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رس ــالة الـ ـق ـدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 مستوطنون جيددون اقتحامهم للمسجد األقصى.
 القدس :االحتالل يعتقل  6مواطنني بينهم شقيقان وطالبة.
 فتوى شرعية تؤكد أن املسجد األقصى خيص املسلمني مجيعا.
 تقدمي الئحة اهتام ضد صحفي مقدسي.
 مستوطنون يالحقون مقدسيا ويهددونه ابملسدس والسكني.
 احلسيين يتفقد مقر جلنة االنتخاابت املركزية فرع القدس.
 املطران حنا يستقبل وفدا من طالب الداخل الفلسطيين جبامعة بئر السبع.
 املطران حنا :نشكر الدكتورة رميا خلف على موقفها االنساين.
 جامعة القدس تستضيف رئيس مؤسسة ايسر عرفات د .انصر القدوة.
 انتقاد فلسطيين لسكوت أورواب على ممارسات "إسرائيل" يف القدس.
آخرين ابحلبس املنزيل.
 االحتالل يعتقل طفال جنوب األقصى وحيكم على َ
 حنا يؤكد رفضه أسرلة التعليم يف القدس احملتلة.
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 التمييز ابلقدس يف تقرير اإلسكوا.
" واتساب" يسبب اعتقال  18شا ااب مقدسياا.
 االحتالل يؤجل مناقشة ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" ابلقدس.
مستوطنون جيددون اقتحامهم للمسجد األقصى
القدس  2017-3-20وفا -جددت جمموعات من املستوطنني ،اليوم اإلثنني ،اقتحاماهتا االستفزازية
للمسجد األقصى املبارك من ابب املغاربة ،حبراسة معززة ومشددة من قوات االحتالل اخلاصة.
وقال مراسلنا إن جمموعات املستوطنني نفذت جوالت استفزازية ومشبوهة يف رحاب األقصى املبارك،
وتصدى هلا مصلون هبتافات التكبري االحتجاجية.
القدس :االحتالل يعتقل  6مواطنني بينهم شقيقان وطالبة
القدس  2017-3-20وفا -اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم االثنني 5 ،مواطنني ،من
مدينة القدس ،بينهم شقيقان ،وطالبة جامعية ،وآخر من سكان انبلس قرب بلدة عناات ،واقتادهتم إىل
مراكز التوقيف ،والتحقيق ابملدينة.
وأفاد مراسلنا ،أبن قوات االحتالل اعتقلت  4مواطنني من بلدة العيسوية ،وهم :حامت زمرد ،وحممد
وأمحد انصر ،وحممد رمزي حميسن ،بعد دهم منازل ذويهم.
كما اعتقلت تلك القوات الطالبة استربق حيىي التميمي ،من سكان بلدة الرام مشاال ،عقب دهم سكنها
ببلدة بريزيت ،مشال رام هللا.
اىل ذلك ،اعتقلت قوات االحتالل ،مساء أمس ،الشاب سلطان النقيب ( 19عاما) ،من سكان خميم
عسكر بنابلس ،قرب بلدة عناات مشال شرق القدس.
فتوى شرعية تؤكد أن املسجد األقصى خيص املسلمني مجيعا
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القدس  2017-3-19وفا -صدرت اليوم األحد ،فتوى شرعية مبدينة القدس موقعة من :املفيت العام
للقدس والداير الفلسطينية وخطيب املسجد األقصى الشيخ حممد حسني ،ورئيس جملس األوقاف
والشؤون اإلسالمية الشيخ عبد العظيم سلهب ،ورئيس اهليئة اإلسالمية العليا وخطيب املسجد األقصى
الشيخ عكرمة صربي ،أكدت أن املسجد األقصى املبارك خيص املسلمني مجيعا يف أرجاء املعمورة،
وليس منحصرا بشعب فلسطني وحده.
وفيما يلي نص الفتوى:
ِِ ِ
ِِ
ِِ
ِ
ْصى الَّ ِذي َاب َرْكنَا َح ْولَهُ
"س ْب َحا َن الَّذي أ ْ
َس َرى بِ َع ْبده لَْيال م َن ال َْم ْسجد ا ْحلََر ِام إِ َىل ال َْم ْسجد ْاألَق َ
قال تعاىلُ :
ِ ِ
الس ِميع الْب ِ
ِ
صريُ" سورة اإلسراء -اآلية.1
لنُ ِريَهُ م ْن آ ََايتنَا إِنَّه ُه َو َّ ُ َ
إن هذه اآلية الكرمية توضح أن املسجد األقصى املبارك مرتبط مبعجزة اإلسراء واملعراج ،ومبا أن هذه
املعجزة من أركان اإلميان ،فإن املسجد األقصى ميثل جزءا من عقيدة املسلمني "بقرار إهلي" ابإلضافة إىل
ذلك فقد ربط األقصى ابملسجد احلرام يف مكة املكرمة ،وابحلرم النبوي يف املدينة املنورة ،للحديث
النبوي الشريف" :ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد :املسجد احلرام ،ومسجدي هذا ،واملسجد
األقصى" ويف رواية..." :املسجد احلرام ،واملسجد األقصى ،ومسجدي هذا" -.متفق عليه -رواه
الصحايب اجلليل أيب سعيد اخلدري –رضي هللا عنه.-
وعليه "فإن املسجد األقصى املبارك خيص املسلمني مجيعا يف أرجاء املعمورة ،وليس منحصرا بشعب
فلسطني وحدهم ،وهذا احلق الرابين قائم إىل يوم الدين ،فال جمال للمساومة عليه ،وال للتفاوض بشأنه
وال للتنازل عن ذرة تراب منه".
تقدمي الئحة اهتام ضد صحفي مقدسي
القدس -معا  -مدد قاضي حمكمة االحتالل االحد الئحة اهتاد ضد صحفي مقدسي ،ومدد توقيفه ليوم
الثالاثء القادم.
وأوضح حمامي هيئة شؤون االسرى واحملررين حممد حممود أن النيابة العامة قدمت الئحة اهتام ضد
الشاب حممد البطروخ تضمنت التحريض على صفحة التواصل االجتماعي "الفيسبوك" ،ومدد توقيف
ليوم الثالاثء القادم ،علما انه قيد االعتقال منذ مطلع الشهر اجلاري.
مستوطنون يالحقون مقدسيا ويهددونه ابملسدس والسكني
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القدس -معا -أقدم ثالثة مستوطنني اليوم األحد على اللحاق ابلشاب املقدسي موسى خالد العويوي
 22عاما ،وهتديده مبسدس وسكني ،ومعرضني حياته للخطر.
وأوضح والده خالد العويوي أن جنله موسى كان قد أهنى عمله يف حمطة وقود ابلقدس الغربية بعد عصر
اليوم ،ويف طريق عودته اىل املنزل عرب منطقة "حمين يهودا" ،وأثناء وقوفه على االشارة الضوئية فوجئ
بثالثة مستوطنني (يف العشرينات من عمرهم) يطلبون منه فتح مركبته ،وهددوه ابملسدس والسكني
والعصي ،لكنه واصل سريه فور فتح االشارة الضوئية.
وأضاف العويوي ":خالل وجود موسى عند االشارة الضوئية ابلقرب من شارع املصرارة ابلقدس ،فوجئ
أبن املستوطنني قد حلقوا به بدراجتهم النارية وقاموا بتهديده فاضطر لقطع االشارة الضوئية احلمراء ،مما
أدى اىل اصطدامه حبافلة اتبعة لشركة "اجيد" ،فيما هرب املستوطنون بعكس اجتاه السري.
وأضاف العويوي أن جنله نقل اىل مستشفى هداسا "العيسوية" جراء اصابته برضوض خمتلفة يف جسمه،
وقد حضرت الشرطة اىل مكان احلادث وأجرت التحقيق األويل حول مالبسات وظروف احلادث.
احلسيين يتفقد مقر جلنة االنتخاابت املركزية فرع القدس
القدس -معا -تفقد وزير شؤون القدس احملافظ عدانن احلسيين يرافقه انئبه عبد هللا صيام صباح اليوم
االثنني مقر جلنة االنتخاابت املركزية دائرة القدس يف ضاحية الربيد  ،وذلك لالطالع على التحضريات
اجلارية لالنتخاابت احمللية واملزمع عقدها يف الثالث عشر من أاير هلذا العام.
ورحب احملامي زايد البكري منسق اللجنة هبذه اللفتة من احملافظ ملا فيها من امهية الجناح التحضريات
النتخاابت اهليئات احمللية ،مؤكدا على امهية تضافر وتكاتف كل اجلهود الجناح سري العملية االنتخابية
لتتكلل ابلنجاح.
وأثىن احلسيين على دور دائرة القدس االنتخابية يف حتضرياهتا لالنتخاابت وعلى اجلهود اليت تبذهلا يف
سبيل اجراء انتخاابت نزيهة وشفافة ،مشريا اىل ان االنتخاابت يف القدس متثل حمورا استثنائيا يف الوطن
بسبب عراقيل االحتالل وحتركاته الرامية اىل هتويد القدس فكرا وشكال ولغة ،ما يدعو اىل تعاون مجيع
اجلهات لتخطي هذه العراقيل واجناح العملية االنتخابية يف القدس.
وبعد انتهاء اللقاء قام احلسيين برفقة البكري جبولة تفقدية يف مكاتب دائرة القدس االنتخابية لالطمئنان
على املوظفني وسري التحضريات الذي يقوم به طاقم دائرة القدس لالنتخاابت احمللية.
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وقدم احملامي البكري شرحا للوفد الزائر عن هذه التحضريات ،وعما مت اجنازه وعن اخلطط اليت تستعد
هبا الدائرة خلوض املراحل التالية من هذه العملية.
وأشاد وزير شؤون القدس وحمافظها السيد عدانن احلسيين بطاقم دائرة القدس االنتخابية ،وأكد على
استعداده التام لتقدمي الدعم يف أي وقت يطلب منه ذلك.
يشار اىل ان هذه الزايرة أتيت يف الوقت الذي يتم االستعداد فيه ملرحلة الرتشح بعد االنتهاء من عملية
حتديث السجل االنتخايب بفرتة التسجيل والنشر واالعرتاض.
وافتتحت دائرة القدس االنتخابية  47مركز تسجيل ونشر واعرتاض ،موزعة على  28هيئة حملية يف
مناطق القدس احملتلة اليت ستجرى فيها انتخاابت اهليئات احمللية للمجالس القروية والبلدايت.
املطران حنا يستقبل وفدا من طالب الداخل الفلسطيين جبامعة بئر السبع
القدس -معا -استقبل املطران عطا هللا حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس ،اليوم اإلثنني،
وفدا من الطالب العرب الذين يدرسون يف جامعة بئر السبع والذين وصلوا يف زايرة تضامنية للبلدة
القدمية من القدس وهبدف زايرة معاملها الدينية والتارخيية ولقاء عدد من شخصياهتا الوطنية.
واستقبل املطران الوفد الطاليب مرحبا بزايرهتم للمدينة املقدسة كما حتدث يف كلمته عن اتريخ القدس
وامهيتها الروحية والتارخيية والرتاثية واالنسانية والوطنية ،وابرز اهم احملطات التارخيية املرتبطة هبذه املدينة
املقدسة اليت يعتربها الفلسطينيون اهنا عاصمتهم الروحية والوطنية.
ووضع الطالب يف صورة االوضاع يف املدينة املقدسة وما تتعرض له مقدساتنا ومؤسساتنا وابناء شعبنا يف
هذه املدينة اليت يستهدفها االحتالل مبمارساته وسياساته وقمعه وعنصريته.
وقال املطران إن الشعب الفلسطيين هو شعب فلسطيين واحد سواء يف الداخل او يف اخلارج ،والقضية
الفلسطينية هي قضيتنا مجيعا وعلينا أن ندافع عنها وأال نرضخ الية ابتزازات او ضغوطات تسعى للنيل
من انتماءان ووطنيتنا وجذوران العميقة يف هذه االرض املقدسة.
واتبع أن الكثريين يتآمرون على القضية الفلسطينية وخيططون لتصفيتها واهنائها ،االنقسامات الفلسطينية
الداخلية مؤسفة وحمزنة اما الوضع العريب فيزداد سوء والعامل الغريب يزداد احنيازا السرائيل وتربيرا
لسياساهتا وممارساهتا.
وأفاد املطران ":ال حيك جلدك اال ظفرك" والقضية الفلسطينية لن حيافظ عليها اال ابنائها ،فنحن ال
نراهن على اية جهة خارجية ،الفلسطينيون هم ابناء فلسطني وهم املدافعون احلقيقيون عن قضيتهم
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وحنن بدوران نثمن ما يقوم به اصدقاءان يف سائر ارجاء العامل ونتمىن ان تتسع رقعة اصدقاءان لكي يكون
هلا يف املستقبل أتثري على السياسات العامة يف تلك البلدان.
وأضاف :حتلوا ابلوعي والثقافة واملعرفة ،حافظوا على انفسكم وال تسمحوا الن تتغلغل اىل قلوبكم واىل
حياتكم ثقافة الضعف واخلنوع والرتاجع ،اعداءان يريدوننا ان نعيش يف حالة ضياع وضعف واحنراف
للبوصلة ،اعداءان يريدوننا ان نتخلى عن انتماءان الوطين وان نعيش يف مستنقع الضعف واليأس
واالحباط والقنوط واالستسالم.
وش ّدد املطران :ال ختافوا ايها االحباء اذا ما شاهدمت ان اعداءان يرتبصون بنا ويهددوننا ويتوعدون ابلنيل
من قضيتنا العادلة ،ال ختافوا من اولئك الذين يريدوننا ان نتنازل عن كل شيء ولتكن معنوايتكم قوية

وارادتكم صلبة ،كونوا اقوايء فالقضية اليت ندافع عنها هي قضية حق وعدالة وهي قضية شعب مظلوم
يستحق احلياة ويستحق احلرية.
وقدم بعض االفكار واالقرتاحات العملية جميبا على عدد من االسئلة واالستفسارات كما قدم للطالب
بعض املنشورات اليت تتحدث عن مدينة القدس ،وقد عرب الوفد الطاليب املكون من  30طالبا عن
شكرهم لسيادة املطران على استقباله وكلماته ومواقفه ودفاعه الصلب عن عدالة قضية شعبه.
املطران حنا :نشكر الدكتورة رميا خلف على موقفها االنساين
القدس -معا -وجه املطران عطا هللا حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس صباح اليوم كلمة
شكر للدكتورة رميا خلف اليت عربت عن إنسانيتها ودفاعها املبدئي عن عدالة قضية شعبنا فهي وحبق
تستحق ان توصف أبهنا منوذجا متميزا للمرأة العربية املدافعة عن قضااي االمة ويف مقدمتها قضية شعبنا
الفلسطيين.
وقال" :اننا نشكر الدكتورة رميا خلف على موقفها وقد سبق يل ان التقيتها يف عدة ندوات ومؤمترات
فكانت دوما السيدة املتميزة ابستقامتها وجرأهتا ودفاعها عن القضااي االنسانية".
وأضاف "لقد رفضت االبتزازات والضغوطات اليت مورست عليها وبقيت متمسكة مبواقفها ورفضت
التنازل عن هذه املواقف  .ان شعبنا الفلسطيين يثمن موقف هذه السيدة الفاضلة احملرتمة واهنا مناسبة
لكي نؤكد أبن القضية الفلسطينية اليت هي قضيتنا مجيعا تعرضت وما زالت تتعرض لالستهداف ،
هنالك مؤسسات دولية تتأثر ابلضغوطات واالبتزازات املمارسة عليها وهنالك من يبيعون مواقفهم ابملال
ويرتاجعون امام االغراءات واالبتزازات".
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واتبع" :القضية الفلسطينية ليست قضية معروضة للمساومة او موجودة يف مزاد علين اهنا قضية شعب
يناضل من اجل احلرية واستعادة احلقوق السليبة.
كم حنن حباجة اىل امثال الدكتورة رميا خلف  ،كما حنن حباجة اىل شخصيات مبدئية تدافع عن هذه
القضية وال تقبل أبي ضغوطات او ابتزازات حتت اي ظرف من الظروف  .ان الدكتورة رميا هي منوذج
يقتدى به ومع تقديران واحرتامنا هلذه السيدة الفاضلة نؤكد كفلسطينيني أبننا متمسكني بعدالة قضيتنا
ولن نتنازل عن القدس وال عن حق العودة وال عن حقنا يف ان نعيش احرارا يف وطننا".
وأضاف "كثريون هم الذين يتآمرون علينا ويسعون للنيل من عدالة قضيتنا ولكنه لن يتمكن احد من
النيل من هذه القضية ما دمنا متحلني ابالستقامة والوعي واحلكمة والرصانة واملسؤولية واالنتماء
الصادق هلذه االرض املقدسة  .يؤسفنا ان هنالك منظمات عاملية ال تقول كلمة احلق اليت جيب ان تقال
 ،يؤسفنا وحيزننا ان هنالك منظمات عاملية كان من املفرتض ان تكون مدافعة عن شعبنا وان تتطالب
برفع وازالة املظامل اليت تعرض هلا هذا الشعب  ،ولكن هؤالء خيافون من التقارير اليت تصف دولة
االحتالل أبهنا نظام االبرهتايد".
وقال" :إننا نؤكد من قلب القدس أبنه ال توجد هنالك قوة قادرة على اقتالعنا من وجودان وتشبثنا هبذه
األرض املقدسة ودفاعنا عن حق شعبنا يف أن يعيش حبرية يف وطنه مثل ابقي شعوب العامل  .كل التحية
للدكتورة رميا وكل التحية لكل أصدقاء فلسطني املنتشرين يف كل مكان يف هذا العامل والذين يقولون
كلمة حق يف هذا الزمن الرديء وال يضيع حق وراءه مطالب" .وقد جاءت كلمات املطران هذه قبل
قليل يف حديث إذاعي.
جامعة القدس تستضيف رئيس مؤسسة ايسر عرفات د .انصر القدوة
القدس -معا -استضافت دائرة العلوم السياسية يف جامعة القدس األحد ،رئيس مؤسسة ايسر عرفات،
وعضو اللجنة املركزية حلركة فتح د .انصر القدوة ،حيث ألقى حماضرة بعنوان " :املواقف واخليارات
الوطنية االسرتاتيجية الفلسطينية يف ظل املتغريات احمللية ،اإلقليمية ،والدولية" ،وذلك حبضور رئيس
اجلامعة أ.د .عماد أبو كشك ،ونوابه ،وعميد كلية اآلداب د .معتصم الناصر ،ورئيس دائرة العلوم
السياسية د .آمنة بدران ،وعضو هيئة التدريس يف الدائرة د .روال هردل ،وعدد من رؤساء الدوائر
وأعضاء هيئة التدريس يف كلية اآلداب والطلبة.
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وبدورها أ ّكدت د .روال هردل أن احلركة السياسية الفلسطينية تواجه عدة حتدايت على املستوى الوطين

الداخلي املتمثل ابالنقسام الفلسطيين وعدم وجود اسرتاتيجية واحدة ،وعلى املستويني اإلقليمي والدويل

خاصة يف ظل اإلدارة األمريكية اجلديدة.
فيما رّكز د .انصر القدوة يف حماضرته على الصعوابت اليت تواجه الواقع السياسي الفلسطيين ،كإمعان

إسرائيل يف سياستها املعادية للشعب الفلسطيين ،والضعف الذي انتاب املؤسسات الفلسطينية خاصة
السياسية منها ،ومؤسسات اجملتمع املدين ،وعدم انعقاد اجمللس الوطين الفلسطيين منذ حوايل عشرين

عاما ،واالنقسام السياسي وإمكانية ظهور الكيان املنفصل يف قطاع غزة ،وخطورة ذلك على القضية
الفلسطينية ،وضعف الرافعة العربية اليت لعبت اترخييا دورا هاما يف مساندة الشعب الفلسطيين والدفاع
عنه.
وأوضح د .القدوة أن الوحدة الوطنية الفلسطينية ال ميكن أن تتحقق إال من خالل ثالثة متطلبات
أساسية ،وهي قبول حركة محاس ابلتخلي عن سيطرهتا املطلقة على قطاع غزة ،وقبول حركة فتح بشراكة
سياسية حقيقية مع مجيع الفصائل الفلسطينية األخرى ،ووجود توافق سياسي براجمي جدي.
كما أكد د .القدوة على ضرورة مواجهة مجيع الفلسطينيني للمستوطنات بكافة أشكال النضال،
وضرورة حماولة إقامة منظومة دولية متكاملة لفرض العقوابت الدولية على إسرائيل وفق القانون الدويل
اإلنساين.
انتقاد فلسطيين لسكوت أورواب على ممارسات "إسرائيل" يف القدس
قالت مصادر مطلعة ان السلطة الفلسطينية دعت االحتاد األورويب إىل عدم إجراء لقاءات مع مسؤولني
"إسرائيليني" يف مدينة القدس.
واضافت أن هذا الطلب ورد يف رسالة وجهها أمني سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
الدكتور صائب عريقات اىل وزيرة الشؤون اخلارجية يف االحتاد األورويب فيدريكا موغريين واىل كل من
دول االحتاد االورويب.
وتضمنت الرسالة انتقادات للسياسة االوروبية جتاه القدس وتسليم اورواب مبا تقوم به "اسرائيل" من
إغالق للمؤسسات الفلسطينية شرقي القدس.
ودعت الرسالة االحتاد االورويب اىل إهناء "السياسة السلبية" هبذا الشأن واليت تؤدي اىل قيام "اسرائيل"
بتنفيذ سياساهتا غري الشرعية يف املدينة املقدسة.
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ولفتت املصادر اىل أن الرسالة تضمنت طلبا واضحا أبن تعقد اللقاءات بني الدبلوماسيني األوروبيني
ونظرائهم "االسرائيليني" يف "تل ابيب" وليس غريب القدس اىل أن يتم إعادة افتتاح بيت الشرق والسماح
للمسؤولني الفلسطينيني بلقاء نظرائهم االوروبيني شرقي القدس.
آخرين ابحلبس املنزيل
االحتالل يعتقل طفال جنوب األقصى وحيكم على َ
اعتقلت قوات االحتالل ،قبل ظهر اليوم األحد ،الطفل حممد عوين صيام من منزله يف حي وادي حلوة
ببلدة سلوان جنوب املسجد األقصى.
واقتادت قوات االحتالل الطفل املقدسي اىل أحد مراكز التوقيف والتحقيق يف القدس احملتلة.
ويف سياق آخر ،أفرجت سلطات االحتالل ليلة أمس عن الطفلني املقدسيّـ ْني حممد عاشور ،وجمد يغمور
من بلدة سلوان جنوب املسجد االقصى بشرط احلبس املنزيل ملدة  14يوما.

وكان االحتالل اعتقل الطفلني يوم أول من أمس من منزليهما ،وأخضعهما للتحقيق.
حنا يؤكد رفضه أسرلة التعليم يف القدس احملتلة
قال املطران عطا هللا حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس ،إن االحتالل "اإلسرائيلي" يسعي
حثيثا للتدخل يف شؤون املدارس واملؤسسات التعليمية يف القدس احملتلة.
وشدد على عدم جواز القبول هبذه الضغوطات واالبتزازات حتت أي ظرف من الظروف ،وفق تعبريه.
وأكد املطران حنا على أن مدارس القدس تؤدي رسالتها يف ظل أوضاع معقدة ،وحماوالت هادفة
للتطاول على املناهج الفلسطينية الوطنية ،وشطب كل ما له عالقة ابلثقافة والشعب الفلسطيين.
وبني أن املدارس الفلسطينية يف القدس ،هي صروح تربوية تعليمية ،ولكنها يف نفس الوقت مؤسسات
وطنية ختدم الشعب واجملتمع املقدسي.
ولفت إىل أنه جيب أن تبقى املدارس حمافظة على املنهاج الفلسطيين ،والطابع الوطين العريب الفلسطيين،
وأال ترضخ لضغوطات وابتزازات االحتالل.
التمييز ابلقدس يف تقرير اإلسكوا
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حضرت القدس وبقوة يف تقرير جلنة األمم املتحدة اإلجتماعية واإلقتصادية لغرب آسيا (إسكوا)
بشأن عنصرية االحتالل ضد الفلسطينيني ،والذي أكد أن التمييز يطال املقدسيني يف جماالت احلياة
املختلفة.
واهتم التقرير االحتالل بتأسيس نظام فصل عنصري يهدف إىل تسلط مجاعة عرقية على أخرى .وقال
إن (إسرائيل) فرضت نظام أابراتيد على الفلسطينيني يف القدس احملتلة ،وإن حنو ثالمثئة ألف فلسطيين
يعانون التمييز.
وأضاف أن فلسطيين شرقي القدس "يعانون التمييز يف احلصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل
ويف حقوق اإلقامة والبناء ،كما يتعرضون لعمليات الطرد وهدم املنازل اليت ختدم السياسة اإلسرائيلية
املسماة سياسة التوازن الدميغرايف لصاحل السكان اليهود".
ونشر التقرير يوم  15مارس/آذار  ،2017وبعد نشره بيومني طلبت األمم املتحدة والوالايت املتحدة
رمسيا سحبه ،وتعرضت األمينة التنفيذية لإلسكوا رميا خلف لضغوط من األمني العام لألمم املتحدة من
أجل سحب التقرير ،مما دفعها إىل االستقالة.
خطر الطرد
وأشار التقرير إىل تصنيف االحتالل سكان شرقي القدس أبهنم "مقيمون دائمون ،مما جيعلهم فئة
منفصلة ،وليس لديهم بوصفهم مقيمني دائمني أي صفة قانونية متكنهم من حتدي القانون (اإلسرائيلي)"،
مؤكدا أن ذلك متعمد حىت ال يضاف وزهنم الدميوغرايف واألهم من ذلك وزهنم االنتخايب إىل وزن
املواطنني الفلسطينيني يف إسرائيل.
وأوضح التقرير أن متاهي الفلسطينيني يف القدس مع الفلسطينيني يف األرض الفلسطينية احملتلة حيمل معه
خطر الطرد إىل الضفة الغربية وفقدان احلق حىت يف زايرة املدينة.
ووفق التقرير ،فإن الواقع يف القدس واحد من أربعة فضاءات يعيشها الفلسطينيون منذ عام 1967
يعامل فيها السكان الفلسطينيون معاملة خمتلفة يف الظاهر ،لكنهم يتشاركون يف الواقع اضطهادا عنصراي
يف ظل نظام األابراتيد.
وهذه الفضاءات إضافة إىل قانون اإلقامة الدائمة الذي يطبق يف القدس هي القانون املدين مقرتان بقيود
خاصة ،والذي يطبق على الفلسطينيني الذين يعيشون بصفة مواطنني يف إسرائيل ،وقانون اإلقامة الدائمة
الذي يطبق على الفلسطينيني الذين يعيشون يف مدينة القدس ،والقانون العسكري الذي يطبق على
الفلسطينيني الذين يعيشون منذ عام  1967يف ظل االحتالل العسكري للضفة الغربية وقطاع غزة.
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وذكر أن الفضاء الرابع هو السياسة اليت متنع عودة الفلسطينيني ،سواء كانوا الجئني أم منفيني يعيشون
خارج املناطق الواقعة حتت سيطرة إسرائيل.
ورغم قناعته أبمهية التقرير فإن مدير مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية زايد احلموري ال
يرى فيه سوى إضافة جديدة إىل رصيد نقاط الفلسطينيني يف املنظمات الدولية.
وقال احلموري للجزيرة نت إن عشرات القرارات السابقة ومبستوايت أربعة مل حترتم ،لكنها تذكر بنظام
الفصل العنصري الذي ميارسه االحتالل منذ عقود ،مضيفا أن املقدسيني يعيشون هذا الفصل "واقعا
على كافة األصعدة مبا فيها احملاكم (اإلسرائيلية)".
وأشاد احلموري مبوقف األمينة العامة للجنة رميا خلف واستقالتها على خلفية مطالبتها بسحب التقرير،
موضحا أنه "ألول مرة يقدم مسؤول عريب يف منصب رفيع عريب استقالته بسبب موقف ،يف حني سكت
موظفون عرب آخرون على الظلم وخضعوا للضغوطات على كافة األصعدة".
وقال إن التعويل على التقرير هو يف توظيفه فرض عقوابت على إسرائيل وحماصرهتا ،وهذا يتطلب إرادة
من اجملتمع الدويل ،أما يف ظل مطالبة أعلى مستوى -وهو األمني العام بسحب التقرير -فال جدوى
سوى بتسجيل من األهداف للصاحل الفلسطيين يف امللعب الدويل.

ضد االستقالة

أما أستاذ القانون الدويل والدبلوماسي السابق حنا عيسى فاعترب أن التقرير "بينة على املمارسات
العنصرية واالضطهاد" ،لكنه فضل لو مل تقدم رميا خلف استقالتها.
ورغم إشادته ابنصياع رميا خلف لألوامر اإلنسانية قال إن جدوى وجودها يف مكان مرموق أمينة عامة
للجنة األممية أفضل من استقالتها ،ويساعدها يف فعل الكثري من أجل القضية الفلسطينية.
وعلى صعيد املنظمات احلقوقية استبعد عيسى أن تستفيد القدس من التقرير ألنه لن يطرح ولن يصوت
عليه ،موضحا أنه من الناحيتني اإلجرائية واإلدارية ال يعتد بتقدير مت توقيفه.
اجلزيرة

شااب مقدسياا
"واتساب" يسبب اعتقال  18ا
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مددت حمكمة االحتالل ابلقدس امس األحد اعتقال عشرة شبان مقدسيني بتهمة عضويتهم يف جمموعة
على واتساب امسها “الطريق إىل اجلنة” ،وهم من أصل  188شااب اعتقلوا لنفس التهمة اليت استخفت
هبا أوساط مقدسية ورجحت إطالق سراحهم اليوم االثنني.
وادعت شرطة االحتالل يف بيان نشرته امس أن اعتقال الشبان جاء بعد تنفيذ الشاب املقدسي إبراهيم
مطر عملية طعن يف ابب األسباط االثنني املاضي ،إذ اتضح انضمامهم هلذه اجملموعة.
وجاء يف البيان أن اجملموعة “شكلت من أجل حتويل حمتوايت وفحوى مواضيع دينية ألعضائها” ،زاعما
أن الشهيد مطر عزز ارتباطه ابلدين يف الفرتة األخرية من حياته ،وأن اعتقال الشبان أييت يف إطار إحباط
نوااي أفراد آخرين أرادوا السري على خطى الشاب مطر.
وقال حمامي الشبان املقدسيني حممد حممود إن الشبان العشرة ما زالوا خيضعون للتحقيق يف مركز
املسكوبية ،متوقعا أن يتم إطالق سراحهم اليوم االثنني بعد اإلفراج عن مثانية شبان امس.
ويف تعليقه على االعتقال على خلفية االنضمام جملموعة على واتساب قال “هذا اعتقال تعسفي لدرجة
كبرية ،شهدان اعتقاالت على خلفية التحريض على فيسبوك وتويرت ،واآلن جاء دور واتساب”.
بدوره ،قال رئيس جلنة أهايل األسرى املقدسيني أجمد أبو عصب إن الشرطة اإلسرائيلية تركز مؤخرا على
جمموعات واتساب وتتابع تفاصيلها ،وأنشأت وحدة متخصصة قبل أشهر ملتابعة كافة وسائل التواصل
االجتماعي ابدعائها أن هذه الوسائل تستخدم يف العمل املقاوم ،وابلتايل تريد التقليل من التعامل معها،
مشريا إىل أن قوات االحتالل اعتقلت عدة شبان من البلدة القدمية يف القدس بذات التهمة قبل حنو
شهرين.
وأضاف أبو عصب أن إطالق النار على الشهيد إبراهيم مطر شابه نوع من الغموض ،مما دفع االحتالل
إىل التغطية على جرميته ابالدعاء أن هذه اجملموعة االفرتاضية هلا إحياءات وتشكل خطرا أمنيا.
أما املقدسي إبراهيم جوهر الذي ما زال أبناؤه الثالثة خيضعون للتحقيق يف ذات التهمة وأجلت جلسة
حماكمتهم إىل اليوم فعلق على خلفية االعتقال قائال “الطريق إىل اجلنة سهل ،فما عليك إال أن حتسن
النوااي ،وتعمل اخلري وتساعد احملتاج ،وتبذر احملبة بني الناس ،ميكنك أن تقدم املاء ملن يشعر ابلعطش
وأن تطعم جائعا ،هللا وحده يغفر الذنوب ويطلع على النوااي وصفاء القلوب ،فالطريق إىل اجلنة ال تعين
إرهااب وال قتال ..لغتنا العربية هلا أتويالت ومعان ال يقف عليها إال أهلها”.
االحتالل يؤجل مناقشة ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" ابلقدس
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أجلت ما تسمى ابللجنة الوزارية لشؤون التشريع أمس األحد ،مناقشة مشروع القانون القاضي بفرض
السيادة اإلسرائيلية على مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس احملتلة.
وأوضحت اإلذاعة العربية ،أن رئيس حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو ورئيس االئتالف احلكومي دافيد
بيتان طلبا أتجيل املناقشة إىل الدورة القادمة للكنيست اإلسرائيلي.
وكانت اللجنة أجلت حبث مشروع القانون ألكثر من مرة بسبب اخلالفات داخل حكومة االحتالل
حول القانون.

-انتهى-
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