ،بحراسة مشددة ،يوـ اإلثنيف ( ،)4/16أعماالً تمييدية لتركيب
المزيد مف كاميرات المراقبة في بمدة سمواف جنوب المسجد األقصى المبارؾ لحماية المستوطنيف ،الذيف
ينتشروف في العديد مف البؤر االستيطانية في عدة أحياء مف بمدة سمواف.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/4/16 ،
بعد تسعة أشير عمى قتؿ أردنييف ..سفير الدولة العبرية في عماف:
وصؿ السفير اإلسرائيمي الجديد لدى األردف أمير فايسبورد ،إلى العاصمة األردنية ،عماف ،صباح اإلثنيف
تـ إغالؽ السفارة "اإلسرائيمية" في تموز/يوليو  ،2017بعد
( ،)4/16لتولي مياـ عمموُ .يذكر أنو ّ
أردنييف اثنيف برصاص حارس أمف إسرائيمي ،في إحدى الشقؽ التابعة لمسفارة بعماف،
اطنيف
ْ
استشياد مو ْ

في الشير نفسو.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/4/16 ،
التفاعل مع القدس:
عباس :شعبنا يواجو مؤامرة كبرى تستيدؼ قضيتو وحقوقو
قاؿ الرئيس عباس في كممة لو خالؿ مؤتمر بيت المقدس الدولي التاسع ،يوـ األربعاء ( ،)4/11إنو لـ
يولد ولف يولد فمسطيني مسمـ أو مسيحي يفرط بالقدس أو يتنازؿ عنيا وأنو "ال معنى لفمسطيف بدوف
مؤكدا عمى وحدة
القدس" .وأشار إلى أف "شعبنا الفمسطيني يواجو مؤامرة كبرى تستيدؼ قضيتو وحقوقو"
ً
الشعب الفمسطيني بمختمؼ فئاتو ،وتمسكو بوطنو .ودعا الرئيس عباس لعقد "مؤتمر دولي لمسالـ" عمى

أساس ق اررات الشرعية الدولية يقر آلية دولية متعددة لرعاية أية مفاوضات مستقبمية .وقاؿ ،إف "قمة دولية
لمسالـ ستكوف احدى أىـ ق اررات القمة العربية المقبمة".

صحيفة القدس المقدسية2018/4/11 ،
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المالكي :نعوؿ عمى موقؼ عربي موحد تجاه أولوية القضية وتعزيز الدعـ المالي والسياسي
قاؿ وزير الخارجية والمغتربيف الفمسطيني رياض المالكي ،إف القمة العربية في المممكة العربية السعودية،
تنعقد في ظؿ غياب إنجاز حقيقي بخصوص القضية الفمسطينية ،بؿ عمى العكس دخمت مجموعة مف
المسببات الجديدة عمى خط القضية الفمسطينية فرضت عمييا مزيداً مف التعقيد ،عنوانيا إدارة الرئيس
ُ
األميركي دونالد ترمب وانحيازىا المطمؽ لمدولة العبرية.
وتابع ،أف ما نشاىده في ىذا العاـ ىو التغوؿ االسرائيمي في خطواتو واجراءاتو ،محاوالً االستفادة مف ىذا
الوضع الجديد الذي فرزتو إدارة ترمب بسياساتيا وق ارراتيا ،مف أجؿ إنياء فكرة "حؿ الدولتيف" بالمعنى
العممي .واستطرد المالكي ،نذىب اليوـ إلى االجتماعات التحضيرية الو ازرية ليذه القمة ضمف ىذه
الخمفية ،وعمى وقع اإلشاعات المتكررة التي تبثيا وسائؿ االعالـ اإلسرائيمية وحتى الجيات السياسية
بشأف تقارب عربي اسرائيمي ،وتفاىمات في الخفاء لبعض الدوؿ العربية مع الدولة العبرية عمى اعتبار
إيراف العدو األوؿ مف جية ،وتطوير التنسيؽ األمني والعسكري واالستخباراتي والعالقات االقتصادية
والتكنولوجية بيف ىذه الدوؿ والدولة العبرية مف جية أخرى ،وىي إشاعات نفتيا ىذه الدوؿ العربية م ار اًر
وتك ار اًر .وأضاؼ ،بأف القمة العربية ستنعقد عمى وقع قرع طبوؿ الحرب فوؽ أجواء دمشؽ في ظؿ
تيديدات أميركية أوروبية بقصؼ دمشؽ.
ورغـ كؿ ذلؾ فإف و ازرة الخارجية والمغتربيف عممت كعادتيا عمى تحضير مشاريع الق اررات المرتبطة
بفمسطيف وقضيتيا وعمى المستويات كافة ،مشي اًر الى أف ىذه المشاريع تزخر في غالبيتيا بق اررات تتعمؽ
بالشأف الفمسطيني ،وتمبي ،نظرياً ،احتياجات الجانب الفمسطيني مف القمة .وأضاؼ ،رغـ معرفتنا
المسبقة ،ولألسؼ ،أف غالبية ىذه الق اررات وبعد اعتمادىا مف القادة العرب تبقى حب اًر عمى ورؽ ،وتبقى
تفتقد ألبسط مقومات وآليات التنفيذ وااللتزاـ مف قبؿ تمؾ الدوؿ التي اعتمدتيا.
وقاؿ ،نذىب إلى القمة بيذا الحاؿ مطالبيف القمة بأف تُسمى قمة نصرة القدس ،مف خالؿ رسائؿ رسمية
تقدمنا بيا منذ اسبوعيف ولـ نستمـ رداً عمييا حتى اآلف ،في الوقت الذي فيو حالة ترقب مف قبؿ بعض
الدوؿ األجنبية بما فييا اإلدارة األميركية لكيفية إدارة ىذه القمة ،وكيفية التعاطي مع ممفاتيا ،وطبيعة
المخرجات التي سوؼ تخرج بيا.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/4/11 ،
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 32إصابة في مواجيات مع االحتالؿ بػ  17نقطة تماس في الضفة والقدس:
فمسطينيا يوـ الجمعة ( ،)4/13برصاص وغاز قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،خالؿ
طنا
أصيب  32موا ً
ً
مواجيات اندلعت في  17نقطة تماس ومواجية في أنحاء متفرقة مف الضفة الغربية والقدس المحتمة.
وأطمقت العديد مف المناطؽ الفمسطينية في الضفة الغربية اسـ "جمعة حرؽ العمـ اإلسرائيمي" ،عمى
فعالياتيا السممية ،كنوع مف التضامف مع قطاع غزة و"مسيرة العودة الكبرى".
مف جية أخرى ،انطمقت مسيرة حاشدة عقب صالة الجمعة ،مف أماـ المسجد الحسيني في العاصمة
تنديدا باالعتداءات االسرائيمية عمى المشاركيف في مسيرات العودة الكبرى .ورفع
عماف،
ً
ّ
األردنية ّ
المشاركوف األعالـ الفمسطينية ونددوا بالصمت الرسمي العربي تجاه االعتداءات اإلسرائيمية ضد الشعب
الفمسطيني في غزة وباقي المناطؽ الفمسطينية ،داعيف إلى أىمية توحيد الصفوؼ وتكاتؼ الشعوب لدحر
األخطار المحدقة بالقدس وفمسطيف واألمة جميعيا.

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/4/13 ،
البياف الختامي لمؤتمر بيت المقدس :القدس عاصمة فمسطيف األبدية وزيارتيا واجبة
أقر البياف الختامي لمؤتمر بيت المقدس اإلسالمي الدولي التاسع ،الذي انعقد في مدينة راـ اهلل ،أف مدينة
ّ

القدس المحتمة ىي عاصمة فمسطيف األبدية ،وزيارتيا واجبة وفرض عمى المسمميف ما استطاعوا إلى ذلؾ
سبيال.
وشدد البياف عمى ضرورة نشر تعريؼ بالمسجد األقصى ،بالمغتيف العربية واإلنجميزية ،أو أية لغات
أخرى ،بحيث يتـ ذلؾ مف خالؿ التنسيؽ بيف و ازرتي األوقاؼ والخارجية ،والجيات ذات العالقة ،ونشره
وحث الجامعات عمى تدريس مادة تتعمؽ بالقدس ومساؽ يسمى
عمى المواقع الرسمية االلكترونية،
ّ
"القدس".
ودعا البياف إلى ضرورة االلتفاؼ حوؿ منظمة التحرير الفمسطينية ،الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب
الفمسطيني .واعتمد البياف كممة الرئيس محمود عباس خالؿ المؤتمر ،كوثيقة مف وثائؽ المؤتمر
مثمنا في الوقت
التاريخية ،وموجبة بالعمؿ عمى أساسيا ووفقيا ،واعتبارىا برنامج عمؿ واجب التطبيؽً ،

ذاتو دوره في رعاية المؤتمر ودعمو.
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وأعمف البياف الختامي أف الشخصيات التي حرميا االحتالؿ مف الدخوؿ إلى فمسطيف مدعوة لحضور
المؤتمر العاشر لشد الرحاؿ إلى القدس والمسجد األقصى المبارؾ ،وكافة األماكف المقدسة اإلسالمية
داعيا العمماء والدعاة إلى حث المسمميف عمى ذلؾ.
والمسيحيةً ،

وأشار البياف إلى ضرورة توجيو الدعوة إلى القمة العربية التي ستنعقد بعد أياـ في المممكة العربية
السعودية ،التخاذ موقؼ حازـ لدعـ مواقؼ الرئيس محمود عباس في مبادرتو السياسية ،والضغط عمى
المجتمع الدولي لتحمؿ مسؤولياتو ،وتقديـ الدعـ الالزـ لمقدس الشريؼ واألقصى والمقدسات اإلسالمية
والمسيحية.
وثمف البياف موقؼ كافة الجيات والدوؿ والمنظمات المشاركة والشريكة السيما المممكة األردنية الياشمية،
ّ

عمى تسييؿ دخوؿ زوار القدس ورعايتيـ فييا ،وكذلؾ الدور الياـ لمباحثيف واألكاديمييف المشاركيف في
المؤتمر مف خارج فمسطيف وداخميا ،واصالً الشكر والتثميف لمجنة العممية عمى دورىا المميز في متابعتيـ
طيمة األشير الماضية والعمؿ عمى إعداد األبحاث التي تقرر نشرىا في كتاب خاص بالمؤتمر .وأعمف
البياف الختامي قبوؿ التوصيات وأوراؽ العمؿ التي قدمت في المؤتمر لتكوف ضمف كتاب وجزء مف ىذا
البياف.
وأشاد البياف بتوقيع بروتوكوؿ التعاوف بيت األرشيؼ التركي ومؤسسة إحياء التراث كأحد المخرجات
بدءا مف المجنة التحضيرية العميا
العممية اليامة لممؤتمر ،كذلؾ دور كؿ مف أسيـ في إنجاح المؤتمر ً
وجميع المجاف العاممة في المؤتمر ،إضافة إلى ديواف قاضي القضاة ،و ازرة األوقاؼ والشؤوف الدينية.

مف جية أخرى ،احتجزت السمطات االسرائيمية في مطار "المد" صباح السبت ( ،)4/14مجموعة مف
الوفود المشاركيف في مؤتمر بيت المقدس الدولي التاسع واخضعتيـ لمتحقيؽ.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا +صحيفة القدس المقدسية2018/4/14 ،
ترحيب فمسطيني بقرار "القدس عاصمة السياحة العربية"
قالت و ازرة السياحة واآلثار الفمسطينية ،يوـ السبت ( ،)4/14إف اختيار مدينة القدس المحتمة عاصمة
لمسياحة العربية لعاـ  ،2018ىو تأكيد عمى عروبتيا ودافع جديد لدعـ صمود أىميا .وكانت "المنظمة
العربية لمسياحة" قد أعمنت ،الجمعة ( ،)4/13عف قرارىا اختيار القدس عاصمة لمسياحة العربية ليذا
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العاـ ،وذلؾ بناء عمى مقترح تقدمت بو المنظمة خالؿ اجتماعات المجمس الوزاري العربي لمسياحة في
دورتو العشريف ،التي عقدت في القاىرة خالؿ ديسمبر .2017

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/4/14 ،
مؤتمر اقتصاد القدس يعمف عف صندوؽ استثماري بػ 100مميوف دوالر:
ُعقد عمى مدار األياـ الثالثة األخيرة مؤتمر تحت عنواف "دعـ وتمكيف اقتصاد القدس عاصمة دولة

فمسطيف األبدية" ،وذلؾ في مدينة إسطنبوؿ التركية ،بمبادرة وتنظيـ مف اتحاد رجاؿ األعماؿ الفمسطيني
التركي ونخبة مف رجاؿ األعماؿ الفمسطينييف في الوطف والشتات وعدد مف المؤسسات العاممة مف أجؿ
ووجو المنظموف في ختاـ المؤتمر دعوة لجميع رجاؿ األعماؿ الفمسطينييف في العالـ لالستثمار
القدسّ .
الحقيقي في مدينة القدس ،وبناء عمى ىذه الدعوة أُعمف عف النتائج العممية الصادرة عف المؤتمر:

أوال :أطمؽ المؤتمر مبادرة لتأسيس شركة استثمارية بقيمة مائة مميوف دوالر أمريكي بشكؿ أولي ،وقد
ساىـ  20رجؿ أعماؿ خالؿ المؤتمر بجزء مف رأس ماؿ ىذه الشركة.
ثانيا :تعيد رجؿ األعماؿ فاروؽ الشامي بمحفظة مالية بقيمة  10مميوف دوالر لمدة خمسة أعواـ بمجموع
يصؿ إلى  50مميوف دوالر ،سيكوف نشاطيا األساسي في القطاع الزراعي.
ثالثا :إعالف البنؾ اإلسالمي العربي تخصيص مبمغ  50مميوف دوالر لتمويؿ مشاريع استثمارية في
القدس مف محفظة البنؾ التمويمية مخصصة لمقطاع العقاري وقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة.
رابعا :اإلعالف مف ممتقى رجاؿ األعماؿ الفمسطيني وبالتعاوف مع غرفة تجارة وصناعة القدس عف إعادة
فتح وتشغيؿ  400محؿ تجاري داخؿ أسوار البمدة القديمة بمعدؿ  50ألؼ دوالر لكؿ محؿ بمجموع
يصؿ إلى  20مميوف دوالر.
خامسا :إطالؽ مشروع شبكة المستثمر النبيؿ المتخصصة باالستثمار في تكنولوجيا المعمومات بالقدس
مكونة مف  20رجؿ أعماؿ.
سادسا :قرر المؤتمر عقد النسخة الثانية مف المؤتمر في مدينة القدس ،وكذلؾ تقرر عقد اجتماع لمجنة
المتابعة يوـ  28نيساف/إبريؿ الجاري داخؿ الوطف؛ لمتابعة تطبيؽ ق اررات المؤتمر ونتائجو.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/4/15 ،
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جامعة القدس تعقد مؤتمر القدس الدولي الثاني:
عقدت جامعة القدس في حرميا بالمدينة المقدسة ،يوـ األحد ( ،)4/15مؤتمر القدس الدولي الثاني
بعنواف" :القدس والمستقبؿ" ،بحضور شخصيات دبموماسية وسياسية ومجتمعية ودينية ،ومؤسسات أىمية
مقدسية ودولية.
وشدد مدير عاـ مركز دراسات القدس أرناف بشير ،في كممتو خالؿ افتتاح المؤتمر ،عمى الدور
األكاديمي الذي تقوـ عميو جامعة القدس ،وعمى وجود مركز دراسات القدس في قمب البمدة القديمة وداخؿ
أسوارىا ،لتثبيت الرواية الفمسطينية ،وتأكيد لميوية العربية الفمسطينية لممدينة المقدسة.
وأوصى المؤتمروف بإنشاء مشروع سياحي واقتصادي يخدـ المدينة المقدسة ،والعمؿ عمى رفع المستوى
الثقافي لدى الشباب المقدسي ،وتوفير معمومات لممواطف الفمسطيني عف القدس ،واصدار كتيبات
لممصميف تحتوي عمى معمومات مختمفة حوؿ القدس ،وشددوا عمى ضرورة دعـ وتمكيف المرأة المقدسية،
ودعـ المؤسسات الشبابية.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/4/15 ،
القمة العربية تختتـ اعماليا وتؤكد  :القرار األميركي بشأف القدس باطؿ وغير شرعي
أعمف العاىؿ السعودي الممؾ سمماف بف عبدالعزيز ،يوـ األحد ( ،)4/15اختتاـ أعماؿ القمة العربية 29
في الظيراف ،بعد إصدار البياف الختامي.
وأكدت قمة الظيراف "قمة القدس" في نياية اجتماعاتيا أىمية تعزيز العمؿ العربي المشترؾ المبني عمى
منيجية واضحة وأسس متينة تحمي األمة العربية مف األخطار المحدقة بيا ،وتصوف أمنيا واستقرارىا
وتضمف مستقبالً مشرقًا يحمؿ األمؿ والرخاء لألجياؿ المقبمة .ودعت القمة إلى التكاتؼ بيف الدوؿ العربية
وعزما عمى بناء غد أفضؿ يسيـ في تحقؽ آماؿ وتطمعات الشعوب ويحد مف تدخؿ
توحدا
لتكوف اكثر
ً
ً

دوؿ وأطراؼ خارجية في شؤوف المنطقة.
وأكدت القمة مجددا عمى:

 .1مركزية قضية فمسطيف بالنسبة لالمة العربية جمعاء ،وعمى اليوية العربية لشرقي القدس المحتمة،
عاصمة دولة فمسطيف.
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 .2نشدد عمى أىمية "السالـ الشامؿ والدائـ في الشرؽ األوسط" كخيار عربي استراتيجي تجسده "مبادرة
السالـ" العربية التي تنتيجيا جميع الدوؿ العربية في قمة بيروت في العاـ 2002ـ ودعمتيا منظمة
التعاوف االسالمي والتي ما تزاؿ تشكؿ الخطة االكثر شمولية لمعالجة جميع قضايا "الوضع النيائي" وفي
مقدمتيا قضية الالجئيف والتي توفر األمف والقبوؿ و"السالـ" لمدولة العبرية مع جميع الدوؿ العربية ،ونؤكد
عمى التزامنا بالمبادرة وعمى تمسكنا بجميع بنودىا.
 .3نؤكد بطالف وعدـ شرعية القرار االميركي بشأف االعتراؼ بالقدس "عاصمة" لمدولة العبرية ،مع
رفضنا القاطع االعتراؼ بالقدس "عاصمة" لمدولة العبرية ،حيث ستبقي القدس عاصمة فمسطيف العربية،
ونحذر مف اتخاذ أي اجراءات مف شأنيا تغيير الصفة القانونية والسياسية الراىنة لمقدس حيث سيؤدي
ذلؾ الى تداعيات مؤثرة عمى الشرؽ االوسط بأكممو.
 .4نرحب بقرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة بشأف القدس ونقدـ الشكر لمدوؿ المؤيدة لو مع تأكيدنا عمى
االستمرار في العمؿ عمى اعادة اطالؽ مفاوضات سالـ فمسطينية اسرائيمية جادة وفاعمة تنيي حالة
الفشؿ السياسي التي تمر بيا القضية بسبب المواقؼ االسرائيمية المتعنتة ،آمميف أف تتـ المفاوضات وفؽ
جدوؿ زمني محدد النياء "الصراع عمى أساس حؿ الدولتيف" الذي يضمف قياـ الدولة الفمسطينية المستقمة
عمى حدود الرابع مف حزيراف/يونيو عاـ  1967ـ وعاصمتيا شرقي القدس إذ إف ىذا ىو السبيؿ الوحيد
لتحقيؽ األمف واالستقرار في المنطقة.
 .5نؤكد رفضنا كؿ الخطوات االسرائيمية احادية الجانب التي تيدؼ الى تغيير الحقائؽ عمى األرض
وتقويض "حؿ الدولتيف" ،ونطالب المجتمع الدولي بتنفيذ ق اررات الشرعية الدولية وآخرىا قرار مجمس األمف
رقـ  2334عاـ 2016ـ الذي يديف االستيطاف ومصادرة األراضي ،كما نؤكد دعمنا مخرجات "مؤتمر
باريس لمسالـ في الشرؽ األوسط" المنعقد بتاريخ 2017/1/15ـ والذي جدد التزاـ المجتمع الدولي بػ"حؿ
الدولتيف سبيالً وحيداً لتحقيؽ السالـ الدائـ".

صحيفة القدس المقدسية2018/4/15 ،
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الجبير" :مبادرة السالـ" ما تزاؿ قائمة وتعتبر مف المرجعيات األساسية لموصوؿ لػ"حؿ شامؿ ونيائي"
قاؿ وزير الخارجية السعودي عادؿ الجبير ،إف "مبادرة السالـ" العربية ما تزاؿ قائمة وتعتبر مف
المرجعيات األساسية لموصوؿ إلى "حؿ شامؿ ونيائي" لمقضية الفمسطينية مبني عمى "حؿ الدولتيف" وقياـ
الدولة الفمسطينية عمى حدود  67وعاصمتيا شرقي القدس.
وأشار الجبير إلى أف خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ سمماف بف عبد العزيز أعمف تقديـ مزيد مف الدعـ
لمشعب الفمسطيني ،حيث تـ رفع نسبة دعـ المممكة الشيري لمحكومة الفمسطينية مف  7.5مميوف دوالر
إلى  20مميوف دوالر منذ بضعة أشير ،كما تـ اإلعالف عف تقديـ  70مميوف دوالر تنفي ًذا لقرار قمة
"عماف" لدعـ صندوقي "القدس" و"األقصى" ،مضيفًا أنو خالؿ ىذه القمة أعمف الممؾ سمماف عف تقديـ
تبرع بمقدار  150مميوف دوالر لألوقاؼ اإلسالمية في القدس و 50مميوف دوالر لألونروا التي تدعـ
وتساعد الشعب الفمسطيني.
وأشار إلى أنو صدرت عف القمة العربية وثيقة لمتعاوف العربي في مواجية التحديات المشتركة وتـ
االتفاؽ ،بمبادرة مف خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ سمماف بف عبد العزيز ،عمى عقد قمة ثقافية .ولفت
الجبير إلى أنو تـ إقرار إقامة قمة اقتصادية في بيروت العاـ المقبؿ ،وكذلؾ االتفاؽ عمى إقامة القمة
العربية الػ  30المقبمة في تونس.
مف جانبو ،أكد أبو الغيط ،أف وثيقتيف صدرتا عف القمة ،األولى وثيقة تعزيز التعاوف واألمف القومي
العربي لمواجية التحديات المشتركة ،والثانية "إعالف الظيراف" الذي يتناوؿ كافة محاور العمؿ ورؤية القمة
بندا تغطي جميع
ًا
العربية لممشكالت التي يواجييا العالـ العربي،
مشير إلى أف القمة تناولت أكثر مف ً 25

المسائؿ السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

فيما أكد وزير الخارجية والمغتربين الفمسطيني رياض المالكي ،إنو سيتـ توجيو رسائؿ رسمية لرئاسة
"قمة القدس" ممثمة بالمممكة العربية السعودية ،ولألمانة العامة لمجامعة العربية ،لمتنسيؽ معيـ لوضع آلية
تنفيذية لق اررات القمة بشأف القضية الفمسطينية ،ووضع جدوؿ زمني لتطبيقيا .وقاؿ المالكي في حديث
إلذاعة "صوت فمسطيف" ،اليوـ االثنيف ،إف القادة العرب تبنوا كافة الق اررات التي اعتمدىا وزراء الخارجية
مشددا عمى أىمية ىذه المواقؼ الداعمة لشعبنا وحقوقو.
العرب وتتعمؽ بقضيتنا دوف تحفظ أو تعديؿ،
ً

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/4/16 ،
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"الخارجية" تطالب بمواجية وردع محاوالت االحتالؿ الختراؽ الموقؼ الدولي مف القدس
طالبت و ازرة الخارجية والمغتربيف الفمسطينية بمواجية جدية لردع المحاوالت اإلسرائيمية الرامية الى
اختراؽ الموقؼ الدولي مف القدس المحتمة .وأوضحت الو ازرة يوـ الثالثاء ( ،)4/17أف ترتيب زيارة سفراء
 40دولة في األمـ المتحدة إلى الدولة العبرية ،وتنظيـ جولة ليـ في القدس المحتمة يأتي في سياؽ تحرؾ
إسرائيمي الستمالة ىذه الدوؿ لصالح التصويت لعضوية الدولة العبرية في مجمس األمف نياية يونيو القادـ
عف طريؽ االقتراع السري .وأضافت أف الزيارة تأتي في إطار المحاوالت االحتاللية المكشوفة إلقناع
العديد مف الدوؿ بنقؿ سفاراتيا إلى القدس المحتمة.
ونوىت إلى أنيا تنظر بخطورة ليذه الزيارة ،وتفاصيميا ،وتأثيراتيا ،فإنيا بدأت اتصاالتيا مع و ازرات
خارجية الدوؿ التي يشارؾ سفراؤىا في ىذه الزيارة ،لالستفسار عف مواقفيا مف مشاركة سفرائيا ،ووضعيا
في صورة االرتدادات السمبية لمثؿ ىذه المشاركة االستف اززية وغير القانونية .ولفتت إلى أنو مف المقرر أف
تشمؿ زيارة ىؤالء السفراء إلى مستوطنة "معاليو أدوميـ" شرؽ القدس المحتمة ومواقع تاريخية وأثرية أخرى،
بيدؼ الترويج لرواية االحتالؿ التيويدية.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/4/17 ،
مقاالت وحوارات:
األساسي لمقمة
اليـ
مجمس إدارة مؤسسة القدس الدولية :منع تصفية القضية الفمسطينية يجب أف يكوف ّ
ّ
العربية
الد ّماـ في المممكة العربية السعودية ،وأماـ خطر تصفية الحؽ
مع اقتراب انعقاد القمة العربية المرتقبة في ّ

اإلسالمي والمسيحي في فمسطيف والقدس ،ومع إصرار الرئيس األمريكي دونالد ترمب عمى ق ارره
االعتراؼ بالقدس عاصمةً لمكياف الصييوني ونقؿ السفارة األمريكية إلييا ،ومع اقتراب الذكرى السبعيف
اجتماع في العاصمة المبنانية
لنكبة الشعب الفمسطيني ،تداعى مجمس إدارة مؤسسة القدس الدولية إلى
ٍ
بيروت برئاسة رئيس مجمس اإلدارة الشيخ حميد بف عبد اهلل األحمر ،ومشاركة نائب رئيس مجمس األمناء
األستاذ بشارة مرىج ،ونائب رئيس مجمس اإلدارة األستاذ حسف حدرج ،وأعضاء مجمس اإلدارة :األباتي
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الدكتور أنطواف ضو ،األستاذ معف بشور ،الدكتور محمد أكرـ العدلوني ،الدكتور موسى أبو مرزوؽ،
األستاذ ياسيف حمود.
تدارس المجمس في اجتماعو التوجيات التطبيعية الكارثية التي يتبعيا بعض العرب والمسمميف ،ومحاولة
عضوا طبيعيًّا في تحالؼ مصالح موىوـ يراد بناؤه ،في الوقت الذي يسعى
اعتبار الكياف الصييوني
ً
تصفية ٍ
ٍ
األخير وبغطاء وا ٍ
تامة لمقضية الفمسطينية عبر تصفية أىـ عناصرىا
يكي ْيف لموصوؿ إلى
سياـ أمر ّ
وىما القدس وحؽ العودة ،وىو السياؽ الذي جاء فيو قرار الرئيس األمريكي دونالد ترمب االعتراؼ
بالقدس عاصمةً لمكياف الصييوني ،وتوجيو لمحاولة إلغاء وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف

"األونروا"؛ األمر الذي ردت عميو الشعوب العربية واإلسالمية وشعوب العالـ الحرة بمسير ٍ
ات مميونية
ُّ

مرور بتركيا وايراف وماليزيا واألردف والكويت ولبناف واليمف
ًا
رفضت قرار ترمب مف أندونيسيا إلى المغرب
ورد عميو الشعب الفمسطيني بمقاومتو المستمرة وبمسيرة العودة
وأوروبا وأمريكا وغيرىا مف بمداف العالـّ ،

ٍ
معمؽ صدر عف االجتماع المواقؼ اآلتية:
الكبرى .وبعد
نقاش ّ

ورواد فعاليات المسيرة في كؿ
 -1تتوجو المؤسسة إلى أبطاؿ مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزةّ ،
فمسطيف وخارجيا بالتحية واإلجالؿ ،وتنظر بعيف الفخر إلى ضخامة التضحيات ،وتأثير الوسائؿ
أف المسيرة والفعاليات المرافقة ليا أكدت حيوية المقاومة لدى الشعب
اإلبداعية في المواجية ،وترى ّ

الخالقة في المواجية ،ووعييـ بطبيعة
الفمسطيني وأنصار حقّو ،وقدرتيـ عمى التصدي وابتكار األساليب ّ
المعركة والصراع حيث فشمت محاوالت إحداث فتنة بيف المقاومة في غزة وحاضنتيا الشعبية.
وبيف تمسؾ
الدولي أظير انحياز ىذه الشعوب إلى
ّ
 -2إف ّ
الحؽّ ،
الرد الشعبي العربي واإلسالمي و ّ
الشعوب العربية واإلسالمية ،وشعب فمسطيف األبي بثوابتو بالقدس وحؽ العودة ،وىذا الرد ال بد أف يجسده
يروج ليا ورفض التطبيع ،وتأكيد خيار المقاومة بكؿ
موقؼ سياسي موحد عمى رفض صفقة القرف التي ّ
نيجا لمعودة والتحرير.
أشكاليا ً
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الدماـ بأف
 -3يوجو مجمس إدارة مؤسسة القدس الدولية رسالةً مفتوحةً إلى القمة العربية المنعقدة في ّ
قضية فمسطيف يجب أف تكوف الموضوع األساسي لمقمة ،وبأف حماية الوجود العربي والمقدسات اإلسالمية
والمسيحية في القدس يجب أف تكوف عمى رأس جدوؿ أعماليا ،وبأف الحد األدنى الذي تنتظره الشعوب
فضا قاطعا غير ٍ
قابؿ لمتأويؿ ،واعالف
العربية منيـ أماـ ىذا التحدي التاريخي ىو رفض قرار ترمب ر ً
ً
مواجية أي تداعيات فعمية ليذا القرار بما في ذلؾ نية أمريكا نقؿ سفارتيا إلى القدس ،وتأكيد عودة

الشعب الفمسطيني إلى أرضو التي طرد منيا بقوة السالح الغاشـ ،وبرعاية استعمارية غربية .وفي الوقت
وجاد لتثبيت
فإف القمة العربية مطالَبة بدعـ
حقيقي عاجؿ ّ
الذي ّ
تشتد فيو اليجمة عمى القدس والمقدسييف ّ
ّ
أىؿ القدس؛ فقد فاقت المعاناة اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية لممقدسييف قدرة أي شعب أعزؿ عمى
جيدا مف رفض قرار ترمب حوؿ القدس عبر تصويت  128دولة
تحمميا .لقد رسـ السقؼ
الدولي مستوى ً
ّ
ّ
عقؿ أف تخرج الجامعة العربية
ضده في األمـ المتحدة ،وتصويت  14دولة ضده في مجمس األمف ،فال ُي َ
حؽ شعوبيا بقدسيا.
بمواقؼ أدنى مف الموقؼ
الدولي وىي الجية المعنية مباشرة بتيديد ّ
ّ

 -4إف التوجو الذي تبديو بعض القوى العربية نحو التطبيع في ظؿ ممارسة صييونية وأمريكية تصفوية
لمحؽ العربي واإلسالمي في فمسطيف ىو تشجيع ليذه التصفية يصؿ حد المشاركة ،واف مؤسسة القدس
الدولية توجو نداءىا إلى الدوؿ واألطراؼ المتضررة أكثر مف غيرىا مف ىذه التوجيات الكارثية ،وعمى
رأسيا لبناف واألردف والسمطة الفمسطينية ،إلى ٍ
عمؿ جماعي مشترؾ لمحؤوؿ دوف توفير أي تغطية ليذا
التطبيع الكارثي ،ولمحفاظ عمى الحد األدنى مف التمسؾ بالثوابت ،وىو أقؿ ما ُيقبؿ مف الحكومات العربية
واإلسالمية التي يفترض أف تكوف حامي القدس واألقصى .وتؤكد المؤسسة أف أي محاولة لمتساوؽ مع

التطبيع وقرار ترمب حوؿ القدس تضع الحكومات العربية التي تسير في ىذا المسار في دائرة الطعف
عية لحاكـ يتنازؿ عف القدس ،أو يسكت عمى
بشرعيتيا وانتمائيا مف قبؿ شعوب األمة ،إذ ال شر ّ
تضييعيا ،أو ينحرؼ بمبادئ األمة لمتصالح مع محتمِّيا المجرـ.
تمر بو القدس وفمسطيف ُيحتِّـ عمى القوى والشخصيات و ُّ
الح ّرة في
ّ -5
النخب ُ
إف الظرؼ الراىف الذي ّ
ورص الصفوؼ لمواجية التحديات والمؤامرات ،وندعو عمماء األمة إلى مواقؼ
األمة تنسيؽ الجيود،
ّ
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وتحث الجماىير عمى االنخراط في معركة الدفاع عف القدس وفمسطيف ،كما ندعو
تجرـ التطبيع،
ُشجاعة ِّ
ّ
صد اليجمة عمى قدسنا
اإلعالمييف والمثقفيف والسياسييف وأىؿ القانوف والروابط الشبابية والنسائية إلى ّ
ومقدساتنا وقيمنا األخالقية والسياسية والوطنية.
مستمر ،يصؿ ذروتو في شير أيار/مايو
سالمي
بي وا
 -6تدعو المؤسسة إلى حراؾ
ّ
ّ
شعبي فمسطيني وعر ّ
ّ
وتحديدا اليوـ الذي تنوي فيو أمريكا نقؿ سفارتيا إلى القدس المحتمة في  14أيار/مايو؛ مف أجؿ
المقبؿ
ً
إسقاط قرار ترمب وخيار التطبيع ،وتدعو المؤسسة إلى استخداـ وسائؿ المقاومة كافة إلفراغ مشروع
اإلدارة األمريكية مف مضمونو السياسي ،كما تدعو الشعب الفمسطيني الصامد في المنافي والمجوء إلى
استمرار التحاميـ مع نضاؿ شعبنا الفمسطيني في الداخؿ والمشاركة بكثافة في الفعاليات الدائمة لمسيرة
العودة ال سيما في الذكرى السبعيف لمنكبة ،والتحضير لمسيرات ضخمة تشابو مسيرات غزة تتجو ألقرب
نقطة إلى فمسطيف في دوؿ الطوؽ.
 -7نؤكد أف محاوالت خنؽ المقاومة والمؤسسات الداعمة لمحؽ العربي واإلسالمي في القدس وفمسطيف
لف تتمكف مف خنؽ صوت الحؽ ،وأف التيارات العربية واإلسالمية الكبرى المؤتمفة في ىذه المؤسسة
المباركة لف تسمح بتمرير المخطط األمريكي بحسـ مصير ىذه المدينة لتكوف عاصمة ييودية لالحتالؿ،
مقرىا
ونؤكد أف ىذه المؤسسة ستبقى ماضية في أداء رسالتيا حتى تحرير القدس ،لتنتقؿ بإذف اهلل مف ّ

نص نظاميا األساسي عند تأسيسيا عاـ
مقرىا الدائـ في القدس المحررة كما ّ
المؤقت في بيروت إلى ّ
.2001

 -8تابع المجتمعوف تطورات عمؿ المؤسسة ،وقرروا استمرار الجيود وتكثيفيا في مختمؼ المجاالت،
الحية في األمة مف أجؿ مواجية المخاطر المحدقة بالقدس وفمسطيف والشعب
والتكامؿ مع جيود القوى ّ

الفمسطيني ،وناقشوا مسارات العمؿ التفصيمية خالؿ األشير القميمة القادمة وصوًال إلى عقد المؤتمر
وفد مف المؤسسة رئيس الجميورية المبنانية العماد
التاسع لمجمس أمناء المؤسسة في بيروت ،حيث زار ٌ
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ٍ
مؤكدا أف الوقوؼ إلى جانب القدس
ترحاب بانعقاد المؤتمر في بيروت،
ميشاؿ عوف الذي أبدى كؿ
ً
إجماع بيف كؿ المبنانييف.
ودعميا محؿ
ٍ

أف الباطؿ ميما عال لف يتحوؿ إلى حؽ ،ولف يحوز الشرعية ،ونثؽ بوعد اهلل
وفي الختاـ ،إننا نؤمف ّ
بالتحرير ،ووعي شعوبنا بإسقاط كؿ المؤامرات.

موقع "مدينة القدس"2018/4/11 ،
مسجد مطار القدس ..ينتظر المسافريف:
لـ يتوقع الم ِ
حسف الكويتي محمد الناصر الياجري وأمثالو مف الدوؿ العربية الذيف تممكوا واستثمروا في
ُ

الضفة الغربية ،إباف الحكـ األردني بعد نكبة  ،1948أف االحتالؿ سيسبؽ خطواتيـ ..اشتروا وأسسوا في
المدينة المقدسة ومحيطيا وكانوا يتطمعوف إلى مستقبؿ مزدىر ليحؿ االحتالؿ سريعاً وتتبدد اآلماؿ.
يقوؿ الحاج يوسؼ الحقية 80 ،عاما ،وىو يقطف قرب مسجد المطار شماؿ مدينة القدس ،وممف
عاصروا تأسيسو« :في الخمسينيات والستينيات مف القرف الماضي كاف أشقاؤنا العرب يأتوف إلى ىنا
وخاصة في العطؿ الصيفية ،ويختاروف مواقع ىادئة غير مكتظة بالسكاف لإلقامة .بعض الكويتييف اختار
ىذه المنطقة عمى أراضي شرؽ قرية قمنديا بجانب مطار القدس ولـ يكف فييا سوى عدة مساكف».
يستذكر الحقية -الذي شغؿ رئاسة مجمس قروي قمنديا سابقاً -عندما جاء المحسف الكويتي الياجري ومف
معو مف الكويت وتممكوا مساكف عمى أعتاب مدرج مطار القدس (حولو االحتالؿ حالياً إلى منطقة
عسكرية مغمقة) ،ثـ ما لبث أف اشترى قطعة أرض قريبة وقرر بناء مسجد بجانب المطار مباشرة لخدمة
المسافريف والسكاف.
ويضيؼ« :بدأت أعماؿ بناء المسجد نياية  ،1966وجمب الياجري خيرة الميندسيف والمقاوليف آنذاؾ
حرصاً منو عمى أف يخرج المسجد بحمة بيية ،خصوصاً أنو كاف يخدـ المسافريف عبر مطار القدس
المجاور».
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وعندما احتمت إسرائيؿ الضفة الغربية في الخامس مف حزيراف  1967كاف العمؿ في المسجد عمى وشؾ
االنتياء ولـ يكف بناء المئذنة قد اكتمؿ مع نقص في التشطيبات الداخمية ،بينما وصؿ السجاد الذي
استورده الياجري لممسجد بعد الحرب وصادره االحتالؿ.
ويشير الحقية إلى أف تأسيس المسجد واستثمار الكويتييف شكؿ نقطة مفصمية في بعث الحياة بالمنطقة
ونمو الحي المحيط بالمسجد ،وسرعاف ما أصبح لمحي أىمية استراتيجية بعد وقوع االحتالؿ ،حيث وقؼ
سداً أماـ المد االستيطاني اإلسرائيمي في المنطقة.
أما الحاجة بثينة الترىي (أـ عبيدة) 76 ،عاما ،التي تولى زوجيا الشيخ كامؿ القاضي إمامة المسجد
حاليا في المسجد
لعشرات السنوات ،وتخدـ المسجد منذ وفاة زوجيا في العاـ  ،2012فتبيف أنو يصمي ً
سكاف الحي ومف تتقطع بيـ السبؿ عند إغالؽ حاجز قمنديا العسكري ،مردفة بحسرة" :كاف مف المفترض

أف يصمي بو القادموف والمغادروف عبر المطار".
وتقوؿ« :حاوؿ الييود (اإلسرائيميوف) أكثر مف مرة استيداؼ المسجد ومحيطو ،لكف ورغـ كؿ المضايقات
نجحنا العاـ الماضي بترميمو واعماره بإشراؼ دائرة األوقاؼ اإلسالمية بالقدس» .وترى في المسجد
«أروع المساجد وأجمميا» منوىة إلى أنو لعدـ وجود أعمدة داخمو ،كاف يعتبر آف ذاؾ تحفة ىندسية في
المدينة.
وتتأمؿ السبعينية «أـ عبيدة» أف تتغير األحواؿ ويعود مطار القدس لمعمؿ وأف تعود زيارات الكويتييف
وكؿ العرب لمقدس وسائر فمسطيف ،مستذكرة كيؼ كانوا يأتوف لممدينة المقدسة لمصالة واالستجماـ عبر
مطار قمنديا حتى أف أوالد عدد منيـ كانوا يدرسوف في مدراس القدس المتميزة في تمؾ الحقبة؛
كالشميدت ،والمطراف.
ويوضح رئيس الييئة اإلسالمية العميا بالقدس ،الشيخ عكرمة صبري« :كاف العرب والخميجيوف بشكؿ
خاص يأتوف إلى فمسطيف بشكؿ أساسي لمصالة في المسجد األقصى المبارؾ ،وقد أقاموا وتممكوا في
محافظتي القدس ،وراـ اهلل والبيرة».
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ويستذكر الشيخ صبري« :كاف المحسف الياجري يعشؽ القدس والصالة في المسجد األقصى المبارؾ،
لذلؾ قرر التممؾ بجانب المطار وتأسيس مسجد قريب منو لخدمة السكاف والمسافريف ،وقد شده جماؿ
طبيعة الريؼ المقدسي».
مع وقوع نكسة  ،1967تعرض طموح الياجري النتكاسة ،فقد احتمت إسرائيؿ القدس واحتمت مطارىا.
لكنو لـ يستسمـ ..فأرسؿ تغطية مالية كاممة إلى لجنة مساجد القدس واستكمؿ النواقص التي كانت في
قسر بمشاىدة فيديو وصور ىذا
مسجده ،وجرى احتفاؿ بافتتاح المسجد وشارؾ الياجري الفرحة عف بعد اً
االحتفاؿ .والحقاً ،زار الشيخ صبري مكتب الياجري في الكويت وشاىد صو اًر كبيرة لممسجد تزيف مكتبو.
ورغـ انقطاع زيارات العرب لمقدس بسبب االحتالؿ ،يحث الشيخ صبري العرب والمسمميف مف الدوؿ التي
اعترفت بإسرائيؿ ومف يستطيع مف العرب والمسمميف -دوف االتصاؿ والمرور عبر طريؽ االحتالؿ-
زيارة المدينة ودعميا؛ ألىمية ذلؾ في تعزيز صمود المواطنيف الفمسطينييف في المدينة المقدسة.
وفيما صادرت إسرائيؿ الكثير مف ممتمكات العرب في القدس؛ كالقنصمية السعودية في حي الشيخ جراح
التي أصبحت مق اًر لجياز األمف الداخمي اإلسرائيمي ..لـ تستطع مصادرة األمالؾ الكويتية.
ويؤكد الخبير والباحث المقدسي خميؿ التفكجي أف أمالؾ الكويتييف ليست ميددة وال تعتبرىا سمطات
االحتالؿ «أمالؾ غائبيف» كأمالؾ العرب مف دوؿ أخرى ،كاشفًا أف سبب ذلؾ يعود إلى أف إسرائيؿ ال
تعتبر الكويت دولة عدوة ،ألنيا استقمت عاـ 1961؛ أي بعد قياـ إسرائيؿ.
يذكر أف السمطة الوطنية الفمسطينية شكمت منذ سنوات بطمب مف دولة الكويت لجنة قامت بحصر كافة
أمالؾ الكويتييف في الضفة الغربية بما فييا القدس ،إذ يؤكد التفكجي الذي يعمؿ مدي اًر لدائرة الخرائط
ونظـ المعمومات في جمعية الدراسات العربية ،أف «ىذه األمالؾ محفوظة ومحمية بموجب القوانيف
الفمسطينية إلى أف يأتي الفرج».

صحيفة القدس المقدسية2018/4/15 ،

23

