تقرير القدس اإلخباري األسبوعي
 22حزيران/يونيو 3 -تموز/يوليو 2018

الخبر الرئيس:
 16ألف مستوطن اقتحموا األقصى منذ بداية العام

أبرز العناوين:
مجددا
 نتنياىو يسمح ألعضاء "الكنيست" باقتحام المسجد األقصى
ً
 إدارة "ىشارون" تماطل في عالج األسيرة إسراء جعابيص
 الدولة العبرية قد تعيد النظر في انسحابيا من "اليونسكو"
 االحتالل يطمق ميرجان "األنوار" التيويدي في القدس
 مخطط إسرائيمي لمضاعفة حجم مستوطنة "ىار جيمو" وعزل الولجة
 نتنياىو يطمب من دول مجموعة "فيسغراد" نقل سفارات بمدانيا إلى القدس
 اختتام أعمال المؤتمر العالمي حول القدس في الرباط
" المخطط اإلقميمي لمواء القدس" ..مسعى حكومي لتيويد البمدة القديمة في القدس
***

شؤون المقدسات:
 16ألف مستوطن اقتحموا األقصى منذ بداية العام:
يسمون أنفسيم بـ"جماعات المعبد" ،في اقتحاميم
قاد الـحاخام المتطرف "موشيو ديفد" مجموعات ممن ّ
لممسجد األقصى المبارك ،من جية باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات االحتالل الخاصة ،صباح

قدم الـحاخام "الحريدي" المتطرف يوسف الباوم ،شروحات حول
األربعاء ( .)6/27في الوقت نفسوّ ،
المقتحمين لممسجد في منطقة باب الرحمة .وفي السياق،
مزاعم "المعبد" لمجموعات من المستوطنين ُ
واصمت سمطات االحتالل منع العديد من المقدسيين والمقدسيات من دخول المسجد األقصى ،بحجة
التحريض والحفاظ عمى األمن .فيما اقتحم بضع عشرات من المستوطنين يوم الخميس ( )6/28المسجد
األقصى من باب المغاربة ونفذوا جوالت استف اززية فيو.
وذكرت إحصائية إسرائيمية ،يوم الجمعة ( ،)6/29أن  16ألف مستوطن اقتحموا المسجد األقصى منذ
بداية العام الجاري وحتى بداية شير يونيو/حزيران الجاري .وحسب اإلحصائية التي أوردتيا القناة العبرية
السابعة ،فإن ىذا العدد ىو األكبر ويعتبر قياسيا بالنسبة لألعوام الماضية ،مشيرةً إلى أن  14ألف
مستوطن اقتحموا األقصى خالل عام  .2017وأوضحت أن  384مستوطن اقتحموا المسجد األقصى ىذا
األسبوع بزيادة قدرىا  %15مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
مستوطنا المسجد األقصى يوم األحد ( )7/1من "باب المغاربة"؛ حيث تمقوا شروحات حول
واقتحم 133
ً

"المعبد" ،وأدوا طقوسيم التممودية عند "باب الرحمة" قبل أن يخرجوا من "باب السمسمة" .بينما أحبط حراس
المسجد األقصى صموات تممودية نفذىا مستوطن في منطقة باب الرحمة داخل المسجد األقصى،
المصاحبة التدخل ومنع المستوطن االستمرار في صمواتو .فيما أدى
واضطرت شرطة االحتالل ُ
مستوطنون صموات تممودية أمام المسجد األقصى بالخارج ،من جية باب حطة بحراسة االحتالل.

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+المركز الفمسطيني لإلعالم،
2018/7/1
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مجددا
نتنياىو يسمح ألعضاء الكنيست باقتحام المسجد األقصى
ً

قالت القناة العبرية الثانية إن رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياىو أصدر ق ار اًر بالسماح ألعضاء
الكنيست بإقتحام المسجد األقصى مجددا.
وبحسب الرسالة التي أرسميا “نتنياىو” لرئيس الكنيست فإنو يمكن ألي عضو كنيست اقتحام المسجد
األقصى ،وسمح “نتنياىو” أيضا لوزراء حكومتو باقتحام المسجد األقصى.
يذكر أن “بنيامين نتنياىو” أصدر ق ار ار قبل حوالي عامين بموجبو يمنع أعضاء كنيست االحتالل والوزراء
من اقتحام المسجد األقصى ،واتخذ ق ارره في حينيا نظ ار لممواجيات التي شيدىا المسجد األقصى
المبارك ،وخشية من إستيداف أعضاء الكنيست أثناء إقتحاميم لممسجد.
وتتم عمميات إقتحام أعضاء كنيست االحتالل لممسجد األقصى وسط حراسة أمنية مشددة من قوات
االحتالل الخاصة ،ويرافقيم عادة مجموعات المستوطنين وحاخامات ييود.

شبكة قدس اإلخبارية2018/7/3 ،
شؤون المقدسيين:
إدارة "ىشارون" تماطل في عالج األسيرة إسراء جعابيص
عدة عمميات
أ ّكدت األسيرة إسراء جعابيص ( 32عاماً) من مدينة القدس المحتمة أنيا بحاجة إلجراء ّ
وبينت األسيرة جعابيص خالل زيارة
ج ارحية ،وأن إدارة معتقل "ىشارون" تماطل في تحويميا إلى المشفىّ .
محامي نادي األسير الفمسطيني ليا في المعتقل أنيا بحاجة إلى عمميات جراحية وتجميمية في اليدين

واألذن والوجو ،وبحاجة لعالج في األسنان ،إضافة إلى ضرورة تزويدىا ببدلة تبريد الحروق.
وكانت قوات االحتالل قد اعتقمت األسيرة جعابيص بتاريخ  10أكتوبر /تشرين األول 2015؛ بعد إطالق
شوىت وجييا ورأسيا وصدرىا وبترت
النار عمى سياراتيا ما ّأدى إلى انفجارىا واصابتيا بحروق شديدة ّ
أصابعيا ،وحكمت سمطات االحتالل عمييا بالسجن لمدة ( )11عاماً ،عمماً أنيا ّأم لطفل.

المركز الفمسطيني لإلعالم2018/6/28 ،
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الدعوة لمقاطعة انتخابات بمدية االحتالل في القدس
دعت القوى والفعاليات والمؤسسات الوطنية واإلسالمية المقدسية ،المواطنين كافة إلى المقاطعة التامة
وعدت القوى الوطنية واإلسالمية المقدسية أن المشاركة في
النتخابات بمدية االحتالل في القدس المحتمةّ .
سياسيا بضم شرق المدينة المرفوض فمسطينياً وعربياً ودولياً ،وقالت" :إن
االنتخابات تعني اعترافاً
ً

المشاركة في االنتخابات تعني تساوقاً وتأييداً لمقرار االمريكي القاضي باعتراف ضم شرق القدس ونقل
السفارة األمريكية اإلى المدينة ،وىذا القرار الالقانوني والالشرعي والمرفوض عمى المستويات الدولية
كافة" .وقال البيان":انطالقاً من ىذه األسس فإننا ندعو المواطنين كافة إلى المقاطعة التامة وعدم االنجرار
أو التعاطي مع المحاوالت الختراق الصف والموقف الوطني".

المركز الفمسطيني لإلعالم2018/6/29 ،
فضا لقرار ىدمو:
ىيئة مقاومة الجدار ونشطاء يواصمون اعتصاميم بالخان األحمر ر ً

تواصل ىيئة مقاومة الجدار واالستيطان ،ونشطاء من الفصائل والمقاومة الشعبية ،واألىالي ،لميوم السابع

فضا لقرار االحتالل
عمى التوالي ،اعتصاميم في تجمع الخان األحمر جنوب شرق القدس المحتمة ،ر ً

اإلسرائيمي ىدم التجمع وتشريد سكانو .وذكرت مصادر محمية ،أن االحتالل ال يسمح بإدخال الخيام
تمييدا لمحظة الصفر.
ووحدات الطاقة الشمسية لمتجمع،
ً

ونظّم نشطاء فمسطينيون ،يوم السبت ( ،)6/30فعالية احتجاجية ضد مساعي االحتالل اإلسرائيمي ليدم
تجمع "الخان األحمر" .وشاركت شخصيات وطنية وسياسية في الفعالية التي دعت إلييا "ىيئة مقاومة
ّ

الجدار واالستيطان" ،إلى جانب النواب العرب ،ونشطاء فمسطينيين من مدينة القدس والضفة الغربية
وشدد المتضامنون
واألراضي المحتمة عام  48من أىالي النقب والعراقيب التي ُىدمت أكثر من مائة مرةّ .

مستمرة؛ سواء كانت في النقب أو القدس أو
عمى أن "معركة التيجير ومحو الوجود الفمسطيني في البالد
ّ

سموان ،وعمى جميع األطراف الوقوف إلى جانب الميددين بيدم منازليم وتشريدىم ،ودعميم في صمودىم
وثباتيم".

المركز الفمسطيني لإلعالم +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/6/30 ،
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ويفرج عن آخرين:
ويبعد ُ
االحتالل يمدد توقيف عدد من المقدسيينُ ..

مددت محكمة االحتالل اإلسرائيمي في القدس ،يوم األربعاء ( ،)6/27االعتقال اإلداري بحق األسير
المقدسي صالح الحموري لمدة  3أشير ،ولممرة الثالثة عمى التوالي .يذكر أن الحموري كان قد حكم عميو
مجددا ،عام
في السابق بالسجن مرتين ،حيث قضى سنتين في السجن ،وبعدما أفرج عنو أعيد اعتقالو
ً
 ،2005وصدر عميو حكم بالسجن لمدة  9سنوات ،وأفرج عنو الحموري بعد  6سنوات عام .2011

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/6/27 ،
شؤون االحتالل:
الدولة العبرية قد تعيد النظر في انسحابيا من "اليونسكو":
يحث حكومتو عمى
قال سفير الدولة العبرية في اليونسكو كرمل شاما ىكوىين يوم الثالثاء( ،)6/26إنو ّ
مشير إلى أنيا توقفت عن "ق ارراتيا
ًا
إعادة النظر في قرارىا االنسحاب من المنظمة التابعة لألمم المتحدة،

تغيير في ليجة المنظمة األممية
ًا
المعادية لمدولة العبرية" خالل العام الفائت .وقال ىكوىين" إن ىناك
تحت قيادة مديرتيا الجديدة اودري ازوالي ،وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة التي انتخبت في ىذا المنصب

العام الفائت".
معدلة
وجاءت تصريحات شاما ىكوىين في وقت تبنى مسؤولون إسرائيميون وفمسطينيون وأردنيون
صيغا ّ
ً

من ق اررات لجنة التراث العالمي في "اليونسكو" العام الفائت بخصوص وضع مدينة القدس القديمة
وأسوارىا ،وكذلك مدينة الخميل في الضفة الغربية عمى الئحة المواقع المعرضة لمخطر .وتبقي الق اررات
الجديدة ،التي تم تبنييا من خالل إجماع نادر ،عمى الموقعين في القائمة ،لكنيا ال تتضمن عبارات تعدىا
الدولة العبرية عدائية بحقيا.

صحيفة القدس المقدسية2018/6/27 ،
ىآرتس :دول عربية اشتكت تركيا لـمدولة العبرية
قالت صحيفة "ىآرتس" العبرية إن دوالً عربية –حددتيا بعينيا -اشتكت تركيا إلى الدولة العبرية العام
الماضي .وزعمت الصحيفة اإلسرائيمية أن ُكالً من األردن والسعودية والسمطة الفمسطينية بعثوا برسائل
إلى الدولة العبرية مفادىا أنيم قمقون من نفوذ تركيا المتنامي في مناطق شرق القدس عبر مؤسسات
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تقدم الدعم لممقدسيين وتعزز تواجدىم .وقالوا إن ىذه التحركات التركية تيدد مصالحيم
وجمعيات ّ
ومصالح الدولة العبرية في ذات الوقت ،حسب ادعاء الصحيفة.

المركز الفمسطيني لإلعالم2018/6/28 ،
االحتالل يطمق ميرجان "األنوار" التيويدي في القدس
أطمقت سمطات االحتالل اإلسرائيمي ،يوم الخميس( ،)6/28فعاليات ميرجان "األنوار" التيويدي في مدينة
القدس المحتمة ،والذي تُقيمو بمدية االحتالل ،لمعام الـ  10عمى التوالي ،في محاولة لتزوير تاريخ المدينة
العربي واإلسالمي .وأشارت إلى أن ىذه العروض المضيئة يتخمميا عروض فنية إسرائيمية ودولية ،إضافة
إلى أفالم فيديو ستُعرض عمى سور مدينة القدس التاريخي.
وتقوم مؤسسات االحتالل بالتعاون مع بمدية االحتالل في القدس المحتمة عمى رعاية ىذا الميرجان الذي
أيضا .وعمى
ستكون عروضو في األماكن الحساسة ً
جدا داخل البمدة القديمة وأبوابيا وأسوارىا ،وخارجيا ً

ستمر عبر
موقع الميرجان ،تم نشر خارطة لممسارات الضوئية ،وأماكن العروض في البمدة القديمة والتي
ّ
 35محطة.

ُيذكر أن عدد زوار الميرجان خالل السنوات الماضية يصل إلى أكثر من  250ألف زائر في كل عام،
وتعمل المؤسسات اإلسرائيمية في كل عام عمى خمق مدينة ذات طابع ييودي ،من خالل ميرجاناتيا

السياح واإلسرائيميين.
التيويدية والفعاليات التي تُقيميا ،وجمب أكبر عدد من ّ

المركز الفمسطيني لإلعالم2018/6/28 ،

مخطط إسرائيمي لمضاعفة حجم مستوطنة "ىار جيمو" وعزل الولجة
ذكرت صحيفة "ىآرتس" العبرية أن سمطات االحتالل تدرس "مضاعفة" حجم مستوطنة "ىار جيمو"
المقامة عمى أر ٍ
اض فمسطينية خاصة قرب بيت لحم ،بشكل يعزل قرية الولجة شمال غربي المدينة (جنوب
القدس المحتمة) .وأفادت "ىآرتس" ،بأن الخطة تضم بناء  330وحدة سكنية جديدة ،ومؤسسات عامة،
ومحطة وقود ،وحدائق وغيرىا .موضحةً" :إذا تم تنفيذ الخطة ،فسوف تحيط المستوطنة بالولجة من
الجنوب والغرب ،إضافة إلى كونيا تحيط بيا من الجنوب والشرق" .وستعمل الخطة ،وفق الصحيفة
العبرية ،عمى توسيع التواصل اإلقميمي بين القدس المحتمة و"غوش عتصيون" وتربط القدس ببيت لحم.
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وفي األسبوع الماضي ،وافقت المجنة الفرعية لممنشآت األمنية التابعة لمجنة التخطيط والبناء في القدس
المحتمة عمى نقل حاجز "عين ياعيل" من موقعو الحالي ،بالقرب من المخرج الجنوبي من القدس القريب
من المالحة ،إلى موقع عين الحنية .وييدف نقل نقطة التفتيش العسكرية ،منع السكان الفمسطينيين من
الوصول إلى عين الحنية ،التي تم تطويرىا ومن المقرر افتتاحيا في األيام القادمة باعتبارىا نقطة جذب
رئيسية في "حديقة العاصمة" المحيطة بالقدس.
يحا بأن "الخطة لم تُفحص بعد ،وبالتالي
ونقمت "ىآرتس" عن مسؤولي التخطيط في اإلدارة المدنية تصر ً
يصعب التقدير متى سيتم دفعيا وأنيا لن تتقدم عمى أي حال قبل صدور ضوء أخضر من القيادة

السياسية".
حممت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية اإلدارة األمريكية "المسؤولية كاممة
وفي السياقّ ،

عن االنفالت اإلسرائيمي من أي قانون أو شرعية دولية ،وعن الجرائم واالنتياكات اإلسرائيمية التي ترتكبيا
سمطات االحتالل عمى مرأى ومسمع من العالم" .وقالت ،إن "الضجيج الذي تفتعمو االدارة األمريكية
ومبعوثوىا إلى المنطقة تحت شعار ما يسمى صفقة القرن ،يوفر أفضل الفرص لميمين الحاكم في الدولة
العبرية لإلسراع والتمادي في تنفيذ مخططاتو وبرامجو االستعمارية التوسعية البتالع المزيد من األرض
نيائيا
الفمسطينية المحتمة وتيويدىا" .وأكدت أن استمرار توسع االستيطان اإلسرائيمي "ييدد بإغالق الباب ً

أمام أية جيود لتحقيق السالم عمى أساس حل الدولتين بفعل عمميات تعميق غير مسبوقة لالستيطان
وتشبيك توسعي لممستوطنات والبؤر االستيطانية بعضيا ببعض وربطيا بالعمق االسرائيمي".

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالم2018/6/28 ،
نتنياىو يطمب من دول مجموعة "فيسغراد" نقل سفارات بمدانيا إلى القدس
ذكرت قناة (ريشت كان) العبرية  ،مساء األحد ( ،)7/1أن رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو طمب
من دول مجموعة (فيسغراد) التي تضم بولندا ،سموفاكيا ،التشيك ،والمجر ،نقل سفارات بمدانيا إلى القدس
المحتمة ،مشيرةً إلى أن نتنياىو يريد استغالل ما قامت بو بولندا واالستفادة من الغاء "قانون المحرقة" الذي
اسعا في الدولة العبرية.
أثار جدالً و ً
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وأشارت إلى أنو كان من المقرر عقد اجتماع لدول مجموعة (فيسغراد) في الدولة العبرية خالل ىذا
الصيف ،إال أن ذلك لم يتم بسبب عدم التوافق عمى موعد محدد ليذا االجتماع.

صحيفة القدس المقدسية2018/7/1 ،
التفاعل مع القدس:
األمير وليام يزور األقصى والقيامة ويمتقي الشخصيات الدينية:
زار نجل ولي عيد بريطانيا األمير وليام ،صباح الخميس ( ،)6/28مدينة القدس المحتمة وبمدتيا القديمة،
وسط إج ارءات مشددة وتدابير أمنية خاصة من قوات وشرطة االحتالل الخاصة .واستقبمت إدارة األوقاف
وتم تنظيم
اإلسالمية في القدس ،والشخصيات االسالمية في المدينة األمير وليام في المسجد األقصىّ .
جولة ميدانية لألمير وليام في المسجد المبارك ،في الوقت الذي زار فيو كنيسة القيامة في البمدة القديمة

وسط استقبال حافل من رؤساء الكنائس في المدينة المقدسة .وكانت القنصمية البريطانية نظّمت يوم
األربعاء حفل استقبال في مقرىا بحي الشيخ جراح وسط القدس المحتمة بحضور عدد كبير من المدعوين
المقدسيين.
إلى ذلك ،منعت قوات االحتالل دخول الصحفيين الى األقصى المبارك لتغطية زيارة األمير وليام واكتفت
بالطاقم الصحفي المرافق لو ،في الوقت الذي استبقت مجموعة من قوات االحتالل الخاصة زيارة األمير
لممسجد باقتحامو واجراء جولة بداخمو.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/6/28 ،
اختتام أعمال المؤتمر العالمي حول القدس في الرباط:
اختتمت في العاصمة المغربية الرباط مساء الخميس ( ،)6/28أعمال المؤتمر الدولي الخامس حول
القدس والذي عقد بتنظيم من لجنة األمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفمسطيني لحقوقو غير القابمة
لمتصرف ومنظمة التعاون اإلسالمي.
المؤتمرون أكدوا في ختام أعمال المؤتمر مركزية القدس في إحالل "السالم في الشرق األوسط" واالستقرار
في العالم بالنظر إلى رمزيتيا الكبيرة لدى أتباع الديانات السماوية الثالث ،مشددين عمى أن التطورات
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حقيقيا وتيدد بنسف التوافق العالمي الذي استمر لفترة طويمة بيدف
األخيرة في القدس تمثل منعطفًا
ً

خصوصا بعد القرار األميركي االعتراف بالقدس "عاصمة" لمدولة العبرية
التوصل إلى "حل الدولتين"،
ً
ونقل السفارة األميركية إلييا.

مساعد األمين العام لألمم المتحدة للشؤون السياسية ،ميروسالف جينكا قال في المؤتمر "إن استمرار
المشاريع االستيطانية والتوسعية في الضفة الغربية المحتمة ،بما ذلك شرقي القدس ،يشكل عقبة رئيسة
مبرز أن ىذه المشاريع ىي غير قانونية بموجب ق اررات األمم المتحدة والقانون
ًا
أمام تحقيق السالم"؛

الدولي ويجب وضع حد ليا" .وأكد المسؤول األممي ،أن الوضع في القدس أكثر مدعاة لمقمق ،عمى
اعتبار أن المدينة تحمل رمزية كبيرة ليس لدول المنطقة فحسب ،وانما لمنطقة الشرق األوسط وخارجيا.
وشدد عمى "أن األحداث األخيرة في القدس تتعارض مع ق اررات مجمس األمن التابع لألمم المتحدة ومن
شأنيا أن تشجع األصوات المناوئة والعدائية من كال الجانبين وأن تؤدي إلى تضاؤل اآلمال في التوصل
مشير إلى أنو من الميم أكثر من أي وقت مضى اتخاذ إجراءات فعالة ومنسقة،
ًا
إلى حل سممي ودائم؛
بالنظر إلى تضاؤل التوافق العالمي الذي امتد لعقود".

وشدد األمين العام المساعد لمنظمة التعاون اإلسالمي لشؤون فلسطين والقدس سمير بكر ،عمى
الموقف المتجدد الرافض لقرار الواليات المتحدة األميركية االعتراف بالقدس "عاصمة" لمدولة العبرية،
ونقل سفارتيا إلييا ،لما يمثمو ذلك من انتياك صارخ لق اررات مجمس األمن الدولي والجمعية العامة ذات
داعيا الواليات المتحدة األميركية إلى االلتزام بالقانون الدولي من أجل تحقيق السالم الشامل
الصمة"،
ً
القائم عمى رؤية "حل الدولتين".

وعبر بكر عن األسف جراء فشل مجمس األمن الدولي في تحمل مسؤولياتو في وضع حد لمجرائم
واالنتياكات التي تقوم بيا الدولة العبرية ،ودعا في ىذا الصدد ،إلى التدخل بمسؤولية وفاعمية ،في ىذه
المرحمة الحرجة ،من أجل حماية رؤية "حل الدولتين" ،من خالل االنخراط في رعاية مسار سياسي متعدد
استنادا إلى ق اررات الشرعية الدولية و"مبادرة السالم" العربية.
األطراف ،لتحقيق "السالم العادل والشامل"،
ً

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/6/29 ،
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مقاالت وحوارات:
القدس القديمة ميددة باالنييار:

بالل غيث كسواني
جاء قرار "اليونسكو" األخير باعتبار القدس القديمة وأسوارىا ضمن المواقع التراثية العالمية الميددة
باالنييار ،ليدق ناقوس الخطر حول ما يجري أسفل المدينة من اعمال حفريات ييدد بقاء اثارىا.
ويعيد القرار الجديد الى الذاكرة اكتشاف المقدسيين عام  ،1981أول نفق يبدأ من منطقة حائط البراق
ويصل إلى بئر سبيل قايتباي المائية داخل المسجد عمى بعد أمتار قميمة من قبة الصخرة المشرفة ،ليرتبط
بشبكة أنفاق أخرى تحت األرض.
أنفاق ،كان الستمرار اعمال الحفر فييا سبب في ىبات وانتفاضات كان من اعنفيا ،افتتاح االحتالل
لنفق أسفل المسجد األقصى في العام  ،1996حيث استشيد خالل االحتجاجات عمى افتتاحو عشرات
المواطنين.
 57اعمال حفريات (معمومة) يجرييا االحتالل أسفل مدينة القدس ،معظميا جاءت في السنوات األخيرة،
فقد انيار جزء من طريق باب المغاربة قبل أعوام ،وبني كنيس ييودي أسفل المسجد األقصى ،وىدم
االحتالل طريق باب المغاربة وغرفتين من المسجد األقصى ،وكشف عن نفق جديد بطول  200متر
مالصق لمجدار الغربي لممسجد ،وتبعو كشف عن نفق جديد في سموان جنوب المسجد األقصى المبارك
طولو  600متر أسفل بيوت حي وادي حموة ويصل إلى الزاوية الجنوبية الغربية لممسجد األقصى
المبارك.
وفي ىذا السياق ،قال المحاضر في جامعة بيرزيت والباحث في التراث اإلسالمي جمال عمرو" ،إن ما
يجري في القدس حاليا ليس مقمقا لميونسكو وحدىا ،بل ىو مقمق لكل المسممين في العالم ،والكل يدرك
العواقب الوخيمة لحفريات االحتالل".
وأضاف" :ان القادم في مدينة القدس أسوأ ،وقد تنيار األسوار الن أسموب البناء اليندسي في المدينة قائم
عمى التراكم ،واألوزان بآالف األطنان ومع الحفريات أصبحت االسوار معمقة ،وبدأت التشققات تظير في
أجزاء من األقصى وأجزاء من القدس العتيقة ،وىذا ىو مراد االحتالل ،ىدم ما ىو قائم لصالح الييود".
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وتابع عمرو" :ان الحفريات تعتبر اعتداء عمى إرث إنساني عالمي ،ومنذ احتالل الجزء الشرقي من
القدس عام  1967لم تتوقف الحفريات في مدينة القدس ،واالحتالل يستخدم اليوم الحفار واآلليات
الحديثة لمحفر ،بعد ىدم حي المغاربة بالقدس المحتمة".
وعبر عمرو عن خشيتو من االسوأ ،خصوصا بعد ان طور االحتالل نظام القدس المائي وحولوه إلى
أنفاق ،حيث جرى توسيع ىذه القنوات إلدخال سائحين إلييا لتقديم روايتيم التاريخية.
وقال رئيس الييئة اإلسالمية المسيحية حنا عيسى في القدس "ان البمدة القديمة في القدس معرضة
لالنييارات نتيجة عدم السماح بترميم ىذه البنايات القديمة ،والسعي لتغيير معالم القدس لطمس طابعيا
العربي اإلسالمي ،عبر استخدام أساليب تيويدية مختمفة ،منيا بناء آثار ييودية بحجارة قديمة وبالحفر
أسفل المسجد األقصى".
وأضاف عيسى "ان كل إجراءات االحتالل في البمدة القديمة لتحويميا إلى مدينة داوود ،ستفشل الن
سكانيا المسيحيين والمسممين سيتصدون لكل اإلجراءات اإلسرائيمية المخالفة لمقانون الدولي ،واالتفاقيات
الدولية ،و 16ق ار ار صاد ار عن مجمس األمن ،و 200قرار صادر عن اليونسكو باعتبارىا منطقة منكوبة
بحاجة لترميم وصيانة ،ولكن سمطات االحتالل ال تقيم وزنا لمق اررات الدولية ولق اررات اليونسكو".
من جانبو ،قال المؤرخ ورئيس المتحف اإلسالمي في المسجد األقصى يوسف النتشة "إنو سجل في
األقصى مجموعة انييارات ،ونحن نسعى لمعرفة سبب ىذه االنييارات بشكل عممي" ،مطالبا ببعثة دولية
تطمع عمى ما يقوم بو االحتالل أسفل القدس القديمة.
وذكرت لجنة التراث العالمي التابعة "لميونسكو" في ق ارراتيا الصادرة مؤخرا ،بأحكام اتفاقيات جنيف األربع
لعام  ،1949وباتفاقية الىاي بشأن حماية الـممتمكات الثقافية في حالة النزاعات المسمحة لعام 1954
وبروتوكولييا ،وباالتفاقية الخاصة بالوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ممكية
الـممتمكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام  ،1970وباتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي
لعام  ،1972وبتوصيات اتفاقية اليونسكو في دليي عام  1956فيما يخص الحفريات في الـمناطق
الـمحتمة ،وبإدراج مدينة القدس القديمة وأسوارىا ،بناء عمى طمب األردن في قائمة التراث العالـمي في عام
 ،1981وفي قائمة التراث العالـمي الـميدد بالخطر في عام .1982
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وذكرت المجنة بأن جميع اإلجراءات اإلدارية واألفعال التي قامت بيا إسرائيل (القوة الـمحتمة) ،والتي
غيرت أو حاولت تغيير وضع مدينة القدس وخصوصا ما يسمى القانون األساس في القدس ،تعتبر باطمة
والغية ويجب التراجع عنيا.
وعبرت اليونسكو عن اسفيا لعدم وقف سمطات االحتالل اعمال الحفريات ،واألنفاق ،واألشغال،
واإلجراءات غير القانونية الـمستمرة داخل وفي محيط مدينة القدس القديمة ،والتي تؤثر بشكل مؤذ عمى
القيمة العالـمية التراثية الـمميزة لـمدينة القدس القديمة وأسوارىا.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/6/27 ،
"المخطط اإلقميمي لمواء القدس" ..مسعى حكومي لتيويد البمدة القديمة في القدس:
حذر االئتالف األىمي لمدفاع عن حقوق الفمسطينيين في القدس من المخاطر الجسمية عمى الوجود
العربي الفمسطيني في المدينة المقدسة المترتبة عمى ما يسمى بـ"المخطط اإلقميمي لمواء القدس".
وأكد أن المخطط يعد من أخطر المخططات التي يجري تنفيذىا في المدينة المقدسة كونو يعكس فمسفة
ورؤية الحكومات اإلسرائيمية حول تطوير القدس ،ويشكل األساس الذي قام عميو المخطط الييكمي 2020
ومخطط شارع الطوق لتيويد المدينة وضميا نيائياً ضمن مشروع القدس الكبرى اإلسرائيمي.
ومجمعا
وقال االئتالف في بيان لو إن المخطط يسعى إلى تكريس القدس كقمب ومركز لمشعب الييودي
ً

روحيا لكل الييود في العالم ،حيث يركز عمى البمدة القديمة وما يسمى بالحوض المقدس المحيط بالبمدة
ً
القديمة ونسيجيا البنائي والسكاني ،ويسعى إلى تجميع كل مؤسسات الشعب الييودي وتطويرىا فييا،

إضافة إلى تجميع الشباب الييودي الموجود في الشتات في تمك المؤسسات.
وأضاف االئتالف أنو طبقا لممخطط سيتم إقامة ممثميات لمتجمعات الييودية العالمية لتشكيل صمة
الوصل بين مدينة القدس وييود العالم ،فالمخطط ينظر إلى المواطنين المقدسيين كأقمية صغيرة يتعين
دمجيا في تركيبة ما يسمى "الفسيفساء".
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كما يؤكد المخطط اإلقميمي عمى أىداف المخطط  2020والذي تم تطويره الى العام  2030ويشدد عمى
بقاء القدس ذات أغمبية ييودية ويشجع اليجرة إلييا ومحاربة اليجرة العكسية والساعي إلى تكثيف البناء
واستغالل الضواحي ،إضافة إلى تكريس حدود بمدية االحتالل في القدس كحدود لممدينة.
وحسب المخطط فان أية مشاريع تطوير في المدينة يجب ان تبتعد مسافة  120مت ار عن جدار الفصل
و 80مت ار عن خط سكة الحديد ،وىذا يقمل من فرص التطوير والبناء ،ويحد من نسبة السكان العرب في
مركز المدينة.
وييتم المخطط بأوضاع الييود لتطوير وجودىم واحيائيم فيو سيعمل عمى زيادة وتقوية المستوطنات عمى
حساب األراضي والمناطق المستخدمة لمفمسطينيين .كما سيصادر في سياق المخطط المصادر الطبيعية
لمفمسطينيين من مياه وأرض وبنية تحتية ،إضافة إلى تقميص حجم األراضي الزراعية في شرقي القدس
والحد من التطور العمراني الكافي فييا.
أما بخصوص المواصالت وشبكة الطرق والسكة الحديدية ،فيقول االئتالف األىمي لمدفاع عن حقوق
الفمسطينيين في القدس إنو خطط ليا لكي تخدم غربي القدس والمستوطنات بالدرجة األولى.
وأشار إلى أن المخطط يعمل عمى تعزيز اعتبار القدس مركز "إسرائيل" ،ليذا فيو يدعو إلى نقل كافة
المؤسسات "اإلسرائيمية" إلييا.

المركز الفمسطيني لإلعالم2018/6/27 ،
أبرز معالم خطة التصدي لـ"أسرلة" التعميم بالقدس:
يتعرض قطاع التعميم في القدس لحممة تيويد وأسرلة عقب تخصيص حكومة االحتالل  ٥١مميار شيكل
لبناء مدارس وفرض المنياج الصييوني.
وكشف مدير عام التربية والتعميم في القدس سمير جبريل لمراسل "المركز الفمسطيني لإلعالم" أىم بنود
الخطة الفمسطينية لحماية التعميم في القدس.
وقال" :إن اىم بنود الخطة ىو الحد من التمويل الصييوني الممنيج لالستحواذ عمى تعميم القطاع الخاص
من خالل إعداد بديل عنو ودعم طمبة البمدة القديمة الذين يرغبون في إكمال دراستيم الجامعية عمى شكل
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منح كاممة والطمبة في األحياء األخرى من ذوي الدخل المحدود ،وتوفير األبنية المدرسية بالشراء أو
االستئجار أو البناء وتقديم الدعم لرياض األطفال الخاصة".
وأضاف لمراسمنا أنو تم رصد  ١٥مميون دوالر لبناء مدارس جديدة .مشي اًر إلى ضرورة التوجو لمتعميم
الميني والتقني وتوفير الكتب وأجيزة لوحية (تابميت) مجانا لمطمبة في الصفوف الخامس والسادس.
وأكد أن ىناك تمويل فمسطيني كامل لكل مدرسة خاصة تستغني عن التمويل الصييوني وترفضو.
وأوضح أن عدد المدارس التي تدرس نظام المنياج الصييوني (البجروت) بمغ  ١٥مدرسة منيا ست
مدارس فقط تعمم المنياج الصييوني وعدد طمبتيا  1112في  47شعبة ،في حين أن ىنالك  112شعبة
عدد طمبتيا  2681في مدارس تدرس المنياجين الفمسطيني ،والبجروت الصييوني.
وقال مدير عام التربية والتعميم إن نسبة التسرب من المدارس في القدس تعتبر األعمى عمى مستوى
محافظات الوطن ،وقد بمغت في المرحمة الثانوية نحو  ، ٪٥١وأن مدارس بمدية االحتالل تعاني من نسبة
تسرب عالية جدا وبخاصة في المرحمة الثانوية وأن الطمبة الذين كان عددىم  3725طالبا وطالبة عام
 2015 / 2014أصبح ىذا العام  2370أي ان  1355أصبحوا خارج التعميم خالل ثالث سنوات بنسبة
.% 36
وقال إن السؤال الذي يطرح اليوم ىو كيف نحمي أبناءنا من التسرب والبطالة ،إذ ال يخفى عمى أحد
الوضع االقتصادي واالجتماعي المتردي في القدس المحتمة حيث االعتماد الكبير عمى سوق العمل
الصييوني كمصدر رئيس لدخل  % 54من المواطنين بينما تصل نسبة من يعتمدون عمى القطاع
الخاص إلى . % 13
وأضاف أن "نسبة عمل الشباب المقدسي في سوق العمل الصييونية بين مد وجزر وذلك وفق الحاجة
والمناخ السياسي واألمني الصييوني وغالبيتيم من غير المؤىمين مينيا لذك يكون االستغناء عنيم سيال
وسريعا وفي كل وقت ىم عرضة لمبطالة ،وحسب نتائج مسح القوى العاممة لعام  2017الصادرة عن
الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني فإن نسبة البطالة في القدس المحتمة بمغت  ،%14وىذا يشكل
تحديا مجتمعيا وخط ار حقيقيا عمى مستقبل الشباب ألن غالبيتيم لم يكمموا تعميميم المدرسي كما يشير
التقرير إلى أن  %23.7من العاممين بالقدس أنيوا  13سنة دراسية فأكثر ،و %43منيم أنيوا بين 10
و 12سنة دراسية ،و %24.3أنيوا بين  7و 9سنوات دراسية".
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ولفت إلى ان حصار القدس وعزليا عن محيطيا الفمسطيني من قبل االحتالل خمف نقصا حقيقيا في
الكثير من المين التي تعتبر حيوية لحاجات السكان المقدسيين وال يتوفر من أبناء القدس مينيين لسد
ىذه الحاجة ,حيث إن نسبة الطمبة الذين يمتحقون بالفروع المينية في القدس منخفضة جدا ال تصل إلى
.%2
وبين أن "سبب ذلك يعود إلى النظرة السمبية لمتعميم الميني ومعتقدات األىل أن عمييم اختيار تخصصات
ألبنائيم وفق رغبتيم وليس لرغبة األبناء وىذا يحدث خمال عند توزيع الطمبة عمى الفروع التعميمية إذ نجد
أن نسبة الذين يتوجيون لمفرع األدبي  % 75في الثانوية العامة (االنجاز) وىذه نسبة كبيرة جدا وتشكل
عبئا عمى االسر الستكمال التعميم العالي ودون التطمع إلى المستقبل المجيول الذي ينتظرىم عند انتياء
تعميميم وبدء البحث عن عمل ،وكل ىذا يجعل من الضروري تبني خطة استراتيجية خاصة بالقدس
لمنيوض بالتعميم الميني والتقني لتخفيض نسبة البطالة وتوفير احتياجات سوق العمل الفمسطيني من
المين والحرف الالزمة والمساىمة في إنشاء مشاريع صغيرة محمية تعتمد عمى ىذه المين وتوفير فرص
عمل أقل اعتمادا عمى "اإلسرائيميين".
ودعا جبريل إلى حممة وطنية وشعبية لمتصدي لحممة التيويد واألسرلة تشارك فييا المدرسة والعائمة
والجميع.

المركز الفمسطيني لإلعالم2018/6/28 ،
اإلعالم العبري :قمة استخبارية عقدت في العقبة ..ما التفاصيل؟
أبدت وسائل اإلعالم اإلسرائيمية اىتماماً بالغاً بما كشفتو ،اليوم الخميس ،المجمة األمنية الفرنسية
المتخصصة في شؤون األمن "إنتجمنس أونالين" من أن "قمةً استخباريةً" ُعقدت في العقبة األردنية
وجمعت رؤساء أجيزة االستخبارات في كل من" :إسرائيل" ،السعودية ،مصر ،األردن ،والسمطة

الفمسطينية.
ونقل موقع صحيفة "معاريف" اإلسرائيمي ،صباح اليوم الخميس ،عن المجمة الفرنسية قوليا إن "االجتماع
الذي عقد قبل يوم من المقاء المفاجئ الذي جمع ،أخي اًر ،كالً من ممك األردن عبد اهلل الثاني ورئيس
الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو ،حضره كل من :رئيس جياز الموساد ،يوسي كوىين ،ورئيس
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االستخب ارات السعودية ،خالد بن عمي الحميدان ،ومدير المخابرات العامة المصرية ،عباس كامل ،ورئيس
المخابرات األردنية ،عدنان عصام الجندي ،ومدير المخابرات العامة في السمطة الفمسطينية ،ماجد فرج".
وبينت المجمة أن كبير مستشاري الرئيس األميركي دونالد ترمب وصيره ،جاريد كوشنير ،ومبعوثو إلى
المنطقة جيسون غرينبالت ىما المذان باد ار إلى تنظيم ىذا المقاء.
لمحت إلى أن المقاء
وعمى الرغم من أن المجمة الفرنسية لم تشر بوضوح إلى اليدف من المقاء ،إال أنيا ّ
يمثل محاولة لمتأثير عمى موقف السمطة الفمسطينية من الخطة األميركية لمتسوية ،المعروفة بـ"صفقة

القرن" إلى جانب بحث ترتيب مسألة خالفة الرئيس الفمسطيني محمود عباس ،مشيرة إلى أن ماجد فرج
يحظى بقبول كبير لدى اإلدارة األميركية.
وأشارت إلى أن فرج عقد لقاءات مع وزير الخارجية األميركية مايك بومبيو عندما كان مدي اًر لوكالة
االستخبارات األميركية المركزية "السي آي إيو".
وأضافت المجمة أنو في اليوم التالي لمقاء ،عقد نتنياىو اجتماعاً مع ممك األردن ،في  18يونيو/حزيران
الجاري ،حيث بحثا الخطة األميركية لمتسوية إلى جانب األوضاع في سورية.
عد يوسي ميممان ،معمق الشؤون االستخبارية في "معاريف" ،أن المقاءات بين قادة الموساد وقادة
بدورهّ ،
االستخبارات السعودية لم تعد مفاجئة ،مشي اًر إلى أن رئيس الموساد األسبق مني ردغان سبق أن التقى
نظيره السعودي بندر بن سمطان ،عالوة عمى أن رئيس الوزراء اإلسرائيمي األسبق إييود أولمرت التقى
عام  2006ببندر في عمان ،مبيناً أن المقاء عقد في حينو برعاية الديوان الممكي األردني.
وأعاد ميممان لألذىان حقيقة أن نتنياىو يعكف عمى التباىي ،أخي اًر ،بالتطور الكبير الذي ط أر عمى
مستوى العالقات السرية بين "إسرائيل" و "الدول السنية" ،وتأكيده عمى تعاظم حجم المصالح المشتركة
التي تربط الجانبين ،ال سيما الرغبة في مواجية المخاطر التي تمثميا إيران.
وأوضح ميممان أن كوشنير وغرينبالت يحاوالن دفع "صفقة القرن" قدماً ،الفتاً في الوقت نفسو إلى أن
عباس يرفض مناقشة الخطة ،إلى جانب أنو قرر قطع االتصاالت مع اإلدارة األميركية في أعقاب إقدام
الواليات المتحدة عمى نقل سفارتيا إلى القدس المحتمة.

المركز الفمسطيني لإلعالم2018/6/28 ،
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خبراء :ىذه سبل مواجية ق اررات ترمب بشأن القدس
دعا مسؤولون وخبراء إلى تضافر الجيود إلفشال ق اررات واشنطن المتعمقة بالقدس المحتمة ،مؤكدين
ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير الفمسطينية عمى أسس وطنية ورفض االتفاقات المذلة مع االحتالل
الصييوني.
جاء ذلك خالل ندوة بعنوان "القدس وق اررات ترمب ..الدوافع والتحديات وسبل المواجية" ،عقدتيا مساء
أمس الخميس لجنة القدس في المؤتمر الشعبي لفمسطينيي الخارج ،في مدينة إسطنبول ،قبيل انعقاد
اجتماع الييئة العامة الثاني لممؤتمر الشعبي لفمسطينيي الخارج ،يومي  30 – 29حزيران/يونيو الجاري.
وقدمت الندوة اإلعالمية الفمسطينية وصانعة األفالم روان الضامن بقوليا" :ال تأتي ىذه الندوة في ظرف
طبيعي  ،في ظل إعالن ترمب بفتح سفارة في القدس متحديا الشرعية الدولية".
روان الضامن
وشددت عمى أن ىذا التحدي شكل تحوال في المسار السياسي لمقضية الفمسطينية ويمس األمة العربية
واإلسالمية بكامميا.
بدورىا قالت ريما خمف الينيدي ،األمين التنفيذي السابق لمجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية
لغربي آسيا (االسكوا) :إن إعالن الرئيس األمريكي القدس عاصمة لـ"إسرائيل" خطير الرتباطو بصفقة
القرن ،مؤكدة أن اليدف الرئيس لمصفقة ىو إقامة دولة ييودية عمى أرض فمسطين من النير إلى البحر.
وأضافت" :قرار ترمب لم يكن تمييدا لمصفقة؛ بل تنفيذا ليا ،وان الصفقة قيد التطبيق الفعمي واسرائيل
بدورىا بدأت بتنفيذ سياساتيا إلنجاز ىذه الصفقة".
 4سياسات إسرائيلية
وأشارت إلى أن "إسرائيل منذ القرار اتبعت أربع سياسات في مقدمتيا توسيع االستيطان؛ حيث بدأت
بالتصريح لعشرات اآلالف من المستوطنات ،ثم الضم المتدرج والرسمي لمضفة الغربية من مناطق (أ) الى
(ج) ،والسياسة الثانية ىي تقديم سمسمة من مشاريع القوانين التي تميد لتطبيق القانون اإلسرائيمي عمى
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أراضي الممستوطنات ،وىو ما يعني من المنظور القانوني أن تمك المستوطنات ىي جزء من األراضي
اإلسرائيمية".
وأضافت "أما السياسة الثالثة وىي تصديق قانون القومية ،وىو ينص عمى قومية إسرائيل وينزع االعتراف
بالمغة العربية بصفتيا لغة رسمية ،ويمنع الفمسطينيين من اإلقامة في بمداتيم ،أما السياسة الرابعة فيي
سياسة التيويد والطرد بإقرار قانون سحب اإلقامة الدائمة من المقدسيين ،وىي سياسة قديمة ولكن بقوانين
جديدة؛ فقد ألغت إسرائيل إقامة ما يقارب  14ألف مقدسي من القدس ،وبالتأكيد ىدفيا الرئيس طردىم
جميعا من القدس ،باإلضافة إلى مصادرة  %37من أراضي شرقي القدس".
وأكدت أنو بموجب خطوات "إسرائيل" التصعيدية أصبح الكل الفمسطيني يعاني من التمييز العنصري
"اإلسرائيمي" ،ومن أىم الدالئل عمى توحد الشعب ذلك شعار المتظاىرين في حيفا مؤخ ار "حيفا وغزة دم
واحد ومصير واحد".
وخمصت خمف إلى أن إعالن ترمب أزال وىم حل الدولتين ،وأعاد الصراع إلى أصمو بين المشروع
االستيطاني العنصري والحق والمبدأ الفمسطيني ،وقضى القرار عمى إمكانية التسوية ،مشيرة إلى أن
السنوات القادمة ستكون صعبة لذلك واجبنا جميعا أن نتصدى إلجراءات "إسرائيل" التي ترى أن الضعف
العربي والموقف األمريكي سيعطييا فرصة لتحقيق النصر.
وأوصت بتوسيع قاعدة المؤتمر الشعبي لفسطينيي الخارج لتشمل مئات اآلالف من الشعب الفمسطيني،
ويكون المؤتمر مفتوحا لكل من يؤمن بحق الشعب الفمسطيني بالتحرر من االحتالل وتكون قيادتو منتخبة
من ىذه القاعدة الواسعة.
التبرؤ الفردي والجماعي
ودعا الشاعر الفمسطيني تميم البرغوثي في مداخمتو إلى التبرؤ الفردي والجماعي من كل االتفاقيات التي
تمت باسم الشعب الفمسطيني ،دون أن يستفتَى عميو أو أن يكون انتخب من وقعيا.
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كما اقترح البرغوثي إجراء إحصاء وتعداد شعبي فمسطيني يقوم بو الشعب الفمسطيني ،تمييدا النتخابات
شعبية فمسطينية عابرة لمحدود واألماكن ،داعيا لتحرير منظمة التحرير من أسر االتفاقيات المذكورة ومن
كون قياداتيا تحت االحتالل وفي قبضتو.
وشدد البرغوثي عمى ضرورة تغيير الخطاب الوطني الفمسطيني من حل الدوليتن إلى إنياء نظام الفصل
العنصري وانشاء تحالفات إقميمية وعالمية قائمة عمى ذلك ،مشي ار إلى ضرورة حماية القضية الفمسطينية
من أي اختالف طائفي إقميمي مقسم لألمة.
وتساءل البرغوثي :ما معني تمسك القيادة الفمسطينية (قيادة السمطة) بحل الدولتين في ظل رفضو من
"إسرائيل" إال االستمرار غير المبرر وال المقبول ،وشدد" :كل اتفاق موقع باسمي يتنازل عن فمسطين باطل
قانونا ،وال يمزمني وال يمزم أوالدي".
حضور واسع في الندوة
وطالب البرغوثي بتحرير منظمة التحرير ،من خالل المقترحات السابقة لو ،مشددا عمى وجوب تنزيو
القضية الفمسطينية عن أي ص ارع طائفي ومذىبي.
وأمل البرغوثي في أن يتخذ المؤتمر الشعبي في الداخل والخارج خطوة إللغاء االتفاقيات المذلة الموقعة
مع العدو الصييوني ألننا في خطر داىم.
منظمة التحرير
من ناحيتو قدم المحامي والخبير في القانون الدولي ورئيس المؤتمر الشعبي في دورتو األولى الدكتور
أنيس قاسم شرحاً حول السياق الذي اتخذت فيو الواليات المتحدة قرار االعتراف بالقدس عاصمة
لـ"إسرائيل".
كما طالب قاسم ،بضرورة وجوب إعادة خمق منظمة تحرير فمسطينية تحوي الجيل الفمسطيني الجديد
الذي ترعرع في ظل أوسمو ويمعنيا ليال نيا ار ألنو يذوق م اررتيا يوميا.
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وقال :االتفاقيات التي شكمت أوسمو يمكن تمخيصيا بجممة واحدة وىي "عمى الثورة الفمسطينية أن تحمي
االحتالل" .ودعا إلى "إعادة تأىيل منظمة التحرير الفمسطينية واعادة المسيرة من جديد".
وأديرت الندوة في ظل حضور فمسطيني وعربي واسع من شتى أنحاء الجميورية التركية وخاصة مدينة
إسطنبول.

المركز الفمسطيني لإلعالم2018/6/29 ،
"صفقة القرن" تبدو بعيدة المنال بعد مرور أسبوع عمى جولة كوشنر وغرينبالت:
بعد مرور أسبوع عمى لقاء ولي العيد السعودي األمير محمد بن سممان مع جاريد كوشنر  ،صير
الرئيس األميركي دونالد ترمب ومبعوث ترمب لممفاوضات الدولية جيسون غرينبالت لمناقشة "عدد من
القضايا" أىميا "الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي واحتماالت نجاح مبادرة الرئيس ترمب المعروفة بصفقة
القرن" عممت "القدس" من مصادر مطمعة في واشنطن أن "المباحثات الثنائية بين كل من السعودية
والواليات المتحدة (كوشنر وغرينبالت مع محمد بن سممان) ولمباحثات أيضا بين الفريق األميركي
(كوشنر وغرينبالت) مع أمير قطر (تميم) ركزت بشكل حصري تقريبا عمى المشاريع اإلنسانية المحتممة
لقطاع غزة ،وتخفيف محنتيا (غزة) كجزء من الجيود الرامية إلى تعزيز خطة ترمب لمسالم".
يشار إلى أن تركيز الفريق األميركي عمى قطاع غزة أثار استيجان وغضب القيادات الفمسطينية في
الضفة الغربية وغزة نظ اًر ألنيا بدت وكأنيا محاولة لتجزئة الموقف الفمسطيني والتعاطي معو من زوايا
اقتصادية ترجئ الحمول السياسة وتعفي إدارة الرئيس األميركي ترمب من مسؤولياتيا وتعيداتيا بشأن
إنياء االحتالل ورفع الحصار عن غزة وقيام الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس وىي المبادئ
التي تبنتيا اإلدارات األميركية المتعاقبة عبر  30عاماً .وعمق نبيل أبو اردينة الناطق باسم الرئيس
الفمسطيني محمود عباس قبيل الجولة لمفريق األميركي بأن"ال معنى ليا ومضيعة لموقت".
وتقاطع القيادة الفمسطينية إدارة الرئيس ترمب منذ اعترافو بالقدس المحتمة عاصمة إلسرائيل يوم  6كانون
األول الماضي.
ويقول محممون مختصون بشؤون المنطقة وعمى اتصال غير رسمي مع رموز قيادية فمسطينية "إن السمطة
الفمسطينية تنظر بتحسب وقمق بشأن العالقات الوثيقة بين إدارة ترمب وبعض الدول الخميجية ،خاصة في
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ضوء إدعاءات إعالمية إسرائيمية بأن ولي العيد السعودي محمد بن سممان انتقد في اجتماع مغمق عقد
في نيويورك في آذار الماضي مع زعماء ييود أميركيين  ،انتقد الفمسطينيين بسبب تضيعيم لفرص
السالم ،وقمل من أىمية قضيتيم  ،وقالوا إن عمييم قبول أي صفقة معروضة عمييم ،أو إغالق أفواىيم"
(بحسب الصحفي اإلسرائيمي باراك رافيد) ،وىو ما يمثل ابتعادا تاريخيا عن الموقف السعودي من القضية
الفمسطينية.
ويدعي المصدر "ىناك أولويات أخرى لقوى المنطقة تسحب األولوية التقميدية لممسألة الفمسطينية وىو ما
قد يزعج الفمسطينيين ولكن ىذا ىو الواقع  -بعض الزعماء العرب قد حولوا انتباىيم عن أولوية القضية
الفمسطينية عمما بأنيم يصرون عمنا عمى دعم القضية الفمسطينية  ،لكن الفمسطينيين يعرفون أن ىذه
التصريحات غالبا ما تكون من باب التشدق التقميدي  ،وما عمينا إال أن نقيم ما قدم من مساعدات إلعادة
إعمار غزة الذي تعيد بو العرب في شير تشرين األول  ، 2014وما قدم بالفعل لمساعدة الوضع
المأساوي في غزة".
وفي ضوء انحسار الخيارات أمام الفمسطينيين ،يبدو الفمسطينيون أكثر استعدادا لمجوء إلى المجتمع
الدولي والمحافل الدولية كما رأينا من خالل مشاريع ق اررات في مجمس األمن أألممي حيث أحبطتت ىذه
المحاوالت عمى صخور الفيتو األميركي أو في الجمعية العامة لألمم المتحد حيث استطاع الفمسطينيون
من تحقيق انتصارات دبموماسية عمى الواليات المتحدة أوال برفض اعتراف ترمب بالقدس المحتمة يوم 21
كانون األول  ،2017ومن ثم في التصويت لصالح حماية الفمسطينيين يوم  13حزيران الجاري إلى
جانب السعي لالنضمام إلى المنظمات والمعاىدات واالتفاقيات الدولية كجزء من إستراتيجيتو فمسطينية
لتحقيق إقامة دولة مستقمة من خالل المنتديات العالمية أو تقديم شكاوى جنائية دولية عمى أمل أن
يضغط ذلك عمى إسرائيل ويدعوىا لمحاسبة أفعاليا ،عمى الرغم من المناخ الحالي وضع الواليات المتحدة
بشكل كامل االنحياز إلسرائيل واالحتالل.
ويعتقد الخبراء إن االفتقار إلى المساعدة الخارجية قد يوفر فرصة أمام الفمسطينيين لمنظر إلى الداخل،
وضرورة التعامل مع أزمة شرعية داخمية ،حيث ال توجد حاليا لدى السمطة الفمسطينية خطة خالفة لمقيادة
الفمسطينية التاريخية التي يرأسيا الرئيس محمود عباس البالغ من العمر ( 82عاماً)  ،والذي أنتخب رئيساً
في عام  ،2005فيما تالشى عمى ما يبدو التقدم المحرز في المصالحة الفمسطينية الفمسطينية بين
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حركتي فتح حماس (العام الماضي) في أعقاب محاولة اغتيال رئيس الوزراء  ،رامي حمد اهلل  ،ورئيس
المخابرات العامة المواء ماجد فرج في غزة في آذار الماضي  ،وقمع المظاىرات المناصرة لغزة في
األسابيع األخيرة.
وفي غياب حكومة موحدة أو عممية خالفة سياسية سمسة ،قد تجد قيادة السمطة الفمسطينية نفسيا مضطرة
إلى اختيار أحد خيارين كالىما مر :إما المشاركة في عممية سالم كاذبة تفرضيا إدارة ترمب بشروط
صعبة وأقل مواتاة مما كانت عميو في الماضي ،أو أن تشق طريقيا الخاص دون دعم من المانحين
الغربيين.
ولكن بالنسبة لمفمسطينيين العاديين  ،فقد أتاحت الظروف الحالية المجال أمام المزيد من االنخراط في
المقاومة السممية  ،سواء من خالل دعم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات وفرض العقوبات (
بي.دي.إس  ) BDSضد إسرائيل أو من خالل المشاركة في تكتيكات العنفية أخرى مثل "مسيرة العودة
الكبرى"  ،المنتظمة منذ  30آذار الماضي عمى طول الشريط الحدودي مع سمطات االحتالل اإلسرائيمي،
رغم استخدام إسرائيل القوة المفرطة في قمع المظاىرات.
وال يتوقع الخبراء أن ينجح ترمب وكوشنر في تحقيق صفقة القرن" حيث كتب كل من ماكس بوت ،وىو
زميل أقدم في دراسات األمن القومي في مجمس العالقات الخارجية؛ (وسو مي تيري ،وىي زميل أقدم في
الشؤون الكورية في مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية) ،مقاالً نشرتو صحيفة واشنطن بوست الخميس
تحت عنوان "ترمب ال يقدر عمى صياغة "صفقة القرن وضح فيو الكاتبان أن الواليات المتحدة حاولت
القيام بشيء مشابو مع الفمسطينيين في الماضي ومنذ عام ( 1993عممية أوسمو لمسالم) التي وعدت
الفمسطينيين أنو "مقابل االعتراف بإسرائيل وانياء الكفاح المسمح ،سيحصمون عمى دولة خاصة بيم،
ولزيادة جاذبية الصفقة ،أغدقت الواليات المتحدة وحمفاؤىا السمطة الفمسطينية بالمساعدات؛ فمنذ عام
 ،1993تمقت الفمسطينية أكثر من  31مميار دوالر من المساعدات المباشرة .ونتيجة ليذه المساعدات،
أصبحت رام اهلل مميئة بالمباني الجديدة الالمعة ،وزاد نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي بين
الفمسطينيين إلى أكثر من الضعف -من  1200دوالر في عام  1994إلى  2900دوالر اليوم".
وويدعي الكاتبان أنو "في الوقت الذي ساعدت فيو المساعدات االقتصادية في تيسير التعاون األمني بين
السمطة الفمسطينية واسرائيل ،لكنيا لم تجمب السالم .فمم ِ
يبد أي زعيم فمسطيني استعداده لمتوقيع عمى
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اتفاق "الوضع النيائي" الذي من شأنو حل القضايا الخالفية مثل وضع القدس أو قضية "حق عودة"
الفمسطينيين؛ وحتى لو كانت السمطة الفمسطينية المعتدلة نسبياً مستعدة لمتنازل ،فمن تستطيع تغيير موقف
حركة حماس التي تقصف جنوب إسرائيل بـ"الطائرات الورقية الحارقة" والصواريخ من قاعدتيا في غزة،
وقد زاد عداء حماس المتواصل إلسرائيل من الصعوبات االقتصادية في قطاع غزة ،ألن إسرائيل أغمقت
في المقابل حدود القطاع ،ومع ذلك ،لم ِ
تنو حماس وال فتح الصراع – ألن معارضة إسرائيل باتت جزءاً
ال يتج أز من اليوية الفمسطينية".
ويعتقد الكاتبان أنو "عندما يتعمق األمر بالفمسطينيين  ،فإن أفضل أمل واقعي لدى الواليات المتحدة ىو
إدارة الصراع  -مع موافقة حماس ،عمى سبيل المثال ،عمى عدم إطالق الصواريخ عمى إسرائيل ،وىو ما
يجعل "صفقة القرن" التي يسعى ترمب إلى عقدىا بعيدة المنال عمى األرجح".

صحيفة القدس المقدسية2018/6/30 ،
المدرسة األشرفية :جوىرة المسجد األقصى الثالثة
تعتبر المدرسة االشرفية "1470م" في المسجد األقصى المبارك ،من أشير مدارس مدينة القدس
وأضخميا إن لم تكن أشيرىا قاطبة.
ويقول الدكتور يوسف النتشة مدير دائرة االثار والسياحة في األقصى ،ان مشاىدة مدرسة االشرفية،
يستغرق قطع عشرات االمتار ،باتجاه الشمال حيث باب السمسمة ،احد ابواب المسجد االقصى المبارك،
الن االشرفية توجد عمى الحد الغربي لممسجد بين باب السمسمة وباب المطيرة وىي المدرسة الوحيدة التي
تقوم مرافقيا داخل االقصى.
ويضيف :عرفت االشرفية باسم السمطانية ،وتنسب المدرسة إلى السمطان الممك األشرف سيف الدين ابو
النصر قايتباي الذي حكم ما يقرب من  29عاما.
وتشتير المدرسة األشرفية ،بكونيا أفخم مدارس بيت المقدس من الناحيتين المعمارية والفنية وأىميا من
الناحية العممية ،فقد وصفيا المؤرخ مجير الدين ( )1496/901بالجوىرة الثالثة بعد قبة الصخرة والجامع
االقصى.
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كما أبدى الرحالة والمؤرخون الذين زاروىا في القرنين العاشر/السادس عشر ،والحادي عشر/السابع عشر
اعجابيم بيا وبنسيجيا المعماري .ووصفيا السائح التركي أوليا جمبي حوالي سنة1670-1669/1080
قائال" :المدرسة السمطانية ىي أحسن مدارس بيت المقدس" .وأثناء رحمة العالم الصوفي عبد الغني
النابمسي إلى بيت المقدس سنة  1691/1102نزل فييا ووصفيا بأنيا مدرسة عظيمة ذات أىمية كبرى.
خصائص المدرسة الفنية ...
تتكون المدرسة األشرفية من طابقين .والمدخل الرئيس من ساحة المسجد االقصى يمتاز بغناء عناصره
المعمارية والزخرفية التي تشكل قمة الفن المعماري الممموكي في أعمى مراحل تكونو.
والمدخل ىو سقيفة مفتوحة من الجيتين الشرقية والجنوبية محمولة عمى عقدين مدببين ومغطاة بقبو
مروحي.
وتوجد فتحة المدخل في تجويف عميق تعموه طاقية ممئت بالزخارف المحفورة والمرصعة بقطع من
القاشاني المزجج.
ويؤدي الباب إلى دركاة في شماليا قاعة كبيرة ىي قاعة المجمع .وىذه القاعة تستخدم اليوم كمركز فني
لترميم وصيانة المخطوطات .وفي الحائط الشرقي ليذه القاعة باب ونافذتان تطل عمى ساحة المسجد
االقصى المبارك ،وفي حائطيا الشمالي باب ونافذة ،أما حائطيا الجنوبي فيحتوي عمى نافذة أخرى
ومحراب مزخرف بالرخام الممون .وفي الجنوب سمم حجري يصعد منو إلى الطابق العموي والى مئذنة باب
السمسمة.
والجزء الجنوبي من الطابق العموي في حالة متيدمة ،غير أن تخطيطو واضح المعالم ويتفق مع الطراز
الممموكي ذي اإليوانات األربعة المتعامدة ،وكان يتوسطو صحن مركزي يحيط بو إيوانان رئيسيان من
الشمال والجنوب وايوانان صغيران من الشرق والغرب .ولم يبق من ىذه األواوين شيء باستثناء اإليوان
الجنوبي وفيو محراب.
ويستعمل الجزء العموي من المدرسة مق ار لثانوية األقصى الشرعية لمبنات بينما يستخدم الجزء األرضي
منيا مق ار لقسم المخطوطات في المسجد األقصى .اما الجزء المتبقي فتستعممو بعض العائالت دو ار
لمسكن .وقامت دائرة األوقاف ومؤسسة "التعاون" بترميم مبنى المدرسة بشكل كامل.

صحيفة القدس المقدسية2018/7/1 ،
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الشيخ واصف البكري :صمود المقدسيين حطّم جميع المؤامرات التي تحاك ضد القدس
اشاد الشيخ واصف البكري ،القائم بأعمال قاضي القضاة ،ورئيس محكمة االستئناف الشرعية في القدس،
بصمود شعبنا الفمسطيني بوجو عام والمقدسيين بوجو خاص ،ودفاعيم وتمسكيم والتفافيم حول مقدساتيم
االسالمية والمسيحية وخاصة المسجد األقصى المبارك ،والذي ظير جميا في موقفيم المشرف والشجاع
في ما عرف بيبة البوابات االلكترونية التي تصادف ذكراىا االولى خالل االيام القميمة القادمة ،حيث
سطّر وقفة أسطورية بسممية وحضارية لم يعرف ليا العالم مثيال ،حتى غدت مثال يحتذى في النضال
والصمود عمى مدى أربعة عشر يوما ،جعمت العالم يقف احتراما واجالال لميبة المقدسية الرائعة في الذود
عن حياض اولى القبمتين وثالث الحرمين الشريفين.
ودعا البكري الى ديمومة شد الرحال الى المسجد األقصى المبارك ،ألن تواجد المسممين فيو بصورة دائمة
ومستمرة وليس في المواسم فقط ىو السبيل االنجع لتفويت الفرصة عمى ما يحاك ضد المسجد األقصى
من محاوالت التقسيم الزماني والمكاني.
تجربة رائدة ومميزة...
من جية اخرى لفت سماحة الشيخ البكري الى أىمية محكمة القدس الشرعية ،والدور الكبير الذي تضطمع
مبينا ان "ىذه المحكمة محكمة تاريخية يزيد عمرىا عن مئات السنين ،حيث إن
بو في خدمة المقدسيينّ ،

سجالتيا التاريخية تعتبر توثيقا لمحياة السياسية واالقتصادية والثقافية والفكرية واالجتماعية وجميع مناحي
الحياة في القدس الشريف ،حيث بدأ توثيق ىذه السجالت منذ عام  935لميجرة ،لذلك فمحكمة القدس
المعبرة عن اليوية
الشرعية من اقدم محاكم العالم االسالمي ،وبذلك تكون معمما حقيقيا من معالم القدس
ّ
العربية االسالمية ليذه المدينة المباركة".

وفي ىذا الصدد ،دعا الشيخ البكري المواطنين المقدسيين الى االستمرار في الحرص عمى وجود ىذه
المحكمة ،وااللتفاف حوليا دعما لرسالتيا الشريفة في المحافظة عمى اليوية العربية االسالمية ليذه
المدينة.
كما أشار الشيخ البكري الى دائرة القائم قاضي القضاة في القدس الشريف التي قفزت قفزات نوعية في
الخدمات المقدمة لممواطنين المقدسيين ،ومن جممة الق اررات واالجراءات المتخذة بيذا الصدد ،افتتاح فرع
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جديد لممحكمة الشرعية في منطقة واد الجوز خصصت لكل ما يتعمق بالوقف بوجو عام والوقف الذري
بوجو خاص ،اضافة الى معامالت جوازات السفر ،وقد تم تعيين قاضي جديد ليذه الغاية وىو فضيمة
الشيخ محمد سرندح ،لدعم الجياز القضائي في القدس الشريف بغية المحافظة عمى االوقاف االسالمية
والذرية منيا بشكل خاص ،ولتعميق رسالة الوقف وغايتو وخاصة المحافظة عمى عروبة واسالمية المدينة
المقدسة ال سيما وأن الوقف الذري يشكل نسبة كبيرة جدا من العقارات في مدينة القدس وبالذات في البمدة
القديمة
وقال سماحة الشيخ البكري الذي كان يتحدث في لقاء خاص لصحيفة "القدس" ،بمناسبة مرور حوالي
ثالث سنوات عمى تسممو ىذا المنصب الميم والحساس" :تسممت ميامي في القدس بتاريخ -12-31
 ،2015وكنت قبميا أمارس عممي كمفتش في المحاكم الشرعية في االردن وعضو محكمة استئناف
عمان الشرعية ،وبعدىا انتقمت الى القدس واستممت ميامي الجديدة .التي اعتبرىا تجربة مميزة ورائعة
أتشرف وافتخر بأن أكرمني اهلل سبحانو وتعالى ان أكون لمقدس واىميا ولممسجد األقصى المبارك ،لذلك
فقد تركت ىذه التجربة في نفسي اث ار طيبا وكبي ار جدا ونقطة تحول في حياتي لسببين :اوليما من حيث
ظروف العمل التي كانت ابتداء في ظل سمطة شرعية وعممي ضمن نظام وسمطة قائمة ،واآلن في ظل
احتالل ،فالظروف مختمفة كميا من ادوات واساليب في التعامل والوقائع المعروضة .وثانييما خصوصية
القدس الشريف ومكانتيا ومكان العمل الموجود في رحاب المسجد االقصى المبارك – القبة النحوية  -لو
ظالل نفسية رائعة وايجابية عمى اي شخص يتولى ىذا المنصب في ىذا المكان الطاىر المقدس .فيو
تشريف كبير جدا لكل مسمم ان يكون في القدس الشريف وفي المسجد االقصى المبارك ،وأن يكرمو اهلل
تعالى بإسيام ولو بسيط او متواضع في شرف خدمة اولى القبمتين وثاني المسجدين ومسرى رسولنا االكرم
محمد صمى اهلل عميو وسمم .فالتجربة بال شك رائدة ومميزة وشرف كبير يحمم بو الكثيرون".
االرتقاء بالخدمات ...
وأوضح سماحة الشيخ البكري" :لقد حرصت عموما عمى االرتقاء بالخدمات المقدمة لممقدسيين بشكل
ممحوظ وعممت جاىدا لتقديم افضل خدمة ممكنة مع زمالئي من اصحاب الفضيمة في محكمة االستئناف
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والمحاكم الشرعية االبتدائية عمى وضع خطة لتحسين الخدمات المقدمة وبالفعل حققنا جزء من ىذه
الخطة وال زلنا نطمح لتقديم المزيد من خالل تسييل اجراءات المعامالت وتبسيط ىذه االجراءات"
ونوه الشيخ البكري الى ان "المحكمة الشرعية ليست صاحبة الوالية في تحديد رسوم جوازات السفر وانما
ّ
ىي تفرض بموجب تشريعات ومن خالل نظام خاص بيذه الغاية يصدر عن الجيات المختصة في
الحكومة االردنية .وبالتالي ليس لنا دور في ذلك ،وان كنا قد اوصمنا رسالة المقدسيين لمتخفيف من ىذه
الرسوم ونأمل االستجابة ليذه المطالب قريبا .ودورنا في ىذا االمر ينحصر في تسييل الخدمة وتبسيط
اإلجراءات قدر االمكان وتييئة المكان المالئم ليذا االمر لمن يريد التقدم بطمب معاممة جواز سفر بحيث
ينعكس ايجابا عمى المواطنين المقدسيين".
وأشار القائم بأعمال قاضي القضاة الى ان "رؤيتنا لطبيعة العالقة مع المواطنين ،اننا وجدنا لخدمتيم
ابتداء ،ونحن مؤسة دينية وطنية عمرىا مئات السنين ونعتز بيا وىي أضحت رم از من رموز القدس.
وبالتالي أممنا وطموحنا ان يبقى ىذا التواصل بين المواطنين والمحكمة الشرعية في القدس وأن يمتفوا
حوليا النيا تعتبر من عناوين القدس المشيورة وأن يقتصروا في معامالتيم عمييا وليس عمى اية جية
اخرى قدر االمكان .لما لذلك من اثر كبير لممحافظة عمى اليوية العربية االسالمية لمقدس الشريف ،في
المقابل نتطمع دوما لتقديم االفضل في خدمة المواطنين المقدسيين".
الصخرة المقدسية...
وعمى صعيد ما يحاك ضد المسجد االقصى المبارك ،رأى سماحة الشيخ البكري ان "ما عرف بيبة
البوابات االلكترونية حول االقصى المبارك والموقف المشرف الذي وقفو المقدسيون بسممية مطمقة
وحضارية أبيرت العالم وعكست روعة وانتماء ىذا الشعب الفمسطيني والمقدسيين لقضية االقصى ،كان
درسا ال بد من الوقوف عنده كثي ار والبناء عميو ،وىو درس لكل العالم بأن الشعب الفمسطيني بعامة
والمقدسيين بخاصة ال يمكن بحال من االحوال ان يفرطوا بذرة تراب من المسجد وأنيم مستعدين لبذل
الغالي والرخيص لمدفاع عن مسجدىم المبارك والمقدس".
واضاف" :سمطات االحتالل ال زالت تنتيك حرمة المسجد االقصى المبارك من خالل السماح لممتطرفين
بدخول االقصى واداء صمواتيم التممودية فيو ،أمال بايجاد موطئ قدم ليم في المسجد .لكن ثقتنا باهلل
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كبيرة وبصمود والتفاف شعبنا حول االقصى والدفاع عنو ،ستكون بإذن اهلل الصخرة التي تتحطم عمييا كل
المؤامرات التي تحاك ضد المسجد االقصى المبارك  .ونحن ندرك تماما ان الظرف الدقيق والعصيب
واالحوال غير المرضية الني تمر بيا االمة العربية واالسالمية من شأنيا ان تزيد من الغطرسة والتغول
واالطماع الصييونية في المسجد االقصى ومزيد من االفتئات عمى حقوق الشعب الفمسطيني الذي ال بد
لو في مثل ىذا الظرف الدقيق من الوحدة الوطنية الحقيقية بين مكونات الشعب الفمسطيني ألنيا السبيل
االمثل لمقاومة كل محاوالت االحتالل االسرائيمي من النيل من حقوق الشعب الفمسطيني .ولنا في اآلية
القرآنية الكريمة "وال تنازعوا فتفشموا وتذىب ريحكم" عبرة واضحة وجمية .واالمر االخر عمى االمة العربية
واالسالمية ان تعي حجم الخطر المحدق بالمسجد االقصى وأن تعي عظم المسؤولية التي ألقاىا اهلل
سبحانو وتعالى عمى عاتقيا في دعم نضال وصمود الشعب الفمسطيني وتقديم كافة اسباب الدعم لثبيت
الفمسطينيين والمقدسيين عمى ارضيم واستمرار نضاليم لغاية استعادة حقوقيم المشروعة واقامة دولتيم
الفمسطينية عمى كامل التراب الفمسطيني وعاصمتيا القدس الشريف".

صحيفة القدس المقدسية2018/7/1 ،
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