تقرير القدس اإلخباري األسبوعي
 22-11نيسان/إبريل 2011
الخبر الرئيس:
مسؤوالف أممياف قمقاف مف خطر الترحيؿ لمتجمعات البدوية في
خاف األحمر

أبرز العناوين:
 مستوطنوف يقتحموف باحات المسجد األقصى في ظؿ مالحقة حراسو
 االحتالؿ ييدـ منشآت ويسمّـ إخطارات ىدـ في القدس
ويفرج عف آخريف
ويبعد ُ
 االحتالؿ يمدد توقيؼ عدد مف المقدسييفُ ..
يوما لصداقتيا مع الدولة العبرية
 غواتيماال تحدد يوـ النكبة ً
 ىؿ يعزز "الحريديـ" سيطرتيـ عمى القدس المحتمة بػ"إيمي يشاي"؟

 أبو ردينة :أية خطة بديمة عف قياـ دولة فمسطينية وعاصمتيا القدس بمقدساتيا لف تُقبؿ
 محمموف :القادة العرب لف يخاطروا بعالقاتيـ مع واشنطف مف أجؿ القدس
مجددا في بيت إكسا
 إرىاب المستوطنيف يضرب
ً

***

شؤون المقدسات:
"الخارجية والمغتربيف" :قرار محكمة "الصمح" اإلسرائيمية خطوة عممية نحو تقسيـ األقصى
قالت و ازرة الخارجة والمغتربيف الفمسطينية ،يوـ األربعاء ( ،)4/18إف قرار محكمة "الصمح" اإلسرائيمية
السماح لمييود باليتاؼ "شعب الدولة العبرية حي" في المسجد األقصى ،خطوة عممية نحو تقسيـ المسجد.
وح ّذرت مف تداعيات التعامؿ مع اقتحامات الييود المتصاعدة لممسجد األقصى وباحاتو كأمر اعتيادي
وروتينيا ،واعتبرت أف قرار محكمة "الصمح" اإلسرائيمية تأكيد جديد عمى أف القضاء في الدولة
بات مألوفًا
ً

العبرية جزء ال يتج أز مف منظومة االحتالؿ وانتياكاتو وجرائمو.

وأكدت الو ازرة في بيانيا أف االنحياز األميركي المتواصؿ لالحتالؿ واالستيطاف ُيشجع الحكومة االسرائيمية

وأذرعيا المختمفة عمى توسيع وتعميؽ االقتحامات ،ويوفر ليا الغطاء لمواصمة عمميات تقسيـ األقصى.
وطالبت المنظمات األممية المختصة بتحمؿ مسؤولياتيا في تنفيذ ق ارراتيا ذات الصمة ،ومساءلة سمطات
االحتالؿ عمى انتياكاتيا وخروقاتيا المستمرة ،واجراءاتيا اليادفة الى تغيير الواقع التاريخ والقانوني القائـ
في المسجد األقصى بقوة االحتالؿ.
وفي السياؽ ،أكدت ىيئة العمماء والدعاة في فمسطيف ،أف ما تداولتو وسائؿ اإلعالـ حوؿ إعطاء
المستوطنيف حؽ رفع أصواتيـ في رحاب األقصى ىو مثؿ كرة الثمج التي إذا دحرجت وتـ السكوت
عمييا ،فإنيا تصبح جبالً يصعب إزالتو .وطالبت الييئة ،يوـ السبت ( ،)4/21بالوقوؼ بحزـ أماـ ىذا
تمس بقدسية المسجد األقصى المبارؾ
القرار بالذات وغيره مف الق اررات الجائرة والباطمة؛ "ألنيا ق اررات ّ
وحرمتو ،وألنيا ق اررات باطمة وظالمة تعطي المستوطنيف حقًا ليس ليـ" .ودعت الييئة كؿ الجيات

اإلسالمية والعربية إلى أف تقؼ بحزـ إلبطاؿ ىذا القرار ومنعو ،مطالبة المسمميف بالرباط والثبات في
المسجد األقصى المبارؾ.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/4/21 ،
مستوطنوف يقتحموف باحات المسجد األقصى في ظؿ مالحقة حراسو:
مستوطنا ،يوـ األربعاء ( ،)4/18صموات وشعائر تممودية في منطقة باب الرحمة "المغمؽ"
أدى 54
ً

داخؿ المسجد األقصى المبارؾ ،في حيف واصؿ أعداد منيـ اقتحاماتيـ االستف اززية لممسجد ،مف جية
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باب المغاربة بحراسة مشددة مف قوات االحتالؿ .ومارست قوات االحتالؿ المزيد مف الضغوط عمى
حراس المسجد األقصى ،واعتقمت أحدىـ ،فضالً عف اخضاع عدد منيـ لمتفتيش والتدقيؽ بيوياتيـ قبؿ
بابي حطة واألسباط ،وذلؾ لمنعيـ مف االقتراب مف المستوطنيف أو
السماح ليـ بالدخوؿ إلى عمميـ عند ّ
محاولة منعيـ أداء طقوسيـ في المسجد.
مستوطنا ،يوـ الخميس ( ،)4/19المسجد األقصى المبارؾ ،مف جية باب
واقتحـ أكثر مف 250
ً

المغاربة ،وبحراسة مشددة مف قوات االحتالؿ .ودعت "منظمات المعبد" أنصارىا ،عبر مواقعيا

االعالمية ،ومواقع التواصؿ االجتماعي إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات األقصى ،لمناسبة ما يسمى
ذكرى "استقالؿ الدولة العبرية" .وكانت مخابرات وشرطة االحتالؿ استبقت ىذه االقتحامات الواسعة
باعتقاؿ وابعاد أحد حراس المسجد ،واستدعاء أربعة آخريف وتيديدىـ.
وأدى نحو  50ألؼ فمسطيني صالة الجمعة ( )4/20في رحاب المسجد األقصى المبارؾ ،رغـ إجراءات
االحتالؿ المشددة في القدس بذريعة األعياد الييودية .وصادرت قوات االحتالؿ المتمركزة عمى أبواب
المسجد األقصى يافطة مف المصميف األتراؾ أثناء دخوليـ المسجد األقصى مف باب السمسمة.
مستوطنا لباحات المسجد األقصى ،يوـ
أمنت اقتحاـ 65
ً
وأفادت مصادر محمية أف شرطة االحتالؿ ّ

األحد ( .)4/22إلى ذلؾ ،واصمت دائرة األوقاؼ االسالمية استعداداتيا الواسعة الستقباؿ شير رمضاف
الكريـ ،مف خالؿ األعماؿ التمييدية لتركيب العرائش والمظالت الواقية مف أشعة الشمس في باحات
مستوطنا،
وساحات األقصى الواسعة الستقباؿ مئات آالؼ المواطنيف خالؿ شير رمضاف .واقتحـ 135
ً

يوـ اإلثنيف ( ،)4/23المسجد األقصى المبارؾ مف جية باب المغاربة بحراسة مشددة .فيما كثّفت
منظمات "المعبد" دعوات أنصارىا إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات جماعية ومكثفة لممسجد األقصى،
بالتزامف مع ذكرى احتالؿ مدينة القدس والذي يصادؼ يوـ  13أيار /مايو القادـ ،بأعداد قياسية.
مف جية أخرى ،زار رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدـ الشيخ سمماف آؿ خميفة ،يوـ الثالثاء (،)4/24
المسجد األقصى المبارؾ ،خالؿ زيارتو لدولة فمسطيف .واستقبؿ الزائر البحريني نائب محافظ القدس عبد
اهلل صياـ ،ومدير عاـ دائرة األوقاؼ اإلسالمية في القدس الشيخ عزاـ الخطيب ،ومدير المسجد األقصى
المبارؾ الشيخ عمر الكسواني.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/4/24 ،
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شؤون المقدسيين:
سمطة المياه ومصمحة مياه القدس تفتتحاف مركز خدمات جميور كفرعقب:
افتتح رئيس سمطة المياه مازف غنيـ ،ورئيس بمدية البيرة عزاـ اسماعيؿ ،ونائب محافظ القدس عبد اهلل
صياـ ،مركز خدمات جميور كفر عقب التابع لمصمحة مياه محافظة القدس المحتمة ،والذي ّ
يعد خطوةً
ىامة في تعزيز التعاوف المشترؾ بيف الطرفيف.

وقاؿ غنيـ إف اإلحصائيات تشير إلى أف حاجة الفمسطينييف لمياه الشرب آخذة بالزيادة بشكؿ متسارع،
واذا بقي الحاؿ عمى ما ىو عميو فمف تكوف الحكومة الفمسطينية قادرة عمى تمبية أكثر مف  %50مف
االحتياج ،األمر الذي يتطمب مف المجتمع الدولي تكثيؼ الجيود لرفع ىذا الحصار المائي .وأشار غنيـ
إلى أنو وبناء عمى تفاىمات مشروع "قناة البحريف" ،سيتـ تزويد محافظة راـ اهلل والبيرة بكميات مياه تقدر
بػ 4مالييف متر مكعب حتى العاـ  ،2022وحتى االنتياء مف مشروع تزويد البنية التحتية الالزمة
الستيعاب ىذه الكميات والمموؿ مف الوكالة األميركية لمتنمية ،كما تجري سمطة المياه ومف خالؿ المجنة
المشتركة ،مفاوضات مع الجانب اإلسرائيمي لزيادة كميات المياه المزودة لممحافظة بواقع  5000متر
مكعب في اليوـ ،ككمية إضافية لمكميات المزودة حاليا ليذا الصيؼ.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/4/18 ،
مسؤوالف أممياف قمقاف مف خطر الترحيؿ لمتجمعات البدوية في خاف األحمر:
أعرب المنسؽ اإلنساني جيمي ماكغولدريؾ ،ومدير عمميات وكالة األمـ المتحدة إلغاثة وتشغيؿ الالجئيف
الفمسطينييف (األونروا) في الضفة الغربية سكوت أندرسوف ،عف قمقيما مف خطر الترحيؿ لمتجمعات
البدوية في خاف األحمر ،شرؽ مدينة القدس المحتمة.
وقاؿ المسؤوالف األممياف خالؿ زيارتيما لتجمع خاف األحمر ،يوـ األربعاء (" ،)4/18نحف نراقب الوضع
في خاف األحمر عف كثب ،وقمقوف لمغاية بشأف ما نراه ىنا" .وأضاؼ ماكغولدريؾ "ندعو السمطات
اإلسرائيمية الح تراـ التزاماتيا القانونية كقوة محتمة ،بما في ذلؾ مف خالؿ وقؼ عمميات ىدـ المباني التي
تعود ممكيتيا لمفمسطينييف ،ووقؼ مخططات ترحيؿ التجمعات البدوية الفمسطينية".
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بدوره ،قاؿ أندرسوف "يواجو كافة سكاف خاف األحمر/أبو الحمو ،المذيف بغالبيتيـ العظمى ىـ الجئيف
فمسطينييف ،وىـ مف أكثر التجمعات البدوية المستضعفة في الضفة الغربية ،خطر ىدـ مبانييـ والترحيؿ".
وأوضح "يعتبر األثر اإلنساني ليدـ المنازؿ شديد وطويؿ األمد ،وتوجد حاالت موثّقة جيداً في السابؽ بأف
صاديا".
ترحيؿ التجمعات البدوية إلى بيئة حضرية غير ممكف ال
اجتماعيا ،وال اقت ً
ً

شخصا %53 ،منيـ أطفاؿ ،و %95الجئيف فمسطينييف مسجميف
ويقيـ في خاف األحمر-أبو الحمو 181
ً

بدويا في وسط الضفة الغربية تعتبرىا األمـ
لدى األونروا .ويعتبر ىذا التجمع واحداً مف 46
تجمعا ً
ً

المتحدة ميددةً بخطر الترحيؿ القسري ،ألسباب منيا :البيئة اإلكراىية الناجمة عف ممارسات وسياسات

االحتالؿ ،بما في ذلؾ مخططات نقؿ التجمعات مف أماكف تواجدىا الحالية .وتتواجد ثمانية عشر مف
ىذه التجمعات ،بما فييا خاف األحمر ،في المنطقة المخصصة كجزء مف "مخطط إي 1االستيطاني" ،أو
بجوارىا ،وفقا لتقارير ىذا المخطط ييدؼ إلى ربط البناء بيف مستوطنة "معاليو أدوميـ" وشرقي القدس
المحتمة.
وقد تحدد جمسة أماـ محكمة االحتالؿ في وقت الحؽ مف ىذا الشير مصير المباني ومخططات الترحيؿ
حاليا ما يقارب  170طالباً مف ىذا التجمع وأربعة تجمعات أخرى في
اإلسرائيمية .وتخدـ مدرسة الخاف ً

المنطقة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/4/18 ،
"إلعاد" االستيطانية تواصؿ السيطرة عمى منازؿ عائمة الرويضي رغـ قرار المحكمة:
اطنا مف عائمة الرويضي ،في مدينة القدس المحتمة ،ولألسبوع الثاني عمى التوالي ،يعيشوف
ال يزاؿ  13مو ً
دوف مأوى ،ويناموف قرب مداخؿ منازليا الثالثة التي استولت عمييا جمعية "إلعاد" االستيطانية ،رغـ قرار

محكمة االحتالؿ بوقؼ اجراءات االخالء .وناشدت عائمة الرويضي المؤسسات الحقوقية والجيات
المسؤولة في القدس بالعمؿ الجاد عمى استرجاع منازليا ،وتؤكد بأنو تـ السيطرة عمييا بطرؽ ممتوية،
وغير قانونية.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/4/19 ،

5

المقاصد :العجز الشيري يقارب  4مالييف شيقؿ
قاؿ مدير عاـ مستشفى المقاصد بساـ أبو لبدة ،يوـ الخميس ( ،)4/19إف المستشفى تعاني مف عجز
شيري مقداره حوالي  4مالييف شيقؿ ،ما بيف المصاريؼ التشغيمية ،والتدفؽ النقدي .وأوضح أبو لبدة أف
ىذا المبمغ يتراكـ شيرًيا ،ما يؤدي إلى تراكـ في الديوف سواء لمبنوؾ ،أو المورديف ،أو لضريبة "األرنونا"،

أو لصندوؽ توفير تقاعد الموظفيف ،أو لمشركات المتعاقدة مع المستشفى ،كشركة التنظيؼ ،أو موردي
األدوية ،والمستيمكات الطبية.
تموؿ
وقاؿ :ال تشمؿ النفقات التشغيمية اإلنشاءات ،وتزويد المستشفى باألجيزة ،والمعدات الطبية ،والتي ّ

منوىا إلى أف الديوف لممورديف بمغت حوالي
مف عدة جيات مانحة ،وعمى رأسيا البنؾ اإلسالمي لمتنميةً ،
 70مميوف شيقؿ ،باإلضافة إلى ديوف البنوؾ والقروض التي يضطر المستشفى الستقراضيا مف البنوؾ

لسداد العجز.
حاليا عمى التواصؿ مع كافة الجيات وعمى رأسيا الحكومة لممساعدة لسداد
وأكد أف اإلدارة الجديدة تعكؼ ً

بعض الديوف ،موضحاً أف الحكومة وعمى رأسيا وزير الصحة جواد عواد تمتزـ باعتبار مستشفيات القدس
موضحا أف الدفعة المالية التي يتـ دفعيا شيريا تغطي  %60مف
كمراكز رئيسة لتحويؿ المرضى،
ً
الفاتورة الشيرية التي يتـ إصدارىا لممرضى المحوليف مف و ازرة الصحة ،األمر الذي يؤدي إلى تفاقـ

الديوف المترتبة لممستشفى عمى و ازرة الصحة.
وأشار إلى أف ىناؾ حوالي  70-60ألؼ مقدسي يسكنوف خمؼ جدار الفصؿ ،أو حتى داخؿ حدود بمدية
االحتالؿ في القدس المحتمة يتـ وقؼ التأميف الصحي ليـ بحجج مختمفة ،ما يضعيـ في أزمة ،كونيـ
بحاجة لمعناية الطبية ،وال يممكوف أي تأميف صحي .وشدد عمى أىمية وجود المقاصد في مدينة القدس
عمى الصعيديف الطبي أو األكاديمي ،باإلضافة إلى األىمية الوطنية ،حيث تشكؿ مستشفيات القدس
الرابط الحقيقي ما بيف مدينة القدس ،وباقي مدف الضفة الغربية وقطاع غزة .وأشار أبو لبدة إلى أف
النقاش جار إلدخاؿ برنامج زراعة األعضاء في المستشفى ،وسيتـ التنسيؽ مع و ازرة الصحة بخصوص
ذلؾ.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/4/19 ،
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التماس أماـ "العميا" اإلسرائيمية بشأف عمؿ "سمطة السكاف" في شرقي القدس
ذكرت قناة "ريشت كاف" العبرية الرسمية ،يوـ اإلثنيف ( ،)4/23أف جمعية "الحقوؽ المدنية" في الدولة
التماسا لممحكمة "العميا" بشأف عمؿ ما تسمى "سمطة السكاف" في شرقي القدس تطالب فييا
العبرية قدمت
ً
بتسييؿ تقديـ الخدمات لسكاف شرقي القدس مف قبؿ "سمطة السكاف" مف كافة مكاتبيا وليس فقط مف

مكتب "وادي الجوز".
ويعاني المقدسيوف مف إجراءات حادة ومعاممة خاصة مف قبؿ الجيات اإلسرائيمية المختصة ،وسط
مطالبات مف مؤسسات حقوقية بالكؼ عف تمؾ اإلجراءات

صحيفة القدس المقدسية2018/4/23 ،
االحتالؿ ييدـ منشآت ويسمّـ إخطارات ىدـ في القدس:
سمّمت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي في القدس المحتمة ،يوـ الجمعة ( ،)4/20دفعة إخطارات جديدة بيدـ
منازؿ ومنشآت في بمدة سمواف جنوب المسجد األقصى ،بحجة البناء دوف ترخيص.
فيما ىدمت جرافات تابعة لسمطات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ األحد ( ،)4/22مقيى قرب الحاجز
العسكري ،القريب مف مدخؿ مخيـ قمنديا ،شماؿ القدس المحتمة بيدؼ توسعة الحاجز العسكري الذي
مدينتي
شمالي القدس عمى مركز المدينة ،ويفصؿ بيف
يعتبر الشرياف الرئيس لتدفؽ سكاف ضواحي
ّ
ّ
القدس ،وراـ اهلل.
بينما ىدمت قوات االحتالؿ جزًءا مف مطبعة في قرية بيت عناف شماؿ غرب القدس ،واستولت عمى

ار بإغالؽ المطبعة ،ومنعيا
أجيزة طباعة ،وحواسيب تقدر بعشرات آالؼ الشواقؿ .وسمّمت تمؾ القوات قرًا
مف العمؿ.

وشرعت جرافات تابعة لسمطات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ اإلثنيف ( ،)4/23بتجريؼ أراض تابعة لسكاف
قرية صور باىر ،جنوب شرؽ مدينة القدس المحتمة .وقاؿ أحد أصحاب األراضي أحمد نمر ،إف قوات
كبيرة مف جنود االحتالؿ حاصرت المنطقة لحماية جرافات ضخمة بدأت باقتالع أشجار زيتوف معمرة
دونما ،تعود لعدة عائالت مف المنطقة ،ىي :نمر ،وعميرة ،وعواد ،ودويات.
ممتدة عمى مساحة 56
ً
مشير إلى أف
ًا
وأوضح أف األراضي مزروعة بأكثر مف  500شجرة زيتوف ،منذ حوالي  100عاـ،
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أصحاب األراضي حاولوا شرح الموضوع لضابط االحتالؿ بأف قضية ىذه األرض ما زالت في المحاكـ
وىناؾ قرار بتجميد العمؿ فييا لمدة شيريف.
وشرعت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ الثالثاء ( ،)4/24بتوزيع أوامر ىدـ ،وانذارات بوقؼ بناء 10
منازؿ عمى األقؿ ،في قرية قمنديا شماؿ مدينة القدس المحتمة.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/4/24 ،
مواجيات في أحياء القدس المحتمة وتضييؽ عمى المقدسييف:
ذكر مركز معمومات وادي حموة أف قوات االحتالؿ اقتحمت ،في ساعة متأخرة مف مساء الخميس
( ،)4/19أحياء بمدة سمواف ،وأغمقت بعض الشوارع ومفترقات الطرؽ ،ونصبت الحواجز العسكرية
والشرطية ،وداىمت عدة منازؿ سكنية خاصة في حي البستاف ،وحي بطف اليوى ،والحارة الوسطى.
وحسب المركز ،اقتحمت قوات االحتالؿ منزؿ المواطف زياد زيداني في حي البستاف ،واعتدت عمى
المتواجديف داخمو بالدفع والضرب ،كما ألقت القنابؿ الصوتية الحارقة واألعيرة المطاطية عند باب المنزؿ
عاما) بقنبمة صوتية في أطرافو السفمية بعد انفجارىا باتجاىو ،ونقؿ
المسف زياد (ً 65
ما أدى الى إصابة ُ

إلى المستشفى لتمقي العالج.

وىاجمت طواقـ تابعة لبمدية االحتالؿ في القدس المحتمة ،تحرسيا قوة عسكرية ،بسطات الباعة في البمدة
القديمة ومحيطيا ،وصادرت العديد منيا ،وحررت مخالفات مالية ألصحابيا .كما ألصقت شرطة
االحتالؿ مخالفات مالية بحؽ أصحاب مركبات المصميف المركونة عمى أرصفة الشوارع والطرقات بمحيط
بحجة الوقوؼ في أماكف ممنوعة ،عمماً بأف المصميف اعتادوا
القدس القديمة ،خالؿ ّ
مدة صالة الجمعةّ ،
عمى ركف مركباتيـ في ىذه المناطؽ ،وال يوجد بديؿ عف ذلؾ.

وأصيب عدد مف الشباف في مواجيات مع قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،مساء األحد وتجدد صباح اإلثنيف
( ،)4/23في شارع المدارس ومحيط جامعة القدس ببمدة أبو ديس ،جنوب شرؽ القدس المحتمة .وقاؿ
الناطؽ باسـ لجاف المقاومة الشعبية في الضفة ،وابف البمدة ىاني حمبية ،إف االحتالؿ أغمؽ مدرستيف
ثانويتيف في البمدة إضافة إلى المعيد العربي بالبمدة ومحيط جامعة القدس ،إلغالؽ ثغرات فتحت في
الجدار ووضع كاميرات مراقبة وأسالؾ شائكة .فيما تجددت مساء اإلثنيف ،المواجيات وصفت "بالعنيفة"
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في بمدة أبو ديس بيف عشرات الشباف وقوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،ما أوقع عشرات اإلصابات بينيا
بػ"الرصاص الحي" ،طبقا لمصادر طبية.
وأعمف جيش االحتالؿ صباح الثالثاء ( ،)4/24انتياء حممتو العسكرية عمى بمدة أبوديس التي شنيا
بالتنسيؽ مع قوات حرس الحدود .وجاءت الحممة ،بحسب قوات االحتالؿ ،ردًا عمى إحداث فتحات
وأضرار في جدار الفصؿ العنصري ،وقاـ االحتالؿ بموجب ذلؾ باغالؽ ىذه الفتحات ووضع ممصقات
تحذر مف مغبة الوصوؿ الى الجدار .وقد غادرت فجر الثالثاء قوات محيط جامعة القدس ،بعد أف قامت
بفتح بوابة جديدة في الجدار لغايات أمنية وذلؾ لتسييؿ وتسريع عممية دخوؿ االحتالؿ مف الجدار،
ولمراقبة التطورات في الموقع الذي يشيد باستمرار عمميات تظاىر مقاومة لالحتالؿ ورافضة لمجدار
العنصري.
اطنا ،مساء الثالثاء ( ،)4/24خالؿ مواجيات ،عقب اقتحاـ قوات االحتالؿ اإلسرائيمي
وأُصيب  14مو ً

مخيـ "شعفاط" شماؿ شرقي القدس .مف جية أخرى ،شارؾ ممثموف عف شبكة المؤسسات األىمية
المقدسية ،ومؤسسات إعالمية فمسطينية ،وشخصيات مقدسية اعتبارية ،في وقفة احتجاجية بشارع صالح
الديف بالقدس ،ضد إغالؽ وزير جيش االحتالؿ أفيغدور ليبرماف ،مقر مؤسسة "إيميا" لإلعالـ الشبابي
وسط المدينة المقدسة .ودعا المشاركوف إلى الحفاظ عمى الوجود الفمسطيني في القدس ،والتصدي لكافة
ممارسات االحتالؿ التي تستيدؼ المؤسسات الفمسطينية ،وتزج بيا خارج حدود المدينة المحتمة.

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"،
2018/4/24
ويفرج عف آخريف:
ويبعد ُ
االحتالؿ يمدد توقيؼ عدد مف المقدسييفُ ..

استدعت مخابرات االحتالؿ االسرائيمي ،يوـ األربعاء ( ،)4/18رئيس الييئة المقدسية لمناىضة التيويد
ناصر اليدمي لمتحقيؽ ،في مركز تابع لالحتالؿ بمستوطنة "النيبي يعقوب" شماؿ القدس المحتمة .وكانت

مخابرات االحتالؿ استدعت يوـ الثالثاء عضو المجمس الثوري بحركة فتح عدناف غيث ،وخمسة مف
العامميف في المسجد األقصى لمتحقيؽ .فيما قررت سمطات االحتالؿ إبعاد عرفات نجيب وزميمو حمزة
النبالي عف مركز عمميما كحارسيف لممسجد األقصى المبارؾ ،لمدة أسبوع.
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مددت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ الخميس ( ،)4/19فترة اعتقاؿ المقدسية وفاء أبو جمعة،
و ّ
والشاب أمير خضر الدبس ،بتيمة "التحريض" عمى موقع التواصؿ االجتماعي "الفيسبوؾ" .بينما أفرجت
سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي ،عف الفتى عز الديف نجؿ الشييد المقدسي مصباح أبو صبيح ،بشرط
اإلبعاد عف مدينة القدس والحبس المنزلي لمدة خمسة أياـ ،وعدـ تنظيـ ّأية احتفاالت لمناسبة االفراج

عنو .في السياؽ ذاتو ،اقتحمت قوات االحتالؿ عدة منازؿ في الحارة الوسطى بسمواف وفتشتيا بحجة

البحث عف أطفاؿ يرتدوف القمصاف السوداء.
وأفرجت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ الجمعة ( ،)4/20عف الناشطة المقدسية عبير أبو خضير مف
حي شعفاط وسط القدس المحتمة ،بعد قضائيا شيريف في سجوف االحتالؿ .فيما سمّمت مخابرات
االحتالؿ االسرائيمي ،فجر السبت ( ،)4/21األسير المحرر رائد فايز مف مخيـ قمنديا شماؿ القدس
ولحيي كفر عقب
المحتمة ،أمر استدعاء لمتحقيؽ معو ومراجعتيا عقب اقتحاـ قوات االحتالؿ لممخيـ
ّ
مساء اعتقاؿ
والمطار المجاوريف ،ودىميا لمعديد مف منازؿ المواطنيف .بينما مددت سمطات االحتالؿ
ً

عاما).
عاما) ،والفتى أحمد كاظـ أبو رجب (ً 17
الطفؿ القاصر أحمد زياد زيداني (ً 14
وأبعدت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،مساء السبت ( ،)4/21موظؼ لجنة اإلعمار بدائرة األوقاؼ
اإلسالمية رائد الزغير عف مكاف عممو بالمسجد األقصى المبارؾ لمدة أسبوع .فيما أوضحت مصادر
حراس المسجد األقصى فادي عمياف ،خميؿ الترىوني ،ولؤي أبو السعد ،وبعد االنتياء مف
محمية أف ّ

التحقيؽ معيـ صباح األحد تـ تسميميـ استدعاءات جديدة لممقابمة يوـ الثالثاء المقبؿ ،باإلضافة إلى
حارسيف آخريف كاف قد تـ إبعادىما عف المسجد األقصى لمدة أسبوع.
وفي السياؽ ،أفاد مسؤوؿ اإلعالـ والعالقات العامة في دائرة األوقاؼ فراس الدبس ،أف الشرطة
حراس المسجد األقصى؛ فادي عمياف ،حمزة النبالي ،لؤي أبو السعد،
اإلسرائيمية استدعت لممرة الثانية ّ
عرفات نجيب وخميؿ الترىوني ،لمتحقيؽ معيـ في مركز "القشمة" التابع ليا غربي مدينة القدس .وأضاؼ

أنو سمطات االحتالؿ سمّمت الحراس ق اررات إبعاد عف المسجد األقصى ستة أشير ،في حيف أبعدت
شير.
الحارس الترىوني ًا

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/4/24 ،
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االحتالؿ يعتقؿ عدداً مف المقدسييف:
عاما) مف داخؿ منزلو في
واعتقمت قوات االحتالؿ
ً
مساء لخميس ( )4/19القاصر أحمد زيداني (ً 14
عاما) مف الحارة الوسطى بسمواف.
حي البستاف ،كما اعتقمت الطفؿ أحمد كاظـ أبو رجب (ً 17

واعتقمت قوات االحتالؿ االسرائيمي ،يوـ السبت ( ،)4/21المقدسي رائد الزغير أحد موظفي لجنة اإلعمار

التابعة لألوقاؼ االسالمية في القدس ،مف مكاف عممو داخؿ المسجد األقصى المبارؾ .واحتجزت قوات
االحتالؿ المتمركزة في باحة باب العمود ظير األحد ( ،)4/22سيدة فمسطينية مف قطاع غزة خالؿ
خروجيا مف القدس القديمة لمتدقيؽ بتصريحيا.
شنت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ اإلثنيف ( ،)4/23حممة اعتقاالت واسعة في بمدة العيسوية ومخيـ
و ّ
شعفاط وسط مدينة القدس المحتمة ،طالت  9مواطنيف ،عمى األقؿ .واعتقمت قوات االحتالؿ مساء

اإل ثنيف ،الشاب رشيد الرشؽ ،بعد اقتحاـ منزلو وتفتيشو في البمدة القديمة بالقدس المحتمة .وأفاد موقع
" "0404العبري ،بأف الشرطة اإلسرائيمية اعتقمت ثالثة شباف قرب مستوطنة "التمة الفرنسية" بالقدس
المحتمة ،بتيمة "االعتداء عمى األعالـ اإلسرائيمية".
واعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،مساء اإلثنيف يوـ الثالثاء ( ،)4/24الطفؿ القاصر محمد سامر
عاما) ،بعد اقتحاـ منزؿ ذويو في بمدة سمواف جنوب المسجد األقصى المبارؾ .كما اعتقمت
سرحاف (ً 14
الشابيف محمد صييب محيسف ،وحساـ سميح عمياف ،مف بمدة العيسوية .فيما أفاد مركز معمومات وادي
عاما) ،ويوسؼ خميؿ
حموة ،بأف قوات االحتالؿ اعتقمت ثالثة أطفاؿ ،ىـ :طارؽ فراس محمد ( ً 15
عاما) ،مف بمدة العيسوية.
عاما) ،وعالء حمداف( ً 16
مصطفى( ً 15
واعتقمت قوات االحتالؿ شابيف فمسطينييف مف بمدة أبو ديس تعتبرىما مف المحرضيف الرئيسييف ضد
جدار العزؿ العنصري ،كما اعتقمت  4شباف آخريف بزعـ العثور عمى دراجة نارية مسروقة وبداخميا عبوة
أنبوبية وزجاجتاف حارقتاف ومفرقعات نارية فييا.

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/4/24 ،
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شؤون االحتالل:
عماف "تحد لمجمس النواب"
نائب أردني :عودة سفير الدولة العبرية إلى ّ

نائبا) الذراع البرلمانية لحزب "جبية العمؿ
أعربت "كتمة االصالح" في مجمس النواب األردني (ً 14
عماف لممارسة عممو.
االسالمي" المعارض عف استيجانيا مف عودة السفير االسرائيمي إلى ّ

وقاؿ عضو كتمة اإلصالح إبراىيـ أبو السيد يوـ الثالثاء ( ،)4/17إف "عودة سفير االحتالؿ ليمارس

يعد تحدياً صارخاً لمجمس النواب "الذي توعد بترحيؿ
ًا
عماف عمؿ مستيجف"
معتبر أف ذلؾّ ،
عممو في ّ

عماف حسب قولو .وقاؿ أبو السيد ،إف "السفير الجديد الذي
الحكومة إذا ما عاد سفير الدولة العبرية "إلى ّ
يحمؿ درجة الدكتوراه في اإلسالـ السياسي ،لكنو قبؿ ذلؾ ،يحمؿ شيادة دولتو بالقتؿ واإلجراـ بحؽ

األطفاؿ والشيوخ والنساء في فمسطيف وآخرىا قتؿ األبرياء في مسيرة العودة في قطاع غزة".

صحيفة القدس المقدسية2018/4/17 ،
يوما لصداقتيا مع الدولة العبرية:
غواتيماال تحدد يوـ النكبة ً
يوما لالحتفاؿ السنوي "بالصداقة مع الدولة العبرية"،
أقرت غواتيماال يوـ الخميس ()4/19
قانونا ُي ّ
ً
ّ
حدد ً
وذلؾ في وقت تستعد البالد لنقؿ سفارتيا مف "تؿ أبيب" إلى القدس المحتمة ،وبموافقة  104أصوات مف
صدؽ عميو الرئيس جيمي
يتعيف أف ُي ّ
نائبا كانوا حاضريف .والقانوف الجديد الذي ال يزاؿ ّ
بيف ً 158

تروج ألنشطة ثقافية عمى
موراليس ،يأمر و ازرة التربية والتعميـ ومؤسسات حكومية أخرى بأف تُنظّـ و" ّ
المستوى الوطني تُذ ّكر بالصداقة والتعاوف والمساعدة بيف شعوب البمديف".

صحيفة القدس المقدسية2018/4/20 ،

رومانيا ستنقؿ سفارتيا في الدولة العبرية إلى القدس بحسب زعيـ الحزب الحاكـ والرئيس ينفي:
أف
أعمف "ليفيو دراغنيا" رئيس الحزب الديموقراطي االجتماعي الحاكـ في رومانيا يوـ الخميس (ّ ،)4/19

حكومة بالده قررت نقؿ سفارة رومانيا في الدولة العبرية إلى القدس المحتمة ،لتحذو بذلؾ حذو الواليات
المتحدة ،وأضاؼ دراغنيا "أعتقد أنو ستكوف ليذا القرار فوائد كبيرة لرومانيا".
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فإف
دور
ووفقًا لزعيـ الحزب االشتراكي الديموقراطي الذي يؤدي ًا
حاسما في تسيير شؤوف السمطة التنفيذيةّ ،
ً
حكومة رئيسة الوزراء فيوريكا دانسيال اعتمدت ليؿ األربعاء "مذكرة حوؿ بداية اإلجراءات لنقؿ السفارة إلى
وردا عمى سؤاؿ وكالة "فرانس برس" ،رفض المتحدث باسـ الحكومة التعميؽ .وقد اعتمدت
القدس"ً .

الحكومة ىذه الوثيقة في غياب وزير الخارجية تيودور ميميسكانو الذي يزور تونس.

استنادا إلى وسائؿ إعالمية ،مف المتوقع أف تُجري رئيسة الوزراء فيوريسا دانسيال زيارة رسمية لمدولة
و ً

العبرية األسبوع المقبؿ .وكانت نائبة وزير الخارجية اإلسرائيمية تسيبي ىوتوفيمي زارت رومانيا األسبوع
الماضي.
وفي سياؽ متصؿ ،رفض الرئيس الروماني كالوس يوىانيس يوـ الجمعة ( ،)4/20فكرة نقؿ سفارة بالده
في الدولة العبرية إلى القدس المحتمة .وأعمنت الرئاسة الرومانية أف رئيس الدولة "لـ ُيبمّغ ولـ يؤخذ رأيو
حوؿ ىذا المسعى" الذي "ال يستند إلى أي تقويـ متيف وصمب" .واعتبر رئيس الدولة أف "مبادرة الحكومة
يمكف أف تش ّكؿ عمى األرجح وفي أحسف االحواؿ بداية عممية تقييـ" ال يمكف أف تنتيي "إال بعد انياء
مفاوضات السالـ" بيف الدولة العبرية والفمسطينييف.

صحيفة القدس المقدسية2018/4/20 ،
عصابات "تدفيع الثمف" تعطب إطارات مركبات وتخط شعارات عنصرية في بيت إكسا
أعطبت عصابات "تدفيع الثمف" ،فجر اإلثنيف ( ،)4/23إطارات عشرات المركبات ،وخطّت شعارات
معادية لمعرب في قرية بيت إكسا المحاصرة بجدار الفصؿ العنصري شماؿ غرب القدس المحتمة .وقاؿ
عضو المجمس القروي محمد عبد العزيز عوض اهلل ،إف مستوطنيف استيدفوا أطراؼ القرية الجنوبية،
وقاموا بإعطاب أكثر مف  20سيارة ،وقاموا بكتابة شعارات "تدفيع الثمف" ،والموت لمعرب ،وغيرىا مف
الشعارات العنصرية المعادية لمعرب.
إلى ذلؾ قاؿ عضو المجمس القروي نعيـ غيث ،إف اعتداءات المستوطنيف تكررت ،حيث أحرقوا في وقت
سابؽ مركبتيف تع وداف ألبنائو في المرة األولى ،ثـ أعتدوا عمى مسجد القرية ،وحاولوا إحراقو ،ولكنيـ لـ
يتمكنوا مف ذلؾ ،واكتفوا بخط شعارات عنصرية ،واالعتداء الثالث كاف استيدؼ  10مركبات في حي
البرج شرؽ القرية ،والرابع سجؿ الميمة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/4/23 ،
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ىؿ يعزز "الحريديـ" سيطرتيـ عمى القدس المحتمة بػ"إيمي يشاي"؟
يسعى الحريديـ لتعزيز سيطرتيـ عمى مدينة القدس المحتمة عبر ترشيح زعيـ حزب "شاس" السابؽ "إيمي
يشاي" ،لترأس بمدية االحتالؿ في القدس المحتمة.
عددا مف حاخامات الييودي الشرقييف يعمموف عمى دعـ يشاي،
وقالت صحيفة "يسرائيؿ ىيوـ" إف ً

وأوضحت الصحيفة أف مخطط الحاخامات لو ىدفاف أساسياف ،أوليما سيطرة الحريديـ عمى مدينة القدس،
حاليا ،وعدـ خسارة األصوات
ودرء الخطر عف حزب "شاس" ،الذي يتزعمو وزير الداخمية أرييو درعي ً

لصالح حزب "يشاي" في حاؿ خاض انتخابات "الكنيست" مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أف أحزاب الحريديـ في "الكنيست" (شاس وييدوت ىتوراة) توصموا إلى تفاىمات مع
مرشحا توافقيا لرئاسة بمدية االحتالؿ بالقدس ،دوف
رئيس الحكومة ،بنياميف نتنياىو ،بموجبيا يدعموف
ً

الخوض في تفاصيؿ أو ىوية المرشح.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/4/23 ،
استطالع :تراجع "الميكود" لممرة األولى
كشؼ استطالع لمرأي أجري لصالح القناة اإلسرائيمية الثانية أف حزب "الميكود" ،تراجع لممرة األولى بعد
سمسمة استطالعات أظيرت تقدمو بشكؿ متواصؿ.
متصدرا ،لكنو تراجع
وبيف استطالع ،بثت القناة نتائجو مساء اإلثنيف ( ،)4/24أف حزب "الميكود" بقي
ّ
ً

مقعدا ،و"المعسكر الصييوني"
مقعدا ،فيما حصؿ حزب "ىناؾ مستقبؿ" (يميف وسط) عمى ً 20
إلى ً 28
مقعدا.
مقعدا ،وحافظت "القائمة المشتركة" (أحزاب عربية واسرائيمية) عمى ً 12
"يسار" عمى ً 14

مقعدا ،بما
وحوؿ الخريطة الحزبية في الكنيست ،أظير االستطالع حصوؿ األحزاب اليمينية عمى 60
ً

مقعدا لكتؿ اليسار-
فييا حزب "كمنا" (يميف وسط) ،الذي يتزعمو وزير المالي موشيو كحموف ،مقابؿ ً 52
وسط ،فيما حققت عضو كنيست انشقت عف حزب "إسرائيؿ بيتنا" مفاجأة بحصوؿ حزب قررت تأسيسو

وخوض االنتخابات كزعيمة لو عمى  8مقاعد ،لتشكؿ بذلؾ الكتمة التي تمثؿ بيضة الميزاف في
"الكنيست" ،خاصة أنيا لـ تحدد بعد إف كانت ستنضـ لكتمة اليميف ،أـ لكتمة اليسار-وسط.
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وقررت أورلي ليفي أبوكسيس ،االنشقاؽ عف حزب "إسرائيؿ بيتنا" (يميني) ،قبؿ عاميف ،إثر انضماـ
جديدا ،لـ تحدد اسمو وال توجيو السياسي بعد،
الحزب لالئتالؼ الحكومي ،وأعمنت أنيا ستشكؿ حزًبا
ً
لخوض االنتخابات البرلمانية المقبمة.

وسيحصؿ حزب "البيت الييودي" (يميني استيطاني) ،الذي يقوده وزير التعميـ اإلسرائيمي نفتالي بينيت،
عمى  10مقاعد ،وحزب "ييدوت ىتوراه" (ديني صييوني) ،عمى  7مقاعد ،و 6مقاعد لكؿ مف حزب
"كمنا" و"ميرتس" (يسار) .و 5مقاعد لحزب "إسرائيؿ بيتنا" (يميني) ،بقيادة وزير الدفاع افيغدور ليبرماف.
و 4مقاعد لحركة "شاس" (جماعة دينية متشددة).
مقعدا ،وبمغ أقصى عدد مقاعد حصؿ عميو في
وكاف حزب "الميكود" ،حصؿ في آخر استطالع عمى ً 30
مقعدا ،لكنو تراجع إلى  28في االستطالع األخير .ويفترض أف تجري
استطالعات الشيور األخيرة ً 34
االنتخابات البرلمانية في إسرائيؿ نياية  ،2019إف لـ تجر انتخابات مبكرة.

صحيفة القدس المقدسية2018/4/24 ،
عائمة الشييد أبو خضير ترفع دعوى تعويض جديدة ضد قتمة نجميا
ذكرت القناة العبرية العاشرة ،يوـ الثالثاء ( ،)4/24أف عائمة الطفؿ محمد أبو خضير مف القدس رفعت
مف جديد دعوى قضائية ضد المستوطنيف الثالثة الذيف قتموا نجميا في شير تموز/يوليو مف عاـ .2014
ماليا بعد أف رفضت محكمة "الصمح" في القدس ىذا الطمب
وبحسب القناة ،فإف العائمة طمبت
تعويضا ً
ً

إلى جانب طمب ىدـ منازؿ القتمى الثالثة كما تفعؿ ضد الفمسطينييف بتيمة "اإلرىاب".

صحيفة القدس المقدسية2018/4/24 ،
التفاعل مع القدس:
األوقاؼ تشارؾ بندوة "القدس تراث ال ينسى" في القاىرة
شارؾ عميد مؤسسة احياء التراث والبحوث االسالمية ،الوكيؿ في و ازرة االوقاؼ والشؤوف الدينية خميؿ
الرفاعي ،يوـ األربعاء ( ،)4/18في ندوة عقدىا األزىر الشريؼ ،بعنواف" :القدس تراث ال ُينسى" .ودعا
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الرفاعي في كممة ألقاىا نيابة عف وزير االوقاؼ والشؤوف الدينية الشيخ يوسؼ ادعيس ،الحاضريف إلى
نصرة القدس بزيارتيا وترويج اسماء معالميا التاريخية ،وطالب الرفاعي بتكثيؼ زيارة القدس.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/4/18 ،
االتحاد األوروبي :ال تغيير عمى دعمنا المالي لمسمطة الفمسطينية
ذكر موقع "يديعوت أحرونوت" ،مساء األربعاء ( ،)4/18أف البرلماف األوروبي في بروكسؿ وافؽ عمى
وصاعدا لف
تغيير قانوف تمويؿ السمطة الفمسطينية عبر برنامج "بيغاس" .وبحسب الموقع ،فإنو مف اآلف
ً
مشير إلى أف
ًا
ينقؿ االتحاد األوروبي أمواؿ المساعدات لمسمطة الفمسطينية مف أجؿ "تعميـ الكراىية".

"االتحاد" سيحتاج إلى ضماف استخداـ األمواؿ لألغراض "السممية" فقط.

وفي السياؽ ،قاؿ الناطؽ باسـ االتحاد األوروبي في األراضي الفمسطينية ،شادي عثماف ،إف ما نشره
اإلعالـ العبري "غير دقيؽ" .وشدد عثماف في حديث لوكالة "قدس برس" يوـ الخميس ( ،)4/19عمى أف
االتحاد "سيواصؿ تقديـ مساعداتو لمفمسطينييف كالمعتاد ،دوف أي تراجع في المبمغ السنوي المخصص".
وأوضح عثماف أف االتحاد سيقدـ لمفمسطينييف خالؿ العاـ الجاري  300مميوف دوالر؛ نصفيا ستخصص
حوؿ  100مميوف دوالر
لرواتب موظفي الحكومة الفمسطينية والمخصصات االجتماعية ،في حيف ستُ ّ
مميونا لدعـ مشاريع البنية التحتية.
لوكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف "أونروا" ،و50
ً

المركز الفمسطيني لإلعالـ +صحيفة القدس المقدسية2018/4/19 ،

 4شيداء ونحو  450إصابة في الجمعة الرابعة مف مسيرة العودة:
أعمنت و ازرة الصحة في غزة ،استشياد أربعة مواطنيف بينيـ طفؿ ،برصاص االحتالؿ أثناء مشاركتيما
اطنا عمى األقؿ ،اختناقًا بالغاز ،أو
في الجمعة الرابعة ( )4/20مف مسيرات العودة .فيما أصيب  450مو ً
برصاص االحتالؿ.

صحيفة القدس المقدسية2018/4/20 ،
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توأمة بيف المسجد األقصى ومسجد "والية" بماليزيا:
قاؿ الشيخ عكرمة صبري ،خطيب المسجد األقصى المبارؾ ،رئيس الييئة اإلسالمية العميا لحماية
المقدسات ،إف الييئة قد وافقت عمى عالقة توأمة بيف األقصى ومسجد "والية" في ماليزيا.
ويقع مسجد والية عمى ىضبة صغيرة وسط كوااللمبور ،وقد بني في الفترة بيف عاـ  1998و 2000عمي
فف العمارة العثماني الذي يعود إلى القرف الػ .16ويحتوي المسجد عمى 22
مساحة خمسة ىكتارات عمى ّ

قبة بأحجاـ مختمفة ويقع داخؿ حديقة منسقة تحيط بو قناة مائية ويتسع لنحو  17ألؼ مصؿ.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/4/20 ،
اإلدارة األميركية تمغي مصطمح "األراضي المحتمة" مف تقريرىا السنوي عف حقوؽ اإلنساف
استخدمت و ازرة الخارجية األميركية في تقريرىا السنوي عف حقوؽ اإلنساف في أنحاء العالـ ،مصطمح
"الضفة الغربية وقطاع غزة" بدالً عف "األراضي المحتمة" .واعتبرت الخارجية األميركية التقارير عف خرؽ
سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي لحقوؽ اإلنساف الفمسطيني ،بمثابة "ادعاءات" و"تيـ".
وخالفًا لمتقارير السابقة ،فإف الفصؿ الذي يتناوؿ "الدولة العبرية واألراضي المحتمة" ،أطمؽ عميو "الدولة
العبرية ،ىضبة الجوالف ،الضفة الغربية وقطاع غزة" .و ّادعت الخارجية األميركية أف الحديث عف "تغيير
تقني تـ تبنيو في الشيور األخيرة مف قبؿ عدة وكاالت وىيئات في اإلدارة األميركية".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/4/21 ،
عريقات :اإلدارة األميركية بدأت بتنفيذ ما تسمى "صفقة القرف"
قاؿ أميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ،إف اإلدارة األميركية بدأت فعالً بتنفيذ ما
تسمية بػ"صفقة القرف" ،مف خالؿ اعترافيا بالقدس "عاصمة" لمدولة العبرية ،واعتزاميا نقؿ سفارتيا إلييا
منتصؼ آيار/مايو المقبؿ.
اعيا "لمسالـ" منذ إعالف ترمب األخير ،إلى جانب
وأوضح عريقات أف اإلدارة األميركية لـ تعد شري ًكا ور ً

حجبيا لمخصصات وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف "األونروا" ،وتطبيؽ القانوف اإلسرائيمي عمى
المستوطنات االسرائيمية ،معتب ار أف ذلؾ يدخؿ في إطار اإلمالءات ال المفاوضات.
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رسميا باسـ
ووصؼ عريقات المبعوث األميركي إلى الشرؽ األوسط جيسوف جرينبالت بانو أصبح متحدثًا
ً

الحكومة اإلس ارئيمية ،كما استنكر استمرار التحريض الذي تمارسو سفيرة الواليات المتحدة في األمـ
المتحدة "نيكي ىايمي" ،وتشجيعيا المستمر لالحتالؿ بارتكاب مزيد مف الجرائـ وتعيدىا بحمايتو ،وتيديدىا
الدوؿ التي تساند القضية الفمسطينية .وطالب عريقات العالـ بتوفير حماية دولية لشعبنا ،ومحاسبة
إسرائيؿ ومساءلتيا عمى جرائميا.
وأشار عريقات إلى أف المجمس الوطني يجب أف ُيعقد ،حتى يقرر البرنامج السياسي ،فيناؾ استحقاقات

كبيرة عمينا ،وألف ق اررات مف المجمس المركزي بتحديد العالقة مع الدولة العبرية السياسية واألمنية
واالقتصادية ،واقرار برنامج سياسي باالنتقاؿ مف السمطة إلى الدولة ،ال تتـ دوف عقد المجمس الوطني
واالتفاؽ عمى تنفيذ استراتيجيات العمؿ.
وحوؿ مخرجات وق اررات القمة العربية التي عقدت في المممكة العربية السعودية ،شدد عريقات عمى
ضرورة أف يتـ خالؿ الفترة المقبمة وضع ما تـ االتفاؽ عميو موضع التنفيذ ضمف جدوؿ زمني وآلية
محددة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/4/21 ،
عباس  :لف نسمح لترمب أو غيره إعالف "القدس عاصمة لمدولة العبرية"
أكد الرئيس محمود عباس ،يوـ السبت ( ،)4/21أف الجانب الفمسطيني "لف يسمح" لمرئيس األمريكي
دونالد ترمب أو غيره مف الرؤساء إعالف القدس "عاصمة" لمدولة العبرية .وقاؿ عباس لدى لقاءه مع وفد
طبي عربي ،في مقر الرئاسة براـ اهلل "كذلؾ لف نسمح ألي دولة بنقؿ سفارة بالدىا إلى القدس قبؿ
الح ّؿ".
مشير إلى
ًا
وأضاؼ" ،عندما يأتي الح ّؿ فإف شرقي القدس الشقية لنا ،وغربييا القدس ليـ" (الدولة العبرية)،

أف "شرقي القدس عاصمة الدولة الفمسطينية ميد الديانات الثالث اإلسالمية والمسيحية والييودية وستكوف
مفتوحة لكؿ األدياف لتمارس شعائرىا بكؿ حرية" .كما أكد عباس أف "كؿ شيء عندنا جاىز إلقامة دولتنا
الفمسطينية المستقمة ،ومشكمتنا فقط مع االحتالؿ اإلسرائيمي والدعـ المطمؽ الذي تقدمو الواليات المتحدة
لمدولة العبرية".

صحيفة القدس المقدسية2018/4/21 ،
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العاىؿ األردني يدعو إلى تكثيؼ الجيود الدولية إلعادة تحريؾ "عممية السالـ"
جدد العاىؿ األردني الممؾ عبداهلل الثاني ،خالؿ لقاء مع وفد مف مركز دراسات أمريكي متخصص
بػ"عممية السالـ" يوـ األحد ( ،)4/22التأكيد عمى ضرورة "تسوية" قضية القدس ضمف إطار "الحؿ
داعيا إلى تكثيؼ الجيود الدولية إلعادة تحريؾ "عممية السالـ".
النيائي لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي"ً ،

وفي السياؽ ،جددت الحكومة األردنية يوـ الخميس ( ،)4/19عمى لساف الناطؽ باسميا محمد المومني،

ار
موقفيا الرافض لقرار الرئيس االمريكي دونالد ترمب بنقؿ السفارة األمريكية إلى القدس ،واعتبرتو قرًا
باطالً منعدـ األثر قانوناً.

صحيفة القدس المقدسية2018/4/22 ،
ميركؿ :لف نقتدي بواشنطف وننقؿ سفارتنا إلى القدس
أكدت المستشارة األلمانية انغيال ميركؿ رفض إمكانية أف تقتدي بالدىا بواشنطف وتنقؿ سفارتيا مف "تؿ
أبيب" إلى القدس المحتمة .وقالت ميركؿ ،ضمف مقابمة مع قناة تمفزيوف إسرائيمية ،يوـ األحد (،)4/22
وبناء عمى ذلؾ يتـ توضيح وضع القدس".
"عمينا أف نعمؿ مف أجؿ حؿ الدولتيف،
ً

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/4/22 ،

"الجنائية الدولية" تقبؿ شكوى فمسطينية ضد جرائـ االحتالؿ
قبمت محكمة الجنايات الدولية قضية رفعيا مركز "أبو جياد لشؤوف الحركة األسيرة" في جامعة القدس
ببمدة أبو ديس شرقي القدس المحتمة ،ضد الجيش اإلسرائيمي .وقاؿ فيد أبو الحاج ،مدير المركز ،يوـ
اإلثنيف ( ،)4/23إف المحكمة الجنائية الدولية ،قبمت قضية كاف قد تقدـ بيا نياية كانوف األوؿ/ديسمبر
وبيف أبو الحاج ،أنو "قدـ ممفًا متكامالً حوؿ
 2017عمى إثر اقتحاـ قوة "إسرائيمية" لمركزه وتدميرهّ .

خاصا ،حيث تـ
طابعا
جريمة اقتحاـ وتدمير وسرقة مقتنيات المركز" .وأضاؼ ":تمؾ الجريمة تحمؿ
ً
ً
استيداؼ جزء مف التراث العالمي واإلنساني ،يحوي عمى مجيود ثقافي فكري وفني تراثي لإلنساف
الفمسطيني المعاصر" .وأوضح أف كؿ المتاحؼ والمراكز الموسوعية في العالـ "محمية وفؽ القوانيف
الدولية والمحمية".

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/4/23 ،
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أبو ردينة :أية خطة بديمة عف قياـ دولة فمسطينية وعاصمتيا القدس بمقدساتيا لف تُقبؿ
قاؿ الناطؽ الرسمي باسـ الرئاسة نبيؿ أبو ردينة ،يوـ الثالثاء ( ،)4/24إف أية محاولة لترويج أفكار
مشبوىة ومف أي جية كانت ،وتحت أي شعارات غامضة ومواقؼ غير نيائية ،لف تكوف ليا قيمة ،أو
جدوى.
وتابع :مف دوف إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة ،وعاصمتيا شرقي القدس عمى حدود  ،1967و"حؿ
عادؿ" لقضية الالجئيف ،ألنيا قضايا مركزية ،وليست طارئة ،وجميع الحموؿ المؤقتة واألفكار الغامضة
ستنتيي ،واف أية عروض ومف أية جية كانت إقميمية أو دولية ،ال تمبي الحقوؽ المشروعة لشعبنا
الفمسطيني لف ترى النور ،ولف تكوف ليا أية شرعية .أكد الناطؽ الرسمي باسـ الرئاسة ،أف القدس
بمقدساتيا ستبقى عنواف اليوية الفمسطينية ،وىي مفتاح تحقيؽ السالـ ،واألمف ،واالستقرار ،في المنطقة
والعالـ.
وختـ أبو ردينة بالقوؿ :نجدد التأكيد عمى أف أية افكار وىمية وغير واضحة ستكوف بمثابة محاوالت
عبثية ،وستدخؿ المنطقة والعالـ في مزيد مف التوتر وعدـ االستقرار.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/4/24 ،
مقاالت وحوارات:
محمموف :القادة العرب لف يخاطروا بعالقاتيـ مع واشنطف مف أجؿ القدس
يستبعد محمموف اف يذىب قادة الدوؿ العربية أبعد مف إعالنيـ األخير خالؿ قمتيـ السنوية عف رفضيـ
لقرار واشنطف حياؿ القدس ،نظ ار لقمة الخيارات المتاحة ليـ قبؿ شير مف موعد نقؿ السفارة االميركية الى
المدينة التي تقع في صمب أحد أطوؿ الصراعات في الشرؽ األسط.
كما اف الدوؿ العربية الكبرى وفي مقدميا السعودية ،بدت في القمة التي استضافتيا الظيراف األحد غير
مستعدة لممخاطرة بعالقاتيا القوية مع ادارة الرئيس االميركي دونالد ترمب في ظؿ مواجية اقميمية مستمرة
مع الخصـ األكبر :ايراف.
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وقاؿ الخبير في شؤوف الشرؽ األوسط في "المعيد الفرنسي لمعالقات الدولية" دوني بوشار لوكالة فرانس
برس "بشكؿ عاـ ،غالبا ما تكوف القمـ العربية خطابية أكثر منيا عممية ،وال أظف اف األمر سيتخطى
العامؿ الخطابي" بعد قمة الظيراف.
وأضاؼ "بالنسبة الى السعودية ،فاف األولوية ىي لمعالقة مع واشنطف".
الموحدة" ،في حيف يطالب الفمسطينيوف بأف تكوف
وتعتبر إسرائيؿ القدس بشطرييا عاصمتيا "األبدية و ّ

القدس الشرقية عاصمة لدولتيـ المنشودة.

وكاف ترمب أثار غضب الفمسطينييف حيف أعمف في كانوف االوؿ/ديسمبر الماضي اعترافو بالقدس
عاصمة السرائيؿ ونيتو نقؿ السفارة االميركية الييا في أيار/مايو المقبؿ.
ويشكؿ ىذا القرار قطيعة مع نيج دبموماسي تبنتو الواليات المتحدة طواؿ عقود .وكانت اسرائيؿ احتمت
الجزء الشرقي مف مدينة القدس في عاـ  ،1967وأعمنتيا عاصمتيا في  1980في خطوة لـ يعترؼ بيا
المجتمع الدولي وضمنو الواليات المتحدة.
وترى المحممة السياسية الفمسطينية نور عودة انو لـ تكف ىناؾ توقعات كبيرة قبؿ انعقاد القمة العربية
حياؿ كيفية تعامؿ القادة العرب مع ىذا القرار.
وأوضحت "الناس العاديوف ،والسياسيوف ،يدركوف حجـ المشاكؿ ( )...العربية ،واف الحكومات العربية لف
تواجو ترمب".
وأطمؽ عمى اجتماع الظيراف تسمية "قمة القدس" .وندد العاىؿ السعودي الممؾ سمماف بف عبد العزيز في
الجمسة االفتتاحية بقرار الواليات المتحدة ،ولحقو في ذلؾ زعماء دوؿ عربية آخروف .كما أعمف الممؾ
سمماف عف تبرعات بقيمة  150مميوف دوالر لمقدس و 50مميوف دوالر لالجئيف الفمسطينييف.
وفي ختاـ القمة ،ا ّكد المجتمعوف في بياف انيـ يرفضوف القرار االميركي ،معتبريف انو "غير شرعي".
وقاؿ مسؤوؿ عربي لفرانس برس مشترطا عدـ الكشؼ عف اسمو ،اف "حتى أقرب حمفاء واشنطف
(الرياض وأبوظبي والقاىرة) يدركوف جيدا انيـ ال يممكوف الكثير مف الخيارات الدبموماسية".
وأضاؼ المسؤوؿ "ىدفيـ تحسيف موقؼ الفمسطينييف قدر االمكاف ،انما لف يذىبوا الى حد المواجية مع
االدارة" األميركية.
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ومف جيتو اعتبر الوزير السابؽ غساف الخطيب نائب رئيس جامعة بيرزيت اف قادة الدوؿ العربية "ليسوا
عمى استعداد لممخاطرة بعالقاتيـ مع الواليات المتحدة".
ويأتي القرار االميركي حوؿ القدس في وقت تشيد عالقة ادارة ترمب بالسعودية واالمارات ودوؿ عربية
اخرى ،تقاربا كبي ار بعد سنوات مف الجفاء مع إدارة الرئيس األسبؽ باراؾ اوباما عمى خمفية الموقؼ مف
طيراف ،الخصـ األكبر لمرياض.
وتخوض السعودية وايراف منذ سنوات صراعات بالوكالة في الشرؽ االوسط ،مف سوريا واليمف ،الى
العراؽ ولبناف .وتساند إدارة ترمب السعودية في ىذه المواجية ،حتى انيا ذىبت الى حد التمويح بامكانية
تمزيؽ االتفاؽ النووي الموقع بيف ايراف ودوؿ غربية في عيد اوباما.
ويرى خميؿ حرب مدير تحرير موقع "جورناؿ" المتخصص بأخبار دوؿ الخميج اف "السعودية واالمارات
مف الدوؿ العربية األساسية التي تشعر منذ االتفاؽ النووي مع ايراف ( )2015اف واشنطف لـ تاخذ
باالعتبار ىواجسيا مف الحضور االيراني القوي في المنطقة".
وتابع اف ىاتيف الدولتيف تحاوالف اآلف "دفع إدارة ترمب ( )...لمراجعة الموقؼ االميركي مف االتفاؽ
النووي .وفي لحظة سياسية كيذه ،ال تريد الرياض احراج او اغضاب االميركي".
بدوره يقوؿ المحمؿ كريـ بيطار مف "معيد العالقات الدولية واالستراتيجية" ومقره باريس اف السعودية
وحمفاءىا "يشعروف بالقمؽ مف التيديد االيراني ،ويعتبروف اف عمييـ تنسيؽ جيود مكافحة ايراف عبر
الواليات المتحدة ،واسرائيؿ".
وفي خضـ الجدؿ الذي أثاره قرار ترمب بشاف القدس ،حذر مراقبوف مف اف الخطوة قد تؤدي الى أعماؿ
عنؼ جديدة في المنطقة .اال اف بوادر انفتاح عمى اسرائيؿ ،ودعوات غير مسبوقة لمسالـ مع الدولة
العبرية ،بدأت تخرج الى العمف.
وقاؿ ولي العيد السعودي األمير الشاب محمد بف سمماف ( 32عاما) في مقابمة مع مجمة "ذي أتالنتيؾ"
االميركية قبؿ نحو اسبوعيف اف لالسرائيمييف الحؽ في اف تكوف ليـ أرضيـ ،معتب ار انو إذا تحقؽ السالـ
"فستكوف ىناؾ الكثير مف المصالح بيف اسرائيؿ ودوؿ مجمس التعاوف الخميجي".
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واتصؿ الممؾ سمماف بالرئيس االميركي بعد ساعات مف ىذه التصريحات ،ليجدد موقؼ المممكة "تجاه
القضية الفمسطينية والحقوؽ المشروعة لمشعب الفمسطيني في قياـ دولتو المستقمة وعاصمتيا القدس".
وعشية قمة الظيراف ،نشرت صحيفة "الرياض" مقاال لنائب لرئيس تحريرىا بعنواف "قمة الظيراف ..سالـ
مع اسرائيؿ ومواجية مع ايراف" ،اعتبر فيو اف "عمى العرب أف يدركوا أف إيراف أخطر عمييـ مف
إسرائيؿ".
وأضاؼ في دعوة غير مسبوقة في صحيفة سعودية "ال خيار أماـ العرب سوى المصالحة مع إسرائيؿ،
وتوقيع اتفاقية سالـ شاممة ،والتفرغ لمواجية المشروع اإليراني في المنطقة".

صحيفة القدس المقدسية2018/4/17 ،
قانونا عنصرًيا لحسـ "الصراع" وفؽ رؤية اليميف االستيطاني
"مدار"" :الكنيست" أقرت ً 54

قاؿ المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية "مدار" ،إف "الكنيست" ،البرلماف اإلسرائيمي ،استمرت في
نيجيا المتسارع في طرح وتمرير تشريعات عنصرية تستيدؼ الفمسطينييف ،وأخرى معادية لحؿ الدولتيف
ومرسخة لالستيطاف وموجية لتمرير الضـ.
ووفقا لمتقرير السنوي الثالث حوؿ القوانيف العنصرية والداعمة لالحتالؿ واالستيطاف ،الصادر عف المركز،
والذي عرض خالؿ ندوة عقدت اليوـ األربعاء في مقر المركز بمدينة راـ اهلل ،بمغ عدد القوانيف التي
عالجتيا "الكنيست" العشريف خالؿ الفترة الممتدة ما بيف الدورة الصيفية  2015وحتى الدورة الشتوية
 185 ،2018قانونا ،بينيا  54قانونا أقرت أو دخمت مسار التشريع ،ما يؤكد مساعي الحكومة
اإلسرائيمية المثابرة لحسـ الصراع وفؽ رؤية اليميف االستيطاني المييمف.
وأظير التقرير أنو منذ لحظة فوز دونالد ترمب باالنتخابات الرئاسية األميركية ،سارع االئتالؼ الحاكـ في
إسرائيؿ بدفع قوانيف الضـ الزاحؼ لمضفة الغربية ومستوطناتيا.
وقالت المديرة العامة لممركز ىنيدة غانـ ،إف تقرير القوانيف يعكس عمميا نيجا قائما في حكومات بنياميف
نتنياىو الثالثة األخيرة ،وبالذات الحكومة الحالية لما تتيحو تركيبتيا ،ييدؼ إلى حسـ الصراع وفؽ رؤية
يمينية استيطانية ،تيدؼ إلى إغالؽ المجاؿ أماـ حؿ الدولتيف بصيغة مقبولة عمى الجانب الفمسطيني.
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بينما قاؿ معد التقرير الباحث برىوـ جرايسي ،إف المشيد السياسي بات يبرز شبو اإلجماع الصييوني
حوؿ القوانيف التي تقضي عمى الحؽ الفمسطيني في وطنو وعمى وطنو .وىذا تعزز أكثر بعد وصوؿ
ترمب وفريقو إلى البيت األبيض ،إذ إف التوجيات السياسية الظاىرة ىناؾ ،ساعدت عمى محو بعض
االستثناءات التي كنا نراىا لدى بعض النواب.
وأضاؼ جرايسي ،أف االحصائيات التي يعرضيا التقرير تسجؿ الذروة تمو الذروة ،ويتبيف أف ال قاع
لمحضيض ،وما نراه وكأنيا مشاريع قوانيف ليست واقعية ،وال أمؿ ليا بدخوؿ مسار التشريع ،فإف حاليا
سيتغير الحقا ،ألف قسما كبي ار مف القوانيف التي أقرتيا "الكنيست" ،كانت في إطار "غير المعقوؿ" حتى
سنوات قميمة ماضية.
بدوره ،قاؿ النائب في "الكنيست" عف القائمة العربية المشتركة يوسؼ جباريف ،إف التقرير يكشؼ عمؽ
تورط الييئة التشريعية "الكنيست" ،في ترسيخ البرنامج السياسي لميميف اإلسرائيمي ،وفرض تشريعات
مرور
ًا
بدءا بالتشريعات حوؿ تيويد القدس،
تيدؼ إلى ترجمة ىذا البرنامج المتطرؼ إلى خطوات عمميةً ،
بالتشريعات حوؿ توسيع االستيطاف ،وصوًال لمتشريعات المعادية لممواطنيف الفمسطينييف.

مف جانبو ،قاؿ المدير العاـ لمييئة الفمسطينية المستقمة لحقوؽ اإلنساف عمار دويؾ ،إف القانوف الدولي
يمكف توظيفو في مواجية سياسات واجراءات الدولة العبرية ،خاصة وأف موقفو واضح إزاء الحقوؽ
الفمسطينية.
وأوضح أف ما يجري في "الكنيست" مف تسارع في سف قوانيف بخصوص االستيطاف ،ال ينفصؿ تاريخيا
عما ىو قائـ في ىذا المجاؿ منذ تأسيس اسرائيؿ ،واف كاف ىناؾ تناـ في كـ القوانيف.
ونوه لضرورة تبني الحركة الوطنية الفمسطينية خطابا حقوقيا يرتبط بالقانوف الدولي.
وبيف التقرير الذي يصدر بدعـ مف دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفمسطينية ،أف األعواـ الثالثة
لموالية البرلمانية ،شيدت معالجة  185قانونا عنصريا وداعما لالحتالؿ واالستيطاف .حيث تـ إقرار ما
مجموعو  32قانونا بالقراءة النيائية ،و 26قانونا رسميا ،و 6قوانيف تـ إدراجيا كبنود ضمف  4مف
القوانيف الػ  .26في حيف أف  4قوانيف تـ إقرارىا بالقراءة األولى ،و 18قانونا بالقراءة التمييدية ،بينيا 3
قوانيف مجمدة ،و 131مشروع قانوف ما تزاؿ مدرجة عمى جدوؿ األعماؿ.
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وفي العاـ البرلماني الثالث وحده ،تـ إقرار  6قوانيف بالقراءة النيائية ،يضاؼ ليا قانوناف تـ دمجيما بأحد
القوانيف كبنديف .كما أقر قانوناف بالقراءة األولى .في حيف أقرت "الكنيست"  7قوانيف بالقراءة التمييدية،
وأخطرىا قانوف "القومية" .وأدرج النواب  38قانونا في ذات الفترة ،في معظميا قوانيف عقابية ضد
الفمسطينييف في الضفة الغربية والقدس المحتمة ،وتضييؽ العمؿ السياسي ،وترسيخ التمييز.
وبيف التقرير ،أنو منذ بدء والية "الكنيست" الػ 20الحالية ،عالجت  43قانونا لغرض الضـ المباشر وغير
المباشر لمضفة المحتمة كميا ،أو المستوطنات .وأوضح أف ىذا ال يشمؿ مشاريع القوانيف الستة التي تـ
إدراجيا ،ومنيا ما دخؿ مسار التشريع وأقر ،وكميا تتعمؽ بقانوف سمب ونيب األراضي الفمسطينية بممكية
خاصة.
ويتضح مف رصد دقيؽ ألداء المعارضة البرلمانية ،أف المعارضة الحقيقة تقتصر عمى كتمة "القائمة
العربية المشتركة" بنوابيا الػ  ،13وكتمة "ميرتس" بنوابيا الخمسة .في حيف يبيف التقرير تزايد مشاركة
كتمتي "المعسكر الصييوني" ( 24نائبا) ،وكتمة "يوجد مستقبؿ" ( 11نائبا) ،في ىذه الفئة مف القوانيف،
وبالذات "يوجد مستقبؿ" ،التي بات كؿ نوابيا الػ  11متورطيف بقسـ كبير مف ىذه القوانيف.
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تقرير :االحتالؿ يستخدـ االستثمار وسيمة لتمرير مخططات استيطانية
أظير تقرير فمسطيني رسمي ،أف حكومة االحتالؿ تستخدـ االستثمار كوسيمة لتمرير مخططاتيا
االستيطانية الرامية لضـ الضفة الغربية المحتمة إلى سيادتيا؛ مف خالؿ ضخ استثمارات ضخمة في
المستوطنات الييودية القائمة عمى أراضي الفمسطينييف في الضفة بشكؿ يفوؽ االستثمارات في األراضي
المحتمة عاـ .1948
وبيف التقرير الصادر عف "المكتب الوطني لمدفاع عف األرض ومقاومة االستيطاف" التابع لمنظمة التحرير
الفمسطينية ،قياـ الحكومة الصييونية بتخصيص مبمغ  417مميوف شيقؿ ( 117مميوف دوالر أمريكي)
لصالح تعزيز االستيطاف في منطقة البحر الميت (شرقي الضفة) ،بيدؼ جذب المزيد مف المستوطنيف
وتيويد مناطؽ األغوار المحتمة.
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وبررت حكومة االحتالؿ البناء االستيطاني وتعزيزه بػ "مساعييا لمواجية ظاىرة الجفاؼ التي تؤثر عمى
حياة المستوطنيف في المنطقة وعمى تراجع دور السياحة في تمؾ المنطقة".
مف جانبو ،قاؿ رئيس مجمس "تمار" اإلقميمي االستيطاني ،دوؼ التينوؼ"،إف مشروع البحر الميت
سيكوف بمثابة حبؿ النجاة إلنقاذ المنطقة ولمواصمة تطوير مستوطنات البحر الميت ،باعتبار أف البحر
ىو ثروة قومية ال بديؿ ليا" ،عمى حد قولو.
ويواصؿ االحتالؿ مساعيو لفرض سيادتو عمى الضفة الغربية المحتمة مف خالؿ ضـ المناطؽ المصنفة
"ج" (ما يشكؿ  60بالمائة مف مساحة الضفة) ،أو ضـ مناطؽ القدس المحتمة بما فييا المستوطنات
الشرقية "معاليو أدوميـ" وغيرىا.
أي حمـ لمفمسطينييف بدولة مستقمة ذات سيادة ،وترسيخ "دولة
ومف شأف المخططات اإلسرائيمية" إجياض ّ

الكانتونات" في الضفة التي ستصبح معزولة بيف مستوطنات تحتؿ الجزء األكبر مف أراضييا.

ووفؽ إحصائيات رسمية تضاعؼ االستيطاف أربع مرات ىذا العاـ مقارنة بالعاـ الماضي ،حيث أعمف
عف بناء  16ألؼ وحدة استيطانية توزعت بيف  160مستوطنة ونحو  120بؤرة استيطانية في الضفة
الغربية والقدس المحتمة.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/4/21 ،
مجددا في بيت إكسا:
إرىاب المستوطنيف يضرب
ً

بالؿ غيث كسواني

تشيد االياـ األخيرة تزايدا في ىجمات المستوطنيف اإلرىابية ضد الفمسطينييف في عديد مف القرى ،وىذه
اليجمات تكوف عمى شكؿ موجات منظمة بدأت الموجة األخيرة مف قرية جيت بمحافظة قمقيمية ثـ امتدت
إلى قرى عقربا والمبف وبوريف بمحافظة نابمس ،وبعد ذلؾ طالت قرية برقة بمحافظة راـ اهلل وىا ىي اليوـ
صباحا تضرب بيت إكسا شماؿ غرب القس.
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وأعطبت عصابات "تدفيع الثمف" فجر اليوـ االثنيف إطارات عشرات المركبات وخطت شعارات معادية
لمعرب في قرية بيت إكسا المحاصرة بجدار الفصؿ العنصري شماؿ غرب القدس المحتمة.
إرىاب المستوطنيف أصبح منظماً بشكؿ الفت ،وقاؿ المواطف خالد مصطفى" :استفقنا اليوـ عمى وقع
الجريمة النكراء التي باتت تيدد حياة وأطفالنا إضافة إلى استيداؼ مركباتنا ومنازلنا" ،مطالبا الجيات
المختصة بالتدخؿ مف أجؿ تعريؼ العالـ بمعاناة أىالي القرى الميمشة والمعزولة والمستيدفة مف
االحتالؿ وتحديدا في القدس.
وأضاؼ "أعادت مشاىد استيداؼ قرية بيت إكسا إلى أذىاف المواطنيف ىناؾ ما تعرضوا لو قبؿ قرابة 70
عاما وفي نفس الوقت مف العاـ عمى أيدي عصابات "اليجانا" اإلرىابية التي حاولت ترحيميـ عف أرضيـ
في حينو بعد مجزرة دير ياسيف ،واليوـ تسعى عصابات "تدفيع الثمف" إلى إرىابيـ ودفعيـ لمرحيؿ عف
قريتيـ".
مف جانبو ،قاؿ عضو المجمس القروي محمد عبد العزيز عوض اهلل ،إف مستوطنيف استيدفوا أطراؼ
القرية الجنوبية وقاموا بإعطاب أكثر مف  20سيارة وقاموا بكتابة شعارات "تدفيع الثمف" ،و"الموت لمعرب"
وغيرىا مف الشعارات العنصرية المعادية لمعرب.
وأضاؼ "ىذه ىي المرة الرابعة التي يقوـ بيا المستوطنوف باالعتداء عمى أىالي القرية ،فقد قاموا بإحراؽ
سيارتيف تعوداف ألبنائي في المرة األولى ،ثـ اعتدوا عمى مسجد القرية وحاولوا إحراقو ولكنيـ لـ يتمكنوا
مف ذلؾ واكتفوا بخط شعارات عنصرية ،واالعتداء الثالث استيدؼ  10مركبات في حي البرج شرؽ
القرية ،واالعتداء الرابع سجؿ الميمة".
مسؤوؿ ممؼ االستيطاف في شماؿ الضفة الغربية غساف دغمس ،قاؿ ل ػ "وفا"" ،االعتداءات بدأت مف
جديد وخاصة بعد ما قدمو نتنياىو لممستوطنيف مف ىدايا بشرعنة البؤر واقامة المزيد مف الوحدات
االستيطانية في الضفة الغربية".
وأضاؼ أف البرنامج ييدؼ لتيويد الضفة الغربية ،في عاـ  48عصابات اليجانا استخدمت سياسة القتؿ
والترويع ،واليوـ عصبات "تدفيع الثمف أو شباب التالؿ أو غيرىا " تقوـ بنفس الدور.
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وأضاؼ أف ىذه االعتداءات منظمة وتتـ بشكؿ محكـ ،بعد تدريب المستوطنيف عمى طريقة استيداؼ
الفمسطينييف ،في إماتيف وفرعتا والساوية والمبف والمغير ،ثـ بوريف ثـ برقة وبيت إكسا والقدس ومحيطيا.
وتابع أف كؿ ىذه األحداث ىي جرائـ ترتكب بحؽ شعبنا ،وال يوجد مجاؿ لدينا سوى الصمود والتصدي
إلجراءات االحتالؿ وال يوجد مواطف بعيد عف خطر المستوطنيف وعمى أبناء شعبنا العمؿ بشكؿ موحد
مف أجؿ التصدي إلجراءات المستوطنيف.
وشدد عمى أىمية وجود لجاف حراسة مدعومة مف المواطنيف مف أجؿ تغطية كؿ القرى ،ويجب عمى
الجميع العمؿ عمى دعـ صمود المواطنيف وتصدييـ لممستوطنيف.
وقاؿ" :المستوطنوف ال يكفوف أبدا عف شف اليجمات المنظمة عمى القرى والمواطنيف الفمسطينييف فأينما
تقع عيونيـ يشنوف ىجوما بأعداد كبيرة".
وتتعرض قرية بيت أكسا المعزولة بجدار الفصؿ العنصري النتياكات متواصمة مف جيش االحتالؿ
ومستوطنيو ،ويقطنيا قرابة  1800شخص فقط بعد أف ىجر جؿ سكانيا بفعؿ الجدار واالستيطاف ،وىذه
القرية ىي الوحيد العربية المتبقية غرب القدس بعد تيجير القرى المجاورة ليا وىي دير ياسيف ولفتا
وقالونيا.
يذكر أف "تدفيع الثمف" ،ظاىرة ليست بجديدة ،وكانت تضـ تحت كنفيا أكثر مف عصابة كعصابة "تدفيع
الثمف" و"فتية التالؿ" ،ومجموعات تابعة لػ "كيانا" وغيرىا.
وال يمكف نسياف إقداـ مستوطنيف عمى خطؼ وحرؽ الفتى الفمسطيني محمد أبو خضير في تموز مف
العاـ  ،2014وبعدىا بنحو عاـ في  2015قامت مجموعة مف المستوطنيف الييود بإحراؽ بيت عائمة
دوابشة في قرية دوما بالخميؿ ،أثناء نوـ أفرادىا ،فقتمت  3منيـ ،ونجا الطفؿ أحمد بأعجوبة.
وفي  18حزيراف  ،2015أقدمت عصابات "تدفيع الثمف" عمى إحراؽ كنيسة "الخبز والسمؾ" الواقعة عمى
ضفاؼ بحيرة طبريا ،وألحقت بيا أض ار اًر كبيرة جداً.
وعمى مرمى حجر مف الكنيسة ،في قرية طوبا القريبة ،قامت تمؾ العصابات اإلرىابية بإحراؽ مسجد
النور في تشريف األوؿ .2011
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وفي نيساف مف العاـ  2014قامت العصابات بتنفيذ عممية ليا في مسجد عراؽ الشباب في مدينة اـ
الفحـ ،وحاولت إحراقو ،بعدما أشعمت النيراف في مدخمو وتركت عبارات عنصرية عمى جدرانو.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/4/23 ،
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