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شؤون المقدسات:
شرطة االحتالؿ تسمح لممستوطنيف بإقامة طقوس "تقديـ القرابيف" قرب األقصى:
قالت صحيفة ىآرتس العبرية ،مساء اإلثنيف ( )3/26إف شرطة االحتالل سمحت لػ"نشطاء المعبد" مف
الحاخامات بإقامة طقوس وشعائر تضحية "عيد الفصح" في منطقة القصور األموية جنوب المسجد
األقصى.
وأضافت الصحيفة أف ىذه ىي المرة األولى التي تسمح فييا الشرطة اإلسرائيمية لمحاخامات بإقامة ىذه
المشاعر الدينية بالقرب مف المسجد األقصى وحائط البراؽ ،حيث إف الشرطة قد منعت إقامة ىذه
المشاعر بالقرب مف المسجد األقصى عمى مدار السنيف الماضية بسبب اعتبارات أمنية وسياسية ،بما في
ذلؾ الخوؼ مف إثارة غضب المسمميف.
وأكدت الصحيفة أنو مف ضمف مراسـ عيد الفصح والشعائر الدينية المذكورة؛ سيكوف ىناؾ مسيرات
حاشدة يتقدميا الحاخامات الكبار ،وأف ىذه المسيرات ستجوؿ في باحات المسجد األقصى وبوابات
المسجد مف الخارج .وكشؼ أحد الحاخامات بأنيـ قد تفاوضوا ىذا العاـ عمى إقامة ىذه الطقوس داخؿ
المسجد األقصى إلى أف نتنياىو قد رفض ذلؾ.
وفي السياؽ ،دعت "منظمات المعبد" إلى تفريغ المسجد األقصى الجمعة المقبمة مف المصميف؛ بذريعة
"تنفيذ قرابيف الفصح التوراتي" .وألصقت عناصر تابعة ليذه المنظمات فجر الثالثاء ( ،)3/27إعالنات
عمى أبواب المسجد األقصى المبارؾ ،تدعو إلى افراغ األقصى فيما أسمتو بػ"يوـ االبكار التوراتي" ،الذي
يسبؽ يوـ "البيسح" أو "الفصح العبري".
فيما ح ّذرت دائرة األوقاف والشؤون اإلسالمية التابعة لمسمطة الفمسطينية ،مما تقوـ بو الجمعيات
الييودية بحؽ المسجد األقصى ومحيطو" ،في محاولة لتغيير الوضع القائـ فيو؛ التاريخي والقانوني".
وأ ّكدت أف منطقة "القصور األموية" المالصقة لسور المسجد األقصى ،ىي وقؼ إسالمي ،وحؽ خالص
لممسمميف.
وح ّذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفمسطينية مف مغبة تمادي الييود المتطرفيف ومنظماتيـ وعصاباتيـ
المس واالستيداؼ المتواصؿ لممسجد األقصى المبارؾ بطريقة تدريجية ،بيدؼ تكريس
االستعمارية في ّ
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وحممت الو ازرة الحكومة اإلسرائيمية المسؤولية الكاممة
تقسيمو الزماني ،ريثما تتـ عممية تقسيمو
ً
مكانياّ .
والمباشرة عف نتائج ممارساتيا وسياساتيا االستف اززية ،وتداعيات عدوانيا المتواصؿ عمى المقدسات

المسيحية واإلسالمية .وطالبت المجتمع الدولي واألمـ المتحدة سرعة التحرؾ والدفاع عف ما تبقى مف
ٍ
بشكؿ خاص.
مصداقية ليما في حماية الشعب الفمسطيني عامة ،ومقدساتو
وأداف وزير الدولة لشؤوف اإلعالـ ،الناطق الرسمي باسم الحكومة األردنية محمد المومني ،تنظيـ ما
ُيسمي باحتفاؿ "تدريب قرابيف الفصح" .وح ّمؿ المومني الحكومة اإلسرائيمية المسؤولية عف مثؿ ىذه

الممارسات االستف اززية المرفوضة التي تقوـ بيا جيات متطرفة إسرائيمية ذات أىداؼ وغايات معروفة.
وطالب المومني الحكومة اإلسرائيمية بالوقؼ الفوري لمثؿ ىذه الممارسات التي تمس بمشاعر المسمميف
في كؿ مكاف ،وتؤدي إلثارة النعرات الدينية وتصب في النياية لمصمحة الفكر واألجندات المتطرفة في
المنطقة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/3/27 ،
محكمة إسرائيمية تُجيز لممستوطنيف الصالة عمى أبواب األقصى:
قضت محكمة "الصمح" التابعة لسمطات االحتالؿ اإلسرائيمي في القدس المحتمة ،يوـ األحد (،)3/25
مدعية بأف "حقيـ في ذلؾ ال يقؿ عف حؽ
بالسماح لممستوطنيف بالصالة عمى أبواب المسجد األقصىّ ،
العرب" .وذكر إعالـ االحتالؿ أف القرار جاء في إطار جمسة لممحكمة عقدت لمنظر في قرار شرطة
االحتالؿ إبعاد ثالث مستوطنات عف منطقة األقصى بعد أدائيـ صموات تممودية عمى باب حطة.
وقاؿ الشيخ عكرمة صبري ،رئيس الييئة االسالمية العميا في القدس المحتمة وخطيب المسجد األقصى،
ي ،لف نقر بو ولف نوافؽ عميو" .ووصؼ قرار
إف قرار المحكمة اإلسرائيمية "باطؿ ومرفوض ،واستفزاز ّ
متابعا" :المسجد األقصى مكاف عبادة لممسمميف وحدىـ،
المحكمة بأنو "قرار غير مسؤوؿ ،وغير قانوني"،
ً
وال يخضع ألي عبادة أخرى ،ومف يريد أف يصمي في الشارع مف الييود فيذا شأنو ،أما في األقصى فمف

نسمح ليـ بذلؾ".
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وفي السياؽ ،قاؿ المفتي العام لمقدس والديار الفمسطينية ،خطيب المسجد االقصى المبارؾ الشيخ محمد
حسيف ،إنو "ال يحؽ لغير المسمميف أف ُيصمّوا في المسجد األقصى ،أو أف يمارسوا شعائرىـ الدينية" ،وأكد

رفض قرار محكمة االحتالؿ.

فيما قاؿ المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفمسطينية يوسؼ المحمود :إف إجازة إقامة طقوس تممودية
لمييود عمى أبواب األقصى مف قبؿ "محكمة إسرائيمية" يعتبر بالفعؿ سابقة خطيرة ،واعتداء غير مسبوؽ،
أيضا ،وعمى ذلؾ فإف
مف شأنو أف يدفع إلى أعمى درجات التوتر ،وتعقيد المشيد بشكؿ غير مسبوؽ ً

حكومة االحتالؿ تتحمؿ كامؿ المسؤولية عف اعتداءاتيا عمى أقدس مقدسات العرب والمسمميف في
مشارؽ األرض ،ومغاربيا.
وقالت الهيئة اإلسالمية العميا في القدس "إف محكمة صمح االحتالؿ ليست صاحبة صالحية وال
اختصاص في النظر في أي موضوع يتعمؽ بالمسجد األقصى المبارؾ .وأكدت "أف األقصى أسمى مف
أف يخضع لق اررات المحاكـ ،أو لممفاوضات ،أو لمحوارات ،أو لمتنازالت ،وىو لممسمميف وحدىـ ،وال عالقة
لغير المسمميف بو" .وقالت :إف االقتحامات مف قبؿ الييود لألقصى ىي بمثابة اعتداء عمى األقصى ،لف
نخضع لو ،ولف نوافؽ عميو.
عبر الناطق الرسمي باسم الحكومة األردنية محمد المومني عف رفض الحكومة األردنية المطمؽ لمقرار
و ّ

الصادر عف محكمة "الصمح" ،مؤك ًدا عدـ اعتراؼ المممكة بوالية أو اختصاص المحاكـ اإلسرائيمية في
شرقي القدس المحتمة ،التي تخضع ألحكاـ القانوف الدولي .وكانت و ازرة الخارجية وشؤوف المغتربيف
األردنية أرسمت مذكرة احتجاج دبموماسية إلى و ازرة الخارجية اإلسرائيمية عمى تنظيـ الحفؿ المذكور،
طالبت مف خالليا الدولة العبرية ،كقوة قائمة باالحتالؿ ،التوقؼ الفوري عف مثؿ ىذه الممارسات
وحممتيا المسؤولية إزاء سالمة المسجد األقصى المبارؾ وحرمتو وجميع األمالؾ الوقفية في
االستف اززيةّ ،

القدس ،كما عبرت عف رفض المممكة المطمؽ لمقرار الصادر عف إحدى محاكـ االحتالؿ في القدس
بخصوص السماح بصالة الييود خارج أبواب المسجد األقصى.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/3/27 ،
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مستوطنوف يقتحموف باحات المسجد األقصى:
مستوطنا لباحاتو،
أوضحت "قدس برس" أف المسجد األقصى شيد يوـ األربعاء ( ،)3/21اقتحاـ 46
ً
خالؿ جولة االقتحامات الصباحية ،التي تمتد لثالث ساعات ونصؼ .ولفتت إلى أف الشرطة اإلسرائيمية
أمنت الحماية لممستوطنيف منذ لحظة دخوليـ مف "باب المغاربة" وحتى
والقوات الخاصة المسمّحةّ ،

خروجيـ مف "باب السمسمة".

وواصمت جماعات "المعبد" يوـ الخميس ( ،)3/22تحريضيا عمى العامميف في المسجد األقصى ،ونعتيـ
أمنت
بعبارات عنصرية .في الوقت الذي اقتحـ فيو  82مستوطناً ييودياً باحات المسجد األقصى ،بعدما ّ

شرطة االحتالؿ ليـ الحماية ،رفقة القوات الخاصة المسمّحة.

ٍ
ومرت الصالة دوف توترات
وأدى  45ألؼ مصؿ ،صالة الجمعة ( )3/23في المسجد األقصى المبارؾّ .
تُذكر مع سمطات االحتالؿ التي واصمت منع الفمسطينييف مف الشباف في الضفة الغربية ،مف الوصوؿ

إلى المسجد األقصى المبارؾ وأداء الصالة.
مستوطنا ،وعناصر مف "سمطة آثار" االحتالؿ ،يوـ األحد ( ،)3/25المسجد األقصى
واقتحـ 92
ً

المبارؾ ،بحراسة قوات االحتالؿ اإلسرائيمي .وفي السياؽ ذاتو ،كثّفت "جماعات المعبد" دعواتيا ألنصارىا
وجميور المستوطنيف ،لممشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد األقصى قبؿ وخالؿ "عيد الفصح العبري"،
مستوطنا ،معظميـ مف ُغالة
الذي يبدأ نياية الشير الجاري ويستمر لمدة أسبوع .كما اقتحـ 64
ً
المتطرفيف وبمباسيـ التممودي التقميدي ،يوـ اإلثنيف ( ،)3/26المسجد األقصى المبارؾ ،بحراسات مشددة
مف قوات االحتالؿ.
واقتحـ  123مستوطناً ،معظميـ بالمباس التممودي التقميدي ،يوـ الثالثاء ( ،)3/27باحات المسجد
األقصى ،مف جية باب المغاربة بحراسة مشددة مف قوات االحتالؿ .وأوقفت قوات االحتالؿ أحد
المصميف مف الشباف وأخرجتو مف المسجد وأخضعتو لمتفتيش الجسدي.
ُ

مف جية أخرى ،أجرت الشرطة اإلسرائيمية ،يوـ الثالثاء ،تدر ًيبا عمى اقتحاـ المسجد األقصى وتحويؿ

تماما .وبحسب موقع "والال" العبري ،فإف أكثر مف 700
البمدة القديمة في القدس إلى منطقة مغمقة ً
شرطي شاركوا في التدريبات التي جرت خالؿ األياـ األخيرة في عدة مناطؽ وال تزاؿ مستمرة .وأشار
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الموقع إلى أنو تـ بناء نموذج لممسجد األقصى في قاعدة لمتدريب بيدؼ استمرار التدرب عمى اقتحاـ
األقصى لمواجية أي سيناريو أمني خطير.

صحيفة القدس المقدسية المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"،
2018/3/27
شؤون المقدسيين:
الحسيني :القدس فوؽ صفيح ساخف بعد "إعالف ترمب" المشؤوـ
قاؿ محافظ القدس ووزير شؤونيا عدناف الحسيني يوـ األربعاء ( ،)3/21إف مدينة القدس باتت فوؽ
صفيح ساخف بعد "إعالف ترمب" المشؤوـ الذي تبعتو سمسمة قوانيف واجراءات تنفذىا مؤسسة االحتالؿ
في القدس بوتيرة متسارعة لترجمة وتجسيد اإلعالف المشؤوـ عمى أرض الواقع.
وتشجع وخرج بالعديد مف القوانيف والق اررات العنصرية
شمر عف سواعده
ّ
وأضاؼ الحسيني أف "الكنيست" ّ

التي تُعتبر تفاصيؿ عممية "لوعد ترمب" بوضع التصور العاـ ليذا اإلعالف دوف الرجوع إلى الفمسطينييف،
وبنفس الوقت وضعت ىذه القوانيف استناداً إلى ىذا الوعد واإلعالف .وتابع الحسيني" :بعد ذلؾ خرجت
قضايا الضغط داخؿ المدينة ،بحيث يتـ قمع أي فعالية وأي تجمع يزيد عف  4-3أشخاص وىذا لـ يكف

في السابؽ" .ولفت إلى قضية العقاب الجماعي التي لجأت إلييا سمطات االحتالؿ ،ومحاصرة بمدات
مقدسية ألسابيع ،وكؿ ذلؾ جزء مف محاوالت حسـ األمور في الساحة ،وسط تمويح بتيديد كؿ مف يقوؿ
ال لالحتالؿ بالطرد مف المدينة بقرار مف بوزير داخمية االحتالؿ وسحب إقامتو.
وأكد أف اليدؼ مف كؿ ىذه االجراءات الييمنة والسيطرة الكاممة عمى القدس ،وأصبح أي شخص يعترض
ميددا بالطرد مف مدينتو".
سياسات االحتالؿ
ً

لمضـ
وأشار الحسيني إلى مشروع القطار ،وقاؿ يراد لو اآلف توسعتو بكؿ االتجاىات حتى يكوف مالمح
ّ

الفعمي ،وىناؾ مشاريع بمحيط البمدة القديمة واليدؼ منيا السيطرة عمى ىذا الواقع وربطيا بالقدس الغربية

الضـ ،إضافة إلى ما يتـ العمؿ بو مف
أيضا مف ضمف مالمح
ومدف األراضي المحتمة عاـ  ،48وىذا ً
ّ
ي المدينة لمجمع بينيما الذي يتواصؿ العمؿ بيا عمى قدـ وساؽ ،ففي كؿ مكاف
بنى تحتية ما بيف شطر ّ

حفريات وأرصفة وشوارع.
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وأضاؼ أف المحافظة والو ازرة زادت اىتماميا بتثبيت صمود المواطف المقدسي مف خالؿ دعمو في أوجو
متعددة ،وىي بالتأكيد غير كافية ونتطمع لمضاعفتيا في المستقبؿ خاصة في قضايا االسكاف.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/3/21 ،
مواجيات في أحياء القدس المحتمة وتضييؽ عمى المقدسييف:
قامت قوة عسكرية إسرائيمية كبيرة ،قواميا أكثر مف  300جندي ،ترافقيا قوة مف مخابرات االحتالؿ
وتُساندىا طائرة مروحية ،فجر األربعاء ( ،)3/21باقتحاـ مخيـ شعفاط مف جية الحاجز العسكري،
ٍ
روعت خالليا األطفاؿ والنساء ،وأتمفت ممتمكات المواطنيف
وشرعت بحممة دىـ واسعة لمنازؿ المواطنيفّ ،
قبؿ انسحابيا مف المخيـ في ساعات الصباح األولى.
ونفّذت قوات االحتالؿ فجر الخميس ( )3/22ولميوـ الثاني عمى التوالي "حممة دىـ لعدد كبير مف منازؿ
المواطنيف بصورة وحشية ،وبواسطة كالب متوحشة ،واالعتداء عمى الممتمكات ،وتحطيـ النوافذ،
عددا مف المحاؿ التجارية ،والمخازف بعد تحطيـ أبوابيا ،واستدعت
واألبواب" .كما اقتحمت تمؾ القوات ً

عددا مف المواطنيف لمتحقيؽ.
ً

وأصيب  6مواطنيف بالرصاص المعدني المغمؼ بالمطاط ،و 14إصابة باالختناؽ جراء الغاز المسيؿ
لمدموع  ،مساء الجمعة ( ،)3/23خالؿ مواجيات مع قوات االحتالؿ اإلسرائيمي في بمدة أبو ديس .فيما
ىاجمت قوات االحتالؿ مساء األحد ( )3/25مجموعة مف المشاركيف في في مسيرة "أحد الشعانيف"،
واعتدت عمييـ بالضرب ،أماـ باب األسباط عمى بعد أمتار مف كنيسة "الصالحية" داخؿ البمدة القديمة.
وفي السياؽ ،أدانت "المجنة الرئاسية العميا لشؤوف الكنائس" في فمسطيف اعتداءات قوات االحتالؿ
اإلسرائيمي بحؽ المشاركيف مف المسيحييف في مسيرة "أحد الشعانيف" ،مشيرةً إلى أف كؿ االتفاقيات
والقوانيف الدولية نصت عمى تأميف وحماية ىذه االحتفاالت بما فييا "الستاتيسكو" ،في حيف ال تفوت

الدولة العبرية أي فرصة إلختراقيا والتعدي عمى كؿ ما ىو سائد في القدس منذ قروف .وطالبت المجتمع
الدولي إلزاـ الدولة العبرية بالقوانيف الدولية وكافة التشريعات التي تكفؿ حرية العبادة.
وأصيب عدد كبير مف المواطنيف باختناقات حادة بسبب إطالؽ قوات االحتالؿ عش ارت القنابؿ الصوتية
الغازية المسيمة لمدموع في مواجيات اندلعت صباح الثالثاء ( ،)3/27بمحيط جامعة القدس في بمدة أبو
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ديس جنوب شرؽ القدس المحتمة .كما اقتحمت قوات االحتالؿ بمدة العيسوية وسط القدس المحتمة،
وداىمت العديد مف أحيائيا ،وشرعت بتوقيؼ المواطنيف ومركباتيـ والتدقيؽ ببطاقاتيـ الشخصية.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/3/27 ،
ويفرج عف آخريف:
ويبعد ُ
االحتالؿ يمدد توقيؼ عدد مف المقدسييفُ ..

قاؿ محامي نادي األسير مفيد الحاج يوـ الثالثاء ( ،)3/20إف محكمة االحتالؿ في القدس المحتمة
يضا كفاالت طرؼ ثالث وكفاالت
حولت  6مقدسييف بينيـ قاصر لمحبس المنزلي ،وفرضت عمييـ أ ً
ّ
خاصة .فيما أبعدت شرطة االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ األربعاء ( ،)3/21الحارس إيياب أبو غزالة عف
يوما بحجة عدـ انصياعو ألوامرىا.
المسجد األقصى لمدة ً 15
وقضت محكمة االحتالؿ المركزية وسط مدينة القدس المحتمة ،يوـ األحد ( ،)3/25بالسجف الفعمي لمدة
 10سنوات عمى األسيرة المقدسية أماني الحشيـ ،بعد إدانتيا بتيمة تنفيذ عممية دىس عمى الحاجز
العسكري الثابت قرب مدخؿ مخيـ قمنديا شماؿ القدس المحتمة .كما فرضت عمى األسيرة المقدسية غرامة
عاما) ،أـ لطفميف ،وىي مف سكاف بمدة سمواف
مالية بقيمة  5آالؼ شيقؿ .يذكر أف األسيرة الحشيـ (ً 33
ومعتقمة في سجف "ىشاروف" االحتاللي.
جنوب المسجد األقصىُ ،
وأصدرت محكمة االحتالؿ حكماً نيائياً عمى األسيرة جيانا حياوي ( 20عا ًما) مف بمدة بيرنباال شماؿ
غرب القدس المحتمة ،يقضي بالسجف لمدة  22شي اًر وغرامة مالية بقيمة  4000شيقؿ .يذكر أف قوات

االحتالؿ اعتقمت الفتاة "جياوى" بتاريخ ( ،)2017/4/29عمى حاجز قمنديا ،بزعـ العثور عمى سكيف في
حقيبتيا ،وأنيا كانت تحاوؿ تنفيذ عممية طعف.
ومددت محكمة االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ الثالثاء ( ،)3/27اعتقاؿ الطفؿ المقدسي الجريح أسد الديف أبو
المطؿ عمى القدس القديمةُ .يذكر أف قوات
عاما) ،مف سكاف حي الطور ،جبؿ الزيتوفُ ،
اليوى (ً 14
االحتالؿ اعتقمت الطفؿ أبو اليوى قبؿ عدة أياـ مف داخؿ مستشفى المقاصد في القدس ،أثناء تمقيو

العالج.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+المركز الفمسطيني لإلعالـ +صحيفة القدس المقدسية،
2018/3/27
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االحتالؿ يعتقؿ عدداً مف المقدسييف:
شنت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،فجر األربعاء ( ،)3/21حممة اعتقاالت واسعة في صفوؼ المواطنيف
ّ

وحولتيـ إلى
بمخيـ شعفاط وسط القدس المحتمة ،طالت نحو  20مواطناً ،معظميـ مف األطفاؿ واألشقاءّ ،
مراكز اعتقاؿ وتحقيؽ بمدينة القدس المحتمة ،في حيف سمّمت عدداً آخر مف المواطنيف أوامر استدعاء

لمتحقيؽ .واعتقمت قوات االحتالؿ حارس المسجد األقصى المبارؾ إيياب أبو غزالة مف مكاف عممو داخؿ
المسجد ،واقتادتو إلى مركز تابع ليا في القدس القديمة.
شنت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ الخميس ( ،)3/22بتعزيزات عسكرية ،حممة اعتقاالت واسعة في
و ّ

اطنا.
مخيـ شعفاط بمدينة القدس المحتمة ،وذلؾ لميوـ الثاني عمى التوالي ،طالت عمى األقؿ  19مو ً
واقتحمت الشرطة اإلسرائيمية فجر الخميس ،مستشفى المقاصد الفمسطيني وسط القدس المحتمة ،واعتقمت

عاما.
طفالً
ً
مصابا يبمغ مف العمر ً 14

واعتقمت قوات االحتالؿ مساء األحد ( ،)3/25شابيف مف المشاركيف في مسيرة "أحد الشعانيف" ،في

منطقة باب األسباط في القدس القديمة .وفي السياؽ ذاتو ،اعتقمت قوات االحتالؿ ،المالكـ المقدسي
ابراىيـ مصمح الثولي ،عمى الحاجز العسكري القريب مف مدخؿ مخيـ شعفاط ،وسط القدس المحتمة،
ونقمتو إلى أحد مراكز االعتقاؿ والتحقيؽ في المدينة.
واعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،فجر اإلثنيف ( 11 ،)3/26مواطنا عمى األقؿ ،بينيـ أطفاؿ ،وعائمة
بأكمميا ،في عدة أحياء مف مدينة القدس المحتمة .واعتقمت قوات االحتالؿ الشاب يوسؼ زاىدة بعد
اقتحاميا ضاحية " أرس خميس" المجاورة لمخيـ شعفاط في مدينة القدس المحتمة.

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/3/26 ،
االحتالؿ يخطر بيدـ منازؿ في سمواف بالقدس:
أخطرت بمدية االحتالؿ في القدس المحتمة ،يوـ الثالثاء ( ،)3/27بيدـ عدد مف المنازؿ في بمدة سمواف
جنوب المسجد االقصى المبارؾ بحجة البناء مف دوف ترخيص.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/3/27 ،
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شؤون االحتالل:
رئيس المنظمة العالمية الييودية :موت "حؿ الدولتيف" واستسالـ الدولة العبرية لممتطرفيف ييدداف وجودىا
عاما عمى
قاؿ رئيس المنظمة العالمية الييودية رونالد الودر" ،إف الدولة العبرية التي تحتفؿ بسبعيف ً
قياميا ىذا العاـ ،تواجو اليوـ خطريف كبيريف ييدداف وجودىا".
وأضاؼ الودر ،في مقاؿ نشرتو صحيفة نيويورؾ تايمز" ،أف الخطر األوؿ ىو احتماؿ موت حؿ الدولتيف
في ظؿ حقيقة أف ىناؾ  13مميوف إنساف يعيشوف اليوـ بيف نير األردف وشاطئ المتوسط ،نصفيـ مف
صعبا:
الفمسطينييف" .وتابع "أنو لو ظمت األمور كما ىي عميو اليوـ ،فإف الدولة العبرية ستواجو ًا
خيار ً

منح الفمسطينييف حقوؽ المواطنة كاممة وبيذا تنتيي الدولة الييودية ،أو حرمناىـ حقوقيـ ما ينيي
الديمقراطية في الدولة العبرية".
وقاؿ الودر "إف الخطر الثاني ىو مف شقّيف :استسالـ الدولة العبرية لممتطرفيف المتدينيف واضمحالؿ
مشير إلى أف "معظـ الييود خارج الدولة العبرية ال يحظوف اليوـ باعتراؼ
ًا
العالقة مع الييود في العالـ"،
وروحيا قد
وسياسيا
ماليا
ً
ً
المؤسسة الدينية اإلسرائيمية ،وىؤالء يشعروف أف الدولة العبرية التي دعموىا ً
أدارت ظيرىا ليـ" .وأردؼ "أف معظـ الشباب الييودي في العالـ عممانيوف ،وقد بدأ ىؤالء خاصة في

الواليات المتحدة األميركية بإبعاد أنفسيـ عف سياسات الدولة العبرية التي تناقض قيميـ".
واختتـ الودر مقالو بالقوؿ" :إف الحقيقة التي يجب أف يعييا الجميع ،ىي أف شبح ح ّؿ الدولة الواحدة
والفجوة المتسعة بيف الدولة العبرية وييود العالـ ييدداف مستقبؿ الدولة الييودية".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/3/21 ،
يعا:
كحموف يأمر بإنياء االجراءات اإلدارية نقؿ السفارة األميركية سر ً

أمر موشيو كحموف ،وزير المالية اإلسرائيمية ،يوـ األربعاء ( ،)3/21بإنياء سريع لإلجراءات اإلدارية
المتعمقة بعممية نقؿ السفارة األميركية مف "تؿ أبيب" إلى القدس المحتمة .وأشار تقرير لمقناة العاشرة أنو
خالؿ األياـ الماضية التقى مسؤوليف مف الجانبيف األميركي واإلسرائيمي لبحث القضية .مشيرةً إلى أف
المسؤوليف األميركييف يرغبوف في بناء جدار طولو ثالثة أمتار حوؿ مقر السفارة الجديد وتعبيد طريؽ
جديدة تؤدي إليو إلى جانب تغييرات أخرى.
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وتتخذ الو ازرة إجراءات توصؼ بػ "البيروقراطية" لمحصوؿ عمى تراخيص تتعمؽ بعمميات نقؿ المباني
والممكيات المتعمقة بالسكف واإلجراءات األمنية التي تتخذ حوليا فيما يتعمؽ بالجيات الرسمية
والدبموماسية ،وىو ما حذرت منو جيات سياسية إسرائيمية مف إمكانية أف يؤخر مف موعد نقؿ السفارة
األميركية.

صحيفة القدس المقدسية2018/3/21 ،
أوؿ طائرة تجارية تيبط في الدولة العبرية بعد عبورىا األجواء السعودية:
ىبطت طائرة مف نوع "بوينغ" تابعة لمخطوط الجوية اليندية مساء الخميس ( )3/22في "تؿ ابيب" لتكوف
أوؿ طائرة تجارية تصؿ إلى الدولة العبرية بعد عبورىا األجواء السعودية .وقاؿ وزير النقؿ في حكومة
االحتالؿ "اسرائيؿ كاتز" لفرانس برس عمى المدرج "إنيا لحظة تاريخية" ،مضيفًا "إنيا المرة األولى التي
تحصؿ فييا عالقة رسمية بيف الدولة العبرية والسعودية".
وسيكوف ىناؾ ثالث رحالت اسبوعية في كؿ اتجاه ،ما ينيي الحظر السعودي المستمر منذ عقود عمى
استخداـ مجاليا الجوي لمرحالت الجوية التجارية إلى الدولة العبرية .ويأتي ذلؾ بعدما وصؼ رئيس
حكومة االحتالؿ بنياميف نتنياىو العالقات مع العالـ العربي بأنيا "بأفضؿ حاؿ" مع القمؽ المشترؾ الذي
تثيره ايراف لمطرفيف .قاؿ سباير مدير مركز روبف االسرائيمية لالبحاث في الشؤوف الدولية "إف القرار
السعودي أمر صغير لكف لو معنى ميما".

صحيفة القدس المقدسية2018/3/22 ،
خطة "إسرائيمية" لتوسيع مستوطنة "نوؼ زىاؼ" في جبؿ المكبر
تبحث سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي ،األربعاء ( ،)3/28مشروع توسيع مستوطنة "نوؼ زىاؼ" في جبؿ
المكبر ،في القدس المحتمة ،ضمف مشروع ُمكمؿ لممشروع الذي يحمؿ الرقـ  .365908وتشمؿ توسعة
المستوطنة بناء  600وحدة استيطانية جديدة تضاؼ إلى  350كانت مقرة وفؽ المشروع نفسو عاـ
 2017مرحمة أولى.
ائيميا إلى الجمب
وقاؿ خبير االستيطاف رئيس دائرة الخرائط خميؿ التفكجي :إف المشروع ييدؼ إسر ً

السياحي الداخمي واألجنبي؛ لكوف المنطقة مشرفة عمى القدس والبمدة القديمة مف الجنوب ،وربطيا
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بالقطار اليوائي في موقع استراتيجي مشرؼ ،وكذلؾ فندؽ مكوف مف  150غرفة قريب مف مكاف السفارة
ٍ
ومباف لمخدمات العامة ،وىي مشاريع وفؽ رؤية زرع البؤر االستيطانية في
األمريكية ومنطقة (ارنونا)
قمب التجمعات واالحياء والقرى الفمسطينية ،وطبؽ ذلؾ في الشيخ جراح وسمواف ورأس العمود والطور
واليوـ في المكبر ،بعد أف تغمغمت في داخؿ البمدة القديمة نفسيا.
ونبو التفكجي إلى تنفيذ حكومة االحتالؿ استراتيجية مشروع استيطاني جديد عبارة عف حزاـ مف األحياء
والبؤر االستيطانية الصغيرة في قمب وأطراؼ شرؽ البمدة القديمة يبدأ مف حي الشيخ جراح ،وينتيي عند
السفوح الشرقية لجبؿ المكبر ،مع تسييالت ومنح تتيح لممستوطنيف بناء مئات الوحدات االستيطانية ،ما
سيمكنيـ عممياً مف السيطرة عمى ىذه األحياء ومحاصرتيا الحقاً.
وتأجؿ
وأشار التفكجي إلى أف مشروع جبؿ المكبر ومستوطنة "نوؼ زىاؼ" ّ
صدؽ عميو عاـ ّ ،1993

البناء حتى عاـ  2002حيث قررت الشركة نصب جدار حوؿ المنطقة تحت حراسة األمف اإلسرائيمي بعد
االحتجاج الفمسطيني الواسع عمى المشروع وبعدىا أقيمت األبنية وأسكنت بالمستوطنيف .وقاؿ :تقوـ بذلؾ
شركة "ديغؿ لالستثمار والصيانة المحدودة الضماف" ،ويشرؼ عمى إدارتيا قائد حرس الحدود السابؽ في
لواء القدس آرييو عميت ،ويممؾ الشركة اآلف (ييودا ليفي ،ومئير شامير) ،وىي عبارة عف شركة عامة
تباع أسماؤىا في البورصة.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/3/23 ،
حي استيطاني جديد شماؿ القدس:
شرعت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي بإسكاف  450عائمة ،في حي استيطاني جديد بمستوطنة "جبعات
زئيؼ" شمالي القدس المحتمة ،بحسب أسبوعية "يروشاليـ" العبرية.
وقاؿ حانوف كيس ،مالؾ شركة "نوفي إسرائيؿ" المبادرة بالمشروع االستيطاني ،إنو تـ بيع  350وحدة
لعائالت متدينيف ييود ،وبمغ مجموع صفقات البيع حوالي  800مميوف شيكؿ .ويتضح مف معطيات سمطة
الضرائب "اإلسرائيمية" أف أسعار المباني في مستوطنة "جبعات زئيؼ" قفزت في العقد األخير بنسبة
.٪150

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/3/24 ،
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مستوطف يقتحـ منزؿ ناشطة مقدسية في حي الشيخ جراح:
اقتحـ مستوطف ،يوـ اإلثنيف ( ،)3/26منزؿ الناشطة المقدسية أمؿ القاسـ ،بحي الشيخ جراح وسط
عمما أنيا ليست المرة األولى التي يقوـ بيا ىذا المستوطف باقتحاـ منزليا.
مدينة القدس المحتمةً .

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/3/26 ،

الدولة العبرية تماطؿ بػ"اإلفراج" عف الشيخ صالح وتؤجمو ليوميف:
أرجأت محكمة "إسرائيمية" ،لمدة يوميف ،جمسة ليا ،خاصة بالمصادقة عمى اإلفراج المشروط عف الشيخ
رائد صالح ،رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي المحتمة عاـ .48
وقاؿ خالد زبارقة ،محامي الشيخ صالح ،بأف المحكمة "بررت تأجيؿ جمستيا بعدـ حصوليا عمى تقرير
مف سمطة السجوف بشأف سوار إلكترونية ،ستكوف بحوزة الشيخ رائد صالح طواؿ تواجده قيد اإلقامة
الجبرية" .واستدرؾ المحامي زبارقة" :لكننا نعتقد أف ىناؾ مماطمة واضحة مف السمطات اإلسرائيمية في
اإلفراج عف الشيخ صالح".

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/3/26 ،
التفاعل مع القدس:
كوشنر وغرينبالت يطمعاف ولي العيد السعودي عمى تطورات "صفقة القرف"
التقى ولي العيد السعودي ،األمير محمد بف سمماف ،مساء الثالثاء ( )3/20في مقر إقامتو بالعاصمة
األميركية واشنطف مع كبير مستشاري البيت األبيض ،جاريد كوشنر ،ومبعوث الرئيس األميركي إلى
المفاوضات الدولية ،جيسوف غرينبالت ،وذلؾ ضمف جدوؿ زيارة ولي العيد الرسمية إلى الواليات المتحدة
األميركية ،حيث أطمعاه عمى آخر تطورات خطة إدارة الرئيس األميركي ،دونالد ترمب ،المعروفة باسـ
"صفقة القرف".
وعممت "القدس" مف مصدر مطّمع أف لقاء كوشنر وغرينبالت مع ولي العيد السعودي كاف "بروتوكولياً"
حيث إف المممكة العربية السعودية كانت قد عبرت عف وجية نظرىا أف الظروؼ الحالية معقدة بسبب
تعدد األزمات التي تستحوذ عمى األولوية في الوقت الراىف ،وكوف أف السعودية تمتزـ "بمبادرة السالـ
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العربية" التي تبنتيا الجامعة العربية ،خاصة وأف القمة العربية ستعقد في الرياض الشير المقبؿ .وكاف
غرينبالت قد صرح االثنيف الماضي أف "الممسات األخيرة عمى الخطة قد اكتممت وأف اإلعالف عنيا سيتـ
عندما تصبح الظروؼ مناسبة".
ىذا وأصدرت السفارة السعودية في واشنطف بيانا مقتضباً بشأف لقاء ولي العيد السعودي مع كوشنر
وغرينبالت قالت فيو إف "النقاش دار حوؿ مستقبؿ خطة السالـ في الشرؽ األوسط ،واالىتماـ المشترؾ
إليجاد حؿ دائـ لمصراع بأفضؿ وسيمة".
مف جيتيا قالت الناطقة باسـ و ازرة الخارجية األميركية ،ىيذر ناورت ،بشأف ما اعتبرتو واشنطف إىانة
موجية مف الرئيس عباس إلى سفيرىا في الدولة العبرية ديفيد فريدماف" :ىذا كالـ فظيع عف مسؤوؿ
ّ
ألف ىذه اإلدارة تود أف ترى
أميركي ،إذ إف ىذه التعميقات ليست ميينة فحسب ،بؿ غير مفيدة أيضاً ّ
عممية سالـ إسرائيمية وفمسطينية؛ ما قالو عباس يعرقؿ برأينا قدرة جعؿ اإلسرائيمييف والفمسطينييف يجمسوف
ويتحادثوف معاً مف أجؿ التوصؿ إلى عممية سالـ".

صحيفة القدس المقدسية2018/3/22 ،
الكونغرس يشترط وقؼ مخصصات األسرى والشيداء لتقديـ المساعدات لمسمطة
صدؽ الكونغرس األمريكي ،يوـ الجمعة ( ،)3/23عمى قانوف حجب المساعدات المالية عف السمطة
ّ
وحوؿ القانوف لمبيت األبيض لمتصديؽ
الفمسطينية ،ما واصمت األخيرة دفع مستحقات األسرى والشيداءُ .
عميو بشكؿ نيائي عبر الرئيس األمريكي دونالد ترمب.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/3/23 ،
القدس تنتصر في االتحاد البرلماني الدولي
انتصر االتحاد البرلماني الدولي مساء األحد ( )3/25لمدينة القدس المحتمة ضد قرار الرئيس األميركي
دونالد ترمب وضد االحتالؿ اإلسرائيمي وسياستو العنصرية ،وأكد أنيا عاصمة الدولة الفمسطينية
المستقمة .جاء ىذا في أعقاب تصويت االتحاد البرلماني الدولي في جنيؼ بأغمبية كبيرة وبعد معركة
تقدمت بو برلمانات دولة فمسطيف والبحريف والكويت وتركيا نيابة عف
تصويت كبيرة ،عمى اقتراح ّ
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المجموعتيف العربية واإلسالمية العتماد بند طارئ عمى جدوؿ أعماؿ الجمعية حوؿ تداعيات قرار اإلدارة
األميركية باالعتراؼ بالقدس عاصمة لمدولة العبرية.
ورفض االتحاد البرلماني الدولي ،يوـ اإلثالثاء ( ،)3/27بشكؿ مطمؽ وكمّي قرار اإلدارة األميركية األخير
بشأف القدس وأعتبره "الغياً وباطالً" بموجب القانوف الدولي .وأكد البرلماني الدولي ،أف جميع اإلجراءات
واإلجراءات التشريعية واإلدارية التي اتخذتيا الدولة العبرية لفرض قوانينيا وتدابيرىا عمى القدس غير
بأي تغييرات في ق اررات مجمس
قانونية وليست ليا ّأية شرعية .ورفض االتحاد أي ق اررات فردية تتعمؽ ّ
األمف والجمعية العامة لألمـ المتحدة وغيرىا مف المواثيؽ الدولية التي تتناوؿ الوضع القانوني لمدينة

القدس ،سواء مف خالؿ حكومة الواليات المتحدة أو مف خالؿ االحتالؿ اإلسرائيمي أو غير ذلؾ.
وأعرب االتحاد عف بالغ قمقو إزاء القيود التي تفرضيا الدولة العبرية عمى إعاقة وصوؿ المصميف إلى
داعيا المنظمات الدولية التخاذ الخطوات الالزمة لمحفاظ عمى التراث
األماكف المقدسة في القدس،
ً

التاريخي لمقدس والحفاظ عميو.

ودعا االتحاد جميع البرلمانات إلى حث حكوماتيـ عمى االعتراؼ بدولة فمسطيف عمى حدود 1967
مقرر دعمو لجميع الخطوات القانونية والسممية التي تتخذىا دولة فمسطيف عمى
ًا
وعاصمتيا القدس،

الصعيديف الوطني والدولي لتعزيز سيادتيا عمى مدينة القدس واألراضي الفمسطينية المحتمة.

وطالب االتحاد ،الدولة العبرية بوقؼ جميع أنشطة بناء المستوطنات وأي إجراءات أخرى تيدؼ إلى
تغيير وضع األرض الفمسطينية المحتمة وشخصيتيا وتكوينيا الديموغرافي ،بما في ذلؾ القدس وما
حوليا ،وكميا تمس حقوؽ اإلنساف لمشعب الفمسطيني والفمسطينييف وآفاؽ "التسوية السممية" .وأكد االتحاد
عمى ضرورة دعـ األونروا لتنفيذ برامج مساعدات إلغاثة الالجئيف الفمسطينييف بما يتماشى مع قرار
وشجع القرار إعادة اطالؽ "عممية سالـ" مف خالؿ
الجمعية العامة  )IV( 302في ديسمبر .1949
ّ
مبادرة متعددة األطراؼ تنسجـ مع ق اررات األمـ المتحدة لموصوؿ إلى "حؿ الدولتيف" عمى أساس حدود
.1967

صحيفة القدس المقدسية2018/3/27 ،
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مالدينوؼ :الدولة العبرية لـ تتخذ أي خطوة لتنفيذ القرار 2334
قاؿ المنسؽ الخاص لعممية السالـ في الشرؽ األوسط نيكوالي مالدينوؼ ،إف التوسع االستيطاني
اإلسرائيمي غير القانوني وما يتصؿ بو مف أنشطة ما يزاؿ ييدد بشكؿ كبير إمكانية "حؿ الدولتيف ويقوض
عممية السالـ".
جاء ذلؾ في إحاطتو أماـ جمسة مجمس األمف الدولي حوؿ الوضع في الشرؽ األوسط ،حيث أوضح أف
القرار  2334يدعو الدولة العبرية وبشكؿ فوري إلى وقؼ جميع األنشطة االستيطانية في األراضي
الفمسطينية المحتمة ،بما فييا شرقي القدس ،و"يدعو القرار الدولة العبرية كذلؾ إلى احتراـ جميع التزاماتيا
القانونية بشكؿ كامؿ في ىذا الشأف ،إال أنيا لـ تتخذ الخطوات المطموبة".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/3/26 ،
المالكي :نعمؽ أىمية كبرى عمى دور فرنسا داخؿ االتحاد األوروبي
قاؿ وزير الخارجية والمغتربيف الفمسطيني رياض المالكي خالؿ المؤتمر الصحفي المشترؾ الذي عقده مع
نظيره الفرنسي جاف إيؼ لودرياف ،مساء اإلثنيف (" ،)3/26إننا نعمؽ أىمية كبرى عمى الدور الذي يمكف
أف تمعبو فرنسا داخؿ االتحاد األوروبي مف أجؿ تفعيؿ عممية السالـ ومف أجؿ إيجاد الظروؼ المناسبة
التي تسمح لنا بالعودة إلى المفاوضات وفؽ مرجعيات األمـ المتحدة المعترؼ بيا ،التي تكفؿ لنا عدالة
ىذه القضية والوصوؿ إلى اتفاؽ سالـ يسمح بإنياء االحتالؿ واقامة الدولة الفمسطينية المستقمة".
وتابع" :أكدنا لمعالي الوزير التزامنا بالمفاوضات المباشرة والتزامنا بحؿ الدولتيف والتزامنا بمحاربة
اإلرىاب ،والتزامنا بكافة الق اررات التي صدرت عف األمـ المتحدة التي تشكؿ مرجعية ألي عممية سالـ أو
مفاوضات مستقبمية ،كما أكدنا لو الموقؼ الفمسطيني الذي عبر عنو الرئيس في خطابة أماـ مجمس
مؤخرا ،الذي ش ّكؿ المبادئ الرئيسة الواجب اتخاذىا لكي نشكؿ مبادرة سالـ فمسطينية والتي تـ
األمف
ً
تبنييا الحقًا مف قبؿ وزراء الخارجية العرب ،ونأمؿ أف يتـ اعتمادىا مف قبؿ القادة العرب في القمو

العربية المقبمة في المممكة العربية السعودية".
وأكد وزير الخارجية الفرنسي" :عمى التزاـ فرنسا مف أجؿ السالـ في الشرؽ األوسط ،أنتـ تعرفوف أف
ىدفنا يبقى إنشاء دولة فمسطينية قابمة لمحياة ومستقمة تعيش بسالـ وأمف إلى جانب الدولة العبرية ،في
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حدود آمنة معترؼ بيا ،وأف تكوف القدس عاصمة لدولتيف ،واالعتراؼ بالقدس كعاصمة لمدولة العبرية
وفمسطيف سوؼ يأتي في الوقت المناسب في إطار ىذه العممية" .وأشار إلى أنو خالؿ الشيور المقبمة
سوؼ يأتي في "زيارات أخرى تبيف االىتماـ الذي توليو فرنسا لفمسطيف".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/3/26 ،
رد عمى خطة ترمب
البردويؿ :مسيرات العودة ّ
عد الرد
أ ّكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح البردويؿ ،إف مسيرات العودة الكبرى ،تُ ّ
مشددا عمى أف
الفمسطيني عمى ق اررات وخطة الرئيس األمريكي دونالد ترمب ضد القضية الفمسطينية،
ً

ونبو القيادي في حماس ،إلى أف مسيرات العودة الكبرى
الحركة لف تسمح بأية ضغوط حوؿ المسيرةّ .
سيشارؾ فييا الكؿ الفمسطيني ،في الضفة الغربية وقطاع غزة واألراضي المحتمة عاـ  48والفمسطينييف

في الخارج.
وقاؿ :إف ىذه المسيرات ستبدأ في  30مارس الجاري ،عمى أف تبدأ العودة الحقيقية والدخوؿ لألراضي
المحتمة في  5/15في ذكرى النكبة الفمسطينية .وأوضح أف ىذه المسيرات رد عمى ترمب الذي يريد أف
يمقف األمة العربية درساً في ىذه الذكرى ،بفرض خطتو وق ارراتو ،في إشارة إلى القرار األميركي نقؿ
السفارة األميركية إلى القدس في ذكرى النكبة .وقاؿ" :سنعبر إلى األراضي الفمسطينية بأجسادنا وسنصؿ
إلى قرانا القريبة منيا".
وكانت المجنة التنسيقية لػ"مسيرة العودة الكبرى" أعمنت في فبراير الماضي عزميا االنطالؽ بمسيرات
سممية جماىيرية شعبية تشمؿ جموع الالجئيف مف شتى أماكف لجوئيـ المؤقت صوب فمسطيف المحتمة
عاـ  1948لتحقيؽ العودة التي نصت عمييا الق اررات الدولية .وأعمنت عف "توافقيا مع عديد قوى
المجتمع المدني والحراكات الشبابية والنسائية بالقطاع لالنخراط بيذا المشروع الوطني الذي يعتمد
جديدا النتزاع الحقوؽ".
المقاومة الشعبية السممية طريقًا
ً

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/3/27 ،
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مقاالت وحوارات:
"إي  .."1مخطط االحتالؿ األخطر لسمخ القدس عف الضفة:
تسعى سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي ،الستغالؿ قرار الرئيس األمريكي دونالد ترمب االعتراؼ بالقدس
المحتمة عاصمة لػ"إسرائيؿ" ،ونقؿ سفارة بالده إلييا ،لتنفيذ أخطر مشروع استيطاني بالمدينة المحتمة
"إي "1الذي مف شأنو أف يفصؿ القدس نيائيا ،وبشكؿ كامؿ عف امتدادىا الفمسطيني.
"المركز الفمسطيني لإلعالـ" يستعرض في ىذا التقرير الخاص ،وبشكؿ مفصؿ وشامؿ المخطط
الصييوني األخطر.
فقد أعمف عف ىذا المشروع عاـ 1994ـ ،عمى مساحة تبمغ  12443دونماً مف أراضي قرى (الطور،
عناتا ،العيزرية ،أبو ديس) ،وييدؼ المخطط الذي صودؽ عميو عاـ  1997مف وزير جيش االحتالؿ
آنذاؾ اسحؽ مردخاي إلى إقامة منطقة صناعية عمى مساحة  1كـ ،2واقامة  4000وحده سكنية و 10
فنادؽ.
المخطط األخطر
خبير االستيطاف الباحث خميؿ التفكجي ،مدير الخرائط ونظـ المعمومات في جمعية الدراسات العربية،
يصؼ المخطط بأنو مف أخطر المخططات الصييونية في حاؿ تنفيذه.
"أي  "1يعد المخطط األخطر عمى اإلطالؽ لعده أسباب :إغالؽ المنطقة الشرقية مف القدس ،وتطويؽ
"عناتا ،الطور ،حزما" ،منع إقامة دولة فمسطينية مستقبمية" ،إضافة لتغيير ديمغرافي في المدينة.
التكفجي ع از ذلؾ لعدة أسباب أىميا إغالؽ المنطقة الشرقية مف منطقة القدس بشكؿ كامؿ ،وتطويؽ
المناطؽ (عناتا ،الطور ،حزما) وليس ىنالؾ أي إمكانية لمتوسع المستقبمي باتجاه الشرؽ ،ومنع إقامة
"القدس الشرقية" كعاصمة لفمسطيف ،وامكانية تطورىا باتجاه الشرؽ ،وكذلؾ ربط جميع المستعمرات
الواقعة في المنطقة الشرقية وخارج حدود بمدية االحتالؿ مع المستعمرات داخؿ حدود بمدية القدس وبالتالي
تحويؿ القرى العربية إلى معازؿ محاصرة بالمستعمرات.
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إضافة إلى إقامة القدس الكبرى بالمفيوـ اإلسرائيمي الذي يعادؿ  %10مف مساحة الضفة ،واحداث تغيير
جذري في قضية الديموغرافيا الفمسطينية لمصالح اإلسرائيمي.
وتعد مستوطنة معاليو أدوميـ ،بما في ذلؾ المستوطنات الفرعية المتعددة التابعة ليا ،باالضافة إلى
منطقة التوسع المعروفة "اي  ،"1مف أخطر المشاريع االستيطانية القائمة عمى أراضي القدس حيث تيدد
ترابط وتواصؿ األراضي الفمسطينية.
وتقع كتمة أدوميـ االستيطانية عمى التالؿ التي تمتد شرؽ القدس التي تعد إحدى أىـ المناطؽ وأشدىا
حيوية لمتطور والنمو الطبيعي الفمسطيني ولقابمية الحياة لمدولة الفمسطينية العتيدة.
بعدىا المركز الجغرافي لمضفة الغربية ،واطالليا عمى المدينة
وتشكؿ ىذه المنطقة موقعاً استراتيجيا ميماً ّ
المقدسة وعمى منطقة األغوار ،في ىذه المنطقة ،كما في سائر مناطؽ الضفة الغربية ،تضمف نشاطات
"إسرائيؿ" االستيطانية غير القانونية تفوؽ المخططات الصييونية االقميمية عمى المصالح الفمسطينية
وعمى الجيود الدولية لتحقيؽ السالـ.
مستوطنات غير شرعية
أنشات "إسرائيؿ" مجموعة مف المستوطنات غير الشرعية في جميع أرجاء ىذه المنطقة ،ومف ضمنيا:
معاليو أدوميـ ،عمموف ،كفار أدوميـ ،ألوف ،كيدار والمستوطنة الصناعية ميشور أدوميـ ،وبمغ اجمالي
عدد المستوطنيف  47ألؼ و 500مستوطف.
لقد أنشأت "إسرائيؿ" مجموعة مف المستوطنات غير الشرعية في جميع أرجاء ىذه المنطقة ،ومف ضمنيا:
معاليو أدوميـ ،عمموف ،كفار أدوميـ ،ألوف ،كيدار والمستوطنة الصناعية ميشور أدوميـ ،وبمغ إجمالي
عدد المستوطنيف القاطنيف في ىذا التجمع االستيطاني  47ألؼ و 500مستوطف.
فمستوطنة معاليو أدوميـ ىي المستوطنة األكبر مف بيف المستوطنات المذكورة؛ حيث يصؿ عدد سكانيا
إلى  41ألؼ مستوطف ،وتبمغ مساحة منطقة نفوذىا  50كيمو مت ار مربعاً ،وىو ما يعادؿ مساحة منطقة
نفوذ مدينة "تؿ أبيب" ،عمماً أف عدد المستوطنيف بمستوطنة معالية أدوميـ ال يتجاوز  %10مف عدد
سكاف "تؿ أبيب" ،مع ذلؾ ،ال تزاؿ ىذه المستوطنة تشيد توسعاً ونموا مطرديف.
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وقد شرعت "إسرائيؿ" منذ عاـ  2001في تشييد ما ال يقؿ عف  8آالؼ وحدة سكنية جديدة فييا حتى
يومنا ىذا.
في ىذه الغضوف ،يواجو  18تجمعا بدويا نحو  3آالؼ و 500مواطف فمسطيني مف قبائؿ "عرب
الجياليف" ،الذيف يقطنوف منذ سنوات الخمسينات مف القرف الماضي في المنطقة الواقعة بيف شرؽ القدس،
واألغوار ،خطر التيجير القسري والترحيؿ مف منطقة سكناىـ.
ويواجو عرب الجياليف خطر الترحيؿ لممرة الثالثة ،بعد أف كانوا قد طردوا مف منطقة النقب عاـ ،1948
ورحموا مف منطقة معاليو أدوميـ عاـ  1998وىـ معرضوف اآلف لمترحيؿ والتيجير القسري في أي وقت
جراء توسيع مستوطنة معاليو أدوميـ ،و أعماؿ البناء المتواصمة في منطقة "اي ."1
توسيع المستوطنات
عممت "اسرائيؿ" منذ عاـ - ،1975العاـ الذي أقامت فيو النواة لمستوطنة معاليو أدوميـ مف خالؿ
مجموعة مف الكرفانات ُوضعت في المكاف ،-عمى توسيع المستوطنات المقامة في ىذه المنطقة بيدؼ
تعزيز سيطرتيا عمى "القدس الشرقية" ومنطقة األغوار الفمسطينيتيف وخمؽ تواصؿ جغرافي استعماري بيف
ىاتيف المنطقتيف االستراتيجيتيف.
واف "إسرائيؿ" أقامت في ذلؾ الوقت شبكة واسعة مف الطرؽ التي تربط مستوطنة معاليو أدوميـ
بالمستوطنات التابعة ليا وبالقدس الغربية ،كما أنشأت طريقاً سريعاً رئيسيا (الطريؽ رقـ  )1يمر عبر
مستوطنات أدوميـ مف ناحية الشرؽ باتجاه منطقة األغوار.
تكمؿ "إسرائيؿ" حالياً بناء الجدار حوؿ مستوطنة معاليو أدوميـ والمستوطنات التابعة ليا مف أجؿ تقوية
ىذه المستوطنات وتسييؿ إمكانية توسعيا في المستقبؿ.
وسيؤدي ىذا الجدار ،الذي يخترؽ األراضي الفمسطينية بعمؽ  14كـ شرقي حدود  ،1967إلى ضـ
تجمع معاليو أدوميـ االستعماري لػ"إسرائيؿ" ،األمر الذي يعني مصادرة  58كـ مف األرض الفمسطينية
واستكماؿ محاصرة "القدس الشرقية" وشطر الضفة الغربية إلى نصفيف.

21

المخطط سيعمؿ عمى مصادرة عشرات الدونمات مف أراضي الفمسطينييف مف أجؿ إكماؿ محاصرة القدس
وشطر الضفة الغربية لنصفيف.
وفي وقت طورت فيو "إسرائيؿ" الخطة التوسعية المعروفة باسـ  E-1بيدؼ تدعيـ التواصؿ الجغرافي بيف
مستوطنات أدوميـ وغرب القدس .سيتـ بموجب ىذه الخطة بناء وحدات سكنية استيطانية عمى مساحة
 12كيمو متر مربع مف األراضي الفمسطينية التابعة لقرى عناتا ،الطور ،العيسوية ،أبو ديس والعيزرية.
وعمى الرغـ مف المساحات الواسعة لألراضي المصادرة بموجب الخطة المذكورة فمف يتجاوز عدد الوحدات
السكنية التي ستشيد بموجبيا  3500وحدة سكنية (حوالي  15000مستوطف) بينما سيتـ تخصيص
معظـ األرض المصادرة إلقامة المشاريع الصناعية والتجارية الكبيرة ،بما في ذلؾ منطقة صناعيةٍ ،
مباف
مكتبية ،مراكز ترويحية ورياضية ،عشرة فنادؽ ومقبرة كبيرة.
مصادرة أراضي
وفي أيموؿ  2007أصدر جيش االحتالؿ أم ار عسكريا يقضي بمصادرة ما مساحتو  1128دونما مف
األراضي الفمسطينية الواقعة بيف "القدس الشرقية" ومستوطنة معاليو أدوميـ بيدؼ شؽ طريؽ بديؿ
لمفمسطينييف يربط المناطؽ الجنوبية في الضفة الغربية بالمناطؽ الشرقية والشمالية منيا تعود ممكية ىذه
األراضي المصادرة لمواطنيف فمسطينييف مف قرى أبو ديس ،السواحرة ،النبي موسى ،والخاف األحمر ،مف
المقرر أف يمر مسار ىذا الطريؽ بموازة األقساـ الجنوبية والشرقية مف جدار أدوميـ خارج كتمة أدوميـ
االستيطانية ،سوؼ يؤدي ىذا الطريؽ في نياية ىذا المطاؼ الى منع المواطنيف الفمسطينييف مف استخداـ
طريؽ رقـ  1الذي يمر عبر منطقة إي  1وكتمة أدوميـ االستيطانية وطريؽ رقـ  60الذي يخترؽ "القدس
الشرقية".
كما يشمؿ المخط إيجاد طرؽ بديمة لمفمسطينييف عمى أف يتمتع المستوطنوف بمزايا التواصؿ الجغرافي بيف
أدوميـ وغربي القدس.
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وتنوي سمطات االحتالؿ أيضا شؽ طرؽ أخرى ضمف خطتيا إليجاد تواصؿ في شبكة المواصالت
المخصصة لمفمسطينييف في حيف يتمتع المستوطنوف المقيموف في المستوطنات غير القانونية بالمزايا
المترتبة عمى التواصؿ الجغرافي الفعمي بيف كتمة أدوميـ االستيطانية وغرب القدس.
ال يمكف االستخفاؼ بحجـ اآلثار السمبية الناجمة عف ضـ مستوطنات معالية أدميـ إلى "إسرائيؿ"
وانعكاساتيا عمى إمكانية إقامة دولة فمسطينية قابمة لمحياة ،متواصمة جغرافياً ومستقمة عاصمتيا "القدس
الشرقية".
واذا نفّذت "إسرائيؿ" ضـ مستوطنات معالية أدميـ ،سيؤدي األمر إلى حرماف "القدس الشرقية" مف آخر
المناطؽ المتبقية التي تكفؿ ليا النمو والتطور االقتصادي في المستقبؿ.
أضؼ إلى ذلؾ اف موقع المنطقة وحجميا اليائؿ ،سوؼ يضمناف سيطرة "إسرائيؿ" عمى ممتقى الطرؽ
الرئيسي الواصؿ بيف شماؿ الضفة وجنوبيا ،وعزؿ "القدس الشرقية" بصورة دائمة عف بقية مناطؽ الضفة
ويقسـ الضفة الغربية إلى قسميف.
الغربيةّ ،

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/3/21 ،

إدارة ترمب قررت تأجيؿ اإلعالف عف "صفقة القرف"
عممت "القدس" الخميس 22 /آذار  ،2018أف إدارة الرئيس األميركي دونالد ترمب قررت إرجاء اإلعالف
عف "صفقة القرف" التي طاؿ انتظارىا إلى إشعار آخر.
واتخذ ىذا القرار كما عممت "القدس" ،قبيؿ وصوؿ ولي العيد السعودي األمير محمد بف سمماف بيوميف
"بعد أف فشمت اإلدارة في حشد تأييد عربي رسمي ومعمف لمخطة المعروفة بصفقة القرف لمسالـ ،لتجاوز
الموقؼ الفمسطيني ورئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس".
وقاؿ المصدر الذي يتابع عف كثب تطورات خطة السالـ األميركية منذ بدايتيا "اقتنعت اإلدارة اف الخطة
ستموت مع والدتيا ،واف ذلؾ بدا واضحاً بعد زيارة صير الرئيس األميركي جاريد كوشنر إلى القاىرة بداية
األسبوع الماضي لضماف دعـ مصر لمخطة ،ولكنو (كوشنر) فوجئ بالموقؼ المصري بشأف رفض
أعضاء الجامعة العربية تأييد خطة الرئيس ترمب في الوقت الراىف ،وأنو مف األجدى االنتظار إلى ما
بعد المرحمة الراىنة التي تشيد أزمات وحرائؽ عربية متعددة ،وموقؼ فمسطيني متوتر ومرتبؾ بالمطمؽ،

22

وخطورة تداعيات انييار السمطة الفمسطينية أو انييار الوضع اإلنساني في غزة ،ما قد يدفع بمئات
اآلالؼ مف مواطنيف غزة الجتياز الحدود إلى مصر واسرائيؿ واطالؽ كارثة إنسانية بأبعاد مروعة".
وبحسب المصدر فاف النصيحة التي وجيتيا الحكومة المصرية لكوشنر تقوؿ بانو "مف األفضؿ عدـ
إحراج ولي العيد (السعودي) محمد بف سمماف أثناء زيارتو الرسمية لواشنطف ،والواليات المتحدة (التي
تنتيي يوـ  9نيساف  ،)2018والتركيز عمى إستراتيجية لمواجية العدو المشترؾ إيراف ،والقضايا ذات
القواسـ المشتركة بيف الواليات المتحدة والمممكة العربية السعودية ومصر ودوؿ عربية أخرى في محاربة
التطرؼ واإلرىاب ،وانو مف غير المتوقع أف تقوـ السعودية بالتخمي عف مبادرة السالـ العربية – وىي
مبادرة سعودية باألساس -قبيؿ انعقاد القمة العربية في الرياض الشير المقبؿ".
يشار إلى أف إدارة الرئيس األميركي وبإرشادات مف فريقو المكوف مف جاريد كوشنر وجيسوف غرينبالت
والسفير األميركي في إسرائيؿ ديفيد فريدماف ،اختمقوا فكرة مؤتمر إغاثة غزة الذي انعقد في البيت األبيض
يوـ  13آذار الجاري بغية خمؽ أرضية إلطالؽ "صفقة القرف" ،ولكف المؤتمر – باشتراط المشاركيف
العرب واألوروبييف – لـ يتطرؽ إلى خطة ترمب لمسالـ إال بشكؿ سطحي وعابر.
وكاف غرينبالت صرح االثنيف ( )2018/3/19بأف الخطة اكتممت و"اننا نقوـ حالياً بوضع الممسات
األخيرة عمى خطتنا لمسالـ ،وسوؼ نعمف عنيا عندما تكوف الظروؼ مناسبة".
وحوؿ الخطوات التي ستتخذىا اإلدارة لإلبقاء عمى "صفقة القرف" عمى قيد الحياة قاؿ المصدر "اإلدارة
تدرؾ أنو مف الصعوبة إطالؽ خطة سالـ دوف مشاركة الفمسطينييف ،وىي في موقؼ حرج وتخشى مف
تداعيات انييار أو حؿ السمطة الفمسطينية بشكؿ رسمي وانتياء التنسيؽ الفمسطيني األمني مع إسرائيؿ
واألجيزة األميركية وانزالؽ المناطؽ (الضفة الغربية المحتمة) إلى حالة مف الفوضى غير المكبوحة،
واالنفالت األمني بما يرفع مف وتيرة العنؼ ويجعؿ حكـ الضفة الغربية شبو مستحيؿ إال بإعادة فرض
االحتالؿ اإلسرائيمي العسكري في كؿ قرية وكؿ شارع ،بما يرىؽ إسرائيؿ وحمفاء أميركا (األردف
ومصر)".
واضاؼ المصدر لذلؾ فاف "الوضع األمثؿ لإلدارة اآلف ىو فؾ االرتباط إلى أف تسنح الظروؼ ،وفي ىذه
األثناء فاف اإلدارة ستغض الطرؼ عف توسيع المستوطنات والنشاطات االستيطانية أخرى ،وىو بالضبط
ما ينسجـ مع رغبة رئيس وزراء نتنياىو الذي كاف يخشى مف طبيعة الثمف الذي سيطمبو الرئيس ترمب
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مقابؿ اعترافو بالقدس عاصمة ،بؿ عمى العكس سيستفيد نتنياىو كوف أف بإمكانو اآلف وضع الموـ عمى
الفمسطينييف".
وقاؿ المصدر "طبعاً ىناؾ احتماؿ أف يتطرؽ الرئيس (ترمب) نفسو أو نائبو (بينس) في إطار تدشيف
السفارة األميركية في القدس في شير أيار المقبؿ إلى بعض نقاط الخطة (صفقة القرف) حيث سيكوف
لدى اإلدارة الفرصة الزمنية المطموبة لتطوير الخطة بشكؿ يجعميا أكثر قبوالً لدى الطرفيف  ،وبالتالي فال
بأس مف االنتظار ومف مزيد مف النظر" في تفاصيؿ الخطة ،مشي ار الى أف كال مف كوشنر وغرينبالت
يشعراف بالذىوؿ واإلحباط بسبب عدـ قدرة إدارة ترمب عمى حشد الدعـ مف أي طرؼ عربي لصفقة القرف
دوف موافقة فمسطينية في الوقت الراىف.

صحيفة القدس المقدسية2018/3/23 ،
"القدس الدولية" توفر النسخة اإللكترونية مف تقرير "عيف عمى األقصى" السنوي الحادي عشر:
يسر مؤسسة القدس الدولية في بيروت أف توفر النسخة اإللكترونية مف التقرير السنوي الحادي عشر
ّ

"عيف عمى األقصى" لمتحميؿ عمى موقع مدينة القدس .ويرصد التقرير تطورات االنتياكات اإلسرائيمية في
المسجد األقصى وتطور التعاطي اإلسرائيمي مع فكرة الوجود الييودي في المسجد وآليات تحقيؽ ذلؾ.
يطورىا تحت
كما يتناوؿ محاوالت تيويد األقصى عبر الحفريات واألبنية التي يستحدثيا االحتالؿ أو ّ
األقصى وفي محيطو بحثًا عف آثار ييودية مزعومة تتّصؿ بػ "المعبد" ،أو إلضفاء طابع ييودي عمى
المكاف لمنافسة طابعو اإلسالمي ومحاولة طمسو.
ويقع التقرير في  165صفحة ،وىو مف إعداد قسـ األبحاث والمعمومات في المؤسسة ويتضمف أربعة
أقساـ ترصد تطور االعتداءات اإلسرائيمية عمى األقصى والتفاعؿ مع ىذه التطورات ما بيف -8-1
 2016و .2017-8-1كما يتضمف التقرير خريطتيف بأبرز مواقع الحفريات والبناء ومصادرة األراضي
في محيط األقصى وأسفمو حتى .2017-8-1
ويسمط التقرير الضوء عمى خطورة األشواط التي قطعيا االحتالؿ لتيويد المسجد األقصى ،وفيو رسالة
احتاللي
ألي واقع
تحرؾ نصرة لألقصى ،ور ً
فضا ّ
إلى ك ّؿ مف ّ
ّ
إف
ائيمية لألقصى،
ولكف ىذه الجيود ْ
جماح آلة التيويد اإلسر ّ
ّ

إف جيودكـ اليوـ ُمجدية في كبح
جديدّ :
سيرس ُخ
فإف االحتالؿ
غابت أو
ْ
ْ
ضعفت ّ
ّ
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المشرفة التي
و ً
اقعا يتحكـ فيو بالمسجد بصورة تجعؿ جيود استعادتو في غاية الصعوبة ،وا ّف الجيود ُ
بأف بوسعيـ فعؿ
ُبذلت لمنع االحتالؿ مف فرض وقائع جديدة بعد  2017/7/14ىي ُح ّجة عمى الجميع ّ

ائية في العمؿ.
بعيدا عف
الكثير لنصرة األقصى ً
الموسمية ،والعشو ّ
ّ

الرسمية العربية واإلسالمية المتعمقة باألقصى ،فجامعة
ثي في المواقؼ
ّ
ويرصد التقرير حجـ التراجع الكار ّ
الدوؿ العربية اجتمعت بعد انتياء أزمة محاولة االحتالؿ فرض وقائع جديدة في األقصى بعد
 ،2017/7/14وعمى نيجيا سارت منظمة التعاوف اإلسالمي وأخطر ما يمكف استخالصو في ىذا الشأف
استعدادا لمتنازؿ عف حؽ األمة باألقصى ،أو عمى األقؿ
أف لدى غالبية الحكومات العربية واإلسالمية
ً
ىو ّ

تتنبو لو الشعوب والمنظمات األىمية
جانبا وترؾ األقصى
ً
وحيدا يواجو مصيره ،وىو ما يجب أف ّ
ّ
التنحي ً
اتجاىيف :األوؿ ىو الضغط عمى الحكومات
والشعبية العربية واإلسالمية ،وتسعى إلى تكثيؼ جيودىا في
ْ
ِ
المناصر لألقصى ،والثاني ىو التكامؿ والتنسيؽ مف أجؿ تشكيؿ جبية
لمقياـ بواجبيا ورفع سقؼ موقفيا

دعـ بديمة لألقصى والمجتمع المقدسي.
ويعرض التقرير جممة مف التوصيات الموجية إلى جيات مختمفة ال سيما إلى فصائؿ المقاومة ،واألردف
بحكـ وصايتو عمى المقدسات ،والى الدوؿ العربية واإلسالمية والجيات العاممة لمقدس كما إلى اإلعالـ
والجيات الحقوقية.
لتحميل التقرير :اضغط ىنا

موقع "مدينة القدس"2018/3/27 ،
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