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الخبر الرئيس:
االحتالؿ يصادؽ عمى بناء  2070وحدة استيطانية
تجمع الخاف األحمر
بالقرب مف ّ

أبرز العناوين:
 المستوطنوف يقتحموف باحات األقصى في العشر األخير مف رمضاف
 االحتالؿ يستأنؼ العمؿ لفصؿ جزء مف مقبرة باب الرحمة المالصقة لألقصى
عددا مف المقدسييف بينيـ  15مصمًّيا مف األقصى
 االحتالؿ يعتقؿ ً
" التشيؾ" تعاود فتح قنصميتيا الفخرية بالقدس المحتمة

 ترمب يفكر في توسيع صالحيات السفارة األميركية في القدس
تعويضا لعائمتو ألنيـ "فقراء"!
 قتمة الطفؿ أبو خضير لف يدفعوا
ً

 القدس الدولية :االحتالؿ يستيدؼ المظاىر اإلسالمية بالقدس خالؿ رمضاف

***

شؤون المقدسات:
س:
حراس بيت المقد 
ّ

الحراس مواجية يومية مع
منذ  30عاماً ،يعمؿ ناصر نجيب في حراسة المسجد األقصى ،يعيش ورفاقو ّ
االحتالؿ اإلسرائيمي ،فال يخمو يوـ مف اقتحامات المستوطنيف خاصة في ساعات الفجر ،كما يواجو

الحراس صعوبات في التعامؿ مع األجانب الذيف يدخموف المسجد األقصى عبر باب المغاربة الذي
ّ
تسيطر عميو دولة االحتالؿ منذ العاـ 1967ـ .ووفقا لمحارس نجيب ،فإف أفضؿ طريقة لحماية المسجد

حراسو ،بؿ في استمرار توافد المصمّيف عمى المسجد لحمايتو ،إذ إف قمة تواجد المصميف
األقصى ليست ّ
والمرابطيف في األقصى تزيد مف أطماع االحتالؿ.

لمشاهدة المقابمةhttps://youtu.be/MRNK9auLKFo :

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/5/31 ،
االحتالؿ يستأنؼ العمؿ لفصؿ جزء مف مقبرة باب الرحمة المالصقة لألقصى:
استأنفت طواقـ سمطة الطبيعة التابعة لالحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ األحد ( ،)6/3أعماليا لفصؿ جزء ميـ
مف مقبرة باب الرحمة المالصقة لمجدار الشرقي لممسجد األقصى المبارؾ ،لصالح مشاريع تيويدية.

كالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/6/3 ،
المستوطنوف يقتحموف باحات األقصى في العشر األخير مف رمضاف:
مستوطنا مف بينيـ عنصريف مف مخابرات االحتالؿ يوـ األربعاء ( ،)5/30باحات المسجد
اقتحـ 68
ً
مستوطنا المسجد يوـ الخميس (.)5/31
األقصى مف جية "باب المغاربة" .فيما اقتحـ 134
ً
ٍ
مصؿ ،صالة الجمعة ( )6/1الثالثة مف رمضاف ،في المسجد األقصى
و ّأدى أكثر مف ربع مميوف
بالمبارؾ .فيما نشرت قوات االحتالؿ االآلؼ مف عناصرىا في انحاء مدينة القدس وعمى مفارؽ الطرؽ
واغمقت كافة المحاور المؤدية إلى البمدة القديمة والمسجد األقصى .وقمعت قوات مواطنيف حاولوا دخوؿ
مدينة القدس عف طريؽ "واد أبو الحمص" القريبة مف قريتّي النعماف والخاص ،شرؽ مدينة بيت لحـ،
ومنعوىـ مف التوجو ألداء صالة الجمعة.
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مستوطنا اقتحموا األقصى صباح األحد
وقالت مصادر محمية إف مجموعة مف المستوطنيف عددىـ 74
ً

( ،)6/3في ظؿ تحويؿ المسجد لثكنة عسكرية لكثرة قوات الشرطة .وأوضحت المصادر أف بعض
المستوطنيف أدوا طقوسيـ التممودية في باحات األقصى ،كما تمقوا شروحات حوؿ "المعبد".
أمنت يوـ اإلثنيف
وأفاد مسؤوؿ اإلعالـ في دائرة األوقاؼ فراس الدبس لػ "قدس برس" أف شرطة االحتالؿ ّ

مستوطنا منذ دخوليـ مف "باب المغاربة" وحتى خروجيـ مف "باب السمسمة".
( )6/4الحماية لػ 92
ً

مستوطنا يوـ الثالثاء ( )6/5ساحات المسجد األقصى في ظؿ تحويمو لثكنة عسكرية لكثرة
واقتحـ 66
ً

مشير إلى أف
ًا
حراس المسجد األقصى اقتحامات اليوـ بالتطور الخطير،
قوات الشرطة .ووصؼ أحد ّ
االقتحامات كانت تُمنع في األياـ العشرة األخيرة في شير رمضاف بسبب تدفؽ المصميف وتعبدىـ
واعتكافيـ بمسجدىـ عمى مدار ىذه األياـ.

المركز الفمسطيني لالعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +صحيفة القدس المقدسية،
2018/6/5
شؤون المقدسيين:
مواجيات في أحياء القدس المحتمة وتضييؽ عمى المقدسييف:
صادرت طواقـ تابعة لبمدية االحتالؿ في القدس المحتمة تحرسيا قوة عسكرية ،يوـ األربعاء (،)5/30
معدات لعدد مف المحاؿ التجارية في حارة "باب حطة" المالصقة لممسجد األقصى بزعـ "مخالفتيا
ّ
الحي في القدـ خالؿ مواجيات مع االحتالؿ
لمقوانيف" .مف جية أخرى ،أصيب مواطف بالرصاص
ّ
االسرائيمي في بمدة ابو ديس ،في ساعة متأخرة مف مساء الجمعة ( .)6/1ونصبت قوات االحتالؿ
اإلسرائيمي ،صباح األحد ( ،)6/3حاج اًز عسكرياً بحي أرس العمود ببمدة سمواف جنوب المسجد األقصى
عددا مف المركبات لتحرير مخالفات مالية بحؽ أصحابيا.
المبارؾ ،وأعاقت تحركات المواطنيف ،وأوقفوا ً

مف جية أخرى ،اعترضت شرطة االحتالؿ  ،مساء األحد ( ،)6/3عضو المجنة المركزية لحركة فتح
جبريؿ الرجوب ،خالؿ زيارتو لممسجد األقصى ،حيث تـ توقيؼ الوفد الكثر مف ساعة اثناء المغادرة في
باب الحديد .كما أوقفت مخابرات االحتالؿ االسرائيمي مساء اإلثنيف ( ،)6/4وزير التربية والتعميـ العالي
صبري صيدـ ،بعد خروجو مف مستشفى المطمع في القدس المحتمة.

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/6/4 ،
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عددا مف المقدسيف بينيـ  15مصمًّيا مف األقصى:
االحتالؿ يعتقؿ ً

اعتقمت قوات االحتالؿ ،مساء األربعاء ( ،)5/30األسير المقدسي المحرر ىيثـ الجعبة مف أماـ بوابات
المسجد األقصى المبارؾ .وأعمف المتحدث بمساف شرطة االحتالؿ ،يوـ الخميس ( ،)5/31عف اعتقاؿ
قاصريف في بمدة سمواف ،األوؿ بدعوى إلقائو العاباً نارية عمى أحد البيوت التي استولى عمييا
تـ احتجاز الثاني وىو طفؿ في التاسعة مف العمر في منطقة عيف سمواف لحيف
المستوطنوف ،في حيف ّ
حضور والده.

واعتقمت قوات االحتالؿ يوـ الثالثاء (ُ 15 ،)6/5مصمياً مف أماـ الجامع القبمي داخؿ المسجد األقصى

المبارؾ ،عمى خمفية تالوة مجموعة مف المصميف القرآف بصوت مرتفع خالؿ تجواؿ ومرور مجموعة مف
المستوطنيف الذيف يقتحموف المسجد األقصى.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/6/5 ،
"المقاصد" و"المجنة القُطرية" توقعاف اتفاقية لتغطية تكاليؼ عالج مرضى القدس:
وقّعت مستشفى المقاصد الخيرية ،والمجنة القطرية الدائمة لدعـ القدس ،يوـ الثالثاء ( ،)6/5اتفاقية تعاوف
لتغطية التكاليؼ المالية لعالج المرضى الفقراء أو ذوي الحاالت االجتماعية الخاصة مف محافظة القدس
المحتمة ،إضافة إلى المرضى مف المحافظات الفمسطينية األخرى ،وذلؾ بالتعاوف مع قسـ الخدمة
االجتماعية في المقاصد.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/6/5 ،
شؤون االحتالل:
"التشيؾ" تعاود فتح قنصميتيا الفخرية بالقدس المحتمة:
أعادت الجميورية التشيكية ،يوـ الثالثاء ( ،)5/29فتح قنصميتيا "الفخرية" في القدس المحتمة بعدما
عينت عمى رأسيا رجؿ األعماؿ اإلسرائيمي مف
أغمقتيا في  2016إثر وفاة القنصؿ الفخري السابؽ ،وقد ّ

أصوؿ تشيكية داف بروبر قنصالً فخرًيا.
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عاما) قولو إف "إسيامي سيكوف بالخصوص في
ونقمت وكالة "سي تي كي" التشيكية عف بروبر (ً 78
مجاؿ العالقات االقتصادية ألنو لدي عالقات مع مجتمع رجاؿ األعماؿ المحمي" .ومف المقرر أف يعقب
أيضا ،وفقًا لخطة
إعادة افتتاح القنصمية الفخرية التشيكية افتتاح مركز ثقافي تشيكي في القدس المحتمة ً
عرضيا في نيساف/أبريؿ رئيس الوزراء اندري بابيس.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/5/30 ،
ترمب يفكر في توسيع صالحيات السفارة األميركية في القدس:
قاؿ خمسة موظفيف أمريكييف كبا ار إف الرئيس دونالد ترمب بصدد تخويؿ سفير الواليات المتحدة لدى
أف
الدولة العبرية ديفيد فريدماف صالحيات أوسع .ونقمت القناة الثانية عف وكالة "أسوشيتد برس"ّ ،

فعال قناة
القنصمية األميركية في القدس التي كانت مكمّفة بالعالقات بيف واشنطف وراـ اهلل وكانت تشكؿ ً
اتصاؿ مفتوحة بيف اإلدارة األميركية والفمسطينييف ستقع تحت مسؤولية السفارة.
وقاؿ السفير األميركي السابؽ لدى الدولة العبرية داف شابيرو إف خطوة مف ىذا القبيؿ قد يعتبرىا
تقويضا لدولتيـ المستقبمية وستجعميـ يفكروف أف واشنطف تعتبر السمطة خاضعة لحكـ الدولة
الفمسطينيوف
ً

العبرية.

صحيفة القدس المقدسية2018/6/1 ،
تعويضا لعائمتو ألنيـ "فقراء"!
قتمة الطفؿ أبو خضير لف يدفعوا
ً

ذكر موقع صحيفة "ىآرتس" العبرية ،يوـ اإلثنيف ( ،)6/4أف اإلدعاء العاـ اإلسرائيمي تراجع عف رفع
دعوى قضائية ضد المستوطنيف الثالثة الذيف أقدموا عمى قتؿ الطفؿ محمد أبو خضير في يوليو /تموز
 2014حرقًا في القدس المحتمة ،لتعويض عائمتو بحجة أنيـ ال يممكوف أي ممتمكات ذات قيمة اقتصادية
يمكف مف خالليا تعويض عائمة الطفؿ .وبحسب الصحيفة ،فإف ذلؾ يتناقض مع تقديـ اإلدعاء ضد
عائمتيف فمسطينيتيف نفذ أبنائيما عمميات ضد إسرائيمييف ومطالبتيـ بدفع تعويض بمبمغ  10مميوف شيكؿ
رغـ أنو تبيف بأنو ال يوجد لدييـ ممتمكات.
وكانت محكمة إسرائيمية قضت بالسجف المؤبد وعشريف سنة أخرى عمى القاتؿ الرئيس يوسؼ حاييـ بف
دافيد ،باإلضافة إلى دفع تعويض بمبمغ  150ألؼ شيكؿ .فيما ُحكـ عمى قاتؿ آخر بالسجف المؤبد
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عاما ،مع دفع تعويضات بقيمة  30ألؼ شيكؿ .وقامت عائمة أبو خضير برفع
والثالث بالسجف ً 21
دعوى لممطالبة بتعويضيا بمبمغ  5.6مميوف شيكؿ قبؿ أف ترفض المحكمة ذلؾ.

صحيفة القدس المقدسية2018/6/4 ،
تجمع الخاف األحمر:
االحتالؿ يصادؽ عمى بناء  2070وحدة استيطانية بالقرب مف ّ

صادقت سمطات االحتالؿ االسرائيمي يوـ األربعاء ( ،)5/30عمى بناء  2070وحدة استيطانية جديدة في

الضفة الغربية المحتمة كما أفادت منظمة "السالـ اآلف" غير الحكومية االسرائيمية لوكالة "فرانس برس".
كما أفادت صحيفة "ىآرتس" العبرية أنو مف المقرر أف يصادؽ "مجمس التخطيط األعمى" في ما يسمى
"اإلدارة المدنية" التابعة لالحتالؿ اإلسرائيمي ،عمى إقامة  92وحدة أخرى في مستوطنة "كفار أدوميـ".
ويتضح أف ىذه الوحدات االستيطانية تقع عمى مسافة أقؿ مف كيمو متر مف القرية الفمسطينية البدوية
وتبيف مف
خاف األحمر ،التي صادؽ قضاة المحكمة العميا اإلسرائيمية عمى ىدميا األسبوع الماضيّ .

دونما ،وىو جزء مف مخطط أكبر
تقرير "ىآرتس" أف المخطط االستيطاني الجديد يمتد عمى مساحة ً 145
دونما ،تمت المصادقة عميو في شباط/فبراير مف عاـ .2017
لبناء  322وحدة عمى مساحة ً 660
ويشير التقرير إلى أف اسـ الحي الجديد يطمؽ عميو "نوفي بيريشيت" .وستتـ إقامتو عمى أراض تصنفيا

عمما أف المخطط يشير بوضوح إلى أف القسائـ المنوي البناء عمييا
سمطات االحتالؿ كػ"أراضي دولة"ً ،
تقع ضمف أراضي قرية عناتا ،بتمويؿ "شعبة االستيطاف في اليستدروت الصييونية العالمية".

وفي السياؽ ،أداف األمين المساعد لشؤون فمسطين واألراضي العربية المحتمة في جامعة الدوؿ العربية
سعيد أبو عمي ،المصادقة عمى الوحدات االستيطانية التي ىي انتياؾ لجميع ق اررات الشرعية الدولية
والقوانيف والمعاىدات واالتفاقيات الموقعة ،في ظؿ غياب المساءلة الدولية وتشجيع اإلدارة األميركية
المستيترة والمتحدية إلرادة المجتمع الدولي.
فيما ناشد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق األوسط أليستر بورت ،الدولة العبرية عدـ ىدـ قرية
قدمت الييا
الخاف األحمر شرؽ مدينة القدس ،بعدما رفضت المحكمة اإلسرائيمية العميا كؿ الطعوف التي ّ
لمنع تنفيذ قرار اليدـ .وح ّذر الوزير البريطاني مف أف أي إعادة اسكاف ألبناء الخاف األحمر بالقوة في
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مكاف آخر ىو أمر "يمكف اعتباره في نظر األمـ المتحدة عممية نقؿ سكاف" ،وىو أمر تحظره معاىدة
جنيؼ.
أدانت فرنسا الق اررات التي اتخذتيا السمطات اإلسرائيمية باعتبارىا خطوة "تيدد إمكانية قياـ دولة فمسطينية
قابمة لمحياة وذات أر ٍ
اض موحدة ،وأف تكوف القدس عاصمة الدولتيف اإلسرائيمية والفمسطينية" .وشددت
الناطقة باسـ و ازرة أوروبا والشؤوف الخارجية الفرنسية عمى أف "القرار اإلسرائيمي يؤ ّكد المخاوؼ التي
أثارتيا أوامر اليدـ التي صدرت بحؽ الجماعات البدوية في ىذه المنطقة" .وقالت" :إف االستيطاف يتنافى
ويؤدي إلى ضـ الضفة الغربية بفعؿ األمر الواقع ،وتعطيؿ ح ّؿ الدولتيف ،وعرقمة
مع القانوف الدوليّ ،
مساعي إحالؿ السالـ العادؿ والدائـ ،كما يسيـ في تأجيج االضطرابات ميدانيًّا وبيف الشعوب".
وأعرب نائب رئيس الوزراء اإليرلندي ،وزير الشؤوف الخارجية والتجارة سيموف كوفيني تي دي ،عف قمقو
العميؽ إزاء وضع التجمع الفمسطيني في الخاف األحمر ،الذي يعيش تحت التيديد باإلبعاد القسري .ودعا
"السمطات اإلسرائيمية إلى وقؼ عمميات ىدـ الممتمكات الفمسطينية وازالة التجمعات الفمسطينية .فيذه
إجراءات تعمؿ عمى تقويض حؿ الدولتيف".
ودعت "منظمة العفو الدولية" سمطات االحتالؿ إلى أف تمغي عمى الفور خطط ىدـ قرية "الخاف األحمر"
واخالء أىميا مف البدو الفمسطينييف قس اًر .وأكد تقرير لػ "العفو الدولية" ،أف "سياسات الدولة العبرية
لتوطيف المدنييف اإلسرائيمييف في األراضي الفمسطينية المحتمة ،وتدميرىا التعسفي لممتمكات الفمسطينييف
الذيف يعيشوف تحت االحتالؿ ،وترحيميـ بالقوة ،تنتيؾ "اتفاقية جنيؼ الرابعة" وتشكؿ جرائـ حرب
موصوفة في "النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية".
وقاؿ تقرير لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة في األراضي الفمسطينية "أوتشا" إف
محاوالت اقتالع الخاف األحمر-ييدؼ إلى خمؽ منطقة مأىولة ومتصمة بيف مستوطنة "معاليو أدوميـ"
شخصا %53 ،منيـ أطفاؿ
تجمع الخاف األحمر يؤوي 181
ً
قي القدس المحتمة .وذكر التقرير ،أف " ّ
وشر ّ
و %95الجئوف مسجموف لدى األونروا .وترى األمـ المتحدة أنيـ ُعرضةً لخطر الترحيؿ القسري بسبب

أف ىدـ الممتمكات عمى نطاؽ واسع
البيئة القسرية الناجمة عف الممارسات والسياسات اإلسرائيمية" .وأكد ّ
جسيما التفاقية جنيؼ الرابعة وقد يرقى إلى جريمة حرب.
يش ّكؿ انتيا ًكا
ً
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وأعربت وزارة الخارجية اإليطالية عف قمقيا مف المخطط اإلسرائيمي القاضي بيدـ تجمع الخاف األحمر،
شرؽ مدينة القدس المحتمة .ووفقا لمبياف ،فإف ىدـ القرية ييدد وجود دولة فمسطينية متواصمة جغرافيا،
وبالتالي ،فإنو ييدد "حؿ الدولتيف" .وكررت الو ازرة في بيانيا" ،الطمب الذي وجيتو في مناسبات عديدة
اما لمقانوف الدولي" .وجددت التأكيد عمى
لمسمطات اإلسرائيمية بحيث ال يتـ تنفيذه ،ألسباب إنسانية واحتر ً

أف سياسة التوسع االستيطاني تتعارض مع القانوف الدولي ،وتيدد "حؿ الدولتيف" ليصبح حالً غير عممي.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+المركز الفمسطيني لإلعالـ +صحيفة القدس المقدسية،
2018/6/5
التفاعل مع القدس:
عريقات وشكري والصفدي يحذروف مف المخاطر الوخيمة المترتبة عف استمرار حالة التصعيد االسرائيمية:
ضـ أميف سر المجنة التنفيذية
ُعقد في العاصمة المصرية القاىرة يوـ الخميس ( ،)5/31اجتماع تشاوري ّ
لمنظمة التحرير صائب عريقات ،ووزير خارجية مصر سامح شكري ،ووزير خارجية االردف أيمف
الصفدي ،وبمشاركة رؤساء اجيزة مخابرات الدوؿ الثالث ،وذلؾ لمتباحث بشأف آخر المستجدات عمى
الساحة الفمسطينية.
وقالت الخارجية المصرية في بياف عقب االجتماع" ،إف االجتماع ناقش آخر التطورات الخاصة بالقضية
الفمسطينية ،وما شيدتو األرض الفمسطينية مؤخ اًر مف تصعيد خطير راح ضحيتو عدد كبير مف المدنييف
العزؿ مف أبناء الشعب الفمسطيني" .وأعرب المسؤولوف الثالث في بياف مشترؾ ،عف رفضيـ القاطع
وادانتيـ لمممارسات اإلسرائيمية بحؽ الشعب الفمسطيني األعزؿ ،والذي يمارس حقو الشرعي واألخالقي
والقانوني في الدفاع عف أرضو ،مؤكديف حقو في أف يعيش في أماف وحرية ،وأف يقيـ دولتو المستقمة
وعاصمتيا شرقي القدس عمى حدود الرابع مف حزيراف/يونيو  ،1967وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
وح ّذر المشاركوف في البياف ،مف المخاطر الوخيمة المترتبة عف استمرار حالة التصعيد الحالية ،وما
يواكبيا مف انسداد في األفؽ السياسي "لمحؿ السممي والعادؿ" لمقضية الفمسطينية ،األمر الذي يفرض
عمى المجتمع الدولي واألطراؼ الفاعمة دولياً أف تطرح حموالً إلطالؽ جيد دولي فاعؿ "لحؿ الصراع عمى
أساس حؿ الدولتيف وفؽ مقررات الشرعية الدولية ومبادرة السالـ العربية" .كما أكدوا عمى الموقؼ العربي

8

الراسخ بشأف عروبة القدس الشرقية ،والرفض القاطع ألية أعماؿ أحادية تيدؼ لتغيير الوضع التاريخي
والقانوني القائـ لممدينة ،والعمؿ عمى تنفيذ مخرجات "قمة القدس" التي عقدت الشير الماضي في
الظيراف .كما أكدوا في بيانيـ المشترؾ ،ضرورة احتراـ الوضع القائـ تاريخياً في القدس باعتبارىا مدينة
محتمة تخضع لمفاوضات "الحؿ النيائي" لمقضية الفمسطينية وفقاً لكافة مرجعيات "عممية السالـ" المتوافؽ
عمييا دولياً.
وتناوؿ االجتماع سبؿ تكثيؼ التحرؾ وتنسيؽ المواقؼ مع كافة األطراؼ الدولية واإلقميمية مف أجؿ
استئناؼ "عممية السالـ" ،وتبادؿ الرؤى حوؿ الجيود العربية المبذولة في إطار مجمس األمف لبحث سبؿ
توفير الحماية الدولية لمشعب الفمسطيني ،ودعـ العضوية الكاممة لدولة فمسطيف في االمـ المتحدة.
رضا لمجيود المبذولة لتفعيؿ عممية المصالحة الفمسطينية ،حيث تـ
مف جانبو ّ
قدـ الجانب المصري ،ع ً

التأكيد عمى أىمية المضي قدماً في مسار المصالحة باعتبارىا خطوة رئيسة لتحقيؽ وحدة الصؼ
الفمسطيني ،وتـ التأكيد خالؿ االجتماع عمى أىمية تنفيذ اتفاؽ إنياء االنقساـ الذي تـ توقيعو في القاىرة
في تشريف أوؿ/أكتوبر الماضي ،وضرورة توفير كؿ السبؿ لقياـ حكومة الوفاؽ الوطني باالضطالع
بمسؤولياتيا في ىذا الشأف.
وبحث المشاركوف أيضاً سبؿ تطوير إمكانيات المؤسسات الفمسطينية وتمكينيا مف إدارة قطاع غزة،
وتحسيف الوضع االقتصادي ومستوى معيشة المواطنيف الفمسطينييف بالضفة الغربية وقطاع غزة ،وأكدوا
بيذا الصدد ضرورة بذؿ كؿ الجيود لمتخفيؼ مف وطأة األزمة اإلنسانية التي يعاني منيا األشقاء
الفمسطينيوف .كما تـ االتفاؽ عمى تكثيؼ التشاور والتنسيؽ بيف الدوؿ الثالث خالؿ الفترة المقبمة مف أجؿ
متابعة تطورات األوضاع في األرض الفمسطينية.

صحيفة القدس المقدسية2018/6/1 ،
أمريكا وحيدة في مجمس األمف ..مع الدولة العبرية وضد حماية الفمسطينييف:
فشؿ مجمس األمن الدولي ،يوـ الجمعة ( ،)6/1في التصديؽ عمى مشروع قرار يتعمؽ بتوفير الحماية
لمشعب الفمسطيني مف جرائـ االحتالؿ اإلسرائيمي بسبب الفيتو األمريكي .وحصؿ مشروع القرار عمى
موافقة  10دوؿ مف إجمالي الدوؿ األعضاء بالمجمس البالغ عددىا  15دولة .والى جانب استخداـ
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واشنطف حؽ النقض امتنعت كؿ مف إثيوبيا وبولندا وىولندا وبريطانيا ،عف التصويت لصالح مشروع
القرار.
وكاف مشروع القرار يدعو إلى "النظر في اإلجراءات التي تضمف سالمة وحماية المدنييف الفمسطينييف في
األراضي الفمسطينية المحتمة ،بما في ذلؾ قطاع غزة" .وتطمب مسودة القرار مف األميف العاـ لألمـ
يوما ،بشأف مقترحات
المتحدة ،أنطونيو غوتيريش ،أف يقدـ إلى أعضاء المجمس تقر ًيرا ،خالؿ ً 30
ووسائؿ توفير الحماية.

وفي وقت الحؽ ،رفض مجمس األمف الدولي مشروع قرار صاغتو الواليات المتحدة ُيديف حركة حماس

عمى خمفية أحداث التصعيد األخيرة في غزة .والواليات المتحدة ىي الدولة الوحيدة التي صوتت لصالح
مشروع قرارىا في مجمس األمف ،وامتنعت  11دولة عف التصويت ،في حيف عارضت مشروع القرار كؿ
مف بوليفيا والكويت وروسيا.
وقاؿ مراسل الجزيرة رائد الفقيو إف الميـ في ىذه المناسبة ىو رصد مواقؼ الدوؿ األوروبية وبقية أعضاء
مجمس األمف الدولي ،ألنيا تعكس عزلة الواليات المتحدة عندما يتعمؽ األمر بالصراع الفمسطيني
اإلسرائيمي .وتأتي الخطوة عمى خمفية ارتكاب قوات االحتالؿ اإلسرائيمي مجزرة في قطاع غزة ،يومي 14
فمسطينيا واصابة آالؼ آخريف ،خالؿ مشاركتيـ في فعالية
و 15مايو/أيار الجاري ،بقتميا أكثر مف 65
ً

مميونية العودة شرؽ القطاع.

وتعيّد السفير الكويتي لدى األمم المتحدة ، ،بالذىاب إلى الجمعية العامة مف أجؿ حماية الفمسطينييف

بعد أف استخدمت الواليات المتحدة حؽ النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمو وفد بالده ليذا الغرض.
ولفت العتيبي إلى أنو يشعر بخيبة أمؿ بسبب "الفيتو" األمريكي عمى مشروع قرار وفد بالده.
عبر وزير خارجية دولة فمسطين رياض المالكي عف شجبو ،واستيائو إلفشاؿ الواليات المتحدة ،لمجمس
و ّ

األمف لالضطالع بدوره في حماية االمف والسمـ الدولييف ،وحماية الشعب الفمسطيني ،ورفض استخداميا
"الفيتو" ضد قرار توفير الحماية لمشعب الفمسطيني .وقاؿ المالكي" :إف استخداـ نيكي ىيمي لمفيتو ،ىو
وعمى سياسي ،وتجاىؿ لإلجماع الدولي بشأف
سقطة أخالقية أخرى ألميركا ،وانعزاؿ اميركي عف الواقع،
ً
الجرائـ والممارسات التي ترتكبيا الدولة العبرية ،السمطة القائمة باالحتالؿ ،وانحياز لمقاتؿ".
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قاؿ الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيؿ أبو ردينة ،يوـ السبت ( ،)6/2إف الموجة األميركية المتصاعدة
المعادية لحقوؽ الشعب الفمسطيني ،التي كاف آخرىا تكرار استعماؿ "الفيتو" في مجمس األمف الدولي،
اختبار لقدرة الموقؼ
ًا
خيار بؿ
وتصريحات مندوبييا المرفوضة ،تؤشر عمى أف االحتماالت القائمة ليست ًا

العربي الموحد في مواجية تحديات المرحمة الصعبة الحالية والقادمة .وأوضح أبو ردينة ،أماـ ىذا الواقع
إف ّأية "تسوية" لف تكوف مقبولة وقابمة لمتطبيؽ مف دوف موافقة مباشرة لمقيادة الفمسطينية ومؤسساتيا ،وأف
أية محاولة لاللتفاؼ عمى الموقؼ الوطني وتحت أية شعارات انسانية ،أو أية أفكار لتجزئة وتصفية

حبر عمى ورؽ أماـ ىذا التماسؾ والصمود التاريخي الذي صاغ الموقؼ الوطني
القضية ،ستبقى ًا
سيبقي المنطقة
الفمسطيني .وختـ أبو ردينة بالقوؿ اف استمرار تجاوز الخطوط الحمر مف أية جية كانتُ ،
بأسرىا في مواجية حريؽ دائـ ال يمكف السيطرة عميو أو التنبؤ بنتائجو.

صحيفة القدس المقدسية+وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+المركز الفمسطيني لإلعالـ،
2018/6/2
"األوقاؼ" تطمؽ "حممة رمضاف الخير والتمكيف" لدعـ المقدسيف:
أعمف وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية يوسؼ ادعيس ،يوـ اإلثنيف ( ،)6/4عف إطالؽ "حممة رمضاف
تجار المدينة ومؤسساتيا .وقاؿ ادعيس" ،الحممة
الخير والتمكيف" لدعـ المواطنيف المقدسييف ،وتمكيف ّ
تأتي لدعـ التجار ،والمؤسسات االجتماعية ،والتعميمية ،وأدعو رجاؿ األعماؿ واألثرياء العرب لدعـ

المدينة المحتمة ،فال يمكف أف نسمح بانييار مؤسساتنا التعميمية ،والتجارية ،والصحية في القدس" .وتمنى
ادعيس أف تمقى الحممة كؿ الدعـ المطموب ،سواء المعنوي مف شد الرحاؿ إلى المدينة المحتمة ،أو الدعـ
المادي.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/6/4 ،
المجمس الوطني الفمسطيني :استمرار االحتالؿ وسياساتو يمثؿ "قمة االرىاب"
جدد المجمس الوطني الفمسطيني المطالبة بتوفير حماية دولية لمشعب الفمسطيني ،ووصؼ استمرار
االحتالؿ االسرائيمي لالراضي الفمسطينية وتيويدىا ومساعيو إلنياء الوجود الفمسطيني بأنيا تمثّؿ "قمة
االرىاب والعدواف" الذي يتوجب عمى المجتمع الدولي مواجيتو.
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وقاؿ المجمس الوطنى الفمسطيني أف "ال سالـ وال أمف وال استقرار فى المنطقة إال بإنياء االحتالؿ
عاما ،واقامة الدولة الفمسطينية المستقمة بعاصمتيا شرقي القدس
اإلسرائيمى المستمر ألرضنا منذ ً 51
عمى حدود الرابع مف حزيراف/يونيو عاـ  ،1967وعودة الالجئيف إلى ديارىـ" .وشدد المجمس عمى أف
قطاع غزة والضفة الغربية بما فييا القدس ىي وحدة جغرافية واحدة ال تتج أز لقياـ الدولة الفمسطينية
المستقمة.
عاما عمى احتالليا ،فإف مدينة القدس قد دخمت مرحمة خطيرة خاصة
وأكد المجمس أنو بعد أكثر مف ً 50
بعد االعتراؼ االمريكي بيا "عاصمة" لدولة االحتالؿ ونقؿ سفارتيا الييا ،وىو اجراء باطؿ ألف القدس
أرض محتمة وفؽ لمقانوف الدولي.
وجدد المجمس مطالبتو بتوفير الحماية الدولية لمشعب الفمسطيني مف الغطرسة واالرىاب العسكري
االسرائيمي ،وعمميات القتؿ المبرمجة وباألخص ما يجري حاليا في قطاع غزة ،وقرار المحكمة االسرائيمية
العميا بيدـ وترحيؿ تجمع الخاف األحمر كنمط مف أنماط العقوبات الجماعية ،باإلضافة لبناء المستوطنات
وتوسيعيا وتيويد مدينة القدس وانتياؾ حقوؽ شعبنا أفرادا وجماعات وفرض الحصار واغالؽ المعابر.
وأكد المجمس استمرار النضاؿ الفمسطينى بكافة وسائمو وأشكالو ضد االحتالؿ اإلسرائيمى حتى نيؿ كافة
الحقوؽ المشروعة فى العودة واقامة الدولة المستقمة كاممة السيادة وعاصمتيا القدس عمى حدود الرابع مف
يونيو عاـ .1967

صحيفة القدس المقدسية2018/6/4 ،
"عدـ االنحياز" تديف عرقمة الدولة العبرية لجيود "السالـ":
أداف االجتماع الوزاري لدوؿ عدـ االنحياز الذي عقد عمى ىامش الدورة  107لمنظمة العمؿ الدولية
تعنت الدولة العبرية المستمر وعرقمة جيود "السالـ" وترسيخ احتالليا العسكري المستمر منذ أكثر مف
عاما ،مف خالؿ مخططات واجراءات غير قانونية مختمفة في األراضي الفمسطينية المحتمة ،بما
خمسيف ً

في ذلؾ شرقي القدس .وأعرب عف القمؽ العميؽ إزاء الوضع في األراضي الفمسطينية المحتمة بوجود
االحتالؿ الراسخ ،و"عممية السالـ" المتعثرة ،وعدـ االستقرار السياسي المستمر ،وتفاقـ الوضع اإلنساني
في غزة ،كما ال يزاؿ الوضع االقتصادي يتسـ بارتفاع مستويات البطالة والبطالة الجزئية وعدـ المساواة.

02

وعبروا عف دعميـ لجميع الجيود الرامية إلى توحيد النضاؿ الوطني الفمسطيني مف أجؿ إقامة الدولة
الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا شرقي القدس ،وكذلؾ لتحقيؽ "السالـ الشامؿ الدائـ في الشرؽ األوسط"
عمى أساس القانوف الدولي وق اررات األمـ المتحدة ذات الصمة ،ودعميـ لمشعب الفمسطيني في مساعيو
لممارسة حقوقو غير القابمة لمتصرؼ ،بما في ذلؾ الحؽ في تقرير المصير واالستقالؿ الوطني والسيادة،
والحؽ في العودة إلى ديارىـ.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/6/5 ،
مقاالت وحوارات:
القدس ..اقتصاد يشكو وطأة المحتميف:

بالؿ غيث كسواني
المكاف :سوؽ باب الواد بالقدس المحتمة .الزماف :الثانية عشرة ظي ار منتصؼ اليوـ األربعاء ..عشرات مف
أفراد "حرس الحدود" االسرائيمي يوفروف الحماية لزمالئيـ في بمدية االحتالؿ الذيف حضروا لتحرير
مخالفات لممحاؿ التجارية ىناؾ.
ىناؾ ..سرعاف ما تغير المشيد ،فأصحاب البسطات الجالسوف لبيع مقتنياتيـ وأصحاب المتاجر الذيف
يعرضوف بضائعيـ عمى األرصفة ،شرعوا بإغالؽ محاليـ ،فيما شرع أصحاب البسطات والعربات
المتحركة بالفرار مف المكاف.
آخروف تركوا بسطاتيـ وبضائعيـ وفروا بأنفسيـ ،أمال في اليروب مف المخالفات الباىظة التي تفرضيا
دائرة الضرائب في بمدية االحتالؿ عادة عمى التجار ،وتصؿ في بعض االحياف إلى مئات آالؼ الشواقؿ.
بعد وقت قميؿ دخمت سيارات مخصصة لمسير في شوارع القدس القديمة وحممت عددا مف البسطات
الموجودة ،إيذانا بمصادرتيا.
وتتعرض مدينة القدس ألخطر حممة تستيدؼ اقتصادىا بشكؿ مباشر ،وذلؾ ضمف مخطط التيويد
والتيجير الذي تسير عميو دولة االحتالؿ ويستند عمى مضاعفة الضرائب عمى أىؿ المدينة ،ومالحقة
التجار ،إضافة إلى عزليا عف محيطيا مف األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ .1967
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ويشير التاجر عوض اليدمي ،إلى أف كؿ التجار تعرضوا لمضايقات مف االحتالؿ ،شممت فرض
الضرائب الباىظة والمخالفات اليومية ،وحمالت التفتيش واالعتقاالت المتكررة المذلة ،واإلغالقات
الممنيجة لممحاؿ الخاصة بيـ تحت حجة "الدواعي األمنية" ،ومصادرة األمالؾ والبيوت وقطع الكيرباء
والماء عنيـ.
ويضيؼ اليدمي اف البمدة القديمة في ساعات المساء تصبح كمدينة أشباح باستثناء شير رمضاف
المبارؾ الذي ينعشيا بشكؿ كبير كؿ عاـ ويساعد التجار عمى الصمود ،نظ ار لمحركة التجارية النشطة
التي تشيدىا المدينة.
"قوات االحتالؿ تقوـ بضرب اقتصادنا مف خالؿ استقطاب السائحيف االجانب لمحالتيـ ،ومصادرة
بضائعنا" .قاؿ أحد التجار في شارع صالح الديف مفضال عدـ ذكر اسمو.
وتابع" :أكثر ما يؤرؽ التجار المقدسييف ويثقؿ كاىميـ ،الضرائب والغرامات المالية الباىظة التي تفرضيا
عمييـ بمدية االحتالؿ مقابؿ خدمات محدودة جدا ،ال تتعدى  %10فقط ،وكذلؾ تراجع الحركة التجارية
ومواصمة االحتالؿ تضييؽ الخناؽ عمييـ ضمف ما يصفونو بالترحيؿ الصامت ،حيث إف مراقبي بمدية
االحتالؿ يرسموف خطوط صفر عمى األرض أماـ المتاجر داخؿ بعض أسواؽ البمدة القديمة في القدس،
وتيديد التجار بعقوبات مالية إذا عرضوا بضاعتيـ قبالة دكاكينيـ".
ويؤكد التاجر محمد أبو سنينة ،مف سكاف البمدة القديمة ،أف دولة االحتالؿ وجيت ضربة قاسية وقوية
لالقتصاد المقدسي مف خالؿ الخطوات الظالمة والتعسفية التي تنتيجيا منذ سنوات ضد سكاف المدينة،
فيو ونظراءه التجار ال يقاوموف منذ سنوات القوانيف والدعاوى القضائية التي ترفعيا بمدية االحتالؿ
ضدىـ.
وأضاؼ" :البمدة القديمة كانت تعج بالمحاؿ التجارية ،لكف خطوات االحتالؿ القاسية والظالمة ضد التجار
أجبرت أكثر مف نصفيـ عمى إغالؽ كؿ محاليـ وايقاؼ تجارتيـ".
في سياؽ متصؿ قاؿ المحاضر في جامعة بيت لحـ ،د .محمود حماد ،إف أبرز سياسات االحتالؿ
االقتصادية في القدس تقوـ عمى محاربة القطاع السياحي الفمسطيني وتشويو صورة الفمسطيني ،وتقديـ
اغراءات لمفمسطينييف لمشراء مف المحالت التجارية اإلسرائيمية ،مثؿ محؿ يدعى "الكنيوف" ومحالت
المستوطف رامي ليفي.
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وتحدث د .حماد في دراسة لو نشرت مؤخ ار عف سياسة إغالؽ المحالت التجارية واالستيالء عمييا
واعتقاؿ اصحابيا في القدس ،والتضييؽ عمى حركة التنقؿ التجارية داخؿ القدس ،وعدـ السماح بإدخاؿ
المنتجات الفمسطينية مف الضفة الى القدس ،وعدـ اقرار المشاريع التنموية في القدس ،وحرماف البسطات
مف البيع في القدس ،ورفع قيمة فواتير الكيرباء والماء عمى المقدسييف.
وتحدث د .حماد عف بناء مجمعات تجارية منافسة لمسوؽ الفمسطينية مثؿ المجمع المالصؽ ألسوار
البمدة القديمة ،وعف أجرة البيوت والعقارات المرتفعة ،ومصادرة وحجز لمقتنيات فمسطينية ،مثؿ االدوات
الكيربائية ومصادرة بضائع مف التجار وفرض ضرائب باىظة عمييـ.
في معظـ األسواؽ القديمة في القدس ال تكاد تمحظ حركة لمبيع ،ويحيؿ أصحاب المحالت ذلؾ إلى جدار
الفصؿ العنصري الذي منع الفمسطينييف مف دخوؿ مدينتيـ إال بتصاريح.
وقد تراجع اقتصاد المدينة المحتمة منذ بداية االحتالؿ ،ولكف مع االنتفاضة الثانية عاـ  2000ازداد
التراجع ،ثـ جاء جدار الفصؿ ليشكؿ ضربة قاسية لو ،فحاؿ بيف القدس و 150ألفا يقطنوف خارج
الجدار ،وحرـ سكاف الضفة الغربية وقطاع غزة مف دخوليا.
مف جانبو ،قاؿ كماؿ عبيدات ،رئيس مجمس إدارة غرفة تجارة وصناعة القدس ،إف ىناؾ كما ىائال مف
الضرائب المفروضة عمى التجار وتتجاوز  21نوع ضريبة ،وىو أمر أوصؿ التجار إلى مرحمة ال
يستطيعوف فييا اإليفاء بفواتيرىـ اليومية ،عدا عف وضع الحواجز عمى مداخؿ المحاؿ التجارية وبناء
أسواؽ بديمة مجاورة لمبمدة القديمة.
وأضاؼ لػ"وفا" ،انو توجد منافسة شديدة عمى ماركات بأسعار أكثر مف النصؼ ،ما يعني أف الحكومة
تيدؼ لمتضييؽ عمى التاجر المقدسي ودفعو لترؾ تجارتو ،كذلؾ يحارب التجار في مجاؿ السياحة حيث
يتـ الحديث لمسياح أف التجار المقدسييف يجب عدـ التعامؿ معيـ والشراء منيـ.
وأضاؼ اف بعض التجار وصؿ عمييـ حجـ الضرائب قرابة مميوف شيقؿ ،حيث مف لديو محؿ  100متر
سيدفع  100ألؼ شيقؿ سنويا ،إضافة لمضرائب األخرى كالدخؿ والقيمة المضافة وغيرىا بيدؼ دفع
التجار لترؾ تجارتيـ.
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وناشد عبيدات الدوؿ العربية واإلسالمية ،السياحة لمقدس وزيارتيا ،الفتا الى أف زيارة السجيف ال تعني
التطبيع مع السجاف .وطالب كؿ مف يستطيع الوصوؿ إلى القدس بأف يزورىا ويتسوؽ منيا ،ذلؾ أف
الحكومة اإلسرائيمية رصدت ممياري شيقؿ لتيويدىا.
وتشير إحصاءات إسرائيمية رسمية إلى أف  %75مف المقدسييف فقراء ،وأف نسبة البطالة في القدس تصؿ
إلى  ،%25ويعيش في القدس الشرقية نحو  320ألؼ مقدسي يشكموف  %36مف مجمؿ سكاف القدس
بشطرييا ،في المقابؿ يعيش نحو مئتي ألؼ مستوطف شرقي القدس.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/5/30 ،
القدس الدولية :المظاىر اإلسالمية ىدفا لالحتالؿ بالقدس خالؿ رمضاف
قالت مؤسسة "القدس الدولية" :إف االحتالؿ اإلسرائيمي ال يتوقؼ عف استيداؼ مدينة القدس المحتمة،
بجميع مكوناتيا البشرية والحضارية ،خاصة في شير رمضاف المبارؾ .وأضافت في بياف ليا يوـ
الخميس ( ،)5/31أف االحتالؿ رفع مف وتيرة استيدافو لممظاىر والعادات اإلسالمية في المدينة ،مف
خالؿ استمرار اقتحامات المسجد األقصى في رمضاف ،وعرقمة دخوؿ المصميف مف خارج القدس المحتمة.
وأوضحت أف مئات المستوطنيف اقتحموا المسجد منذ بداية شير رمضاف الجاري ،بحماية عناصر مف
المدججة بالسالح.
الشرطة اإلسرائيمية والقوات الخاصة
ّ

ار بيدـ تجمع "الخاف األحمر" البدوي
أما عمى الصعيد الديموغرافي ،فقد أصدرت محكمة إسرائيمية قرًا

شرؽ المدينة ،وترحيؿ سكانو إلى منطقة أخرى .ويقيـ في الخاف األحمر نحو  200شخص ،يشكؿ
األطفاؿ نسبة  53في المائة مف مجموعيـ.
وتأتي ىذه الخطوة مع إعالف وزير الحرب اإلسرائيمي أفيغدور ليبرماف االستمرار بالبناء االستيطاني في
الضفة الغربية ،واطالؽ ٍ
عدد مف المشاريع االستيطانية الجديدة.
وأشارت إلى أف وسائؿ اإلعالـ العبرية كشفت أف مكتب ليبرماف و"مجمس التخطيط في اإلدارة المدنية"
وافؽ عمى منح تصاريح بناء فورية لػ  2500وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية ،عمى
أف يبدأ العمؿ في ىذه المستوطنات انطالقًا مف األسبوع المقبؿ.
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مسحري البمدة القديمة ،بحجة إزعاج المستوطنيف ،في استيداؼ واضح لممظاىر
واعتقمت قوات االحتالؿ ّ

اإلسالمية في القدس.

مركز دبموماسيًّا؛ ذكرت إذاعة "ريشت كاف" العبرية مؤخرا ،أف
وفي سياؽ محاوالت االحتالؿ جعؿ القدس ًا

السفارة الروسية لدى دولة االحتالؿ ستنظـ احتفاليا السنوي بمناسبة عيد االستقالؿ في القدس المحتمة
ائيمية لجذب دوؿ العالـ لنقؿ
ً
بدال مف "تؿ أبيب" ،وأفادت اإلذاعة أف ىذه الخطوة تأتي نتيجة تحركات إسر ّ

سفاراتيا إلى القدس المحتمة.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/5/31 ،
ادعيس :أكثر مف  110اعتداءات وانتياكات لممسجديف األقصى واإلبراىيمي خالؿ مايو
قاؿ وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية يوسؼ إدعيس ،إف شير أيار الماضي شيد العديد مف االنتياكات بما
يخص مدينة القدس واالقتحامات لممسجد األقصى المبارؾ ،وتمثؿ بما أقدمت عميو أميركا مف نقؿ
سفارتيا لمقدس ،وما أعقب ذلؾ مف استشياد العشرات مف أبناء شعبنا ،الذيف لف يترددوا عف نصرة القدس
والمسجد األقصى.
وبيف ادعيس في تصريح صحفي اليوـ األحد ،أف االحتالؿ يعمؿ مف خالؿ االستفادة مف الواقع العربي
الصامت والمنقسـ ،والضوء األخضر األميركي ،لرفع حدة التيويد الذي يستيدؼ المدينة المحتمة.
وقاؿ "خالؿ ىذا الشير أقرت حكومة االحتالؿ عددا مف المشاريع تستيدؼ تمويؿ حفريات أثرية أسفؿ
األقصى ،واقرار ميزانية ضخمة لفرض سيطرة االحتالؿ عمى القدس ،واستطاعت طواقـ االحتالؿ
االستيالء عمى جزء مف مقبرة الرحمة لتحويميا إلى حديقة توراتية ،فعمى مدار أكثر مف أسبوعيف عاثت
طواقـ "سمطة الطبيعة" اإلسرائيمية خرابا فييا.
وبيف أف شير أيار شيد حممة مسعورة عمى حراس وسدنة المسجد األقصى ،وطالت العديد منيـ
باالحتجاز واإلبعاد ،وكذلؾ عودة موضوع إسكات صوت األذاف ،وواصؿ االحتالؿ حصاره لممدينة،
وفرض غطرستو عمى المواطنيف والمصميف ،وعمى حواجزه الثابتة والمتنقمة مارس االحتالؿ سياستو الثابتة
بحؽ المصميف وتفتيشيـ ،وتحديد األعمار.
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وأشار إلى أف منظمات "الييكؿ المزعوـ" واصمت دعواتيا لمضاعفة االقتحامات ،وشيد األقصى
اقتحامات بأعداد متزايدة بالتزامف مع أعيادىـ ،ووسط حماية الشرطة ليـ ،وتزامف مع اقتحامات
المستوطنيف صموات تممودية جماعية وعمنية غير مسبوقة ،ورفع لعمـ دولة االحتالؿ ،مؤكدا أف االحتالؿ
يواصؿ حصاره لممسجد اإلبراىيمي والبمدة القديمة ،ومضايقاتو لممصميف ولممواطنيف ،ويواصؿ منع رفع
األذاف الذي بمغ في شير أيار الماضي 47وقتا ،ووصمت عربدات وصمؼ المستوطنيف إلى إقامة عرس
موسيقي داخؿ الحرـ اإلبراىيمي في منطقة الصحف ،استمرت لساعات متأخرة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/6/3 ،
متطوعوف مف أجؿ القدس واألقصى:

بالؿ غيث كسواني
كخاليا النحؿ يتنقموف مف مكاف إلى آخر بيف عشرات آالؼ المصميف القادميف إلى المجمس األقصى،
جميـ مف الشباف والشابات يعمموف عمى مدار الساعة خالؿ شير رمضاف ،إنيـ متطوعوف في  11لجنة
تقريبا تعمؿ في محيط األقصى ومحيط القدس العتيقة لبسط النظاـ بيف المصميف ومرتادي المدينة
المقدسة.
يعمؿ أولئؾ الشباف الذيف يرتدوف قمصانا متشابية في الغالب ،عمى توفير النظاـ وتأميف وجود ممرات
بيف المصميف والمصميات في المسجد األقصى ،كذلؾ توفير الرفادة لمقادميف لمصالة في أولى القبمتيف،
كما يعمموف لتحقيؽ األمف ومنع بعض المصوص مف استغالؿ االكتظاظ لمسرقة.
وقاؿ أميف صياـ وىو متطوع في الدفاع المدني ،لػ "وفا" ،إنو مف خالؿ تطوعو يعمؿ عمى توفير النظاـ
لممواطنيف القادميف لألقصى وتقديـ االسعافات األولية ليـ وكذلؾ توفير ممرات لمتنقؿ.
"الدفاع المدني يعمؿ عمى ترتيب دخوؿ المصميف وخروجيـ مف األقصى لمنع االكتظاظ ،وتقديـ الخدمات
لممرضى والمسنيف أضاؼ صياـ ،الذي أوضح أف الجميع يعمؿ تحت راية لجنة النظاـ التابعة لممسجد
األقصى المبارؾ التابعة لألوقاؼ اإلسالمية في القدس ،وجميع المجاف تعمؿ بشكؿ متناسؽ ومتكامؿ مف
أجؿ تقديـ أفضؿ خدمة لممصميف.
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إلى ذلؾ قاؿ عالء الحداد المتطوع في لجاف النظاـ ،إنو يعمؿ ضمف لجاف المسجد االقصى والبمدة
القديمة ضمف مجموعة تضـ أكثر مف  250شخصا ،تحت رعاية األوقاؼ اإلسالمية في األقصى،
لتنظيـ دخوؿ وخروج المصميف ،ووضع الخياـ ليـ مف أجؿ منع إصابتيـ بضربات الشمس ،وكذلؾ
تنظيؼ الحمامات.
وأضاؼ ،أف المجاف تحدد أمكاف صالة النساء والرجاؿ بشكؿ منفصؿ" ،نقوـ بتنظيـ المرافؽ المختمفة في
المسجد" ،وكذلؾ يوجد في البمدة القديمة شباب مف حارات البمدة القديمة ينظموف الناس ،ويسعوف لمنع
المصميف مف االكتظاظ وكذلؾ توزيع المصميف عند الوضوء عمى أكثر مف مكاف ،وكؿ حارة تقوـ بتنظيـ
الطرؽ.
وبيف أف لجاف النظاـ تقوـ بدور كبير جدا في التخفيؼ مف العبء عمى المصميف في الدخوؿ والخروج
إلى المسجد األقصى المبارؾ ،مناشدا المصميف تفيـ عمؿ لجاف النظاـ والقياـ بااللتزاـ بالتعميمات التي
تعطى ليـ ألنيا تيدؼ إلى راحتيـ وخدمتيـ بالدرجة األولى ،كبا ار وصغا ار.
وتابع ،حضور المصميف إلى االقصى يسيـ في إحياء مدينة القدس ومنع تيويدىا ،ويشعر المقدسييف أنيـ
ليسوا وحدىـ في مواجية االحتالؿ ،بؿ أف أبناء شعبنيـ يقفوف إلى جانبيـ ،كما يتحرؾ االقتصاد في ىذا
الشير الفضؿ.
مف جانبو ،قاؿ مدير المسجد األقصى المبارؾ الشيخ عمر الكسواني لػ "وفا" ،إف عمؿ لجاف النظاـ
والكشافة في المسجد األقصى مقدر ،ويسيـ في مساعدة حراس المسجد األقصى في تنظيـ دخوؿ الناس
وتقديـ الخدمات لممصميف بالتفريؽ بيف الرجاؿ والنساء بالمصميات وتقديـ اإلرشادات والمساعدات وتنظيـ
خروج ودخوؿ الناس لممسجد األقصى.
وأضاؼ اف الناس يحضروف بأعداد كبيرة وتساعد ىذه الطواقـ الحراس في أف يكوف العمؿ منظما والناس
بأمف وأماف مف المتسوليف ،ومف يقوموف بالسرقة ويشتركوف جميعا في حماية المصميف ،وتقديـ كؿ
الخدمات التي يحتاجيا الصائـ المصمي.
وأوضح الكسواني اف عمؿ ىذه المجاف أصبح ضروريا في ظؿ مساعي االحتالؿ إلفشاؿ األوقاؼ وكؿ
دور في المسجد األقصى ،ولكف بفضؿ تظافر الجيود بيف لجاف النظاـ وسدنة المسجد األقصى أصبح
شير رمضاف واضحا يعبر عف وحدة شعبنا وقدرتو عمى توفير النظاـ بوضوح.
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وأشار أف أىالي بيت المقدس يستقبموف أىمنا مف كؿ محافظات الوطف الذيف قدموا إلداء صمواتيـ في ىذا
الشير الفضيؿ ،خاصة أف االحتالؿ يحرميـ منيا عمى مدار السنة.
وبيف أف حراس المسجد األقصى يعمموف عمى مدار الساعة بشكؿ متواصؿ ويقوموف بإدارة ىذه المجاف،
ولدينا  400حارس يعمموف عمى مدار الساعة مف أجؿ توفير الخدمة لممصميف بالتعاوف مع لجاف النظاـ
القادميف لمعمؿ خصوصا عند صالة العشاء والتراويح كؿ يوـ جمعة.
ولفت الكسواني إلى أف األوقاؼ اإلسالمية أثبت جدارتيا في إدارة المسجد األقصى المبارؾ خالؿ شير
رمضاف رغـ اإلج ارءات التعجيزية التي يحاوؿ االحتالؿ وضعيا أماـ االوقاؼ وسدنة المسجد األقصى
والمصميف.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/6/4 ،
 2651انتيا ًكا لالحتالؿ في الضفة والقدس خالؿ مايو الماضي:
شيد شير مايو مف عاـ  ،2018ما يزيد عف  2651انتيا ًكا نفذتيا قوات االحتالؿ "اإلسرائيمي" في
الضفة الغربية والقدس المحتمتيف.
وأفاد تقرير صادر عف الدائرة اإلعالمية لحركة حماس في الضفة ،بأف  393انتيا ًكا مف مجموع
االنتياكات وقعت في محافظة القدس وحدىا؛ بينيا استشياد مواطف واصابة  80آخريف ،واعتقاؿ
واحتجاز ما يزيد عف .124
أف مجموع عدد االقتحامات والمداىمات والحواجز التي نفذىا جيش االحتالؿ بمغ ،970
ويوضح التقرير ّ
باإلضافة لػ  39حاالت ىدـ ومصادرة ممتمكات ،فضالً عف انتياكات أخرى.

أف قوات االحتالؿ قتمت  4فمسطينييف في الضفة الغربية ،أحدىما في القدس وآخر في راـ اهلل
ويشير إلى ّ
اطنا  277منيـ في محافظة نابمس.
واثنيف في الخميؿ ،كما أصيب  640مو ً

وحوؿ اعتقاالت االحتالؿ ،أشار التقرير أف محافظة القدس ناليا النصيب األعمى مف عدد االعتقاالت
بواقع  117اعتقاالً ،تمتيا الخميؿ بواقع  70حالة اعتقاؿ ،ثـ راـ اهلل بػ ،67نابمس بػ ،50ثـ بيت لحـ
بػ ،49وسمفيت بػ 35حالة اعتقاؿ ،باإلضافة لػ 31في جنيف ،و 9في أريحا ،و 8اعتقاالت في طولكرـ،
و 3في طوباس.
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وعمدت قوات االحتالؿ بحسب التقرير ،إلى ىدـ وتدمير  4منازؿ ،في الخميؿ والقدس ،وأبعدت 20
اطنا مف السفر مف أنحاء الضفة والقدس.
مقدسيا عف المدينة المقدسة ،ومنعت  197مو ً

اقتحاما لممسجد األقصى تحت حماية قوات االحتالؿ ،بواقع
وأوضح التقرير أف المستوطنيف نفذوا 24
ً
 3554مستوطنا ،كما ُسجؿ  34اعتداء لممستوطنيف تنوعت بيف قطع طرؽ واعتداء بالضرب واعتداء

عمى األراضي والمحاصيؿ.

ومف أبرز األحداث التي شيدىا شير مارس ،استشياد األسير عزيز موسى سالـ عويسات  53عاماً
(محكوـ عميو بالسجف  30عاماً) سكاف حي جبؿ المكبر بمدينة القدس.
كما استشيد المواطف ىاني فايز العداربة  23سنة سكاف بمدة بيت أوال ،متأث اًر بجروحو الخطيرة التي
أُصيب بيا جراء تعرضو لمدىس مف حافمة مستوطنيف عمى خط  35االلتفافي قرب بمدة حمحوؿ.
واستشيد الطفؿ عدي أكرـ محمد أبو خميؿ  15سنة سكاف قرية عيف سنينيا ،متأث اًر بجروحو الخطيرة التي
أُصيب بيا خالؿ مواجيات مع قوات االحتالؿ قرب المدخؿ الشمالي لمدينة البيرة.
كما استشيد إدريس شاكر جباريف  58سنة سكاف بمدة سعير نتيجة إصابتو بحالة اختناؽ جراء استنشاؽ
الغاز المسيؿ لمدموع خالؿ مواجيات مع قوات االحتالؿ في منطقة الدوارة في بمدة سعير.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/6/5 ،
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