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الخبر الرئيس:
شرطة االحتالؿ تطالب بإغالؽ مبنى باب الرحمة في
المسجد األقصى

أبرز العناوين:
ييجر االحتالؿ أىالي القدس
 إلغاء اإلقامات ..ىكذا ّ
 نتنياىو :عالقاتنا مع الدوؿ العربية ىي األفضؿ منذ سنوات طويمة

" ىآرتس" :مخطط لبناء  176وحدة استيطانية في جبؿ المكبر بالقدس
" الشؤوف المدنية" تبمغ الدولة العبرية رفضيا فصؿ أربع قرى في راـ اهلل والحاقيا إدارًيا بالقدس
 عضو "كنيست" يعرض خطة لتيجير الفمسطينييف

***

شؤون المقدسات:
رؤساء الكنائس في القدس يحذروف مف تصفية الوجود المسيحي:
حذر رؤساء الكنائس العربية واألجنبية في شرقي القدس المحتمة ،يوـ الخميس ( ،)9/7مف تصفية الوجود
المسيحي في مدينة القدس المحتمة ،وذلؾ عقب مصادقة محكمة االحتالؿ عمى صفقات بتسريب عقارات
احتجاجا عمى القانوف الذي يستيدؼ
وأمالؾ الكنيسة وتحويميا لمجمعيات االستيطانية التابعة لالحتالؿ ،و
ً

أمالؾ الكنيسة .ودعوا في بياف مشترؾ إلى عقد اجتماع عاجؿ لرؤساء كنائس األراضي المقدسة لتنسيؽ
رفضيـ وردىـ عمى التطورات الخطيرة المخفية التي ال تؤثر فقط في المجتمع المسيحي العربي األصيؿ
في القدس ،بؿ في كؿ مسيحي في جميع أنحاء العالـ ،لما ليا مف أىمية وبعد روحي عميؽ.
ونوىوا في بيانيـ إلى أف "الحؿ ىو بتعريب قيادات الكنيسة األرثوذكسية في فمسطيف ،لوقؼ تسريب بيع
ّ
أراضي الكنسية لالحتالؿ االسرائيمي" ،مؤكديف أف المحاوالت إلضعاؼ المكونات المسيحية بالقدس ،ال
تؤثر عمى كنيسة واحدة دوف غيرىا ،بؿ تؤثر عمى كافة الكنائس ،وعمى جميع المسيحييف في القدس
والعالـ.
وفي السياؽ ،تظاىر المئات مف نشطاء الكنيسة المسيحية األرثذوكسية في القدس المحتمة ظير السبت
احتجاجا عمى تسريب األراضي والعقارت إلى جيات استيطانية .وطالب المحتجوف بإقالة وعزؿ
()9/9
ً
البطريرؾ ثوفولس الثالث لالشتباه بتورطو في صفقات البيع.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +صحيفة القدس المقدسية2017/9/9 ،
االحتالؿ ييدـ جدا اًر ويعيث خرًابا بمقبرة الشيداء في القدس:

ىدمت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ اإلثنيف ( ،)9/11جدا اًر ونفذت أعماؿ تجريؼ في مقبرة

الشيداء المالصقة لمقبرة اليوسفية المالصقة لسور القدس التاريخي مف جية باب األسػػباط.
ولفت رئيس لجنة رعاية المقابر االسالمية في القدس مصطفى أبو زىرة إلى أف المقبرة تضـ رفات 400
شييد ارتقوا خالؿ معركة القدس عاـ  .1967وأوضح أنو تـ توقيؼ العمؿ في المنطقة ،في الوقت الذي
ستقوـ فيو المجنة بعمؿ اإلجراءات القانونية الالزمة لمنع اختراؽ ىذه المقبرة مرة أخرى.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/9/11 ،
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شرطة االحتالؿ تطالب بإغالؽ مبنى باب الرحمة في المسجد األقصى:
توجيت ،باسـ القائد
ذكرت صحيفة "ىآرتس" العبرية ،يوـ السبت ( ،)9/9أف نيابة االحتالؿ اإلسرائيمي ّ
العاـ لمشرطة "روني الشيخ" ،لمحكمة "الصمح" في القدس المحتمة ،مطالبةً بإصدار أمر يقضي بإغالؽ
مبنى "باب الرحمة" في المسجد األقصى بشكؿ مطمؽ .ويقع المبنى داخؿ المسجد األقصى ،وكاف
ُيستخدـ حتى عاـ  2003كمقر لمجنة التراث ،التي نظّمت نشاطات اجتماعية وثقافية ودينية .وفي عاـ
 2003أغمقت قوات االحتالؿ البناية وفقًا ألمر يجري تجديده بيف الحيف واآلخر ،كما اعتقمت قادة

المجنة.
توجو "الشيخ" إلى المحكمة بناء عمى قانوف "مكافحة اإلرىاب" ،الذي يسمح لو بالطمب مف المحكمة
وجاء ّ

إغالؽ مبنى يشتبو باستخدامو لنشاط "إرىابي" ،وفؽ القانوف اإلسرائيمي .وحسب المعمومات المتوافرة ،فإف
ىذه ىي المرة األولى التي يستخدـ فييا قائد الشرطة اإلسرائيمية ىذه الصالحية.
وكاف الوقؼ قد قدـ تحفظًا عمى قرار اإلغالؽ ،وقاؿ إف البناية يستخدميا زوار المسجد األقصى ،إال أف
اعتمادا عمى مواد "استخبارية سرية" .وأفادت الصحيفة
نيائيا،
ً
طالبا إغالؽ المبنى ً
"الشيخ" رفض الطمبً ،

العبرية بأف ىذه المجنة ترتبط بشكؿ وثيؽ بحركة "حماس" ،بحسب زعميا.

ورفضت المرجعيات اإلسالمية في القدس المحتمة ،محاكمة االحتالؿ دائرة األوقاؼ اإلسالمية في القدس،
وعدىا "منظمة إرىابية" .ودعت المرجعيات يوـ الخميس ( ،)9/7سمطات االحتالؿ إلى:
ّ
 .1احتراـ الوضع القائـ منذ عاـ  1967والذي بموجبو تعمـ الشرطة "اإلسرائيمية" أف أوقاؼ القدس
كسمطة دينية تابعة لألوقاؼ األردنية ترفض المجوء لمحاكـ االحتالؿ واالحتكاـ بقوانينيا ،وليذا
تغيبت أوقاؼ القدس عف جمسة المحكمة الجائرة التي انعقدت بتاريخ  30آب/أغسطس
السبب ّ
 2017واتخذت قرار مف طرؼ واحد بإغالؽ باب الرحمة ألجؿ غير مسمى ولـ تحضر أوقاؼ

القدس ىذه الجمسة لرفضيا مبدأ القضية.
 .2احتراـ العيود والمواثيؽ واالتفاقيات مع الحكومة األردنية الخاصة بالػمسجد األقصى
الػمبارؾ/الحرـ القدسي الشريؼ.
 .3التوقؼ عف تجاىؿ ق اررات مجمس األمف و"اليونسكو" والشرعية الدولية ،التي تعتبر أي إجراء أو
قانوف أو حكـ محكمو صادر عف سمطة االحتالؿ باطال والغيا ويجب إلغاؤه.
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 .4مبنى باب الرحمة جزء ال يتج أز مف الػمسجد األقصى الػمبارؾ/الحرـ القدسي الشريؼ.
 .5وقؼ استفزاز الشرطة لمػمسمميف في الػمسجد األقصى الػمبارؾ والتعرض لػمبانيو ومرافقو.
 .6وقؼ اإلدعاءات التضميمية وذرائع سمطات االحتالؿ الباطمة التي تقوؿ بأف ىناؾ منظمة إرىابية
تدعى لجنة تراث المسجد األقصى تستخدـ مبنى باب الرحمة كمكاتب ليا ،عمماً بأف القاصي
والداني يعمـ أف باب الرحمة مغمؽ منذ عاـ  ،2003وأف ما يدعى لجنة التراث قد تـ حميا منذ
ذلؾ التاريخ.
 .7وقؼ استف اززات الشرطة "اإلسرائيمية" وتواجدىا داخؿ المسجد األقصى ،ووقؼ تدخالتيا في
أعماؿ وصالحيات دائرة األوقاؼ اإلسالمية.
ارخا
صرح الناطؽ باسـ حركة حماس ،فوزي برىوـ ،بأف القرار مرفوض ،ويعد انتيا ًكا ص ً
وفي السياؽّ ،

يضاؼ إلى انتياكات االحتالؿ بحؽ القدس واألقصى ،وييدؼ إلى فرض السيطرة األمنية اإلسرائيمية
عمى مقدسات الشعب الفمسطيني .وطالب برىوـ الفمسطينييف في القدس وفمسطيف ،وصناع القرار
بالمنطقة ،بتكثيؼ الجيود والعمؿ بكؿ قوة مف أجؿ مواجية ىذه المخططات العدوانية ،واعتماد استراتيجية
موحدة لحماية القدس والمسجد األقصى ووضع حد النتياكات االحتالؿ.
كما أدانت و ازرة الخارجية والمغتربيف الفمسطينية بأشد العبارات قرار إغالؽ مبنى باب الرحمة .واعتبرت
الو ازرة قرار شرطة االحتالؿ تصعيداً خطي اًر ستكوف لو تداعيات كارثية عمى ساحة الصراع ،ما يستدعي
ردة فعؿ قوية وفورية مف قبؿ منظمة المؤتمر االسالمي ،بحيث ال تكتفي فقط بعقد االجتماعات الطارئة
أو اصدار بيانات ،وانما مطالبة الدوؿ األعضاء باتخاذ خطوات عممية جادة ،وااللتزاـ بتنفيذ خطة تحرؾ
مباشرة تقوـ عمى قطع العالقات مع دولة االحتالؿ التي تعتدي يومياً عمى المقدسات عامةً والمسجد
األقصى المبارؾ بشكؿ خاص .وطالبت المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة ،وخاصة األمـ المتحدة
بمواصمة طرح وتبني ىذا الموضوع ،والدفاع عف ق ارراتيا ذات الصمة وحمايتيا.
فيما قاؿ رئيس مؤسسة القدس الدولية في فمسطيف النائب أحمد أبو حمبية :إف "سمطات االحتالؿ
وعد أبو حمبية القرار
اإلسرائيمي ال تممؾ الحؽ بالتدخؿ في إدارة شؤوف مرافؽ المسجد األقصى المبارؾ"ّ .
مسوغ قانوني بؿ لحجج واىية ،وطالب المقدسييف ودائرة األوقاؼ األردنية
مستيتر
ًا
ً
وجائرا ،وال يستند ألي ّ
بالتصدي لو وعدـ القبوؿ بو.

4

وأداف وزير الدولة لشؤوف اإلعالـ الناطؽ الرسمي بإسـ الحكومة الدكتور محمد المومني يوـ الثالثاء
( ،)9/12بأشد العبارات القرار األخير لمحكمة "الصمح" االسرائيمية  ،والقاضي بإغالؽ مبنى باب الرحمة
في المسجد األقصى المبارؾ.
وأ ّكد المومني عمى عدـ إختصاص القضاء اإلسرائيمي في شرقي القدس واألماكف المقدسة فييا وعمى
رأسيا المسجد األقصى المبارؾ ،كونيا أراضي محتمة تخضع ألحكاـ القانوف الدولي والقانوف اإلنساني
الدولي ،وأف عمى الدولة العبرية كقوة قائمة باالحتالؿ إحتراـ إلتزاماتيا بيذا الشأف .وأوضح أف اإللتماس
وينذر
الذي تقدمت بو الشرطة اإلسرائيمية باإلستناد لقانوف مكافحة اإلرىاب ىو أمر في غاية الخطورةُ ،
إعتداء عمى المسجد األقصى وادارة أوقاؼ القدس صاحبة االختصاص في ىذا
بعواقب وخيمة كونو يمثؿ
ً

الشأف وعمى كافة المسمميف.

سيس
الم ّ
وطالب المومني الدولة العبرية ،كقوة قائمة باالحتالؿ ،بالتراجع الفوري عف ىذا القرار ُ
واإلستفزازي واحتراـ إلتزاماتيا بموجب القانوف الدولي ،وكذلؾ احتراـ دور إدارة أوقاؼ القدس السمطة

الوطنية ذات الوالية الحصرية في إدارة شؤوف المسجد األقصى المبارؾ كافة.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +صحيفة القدس المقدسية2017/9/12 ،
مستوطنوف يقتحموف باحات المسجد األقصى:
استأنفت مجموعات مف المستوطنيف ،يوـ األربعاء ( ،)9/6اقتحاماتيا لممسجد األقصى المبارؾ ،مف باب
مستوطنا جوالت استف اززية ومشبوىة في
المغاربة ،بحراسة معززة ومشددة مف قوات االحتالؿ .ونفذ 88
ً

المسجد المبارؾ ،في الوقت الذي تواجد فيو أعداد كبيرة مف المواطنيف في المسجد.

مستوطنا اقتحموا يوـ الخميس ( )9/7المسجد األقصى مف "باب
وأفادت مصادر إعالمية بأف 88
ً

المغاربة" مف ضمنيـ  56موظّفًا يتبعوف الحكومة اإلسرائيمية .فيما أفادت مصادر إعالمية أف شرطة
محدد حتى الخروج
االحتالؿ سمحت لػ  98مستوطناً باقتحاـ المسجد ،والتجوؿ في باحاتو ضمف مسار ّ
مف “باب السمسمة” .وقالت :إف شرطة االحتالؿ سمحت لػ  40مف عناصرىا باقتحاـ المسجد ضمف
الجولة الصباحية االستكشافية ،إضافةً إلى  20مستوطناً مف فئة الطالب.
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مستوطنا اقتحمت األقصى صباح اإلثنيف (،)9/11
وأفادت مصادر محمية بأنف مجموعة تقدر بػ 36
ً

تحوؿ إلى ثكنة عسكرية لكثرة قوات الشرطة.
وأف مجموعات أخرى تتوالى وتستعد القتحاـ المسجد ،الذي ّ
مستوطنا لباحات
فيما أغمقت شرطة االحتالؿ يوـ الثالثاء (" )9/12باب المغاربة"؛ بعد اقتحاـ 57
ً
األقصى.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/9/12 ،
شؤون المقدسيين:
حمود وجماؿ عمرو :االحتالؿ ينتقـ مف المقدسييف "بصمت" ويستيدؼ رموز القدس
ّ

أكد المختص في الشأف المقدسي الدكتور جماؿ عمرو ،أف تصاعد االنتياكات اإلسرائيمية مؤخ اًر في
القدس ،عمى صعيد االستيطاف واالعتقاالت والتنكيؿ بالمقدسييف ،يأتي ضمف سياسة عقابية يفرضيا
ىبة األقصى خالؿ شير تموز/يوليو الماضي ،كما يشكؿ ىجوماً منقطع
االحتالؿ عمى أىالي القدس منذ ّ

النظير في استيدافو كؿ معالـ القدس لتعزيز وجود واقع احتاللي جديد.

وشدد عمرو عمى أف االحتالؿ يسعى اليوـ مف خالؿ إجراءاتو في المدينة المقدسة لتنفيذ تيديداتو بتمقيف
المقدسييف درساً قاسياً ،عبر مالحقة الرموز والنشطاء بشكؿ فردي وبصمت ،بعيداً عف ضجيج اإلعالـ،
ويعتقؿ المقدسيوف بالعشرات مف النساء والرجاؿ،
مشي اًر إلى أف الشيخ رائد صالح يسجف اليوـُ ،
ويخضعوف لظروؼ صعبة ،فيما يطمؽ العناف لحاخامات ييود يمثموف عنواف اإلجراـ والتطرؼ القتحاـ

األقصى وتدنيسو.
وأضاؼ "إف االحتالؿ يعتمد منذ نياية األحداث في المسجد األقصى عمى منظومة قائمة عمى متابعة
قوائـ أسماء وصور وتسجيالت فيديو لموقفات التي نظمت ضد وضع بوابات األقصى ،وبصورة ىادئة
يالحؽ ىؤالء باالعتقاؿ واإلبعاد دوف أف يشكؿ ذلؾ استف از ًاز لعموـ المقدسييف يدفعيـ لمخروج إلى المياديف
مثمما حصؿ في أحداث األقصى األخيرة".
وأوضح "عمرو" أف االحتالؿ تمقّؼ حالة التردي في منظومة السياسة العربية والفوضى الفمسطينية
الرسمية غير المسبوقة ،والتراجع الكبير في مواقؼ جامعة الدوؿ العربية ،ومنظمة التعاوف اإلسالمي،
باالنتقاؿ إلى مرحمة تيويد واستيطاف بشكؿ عمني ،بعدما كاف يمارس جرائمو في القدس بصمت.
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حمود ،اإلجراءات االنتقامية التي يمارسيا
وفي السياؽ ،داف المدير العاـ لمؤسسة القدس الدولية ،ياسيف ّ

اضحا بعد انتصار ىبة باب األسباط .وح ّذر
االحتالؿ "إلسرائيمي بحؽ المقدسييف ،التي شيدت تز ً
ايدا و ً

حمود في بياف لو ،مف أف ىذه الخطوات الممنيجة تيدؼ إلى التغييب القسري لرموز الدفاع عف القدس
وال سيما شيخ األقصى الشيخ رائد صالح ،فضالً عف المرابطة سحر النتشة التي حكـ االحتالؿ بسجنيا
ثالثة أشير ،والمرابطة خديجة خويص.
كما دعا المنظمات والييئات الحقوقية الدولية إلى مراقبة سموؾ االحتالؿ العنصري ونقؿ معركة االشتباؾ
مع االحتالؿ إلى المحاكـ الدولية والمنابر الحقوقية العالمية .واستنكر حمود صمت الدوؿ العربية
واإلسالمية تجاه التطورات التي تحصؿ في القدس وال سيما اقتحاـ نواب مف "الكنيست" اإلسرائيمي
المسجد األقصى خالؿ األسبوع الماضي ،واستمرار مسمسؿ االستيطاف في القدس وتسريع إجراءات ىدـ
بيوت المقدسييف وترحيميـ .وطالب كؿ الدوؿ بالوقوؼ أماـ مسؤولياتيا تجاه قضية القدس ،وتشكيؿ حالة
ضغط متنامية عمى االحتالؿ المتمادي في غطرستو واعتداءاتو عمى القدس والمقدسات.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/9/8 ،
"أونروا" تدعـ عائمة شماسنة التي طردىا االحتالؿ مف منزليا بالقدس
أعمنت وكالة األمـ المتحدة لغوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف "أونروا" يوـ الخميس ( ،)9/7عف دعميا
لعائمة شماسنة التي طردتيا سمطات اإلسرائيمية بالقوة مف منزليا في مدينة القدس المحتمة.
وقاؿ مدير عمميات الوكالة في الضفة الغربية سكوت أندرسوف أنو "منزعج مف استئناؼ عمميات اإلخالء
القسري في الشيخ جراح ،وقمؽ عمى وجو الخصوص حياؿ األثر اإلنساني عمى ىذه العائمة الالجئة".
وأضاؼ "لقد أعربت عف تضامف أونروا مع العائمة وعف التزامنا بمعالجة احتياجاتيـ الفورية ،كما
سنواصؿ أيضا الدفاع عف حماية حقوؽ الجئي فمسطيف ،وعف احتراـ االلتزامات تجاىيـ بموجب أحكاـ
القانوف الدولي".
وعقّب أندرسوف عمى ما حدث مع عائمة شماسنة بالقوؿ "إف ىذا مثاؿ آخر عمى الضغوطات التي
يواجييا العديد مف السكاف الفمسطينيوف في شرؽ القدس" .وأضاؼ "إلى جانب المعاناة التي تعرضت ليا
العائمة التي تـ إخالؤىا ،فإف القياـ بتسميـ المنزؿ عمى الفور لممستوطنيف اإلسرائيمييف سيتبعو عمى األرجح
المزيد مف القيود عمى أولئؾ الفمسطينييف الذيف يعيشوف في الجوار".
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مؤخر مف قبؿ مكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ الشؤوف
ًا
استنادا إلى مسح أجري
وبحسب بياف "أونروا" و ً

اإلنسانية ،فإف ىنالؾ قضايا إخالء ضد ما ال يقؿ عف  180عائمة فمسطينية في القدس المحتمة .وأكد
البياف أنو وفقا ألحكاـ القانوف الدولي فإف نقؿ وترحيؿ األشخاص المحمييف مف األراضي المحتمة ُيعد أم اًر
غير قانوني.

وفي السياؽ ،شجبت بعثات دوؿ االتحاد األوروبي في القدس وراـ اهلل ،بقوة إخالء عائمة شماسنة مف
بيتيا في حي الشيخ جراح .وأشار ممثؿ االتحاد األوروبي ورؤساء بعثات دوؿ االتحاد األوروبي في
القدس وراـ اهلل يوـ الجمعة ( ،)9/8إلى أف ىذا اإلخالء لمعائمة ىو األوؿ في الشيخ جراح منذ ثمانية
يعا لخطط تتعمؽ بالمستوطنات باإلضافة إلى إخالء منازؿ أخرى في الشيخ
أعواـ ،كما أف ىنالؾ تسر ً

جراح .وأضاؼ البياف "أف سياسة االستيطاف ىي سياسة غير قانونية وفقاً لمقانوف الدولي ،كما أف
استمرارىا ُيقَ ِوض مف قابمية حؿ الدولتيف لمحياة وامكانية تحقيؽ السالـ الدائـ".

صحيفة القدس المقدسية2017/4/8 ،

إلغاء اإلقامات ..ىكذا ييجر االحتالؿ أىالي القدس:
مرت تطورات سياسة إلغاء االحتالؿ اإلسرائيمي اإلقامات المقدسية بثالث مراحؿ رئيسة منذ عاـ 1995
وحتى اآلف  ،2017وفؽ سبع مؤسسات فمسطينية.
وبحسب المؤسسات (مركز العمؿ المجتمعي -جامعة القدس ،الحؽ ،مؤسسة سانت ايؼ ،مركز القدس
لممساعدة القانونية ،بديؿ ،االئتالؼ المدني مف أجؿ حقوؽ الفمسطينييف في القدس والشبكة)؛ فإف المرحلة
األولى  :1995-1967قد يخسر الفمسطيني اإلقامة الدائمة في القدس نتيجة إقامتو خارج الدولة العبرية
(وشرقي القدس) لمدة سبع سنوات ،أو نتيجة حصولو عمى إقامة أو جنسية دولة أخرى.
أما المرحلة الثانية فيي -1995" :حتى اآلف :تـ توسيع المعيار السابؽ ليشمؿ تغيير "مركز الحياة"
خارج الدولة العبرية أو شرقي القدس ،حتى لو أقاـ الفمسطيني في الخارج لمدة تقؿ عف السبع سنوات ولـ
يحصؿ عمى إقامة أو جنسية دولة أجنبية أخرى .واذا أقاـ الفمسطيني في الضفة الغربية (بما ال يشمؿ
تعده الدولة العبرية أنو "أقاـ في الخارج" ،وقد تمغي إقامتو الدائمة في القدس نتيجة
القدس) وقطاع غزةّ ،
لذلؾ".
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ومنذ تطبيؽ ىذه السياسة عاـ  ،1995ألغت الدولة العبرية أكثر مف  11500إقامة فمسطينية في القدس،
كما تقوؿ المؤسسات.
وأوضحت المؤسسات أف المرحلة الثالثة ىي -2006" :حتى اآلف :إضافة إلى معيار "مركز الحياة"،
أصبح بإمكاف وزير الداخمية اإلسرائيمي إلغاء اإلقامات لفمسطينيي القدس عمى أسس عقابية بناء عمى
يوما معرضيف
معيار (خرؽ الوالء)" .وبتنفيذ ىذا المعيار ،أصبح الفمسطينيوف الذيف لـ يتركوا القدس ً
أيضا لخطر إلغاء اإلقامات.
ً

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/9/11 ،

مواجيات في أحياء القدس المحتمة وتضييؽ عمى المقدسييف:
اقتحمت قوات االحتالؿ الخاصة ،صباح األربعاء ( ،)9/6بمدة العيسوية وسط القدس المحتمة ،وداىمت
منزؿ عائمة المواطف رأفت طارؽ العيساوي ،وشرعت بتفتيشو بواسطة كالب متوحشة .فيما أصيب عشرة
مواطنيف باالختناؽ ومواطف بحروؽ خالؿ مواجيات مساء األربعاء مع قوات االحتالؿ اإلسرائيمي في بمدة
أبو ديس ،شرؽ مدينة القدس المحتمة.
وىاجمت قوة كبيرة ومعززة مف جنود وشرطة االحتالؿ مساء الجمعة ( )9/8المعتصميف مف مواطنيف
وأجانب بخيمة االعتصاـ التي أقامتيا عائمة شماسنة ،واعتدت بالضرب المبرح عمييـ قبؿ اعتقاؿ طفؿ
ومتضامنيف .وكاف مواطنوف نظموا صالة الجمعة في خيمة االعتصاـ أعقبيا مؤتمر صحفي لعدد مف
الشخصيات المقدسية ،استنكرت خاللو سياسات االحتالؿ اليادفة لطرد المواطنيف مف منازليـ لصالح
إقامة حي استيطاني كبير في المنطقة.
واقتحمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،صباح األحد ( ،)9/10بمدة أبو ديس جنوب شرؽ القدس المحتمة،
وانتشرت في شارع المدارس ومحيط حرـ جامعة القدس ومف ثـ شرعت بإطالؽ قنابؿ صوتية وغازية
ميدانيا .وأصيب عدد مف
مسيمة لمدموع ،باتجاه الطمبة ،وأوقعت إصابات كثيرة باالختناؽ تمت معالجتيا
ً
الطمبة يوـ اإلثنيف ( )9/11بحاالت اختناؽ خالؿ مواجيات اندلعت مع قوات االحتالؿ في محيط جامعة
القدس ببمدة أبو ديس شرؽ القدس المحتمة .وقاؿ شيود عياف إف المواجيات امتدت إلى مدخؿ الجامعة
تحسبا القتحاـ جامعتيـ مف قبؿ الجنود.
حيث عممت عمى تشويش الدراسة ،واستنفر الطمبة
ً

المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/9/11 ،
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ويفرج عف آخريف:
ويبعد ُ
االحتالؿ يمدد توقيؼ عدد مف المقدسييفُ ..

سمّمت المواطنة سحر النتشة نفسيا مساء األربعاء ( ،)9/6لقضاء محكوميتيا بالسجف  3أشير ،بعد
سمسمة أحكاـ بالحبس المنزلي .فيما أصدرت محكمة االحتالؿ في القدس المحتمة ،ظير األحد (،)9/10
ق ار اًر يقضي باإلفراج عف المعممة المقدسية خديجة خويص ،يوـ الثالثاء المقبؿ بشرط دفع غرامة مالية
قدرىا  5آالؼ شيكؿ.
أحكاما متفاوتة بالسجف عمى ثالثة
وأصدرت محكمة إسرائيمية في القدس المحتمة ،يوـ اإلثنيف (،)9/11
ً
مقدسييف مف بمدة صور باىر بتيمة التسبب بمقتؿ مستوطف في سبتمبر /أيموؿ  .2015فقد تـ الحكـ
عاما ،فيما حكـ بالسجف  9سنوات عمى محمد أبو كؼ ،فيما لـ
عمى الشاب محمود دويات بالسجف ً 18

يسمح بنشر الحكـ الثالث بحؽ قاصر وىو فارس األطرش .ووجيت المحكمة االتيامات لمثالثة بأنيـ لـ
يتعمدوا القتؿ وأف ما جرى كاف ناجما عف خطأ خاصةً بعد أف انحرفت السيارة عف مسارىا واصطدمت
بعمود كيربائي ما أدى إلى مقتؿ المستوطف.
وقررت سمطات االحتالؿ إبعاد موظؼ اإلعمار بالمسجد األقصى المبارؾ أنس الدباغ عف مكاف عممو
يوما .وذكر أحد العامميف بدائرة األوقاؼ اإلسالمية أف سمطات االحتالؿ سمّمت
في المسجد مدة ً 15

يوما .وفي سياؽ آخر ،مددت محكمة االحتالؿ،
الموظؼ الدباغ قرًا
ار باإلبعاد عف األقصى لمدة ً 15
اعتقاؿ الشاب المقدسي رامي الفاخوري لتقديـ الئحة اتياـ ضده .فيما استدعت سمطات االحتالؿ الشاب
عاما) لمتحقيؽ معو في غرؼ " "4بالمسكوبية" ،وذلؾ بعد مداىمو منزلو في حي
لؤي سامي الرجبي (ً 22
عيف الموزة ببمدة سمواف.
وسمّمت مخابرات االحتالؿ يوـ الثالثاء ( ،)9/12أميف سر حركة "فتح" في مدينة القدس المحتمة ،شادي
ار بإبعاده عف المسجد األقصى المبارؾ ستة أشير.
مطور ،قرًا

يذكر أف شرطة االحتالؿ أبعدت خالؿ شير آب /أغسطس الماضي ،بحسب "قدس برس" ،نحو 12

فمسطينيًّا عف المسجد األقصى والبمدة القديمة ،بحجج واىية ،تكمف في "عرقمة عمؿ الشرطة أو التدخؿ
في شؤونيا ،والتصدي القتحامات المستوطنيف ،والتكبير في وجييـ".

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +المركز الفمسطيني لإلعالـ،
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االحتالؿ يعتقؿ عدداً مف المقدسييف:
اختطفت عناصر مف وحدة المستعربيف التابعة لقوات االحتالؿ مساء األربعاء ( )9/6ثالثة شباف مف بمدة
أبو ديس جنوب شرؽ القدس المحتمة ،وىـ :رامي الديؾ ،ورعد األعرج ،وضياء ابراىيـ .وفي البمدة
القديمة مف القدس المحتمة ،اعتقمت قوات االحتالؿ الشاب أميف الدويؾ مف منزلو في حارة باب حطة
يستعد لحفؿ زفافة الجمعة.
المالصقة بالمسجد األقصى في البمدة القديمة بينما كاف
ّ
في الوقت نفسو ،اعتقمت قوات االحتالؿ ،صباح الخميس ( ،)9/7جوىر ناصر جوىر مف مكاف عممو
في بمدة العيزرية جنوب شرؽ القدس المحتمة .كما شممت االعتقاالت كالً مف :الطفؿ ليث زعاترة ،وجماؿ
شقيرات ،وجواد أحمد شقيرات ،وعبود أبو سنينة ،ويونس شقيرات ،ورامي بدر حمبية .في السياؽ ذاتو،
اعتقمت قوات االحتالؿ الشاب عمي زغؿ مف بمدة سمواف جنوب ،وعبد نجيب ويوسؼ طو مف طريؽ الواد
وحولت جميع المعتقميف إلى مراكز توقيؼ وتحقيؽ في المدينة المقدسة .وقالت شرطة
في القدس القديمةّ ،
االحتالؿ إنيا اعتقمت مساء الخميس ،طفميف مقدسييف قاصريف بزعـ أنيما كانا يخططاف لرشؽ الحجارة
باتجاه القطار الخفيؼ أثناء مروره قرب محور شعفاط شماؿ المدينة.
واعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،مساء الجمعة ( ،)9/8الطفؿ المقدسي محمد السعو ( 10سنوات)
واثنيف مف األجانب ،عقب اعتدائيا عمى متضامنيف بخيمة اعتصاـ أقامتيا عائمة شماسنة .فيما اعتقمت
قوات االحتالؿ فجر اإلثنيف ( ،)9/11كالً مف :وائؿ منذر عمياف ،ومحمد ناصر أبو صبيح ،وناجي
محمد عودة ،وأحمد أبو خمؼ.
واعتقمت قوات االحتالؿ الخاصة ،صباح الثالثاء ( ،)9/12موظؼ لجنة اإلعمار التابعة لدائرة األوقاؼ،
محمود العناتي مف مكاف عممو داخؿ المسجد األقصى ،واقتادتو إلى أحد مراكز االعتقاؿ والتحقيؽ التابعة
الدباغ مف
ليا في المدينة المقدسة .وكانت شرطة االحتالؿ قد اعتقمت اإلثنيف موظؼ لجنة اإلعمار أنس ّ
أحد أبواب المسجد األقصى ،واتّيمتو خالؿ التحقيقات معو بشتـ أحد عناصر الشرطة اإلسرائيمية.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/9/12 ،
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االحتالؿ يوزع إخطارات ىدـ في القدس المحتمة:
شرعت عائمة أبو فرحة المقدسية ،يوـ الثالثاء ( ،)9/12بتفريغ منزليا في حي أرس العمود ببمدة سمواف
جنوب المسجد األقصى ،بعد انتياء الميمة التي منحتيا إياىا بمدية االحتالؿ في القدس قبؿ خمسة أياـ
مف أجؿ ىدمو.
وفي السياؽ ،أفاد عضو لجنة المتابعة محمد أبو الحمص ،بأف  4دوريات لجيش وشرطة االحتالؿ رافقت
موقعا في القرية ،وسمّمت سبع
صورت نحو 15
ً
طواقـ مف بمدية االحتالؿ خالؿ اقتحاـ قرية العيساوية و ّ
منشآت فييا أوامر بوقؼ البناء ،أو إنذارات باليدـ ومراجعة البمدية.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/9/12 ،
بياف مف مديرية التربية والتعميـ في القدس بخصوص مدارس "دار المعرفة":
أكدت مديرية التربية والتعميـ الفمسطينية في القدس المحتمة ،أنيا تعمؿ وبالتعاوف مع الجيات ذات العالقة
عمى استيعاب طمبة مدارس "دار المعرفة" المغمقة بقرار مف االحتالؿ بحجج واىية ،وتتواصؿ مع
المدارس الخاصة في منطقة "كفر عقب" لمعمؿ عمى استيعاب ىؤالء الطمبة.
وحممت المديرية في بياف ليا ،يوـ الثالثاء ( ،)9/12مسؤولية إغالؽ ىذه المدارس المستمر منذ أكثر مف
أسبوعيف ،والذي يتضرر بسببو حوالي  4000طالب وطالبة؛ لما يسمى "بو ازرة المعارؼ" وبمدية
االحتالؿ ،مؤكدةً أنيا بذلت قصارى جيدىا لفتح ىذه المدارس؛ إال أف االحتالؿ ىدد أصحاب المباني
بتحمؿ مسؤولية مخالفة قرار "المعارؼ" .وأوضحت المديرية أنيا ستعمف غداً عف أسماء المدارس المسائية

التي ستستضيؼ طمبة الصفوؼ األساسية مؤقتاً ،مطمئنةً الطمبة وأىالييـ أنيا ستقوـ بتعويض الطمبة عف
األياـ التي خسروىا خالؿ فترة اإلغالؽ.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/9/12 ،
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شؤون االحتالل:
لممرة الثانية ..محكمة االحتالؿ تمدد اعتقاؿ الشيخ صالح:
مددت محكمة "الصمح" في حيفا لممرة الثانية عمى التوالي اعتقاؿ الشيخ رائد صالح ،بطمب مف النيابة
العامة اإلسرائيمية ،بزعـ "التحريض عمى العنؼ واإلرىاب" ،ودعـ منظمة "محظورة" وىي المرابطوف
والحركة اإلسالمية داخؿ األراضي المحتمة عاـ .48
أف
وأ ّكد خالد زبارقة ،محامي الشيخ صالح ،عدـ قانونية ىذا التمديد واستمرار احتجاز الشيخ ،مبيناً ّ

المحكمة مددت االعتقاؿ بطمب مف النيابة العامة لبحث المزيد مف المبررات ليذا االعتقاؿ .وأوضح
أف تمديد اعتقاؿ الشيخ يأتي مف أجؿ كسب الوقت لمنعو وحجبو عف ممارسة نشاطاتو وحياتو
زبارقةّ ،
االجتماعية والدينية والوطنية.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/9/6 ،
نتنياىو :عالقاتنا مع الدوؿ العربية ىي األفضؿ منذ سنوات طويمة
قاؿ بنياميف نتنياىو رئيس حكومة االحتالؿ ،يوـ األربعاء ( ،)9/6إف العالقات مع الدوؿ العربية السنية
ىي األفضؿ منذ سنوات طويمة في تاريخ الدولة العبرية.
ونقمت القناة العبرية الثانية عف نتنياىو قولو ما يحدث بالفعؿ مع كتمة الدوؿ العربية السنية لـ يحدث في
تاريخنا حتى عندما وقعنا اتفاقيات "السالـ" .وأضاؼ "مف الناحية العممية ،ال يزاؿ التعاوف بطرؽ مختمفة
عمى مختمؼ المستويات  ..بالرغـ مف التحسف في العالقات مع الدوؿ العربية ،لسوء الحظ لـ يغير
الفمسطينيوف بعد شروط التسوية السياسية التي ال يمكف قبوليا لجزء كبير مف الجميور اإلسرائيمي".

صحيفة القدس المقدسية2017/9/6 ،
"ىآرتس" :مخطط لبناء  176وحدة استيطانية في جبؿ المكبر بالقدس
كشفت صحيفة "ىآرتس" العبرية يوـ الخميس ( ،)9/7أف "لجنة التنظيـ والبناء" في مدينة القدس المحتمة،
مف المقرر أف تصادؽ بعد أياـ عمى ترخيص لبناء  176وحدة استيطانية لمييود في قمب حي جبؿ
المكبر ،في شرقي القدس المحتمة.
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وحسب الصحيفة ،الحديث يدور عف توسيع كبير لمستوطنة "نافيو تسيوف" ،التي أقيمت قبؿ  6سنوات
حاليا  91منزالً ،وفي حاؿ المصادقة عمى توسيعيا ستصبح أكبر
في قمب الحي الفمسطيني ،والتي تضـ ً
مستوطنة تقاـ داخؿ األحياء الفمسطينية في المدينة .ونوىت إلى أف أكبر مستوطنة ييودية داخؿ األحياء
حاليا ىي "معاليو ىزيتيـ" التي تعيش فييا  200عائمة ييودية ،مشيرةً إلى أنو تـ
الفمسطينية في القدس ً
تقديـ طمب البناء في جبؿ المكبر مف قبؿ شركة "شميني" ،التي تممكيا عدة شركات أجنبية مسجمة في

استراليا ،وجزر كايماف ،والواليات المتحدة.
وأوضحت "ىآرتس" ،أف التقدير في حركة "السالـ اآلف" يسود بأف رجؿ األعماؿ الييودي – االسترالي
كيفيف برمايستر يقؼ وراء ىذه الشركة ،كما أف رجؿ األعماؿ اإلسرائيمي رامي ليفي يممؾ  %15مف
أسيـ الشركة .وجاء مف حركة "سالـ اآلف" :أف بناء مستوطنة كبيرة في قمب الحي الفمسطيني سيشكؿ
ضربة قاسية لمقدس ،ولفرص التوصؿ الى حؿ الدولتيف ،ويبدو أف الحكومة فتحت كؿ السدود ،وتسمح
بتفشي مشاريع االستيطاف في قمب األحياء الفمسطينية في القدس".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/9/7 ،
رسميا تقديـ الئحة اتياـ ضد زوجة نتنياىو:
ً

أعمف المستشار القضائي لمحكومة اإلسرائيمية أفيحاي مندلبميت ،يوـ الجمعة ( ،)9/8عف تقديـ الئحة

اتياـ ضد سارة نتنياىو بتيمة االحتياؿ .وبحسب مواقع عبرية مختمفة ،فإنو سيتـ عقد جمسة استماع أولية
لسارة نتنياىو في ما يتعمؽ بعدة قضايا مرتبطة بالقضية الرئيسة المعروفة باسـ "مياجع رئيس الوزراء"،
حيث سيسمح ليا بتقديـ شيادتيا في القضية قبؿ رفع الالئحة بشكؿ نيائي أماـ المحكمة .وتتيـ سارة
نتنياىو بالمسؤولية عف تضخيـ حجـ نفقات وجبات منزؿ نتنياىو بمبمغ يصؿ إلى  360ألؼ شيكؿ مف
خالؿ إقامة مآدب خاصة عمى نفقة الدولة.
وبحسب موقع صحيفة "ىآرتس" ،فإنو سيتـ أيضا تقديـ الئحة اتياـ ضد عز ار سيدوؼ الذي عمؿ في
منصب نائب مدير عاـ مكتب رئيس الحكومة ،في القضية ذاتيا .ونشر بنياميف نتنياىو عبر صفحتو
عمى فيسبوؾ تغريدة دافع فييا بقوة عف زوجتو ووصفيا بأنيا مستقيمة ،وأف االتيامات ضدىا ستثبت عدـ
صحتيا نتيجة مخالفات قاـ بيا ماني نفتالي مدبر المنزؿ سابقًا.

صحيفة القدس المقدسية2017/9/8 ،
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االحتالؿ يبدأ بناء مستوطنة بالضفة لمستوطني "عمونو"
بدأت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ اإلثنيف ( ،)9/11بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية،
ليسكنيا مستوطني بؤرة "عمونو" التي أخميت في فبراير/شباط.
ووافقت حكومة االحتالؿ ،في الثالث مف الشير الجاري عمى تخصيص مبمغ  60مميوف شيكؿ (16
مميوف دوالر) لبناء مستوطنة "عميحاي" ،التي سيقطنيا  200إلى  300مستوطف كانوا يقيموف في
"عمونو" .وذكرت صحيفة "ىآرتس" العبرية ،في الحادي عشر مف يوليو/تموز الماضي ،بأف أدلة وآراء
خبراء أظيرت أف أجزاء مف المستوطنة الجديدة ،تقاـ عمى أراض فمسطينية ذات ممكية خاصة.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/9/11 ،
شاكيد تدعو إلى "سالـ اقتصادي" مع الفمسطينييف:
دعت إيميت شاكيد وزيرة القضاء اإلسرائيمي ،يوـ اإلثنيف ( ،)9/11إلى "سالـ اقتصادي" مع الفمسطينييف
بدالً مف دخوؿ المجتمع الدولي في عممية سياسية فاشمة .وقالت شاكيد خالؿ مؤتمر "مكافحة اإلرىاب"
جيودا كبيرة لتطوير االقتصاد الفمسطيني .مضيفةً" ،يستحسف أف تقوـ القوى
في "ىرتسيميا" يجب أف نبذؿ
ً
الدولية والمجتمع الدولي بعدـ إضاعة وقتيـ في عممية دولية فاشمة ،وأف يعمموا مف أجؿ تعزيز االقتصاد

الذي سيرافقو تحسيف الوضع عمى الحواجز وزيادة تصاريح العمؿ واالستثمار في البنية التحتية لمطاقة
وتحسيف الظروؼ المعيشية إلى جانب خمؽ فرص عمؿ" .داعيةً أرباب العمؿ اإلسرائيمييف لتشغيؿ
الفمسطينييف الذيف يممكوف تصاريح عمؿ بدالً مف األفارقة المتسمميف.
وأعربت شاكيد عف أمميا في حصوؿ تغيير بالقيادة الفمسطينية ،مشيرةً إلى أنو خالؿ عقد مف الزمف

عاما.
سيبمغ الرئيس محمود عباس ً 92

صحيفة القدس المقدسية2017/9/11 ،
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"الشؤوف المدنية" تبمغ الدولة العبرية رفضيا فصؿ أربع قرى في راـ اهلل والحاقيا إدارًيا بالقدس:

أعمف المتحدث باسـ ىيئة الشؤوف المدنية الفمسطينية ،وليد وىدانة يوـ الثالثاء ( ،)9/12أف السمطة

الفمسطينية أبمغت الدولة العبرية رفضيا المطمؽ مخططيا لفصؿ أربع قرى في راـ اهلل والحاقيا إدارًيا
بالقدس المحتمة ،وىي (بيت لقيا) ،و(بيت سي ار) ،و(الطيرة) ،و(خربثا المصباح).

سمبا عمى حياة ما يزيد
وأضاؼ وىداف أف المخطط المذكور "يحمؿ
ً
أبعادا سياسية خطيرة وييدد بالتأثير ً

عمى  25ألؼ فمسطيني يقطنوف القرى األربع وما يتمقونو مف خدمات" .وأكد الرفض الفمسطيني القاطع
لسياسة الدولة العبرية بفرض وقائع عمى األرض والحاؽ "العقاب الجماعي" بالمواطنيف الفمسطينييف.
شفويا"
وبحسب مصادر فمسطينية ،فقد أبمغت السمطات اإلسرائيمية مديرية االرتباط المدني الفمسطيني " ً

قرارىا نقؿ معامالت سكاف القرى األربع المذكورة مف مقر اإلدارة المدنية في الضفة الغربية إلى مقر
"اإلدارة المدنية" في ضاحية "الراـ" الواقعة خارج نفوذ بمدية االحتالؿ في القدس المحتمة وتوجد فييا معظـ
مؤسسات السمطة الفمسطينية الخاصة بالقدس مثؿ محافظة القدس .وأوضحت المصادر أف المعامالت
المقصودة ليا عالقة بإصدار تصاريح العمؿ لمعماؿ الفمسطينييف داخؿ الدولة العبرية ،وتصاريح العالج
داخؿ المشافي االسرائيمية.

صحيفة القدس المقدسية2017/9/12 ،
عضو "كنيست" يعرض خطة لتيجير الفمسطينييف:
طرح عضو "الكنيست" عف حزب "البيت الييودي" بتسمئيؿ سمويرتش ،يوـ األربعاء ( ،)9/6خطة لتيجير
الفمسطينييف مف داخؿ األرض المحتمة عاـ  48والضفة الغربية مقابؿ دفع أمواؿ ليـ لتحفيزىـ.
وتتضمف خطة سمويرتش التي نشرتيا القناة الثانية فرض الدولة العبرية "السيادة الكاممة" عمى الضفة
الغربية وتكفيؾ السمطة وتنفيذ مشاريع استيطانية كبيرة لمقضاء عمى التطمعات الوطنية الفمسطينية ،والعمؿ
بالمقابؿ عمى تشجيع الفمسطينييف عمى اليجرة مقابؿ دفع أمواؿ كبيرة ليـ .واعتبر أف ىذا المشروع
سيكمؼ الدولة العبرية أقؿ مما تدفعو في الحمالت العسكرية التي تشنيا مف حيف إلى آخر.
وفي السياؽ ،قاؿ بنياميف نتنياىو رئيس الوزراء اإلسرائيمي ،يوـ الثالثاء ( ،)9/12إف الضفة الغربية مثؿ
"إسرئيؿ" وأنو لدى "سكانيا الحؽ في العيش بيا" .وأضاؼ "نحف نبني األرض
ا
أي منطقة تقع في
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ونستوطنيا عمى الجبؿ وفي الوادي والجميؿ والنقب وييودا والسامرة ،ألف ىذه األرض أرضنا ولدينا الحؽ
في العيش بيا ،ىنا الدولة العبرية ،نعيش ونموت مف أجميا".
جاءت أقوالو خالؿ كممة متمفزة مسجمة لو ستبث ألعضاء حزب االتحاد القومي اإلسرائيمي اليميني
المتطرؼ الذي سيصوت عمى خطة "سمويرتش" التي ستعتمد كجزء مف برنامج سياسي جديد أطمؽ عميو
اسـ "أمؿ واحد  ..برنامج الحسـ اإلسرائيمي" .حيث يضـ االتحاد عدة أحزاب يمينية متطرفة أبرزىا "البيت
الييودي".

صحيفة القدس المقدسية2017/9/12 ،
التفاعل مع القدس:
فرغ المفاوضات مف مضمونيا
الخارجية :تعميؽ االستيطاف ُي ّ

أف تعميؽ االستيطاف وتيجير
اعتبرت و ازرة الخارجية والمغتربيف الفمسطينية ،يوـ األربعاء (ّ ،)9/6
فرغ المفاوضات مف مضمونيا.
الفمسطينييفُ ،ي ّ

وأشارت الو ازرة إلى إجراءات االحتالؿ عمى األرض ،والتي كاف آخرىا مصادقة سمطات االحتالؿ

االسرائيمية عمى مخططات لبناء ما يزيد عف  4000وحدة استيطانية عمى جباؿ القدس .معتبرةً ىذه
اإلجراءات تحد وقح لجميع الجيود المبذولة إلحياء "عممية السالـ ،ومحاولة إلفشاؿ التحرؾ األمريكي
إف ىذه اإلجراءات تستدعي وقبؿ فوات األواف ،صحوة
الجاد الستئناؼ المفاوضات" .وقالت الو ازرة ّ

اضحا مف
أمريكية إلدراؾ االثار الكارثية لالستيطاف عمى "عممية السالـ" برمتيا ،وتتطمب موقفًا و ً
االستيطاف والتحريض االسرائيمي العنصري المتواصؿ ضد الفمسطينييف.

صحيفة القدس المقدسية2017/9/6 ،
"الخارجية" تستيجف تصريحات فريدماف:
استيجنت و ازرة الخارجية الفمسطينية يوـ الخميس ( ،)9/7تصريحات سفير الواليات المتحدة في "تؿ
أبيب" ،دافيد فريدماف ،في مقابمة صحفية حينما وصؼ إحتالؿ الدولة العبرية لألرض الفمسطينية بػ
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(االحتالؿ المزعوـ) .واعتبرت الخارجية ىذه التصريحات بأنيا إنتياؾ صارخ لمقانوف الدولي وق اررات
الشرعية الدولية ،واالتفاقيات الموقعة ،التي رعتيا الواليات المتحدة األمريكية .
وأضافت "في خروج فاضح عمى ق اررات مجمس األمف الدولي ،والمواقؼ المعمنة لالدارات االمريكية
المتعاقبة ،وفي تناقض صريح مع الجيد االمريكي المبذوؿ إلعادة إطالؽ عممية السالـ واستئناؼ
المفاوضات بيف الجانبيف االسرائيمي والفمسطيني .يأتي تصريح فريدماف في إطار سمسمة مف المواقؼ
والممارسات ،التي ال تصب في مصمحة إنجاح المساعي االمريكية إلعادة قطار السالـ الى مساره" .
واعتبرت الو ازرة مواقؼ تصريحات السفير األمريكي بأنيا محاوالت مكشوفة لػ "تبييض" االحتالؿ،
والتغطية عمى ما يقوـ بو مف انتياكات يومية وجرائـ يومية بحؽ الشعب الفمسطيني ،إف لـ تكف تشجيعاً
لالحتالؿ عمى مواصمة حربو عمى الوجود الفمسطيني ،وتمرده عمى القانوف الدولي وق اررات الشرعية
الدولية ،ومواصمة إفشالو لجميع فرص "السالـ" .وأوضحت الو ازرة أف الرد الرسمي األمريكي عمى
تصريحات فريدماف ليس كافياً ،ولـ يكف بمستوى الخطيئة التي وقع بيا السفير.
وبينت و ازرة الخارجية أنيا تواصؿ إتصاالتيا ومتابعاتيا إلستيضاح حقيقة الموقؼ الرسمي لالدارة
ّ

األمريكية مف تصريحات سفيرىا في "تؿ أبيب".

صحيفة القدس المقدسية2017/9/7 ،
ندوة فكرية بتونس عف القدس والتحوالت الجيوسياسية الراىنة:
نظّـ منتدى الجاحظ بالتعاوف مع الييئة التونسية الفمسطينية لألخوة والشراكة ندوة تحت عنواف (القدس
والتحوالت الجيوسياسية الراىنة) ،مساء الجمعة ( )9/9بفندؽ الكرمؿ في العاصمة التونسية تونس.
وقاؿ سفير دولة فمسطيف لدى تونس ىايؿ الفاىوـ إف ال حؿ وال استقرار وال أمف في العالـ بدوف حؿ
القضية الفمسطينية .فيما قاؿ أستاذ القانوف الدستوري والقانوف العاـ بالجامعة التونسية قيس سعيد إف
المشكمة تكمف في االستسالـ لمنطؽ اليزيمة التي أصبحت ثقافة ،واذ نتحدث ىنا عف القضية المركزية
وىي قضية فمسطيف دوف أف نقؼ مع أحد ضد أحد ولكف ىي قضية شعب.
وشدد عمى أف أخطر ما في المشكمة ومف السمب االستالب ،خاصة حيف خضعنا لمنطؽ االستالب دوف
شرحا عف الدستور الفمسطيني الذي وضعتو سمطات االنتداب البريطانية عاـ  1922والذي
مقدما ً
شعورً ،
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كاف عبارة عف مرسوـ ممكي.وطالب أف يتـ البناء عمى ىذا الفعؿ الذي نحف مقدموف عميو ألفكار جديدة
مبنية عمى فكر بناء ،بقصد خمؽ فعؿ استراتيجي لمواجية الفكر المضاد المصدر لنا مف الغرب.
أما أستاذ العموـ السياسية بالجامعة التونسية ابراىيـ الرفاعي فقدـ تحميالً لمنصر المؤزر الذي أنجزه أىمنا
في األرض المحتمة في دفاعيـ عف المسجد األقصى المبارؾ .وقاؿ إف المخططات االسرائيمية تيدؼ
لتحقيؽ أكثرية ييودية في فمسطيف ،والدفع بالمزيد مف الييود لميجرة ،وبذلؾ تميد ألعماؿ تبادلية
لألراضي كمدف فمسطينية مف أراضي  ،48وتشريد أىميا ،وكذلؾ قطاع غزة وتيجير أىمو.

صحيفة القدس المقدسية2017/9/9 ،
"التعاوف االسالمي" تديف بناء  4االؼ وحدة استيطانية بالقدس:
أدانت منظمة التعاوف اإلسالمي يوـ السبت ( )9/9المصادقة عمى بناء  4000وحدة استيطانية في
مدينة القدس المحتمة ،ودعت مجمس األمف الدولي إلى تحمؿ مسؤوليتو ،والزاـ الدولة العبرية احتراـ
التزاماتيا الدولية ووضع حد لسياستيا االستيطانية بوصفيا جريمة حرب يجب وقفيا.
وحذرت مف خطورة قرار الحكومة اإلسرائيمي القاضي بتشكيؿ "مجمس إلدارة شؤوف المستوطنيف" في مدينة
الخميؿ ،وأكد أف استمرار االستيطاف اإلسرائيمي يشكؿ عدواناً مفتوحاً عمى حقوؽ الشعب الفمسطيني،
ويعكس إمعاف الدولة العبرية ،في سياساتيا الرامية إلى تقويض الجيود الدولية و تحقيؽ رؤية "حؿ
الدولتيف".

صحيفة القدس المقدسية2017/9/9 ،
المالكي :نرفض أي مقترحات أمريكية تشطب "حؿ الدولتيف"
أعمف وزير الخارجية والمغتربيف الفمسطيني رياض المالكي يوـ السبت ( ،)9/9رفض الجانب الفمسطيني
أي مقترحات أمريكية تشطب "حؿ الدولتيف" عمى حدود عاـ .1967
ردا عمى ما نشر في صحيفة "القدس المقدسية" ،بأف واشنطف تعد ورقة
وقاؿ المالكي ،في تصريحات لو ً

ذاتيا" ،لـ تصمنا أي إشارات أو
مقترحات تشطب "حؿ الدولتيف" وأقصى ما يمكف منحو لمفمسطينييف حكما ً
تأكيدات عمى شكؿ الورقة األمريكية حتى اآلف" .وأضاؼ المالكي ،أنو "عندما يأتي الجانب األمريكي
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ليطرح أي مقترح أقؿ مف الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا شرقي القدس فسوؼ يسمع نفس الجواب
الذي سمعتو اإلدارات األمريكية السابقة جميعيا دوف اختالؼ".
وأشار وزير الخارجية ،إلى أف الجانب الفمسطيني "يحاوؿ تحفيز نظيره األمريكي ليستمر انخ ارطًا في
جيوده التي يبذليا عمى أمؿ أف نصؿ إلى نقطة التقاء حوؿ األسس التي تسمح باقامة الدولة الفمسطينية
المستقمة ،وبالتالي حتى ذلؾ الحيف يجب أف يصدر عنا كؿ ما ىو إيجابي وفعاؿ لصالح لمثؿ ىذه
النقطة".

صحيفة القدس المقدسية2017/9/9 ،
السفير منصور 16 :مشروع قرار لمصمحة فمسطيف سيطرح في  20الجاري باألمـ المتحدة
أعمف مندوب فمسطيف الدائـ لدى األمـ المتحدة السفير رياض منصور ،أف ستة عشر مشروع قرار
أعدىا الجانب الفمسطيني إلقرارىا في أعماؿ الجمعية العامة لألمـ المتحدة ،المقررة في الػ 20مف الشير
الجاري.
وأوضح منصور أف منيا 13 :مشروع قرار سياسي ،سيتـ تقديميا ،أبرزىا :حوؿ القدس ،والالجئيف،
واعادة التأكيد عمى قرار ( ،)194ورفع الحصار الظالـ عف غزة ،ومشروع قرار حوؿ االستيطاف ،وآخر
عف الحؿ السياسي مف كافة جوانبو ،وفؽ الشرعية الدولية .وقاؿ منصور "إف الرئيس محمود عباس
سيتناوؿ في خطابو المقرر في أعماؿ الجمعية العامة ،قضايا عديدة ،أبرزىا :تقييـ الوضع السياسي لمعاـ
المنصرـ ،واآلفاؽ واإلمكانيات إلحياء عممية سياسية مجدية ،وأوضاع شعبنا ،خاصة أف خطاب سيادتو
يأتي في الذكرى الخمسيف لالحتالؿ االسرائيمي ،والسبعيف لقرار التقسيـ ،والمئوية لوعد بمفور المشؤوـ".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/9/10 ،
عباس يستعد لمواجية دبموماسية مع الدولة العبرية:
أف الرئيس األميركي دونالد ترامب سيجتمع مع
ذكرت صحيفة "ىآرتس" العبرية ،صباح األربعاء (ّ ،)9/6
رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو والرئيس محمود عباس خالؿ جمسات الجمعية العمومية لألمـ

المتحدة ،لدفع "عممية السالـ" .وبحسب مصادر فإف ترامب سيتحدث مع نتنياىو وعباس حوؿ تبادؿ
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قدما في تحقيؽ
أف ترامب مصمـ عمى ال
أفكار بشأف "مبادرة السالـ" التي يريد تقديميا .مشيرةً إلى ّ
مضي ً
ّ
نيائي ،وأف ذلؾ أحد أىـ أولوياتو في الفترة المقبمة.
"مبادرة سالـ" لمحاولة الوصوؿ التفاؽ
ّ
وفي سياؽ متصؿ ،استبعد أميف سر المجنة المركزية لحركة "فتح" جبريؿ الرجوب عقد لقاء ثالثي بيف

الرئيس الفمسطيني محمود عباس ونظيره األمريكي دونالد ترامب ،ورئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف
نتنياىو ،عمى ىامش اجتماعات الجمعية العامة لألمـ المتحدة .وقاؿ الرجوب "ال يوجد ترتيبات لعقد لقاء
مف ىذا النوع" ،مضيفًا أنو "إذا ما طرح عقده فإف الرئيس عباس مف حقو دراسة األمر واتخاذ القرار
المناسب".
وقاؿ الرجوب إف الرئيس عباس سيطالب خالؿ المقاء مع ترامب بعد  9شيور مف وجوده في البيت
األبيض "حسـ مفيومو لمرجعية حؿ الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ،وىؿ المرجعية ىي ق اررات الشرعية
الدولية وصيغة حؿ الدولتيف أـ تكريس االحتالؿ اإلسرائيمي لألراضي الفمسطينية واسناد ىذا العدواف
واإلرىاب الذي تمارسو الحكومة اإلسرائيمية بحؽ الفمسطينييف" .وأضاؼ إف القيادة الفمسطينية تسعى إلى
تطوير موقؼ اإلدارة األمريكية باتجاه اقرارىا وقبوليا بمبدأ "حؿ الدولتيف" وفقا لق اررات الشرعية الدولية.
وذكرت صحيفة "ىآرتس" العبرية ،يوـ الخميس ( ،)9/7بأف الرئيس محمود عباس يستعد لمواجية
دبموماسية مع الدولة العبرية وتقميؿ نطاؽ التنسيؽ األمني معيا .ونقمت الصحيفة عف مصادر استخبارية
وأمنية إسرائيمية قوليا أف الرئيس عباس يشعر باإلحباط مف اإلدارة األميركية وعدـ مباالة المجتمع الدولي
بالقضية الفمسطينية.
ووصفت مصادر االستخبارات واألمف أف شير سبتمبر الجاري ىو أكثر األشير حساسية في العالقات
دوليا ستؤثر عمى الوضع عمى
بيف الدولة العبرية وفمسطيف .مشيرةً إلى أف تحركات السمطة الجديدة ً

األرض ،خاصةً خالؿ موسـ األعياد وأف المسجد األقصى سيكوف باستمرار تحت واقع التوتر األمني.
وبحسب "ىآرتس" ،فإف تعقيدات العالقات باتت واضحة بعد أف وضعت الدولة العبرية مشروع بناء 14
ألؼ وحدة سكنية في قمقيمية لصالح الفمسطينييف عمى الرؼ بعد خالفات داخؿ االئتالؼ الحكومي.
منحاز لمدولة العبرية ،ولذلؾ ىناؾ شعور
ًا
وأشارت الصحيفة إلى أف الجانب الفمسطيني يعتبر ترامب

باالحباط الكبير تجاه عمؿ اإلدارة األميركية ومحاوالتيا سف قوانيف لمنع دعـ السمطة عوائؿ الشيداء.
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مشيرةً إلى أف ىذا اإلحباط وصؿ إلى أف اختار الرئيس عباس البقاء في تركيا عمى أف يمتقي األميف العاـ
لألمـ المتحدة انطونيو غوتيريش خالؿ زيارتو األخيرة لراـ اهلل.

وتقوؿ الصحيفة إنو منذ أحداث األقصى األخيرة ،فإف التنسيؽ األمني ليس عمى حالتو الطبيعية ،وأنو
نادر ما تعقد اجتماعات بيف كبار الضباط الفمسطينييف واإلسرائيمييف ،وتقتصر بعض المحادثات عمى
ًا

التنسيؽ في معالجة بعض حاالت الطوارئ ،فيما اقتصرت الدولة العبرية نشاطاتيا عمى عمؿ المجنة
المدنية المشتركة لتسييؿ حركة السكاف والحاالت اإلنسانية.
عددا مف الشروط لمموافقة عمى
وفي السياؽ ،قالت صحيفة "يسرائيؿ ىيوـ" العبرية ،إف واشنطف وضعت ً

عقد قمة ثنائية تجمع الرئيس األمريكي دونالد ترمب ،برئيس السمطة محمود عباس عمى ىامش انعقاد
الجمعية العامة لألمـ المتحدة .وأوضحت الصحيفة ،يوـ األحد ( ،)9/10أف شبو دراما سياسية –
دبموماسية تدور وراء الكواليس عشية انعقاد الجمعية العامة لألمـ المتحدة .ونقمت الصحيفة عف مسؤوؿ
جيدا لعقد قمة ثالثية بيف ترمب ونتنياىو وعباس ،وأعمف أبو مازف
فمسطيني قولو إف األمريكييف يبذلوف ً
موافقتو المبدئية ،لكف الفمسطينييف يطالبوف بأف يسبؽ القمة لقاء ثنائي بيف ترامب وعباس.

وبحسب السؤوؿ نفسو ،تشير الصحيفة ،إلى أف ترمب ورجالو يصروف عمى أف يكوف ىذا المقاء الثنائي،
فقط بعد خطاب عباس في األمـ المتحدة .ويشترط ترمب ،بحسب أقواؿ المسؤوؿ الفمسطيني لمصحيفة،
أف يستمع األمريكييف لما سيقولو عباس في خطابو باألمـ المتحدة والتأكد مف أنو لف يحرض ضد الدولة
العبرية.
إال أف إدارة ترمب ،بحسب الصحيفة ،نفت مف طرفيا أف يكوف ىناؾ اشتراط في ىذا الجانب ،وقاؿ
أبدا معيـ عف الخطاب في األمـ
ار ًا
مسؤوؿ لمصحيفة "ندير حو ًا
مثمر (مع الفمسطينييف) لكننا لـ نتحدث ً

المتحدة وال نمارس عمييـ الضغط بشأف الخطاب".

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/9/10 ،
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مقاالت وحوارات:
"بمديات المستوطنات" ..مخطط جديد لضـ المستوطنات إلى الدولة العبرية
تسعى اسرائيؿ لتنفيذ مشاريع استيطانية خطيرة بغية ضـ مستوطنات الضفة الغربية بطرؽ التوائية ،مف
بينيا ضـ خمس تجمعات استيطانية كبرى الى بمدية القدس بدال مف اسرائيؿ ،وانشاء بمديات داخؿ بعض
الكتؿ االستيطانية الضفاء الشرعية عمييا تمييدا لتطبيؽ القانوف االسرائيمي عمى المستوطنات المقامة في
الضفة الغربية المحتمة.
وكاف الوزير يسرائيؿ كاتس ،وعضو الكنيست يوآؼ كيش ،مف حزب الميكود ،تقدما باقتراح قانوف
لمكنسيت ،ييدؼ إلى تقميؿ اعداد العرب وزيادة اعداد المستوطنيف الييود في القدس ،مف خالؿ ضـ
 150ألؼ مستوطف إسرائيمي إلى منطقة نقوذ بمدية االحتالؿ في القدس عبر ضـ  5مستوطنات مقامة
عمى أراضي الضفة الغربية المحتمة ،وىي "معاليو أدوميـ" ،و"غفعات زئيؼ" ،و"غوش عتسيوف"،
و"أفرات" ،و"بيتار عيميت".
ومنحت سمطات االحتالؿ بأمر مف وزير جيش االحتالؿ ،أفيغدور ليبرماف ،المستوطنيف في وسط مدينة
الخميؿ ،سمطة إدارة شؤونيـ البمدية ،في إجراء جديد ترمي مف ورائو شرعنة البؤر االستيطانية.
وما زالت المستوطنات االسرائيمية تحكميا االوامر العكسرية المعموؿ بيا في الضفة الغربية باعتبارىا
مقامة في أراض محتمة ،غير اف اسرائيؿ تريد تطبيؽ القانوف االسرائيمي عمى المستوطنات ،في خطوة
تيدؼ الى ضـ مساحات واسعة مف الضفة الغربية المحتمة الى اسرائيؿ بشكؿ رسمي وعمني ،وىو ما
يشكؿ نياية لمشروع حؿ الدولتيف لتعذر امكانية اقامة دولة فمسطينية متواصمة جغرافيا.
وقاؿ خبير االستيطاف ،خميؿ التفكجي ،في حديث لػ "القدس" دوت كوـ ،اف "انشاء بمديات لممستوطنات
المحيطة بالقدس ،ىو محاولة اسرائيمية لاللتفاؼ عمى القانوف الدولي وقرار مجمس االمف  ،242وعدـ
لفت االنظار وتفادي الضغوط الدولية ،لتنفيذ مشاريع استيطانية كبرى بانشاء ما يعرؼ بػمخطط /القدس
الكبرى /القائـ عمى ضـ المستوطنات المحيطة الى القدس ،اضافة الى انشاء جيب استيطاني ممتد مف
الخميؿ الى بئر السبع ،وبالتالي فصؿ شماؿ الضفة الغربية عف جنوبيا بشكؿ تاـ".
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واوضح التفكجي اف اسرائيؿ تسعى مف خالؿ ىذا المخطط لتعميـ تجربة كيبوتس "رمات راحيؿ" الذي يقع
ضمف حدود بمدية القدس ،والذي منحتو بمدية منفصمة ،غير انو مرتبط ببمدية االحتالؿ في القدس ،حيث
تريد اسرائيؿ انشاء بمديات منفصمة في المستوطنات التي تقع خارج حدود القدس لكنيا تخضع عبر
مجمس أعمى لبمدية القدس ،وبالتالي تريد اسرائيؿ ضميا لبمدية القدس بدؿ مف ضميا السرائيؿ لتجنب اي
ردود فعؿ دولية.
وبحسب المخطط االستيطاني الجديد ،فانو "ال يمغي دور السمطات المحمية واألجيزة البمدية القائمة في
ىذه المستوطنات ،وانما ينص عمى بقائيا كسمطات مستقمة تعمؿ عمى إدارة شؤونيا بنفسيا ،بما في ذلؾ
انتخاب رئيس سمطة محمية ،وبشكؿ مواز ستعتبر /بمدة تابعة /لمقدس ،وبإمكاف المستوطنيف فييا
المشاركة في انتخاب رئيس بمدية االحتالؿ في القدس ،ما يعني أنو سيتـ ضـ ىذه المستوطنات لمقدس،
بدال مف ضميا إلسرائيؿ" .وحوؿ منح بؤرة استطيانية في مدينة الخميؿ مجمسا بمديا مستقال ،يرى التفكجي
"انيا خطوة عمنية لتشكيؿ اصبع استيطاني ممتد مف مستوطنة كريات أربع الى بئر السبع ،حيث يشمؿ
ربط المستوطنات داخؿ البمدة القديمة والمستوطنات المقامة في جنوب الخميؿ ،وربطيا باسرائيؿ مف
الناحية الجنوبية ،اي مف جية بئر السبع".
ويرى المختص في شؤوف االستيطاف عبد اليادي حنتش ،اف الخطوة االسرائيمية التي اتخذتيا بمنح
مستوطنات صفة بمدية وادارة شؤونيا المحمية بنفسيا تعتبر "جزءا مف خطة اسرائيمية تيدؼ الى تقسيـ
الضفة الغربية الى  15جزءا مف بينيا  6كتؿ استيطانية كبرى".
واوضح حنتش اف "قياـ سمطات االحتالؿ بتقسيـ المستوطنات الى بمديات ومجالس بمدية وكذلؾ الى
مجالس اقميمية (يوجد  3بمديات و 24مجمس محمي و 4مجالس اقميمية) جاء لتتكيؼ السمطات
االسرائيمية معيا مف اجؿ تطويرىا" مشي ار الى اف "خطورة ىذه الخطوات االسرائيمية تكمف في وجود خطة
اسرائيمية النفاذ القانوف االسرائيمي عمى المستوطنات ،وبالتالي سيكوف ىناؾ قانونيف نافذيف بالضفة
الغربية المحتمة -قانوف الحاكـ العسكري الذي تحكـ بموجبو اسرائيؿ المواطنييف الفمسطينييف في الضفة
الغربية ،والقانوف االسرائيمي الثاني الذي يطبؽ عمى المستوطنات االسرائيمية ،وىو ما سيشكؿ خطوة اولى
لضـ المستوطنات الى اسرائيؿ".

صحيفة القدس المقدسية2017/9/6 ،
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يفرغ القدس مف سكانيا
تقرير :االحتالؿ ّ

أكدت مؤسسة القدس الدولية أف االحتالؿ يحاوؿ فرض مزيد مف القيود عمى المقدسييف ،وتقميؿ الوجود
الفمسطيني في مدينة القدس المحتمة عبر طردىـ ،وىدـ منازليـ ومنشآتيـ ،وصوًال إلخالء مناطؽ بأكمميا
مف سكانيا الفمسطينييف.
وأوضحت المؤسسة في قراءة أسبوعية حوؿ تطورات األحداث والمواقؼ بالمدينة أف ذلؾ يتزامف مع
محاوالت االحتالؿ زيادة وجوده االستيطاني عبر البؤر والعطاءات االستيطانية ،وىي إجراءات فشمت في
تغيير الميزاف الديموغرافي في المدينة رغـ تضافر جيود أذرع االحتالؿ المختمفة.
وأشارت إلى أف آلة االحتالؿ التيويدية ال تتوقؼ عف محاوالت تقميص الوجود الفمسطيني في القدس
لمصمحة تعزيز الوجود االستيطاني.
وفي متابعة لقضية عائمة شماسنة ،طردت قوات االحتالؿ الثالثاء الماضي العائمة بالقوة مف منزليا في
جمعيات استيطانية متطرفة.
حي الشيخ جراح ،بعد صدور قرار باالستيالء عميو لمصمحة
ّ

وأضافت المؤسسة أنو باإلضافة لعائمة شماسنة ،سممت سمطات االحتالؿ في عيد األضحى المبارؾ 6

يوما ،ما
إخطارات باإلخالء لعائالت
ّ
فمسطينية في الشيخ جراح ،طالبتيـ فييا بإخالء منازليـ خالؿ ً 30
يرفع عدد العائالت الميددة بالطرد إلى  45عائمة تسكف في المنطقة.

وفي سياؽ عمؿ االحتالؿ عمى طرد الفمسطينييف مف مناطقيـ ،ذكرت صحؼ عبرية أف وزير الحرب
تجمعي "سوسيا" الواقع جنوب بمدة يطا ،و"الخاف األحمر" شرقي القدس،
أفيغدور ليبرماف أمر بإخالء
ْ
بحجة عدـ امتالؾ سكانيما تراخيص بناء قانونية ،عمى أف يبدأ اإلخالء خالؿ األشير القادمة.
دعما مف االتحاد األوروبي ،نتيجة لمظروؼ اإلنسانية
وبحسب مؤسسة القدس ،فإف ىذه المناطؽ تشيد ً

الصعبة ،وىو ما أثار حفيظة ليبرماف الذي ىاجـ دعـ االتحاد لممناطؽ الفمسطينية.

وأشارت المؤسسة إلى ما كشفت عنو صحيفة "ىآرتس" العبرية مف أف "المجمس القطري لمتخطيط والبناء"
التابع لالحتالؿ ،وافؽ في  9-5عمى مخطط استيطاني جديد لبناء آالؼ الوحدات االستيطانية عمى تالؿ
القدس.
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ولفتت إلى أنو في  9-5أعمف ممثمو عدد مف أولياء أمور الطالب في القدس اإلضراب وتعميؽ الدواـ في
احتجاجا عمى محاولة فرض المنياج اإلسرائيمي ،والبنية
عدد مف المدارس التابعة لبمدية االحتالؿ؛
ً

التحتية المتيالكة لممدارس ،وشمؿ اإلضراب ثالث مدارس في حي الثوري ببمدة "سمواف" ،والعيساوية
وشعفاط.
عددا مف المواقؼ المحمية والعربية ،والتي تمثمت في
وحوؿ التفاعؿ مع القدس ،رصدت مؤسسة القدس ً
تأكيد الييئة اإلسالمية العميا رفضيا إجراءات االحتالؿ الظالمة بحؽ المقدسييف ،والمتمثمة باالعتقاؿ

والمحاكمة واإلبعاد وغيرىا.
اإلنجيمية في القدس بمحاوالت االحتالؿ
األرمنية و
الكاثوليكية و
ثوذكسية و
فيما ندد قادة الكنائس األر
ّ
ّ
ّ
ّ
"تقويض الوجود المسيحي" في المدينة المقدسة.

وأيدوا توجو بطريركية الروـ األرثوذكس الستئناؼ الحكـ الصادر في قضية بيع العقارات أماـ المحكمة
العميا ،ودعوا المسيحييف في العالـ أجمعو إلى تقديـ الدعـ لكنائس القدس.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/9/7 ،
يكية تشطب ح ّؿ الدولتيف وأقصى ما لمفمسطينييف "حكـ ذاتي":
ورقة مقترحات أمر ّ

أف الواليات المتحدة األميركية تعد ورقة خارطة طريؽ،
عممت "القدس" مف مصادر مطمعة في واشنطفّ ،

ستطرحيا عمى الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي قر ًيبا ،تتضمف األفكار والمقترحات األميركية بشأف عممية

السالـ ،والتي تشكؿ خالصة الجوالت التي قاـ بيا جاريد كوشنر ،مستشار الرئيس األميركي دونالد ترامب
لممفاوضات الدولية ،وجيسوف غرينبالت ،وحصيمة المحادثات التي أجرياىا مع الجانبيف الفمسطيني
واإلسرائيمي واألطراؼ العربية في آب /اغسطس الماضي.
وعممت "القدس" أف إدارة ترامب تتجو نحو تبني وجية نظر رئيس الوزراء اإلسرائيمي ،بنياميف نتنياىو،
ومواقفو بالكامؿ ،وىو ما يتضح مف األفكار والمقترحات التي تتضمنيا الورقة ،حيث أف "أقصى" ما
تقترحو الواليات المتحدة عمى الجانب الفمسطيني "في المرحمة الحالية" ،ىو حكـ ذاتي كامؿ ،وليس ح ّؿ
الدولتيف :أي انسحاب إسرائيؿ إلى حدود العاـ  1967مع تبادؿ األراضي واعتبار القدس الشرقية
عاصمة لمدولة الفمسطينية المقترحة ،وىي المواقؼ التي يتبناىا المجتمع الدولي منذ عقود ،لكف يبدو أنيا
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لـ تعد مقبولة لدى اإلدارة األميركية الحالية الموالية إلسرائيؿ ،التي ال تريد مواجية نتنياىو بأي حاؿ مف
األحواؿ وستطمب مف الطرؼ الفمسطيني إظيار الميونة بحجة أف ظروفيـ الداخمية واألوضاع اإلقميمية ال
تسمح لتنازالت سيتوجب عمييـ اتخاذىا إلنجاح حؿ الدولتيف ،فيما تعتبر واشنطف أف نتنياىو يواجو
صعوبات ائتالفية يستحيؿ تجاوزىا والتفاوض عمى أكثر مف عرض حكـ ذاتي عمى الفمسطينييف .
كما عممت "القدس" مف المصادر ذاتيا ،المقربة مف البيت األبيض ،أف الورقة األميركية تتوقع مف
إسرائيؿ تقديـ بعض التنازالت مف ضمنيا تسميـ أجزاء مف مناطؽ "ج" و"ب" إلى الجانب الفمسطيني،
ومنحيـ تسييالت اقتصادية ممموسة لصرفيـ عف السياسة ،واعتبار مناطؽ محيط القدس ،مثؿ أبو ديس،
بديال عف إنياء احتالؿ القدس الشرقية بكامميا ،بما فييا البمدة القديمة ،واألحياء الفمسطينية حوليا ،التي
ستبقى ،بحسب األفكار األميركية ،تحت السيادة اإلسرائيمية ،كما يصر نتنياىو ،رغـ أف ذلؾ يتنافى مع
كؿ المواقؼ العربية والعالمية وق اررات الشرعية الدولية.
مف جيتو قاؿ الرئيس األميركي دونالد ترامب في مؤتمره الصحفي المشترؾ مع أمير الكويت صباح
األحمد الجابر الصباح ،في البيت األبيض ،إنو يبذؿ الجيد البالغ لتحقيؽ سالـ فمسطيني إسرائيمي وأنو
موىوبا" بمف فييـ السفير األميركي في تؿ أبيب ديفيد فريدماف.
أوفد "فريقًا
ً

يذكر أف كالً مف صير الرئيس جاريد كوشنير صير ،والمبعوث جيسوف غرينبالت والسفير األميركي

لدى إسرائيؿ ،دافيد فريدماف ،المعروفيف بتأييدىـ المطمؽ إلسرائيؿ ولالستيطاف ،ىـ مف يقفوف وراء إعداد
ىذه الورقة ،خارطة الطريؽ ،الخطيرة ،التي تيدؼ إلى شرعنة االحتالؿ اإلسرائيمي وشطب الحقوؽ
دوليا.
التاريخية المشروعة لمشعب الفمسطيني المعترؼ بيا ً

وأوضحت المصادر ذاتيا لػ "القدس" أف اإلدارة األميركية تعتقد أنيا تستطيع الضغط عمى الفمسطينييف

لقبوؿ مقترحاتيا عبر ما يسمى"الحؿ اإلقميمي" الذي تحدث عنو الرئيس ترامب في مناسبات كثيرة،
مستعينة بحمفائيا العرب.
بدورىا نفت الناطقة الرسمية باسـ و ازرة الخارجية األميركية ىيذر ناورت الخميس ،أف تكوف الواليات
ردا عمى سؤاؿ "القدس" بالنسبة لما أداله ديفيد
غيرت مف سياستيا السابقة .وقالت ناورت ً
المتحدة قد ّ

فريدماف ،السفير األميركي في تؿ أبيب لصحيفة جيروزاليـ بوست ووصفو لألراضي الفمسطينية
بػ"االحتالؿ المزعوـ" وما إذا كاف ذلؾ يعني االبتعاد عف موقؼ الواليات المتحدة التقميدي بشأف االحتالؿ

27

تغيير في السياسة
وحؿ الدولتيف قائمة "إف موقفنا لـ يتغير وأف التصريح (ما قالو السفير فريدماف) ال يمثؿ ًا

األميركية" .

وكاف ديفيد فريدماف ،سفير الواليات المتحدة لدى إسرائيؿ ،قد أشار بوصؼ الوضع في األراضي
الفمسطينية عمى أنو "احتالؿ مزعوـ" ،في خرؽ واضح لسياسة الواليات المتحدة الخارجية والرأي العاـ
الدولي.
وفي حديث لو مع صحيفة جيروزاليـ بوست في أوؿ مقابمة رئيسية مع وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية ،بدا أف
انسجاما مع المستوطنيف اإلسرائيمييف.
فريدماف يتبنى موقفا أكثر
ً
واستيجنت و ازرة الخارجية الفمسطينية تصريحات ديفيد فريدماف ،بوصؼ احتالؿ إسرائيؿ لألرض
الفمسطينية بػ (االحتالؿ المزعوـ).
يشار إلى أف الوضع القانوني الحتالؿ إسرائيؿ لمضفة الغربية والقدس الشرقية  -الذي تـ االستيالء عميو
خالؿ حرب عاـ  - 1967معترؼ بو مف قبؿ األمـ المتحدة ومعظـ الدوؿ ومف جانب إسرائيؿ نفسيا في
استخداـ مؤسسات مثؿ المحاكـ العسكرية لمحاكمة الفمسطينييف في الضفة الغربية.
كما تشير إدارة الواليات المتحدة نفسيا بشكؿ ال لبس فيو إلى "األراضي المحتمة" في تقاريرىا الخاصة،
بما في ذلؾ تقرير حقوؽ اإلنساف في وقت سابؽ مف ىذا العاـ.
مف جية أخرى ،عممت " القدس" أف معظـ دوؿ االتحاد األوروبي ،وبالذات ألمانيا وبريطانيا ،تعارض ىذه
خطير سيؤدي إلى تفجير األوضاع
ًا
اجعا
األفكار األميركية بشدة وتنظر إلييا بقمؽ بالغ ،وتعتبرىا تر ً

أصال ،واسداؿ الستار عمى جيود السالـ وليس إطالقيا كما يراىف عرابو ىذه األفكار.
المحتقنة ً

ويرى صناع القرار في أوروبا أف مف األفضؿ لواشنطف عدـ طرح شيء عمى أف تطرح مثؿ ىذه
خطير في المواقؼ األميركية .ولفتت المصادر األوروبية إلى أف تبني الشؽ
ًا
اجعا
المقترحات التي تشكؿ تر ً
األمني (وليس السياسي) ،كما ىو الحاؿ في الموقؼ سيؤدي مف وجية نظرىـ ،إلى تدىور خطير في

األوضاع األمنية ،ال تحتممو المنطقة اآلف ،وربما يشكؿ ذلؾ الضربة القاضية لمسمطة الفمسطينية ،التي
سينتج عف انييارىا فراغ سياسي خطير.
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كما خمص األوروبيوف إلى أنو ال توجد أي دولة عربية أو خميجية توافؽ عمى السير مع ىذا الطرح
إقميميا ىو عممية سالـ عمى أساس
األميركي ،أو القبوؿ بو ،خاصة أف الحد األدنى المقبوؿ عر ًبيا أو
ً

أصال.
مبادرة السالـ العربية التي تضمنت الكثير مف التنازالت ً

ار عمى أف أي حؿ لمقضية الفمسطينية يجب أف يقوـ عمى أساس
يذكر أف القيادة الفمسطينية أكدت مرًا

إنياء االحتالؿ اإلسرائيمي لألراضي الفمسطينية المحتمة منذ عاـ  1967بما فييا القدس الشرقية واقامة
دولة فمسطينية مستقمة ذات سيادة عاصمتيا القدس الشرقية  -حؿ الدولتيف -مع إمكانية الحديث عف
تعديالت طفيفة عمى الحدود ضمف مبدأ التبادؿ المتساوي لألراضي وباتفاؽ الطرفيف ،وايجاد حؿ لقضية
عمما أف مبادرة السالـ
الالجئيف الفمسطينييف عمى أساس ق اررات الشرعية الدولية ،خاصة القرار ً ،194

العربية تنص مف حيث المبدأ عمى استعداد الدوؿ العربية لتطبيع عالقاتيا مع إسرائيؿ إذا ما انسحبت مف
األراضي المحتمة منذ عاـ  1967مع دعميا إلقامة دولة فمسطينية مستقمة عاصمتيا القدس الشرقية.

صحيفة القدس المقدسية2017/9/8 ،
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