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الخبر الرئيس:
يشف حممة ىدـ تطاؿ العديد مف المنشآت في
االحتالؿ ّ

القدس

أبرز العناوين:
" الشؤوف التربوية" تطالب بوقؼ االنتياكات اإلسرائيمية لمعممية التعميمية في القدس ..والمقدسيوف يرفضوف
إغراءات لفرض المنياج اإلسرائيمي

 مخطط لبناء مئات الوحدات االستيطانية في "معاليو أدوميـ"

 الشروع في بناء خط سكة حديد يصؿ الدولة العبرية بالسعودية

عددا مف القادة العرب ..وأنباء عف لقاء بيف ابف سمماف ونتنياىو في
 فريؽ ترمب لػ "صفقة القرف" يمتقي ً
األردف
 قناة إسرائيمية :الواليات المتحدة تجمد مساعداتيا لمسمطة بشكؿ كامؿ

 خطة ترمب حسب "ىآرتس" :أبو ديس عاصمة لفمسطيف وبقاء البؤر االستيطانية
 استيطاف بالجممة في القدس ..ماذا كشؼ الخبير خميؿ التفكجي؟
***

شؤون المقدسات:
مستوطنوف يقتحموف باحات األقصى ..ومسؤوؿ باألوقاؼ يطرد مرابطات واجيف المستوطنيف:
مستوطنا اقتحموا
أفاد مسؤوؿ اإلعالـ في دائرة األوقاؼ ،فراس الدبس يوـ األربعاء ( ،)6/20بأف 67
ً
المسجد األقصى خالؿ الجولة الصباحية بحماية الشرطة اإلسرائيمية .وقد نفّذ عدد مف المستوطنيف
طقوس تممودية شممت البكاء عمى جدراف األقصى ،في حيف أبعدت قوات االحتالؿ حراس المسجد عف
محيط المستوطنيف.
مستوطنا ،يوـ الخميس ( ،)6/21المسجد األقصى المبارؾ ،مف جية باب المغاربة،
واقتحـ أكثر مف 80
ً

بحراسة مشددة مف قبؿ قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،ونفذوا جوالت مشبوىة واستف اززية فيو .وتعمد
المستوطنيف التشويش عمى مجموعة مف النساء كف يقرأف القرآف في باحات المسجد األقصى ،وشتموىف
ساكنا لردعيـ.
وحارسات األقصى ،بألفاظ نابية ،فيما لـ تحرؾ شرطة االحتالؿ ً

مصور بثو نشطاء فمسطينيوف عمى مواقع التواصؿ االجتماعي قياـ
وفي تصرؼ غريب ،أظير تسجيؿ
ّ
مدير عاـ أوقاؼ القدس المحتمة عزاـ الخطيب بطرد مرابطات فمسطينيات مف ساحات المسجد األقصى،
يتصديف القتحاـ عشرات المستوطنيف .لمشاىدة التصوير :اضغط ىنا
كف
ّ
ّ

عبرت مؤسسة القدس الدولية عف رفضيا المطمؽ لتصرؼ الشيخ عزاـ الخطيب مدير أوقاؼ القدس
و ّ

وشؤوف المسجد األقصى المبارؾ ،وصراخو بوجو حارسات األقصى لرفضيف إفساح المجاؿ لممستوطنيف.
وأضافت المؤسسة :ننظر بعيف الريبة إلى مشاركة مدير دائرة األوقاؼ اإلسالمية في القدس في مخطط
تعا القتحامات المستوطنيف .كما عبرت عف
حراسو بما يؤدي إلى ترؾ المسجد مر ً
إفراغ األقصى مف ّ
توجسيا مف أف يكوف ما قاـ بو مدير األوقاؼ بما يمثّؿ مف خالؿ تبعية دائرة األوقاؼ لألردف بداية تراجع

الرسمي أماـ ضغوطات تمرير ما يسمى بػ"صفقة القرف" التي تتضمف كما يبدو التسميـ
الموقؼ األردني
ّ
لألمر الواقع المتمثؿ بتدخؿ االحتالؿ اإلسرائيمي في كؿ شؤوف المسجد األقصى وصوًال إلى سيطرتو
تحمؿ الضغوط .وطالبت األردف
الكاممة عميو وفرض المشاريع التيويدية فيو بحجة أف األردف ال يستطيع ّ
بموقؼ رسمي واضح يدحض ىذه اليواجس ،ويؤكد عمميًّا تمسؾ األردف بدوره التاريخي في القدس
أف ىذا
أي دور مشبوه يضعؼ سمطة دائرة األوقاؼ وموظفييا في القدس .ورأت ّ
واألقصى ،ويرفض ّ

التصرؼ يسيء إلى تاريخ دائرة األوقاؼ اإلسالمية في القدس التي كانت وال تزاؿ عقبة في وجو االحتالؿ

2

تمنع سيطرتو الكاممة عمى األقصى .وطابت كذلؾ و ازرة األوقاؼ والشؤوف والمقدسات اإلسالمية في
ورد االعتبار لحارسات األقصى ،وبذؿ كؿ الجيود
األردف باتخاذ اإلجراءات الكفيمة بمحاسبة مف أخطأ ّ
لدعميف.
ّ

مف جيتيا استنكرت دائرة األوقاف اإلسالمية وشؤون المسجد األقصى ما أقدمت عميو مجموعة مف

غالة المتطرفيف الييود مف اعتداء صارخ وبحماية شرطة االحتالؿ بحؽ حارسات المسجد األقصى
المبارؾ أثناء تأديتيف واجبيف في ساحات المسجد .وحذرت الدائرة ،في بياف ليا ،مف التحريض اإلعالمي
المستمر ضد موظفييا ،خاصة حراس وحارسات المسجد مف قبؿ الجماعات الييودية المتطرفة .وأكدت
دائرة األوقاؼ اإلسالمية حرصيا المطمؽ عمى الحفاظ عمى سالمة موظفي وموظفات الدائرة خاصة
حارسات المسجد األقصى .واعتبرت الدائرة أف نشر ىذا الفيديو في ظؿ الظروؼ العصيبة التي يتعرض
ليا المسجد األقصى المبارؾ يأتي في سياؽ تشويو الحقائؽ والتحريض والمزاودة ضد دائرة األوقاؼ
اإلسالمية وادارتيا وموظفييا.
وأدى عشرات اآلالؼ مف المصميف صالة الجمعة ( )6/22في األقصى في األقصى ،رغـ إجراءات
االحتالؿ المشددة .أكد خطيب المسجد األقصى المبارؾ الشيخ يوسؼ أبو اسنينة أف المسجد األقصى
مسجد إسالمي لممسمميف وحدىـ ،ووصؼ األوضاع بالصعبة ،وقاؿ :في كؿ يوـ تزداد صعوبة ،وشدة؛
فاالقتحامات مستمرة ومستفزة .وأشار إلى دخوؿ المستوطنيف بحماية قوات االحتالؿ وعمميات االعتراض
عمى الحراس والموظفيف والحارسات في ساحات المسجد االقصى غير مبرر ،وتضييؽ لمخناؽ عمى
المصميف.
ونقمت "قدس برس" عف شيود عياف أف  73مستوطناً ييودياً اقتحموا المسجد األقصى صباح األحد
المقتحموف بالصالة وأداء بعض الطقوس التممودية عند الجية الشرقية لممسجد
( ،)6/24قاـ خالليا ُ
األقصى .وأوضح الشيود أف بعض عناصر القوات الخاصة رافقت المستوطنيف خالؿ جولتيـ ،حتى
خروجيـ مف "باب السمسمة" .كما جدد العشرات مف المستوطنيف يوـ اإلثنيف ( )6/25اقتحاماتيـ لممسجد
األقصى المبارؾ خالؿ الفترة الصباحية مف جية باب المغاربة ،وسط حراسة مكثفة مف شرطة االحتالؿ.

3

واقتحـ  73مستوطنا ،بينيـ  30مف طمبة المعاىد التممودية ،يوـ الثالثاء ( ،)6/26المسجد األقصى
المبارؾ مف باب المغاربة بحراسات مشددة مف قوات االحتالؿ الخاصة .وكاف حراس المسجد أحبطوا يوـ
اإلثنيف محاولة عقد قراف جديدة لممستوطنيف في المسجد األقصى.

صحيفة القدس المقدسية +موقع "عربي+"21المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات
الفمسطينية "وفا"2018/6/26 ،
شؤون المقدسيين:
بدويا في الخاف األحمر:
فعالية جماىيرية لمتصدي لقرار تيجير 450
تجمعا ً
ً

نظّمت القوى الوطنية واإلسالمية مساء السبت ( ،)6/23فعالية جماىيرية لحماية أىالي الخاف األحمر

بدويا في الخاف األحمر
عمى مشارؼ القدس المحتمة ،مف محاوالت االحتالؿ اقتالع وتيجير 45
تجمعا ً
ً

مف مواقعيـ .وتجمع أكثر مف  300متضامف مف مختمؼ محافظات الضفة بما فييا القدس المحتمة،
إضافة إلى ممثميف عف كافة الفصائؿ وألواف الطيؼ الفمسطيني لممشاركة في ىذه الفعالية.
ودعا عضو المجمس الثوري لحركة فتح عف محافظة القدس عدناف غيث سمطات االحتالؿ إلى مراجعة
استراتيجياتيا وسياساتيا العنصرية قائالً" :عمى العالـ أف يدرؾ أف ىذا الشعب الصامد المرابط لف يستسمـ
وسيقؼ في وجو الظمـ والعدواف ويمجـ ىذه العنصرية ،وشعبنا حي وباؽ ورسالتو رسالة حؽ وعدؿ ،وعمى
العالـ أف يقؼ إلى جانب الحؽ والعدؿ ويقوؿ لمظالـ كفى ،ويساند تطمعات الشعب الفمسطيني في الحرية
وتقرير المصير ،واقامة دولتو المستقمة وعاصمتيا القدس".

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/6/24 ،
"الشؤوف التربوية" تطالب بوقؼ االنتياكات اإلسرائيمية لمعممية التعميمية في القدس ..والمقدسيوف يرفضوف
إغراءات لفرض المنياج اإلسرائيمي:
جدد أولياء أمور الطمبة الفمسطينييف في القدس رفضيـ فرض المنياج اإلسرائيمي عمى مدارس المدينة
رغـ اإلغراءات التي تموح بيا بمدية االحتالؿ المشرفة عمى ىذه المدارس .وجاء في بياف المجنة المركزية
لمجان أولياء األمور في بمدة سمواف جنوب المسجد األقصى أف اليجمة تشتد ضد سكاف القدس بما في
ذلؾ استيداؼ التعميـ الفمسطيني في المدينة ومحاولة إدخاؿ وفرض المنياج اإلسرائيمي عمى الطالب مف
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خالؿ إزالة كؿ العقبات التي يعاني منيا التعميـ في القدس ،وأىميا نقص الغرؼ الصفية ،وعدـ وجود
بنية تحتية تستوعب تجمع المدارس في منطقة واحدة ،وعدـ وجود مختبرات في المدارس ،وعدـ توفر
وخصوصا المغة العبرية.
معمميف مختصيف في بعض المواد التدريسية
ً

وطالب البياف أىالي القدس ،وخاصة حي سمواف المستيدؼ بشكؿ مباشر ،بنبذ ىذا التوجو البمدي

لالحتالؿ ،والتمسؾ بالموقؼ الوطني والديني برفض المنياج اإلسرائيمي .وطالب أولياء األمور األىالي
بمقاطعة المدارس الجديدة التي سيتـ افتتاحيا في مناطؽ "الشياح" و"رأس العمود" و"شعفاط" ألنيا مدارس
لممنياج اإلسرائيمي .وعبروا عف رفضيـ إدخاؿ المواد المينية إلى المدارس "ألنيا ستعمؿ عمى إضعاؼ
التعميـ األكاديمي ،وبذلؾ ينجح االحتالؿ في تجييؿ الطالب ،واإلبقاء عمى الفوضى والتسرب في
المدارس".
ويتنازع التعميـ في القدس مرجعيات عدة بينيا بمدية االحتالؿ ،والقطاع الخاص ،واألوقاؼ ،وأونروا ،وفي
جميع األحواؿ يعاني الطمبة مف مشاكؿ عديدة بينيا نقؿ الصفوؼ الدراسية ومحاوالت فرض المنياج
اإلسرائيمي .ويقدر عدد طالب المدارس في القدس بأكثر مف  85ألؼ طالب وطالبة ،يدرسوف في أكثر
مف  90مدرسة.
وفي السياؽ ،ح ّذرت جامعة الدول العربية مف مخطط اسرائيمي الستيداؼ العممية التعميمية والمنياج
الفمسطيني .وقاؿ األميف العاـ المساعد لشؤوف فمسطيف واألراضي العربية المحتمة في جامعة الدوؿ
العربية السفير سعيد أبو عمي ،أماـ أعماؿ الدورة الػ 78لمجمس الشؤوف التربوية ألبناء فمسطيف ،التي
افتتحت يوـ األحد ( ،)6/24إف التعميـ ىو العامؿ الرئيس في الصمود والتصدي لالنتياكات االسرائيمية
المتصاعدة عمى طريؽ إنياء االحتالؿ واستكماؿ بناء مؤسسات دولتو المستقمة وصياغة غده المشرؽ.
وطالب الوكيؿ المساعد لمشؤوف االدارية والمالية واألبنية والموازـ بو ازرة التربية والتعميـ الدوؿ العربية،
رئيس وفد دولة فمسطيف ،فواز مجاىد بدعـ التعميـ في فمسطيف مف خالؿ تقديـ الدعـ المادي وتوفير
المنح والبعثات لطمبة القدس خاصة الستكماؿ دراستيـ الجامعية ،ألنيـ يتعرضوف لمكثير مف عوامؿ
الجذب االسرائيمية والعمؿ عمى وقفيا مف مصادرىا.
وطالب مجمس الشؤون التربوية ألبناء فمسطين في الدول العربية في توصياتو يوـ الثالثاء (،)6/26
المنظمات الدولية بوقؼ االنتياكات االسرائيمية الخطيرة لمعممية التعميمية في القدس .ودعا المجمس
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المنظمات الدولية ذات العالقة بالتعميـ إلى التنسيؽ مع و ازرة التربية والتعميـ العالي لتنفيذ المشروعات
الخاصة بتمبية احتياجات قطاع التعميـ في مدينة القدس المحتمة ،ومطالبتيا بالعمؿ مع كافة المنظمات
الدولية ذات العالقة بحقوؽ اإلنساف لمضغط عمى الدولة العبرية لوقؼ انتياكاتيا الخطيرة لمعممية التعميمية
في المدينة المحتمة.
كما دعا المجمس األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية لمواصمة مخاطبة الدوؿ العربية والمنظمات
والمؤسسات المالية العربية واإلسالمية ،لتقديـ الدعػـ المػالي الالزـ لو ازرة التربية والتعميـ العالي في دولة
فمسطػيف لممساىمة في تطوير المناىج التربوية وطباعة الكتب المدرسية بما يحقؽ جودة التعميػـ دعمػا
لمعممية التربوية والتعميمية الفمسطينية في مواجية اليجمة اإلسرائيمية المتواصمة عمى ىذه المناىج ،ودعوة
الدوؿ العربية إلى تبني برامج ومشاريع ريادية لدعـ العممية التعميمية التعممية في مدينة القدس المحتمة.
ودعا االجتماع ،الى مواصمة دعوة الدوؿ والجامعات والمنظمات العربية واإلسالمية لتوفير منح دراسية
جامعية ودراسات عميا خاصة بالمحرريف مف األسرى والمعتقميف الفمسطينييف والعرب مف سجوف االحتالؿ
اإلسرائيمي ،كما دعا اتحاد الجامعات العربية لمواصمة جيوده البناءة في توفير المنح والمقاعد الدراسية
ألبناء دولة فمسطيف ،خاصة في مجاؿ الدراسات العميا والبحث العممي وعممو المتواصؿ لتشجيع التوأمة
بيف الجامعات الفمسطينية والعربية .وطالب باستمرار دعوة المنظمات العربية واإلسالمية والدولية مواصمة
بذؿ جيودىا لدعـ المؤسسات التعميمية في القدس المحتمة بمختمؼ األشكاؿ لمواجية العقبات والعوائؽ
التي تضعيا سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي ،وتوفير األمواؿ الالزمة لمباف مدرسية جديدة تنفيذا لخطط و ازرة
التربية والتعميـ العالي الفمسطينية بيذا الشأف ،ومواجية المحاوالت اإلسرائيمية الرامية لتيويد مدينة القدس
المحتمة وتغيير المنياج العربي الفمسػطيني فييا.
كما دعا ،مؤسسات التربية والتعميـ العالي العربية واإلسالمية المختصة لتعزيز مناىجيا التعميمية بمواد
إضافية ذات عالقة بتاريخ فمسطيف عامة والقدس المحتمة خاصة تصدياً لممحاوالت اإلسرائيمية في تزوير
التاريخ .ورحب االجتماع ،بالخطة االستراتيجية لتطوير قطاع التعميـ  2022–2017التي أعدتيا و ازرة
التربية والتعميـ العالي في دولة فمسطيف ،ودعوة الدوؿ العربية والمنظمات العربية واإلسالمية لتوفير الدعـ
الالزـ لتنفيذىا.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/6/26 ،
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يشف حممة ىدـ تطاؿ العديد مف المنشآت في القدس:
االحتالؿ ّ

ىدمت جرافات االحتالؿ في ساعة مبكرة مف يوـ األربعاء ( ،)6/20من ًزال في قرية قمنديا شماؿ القدس
عمما أف صاحب المنزؿ حصؿ عمى قرار مف المحكمة "العميا" اإلسرائيمية بمنع
بحجة عدـ الترخيصً .

مبنى قيد اإلنشاء في بمدة أبو ديس شرؽ القدس المحتمة،
ىدـ منزلو .كذلؾ ىدمت جرافات االحتالؿ
ً
بذريعة قربو مف الجدار الفاصؿ.
كما ىدمت جرافات تابعة لبمدية االحتالؿ في القدس المحتمة بوابة عمى مدخؿ ساحة مخصصة لمحافالت
في حي وادي الجوز القريب مف سور القدس التاريخي .وأزالت كذلؾ السمؾ الشائؾ عمى مدخؿ منزؿ
عائمة عمرو بنفس المنطقة ،بحجة أنو "غير قانوني" .وأفاد مركز معمومات وادي حموة ،بأف سمطات
االحتالؿ اإلسرائيمي أزالت بوابات حديدية لمخزف تابع لعائمة أبو ىدواف في بمدة سمواف جنوب المسجد
األقصى المبارؾ .وكاف االحتالؿ استولى عمى المخزف في وقت سابؽ.
جمدت ما تسمى "دائرة اإلجراء" اإلسرائيمية ،قرار إخالء عائمة المواطف المقدسي جواد
مف جية أخرىّ ،

أبو اسنينة مف منزليا في حي بطف اليوى (الحارة الوسطى) ،ببمدة سمواف جنوب المسجد األقصى ،إضافة
البت النيائي بقضية العقار الذي ُس ّرب
إلى دفع  19ألؼ شيقؿ بدؿ "إيجار المنزؿ لثالث سنوات" ،لحيف ّ
لممستوطنيف عاـ  .2015وبعد سماع المحامي وزوجة المواطف أبو اسنينة جمدت المحكمة قرار اإلخالء،
البت بالقضية.
وطالبت العائمة بإيداع مبمغ  30ألؼ شيقؿ في خزينة المحكمة لحيف ّ

فيما أجبرت بمدية االحتالؿ ،يوـ األحد ( ،)6/24المواطف أسعد شويكي مف سكاف حي وادي ياصوؿ
ببمدة سمواف جنوب األقصى المبارؾ عمى ىدـ منزلو ذاتيًّا بحجة البناء دوف ترخيص .وشرعت آليات
وطواقـ تابعة لسمطات االحتالؿ ،تحرسيا قوة عسكرية معززة ،صباح اإلثنيف ( ،)6/25بتجريؼ وىدـ
عدد مف المشاتؿ والمنشآت الزراعية عمى الشارع الرئيس في بمدة حزما شماؿ شرؽ القدس المحتمة ،بحجة
"عدـ الترخيص" .بينما أحبط سكاف منطقة ُكّبانية أـ ىاروف ،في حي الشيخ جراح في مدينة القدس

المحتمة ،يوـ اإلثنيف ،محاولة قوات االحتالؿ ،السيطرة عمى مبنييف في المنطقة .وانسحبت قوات االحتالؿ
مف المكاف بعدما طالبيا األىالي بإبراز قرار "المحكمة" القاضي بإخالء العقاريف ،وىو ما لـ يكف
بحوزتيا.
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وشرعت عائمتاف مقدسيتاف يوـ الثالثاء ( )6/26مف بمدة سمواف جنوب المسجد األقصى المبارؾ ،وصور
باىر جنوب شرؽ القدس المحتمة ،بيدـ ثالثة منازؿ بعد تفريغيا مف األثاث ،بضغط مف بمدية االحتالؿ
في القدس والتي أصدرت ق اررات سابقة بيدـ ىذه المنازؿ بحجة البناء دوف ترخيص .كما شرعت جرافات
تابعة لبمدية االحتالؿ في القدس ،معززة بقوة عسكرية ،بيدـ منزؿ في حي بيت حنينا بحجة البناء دوف
ترخيص.
كما ىدمت بمدية االحتالؿ موقفًا لممركبات يعود لعائمة المواطف إياد رمضاف بحي وادي حموة ،في بمدة
سور مف صفائح
سمواف ،بحجة عدـ الترخيص .وفي السياؽ ذاتو ،ىدمت جرافات بمدية االحتالؿ ،اليوـ ًا
"زينكو" في حي الطور/جبؿ الزيتوف المطؿ عمى القدس القديمة .الى ذلؾ ،جرفت آليات بمدية االحتالؿ

الميددة باالستيالء عمييا ،كاف األىالي شقوىا مؤخ اًر لموصوؿ إلى أراضييـ،
طرقاً زراعية تخدـ األراضي
ّ
في بمدة العيسوية في القدس.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+صحيفة القدس المقدسية،
2018/6/26
مواجيات في أحياء القدس المحتمة وتضييؽ عمى المقدسييف:
حاجز لتفتيش المركبات قرب مسجد الفاتح في
ًا
نصبت شرطة االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ األربعاء (،)6/20

كبير مف مركبات المواطنيف،
عددا ًا
حي رأس العمود ،في بمدة سمواف جنوب المسجد األقصى ،أوقفت ً
ّ
وفتشتيا.
واقتحمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ األحد ( ،)6/24مخيـ "شعفاط" لالجئيف الفمسطينييف الواقع
عددا مف المنازؿ ،وفتشتيا بشكؿ دقيؽ ،وخربت محتوياتيا .فيما اقتحمت
شمالي القدس المحتمة ودىمت ً

قوات االحتالؿ بمدة حزما فجر اإلثننيف ( )6/25ومنعت المواطنيف التوجو إلى مساجد البمدة ألداء صالة
الفجر.

المركز الفمسطيني لإلعالـ وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/6/25 ،
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ويفرج عف آخريف:
ويبعد ُ
االحتالؿ يمدد توقيؼ عدد مف المقدسييفُ ..

قررت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ اإلثنيف ( ،)6/25اإلفراج عف الكاتب الصحفي راسـ عبيدات
عاما) مف سكاف حي جبؿ المكبر جنوب شرؽ القدس المحتمة والذي اعتقؿ لمشاركتو بحفؿ نظمتو
(ً 60
جمعية الصداقة الفمسطينية الروسية ،بشروط عدة منيا ،الحبس المنزلي لمدة اسبوع ،وكفالة مالية بقيمة
يوما،
 1500شيقؿ ،وأخرى مع وقؼ التنفيذ بقيمة  5آالؼ شيقؿ ،وعدـ االشتراؾ بأي مظاىرة لمدة ً 30

يوما.
وعدـ التحدث مع أي شخص لو عالقة بالموضوع لمدة ً 40

كذلؾ أفرجت شرطة االحتالؿ االسرائيمية ظير اإلثنيف عف الوزير السابؽ حاتـ عبد القادر ،عضو
المجمس الثوري في حركة فتح ،وذلؾ بعد احتجاز وتحقيؽ معو استمر أربع ساعات .وقاؿ عبد القادر ،إف
التحقيؽ معو تركز حوؿ مشاركتو في احتفاؿ اليوـ الوطني لروسيا الذي اقامتو جمعية الصداقة الروسية
الفمسطينية .واشار الى اف المحققيف ادعوا باف اقامة ىذا االحتفاؿ في مدينة القدس مف شأنو اف يكرس
سيادة فمسطينية عمى مدينة القدس ،ويمس بالسيادة االسرائيمية عمى المدينة ،موضحا اف المحققيف حاولوا
بمختمؼ الطرؽ توجيو تيمة التضامف مع منظمة وصفوىا بػ "االرىابية" إال أف نتائج التحقيؽ لـ تتمخض
عف أي شيء لتوجيو الئحة اتياـ ضده.

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/6/25 ،
االحتالؿ يعتقؿ عدداً مف المقدسييف:
قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،مساء األربعاء وفجر الخميس ( ،)6/21رئيس نادي جبؿ الزيتوف،
اعتقمت ّ
عضو اتحاد كرة القدـ الفمسطيني سابقا عبد اهلل الكسواني ،بعد دىـ منزلو ،في حي الطور /جبؿ الزيتوف
عاما)
المطؿ عمى القدس القديمة .فيما اعتقمت تمؾ القوات الناشط والكاتب المقدسي راسـ عبيدات (ً 60
ُ
مف سكاف حي جبؿ المكبر ،بعد دىـ منزلو.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/6/21 ،
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عريقات :المجنة التنفيذية تدعـ موقؼ أبناء ومؤسسات القدس عدـ المشاركة في االنتخابات بمدية
االحتالؿ
أكد أميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية صائب عريقات ،أف المجنة التنفيذية تؤكد دعميا
المطمؽ لمموقؼ التاريخي الثابت والصامد ألبناء شعبنا ومؤسساتو في القدس المحتمة بشأف عدـ المشاركة
في انتخابات بمدية االحتالؿ المزمعة في شير تشريف األوؿ/أكتوبر القادـ في القدس المحتمة ،ورفضيا
الصارـ لمنح الشرعية لمدولة العبرية باعتبارىا السمطة القائمة باالحتالؿ ،أو الشراكة في فرض وتنفيذ
سياسات االحتالؿ االستعمارية العنصرية عمى المدينة المقدسة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/6/26 ،
شؤون االحتالل:
أرداف يسعى لتوفير الحصانة لشرطة االحتالؿ مف دعاوى المقدسييف:
ذكرت صحيفة "ىآرتس ،بأف وزير األمف الداخمي اإلسرائيمي غمعاد إرداف يسعى بالتنسيؽ مع النيابة
العامة ووزيرة القضاء أييميت شاكيد ،عمى تعديؿ قانوف يوفر ألفراد الشرطة ،خاصة عناصر "حرس
الحدود" ،الحماية مف دعاوى أضرار حصمت أثناء "عمؿ حربي" .وجاءت المبادرة عقب دعاوى مدنية
قدميا فمسطينيوف مف القدس المحتمة ضد االحتالؿ ،وذلؾ لتضررىـ وممتمكاتيـ مف عمميات عناصر
"حرس الحدود" خالؿ تظاىرات أو محاولة تنفيذ عممية ،رغـ أنو لـ يكف ليـ أية عالقة بذلؾ .تجدر
اإلشارة إلى أف قوانيف االحتالؿ توفر ،الحصانة ألفراد الشرطة ،وبضمنيـ عناصر "حرس الحدود" ،في
الضفة الغربية ،باستثناء القدس المحتمة.
وأضافت الصحيفة أف شرطة االحتالؿ واجيت في السنة األخيرة نحو  10دعاوى قدميا مقدسيوف ،أكدوا
فييا أنيـ تضرروا نتيجة عمؿ قوات "حرس الحدود" .وأشارت إلى أف أجيزة االحتالؿ تتوقع موجة دعاوى
قضائية مف جانب مقدسييف ،وذلؾ في أعقاب المواجيات التي وقعت بينيـ وبيف قوات االحتالؿ في
القدس في السنوات األخيرة.

صحيفة القدس المقدسية2018/6/21 ،
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مخطط لبناء مئات الوحدات االستيطانية في "معاليو أدوميـ"
مجددا الضوء األخضر
كشفت أسبوعية "يروشاليـ" أف إدارة الرئيس األميركي دونالد ترمب أعطت
ً

لالحتالؿ االسرائيمي لمبناء االستيطاني في األراضي المحتمة ،مشيرةً إلى أف ما تسمى و ازرة اإلسكاف
والبناء االسرائيمية نشرت مناقصة لبناء  459وحدة استيطانية في "معاليو أدوميـ" في إطار مشروع "سعر

مخفض لممساكف" ،ووفقاً لممناقصة ستقاـ المباني في خمس قطع أراض مختمفة.
وكاف أفيغدور ليبرماف وزير األمف االسرائيمي أعمف بأف سيعمؿ عمى مصادقة المجمس األعمى لمتنظيـ
والبناء في اإلدارة المدنية عمى بناء حوالي  2500وحدة سكنية جديدة في إطار بناء فوري ،وبأنو صادؽ
عمى بدء إجراءات تنظيـ لحوالي  1400وحدة سكنية أخرى في أكثر مف  30مستوطنة في الضفة
الغربية.
مف جية ثانية ،فإنو مف المتوقع إسكاف المشروع األعمى سع اًر في الدولة العبرية ،في مستوطنة "جبعات
زئيؼ" ىذا العاـ .وذكرت أسبوعية "كوؿ ىعير" العبرية أف المجنة الموائية لمتنظيـ والبناء في القدس أجرت
األسبوع الماضي مداوالت إلحراز تقدـ عمى إقامة حي سكني جديد عمى "التمة البيضاء" الواقعة داخؿ
األراضي المحتمة عاـ  48والقريبة مف قرية الولجة ،يتضمف خمسة آالؼ وحدة استيطانية.

المركز الفمسطيني لالعالـ2018/6/23 ،
الشروع في بناء خط سكة حديد يصؿ الدولة العبرية بالسعودية:
كال مف رئيس حكومة االحتالؿ،
كشفت قناة التمفزة اإلسرائيمية الثانية ،مساء السبت ( ،)6/23عف أف ً
فور في تدشيف
بنياميف نتنياىو ،ووزير المواصالت واالستخبارات ،يسرائيؿ كاتس ،اتفقا عمى الشروع ًا

خطة سكة حديدية تصؿ الدولة العبرية بالسعودية .وأشارت دانس فايس ،معمقة الشؤوف السياسية في
القناة ،إلى أف الخط سيمر بمدينة جنيف ،أقصى شماؿ الضفة الغربية ،والمعبر الحدودي مع األردف،
ويندفع مف ىناؾ ليصؿ إلى السعودية .وشددت فايتس عمى أف إدارة ترمب وراء المشروع ،مشيرة إلى أنيا
تيدؼ مف ورائو إلى تعزيز التواصؿ بيف "الدوؿ المعتدلة" في المنطقة وتمكينيا مف مواجية الخطر
اإليراني.
وعرضت القناة فيديو يظير سير خط السكة الحديدية ،أعده ديواف نتنياىو ،وو ازرة المواصالت اإلسرائيمية،
إذ أشار الفيديو إلى أف الخط سيسيـ في ربط أوروبا بدوؿ الخميج ،ويقمص مف الحاجة لمعبور عبر قناة
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السويس ومضيؽ باب المندب .وحسب الفيديو ،فإنو يتوقع أف تبمغ قيمة التبادؿ التجاري عبر الخط
الجديد  250مميار دوالر بحموؿ عاـ .2030
مستقبال مف خالؿ ربطو بدوؿ الخميج ،كما سيعزز الواقع
وحسب الخطة ،فإف الخط الجديد سيخدـ العراؽ
ً
االقتصادي في مناطؽ السمطة الفمسطينية ،لجية تحسيف حركة التبادؿ التجاري بيف السمطة والدولة
العبرية .ويتضح أف المشروع سيمثؿ ضربة استراتيجية كبيرة لألمف القومي المصري ،حيث إنو سيفضي
المس بمكانة قناة السويس ،ويقمص مف حركة النقؿ البحري خالليا.
إلى ّ

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/6/24 ،

ىؿ تعد سمطات االحتالؿ صفقة "خروج آمف" لنتنياىو مف الحياة السياسية؟
كشفت صحيفة "جيروزاليـ بوست" عف توجو لممدعي العاـ في الدولة العبرية إللغاء تقديـ الئحة اتياـ
بحؽ رئيس حكومة االحتالؿ بنياميف نتنياىو ،مقابؿ عدـ ترشحو لالنتخابات المقبمة كرئيس لحزب
"الميكود" .وقاؿ المحامي "يونا جيرمي" صباح اإلثنيف ( ،)6/25إنو مف المحتمؿ أف يتـ إلغاء الئحة
االتياـ كمحاولة مف المدعي العاـ إعطاء فرصة لنتنياىو لمخروج مف الحياة السياسية باحتراـ.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/6/25 ،
التفاعل مع القدس:
عددا مف القادة العرب ..وأنباء عف لقاء بيف ابف سمماف ونتنياىو في
فريؽ ترمب لػ "صفقة القرف" يمتقي ً
األردف:

لمبعوثي الرئيس االميركي دونالد ترمب
قاؿ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،يوـ الخميس(،)6/21
ّ
حاليا بجولة في الشرؽ األوسط ،إف مصر تؤيد "تسوية عادلة وشاممة لمنزاع االسرائيمي
المذيف يقوماف ً
الفمسطيني طبقًا لممرجعيات الدولية وعمى أساس ح ّؿ الدولتيف وفقاً لحدود  ،1967مع شرقي القدس
عاصمة لدولة فمسطيف" .وأكد السيسي عمى "الجيود التي تبذليا مصر إلتماـ عممية المصالحة الفمسطينية
وتيدئة األوضاع في غزة ،وما تقوـ بو مف إجراءات لتخفيؼ المعاناة التي يتعرض ليا سكاف القطاع
ومنيا فتح معبر رفح طواؿ شير رمضاف" كما جاء في البياف.
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بدورىا ،اعمنت السفارة األميركية لدى القاىرة في بياف أنو "استكماالً لمناقشات سابقة ،تـ بحث زيادة
التعاوف بيف الواليات المتحدة ومصر ،والحاجة إلى تيسير تقديـ المساعدات اإلنسانية لغزة" .كما تطرؽ
االجتماع مع السيسي إلى "جيود إدارة ترمب لتسييؿ السالـ بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف".
وفي سياؽ متصؿ التقى أمين سر منظمة التحرير الفمسطينية صائب عريقات ومدير المخابرات
الفمسطينية المواء ماجد فرج يوـ الخميس وزير الخارجية الألردني لالطالع عمى ما يحممو موفد ترمب لػ
"صفقة القرف" .وأطمع الجانب األردني نظيره الفمسطيني عمى اتصاالت وتحركات المممكة التي يقودىا
العاىؿ األردني الممؾ عبداهلل الثاني إلسناد الشعب الفمسطيني ولكسر االنسداد السياسي وفؽ أسس تطمؽ
جيدا فاعالً لتحقيؽ "حؿ الدولتيف" وتمبية جميع الحقوؽ المشروعة لمشعب الفمسطيني .واتفؽ الجانباف عمى
ً

إدامة التواصؿ والتنسيؽ.

فيما انتيى بعد ظير الجمعة ( ،)6/22لقاء جمع رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو مع جاريد
كوشنير المستشار الخاص لمرئيس األميركي دونالد ترمب ،والمبعوث الخاص "لعممية السالـ في الشرؽ
استمر أربع
األوسط" جيسيوف غرينبالت .وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت" ،فإف االجتماع الذي
ّ
إعالمية فإف
ساعات ،ناقش بعض القضايا السياسية الميمة ،دوف الكشؼ عف تفاصيميا .وبحسب تقارير
ّ

ستستمر يوميف في الدولة العبرية ،في مسعى أمريكي لمتوصؿ إلجماع دولي
لقاءات مستشاري ترمب
ّ
حوؿ اآلراء بشأف خطة "سالـ إقميمية" ،دوف لقاءات مع القيادة الفمسطينية.

وكشفت صحيفة "معاريف" العبرية ،مساء الجمعة ،عف لقاء سري جمع ولي العيد السعودي ،محمد بف
عماف ،يوـ اإلثنيف
سمماف ،برئيس حكومة االحتالؿ بنياميف نتنياىو ،في األردف أثناء زيارة األخير إلى ّ

الماضي .وذكرت الصحيفة أف "بف سمماف التقى نتنياىو في القصر الممكي األردني ،عمى ىامش زيارة
جاريد كوشنر صير الرئيس األمريكي دونالد ترمب إلى الدولة العبرية ،بصحبة المبعوث األمريكي لمشرؽ
األوسط ،جيسوف غرينبالت".
وقاؿ الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيؿ أبو ردينة ،إف الجوالت األميركية المتعددة لممنطقة ،واستمرار
البحث عف أفكار أو االعداد لصفقة أو خطة ،متجاوزة القيادة الفمسطينية وموقفيا الثابت مف القدس
واقامة الدولة الفمسطينية وقضية الالجئيف ،لف تؤدى سوى إلى طريؽ مسدود .وأكد الناطؽ الرسمي باسـ
أمور ال يمكف وزنيا بالذىب والمساعدات االنسانية،
الرئاسة "أنو رغـ ثقؿ االعتبارات اإلقميمية ،فإف ىناؾ ًا
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وحموؿ تحاوؿ أف تختصر مواجية تاريخية عمرىا أكثر مف مائة عاـ" .وختـ أبو ردينة بالقوؿ" ،أف
المطموب بعد انتياء جوالت الوفد األميركي لممنطقة ،أف تدرؾ االدارة األميركية وتستوعب ضرورة التوقؼ
عف السعي لبدائؿ سياسية وىمية ومشاريع ىدفيا شؽ الوطف الفمسطيني لمنع قياـ دولتنا الفمسطينية ،وأف
السالـ الحقيقي يتطمب االلتزاـ بق اررات الشرعية الدولية القائمة عمى مبدأ حؿ الدولتيف المدعوـ مف
المجتمع الدولي ،إلقامة الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا شرقي القدس عمى حدود العاـ  ،1967مف
خالؿ وضع آلية دولية تعيد التوازف والثقة بإمكانية العودة إلى مسار السالـ الصحيح".
وقاؿ القيادي في حركة حماس أسامة حمداف :إف إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترمب تعمؿ عمى تدمير
مستقبؿ الشعب الفمسطيني مف خالؿ دعميا المطمؽ لػ"دولة" االحتالؿ .وشدد عمى أف مسيرات العودة في
مشير إلى إصرار الحركة عمى سممية المسيرات رغـ
ًا
قطاع غزة ىي "احتجاجات مدنية غير مسمحة"،

العدد الكبير مف الشيداء واإلصابات .وأوضح حمداف أف قوؿ قائد الحركة في غزة يحيى السنوار "إف
سيصمّوف في القدس" كاف رسالة واضحة بإصرار الفمسطينييف عمى استعادة الحقوؽ وتحرير
الفمسطينييف ُ

األراضي الفمسطينية المحتمة.

وكشؼ أمين سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية صائب عريقات ،أف الجولة األميركية التي
شممت عدة دوؿ عربية والدولة العبرية ىدفت إلى شطب وكالة األونروا وقضية الالجئيف ،ومحاولة
الترويج لتغيير النظاـ السياسي في الضفة الغربية ،واسقاط القيادة الفمسطينية وترتيب صفقة مالية لقطاع
غزة بقيمة مميار دوالر إلقامة مشاريع ،أيضا بمعزؿ عف األونروا .وشدد عريقات يوـ السبت (،)6/23
عمى أف الموقؼ العربي كاف موحداً ومتمسكاً بالثوابت ،فيما أف جولة الموفديف األميركييف جاريد كوشنير
وجيسوف غرينبالت؛ جاءت بعدما ظنت اإلدارة األميركية أنيا اسقطت ممؼ القدس .وأشار عريقات إلى
أف التركيز عمى موضوع غزة والحديث عما يسمى أزمة إنسانية "كالـ حؽ يراد بو باطؿ" ويحمؿ أىدافًا
خطيرة في طياتو .وشدد عريقات عمى أف مواجية ىذه المؤامرة األميركية -اإلسرائيمية ال يمكف التصدي
ليا دوف تحقيؽ الوحدة الوطنية.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" ،يوـ اإلثنيف ( ،)6/25إف زعماء دوؿ مصر واألردف والسعودية واإلمارات
أبدوا موافقتيـ عمى طرح اإلدارة األمريكية ،خطتيا المعروفة باسـ "صفقة القرف" .ونقمت الصحيفة عف
كبار في ىذه الدوؿ أبمغوا المبعوثيف األمريكييف جاريد
مصدر إسرائيمي لـ تسمو ،قولو" :إف مسؤوليف ًا
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كوشنر وجيسوف غرينبالت ،بأف دوليـ لف تمنع اإلدارة األمريكية مف طرح خطة السالـ ،حتى بدوف
موافقة رئيس السمطة محمود عباس".
ولفت المصدر أف كوشنر "أوضح في اجتماعاتو مع الرئيس السيسي والممؾ عبد اهلل أف الشعب
الفمسطيني لف يتضرر إذا طرحت خطة السالـ اإلقميمية ،بدوف تعاوف أبو مازف وقيادة السمطة في راـ
اهلل" .وأوضح أف المبعوثيف األمريكييف "سمعا في الدوؿ العربية رسالة موحدة مفادىا أف الدوؿ العربية لف
تمد يدىا لإلضرار بنوعية حياة الفمسطينييف بسبب السموؾ االستراتيجي الخاطئ ألبو مازف ورجالو".
وقالت الصحيفة إف ىذه الدوؿ العربية "مارست ضغوطاً شديدة عمى أبو مازف لوقؼ مقاطعة مبعوثي
ترمب ،وطالبتو عمى األقؿ بمعرفة النقاط الرئيسة لخطة اإلدارة األمريكية ،ووعدت بمنح الفمسطينييف
ضمانات سياسية واقتصادية ألي تحفظات عمى الخطة".
وأكد العاهل األردني عبد اهلل الثاني ،يوـ اإلثنيف ،خالؿ لقائو بالرئيس األميركي دونالد ترمب ،أف "حؿ
الدولتيف" الذي يضمف إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة عمى التراب الوطني الفمسطيني ،وعاصمتيا شرقي
القدس ىو السبيؿ الوحيد إلنياء "الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي" ،ويشكؿ ركيزة أساسية لتحقيؽ األمف
واالستقرار في المنطقة برمتيا .وشدد عبد اهلل الثاني عمى ضرورة تكثيؼ الجيود إلعادة تحريؾ "عممية
السالـ" ،عبر إطالؽ مفاوضات جادة وفاعمة بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف ،وصوالً إلى تحقيؽ "السالـ
مؤكدا أىمية الدور األمريكي بيذا الخصوص.
العادؿ والدائـ"،
ً

المركز الفمسطيني لالعالـ+وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+صحيفة القدس المقدسية،
2018/6/26

قناة إسرائيمية :الواليات المتحدة تجمد مساعداتيا لمسمطة بشكؿ كامؿ
ار بػ "تجميد" مساعداتيا
كشفت قناة " "i24العبرية ،النقاب عف أف الواليات المتحدة األمريكية قد اتخذت قرًا

المدنية لمسمطة الفمسطينية بصورة كاممة .وقالت القناة العبرية يوـ اإلثنيف ( ،)6/25إف ىذه الخطوة تأتي
بعد شيريف مف إقرار الكونغرس قانوف "تايمور فورس" والذي ييدؼ إلى إجبار السمطة الفمسطينية لتوقيؼ
سياساتيا الخاصة بدفع رواتب لألسرى ،وعائالت الشيداء.
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وأوضحت أف األوامر تقضي بأف المساعدات األمريكية لمضفة الغربية وقطاع غزة" ،التي تستفيد منيا
السمطة الفمسطينية بشكؿ مباشر" ،سيتـ تعميقيا .واشترطت واشنطف ،لعودة المساعدات ،التأكد بأف
السمطة الفمسطينية نفذت أربعة شروط وىي؛ توقفيا عف دفع رواتب األسرى ،سحبيا القوانيف التي تجيز
دفع مثؿ ىذه الرواتب ،اتخاذ "خطوات موثوقة" إليقاؼ "اإلرىاب الفمسطيني" ،و"اإلدانة العمنية" والتحقيؽ
في أعماؿ العنؼ.
وأشارت القناة العبرية ،إلى أف الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة لـ تتسمـ
ميزانيتيا لمسنة المالية القادمة ،وبالتالي لف تتمكف مف طرح مشاريعيا لممناقصة .وأكد مسؤوؿ فمسطيني،
مبينا" :إدارة ترمب أبمغت السمطة منتصؼ شير كانوف أوؿ /يناير  2018بأنيا بدأت
ما ورد في التقريرً ،
تعيد النظر في ميزانية المساعدات لمفمسطينييف".

وبمغ إجمالي المساعدات التي طمبتيا و ازرة الخارجية األمريكية لمعاميف  2018و 2019نحو  215مميوف
سنويا مخصصة لمشاريع تيدؼ إلى تعزيز االقتصاد الفمسطيني ،وتطوير البنية التحتية ،وتعزيز
دوالر
ً
وعدت القناة العبرية ،أف تعميؽ ىذه المساعدات يعني أف و ازرة
القدرة المؤسساتية لألىداؼ األخرىّ .

الخارجية لـ تتأكد مف أف السمطة الفمسطينية اتخذت الخطوات التي يطمبيا قانوف "تايمور فورس".
وفي سياؽ متصؿ ،أكدت و ازرة الخارجية األميركية مساء اإلثنيف ،أنو لـ يط أر جديد عمى وضع
المساعدات األميركية المالية لمفمسطينييف .وقاؿ مسؤوؿ طمب عدـ ذكر اسمو ،أف " مساعداتنا ال تستمر
تحت المراجعة ،وليس لدينا أي جديد نعمنو في ىذا الوقت".

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/6/26 ،
روسيا تدرس دعوة األطراؼ الفمسطينية إلنجاز المصالحة:
كشؼ ميخائيؿ بوغدانوؼ الممثل الخاص لمرئيس الروسي إلى الشرق األوسط وبمداف أفريقيا ونائب
وزير الخارجية الروسي ،عف أف بالده تدرس دعوة مختمؼ األطراؼ الفمسطينية إلى طاولة الحوار في
تمييدا لموصوؿ إلى وحدة التمثيؿ الفمسطيني لمواجية
موسكو إلنجاز المصالحة والوحدة الوطنية،
ً

التحديات التي تواجو القضية الفمسطينية .جاء ذلؾ خالؿ لقاء أجراه وفد قيادي مف حركة حماس برئاسة
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عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوؽ ،مع بوغدانوؼ في مقر و ازرة الخارجية الروسية يوـ اإلثنيف
(.)6/25
وفي السياؽ ،قاؿ عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوؽ القوؿ إف "جمسة المناقشات
تناولت كؿ الموضوعات المتعمقة بفمسطيف :الخطة األمريكية ،ومسيرات العودة ،وممؼ الوحدة ،وضرورات
ترتيب مسألة الخالفة الفمسطينية في إطار التماسؾ الفمسطيني ،ومواجية التعنت اإلسرائيمي ،باإلضافة
عموما" .وأوضح أف
إلى العالقات الثنائية مع روسيا ،وموضوع المساعدات لغزة ،والوضع اإلقميمي
ً

الخطة األمريكية ما زالت محاطة بالكتماف ،ولـ تبمغ واشنطف أي طرؼ بتفاصيميا ،بما في ذلؾ الجانب
معتبر أف أسباب التميؿ األمريكي تكمف في إدراؾ واشنطف أنو "ال يوجد أي
ًا
الروسي واألطراؼ اإلقميمية،

طرؼ فمسطيني يمكف أف يقبؿ بيا ،أو بما تسرب عنيا" ،باإلضافة إلى أف "الدولة العبرية ال تريد أف تمزـ
نفسيا باتفاقات مكتوبة ،وواشنطف التي تتبنى الموقؼ اإلسرائيمي ال تريد التسرع بالخروج بصفقة مكتوبة".
وشدد أبو مرزوؽ عمى أنو "ال يمكف التفريط بوحدة الضفة والقطاع ،وحؿ غزة مرفوض بكؿ األشكاؿ التي
يتـ التداوؿ بشأنيا ،بما في ذلؾ عبر آلية توسيع القطاع جنوباً ليشمؿ أراضي مف مصر الشقيقة" .وقاؿ
أبو مرزوؽ إف الحركة تعمؿ لحشد كؿ اإلمكانات والعالقات مع األطراؼ الميمة ،وبينيا روسيا ،لمواجية
ىذا التوجو.

صحيفة القدس المقدسية2018/6/26 ،
"اليونسكو" تعتمد ق ارريف ميميف باإلجماع حوؿ القدس المحتمة والخميؿ
اعتمدت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـ والثقافة "اليونسكو" ،يوـ
الثالثاء( ،)6/26خالؿ اجتماعيا الػ 42المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة ،ق ارريف ىاميف حوؿ
مدينتي القدس المحتمة ،والخميؿ ،باإلجماع .وحاولت سمطات االحتالؿ االسرائيمي متمثمة بوفدىا في
االجتماع ،إسقاط الق ارريف ،وىو ما عجزت عف تحقيقو.
وينص القرار األوؿ المتعمؽ بحالة الحفاظ عمى بمدة القدس القديمة وأسوارىا ،والثاني يخص حالة الحفاظ
عمى بمدة الخميؿ القديمة .ويطالب القرار المتعمؽ بالقدس سمطات االحتالؿ بالكؼ عف االنتياكات التي
مف شأنيا تغيير الطابع المميز لممدينة ،وعميو يبقي القرار القديـ لمقدس وأسوارىا مدرجة عمى الئحة
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التراث العالمي الميدد بالخطر ،وكذلؾ األمر بما يخص بمدة الخميؿ القديمة التي تبقى بسبب االنتياكات
اإلسرائيمية عمى الئحة التراث العالمي الميدد بالخطر أيضاً.

وكالة األنباءو المعمومات الفمسطينية "وفا"2018/6/26 ،
عماف :تقديـ تقرير لممقرر الخاص لحقوؽ االنساف حوؿ انتياكات االحتالؿ بالقدس
ّ

ير لممقرر الخاص لحقوؽ االنساف مايكؿ لينؾ ،حوؿ
قاؿ نائب محافظ القدس عبد اهلل صياـ ،إنو قدـ تقر ًا
االنتياكات االسرائيمية في القدس .وأضاؼ صياـ خالؿ لقائو يوـ الثالثاء ( ،)6/26المقرر الخاص في

عماف بعد منعو مف قبؿ الدولة العبرية دخوؿ فمسطيف ،أنيا المرة الثالثة التي يقدـ بيا
العاصمة األردنية ّ

التقرير الذي يعتبر افادة رسمية حوؿ كافة االنتياكات في المدينة.

وأشار إلى أف التقرير يتناوؿ االنتياكات التي تجري بحؽ المواطنيف في سياؽ ما يتعرض لو باب العمود
مف محاوالت تغيير معالمو في تحد واضح لق اررات اليونسكو الخاصة بالمحافظة عمى التراث ،والحفريات
في مقبرة باب الرحمة وعمميات الترحيؿ والتيجير التي يتعرض ليا اىالي الشيخ جراح ،وخطر التيجير
الذي يواجو  1200مواطف في حي بطف اليوا في سمواف ،وتيجير العائالت البدوية في ما يعرؼ بمخطط
"إي ،"1وما تعنيو ىذه االجراءات مف تغيير في نمط حياة سكاف المناطؽ.
أيضا االعتداءات عمى المقدسات االسالمية والمسيحية ،حيث يتعرض
وتابع صياـ":يتناوؿ التقرير
ً

المسجد األقصى الى الحفريات التي تيدد بقاءه واقتحاـ باحاتو وايذاء واعتقاؿ المصمييف ،واالعتداء عمى
الحارسات وتعرض المسجد األقصى لإلغالؽ ،بعد أف قررت قوات االحتالؿ وضع كاميرات مراقبة ،وقرار
فرض ضرائب عمى الكنائس في المدينة الذي ترتب عميو اغالؽ ابواب كنيسة القيامة  3أياـ".
حاجز عسكرًيا
ًا
يضا الى الجدار الذي يمؼ المدينة عمى طوؿ  142كـ ،والمزود بػ 12
ويتطرؽ التقرير أ ً

بيدؼ الحد مف حرية الحركة والعبادة ،وما يتعرض لو المواطنوف مف إبعاد قسري واعتقاؿ وسحب إقامات
اطنا ،وممؼ
في القدس ،حيث قامت سمطات االحتالؿ خالؿ االشير الماضية بسحب اقامة  17مو ً
الشيداء والجرحى واحتجاز الجثاميف.

وأوضح صياـ أف ىناؾ تزايد في وتيرة االنتياكات بحؽ أىالي القدس بعد قرار الواليات المتحدة نقؿ
سفارتيا الى القدس واالعتراؼ بيا كػ"عاصمة" لمدولة العبرية والذي كاف بمثابة ضوء اخضر لمتنكيؿ
بالمواطنيف المقدسييف وبالمدينة .وطالب صياـ مجمس حقوؽ االنساف وكافة المنظمات الدولية ،بالوقوؼ
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إلى جانب الحؽ بإقرار عقوبات بحؽ الدلة العبرية ومحاسبتيا لتمتثؿ لمقانوف الدولي ،مشيدا بق اررات األمـ
المتحدة الخاصة باالعتراؼ بفمسطيف كعضو مراقب في األمـ المتحدة وق اررات اليونسكو الخاصة بالقدس.

وكالة األنباءو المعمومات الفمسطينية "وفا"2018/6/26 ،
العاىؿ المغربي :القدس بحاجة لق اررات دولية ممزمة تحفظ طابعيا الروحي والقانوني
وجو الممؾ المغربي محمد السادس ،يوـ الثالثاء ( ،)6/26رسالة إلى المشاركيف في المؤتمر الدولي
ّ

الخامس حوؿ القدس ،الذي تستضيفو الرباط ،وتنظمو المجنة األممية المعنية بممارسة الشعب الفمسطيني
حقوقو غير القابمة لمتصرؼ ،ويستمر لثالثة أياـ.
وجدد العاىؿ المغربي في رسالتو ،تأكيده عمى أف "ارتباط المغرب بالقضية الفمسطينية ،دعماً موصوالً،
ومساندة مطمقة ،إلى أف يسترجع الشعب الفمسطيني كؿ حقوقو غير القابمة لمتصرؼ ،باعتبارىا حقوقًا
مشروعة بقوة القانوف الدولي ،وحقائؽ األرض ،وشيادة التاريخ".
وأشار في رسالتو ،إلى الرسائؿ التي وجييا المغرب الى الرئيس األميركي ترمب ،والى األميف العاـ لألمـ
أي مساس بالوضع القانوني والسياسي والتاريخي لمقدس،
المتحدة ،أنطونيو غوتيرس ،والتي أكد فييا "أف ّ
ستكوف لو تداعيات خطيرة عمى السالـ في المنطقة ،ويقوض الجيود الدولية اليادفة لخمؽ أجواء مالئمة
الستئناؼ مفاوضات السالـ ،قصد إيجاد تسوية عادلة وشاممة لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي" .وتأكيدات
المغرب لمرئيس محمود عباس" ،رفض الخطوة األمريكية ،وتضامف المغرب المطمؽ ،والتزامو القوي ببذؿ
كؿ الجيود الممكنة ،لتعبئة المجتمع الدولي ،مف أجؿ نصرة الحقوؽ المشروعة لمشعب الفمسطيني ،في
إقامة دولتو المستقمة ،وعاصمتيا شرقي القدس ".
وقاؿ العاىؿ المغربي" :إف القرار األمريكي يعد خطوة تتجاوز الشرعية الدولية ،ومساساً بقواعد ىذه
المرجعية ،وينتقص مف ىيبة المنظومة الدولية ،وييدد األمف واالستقرار داخؿ المنطقة وخارجيا" .وطالب
الممؾ محمد السادس في رسالتو المجتمع الدولي بػ "اإلسراع بتوحيد الجيود ،مف أجؿ وضع ىذا الممؼ
عمى طاولة التسوية التفاوضية المنصفة واآلمنة ،وفؽ مسار محكـ ،يقوـ عمى رؤية واقعية وجدولة زمنية
محددة ،ويستند إلى المرجعيات القائمة ،وينخرط فيو الطرفاف بجدية وارادة ومسؤولية".
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كما شدد عمى أف "القدس بحاجة إلى حشد المزيد مف الجيود الدبموماسية ،الستصدار ق اررات دولية ممزمة
تحمييا وتحافظ عمى طابعيا الروحي والحضاري والقانوني ،والى عمؿ ميداني ييتـ بالجوانب التنموية
واالجتماعية واإلنسانية ،التي مف شأنيا مساعدة أىميا الفمسطينييف عمى الصمود في وجو سياسات
التشريد واإلبعاد والتيجير ،التي تمارس في حقيـ" .وقاؿ" :إف القدس بحاجة إلى تسوية سياسية واقعية
ومنصفة ،تفضي إلى تحديد وضعيا النيائي ،مف خالؿ مفاوضات مباشرة بيف طرفي الصراع ،وتستند
إلى المرجعيات الدولية القائمة".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/6/26 ،
مقاالت وحوارات:
مجمّة :سفير االحتالؿ أممى عمى كوشنر تبني محددات سياسية إلنياء القضية الفمسطينية
كشفت مجمة "بوليتكو" األحد ( ،)6/17عشية بدء جولة فريؽ الرئيس األميركي دونالد ترمب في المنطقة
مف أجؿ تسويؽ "صفقة القرف" ،أف سفير إسرائيؿ في واشنطف روف ديرمر ،ىو الذي أممى في ربيع عاـ
 ،2016عمى جاريد كوشنر ،صير الرئيس األميركي دونالد ترمب أطر وتفاصيؿ النيج الذي يجب أف
يتبناه دونالد ترمب في التعامؿ مع الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي في حاؿ انتخابو رئيساً ،بما يضمف عدـ
قياـ دولة فمسطينية أو االنسحاب مف القدس المحتمة ،بؿ واالعتراؼ بالقدس عاصمة إلسرائيؿ ،والتعيد
بنقؿ السفارة أألميركية إلييا وضـ المستوطنات إلى السيادة اإلسرائيمية.
يشار إلى أف ديرمر ىو مواطف أميركي مف مدينة ميامي في والية فموريدا حيث عمؿ والده (وأخيو بعد
والده) رئيسا لبمدية ميامي ،وىاجر إلى إسرائيؿ عاـ  ،1998ويعتبر مف أشد المناصريف لمخط اليميني
اإلسرائيمي المتطرؼ.
ونشرت المجمة تحقيقيف متتاليف( ،األوؿ حوؿ سفير واشنطف في إسرائيؿ ديفيد فريدماف) ،كشفت فيو عدـ
وزرة الخارجية األميركية وشؽ سياسة واشنطف تجاه إسرائيؿ وفؽ األولويات
تواصؿ فريدماف مع ا
االستيطانية (البعض يمقبو بسفير المستوطنات لدى الواليات المتحدة) ،فيما تناوؿ تحقيقيا الثاني سفير
إسرائيؿ في واشنطف ديرمر ،وكشفت فيو اف السفير االسرائيمي دريمر ،استغؿ سذاجة جاريد كوشنر بشأف
تعقيدات ومتطمبات أي تسوية محتممة بيف الفمسطينييف واسرائيؿ ليممي عميو "رؤيتو" موضحة اف ديرمر
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الذي غالباً ما يشار إلىو بأنو دماغ بنياميف نتنياىو بسبب عالقتو الوثيقة برئيس وزراء إسرائيؿ ،أصبح
ايضاً دماغ جاريد (صير الرئيس االميركي) ،وىو الذي صاغ خطاب المرشح دونالد ترمب أماـ منظمة
الموبي اإلسرائيمي إيباؾ في آذار  2016كممة بكممة ،بحسب كتاب جديد تحت عنواف "ولد ترمب" .
وبحسب الكاتبة إميمي جيف فوكس (مجمة فانتي فير) فقد شعر شيمدوف آديمسوف ممياردير القمار الذي
يعتبر مف أشد مؤيدي نتنياىو وحركة االستيطاف بالغبطة والفرح بشأف خطاب ترمب أماـ "إيباؾ" ،وأنو
عكس ما تحدث بو السفير اإلسرائيمي أماـ إيباؾ وقاؿ "تحدث ديرمر لساعة طويمة ندد بيا باألمـ المتحدة
 ،واالتفاؽ النووي أإليراني  ،ورفض الفمسطينييف لمسالـ" معتب ار أف ىذا تماما انعكس في خطاب ترمب
وأنو (آديمسوف) قرر منذ تمؾ المحظة دعـ ترمب ماليا (بحسب التقديرات فقد تبرع آديمسوف بمبمغ 35
مميوف دوالر لحممة ترمب).
وبدأ فريؽ ترمب لػ "صفقة القرف" كوشنر وغرينبالت ،اليوـ االربعاء جولتو في المنطقة التي ستأخذىما
إلى مصر واألردف والسعودية وقطر واسرائيؿ بعد أف التقيا مؤخ اًر أنطونيو غويتريش ،األميف العاـ لألمـ
المتحدة والسفيرة األميركية لدى األمـ المتحدة نيكي ىيمي ،وسفير إسرائيؿ في األمـ المتحدة داني دانوف
"لمناقشة الجيود األميركية لتنفيذ الخطة (صفقة القرف) ولمعمؿ عمى تحسيف األوضاع في قطاع غزة"،
وفؽ ما أعمنو البيت األبيض.
وأفادت مصادر موثوقة في األمـ المتحدة أف كوشنر ،وغرينبالت المبعوث األمريكي لمسالـ في الشرؽ
األوسط ،التقيا بسفيرة واشنطف في االمـ المتحدة نيكي ىيمي وغويتريش لمناقشة عممية التصويت األخيرة
التي جرت في األمـ المتحدة يوـ األربعاء الماضي ( ، )6/13حيث صوتت الجمعية العامة ،لصالح
المفرط ضد المدنييف الفمسطينييف.
إدانة إسرائيؿ باستخداـ العنؼ ُ

وأطمع غرينبالت وكوشنر حمفاء الواليات المتحدة عمى تفاصيؿ خطة السالـ الجديدة التي تشمؿ استثمار

قرابة مميار دوالر في قطاع غزة المحاصر.
ومف غير المتوقع أف يمتقي الوفد األميركي مع أي مسؤوؿ فمسطيني خالؿ جولتو ىذه ،حيث صرح
مستشار الرئيس الفمسطيني والناطؽ باسـ نبيؿ أبو ردينة بالقوؿ ،إف "الجولة األميركية التي بدأت في
نيويورؾ واألمـ المتحدة ،واليادفة لتمرير خطة ال معنى ليا ،والبحث عف أفكار مبيمة لفصؿ غزة تحت
شعارات إنسانية مقابؿ التنازؿ عف القدس ومقدساتيا لف تحقؽ شيئا ،دوف االلتزاـ بالشرعية العربية الممثمة
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بق اررات القمـ العربية ،وق اررات مجمس األمف الدولي ،والشرعية الدولية ،وفي األساس منيا موافقة الشعب
الفمسطيني وتوقيع الرئيس ،سيكوف مصيرىا الفشؿ الكامؿ" ،محذ ار أف ىذا األمر سيؤدي إلى مزيد مف
زعزعة االستقرار االستراتيجي االقميمي ويدفع المنطقة إلى المجيوؿ.

صحيفة القدس المقدسية2018/6/19 ،
إدارة ترمب ستدع الوقائع عمى األرض تحدد موعد نشر "صفقة القرف"

سعيد عريقات
بعد انتياء اجتماع فريؽ الرئيس األميركي دونالد ترمب لػ "صفقة القرف" المكوف مف صير الرئيس جاريد
كوشنير ومستشاره لشؤوف المفاوضات الدولية جيسوف غرينبالت وسفير ترمب لدى إسرائيؿ ديفيد فريدماف
مع رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو وسفير اسرائيؿ في واشنطف روف ديرمر اليوـ الجمعة ،تردد
في العاصمة واشنطف أف اإلدارة االميركية باتت قاب قوسيف أو أدنى مف إعالف أطر ىذه الصفقة
ونقاطيا األساسية.
وكاف كوشنير وغرينبالت قد اجتمعا أمس الخميس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر
الشيخ تميـ بف حمد آؿ ثاني بشكؿ منفصؿ ،في إطار سمسمة مف االجتماعات التي يعقدونيا في الشرؽ
األوسط بشأف الخطة األميركية المرتقبة منذ فترة طويمة.
وقاؿ البيت األبيض في بياف إف كوشنير وغرينبالت ناقشا مع السيسي في مصر "تعزيز التعاوف بيف
الواليات المتحدة ومصر والحاجة إلى تسييؿ وصوؿ المساعدات اإلنسانية لقطاع غزة" ،مضيفا "أنيما،
وبشكؿ منفصؿ بحثا في قطر أيضا مع الشيخ تميـ تعزيز التعاوف بيف البمديف والمساعدة اإلنسانية لغزة".
وكانا كوشنير وغرينبالت قد عقدا اجتماعيف مماثميف ىذا األسبوع مع العاىؿ األردني الممؾ عبد اهلل
الثاني وولي عيد السعودية األمير محمد بف سمماف.
وأكد البيت األبيض في بياف لو الخميس ،إف الرئيس ترمب سيستقبؿ العاىؿ األردني الممؾ عبد اهلل الثاني
في البيت األبيض يوـ  25حزيراف (يونيو) الجاري ،مضيفا "يتطمع ترمب إلى تأكيد روابط الصداقة بيف
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الواليات المتحدة واألردف .سيناقش الزعيماف القضايا التي تيـ الجانبيف بما في ذلؾ اإلرىاب والتيديد الذي
تمثمو إيراف واألزمة في سوريا والعمؿ تجاه سالـ دائـ بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف".
وحسب مصادر مطمعة في العاصمة واشنطف فإف كوشنير وغرينبالت وفريدماف اتفقا مع نتنياىو خالؿ
اجتماعيـ اليوـ الجمعة أنو "في الوقت الذي لف تشمؿ فيو الخطة أي إشارة إلى حؿ الدولتيف لممضي قدما
نحو سالـ محتمؿ بيف إسرائيؿ والفمسطينييف ،ولف تتطرؽ لمقدس الشرقية (المحتمة) كمكاف يمكف
لمفمسطينييف فرض سيادتيـ عمييا أو إعالنيا عاصمة مستقبمية ليـ ،إال أف الخطة ستشير إلى السيادة
الياشمية عمى األقصى والحرـ الشريؼ ،اضافة الى السماح لمفمسطينييف بممارسة شعائرىـ الدينية كؿ يوـ
الجمعة عبر ممر في الجدار مف بمدة أبوديس".
ويقوؿ المصدر "ستشمؿ الخطة لدى اإلعالف عنيا محفزات اقتصادية لمفمسطينييف وتخفيؼ القيود
المفروضة عمى حرية التنقؿ واالستثمار لصالح المواطنيف الفمسطينييف في المنطقة (ج ) .كما تشمؿ رفع
الكثير مف القيود المفروضة عمى قطاع غزة لتفادي كارثة إنسانية تموح في األفؽ وتوسيع المالحة وفتح
المعابر مع مصر مقابؿ نزع السالح مف غزة (سالح حماس) وترتيبات أخرى أمنية طويمة األمد تضمف
إنياء العنؼ المتبادؿ بيف غزة وقوات األمف اإلسرائيمي".
كما تشمؿ الخطة "ضرورة ربط المواطنيف اإلسرائيمييف الذيف يقيموف في المستوطنات المتناثرة في الضفة
الغربية مع إسرائيؿ بشكؿ دائـ وبدوف عراقيؿ" ،ما يعني ضـ الكتؿ االستيطانية الكبرى "إلى جانب حؽ
الجيش اإلسرائيمي في السيطرة عمى األمف في تمؾ األراضي حتى نير األردف في المدى المنظور وىو
أمر يتطمب ترتيبات خاصة مع األردف وسمطات أمف السمطة الفمسطينية".
ويقر المصدر "إف رفض الفمسطينييف ليذه الخطة حتى قبؿ اإلفصاح عنيا ورفضيـ حتى لقاء مسؤوليف
أميركييف منذ اعتراؼ الرئيس ترمب بالقدس عاصمة إسرائيؿ ونقؿ السفارة الييا يجعؿ مف احتماؿ تنفيذ
بنودىا أم ار صعبا لمغاية إف لـ يكف مستحيال".
ولدى سؤاؿ "القدس" عف جدوى اإلعالف عف الخطة في ظؿ ىذه الظروؼ ،يقوؿ المصدر "الفكرة ىي أف
الرئيس ترمب الذي تعيد بتحقيؽ السالـ بيف الفمسطينييف واسرائيؿ نفذ ما وعد بو وحاوؿ جاىدا ،غير اف
الفمسطينييف ىـ الذيف رفضوا وبالتالي فأف الموـ يقع عمييـ" ،ما يفسح المجاؿ أماـ إسرائيؿ لتفعؿ ما تشاء
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واتخاذ الخطوات األحادية مثؿ بناء المزيد مف المستوطنات أو ضميا وتجذير وجودىا في األراضي
المحتمة دوف محاسبة.
مف جيتو ،اتيـ مبعوث الرئيس ترمب إلى الشرؽ األوسط يوـ الخميس الفمسطينييف بػ"النفاؽ" ،بعد أف
صرح مسؤوؿ فمسطيني أف الجيود األميركية لتوفير اإلغاثة اإلنسانية لغزة تيدؼ إلى فصؿ القطاع
الفمسطيني عف الضفة الغربية.
وكتب جيسوف غرينبالت عمى (تويتر) امس الخميس ،إف "(حماس) والسمطة الفمسطينية ،المتاف تقاتالف
بعضيما بعضا منذ أكثر مف عقد مف الزمف ،تزعماف بسخرية إف الواليات المتحدة تحاوؿ تقسيـ غزة
والضفة الغربية ،بدال مف االعتراؼ بأننا نحاوؿ مساعدة الفمسطينييف في غزة" .وأضاؼ "يا لو مف نفاؽ".
بدورىا ،قالت الناطقة الرسمية باسـ و ازرة الخارجية األميركية ردا عمى سؤاؿ لػ "القدس" بشأف دور و ازرة
الخارجية في المحاوالت الدائرة ":بالطبع يمكنني أف أؤكد أف ىذه الرحمة تجري عمى قدـ وساؽ ،وقد
تناولنا ذلؾ منذ بضعة أياـ ،وأصدر البيت األبيض بعض القراءات حوؿ اجتماعاتيـ .لذلؾ عندما تقوؿ
إننا ال نعرؼ ماذا يحدث ،أشير إلى أف البيت األبيض قد أصدر قراءات ،لذلؾ عمي أف أحيمؾ إلييا".
واضافت "ثمة قراءة بشأف اجتماع جاريد كوشنر وجيسوف غرينبالت بالرئيس المصري ،وثمة ق ارءة أخرى
بشأف اجتماعيما بولي العيد السعودي .إذف أحيمؾ إلى ىذه القراءات .لقد تحدثوا عف الكثير مف المسائؿ،
بما في ذلؾ اإلغاثة اإلنسانية إلى غزة وجيود اإلدارة الرامية إلى تسييؿ سالـ طويؿ األمد بيف
اإلسرائيمييف والفمسطينييف .إذف نشرت بعض المعمومات وأنا متأكدة مف أف البيت األبيض ومكتب السيد
غرينبالت سيسراف بتوفيرىا" دوف توضيح طبيعة "السالـ الطويؿ األمد بيف الفمسطينييف واسرائيؿ" أو "دور
و ازرة الخارجية في ىذه العممية".
ولـ ُيحدد توقيت نشر "صفقة القرف" بالضبط حتى اآلف ،ولكف المصدر يقوؿ لػ "القدس"" :اإلدارة ستدع

الوضع عمى األرض يحدد موعد القياـ بذلؾ (نشر الخطة) بدالً مف تحديد موعد نيائي ،ألنو ليس لدينا
سوى فرصة واحدة ونريد اغتناميا بشكؿ صحيح".
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ويرفض الرئيس الفمسطيني محمود عباس ومعاونيو وحركة (فتح) االجتماع أو التحدث مع مسؤولي البيت
األبيض منذ شير كانوف األوؿ  2017الماضي ،عندما خالؼ ترمب عقوداً مف السياسة األميركية بشأف
القدس المحتمة واعترؼ بيا عاصمة إلسرائيؿ.

صحيفة القدس المقدسية2018/6/22 ،
خطة ترمب حسب "ىآرتس" :أبو ديس عاصمة لفمسطيف وبقاء البؤر االستيطانية
قالت مصادر اسرائيمية أمس ،إف خطة الرئيس األميركي ،دونالد ترمب ،المرتقبة لتسوية القضية
الفمسطينية ،تتضمف عرض اإلدارة األميركية عمى الفمسطينييف ،قرية أبو ديس عاصمة لمدولة الفمسطينية،
عوضا عف القدس ،وذلؾ مقابؿ االنسحاب اإلسرائيمي مف  3إلى  5قرى مف بمدات عربية واقعة شمالي
ً

وشرقي المدينة المقدسة ،فيما تبقى البمدة القديمة تحت سيطرة االحتالؿ اإلسرائيمي.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أنو وفقًا لمرؤية األميركية لخطة السالـ ،سيكوف عمى إسرائيؿ في
المرحمة األولى االنفصاؿ عف أربعة أحياء في القدس الشرقية المحتمة ،شعفاط وجبؿ المكبر والعيساوية
وأبو ديس ،ويتـ نقميا إلى السمطة الفمسطينية ،وفصميا عف القدس.
وذكر المحمؿ العسكري لصحيفة "ىآرتس" ،عاموس ىرئيؿ ،أف الخطة األميركية المعروفة بػ"صفقة القرف"
والتي بات اإلعالف عنيا وشي ًكا وفقًا لمصادر صحافية تعززىا التحركات الدبموماسية األخيرة ،ال تضمف
إخالء البؤر االستيطانية في الضفة الغربية المحتمة بما في ذلؾ المستوطنات "المعزولة" ،فيما تكوف
منطقة األغوار تحت سيطرة االحتالؿ اإلسرائيمي الكاممة.
وأضافت الصحيفة أف الدولة الفمسطينية وفقًا لمرؤية األميركية التي تترجميا "صفقة القرف" ستكوف "دولة
ناقصة" بدوف جيش أو أسمحة ثقيمة ،وذلؾ مقابؿ ما وصفو ىرئيؿ بػ"حزمة مف الحوافز المادية الضخمة"
الممنوحة مف السعودية ودوؿ خميجية أخرى.
وأشارت الصحيفة إلى ما اعتبرتو "تخوفات" أردنية مف أف تمنح الخطة األميركية موطئ قدـ لمسعودية
ودوؿ خميجية أخرى في الحرـ القدسي الشريؼ ،ما يسحب االمتياز األردني في اإلشراؼ عمى األوقاؼ
عمما بأف رئيس الحكومة اإلسرائيمية ،بنياميف نتنياىو،
الدينية اإلسالمية والمسيحية في المدينة المقدسً ،
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التقى ،اإلثنيف الماضي ،مع العاىؿ األردني الممؾ عبد اهلل الثاني بف الحسيف في عماف ،ونقؿ لو التزاـ
إسرائيؿ بػ"الحفاظ عمى الوضع الراىف في األماكف المقدسة" في القدس المحتمة.
وعقد ىذا المقاء لممرة األولى منذ أزمة السفارة اإلسرائيمية في عماف ،في أيموؿ /سبتمبر الماضي ،حيث
أنو عمى خمفية نصب البوابات اإللكترونية مف قبؿ االحتالؿ عمى مداخؿ الحرـ المقدسي ،أطمؽ أحد
حراس السفارة اإلسرائيمية في عماف النار عمى مواطنيف أردنييف في داخؿ مبنى السفارة.
يشار إلى أف الممؾ عبد اهلل سيجتمع مع الرئيس األميركي اإلثنيف المقبؿ ،في البيت األبيض ،وسط
تقديرات صحافية تشير إلى مخاوؼ أردنية مف انحياز خطة ترمب لمسالـ لإلسرائيمييف ،ما قد يثير
احتجاجات داخمية في األردف.
وكانت تقارير صحافية قد أفادت بأف "ىناؾ أزمة حقيقية بيف عدد مف األطراؼ العربية (أطرافيا أميركا
المسودة التي صاغيا
والسعودية واإلمارات مف جية ،واألردف والسمطة الفمسطينية مف جية أخرى) ،بسبب
ّ
كوشنر لػ‘لخطة السالـ األميركية‘ ،في وقت تتمسؾ فيو األردف بإدخاؿ تعديالت واضحة تتعمؽ باإلشراؼ
األردني عمى المقدسات في القدس المحتمة ،والمدينة القديمة".
واعتبر ىرئيؿ أف العرض األميركي ،إذا تطابؽ مع التسريبات المتوفرة ،فإنو لف يرضي طموحات
الفمسطينييف ،الذيف قطعوا فعال العالقات مع الواليات المتحدة إثر إعالف ترمب اعتراؼ بالده بالقدس
عاصمة إلسرائيؿ ،في كانوف األوؿ الماضي ،وال يمكف اعتبارىا نقطة يمكف أف تستأنؼ منيا المفاوضات
المجمدة منذ العاـ .2014
وفي المقابؿ ،أشارت صحيفة "معاريؼ" ،في عددىا الصادر أمس ،إلى تخوفات إسرائيمية مف أف تتضمف
"صفقة القرف" ،إقامة قنصمية أميركية في األحياء الشرقية لمدينة القدس المحتمة لتوفر الخدمات
لممقدسييف ،باإلضافة إلى التخمي عف السيادة اإلسرائيمية ،وبالتالي االنسحاب اإلسرائيمي مف أربعة أحياء
في المدينة المحتمة وىي :شعفاط وجبؿ المكبر والعيساوية وأبو ديس.
ويأتي ذلؾ وسط ترقب وصوؿ كبير مستشاري الرئيس األميركي وصيره ،جاريد كوشنر ،ومبعوث الرئيس
األميركي الخاص لعممية التسوية في الشرؽ األوسط ،جيسوف غرينبالت ،إلى اسرائيؿ ،وذلؾ ضمف جولة
إقميمية تضمنت كؿ مف مصر والسعودية واألردف لمناقشة التوقيت المحتمؿ لإلعالف عف "صفقة القرف".

صحيفة القدس المقدسية2018/6/23 ،
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استيطاف بالجممة في القدس ..ماذا كشؼ الخبير خميؿ التفكجي؟
كشؼ خبير االستيطاف والخرائط في مؤسسة بيت الشرؽ بالقدس المحتمة خميؿ التفكجي عف إقرار حكومة
االحتالؿ بالتنسيؽ مع بمدية االحتالؿ بالقدس وسمطة اآلثار الصييونية لعدد مف المشاريع االستيطانية
الجديدة داخؿ البمدة القديمة.
السياح والمصميف
وأفاد أف جممة مف المشاريع تتركز في حائط البراؽ وتوسيعو ليستوعب أعدادا كبيرة مف ّ

الييود الذيف يؤمونو في أوقات الصالة وفي أوقات األعياد الييودية.

أف العمؿ في ساحة البراؽ وأسفؿ العديد مف
وأكد التفكجي في حديث خاص لػ"المركز الفمسطيني لإلعالـ" ّ

منازؿ وحارات البمدة القديمة يجري بصورة مكثفة وسرية لربطيا بمجموعة مف األنفاؽ التي ستربطيا
بالمشاريع االستيطانية في محيط المسجد األقصى المبارؾ.
والمشاريع المقصودة حوؿ األقصى ىي مف قبيؿ الحدائؽ التوراتية التي تحاصر المسجد مف عدة جوانب،
وما يسمى بػ"الحوض المقدس" الذي يمتيـ مساحة واسعة مف أراضي بمدة سمواف وفي محيطو ،والصوانة
ووادي الجوز ،ومنطقة الثوري وباب الخميؿ ،باإلضافة إلى مشاريع استيطانية أخرى مرتبطة بيذا المشروع
مثؿ جسر وادي الربابة والتمفريؾ "القطار الطائر" مف الطور إلى باب األسباط ،ومجموعة "كادما الصورة
والصوت".
ولفت إلى مجموعة مف المباني االستيطانية التي سترتفع في سماء المدينة المقدسة خالؿ األشير القميمة
المقبمة ،كمنطقة تطوير ما يسمى بػ "مدينة داود" التي يجري العمؿ بيا عمى قدـ وساؽ ووفؽ رؤية توراتية
اليدؼ منيا ربط ىذه المنطقة بثالثة أنفاؽ تتجو شماالً نحو البمدة القديمة والمسجد األقصى المبارؾ.
وح ّذر التفكجي مف خطورة ىذه المشاريع والخطط التي ىي جزء مف مشروع أكبر ييدؼ في النياية إلى
السيطرة عمى كؿ محيط المسجد األقصى المبارؾ مف خالؿ مشروعات دينية وسياحية وحدائؽ توراتية
وأثرية.
وأوضح" :المتحؼ في باب المغاربة مرتبط بالصوت والضوء في ساحة "جفعاتي" وبمركز زوار "مدينة
داود" و"الحديقة التوراتية" وبػ"عيف سمواف" والنفؽ في ساحة البراؽ ومف ىناؾ مرتبط بالجسر المعمؽ بوادي
الربابة وبخط القطار الطائر في الثوري ومنيا إلى "مركز اإلرشاد العاد" وربط باب األسباط بقطار ىوائي
يربط في البؤرة االستيطانية في منطقة الطور.
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وعد أف خطورة المخططات تأتي أيضا مف كونيا تتزامف مع ظروؼ سياسية ىيأتيا اإلدارة األميركية التي
ّ
زور وعدو ًانا بالقدس المحتمة عاصمة لالحتالؿ ،وتجاىميا الحقوؽ الفمسطينية وسعييا لفرض
اعترفت ًا

"صفقة العصر" التي تتجاىؿ الحقوؽ الفمسطينية في القدس وتتبنى الرواية الصييونية األميركية اإلنجيمية
لممقدسات.
إف ظيور مصطمح الحوض المقدس كاف ألوؿ مرة في الفترة العثمانية ثـ اإلنجميزية ،عندما
وقاؿ التفكجي ّ
بدأت حكومة االنتداب في وضع خطط مفصمة لحدود القدس التي سوؼ تصبح تحت اإلدارة الدولية

وتنفيذاً لمقرار  ."181وأضاؼ "طرح ىذا المصطمح ألوؿ مرة في المفاوضات اإلسرائيمية في كامب ديفيد،
عندما تقدـ الجانب الصييوني بالمفاوضات بخارطة تحدد ىذا الحوض ،والذي يبدأ مف جورة العناب غرباً
ووادي الربابة "ىنوـ" جنوباً ووادي حموه ،قبور المموؾ "طنطور فرعوف" والمقبرة الييودية في جبؿ الزيتوف
شرقاً".
وزاد" :بعد فتح الحركة اإلسالمية المصمى المرواني ،انتيت قضية ما تحت األرض لمييود ،وما فوقيا
لممسمميف ،خاصةً وأف فتح المصمى جاء في عاـ  ،1996ضمف أكبر تحد قاـ بو سكاف المدينة المقدسة
بالتعاوف مع الحركة اإلسالمية في الداخؿ ،واشتركت في فتحو المكونات الشعبية مف طالب المدارس،
وأصحاب األعماؿ والشركات ،واألوقاؼ اإلسالمية والمجاف الشعبية والنسائية ،مما شكؿ صدمة لمسمطات
اإلسرائيمية".
وتابع يقوؿ" :أدى ىذا العمؿ المذىؿ إلى وقؼ قضية ما تحت وما فوؽ في مباحثات كامب دافيد ،أما في
مباحثات طابا  ،2000فقد أعيد طرح وترسيـ حدود الحوض المقدس بخرائط مفصمة".
أف مساحة الحوض المقدس تبمغ نحو  2,5كـ ،ويقع في الجزء الجنوبي والجنوبي
وأوضح التفكجي ّ

ومنذ عاـ  2000وما بعدىا بدأت بمدية القدس بالتعاوف مع المؤسسات
الشرقي مف البمدة القديمةُ .
االستيطانية وخاصةً ،جمعية "العاد" بخطوات استباقية بفرض األمر الواقع عمى األرض عف طريؽ

استخداـ جميع القوانيف التي تؤدي إلى االستيالء والسيطرة عمى األراضي والعقارات بالمنطقة ،كما تـ
تفعيؿ قوانيف األمالؾ الييودية قبؿ عاـ  1948التي كانت تدار في الفترة األردنية مف "حارس أمالؾ
العدو" وقانوف الحدائؽ األثرية وأرسمت اإلخطارات بيدـ أكثر مف " "88منزالً".
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منذ بداية القرف السادس عشر لمطائفة الييودية
وأكد أف "المقبرة الييودية" أراض وقفية إسالمية تـ تأجيرىا ُ

لدفف موتاىـ ،ومنذ تمؾ الفترة وحتى اليوـ تمت السيطرة الصييونية عمييا ،ونبعت قدسية المقبرة مف
تعد أف المسيح المنتظر القادـ مف السماء حامالً الييكؿ سينزؿ عمى
ارتباطيا باألسطورة الييودية التي ّ
جبؿ الزيتوف ،فينيض األموات مف قبورىـ ،ويتبعوف المسيح باتجاه باب الرحمة إلقامة الييكؿ مكاف قبة
الصخرة .وبيذا األسموب ارتفع عدد األماكف المقدسة لدى الييود مف  30موقعاً إلى  326موقعاً ومنيا
ىذا الحوض.
وقاؿ التفكجي" :نحف اليوـ أماـ أكبر عممية تزوير لمتاريخ والجغرافيا مستمرة في القدس المحتمة منذ العاـ
 1967حتى يومنا ىذا ،ففي ظاىرة لتزوير التاريخ وتيويد األرض ،استخدمت الناحية الدينية لمصادرة
األرض ومنع البناء العربي الفمسطيني عمييا ،وتـ اإلعالف عف مصادرة مساحات كبيرة مف أراضي القدس
المحتمة وخاصةً المحيطة بالبمدة القديمة".
وأوضح" :في عاـ  1968ظير أوؿ ىذه المخططات حوؿ أسوار البمدة القديمة ،والذي أطمؽ عميو
المخطط (ع.ـ ،) 6 .وفي عاـ  1976ظير المخطط (ع .ـ  ،)9.وىذا المخطط حوؿ أكثر أراضي
المنطقة إلى مناطؽ منع بنائي وخاصةً في منطقة سمواف".
"وفي األعواـ التي تمتيا ،تمت المصادقة عمى مشروع  3092مف أراضي قرية الطور ،وتـ ترسيـ
مساحات واسعة مناطؽ خضراء ،وفي أواخر التسعينيات مف القرف الماضي ،تحولت ىذه المساحات إلى
حدائؽ توراتية مستخدمة الروايات التوراتية في قضية وضع اليد عمييا في منطقة سمواف وتحولت منطقة
الممؾ ،ومنطقة العيسوية
البستاف إلى حديقة الممَؾ ،وفي منطقة "وادي النار" حديقة قبور األنبياء ،وادي َ
والطور جاءت في أسطورة الممَؾ داوود ،عندما وقؼ في النقطة الفاصمة ما بيف جبؿ الزيتوف وجبؿ
المشارؼ "سكوبس" ونظر إلى جبؿ الييكؿ "أساطير وروايات ال سند ليا وال أساس عمميا وتاريخيا ليا
أيضا".
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