تقرير القدس اإلخباري األسبوعي
 23-11أيار/مايو 2011

الخبر الرئيس:
ترمب :يتعهد بحفظ أمن االحتالل وتحقيق "السالم" ويعتبر
القدس جزءا من "موروث اليهود"

أبرز العناوين:
 تصعيد إسرائيمي عشية زيارة ترمب ودعوات لتكثيؼ اقتحاـ األقصى
 أعضاء في "الميكود" يطالبوف بسيادة إسرائيمية عمى مستوطنات الضفة
 نتنياىو :أقوؿ لمعالـ بكاممو وبكؿ وضوح إف القدس "كانت وستظؿ دائما عاصمة إلسرائيؿ"
 البرلماف األوروبي يصوت لمصمحة قرار يدعـ "حؿ الدولتيف"
 الخارجية :فشؿ إسرائيمي في التأثير عمى الموقؼ الدولي واألميركي مف القدس المحتمة

***

شؤون المقدسات:
تصعيد إسرائيمي عشية زيارة ترمب ودعوات لتكثيؼ اقتحاـ األقصى:
دعت "جمعيات المعبد" والعديد مف الجمعيات االستيطانية في القدس واألراضي المحتمة عاـ  48إلى
تكثيؼ الزيارات والجوالت والرحالت لمقدس القديمة ،واقتحاـ المسجد األقصى المبارؾ بالذكرى الػ50
الحتالؿ كامؿ القدس .ودعت وزيرة الثقافة والرياضة في حكومة االحتالؿ "ميري ريغيؼ" ،المستوطنيف
لزيارة القدس القديمة ،واقتحاـ المسجد األقصى بأعداد كبيرة ،في ما يسمى "يوـ توحيد القدس".
وتعقيبا عمى ىذه الدعوات ،قاؿ رئيس الييئة اإلسالمية العميا بالقدس عكرمة صبري ،إف ىذه الدعوات
ً

االستف اززية تؤدي إلى صداـ وتوتر في المنطقة ال تحمد عقباه .بدوره قاؿ مدير المسجد األقصى المبارؾ
الشيخ عمر الكسواني ،إف شرطة االحتالؿ تواصؿ فرض قيودىا واجراءاتيا عمى دخوؿ المصميف إلى
المسجد األقصى ،وتحتجز ىويات النساء والشباف عمى األبواب ،وتدقؽ فييا وفي الحقائب ومتعمقات
المصميف ،وتستفزىـ باألسئمة والتحقيؽ الذي ال داعي لو .وقاؿ الشيخ الكسواني نحف نستنكر التحريض
الذي تمارسو ريغيؼ وأقطاب اليميف اإلسرائيمي المتطرؼ ضد األوقاؼ والمقدسات اإلسالمية وفي
مقدمتيا المسجد األقصى المبارؾ.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/5/18 ،
النتشة :االحتالؿ يوظؼ الحفريات لترويج الرواية التوراتية واقامة "المعبد":
قاؿ أستاذ التاريخ واآلثار في جامعة القدس ،مدير السياحة واآلثار في دائرة األوقاؼ ،يوسؼ النتشة ،إف
األىداؼ العامة لمحفريات اإلسرائيمية ىي طمس معالـ الحضارة العربية ،وطمس استم اررية تاريخ الشعب
الفمسطيني بيف الماضي والحاضر ،ومنح ىذه االستم اررية لمدولة العبرية.
وأضاؼ :إف أىداؼ الحفريات األثرية التمييد إلقامة "المعبد الثالث" مكاف المسجد األقصى ،والكشؼ عف
بقايا تعود "لممعبد األوؿ أو الثاني" ،والكشؼ عف امتداد حائط البراؽ ،ومحاولة إثبات تاريخية التوراة ،وما
جاء فييا مف أحداث ونصوص ،وبالتالي إثبات حؽ الدولة العبرية في امتالؾ فمسطيف.
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وأكد أف ىذه الحفريات ىدفيا تشويو وطمس وتيميش التراث العربي اإلسالمي في مدينة القدس خاصة
في البمدة القديمة .وقاؿ إف مف أساليب ومناىج ووسائؿ تحقيؽ األىداؼ اإلسرائيمية ،التشدد في إطالؽ
األسماء التوراتية عمى األرض ،دوف أي أدلة واضحة وكأف ذلؾ يعطييـ حؽ ممكيتيا.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/5/22 ،
مستوطنوف يقتحموف باحات المسجد األقصى:
قاؿ مدير المسجد األقصى المبارؾ الشيخ عمر الكسواني إف عدد الذيف اقتحموا المسجد األقصى ،يوـ
ائيميا.
مستوطنا و49
األربعاء ( ،)5/17بمغ 62
ً
ً
مرشدا وطالباً إسر ً

وشارؾ العشرات مف أبناء القدس واألراضي المحتمة عاـ  ،48ولميوـ الثاني عمى التوالي ،في أعماؿ

تطوعية بالمسجد األقصى المبارؾ ،ومقبرتي اليوسفية والرحمة المالصقتاف بسور المسجد األقصى والقدس
القديمة ،استعداداً لشير رمضاف .وفي السياؽ ،تواصؿ أوقاؼ القدس تركيب العرائش الكبيرة ،والمظالت
الضخمة الواقية مف الشمس في باحات المسجد المبارؾ ،فضالً عف إجرائيا مشاورات تنسيقية واسعة مع
الجمع وليمة السابع والعشريف
المجاف العاممة في المسجد االقصى خالؿ شير رمضاف ،خاصة في أياـ ّ
منو.

إلى ذلؾ ،استأنفت عصابات المستوطنيف يوـ األحد ( )5/21اقتحاميا لممسجد األقصى مف باب المغاربة
بحراسة مشددة مف قوات االحتالؿ الخاصة .ونفذ المستوطنوف جوالت استف اززية ومشبوىة في المسجد
تصدى ليا مصموف بيتافات التكبير.
واقتحـ عشرات المستوطنيف وطالب مف "منظمة طالب ألجؿ المعبد" المسجد األقصى المبارؾ ،مف باب
المغاربة ،يوـ الثالثاء ( ،)5/23بحراسات مشددة مف قوات االحتالؿ ،ونظموا جوالت استف اززية ومشبوىة
في أرجائو ،تصدى ليـ مصموف بيتافات التكبير.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/5/23 ،
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شؤون المقدسيين:
مواجيات في أحياء القدس المحتمة وتضييؽ عمى المقدسييف:
شيد محيط الحي اإلفريقي مساء الثالثاء ( ،)5/16المالصؽ لجدار المسجد األقصى مف جية باب
الناظر/المجمس ،مواجيات ألقت خالليا قوات االحتالؿ قنابؿ صوتية وأخرى غازية سامة مسيمة لمدموع،
في حيف رد الشباف بالحجارة والزجاجات الفارغة .في الوقت نفسو ،شيدت حارة باب حطة ،وحي/شارع
الواد في البمدة القديمة مواجيات استخدـ فييا الشباف المفرقعات النارية الى جانب الحجارة ضد قوات
االحتالؿ .في سياؽ مشابو ،تجددت المواجيات الشديدة في بمدة العيسوية وسط القدس المحتمة ،واستمرت
حتى ساعة متأخرة مف الميؿ ،أمطرت خاللو قوات االحتالؿ البمدة بالقنابؿ الصوتية الحارقة والغازية
السامة المسيمة لمدموع .وكانت قوات االحتالؿ أعادت إغالؽ المدخؿ الرئيس الغربي لمعيسوية بالمكعبات
االسمنتية الضخمة.
واعتدت قوات خاصة مف جنود وشرطة االحتالؿ مساء األربعاء ( ،)5/17عمى أىالي األسرى المقدسييف
خالؿ وقفتيـ التضامنية بصر الصميب األحمر مع األسرى المضربيف عف الطعاـ .مف جية ثانية،
أغمقت قوات االحتالؿ يوـ األربعاء الشارع الرئيس في بمدة الطور عمى جبؿ الزيتوف بحجة إلقاء الحجارة
نحو دوريات شرطة االحتالؿ خالؿ مرورىا بالمنطقة.
وأصيب عدد مف المواطنيف بحاالت اختناؽ متفاوتة ،وجروح طفيفة مساء الخميس ( ،)5/18خالؿ
مواجيات عنيفة بيف العشرات مف المواطنيف المتضامنيف مع األسرى وجنود االحتالؿ في محيط حاجز
قمنديا العسكري شماؿ القدس المحتمة.
واندلعت مواجيات بيف الشباف وقوات االحتالؿ ،مساء السبت ( ،)5/20في حي بئر أيوب ،ومنطقة بطف
اليوى ببمدة سمواف جنوب المسجد األقصى .وأفاد شيود عياف ،بأف الشباف رشقوا قوات االحتالؿ
بالحجارة ،فيما بادرت تمؾ القوات إلطالؽ القنابؿ المسيمة لمدموع والصوتية بكثافة تجاه التجمعات
السكنية ،حيث سمعت أصوات االنفجار بقوة في المنطقة.
المساندة لمعركة
وساد محافظة القدس يوـ اإلثنيف ( ،)5/22اإلضراب الشامؿ والعاـ استجابة لنداء المجنة ُ

األمعاء الخاوية التي يخوضيا األسرى في سجوف االحتالؿ لميوـ السادس والثالثيف عمى التوالي .وشرع
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نشطاء مف مختمؼ القوى الوطنية منذ ساعات الفجر بإغالؽ معظـ الشوارع الرئيسة والفرعية لألحياء
والبمدات المقدسية بعوائؽ وسواتر ترابية وبإشعاؿ إطار ٍ
ات مطاطية .وتزامف االضراب الشامؿ في القدس
مع اجراءات االحتالؿ الستقباؿ الرئيس االميركي دونالد ترمب.
وأصيب ثالثة شباف بأعيرة معدنية مغمفة بالمطاط ،ونحو  10آخريف باالختناؽ خالؿ مواجيات مع
االحتالؿ قرب حاجز قمنديا شماؿ القدس المحتمة ،بعدما ىاجمت قوات االحتالؿ مسيرة مناصرة لألسرى
لدى اقترابيا مف الحاجز.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +المركز الفمسطيني لالعالـ2017/5/22 ،

ويفرج عف آخريف:
ويبعد ُ
االحتالؿ يمدد توقيؼ عدد مف المقدسييفُ ..

ار بإبعاد الشاب "كفاح دعنا" مف سكاف
أصدرت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي ،مساء السبت ( ،)5/20قرًا
يوما ،والحبس المنزلي لمدة  10أياـ ،ودفع كفالة
البمدة القديمة بالقدس المحتمة عف مدينة القدس لمدة ً 30
مالية بقيمة  2000شيقؿ كشروط لإلفراج عنو.
وأطمقت إدارة سجف "شطة" يوـ اإلثنيف ( )5/22سراح األسير المقدسي المضرب عف الطعاـ عمي عبد
عاما) مف بمدة صور باىر ،بعد أف أمضى مدة محكوميتو البالغة سبعة أشير
محمود زواىرة (ً 22
ونصؼ الشير .وكاف زواىرة قد اعتقؿ بتاريخ ( ،)2016-7-8ووجيت لو النيابة العامة اإلسرائيمية تيمة

التحريض عبر "الفيسبوؾ" .مف جية أخرى ،مددت محكمة "الصمح" توقيؼ مقدسييف ،كما أخمت سبيؿ
الشابيف :أحمد محمود ووسيـ عبيد مف العيسوية بكفالة شخصية.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" المركز الفمسطيني لالعالـ2017/5/22 ،
االحتالؿ يعتقؿ عدداً مف المقدسييف:
اعتقمت قوات االحتالؿ فجر األربعاء ( )5/17الشاب محمد مصطفى ،بعد دىـ منزلو في بمدة العيسوية،
وتـ نقؿ الشاب إلى أحد مراكز التوقيؼ والتحقيؽ بمدينة القدس .واعتقمت قوات االحتالؿ ثالثة شباف
مساء األربعاء ،بعد االعتداء عمى أىالي األسرى في باحة الصميب األحمر بحي الشيخ جراح وسط
القدس المحتمة .كما أصيب شاب بالرصاص الحي ،والعشرات باالختناؽ جراء استنشاؽ كميات ىائمة مف
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قنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع ،جراء مواجيات اندلعت بالقرب مف حاجز قمنديا العسكري شماؿ القدس
المحتمة.
واعتقمت قوات االحتالؿ يوـ الخميس ( 6 ،)5/18مواطنيف مف بمدة حزما شرؽ القدس المحتمة .فيما
اعتقمت قوات االحتالؿ يوـ السبت ( ،)5/20فتاة فمسطينية،عمى حاجز قمنديا ،بزعـ محاولتيا تنفيذ عممية
طعف ألحد الجنود .واعتقمت الشاب المقدسي محمد عوض ،مف عقبة السرايا في القدس القديمة ،مف دوف
معرفة األسباب.
شنت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،فجر األحد ( ،)5/21حمالت دىـ لعدد مف منازؿ المواطنيف في أحياء
و ّ

حي شعفاط ،والبمدة القديمة ،وأبو ديس ،وعيف الموزة ببمدة سمواف ،حيث اعتقمت خالليا تسعة مواطنيف.

وكشؼ جياز األمف العاـ اإلسرائيمي "الشاباؾ" ،يوـ الثالثاء ( ،)5/23عف اعتقاؿ عناصره لشاب مقدسي
قرب مستوطنة "معاليو أدوميـ" ،بدعوى محاولتو الوصوؿ إلى "تؿ أبيب" لتنفيذ عممية خالؿ زيارة الرئيس
األميركي دونالد ترمب .في حيف اعتقمت قوات االحتالؿ فجر الثالثاء ،ستة مواطنيف مف أنحاء مختمفة
وحولتيـ الى مراكز تحقيؽ وتوقيؼ في المدينة المقدسة .كما اعتقمت قوات االحتالؿ
بمدينة القدسّ ،
اإلسرائيمي ،الطفميف محمد أبو ناب ،ونبيؿ النتشة خالؿ توجييما إلى مدرستيما في حي رأس العمود ببمدة
سمواف جنوب المسجد األقصى.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +صحيفة القدس المقدسية،
2017/5/23
شؤون االحتالل:
أعضاء في "الميكود" يطالبوف بسيادة إسرائيمية عمى مستوطنات الضفة:
وقّع  800عضو مف أعضاء المجنة المركزية لحزب "الميكود" يوـ األربعاء ( ،)5/17عمى عريضة تطالب
بتطبيؽ "السيادة" اإلسرائيمية عمى مستوطنات الضفة الغربية .وبحسب موقع القناة العبرية السابعة ،فقد تـ
يوما عقد جمسة
تسميـ العريضة إلى رئيس "المجنة المركزية" حاييـ كاتس ،حيث سيتقرر في غضوف ً 30
والتصويت عمى مشروع القرار.

صحيفة القدس المقدسية2017/5/17 ،
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عشرات آالؼ الفمسطينييف ال تشمميـ اإلحصاءات اإلسرائيمية:
ينشر معيد القدس لألبحاث السياسية ،األسبوع القادـ معطيات حوؿ مدينة القدس المحتمة وعمى رأسيا
تعداد الييود والعرب فييا .ووفقًا لمكتب االحصاء المركزي االسرائيمي فإف عدد الييود في القدس ىو
 542ألؼ نسمة ( ٪36مف مجموع عدد سكانيا) ،أما عدد الفمسطينييف فيو  354ألؼ نسمة (.)٪37
وذكرت صحيفة "ىآرتس" ،بأف دراسة أكثر دقة لألوضاع الديمقراطية في المدينة ،أجرتيا شركة المياه
اإلسرائيمية تشير إلى أف المعطيات الرسمية تيمؿ عشرات آالؼ الفمسطينييف الذيف يعيشوف عمى حدود
المدينة .ووفقًا لتقديرات خبراء فأف االغمبية الييودية في القدس تصؿ إلى حوالي .٪59
وتكمف المشكمة وبصورة رئيسة بعدد الفمسطينييف الذيف يعيشوف في أحياء خمؼ جدار الفصؿ ،ويشار إلى
لحييف كبيريف عف المدينة ىما مخيـ شعفاط والمناطؽ المحيطة بو ،وحي كفر عقب
فصؿ جدار الفصؿ ّ
والمناطؽ المحيطة بو ،المذاف تحوال مف الناحية العممية إلى حييف تسودىما فوضى .ووفقًا لمعطيات

مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيمي يوجد في المنطقتيف  60ألؼ فمسطيني فقط ،لكف تشير التقديرات
األكثر دقة إلى وجود ما ال يقؿ عف  140ألؼ فمسطيني في المنطقتيف.
وتؤكد نتائج ىذا البحث بأف عدد الذيف يقطنوف في المنطقتيف يتراوح بيف  140-120ألؼ نسمة ،وحوالي
 80ألفًا منيـ يعيشوف في مخيـ شعفاط والمناطؽ المحيطة بو .وتتوافؽ ىذه المعطيات مع موقؼ "مراقب
الدولة" اإلسرائيمي الذي أكد بأف  140ألؼ فمسطيني يعيشوف خمؼ جدار الفصؿ.
وتقوؿ الدكتورة مايو حوشف الباحثة في معيد القدس بأف جزًءا مف الثمانيف الفًا اآلخريف مف سكاف شرقي

القدس المحتمة الذيف انتقموا لمسكف خمؼ الجدار لـ يستبدلوا عناوينيـ ،أي ال يجب احصاؤىـ مرتيف.
ووفقًا لمتقديرات الحذرة ،يجب إضافة ما ال يقؿ عف  50ألؼ نسمة لمتقديرات الرسمية ،األمر الذي يؤدي
إلى زيادة عدد سكاف القدس الفمسطينييف إلى  900ألؼ نسمة أي إلى حوالي  ٪41مف مجموع عدد
سكاف المدينة.
وقاؿ "عيرف تصدقياىو" الباحث في شؤوف شرقي القدس في "مجمس التفكير الموائي"" :ندرؾ أف األرقاـ
أف
ًا
عبر عف انعداـ حكـ ،وانعداـ معرفتنا عف شرقي القدس،
في شرقي شائكة ،وىذه الفوارؽ تُ ّ
مشير إلى ّ
ىذه المعطيات ليا مغزى سياسي ،وأوؿ ما تشير إليو ىو الفوضى في شرقي القدس".

صحيفة القدس المقدسية2017/5/17 ،
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واشنطف تجدد التزاـ ترمب بنقؿ السفارة األمريكية لمقدس المحتمة:
كبار قالوا لنظرائيـ اإلسرائيمييف ،خالؿ األياـ األخيرة ،بأف
ذكرت صحيفة "ىآرتس" أف مسؤوليف أمريكييف ا
ممتزما بنقؿ السفارة األمريكية إلى القدس ،حتى لو وقّع في نياية الشير
الرئيس دونالد ترمب سيبقى
ً
الجاري عمى األمر الذي يجمد نقؿ السفارة .وقاؿ مسؤولوف إسرائيمييوف اطمعوا عمى الرسالة األمريكية،
يصر عمى نقؿ السفارة قبؿ انتياء واليتو الرئاسية ،وطمبوا مف
بأف المسؤوليف األمريكييف أكدوا بأف ترمب ّ

الدولة العبرية التحمي بالصبر.

ورفض مستشار األمف القومي في إدارة ترمب "ىربرت مكماستر" ،يوـ الثالثاء ،الرد عمى سؤاؿ حوؿ ما
وو ّجو سؤاؿ مماثؿ إلى
إذا كاف حائط البراؽ يعد جزًءا مف الدولة العبرية ،وقاؿ إف ىذا "قرار سياسي"ُ .

الناطؽ بمساف البيت األبيض ،شوف سبيسر ،فقاؿ إف حائط البراؽ "يتواجد في القدس بشكؿ واضح".

المركز الفمسطيني لالعالـ2017/5/17 ،
ثوبا يحمؿ صورة القدس المحتمة:
وزيرة إسرائيمية ترتدي ً

ظيرت وزيرة الثقافة والرياضة اإلسرائيمية عمى ىامش ميرجاف "كاف" الدولي ،والذي تشارؾ فيو الدولة
ثوبا عميو صورة البمدة القديمة مف القدس المحتمة ،بما فييا
العبرية بفيمـ "أرواح إسماعيؿ" ،وىي ترتدي ً
المسجد األقصى المبارؾ .وبررت الوزيرة ارتدائيا الثوب بأنو "تعبير عف السيطرة اإلسرائيمية عمى القدس

في الذكرى الخمسيف الحتالليا ،عمى حد قوليا.
وفي السياؽ ،استنكر أميف عاـ المجنة الوطنية الفمسطينية لمتربية والثقافة والعموـ مراد السوداني ،قياـ
ريغؼ ،بارتداء ثوب يحمؿ صورة لمدينة القدس .وقاؿ السوداني :إف ما قامت بو ريغؼ يكشؼ الوجو
الحقيقي لوزيرة ثقافة احتاللية ما زالت وفي كؿ مرة تواصؿ تزييفيا لمحؽ والحقيقة الفمسطينية" .ودعا
السوداني الدوؿ العربية واألجنبية المشاركة في الميرجاف ،التخاذ موقؼ مف ىذه اإلجراءات االحتاللية
عمى المستوى الدولي ،وخاصة بعد قرار منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـ والثقافة "اليونسكو" اعتبار
مدينة القدس تحت االحتالؿ.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/5/18 ،
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تعرض مستوطف لمطعف في البمدة القديمة:
أصيب مستوطف يوـ السبت ( ،)5/20بجروح طفيفة ،جراء تعرضو لمطعف ،داخؿ البمدة القديمة مف مدينة
القدس .وذكرت الناطقة بمساف الشرطة اإلسرائيمية أف الشرطة تواصؿ أعماؿ البحث والتحقيؽ بالحادث،
الذي يبدو أنو جنائي.

صحيفة القدس المقدسية2017/5/20 ،
أضواء تيويدية يطمقيا االحتالؿ في سماء القدس:
نظمت قوات االحتالؿ احتفاالت تيويدية ضوئية في سماء مدينة القدس تحمؿ رقـ ( )50في إشارة لمرور
خمسيف عاماً عمى احتالؿ كامؿ المدينة .وتجري استعدادات إسرائيمية منذ عدة أياـ إلقامة فعاليات
عاما عمى استكماؿ احتالليا ،حيث ستتركز االحتفاالت في عدد مف
احتفالية بالمدينة ،بمناسبة مرور ً 50

أماكف المدينة مف بينيا منطقة الشيخ جراح ،وأراضي قرية لفتا الميجرة ،وفي مقر "الكنيست" ،وعمى
أراضي الكنيسة األرثوذكسية غربي القدس المحتمة.
وفي الوقت الذي تمارس فيو قوات االحتالؿ وبمديتيا الفعاليات التيويدية بالمدينة ،تفرض منعا ألي
فعاليات فمسطينية يرغب المقدسيوف بإقامتيا ،وىو ما يؤكد نيات االحتالؿ اليادفة تغير معالـ المدينة
وطابعيا التاريخي.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/5/20 ،
تكثيؼ أمني واغالؽ شوارع بالقدس استعدادا لزيارة ترمب و"مسيرة األعالـ"

أعمنت سمطات االحتالؿ رفع حالة التأىب وزيادة التكثيؼ األمني في القدس المحتمة استعداداً لزيارة
الرئيس األمريكي دونالد ترمب ،ولممسيرة السنوية لممستوطنيف "مسيرة الرقص باألعالـ".
وكانت المحكمة "العميا" اإلسرائيمية سمحت العاـ الماضي بتنظيـ ما يعرؼ بمسيرة "الرقص باألعالـ"،
ومرور ىذه المسيرة التي يشارؾ فييا في العادة غالة المتطرفيف في شوارع وأزقة الحي اإلسالمي في
البمدة القديمة مف القدس المحتمة؛ وخاصة الواد وباب األسباط وباب الساىرة وباب العمود؛ حيث التجمع
األكبر ،في مشيد استفزازي لممواطنيف الفمسطينييف ،وذلؾ بحماية اآلالؼ مف عناصر شرطة االحتالؿ.
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وقد اشتكى العشرات مف أصحاب المحاؿ التجارية الفمسطينية في البمدة القديمة في السنوات الماضية مف
اعتداءات المستوطنيف.

المركز الفمسطيني لالعالـ2017/5/21 ،
نتنياىو :أقوؿ لمعالـ بكاممو وبكؿ وضوح اف القدس "كانت وستظؿ دائما عاصمة إلسرائيؿ"
أعمف رئيس حكومة االحتالؿ يوـ األحد ( ،)5/21إف القدس "ستظؿ دائماً عاصمة إسرائيؿ" ،وذلؾ عشية
زيارة الرئيس األميركي دونالد ترمب .وأضاؼ نتنياىو أماـ آالؼ في احتفاالت بمناسبة احتالؿ الدولة
العبرية مدينة القدس أف "جبؿ المعبد و[حائط البراؽ] سيبقياف دائماً تحت السيادة اإلسرائيمية".
وكانت و ازرة الخارجية الفمسطينية قد اعتبرت يوـ الثالثاء ( ،)5/16أف إمعاف المسؤوليف اإلسرائيمييف في
اإلعالف أف القدس عاصمتيـ يعكس إصرار حكومتيـ عمى إضاعة "فرص السالـ" وخاصة زيارة الرئيس
األمريكي دونالد ترمب المرتقبة إلى المنطقة.
وشددت الو ازرة عمى أف القدس ىي عاصمة دولة فمسطيف ،وأف المدينة القديمة بأسوارىا وكنائسيا
نصت عمييا الق اررات األممية كافة بما فييا منظمة
ومساجدىا بما فييا حائط البراؽ ىي أراض محتمة كما ّ

األمـ المتحدة لمتربية والعموـ والثقافة (اليونسكو) .ودعت المجتمع الدولي والدوؿ األعضاء في مجمس
األمف خاصة الدوؿ الدائمة العضوية ،إلى تحميؿ الدولة العبرية المسؤولية الكاممة عف "إفشاليا وتدميرىا
وتضييعيا" لفرص السالـ ومعاقبتيا عمى ذلؾ.

صحيفة القدس المقدسية2017/5/21 ،
شييد برصاص االحتالؿ عمى حاجز "الكونتينر":
الصحة استشياد الشاب رائد أحمد ردايدة ( 15عاماً) ،مف بمدة العبيدية ،شماؿ شرؽ بيت
أعمنت و ازرة
ّ

لحـ عقب إطالؽ جنود االحتالؿ النار عميو ،عند حاجز الكونتينر ،شماؿ بيت لحـ .وزعمت مصادر
اسرائيمية أف الشييد الفمسطيني "حاوؿ تنفيذ عممية طعف ضد الجنود المتمركزيف عمى الحاجز قبؿ اف يتـ
اطالؽ النار عميو وقتمو".

صحيفة القدس المقدسية2017/5/23 ،
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ترمب يشارؾ في إحياء "ذكرى المحرقة" بالقدس:
شارؾ الرئيس األميركي دونالد ترمب ،يوـ الثالثاء ( ،)5/23بما يطمؽ عميو "تكريـ ذكرى  6مالييف
ييودي قتموا عمى يد النازييف إباف المحرقة" ،وذلؾ في مؤسسة "ياد فاشيـ" في القدس المحتمة .وقاؿ ترمب
دائما أىواؿ المحرقة ،عمينا مواجية التطرؼ لمنع تكرار ذلؾ ومف أجؿ إحالؿ السالـ".
"يجب أف نتذكر ً

صحيفة القدس المقدسية2017/5/23 ،

التفاعل مع القدس:
اشتية يدعو البنؾ اإلسالمي لمتنمية لتكثيؼ دعمو لمقدس:
دعا محافظ فمسطيف لدى البنؾ اإلسالمي لمتنمية محمد اشتية خالؿ كممتو باالجتماعات السنوية
لمجموعة البنؾ االسالمي لمتنمية المنعقدة في جدة في السعودية ،البنؾ إلى تجنيد أمواؿ إضافية لدعـ
صمود أىالي مدينة القدس "مف أجؿ الحفاظ عمييا فمسطينية عربية إسالمية ذات بعد حضاري وانساني،
في مواجية السياسات اإلسرائيمية الرامية لتيويدىا وعزليا عف امتدادىا الثقافي واالجتماعي" .وشكر اشتية
البنؾ عمى ما يقدمو لمقدس وبقية المدف الفمسطينية عبر تمويؿ صندوقي األقصى والقدس ،ومساعدات
تموليا الصناديؽ العربية واإلسالمية لعدة مجاالت تنموية وتطويرية في فمسطيف.
وح ّذر مف محاوالت الدولة العبرية لمتحايؿ عمى "مبادرة السالـ" العربية مف خالؿ حؿ إقميمي واقامة
عالقات مع دوؿ العربية بدوف تقديـ ثمف ،مضيفًا أف الدولة العبرية "تحاوؿ قمب المبادرة ودفع ما يسمى
بالسالـ االقتصادي تحت فرضية االدعاء بأف المسار السياسي متوقؼ وقد وصؿ الى طريؽ مسدود".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/5/17 ،
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استنادا إلى "حؿ الدولتيف"
العاىؿ األردني والرئيس المصري يؤكداف أىمية إطالؽ مفاوضات جادة
ً

جدد العاىؿ األردني الممؾ عبد اهلل الثاني ،والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،تأكيد أىمية تحريؾ

"عممية السالـ" ،واطالؽ مفاوضات جادة وفاعمة بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف ،تضمف التوصؿ إلى "حؿ
عادؿ ودائـ" لمقضية الفمسطينية ،استنا ًدا إلى "حؿ الدولتيف ومبادرة السالـ العربية ،وق اررات الشرعية

الدولية".

وشدد الجانباف خالؿ مباحثات ثنائية أجرياىا في القاىرة يوـ األربعاء ( ،)5/17عمى أىمية الحفاظ عمى
"الوضع التاريخي" القائـ في القدس ،وعدـ المساس بو ،لما سيكوف لو مف انعكاسات خطيرة عمى أمف
واستقرار المنطقة برمتيا .وأكد العاىؿ األردني أف المممكة ستستمر ،ومف منطمؽ الوصاية الياشمية عمى
األماكف المقدسة في القدس ،في الدفاع عف المقدسات اإلسالمية والمسيحية في المدينة ،وبما يحافظ عمى
ىويتيا وعروبتيا.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/5/17 ،
البرلماف األوروبي يصوت لمصمحة قرار يدعـ "حؿ الدولتيف":
صوت البرلماف األوروبي يوـ الخميس ( ،)5/18خالؿ اجتماعو في مدينة ستراسبورغ الفرنسية وباألغمبية
ّ
عمى قرار يدعـ تحقيؽ "حؿ الدولتيف" واقامة دولة فمسطينية مستقمة وعاصمتيا القدس ،حيث جاء ىذا
القرار بعد توافؽ المجموعات البرلمانية داخؿ البرلماف األوروبي عمى التصويت لصالحو.
وقد اعتبرت مجموعة " "Gue/nglالبرلمانية ،التي تضـ اليسار األوروبي الموحد واليسار األخضر
الشمالي ،أف ىذا القرار ال يرقى إلى معاناة الشعب الفمسطيني؛ كونو ساوى بيف الشعب الخاضع لالحتالؿ
والمحتؿ عمى الرغـ مف وجود بعض االيجابيات كالمطالبة بوقؼ االستيطاف و"حؿ الدولتيف" واإلشارة
لممجتمع العربي الفمسطيني داخؿ الدولة العبرية.

صحيفة القدس المقدسية2017/5/18 ،
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ترمب سيطمب مف الدولة العبرية خريطة "بحدودىا النيائية":
عممت "القدس" مف مصادر مقربة مف البيت األبيض ،يوـ الجمعة ( ،)5/19أف الرئيس األميركي ،دونالد
ترمب ،سيطالب الدولة العبرية خالؿ زيارتو لممنطقة قر ًيبا بإعداد خريطة "لحدودىا النيائية" ،في إطار

مساعيو الستئناؼ "عممية السالـ" والتوصؿ إلى "حؿ شامؿ" فيما أطمؽ عميو "الصفقة العظمى" .فيما
احتجاجا لواشنطف عمى خمفية قياـ البيت األبيض بنشر
كشفت مصادر اس ارئيمية أف الدولة العبرية قّدمت
ً

فيديو ترويجي لزيارة الرئيس األمريكي لمدولة العبرية ،أظير خريطة الدولة العبرية دوف الضفة الغربية،
بما فييا شرقي القدس التي استبعدت مف الخريطة ،وكذلؾ ىضبة الجوالف السورية المحتمة.
ونقمت مصادر اسرائيمية عف وزيرة "القضاء في حكومة االحتالؿ ،اييمت شاكيد قوليا إف الدولة العبرية
تريد
توضيحا مف البيت األبيض لعدـ وضع الضفة الغربية والجوالف عمى الخريطة المذكورة ،معتبرةً
ً

إياىما "أر ٍ
اض إسرائيمية" .وأعربت شاكيد عف قمقيا الشديد بسبب ىذا التطور ،وقالت إف خطوة كيذه لف
تكوف في صالح المسيرة السياسية التي تقودىا اإلدارة األمريكية التي تريد دفع "عممية السالـ بالشرؽ
األوسط لألماـ".

صحيفة القدس المقدسية2017/5/20 ،
ترمب :لدينا فرصة جيدة وكبيرة لمتوصؿ التفاؽ "سالـ"
قاؿ الرئيس األميركي دونالد ترمب ،في مقابمة مع صحيفة "إسرائيؿ ىيوـ" اإلسرائيمية بأف ىناؾ فرصة
جيدة وكبيرة إلمكانية التوصؿ التفاؽ يفضي إلى "سالـ" بيف الدولة العبرية والفمسطينييف .وأشار ترمب
إلى أنو يعمؿ بجد مف أجؿ تحقيؽ نياية جيدة بإعالف "السالـ" بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف .ولفت
جيدا ،وىو قادر عمى صنع ىذه الصفقة وتحقيؽ نجاحات فييا.
ترمب إلى أنو يمتمؾ فريؽ عمؿ ً

ورفض ترمب التعميؽ بشكؿ مباشر عمى سؤاؿ لمصحيفة حوؿ نقؿ السفارة األميركية إلى القدس ،وقاؿ

"ىناؾ الكثير مف األمور المثيرة لالىتماـ نعمؿ عمييا ،سنتحدث عف ذلؾ الحقًا" .كما رفض التعميؽ عمى
سؤاؿ حوؿ البناء في المستوطنات وأكد عمى أىمية التوصؿ التفاؽ "سالـ".
مؤكدا أنو سيواصؿ ميمتو
واتيـ ترمب وسائؿ إعالـ أميركية ودولية بشف ىجوـ ضده مف دوف أي مبرر،
ً

في تحسيف الوضع االقتصادي لمواليات المتحدة واستعادة أميركا العظمى.

صحيفة القدس المقدسية2017/5/21 ،
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ترمب :يتعيد بحفظ أمف االحتالؿ وتحقيؽ "السالـ" ويعتبر القدس جزءا مف "موروث الييود"
قاؿ الرئيس األميركي دونالد ترمب في مؤتمر صحفي ىو الثاني لو منذ وصولو الدولة العبرية ظير
اإلثنيف ( ،)5/22حيث ظير إلى جانب الرئيس اإلسرائيمي رؤوفيف ريفميف ،إف ىناؾ مصالح مشتركة بيف
الدولة العبرية والدوؿ العربية لوقؼ نفوذ إيراف في المنطقة واحالؿ "السالـ".
وأضاؼ" ،ىناؾ دوؿ عربية تعمؿ مف أجؿ محاربة التطرؼ ،وتمؾ الدوؿ لدييا مصالح مشتركة مع الدولة
مشير إلى أنو تحدث مع العاىؿ السعودي سمماف بف عبد العزيز
ًا
العبرية لوقؼ نفوذ إيراف بالمنطقة".
وزعماء عرب خالؿ زيارتو لمسعودية وأف الجميع أبدى رغبتو بالتوصؿ التفاؽ "سالـ" بيف الفمسطينييف
مشير إلى أف
ًا
واإلسرائيمييف وعبروا عف رغبتيـ بأف تكوف ىناؾ رؤية لوقؼ التطرؼ و"إحالؿ السالـ"،

أميركا والدولة العبرية تستطيعاف جمب "السالـ" عبر عالقات متزايدة ومعززة باالقتصاد والتجارة.

مف جيتو أكد الرئيس اإلسرائيمي رؤفيف ريفميف عمى ضرورة إحياء "عممية السالـ" مع الفمسطينييف والدوؿ
العربية األخرى عمى غرار "اتفاقيات السالـ" مع مصر واألردف .وقاؿ" ،يجب عمينا بناء الثقة والتعاوف
ولكف ألجؿ تحقيؽ ذلؾ نحف بحاجة ألفكار جديدة وطاقات جديدة تساعد عمى المضي قدما  ..يجب أف
ال نعيش عمى كابوس حماس وايراف وحزب اهلل وداعش عمى حدودنا".
مشير إلى أف لـ يسبؽ ألي رئيس
ًا
مف جيتو وصؼ رئيس حكومة االحتالؿ زيارة ترمب بأنيا "تاريخية"،
معتبر ذلؾ بأنو تعبير "قوي وصارخ بشأف صداقة
ًا
أميركي أف زار الدولة العبرية في أوؿ زيارة خارجية لو.
ترمب لمدولة العبرية" .وأكد التزاـ الدولة العبرية "بالسالـ" الذي عبر عنو ترمب في خطابو في السعودية،

مشير إلى أف الدولة العبرية حققت ذلؾ مع مصر واألردف وتأمؿ في تحقيؽ ذلؾ مع الفمسطينييف.
ًا
وأضاؼ "نحف نمد يدنا لجيراننا الفمسطينييف مف أجؿ سالـ حقيقي يكوف فيو اعتراؼ بدولة ييودية ويبقى

األمف بيد الدولة العبرية" .كما أبدى ترمب ونتنياىو خالؿ مؤتمر صحفي عقد في منزؿ نتنياىو بالقدس
المحتمة تفاؤليما في إمكانية تحقيؽ "السالـ" في المنطقة والعمؿ عمى محاربة "اإلرىاب" إلى جانب الدوؿ
العربية.
وزار الرئيس األمريكي دونالد ترمب كنيسة القيامة في القدس القديمة ،وتوجو مخترقًا بعض أحياء البمدة
القديمة في القدس المحتمة ،إلى باحة حائط البراؽ ووضع قمنسوة تممودية عمى رأسو وأدى وزوجتو طقوساً
في المكاف مف دوف أف يشاركو في ىذه الجولة أي مف قادة الدولة العبرية .واعتبر ترمب مدينة القدس
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جدا وتعبر عف وجودىـ منذ القدـ" .وقاؿ إنو لف يسمح
بأنيا جزء مف "موروث الييود منذ سنوات طويمة ً

بتكرار المحرقة ضد الييود وأنو سيعمؿ مف أجؿ حفظ أمف الدولة العبرية والشعب الييودي.

وقاؿ ترمب في خطابو الختامي" :يمكنني أف أقوؿ إف الفمسطينييف مستعدوف لمتوصؿ لمسالـ  ..خالؿ
لقاءاتي مع نتنياىو ىو يريد السالـ  ..صنع السالـ لف يكوف سيالً والطرفاف سيواجياف ق اررات صعبة
ولكف مع االلتزاـ والتسوية بأف السالـ ممكف ،سيتمكف الفمسطينيوف واإلسرائيميوف مف تحقيؽ صفقة".
بدوره ،قاؿ الرئيس محمود عباس في كممتو خالؿ لقاءه الرئيس ترمب في بيت لحـ ،إننا "نجدد استعدادنا
لمتعامؿ معكـ لموصوؿ إلى اتفاؽ سالـ مع الدولة العبرية وتتويج جيودكـ في ىذا السالـ" .وتابع عباس
حديثو "مشكمتنا مع االحتالؿ واالستيطاف ،ورفض الدولة العبرية اإلعتراؼ بدولة فمسطيف" .وأضاؼ "نؤكد
موقفنا بضرورة تطبيؽ حؿ الدولتيف عمى حدود  ،67بيحث تكوف شرقي القدس عاصمة لفمسطيف ،نعيش
بجانب الدولة العبرية بأمف واستقرار وسالـ ،ونحؿ كافة القضايا النيائية وفقًا لق اررات الشرعية الدولية
واحتراـ االتفاقيات الموقعة األمر الذي يميد لتطبيؽ مبادرة السالـ العربية".
وفي السياؽ ،أكد الناطؽ باسـ حركة حماس فوزي برىوـ ،أف الرىاف عمى الدور األمريكي إلنصاؼ شعبنا
الفمسطيني رىاف خاسر وتسويؽ لموىـ .وقاؿ برىوـ :إف خطاب الرئيس األمريكي دونالد ترمب في القدس
"عنصري بامتياز ،وتثبيت ألركاف نظاـ أبارتايد إسرائيمي جديد ،وتشجيع عمى كراىية الشعب الفمسطيني".
تزوير لمتاريخ ،ويناقض تقارير
وشدد عمى أف "حديث ترمب أف عالقة الييود في القدس تاريخية وأبدية
ٌ

كؿ مف منظمتي اليونسكو واإلسكوا؛ حيث أكدتا عمى أحقية الشعب الفمسطيني في القدس ،وال أحقية
لمييود فييا".
ونبو برىوـ إلى أف السياسة األمريكية المنحازة بالكامؿ لمدولة العبرية ستشجع االحتالؿ عمى ارتكاب مزيد
ّ

خطر عمى حقوقو وثوابتو ومقاومتو المشروعة.
ًا
مف الجرائـ واالنتياكات بحؽ شعبنا ومقدساتو ،وتشكؿ
ودعا إلى مواجية تمؾ السياسة بالتوحد حوؿ استراتيجية وطنية يشارؾ فييا الجميع؛ نحمي بيا ثوابتنا،
وندافع عف حقوقنا.
في غضوف ذلؾ ،نظمت الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف مسيرة جابت شوارع قطاع غزة بمشاركة عدد
مف الفصائؿ الفمسطينية .وعبرت الجبية عف رفضيا لزيارة ترمب ،وقالت إنيا تأتي في ظؿ المحاوالت

05

األميركية إلعادة صياغة الشرؽ األوسط وسرقة المقدرات العربية ،محذرة بأنيا تخطيط لمؤامرة كبيرة ضد
القضية الفمسطينية.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"،
2017/5/23
الخارجية :فشؿ إسرائيمي في التأثير عمى الموقؼ الدولي واألميركي مف القدس المحتمة
قالت و ازرة الخارجية الفمسطينية "إف المسؤوليف اإلسرائيمييف يتعمدوف تكرار مواقفيـ المعادية لمسالـ،
ومرجعياتو الدولية عامة ،وتكرار مواقفيـ العنصرية بشأف القدس المحتمة خاصة ،في محاولة لترسيخ تمؾ
المواقؼ وتحويميا الى حقائؽ في وعي المسؤوليف الدولييف ،وبشكؿ خاص المسؤوليف األمريكييف".
وأكدت "أف ما ييمنا ىنا ىو ما يقولو ويفعمو الرئيس األميركي ،والمسؤولوف األمريكيوف ،رغـ كؿ ما
يسمعونو مف كالـ ومواقؼ متطرفة حوؿ القدس وقضايا الحؿ النيائي التفاوضية ،خاصة في مدى التزاـ
الموقؼ األمريكي بالموقؼ الدولي القائـ عمى أساس القانوف الدولي وق اررات األمـ المتحدة العديدة ،التي
تؤكد أف شرقي القدس ىي جزء ال يتج أز مف األرض الفمسطينية المحتمة عاـ ."1967
ونوىت إلى أف زيارة ترمب لحائط البراؽ بدوف مشاركة إسرائيمية رسمية رغـ مطالبة نتانياىو بمرافقتو،
أيضا ،أكبر تأكيد عمى إصرار الجانب األميركي عمى
وزيارتو لكنيسة القيامة بدوف مرافقة إسرائيمية ً

التمسؾ بالشرعية الدولية ،والموقؼ األميركي الرسمي ،الذي ال يعترؼ بضـ الدولة العبرية لشرقي القدس،
والذي يؤكد أنيا أرض فمسطينية محتمة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/5/23 ،
مقاالت وحوارات:
عباس يعرض عمى ترمب خطة لمتنازؿ عف  % 6.5مف أراضي الضفة:
كشؼ موقع ميدؿ إيست آي البريطاني ،عف تفاصيؿ العرض الذي سيقدمو رئيس السمطة محمود عباس،
لمرئيس األمريكي دونالد ترمب خالؿ زيارتو لمضفة الثالثاء المقبؿ.
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تتضمف تخمّي الفمسطينييف عف  %6.5مف أراضييـ لمكياف
َّ
وأوضح الموقع أف عباس سيقدـ لترمب خطةً
الصييوني ،وىي نسبة تعادؿ ثالثة أضعاؼ ما تنازلت عنو السمطة سابقاً.
قرب مف منظمة التحرير الفمسطينية َّ
المقترح يستثني القدس ،ويبدو
ونقؿ الموقع عف مسؤوؿ فمسطيني ُم ّ
أف ُ
َّأنو ُي ِّ
عزز خطة رئيس الوزراء الصييوني السابؽ إييود أولمرت لمتسوية.
وقاؿ المصدر إ َّف الجانب الفمسطيني سيعرض في أثناء المقاء مع ترمب رؤيةً جديدة منفصمة إلى حد بعيد
عف غالبية الشعب الفمسطيني ،وتقوـ الرؤية باألساس عمى مبادلة ٍ
كثير مف األراضي الفمسطينية.
ٍ
تسوية فمسطينية إسرائيمية تدور حوؿ مبادلة  %1.9مف
وأضاؼ" :كانت المحادثات السابقة بشأف
األراضيَّ ،
لكننا اآلف نتحدث عف أكثر مف ثالثة أضعاؼ تمؾ النسبة".
وقاؿ المسؤوؿ الفمسطيني قريب الصمة بمنظمة التحرير الفمسطينية لموقع ميدؿ إيست آيَّ ،
إف القدس
التي مثَّمت أكثر القضايا إثارةً لمخالؼ في المباحثات السابقة ،ليست مذكورة ىذه المرة في المقترح ،الذي
ُيقاؿ َّ
إف عباس بصدد مناقشتو مع ترمب أثناء زيارتو.

بدورىا ذكرت صحيفة "جيروزاليـ بوست" العبرية أف مستشار الرئيس عباس نبيؿ شعث كشؼ لمصحيفة
في راـ اهلل أف "عباس مرف حياؿ تبادؿ أر ٍ
اض" ،مشي اًر إلى أنو "ما زاؿ مستعداً لمتفاوض بشأف الحد
األدنى مف تبادؿ األراضي عمى طوؿ حدود العاـ ."1967

المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/5/22 ،
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