تقرير القدس اإلخباري األسبوعي
 10-04نيسان/إبريل 2018
الخبر الرئيس:
مستوطنون يدنوسون األقصى بأعداد كبيرة خالل "الفصح" العبري

أبرز العناوين:
 االحتالل يسعى لسرقة مزيد من أراضي المقدسيين عبر "الطابو"
 خطة "إسرائيلية" لبناء  1600وحدة استيطانية شرقي القدس
وفدا من مؤسسة القدس الدولية
 رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون يستقبل ً
حمود يدعو القمة العربية المقبلة التخاذ إجراءات لحماية األقصى
ّ 
 8 شهداء ومئات اإلصابات ..جمعة "الكوشوك" تشتعل بوجه االحتالل
 ارتفاع أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد األقصى الشهر الماضي
 هل تم تجميد "صفقة القرن" أم يجري تنفيذها دون إعالن؟
 هنية يعلن تدشين مرحلة جديدة" ..مسيرة العودة" مستمرة

شؤون المقدسات:
الحكومة األردنية تدين االنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة ضد األقصى:
دان وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة األردنية الدكتور محمد المومني،
االنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة ضد المسجد األقصى المبارك ،وخصوصاً االقتحامات االستف اززية
للمتطرفين إلى باحات المسجد األقصى المبارك بشكل يومي بحماية الشرطة اإلسرائيلية .وأضاف المومني
يوم الجمعة ( ،)4/6أن األعياد الدينية اليهودية أصبحت لألسف مناسبات لزيادة التوتر في األقصى من
المدانة والمرفوضة من قبل الجماعات المتطرفة بحماية الشرطة اإلسرائيلية ،التي تنتهك
خالل الممارسات ُ
المصلين فيه.
حرمة هذا المكان ّ
المقدس وتستفز مشاعر ُ
أكد المومني أن مثل هذه التصرفات ُمدان ًة ومرفوضة ،وتمثل انتهاكاً اللتزامات الدولة العبرية ،كقوة قائمة
وّ
باالحتالل في شرقي القدس ،بموجب القانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي ،وانتهاكاً أيضاً لكافة

األعراف والمواثيق الدولية التي تؤكد ضرورة احترام أماكن العبادة للديانات كافة .وشدد المومني على
ضرورة وقف مثل هذه االجراءات االستف اززية فو اًر والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في المكان،
واحترام الدور األردني في رعاية المقدسات في شرقي القدس الذي اعترفت به "معاهدة السالم" بين
البلدين.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"2018/4/6 ،

مستوطنون يدنوسون األقصى بأعداد كبيرة خالل "الفصح" العبري:
مستوطنا باحات المسجد األقصى المبارك يوم األربعاء ( ،)4/4بينما منعت قوات االحتالل
اقتحم 164
ً
اثنين من موظفي دائرة األوقاف اإلسالمية( ،بسام عايش ،وأنس الدباغ) ،من دخول المسجد لمزاولة

أعمالهما دون توضيح األسباب.
مستوطنا يوم األربعاء ( ،)4/4المسجد األقصى المبارك ،من جهة باب المغاربة بحراسات
واقتحم 540
ً

طا من الشرطة اإلسرائيلية
مشددة من قوات االحتالل .واقتحم نحو 678
مستوطنا من بينهم  11ضاب ً
ً
واثنان من جهاز المخابرات العامة "شاباك" ،يوم الخميس ( ،)4/5المسجد المبارك .ورصدت دائرة
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األوقاف اإلسالمية بمدينة القدس المحتلة ،اقتحام  2409إسرائيليين للمسجد األقصى خالل أيام عيد
الفصح العبري ،منذ  31مارس الماضي.
مستوطنا صباح األحد ( )4/8المسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة ،ورافقت
واقتحم 33
ً

عناصر من شرطة االحتالل المقتحمين ،وأحاطت بهم خالل تجوالهم في ساحات المسجد .بينما اقتحم
 53مستوطناً ،و 25عنص اًر من شرطة ومخابرات االحتالل بلباس مدني ،صباح الثالثاء (،)4/10
المسجد األقصى المبارك ،من باب المغاربة ،بحراسة مشددة.
المركز الفلسطيني لإلعالم +صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"2018/4/10 ،

شؤون المقدسيين:
االحتالل يخلي منزالً في سلوان لصالح "جمعيات استيطانية":
أخلت طواقم تابعة لسلطات االحتالل ،يوم األحد ( ،)4/8منزالً يعود لعائلة الرويضي المقدسية في بلدة
سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك ،لمصلحة جمعيات استيطانية.
ُيذكر أن جمعيات استيطانية ،بدعم وإسناد من مؤسسات االحتالل ،تمكنت من وضع اليد في الفترات

السابقة على عدة مبان ،ومنازل ،وعقارات في عدة أحياء من سلوان ،وتم تحويلها الى بؤر استيطانية
متطرفة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"2018/4/8 ،

مواجهات في أحياء القدس المحتلة وتضييق على المقدسيين:
اندلعت مواجهات مساء األربعاء ( )4/4في العيسوية ،التي يحاصرها االحتالل منذ نحو شهرين ،وسط
اطنا أحدهم بالرصاص الحي ،مساء الجمعة (،)4/6
حمالت اقتحام ودهم يومية .فيما أصيب  21مو ً

خالل مواجهات مع قوات االحتالل في بلدة أبو ديس ،شرق القدس المحتلة.

عززت قوات االحتالل اإلسرائيلي من وجودها بالبلدة القديمة من القدس المحتلة صباح السبت (،)4/7
و ّ
امنا مع احتفال الكنائس المسيحية األرثوذكسية
ونشرت حواجزها في الطرق المؤدية إلى كنيسة القيامة تز ً
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ومنع اآلالف من المسيحيين والسواح
التي تسير على التقويم الشرقي في كنيسة القيامة بـ"سبت النور"ُ .
األجانب من الوصول إلى كنيسة القيامة بفعل إجراءات االحتالل المشددة ،فيما تجمهروا عند باب الخليل
المؤدي إلى كنيسة القيامة .وتعمد ُسلطات االحتالل اإلسرائيلية في كل عام ،إلى منع دخول مئات
المسيحيين إلى مدينة القدس والبلدة القديمة ،قادمين من مدن الضفة الغربية والداخل المحتل ،متذرعة
بازدحام كنيسة القيامة وعدم استيعابها ألعداد إضافية من المحتفلين.
واقتحمت قوات االحتالل يوم اإلثنين ( ،)4/9بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة ،وشرعت بتضيق
الخناق على السكان شملت تحرير مخالفات مالية ألصحاب متاجر ومنازل ،ومسح الشعارات الوطنية عن
الجدران".
المركز الفلسطيني لإلعالم +وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" +صحيفة القدس المقدسية2018/4/9 ،

ويفرج عن آخرين:
ويبعد ُ
االحتالل يمدد توقف عدد من المقدسيينُ ..
قال محامي نادي األسير مأمون الحشيم ،يوم اإلثنين ( ،)4/9إن محكمة "المسكوبية" العسكرية مددت
اعتقال األسير عمر حسن الكسواني ( 24عاماً) ،لمدة ثمانية أيام إضافية ،للمرة الخامسة للتوالي ،بذريعة
استكمال التحقيق معه .وأضاف الحشيم أن األسير الكسواني من بلدة بيت اكسا شمال غرب القدس،
يتعرض منذ تاريخ اعتقاله ،لعمليات تعذيب نفسية وجسدية ممنهجة على يد المحققين.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"2018/4/9 ،
االحتالل يعتقل عدداً من المقدسيين:
اعتدت عناصر من وحدة المستعربين ،يوم الخميس ( ،)4/5بالضرب على شابين في شارع السلطان
سليمان الواقع بين بابي العمود والساهرة من سور القدس التاريخي ،واعتقلت أحدهما بينما أصيب الثاني
ّ
بحالة إغماء استدعت نقله إلى إحدى المستشفيات .وفي السياق ذاته ،اعتقلت قوات االحتالل ،الشاب
أمير كركش ،بعد أن داهمت منزله في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.
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واعتقلت قوة من جيش االحتالل ،مساء السبت ( ،)4/7ثالثة فتية من بلدة العيسوية بزعم إلقائهم زجاجات
حارقة وإشعال إطارات سيارات وإلقائها أمام سيارات المستوطنين والشرطة شرقي القدس .كما اعتقلت كالً
من :أمير خلدون مصطفى ،وأحمد عامر محمود ،ومحمد أيمن عبيد ،بعد دهم منازلهم في بلدة العيسوية.
واعتقلت قوات االحتالل يوم اإلثنين ( ،)4/9الشاب عبد الرحمن محسن ،بعد دهم منزله في بلدة أبو ديس
جنوب شرق القدس .كما اعتقلت الشابان يزن السلوادي ،وجهاد السلوادي ،من بلدة عناتا شمال شرق
وحولتهم إلى مراكز التوقيف والتحقيق التابعة لها.
المدينة المقدسةّ ،
واعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،يوم الثالثاء ( 8 ،)4/10مواطنين من قريتي حزما وصور باهر في
ّ
عاما).
القدس المحتلة ،بينهم األسير المحرر عبيدة عميرة (ً 30

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" +صحيفة القدس المقدسية2018/4/10 ،

االحتالل يسعى لسرقة مزيد من أراضي المقدسيين عبر "الطابو":
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية النقاب عن أن سلطات االحتالل ستبدأ في تسوية األراضي بشرق القدس
المحتلة وتسجيلها في "الطابو" ،مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى مصادرة أراضي "غائبين" وتعزيز السيادة
االسرائيلية على المدينة ،وإدخال مبالغ طائلة إلى الخزينة اإلسرائيلية وإلى بلدية االحتالل في القدس
المحتلة .وقالت الصحيفة ،إن  %90من األراضي الفلسطينية بشرق القدس غير مسجلة في "الطابو" مما
يتسبب بمشاكل في الحصول على تراخيص للبناء عليها ومشاكل أخرى متعلقة بعقود البيع والشراء.
وأضافت الصحيفة أن إحدى النتائج المحتملة لتسجيل األراضي في الطابو هو إلغاء الكثير من عقود بيع
األراضي التي لم يتم تسجيلها ،وموجة من المالحقات الضريبية ألهالي القدس .وقالت ان الفلسطينيين في
شرق القدس يتخوفون أيضاً من نقل السلطات اإلسرائيلية المزيد من األراضي إلى اليهود والجمعيات
االستيطانية خاصة تلك التي لن يستطيع المقدسيون إثبات ملكيتها.
وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس مؤخ اًر إن "غياب عدد من العائالت
والورثة عن األراضي الفلسطينية نظ ار لمكوثهم في دول االغتراب يشكل عائقا أمام تسجيل األراضي وبيان
مالكيها خاصة أن عملية تسجيل األراضي تحتاج إلى وقت األمر الذي يحول دون إتمام أصحاب
األراضي لمعامالتهم خالل زيارة قصيرة إلى الضفة" .ونوه إلى أن إجراءات تسجيل األراضي تعتبر صعبة
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ومعقدة وتحتاج لوقت وجهد كبيرين لما تتطلبه عملية الفحص والتدقيق للتأكد من عدم تزوير األوراق
الخاصة بالوكاالت واألوراق الخاصة بملكية األراضي .وأوضح أن الممارسات اإلسرائيلية والتوسع
كرس حالة من الوعي وخاصة في المناطق المجاورة للمستوطنات حيث بدأت أعداد متزايدة
االستيطاني ّ
من المواطنين تهتم في تسجيل األراضي وإثبات ملكيتهم لها.

والطابو هو عبارة عن سندات ملكية لألرض تعتبر عامل أمان كونه يثبت الملكية النهائية لألرض يمنع
حتى المحاكم من إعادة النظر فيها فهي عبارة عن سندات يمنع الطعن في ملكيتها إذ تعتبره المحكمة
رسميا لمالك رسمي أثبت ملكيته لألرض.
سندا
ً
ً

المركز الفلسطيني لالعالم2018/4/10 ،

شؤون االحتالل:
"تدفيع الثمن" تعتدي على سيارات المواطنين في القدس:
أقدم مستوطنون مساء األربعاء ( )4/4بحملة اعتداءات واسعة على امالك المواطنين في حي بيت حنينا
شمالي مدينة القدس المحتلة .وشملت االعتداءات ثقب اطارات العديد من السيارات إضافة لخط شعارات
ّ
"تدفيع الثمن" التي تضمنت عبارات "الموت للعرب والفلسطينيين" على زجاج السيارات المثقوبةُ .يذكر أن

سكان
هذه هي الجريمة الثانية التي يرتكبها المستوطنون اليمينيون خالل األيام األخيرة بحق مواطني و ّ

بيت حنينا.

صحيفة القدس المقدسية2018/4/5 ،
خطة "إسرائيلية" لبناء  1600وحدة استيطانية شرقي القدس:
كشفت وسائل اإلعالم العبرية ،عن خطة إسرائيلية لبناء حوالي  1600وحدة استيطانية ،شمال شرقي
مدينة القدس المحتلة ،ضمن عدة مشاريع ستنّفذ بعد األعياد اليهودية األسبوع المقبل.
وذكرت وسائل إعالم عبرية ،أن خطة البناء في مستوطنة "نفي يعقوب" (المقامة عنوة على أراضي القدس
المحتلة) ستكون على مراحل أولها  519وحدة في قسم منفصل ،والمرحلة الثانية في المنطقة الوسطى
بين المستوطنة المذكورة ومستوطنة "جبعات بنيامين" (آدم) قرب الشارع الذي يربط شمال الضفة بجنوبها
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في منطقة الوسط من أراضي حزما باتجاه جبع وسيبنى نحو  1167وحدة استيطانية على مرحلتين من
ثالث شركات ومستثمرين إسرائيليين مع مالعب ومناطقة عامة باتجاه الشرق.
وقال خبير االستيطان واألراضي ،خليل التفكجي :إن المخطط المسمى "سد الفجوات وربط القائم من
المستوطنات" أُعّد لقطع التواصل بين القدس المحتلة والضفة الغربية وخلق بيئة حاضنة لتوسيع
حل
االستيطان وربط المستوطنات بعضها ب ً
عض ،وللقضاء على الترابط الجغرافي في الضفة ،وجعل " ّ

الدولتين" مستحيالً وغير قابل للتطبيق.

ووصف التفكجي الخطة بأنها "التوأم الشمالي" لحي جبل أبوغنيم الذي أقيم عام  1997في والية نتنياهو،
وشكل أزمة دولية ،وقال المعارضون للبناء آنذاك إن الحي جاء لوقف التواصل الفلسطيني في شرقي
ّ
ّ
القدس والفصل بين جنوب الضفة وشمالها ،ولكن الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة ّأدت الى المصادقة
على المخطط لبناء  17ألف وحدة استيطانية ضاربة بعرض الحائط التنديد الدولي.

وذكر أن مستوطنة (آدم) شمال القدس المحتلة معظمها أراض مصنفة مناطق (ج) وهي تتمدد باتجاه
الجنوب الشرقي والشمال ضمن مخططها العام الذي يجرى توسيعه وتطويره لتصبح مساحتها أكبر من
مساحة القرى واألحياء التاريخية في القدس .وأشار إلى تجهيز البنية التحتية لشوارع عريضة؛ تمهيداً
للتصديق على المشروع االستيطاني في السنوات المقبلة.

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/4/6 ،
استشهاد شاب برصاص إسرائيلي قرب مستوطنة في القدس:
عاما) قرب محيط
أطلق مستوطن ،يوم األحد ( ،)4/8النار على الشاب محمد عبد الكريم مرشود (ً 30
مستوطنة "ميشور أدوميم" الصناعية ،في منطقة الخان األحمر بين القدس المحتلة وأريحا .وزعمت وسائل
إعالم عبرية مختلفة ،أن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن عند محطة وقود في تلك المنطقة .وأعلنت
مصادر طبية مساء اإلثنين ( ،)4/9استشهاد الشاب مرشود متأث اًر بالجروح التي أصيب بها.

صحيفة القدس القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"2018/4/9 ،
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التفاعل مع القدس:
وفدا من مؤسسة القدس الدولية:
رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون يستقبل ً

وفدا من مؤسسة القدس الدولية
استقبل فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في قصره بــ"بعبدا" ً
برئاسة معالي األستاذ بشارة مرهج نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة بهدف عرض واقع مدينة القدس
وإجراءات االحتالل التهويدية في المدينة ،ال سيما بعد قرار الرئيس األمريكي دونالد ترمب باالعتراف
بالقدس عاصمة لالحتالل اإلسرائيلي ،حيث أطلع وفد المؤسسة فخامته على مشاريع االحتالل التهويدية
في القدس المحتلة وسبل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني لمواجهة األخطار المحدقة بحق القضية
وقدم وفد مؤسسة القدس الدولية التي تضم شخصيات وهيئات عربية وإسالمية وعالمية ،دعوة
الفلسطينيةّ .

لفخامته لرعاية وحضور مؤتمر المؤسسة الثامن خالل شهر تشرين أول/أكتوبر المقبل ليكون محطة فارقة
للتصدي لالحتالل اإلسرائيلي واإلعراب عن رفض األمة لقرار ترمب.
مشدًدا على أن موقف
ورحب الرئيس عون بدعوة المؤسسة لعقد مؤتمرها في العاصمة اللبنانية بيروتّ ،

اللبنانيين واحد حيال القضية الفلسطينية التي ستبقى من أولى اهتمامات لبنان في كل المحافل اإلقليمية
والدولية والعربية ،وسيعمل على ترجمة ذلك في القمة العربية المقبلة التي ستعقد في الرياض منتصف
الشهر الجاري.
ونوه وفد المؤسسة بمواقف الرئيس عون حول القدس ،ورفضه القاطع لتصفية حق عودة الفلسطينيين،
ّ
متمنيا أن يعبر رئيس الجمهورية خالل القمة العربية المرتقبة في الرياض عن موقف لبنان الداعم للقضية
ً
الفلسطينية وأن تكون القدس العنوان المركزي لهذه القمة ،أان يكون منع تصفية الحق العربي في فلسطين
موضوع بحثها ومقرراتها .وطالب وفد المؤسسة أن تنشغل القمة بالبحث عن سبل لحماية المقدسات
اإلسالمية والمسيحية في القدس المحتلة ،وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك المستهدف بالتقسيم
وتغيير الهوية ،وكنيسة القيامة المهددة بالتضييق وفرض الضرائب وتهجير مسيحيي فلسطين.
وأكد رئيس وفد المؤسسة بشارة مرهج :أن القمة العربية المقبلة تأتي في سياق هرولة عربية من بعض
التوجه
ضيقة ،وذلك رغم العدوان و ُّ
القوى نحو التطبيع مع اإلحتالل اإلسرائيلي تحقيقاً لمصالح شخصية ّ

الحق العربي والفلسطيني ،وإن الدول الرافضة لهذا االتجاه التصفوي باتت مضطرة إلى خيار
إلى تصفية
ّ
ّ
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التنسيق والتعاون ،والعمل الدبلوماسي النشط المشترك ،حتى ال تفرض أجندة التسليم بتصفية الحق العربي
اإلسالمي والمسيحي في القدس ،وحتى ال ُيفرض توطين الالجئين في الدول المضيفة لهم.

صحيفة القدس المقدسية2018/4/4 ،

عباس يتسلم من الحمد هللا الخطة االستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس:
تسّلم الرئيس محمود عباس ،من رئيس الوزراء رامي الحمد هللا ،الخطة االستراتيجية للتنمية القطاعية في
القدس لألعوام  ،2022-2018بتمويل من البنك االسالمي للتنمية .ودعا عباس ،الدول العربية إلى تبني
ودعم الخطة االستراتيجية من أجل تنسيق الجهود الداعمة لصمود القدس ومقدساتها ،من خالل القطاعات
ظا على المدينة ومقدساتها وتراثها
التي وضعتها الخطة ،التي تأتي استكماالً للخطط السابقة ،وذلك حفا ً
وتاريخها المجيد لتبقى العاصمة االبدية لدولة فلسطين.

صحيفة القدس المقدسية2018/4/5 ،
حمود يدعو القمة العربية المقبلة التخاذ إجراءات لحماية األقصى:
ّ
دعا مدير عام مؤسسة القدس الدولية ،ياسين حمود ،يوم الجمعة ( ،)4/6إلى حماية المسجد األقصى
المبارك من اقتحامات المستوطنين الذين يستغلون ما يسمى "األعياد العبرية" لفرض واقع جديد في
المسجد األقصى المبارك.
ووفق البيان؛ فإن حمود طالب في اتصال هاتفي وزير األوقاف األردني عبد الناصر أبو البصل بأن
يكون للمملكة األردنية الهاشمية موقف حازم تجاه ما يحصل بالمسجد األقصى من اعتداءات ،والقيام
بتحرك عاجل ًّ
ردا على اقتحامات المستوطنين للمسجد .ودعا حمود األردن إلى ضرورة اتخاذ إجراءات
هوية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس،
جادة في القمة العربية المرتقبة في السعودية لحماية ّ
أساسيا للقادة
وفي مقدمتها المسجد األقصى المبارك ،وأن تكون القضية الفلسطينية وسبل حمايتها عنو ًانا
ًّ

العرب.
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مشير إلى أن األردن تسعى
ًا
بدوره أكد وزير األوقاف األردني ،حرص بالده واحتضانها قضية القدس،
لوضع خطة عمل متكاملة لحماية القدس والمسجد األقصى بالتعاون مع عدة جهات عربية وإسالمية ،ال
سيما منظمة التعاون اإلسالمي.

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/4/6 ،
 8شهداء ومئات اإلصابات ..جمعة "الكوشوك" تشتعل بوجه االحتالل:
استشهد  8مواطنين ،بينهم طفل ،وأصيب نحو  1356آخرين من بينهم  35في حال الخطر ،في
مواجهات جمعة "الكوتشوك" ،وهي الجمعة ( )4/6الثانية من مسيرات العودة.
وكانت اللجنة التنسيقية لمسيرات العودة التي تقوم عليها فصائل فلسطينية وجهات أهلية وحقوقية دعت
حث المنسق الخاص
إلى أكبر حشد شعبي شرق قطاع غزة ،دون االقتراب من السياج الفاصل فيما ّ

لألمم المتحدة "لعملية السالم في الشرق األوسط" نيكوالي مالدينوف القوات اإلسرائيلية على "ممارسة
أقصى درجات ضبط النفس" في التعامل مع تظاهرات قطاع غزة .وقال مالدينوف في بيان صحفي إنه
يجب كذلك على الفلسطينيين تجنب االحتكاك عند السياج الفاصل بين قطاع غزة والدولة العبرية.
قدما بشكل سلمي وعدم تعمد تعريض
وأضاف أنه "يجب السماح للمظاهرات واالحتجاجات بالمضي ً
المدنيين وباألخص األطفال للخطر أو تعمد استهدافهم بأي شكل من األشكال".
مجددا مساء الجمعة اعتماد بيان صحفي من مجلس األمن يدين
وفي السياق ،أفشلت الواليات المتحدة
ً

قتل المدنيين في غزة ،،وهذه هي المرة الثانية التي تعرقل فيها الواليات المتحدة تبني بيان صحفي حول
مقتل المدنيين الفلسطينيين على يد قوات االحتالل اإلسرائيلي.
ونص البيان ،الذي صاغته الكويت ،على أن "أعضاء مجلس األمن يعبرون عن قلقهم الشديد إزاء
ّ

نص البيان "يؤكد أعضاء مجلس األمن
األوضاع على حدود غزة لألسبوع الثاني على التوالي" .وجاء في ّ
على الحق بالتظاهر السلمي ،ويعبرون عن أسفهم لمقتل الفلسطينيين األبرياء" ،وطالب البيان بتشكيل
"لجنة تحقيق مستقلة في الحوادث التي وقعت ،ويطالب أعضاء مجلس األمن باحترام القانون الدولي
والقانون اإلنساني الدولي بما فيها حماية المدنيين ،ويدعو أعضاء مجلس األمن جميع األطراف إلى
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ممارسة سياسة ضبط النفس ،ومنع المزيد من التصعيد .ويشدد أعضاء مجلس األمن على ضرورة تعزيز
استنادا إلى حل الدولتين".
العمل على عملية السالم في الشرق األوسط للتوصل إلى حل دائم وشامل
ً

فيما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ،بأقسى العبارات ،مواقف المسؤولين األميركيين،

المتمثلة بتصريحات مبعوث الرئيس األميركي إلى الشرق األوسط جيسون غرينبالت ،التي تحدث فيها
وكأنه ضابط في جيش االحتالل ،يعطي التعليمات ألبناء شعبنا المشاركين في مسيرات العودة السلمية،
وبينت أن تساوق المواقف األميركية مع سياسة وجرائم االحتالل،
ويوجه لهم التّهم
ويحملهم المسؤوليةّ .
ّ
ّ
انقالبا على مرتكزات النظام الدولي.
يعتبر
ً
إمعانا في العدوان غير المبرر على شعبنا ،و ً

كما أدانت الو ازرة بأشد العبارات ،إفشال الواليات المتحدة األميركية صدور بيان عن مجلس األمن الدولي،
للمرة الثانية ،بخصوص ما يجري على حدود قطاع غزة .ورأت الو ازرة أن تعطيل أميركا لدور مجلس
األمن ومنعه من تحمل مسؤولياته ،يفرض على الدول األعضاء وعلى المجتمع الدولي البحث عن صيغة
جديدة لعمل المنظومة األممية ،بحيث تبطل هذه الصيغة مفعول "الفيتو" واالعتراض األميركي إذا كان
مخالفاً للمبادئ والمواثيق واألهداف التي أنشئت على أساسها المنظومة األممية ،وبدون ذلك سيبقى
مجلس األمن رهينة عاجزة في ظل االنحياز األميركي األعمى لالحتالل ،وسيفقد ما تبقى من مصداقيته،
األمر الذي يشرعن "شريعة الغاب" ومفاهيم البلطجة والقوة.

المركز الفلسطيني لإلعالم +صحيفة القدس المقدسية2018/4/7،
الكنيسة القبطية بمصر :موقفنا من الزيارات التطبيعية للقدس لم يتغير
نفت الكنيسة القبطية األرثوذكسية في مصر تسييرها رحالت دينية للحج المسيحي إلى مدينة القدس
المقدس بشأن رفض جميع أوجه التطبيع مع الدولة العبرية؛
مؤكدة التزامها الكامل بقرار
المحتلة،
المجمع ّ
ً
ّ
بما في ذلك زيارة األراضي الواقعة تحت احتاللها.
وكانت تقارير إعالمية مصرية قد تحدثت عن مغادرة آالف المسيحيين المصريين إلى األراضي
وبين موقع
الفلسطينية المحتلة ،لالحتفال بذكرى دخول المسيح -عليه السالم -للمدينة وعيد القيامةّ .

"األقباط اليوم" المختّص بأخبار مسيحيي مصر ،أن أعداد المسافرين إلى القدس تراجعت هذا العام بنسبة
 20في المائة عن العام الماضي؛ حيث تراوحت أعدادهم بين  4000و ،4500بسبب اإلعالن األمريكي
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بشأن القدس واألحداث الميدانية المتصاعدة في األراضي الفلسطينية.
وفي شباط /فبراير  ،2017قضت المحكمة الدستورية العليا ،ألول مرة في مصر ،بالسماح للموظفين
المسيحيين بإجازة شهر كامل مدفوعة الراتب لزيارة القدس ،أسوة بالقرار المتبع مع الموظفين المسلمين
لتأدية فريضة الحج .وعقب زيارة البابا الحالي تواضروس الثاني المدينة لحضور قداس وفاة بطريرك
القدس وتعيين بديل له في تشرين ثان /نوفمبر  ،2015عاد تدفق األقباط المصريين إلى القدس اقتداء
بـ"الحبر القبطي األكبر".

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/7/4 ،
اللجنة العربية الدائمة للبريد تقر إصدار طابع باسم "القدس عاصمة دولة فلسطين"
أعلن وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عالم موسى عن موافقة اللجنة العربية الدائمة للبريد
إلصدار طابع بريدي تحت عنوان "القدس عاصمة دولة فلسطين" في كل الدول العربية ،ال سيما مع
ازدياد اجراءات االحتالل اإلسرائيلي ضد المدينة والسياسة األميركية تجاهها.
سنويا تحمل معاني ثقافية واجتماعية وسياسية
يذكر أن و ازرة االتصاالت تصدر مجموعة طوابع بريدية
ً
واقتصادية لها أهمية كبيرة في تسليط الضوء على مناسبات وطنية ودينية وثقافية تخص فلسطين ،إضافة

إلى تجسيد الواقع الفلسطيني بما تمثله الطوابع من سفير لفلسطين يجوب العالم وبما تعكس من موروثه
الثقافي وانطباعاته وحضارته.

صحيفة القدس المقدسية2018/4/8 ،
عباس يؤكد أهمية القمة العربية المقبلة في ضوء ما تتعرض له القدس:
قال الرئيس محمود عباس ،في كلمة له في مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح مساء األحد
( ،)4/8إن القمة العربية التي ستعقد في السعودية بعد عدة أيام "ستكون هامة ،ألنها تأتي في وقت
تتعرض فيه مدينة القدس المحتلة ،لهجمة شرسة جراء اإلجراءات اإلسرائيلية ،والق اررات األميركية األخيرة
بخصوصها" .وأضاف "سبق وسمعنا أنهم قالوا إن قضيتي القدس والالجئين خرجتا عن الطاولة ،فماذا
ّ
بقي على الطاولة؟ لذلك ال نسأل ما الذي سيأتي ،وبالتأكيد ستكون هناك صفقة ،والتي نعتبرها قد انتهت،
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وبالتالي لن نستمع لما سيأتي مهما كان ،ما لم يتم االعتراف برؤية الدولتين ،وأن شرقي القدس عاصمة
دولة فلسطين ،وعندها يمكن أن نتحدث عن باقي القضايا التي بقيت على الطاولة".
وحول ملف المصالحة ،قال عباس "قبل عدة أيام ازرنا وفد من جمهورية مصر العربية ،وتحدثنا مع
األخوة المصريين حول المصالحة ،وقلنا لهم بكل وضوح ،إما أن نستلم كل شيء ،بمعنى أن تتمكن
حكومتنا من استالم كل الملفات المتعلقة بإدارة قطاع غزة من األلف إلى الياء ،الو ازرات والدوائر واألمن
والسالح ،وغيرها ،وعند ذلك نتحمل المسؤولية كاملة ،وإال فلكل حادث حديث ،وإذا رفضوا لن نكون
مسؤولين عما يجري هناك".
وفيما يتعلق بالمجلس الوطني الفلسطيني ،قال عباس" :سيعقد المجلس الوطني الفلسطيني قريباً في مدينة
رام هللا ،وذلك بعد  9سنوات على األقل على آخر جلسة طارئة عقدت للمجلس".

صحيفة القدس المقدسية2018/4/8 ،
العودة للقدس ..مهرجان “لفيدار” بإسطنبول ينتصر لفلسطين:
أقامت الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين (فيدار) مهرجان العودة للقدس ،يوم األحد ( ،)4/8في
إسطنبول بحضور عدد من أبناء الجاليات وشخصيات اعتبارية فلسطينية وعربية .وتخللت كلمات
المهرجان فقرات فنية وإنشادية ،وأفالم قصيرة عن يوم األرض والقدس واألسرى في سجون االحتالل،
وعن النكبة الفلسطينية.

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/4/9 ،
السعودية :ال تطبيع مع الدولة العبرية إال بتحقيق "السالم" وإقامة الدولة الفلسطينية
الرسي ،أنه لن تكون
أكد وكيل و ازرة الخارجية للشؤون الدولية المتخصصة في السعودية عبد الرحمن ّ
هناك أية إجراءات "تطبيعية" مع الدولة العبرية إال بتحقيق "السالم الشامل والعادل" ،وإقامة دولة فلسطين
الرسي ،في كلمته االفتتاحية في اجتماع المندوبين الدائمين
المستقلة ،وعاصمتها شرقي القدس .وشدد ّ
وكبار المسؤولين ،الذي انطلقت أعماله في الرياض ،يوم الثالثاء ( ،)4/10للتحضير الجتماع وزراء
مؤكدا دعم بالده
الخارجية العرب ،على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للعرب والمسلمينً ،
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الثابت للشعب الفلسطيني في نضاله ،من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ،وحقه
في تقرير مصيره دون ضغوط من أي جهة.

صحيفة القدس المقدسية2018/4/10 ،
مقاالت وحوارات:
أقباط مصر والقدس ..تطبيع باسم الدين:
طالما أثارت مسألة السفر إلى القدس المحلتة جدالً في األوساط الكنسية في مصر ،حين أصر البابا
المقدسة طالما هي تحت االحتالل ،وتوقيع عقوبات على
شنودة الثالث على رفض السفر إلى المدينة ُ
المخالف اعتذا اًر
مخالفي هذا القرار ،بلغت حد رفض دخول الكنيسة في بعض األوقات ،إلى حين نشر ُ

للبابا في جريدة رسمية واسعة االنتشار ،لرفع العقوبة.

وكان البابا الراحل كيريلس السادس حظر سفر المسيحيين إلى القدس المحلتة فور احتاللها عام ،1967
وهو القرار الذي طبقه بصرامة البابا شنودة ،حتى أنه رفض السفر بصحبة الرئيس أنور السادات إلى
"إسرائيل" عام  ،1977ما وتّر العالقات بينهما ،فيما أصدر المجمع المقدس في الكنيسة ق ار اًر بحظر
السفر إلى الدولة العبرية عام  ،1980خشية كسر قرار البابا ،بعد تطبيع العالقات بين القاهرة و"تل
أبيب".
وحافظ البابا تواضروس الثاني على الموقف ذاته ،ولكن لوحظت بعد تنصيبه بطريركاً ،مرونة إزاء األمر،
إذ تساهل في مسألة تطبيق العقوبات على مخالفي قرار حظر السفر إلى القدس المحتلة ،وبقي األمر في
حدود التغاضي عن سفر مزدوجي الجنسية ومن تخطوا الخمسين عاماً.
لكن العامين الماضيين شهدا تسهيالت أكبر ،إذ ُسمح للشركات التي تنظم الرحالت الدينية بنشر
إعالناتها داخل الكنائس المصرية عن رحلة إلى القدس ألول مرة منذ عقود.
وأمس األولُ ،سمح آلالف المسيحيين المصريين بالحج إلى القدس هذه السنة بال قيود ،للمرة األولى منذ
العام  ،1967إذ شهد مطار القاهرة حركة الفتة لنقل المسيحيين إلى مطار "بن غوريون" في "تل أبيب"
المقدسة ،في خطوة تطبيعية تحت لباس ديني.
ومنه إلى المدينة ُ
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وقال مستشار الكنيسة القبطية رئيس االتحاد المصري لحقوق اإلنسان المحامي نجيب جبرائيل لصحيفة
"الحياة اللندندية"" ،إن شركات السياحة ستنظم هذا العام سفر  7آالف مسيحي إلى القدس" ،مبر اًر القرار بـ
"الحفاظ على هوية المدينة ،وترسيخ الوجود المسيحي فيها" ،كما زعم.
وأتت تلك التسهيالت بعد الزيارة التطبيعية لبطريرك األقباط البابا تواضروس الثاني إلى القدس المحتلة،
على رأس  7من كبار اآلباء األساقفة والكهنة والشمامسة ،في تشرين الثاني (نوفمبر)  ،2015لـ
"المشاركة في تشييع األنبا أبرهام مطران القدس والشرق األدنى" ،أقدم أعضاء «المجمع المقدس» آنذاك.
المسافرين إلى القدس" ،الفتاً إلى أن "مطران
وقال "جبرائيل" ،بحسب الحياة" :إن هناك طفرة في عدد ُ

المسافرين لتأكيد الهوية
القدس األنبا أنطونيوس طلب من البابا تواضروس ألول مرة عدم معاقبة ُ
المسيحية للمدينة المقدسة ،والحفاظ على ممتلكات األقباط فيها ،خشية أن يستولي عليها اإلس ارئيليون".

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/4/4 ،
ارتفاع أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد األقصى الشهر الماضي:
شهد شهر آذار شهد ارتفاعاً في أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد األقصى ،وذلك بسبب دعوات
تهويدية متواصلة القتحامه تنفذها جماعات "الهيكل المزعوم".
ووفق إحصائية نشرها مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطيني فإن نحو  2133مستوطناً
بينهم طالب "الهيكل المزعوم" ،اقتحموا األقصى من جهة باب المغاربة وتحت حماية مشددة من قوات
االحتالل والوحدات الخاصة ،عدا عن آالف السائحين.
وكان من بين المقتحمين لألقصى خالل آذار ،رئيس الشاباك السابق ،وخبير آثار صهيوني.
وشهد نهاية آذار بداية "عيد الفصح اليهودي" والذي تستغله جماعات الهيكل المزعوم للتحريض على
اقتحام األقصى ،تأدية طقوس تلمودية فيه ،األمر الذي شهدته باحات األقصى فعالً ،عدا عن محاوالت
متتالية إلدخال "قرابين الفصح" إلى األقصى لذبحها.
ولم يقف االنتهاك الصهيوني لحرمة المقدسات اإلسالمية في القدس على هذا الحال ،إنما عّلقت جماعات
الهيكل تهديدات للمسلمين بضرورة إخالء المسجد األقصى في آخر جمعة من آذار ،ليتسنى للمستوطنين
اقتحامه ،وتأدية طقوس دينية توراتية وتلمودية فيه.
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جاء ذلك بعد إصدار محكمة االحتالل ق ار اًر يقضي بالسماح للمستوطنين بتأدية طقوسهم الدينية على
أبواب المسجد األقصى ،ما شكل انتهاكا علنيا ساف ار لحركة مقدسات المسلمين.
واعتدت قوات االحتالل المتمركزة على أبواب المسجد األقصى ،علي عرفات نجيب ،أحد حراس األقصى
بالضرب ،كما ونفذت قوات االحتالل تدريبات عسكرية تحاكي اقتحام األقصى ،تخللها إغالق تام للبلدة
القديمة في القدس المحتلة.
أن حالة االقتحام للمسجد األقصى باتت روتيناً يومياً ،ويقابله
وفي قراءته لألرقام ،أشار مركز القدسّ ،

عد سياسة إسرائيلية ممنهجة ،من أجل فرض
تراجع في تغطية هذه القضية الحيوية ،األمر الذي بات ُي ّ
هذا السلوك إلى حالة ال تواجه ردود فعل قوية كما كان الحال في السابق.

أن العام  ،2017شهد اقتحام  30ألف مستوطن للمسجد
عواد ،إلى ّ
وأشار مدير مركز القدس ،عماد أبو ّ
أن
األقصى ،بزيادة  %100عن العام  ،2016والذي شهد اقتحام  15ألف مستوطن لباحاته ،وأضاف ّ

استمرار األرقام على حالها ،دون حراك فعلي ،على المستوى الرسمي والشعبي ،سيقود العام ،2018

لتخطي العام الذي سبقه من حيث عدد المقتحمين.
عواد ،األردن؛ بصفتها الوصي على األماكن المقدسة في القدس ،العمل من أجل إيقاف
وطالب أبو ّ
تدهور األوضاع هناك ،وح ّذر أن "إسرائيل" باتت تحرق الكثير من المراحل في اتجاهها نحو فرض تقسيم
زماني ،وربما مكاني في المسجد األقصى ،في ظل تغاضي الشرطة عن قيام المستوطنين بطقوسهم
الدينية في ساحاته ،األمر الذي لم يكن ُيسمح به في الماضي.
أن الخطورة المرافقة لعدد
من جانبه أشار الباحث ،الخبير في الشؤون اإلسرائيلية ،عالء الريماويّ ،
بأن اتفاق الوضع الراهن الذي تم إق ارره في العام
االقتحامات ،هي الشعارات التي يرفعها اليمين المتطرفّ ،

أن الوصول إلى هذه
 ،1967بعد احتالل القدس ،يقتضي وجود هذا العدد من االقتحاماتّ ،
عادين ّ

أن السنوات الماضية ،والتي لم تكن تشهد هذا العدد من االقتحامات،
األرقام هو عدالة مطلقةّ ،
وعادين ّ

كانت ظلم واقع بحق اليهود ،ومحاباة للمسلمين.

أن  600رجل دين يهودي ،ممن كانوا يعارضون اقتحام المسجد األقصى ألسباب دينية
وأردف الريماويّ ،
وسياسية ،باتوا اليوم يحثّون على ذلك ،ويجيزون ذلك ألتباعهم ،ويأتي ذلك في ظل قدرة اليمن القومي
على التأثير فيهم ،ودفعهم لتغيير فتواهم.
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المركز الفلسطيني لإلعالم2018/4/5 ،
هل تم تجميد "صفقة القرن" أم يجري تنفيذها دون إعالن؟
ما زال الغموض يحيط بمصير صفقة القرن ،في ظل تسريبات حول تجميدها ،وبينما يرى بعض المراقبين
انها أفشلت فان آخرين يرون انه يجري تطبيقها على االرض وفق ما هو مخطط لها ،وسط عملية تضليل
اعالمية بمشاركة قوى عربية.
وحسب محللين سياسيين فان الرئيس محمود عباس نجح في افشال صفقة القرن ،بعد ان اغلق كل ابواب
الحوار مع الواليات المتحدة االمريكية ،التي أدركت أن غياب الشريك الفلسطيني يجعل من انخراط الدول
العربية في الصفقة أم ار بالغ الصعوبة.
وكانت واشنطن تنوي طرح تسوية سياسية غير منصفة للفلسطينيين وال تلبي الحد االدنى من الحقوق ،ما
دفع الرئيس محمود عباس الى اغالق أبواب الحوار مع االدارة االمريكية مما اضطر الواليات المتحدة الى
تأجيل طرح خطتها التي عرفت باسم "صفقة القرن" عدة مرات ،وصوال الى تجميدها ،بعد ان فشلت
باجياد شريك فلسطيني وعربي ينخرط فيها ،وفق ما يقوله الفريق المتفائل .وفي المقابل فان فريقا آخر
يرى أن الصفقة األميركية تطبق بشكل سريع على االرض من خالل اقصاء ملفات الحل النهائي عن
طاولة المفاوضات المقبلة ،االمر الذي شمل قضايا القدس والالجئين والحدود.
وقال المحلل السياسي ،عبد المجيد سويلم ،في حديث لـ "القدس" دوت كوم ،ان "الرئيس محمود عباس
نجح في افشال الصفقة ،أو أنها وصلت الى حد التجميد الكامل ،حيث اقتنعت اوساط اميركية داخلية،
كما هو في االوساط االوروبية والدولية بانه ال يمكن ان يكون هناك حل بدون موافقة فلسطينية" مشي ار
الى ان "الصفقة تجمدت عند حدود االعتراف بالقدس ،وان القرار فقد اهميته وبات اإلسرائيليون يدركون
ذلك".
وبين أنه "على ضوء هذا التجميد ستكون هناك محاوالت عربية واوروبية ودولية الدخال تعديالت على
الصفقة لتكون مقبولة للفلسطينيين ،للوصول الى حل عادل ومنصف".
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ويشير سويلم الى ان "السيناريو المتوقع للمنطقة هو العودة الى المربع السابق في ادارة ملف التسوية،
الذي كان في عهد اإلدارات (األميركية) السابقة ،وهو مربع سيء ،يهدف الى ادارة المفاوضات واضاعة
الوقت".
من جانبه يرى المحلل السياسي طالل عوكل ،أن "صفقة القرن" كما أطلق عليها" ،تسير وفق ما هو
مخطط لها على االرض ،وذلك بترافق مع عملية تضليل يشارك فيها بعض العرب ،حيث أعلن ترامب ان
القدس عاصمة إلسرائيل ،ويجرى االن تصفية قضية الالجئين من خالل وقف دعم وكالة الغوث ،وكذلك
الحديث األمريكي أن األمن سيبقى بيد إسرائيل ،بينما باتت الواليات االميركية المتحدة تشرع االستيطان".
وقال الكاتب الصحفي محمد دراغمة في حديث لـ "القدس" دوت كوم ،أن "االميركيين كانوا متحمسين
إلعالن الصفقة مبكرا ،لكنهم قاموا بتأجيل الموعد م ار ار إلى أن قرروا تجميدها كليا ،او اجراء تعديالت
فلسطينيا ،بعد ان أدركوا ان غياب الشريك الفلسطيني يجعل من انخراط الدول
عليها كي تلقى قبوال
ً

العربية في الصفقة ام ار بالغ الصعوبة".

وبين دراغمة ان "هناك معلومات دبلوماسية رسمية تحدثت عن تأجيل الصفقة" ،مرجعا ذلك لـ "ثالثة
اسباب رئيسية اولها :غياب الطرف الفلسطيني الذي أدى الى غياب الطرف العربي ،حيث انه من غير
الوارد اقامة عالقات دبلوماسية عربية مع اسرائيل بشكل معلن ما لم تكن هناك تسوية للقضية الفلسطينية،
وفي هذه المسألة كانت اميركا تراهن على جذب العرب الى الصفقة ،لكن خشية العرب من شعوبها دفعها
الى التراجع ،والسبب الثاني هو ان ترامب يواجه مشاكل كبيرة في البيت االبيض وفرص اقصائه تزداد،
وبالتالي فان العرب سيفتقدون الى شريكهم القوي في اي لحظة لذلك تراجعوا عن دعمهم ،والسبب الثالث
فشل امكانية فرض الصفقة في ظل رفض الفلسطينيين ورفض الدول المجاورة لها".
ويرى دراغمة ان السيناريو المتوقع بعد هذا التاجيل ،هو أن "األميركيين سيعودون الى طريقتهم السابقة
في إدارة المفاوضات ،حيث لن ينجحوا بالتوصل الى حل على اساس حل الدولتين باعتبار ان اسرائيل
سترفض اي حل على أساس حدود عام  ،67كما وسيرفض الفلسطينيون أي حل اقل من ذلك .وبالتالي
سنكون امام ادارة للملف كما كان في عهد االدارات االميركية السابقة ،من خالل اعادة الملف الى و ازرة
الخارجية االمريكية والقيام بجوالت مكوكية تحت مسمى اجراء تعديالت وطرح صيغ مختلفة ،كما كان في
عهد الوزير االميركي االسبق كيري (الذي زار رام هللا  34مرة) ومن سبقه من وزراء خارجية".
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وع از دراغمة سبب افشال صفقة القرن الى خبرة الرئيس محمود عباس السياسية ،الذي "أغلق ببساطة كل
ابواب الحوار امام الصفقة ،وعلى إثر ذلك تراجع ترامب بعد ان تلقى نصائح من دول عربية حليفة له،
بأنه لن يجد شريكا فلسطينيا في مشروع يهدف في النهاية لتصفية القضية الفلسطينية ،كما ان الدول
العربية المجاورة ال تستطيع ان تسير في الصفقة بهذا الشكل المطروح".
من جانبه يرى المحلل السياسي ،هاني حبيب ،عكس ذلك ،ويقول بان "صفقة القرن يجري تطبيقها وفق
ما هو مخطط لها على االرض ،حيث جاء القرار االميركي االعتراف بالقدس عاصمة السرائيل ،وتقليص
دعمها لوكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في هذا اإلطار ،لذلك فان الحديث عن سحب الصفقة
وتعديلها ليس أم اًر صحيحا".

صحيفة القدس المقدسية2018/4/5 ،
هنية يعلن تدشين مرحلة جديدة" ..مسيرة العودة" مستمرة:
أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" أننا سنعود إلى قدسنا
وقرانا ،وسيرجع كل أبناء شعبنا في اللجوء والشتات إلى هذه األرض الطيبة الطاهرة ،معلنا تدشين مرحلة
جديدة "تطوي صفحة الذل والتنسيق األمني والرذيلة السياسية واإليدز األمني".
وقال هنية ،في كلمة له خالل افتتاح ميدان العودة شرق مدينة غزة :إن القيادة كل القيادة يجب أن تكون
على مستوى هذا الحدث ،مضيفا أن "القيادة التي ال تعبر عن إرادة شعبها ليست جديرة بالقيادة".
مزقت مرحلة سياسية
وشدد على أن مسيرة العودة الكبرى في بدايتها ،وستستمر" ،وغزة بمسيرة العودة ّ
كاملة ،وبدأت مرحلة جديدة ،طوت صفحة الذل والتنسيق األمني ،والرذيلة السياسية واإليدز األمني".
ومضى يقول :إن الشعب الفلسطيني يقود المعركة من أجل االستقالل ومواجهة الفصل والتمييز
العنصري .وشدد على أن غزة خرجت في وجه المحاصرين والمحتلتين؛ لتكون وفية للشهداء والمقاومة
والثوابت وحق العودة.
وأشار رئيس حركة حماس إلى أن غزة حوصرت من أجل االنقالب على المقاومة ،مجددا التأكيد أنه ال
تراجع وال تنازل وال تفريط ،وأن حماس وغزة لن تعترفا بـ "إسرائيل".
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إنجازات مسيرة العودة
وقال :رغم أننا في الجمعة الثانية لمسيرة العودة وكسر الحصار ،فهذه المسيرة هي مسيرة وطنية سلمية
حضارية شعبية حققت أهدافا في غاية األهمية ،ونحن ما نزال في بداية الطريق.
وأوضح أنها حققت أهدافا استراتيجية ،على رأسها أنها أعادت قضيتنا الفلسطينية إلى واجهة االهتمام
ويقزمها ليقول إنها قضية خبز وخيمة
الدولي بعد أن حاول البعض أن يدفنها بالصفقات المشبوهة ّ
وكهرباء .هي اليوم من خالل مسيرة العودة وكسر الحصار تعيد قضيتنا إلى مربعها األول؛ قضية
سياسية لشعب ُشرد من أرضه ،وأقيمت على أرضه دولة غير شرعية .قضية شعب يريد االستقالل
والعودة ألرضه.
وتابع :مجلس األمن انعقد خالل أيام مرتين بفعل هذه التأثيرات التي أحدثتموها يا شباب غزة .أميركا
غيها عندما اتخذت الفيتو مرتين ،لكن العار كل العار لهذه اإلدارة األميركية ،والعار كل العار
زادت من ّ

لمن ينسق معها إلزهاق قضية فلسطين .هذه المسيرة تعيد قضية الحصار ،وتضعه على طاولة
المحاصرين وصناع القرار.
وأضاف" :غزة حرة ،والحرة ال تأكل بثدييها ..بقبضات أيدينا ندق أبواب الحرية والنصر والتحرير" ،مؤكدا
أن حماس ستظل وفية لوحدة شعبنا.
غزة لن تتخلى عن الضفة وبقية فلسطين
ووجه هنية رسالة إلى من يريد التخلي عن غزة ،قال" :غزة لن تتخلى عن الضفة والقدس ،وكل أرض
فلسطين" ،في إشارة إلى تهديد رئيس السلطة محمود عباس بالتخلي عن قطاع غزة.
وقال القيادي الفلسطيني :إن من تعود على التنازل والتفريط ال يستطيع أن يستوعب منطق التمسك
بالثوابت ،وتابع :خططوا لتخرج هذه اآلالف في وجه حماس والمقاومة ،في أرض غزة ،لكن شباب غزة
وفصائلها يملكون الوعي ويعلمون من يحاصرهم ويتآمر عليهم.
كما أكد أن مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار ستتواصل حتى تحقق أهدافها ،قائال" :سنستمر يوما تلو
يوم وجمعة وراء جمعة حتى  15مايو" ،وهو الموعد المحدد لذروة المسيرة في ذكرى نكبة فلسطين.
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وخاطب هنية جماهير غزة المنخرطة في مسيرة العودة قائال :لقد أفسدتم أمرين :أمر تمرير "صفقة
القرن" ،والثاني نقل السفارة األمريكية إلى القدس ،مضيفا "سنفسد حياتهم حتى نعيش حياة كريمة في
أرضنا".
دعوة للضفة وفلسطينيي الشتات للتحرك
ووجه هنية نداء لكل شعبنا بأن يستمر ،و ّأال يتوقف ،داعيا لمواصلة مسيرة العودة وكسر الحصار.
وقال :يا أهلنا لتضعوا خطط العمل وبرنامج التحرك وخارطة الطريق لنصل وإياكم لذورة هذه المسيرة
لنؤكد أن فلسطين لنا ،والقدس لنا ،والعودة حق كالشمس.
وأكد قائد حماس أن المسيرة سلمية ،مستدركا أنه "في الوقت الذي نؤكد فيه سلمية المسيرة ،فسالحنا بيدنا،
وأنفاقنا بأيدينا .اليوم لدينا درع وسيف؛ درع الجماهير وسيف المقاومة.
وأكد أن حركته دشنت مرحلة جديدة ،وعلى القيادة كل القيادة أن تكون على مستوى هذا الحدث ،وقال:
"القيادة التي ال تعبر عن إرادة شعبها ليست جديرة بالقيادة".
ومضى يقول :قيادة الفصائل ومنها قيادة حماس سوف تسير مع هذه الجماهير بينها ،في خيامها تتلقى
مع جماهيرنا صفحات النصر ،وتكتب صفحات النصر والعودة.
وحذر من محاوالت االلتفاف على المسيرة ،قائال :شعبنا لن يقبل ذلك ،وأي قيادة تتمشى مع من يحاول
االلتفاف على مطالب هذه المسيرة ستلفظه الجماهير" ،فيما يبدو إشارة لمحاوالت بعض األطراف اإلقليمية
والدولية االلتفاف على أهداف المسيرة.
وقال" :سنمضي على طريقنا الذي عرفنا حتى نحقق لشعبنا ما يتطلع إليه بالحرية والعودة واالستقالل ال
تلتفتوا للوراء أو القضايا الجانبية".
وشدد على أن غزة موحدة عصية على الكسر ،وختم بقوله" :سنحطم أسوار الحصار ،ونزيل كيان
االحتالل ،ونعود إلى كل فلسطين".

المركز الفلسطيني لإلعالم2018/4/9 ،
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مؤسسة القدس الدولية تصدر تقرير حصاد القدس لشهر أذار/مارس 2018
أصدرت مؤسسة القدس الدولية تقرير حصاد القدس لشهر أذار/مارس  2018الذي يرصد واقع مدينة
القدس عبر ثالثة أبواب رئيسة ،تشمل تهويد األرض والمقدسات  -السكان وعمليات المواجهة مع
االحتالل ضمن الفترة الممتدة من  2018/3/1حتى .2018/3/31
وأكدت المؤسسة مواصلة االحتالل اإلسرائيلي مشروعه االستيطاني التهويدي في القدس وفلسطين المحتلة
مستفيدا من تغطية اإلدارة األمريكية لنشاطه االستيطاني والصهيوني وتبنيه الالمحدود الستراتيجية
ً
االحتالل في تصفية القضية.

وهدمت سلطات االحتالل خالل شهر أذار /مارس  7منازل ومنشآت سكنية وتجارية في القدس المحتلة
تفاديا لدفع تكاليف الهدم الباهظة التي تفرضها
من بينها منزلين أجبر أصحابهما على هدمها بأنفسهما ً

ار بإخالء بناية سكنية مؤلفة من
سلطات االحتالل على أصحاب المنازل ،وأصدرت سلطات االحتالل قرًا
 8شقق سكنية لعائلة سعيد عودة جنوب األقصى لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" االستيطانية التي تزعم

ار بحق عائلة قنيبي وأبو علول لطردهما من منزليهما في
ملكيتها لألرض بأوراق مزورة ،كما أصدرت قرًا
حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة لصالح جمعيات استيطانية ،فيما جرفت مقبرة تعود لعائلة عبد ربه

(فيها خمسة قبور للعائلة) بقرية الولجة جنوب القدس.
وبحثت "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء" التابعة لالحتالل اإلسرائيلي في ( )3/24توسيع مستوطنة "نوف
زهاف" في جبل المكبر بالقدس المحتلة ضمن مشروع استيطاني توسعي يقضي ببناء  600وحدة
استيطانية جديدة في المستوطنة تضاف لـ  350كانت مقررة في نفس المستوطنة عام  2017كمرحلة
أولى لشركات استيطانية خاصة.
وبين التقرير أن سلطات االحتالل شرعت في ( )3/24باسكان  450عائلة في حي استيطاني جديد
بمستوطنة "جبعات زئيف" شمالي القدس المحتلة ،منها  350وحدة سكنية لعائالت متدينين يهود معظمه
عائالت "أنجلوسكونية" من الواليات المتحدة ،فيما تسعى إلقامة مشاريع استيطانية على مقبرة الرحمة
تمهيدا لهدمها وبناء أسوار بمنطقة أراضي
بالقدس المحتلة بعد أن وضعت إشارات على بعض القبور
ً

وقف عائلتي آل الحسيني واألنصاري وأجزاء من المقبرة ،وكشفت سلطات االحتالل في ( )3/13أنها
بصدد فتح المقطع األول من شارع "الطوق الشرقي" الذي يشمل إنشاء حاجز عسكري جديد تم البدء
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بإقامته على أراضي العيسوية شرق القدس بهدف ربط مستوطنات شمال القدس وشرق رام هللا بوسط
مدينة القدس عن طريق النفق الواقع تحت جبل المشارف "سكوبس".
ظا بعدد حاالت االعتقال التي
تفاعا ملحو ً
ووفًقا للتقرير الشهري فقد شهد شهر شهر آذار/مارس ار ً

استهدفت المقدسيين ،فازدادت حاالت االعتقال الموثقة بحوالي خمسين حالة عن شهر شباط  /فبراير
حيث ُسجلت  179حالة اعتقال في شهر آذار/مارس ،بينما سجلت  129حالة خالل الشهر الذي سبقه.
وقال التقرير" :يستمر االحتالل بانتهاكاته لحقوق األطفال المقدسيين الذين تشفع لهم طفولتهم من
االعتقال والحبس في معتقالت االحتالل وزنازينه ،حيث اعتقل االحتالل في ( )3/29الطفلين الشقيقين
أمير وحاتم أبو أرميلة ( 10 ،8أعوام) من منزلهما في حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة ،وتعرض
عاما) لالعتقال في ( )3/22أثناء تلقيه العالج في مشفى
الفتى أسد الدين ابراهيم أبو الهوى (ً 14
المقاصد بالقدس المحتلة ،حيث حملت المستشفى سلطات االحتالل المسؤولية الكاملة عن صحة الفتى
المصاب".
فيما قضت محكمة تابعة لالحتالل بسجن الناشطة الفلسطينية ناريمان التميمي وابنتها عهد لمدة 8
عاما) من عقربا بنابلس شمال الضفة
شهور ،وسجل استشهاد الفلسطيني عبد الرحمن بني فضل (ً 28
الغربية المحتلة خالل تنفيذه عملية طعن ضد جنود االحتالل في القدس في (.)3/18
وبين التقرير أن مدينة القدس المحتلة قد شهدت مواجهات بين الشبان من جهة وجنود االحتالل
ومستوطنيه من جهة أخرى ،أدت إلى إصابة صهيونيين إثنين خالل شهر أذار/مارس  ،2018وسجل
المقدسيون خالل هذا الشهر  65نقطة مواجهة مع االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه في مختلف القرى
والبلدات المقدسية ال سيما في العيزرية ،حزما والعيسوية ،واستخدم الشبان المقدسيون الحجارة والزجاجات
الحارقة التي وصل عددها لنحو  15زجاجة حارقة وألقي كوع ناسف واحد تجاه جنود االحتالل.
وأوضح التقرير عملية طعن واحدة نفذت خالل شهر أذار/مارس  2018في البلدة القديمة بمدينة القدس
عاما) من نابلس ،وأدت إلى مقتل حارس
المحتلة ،نفذها الشاب الفلسطيني عبد الرحمن بني فضل (ً 28
أمن صهيوني.
لالطالع على التقرير :اضغط هنا

موقع "مدينة القدس"2018/4/9 ،
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