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شؤون المقدسات:
بكيرات يدعو لوضع حد القتحامات المستوطنيف في شير رمضاف:
قاؿ الشيخ ناجح بكيرات ،مدير التعميـ الشرعي في األوقاؼ اإلسالمية ،إف االحتالؿ اإلسرائيمي يحاوؿ
فرض أمر واقع جديد مف خالؿ توسيع عمميات اقتحاـ المستوطنيف ،وتنفيذىا خالؿ شير رمضاف ،واصفًا
ذلؾ بأنو تجاوز لكؿ الخطوط الحمراء.
وقاؿ بكيرات يوـ األحد ( ،)5/20إف االحتالؿ تجاوز كؿ الخطوط الحمراء ،ولـ يعد يحترـ ال رمضاف وال
شعباف وال شواؿ ،وىو يحاوؿ فرض أجندة جديدة .وأشار إلى أنو كاف في السابؽ يمنع دخوؿ أي
مستوطف لممسجد االقصى المبارؾ في شير رمضاف المبارؾ ،وأضاؼ :إف االحتالؿ يريد مف خالؿ ىذه
االقتحامات في رمضاف كسر مشاعرىـ وايصاؿ رسالة بأنو ىو المسيطر وىو الذي يتحكـ بكؿ شيء.
ودعا منظمة التعاوف اإلسالمي لموقوؼ بشكؿ جدي لمدفاع عف حقوؽ العبادة ووضع حد القتحامات
المستوطنيف لباحات األقصى في شير رمضاف .ووصؼ الشيخ بكيرات أجواء القدس في شير رمضاف
مؤكدا أف قرار الرئيس األمريكي ترمب بنقؿ السفارة االمريكية إلى القدس المحتمة
بأنيا كئيبة وحزينة،
ً

جدا عمى الواقع السياسي والروحي واالجتماعي والتعميمي والحياتي في المدينة.
انعكس بشكؿ كبير ً

وقاؿ" :بعد قرار ترمب ىناؾ احتواء لمشارع والقرار المقدسي واليوية المقدسية" ،مضيفًا أف المقدسييف
يعيشوف حالة مف االنتظار والضياع كوف االحتالؿ استفاد اليوـ مف القرار لنقؿ الناس إلى المجيوؿ
ويتصرؼ كأنو صاحب "السيادة" في المدينة .وأشار إلى أف االحتالؿ يريد نزع السيادة مف الوصاية

مؤكدا
األردنية عمى المقدسات اإلسالمية والمسيحية وأف تفقد المدينة عروبتيا وكؿ مؤسساتيا الفمسطينية،
ً

أف قطاعات التعميـ واالقتصاد في المدينة تتعرضاف لمخنؽ اإلسرائيمي.

وحمؿ مسؤولية ما يعانيو أىؿ القدس إلى الدوؿ العربية واإلسالمية ،وطالبيـ بعدـ التفريط بيذه األمانة
مؤكدا أف المجتمع الدولي يتحمؿ جزًءا مما يجري
وأف يتعامموا مع القدس عمى أنيا مثؿ مكة والمدينة،
ً

في مدينة القدس .كما ندد الشيخ بكيرات باستمرار االحتالؿ بالحفريات قرب باب األسباط أحد أبواب
المدينة المقدسة ،وقاؿ" :إف ىذه الحفريات تصب في خانة واحدة وىي خنؽ المسجد األقصى المبارؾ ،في
محاولة لترحيؿ ىوية المسجد والمدينة المقدسة إلى ىوية توارتية".

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/5/20 ،
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يجدد اعتداءاتو التيويدية بمقبرة باب الرحمة:
االحتالؿ ّ
استأنفت طواقـ تابعة لما تسمى بػ"سمطة الطبيعة" التابعة لالحتالؿ ،يوـ اإلثنيف ( ،)5/21تحرسيا قوة
عسكرية ،العمؿ في اقتطاع جزء مف مقبرة باب الرحمة المالصقة لمجدار الشرقي لممسجد األقصى لصالح
مشاريع تيويدية .وقد وضعت طواقـ االحتالؿ األسوار الحديدية في محيط قبور مقبرة باب الرحمة؛ ما
يعني مصادرة مساحة ميمة مف المقبرة.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/5/21 ،
مستوطنوف يقتحموف باحات المسجد األقصى:
أمنت شرطة االحتالؿ والقوات الخاصة التابعة ليا يوـ األربعاء ( ،)5/16الحماية لػ 104مستوطنيف،
ّ
خالؿ اقتحاميـ لباحات المسجد األقصى المبارؾ بمدينة القدس المحتمة.

وأدى عشرات آالؼ المقدسييف ،أوؿ صالة تراويح يوـ األربعاء ( ،)5/16في المسجد األقصى .وكانت
السمطات اإلسرائيمية قد منعت قدوـ الفمسطينييف مف قطاع غزة ،إلى مدينة القدس مف أجؿ أداء صالة
التراويح في شير رمضاف .وقالت السمطات اإلسرائيمية إنيا ستسمح لمفمسطينييف الرجاؿ فوؽ سف 40
عاما وجميع النساء مف سكاف الضفة الغربية ،بأداء صالة الجمعة خالؿ شير رمضاف في المسجد
ً
األقصى .فيما أدى اآلالؼ مف الفمسطينييف مف مدينة القدس ،وضواحييا ،ومف داخؿ األراضي المحتمة
عاـ  48صالة فجر الخميس ( ،)5/17برحاب المسجد األقصى.
وجددت مجموعات مف المستوطنيف تقدر بالعشرات ،صباح الخميس ،اقتحاماتيا وتدنيسيا لممسجد
األقصى المبارؾ مف جية باب المغاربة بحراسة عناصر مف شرطة االحتالؿ بأعداد كبيرة .فيما أفادت
دائرة األوقاؼ اإلسالمية في القدس المحتمة أف حوالي  60ألؼ مصؿ أدوا صالة التراويح مساء الخميس
في المسجد المبارؾ .يأتي ذلؾ في وقت فرضت فيو سمطات االحتالؿ المزيد مف إجراءاتيا المشددة عمى
مدينة القدس والبمدة القديمة ومحيطيا ،مع بدء الشير الفضيؿ ،وعشية االحتفاالت المتوقعة مع بدء ما
يسمى "عيد شفيعوت" ،العبري يوـ السبت.
واستطاع قرابة  120ألؼ مصؿ أدء صالة الجمعة ( ،)5/18األولى مف شير رمضاف في باحات
األقصى وسط إجراءات أمنية إسرائيمية مشددة ،ونصب الحواجز والمتاريس عمى مداخؿ القدس ،وأزقة
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عنصر مف الشرطة وحرس
ًا
القدس القديمة ،حيث نشرت سمطات االحتالؿ منذ الصباح قرابة 1500

الحدود في البمدة القديمة ،ومداخؿ القدس كافة ،وجميع الطرؽ المؤدية إلى األقصى.

بينما أدى  40ألؼ مواطف صالة فجر السبت ( ،)5/19برحاب المسجد األقصى المبارؾ ،و 80ألفا أدوا
صالة التراويح مساء الجمعة .فيما واصؿ عدد مف المبعديف عف المسجد األقصى بق اررات مف أجيزة أمف
االحتالؿ ،أداء صمواتيـ عمى أبواب المسجد.
بأف
وأفادت "قدس برس" ً
نقال عف مصادر في دائرة األوقاؼ اإلسالمية بالقدس ،يوـ االحد (ّ ،)5/20
أف ىذا العدد الكبير مف
287
ً
مستوطنا اقتحموا باحات األقصى مف جية "باب المغاربة" .وأضافت ّ

المقتحميف يأتي بسبب احتفاالت الييود بعيدىـ العبري "نزوؿ التوراة" أو "الشفعوت".

واقتحـ مستوطنوف وطالب ييود يوـ اإلثنيف ( ،)5/21ساحات األقصى مف باب المغاربة بحراسة مشددة
مف شرطة االحتالؿ الخاصة ،في اليوـ الثاني لما يسمى عيد "الشفوعوت" أو "نزوؿ التوراة" ،وسط قيود
مشددة عمى دخوؿ الفمسطينييف لممسجد .وحسب مسؤوؿ العالقات العامة واإلعالـ باألوقاؼ اإلسالمية
مستوطنا بينيـ  30مف طالب الجامعات والمعاىد الييودية اقتحموا المسجد.
فراس الدبس ،فإف 184
ً

وشارؾ عشرات اآلالؼ مف المواطنيف في أداء صالة التراويح وقياـ الميؿ ،مساء اإلثنيف ،وصالة فجر

الثالثاء ( )5/22برحاب المسجد األقصى المبارؾ وسط أجواء إيمانية متميزة .في السياؽ ،تشيد أسواؽ
تسوؽ
القدس العتيقة ،والمحاؿ التجارية القريبة مف محيط المسجد األقصى ،حركة تجارية نشطة ،وحركة ّ
واسعة بفعؿ األعداد الكبيرة التي تؤـ األقصى المبارؾ .وأفادت "قدس برس" يوـ الثالثاء ،أف الشرطة

سمحت لػ  56مستوطناً باقتحاـ المسجد مف “باب المغاربة” والتجوؿ في باحاتو ،حيث أدوا بعض
طقوسيـ التممودية عند المنطقة الشرقية.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لالعالـ،
2018/5/22
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شؤون المقدسيين:
استشياد األسير المقدسي عزيز عويسات:
عاما) ،في مستشفى "أساؼ ىروفيو"
استشيد مساء األحد ( ،)5/20األسير المقدسي عزيز عويسات (ً 53
االحتاللي .واتيـ رئيس ىيئة شؤوف األسرى والمحرريف عيسى قراقع ،سمطات االحتالؿ االسرائيمي بقتؿ
حمؿ نادي األسير والحركة األسيرة
األسير عويسات،
ً
مطالبا بمجنة تحقيؽ دولية في ىذه الجريمة .كما ّ

سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي المسؤولية الكاممة عف استشياد األسير عويسات ،التي أبقت عمى اعتقالو
رغـ تيقنيا أنو وصؿ إلى مرحمة خطيرة.
وكاف األسير عويسات يعاني مف فشؿ في غالبية أعضاء جسده ،ويقبع في غرفة العناية المكثّفة في
مستشفى "أساؼ ىروفيو" ،وموصوؿ بأجيزة التنفّس االصطناعي ،وخضع قبؿ يوميف لتصوير بالرنيف
حاد وضغط رئوي في رئتو اليسرى.
وتبيف أنو يعاني مف التياب ّ
المغناطيسيّ ،

بالسجف
يذكر أف األسير عويسات مف جبؿ المكبر في القدس ،وىو معتقؿ منذ عاـ  ،2014ومحكوـ ّ

عاما.
لمدة ً 30

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينة "وفا"2018/5/20 ،

مواجيات في أحياء القدس المحتمة وتضييؽ عمى المقدسييف:
ذكرت مصادر محمية في القدس أف قوات االحتالؿ اقتحمت ،مساء الجمعة ( ،)5/19بمدة العيسوية
وانتشرت بشوارعيا وأغمقت عدداً منيا ،مطمقةً األعيرة المعدنية المغمفة بالمطاط وقنابؿ الصوت والغاز
المسيؿ لمدموع ،واستمرت المواجيات حتى ساعات متأخرة مف الميؿ.
ورددوا
وفي باب العمود ،نظّـ عشرات المقدسييف وقفة تضامنية مع غزة وضد نقؿ السفارة األميركيةّ ،
ىتافات وطنية وأخرى ضد االحتالؿ ،وحاولت قوات االحتالؿ قمع الوقفة أكثر مف مرة .وأضافت
المصادر ،أف مواجيات محدودة وقعت في محيط باب الساىرة وبالقرب مف شارع السمطاف سميماف وسط
مالحقات لمشباف دوف تبميغ عف اعتقاالت أو إصابات .في السياؽ ،شيد محيط الحاجز العسكري القريب
مف مدخؿ مخيـ شعفاط وسط القدس المحتمة ،مواجيات عنيفة استمرت حتى ساعات متأخرة مف الميؿ.
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وقالت مصادر محمية في القدس إف قوات االحتالؿ فرضت مساءالسبت ( )5/19إجراءات مشددة في
المدينة ،لمناسبة أحد األعياد الييودية ويسمى "شفوعوت" .وأشارت إلى أف قوات االحتالؿ اقتحمت
المطؿ عمى القدس القديمة ،في الوقت الذي استمرت
مستشفى المقاصد الخيرية بحي جبؿ الزيتوف/الطور ُ

فيو المواجيات في المنطقة حتى ساعة متأخرة مف الميؿ ،كمااقتحمت عقب صالة التراويح بمدة حزما
شماؿ شرؽ القدس ،أطمقت خالليا عشرات القنابؿ الصوتية ،والغازية السامة ،ولـ يبمغ عف اعتقاالت ،أو
إصابات مباشرة .في السياؽ ،قمعت فرؽ الخيالة التابعة لقوات االحتالؿ فعاليات رمضانية في منطقة
بابي الساىرة والعمود ،في الوقت الذي انتشرت فيو بكثافة في أحياء بمدة سمواف جنوب األقصى والتي
شيدت مواجيات متفرقة ضد االحتالؿ ،كما شيدت بمدة العيسوية مواجيات متواصمة ضد االحتالؿ
امتدت حتى ساعة متأخرة مف الميؿ .إلى ذلؾ ،شاركت عشرات العائالت المقدسية ،في اضاءة أكبر
فانوس رمضاني ببرج المقمؽ المالصؽ لسور القدس مف جية باب الساىرة ،تخممو أمسية رمضانية
بمشاركة واسعة مف األىالي.
واندلعت مواجيات في منطقة باب العمود بمدينة القدس المحتمة مساء األحد ( ،)5/20إثر االعالف عف
شباف حافمة باص اسرائيمية بالحجارة ما ادى لتحطـ احدى
استشياد األسير عزيز عويسات .ورشؽ ّ
نوافذىا ،فيما ىرعت الى المكاف قوات كبيرة مف الشرطة وأشتبكت مع الشباف ،واستخدمت قنابؿ الصوت
والي اروات في محاولة لتفريؽ المتظاىريف.

صحيفة القدس المقدسية2018/5/20 ،
االحتالؿ يعتقؿ عدداً مف المقدسييف:
اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ األربعاء ( ،)5/16شقيقيف مف مخيـ شعفاط بمدينة القدس المحتمة
شابا
بعد دىـ منزلييما في المخيـ ،واقتادتيما إلى أحد مراكز التوقيؼ والتحقيؽ في المدينة ،كما اعتقمت ً

فمسطينيا وسط مدينة القدس المحتمة وزعمت أف الشاب حاوؿ تنفيذ عممية طعف .واعتقمت قوات االحتالؿ
ً
مساء األربعاء ،الشاب أيوب الشويكي مف حي الثوري ببمدة سمواف جنوب المسجد األقصى المبارؾ ،بعد
االعتداء عميو بالضرب المبرح.
واعتقمت قوات االحتالؿ ،فجر الخميس ( 4 ،)5/17شباف مف بمدة سمواف وحولتيـ إلى مراكز التوقيؼ
والتحقيؽ في المدينة المقدسة .كما اعتقمت قوات االحتالؿ مساء الجمعة ( ،)5/18الشاب محمد فتحي
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أبو الحمص ( 27عاما) بعد إصابتو بعيار معدني مغمؼ بالمطاط ،أطمقو جنود االحتالؿ ،خالؿ
مواجيات شيدتيا بمدة العيسوية .واعتقمت قوات االحتالؿ خمية شباف فمسطينييف مف بمدة العيسوية شرقي
القدس ،بزعـ تنفيذىا عمميات .وذكرت صحيفة "معاريؼ" مساء السبت ( )5/19أف الخمية مسؤولة تنفيذ
عدة عمميات ضد شرطة االحتالؿ وقوات حرس الحدود ،بالقدس خالؿ الشير الماضي.
واعتقمت قوات االحتالؿ مساء األحد ( ،)5/20مف منطقة باب العمود ،شابيف في العشرينيات مف العمر
بحجة إلقاء الحجارة عمى حافالت اسرائيمية ،إضافة إلى اعتقاؿ قاصر مف منطقة جبؿ المكبر ،يبمغ مف
عاما بحجة مياجمتو قوات الشرطة بالمفرقعات وااللعاب النارية .كما أعمف جيش االحتالؿ
العمر ً 17
عاما).
عف اعتقاؿ الشاب خالد أبو ميالة مف بمدة سمواف والبالغ (ً 21
حي الشيخ
واعتقمت قوات االحتالؿ يوـ اإلثنيف ( ،)5/21شابيف مقدسييف بعد محاصرة مركبتيما في ّ
جراح وسط مدينة القدس المحتمة .كما اعتقمت قوات االحتالؿ فجر الثالثاء ( 5 ،)5/22مواطنيف مف
بمدة العيسوية وسط القدس ،وقاصريف مف البمدة القديمة وبمدة سمواف جنوب المسجد األقصى ،وطفالً مف
باب الساىرة (أحد أبواب القدس القديمة).
وداىمت شرطة االحتالؿ حافمة لنقؿ الطالب في بيت حنينا بالقدس ،بعدما اعترضت طريقيا وأغمقت
الشارع أماميا وقامت باعتقاؿ  6اطفاؿ قاصريف منيا بشبية القاء الحجارة عمى حافمة عمومية اثناء
سيرىا في منطقة بيت حنينا.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"،
2018/5/22
شؤون االحتالل:
بعد السفير ..تركيا تطمب مف القنصؿ اإلسرائيمي المغادرة:
طمبت و ازرة الخارجية التركية ،يوـ األربعاء ( ،)5/16مف القنصؿ اإلسرائيمي في اسطنبوؿ يوسي ليفي
احتجاجا عمى المجزرة اإلسرائيمية بغزة وتصاعد الخالؼ الدبموماسي بيف الجانبيف .ورفضت
مغادرة البالد
ً

و ازرة الخارجية اإلسرائيمية التعميؽ عمى القرار التركي ،وىو األمر ذاتو الذي التزمت فيو الصمت أماـ قرار

اتخذتو يوـ الثالثاء تركيا بشأف السفير اإلسرائيمي في أنقرة.

صحيفة القدس المقدسية2018/5/16 ،
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ىؿ ىناؾ قرار دولي وراء اعتقاؿ رائد صالح؟ محاميو ال يستبعد
مددت محكمة االحتالؿ "العميا" في القدس المحتمة يوـ اإلثنيف ( ،)5/21توقيؼ الشيخ رائد صالح إلى
يوـ األربعاء  5/30القادـ .وأرجأ قاضي المحكمة النظر في طمب النيابة العامة ،تمديد اعتقاؿ الشيخ رائد
صالح ،لمدة  3أشير إضافية ،عمى ذمة الممؼ المعتقؿ عميو ،بعد انتياء الفترة القانونية العتقالو حتى
نياية اإلجراءات القانونية ،وىي  9أشير.
وبيف خالد زبارقة أحد محامي الشيخ رائد صالح ،أف طاقـ الدفاع طمب عقد جمسة "مف أجؿ المطالبة
ّ

برفع السرية القانونية عف األدلة التي تدعي النيابة اإلسرائيمية ّأنيا موجودة خاصة فيما يتعمؽ بالمستندات

بأف ىناؾ
التي استندت فييا عمى ترجمة أقواؿ الشيخ صالح" .وقاؿ زبارقة":تتضح الصورة بشكؿ أدؽ ّ

أف يكوف ىناؾ قرار دولي
قرار سياسي وراء اعتقالو مف طرؼ الحكومة اإلسرائيمية" .وأضاؼ" :ال أستبعد ّ
تقؼ خمفو اإلدارة األمريكية واألنظمة الرجعية العربية ،لكتـ صوت الشيخ رائد صالح لتمرير ما تسمى
بصفقة القرف ونقؿ السفارة وكؿ ما يجري اآلف في القدس".
ويشدد محامي الشيخ صالحّ ،أنو "ال يوجد أي أسس قانونية الستمرار اعتقاؿ الشيخ ،واستمرار احتجازه

في العزؿ االنفرادي" ،حيث يمكث الشيخ رائد منذ اعتقالو في  15آب/أغسطس المنصرـ ،في العزؿ
االنفرادي في سجف عسقالف ،في ظؿ ظروؼ اعتقالية صعبة سيما مع اقترابو مف الستيف عاماً .ويتابع:
أف ىذه المحاكمة ىي محاكمة لمثوابت التي يؤمف بيا ويريدوف مف خمفيا أف يجبروه
"الشيخ صالح يعمـ ّ

لمتنكر ليا".

المركز الفمسطيني لإلعالـ +صحيفة القدس المقدسية2018/5/21 ،
تي غواتيماال وباراغواي لدى الدولة العبرية في القدس المحتمة:
افتتاح سفار ّ
افتُتِحت بشكؿ رسمي ،يوـ األربعاء ( ،)5/16سفارة غواتيماال في مدينة القدس المحتمة ،وذلؾ بعد يوميف
أيضا .وشارؾ في االفتتاح رئيس
مف نقؿ البؤرة االستيطانية "السفارة األميركية" مف "تؿ أبيب" إلى القدس ً
حكومة االحتالؿ بنياميف نتنياىو ،ورئيس غواتيماال جيمي موراليس.

8

وقاؿ الناطق الرسمي باسم الحكومة األردنية محمد المومني إف "قرار حكومة جواتيماال نقؿ سفارتيا إلى
القدس المحتمة يعتبر انتيا ًكا صارخا لمقانوف الدولي وق اررات األمـ المتحدة ،وىو قرار غير مسؤوؿ ومف
شأنو أف يذ ّكي أعماؿ العنؼ في المنطقة ويشجع إسرائيؿ عمى المضي بخرؽ القانوف الدولي".
معدة سمفاً لشراكة توأمة بيف العاصمة الرباط وغواتيماال سيتي؛
فيما قررت المممكة المغربية تجميد خطة ّ
احتجاجاً عمى نقؿ غواتيماال سفارتيا لدى الدولة العبرية مف "تؿ أبيب" إلى القدس المحتمة.
وفي السياؽ ،افتتح رئيس دولة باراغواي ىوراسيو كارتيس ،يوـ اإلثنيف ( ،)5/21سفارة بالده في مدينة
القدس المحتمة .وألقى كارتيس كممةً خالؿ حفؿ االفتتاح وصؼ فيو يوـ نقؿ سفارة بالده إلى القدس بأنو
"تاريخي وعظيـ".
بدوره ،أشاد رئيس االحتالل بنياميف نتنياىو برئيس دولة باراغواي ووصفو بأنو صديؽ مخمص لمدولة
العبرية ،كما وصؼ نقؿ السفارة بأنو يوـ عظيـ في تاريخ البمديف ،وأكد نتنياىو عمى ضرورة تعميؽ
أمنيا.
سياسيا و
العالقات بيف البمديف
اقتصاديا و ً
ً
ً

مف جية أخرى ،رفض رئيس بنما ،خواف كارلوس فاريال ،نقؿ سفارة بالده مف "تؿ أبيب" إلى مدينة

القدس المحتمة .ونقمت صحيفة "يسرائيؿ ىيوـ" العبرية الصادرة اليوـ االثنيف ،عف فاريال الذي زار "تؿ
أبيب" األسبوع الماضي ،قولو "نحف ندعـ المفاوضات السياسية ونأمؿ أف يكوف ىناؾ حوار حوؿ حؿ
حاليا في تؿ أبيب ،لكننا سننتظر ونرى ما ستفعمو الدوؿ األخرى ،وفي
الدولتيف" .وأكد فاريال" :سنبقى ً

الوقت نفسو سندعـ المفاوضات بيف إسرائيؿ وفمسطيف".

وفي السياؽ ،أداف أمين سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية صائب عريقات ،يوـ اإلثنيف،
نقؿ الباراغواي سفارة بالدىا إلى مدينة القدس المحتمة .وأكد عريقات أف القيادة الفمسطينية عمى تواصؿ
حثيث مع العديد مف الحمفاء الذيف تربطيـ عالقات دبموماسية مع الواليات المتحدة ،والباراجواي
وغواتيماال ،مف أجؿ البدء بالخطوات الدبموماسية األولى ضد خطوتيـ غير القانونية .ودعا ،في ىذا
السياؽ ،إلى تفعيؿ وتنفيذ ق اررات القمـ العربية التي اتخذت في عماف ،وبغداد ،والقاىرة حوؿ قطع
العالقات مع أية دولة تنقؿ سفارتيا إلى القدس أو تعترؼ بالقدس "عاصمة" لمدولة العبرية.
فيما أداف أحمد أبو الغيط ،األمين العام لجامعة الدول العربية ،ما قامت بو "باراغواي" ،مؤكداً أف ىذا
ومناشداً مختمؼ دوؿ العالـ
التصرؼ مف شأنو أف يؤثر بشكؿ بالغ السمبية عمى عالقاتيا بالعالـ العربيُ ،
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االبتعاد عف اتخاذ مثؿ ىذه الخطوة التي لف يكوف مف شأنيا سوى تأجيج الوضع واإلضرار بفُرص
"التسوية العادلة" .وأشار إلى أف القرار الذي صدر عف اجتماع مجمس جامعة الدوؿ العربية في  17مايو
الجاري قد أكد بوضوح اعتزاـ الدوؿ األعضاء اتخاذ اإلجراءات السياسية واالقتصادية المناسبة إزاء الدوؿ
التي تُ ِقدـ عمى ِ
نقؿ سفاراتيا إلى القدس ،وأداف إعالف عدد قميؿ مف الدوؿ نيتيا القياـ بيذا األمر.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا +المركز الفمسطيني لإلعالـ +صحيفة القدس المقدسية،
2018/5/21

إصابة مستوطنة جراء رشؽ حافمة بالحجارة في القدس:
تعرضت حافمة إسرائيمية صباح الثالثاء ( )5/22لمرشؽ بالحجارة في بيت حنينا بالقدس المحتمة ،ما أدى
إلى إصابة مستوطنة بجروح طفيفة
وتطرقت مواقع الكترونية تابعة لالعالـ االسرائيمي وفي مقدمتيا موقع " "0404إلى أف أعماؿ الرشؽ
كبير في
تفاعا ًا
بالحجارة واطالؽ المفرقعات النارية صوب أىداؼ اسرائيمية في مدينة القدس شيدت ار ً

األياـ األخيرة .وقاؿ الموقع إنو خالؿ الساعات األربع والعشريف الماضية وقعت بالقدس الحوادث التالية:

القاء الحجارة عمى سيارة اسرائيمية قرب باب السمسمة في البمدة القديمة حيث تضررت السيارة دوف وقوعاصابات.
القاء حجارة عمى حافمة ايغد في سارع السمطاف سميماف حيث قامت وحدة مف "حرس الحدود" باعتقالو.مياجمة شباف فمسطينييف لعدد مف منازؿ المستوطنيف في عقبة السرايا بالبمدة القديمة بالمفرقعاتواأللعاب النارية.
مياجمة متطرؼ اسرائيمي في شارع األنبياء وشتمو. مياجمة منزؿ أحد المستوطنيف بالحجارة وتحظـ زجاج أحدى نوافذه في حي البسطامي بالبمدة القديمة.-مياجمة الشرطة وحرس الحدود باأللعاب النارية في صورباىر والعيسوية.

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/5/22 ،
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الدولة العبرية تقر خطة خماسية وموازنة إضافية لػ "توحيد القدس":
ندد المقدسيوف بمصادقة االحتالؿ مؤخ ار عمى خطة خماسية وموازنة إضافية بما يسمى "يوـ توحيد
القدس" بقيمة  2مميار شيكؿ حتى عاـ .2023
وقاؿ وزير شؤون القدس المحافظ عدناف الحسيني إف "ىذه الخطة لـ تكف لترى النور لوال الدعـ
ير إلى أنيا "ما ىي إال حمقة في سمسمة مف الخطط
األميركي السياسي بعد قرار ترمب المشؤوـ" ،مش ًا
الرامية لفرض واقع جديد في القدس المحتمة يمنع التوصؿ إلى حؿ في أي مفاوضات مستقبمية".

ولفت إلى أف "الخطة الصييونية تأتي بعد القرار األميركي بيدؼ تكريس االحتالؿ وتجميؿ الجريمة
موضحا أف "ما يجري في شرقي القدس اليوـ
األميركية الستمالة المقدسييف وكبح معارضتيـ واستمالتيـ"،
ً

أمر خطير ،فالتغيير يجري في كؿ شارع وحي وقرية وخاصة في البمدة القديمة ومحيط المسجد األقصى
وبيف وزير شؤوف القدس أنو "في غياب الدعـ
المبارؾ لتغيير األمر الواقع وفرض األسرلة والتيويد"ّ .
العربي واإلسالمي وحالة الدـ والدمار الذي تشيده المنطقة والمحيط ،ال يمكف لنا كفمسطينييف أف نواجو
وصييونيا بقدراتنا الفمسطينية وميزانياتنا المحدودة".
ىذه المشاريع المدعومة أميركياً
ً

فيما رأى النائب المقدسي المبعد عن القدس أحمد عطوف أف القرار الصييوني ىدفو العمؿ السريع في
ترسيـ الوقائع لممعنى السياسي المترتب عمى نقؿ السفارة األميركية لمقدس ،باعتبار المدينة كميا "عاصمة
موحدة" لػمدولة العبرية ،وأنيا قد رفعت عف طاولة المفاوضات.
وىذا أبرز ما جاء في قرار حكومة االحتالؿ ،تحت عنواف ":خطة تقوية اندماج العرب في االقتصاد
والمجتمع اإلسرائيمي":
 نصؼ ىذه الميزانيات ستوجو لصالح مشاريع مواصالتية ،كشؽ العديد مف الشوارع ،ومنيا إتماـ الشارعاألميركي الذي سيربط أحياء جنوب القدس مف حاجز مزمورية بمنطقة راس العامود وجبؿ الزيتوف،
ومشروع "الراؼ كاؼ" "التنقؿ المجاني بيف خطوط المواصالت العاممة في القدس الشرقية" ،وخطوط
مواصالت لربط القدس الشرقية بالغربية.
  715مميوف شيكؿ لمتعميـ ،وأغمبو سيتوجو لتشجيع تدريس المنياج اإلسرائيمي. 30 -مميوف شيكؿ لمبدء بفتح عيادات تابعة لصناديؽ المرضى ،وتقميص االعتماد عمى "المتعيديف".
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  260مميوف شيكؿ لتشجيع الدخوؿ في مؤسسات التعميـ العالي اإلسرائيمية 500" ،طالب مجاناً" ،ىذاطبعاً عدا عمف يتوجيوف بشكؿ مباشر.
  350مميوف شيكؿ لتطوير حوض البمدة القديمة بما في ذلؾ جبؿ الزيتوف.  50مميوف شيكؿ تسجيؿ األراضي وتثبيت الممكية في دائرة الطابو. تشجيع خروج السيدات لمعمؿ ،وفتح مراكز تشغيؿ جديدة ،ودورات تعميـ لغة عبرية ،ومراكز نياريةلرعاية األطفاؿ ،ومدارس صناعية لمفتيات.
 -مناطؽ صناعية جديدة.

صحيفة القدس المقدسية+المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/5/22 ،
مبتسما وىو يتسمـ صورة تظير "المعبد" عمى أنقاض األقصى تثير جدالً:
صورة لمسفير األميركي
ً

نشرت القناة العاشرة في التمفزيوف اإلسرائيمي مساء الثالثاء ( ،)5/22صورة تظير السفير األميركي لدى

الدولة العبرية ديفيد فريدماف وىو يتسمـ صورة لمدينة القدس يظير فييا "المعبد" وقد ُبني مكاف المسجد
األقصى المبارؾ وقد بدت عمى مالمحو االبتسامة والفرح .وأشارت التعميقات مف بعض وسائؿ االعالـ
االسرائيمية اليسارية إلى أف ىذه االبتسامة تحمؿ في طياتيا الكثير مما ىو قادـ مف مخاطر عمى الوضع
في مدينة القدس.
وعمّؽ الدكتور صائب عريقات عمى تسمـ السفير األميركي لمصورة بالقوؿ إنو "تصرؼ وقح" .وأضاؼ
عريقات ،أف تصؿ األمور بسفير الرئيس ترمب إلى تسمّـ وقبوؿ صورة مجسـ "المعبد" ،مكاف المسجد
األقصى ،مع آثار دمار قبة الصخرة والمسجد األقصى مع ىذه االبتسامة يدؿ عمى الموافقة واالقرار.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/5/22 ،
التفاعل مع القدس:
أبو ردينة :اإلدارة األميركية شريكة في العدواف
قاؿ الناطؽ الرسمي باسـ الرئاسة نبيؿ أبو ردينة" ،إف الخطوة األميركية المتمثمة بفتح البؤرة االستيطانية
األميركية في مدينة القدس المحتمة ،وتحريض سفرائيا في األمـ المتحدة ،والدولة العبرية ،جعمت االدارة
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األميركية شريكة في العدواف عمى شعبنا الفمسطيني" .وأضاؼ ،أف ىذه السياسة األميركية شجعت
المتطرفيف اإلسرائيمييف باالستمرار في أفعاليـ واستيطانيـ ،واستمرار عدوانيـ عمى الشعب الفمسطيني.
واعتبر ،أف االستفزاز األميركي واالستيتار بالعالـ العربي والمجتمع الدولي ساىـ في زيادة عدـ الثقة غير
الموجودة أصالً ،وتوتير العالقة المشحونة بالشؾ وعدـ المصداقية ،وسقوط وىـ إقامة "سالـ" مع العرب
بدوف الفمسطينييف ،مف خالؿ تجاوز "مبادرة السالـ" العربية ،والمساس بالتوازف الوطني والقومي.
وأكد "أف التاريخ الطويؿ مف إراقة الدماء الفمسطينية والعربية نتيجة ىذه السياسة ،يتطمب إعادة تقييـ
ودراسة لحالة الفراغ السياسي ،وانياء حالة الوىـ ،مف أجؿ تحصيف الموقؼ الوطني والقومي ،وسط
سياسة معادية ،ومؤامرات تحاؾ ،وتحديات متعددة لمنيؿ مف اليوية الوطنية لدوؿ المنطقة بأسرىا".
مف جية أخرى ،أكد وزير الخارجية الفمسطيني رياض المالكي مواصمة الجانب الفمسطيني قطع كافة
االتصاالت السياسية مع اإلدارة األمريكية بسبب مواقفيا "المنحازة كميا" لمدولة العبرية .وقاؿ المالكي إف
استدعاء السفير الفمسطيني لدى واشنطف جزء مف خطوات تصعيدية فمسطينية ضد واشنطف ومواقفيا.
وشدد المالكي عمى الموقؼ الفمسطيني بأف واشنطف "عزلت نفسيا عف رعاية عممية السالـ" بقرارىا بشأف
فمسطينيا بأي خطة تعرضيا لػ"حؿ الصراع" مع الدولة العبرية.
القدس ولف يتـ القبوؿ
ً

صحيفة القدس المقدسية2018/5/16 ،

روسيا :واشنطف فجرت الوضع في الشرؽ األوسط وال مبرر لنقؿ سفارتيا لمقدس
أعمنت رئيسة مجمس االتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو ،أف الواليات المتحدة فجرت الوضع في الشرؽ
ار ال مبرر لو بنقؿ سفارتيا في الدولة العبرية مف "تؿ أبيب" إلى القدس .وتساءلت
األوسط باتخاذىا قرًا
ماتفيينكو ،ما ىي الحاجة الممحة لنقؿ السفارة األميركية ،عمى الفور إلى القدس؟ مؤكدةً أف وضع القدس

محدد وفقًا لقوانيف دولية كثيرة وق اررات مجمس األمف الدولي ،وال يوجد أي سبب النتياؾ ق اررات األمـ
المتحدة .كما تساءلت" :ىؿ نقؿ السفارة سيعزز االستقرار في الشرؽ األوسط؟ ىؿ سيحؿ مشكمة الشرؽ
األوسط؟ وىؿ سيتيح الظروؼ لتحقيؽ سالـ أكثر استدامة بيف الدولة العبرية وفمسطيف؟ بالطبع ال".
وقالت ماتفينكو" :مف الواضح أف ىذه الحالة أدت مرة أخرى إلى تفجير األوضاع ،ما أسفر عف وقوع
عدد مف الضحايا واإلصابات .شخص ما يجب أف يكوف مسؤوؿ عف مثؿ ىذه األعماؿ".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/5/16 ،
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السيسي :نقؿ السفارة األميركية إلى القدس لو تداعيات سمبية عمى الرأي العاـ
قاؿ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إف نقؿ السفارة األميركية إلى القدس لو تداعيات سمبية عمى
الرأي العاـ العربي واإلسالمي ،وسيؤدي إلى شيء مف عدـ الرضا واالستقرار نتيجة ىذا اإلجراء.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/5/16 ،
األردف يدعو دوؿ االتحاد األوروبي إلى االعتراؼ بػ "القدس الشرقية" عاصمة لفمسطيف
دعا األردف ،يوـ االربعاء ( ،)5/16دوؿ االتحاد األوروبي لالعتراؼ بػ "القدس الشرقية" عاصمة لمدولة
مؤكدا أف قياميا حرة مستقمة عمى التراب الوطني الفمسطيني شرط لتحقيؽ "السالـ الشامؿ"
الفمسطينية،
ً
في المنطقة .جاء ذلؾ خالؿ لقاء وزير الخارجية االردني أيمف الصفدي سفراء االتحاد األوروبي
المعتمديف لدى المممكة ،وفؽ بياف لمخارجية االردنية.
وقاؿ الصفدي إف "استمرار الدولة العبرية في ارتكاب جرائميا مف دوف رد دولي رادع سيفجر دوامة جديدة
مف العنؼ ستعاني المنطقة وأوروبا والعالـ كمو تبعاتيا ،ألف استقرار الشرؽ األوسط ركيزة لالستقرار
الدولي" .وأضاؼ أف "ممارسات االحتالؿ وغياب آفاؽ زوالو يج ّذر اليأس ويضعؼ أصوات االعتداؿ
ويقوي التطرؼ واألفكار الظالمية التي تعتاش عمى اليأس واإلحباط" .وشدد عمى أىمية ممارسة االتحاد
األوروبي الضغط عمى الدولة العبرية لوقؼ إجراءاتيا األحادية في القدس ووقؼ مصادرة األراضي
الفمسطينية وبناء المستوطنات وتوسعتيا وغيرىا مف اإلجراءات التي تقوض "حؿ الدولتيف".

صحيفة القدس المقدسية2018/5/16 ،
الخطيب :نقؿ السفارة األمريكية لمقدس ىو الطّمقة األخيرة في "جسد أوسمو"
أكد نائب رئيس الحركة اإلسالمية السابؽ في األراضي الفمسطينية عاـ  ،48الشيخ كماؿ الخطيب ،أف
يعد بمثابة الطمقة األخيرة في
نقؿ الواليات المتحدة األمريكية لسفارتيا مف "تؿ أبيب" إلى القدس المحتمة ّ
"جسد أوسمو".
تجرؤ الواليات المتحدة ومف خمفيا "تؿ أبيب" عمى ىذه القرار الخطير وغير المسبوؽ
ّ
وعد الخطيب أف ّ
نتاج لموضع العربي المخزي والمأزوـ ،بؿ والمتآمر عمى القدس والقضية الفمسطينية مف البعض الذيف لـ

يكفيـ أف يقفوا موقفاً متفرجاً ،بؿ يساىموف في تنفيذ أجندة أمريكية واسرائيمية تسعى لتدمير القضية
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الفمسطينية برمتيا .ووصؼ الخطيب موقؼ قيادة السمطة الفمسطينية في راـ اهلل حياؿ نقؿ السفارة واعالف
القدس "عاصمة" لدولة االحتالؿ بػ"المخزي"ًّ ،
عادا أف الدور الذي تؤديو السمطة مشبوه ،كما حاولت سرقة
القرار الفمسطيني مف خالؿ طريقة عقد المجمس الوطني ،وىو ما يشجع االحتالؿ عمى التمادي في
عدوانو.
وعد الخطيب أف ما يجري في الضفة مف حراؾ سياسي لمسمطة ال يتالءـ مع حجـ الجريمة ومع ىوؿ
ّ
القرار ،مضيفًا "القيادة في راـ اهلل ارتبطت كارتباط الحبؿ السري باالحتالؿ اقتصادياً وتنسيقاً أمنياً
وتجارياً ،وأصبحت كأنيا في حالة تجميد لنفسيا مف القياـ بأي دور يالئـ حجـ الجريمة".

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/5/17 ،
ىنية يدعو القادة العرب والمسمميف إلى موقؼ حازـ ضد انحياز أمريكا:
دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيؿ ىنية ،يوـ الخميس ( ،)5/17قادة الدوؿ العربية
واإلسالمية إلى تشكيؿ جبية لحماية فمسطيف ومخاطر تصفية قضيتيا .وطالب ىنية في رسالتو القادة
حدا لالنحياز األمريكي الفاضح لالحتالؿ.
باتخاذ موقؼ حازـ وقوي يضع ً

ودعا ىنية لمتوافؽ عمى استراتيجية عمؿ عربية واسالمية تقضي بمقاطعة االحتالؿ في المجاالت كافة،
إلى جانب عزلو وفضح جرائمو وتقديـ قادتو المجرميف إلى المحاكـ الدولية .كما أ ّكد عمى ضرورة رفض
كؿ الق اررات التي تنتقص مف الحقوؽ والثوابت الفمسطينية ،وعمى رأسيا االعتراؼ بالقدس "عاصمة"
لالحتالؿ ،والوقوؼ ضد كؿ محاوالت بعض الدوؿ لمتساوؽ مع نيج اإلدارة األمريكية في التعامؿ مع
القضية الفمسطينية.
وشدد ىنية عمى ضرورة إعالف إنياء الحصار المفروض عمى قطاع غزة منذ  12عاماً ،والتحرؾ العاجؿ
إلنياء المعاناة اإلنسانية القاسية التي يتعرض ليا سكاف القطاع الذيف تفتقر حياتيـ ألبسط المقومات
اإلنسانية .وجدد التأكيد عمى حؽ الشعب الفمسطيني المشروع في الدفاع عنو نفسو وانتزاع حقوقو وتحقيؽ
تطمعاتو في تحرير أرضو واقامة دولتو المستقمة وعاصمتيا القدس ،والعودة إلى أرضو التي ىجر منيا،
طيب أردوغاف
كما بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس رسالة خاصة إلى الرئيس التركي رجب ّ
ثمف فييا عالياً موقؼ تركيا المشيود في طرد السفير اإلسرائيمي ،ومبادرتيا في دعوة قادة وزعماء الدوؿ
ّ

اإلسالمية لقمة عاجمة مف أجؿ االنتصار لفمسطيف والقدس والمسجد األقصى .وطالب القمة االستثنائية
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لمنظمة التعاوف اإلسالمي في مدينة إسطنبوؿ خالؿ اجتماعيا بالعمؿ عمى أف تكوف ق ارراتيا في مستوى
تتعرض ليا فمسطيف المحتمة والقدس والمسجد األقصى المبارؾ.
ّ
التحديات واألخطار التي ّ

ونبو ىنية إلى ضرورة تفعيؿ ومتابعة كؿ الق اررات السَّابقة الصَّادرة عف منظمة التعاوف اإلسالمي فيما
ّ

القمة االستثنائي في إسطنبوؿ يوـ األربعاء 13
ّ
يخص فمسطيف والقدس؛ والتي كاف آخرىا ق اررات مؤتمر ّ

ديسمبر/كانوف أوؿ 2017ـ.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/5/17 ،
مطالبات عربية بػ"تدخؿ عاجؿ" لممجتمع الدولي لحماية الفمسطينييف:
شيد االجتماع الوزاري العربي الطارئ بالقاىرة ،يوـ الخميس ( ،)5/17مطالبات لممجتمع الدولي بالتدخؿ
العاجؿ لحماية الشعب الفمسطيني مف االعتداءات اإلسرائيمية ،والتحقيؽ في المجازر المرتكبة مف جيش
االحتالؿ بحقو.
وحث وزير خارجية الجزائر ،عبد القادر مساىؿ ،المجتمع الدولي لتحمؿ مسؤوليتو ،وانصاؼ الشعب
الفمسطيني ،والضغط عمى سمطة االحتالؿ لحمميا عمى االنصياع لمبادئ القانوف الدولي .وقاؿ مساىؿ:
"نجدد دعمنا لمشعب الفمسطيني ورفضنا لمقرار األمريكي االعتراؼ بالقدس عاصمة لمدولة العبرية".
عد أنور قرقاش ،وزير الدولة لمشؤون الخارجية اإلماراتي ،أف القرار األمريكي بشأف القدس أدى إلى
و ّ
تعقيد األمور ،ووضع عقبات أماـ عممية السالـ في الشرؽ األوسط .ومضى قائالً" :ال أمف في المنطقة
دوف حؿ عادؿ وشامؿ في إطار حؿ الدولتيف" .وطالب قرقاش بػ"التدخؿ الدولي العاجؿ لحماية الشعب
الفمسطيني ،وأال يظؿ المعتدي دائما في أمف مف العقاب".
عمى النحو ذاتو ،أداف وزير خارجية البحرين ،خالد بف أحمد آؿ خميفة ،استيداؼ المدنييف العزؿ مف
قوات االحتالؿ قائالً :إف "اتخاذ إجراءات أحادية يعرقؿ جيود إرساء األمف والسمـ في المنطقة" .وحذر مف
مطالبا بػ"إجراء تحقيؽ دولي عادؿ في المجازر
مغبة التصعيد في األراضي الفمسطينية المحتمة،
ً
اإلسرائيمية" .كما طالب المجتمع الدولي بالعمؿ الجاد لموصوؿ إلى سالـ عادؿ وشامؿ في المنطقة.

بدوره طالب وزير خارجية األردن ،أيمف الصفدي ،بػ"تعرية" الممارسات اإلسرائيمية الميددة لمسمـ واألمف
الدولييف أماـ العالـ ،واالعتراؼ بالقدس عاصمة لفمسطيف لكبح "عنجيية الدولة العبرية" .وقاؿ الصفدي:
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"ال يمكف أف تظؿ الدولة العبرية تقتؿ األبرياء وتطمس اليوية العربية واإلسالمية والمسيحية مف دوف رد
فعؿ دولي قوي" .وأضاؼ أف بالده ستظؿ تكرس كؿ إمكاناتيا لمساعدة الفمسطينييف عمى حصوليـ عمى
حقوقيـ وصوف المقدسات اإلسالمية والمسيحية ،وكسر االنسداد السياسي وانياء االحتالؿ كبقية شعوب
األرض.
وكاف وزير الخارجية السعودي عادؿ الجبير ،قد أكد أف المممكة العربية السعودية تنظر إلى القضية
الفمسطينية باعتبارىا القضية األولى ليا ولمعالـ العربي واإلسالمي .وشدد الجبير في مؤتمر صحفي
مشترؾ عقده ،مساء الخميس ( ،)5/17مع األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية أحمد أبو الغيط ،بعد
اختتاـ اجتماع مجمس وزراء الخارجية العرب ،عمى أنو ال أحد يستطيع أف يشكؾ في موقؼ المممكة
تماما لمقضية الفمسطينية .وأشار إلى أف المممكة العربية السعودية تؤكد أف "الحؿ
العربية السعودية الداعـ ً

السممي" يجب أف يكوف بموجب الق اررات الدولية و"مبادرة السالـ" العربية بما يؤدي إلى قياـ دولة
مشددا عمى أف ىذا
فمسطينية عمى حدود الرابع مف حزيراف/يونيو عاـ  1967وعاصمتيا شرقي القدس،
ً
موقؼ ثابت ال يتغير.

مف جانبو ،أعمف األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أف العرب سيتجيوف لمجمس األمف
لطمب تشكيؿ لجنة تحقيؽ في الجرائـ اإلسرائيمية بغزة ،واذا تصدت الواليات المتحدة لمتحرؾ العربي كما
ىو متوقع سيضطر العرب لمجوء الجمعية العامة لألمـ المتحدة .وقاؿ أبو الغيط إف العرب سيتحركوف
في مسارات متعددة ،وعبر منظمات دولية مختمفة وكميا تصب في اتجاه التحقيؽ السياسي والقانوني.
وأضاؼ "الجمعة ىناؾ اجتماع لمجمس حقوؽ اإلنساف في جنيؼ الذي يحؽ لو تشكيؿ لجنة في مثؿ ىذه
مشير إلى أف وفد الجامعة العربية في نيويورؾ سيتحرؾ لتنفيذ المحاور التي تـ التوصؿ إلييا
ًا
األحداث"،

في اجتماع بشأف القرار األمريكي لنقؿ السفارة لمقدس.

اء باطالً
فيما قاؿ وزير الخارجية المصري سامح شكري ،إف نقؿ أي سفارة إلى القدس المحتمة سيظؿ إجر ً
ال محؿ لو في القانوف الدولي ،وال ينشئ حقوقًا قانونية لقوة االحتالؿ ،وال يستطيع بطبيعة الحاؿ أف يسقط

حؽ الشعب الفمسطيني األصيؿ وغير القابؿ لمتصرؼ في أراضيو .وقاؿ شكري ،إف أماـ اجتماعنا ثالث
مياـ عاجمة وممحة ،أوالا :التحرؾ العاجؿ مع المجتمع الدولي ،لوقؼ ممارسات االحتالؿ ضد المتظاىريف
العزؿ ،والبدء في تحقيؽ دولي نزيو وشفاؼ حوؿ واقعة استخداـ الرصاص الحي ضد ىؤالء المتظاىريف
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وثانيا :التأكيد بشكؿ حاسـ عمى بطالف أية إجراءات ترمي لخمؽ وقائع جديدة عمى
في األياـ الماضية،
ا
األرض أو إضفاء الشرعية عمى وجود االحتالؿ في األراضي المحتمة ،وفي القمب منيا شرقي القدس،
عاصمة الدولة الفمسطينية ،وعدـ االعتراؼ بيذه اإلجراءات أو أية آثار مترتبة عمييا ،وثالثاا :إعادة
تحريؾ المفاوضات السياسية ،المبنية عمى ق اررات الشرعية الدولية ،و"مبدأ األرض مقابؿ السالـ"،
و"المبادرة العربية لمسالـ" ،بغرض إنياء االحتالؿ اإلسرائيمي لألراضي الفمسطينية ،واقامة الدولة
الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا شرقي القدس.
فيما دعا وزير الخارجية الفمسطيني رياض المالكي ،الدوؿ العربية إلى قطع عالقاتيا مع أي دولة تنقؿ
سفارتيا في الدولة العبرية إلى القدس المحتمة.
عماف في العاـ
وقاؿ المالكي ،إف "ىناؾ ضرورة ممحة لاللتزاـ بق اررات القمـ العربية ،خاصة قرار قمة ّ
 ،1980الذي دعا لقطع العالقات مع أي دولة تنقؿ سفارتيا الى القدس" .وأضاؼ إنو "رغـ تفيمنا

لتطورات عالقات الدوؿ العربية مع الواليات المتحدة األمريكية وتشابكيا ،فميس ىناؾ مف ضير أف يتـ
استدعاء جماعي لسفراء الدوؿ العربية في واشنطف لعواصميـ لمتشاور ،وإلظيار االمتعاض العربي مف
االنحياز األمريكي لالحتالؿ كحد أدنى" .كما دعا إلى "استدعاء سفراء الواليات المتحدة المعتمديف لدى
العواصـ العربية إلبالغيـ مجدداً بالرفض العربي لنقؿ السفارة االمريكية إلى القدس".
وتابع أنو "في ظؿ غياب ردود فعؿ حازمة ،تجرأت عدد مف الدوؿ عمى اتخاذ نفس الخطوة األمريكية،
وغواتيماال مثاالً عمى ذلؾ ،وستمحؽ بيا دوؿ أخرى مف القارة األمريكية ،وقد نجد أنفسنا أماـ توجو مشابو
لبعض الدوؿ اإلفريقية تحت ضغط وابتزاز واغراءات أمريكية اسرائيمية" .وأردؼ "إذا لـ تشعر اإلدارة
األمريكية أف ىناؾ تغيي اًر حقيقيا قد ط أر في شكؿ وطبيعة االتصاالت العربية معيا نتيجة نقميا سفارتيا
إلى القدس ،فإنيا لف تشعر أنيا ارتكبت خطأ جسيماً وتاريخياً ليس فقط بحؽ فمسطيف وانما بحؽ العرب
المسمميف والمسيحييف".
العزؿ المشاركيف
وأشار إلى أف الدولة العبرية ارتكبت "مجزرة دموية عنصرية بدـ بارد ضد أبناء شعبنا ّ
في مسيرات العودة السممية في قطاع غزة ،وبدعـ غير محدود مف إدارة أمريكية منحازة بشكؿ أعمى
لإلحتالؿ وسياساتو" .وقاؿ إف "لجنة التحقيؽ المستقمة التي طالبت بيا دوؿ العالـ أجمع تـ رفضيا مف
قبؿ الواليات المتحدة األمريكية ..ما يجبرنا عمى ضرورة العودة إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدة
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ودعوتيا لالنعقاد تحت بند متحدوف مف أجؿ السالـ ..لممطالبة بتشكيؿ لجنة تحقيؽ مستقمة لمتحقيؽ في
الجرائـ التي ارتكبتيا الدولة العبرية" .وطالب المالكي بضرورة توفير الحماية لمشعب الفمسطيني األعزؿ
مف بطش االحتالؿ وارىاب دولتو وميميشيات مستوطنيو.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا +المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/5/18 ،
دعما لمقدس:
مسيرات حاشدة ً
شارؾ آالؼ مف األتراؾ والجاليات األخرى في مسيرات حاشدة ظير الجمعة ( )5/18في إسطنبوؿ ومدف
فضا لقرار نقؿ مقر السفارة األمريكية مف "تؿ أبيب" إلى القدس .فقد
دعما لمقدس المحتمة ،ور ً
تركية أخرى؛ ً

خصصت بمدية إسطنبوؿ الكبرى عشرات الحافالت ،لنقؿ المشاركيف في تجمع "المعنة عمى الظمـ والدعـ
لمقدس" ،إلى ميداف "يني قابي" الساحمي بالشطر األوروبي إلسطنبوؿ.
وتنديدا بمجزرة
كما شيدت العاصمة اإليرانية طيراف ،مسيرة حاشدة؛ تضامنا مع الشعب الفمسطيني،
ً
استنكار لنقؿ السفارة األمريكية المحتمة إلى القدس المحتمة.
ًا
االحتالؿ في غزة ،و

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/5/18 ،

البرلماف اإلفريقي يرفض نقؿ "السفارة األميركية" لمقدس المحتمة:
اعتمد برلماف عموـ إفريقيا نص بياف رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي حوؿ فمسطيف ،والذي أكد أف نقؿ
سفارة الواليات المتحدة إلى القدس ال يمكف إال أف يزيد مف حدة التوتر في المنطقة ،ويعقد عممية البحث
عف "حؿ دائـ لمصراع" .وأعرب البياف عف قمقو البالغ لموضع السائد في األراضي الفمسطينية ،وأداف بشدة
استخداـ قوات االحتالؿ اإلسرائيمي لمقوة بشكؿ غير متناسب .وأكد تضامف االتحاد اإلفريقي مع الشعب
الفمسطيني في سعيو المشروع إلى قياـ دولة مستقمة ذات سيادة وعاصمتيا شرقي القدس .ودعا لبذؿ
جيود دولية متجددة وحقيقية إليجاد "حؿ عادؿ ودائـ لمصراع" يستند عمى "حؿ الدولتيف" في إطار ق اررات
األمـ المتحدة ذات الصمة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/5/18 ،
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قمة اسطنبوؿ بشأف غزة والقدس تدعو إلى توفير الحماية لمشعب الفمسطيني:
طالب البياف الختامي لقمة منظمة التعاوف اإلسالمي المنعقدة في اسطنبوؿ ،يوـ الجمعة (،)5/18
المؤسسات الدولية باتخاذ الخطوات الالزمة لتشكيؿ لجنة تحقيؽ دولية حوؿ االعتداءات اإلسرائيمية
األخيرة عمى حدود غزة ،وارساؿ قوة دولية لحماية الفمسطينييف.
وطمب البياف الختامي مف األميف العاـ لمتعاوف اإلسالمي التحرؾ العاجؿ إلنشاء لجنة خبراء دولية
مستقمة لمتحقيؽ في جرائـ ومجازر القوات اإلسرائيمية ضد المتظاىريف السممييف بغزة ،وتحديد المسؤولية
الجنائية لمسمطات اإلسرائيمية ،ونقؿ النتائج التي تخمص إلييا المجنة إلى الييئات الدولية ذات الصمة.
ودعا البياف ،مجمس األمف الدولي والجمعية العامة لألمـ المتحدة ومجمس حقوؽ اإلنساف ،إلى القياـ
بمسؤولياتيـ بشأف تشكيؿ لجنة تحقيؽ دولية حوؿ االعتداءات في غزة ،كما حث جميع الدوؿ لتكثيؼ
جيودىا مف أجؿ وضع ذلؾ عمى أجندة المؤسسات الدولية المذكورة في أسرع وقت .كما دعا البياف
الختامي إلى توفير حماية دولية لمشعب الفمسطيني ،بما في ذلؾ إرساؿ قوة دولية لمحماية .وشدد عمى
العزـ في اتخاذ تدابير سياسية واقتصادية تجاه الدوؿ التي اعترفت بالقدس "عاصمة" لمدولة العبرية.
وحممت القمة ،الدولة العبرية المسؤولية الكاممة عف األعماؿ الوحشية التي مورست ضد الفمسطينييف
ّ
وأدت إلى مقتؿ  60منيـ عمى األقؿ في  14أيار/مايو الجاري ،واصابة نحو ألفيف و 700مدني .وأدانت
بأشد العبارات ،الممارسات اإلجرامية التي نفذتيا القوات اإلسرائيمية تجاه شعب فمسطيف األعزؿ ،الذي
كاف يستخدـ حقو في التظاىر السممي ضد االحتالؿ غير اإلنساني وغير القانوني.
وأكدت ضرورة التنسيؽ والتعاوف مع جامعة الدوؿ العربية واالتحاد األوروبي واالتحاد اإلفريقي والمنظمات
اإلقميمية والدولية ،حوؿ التطورات األخيرة في القدس واألراضي الفمسطينية .فيما جددت تأكيد أف القدس
يغير مف وضعيا
الشريؼ عاصمة فمسطيف األبدية ،وأف افتتاح أمريكا سفارة ليا في المدينة المحتمة ال ّ
القانوني ،وال يشرعف ضـ قوات االحتالؿ اإلسرائيمية لممدينة .كما جددت القمة رفضيا لمقرار غير

المشروع لترمب الذي يعترؼ بالقدس "عاصمة" لػمدولة العبرية المحتمة ،واعتبرتو باطال بموجب القانوف.
أيضا قرار ترمب انتياكا لمق اررات الدولية ،وىجوما عمى الحقوؽ التاريخية والقانونية والطبيعية
واعتبرت ً
وتيديدا لمسمـ واألمف الدولييف.
متعمدا لػ"مبادرات السالـ" كافة،
وتقويضا
والوطنية لمشعب الفمسطيني،
ً
ً
ً

ودعا البياف الختامي لمقمة ،الواليات المتحدة األمريكية إلى الوقوؼ عمى الحياد ،الذي يكفؿ تأسيس "سالـ
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شامؿ يقوـ عمى مبدأ حؿ الدولتيف" ،وق اررات األمـ المتحدة ذات الصمة ،والقانوف الدولي ،و"مبادرة السالـ"
العربية.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/5/19 ،
نقال عف مسؤوليف أمريكييف :خطة ترمب ستعمف كاممة منتصؼ يونيو ..وأبوديس عاصمة لمفمسطينييف
أف خطة ترمب لػ"حؿ
نسب موقع "ديبكا" العبري لمسؤولين كبار في واشنطن و"تل أبيب" تأكيدىـ ّ

الصراع" الفمسطيني اإلسرائيمي ستعمف منتصؼ الشير المقبؿ ،حتى لو أف الفمسطينييف رفضوا خطوطيا
العامة في البداية لكف الخطة بكامؿ بنودىا ستعرض في يونيو.
وقاؿ الموقع إف خمسة مسؤوليف في اإلدارة األمريكية أبمغوا اإلعالـ بذلؾ ،وا ّف تعميمات كانت صدرت

لجاريد كوشنر ،صير ترمب ،وغرينبالت مستشاره لشؤوف المفاوضات بأف يجمالف الخطة إلطالقيا يوـ
افتتاح السفارة في القدس ،لكف عقبات حالت دوف ذلؾ ،في حيف أف ترمب ناقش الخطة مع ولي العيد
السعودي محمد بف سمماف ،وولي عيد اإلمارات محمد بف زايد ،وأمير قطر تميـ بف حمد ،والرئيس
المصري عبد الفتاح السيسي ،وكذلؾ مع رئيس حكومة االحتالؿ.
وتجري اإلدارة األميركية ومصر ودوؿ الخميج اتصاالت مكثفة مع شخصيات فمسطينية تقيـ خارج
األراضي المحتمة ممف يمتمكوف وجيات نظر تختمؼ عف تمؾ التي تعمنيا قيادة رئيس السمطة عباس،
وذلؾ إلقناعيا بتبني الخطة ،وحسب موقع "ديبكا" فإف خمسة شخصيات فمسطينية في الخارج ومف بينيا
المفصوؿ مف حركة فتح ،محمد دحالف ،يتـ االتصاؿ بيـ ليذه الغاية .االتصاالت لـ تنقطع مع الدولة
العبرية وشممت الحكومة والمعارضة ،وقد اشترط نتنياىو قبوؿ الخطة بأف تجري مفاوضات مع
الفمسطينييف بالتزامف مع مفاوضات إسرائيمية عربية لتوقيع اتفاقات "سالـ".
ونقؿ الموقع بعض النقاط قبؿ اإلعالف عف الخطة ،وجاءت كاآلتي:
 -١ستقاـ دولة فمسطينية ذات سيادة محدودة عمى نصؼ الضفة الغربية وعمى كؿ قطاع غزة.
 -٢تحتفظ الدولة العبرية بالمسؤولية األمنية عمى معظـ ارجاء الضفة الغربية ولكؿ معابر الحدود.
 -٣سيبقى غور األردف تحت السيادة اإلسرائيمية والسيطرة العسكرية.
 -٤تنضـ األحياء العربية في شرقي القدس إلى الدولة الفمسطينية ،باستثناء البمدة القديمة ،التي ستكوف
جزًءا مف "القدس اإلسرائيمية".
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" -٥أبو ديس" ىي العاصمة المقترحة لفمسطيف.
 -٦سيتـ دمج غزة في الدولة الفمسطينية الجديدة بشرط موافقة حماس عمى نزع السالح.
 -٧ال تتطرؽ الخطة إلى الالجئيف الفمسطينييف ،ولكف سيتـ إنشاء آلية تعويض وادارة مف قبؿ المجتمع
الدولي.
 -٨تنص خطة ترمب عمى االعتراؼ بالدولة العبرية كوطف "لمشعب الييودي" ،وفمسطيف بسيادة محدودة
كوطف لمفمسطينييف.
 -٩ستتشارؾ فمسطيف واألردف المسؤولية الدينية عف األماكف اإلسالمية المقدسة في مدينة القدس.
وفي سياؽ متصؿ ،قاؿ يائير البيد زعيم حزب "هناك مستقبل" اإلسرائيمي ،يوـ اإلثنيف ( ،)5/21إف
ىناؾ معمومات مف مصادر أميركية متعددة لديو بأف ورقة الرئيس األميركي دونالد ترمب "لمسالـ" التي
ستقدـ الشير المقبؿ ستعتبر منطقة أبو ديس شرقي القدس عاصمة لمفمسطينييف .وقاؿ "لـ يكف ليحدث
ّ
صحيحا ،يجب
ذلؾ دوف عمـ رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو بذلؾ وموافقتو عميو" .وأضاؼ "إذا كاف ذلؾ
ً
استجواب نتنياىو ليشرح لنا ما إذا كاف حؿ الدولتيف قد عاد إلى الطاولة".

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/5/22 ،
مقاالت وحوارات:
ىؿ تضع تصريحات كوشنر وصاية األردف عمى القدس في خطر؟
تمقى العاىؿ األردني الممؾ عبد اهلل الثاني ،في كانوف ثاني /يناير الماضي ،تطمينات أمريكية بالحفاظ
عمى دور المممكة في الوصاية عمى المقدسات في القدس ،عندما تعيد نائب الرئيس األمريكي مايؾ بنس
في زيارتو لعماف ،بأف الواليات المتحدة "ممتزمة باحتراـ ىذه الوصاية".
إال أف تصريحات جاريد كوشنر ،مستشار الرئيس األميركي دونالد ترمب ،والتي قاؿ فييا إف "إسرائيؿ ىي
صاحبة الوصاية عمى القدس وما فييا" ،خمطت األوراؽ األردنية مف جديد ،وأثارت تساؤالت حوؿ مصير
الوصاية الياشمية بعد الدعـ األمريكي ،إلسرائيؿ ،ورعايتيا الحتفاؿ افتتاح سفارتيا في القدس.
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رد رسمي سريع
تصريحات تردد صداىا سريعا في أروقة الحكومة األردنية ،التي سارعت ،االثنيف ،لمتنديد بيا ،معتبرة ما
جاء بو كوشنر "مخالفة لمقانوف الدولي ،وق اررات الشرعية الدولية ،التي تؤكد أف القدس الشرقية أرض
محتمة" .كما جاء عمى لساف الناطؽ باسـ الحكومة محمد المومني.
وقاؿ المومني إف "ىذه التصريحات تتنافى مع الموقؼ الرسمي األمريكي الذي عبر عنو نائب الرئيس،
ووزير الخارجية في زيارات سابقة ليما إلى المممكة".
وتتمسؾ المممكة بالدفاع عف حقيا في الوصاية عمى المقدسات ،انطالقا مف ركائز وشرعية دينية
لمياشمييف ،عندما بويع الشريؼ حسيف مطمؽ الثورة العربية الكبرى وصيا عمى القدس في عاـ ،1924
لتبقى المممكة تصارع دوال إقميمية وعربية لمحفاظ عمى ىذا الحؽ وتثبتو في اتفاقية وادي عربة .1994
تقارب إسرائيمي-سعودي
الكاتب المقدسي ،خميؿ العسمي ،رأى في حديث لػ"عربي "21أف "تصريحات كوشنر بخصوص الوصاية
عمى القدس ،ليست ارتجاال إنما ىي خطاب متفؽ عميو" ،داعيا الحكومة األردنية لضرورة التحرؾ سريعا
"كي ال نستيقظ ذات صباح لنجد أف األوقاؼ اختفت ،وأصبحت جزءا مف و ازرة الداخمية اإلسرائيمية".
عمى أرض الواقع ،يقوؿ العسمي ،إف "إسرائيؿ ىي صاحبة الكممة األولى واألخيرة في األقصى ،بعد أف
تمادت ألف األردف لـ يحرؾ ساكنا ما جعؿ إسرائيؿ تتوسع في سيطرتيا الفعمية ،إذ لـ يبؽ إال أف يعمف
االحتالؿ عف إخراج األردف مف األقصى ،وليذا فالمممكة بحاجة إلى ورقة سياسية".
ويرى العسمي في "تركيا مخرجا ،وأنيا مف الممكف أف تمعب دو ار إيجابيا لصالح األردف في األقصى،
خصوصا بعد بالتقارب السعودي اإلسرائيمي ،والدعوات اإلسرائيمية إليجاد دور سعودي كبديؿ عف الدور
األردني في الوصاية عمى المقدسات".
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أردوغان يهاتف ممك األردن
وشيدت العالقات األردنية التركية تحسنا في األشير الماضية ،بعد وقوؼ تركيا إلى جانب المممكة في
التصدي لقرار ترمب ،بخصوص نقؿ السفارة األمريكية إلى القدس المحتمة ،واالعتراؼ بإسرائيؿ عاصمة
ّ
ليا.
وتمقى الممؾ عبد اهلل الثاني ،الثالثاء ،اتصاال ىاتفيا مف الرئيس التركي رجب طيب أردوغاف ،تـ خاللو
بحث التطورات التي تشيدىا الساحة الفمسطينية عمى إثر نقؿ السفارة األمريكية إلى القدس.
وأكد الممؾ والرئيس التركي ،خالؿ االتصاؿ ،ضرورة تكثيؼ الجيود العربية واإلسالمية لحماية حقوؽ
الفمسطينييف وقضيتيـ العادلة ،ووقؼ االعتداءات والعنؼ الذي تمارسو إسرائيؿ بحؽ الشعب الفمسطيني
في قطاع غزة.
وجرى التأكيد عمى أف نقؿ السفارة األمريكية إلى القدس سيكوف لو انعكاسات عمى جيود تحقيؽ السالـ
واألمف واالستقرار في المنطقة.
الوزير والدبموماسي األردني األسبؽ محمد داودية ،طالب اإلدارة السياسية في األردف ،باتخاذ موقؼ
مشابو لمموقؼ التركي ،والطمب مف السفير اإلسرائيمي مغادرة البالد ،احتجاجا عمى نقؿ السفارة ،واصفا
تصريحات كوشنر ،بػ"الغريبة".
وأضاؼ داودية ،لػ"عربي "21أف "التصريحات تخالؼ القانوف الدولي الذي يعتبر القدس مدينة محتمة ،فال
تممؾ الواليات المتحدة أو سمطات االحتالؿ حؽ التصرؼ بيا ،ىذه تصريحات مسؤوؿ ييودي وليس
أمريكيا ،وىي عبث في األمف الديني لمناس ،ونقؿ الوصاية مف الحقبة اإلسالمية التي بدأت منذ العيدة
العمرية ،ومحاولة إدخاليا بالعيدة الييودية ،وىذا أمر ال يجوز السكوت عنو ،وأعتقد أف الواليات المتحدة
ستتراجع عف ىذه تصريحات".
مطالب بطرد السفير
وارتفعت أصوات أردنية ،تطالب الحكومة األردنية ،بموقؼ أكثر حزما ،تجاه ما يجري في القدس وغزة،
وطالب ناشطوف عبر شبكات التواصؿ االجتماعي ،بطرد السفير اإلسرائيمي في عماف ،واستدعاء القائـ
بأعماؿ السفير األمريكي ،احتجاجا عمى تصريحات كوشنر.
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ودعا مقرر لجنة فمسطيف النيابية ،النائب أحمد الرقب ،الحكومة األردنية ،إلى "تصعيد الموقؼ الرسمي
مف خالؿ طرد السفير اإلسرائيمي ،أسوة بدوؿ غير عربية ،إضافة إلى استدعاء القائـ بأعماؿ السفير
األمريكي في عماف".
وقاؿ الرقب ،لػ"عربي ،"21إف تصريحات كوشنر ال قيمة ليا أماـ الواقع التاريخي والديني والقانوني
المتجذر لألردف في فمسطيف ،وال يستطيع أحد تغيير ىذا الواقع ،إذ تأتي ىذه التصريحات لالستيالؾ
وارضاء اليميف الصييوني في أمريكا.
ودعا إلى إيجاد "حالة مف التناغـ بيف الموقؼ الشعبي األردني ،والموقؼ الرسمي وتصدر المسؤوليف
األردنييف الفعاليات الشعبية وتشكيؿ غرفة عمميات رسمية ،لتشكؿ ورقة ضاغطة ،عمى الكياف
الصييوأمريكي في نقؿ السفارة األمريكية إلى القدس".
ويتمتع األردف بالوصاية عمى المقدسات بموجب اتفاقيات وتفاىمات مع "إسرائيؿ" والسمطة الفمسطينية،
عمى رأسيا اتفاقية وادي عربة ،واالتفاقية الموقعة بيف الممؾ عبد اهلل الثاني ورئيس السمطة الفمسطينية
محمود عباس ،باإلضافة إلعالف واشنطف الذي أكد عمى ىذا الحؽ.
ويؤكد ميثاؽ األمـ المتحدة وق اررات الشرعية الدولية ذات الصمة ،خصوصا قرار مجمس األمف ،478
يحس َـ
أف القدس الشرقية أرض محتمة و ّ
جميعيا ّ
أف قضية القدس مف قضايا الوضع النيائي ،يجب أف َ
مصيرىا عبر التفاوض المباشر عمى أساس ق اررات الشرعية الدولية.

موقع "عربي 2018/5/16 ،"21
خبير يح ّذر مف انييار االقتصاد المقدسي بفعؿ اجراءات االحتالؿ:
ح ّذر فادي اليدمي ،المختص في الشؤوف االقتصادية المقدسية ،مف مغبة انييار االقتصاد في القدس
جراء اليجمة السياسية والعممية الجيزة االحتالؿ المختمفة ،مما يشكؿ خطورة محدقة عمى االقتصاد
المقدسي المحاصر والمخنوؽ اصال ،والذي يصارع مف اجؿ البقاء .ويأتي ذلؾ في سياؽ الوضع
السياسي الممتيب المتمثؿ بنقؿ السفارة االمريكية وزيادة السطوة االحتاللية وتصاعدىا في محاربة كؿ ما
ىو فمسطيني عمى ارض القدس .

25

وأشار بشكؿ خاص الى تجار القدس في البمدة القديمة ،ومحاولة تفريغ محالتيـ وتيجيرىـ الى االسواؽ
الخارجية ،كي يحكـ االحتالؿ سيطرتو عمى كؿ المفاصؿ االقتصادية مف خالؿ السعي الى تيويدىا
وأسرلتيا وتحويميا الى "غيتو" صغير ومعزوؿ فيما يسمى بالقدس الكبرى .وأشار الى اف المرحمة المقبمة
سوؼ تشيد المزيد مف سياسة افقار التجار المقدسييف كي يتنازلوا عف محالتيـ التجارية ،وعددىا ينوؼ
عمى  1200محؿ تجاري ،تعتبرىا سمطات االحتالؿ بمثابة شوكة في حمقيا.
خطط وبرامج حقيقية...
وأوضح اف سمطات االحتالؿ تخطط لعممية طويمة المدى تؤدي الى انييار المجتمع المقدسي بكؿ
مكوناتو االجتماعية والتعميمية والحاقو بالمنظومة االسرائيمية االحتاللية .ومف ناحية اقتصادية نتوقع اف
تكوف االوضاع في المدينة عصيبة جدا عمى القدس واقتصادىا.
ودعا المسؤوليف الرسمييف الفمسطينييف إلى اف يكونوا عمى قدر المسؤولية في وضع خطط وبرامج
استثمارية حقيقية تحافظ عمى بقاء الفمسطينييف وترسيخ مبدأ اف القدس ىي بالفعؿ العاصمة السياسية
واالقتصادية لدولة فمسطيف مف خالؿ انشاء شبكة فنادؽ عربية واسالمية ودولية في المدينة تعمؿ عمى
تشغيؿ وتوظيؼ الشباب المقدسي مع االخذ بعيف االعتبار اف االقتصاد السياحي يشكؿ  %40مف
اقتصاد القدس.
ونوه اليدمي الى خطوة اخرى تتمثؿ بضرورة االسراع الى ترجمة ق اررات وطروحات المؤتمرات العديدة
التي تعقد باسـ القدس ونيضتيا االقتصادية عف طريؽ اطالؽ شبكة الفنادؽ ىذه في القطاع السياحي
وبناء مساكف تستيدؼ الطبقات والشرائح الميمشة والفقيرة والمتوسطة وخصوصا فئة الشباب واالزواج
الشابة بما يتالءـ مع مداخيميـ المحدودة واعتماد سياسات تمويمية بنكية حقيقية وممموسة .وطالب كذلؾ
بالتركيز عمى قطاع تكنولوجيا المعمومات النيا تتخطى كؿ الحدود المتمثمة بالحواجز والمعيقات
االحتاللية ويمكف استثمار العقوؿ الشبابية المقدسية في تصدير برامج تكنولوجيا المعمومات الى العالـ.
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قرية حرفية شاممة...
وحث اليدمي عمى االستثمار في القطاع الحرفي وجعؿ البمدة القديمة محجا سياحيا عالميا مف خالؿ
ّ
انشاء قرية حرفية تعرض فييا كؿ المنتوجات الحرفية التقميدية المقدسية وبالتالي دعـ واسناد جيؿ مف
الحرفييف الى جانب خمؽ جيؿ جديد لمحفاظ عمى االرث الحرفي لمصناعات المقدسية التقميدية المتمثمة
بالرسـ عمى الزجاج والخشب والخزؼ والمصنوعات الجمدية وصناعة الحمي وغيرىا التي تستيوي افئدة
سياح العالـ الرتباطيا بالرموز والمدلوالت الدينية االسالمية والمسيحية عمى حد سواء.

صحيفة القدس المقدسية2018/5/19 ،
سفارة واشنطف بالقدس تجسيد لمتحالؼ المتنامي بيف اإلنجيمييف األميركييف واليميف اإلسرائيمي:
نشرت صحيفة "نيويورؾ تايمز" في بداية األسبوع الجاري مقاالً تحت عنواف "إسرائيؿ واإلنجيميوف :السفارة
األمريكية الجديدة تعكس تحالفاً متنامياً" ،تكشؼ فيو أنو وفي الميمة التالية الفتتاح السفارة األميركية
الجديدة في مدينة القدس المحتمة ،فاف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتانياىو دعا اإلنجيمييف
األميركييف إلى التخطيط لخطواتيـ التالية.
وتصؼ الصحيفة أنو وفي إحدى غرؼ المؤتمرات التي تقع خارج مكتبو ،شكر نتنياىو الدائرة الصغيرة
مف القساوسة والناشطيف البارزيف يوـ الثالثاء الماضي ( )2018/5/15عمى الضغوط التي مارسوىا
عمى الرئيس األميركي دونالد ترمب لنقؿ السفارة الى القدس ،مخالفاً بذلؾ السياسة األميركية التي أكدت
لعقود عمى ضرورة تحديد وضع القدس خالؿ محادثات السالـ .وأراد نتانياىو أف يخبر ىؤالء بأسماء
البمداف التي ستقوـ بنقؿ سفارتيا إلى القدس أسوة بالواليات المتحدة خاصة تمؾ البمداف التي تتمتع فييا
الكنيسة اإلنجيمية بوجود قوي ،شاك ار ليـ جيودىـ.
يشار إلى أف غواتيماال وباراغواي وىندوراس مشت عمى خطى الواليات المتحدة في اإلعالف عف عزميا
عمى نقؿ سفاراتيا مف تؿ ابيب إلى القدس المحتمة ،و"لكف ماذا عف الب ارزيؿ أو اليند أو حتى الصيف؟ "
تساءلت الصحيفة باستيجاف؟.

27

يشار إلى أف االحتفاؿ بنقؿ السفارة األميركية إلى "القدس" خالؿ األسبوع الماضي ،والذي جاء نتاج عقود
مف الضغط ،سعتبر أبرز اعتراؼ عمني حتى اآلف باألىمية المتزايدة التي تولييا حكومة نتانياىو لحمفائيا
المسيحييف المحافظيف ،حتى رغـ اتياـ بعضيـ بإصدار تصريحات معادية لمسامية.
وبينما اعتمدت إسرائيؿ طويالً عمى دعـ الييود في الخارج ،فاف حكومة نتانياىو اجرت تحوالً تاريخياً
واستراتيجياً مف خالؿ االعتماد عمى قاعدة المسيحييف اإلنجيمييف (التي تعد أكبر بكثير مف القاعدة
الييودية) مخاطرة في بذلؾ بتنفير الييود األميركييف الذيف قد يزعجيـ تشويو بعض اإلنجيمييف لصورة
عقيدتيـ.
وتحاكي حسابات نتنياىو حسابات حميفو القوي في واشنطف ،حيث ينعـ ترمب بدعـ القاعدة اإلنجيمية.
وقد حضر العديد مف كبار مستشاريو اإلنجيمييف حفؿ افتتاح السفارة ،باإلضافة إلى لقاءات خاصة جرت
مع نتنياىو خالؿ األسبوع الماضي .غير أف اإلسرائيمييف الميبرالييف يحذروف مف أف العالقات الوثيقة
تحوؿ دعـ إسرائيؿ
بشكؿ متزايد بيف اليميف اإلسرائيمي واليميف المسيحي ّ
تسرع مف عممية االستقطاب التي ّ
إلى قضية حزبية في واشنطف؛ إذ لـ يحضر أي مشرع ديمقراطي أمريكي حفؿ افتتاح السفارة ،كما يشتكي
الييود الميبراليوف مف ازدواجية المعايير ،مشيريف إلى أف حكومة نتنياىو اليمينية تتصدى لمتعصب
المزعوـ لمتيار اليساري بينما تتجاىؿ تعصب داعمييا المحافظيف.
وتنسب الصحيفة لمحاخاـ دايفيد ساندمؿ ،مدير تواصؿ األدياف في رابطة مكافحة التشيير ،اف "عدد
الناخبيف اإلنجيمييف يتجاوز عدد الييود بكثير ،ولذا قد تقوؿ الحكومة اإلسرائيمية بأنو ومف أجؿ ىذا
الدعـ ،فاننا لف نركز عمى ىذا التصريح أو ذاؾ الذي قد نعتبره إشكالياً أو معاديا لمسامية".
وتجمى ىذا النوع مف المقايضة خالؿ األسبوع الماضي ،عندما ألقى القس روبرت جيفريس (وىو مف
أنصار ترمب األوائؿ) صالة افتتاحية خالؿ حفؿ افتتاح السفارة .وقد حذر جيفريس مف أنو "ال يمكف إنقاذ
مف كاف ييودياً" ،وقاؿ إف األدياف الييودية واإلسالـ واليندوسية والمورمونية تقود أتباعيا إلى الجحيـ
األبدي.
وكانت صحيفة "ىآرتس" اإلسرائيمية قد أكدت أف التحالؼ اإلنجيمي "يقوض مكانة إسرائيؿ بيف مراكز
قواىا التقميدية ،وخاصة بيف الييود األميركييف الذيف يعتبروف اإلنجيمييف تيديداً ممموساً لقيميـ" ،وييدد
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بتنفير "المؤيديف الذيف قد تحتاجيـ في نوفمبر المقبؿ ،في حاؿ فاز الديمقراطيوف بالييمنة عمى مجمس
الشيوخ أو مجمس النواب األميركي".

صحيفة القدس المقدسية2018/5/21 ،
الدوؿ العربية و"الدولة العبرية" ..إدانات معمنة وعالقات خفية:
بيف تناقضات المواقؼ المعمنة ،والخفية مف "إسرائيؿ" والقضية الفمسطينية ،رصد تقرير "إسرائيمي" خفايا
عف مواقؼ بعض الدوؿ العربية ،واختالؼ تصريحاتيا جذريا بيف المعمف وما يجرى وراء الكواليس.
ويفضح التقرير الذي نشره موقع "والال" العبري واسع االنتشار في "إسرائيؿ" ،تناقض مواقؼ بعض الدوؿ
العربية المعمف عف حقيقة مواقفيا وراء الكواليس.
اف زعماء الدوؿ العربية عف إدانة مقتؿ مواطنيف مف غزة برصاص الجيش
ووفؽ الموقع" :لـ يتو َ

اإلسرائيمي ،ىذا كاف في العمف وأماـ الكاميرات ،أما في السر فالمشيد يبدو مختمفا بشدة ،فكثير منيـ
يسعوف إلى مد أيدييـ إلى إسرائيؿ".
ويشير الموقع العبري إلى أف المممكة العربية السعودية اكتفت بإدانة "اليجمات اإلسرائيمية" عمى
الفمسطينييف والمطالبة بحقوقيـ الشرعية ،في حيف كاف ولي العيد السعودي محمد بف سمماف يجتمع
بزعماء الجالية الييودية في أمريكا ،ويقوؿ :إنو يؤمف بحؽ الييود والشعب اإلسرائيمي في أرضو ،واف
العالقات بيف دوؿ الخميج و"إسرائيؿ" سيكوف ىدفيا مشتركا حاؿ نجح السالـ.
وجو انتقادات حادة لمفمسطينييف،
التسريبات اإلعالمية عف لقاء ولي العيد السعودية ،أشارت إلى أنو ّ
وطالبيـ بالقبوؿ بأي حموؿ تطرح عمييـ.

وحسب "والال" تبدو مختمفة ،فإف بف سمماف الذي أقاـ عالقات متينة مع الرئيس األمريكي دونالد ترمب،
نقؿ إلى مسؤوليف في السمطة عرضا ما لصيغة السالـ مع "إسرائيؿ" ،في إشارة إلى ما تسرب عف اقتراحو
حال يعتمد أبو ديس عاصمة لمدولة الفمسطينية.
واستدؿ الموقع أيضا بقوؿ جاريد كوشنير زوج ابنة الرئيس األمريكي خالؿ افتتاح سفارة بالده بالقدس قبؿ
أياـ" :األجواء في المنطقة تتغير لمصمحة إسرائيؿ ،اليوـ بات ىناؾ حمفاء مشتركوف وخطر مشترؾ"؛ وفؽ
ادعائو.
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ويشير التقرير إلى موقؼ وزير خارجية البحريف الذي عبر عنو عبر تغريدة عمى تويتر قائال :إف مف حؽ
"إسرائيؿ" الدفاع عف نفسيا ،وقارنيا بإدانة البحريف لما حصؿ بغزة ،ويشير إلى أف اإلدانة مجرد رسائؿ
إعالمية.
ووفؽ "والال" العبري؛ فإف اإلمارات تعد إحدى أىـ ىذه الدوؿ التي تستنكر بالعمف وتمد يدىا لػ"إسرائيؿ"
بالخفاء؛ "فاإلمارات أدانت اليجمة اإلسرائيمية عمى غزة ،لكنيا بواقع األمر تستضيؼ في ىذه األثناء عمى
أرضيا رجاؿ أعماؿ إسرائيمييف ،وقبؿ أياـ أرسمت فريقا لممشاركة في ماراثوف الدراجات اليوائية،
واستضافت فريقا إسرائيميا لممشاركة في بطولة الجودو عمى أرضيا".
عدوا مشتركا يتمثؿ بداعش في
كما أشار التقرير إلى أف "إسرائيؿ" ومصر وجدتا خالؿ السنوات الماضية ًّ
سيناء ،مسمطا الضوء عمى الموقؼ مف حماس وحصار غزة.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/5/22 ،
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