تقرير القدس اإلخباري األسبوعي
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الخبر الرئيس:
واشنطن تسعى إلحباط قرار "اليونسكو" بنفي عالقة االحتالل
باألماكن المقدسة بالقدس

أبرز العناوين:
 مواجيات في أحياء القدس المحتمة وتضييق عمى المقدسيين
 مخطط لبناء  212وحدة استيطانية في مستوطنات القدس
 استطالع جديد" :الميكود" يعزز مواقعو عمى حساب حزب لبيد
 بمدية االحتالل في القدس تصادر قطعة أرض مالصقة لمسجد رأس العمود
 األردن :نرفض كل خطوات الدولة العبرية اليادفة لتقويض "حل الدولتين"
 حمالت داعمة لمقدس في ٍّ
كل من لبنان والمغرب
ير حول حقوق اإلنسان في األراضي المحتمة
" الخارجية األمريكية" تصدر تقر ًا

***

شؤون المقدسات:
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى:
مستوطنا ،صباح األربعاء ( ،)4/19باحات
اقتحم أربعة من موظفي "سمطة اآلثار" ،باإلضافة إلى 39
ً

أجنبيا األقصى،
سائحا"
ً
المسجد األقصى المبارك ،تحت حماية من شرطة االحتالل .كما اقتحم ً " 533

في وقت واصمت فيو شرطة االحتالل احتجاز اليويات الشخصية لممصمين الوافدين لممسجد.

سائحا" ،يوم الخميس
وجدد نحو 27
ً
مستوطنا و 30من طالب "معاىد المعبد" وما يزيد عن ً " 1115

( ،)4/20اقتحاماتيم لممسجد األقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات االحتالل،
ونفذت جوالت مشبوىة واستف اززية في أرجاء المسجد تصدى ليا مصمون بيتافات التكبير .من جية ثانية،
واصل االحتالل اجراءاتو المشددة في مدينة القدس ،خاصة في بمدتيا القديمة ومحيطيا ووسط المدينة.
ٍ
مصل ،صالة الجمعة ( )4/21في المسجد األقصى المبارك ،في الوقت الذي واصمت فيو
وأدى  40ألف
عاما من الدخول إلى القدس ،كما
قوات االحتالل منع مواطني الضفة الغربية الذين تقل أعمارىم عن ً 50
مستوطنا و 6عناصر من مخابرات
منعت مواطني قطاع غزة من الصالة في األقصى .فيما اقتحم 49
ً
االحتالل ،صباح األحد ( ،)4/23باحات المسجد األقصى المبارك ،تحت حماية أمنية إسرائيمية مشددة،

في وقت اعتقمت فيو قوات االحتالل طالبين من المسجد.
من جية أخرى ،طالبت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفمسطينية المجتمع الدولي وجامعة الدول
الجدي من أجل إلزام حكومة االحتالل اإلسرائيمي بوقف
العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ،بالتحرك ّ
كافة اعتداءاتيا وانتياكاتيا الفظة والمتكررة بحق القدس وأىميا ومقدساتيا ،ورفع الحصار عن المسجد
األقصى المبارك والسماح لممصمين المسممين بأداء الصالة فيو .فيما ناشد الشيخ عكرمة سعيد صبري
رئيس الييئة اإلسالمية العميا ،وخطيب المسجد األقصى المبارك ،الدول العربية واإلسالمية بتكثيف
جيودىا ،وتوحيد مواقفيا لصون المقدسات الدينية في مدينة القدس وفمسطين ،ومواجية الحمالت العالمية
المضادة لمدين اإلسالمي ،والعمل عمى نشر تعاليمو ومبادئو القائمة عمى الوسطية والعدل واحترام سائر
األديان والطوائف والمعتقدات األخرى.

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالم +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"،
2017/4/23
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أميركا تسعى إلحباط قرار "اليونسكو" بنفي عالقة االحتالل باألماكن المقدسة بالقدس:
ذكرت القناة العبرية العاشرة ،مساء اإلثنين ( ،)4/24أن الواليات المتحدة األميركية تسعى إلحباط قرار
في "اليونسكو" ُمتوقّع أن ُيتخذ األسبوع المقبل ويشمل موافقة كاممة عمى ق اررات كانت اتخذت بشأن نفي
عالقة اإلسرائيميين والييود بالمسجد األقصى وحائط البراق.

وقالت القناة إن "ممثل الواليات المتحدة بعث رسالة لمدول األعضاء قال فييا بأن بالده تشعر بقمق بالغ
إزاء الق اررات األحادية الجانب المنحازة ضد الدولة العبرية وأن ىدفيا من منع تمرير مثل ىذه الق اررات؛
دعم عممية السالم بين الفمسطينيين واإلسرائيميين".

صحيفة القدس المقدسية2017/4/25 ،
شؤون المقدسيين:
االحتالل ييدم مزرعة في العيسوية:
دمرت جرافات بمدية االحتالل في القدس المحتمة ،يوم األربعاء ( ،)4/19مزرعة تعود لممواطن مراد زياد
ّ
مصطفى ،في بمدة العيسوية بحجة عدم الترخيص .فيما سمّمت طواقم تابعة لبمدية االحتالل في القدس

المحتمة ،يوم األحد ( ،)4/23إخطارين بيدم منزلين في بمدة سموان ،جنوب المسجد األقصى بذريعة عدم
الترخيص.

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/4/23 ،
مواجيات في أحياء القدس المحتمة وتضييق عمى المقدسيين:
أكد شيود عيان يوم األربعاء ( ،)4/19انتشار عدد من آليات وجنود االحتالل بحي البستان ببمدة سموان
جنوب المسجد األقصى المبارك .وأعرب السكان عن خشيتيم من حممة جديدة يشنيا االحتالل في
المنطقة تشمل دىم محال تجارية ومنازل المواطنين ،عمماً أن بمدية االحتالل كانت أصدرت قبل سنوات
أوامر واخطارات ٍ
ىدم لكافة منازل حي البستان وعددىا يزيد عن الـ 88منزالً ،لصالح اقامة مشاريع
استيطانية ،وأخرى تخدم ما يسمى "مرافق المعبد".
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وأعمنت جمعية اليالل األحمر الفمسطيني ،مساء األربعاء ،عن إصابة مواطن بعيار مطاطي بالفم،
باإلضافة إلى  11إصابة باالختناق من الغاز في مواجيات مع االحتالل في بمدة أبو ديس شرق القدس
المحتمة .كما أصيب شاب فمسطيني ،برصاص االحتالل بقدمو ،خالل مواجيات عنيفة دارت بين الشبان
وقوات االحتالل ،صباح الخميس ( ،)4/20في بمدة أبو ديس .واستنكرت و ازرة التربية والتعميم العالي
مدرستي "جواىر الل نيرو" الثانوية و"ذكور أبو ديس األساسية
الفمسطينية ،قيام قوات االحتالل بمحاصرة
ّ
العميا" ،واصفةً ىذا الفعل جريمة .وأجبرت قوات االحتالل المعممين والطمبة عمى إخالء المدرستين ومنعت
االرتباط العسكري الفمسطيني والدفاع المدني ومجمس بمدية أبو ديس وأىالي الطمبة من الدخول لممدرسة
واسعاف المصابين والتخفيف من ىول الطمبة.
من جية ثانية ،نفذت قوات االحتالل يوم الخميس حممة مصادرة مركبات طالت  13مركبة ،دون معرفة
سبب مصادرتيا في بمدة أبو ديس .فيما أصيب مواطن بعيار معدني مغمف بالمطاط ،وسبعة آخرون
بحاالت اختناق بالغاز المسيل لمدموع ،مساء الجمعة ( ،)4/21خالل مواجيات مع قوات االحتالل
اإلسرائيمي في بمدة أبو ديس ،وفق ما أعمنتو جمعية اليالل األحمر الفمسطيني.
وأصيب جندي إسرائيمي ،مساء السبت ( ،)4/22جراء تعرض قوات حرس الحدود لمرشق بالحجارة
والزجاجات الحارقة خالل مواجيات اندلعت بحي سموان في القدس المحتمة في أعقاب مسيرة نظمت
تضامنا مع األسرى الفمسطينيين المضربين عن الطعام.
وداىمت طواقم تابعة لمصمحة ضريبة االحتالل وأخرى تابعة لبمدية االحتالل في القدس المحتمة ،يوم
الثالثاء ( ،)4/25عدداً من متاجر المقدسيين في حي وادي الجوز الذي يقع قُبالة سور القدس التاريخي
من جية باب العمود ،في حين آثر عدد من التجار اغالق محاليم تحسبا من تبعات ىذه الحممة.

المركز الفمسطيني لإلعالم +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +صحيفة القدس المقدسية،
2017/4/25
ويفرج عن آخرين:
ويبعد ُ
االحتالل يمدد توقيف عدد من المقدسيينُ ..

حولت سمطات االحتالل اإلسرائيمي ،يوم األربعاء ( ،)4/19النائب في المجمس التشريعي عن مدينة
ّ
القدس المحتمة ،أحمد عطون لالعتقال اإلداري لمدة أربعة أشير قابمة لمتجديد .من جية أخرى ،دخل
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األسير عامر زيداني من سكان بمدة سموان جنوب المسجد األقصى المبارك ،يوم الخميس (،)4/20
مفتوحا عن الطعام ،فور صدور حكم عميو بالسجن لمدة عام.
إضرًابا
ً

عاما) من سموان،
وأفرجت إدارة سجن “النقب" يوم اإلثنين ( )4/24عن الشيخ خميل محمد العباسي (ً 60

شيرا،
بعد أن أمضى ً 14
شير.
بعد أن أمضى ً 14ا

عاما) من سكان البمدة القديمة،
كما تم االفراج عن األسير راغب الجعبة (ً 28
عاما)
وأفرجت إدارة سجن "ريمون الصحراوي" عن األسير شادي محيسن (ً 19

من بمدة العيسوية ،بعد ان أمضى  8شيور ،كما أفرج من سجن مجدو عن األسير طارق موسى عبيد
عاما) من العيسوية ،بعد أن قضى خمسة شيور.
(ً 17

المركز الفمسطيني لإلعالم +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +صحيفة القدس المقدسية،
2017/4/24

االحتالل يعتقل عدداً من المقدسيين:
اعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي ،فجر األربعاء ( ،)4/19الشبان خميل دندن ،وماىر عفانة ،وتوفيق
شابا من منطقة
خميل عفانة من بمدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتمة .كما اعتقمت قوات االحتالل ً

وحولتو إلى مركز تحقيق واعتقال في المدينة المحتمة .واعتقمت قوات االحتالل فجر
باب الساىرةّ ،
الخميس ( )4/20الشاب أحمد عمي نوافمة بعد دىم منزلو في أبو ديس .فيما اعتقمت عدنان الرجبي ،من
سكان القدس القديمة ،بعد ساعات من االفراج عنو وقضائو خمس سنوات بسجون االحتالل.
واعتقمت قوات االحتالل ،فجر الجمعة ( ،)4/21الطفمين محمد محمود ،ومحمد عطية بعد دىم منزلييما
شابا (عمى األقل) لم تعرف ىويتو خالل اقتحاميا
في بمدة العيسوية وسط القدس المحتمة .كما اعتقمت ً
بمدة العيزرية جنوب شرق القدس.

واعتقمت قوات االحتالل يوم األحد ( ،)4/23طالبين من المسجد األقصى المبارك ،من جية باب الناظر
حولتيما إلى مركز توقيف في القدس القديمة .كما اعتقمت قوات االحتالل فجر اإلثنين ( ،)4/24الشاب
و ّ
مراد عياد من بمدة أبو ديس ،وحاكم األعرج من بمدة السواحرة جنوب شرق القدس المحتمة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/4/24 ،
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شؤون االحتالل:
مخطّط لبناء  212وحدة استيطانية في مستوطنات القدس:
ناقشت "لجنة التنظيم والبناء اإلسرائيمية" في القدس يوم األربعاء ( ،)4/19طمبات بالمصادقة عمى بناء
مستوطنتي "بسغات زئيف" و"رمات شمومو" في القدس .وبحسب مصادر عبرية
 212وحدة استيطانية في
ّ
فإن  122من ًزال ستتم إقامتيا في مستوطنة "بسغات زئيف" ،و 90وحدة في "رمات شمومو".
ّ
إمعانا في عمميات تيويد األرض
وفي السياق ،اعتبرت الخارجية الفمسطينية في بيانيا ىذه الخطوة
ً

الفمسطينية المحتمة وسرقة المزيد منيا ،بيدف إرضاء جميور المستوطنين واليمين المتطرف في الدولة

العبرية ،وقطع الطريق عمى الجيود األميركية والدولية الرامية الى إعادة اطالق مفاوضات جادة بين
الجانبين الفمسطيني واالسرائيمي ،عمى أساس "حل الدولتين" .وطالبت الو ازرة مجمس األمن الدولي بتحمل
مسؤولياتو في الدفاع عن ق ارراتو وحمايتيا ،وسرعة اتخاذ االجراءات الكفيمة بتطبيق القرار األممي الخاص
باالستيطان في االرض الفمسطينية المحتمة رقم .2334

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/4/19 ،
فصل شرطي إسرائيمي اعتدى عمى سائق شاحنة بالقدس:
أعمنت شرطة االحتالل بعد ظير الخميس ( ،)4/20عن فصل الشرطي "موشيو كوىين" الذي تم تصويره
الشير الماضي وىو يعتدي عمى سائق شاحنة فمسطيني شرقي القدس المحتمة.
من جية أخرىُ ،كشف النقاب يوم الجمعة ( )4/21عن قيام جنود االحتالل بإطالق النار بشكل مباشر
عاما من سكان كفر عقب شمال القدس
باتجاه "المعاقة" الفمسطينية منار مجاىد والبالغة من العمر ً 30
المحتمة ،حيث أصيبت برصاصتين من دون أن تشكل أي خطورة بحسب شيادة والدىا .وقد تقدمت
المستشارة القانونية لالنتياكات االسرائيمية ،المحامية نائمة عطية ،بمطالبة لمتحقيق والمحاكمة من وزير
جسديا
األمن الداخمي اإلسرائيميُ .يذكر أنو بعد شير ونصف في المشفى تعود منار لمبيت ولكن "معاقة"
ً
ومقعدة بعد اختراق رصاصتين الفخذ والورك ،وىي اآلن مقعدة عمى كرسي العجالت.

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالم2017/4/21 ،
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استطالع جديد" :الميكود" يعزز مواقعو عمى حساب حزب لبيد
أظير استطالع جديد أجرتو مراكز إسرائيمية متخصصة لصالح القناة العبرية الثانية ،ونشر مساء السبت
( ،)4/22أن حزب (الميكود) عزز من جديد قوتو عمى حساب حزب (ىناك مستقبل) بزعامة يائير لبيد.
مقعدا بدالً من
وحسب االستطالع ،فإنو في حال أجريت االنتخابات فإن حزب (الميكود) سيحصد 28
ً

مقعدا بدال من  29كان سيحصدىا
 26كان حصل عمييا سابقًا ،فيما سيحصد حزب (ىناك مستقبل) ً 24

سابقًا.

ويظير من االستطالع أن "القائمة العربية المشتركة" ستمثل القوة الثالثة في االنتخابات المقبمة بـ 13
مقعدا ،مقابل " 12لممعسكر الصييوني" و  10لـ (البيت الييودي) ،و 7مقاعد لكل منا حزب (شاس)
ً
وحزب (كمنا) ،و 6لحزبي (ميرتس) و(إسرائيل بيتنا) .وأبدى  %61من اإلسرائيميين عدم رضاىم عن أداء

رئيس الوزراء بنيامين نتنياىو ،فيما أبدى  %33رضاىم عن أدائو.
من جية أخرى ،قال "آفي غباي" المرشح لرئاسة حزب "العمل" اإلسرائيمي ،إنو الوحيد القادر عمى منافسة
مشير إلى أنو سينافس بقوة خالل االنتخابات التمييدية لمحزب في مايو
ًا
رئيس الوزراء بنيامين نتنياىو،

المقبل.

صحيفة القدس المقدسية2017/4/22 ،
االحتالل يعمن عن إصابة "ضابطة" في عممية الطعن عمى حاجز قمنديا:
أعمن الجيش االسرائيمي مساء اإلثنين ( ،)4/24عن إصابة ضابطة بـما يسمى بـ "االدارة المدنية
االسرئيمية" ،خالل عممية الطعن عمى معبر قمنديا شمال القدس صباح اإلثنين .وكانت الناطقة باسم
عاما) من بمدة الطيبة
الشرطة اإلسرائيمية ،لوبا السمري ،قالت سابقًا إن فمسطينية تبمغ من العمر (ً 39

قضاء مدينة رام اهلل ،وصمت إلى حاجز قمنديا ،وأثناء انتظارىا لمتفتيش قامت بطعن "حارسة أمن
إسرائيمية" بسكين وأصابتيا بجروح وصفت بالمتوسطة.

صحيفة القدس المقدسية2017/4/25 ،
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بمدية االحتالل في القدس تصادر قطعة أرض مالصقة لمسجد رأس العمود:
أعمنت بمدية االحتالل في القدس المحتمة مصادرة قطعة أرض تقع في موقع استراتيجي وحساس في
منطقة رأس العمود بمدينة القدس المحتمة ،وذلك تحت مسمى "المصادرة لغرض المصمحة العامة".
وقال خميل التفكجي ،رئيس دائرة الخرائط في بيت الشرق ،إن قطعة االرض المستيدفة والتي تزيد
مساحتيا عمى  1300متر تقع عمى الشارع العام مقابل المسجد األقصى المبارك وىي مالصقة لمسجد
رأس العمود والمقبرة الييودية في جبل الزيتون .وأضاف التفكجي أن بمدية االحتالل تزعم في قرار
المصادرة أن أصحاب ىذه االرض مجيولين لدييا وأن كل من يدعي ممكيتيا عميو التوجو باالوراق
الثبوتية والمستندات إلى البمدية لالعتراض عمى قرار مصادرتيا.
وقال التفكجي ُ":يخشى أن يتم تخصيص ىذه األرض لصالح توسيع البؤرة االستيطانية المقامة في رأس

جانبي الشارع العام
العمود وربطيا بموقف السيارات المقابل لممسجد لتشكل امتدادا لممقبرة الييودية عمى
ّ
الذي شيد تركيب عشرات كاميرات التصوير التابعة لشرطة االحتالل وشبكة حراسة المستوطنين".
من جية أخرى ،ذكرت القناة العبرية العاشرة ،مساء الثالثاء ( ،)4/25أن و ازرة "االسكان" االسرائيمية
وبمدية االحتالل في القدس المحتمة وافقتا عمى مخطط لبناء  10آالف وحدة استيطانية عمى أراضي
مطار القدس.

صحيفة القدس المقدسية2017/4/25 ،
التفاعل مع القدس:
يوما لمقدس:
اتحاد اذاعات الدول العربية يخصص ً

أعمن المدير العام التحاد إذاعات الدول العربية الميندس عبد الرحيم سميمان ،عن تخصيص يوم القدس

في الميرجان العربي لإلذاعة والتمفزيون في يومو الثالث ،بمناسبة اختيار اعالن مدينة القدس "عاصمة
لإلعالم العربي" لعام  ،2017إلبراز صورة القدس وتجميات مكانتيا التاريخية والدينية في االنتاج الدرامي
العربي السمعي والبصري .
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كما سيتضمن اليوم دور الدراما االذاعية والتمفزيونية واسياميا في كسب معركة التيويد الديني والثقافي
التي تتعرض لو مدينة القدس ,ومستقبل أداء الدراما العربية في مواجية االستيطان وانتياك المقدسات.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/4/19 ،
عباس مستعد لمقاء نتنياىو برعاية ترمب:
قالت صحيفة "ىآرتس" العبرية ،يوم الخميس ( ،)3/20إن رئيس السمطة محمود عباس مستعد لمقاء
رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياىو في واشنطن برعاية الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،وفق ما صرح
بو لصحيفة "اساىي شيمبون" اليابانية .وقال عباس لمصحيفة اليابانية" :يسرنا أن اإلدارة األمريكية تسمع
منا وليس من طرف ثالث ،لقد دعونا اإلدارة االمريكية إلى التدخل ومحاولة تحقيق اتفاق سالم بين
عنا ّ
ّ

الدولة العبرية والفمسطينيين ،وقمنا إننا عمى استعداد لمتعاون عمى أساس دولتين عمى حدود ."1967

وحسب ما أعمنو الناطق بمسان البيت األبيض ،شون سبيسر ،فإن ترمب سيستقبل عباس في البيت
األبيض في الثالث من أيار/مايو المقبل ،وسيناقش معو طرق استئناف عممية التسوية وتحقيق اتفاق
ينيي الصراع بين الدولة العبرية والفمسطينيين ،عمى حد تعبيره.

المركز الفمسطيني لإلعالم2017/4/20 ،
األردن :نرفض كل خطوات الدولة العبرية اليادفة لتقوض "حل الدولتين"
شددت مندوبة االردن الدائمة لدى االمم المتحدة ،السفيرة سيما بحوث ،عمى رفض األردن والدول العربية
"التام والمطمق لكل الخطوات اإلسرائيمية األحادية التي تستيدف تغيير الحقائق عمى األرض وتقوض حل
الدولتين".
وطالبت السفيرة بحوث في كممة ألقتيا ،نيابة عن المجموعة العربية ،بصفة األردن رئيساً لمقمة العربية في
دورتيا الثامنة والعشرين ،أمام جمسة فصمية لمجمس األمن بعنوان "الشرق األوسط ،بما فييا قضية
فمسطين" ،الدولة العبرية بتنفيذ ق اررات الشرعية الدولية ،وآخرىا قرار مجمس األمن رقم  2334الذي يدعو
لوقف األنشطة االستيطانية واحالل "السالم" بين الفمسطينيين واالسرائيميين .وأضافت :القضية الفمسطينية
مفتاح االستقرار في المنطقة وما بعدىا؛ مؤكدة "رفضنا لجميع االنتياكات واالجراءات التي تتخذىا الدولة
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العبرية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في شرقي القدس وفي المقدسات االسالمية والمسيحية في
القدس المحتمة".
وفي ىذا السياق ،طالبت السفيرة بحوث أمام جمسة مجمس األمن "بتنفيذ جميع ق اررات مجمس األمن
المتعمقة بالقدس" .وقالت إن القمة العربية التي التأمت في األردن خالل األسبوع األخير من الشير
الماضي ،أكدت أن العرب يريدون "السالم والتقدم نحو حل الصراع" الفمسطيني اإلسرائيمي ،حالً تجسده
"مبادرة السالم" التي تبنتيا جميع الدول العربية في قمة بيروت عام  ،2002ودعمتيا منظمة التعاون
اإلسالمي.
وكررت السفيرة بحوث التأكيد عمى الموقف األردني الثابت من االستمرار ،انطالقا من الرعاية والوصاية
الياشمية التاريخية عمى األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية في شرقي القدس ،بالقيام بمسؤولياتو
الدينية والتاريخية تجاه ىذه األماكن ،وعمى رأسيا المسجد األقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف.
وطالبت "بتنفيذ جميع ق اررات مجمس األمن المتعمقة بالقدس ،وخصوصاً الق اررات  )1968( 252و267

ِ
المستيدفَة تغيير معالم شرقي
و )1980( 465و )1980( 478والتي تَعتبُِر ان جميع إجراءات إسرائيل

القدس وىويتيا باطمةً كميا".

ودعت دول العالم عدم نقل سفاراتيا إلى القدس أو االعتراف بيا عاصمة لمدولة العبرية ،إذ أن فرض
واقع "جيوسياسي" جديد في القدس ،سيكون لو تبعات وعواقب وخيمة عمى فرص تحقيق "السالم" ،ويعمق
حمد عقباه.
حالة عدم االستقرار في المنطقة ،ال بل ويعرض المنطقة إلى انفجار ال تُ ُ

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/4/22 ،

حمالت داعمة لمقدس في ٍّ
كل من لبنان والمغرب:
ينظم كل من "صندوق الخير /دار الفتوى" ،وجمعية وقف القدس لمرعاية والتنمية ،حممة "لمقدس حياة" ما
عاما عمى احتالل كامل المدينة.
من  24نيسان حتى  10أيار  2017بمناسبة مرور ً 50
و تيدف الحممة ،التي ستمتد إلى كافة المناطق المبنانية ،إلى دعم وتثبيت أىل القدس ،من خالل سمسمة
فضال عن
من المشاريع اإلغاثية والتنموية في مجاالت التعميم والصحة واالحتياجات االجتماعية والمادية،
ً
نشر الوعي حول الصمود الدائر في القدس وأىمية دعمو والمشاركة في مساعدة أىمنا في فمسطين.
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وسيتخمّل الحممة فعاليات عديدة في مختمف المناطق المبنانية ،أبرزىا جمع تبرعات عمى أبواب المساجد
يومي الجمعة في ( )4/28و( ،)5/5وحممة تثقيفية خيرية في المدارس من  2017/5/1إلى
فضال عن
2017/5/10م ،وحممة إعالمية مرّكزة واعالنات وممصقات عمى واجيات العرض واإلعالن،
ً
حممة دعم ومساندة عمى مواقع التواصل االجتماعي بيدف حث فئات المجتمع كافة عمى المشاركة
والتفاعل في الحممة ،وتتوج الحممة بأمسية مقدسية في نيايتيا.
من جية ثانية ،أعمنت أربع ىيئات من المغرب العربي ،إطالق الحممة المغاربية التعريفية بـ"حارة المغاربة"
از لالرتباط الوثيق مع المسجد األقصى ،والتأكيد بأن الحارة ممك
تحت شعار "ولنا في القدس حارة"؛ إبرًا

صب وحق يأبى النسيان ،وتستمر في الفترة الممتدة من  25أبريل/نيسان الجاري ،إلى فاتح مايو/أيار
ُمغتَ َ

القادم ،عمى مواقع التواصل االجتماعي.

وذكرت أن الحممة تشتمل عمى نشر أخبار وتقارير وصور ومعمومات عن شخصيات مغاربية مقدسية،
وتاريخ المغاربة في القدس ،وأوقاف المغاربة في فمسطين ،إضافة إلى آراء السياسيين والحقوقيين والفنانين
حول الحممة ومواقفيم من اغتصاب االحتالل الصييوني لمحارة .كما تشمل الحممة تنظيم فعاليات
ومحاضرات في األوساط الشبابية بالمنتديات والجامعات ارتباطا بموضوعيا .وقالت :إن باب المشاركة
عموما ،مع التغريد عمى
واإلبداع ألجل القضية مفتوح أمام جميع شباب بمدان المنطقة المغاربية والعربية
ً
الياشتاج الرسمي #ولنا_في_القدس_حارة طيمة أيام الحممة.
يذكر أن الييئات المشاركة ،تضم :رابطة شباب ألجل القدس –الجزائر ،الييئة المغربية لنصرة قضايا
األمة – المغرب ،جمعية فداء لنصرة القضية الفمسطينية –تونس ،حممة القدس أمانتي (الجزائر  -تونس
 -المغرب).

المركز الفمسطيني لإلعالم2017/4/23 ،
إدارة ترامب تخطط لزيادة المساعدات الخارجية لمفمسطينيين:
ذكر تقرير أميركي نشرتو صحيفة "ىآرتس" العبرية يوم الثالثاء ( ،)4/25أن اإلدارة األميركية الجديدة
تخطط لخفض مساعداتيا الخارجية لدول العالم ،لكنيا تسعى لزيادة تمك المساعدات لمصمحة
الفمسطينيين .وبحسب التقرير عن مجمة "فورين بوليسي" األميركية؛ فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم
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زيادة المساعدة الخارجية لمفمسطينيين بنسبة  %5لتزداد إلى  215مميون دوالر بعدما بمغت العام
الماضي  205ماليين دوالر ،مقابل تخفيضيا لبمدان العالم األخرى ،ولكن القرار ال يشمل الدولة العبرية.
من جانبيا ،اعتبرت صحيفة "ىآرتس" العبرية أن ىذا المخطط يأتي عمى خمفية التصريحات المتكررة
لمرئيس األميركي برغبتو بالوصول في نياية المطاف إلى اتفاق "سالم" بين الفمسطينيين واإلسرائيميين،
مشيرةً إلى أنو سيستقبل الرئيس الفمسطيني محمود عباس لبحث سبل استئناف "عممية السالم".

صحيفة القدس المقدسية2017/4/25 ،

مؤتمر بيت المقدس يدعو جماىير األمتين العربية واإلسالمية لشد الرحال إلى القدس:
انطمقت يوم األحد ( )4/23في الخميل فعاليات مؤتمر"بيت المقدس االسالمي الدولي الثامن /واقع
وتحديات" بمشاركة محمية ودوليو واسعة.
ودعا المؤتمر بيت جماىير األمتين العربية واإلسالمية إلى شد الرحال إلى القدس والمسجد األقصى
المبارك ،والمسجد اإلبراىيمي وكافة األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية .وطالب المؤتمر يوم الثالثاء
( ،)4/25األمتين العربية واإلسالمية من خالل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي وكافة
المؤسسات ذات الصمة ،بضرورة تكثيف الجيود لحث المسممين لعمل وقفيات يخصص ريعيا لمقدس
والخميل لصالح المؤسسات العممية والصحية واالجتماعية والخيرية بكافة أشكاليا من أجل دعم الصمود
والرباط وتثبيتيم في مواجية االحتالل وأطماعو فييما.
وأوصى بنشر التعريف بالمسجدين األقصى واإلبراىيمي بالمغتين العربية واإلنجميزية وأية لغات أخرى
ممكنة ،عمى أن تتولى ذلك و ازرة األوقاف بالتعاون مع و ازرة الخارجية وكافة الجيات والدوائر ذات
العالقة ،ونشره عمى المواقع الرسمية االلكترونية.

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/4/25 ،
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مقاالت وحوارات:
ير حول حقوق اإلنسان في األراضي المحتمة:
"الخارجية األمريكية" تصدر تقر ًا

صدر امس تقرير حقوق اإلنسان في اسرائيل واألراضي الفمسطينية المحتمة ،وىو واحد من تقارير

الممارسات القطرية لحقوق اإلنسان لمعام  2016الصادر من و ازرة الخارجية األمريكية ،مكتب شؤون
الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل ،قامت بتعميمو القنصمية االمريكية في القدس ،وتناول العناصر
الرئيسية لمسمطة مشيرة الى ان السمطة الفمسطينية مارست بدرجات متفاوتة سمطتيا عمى الضفة الغربية
بسبب استمرار سيطرة الجيش اإلسرائيمية عمى مفاصل ومحاور مركزية فييا.
واكد التقرير الذي جاء في  122صفحة من القطع المتوسط ان السمطة لم تتمكن من ممارسة أي سمطة
عمى الفمسطينيين في القدس الشرقية بسبب فرض إسرائيل القانون والسمطة اإلسرائيمية عمى القدس الشرقية
المحتمة عام  1967وفرضيا الحظر عمى أي نشاط لمسمطة في أي مكان في القدس.
واشار التقرير الى انتياكات حقوق اإلنسان الميمة باستخدام قوات االحتالل اإلسرائيمية لمقوة المفرطة أو
المميتة في عدد من تفاعالتيا مع المدنيين الفمسطينيين بما فييا االعتقال التعسفي وما يرتبط بو من
التعذيب وسوء المعاممة ،مع اإلفالت من العقاب في كثير من األحيان ،وىدم إسرائيل لمبيوت الفمسطينية
وما يتبعو من تشريد لمفمسطينيين مع قدرة محدودة عمى مساءلة ومحاسبة الفمسطينيين السمطات
اإلسرائيمية عمى االنتياكات التي ترتكب بحقيم.
وحسب التقرير االمريكي  ":قتمت القوات اإلسرائيمية  91فمسطينياً ،كان بعضيم ،أو ُّادعي أن بعضيم
كان يحاول مياجمة إسرائيميين ،وفي عدد من ىذه الحوادث ،كانت ىناك تقارير تفيد بوقوع انتياكات
لحقوق اإلنسان ،بما فييا ادعاءات بقتل غير قانوني ،مرتبطة بتصرفات السمطات اإلسرائيمية.
وعالوة عمى ذلك ،كانت ىناك تقارير تفيد بإساءة معاممة المحتجزين الفمسطينيين ،وخاصة أثناء االعتقال
واالستجواب ،ومرافق االحتجاز المكتظة غير المريحة ،واساءة استخدام إجراءات االحتجاز األمني ،وىدم
ومصادرة أمالك الفمسطينيين ،والقيود عمى حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات واالنتساب إلييا،
والقيود المشددة عمى حرية تنقل الفمسطينيين في الداخل وعمى سفرىم إلى الخارج.
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كما ظل عنف المستوطنين ضد الفمسطينيين مشكمة قائمة ،وان كان عمى مستوى أقل مقارنة بما كان
عميو عام  .2015وناد اًر ما كانت تحقيقات السمطات اإلسرائيمية في عنف المستوطنين تؤدي إلى توجيو
اتيامات.
وُذكر أن عمميات مضايقة ومياجمة المجموعات الييودية المتطرفة لمفمسطينيين في القدس كانت معتادة،
وناد اًر ما أسفرت تمك الحوادث عن إجراء تحقيق أو توجيو اتيامات.
وبالنسبة لقطاع غزة أبقى الجيش اإلسرائيمي والحكومة المصرية عمى القيود المتشددة عمى التنقل من والى
قطاع غزة .وزادت السمطات اإلسرائيمية من تضييق الخناق عمى سفر الفمسطينيين إلى خارج غزة ،بما فيو
الحاالت اإلنسانية ،وسفر رجال األعمال ،والمرضى ،والمشاركين في برامج تبادل ودبموماسية عامة
تموليا بعض الحكومات ،وسفر الموظفين المحميين العاممين لدى حكومات أجنبية.
ّ
وبناء عمى التقرير اتخذت السمطة الفمسطينية والسمطات اإلسرائيمية خطوات لمعالجة مسألة اإلفالت من
العقاب أو لتقميص االنتياكات .إال أنو كانت ىناك انتقادات مفادىا أن الطرفين لم يقوما بالتحقيق واتخاذ
اإلجراءات التأديبية المتعمقة باالنتياكات عمى النحو الوافي بالغرض ،وكان اإلفالت من العقاب مشكمة
رئيسية في ظل حكم حماس ،حسب التقرير.
وكانت أىم مشاكل حقوق اإلنسان اليجمات التي تستيدف مدنيين والعنف المجتمعي بدوافع سياسية أو
دينية ،والتمييز المؤسسي والمجتمعي ضد العرب مواطني إسرائيل الذين يعتبر معظميم أنفسيم
فمسطينيين ،بمن فييم البدو ،وخاصة في ما يتعمق بالحصول عمى فرص متساوية في مجالي التعميم
والعمل؛ والتمييز المؤسسي والمجتمعي ضد اإلسرائيميين اإلثيوبيين وضد النساء.
واستعرض التقرير روايات وتقارير عن حاالت االختفاء والتعذيب والحصار واالعتقاالت وىدم المنازل
وروايات وتقارير مثل تقرير المجنة العامة لمناىضة التعذيب الذي اكد انو رغم وجود أكثر من 800
شكوى بالتعذيب رفعيا محتجزون في إسرائيل منذ عام  ،2011اعترفت الحكومة بوقوع التعذيب في 15
بالمائة منيا  ،بيد أن الحكومة لم تقم بتوجيو تيم جنائية إلى أي محقق .ولم توجو السمطات أي اتيامات
رسمية إطالقاً إلى أي محقق الستخدامو التعذيب أثناء االستجواب .ولكنيا قالت إنو تم التحقيق في كل
شكوى والتمعن فييا من قبل نائب مدع عام عمى األقل .وقد أدت بعض الشكاوى إلى إجراءات تأديبية.
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وأفادت المجنة العامة لمناىضة التعذيب أنو بحمول  13أيمول كانت ىناك  41شكوى جديدة تؤكد وقوع
تعذيب.
وأشار التقرير الى عممية استيداف الفمسطينيين في الداخل في النقب وتنفيذ  982عممية ىدم في عام
 ،2015مقارنة بـ1073عممية في عام  .2014وشيدت عمميات اليدم التي قامت بيا السمطات
اإلسرائيمية زيادة طفيفة إذ كانت  365عممية في عام  2015مقارنة بـ 355عممية في  ،2014في حين
قام البدو بعمميات اليدم األخرى لتجنب دفع الغرامات".
وانتقد التقرير عدم توفر الحرية الدينية والوصول الى االماكن المقدسة وعدم حماية الالجئين وعدم السماح
بحرية المشاركة في العممية السياسية وتعطيل االنتخابات والمشاركة السياسية.
ولفت التقرير الى الفساد واالفتقار إلى الشفافية في الحكومة اإلسرائيمية والتمييز في الوظائف واالنتياكات
المجتمعية والعديد من الظواىر السمبية في المجتمع كاالغتصاب والعنف األسري.
وتناول التعميم والتمييز في الوظائف أو المين ،وانتقد إجراءات المحاكمة واالعتقال اإلداري والممارسات
غير االنسانية بحق السجناء السياسيين.
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