تقرير القدس اإلخباري األسبوعي
 22-22تشرين ثان/نوفمبر 2017

الخبر الرئيس:
التقرير النيائي يكشف ..ىذا ما فعمتو سمطات االحتبلل
باألقصى في تموز/يوليو

أبرز العناوين:
" القدس الدولية" تدعو إلى توحد األمة لحماية األقصى من االحتبلل
 عيسى يدعو إلى فضح السياسات اإلسرائيمية بحق المسيرة التربوية بالقدس
 المكتب الوطني :ترحيل التجمعات البدوية المحيطة بالقدس "نكبة جديدة"
 االحتبلل ييدم من ًزال في العيسوية وبناية في شعفاط
 92 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بسغات زئيف"
 دانون :نجري حوارات مع  12سفي اًر عربياً واسبلمياً
 االحتبلل يستيدف آثا ار عثمانية في القدس المحتمة بقانون قديم
***

شؤون المقدسات:
عاىل األردن :المممكة ضد أية محاوالت لمصادرة ممتمكات المسيحيين في شرقي القدس
قال العاىل األردني الممك عبد اهلل الثاني ،خبلل استقبالو يوم األربعاء ( )11/22وفد مجمس الكنائس
مشددا
العالمي ،إن األردن ضد ّأية محاوالت لمصادرة ممتمكات المسيحيين في شرقي القدس المحتمة،
ً
عمى أن المقدسات المسيحية تحظى باالىتمام نفسو ،والرعاية التي يولييا لممقدسات اإلسبلمية.

وأكد الممك عبد اهلل الثاني ،خبلل المقاء ،أن األردن ومن منطمق الوصاية الياشمية عمى المقدسات
اإلسبلمية والمسيحية في القدس ،سيواصل جيوده لمحفاظ عمى األماكن المقدسة والدفاع عن ممتمكات
الكنائس في جميع المحافل الدولية .وذكر "أن تناقص أعداد المسيحيين في القدس أمر مقمق ومحزن،
رمز لمتفرقة والتقسيم".
فالقدس يجب أن تكون عمى الدوام رم از لؤلمل والسبلم ،وليس ًا

من جانبيم ،أشاد أعضاء وفد مجمس الكنائس العالمي بالدور المحوري الذي يقوم بو األردن بقيادة الممك

عبد اهلل الثاني لتحقيق "السبلم" وتعزيز األمن واالستقرار في المنطقة والعالم .كما أعربوا عن تقديرىم
لجيود الممك عبد اهلل الثاني ،ومن منطمق الوصاية الياشمية عمى المقدسات اإلسبلمية والمسيحية في
القدس ،في الحفاظ عمى ىذه المقدسات وىوية المدينة المقدسة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/11/22 ،
التقرير النيائي يكشف ..ىذا ما فعمتو سمطات االحتبلل باألقصى في تموز/يوليو:
كشفت دائرة األوقاف اإلسبلمية في القدس عن تفاصيل عبث وتخريب االحتبلل الصييوني في الـمسجد
األقصى خبلل إغبلقو من تاريخ  14إلى  27من شير يوليو الماضي ،بقرار تعسفي.
وقالت الدائرة في بيان ليا األحد ،إن "النتائج األولية لمجان الفنية والتي صدر بيا بيان أوقاف القدس
األول بتاريخ  2017/8/9ىي نتائج حقيقية ومؤكدة وذلك من خبلل التقرير النيائي".
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وأكد التقرير النيائي أنو جرى تحطيم معظم أقفال الغرف والخزائن الـمغمقة في الـمسجد األقصى الـمبارك
والعبث بمحتوياتيا ،وفتح أجيزة الحاسوب الـموجودة بيا ،ومحاولة الدخول إلى أنظمتيا واالستفادة من
الـمعمومات الـموجودة بيا".
اء كانت مخطوطات أو مقتنيات أو
وأشار البيان إلى أن "جميع الـموجودات لم يفقد منيا أي شيء سو ً

سجبلت أو ممفات ،حيث لم يتم تسجيل أي نقصان منيا رغم بعثرتيا والعبث بيا".

وأغمقت سمطات االحتبلل يوم الجمعة الـموافق  2017/7/14المسجد األقصى وأعقبتو بجممة إجراءات
أمنية واستف اززية تعسفية قادت لـمنع حراس وموظفي أوقاف القدس من دخول المسجد األقصى لـمدة 14
يوما ،عاثت خبلليا شرطة وسمطات االحتبلل تخريبا وعبثاً في معظم مصميات ومرافق الـمسجد األقصى
ً

الـمبارك.

تمت في الـمصميات:
الفحوصات التي ّ
(أ)

مسجد قبة الصخرة الـمشرفة:

•

زرعت سمطات االحتبلل وأجيزتيا العسكرية والتقنية براغي حديدية في أجزاء متعددة في جدران

قبة الصخرة الـمشرفة ،ويعتقد أن ىذه البراغي الحديدية عبارة عن أجيزة رصد وتصوير.
•أجرت استكشافات في أنحاء مختمفة من قبة الصخرة أىميا خمع ببلطة من داخل الـمغارة ،ثم محاولة
عينة من الصخرة في موضعين ،ورش مادة بيضاء عمى أجزاء ُمعينة من الصخرة ،مما
إعادتيا ،وأخذ ّ
يدلل أن موضوع اإلغبلق لم يكن أمنيا بقدر ما ُيخطط لو االحتبلل في الـمستقبل ليذا البناء الحضاري
ومحتوياتو.

•

تم العبث بالسجاد وفتح مناىل الكيرباء والعبث بيا.

(ب)

الـمصمى القبمي:

•

ركبت سمطات االحتبلل براغي عمى الموحات الكتابية الخشبية في مقام األربعين ،كما لوحظ كسر

في طرف قطعة رخام فوق الباب ،وفي الزاوية السفمية من الموحة ،وتكرر مثل ىذا الفعل في محراب
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زكريا ،وفي الشدادات العموية بين األعمدة وفي الجسر الـموجود في محيط القبة وفي بعض واجيات
الرخام في الواجية القبمية.
•

تم خمع السجاد وتكسير الباب وكسر الغطاء الحجري لمقنوات.

•

تم فتح جميع الـمناىل الـموجودة في الـمسجد األقصى ومسجد عمر والعبث بيا.

(ج)

األقصى القديم والـمكتبة الختنية:

•

وتبين بأنيا أجرت عمميات
كسرت سمطات االحتبلل أقفال اآلبار الـموجودة في األقصى القديمّ ،

استكشاف لمقصارة القديمة في مناطق عديدة من البئر ،ولوحظ آثار تكسير عمى بعض حجارة الجدران،
وقد تكرر ىذا في الـمنطقة العموية الـموجودة في الجية الشرقية أسفل جامع عمر.
•

تم خمع حجارة مختمفة ثم إعادة بنائيا في الواجية الجنوبية.

•

تبين وجود كسر جزء كبير من العامود الحجري الدائري الـموجود عند أسفل مدخل الختنية والجزء
ّ

( د)

الـمصمى الـمرواني ومهد عيسى:

•

حطمت سمطات االحتبلل وفتحت جميع خزائن الكيرباء وعبثت بِ ِع َدد لجنة اإلعمار ،وفتحت

•

في ميد عيسى تم خمع جزء من رخام مصطبة الـميد كما لوحظ آثار حفر بجانب الـميد.

•

لوحظ آثار خمع ببلطة في البسطة األولى في الدرج العموي لمـميد.

(ىـ)

باب الرحمة وباب التوبة [الباب الذهبي]

•

عممت سمطات االحتبلل ثقبا بالشباك العموي لمباب من الجية الشرقية اخترق الجدار إلى الخارج،

الـمكسور غير موجود.

ببلطة حجرية من أغطية قنوات الـماء عمى سطح الـمرواني.

ولوحظ آثار حفرية في الـمنطقة.
•

تبين وجود كسر في طرف زاوية الكورنيش الحجري ووجود قطعة من الرصاص مزروعة
ّ

بالكورنيش ،كما وجد تكسير ألجزاء من الحجارة في الشباك الحجري الثاني.
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(و)

دار الحديث [كرسي سميمان]:

•

وتبين خمع بعض
عبثت سمطات االحتبلل بالحجارة في الجية الشرقية وخاصة في القاعدةّ ،

الحجارة منيا.

( ز) مسجد البراق:
•

تم خمع السجاد من مكانو وتركو ولم يكن ىناك أية مبلحظات.

الساحات والـمكاتب:
•

خمعت سمطات االحتبلل ببلطة أثرية قديمة عمى سطوح قبة الصخرة من الجية الجنوبية،

وحاولت إعادتيا وأجرت العديد من االستكشافات في قواعد البوائك ،وقم تم مصادرة بعض الـمواد
الكيماوية والتي كانت تستخدم في مختبر الـمخطوطات ومختبرات الـمدارس ومصادرة الحقائب اإللكترونية
الطبلبية.
•

أجرت العديد من االستكشافات في القاعة السفمية لـمكتب الـميندس الـمقيم [لجنة اإلعمار] وكسر

جزء من الصخرة الـموجودة فييا ،ولوحظ وجود فتحة صغيرة أسفل الجدار الغربي لمغرفة.
االعتداءات عمى أنظمة الكهرباء والصوت واإلنذار واالتصال:
•

قامت سمطات االحتبلل بالعبث في غرفة اآلذان وغرفة اإلنذار واالتصاالت ،حيث فقد بعض

القطع اإللكترونية وىي دقيقة وغالية الثمن وسرقت كامي ار تصوير فيديو والعبث بحواسيب غرفة
الصوتيات.
•

تم فقد جيازين من أجيزة االتصال البلسمكي [رقم  ،21ورقم .]7

المركز الفمسطيني لئلعبلم2017/11/26 ،
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"القدس الدولية" تدعو إلى توحد األمة لحماية األقصى من االحتبلل
دعت مؤسسة القدس الدولية ،يوم اإلثنين ( ،)11/27إلى تشكيل لجنة عربية إسبلمية لنزع إجراءات
االحتبلل من األقصى واعادة الوضع إلى ما قبل تموز/يوليو  .2017وقالت المؤسسة إنيا تابعت باىتمام
بالغ ،تقرير دائرة األوقاف والشؤون اإلسبلمية في القدس المحتمة الذي عرض أعمال العبث والخراب التي
نفذتيا قوات االحتبلل في الـمسجد األقصى المبارك أثناء إغبلقو خبلل ىبة باب األسباط (-14
.)2017/7/27
وأشارت إلى أن إغبلق المسجد األقصى المبارك خبلل ىبة باب األسباط كان ألىداف أمنية تيويدية،
ومحاولة لفرض سيطرة جديدة عمى األقصى المبارك ضمن مشروع االحتبلل االستراتيجي بالسيطرة
الكاممة عمى المسجد .وطالبت المممكة األردنية الياشمية بتتبع انتياكات االحتبلل والتصدي لو ومنعو من
االستفراد باألقصى ،والحفاظ عمى وصايتيا وسيادتيا عمى المقدسات اإلسبلمية والمسيحية في القدس
المحتمة .وشددت عمى ضرورة تشكيل لجنة أردنية عربية إسبلمية مدعومة من جامعة الدول العربية
ومجمس التعاون اإلسبلمي لنزع إجراءات االحتبلل األمنية التيويدية كافة في األقصى.
ودعت إلى رفع تقرير دائرة األوقاف إلى المؤسسات الدولية لمحاسبة االحتبلل عمى اعتداءاتو عمى
األقصى التي تخالف القوانين الدولية التي دعت إلى حماية المقدسات ودور العبادة ،ال سيما اتفاقية
الىاي لسنة  ،1999واتفاقية الىاي لسنة  ،1953واتفاقية بروكسل التي تنص عمى أن تدمير أو نيب
الممتمكات التابعة لدور العبادة واألوقاف واألماكن األثرية جريمة يجب متابعتيا من قبل السمطات الدولية
المختصة.
كما دعت الصحفيين واإلعبلميين إلى جولة ميدانية داخل المسجد األقصى المبارك برفقة دائرة األوقاف
وموظفييا بيدف إبراز اعتداءات االحتبلل وانتياكاتو بحق دور األقصى المبارك .وطالبت قادة وعمماء
سياسيا
وشعوب األمتين العربية واإلسبلمية بتوحيد بوصمتيم نحو القدس والعمل عمى دعم القدس
ً

وماديا ،وتشكيل مجموعات دعم واسناد تؤازر المقدسيين في صمودىم أمام االحتبلل
عبلميا
وا
ً
ً

"اإلسرائيمي".

المركز الفمسطيني لئلعبلم2017/11/27 ،
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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى:
مستوطنا صباح األربعاء ( ،)11/22باحات المسجد األقصى من جية "باب المغاربة" ،تحت
اقتحم 69
ً
حماية عسكرية وفّرتيا ليم عناصر شرطة االحتبلل وقواتيا الخاصة .ووفرت عناصر من الشرطة

اإلسرائيمية والقوات الخاصة الحماية القتحام المستوطنين حتى خروجيم من "باب السمسمة".
ييوديا
مستوطنا
وأفادت دائرة األوقاف اإلسبلمية في القدس المحتمة ،يوم الخميس ( ،)11/23بأن 94
ً
ً

مستوطنا من فئة الطبلب
اقتحموا باحات المسجد األقصى المبارك من جية "باب المغاربة" ،بينيم 50
ً

الييود.

فيما أدى عشرات اآلالف من المصمين صبلة الجمعة ( )11/24في المسجد األقصى المبارك وسط
إجراءات أمنية إسرائيمية مشددة .ودعا خطيب المسجد األقصى المبارك ،الشيخ محمد سميم األمتين
العربية واإلسبلمية إلى وضع القدس والمسجد األقصى عمى سمم األولويات؛ لمدفاع عنيما إزاء ما
يتعرضان لو من عمميات تيويد.
ث الشيخ عكرمة سعيد صبري رئيس الييئة اإلسبلمية العميا ،المواطنين عمى شد
من جية أخرى ،ح ّ
الرحال إلى المسجد األقصى المبارك ،يوم الخميس ( ،)11/30بمناسبة حمول ذكرى مولد خاتم األنبياء
سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمم .وناشد الشيخ عكرمة بيذه الذكرى العطرة ،األمة العربية واإلسبلمية
تكثيف جيودىا وتعزيز مواقفيا وتوحيد صفوفيا لحماية المسجد األقصى من األخطار المحدقة بو،
وصون األوقاف والمقدسات في مدينة القدس وفمسطين ،ومواجية الحمبلت العالمية المناىضة لمدين
اإلسبلمي.
وأفادت مصادر في دائرة األوقاف اإلسبلمية بالقدس المحتمة ،بأن  68إسرائيمًيا اقتحموا يوم األحد

( ،)11/26باحات المسجد األقصى المبارك ،بحماية أمنية مشددة من شرطة االحتبلل .وكانت "قدس
ائيميا خبلل الفترة الواقعة ما بين الـ  17وحتى الـ  23من شير تشرين
برس" قد رصدت اقتحام  471إسر ً
مستوطنا من فئة الطبلب الييود ،وعنصران من المخابرات
ثاني /نوفمبر الجاري ،من بينيم 118
ً

اإلسرائيمية.

ييوديا من فئة
مستوطنا ،بينيم 40
أمنت شرطة االحتبلل صباح اإلثنين ( ،)11/27الحماية لـ97
ً
ً
وّ

الطبلب والمرشدين القتحام المسجد األقصى .فيما حاولت مجموعة من المستوطنين ،مساء اإلثنين،
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جددت فيو 51
اقتحام المسجد األقصى المبارك من جية باب الناظر "المجمس" ،في الوقت الذي ّ
مستوطنا المسجد األقصى يوم الثبلثاء ( ،)11/28من باب المغاربة بحراسات معززة ومشددة من قوات
ً
االحتبلل.

وفي سياق آخر ،زار ماندال مانديبل حفيد الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيمسون مانديبل ،المسجد األقصى
المبارك ،يوم الثبلثاء .وأطمع وفد من حركة فتح "إقميم القدس" مانديبل عمى أوضاع مدينة القدس المحتمة،
وما تعانيو من سياسات عنصرية واعتداءات متكررة من قبل سمطات االحتبلل اإلسرائيمي وقواتيا.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+المركز الفمسطيني لئلعبلم2017/11/28 ،
شؤون المقدسيين:
عيسى يدعو إلى فضح السياسات اإلسرائيمية بحق المسيرة التربوية بالقدس:
طالب األمين العام لمييئة اإلسبلمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى ،يوم الخميس
( ،)11/23بدعم قطاع التعميم في القدس المحتمة .وأوضح عيسى أىمية إنشاء صندوق لدعم التعميم في
المدينة وييتم بدعم رواتب المعممين والمدارس بما فييا المدارس الخاصة ،بما يدعم االستغناء عن الدعم
المقدم من بمدية االحتبلل.
وح ّذر من سياسة تعمد و ازرة "المعارف" اإلسرائيمية المساس بالمغة العربية ومحاولة طمسيا من خبلل
احتواء المناىج عمى أخطاء لغوية واستبدال المغة الفصحى بالميجة العامية .وناشد عيسى بممارسة
ضغوط محمية ودولية عمى سمطات االحتبلل لوقف تقييد حرية الحركة لمطمبة والمعممين وتجنيد مؤسسات
حقوق اإلنسان لممساىمة في ذلك.
وأضاف أن "من أبرز معيقات التعميم وتطوره في القدس المحتمة ىو افتقار المدينة لمرجعية موحدة إلدارة
العممية التربوية ،فمن جية تفرض سمطات االحتبلل نفسيا من خبلل مدارس المعارف والبمدية ومن خبلل
المضايقات المختمفة التي تمارسيا عمى المدارس األخرى ،ومن خبلل ضميا شرقي القدس إدارياً إلى
دولة االحتبلل ،ومن جية ثانية ،تعتبر السمطة الوطنية شرقي القدس جزءاً إدارياً من الضفة الغربية،
ولكن و ازرة التربية والتعميم الفمسطينية ال تدير فعمياً إال مدارس األوقاف" .وتابع عيسى :تتعاون مدارس
وكالة الغوث مع توجيات ىذه الو ازرة ،أما المدارس األىمية والخاصة فإنيا مختمفة االنتماءات والتوجيات،
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فمنيا ما يتعاون مع الوزارة الفمسطينيةً ،ومنيا ما يتمتع بدعم سمطات االحتبلل وبالتالي يحابييا ،ومنيا ما
ىو مستقل أو يتبع لييئات عربية أو دولية أو دينية مختمفة ،لذلك بات التعميم في القدس يعاني من
سياسات مختمفة وتوجيات متناقضة ليكون الطالب ىو الضحية.
وأكد عيسى أىمية تخصيص مصادر تمويمية ثابتة ومستقرة وميزانيات كافية ومستمرة تغطي احتياجات
القطاع التعميمي من مشاكل التعميم االساسية في القدس المحتمة ،في ظل النقص في عدد المدارس وعدم
كفايتيا ألعداد الطبلب المتزايدة ،وعدم صيانة أو توسيع القائم فييا ،ما أدى الى استئجار مبان غير
مؤىمة ،وحاويات وأبنية متنقمة ومبلجئ ومخازن وممرات ،واستخداميا أماكن لمدراسة تفتقر لمحد األدنى
من الظروف الصحية والتصميمية والمرافق التعميمية المناسبة.
وأضاف عيسى :من المشاكل والمصاعب التي تواجو التعميم في القدس المحتمة تنامي نسبة التسرب
والتسريب خاصة في المراحل العميا التي تجاوزت أكثر من  %50بين أبناء المدينة ،جراء عوامل عدة
منيا جذب سوق العمل اإلسرائيمي ليم بسبب ارتفاع األجور .وطالب بتوفير منح دراسية لخريجي الثانوية
العامة بدالً من التوجو لسوق العمل اإلسرائيمية ،واالىتمام بتأىيل الكوادر التعميمية من خبلل تنظيم
البرامج التدريبية المختمفة بشكل دوري ،والتركيز عمى احتياجاتيم ،خاصة في ظل التحديات القائمة بسبب
االحتبلل.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/11/23 ،
صحيا في القدس:
عشاء خيري لدعم المرضى الفقراء والميمشين غير المؤمنين
ً

نظّمت شبكة مستشفيات شرقي القدس ،مساء األحد ( ،)11/26حفل عشاء خيريا لدعم المرضى الفقراء
صحيا في شرقي القدس المحتمة.
والميمشين غير المؤمنين
ً

وقال رئيس شبكة مستشفيات القدس عبد القادر الحسيني ،إن مشروع دعم المرضى الفقراء والميمشين
صحيا جز ًئيا،
تأمينا
ُيعنى الدعم المستمر لصالح المرضى المحرومين من التأمين الصحي أو يممكون
ً
ً
مشير إلى أنو بدأ العمل عمى
ًا
وأكثر من  %60من ىؤالء يعانون من ظروف معيشية اقتصادية صعبة،
مأسسة ىذا المشروع خبلل الثبلث سنوات األخيرة من خبلل الدعم المقدم من برنامج األمم المتحدة

اإلنمائي .وتابع الحسيني" :المشروع منذ بداية شير نيسان/إبريل المنصرم بدأ بتغطية نفقات العبلج
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لصالح مئات المرضى من الفئة المستيدفة لممشروع حتى اآلن ،غالبيتيم من فئتي األطفال وكبار السن،
وذلك عن مختمف األقسام الطبية والتخصصات المتوفرة في مشافي شبكة مستشفيات شرقي القدس".
وأوضح أنو تم خبلل السنة األخيرة تغطية عبلج  990شخصا في مستشفيات المطمع والمقاصد وسانت
جون لمعيون ،عبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من خبلل برنامج دعم صمود وتنمية المجتمع في
المناطق المسماة "ج" وشرقي القدس الممول من حكومات السويد والنرويج والنمسا" .وأضاف قامت
الشبكة بتشكيل وحدة لجمع األموال بدعم مؤقت من حكومات السويد والنرويج والنمسا ،من أجل توفير
وعبر
آلية مستدامة لتجديد الموارد المالية وتغطية النفقات العبلجية لما يقارب من  1000مريض
سنوياّ .
ً
عن أممو بأن تتمكن الحممة الحالية من تخفيف العبء المادي الناتج عن تكمفة العبلج عن 1000

مريض بمعدل  1000دوالر لكل مريض ضمن الفئة المستيدفة وذلك حتى نياية ىذا العام.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/11/26 ،
موسى يبحث مع االتحاد الدولي لبلتصاالت دعم مراكز التكنولوجيا في قرى غرب القدس:
بحث وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عبلم موسى ،مع وفد من االتحاد الدولي لبلتصاالت ،يوم
اإلثنين ( ،)12/27دعم مراكز التكنولوجيا في ضواحي القدس .وأكد موسى ،خبلل لقائو الوفد ،أىمية
مشروع ربط المدارس والمراكز المجتمعية بالتكنولوجيا واالنترنت ،الذي نفذ بالتعاون مع و ازرة التربية
والتعميم العالي ،سيما في قرى القدس ،في بناء قدراتيم وربطيم بالعالم وخمق تواصل دائم بينيم ،ما يساىم
في تعزيز صمودىم.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/11/27 ،
المكتب الوطني :ترحيل التجمعات البدوية المحيطة بالقدس "نكبة جديدة"
أفاد تقرير لـ"المكتب الوطني" لمدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان ،يوم السبت ( ،)11/25أن سياسة
التيويد التي تمارسيا حكومة االحتبلل ضد المواطنين الفمسطينيين في التجمعات البدوية قرب القدس
تدخبل دوليًّا لمحيمولة دون ترحيل المواطنين.
المحتمة ،تتطمب
ً
وأوضح أن سمطات االحتبلل تُريد إقامة تواصل بين مستوطنة "معاليو أدوميم" والكتل االستيطانية
المحيطة ومدينة القدس "في إطار عزل المدينة عن محيطيا الفمسطيني" .وشدد عمى أن عممية ترحيل
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مؤكدا" :إذا نجح االحتبلل في تنفيذىا
الفمسطينيين من التجمعات البدوية قرب القدس "نكبة جديدة"،
ً

تماما عن محيطيا الفمسطيني في الضفة الغربية".
فسينجح في حصار القدس نيائيًّا ،وعزليا ً
وأضاف التقرير أن المستشار القانوني لمحكومة اإلسرائيمية أفيحاي مندلبميت ،يعمل عمى دفع مصادرة
أر ٍ
اض فمسطينية خاصة ،من أجل تشريع ما ال يقل عن  1048وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة.
دونما من األراضي
وأشار "المكتب الوطني" إلى أن مندلبميت سمح بوضع اليد والسيطرة عمى 45
ً

الفمسطينية الخاصة داخل مستوطنة "عوف ار" شمالي شرق رام اهلل ،بغرض االستيطان.

وبين المكتب أن جيش االحتبلل ،أنجز خطة أمنية واسعة وشاممة لحماية المستوطنات والطرق
ّ

ونبو إلى أن تمك الخطة تشمل تحسين الطرق والشوارع ومداخل
االستيطانية كافة في الضفة الغربيةّ .

المستوطنات ومخارجيا بالضفة المحتمة ،إلى جانب إنشاء أسوار ورفع مستوى تجييز محطات النقل،
وزيادة الرادارات والكاميرات ،وغيرىا من الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وفي السياق ،أكد رئيس الوزراء الفمسطيني رامي الحمد اهلل ،يوم اإلثنين ( ،)11/27الوقوف إلى جانب
المواطنين في جبل البابا وغيرىم في التجمعات التي تسعى الدولة العبرية إلى تيجيرىم .وأضاف ،إذا ما
شرعت السمطات اإلسرائيمية في عممية اليدم ىذه ،أو قامت بتشريد مجتمعات فمسطينية بأكمميا في
أحمر.
مناطق "ج" من الضفة الغربية ،سنعتبر ذلك خطًا ًا

وقال الحمد اهلل ،إن الخطة اإلسرائيمية األكبر لمتوسع االستيطاني والمسماة "بخطة إي "1تقوم عمى

التيجير القسري لممجتمعات الفمسطينية الواقعة في ىذه المنطقة ويعتبر ذلك كخطوة أولى فقط لتنفيذ ىذه
أيضا امتداد
الخطة التي ال تقتصر فقط عمى فصل شرقي القدس عن الضفة الغربية فحسب ،بل ستكمل ً
المستوطنات غير الشرعية من شرقي القدس إلى البحر الميت ،مما يؤدي إلى قطع الضفة الغربية إلى

دوليا من خبلل
قسمين بالنسبة لمفمسطينيين .ومن شأن ىذا التطور أن يفسر نياية "حل الدولتين" المدعوم ً
منع إنشاء دولة فمسطينية قابمة لمحياة .وليذا السبب اعتبرت اإلدارات األمريكية السابقة وكذلك االتحاد
األوروبي "خطة "إي "1اإلسرائيمية خطًا أحمر وحذرت الدولة العبرية بشدة من تنفيذىا".
وأشار رئيس ىيئة مقاومة الجدار واالستيطان وليد عساف ،إلى أنو في العام الماضي تم ىدم  11منشأة
تم ىدم روضة لؤلطفال باإلضافة الى  57منشأة تمقت إنذارات باليدم في جبل البابا .وأكد أن
وىذا العام ّ
مؤكدا جاىزية الييئة
الحكومة الفمسطينية تعمل عمى  3محاور سياسي وقانوني ومحور المقاومة الشعبية،
ً
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لتعزيز صمود السكان بالتنسيق والدعم من المنظمات الدولية لمنع التيجير القسري والتطيير العرقي ضد
السكان.
وفي السياق ،حذرت شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية ،يوم الثبلثاء ( )11/28من مغبة تنفيذ سمطات
االحتبلل االسرائيمي لمخططيا اليادف الخبلء منطقة جبل البابا القريبة من بمدة العيزرية .ودعت
المجتمع الدولي لمقيام بكل الخطوات البلزمة لمنع تنفيذ ىذا المخطط ،وإللزام الدولة العبرية بوقف
التعديات اليومية في االراضي الفمسطينية وفقا لمقرار االخير لمجمس األمن  2334الذي يدعو لذلك
بشكل مباشر.

المركز الفمسطيني لئلعبلم +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/11/28 ،
االحتبلل ييدم من ًزال في العيسوية وبناية في شعفاط:
ىدمت جرافات تابعة لبمدية االحتبلل في القدس المحتمة ،صباح األربعاء ( ،)11/22من ًزال لممواطن
حي شعفاط
شريف محيسن في بمدة العيسوية؛ ُ
بح ّجة البناء دون ترخيص ،وبناية أخرى قيد اإلنشاء في ّ
شمال المدينة.
وشرع المواطن جمال عمر أبو طير من بمدة أم طوبا جنوب شرق القدس المحتمة ،مساء السبت
( ،)11/26بيدم منزلو ،بضغط من بمدية االحتبلل في القدس المحتمة ،بحجة البناء دون ترخيص .بينما
اقتحمت قوات االحتبلل بمدة العيسوية وسط القدس المحتمة ،يوم األحد ( )11/26وشرعت بتوزيع
إخطارات ٍ
ىدم لمزرعة وعدة منشآت لمواطنين بحجة البناء دون ترخيص.

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/11/26 ،
مواجيات في أحياء القدس المحتمة وتضييق عمى المقدسيين:
اقتحمت قوات االحتبلل اإلسرائيمي ،ظير األحد ( ،)11/26مخيم شعفاط وسط القدس المحتمة ،من
الحاجز العسكري القريب من مدخل المخيم ،وداىمت الشارع الرئيس وسط حالة من التوتر سادت
المنطقة.
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واستولت قوات االحتبلل اإلسرائيمي ،يوم اإلثنين ( ،)11/27عمى  8مركبات لمواطنين من قرية بيت
إكسا المعزولة بالجدار والمستوطنات ،شمال غرب القدس المحتمة .وأفاد مواطنون بأن قوات االحتبلل
تيدف إلى التضييق عمى أىالي القرية المحاصرة وتقييد حركتيم ،مشيرين إلى أن جنود االحتبلل عمى
جيدا في التنكيل باألىالي خاصة الشبان أثناء عبورىم الحاجز المذكور.
الحاجز المذكور ال يدخرون ً
مؤخرا ،إدخال مواد البناء والمحروقات ،خاصة غاز الطيي إلى القرية،
وكانت سمطات االحتبلل منعت
ً

إال بتنسيق مع اإلدارة المدنية التابعة لبلحتبلل وىو ما يرفضو االىالي بشكل قاطع.

يذكر أن سمطات االحتبلل استولت عمى معظم أراضي قرية بيت إكسا ،البالغ مساحتيا قرابة  10آالف
دونما ،كما تمنع تعبيد الشارع الرئيس الواصل لمقرية تحت حجج وذرائع
دونم ،ولم يبق منيا سوى ً 360
أمنية واىية.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/11/27 ،

ويفرج عن آخرين:
ويبعد ُ
االحتبلل يمدد توقيف عدد من المقدسيينُ ..

أفرجت محكمة "الصمح" االسرائيمية يوم األربعاء ( )11/22عن القيادي الفتحاوي حاتم عبد القادر وزير
القدس السابق بالكفالة المالية ،وفرضت عميو الحبس المنزلي لمدة أسبوع وذلك بتيمة ممارسة نشاطات
تتعمق بالسمطة الوطنية بمدينة القدس وتيديد ما يسمى "بالسيادة االسرائيمية" عمى المدينة المقدسة ،وقد
تحفظت المحكمة عمى الياتف النقال لموزير عبد القادر ومنعو من اجراء أية اتصاالت ىاتفية أو لقاءات
مع وسائل االعبلم حتى تاريخ السابع والعشرين من الشير الحالي.
من جية أخرى ،أفاد محامي نادي األسير الفمسطيني مفيد الحاج بأن محكمة االحتبلل المركزية في
المقدم باسم ثبلثة معتقمين مقدسيين اعتقمتيم سمطات
القدس رفضت يوم الخميس ( ،)11/23االستئناف
ّ
االحتبلل اإلسرائيمي بتاريخ  21تشرين الثاني /نوفمبر الجاري؛ بذريعة عمميم في اإلحصاء لرصد
الحاالت االجتماعية.
قررت
وقال محامي نادي األسير مفيد الحاج ،يوم اإلثنين ( )11/27إن محكمة االحتبلل في القدس ّ

إطبلق سراح المعتقمين المقدسيين :مصعب عباس ،وعصام الخطيب ،وأسيل حسونة ،بشرط دفع كفالة
مالية بقيمة ( 1000شيقل) ،وكفالة طرف ثالث بقيمة ( 5000شيقل) ،والتعيّد بعدم االشتراك باإلحصاء
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بحق المعتقل عصام الخطيب ،وبنفس ال ّشروط إضافة إلى االعتقال
في القدس لمدة ( 60يوماً) ،وذلك ّ
بحق المعتقمين مصعب عباس وأسيل حسونة.
المنزلي لمدة سبعة ّأيامّ ،

وقضت محكمة االحتبلل اإلسرائيمي العسكرية ،يوم الثبلثاء ( ،)11/28بالسجن لمدة  5سنوات ودفع

غرامة مالية بقيمة  13ألف شيقل ،عمى األسيرين محمد الخطيب ،وعمار صبلح.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+صحيفة القدس المقدسية2017/11/27 ،
االحتبلل يعتقل عدداً من المقدسيين:
اعتقمت قوات االحتبلل اإلسرائيمي ،مساء األربعاء ( ،)11/22شابين ،من حي بئر أيوب بعد دىم
منزلييما في بمدة سموان جنوب المسجد األقصى المبارك .واعتقمت قوات االحتبلل االسرائيمي ،مساء
وحولتيم إالى مراكز تحقيق
الخميس ( ،)11/23ثبلثة مواطنين شبان من حارة السعدية بالقدس القديمةّ ،
وتوقيف في المدينة المقدسة .كما اعتقمت قوات االحتبلل فجر الجمعة ( ،)11/24الطفل حسام زيتون
عاما) من من بمدة سموان جنوب المسجد األقصى.
(ً 13
عاما) نفسو ،مساء السبت ( ،)11/26إلى مركز
من جية أخرى ،سمّم الطفل محمد عادل السويطي (ً 13
التوقيف والتحقيق المعروف باسم "القشمة" ،بالقدس القديمة بعد استدعاء قوات االحتبلل لو.

واعتقمت قوات االحتبلل االسرائيمي ،مساء الثبلثاء ( ،)11/28شاباً فمسطينياً من محطة القطار الخفيف
في منطقة باب العمود بعد االعتداء عميو بالضرب دون معرفة األسباب.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +صحيفة القدس المقدسية2017/11/27 ،
شؤون االحتالل:
صحيفة :تحقيق أمريكي في دور كوشنير بمحاولة إحباط تصويت يدين االستيطان

المدعي الخاص "روبرت مولر" بدأ تحقيقًا في دور
أن ّ
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" األميركية ّ
"جاريد كوشنير" صير الرئيس األميركي ومستشاره "لمسبلم في الشرق األوسط" ،بشأن دوره في محاولة

إحباط التصويت عمى قرار باألمم المتحدة يدين االستيطان اإلسرائيمي في ديسمبر /كانون األول .2016
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أن كوشنير اتصل بعدد من المسؤولين في العالم لمتأثير فييم إلحباط مشروع القرار
وأشارت الصحيفة إلى ّ

الذي مررتو حينيا إدارة الرئيس األميركي السابق باراك أوباما في آخر أيام حكمو.

صحيفة القدس المقدسية2017/11/22 ،
 92وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بسغات زئيف":
كشفت أسبوعية "كول ىعير" العبرية يوم السبت ( )11/25النقاب عن بدء تسويق وحدات استيطانية
جديدة في مشروع جديد بمستوطنة "بسغات زئيف" بالقدس المحتمة تشرف عمى بنائو شركة "تسرخاتي
شمعون".
ويتضمن المشروع الذي يطمق عميو اسم "تسرفاتي بسغات" ،إقامة  92وحدة استيطانية جديدة في أربعة
ٍ
مبان ،اثنان منيا بارتفاع  8-7طوابق ،ويتضمن كل طابق ثبلث وحدات استيطانية ومبنيين يتكونان من
 7-6طوابق يتضمن كل طابق منيا ثبلث وحدات ،كل واحدة منيا تتكون من  5-4غرف.

لمركز الفمسطيني لئلعبلم2017/11/25 ،
استطبلع" :الميكود" و"ىناك مستقبل" سيتعادالن في اي انتخابات مقبمة
أظير استطبلع جديد لمرأي نشرتو القناة العبرية العاشرة مساء األحد( ،)11/26أن حزب ّي "الميكود"
أي انتخابات مقبمة ستجرى.
و"ىناك مستقبل" سيتساويان في عدد المقاعد بـ"الكنيست" في ّ
مقعدا لكل منيما فيما
وبحسب االستطبلع ،فإن حزبي "الميكود" و"ىناك مستقبل" سيحصدان 24
ً

مقعدا ،ليصبح الفارق بين يائير البيد زعيم حزب
ستنخفض حصة حزب "المعسكر الصييوني" إلى ً 17

"ىناك مستقبل" وآفي غاباي زعيم "المعسكر الصييوني" الجديد بعد فوزه بنتائج حزب "العمل"  7مقاعد.

مقعدا ،و 11لـ"لقائمة المشتركة" ،وتسعة
ووفقا لبلستطبلع ،فإن حزب "البيت الييودي" سيحصد 12
ً

مقاعد لحزب "كمنا" ،وسبعة لكل من "ييدوت ىتوراة" و"ميرتس" ،وخمسة لحزب "إسرائيل بيتنا" ،وأربعة
لحزب "شاس".

صحيفة القدس المقدسية2017/11/26 ،
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نتنياىو ينيي أزمة اإلئتبلف الحاكم باتفاق مع رؤساء األحزاب الدينية:
أنيى رئيس حكومة االحتبلل بنيامين نتنياىو ،مساء األحد ( ،)11/26أزمة الحكومة االئتبلفية ،التي
نشأت عن خمفية استقالة وزير الصحة ،يعكوف ليتسمان .وقال نتنياىو يوم اإلثنين ( ،)11/27إن
"الحكومة بقيادة الميكود ىي أفضل حكومة إلسرائيل ،االئتبلف الحكومي قوي ومستقر وسنواصل العمل
معا من أجل مواطنيننا".
ً

وقالت وسائل إعبلم عبرية إن نتنياىو توصل مع رؤساء األحزاب الدينية إلى "اتفاق يقضي بالحفاظ عمى

الوضع القائم خبلل أيام السبت (العطمة الرسمية والدينية)" .وتوصل نتنياىو إلى االتفاق مع زعيم حزب
"شاس" وزير الداخمية اريو درعي وزعيمي حزب " ييودوت ىتوراه " يعكوف ليتسمان وموشيو غافني.
سن سمسمة قوانين تنظم النشاط العام خبلل أيام السبت".
وقالت اإلذاعة "بموجب اإلتفاق سيتم ّ

وأضافت "تقرر عدم اغبلق المحال التجارية الصغيرة في تل ابيب خبلل أيام السبت فيما تغمق في باقي
انحاء الببلد كما اتفق عمى مواصمة اجراء مباريات كرة القدم خبلل أيام السبت ،فيما لن تعرقل حركة
القطارات خبلل أيام األسبوع العادية".
وكان وزير الصحة يعكوف ليتسمان قدم استقالتو من منصبو كوزير في الحكومة اإلسرائيمية صباح األحد
( .)11/26ورفض ليتسمان جميع الوساطات التي تدخمت بينو وبين رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين
نتنياىو لموصول لحمول وسط بشأن ما يعرف بـ "تدنيس يوم السبت" .ووفقًا لمقناة العبرية الثانية فإن وزراء
وأعضاء "الكنيست" عن حزب "الميكود" راضون عن استقالة ليتسمان ،مشيرين إلى أنو لن تحدث أي
اختبلالت داخل االئتبلف الحكومي أو تيدد وجوده .وذكرت القناة أن نتنياىو سيحتفظ لنفسو بحقيبة و ازرة
الصحة عمى أمل أن يقنع ليتسمان بالعودة إلييا خبلل األسابيع المقبمة.
ووفقا لتقرير نشره موقع القناة العبرية العاشرة ،يوم السبت ( ،)11/25فإن ىذه األزمة جاءت بعد وقت
قصير من أزمة أخرى تتعمق بتسريبات من مكتب رئيس الحكومة نيتو فصل واقالة تسيبي حوتوبيمي من
منصبيا كنائبة وزير الخارجية ،وىي الحقيبة التي يتوالىا نتنياىو بنفسو ،بعد تصريحاتيا ضد ييود أميركا
ما تسبب بيجوم كبير ضدىا من قبل األحزاب كافة.
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ولفت التقرير إلى أن أزمة عدم منح العفو عن الجندي ألئيور أ ازريا قاتل الشييد عبد الفتاح الشريف زادت
مشير إلى أن ىذا
ًا
من تعقيد األمور داخل وخارج االئتبلف الحكومي والمشيد السياسي اإلسرائيمي العام.

القرار تسبب في تصريحات يمينية متطرفة ضد الرئيس اإلسرائيمي رؤوفين ريفمين.

ميددا بالتفكك ،وأن االنتخابات قد اقتربت من طريقيا،
وتساءل التقرير فيما إذا كان االئتبلف أصبح فعبلً
ً

مشير إلى أن ىناك خبلفات أخرى ستواجو االئتبلف خبلل األيام المقبمة بشأن بعض مشاريع القوانين
ًا

التي تريد أحزاب داخل االئتبلف تمريرىا وأخرى ترفضيا.

وفي السياق ،جدد موشيو يعمون وزير الجيش اإلسرائيمي السابق ،مطالبتو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياىو
باالستقالة من منصبو .واتيم يعمون خبلل كممة لو في "ثقافي ىرتسيميا" ،نتنياىو باالىتمام بمصالحو
متيما نتنياىو باإلضرار بالجسم القضائي من خبلل
لمبقاء في منصبو عمى حساب مصالح "الدولة"،
ً
مياجمة المحكمة العميا.

صحيفة القدس المقدسية2017/11/27 ،
دانون :نجري حوارات مع  12سفي اًر عربياً واسبلمياً
قال داني دانون ،سفير دولة االحتبلل في األمم المتحدة ،في مقابمة أجراىا معو موقع صحيفة "يديعوت
أحرونوت" بأنو يجري حوارات مع سفراء  12دولة إسبلمية وعربية ال تقيم عبلقات دبموماسية مع الدولة
العبرية .وكان بعض ىؤالء السفراء ينتقمون إلى رواق آخر لمجرد مشاىدتيم لو في أروقة األمم المتحدة
أما اليوم فيقومون بمصافحتو ويتبادلون العناق معو عمى حد قولو ،ويتعاون مع بعض ىؤالء السفراء من
وراء الكواليس ويعرضون مبادرات مشتركة.
وقال دانون":ما زالوا ال يصوتون لجانبنا لكن باإلمكان القول بأننا نقيم معيم عبلقات عادية ويدور
الحديث عن دزينة من الدول اإلسبلمية ومنيا دول عربية تدرك جدوى العبلقات مع الدولة العبرية .كان
يتم استبعادنا بالماضي من أي مناسبة يقيميا ىؤالء السفراء لكننا نتعاون معيم عمى أساس أسبوعي ،أما
المعضمة التي أواجييا فيي إخراج ىذه المقاءات من الغرف المغمقة الى العمن ،الدولة العبرية ليست ىي
المشكمة اإلقميمية بل الحل اإلقميمي وليذا نعزز ىذا التعاون" .
ووفقاً لدانون "تتخذ حتى اآلن ق اررات ق اررات غير قميمة ضد إسرائيل لكنني أالحظ تغيرات بالنغمة
وتحركات في الدول التي ال تنضم بصورة أوتوماتيكية لمق اررات المناىضة لنا .ساىم بيذه التغيرات تسمم
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نيكي ىايمي منصب سفير الواليات المتحدة في األمم المتحدة .إن تأييد الواليات المتحدة لمدولة العبرية
أصبح اليوم عمنياً ووصل إلى أماكن لم يكن يصميا بالماضي".

صحيفة القدس المقدسية2017/11/27 ،
أىالي سموان يرفضون توفير أر ٍ
اض ليم بدالً من "الحديقة الوطنية":
رفض أىالي بمدة سموان قرار المحكمة "العميا" اإلسرائيمية التي أمرت قوات االحتبلل وجمعية "إلعاد"
االستيطانية بالعثور عمى مناطق مفتوحة يتم تطويرىا لصالح سكان البمدة الفمسطينيين كشرط إلغبلق
المناطق األثرية داخل ما يسمى بـ"الحديقة الوطنية مدينة داود".
وقال الناطق اإلعبلمي باسم لجنة الدفاع عن أراضي سموان فخري أبو دياب" :إننا نرفض قرار محكمة
االحتبلل لكي ال تصبح سابقة وتستولي الجمعيات االستيطانية عمى أراضينا بادعاء أنيا تمثل إرثًا
مشير إلى أنو يقع داخل ىذه المناطق أماكن تاريخية وأثرية ىامة تدلل عمى
ًا
حضاريًّا لمشعب الييودي"،
أىمية المنطقة من ضمنيا "عين سموان" وىي وقف إسبلمي ،و"عين العذرا" ،و"مجمع عين سموان"،

و"منطقة القصور األموية" إلى جانب مقبرة "أطفال سموان" التاريخية.
مؤكدا أنو جرى االستيبلء عمى
وأشار إلى أن المحكمة أرادت أن نقبل مبدأ التعويض أو تبادل األراضي،
ً
ىذه األراضي البالغة مساحتيا حوالي عشرة دونمات ثم إغبلقيا ،وعندما طمب السكان من المحكمة

مؤكدا أن "ىذه المناطق تفصل بيننا وبين المسجد األقصى المبارك والبمدة
استرجاعيا لم تستجب،
ً
القديمة ،وأن جمعية "إلعاد" تدعي أنيا مناطق تمثل إرثًا حضاريًّا لمشعب الييودي"!.

وكانت صحيفة ىآرتس قالت في تقرير ليا إن جمعية "إلعاد" التي تدير "الحديقة الوطنية" ،كانت قد بدأت،
قبل عامين ،بإغبلق مناطق في الحديقة بأسوار وبوابات ،ويمكن لسكان البمدة الذين يحممون تذاكر
مساء فقط ،ويمنعون من ذلك في أيام
خاصة ،دخول الحديقة الوطنية ،ولكن حتى الساعة الخامسة
ً

السبت واألعياد العبرية .وذكرت "ىأرتس" أنو في عام  ،2015التمس سكان سموان إلى المحكمة "العميا"
ضد اإلغبلق ،وادعت سمطات االحتبلل أنو تم إغبلق ىذه المناطق ألسباب أمنية ،لكن قضاة المحكمة
"العميا" رفضوا ،يوم اإلثنين ( ،)11/27ىذا االدعاء وحددوا أنو يجب العثور عمى مناطق بديمة لصالح
السكان الفمسطينيين قبل إغبلق المناطق التي يمرون منيا.

المركز الفمسطيني لئلعبلم2017/11/28 ،
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الو ازرية اإلسرائيمية لمتشريع تصادق عمى فصل شعفاط وكفر عقب عن القدس
صادقت المجنة الو ازرية اإلسرائيمية لمتشريع ،يوم الثبلثاء ( ،)11/28عمى تعديل "قانون أساس :القدس"،
ييدا لعرضو لمتصويت عميو في
بما يسمح بفصل مخيم شعفاط لبلجئين وكفر عقب عن القدس ،وذلك تم ً

أساسا إلى خفض نسبة الفمسطينيين في
"الكنيست" لمقراءتين الثانية والثالثة ،وذلك في خطوة تيدف
ً

القدس.

يشار إلى أن التغيير في القانون ،الذي يدفع بو الوزراء نفتالي بينت ،وزئيف إلكين ،يتيح لمحكومة نقل
مخيم شعفاط لبلجئين وكفر عقب ،المذين يقعان خمف جدار الفصل ،ولكن ضمن نفوذ بمدية االحتبلل في
القدس ،إلى مجمس إقميمي جديد يش ّكل ليما.
يشار إلى أنو يعيش في مخيم شعفاط وكفر عقب نحو  140ألف فمسطيني ،بعضيم ال يحممون اليوية
الزرقاء (اإلقامة المقدسية) .وتمتنع بمدية االحتبلل والشرطة عن تقديم أي خدمات لمسكان بذريعة وقوعيما
خمف الجدار العازل

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/11/28 ،
بنس :ترامب "يفكر فعبلً" في نقل السفارة االميركية الى القدس
أعمن نائب الرئيس االميركي مايك بنس يوم الثبلثاء ( )11/28أن الرئيس دونالد ترامب "يفكر فعبلً" بنقل
السفارة االميركية لدى الدولة العبرية من "تل ابيب" إلى القدس .وكان بنس يتحدث في نيويورك بمناسبة
عاما عمى تصويت األمم المتحدة عمى قرار تقسيم فمسطين الذي أدى إلى إقامة الدولة
ذكرى مرور ً 70
العبرية.

صحيفة القدس المقدسية2017/11/28 ،
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التفاعل مع القدس:
المؤتمر اإلسبلمي لوزراء الثقافة يدعو عواصم الثقافة إلى إعبلن توأمة مع مدينة القدس:
اعتمد المؤتمر اإلسبلمي لوزراء الثقافة ،في ختام أعمال دورتو العاشرة في العاصمة السودانية الخرطوم،
عددا من التقارير والق اررات والوثائق لتحقيق تنمية ثقافية مستدامة لمدن المستقبل في العالم اإلسبلمي.
ً
وأعمن المؤتمر سنة  2019سنة لمتراث في العالم اإلسبلمي ،تزامناً مع االحتفاء بالقدس عاصمة لمثقافة

وحث جيات االختصاص فييا عمى برمجة مجموعة من البرامج واألنشطة لفائدة
اإلسبلمية لعام ،2019
ّ
القدس الشريف ،تزامناً مع حمول الذكرى الخمسين لجريمة إحراق المسجد األقصى .ودعا المؤتمر جيات
االختصاص في الدول األعضاء التي تم اختيار عواصم الثقافة اإلسبلمية بيا في العام  ،2019إلى
إعبلن توأمة ىذه العواصم مع مدينة القدس الشريف ،واستضافة أسبوع خاص بمدينة القدس الشريف فييا
ضمن البرنامج السنوي لبلحتفالية.
ودعا المؤتمر إلى مضاعفة الجيود وتعزيز اإلجراءات العممية المتعمقة بالمحافظة عمى التراث الثقافي
المادي وغير المادي وحمايتو ،في ضوء المواثيق والق اررات الدولية ذات الصمة ،وحث الدول األعضاء
عمى اعتماد األيام الوطنية المفتوحة لمتراث لتمكين المواطنين من زيارة المآثر التاريخية والمعالم التراثية
والمتاحف بالمجان ،قصد التوعية بأىمية التراث والتربية عمى المحافظة عميو.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/11/22 ،
اعبلن إسطنبول يؤكد دعمو إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة بعاصمتيا القدس:
أكد اعبلن إسطنبول الصادر في ختام اجتماعات الجمعية البرلمانية اآلسيوية مساء الخميس ()11/23
في مدينة إسطنبول التركية عمى حق الشعب الفمسطيني في إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة عمى حدود
وعبر اإلعبلن عن إدانتو لكافة النشاطات االستيطانية
الرابع من حزيران عام  1967وعاصمتيا القدسّ .
معبر عن إدانتو كذلك لكافة
ًا
اإلسرائيمية غير القانونية وعمميات اليدم ضد المباني في فمسطين،
االنتياكات التي تمارسيا قوات االحتبلل اإلسرائيمي.

صحيفة القدس المقدسية2017/11/23 ،
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يصوب البوصمة نحو أرض المسرى:
#القدس_قضيتنا ٌ ..
وسم ّ
كبير عمى
تفاعبل ًا
في غضون ساعات من إطبلقو ،مساء السبت ( ،)11/25شيد وسم "#القدس_قضيتنا"
ً
مواقع التواصل االجتماعي ،في فمسطين والدول العربية؛ في رسالة نصرة لممدينة التي تواجو سياسة

التيويد اإلسرائيمية.
وأكد الكاتب رضوان األخرس ،أحد الداعين لمحممة ،أنيا ترمي لبقاء ىذه القضية حاضرةً وظاىرة وبقوة

رغم كل محاوالت التغييب اليائسة .وتخضع مدينة القدس التي يرجع تاريخيا إلى أكثر من خمسة آالف
سنة ،لبلحتبلل اإلسرائيمي الذي كثف محاوالتو لتيويد المدينة ،وتغيير طابعيا الديمغرافي وىويتيا العربية
اإلسبلمية .وأشار األخرس إلى أن التفاعل كبير ًّ
جدا مع ىاشتاق #القدس_قضيتنا من معظم الدول
طيبا مبارًكا فيو ،ىذا ىو نبض األمة الحقيقي ،وبإذن اهلل سيصل
حمدا ًا
العربية ،وقال" :الحمد هلل ً
كثير ً

الياشتاق إلى الترند العالمي".

المركز الفمسطيني لئلعبلم2017/11/25 ،
مفتوحا
الخارجية األميركية :نرغب في اإلبقاء عمى مكتب بعثة منظمة التحرير
ً

قالت المتحدثة الرسمية باسم و ازرة الخارجية األميركية ىيذر ناورت يوم الثبلثاء ( ،)11/21إن حكومتيا
مفتوحا .وقالت "ما يمكنني أن
ترغب بأن تتمكن منظمة التحرير الفمسطينية من الحفاظ عمى مكتب بعثتيا
ً
أقولو لكم ىو أننا نستمر في تعاممنا واتصاالتنا مع السمطات الفمسطينية بشأن مكتب منظمة التحرير،
ولدينا مناقشات أوسع حول مسائل أخرى تتعمق بالتسوية السممية" مشددة "إن التواصل مستمر ونحن ال
نتراجع عن مواقفنا فيما يخص التسوية".
وحول غموض مبلبسات قرار اإلغبلق قالت":إن "القرار اتخذ بموجب القانون األميركي  -وانو من أجل
التنازل عن القيود القانونية المفروضة عمى منظمة التحرير الفمسطينية ومكتبيا في واشنطن ،يجب عمى
الوزير (تيمرسون) أن يشيد بأن منظمة التحرير الفمسطينية قد امتثمت لمشروط التي فرضيا الكونغرس".
صرح في وقت
ونفت ناورت ما ذكر عمى لسان المتحدث باسم الرئاسة الفمسطينية نبيل أبو إردينة الذي ّ

مب ّك ر من يوم الثبلثاء أن الفمسطينيين قطعوا التواصل مع اإلدارة األميركية إلى حين سحب قرار إغبلق

مكتب البعثة مؤكدةً أن الحوار مع الفمسطينيين ىناك وفي واشنطن ال يزال مستم اًر وأن "حسب عممي أن
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مفتوحا وموظفيو يعممون ،وما يمكنني أن أقول لكم ىو أن المحادثات بيذا الشأن
مكتب البعثة ال يزال
ً
سوف تستمر".

وكان السفير الفمسطيني حسام زممط رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفمسطينية بواشنطن قد قال
"إن مصير العبلقة بين فمسطين والواليات المتحدة ىو في يد واشنطن وسيتحدد بناء عمى قرار اإلدارة
مؤكدا أن فمسطين ستتعامل مع الق اررات األميركية بالمثل ،طبقًا لمقواعد الدولية والدبموماسية،
األميركية "
ً
بناء عمى التطورات كيفية التعامل مع المسألة .وأكد
مضيفاً أنو سيعود لمقيادة الفمسطينية التي ستقرر ً
زممط "نحن عمى اتصال دائم مع الخارجية األميركية وبانتظار توضيح ىذه المسالة ،وىو األمر الذي لم
نتمقاه بعد ،وبناء عميو ،ووفق المعايير الدبموماسية ،فإننا وحتى ىذه المحظة نعمل كالمعتاد ،بوجود كامل
كادر المكتب السفارة".
وفي السياق ،قال مسؤول في و ازرة الخارجية األميركية ،يوم الجمعة ( ،)11/25إن مكتب منظمة التحرير
مفتوحا ،ولكن بشروط تنص عمى عدم فتح تحقيق في المحكمة الجنائية
الفمسطينية في واشنطن سيبقى
ً
الدولية في الجرائم اإلسرائيمية ،وأن تقتصر نشاطاتو عمى "البحث في السبلم مع الدولة العبرية" ،قبل أن

يستأنف نشاطاتو بالكامل .وتابع المسؤول نفسو أن "القانون ينص عمى أنو إذا رأى الرئيس (ترمب) بعد
يوما أن الفمسطينيين ممتزمون بمفاوضات مباشرة ،وذات معنى مع الدولة العبرية ،فيمكن رفع
تسعين ً
مدة
القيود عن منظمة التحرير الفمسطينية ومكتبيا في واشنطن" .وقال" :نحن متفائمون بأنو في نياية ّ
كافيا ليتمكن الرئيس من السماح لمكتب منظمة
تقدما ً
يوما ،ستكون العممية السياسية قد حققت ً
التسعين ً
التحرير الفمسطينية باستئناف نشاطاتو".

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لئلعبلم2017/11/25 ،
العاىل األردني يؤكد خبلل لقائو مسؤولين أميركيين ضرورة إطبلق مفاوضات جادة بين الفمسطينيين
واإلسرائيميين:
أكد العاىل األردني الممك عبد اهلل الثاني خبلل لقائو نائب الرئيس األميركي مايك بنس ،وعدد من أركان
اإلدارة األميركية في واشنطن ،يوم اإلثنين ( ،)11/27ضرورة تكثيف الجيود إلطبلق مفاوضات جادة
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مشير إلى أن عدم التوصل إلى "حل عادل وشامل" لمقضية الفمسطينية
ًا
بين الفمسطينيين واإلسرائيميين،

سيفضي إلى المزيد من "التطرف والعنف في الشرق األوسط".

وتناول المقاء مساعي تحقيق السبلم بين الفمسطينيين ،واإلسرائيميين ،حيث أكد العاىل األردني أىمية
التزام اإلدارة األميركية بيذا الخصوص ،الفتًا إلى ضرورة تكثيف الجيود المستيدفة إطبلق مفاوضات
جادة وفاعمة بينيما ،تستند إلى "حل الدولتين ،ومبادرة السبلم العربية ،وق اررات الشرعية الدولية".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/11/28 ،
"إسرائيل اليوم" :عباس يتعرض لضغوط لمعودة لممفاوضات
قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن مصر ودوال عربية وصفتيا بالمعتدلة ،تمارس ضغطا عمى الرئيس
الفمسطيني محمود عباس ،لمعودة إلى المفاوضات مع الدولة العبرية .وأوضح مصدر مصري لمصحيفة
إن مصر والدولة العبرية واألردن والسعودية ودول الخميج معنية بخمق جبيات لمواجية تيديدات
"اإلرىاب" في المنطقة كميا.
كما أكد مصدر رفيع المستوى في ديوان أبو مازن لصحيفة "إسرائيل اليوم" التفاصيل ،وقال :إن السمطة
تخضع لضغوط كبيرة من جانب دول المنطقة كي ترجع لطاولة المفاوضات مع الدولة العبرية ،ولكي
تجدد بشكل كامل وشامل التنسيق األمني مع الدولة العبرية.

المركز الفمسطيني لئلعبلم2017/11/28 ،
مقاالت وحوارات:
غرف رقم  4بـ "المسكوبية" ..أداة قمع لممقدسيين:
أكد رئيس لجنة أسرى القدس أمجد أبو عصب أن غرف رقم  4في مركز تحقيق المسكوبية اداة قمع
لممقدسيين ،وتؤدي رسالة سياسية عنصرية من قبل سمطات االحتبلل واجيزتو األمنية.
وقال في حديث مع "القدس" " :االحتبلل يطمق عمى غرف رقم  4بالمسكوبية ،وحدة شرطة االقميات فيم
يعتبرون المقدسي من األقمية التي ليس ليا اية حقوق ،وىم ليسوا من المواطنين واصحاب األرض ،لذا
ففي ىذه الغرف يتم التعامل مع المقدسيين بعنصرية مقيتة ،بدون استثناء سواء كانوا اطفاال او نساء او
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مسنين او شخصيات سياسية ودينية ،فقائمة االحتبلل تطول في مبلحقة المقدسيين في ىذه الغرف سيئة
الصيت والسمعة".
وتابع" :داخل ىذه الغرف يجري التحقيق بشكل مفصل عن تفاصيل الحياة لمشخص المستيدف ،فيناك
مبلحقة الكترونية لكل وسائل االتصال االجتماعي الخاصة بالشخص الخاضع لمتحقيق ،اضافة الى
المراقبة الميدانية ،من خبلل الكاميرات األمنية المنتشرة او العيون البشرية ،ويكون جياز شرطة االقميات
عمى اتصال مباشر مع جياز الشاباك الذي يقوم بتوجيييم في كيفية التعامل األمني مع المقدسيين".
وأضاف ابو عصب" :ال تكاد شخصية مقدسية بارزة ميما كان وضعيا اال وخضعت لمتحقيق في غرف
رقم  ،4فاالحتبلل يتعمد ترسيخ سياسة المبلحقة االمنية واالستدعاء كرسالة لمكل المقدسي انو موجود
وبقوة في حياتيم ،ومع ذلك فقد تعود الكل المقدسي عمى ىذا االسموب العنصري ،اال ان فئة االطفال يتم
الضغط عمييم كما حدث مع الطفل االسير احمد مناصرة الذي صدر بحقو حكم جائر وصل الى 12
عاما ،وصراخ المحققين وارىابيم النتزاع اعترافات تدينو في المحكمة بدون وجود محام لمدفاع عنو حسب
ما ينص عميو القانون".
وقال أبو عصب  ":نتيجة المبلحقة االمنية لممقدسيين ىناك  470اسي ار منيم  20اسيرة و 70طفبل،
واعدادىم في تزايد مستمر نتيجة االعتقاالت والمداىمات اليومية وعمى مدار الساعة ".
وعن االعتقاالت في صفوف فريق التعداد السكاني والتي طالت اكثر من  16موظفا ،قال ابو عصب:
"ىذه رسالة بأن االحتبلل ال يقبل بأي وجود فمسطيني رسمي داخل القدس تابع لمسمطة الفمسطينية ،فيم
يعتبرون ىذا التعداد نوعا من انواع السيادة عمى االرض ،لذا كانت الحممة شرسة وواسعة ولم يتم استثناء
أيا من الفريق ،وىي سياسة انتقامية تراكمية تحارب كل مظاىر الحياة في المدينة المقدسة ،فأدق
التفاصيل يتم االعتراض عمييا من قبل شرطة ومخابرات االحتبلل  ،في انتياك صارخ لممقدسيين الذين
يعيشون قبضة حديدية مشددة ".

صحيفة القدس المقدسية2017/11/23 ،
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خبايا صفقة القرن ..دولة ببل "قدس" أو الجئين
اتضحت مبلمح ما يسمى "صفقة القرن" أو الصفقة النيائية التي يطرحيا الرئيس األميركي دونالد ترمب
تمارس بمشاركة رسمية عربية عمى السمطة
عمى الفمسطينيين ،كما اتضحت معيا مبلمح الضغوط التي َ

الفمسطينية لقبوليا.

وأفاد دبموماسي غربي ومسؤولون فمسطينيون بأن فريقاً أميركياً بصدد وضع الممسات األخيرة عمى
"االتفاق النيائي" الذي اقترحو الرئيس األميركي دونالد ترمب لمتسوية بين الفمسطينيين و"إسرائيل" ،حسبما
ورد في تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني.
أبرز المالمح
وقال الدبموماسي ،الذي طمب عدم ذكر اسمو ألنو غير مخول لو مناقشة الموضوع مع وسائل اإلعبلم،
إن االتفاق سيتضمن ما يأتي:
-

إقامة دولة فمسطينية تشمل حدودىا قطاع غزة ،والمناطق  ،Aو ،Bوأجزاء من المنطقة  Cفي

الضفة الغربية.
-

أن توفر الدول المانحة  10مميارات دوالر إلقامة الدولة وبنيتيا التحتية؛ بما في ذلك المطار،

والميناء البحري بغزة ،والمناطق اإلسكانية والزراعية والصناعية والمدن الجديدة.
-

ٍ
مفاوضات الحقة .واقامة مفاوضات
البت في وضع القدس وقضية البلجئين العائدين حتى
تأجيل ّ

نيائية تشمل محادثات السبلم اإلقميمية بين "إسرائيل" والدول العربية.
"عباس" موافق ولكن!

وقال مسؤو ٌل فمسطيني ،إن الرئيس عباس يعتقد أن الخطة ربما تكون مناسبة ،فقط إذا أضفنا إلييا عبارة
(حدود  ،)1967ونحن عمى استعداد إلعطاء "إسرائيل" الوقت إذا كانت عمى استعداد لكي تعطينا
األرض.
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وتابع" :قمنا ليم :إذا كانت الخطة تنص بوضوح عمى أن الصفقة النيائية ىي إقامة دولة فمسطينية عمى
أساس حدود عام  1967بمبادلة طفيفة لؤلراضي ،فإننا سنقبل المرحمة األولى منيا ،وىي إقامة دولة ذات
حدود مؤقتة.
وأكد المسؤول المطمع عمى المحادثات أن المخاوف الفمسطينية تكمن في أن "إسرائيل" قد تجعل االتفاق
المؤقت نيائياً.
وأوضح مسؤو ٌل فمسطيني آخر أن عباس يعتقد أن الخطة التي أعدىا كوشنر وجيسون غرينببلت مبعوث
الشرق األوسط ،اقترحيا رئيس الوزراء اإلسرائيمي ،بنيامين نتنياىو ،في األصل .وقال المصدر" :ىذه ىي
خطة نتنياىو ،وقد أقنع الفريق األميركي بيا ،الذي يحاول بدوره إقناع الفمسطينيين والعرب بيا".
ضغوط
وأضاف المسؤول أن الفمسطينيين يتوقعون حالياً مزيداً من الضغوط من واشنطن والعواصم العربية.
وقال المصدر" :الواليات المتحدة تيدد بعقوبات ضد الفمسطينيين إذا رفضوا الخطة ،تشمل إغبلق مكتب
منظمة التحرير الفمسطينية في واشنطن ،ووقف المساعدات المالية لمسمطة الفمسطينية".
فيما أعمن مسؤولون أميركيون يوم الثبلثاء  21نوفمبر/تشرين الثاني  ،2017أن ىذا التيديد قد ُنفذ ىذا
األسبوع ،بعدما أغمقت الواليات المتحدة مكتب الممثل الفمسطيني في واشنطن ،وجمد الفمسطينيون
بالمقابل جميع اجتماعاتيم في الواليات المتحدة.
وقال رياض المالكي وزير الخارجية الفمسطيني ،لوكالة فرانس برس" :ما فائدة عقد أي لقاءات معيم وقد
أغمقوا مكتبنا؟! تبدأ اجتماعاتنا من مكتبنا ،والترتيبات موجودة ىناك".

المركز الفمسطيني لئلعبلم2017/11/23 ،
آثار عثمانية في القدس المحتمة بقانون قديم:
االحتبلل يستيدف ًا

تتعمد السمطات اإلسرائيمية في القدس المحتمة ،دثر آثار أيوبية ،وممموكية ،وعثمانية ،من عمميات

التجريف أو السماح في البناء فوقيا ،وأحيانا ىدميا في المدينة المحتمة ومدن أخرى ،بحسب ما كشف
خبراء ومختصون لـ"عربي."21
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وكان نشطاء كشفوا األسبوع الماضي أن السمطات اإلسرائيمية دمرت آثا ار ممموكية وعثمانية أثناء عممية
تجريف في منطقة السوق بالبمدة القديمة في مدينة المد.
وذكر الناشطون ،أن إسرائيل تتذرع بالقانون الذي يحدد اآلثار بأنيا تمك التي بنيت قبل عام  ،1700وأن
ما بعد ىذه الفترة ال تعد آثا ار حسب التعريف اإلسرائيمي.
قانون قديم
وقال مدير حماية المواقع األثرية في نابمس شمال الضفة الغربية ،محمود البيراوي ،إن االحتبلل استغل
قانونا قديما لمعبث باآلثار.
وأوضح في حديثو لـ"عربي" :"21يستيدف المواقع التاريخية العثمانية والممموكية إلى جانب اآلثار األيوبية
وما سبقيا ،خاصة في مجال الحفريات في البمدة القديمة في مدينة القدس المحتمة والحرم القدسي ،ويقوم
بطمس تمك المعالم تحت ذريعة البحث عن آثار عبرية".
ونوه إلى أن االحتبلل يتذرع بالتوصيف القديم لآلثار ،والذي اعتبر ما بني قبل  1700سنة ىو آثار" ،إال
أن ذلك تغير عالميا وأصبح ىناك مصطمح جديد وىو التراثي التاريخي ،الذي اعتبر أن كل المباني حتى
نياية العيد العثماني يعتبر تراثيا ال يجوز المس بو باليدم أو التغيير".
وأضاف أنو "تم تعديل القانون األردني الذي كان معموال بو في القدس بما يتبلءم مع ذلك ،وفمسطينيا تم
طرح قانون بذلك وقراءتو بالقراءة األولى والثانية وتبقى القراءة الثالثة حتى يتم البت بو والذي يحرم أي
مساس بتمك المباني التراثية ويفرض عقوبات مشددة عمى مخالفييا".
وأكد أن ىناك "إىماال لممواقع العثمانية والممموكية ،وتفتقر لمعناية والصيانة ،مما يستدعي وقفة جادة
لحمايتيا والعناية بيا خاصة أن المنظمات الدولية تقر حاليا انيا تراث عالمي ينبغي العناية بو".
تدمير لآلثار
الصحفي الفمسطيني ،راسم عبد الواحد ،أكد لـ"عربي ،"21أن االحتبلل "يعمل عمى طمس اآلثار منذ
سنوات طويمة ،وبدون ضجيج إعبلمي ،وأن ىناك الكثير من الشواىد عمى ذلك داخل القدس وبمدتيا
القديمة".
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وأوضح" :االحتبلل بمختمف أذرعو يعمل منذ سنوات طويمة عمى طمس المعالم العربية واإلسبلمية بمدينة
القدس المحتمة ،خاصة في بمدتيا القديمة ومحيطيا ومحيط المسجد األقصى ،ويحاول بكل الوسائل
إضفاء طابع ييودي تممودي عمى المنطقة".
وأضاف عبد الواحد أن "اآلثار العربية اإلسبلمية التي عثر عمييا خبلل الحفريات المتواصمة لؤلنفاق
أسفل المسجد األقصى والقدس القديمة ،لم تسمم ،وباعتراف عمماء آثار ييود فإن الحفريات جميعيا لم
تعثر عمى أي دليل عمى آثار ييودية في القدس".
ونوه إلى أن االحتبلل يعمد إلى تدمير اآلثار التي تربط الفمسطيني بأرضو ،وقال" :من المناطق التي
استيدفيا االحتبلل بشكل الفت ىي القصور األموية عند السور الجنوبي لممسجد األقصى ،باإلضافة إلى
استيداف قمعة داوود في القدس القديمة ومسجدىا وغيرىا ،فضبل عن طمس كل المعالم واآلثار اإلسبلمية
التي تعود لمعصور اإلسبلمية المتعاقبة في حارتي الشرف والمغاربة التي ىدميما االحتبلل عقب حرب
 ،67وىدم معيا منازليا ومساجدىا ومدارسيا التاريخية".
وأشار إلى أن أبرز اآلثار التي تعود لمعيد العثماني ىي؛ سور القدس التاريخي ،والمدارس اإلسبلمية،
السبل المائية وغيرىا.
والتكايا ،و ّ

ونوه إلى أن االحتبلل "يحاول أن يطمس المعالم العثمانية عمى سور القدس ،ويضفي طابعا تمموديا عميو
بوضع حجارة قديمة تحمل النجمة السداسية خبلل عممياتو المشبوىة والسرية لترميم السور".

طمس لمهوية
بدوره أكد مدير عام و ازرة السياحة واآلثار في محافظات جنوب الضفة ،أحمد الرجوب ،أن "ىناك
استيدافا بشكل كبير لمبمدات القديمة واآلثار العثمانية وخاصة في مدينتي الخميل والقدس ،ولذلك ألىمية
ىذه البمدات".
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وتابع في حديثو لـ"عربي "21أن "اآلثار اإلسبلمية استيدفت من المحظة األولى وليست بالجديد ،فقد نالت
حارة المغاربة وتل رميدة بالخميل العديد من االنتياكات من قبل سمطات االحتبلل وما زالت تعاني ،بيدف
توسعة ساحة حائط البراق وألسباب دينية وسياسية".
وأضاف أن "االحتبلل اإلسرائيمي يحاول طمس اليوية الفمسطينية من خبلل السماح لمييود بالبناء عمى
ىذه األراضي ،االعتداءات الموجودة في البمدة القديمة واضحة جدا".
ورأى أن خطورة ىذه األعمال باستيدافيا لميوية ،وقال إن "االحتبلل اإلسرائيمي يحاول طمس الوجود
الفمسطيني ،من خبلل طمس اآلثار خاصة العربية واطبلق رموز دينية ليس ليا عبلقة باليوية
الفمسطينية ،وطمس اليوية السياسية ووضع رموز دينية ليس ليا عبلقة بالمكان".
أما الباحث في شؤون القدس ،عبد السبلم عواد ،فاعتبر أن ما تقوم بو سمطات االحتبلل بحق اآلثار
سواء في القدس أو غيرىا من المناطق "محاولة لطمس اإلرث الكبير...ومحاولة لخمق تاريخ إسرائيمي
ليثبتوا أن ليم حقا في ىذه الببلد ،ويأتي ذلك ضمن سمسمة تيويد واسعة".
وقال في حديثو لـ"عربي ،"21إن االحتبلل "يتحكم باألماكن التاريخية ،ويحدد مستقبميا إما أن تيمل أو يتم
االعتناء بيا إذا كان ذلك لصالحو".
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