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  2018/ أبريل/  10    الثالثاء: التاريخ 

  
  القدس رسالة

 
 القدس مدينة ألخبار يومية نشرة

  والعلوم والثقافة للتربية الفلسطينية الوطنية اللجنة عن تصدر
  

  

 الرئيس يلقي كلمة في افتتاح أعمال مؤتمر بيت المقدس الدولي : الھباش

 .األربعاء المقبل

 بجروح أصيب بھا أمس شرق القدس اً استشھاد الشاب محمد مرشود متأثر. 

 دعم مستشفيات القدس أولوية وطنية وصحية: وزير الصحة. 

 االحتالل يحرر مخالفات ألصحاب المنازل والمتاجر في القدس. 

  من مجلة اإلسراء 139صدور العدد. 

  الخميس المقبل" األقصى"إحياء ذكرى اإلسراء والمعراج في رحاب. 

 ييناالحتالل يعتقل سبعة مقدس. 

 األرض فراش عائلة مقدسية بعد االستيالء على منزلھا. 

 مرة أخرى السجال حول بلدية القدس. ..!! 
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 مؤسسة القدس الدولية تصدر تقرير حصاد القدس لشھر آذار. 

 االحتالل يقتحم قرية العيسوية. 

 ال أحد يملك مفاتيح القدس. 

 ناجية تحتفظ بتفاصيل مجزرة دير ياسين.. نسيمة جندي. 

 راضي القدس بين ھواجس الفلسطينيين وفك االحتاللأ. 

 دعوات لتكثيف اقتحام المستوطنين لألقصى األحد القادم. 

 الساحة الخلفية للقدس تدخل إلى الطابو. 

 االحتالل يؤسس لكارثة بيئية في كفر عقب.  
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  ي األربعاء المقبلالرئيس يلقي كلمة في افتتاح أعمال مؤتمر بيت المقدس الدول: الھباش
  

  وفا 2018- 4-9رام هللا / القدس عاصمة فلسطين

قال قاضي قضاة فلسطين محمود ھباش إن الرئيس محمود عباس سيلقي كلمة في افتتاح أعمال مؤتمر 
القدس العاصمة األبدية "بيت المقدس الدولي، الذي يعقد األربعاء المقبل في مدينة رام هللا تحت عنوان 

 ."لدولة فلسطين

دولة عربية  57، اليوم االثنين، أن ممثلي "صوت فلسطين"وأضاف الھباش، في تصريح إلذاعة 
وإسالمية سيشاركون في أعمال ھذا المؤتمر، الذي سيتحدث عن كل ما يتعلق بالمدينة المقدسة وتاريخھا 

  .والتأكيد على عروبتھا وحشد الرأي العام تجاه شد الرحال إليھا

كون ھناك مفاجئة قريبا تتعلق بطي صفحة االدعاء بأن زيارة القدس تطبيع مع وتابع الھباش أنه ست
  .االحتالل

  

  بجروح أصيب بھا أمس شرق القدس استشھاد الشاب محمد مرشود متأثراً 

  وفا 2018- 4- 9لقدس عاصمة فلسطين ا

متأثراً ) عاما 30(أعلنت مصادر طبية مساء اليوم االثنين، استشھاد الشاب محمد عبد الكريم مرشود 
في  "ميشور أدوميم"بجروح أصيب بھا أمس، بعد إطالق النار عليه من قبل مستوطن قرب مستوطنة 

 .منطقة الخان األحمر بين القدس، وأريحا؛ بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن

 من مرشود المصاب   وكان محامي ھيئة شؤون األسرى والمحررين كريم عجوة، أفاد صباح اليوم بأن
 أجھزة تحت كارم، عين ھداسا بمستشفى المكثفة العناية قسم في يقبع نابلس، مدينة شرق طةبال مخيم
  .االصطناعي التنفس

 المسؤولية االحتالل سلطات بيان، في والمحررين، األسرى شؤون وھيئة الفلسطيني األسير نادي وحّمل
 .شھيداً  )215(لـ األسيرة الحركة شھداء عدد ليرتفع مرشود الجريح المعتقل استشھاد عن الكاملة

  

يرتفع عدد الشھداء، الذين قضوا بنيران االحتالل وقناصته منذ جمعة يوم  وباستشھاد الشاب مرشود،
  .شھيداً في الضفة والقطاع 31األرض إلى 
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  دعم مستشفيات القدس أولوية وطنية وصحية: وزير الصحة

  وفا 2018- 4-9رام هللا / القدس عاصمة فلسطين

الصحة جواد عواد، أن دعم المستشفيات المقدسية ھو أولوية وطنية وصحية، وأن وزارة أكد وزير 
الصحة تعتبر مستشفيات القدس ضمن شبكة المستشفيات الحكومية، مشددا على توجيھات سيادة الرئيس 

 .محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد هللا بدعم ومساندة مستشفيات العاصمة القدس

استقبال الوزير عواد في مكتبه بمدينة رام هللا، مساء اليوم االثنين، مدير عام مستشفى جاء ذلك خالل 
  .المقاصد بسام أبو لبدة والمدير الطبي للمستشفى عز الدين حسين ياسين

وجدد الوزير عواد تأكيده على إيالء المستشفيات المقدسية وعلى رأسھا مستشفى المقاصد، األولوية في 
إن مستشفى المقاصد ھو أول وجھة لتحويل المرضى من كافة "وزارة الصحة، وقال  تحويل المرضى من

  ".المحافظات الشمالية والجنوبية لتلقي العالج 

وھنأ وزير الصحة، الدكتور أبو لبدة بتعينيه مديرا عاما لمستشفى المقاصد، كما ھنأ الدكتور عز الدين 
  .ما مزيدا من التطور والتقدم في خدمة المرضىياسين بتعينيه مديرا طبيا للمستشفى، متمنيا لھ

بدوره، أعرب أبو لبده عن عميق شكره لوزير الصحة وكافة الكوادر العاملة في الوزارة على ما يقدمونه 
من دعم ومساندة لمستشفى المقاصد، مشيرا إلى المعيقات التي تعترض المستشفى والمضايقات المستمرة 

  .تھا وصول بعض المرضى إليهمن قبل سلطات االحتالل، وعرقل

وشدد على العالقة التكاملية التي تربط مستشفى المقاصد بوزارة الصحة، وأشاد بالتطور والنھضة 
الشاملة التي يشھدھا القطاع الصحي الحكومي، مثمنا جھود الوزارة في توفير الخدمات الطبية للمواطنين 

  .في كافة محافظات الوطن

  

  صحاب المنازل والمتاجر في القدساالحتالل يحرر مخالفات أل

  وفا 2018- 4-9القدس / صمة فلسطينالقدس عا

اقتحمت قوات االحتالل اليوم االثنين، بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة، وشرعت بتضيق الخناق على 
 .السكان

ح إن الحملة شملت تحرير مخالفات مالية ألصحاب متاجر ومنازل، ومس"وقال مراسلنا في القدس 
  ".الشعارات الوطنية عن الجدران

يذكر أن العيسوية تخضع إلى حصار مشدد منذ عشرة أسابيع، في اطار سياسات العقاب الجماعي التي 
  .تنتھجھا قوات االحتالل بحق المواطنين
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  من مجلة اإلسراء 139صدور العدد 

  وفا 2018- 4-9رام هللا /ة فلسطينالقدس عاصم

، لمناسبة قرب حلول ذكرى اإلسراء "اإلسراء"من مجلتھا الدورية ) 139(صدر عن دار اإلفتاء العدد 
 .والمعراج

القدس والمسرى : وكانت افتتاحية العدد للمشرف العام للمجلة الشيخ محمد حسين، بمقال، تحت عنوان
رئيس ، تحدث فيھا عن القدس، وما يحاك ضدھا من مكائد، أما كلمة العدد فكتبھا "ليسا للمقايضة وال للبيع

 .ذكرى النكبة واستھداف وكالة غوث الالجئين: التحرير الشيخ إبراھيم خليل عوض هللا، بعنوان

اإلسراء (محمد يوسف الحاج، و) تقوية اإليمان من حكم رحلة اإلسراء والمعراج: (ومن موضوعات العدد
ة التي يرتكبھا الناس العادات والتقاليد السيئ(عزيز العصا، و) وتحول تاريخي...إعجاز إلھي: والمعراج

الشيخ عمار أحمد ) الممنوع والمسموح في عدة المتوفى عنھا زوجھا(شفيق عياش، و) في حفل الزواج
الشيخ إحسان ) من الفقير والمسكين؟ وما حكم إعطاء الزكاة للقريب؟ وھل تعطى للمتسولين؟(بدوي، و

كمال بواطنه، ) الماء ھو الحياة(و الشيخ أحمد شوباش،) أسماء فلسطين في الكتاب المبين(عاشور، و
الشيخ شعيب األرنؤوط محدث القرن الحادي والعشرين (يوسف عدوي، و) نظام الخالفة في اإلسالم(و

لحسن السلوادي، وقصيدة ) الشوملي وقصيدته في ذكرى وعد بلفور(حمزة ذيب، و) في رحاب هللا وذمته
  .لزھدي حنتولي) طيف من القدس(

على زاوية الفتاوى، ونبذة عن نشاطات مكتب المفتي العام، ودوائر اإلفتاء الفلسطينية واحتوى العدد أيضا 
في محافظات الوطن من إعداد مدير عام مكتب المفتي العام مصطفى أعرج، والمسابقة الدورية، وإجابة 

  .وأسماء الفائزين فيھا 137مسابقة العدد 

ا، وتوزع مجانا من خالل مراكز دار اإلفتاء المنتشرة يذكر أن المجلة تصدر دوريا بواقع ستة أعداد سنوي
  . في محافظات الوطن

  

  الخميس المقبل" األقصى"إحياء ذكرى اإلسراء والمعراج في رحاب 

  وفا 2018- 4- 9لقدس عاصمة فلسطين ا

أعلنت دائرة األوقاف االسالمية في القدس، اليوم اإلثنين، عن إحيائھا ذكرى اإلسراء والمعراج، في 
 .ب المسجد األقصى المبارك، يوم الخميس المقبلرحا

وأوضح الدائرة في بيان صحفي، أن االحتفال بھذه المناسبة سيتضمن كلمات لمجموعة من علماء بيت 
  .المقدس ومدائح وابتھاالت دينية
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 يذكر أن أبناء المدينة المقدسة ينظمون احتفاالت خاصة بھذه المناسبة تتضمن مسيرات كشفية وسط القدس
  .تخترق البلدة القديمة وتحط في رحاب األقصى الشريف

  

  االحتالل يعتقل سبعة مقدسيين

  10/4/2018 - معا -القدس

اعتقلت قوات االحتالل، فجر اليوم، سبعة مقدسيين بعد اقتحام منازلھم في قريتي العيسوية وصورباھر 
 .بمدينة القدس

لين المقدسيين أن قوات االحتالل اقتحمت وأوضح أمجد أبو عصب رئيس لجنة أھالي األسرى والمعتق
عاماً، في قرية صور باھر جنوب القدس، وخالل ذلك حاول  30منزل األسير المحرر عبيدة عميرة 

أعمامه أحمد عميرة وعميرة عميرة االستفسار عما يجري فقام الجنود باالعتداء عليھما بالضرب 
 .والصعقات الكھربائية

 .بان الثالثة وحولتھم للتحقيقوأضاف أن القوات اعتقلت الش

ادم شفيق عبيد ، وامين حامد، وعلي : وفي قرية العيسوية اعتقلت قوات االحتالل أربعة مقدسيين وھم
  .سفيان عبيد ، واحمد عصام درويش

  

  األرض فراش عائلة مقدسية بعد االستيالء على منزلھا

   10/4/2018 - معا -القدس

ام منازلھم في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى، بعد استيالء تفترش أفراد عائلة رويضي األرض أم
جمعية العاد االستيطانية عليھا، بحماية شرطة االحتالل، رغم قرار المحكمة اإلسرائيلية العليا القاضي 

 .بإيقاف إجراءات اإلخالء لحين البت بالقضية
سكنية في شارع العين ببلدة صباح أمس االثنين فوجئ أفراد عائلة رويضي القاطنين في ثالث شقق 

سلوان، باقتحام منازلھم بالقوة وإحاطتھا بعشرات الجنود، ثم إجبارھم على إخالئھا على الفور تحت 
  .تھديدھم بالضرب واالعتقال، فيما قامت طواقم خاصة بتفريغ محتويات المنازل وتحميلھا بشاحنات

لطات االحتالل بإخالء المنازل بحجة قامت س:"قالت  –أرملة رزق رويضي–السيدة أم عطا رويضي 
ماليين شيكل رغم وجود ملف إفالس،  7تراكم الديون على زوجي المتوفى التي وصلت قيمتھا الى 

والمنزل الذي أعيش فيه مع عائلتي تعود ملكيته لزوجي وأشقائه الستة، والبيت الثاني الذي تم االستيالء 
حد أبناء العائلة ويوجد بينھما عقد أيجار، فال يوجد أي أمالك عليه يعيش فيه ابني وعائلته تعود ملكيته أل

 ."خاصة لرزق ليتم السيطرة عليھا بحجة الديون واإلفالس
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وأضافت ام عطا أن القوات والطواقم التي نفذت عملية االخالء رفضت ابراز قرار االخالء، الفتة أن 
تلة حتى اليوم رغم وجود كاميرات المراقبة في بلدة سلوان ولم يكشف عن ھوية الق 2014زوجھا قتل عام 

 .في الشارع حيث تدعي الشرطة انھا كانت معطلة يوم الحادث
سلوان أن جمعية إلعاد سيطرت على ثالثة منازل تعود لخالد /من جھته أوضح مركز معلومات وادي حلوة

وتعيش به أرملة رويضي وأشقائه والمؤَجر لعطا رويضي، ومنزل ورثة أبناء عطا سليمان رويضي 
 .فردا، معظمھم من األطفال 13رزق رويضي وأبنائھا وأحفادھا، ومنزل فيصل رويضي ويعيش فيه 

وأضاف محمود رويضي للمركز أنه جرى عدة محاوالت للسيطرة واالستيالء على المنازل، ففي البداية 
ألوراق الالزمة التي أكدت من تم االدعاء بأن شقيقه رزق قام ببيعھا قبل مقتله، اال ان العائلة قدمت ا

خاللھا أن رزق ال يملك المنازل وإنما كان يعيش بأحدھا وھو منزل والده عطا رويضي، وھو ميراث 
، ثم ادعت "بالبيع أو الشراء"وبالتالي ليس له حق التصرف بھا " رزق وأشقائه وشقيقاته"لسبعة أشخاص 

لجمعية إلعاد بمبلغ مالي كبير وبدورھا توجھت للمحاكم الجمعية االستيطانية بأن شقيقه رزق كان مدينا 
ملف "لجباية الديون وبسبب إعالن إفالسه اتفقت الجمعية مع القيّم الذي عينته المحكمة المركزية في 

  .بإعطاء المنازل للجمعية" اإلفالس

ألف شيكل  100طالبت المحكمة المركزية قبل حوالي أسبوعين من العائلة دفع مبلغ :"وأضاف رويضي 
لخزينة المحكمة لوقف إجراءات اإلخالء، لكن لم يتم إبالغنا من قبل محامينا باألمر وفقط فوجئنا أمس 

 ."باالقتحام واإلخالء
وأصدرت المحكمة العليا أمس قرارا يقضي بإيقاف إجراءات إخالء المنازل، اال انه وبعد احضار القرار 

 ء قد انتھى قبلمن المحامي للضابط المسئول ادعى ان اإلخال
فارغة وال يمكن ألصحابھا الدخول "وصول قرار المحكمة، وعليه سيبقى وضع المنازل على ما ھو عليه 

 .الى حين صدور القرار النھائي من المحكمة العليا" إليھا
من جھتھا حذرت لجنة حي وادي حلوة ببلدة سلوان في بيان لھا من الطرق الملتوية التي استولت من 

جمعية إلعاد على منازل عائلة رويضي، في وقت تحاول الجمعيات االستيطانية االدعاء بأنھا ال خاللھا 
تستولي على منازل الفلسطينيين اال بأوراق قانونية، فمنازل عائلة رويضي تكشف زيف ادعاءات 

ه التصرف المستوطنين، ألن العقارات ال يملكھا رزق رويضي الذي قتل في بلدة سلوان وبالتالي ال يحق ل
بأي شبر منھا، ورغم قرار المحكمة العليا بإيقاف إجراءات اإلخالء اال ان الشرطة على األرض رفضت 

 ."انتھاء اإلخالء"تنفيذ القرار بحجة 
وطالبت اللجنة من محافظة القدس العمل على كشف ظروف ومالبسات القضية من خالل طواقم 

 .المحامين، من أجل استرداد المنازل
متصل بشارع  -حيث تم االستيالء على المنازل –ركز معلومات وادي حلوة أن شارع العين وأوضح م

وادي حلوة ويعتبر أحد األحياء المستھدفة إسرائيليا الدعائھم بوجود حجارة الھيكل المزعوم وآثار يھودية 
وتمكنت من السيطرة  1986بالمنطقة، الفتا أن إلعاد االستيطانية بدأت نشاطھا االستيطاني في البلدة عام 
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على عدة عقارات بعدة طرق ملتوية بمساعدة سلطات ومؤسسات إسرائيلية من جھة وأصحاب النفوس 
  .الضعيفة والمصالح الشخصية من جھة ثانية

  

  !!..مرة أخرى السجال حول بلدية القدس

 9/4/2018 -يونس العموري: الكاتب -معا

رس اجتھادھا لدعم المشاركة العربية في انتخابات بلدية كثيرة ھي الدعوات التي تتكاثر وتحاول ان تما
وكانت ان . القدس، بذريعة التأثير المباشر على الخارطة اإلنتخابية في القدس للمجلس البلدي اإلسرائيلي

وھي األخرى كانت ان سميت دعوة ) بلدية القدس الفلسطينية(انطلقت دعوات سابقة بضرورة تشكيل 
وكانت اخر ھذه الدعوات ما صدر من . سار العملية اإلنتخابية البلدية في القدساجتھادية للتأثير في م

خالل مقال نشره رئيس الكنيست اإلسرائيلي السابق، ابراھام بورغ، حول الدعوة الى خوض اإلنتخابات 
 . أحمد الطيبي.عربية برئاسة عضو الكنيست العربي د - ضمن قائمة يھودية " القدس"لبلدية 

الدعوات تثير العديد من اإلشكاالت والسجاالت حولھا وحول مواقيتھا وطبيعة توجھاتھا وخفايا  اال ان ھذه
وخبايا منطلقاتھا، في ظل االعتراف االمريكي بالقدس الموحدة كعاصمة لدولة االحتالل وما يُثار عن 

التساؤالت لعل  الخطوط العريضة لماھية صفقة القرن ومالمحھا، األمر الذي يحمل في طياته الكثير من
ابرزھا حول فعل ھكذا بلدية في ظل االحتالل، او فيما يخص امكانية فعل بلدية القدس العربية ذاتھا في 

 ..ظل وقائع القدس وتداعيات قضاياھا

من المعلوم والمعروف حقيقة الظرف الواقعي المعاش في القدس وال اعتقد ان االعالن عن بلدية عربية 
او الدخول بشكل ... مكن ان يسھم في خلق وقائع جديدة على األرض في المدينةبالشكل النظري من الم

ھذا من ....مباشر وبالشراكة الفعلية مع المجلس البلدي اإلسرائيلي اإلحتاللي له الحد األدني من التأثير 
م القانوني جانب اما من الجانب األخر فالبد من اإلشارة الى ان مسألة البلدية والخدمات البلدية في الفھ

والسياسي والمسألة السيادية ھي مسألة خدماتية بإمتياز قد تُمنح من قبل سلطات االحتالل لألقاليم الُمحتلة 
وال عالقة بممارسة الفعل والعمل البلدي بمفھوم السيادة ذاته، األمر الذي يعني ان الخدمات البلدية 

ية على األرض واالنسان، بل ان تجربة االحتالل وتقديمھا لسكان المدينة ليس له عالقة بالسيطرة الفعل
اإلسرائيلي في القدس كانت قد حاولت العمل على خلق اشكال بلدية محلية لإلحياء العربية في المدينة 
وربطھا ببلدية االحتالل على شكل لجان تطوير األحياء، واتاحة الفرصة للسكان بإدارة شوؤنھم الحياتية 

بل ان احد أھم مرتكزات الرؤى اإلسرائيلية للحلول المقترحة للقدس يقوم على  .فيما يخص األمور البلدية
اساس خلق شكل من األشكال البلدية لإلحياء العربية في القدس يقوم بإدارة الشان الحياتي اليومي فقط ال 

ان ھذه الدعوات المنطلقة من العديد من الشخصيات وربما ايضا من بعض من تسمي انفسھا . غير
سات مقدسية مخطئة بالتوجه اوال، حيث ان الدعوة لتأسيس بلدية فلسطينية او الشراكة في البلدية مؤس

اإلسرائيلية وممارسة العملية اإلقتراعية، قد اغفلت العديد من القضايا واألساسيات بالمشھد المقدسي 
 :الوطني وعلى رأسھا األتي
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طني مقدسي قائم ما قبل االحتالل ومازال قائما بالشكل اغفال حقيقة أمانة القدس القائمة بالفعل كإطار و •
كشكل من اشكال رفض وقائع االحتالل الجديدة في  ،مع ھذا اإلطار عربيا ودوليا الفعلي ويتم التعاطي
، حيث كان من الضروري اإلبقاء على التشكيلة العربية الوطنية الفلسطينية لبدلية 67القدس ما بعد العام 

 .بإمانة القدسالقدس والمتمثلة 

استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية والحقوق المشروعة للمواطنين المقدسيين، فكل ما تم ويتم  •
استحداثه بالمناطق المحتلة يعتبر باطال وعلى ھذا األساس كان من الضروري بمكان ان يتم الحفاظ على 

من الممكن ان يخدم توجھات االحتالل إطار امانة القدس ال العمل على خلق جسم جديد في ظل االحتالل 
 .ذاتھا

ان قضية القدس قضية سياسية سيادية بإمتياز ، وإن القدس منطقة محتلة تسري عليھا اتفاقية جنيف  •
الرابعة، وال يحق لسلطات االحتالل بموجبھا اتخاذ أية إجراءات تؤدي إلى تغيير وضعھا القانوني، أو 

لديمغرافية، ومن حق سكانھا النضال في سبيل قضيتھم الوطنية ومن طبيعتھا الجغرافية أو تركيبتھا ا
واجبات االحتالل تنظيم حياتھم المدنية وتسيير أحوالھم المعيشية وفقا لمتطلباتھم الحياتية على األساس 

وكونھم جزء ال يتجزء من الفسيفساء الفلسطينية المحتلة فبالتالي يسري عليھم ما يسري . القانوني الدولي
ى باقي األقاليم المحتلة وبالتالي فأنھم يخضعون لممثليھم في اإلطار السياسي والوطني، وفي الحالة عل

الفلسطينية فإن سكان القدس يخضعون لمقرارات منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد 
ظمة التحرير وال للشعب الفلسطيني، في كافة اماكن تواجده وبالتالي ھم جزء من منظومة مؤسسات من

على اعتبار ان منظمة التحرير ما ... يجوز ابتداع اشكال واطر جديدة لتثميلھم او ادارة شؤونھم الحياتية
 .زالت ھي من تنطق بأسم جموع الشعب الفلسطيني ومن ضمنھا كما اسلفنا مواطني القدس

للقدس بل يتطلب اإلنخراط في  ان مواجھة السياسات االحتاللية في القدس ال يتطلب خلق الجسم البلدي •
اإلطار الوطني الجامع والفاعل وذلك من خالل برمجة الفعل الوطني المقدسي ذاته وفقا لألجندة الوطنية 
المقدسية وھذا يتطلب معرفة متطلبات القدس اوال والعمل على خلق برامج قادرة على استيعاب الحالة 

ى مواجھة ومجابھة سلطات االحتالل وبرامجھا التي المقدسية من خالل صناعة السياسات القادرة عل
سعت لتغيير معالم المدينة وتھجير أھلھا منھا، واالستيالء على أراضي سكانھا وأمالكھم، وتنفيذھا لسلسلة 

وھو . مكثفة ومتتالية من اإلجراءات العنصرية الھادفة إلى إحداث تغيير نھائي وشامل في وضع المدينة
رة استنھاض الحركة الوطنية المقدسية من جديد وتفعيل المؤسسات التي اعتقد انھا األمر الذي يعني ضرو

تعاني من ممارسات ومطاردات سلطات االحتالل ومن إھمال قد يكون مبرمج ممن يمسكون اليوم بدفة 
ان ما ورد ويرد بھكذا دعوات انما يشير وبوضوح الى الحالة المقدسية . العمل السياسي الفلسطيني

 ..نة، واعتقد ان المھمات المقدسية ال يمكن ان يضطلع بھا الجسم البلدي الُمشار اليهالراھ

وحتى نسمي األشياء بمسمياتھا وحقيقة امورھا فالبد من القول ان ھذه المھمات ال بد من ان تضطلع بھا 
بمقدور الجسم  الحركة الوطنية جمعاء من خالل منظمة التحرير الفلسطينية، وفي ھذا السياق فال اعتقد ان

بذات السياق يطلع علينا كل . البلدي العربي الفلسطيني العتيد التصدي للمھام الوطنية برمتھا في القدس
يوم من يحدثنا عن القدس وعن توصيف حالة القدس وتداعيات القضايا المقدسية خاصة في ظل ذكرى 

ناع القرار الوطني الفلسطيني مرور اربعون عاما ونيف على االحتالل، واألدھى من ذلك كله ان صُ 
الرسمي قد تحولوا الى باحثين اكاديمين يجيدون الحديث عن وقائع القدس في اإلطار النظري ويقدمون 
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فمن مسؤول الى زعيم يشارك في مؤتمر ھنا .... اإلقتراحات والخطط التنظيرية وكفى المؤمنين شر القتال
وحتى يتمظمھر بمظھر الشفاف يصرخ بالعجز  او بمقالة ھناك يجتھد بتوصيف حالة القدس فيھا

  .والتقصير الممارس بحق القدس وقضاياھا وھو بال شك ركنا من اركان العجز والتقصير واإلھمال

مرة اخرى اعتقد ان المطلوب للقدس اليوم يتعدى الدعوات النظرية الشكل ومن الضروري اإلنتقال الى 
فيذ البرامج القادرة على استيعاب المرحلة بكل انعكاساتھا الشكل العمالني الفعلي للقدس وذلك عبر تن
  :وتداعياتھا على القدس وقضاياھا وھذا يتطلب

 .لم شمل الحركة الوطنية الفلسطينية في القدس: اوال

 .ترسيخ مفاھيم القدس العربية العاصمة الوحيدة واألبدية للفلسطينين: ثانيا

 .السلطوية في المشھد الفلسطيني تحييد القدس من كل اشكال الصراعات:ثالثا

المباشرة بخلق وقائع جديدة على اآلرض وذلك عبر برمجة فرض األمر الواقع فلسطينيا في : رابعا
  .القدس

اعادة اإلعتبار لوثيقة العھد والشرف للقدس لتكون وثيقة فلسطينية عربية قادرة على خلق الحالة : خامسا
  .ية واإلنسانية من حولھااإلستقطابية الشعبية والرسمية العرب

  

  مؤسسة القدس الدولية تصدر تقرير حصاد القدس لشھر آذار

   9/4/2018 -دنيا الوطن -رام هللا 
الذي يرصد واقع مدينة  2018مارس /تقرير حصاد القدس لشھر أذار  أصدرت مؤسسة القدس الدولية 

كان وعمليات المواجھة مع الس -القدس عبر ثالثة أبواب رئيسة، تشمل تھويد األرض والمقدسات 
   .31/3/2018حتى  1/3/2018االحتالل ضمن الفترة الممتدة من 

  
وأكدت المؤسسة مواصلة االحتالل اإلسرائيلي مشروعه االستيطاني التھويدي في القدس وفلسطين 
المحتلة مستفيًدا من تغطية اإلدارة األمريكية لنشاطه االستيطاني والصھيوني وتبنيه الالمحدود 

   .الستراتيجية االحتالل في تصفية القضية
    

منازل ومنشآت سكنية وتجارية في القدس المحتلة  7مارس / وھدمت سلطات االحتالل خالل شھر أذار
من بينھا منزلين أجبر أصحابھما على ھدمھا بأنفسھما تفاديًا لدفع تكاليف الھدم الباھظة التي تفرضھا 

، وأصدرت سلطات االحتالل قراًرا بإخالء بناية سكنية مؤلفة من سلطات االحتالل على أصحاب المنازل
االستيطانية التي تزعم " عطيرت كوھنيم"شقق سكنية لعائلة سعيد عودة جنوب األقصى لصالح جمعية  8

ملكيتھا لألرض بأوراق مزورة، كما أصدرت قراًرا بحق عائلة قنيبي وأبو علول لطردھما من منزليھما 
وسط القدس المحتلة لصالح جمعيات استيطانية، فيما جرفت مقبرة تعود لعائلة عبد  في حي الشيخ جراح
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   .بقرية الولجة جنوب القدس) فيھا خمسة قبور للعائلة(ربه 
  

نوف "توسيع مستوطنة ) 24/3(التابعة لالحتالل اإلسرائيلي في " اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء"وبحثت 
وحدة  600المحتلة ضمن مشروع استيطاني توسعي يقضي ببناء في جبل المكبر بالقدس " زھاف

كمرحلة  2017كانت مقررة في نفس المستوطنة عام  350استيطانية جديدة في المستوطنة تضاف لـ 
   .أولى لشركات استيطانية خاصة

  
عائلة في حي استيطاني جديد  450باسكان ) 24/3(وبيَّن التقرير أن سلطات االحتالل شرعت في 

وحدة سكنية لعائالت متدينين يھود معظمه  350شمالي القدس المحتلة، منھا " جبعات زئيف"ستوطنة بم
من الواليات المتحدة، فيما تسعى إلقامة مشاريع استيطانية على مقبرة الرحمة " أنجلوسكونية"عائالت 

بمنطقة أراضي  بالقدس المحتلة بعد أن وضعت إشارات على بعض القبور تمھيًدا لھدمھا وبناء أسوار
أنھا ) 13/3(وقف عائلتي آل الحسيني واألنصاري وأجزاء من المقبرة، وكشفت سلطات االحتالل في 

الذي يشمل إنشاء حاجز عسكري جديد تم البدء " الطوق الشرقي"بصدد فتح المقطع األول من شارع 
ق رام هللا بوسط بإقامته على أراضي العيسوية شرق القدس بھدف ربط مستوطنات شمال القدس وشر

   ."سكوبس"مدينة القدس عن طريق النفق الواقع تحت جبل المشارف 
  

مارس ارتفاًعا ملحوظًا بعدد حاالت االعتقال التي / ووفقًا للتقرير الشھري فقد شھد شھر شھر آذار
 فبراير/ استھدفت المقدسيين، فازدادت حاالت االعتقال الموثقة بحوالي خمسين حالة عن شھر شباط 

 .حالة خالل الشھر الذي سبقه 129مارس، بينما سجلت /حالة اعتقال في شھر آذار 179حيث ُسجلت 
  

يستمر االحتالل بانتھاكاته لحقوق األطفال المقدسيين الذين تشفع لھم طفولتھم من االعتقال :" وقال التقرير
لطفلين الشقيقين أمير وحاتم ا) 29/3(والحبس في معتقالت االحتالل وزنازينه، حيث اعتقل االحتالل في 

من منزلھما في حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة، وتعرض الفتى أسد الدين ) أعوام 10، 8(أبو ارميلة 
أثناء تلقيه العالج في مشفى المقاصد بالقدس المحتلة، ) 22/3(لالعتقال في ) عاًما 14(ابراھيم أبو الھوى 

   ."سؤولية الكاملة عن صحة الفتى المصابحيث حملت المستشفى سلطات االحتالل الم
   

شھور،  8فيما قضت محكمة تابعة لالحتالل بسجن الناشطة الفلسطينية ناريمان التميمي وابنتھا عھد لمدة 
من عقربا بنابلس شمال الضفة الغربية ) عاًما28(وسجل استشھاد الفلسطيني عبد الرحمن بني فضل 

   .(18/3(جنود االحتالل في القدس في المحتلة خالل تنفيذه عملية طعن ضد 
   

وبين التقرير أن مدينة القدس المحتلة قد شھدت مواجھات بين الشبان من جھة وجنود االحتالل 
، وسجل 2018مارس /ومستوطنيه من جھة أخرى، أدت إلى إصابة صھيونيين إثنين خالل شھر أذار

اإلسرائيلي ومستوطنيه في مختلف القرى  نقطة مواجھة مع االحتالل 65المقدسيون خالل ھذا الشھر 
والبلدات المقدسية ال سيما في العيزرية، حزما والعيسوية، واستخدم الشبان المقدسيون الحجارة 

زجاجة حارقة وألقي كوع ناسف واحد تجاه جنود  15والزجاجات الحارقة التي وصل عددھا لنحو 
 .االحتالل
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في البلدة القديمة بمدينة القدس  2018مارس /الل شھر أذاروأوضح التقرير عملية طعن واحدة نفذت خ
من نابلس، وأدت إلى مقتل حارس ) عاًما 28(المحتلة، نفذھا الشاب الفلسطيني عبد الرحمن بني فضل 

   .أمن

  

  االحتالل يقتحم قرية العيسوية

  9/4/2018 - معا -القدس

 .العيسوية، وانتشرت في أحيائھااقتحمت طواقم مشتركة من قوات وبلدية االحتالل اليوم قرية 
وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في قرية العيسوية لوكالة معا أن قوات االحتالل برفقة 
طواقم البلدية اقتحمت عدة أحياء في قرية العيسوية، وشرعت بمصادرة مركبات مركونة في عدة مناطق 

 .، كما مسحت الشعارات الوطنية عن جدران القرية"عدم قانونيتھا وخطرھا على السكان"بالقرية بحجة 

وأضاف ابو الحمص أن قوات االحتالل قامت بتصوير منشآت ويافطات وعدة شوارع في القرية قبل 
  .انسحابھا من المكان

  

  ال أحد يملك مفاتيح القدس

  9/4/2018 -الجزيرة

ً من قبور المنافي كلٌّ في شُغل .. لن يلتفت أحدنا إلى اآلخر ..التھجير سنُْبعُث من قھر.. سننَشقُّ سراعا
 ..كل منا سيتبع عطر مدينته وحكايا جدته! فاكھون

 ..العودةسيھتزُّ له زھر الجنة ويخضرُّ حلم 

ستتجمع خيوط الفجر خيطا خيطا لتغمر المصلين .. سترقص حبات المطر وھي تدغدغ األقداَم العائدة
  .صالةُ الفتح على أبواب المسجد األقصى

  ..والفكرة تحتاج إلى حراس.. والحق فكرةٌ متجّذرة في الرأس.. العودة حقّ 

  ..واألمل عْطر خطواتنا.. سنعود

أصحاب العروش أبجديات المواجھة   والنصر يغزله فتيةٌ صغار ما فتئوا يعلّمونسنعود على أجنحة الُحلم 
  ..ويتلُون على أسماعھم قصائَد الشواطئ الحزينة التي تنتظر العائدين بملح الصبر
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سيتدلَّى الياسمين قالئد .. سيصافحنا الزيتون والبرتقال.. والقباب.. والمآذن واألجراس.. ستعرفنا الحجارة
وسمرتُنا من .. ستعرفنا القدس، فعروقنا النافرة ھي امتداٌد لعروقھا المتجّذرة في األرض.. ناعلى أعناق

 ..ُسمرة ترابھا

  ..تنفُض الغبار عن السالح بل امتّد واتَّسع من كفٍّ ساخنٍة لكف وليدٍة ناعمة.. لم يِضْق حلُم العودة بنا

  !اإليمانهللا تكفَّل بھما، إن عَمرَت قلبَك ب.. العودة حق ووعد

  !ال تلتفت فربما التفاتة تبطئ النصر.. فال تقْف وسط الطريق

.. وال تحسبّن األراذل يملكون من أمرنا شيئاً، فالكلمة األولى لألطھار.. ال تبتئس بما فعله السفھاء منا
لون بعيون راحيَل وقد حملْت رأَس يحيى لتُقّدَمه قُربان) كّمامِة البصلِ (ولطفل  ا من يتغزَّ ً سيجِرفھم أمَّ ا

  .إن ذلك على هللا ھيّن.. ومھادٍن   الطوفاُن وسيجِرف كل صامت

فھذه .. وتشقُُّق البذور ال يعني جفافھا.. انحناء الغصن ال يعني سقوطه  ولتطمئّن نفُسك فإن.. ليقّر قلبك
  .تباشير والدة جديدة

والّسالل مألى بالغالل .. ليل كثيراالّزّراع وإن قَلُّوا فالبركة في أيديھم والِخصُب في أراضيھم يجعل الق
  .وما عليك إال االغتراف

 ..سنعود

  ..سننسلُّ من شقوق الجرح لنلملم شتات الخريطة

ففيما كانوا يرُسمون خريطةً جديدةً خطوطھا ِعْبريّةٌ تتَّجه نحو سيناَء ھا ھو مْسك دمائنا يتَّجه صوب 
  .بياراتنا وزيتوننا في الداخل

  !لقدس سوى من يملُك الثمنال أحد يملك مفاتيح ا

حُف الشعبيُّ ھو رديف المقاومة.. لن يفتح القدَس سوى جياد الشعوب  ومن اختار الصمَت وانزوى .. فالزَّ
َق حالوة النِص والعودة   !فلن يتذوَّ

أما اآلن فھي تلعب على المكشوف بال .. تتسارع وتيرة التطبيع وتعلو وجوهٌ جديدةٌ كانت تحت الطاولة
يلوون ُعنَق البندقية صوب اإلخوة ويكسرون .. يدخلون بيت الطاعة الصھيونيَّ طوعا.. خجلحياٍء وال
  .فيما تواصل قامات األقالم االنحناء ظناً منھم أن ھذا طريق النجاة قامةَ القلم

َر وْعَد الَعودة.. ال تستبِطْئ النصَر والمَدَد ! ال ترتعْش لكلِّ ذلك   !فكلُّ ذلك لن يؤخِّ

  .نِة واشتِداُد البالِء يكشف المستور ويَِميُز القمح من الزيوانفطول المح
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ً وحلّق بمخيّلته في سماء القدس وسجد بذاكرته في  لن يحمل مفتاح النصر والعودة إال من زرع قلبه يقينا
 .محرابھا

  !لن يحمل مفتاح العودة والنصر إال كفٌّ حملت الحجر وما َغفَلت وال انكسرت

  ..خِسئوا وهللا.. الصراع اآلن؟ ليسوا أصحاب العروش من الذي يديُر دفّة

فقولُھا الحقُّ .. وھذه الجماھيُر الزاحفة نحو الحدود) َكّمامِة البصلِ (الذي يدير دفَّة الصراِع ھو طفل 
  ..وصوتُھا ال يعلو فوقه صوت

  ..لنا ما يوجُعنا أن نُباع ونستباح بيد إخوةٍ .. وَجُعنا ليس وجَع الجراح وال نَْزف الدماء

  !!وأن يكونوا فينا من الزاھدين.. وجُعنا أن يبيعنا اإلخوة بثمن بْخٍس دراھم معدودةٍ 

  

  ناجية تحتفظ بتفاصيل مجزرة دير ياسين.. نسيمة جندي

 9/4/2018 - القدس - أسيل جندي -الجزيرة

نية نسيمة جندي تروي الثماني بينما شعر حفيدتھا البرازيلية، تذرف الدموع تارة وتبتسم تارة أخرى  تمشط
بعد ارتكاب   للجزيرة نت حكاية تھجيرھا وعائلتھا من قرية دير ياسين المقدسية

  .1948 نيسان/أبريل 9مجزرة فيھا فجر الجمعة  الصھيونية  العصابات

سبعون عاما مرت على واحدة من أبشع المجازر التي نفذت بحق الفلسطينيين العزل، الذين خلدوا لنومھم 
تلك الليلة وسط حالة حزن عميقة بعد مرور ساعات على تشييع الشھيد عبد القادر الحسيني عقب 

نيسان، وفي تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل، /من أبريل استشھاده في معركة القسطل يوم الثامن
  .قرية دير ياسين  الھاغاناهاقتحمت عصابتا األرغون وشتيرن الصھيونيتان وقوات من البلماح و

ربيعا غارقة في نومھا مع أفراد أسرتھا الثمانية في وقت سلّم فيه والدھا وشقيقھا  14كانت نسيمة ذات الـ
  .أيضا  للنوم األكبر عدلي وابن عمھا أحمد الحراسة لشبان آخرين من القرية مع انتصاف الليل وخلدوا

    ليلة مفزعة
سمع الجميع أصوات إطالق النار الكثيف، وأمطرت العصابات سماء القرية بالقنابل المضيئة، استيقظت 

تحث الرجال على الخروج من المنزل  الطفلة نسيمة من نومھا مفزوعة على صوت زوجة والدھا وھي
.. اختبأنا جميعا في الغرفة المخصصة للدواب حتى الصباح"لتحمي بدورھا نسيمة وأشقاءھا األطفال، 

اھربوا الجيش وصل .. دخلت سيدة مصابة بالرصاص منزلنا وخرجت من الباب اآلخر وھي تصرخ
  ".منزلكم

إلى مكان اختباء العائلة وھددھم بعدم التحرك من وما ھي إال لحظات حتى وصل أحد أفراد العصابات 
 .بباب الغرفة وبدأ القنص على المنازل المقابلة في القرية  أماكنھم، ثم احتمى
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وصلت قوة أخرى ونسفت المضافة التي كان يستقبل بھا والد نسيمة ضيوفه من الرجال بعد إمطارھا 
باحا ألقت الطفلة نظرة الوداع على منزلھا بعد بدء بالقنابل اليدوية وقذائف الھاون، وفي تمام العاشرة ص

  .العصابات بتجميع من تبقى في المنازل من أھالي القرية أمام سور استنادي بجوار منزل عائلة جندي

خرجُت حافية القدمين ولم يكتفوا بذلك بل نزعوا غطاء .. حنيُت ظھري ألرتدي حذائي فمنعني الجندي"
، تستذكر نسيمة لحظات "وبي فسقطت النقود التي أحملھا وسرقوھا فوراوالحزام الذي أربط به ثرأسي

  .تھجيرھا من المنزل

    إعدام ميداني
اختيرت نسيمة وثالثة آخرون من المحتجزين أمام السور االستنادي لحمل أحد الجنود اليھود الجرحى، 

د رصاصة على السيدة التي وبعد إيصاله للمنطقة التي حفر بھا الخندق لحماية القرية، أطلق أحد الجنو
سقط المصاب من أيدينا من شدة الخوف وأجبرونا على حمله مرة أخرى حتى "معھا فأردتھا شھيدة فورا، 

  ".وضعناه بالشاحنة ووضعونا بأخرى.. وصلنا لشاحنة كانت تنتظر اليھود الجرحى

، وھناك بدأ القدس أحد أبواب الخليل جّمعت العصابات أھالي القرية في شاحنات، وأنزلتھم في منطقة باب
 .أھالي المدينة بالتبرع الستضافة الالجئين الجدد كما بدأ مصير المجزرة يتكشف بعد ساعات على انتھائھا

وخالل ھذه الرحلة تمكنت الطفلة نسيمة من معاينة الكثير من الجثث المتراكمة فوق بعضھا، كما أطلق 
المواطنين في الشاحنات الرصاص على عدد من الشبان أمام من ھم في عداد الجنود قبيل صعود 

  .في وقت قتل فيه الشاب اآلخر الذي حمل معھا الجريح أمام عينيھا  األسرى، ومنھم نسيمة التي نجت

نسمة، وفي اليوم السابع الحتضان  750ارتقوا من أھالي القرية التي كان يبلغ عدد سكانھا  نحو مئة شھيد
ب العائلة الناجين من المجزرة وصل والد نسيمة وعمھا لمكان وجودھم ولم تتمكن الطفلة من التعرف أقار

أقبل عمي وھو يذرف الدموع بحرقة، تعرفت عليه بصعوبة حيث "على عمھا الذي بقي خلفھم في القرية 
أننا لن نعود لدير أدركنا .. بدت آثار اإلرھاق واضحة عليه بسبب المالحقة وانعدام الغذاء طيلة أسبوع

  ".ياسين مجددا

نيسان ذلك العام كانت الليلة األخيرة التي تنام فيھا نسيمة مطمئنة، فرحلة لجوئھا مّر /ليلة التاسع من أبريل
 1953عليھا حتى اآلن سبعون عاما بدأت بباب الخليل، فقرية مخماس جنوب شرق القدس، ثم انتقلت عام 

عمھا حيث أنجبت طفالھا محمد ومفيد، ومن ھناك حطت رحالھا في لبلدة سلوان بعد زواجھا من ابن 
  .لح ونبيل وباسملتنجب كل من فاطمة وصا 1958عام  البرازيل والية ريو جراندي في

    سرد الذكريات
كان "، عشرون حفيدا وحفيدة رزقت بھم نسيمة التي ال تتوقف عن سرد تفاصيل الحياة في دير ياسين لھم

في األفراح كنا نجتمع في ساحة .. لوالدي كسارتان نعتاش منھما، وكان لنا بئران اسمھما بيار الحمام
 ".لثوب التراثي الفلسطيني يرددون أھازيج الفرح الجماعيةبالقرية، الرجال يرتدون القُمباز والنساء ا

شباب بلدنا كلھم "ما زالت تمشط شعر حفيدتھا العشرينية وتردد أھزوجة ترددت كثيرا في ساحة القرية 
  ".وشباب بلدنا كلھم صقورة خوخ وسفرجل شابك عالبندورة.. مالحي زي السفرجل نازل عالتفاحي
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من االحتالل وتعود لتنام مجددا   فلسطين ا ليال ونھارا، أوالھما أن تتحررأمنيتان تسيطران على تفكيرھ
التي  اللجوء  ين في مكان واحد وتنتھي غربتھم وصفةمطمئنة في قريتھا، والثانية أن ترى أبناءھا مجتمع

ياتي، لكنني أرفض في البرازيل ألتقي بأشخاص ينصحونني بنسيان تلك المرحلة من ح"ولدت معھم، 
  ".أتذكر دير ياسين كل ليلة وأحدث نفسي بحكاياتھا.. ذلك

  

  أراضي القدس بين ھواجس الفلسطينيين وفك االحتالل

 9/4/2018 -٤٨عرب 

في وضع طبيعي، ال يكون فيه االحتالل طاغيًا ومھيمنًا، من مصلحة المواطن أن يحظى بتسجيل قانوني 
ھذا ما . يحدد من خالله ملكيته ألرضه" طابو"يحصل على قول قاطع مقنن لألراضي التي يملكھا، وأن 

 .يحصل في كل أنحاء العالم، إال أن المقدسيين استثناء من كل ذلك

 االحتالل عَطل تسجيل ملكية األراضي الفلسطينية

، وذلك 1948شرعت السلطات األردنية بإجراء تسوية لتسجيل ملكية األراضي الخاصة عقب نكبة عام 
التي تقسم األرض التي ستتم فيھا التسوية من ) تحديد حوض أو مجموعة أحواض(تحديد المنطقة  عبر

قبل دائرة األراضي، ومن ثم استصدار أمر تسوية، إال أن السلطات اإلسرائيلية عطلت ھذه اإلجراءات 
تستأنف وضع جمدت الطلبات والعمل باألحواض المعمولة، ولم . 1967وألغتھا عند احتالل المدينة عام 

 ."48عرب "كما أوضح المحامي عالء محاجنة في حديث لــ. أحواض جديدة

ويدل معظم . يقطع بملكية صاحبھا ويحدد ھويته" طابو"ومنذ ذلك الحين لم تسجل أي أرض فلسطينية في 
ة تركي أو وثائق منحتھا سلطات االنتداب البريطاني" كوشان"المقدسيين على أراضيھم بما يمتلكونه من 

 .والسلطات األردنية

، بتسجيل أي أرض بملكية فلسطينية تقع في 1967لم تسمح السلطات اإلسرائيلية، منذ احتالل القدس عام 
أحياء المدينة المحتلة أو القرى والبلدات التي تحيطھا في مكاتب السجل العقاري التابع لوزارة القضاة 

نظًرا للوضع (السياسية التي قد تضر بمصالح إسرائيل اإلسرائيلية، وذلك للتوجس اإلسرائيلي من اآلثار 
، أو ربما تماشيًا مع السياسة اإلسرائيلية التي تتجنب )القانوني الدولي الحساس بكل ما يعلق بمدينة القدس

عن أي تسويات ألوضاع األحياء والبلدات والمدن العربية، ذلك باإلضافة إلى الھوة والفراغ " تترفع"و
 .إلجرائي بين السلطات اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينيةالبيروقراطي وا

 اآلثار االقتصادية واالجتماعية

، بعنوان "ھآرتس"أظھر بحث أعده معھد القدس لدراسات السياسة، نشر اليوم، اإلثنين، في صحيفة 
في ثمن النقص في حقوق األرض : مليار شيكل في السنة 2البناء غير القانوني والنزاعات الدموية و"

نتيجة لعدم تسوية ألف شيكل سنويًا  80، أن كل عائلة من القدس الشرقية تخسر نحو "القدس الشرقية
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 1.4مليون حتى  630الملكية على األراضي الخاصة، وأن المجتمع الفلسطيني في المدينة يخسر من 
 .مليارد شيكل سنويًا، ما يقدر بربع الدخل اإلجمالي السنوي للمقدسيين

ت الدراسة األثر االجتماعي لعدم تسجيل ملكية األراضي، باعتبارھا عاماًل مھم في تعزيز كما أظھر
مستويات الفقر المرتفعة في األحياء العربية بالقدس، وعدم تطوير البنية التحتية، بزعم أن بلدية االحتالل 

 .تجد صعوبة كبيرة في تحديد مواقع لبناء المدارس أو رصف الطرق

إلى أن عدم تسجيل األراضي ال يَُمّكن سكان القدس الشرقية من إثبات ملكية ممتلكاتھم وأشارت الدراسة 
وبالتالي ال يمكنھم من الحصول على قرض عقاري لتطويرھا، باإلضافة إلى الصعوبات في استصدار 
تصاريح وتراخيص بناء على أراضيھم، ما يؤدي إلى نزاعات حدودية قضائية طويلة األمد، ويعزز 

 .تزوير الوثائق وسرقة األرض الشائعة نتيجة لذلك ظاھرة

 تسوية إسرائيلية أم طرق بديلة للتھجير؟

، )2018نيسان  7آذار حتى  30من (قبل عطلة الدوائر الحكومية اإلسرائيلية بمناسبة عيد الفصح العبري 
ة أراضي عمم مفوض السجل العقاري لألراضي التابع لوزارة القضاء، دعوة إلى كل من يدعي ملكي

خاصة في بلدتي بيت حنينا وصور باھر، للوصول إلى مكاتب تسجيل األراضي وتقديم دعوة يطالب من 
 .خاللھا بتسجيل أرضه

لكن مستوى ثقة السكان الفلسطينيين في السلطات اإلسرائيلية يجعل ھذه الخطوة، كمثيالتھا، تُعتبر محاولة 
دينة المحتلة ونقل األراضي والھياكل الفلسطينية إلى أخرى لرفع مستوى السيادة اإلسرائيلية على الم

 .الدولة أو لصالح المستوطنين

في القدس، فعند الحديث عن إجراءات لبدء تسجيل   مركب االحتالل اإلسرائيلي في خلق واقع إذ نجح
األراضي، يتخوف الفلسطينيون من استخدام ذلك بھدف االستيالء على أراضيھم لصالح المستوطنين، 

ما يشرعن ويتيح مصادرتھا، وبالتالي طرد " أمالك الغائبين"تغالل األراضي غير المسجلة باعتبارھا واس
 .المنتفعين منھا والقاطنين فيھا من الفلسطينيين وھدم المنازل المقامة عليھا؛ مزيًدا من التھجير

بأن يضع " غائبينأمالك ال"وتثير التسوية المطروحة من وزارة قضاء االحتالل مخاوف حقيقية بشأن 
من إجراءات التسوية، ما يمنح  الوصي أو الحارس على ھذه األمالك، يد الدولة على كل ما يتم استثناؤه

 .االحتالل فرصة مصادرة الكثير من األراضي الفلسطينية الخاصة

ويخشى الكثير من المقدسيين أن تكون إجراءات وزارة القضاء تھدف للتغطية على عملية سياسية 
حيث يعتبرون أنه كان يجب أن يتم ذلك منذ فترة طويلة من خالل مشاورات . ذيھم في نھاية المطافستؤ

عامة مع أصحاب الشأن، ال من خالل تحرك أحادي الجانب دون إجراء مناقشات لبحث حيثيات المسألة 
 .ما يثير العديد من الشكوك
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تساعد "، أرييه كينغ، أن خطوة التسوية عن عضو بلدية القدس" ھآرتس"وتعزز التصريحات التي نقلتھا 
إسرائيل على تطبيق السيادة اإلسرائيلية ولكنھا ستساعد أيًضا مالكي األراضي ضد جميع أنواع السرقات 

لدى الدولة أصول ال تستخدمھا . والتزوير، وھذا سيمكن الدولة والبلدية من إدارة مواردھا بشكل أفضل
 ."لعدم تسويتھا

السياسية للتسوية المقترحة من قبل االحتالل في سلسلة من التدابير للسيطرة على  كما تتمثل األبعاد
مجاالت عديدة في القدس تتمثل بضغوطات وزارة التعليم إلدخال المناھج اإلسرائيلية على المدارس 
المقدسية، وإجراءات تنظيمية في مجال النقل العام من مصادرة أراضي لتوسيع شبكة النقل، وإطالق 

سماء على شوارع المدينة خالفًا لرغبة الفلسطينيين سعيًا لتھويد المدينة وطمس معالمھا الفلسطينية األ
 .العربية

  الحاجة لتسجيل ملكية األراضي

وعدم تسجيل األراضي يخلق إشكاليات عديدة على الواقع الفلسطيني في المدينة المحتلة، بحسب ما أفاد 
ار طلبات ترخيص وبناء الذي يتطلب إثبات ملكية، ما يتيح لحكومة محاجنة، أھمھا عدم إمكانية استصد

 .االحتالل باستصدار عشرات أوامر الھدم بحق المنازل والعقارات الفلسطينية

ذلك باإلضافة إلى الحاجة التباع نظام الوكاالت الدورية غير قابلة للعزل، وھي السند الذي يعطيه مالك 
ه بإجراء معاملة البيع والفراغ لدى الدائرة الرسمية نيابة عنه، والتي يرد المال غير المنقول ويوكل به غير

فيھا أنه باع ماله غير المنقول إلى شخص معين وقبض الثمن، غير أن ھذا النظام غير الواضح يتيح 
 .إلمكانية التزوير واالحتيال، ذلك باإلضافة إلى الصعوبة التي يخلقھا في التعامل مع موضوع الملكية

، يتلقى مالك األرض، من خالله، "نظام المختار"تمدت سلطات االحتالل اإلسرائيلية ما أطلقت عليه اع
تعترف به الدولة، ما يتيح له الحصول على تراخيص بناء، بناًء " مختار"تأكيًدا بأن األرض تخصه من 

 .ما يشّكل أرًضا خصبة لعمليات الفساد والتزوير. على موافقة المختار

 ة االحتاللإستراتيجي

التفسير الذي قدمته الدولة عدة مرات ردا على االلتماسات المتعلقة بوقف تسجيل ملكية األراضي ھو أن 
 ."الصعوبات العملية والسياسية"التسجيل توقف بسبب 

فيما تشير تقديرات إسرائيلية إلى القلق الحكومي إزاء الضغوط الدولية، ومن اعتبار األردن والمؤسسة 
دائرة األوقاف اإلسالمية، خطوة مماثلة إجراء عدواني، وعدم رغبتھا في تحمل تبعات ذلك، الكنسية و

 .وتخوفًا من المضاعفات القانونية للموضوع

عن مختصين أن قرار إجراء تسوية لتسجيل ملكية األراضي في بلدتي بيت حنينا " ھآرتس"ونقلت 
س عاصمة إلسرائيل واالفتراض بأنه، خالفاً وصور باھر، قد يكون مرتبطة باالعتراف األميركي بالقد

  .لمرات سابقة، لن يثير ذلك انتقادات دولية
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  دعوات لتكثيف اقتحام المستوطنين لألقصى األحد القادم

  9/4/2018 -وطن لألنباء -القدس

-4-15(دعت مجموعات من المستوطنين، الى تكثيف اقتحامات المسجد األقصى يوم األحد القادم 
 .سبة اقتراب ذكرى قيام دولة االحتالل، بمنا)2018

ً للدعوات التي وزعھا المستوطنون، فقد اشتملت على دعوات تحريضية لتكثيف اقتحام المسجد  ووفقا
، واحتفاالً بقرار ترمب اعتبار القدس "استقالل إسرائيل"األقصى، االحد القادم، في ذكرى ما يسمى 

عضوة الكنيست شولي معلم ووزير الزراعة أوري دولة االحتالل، وسيشارك في االقتحام  عاصمة
  .أريئيل

  

  الساحة الخلفية للقدس تدخل إلى الطابو

   10/4/2018 -نير حسون - نقالً عن ھآرتس -الحياة الجديدة

بحوزته وبملكية عائلته توجد . حسب كل المقاييس فقد كان خالد الزير من سلوان سيكون شخصا ثريا جدا
مات في قلب القدس، لكن ليس فقط أن الزير ليس شخص ثري، قبل خمس اراض بمساحة عشرات الدون

  .سنوات اضطر ھو وعائلته الى االنتقال للسكن في مغارة، بعد أن ھدمت بلدية القدس بيته

اذا، لماذا ال يتمتع الزير باالراضي التي توجد حسب اقواله بملكية عائلته منذ اكثر من مئة سنة؟ ألنھا مثل 
العائلة اشترت االرض في عام . "في شرقي القدس غير مسجلة في الطابو لمن تعود االراضي االخرى

ذات مرة سألت اذا كان ". "، يوجد لدينا كوشان تركي، وتوجد لدينا الوثائق االردنية والبريطانية1888
  ".يمكن التسجيل في اسرائيل وقالوا لي إن ھذا يكلف الكثير من المال الذي ال يمكنني دفعه

. 1967اضحا تماما ما الذي منع الدولة من تسجيل االراضي في الطابو منذ تم ضم المدينة في ليس و
االجابة كما يبدو مركبة، الخوف من ردود سياسية على خطوة كھذه ومن التوجه العام في اسرائيل 

غير االمتناع عن تسوية وضع االحياء ھناك، التي رغم ضمھا بقيت طوال اكثر من عشرين سنة كمناطق 
  .واضحة في الفضاء البيروقراطي الذي يفصل بين اسرائيل والمناطق

في –الى جانب عدة خطوات اتخذتھا الدولة مؤخرا في شرقي القدس . لكن اآلن يبدو أنه يحدث تغيير
قبل العيد نشر المسؤول عن تسجيل االراضي في وزارة العدل اعالن لكل  –مجال التعليم والمواصالت 

االراضي في كتلتين كبيرتين في حي بيت حنينا وكتلة اخرى في حي صور باھر، أن من يدعي ملكية 
  .عليه التوجه الى مكتب الطابو وتقديم دعوى

. في المئة من االراضي في االحياء الفلسطينية في المدينة غير مسجلة في الطابو 90اليوم اكثر من 
مثل عائلة الزير فان اصحاب . سكان أو الدولةسواء لل –وغياب التسجيل خلق عدة مظاھر جانبية اشكالية 
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في . االراضي لم يستطيعوا استخدام اراضيھم أو البناء عليھا ألنھم لم ينجحوا في اثبات أنھا حقا بملكيتھم
  .معظم الحاالت ھذا أدى الى البناء غير القانوني

ي بين العرب فيما في حاالت اخرى فان غياب مركز لتسجيل متفق عليه صعب على حل نزاعات االراض
الدولة التي لم تستطع أن تجبي الضرائب من اصحاب . بينھم وبين اليھود فيما بينھم وبين العرب واليھود

خسرت طوال السنين  –ألنه احيانا لم تعرف من ھم  –االراضي أو من اطراف الصفقات العقارية 
  .مليارات الشواقل

السرائيلية ھو أن خطوة كھذه مثل خطوات كثيرة مثلھا لكن مستوى ثقة السكان الفلسطينيين بالسلطات ا
اعتبرت في االساس كمحاولة اخرى لتعزيز السيادة االسرائيلية ونقل اراض ومبان من ايدي الفلسطينيين 

  .الى ايدي الدولة أو المستوطنين

  "اجراء المختار"

غير قانوني، نزاعات دموية بناء "مؤخرا تم في معھد القدس البحاث السياسات استكمال تقرير بعنوان  
بموازاة اعداد التقرير بدأ ". ثمن غياب الحقوق على االراضي في شرق القدس: وملياردي شيقل في السنة

  .العمل في وزارة العدل قبيل تجديد تسوية االراضي

سر في التقرير الذي أعد بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة العدل كتب أن كل عائلة من شرقي القدس تخ
في . ألف شيقل في المتوسط نتيجة أن االراضي في المنطقة ھي اراض غير خاضعة للتسوية 80حوالي 

وھذا مبلغ . مليار شيقل بسبب ذلك 1.4مليون و 630كل سنة يفقد المجتمع الفلسطيني في المدينة بين 
  .يصل الى نحو ربع األجر االجمالي الجمالي الموظفين الفلسطينيين في المدينة

احثة معيان نيشر، التي ركزت العمل على التقرير كتبت بأن غياب تسوية االراضي ھو عامل مھم الب
ايضا في مستويات الفقر المرتفعة في االحياء ونقص التطوير في البنى التحتية والمباني العامة، ألن 

  .البلدية تجد صعوبة في ايجاد االراضي لبناء المدارس أو شق الطرق

وبحسبه . على اسم رئيس البلدية" اجراء بركات"رت البلدية اجراء مطور سمي قبل بضع سنوات نش
شكلت في عدد من االحياء لجان ضمت مخاتير ورؤساء ادارات عامة قاموا باصدار مصادقات على 

في عدد من االحياء ھذه الطريقة تعمل بشكل جيد، لكنھا ما زالت تثير ادعاءات بخصوص . ملكية االرض
  .ة، ومن الواضح أنھا ال تستطيع أن تشكل بديال عن تسجيل اراضي حكومي ومنظمالتزوير الرشو

في كل سنة تفقد بلدية القدس نحو ربع مليار شيقل . "حسب التقرير، الخسائر لصندوق الدولة كبيرة ايضا
قل ماليين شيقل، خزينة الدولة تفقد على اال 10بسبب غياب تسوية االراضي، مصلحة المياه تفقد أكثر من 

مليون، ومن اجل الدليل على ذلك كتب في التقرير أن األجر االجمالي للسكان العرب الذين يتم  300
ھذه الخسائر تساوي مضاعفة نسبة تشغيل النساء . مليار شيقل 5.3تشغيلھم في شرقي القدس يقدر بنحو 

لة عدة مرات ردا على التفسير الذي اعطته الدو. في المئة في المخصصات 17في شرقي القدس أو زيادة 
نيشر ". صعوبات عملية وسياسية"االلتماسات بشأن وقف تسجيل االراضي كان أن التسجيل اوقف بسبب 

تفسر ذلك بأن اسرائيل خشيت من الضغوط الدولية ومن أن التسجيل سيعتبر من قبل االردن ودول اخرى 
. خوف من العنف والتعقيدات القضائية الى جانب ذلك، كان ھناك. ومن الكنيسة واالوقاف، خطوة عدوانية
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ربما أن القرار يرتبط باعتراف الواليات المتحدة بالقدس كعاصمة للقدس، واالفتراض أنه خالفا للماضي 
  .فان عمل كھذا لن يثير انتقاد دولي

  التوجه مباشرة الى االوقاف

شرقي القدس يخافون من ان رغم االمكانية االقتصادية الكامنة في تسجيل االراضي، فان الكثيرين في 
ھذا كان يجب . "اعمال وزارة العدل ھدفت الى التغطية على عملية سياسية ستضرھم في نھاية المطاف

، قال سامي ارشيد، ممثل عدد من سكان القدس "أن يتم منذ زمن، لكن بمشاركة الجمھور والتشاور معه
لجانب دون أن يكون ھناك نقاش أو حوار ھذا يبدو مثل خطوة احادية ا"في موضوع االراضي والبناء، 

  ".مع السكان الفلسطينيين أو ممثليھم، وھذا ما يثير الشك

وھي االمالك التي يتواجد  –" امالك الغائبين"التسوية تثير مخاوف حقيقية ايضا في كل ما يتعلق بـ 
القيم على امالك الغائبين كل عائلة لديھا أخ في االردن أو في العراق، يأتي ". "دولة معادية"اصحابھا في 

حقيقة أنه لم "، قال المحامي زياد قعوار، "ويأخذ غرفة أو بضعة امتار من البيت، ھذا يخلق مشكلة جدية
تكن تسوية خدمت كل االطراف، الفلسطينيون قالوا إنه بھذا القانون الدولي يتم احترامه ألن اسرائيل 

من ناحية اخرى، . السيطرة على االرض بسھولة اكبرمحتلة والمستوطنون سعداء ألنه بھذا يستطيعون 
  ".ھذا مكن من كل انواع التزوير

على خلفية ھذه المخاوف فان الباحثة نيشر اوصت بطريقة عمل مختلفة لتسوية االراضي في القدس عن 
السكان بطريقة تثير ثقة "وجاء في توصيات التقرير أنه يجب تنفيذ العملية . الطريقة التي اتبعتھا الدولة

التوجه الى االوقاف والحكومة االردنية، يجب التحدث مع محامين يعملون في ھذا ... والمجتمع الدولي
يجب نشر توجيه من قبل القيم على امالك "واضافت أنه ". الموضوع واالستعانة بھم وبقادة المجتمع

  ".كوسيلة لنقل اراضي الى اليھودالغائبين، ألنه لم يحدث تغيير في الوضع القائم وأنه لم تستخدم التسوية 

توصية اخرى في التقرير ھي أنه حتى لو أن الدولة حصلت على ملكية على االرض فإنھا ملزمة 
طالما أن التسوية يتبعھا دعاوى لالخالء وانتقال لالراضي . "باستخدامھا لصالح السكان المحليين

الختياري، بل كنشاط مباشر للسلطات، فان لجمعيات لتوطين شرقي القدس باليھود، وليس نتيجة البيع ا
  ".الثقة بھذه العملية ستتضرر ولن يكون باالمكان استكمالھا

آريه كينغ، عضو مجلس بلدية القدس ونشيط قديم من اجل االستيطان في شرق القدس، ال يھدئ مخاوف 
ساعد ايضا اصحاب ھذا يساعد اسرائيل على فرض السيادة، وسي. "السكان الفلسطينيين من ھذه العملية

االراضي ضد كل انواع السرقة والغزو، وسيمكن الدولة والبلدية من ادارة مواردھا بصورة افضل، يوجد 
  .، قال"للدولة عقارات ال تستخدمھا ألنه ال توجد تسوية

اوضحت كيف تستطيع الدولة أن تكسب من ھذا، "كينغ كان شريكا في النقاشات قبيل تسوية االراضي، 
المثال، ھناك ديون بمئات ماليين الشواقل كضرائب على ھذه االراضي، واليوم ال يمكن فعل  على سبيل

في اليوم الذي ستكون فيه تسوية سيكون باالمكان البدء في جباية . وھذا يسري ايضا على اليھود. شيء
  ".ھذه الديون
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الخوف "ة في بيت حنينا، ، قال حسام وتد، مدير االدارة المشترك"يوجد لھذه العملية مزايا وعيوب" 
من جھة اخرى، التسوية . االول ھو الضرائب، الخوف الثاني ھو أن يقوم القيم بوضع اليد على االراضي

  ".يمكن أن تسھل كل عملية التسجيل، وتمنع التزوير وتسھل فتح ملفات لرخص البناء

ة في شرقي القدس في عملية تسجيل االراضي تنضم الى سلسلة من خطوات السلطات لتولي المسؤولي
وزارة التربية والتعليم تستخدم الضغط لفرض المنھاج االسرائيلي على المدارس، وزارة . عدة مجاالت

المواصالت قامت بثورة تنظيمية في مجال المواصالت العامة، وبلدية القدس منحت الول مرة اسماء 
  .لعشرات الشوارع في شرقي القدس

بعد مرور عشرات السنين من فرض السيادة االسرائيلية على "ى ذلك وفي وزارة العدل قالوا ردا عل
شرقي القدس فمن الطبيعي أن تقوم وزارة العدل بواسطة قسم تسجيل االراضي بالعمل على تسوية 

في ھذا الشأن ال يجب أن يكون تمييز بين . االراضي في شرقي المدينة، مثلما تم في ارجاء اسرائيل
والى جانب ذلك يشار الى أن سكان المكان سيستمتعون من التسوية التي يدور . غربي المدينة وشرقھا

الحديث عنھا ألنه في غياب التسوية فان اصحاب الحقوق على االراضي ممنوعين من تطبيق حقوقھم 
تسوية االراضي ستنفذ وفقا للقانون واالجراءات، وفي . عليھا، بما في ذلك الحصول على رخص البناء

وفي حالة تلقي . كل من يدعي بالملكية على االرض يمكنه تقديم دعوى لموظف التسويةاطارھا فان 
  .ادعاءات متناقضة فان االجراء ينقل الى المحكمة للبت فيه

  

  االحتالل يؤسس لكارثة بيئية في كفر عقب

 عالء حنتش -وفا 2018-4-10رام هللا / القدس عاصمة فلسطين

الواقعة شمال القدس المحتلة، يسكنھا مواطنون من رفح جنوبا إلى  كفر عقب، تلك البلدة الفلسطينية،"
جنين شماال، بسبب جمع الشمل والھوية المقدسية، تدفع بھا إسرائيل نحو كارثة بيئية إذا ما استمر الحال 

  . ، ھذا ما قاله رئيس بلدية كفر عقب عماد عوض"كما ھو عليه اآلن

ة إلى بلدية االحتالل في القدس، واآلخر لبلدية كفر عقب، انعكس ھذا الواقع الذي يخضع فيه جزء من البلد
على البيئة وخدمات النفايات والصرف الصحي التي أّرقت المواطنين منذ سنوات، بل تتفاقم يوما بعد يوم 

 48.216في ظل انتشار البناء العشوائي، وازدياد عدد السكان الذي وصل نھاية العام المنصرم إلى 
  .، وحدة سكنية، حسب اإلحصائيات الرسمية10.219، مبنى يضم، 1602  جدنسمة، حيث يو

،وھي منطقة تخضع لبلدية القدس، قال في حديث 1980المواطن مفيد نافع يسكن شارع المطار منذ عام 
" األرنونا"ھذه المنطقة منسية، وال تقدَّم لھا خدمات، وبلدية االحتالل تتدخل في موضوع ": "وفا"لـ 

ائب، وال يتم جمع النفايات بشكل منتظم، ما جعلھا تتكدس وتسبب مشكلة صحية، إضافة وجمع الضر
والثانية انتشار   لوجود مشكلتين على النفايات األولى حرقھا أو إلقائھا وتجميعھا على جانب الطريق،

  ."ناھيك عن الروائح الكريھة المنبعثة من أكوام النفايات. الجرذان بعدد كبير وأحجام مخيفة
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في جولة لنا على أطرف البلدة الخاضعة لسيطرة االحتالل، لم نستطع تجاھل ما يجري، روائح كريھة من 
حاويات النفايات، أكياس وقطع كرتون وبقايا أطعمة متناثرة ھنا وھناك، ليس بعيدا عن جدار الضم 

  .والتوسع العنصري، عشرات الفئران والجرذان، تتنقل بين أكوام النفايات الملقاة

ال يوجد عدد كاف من الحاويات وھذا خلق خالفا بين المواطنين في بعض األوقات، ألنھا "وأكد نافع، 
غير كافية لنفايات العمارات السكنية، وما يفاقم المشكلة أن المحال التجارية والمالحم الموجودة في 

عات السكانية، ويقوم البعض المنطقة تتخلص من نفاياتھا وبقايا اللحوم في ھذه الحاويات، الخاصة بالتجم
بإشعال النار في الحاويات ما يجعل األدخنة متصاعدة ليل نھار في المنطقة بطريقة كبيرة، وفي العادة 

  . "نتيجة عدم توفر حاويات كافية، يتم تكديس النفايات على جانب الطريق

 يتم التخلص منھا وتبقى على في األيام التي تأتي سيارة جمع النفايات تكون الحاويات مشتعلة وال: وتابع
حالھا، وتصبح مقصدا للقطط والكالب والجرذان، لدرجة انه أصبح في منطقتنا جرذان بأحجام كبيرة 

  .ومرعبة

تعاني المنطقة من مشكلة الصرف الصحي، :" أما المواطن أحمد عياش ويسكن في نفس المنطقة، قال
ن الصرف الصحي تتناسب مع عدد السكان في فشبكة المجاري قديمة وھي مصممة الستيعاب كميات م

أصبح الضغط أكبر، وال تستطيع الشبكة % 300تلك الفترة، وحاليا مع ازدياد عدد السكان حوالي 
االستيعاب، وھذا ينتج عنه عملية تصريف في المناطق المنخفضة وعادة ما تكون منازل أرضية، أو 

  ."مناھل الشوارع، ما سبب مكرھة بيئية وصحية

بالنسبة لتصريف مياه األمطار تصرف عبر شبكة المجاري، ما يشكل عبئا إضافيا على شبكة : بعوتا
  .الصرف الصحي

وكثير من المباني والعمارات العشوائية والجدار، أغلقت مصارف مياه األمطار الطبيعية او المكشوفة، 
كة صرف صحي، ولوجود والمناطق المحاذية للجدار تتعرض للغرق في الشتاء، فالمنطقة بحاجة لشب

  .تعدد في السيطرة على المنطقة، يتعذر وجود مشروع مكتمل، وھذا يفاقم المشكلة

من جھته قال رئيس بلدية كفر عقب عماد عوض، بخصوص منطقة كفر عقب فيھا منطقة نفوذ بلدية 
يا، يخدم أسسنا مجلسا قرو 2001تابعة إداريا لالحتالل، وفي عام " ج"، ومنطقة 67القدس، منذ عام 

  ."ج"المنطقة 

بدأت بلدية االحتالل في القدس  2002وبالنسبة لقضية النفايات أكد عوض أنه منذ وضع حاجز قلنديا عام 
بإعطاء النفايات لمقاول، وطريقة المقاولة كاآلتي، من يرسو عليه العطاء اسرائيلي، ويأخذ نصف المبلغ 

قل من النصف، وفي بعض المرات يقوم المقاول بدون جھد ويعطي تنفيذ العطاء لمقاول فلسطيني بأ
  .بالتنفيذ أو يحيله لشخص آخر، وھذا انعكس على جودة العمل  الفلسطيني

الحل في ظل عدم اھتمام االحتالل بتحسين ظروف : وحول الحلول لھذه المشكالت البيئية قال عوض 
التعامل على أرضية المواطنة الناس ھناك، ان يكونوا ھم أصحاب المبادرة في التخفيف عن أنفسھم و

االيجابية، باإلضافة على ذلك مطلوب من كل المؤسسات الفلسطينية، أوال ان تنظر الى كفر عقب أنھا 
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ونحن نمتلك   حالة خاصة جدا، ومطلوب الدعم المالي والمعدات، ومطلوب وجود قوة تنفيذية في المنطقة،
  . الن كفر عقب حالة وطنية .إرادة فوالذية وسننجح، ونطالب بتقديم المشاريع
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