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 2017 ،آاير  4اخلميس    التاريخ:

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

إسرائيل بنشاطات  من مسامهات : تقليص مليون دوالر"اليونسكو"نتنياهو يعاقب  •
 .املنظمة

 .اعتقال شاب على حاجز شعفاط ابلقدس •

 .انتهاكات واعتداءات على املقدسات خالل نيسان 110دعيس: أكثر من إ •

احلمد هللا يلتقي "صندوق وقفية القدس" ويؤكد ضرورة توحيد مرجعيات الدعم  •
 .والعمل فيها

 .القدس االحتالل يعتقل شااب من بلدة أبو ديس جنوب •

 .تشييع جثمان الشهيد مطر يف القدس بعد منتصف الليل وبشروط االحتالل •

 .االحتالل يشرع هبدم منشآت سكنية حبي الطور ابلقدس •

 .هدم منشآت جتارية يف بلدة العيسوية حبجة عدم الرتخيص •

 .فلسطينًيا من الضفة والقدس 16اعتقاالت تطال  •

 .2017القدس لشهر نيسان/أبريل مؤسسة القدس الدولية تصدر تقرير حصاد  •

 .واشنطن تستبق لقاء عباس بتأكيد قرار نقل سفارهتا ملدينة القدس •

 .ما هي دالالت "التحية العسكرية" الصهيونية يف األقصى؟ •

 .مديرة اليونسكو: القدس للدايانت السماوية الثالث •
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 بنشاطات املنظمةإسرائيل  : تقليص مليون دوالر من مسامهات"اليونسكو"نتنياهو يعاقب 
  

قرر رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو، اقتطاع مليون دوالر من األموال اليت  -وفا 2017-5-3تل أبيب 
حتوهلا إسرائيل إىل األمم املتحدة، كعقاب ملنظمة اليونيسكو بعد قرارها األخري، الذي اعترب القدس مدينة 

 خاضعة لالحتالل اإلسرائيلي.
سبوعية اليوم األربعاء، قرار اليونسكو زراء اإلسرائيلي األستهل جلسة جملس الو وكان نتنياهو وصف يف م

بـ"العبثي" وخطوة من قبيل اهلذاين، وقال: إن "إسرائيل لن تقف مكتوفة األيدي حيال حماوالت األمم 
 املتحدة إنكار سيادة إسرائيل يف العاصمة".

مليون دوالر، علما أن رسوم  11.7مبلغ  2016يذكر أن إسرائيل كانت قد دفعت لألمم املتحدة عام 
 .العضوية السنوية تتحدد بشكل نسيب لكل دولة حبسب حجمها

يف جملس األمن ضد االستيطان، يف كانون األول/ ديسمرب، أصدر نتنياهو  2334ويف أعقاب القرار 
 .مليون دوالر من األموال اليت يتم حتويلها إىل األمم املتحدة 6قرارا بتقليص 

قبل حنو شهر، ويف أعقاب قرار جملس حقوق اإلنسان ضد االستيطان، أصدر نتنياهو تعليمات و 
 .مليون دوالر 2بتقليص 

وبعد التقليص، الذي أعلن عنه اليوم، يتوقع أن تصل رسوم العضوية السنوية اليت ستدفعها إسرائيل إىل 
 .مليون دوالر 2.7األمم املتحدة يف هذا العام إىل 

 

 على حاجز شعفاط ابلقدس اعتقال شاب

  

ربعاء، الشاب وسام حتالل اإلسرائيلي، ظهر اليوم األاعتقلت قوات اال -وفا 2017-5-3القدس 
 عاما( على احلاجز العسكري القريب من مدخل خميم شعفاط وسط القدس احملتلة. 20الدبس )

 ىل جهة غري معلومة.ن ملراسلنا انه مت اقتياد الشاب إوقال شهود عيا
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 انتهاكات واعتداءات على املقدسات خالل نيسان 110دعيس: أكثر من إ

  

دعيس، إن القوات اإلسرائيلية إر األوقاف والشؤون الدينية يوسف قال وزي -وفا 2017-5-3رام هللا 
يسان املاضي، انتهاكات ضد املقدسات الدينية يف األراضي الفلسطينية خالل شهر ن 110نفذت 

 سالمية ومقام يوسف.يمي واملقامات اإلبراهقصى يليها اإلتركزت يف املسجد األ
قصى شهد خالل نيسان سلسلة ربعاء، أن املسجد األيف تقرير نشرته الوزارة اليوم األوضح، أو 

بعاد واالعتقال فرتة عيد الفصح، وشهد مجلة من اإلاقتحامات واسعة وأبعداد متزايدة خاصة يف 
بعاد قصى، عدا عن االعتداء واإللى املدينة املقدسة واملسجد األع للمرابطني وسياسة احلصار املطبق

حلراس املسجد، وحول جنود االحتالل مدينة القدس احملتلة إىل ثكنة عسكرية ونشرت احلواجز وأغلقت 
 الطرقات، وشنت محالت مدامهات واعتقاالت بني صفوف املواطنني املقدسيني.

للمستوطنني ابقتحام املسجد وممارسة صلواهتم التلمودية، وسط وقال عن ذلك، مت "إلاتحة احلرية التامة 
دعوات من قبل منظمات اهليكل املتطرفة لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد األقصى املبارك، واقتحمت 

املسجد وشرعت حبملة تفتيش واسعة يف  -حبجة البحث عن معتكفني-قوات االحتالل اإلسرائيلي 
 فال العديد من األبواب وخلعت بعضها، ودنست املُصليات أبحذيتها".ُمصلياته، ومرافقه، وحطمت أق

ىل طمس إو املؤجلة هتدف أيت حتت الدراسة و الأاالحتالل سواء اليت يتم تنفيذها ن خمططات أوأضاف: 
قصى ومعامله وكل تراث وحضارة إسالميني، وما تسمى وزارة األداين حبكومة االحتالل حبثت ألاملسجد ا

لتوسعة احلائط الغريب "حائط الرباق" على حساب احلي اإلسالمي يف البلدة القدمية مبدينة  تنفيذ خمطط
القدس، ومشل املخطط التهويدي هدم البيوت العربية يف حي ابب املغاربة حبجة أهنا تقع مالصقة 

ع س العامود ابلقدس، وشرو أصادرته لقطعة أرض مالصقة ملسجد ر للحائط وحتّد من رؤيته كامال، وم
جرافات بلدية االحتالل بتجريف األراضي الواقعة بني مستوطنيت "رموت" و"رمات شلوموا" مشال مدينة 

ستاد رايضي إكسا، متهيدا إلقامة "إنينا وبيت القدس احملتلة على أراضي قرى شعفاط ولفتا وبيت ح
طلق يف الذكرى ومنصات ومالعب ومواقف وساحة لأللعاب األوملبية متهيدا هلذه األلعاب، اليت ستن

 اخلمسني الحتالل مدينة القدس.
ن بلدية االحتالل و"سلطة تطوير القدس"، تنواين إقامة جسر للمشاة يف )وادي الراببة(، جنويب أواتبع 

م، لريبط بني حي أبو طور وجبل صهيون، 30م ابرتفاع 197املسجد األقصى املبارك، على امتداد 
بلدية القدس ووزارة شؤون القدس، على ترويج مشروع سياحي  مضيفا انه على اجلانب التضليلي تقوم
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هتويدي لسرد الرواية اليهودية يف البلدة القدمية من القدس، وينفذ كل يوم مخيس من الشهر، ويبدأ من 
 مسار منطقة ابب اخلليل حىت حائط الرباق، هذا املسار يستخدمه الزوار والسياح األجانب بكثرة.

ري من احملال التجارية الفلسطينية اليت تبيع للسياح والزوار التحف واهلدااي ويضم ذلك املسار الكث
والبضائع اليت يشرتيها السياح من البلدة القدمية، وخصص هلذا املشروع جمموعة كبرية من ممثلي املسارح 

 الصهيونية ليقوموا ابلدور املناط هبم للوصول إىل اهلدف املنشود وقلب وتزوير احلقائق.
د األقصى وقبة الصخرة، إن االحتالل كرر تسيري طائرة تصوير صغرية حلقت فوق املسجوقال 

خطرت بلدية االحتالل يف القدس، هبدم مسجد يف حي "دير السنة" ببلدة سلوان املالصقة للمسجد أو 
 األقصى املبارك من اجلهة اجلنوبية، بزعم البناء دون الرتخيص.

وقتا، وشهد اقتحامات وعربدات وصلوات  65نع فيه اآلذان براهيمي من املسجد اإلأدعيس إوبني 
عالم، واستحدث االحتالل بوابة حديدية يف الساحة جبانب الغرفة اليت مت بناؤها وبني أمودية ورفع تل

 غلق املسجد ليومني متتاليني.أاحملاذي لغرفة مولد الكهرابء، و  السور
 

 ضرورة توحيد مرجعيات الدعم والعمل فيهااحلمد هللا يلتقي "صندوق وقفية القدس" ويؤكد 

  

استقبل رئيس الوزراء رامي احلمد هللا، اليوم اخلميس يف مكتبه برام هللا،  -وفا 2017-5-4رام هللا 
جملس إدارة صندوق وقفية القدس برائسة منيب املصري، لبحث سبل دعم الصندوق، وتوحيد العمل 

 .الواقع واملرجعيات يف دعم القدس وتنفيذه على أرض
ووضع الوفد رئيس الوزراء يف صورة املشاريع اليت نفذها صندوق وقفية القدس واليت سينفذها يف  

املستقبل، مطالبني بضرورة تعاون كافة املؤسسات العاملة يف القدس، والتواصل والتنسيق املستمر على  
 .كافة األصعدة

وعلى رأسها الرئيس حممود عباس واحلكومة، وجدد احلمد هللا أتكيده على أولوية القدس لدى القيادة 
 وأهنا تعمل بكافة السبل املتاحة لدعم صمود املقدسيني.

 
 

 االحتالل يعتقل شااب من بلدة أبو ديس جنوب القدس
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اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم اخلميس، شااب، من بلدة -وفا 2017-5-4القدس 
 احملتلة.أبو ديس جنوب شرق القدس 

وأوضح مراسلنا، أن قوات االحتالل اعتقلت الشاب اايد نبيل جّفال، عقب دهم منزله يف البلدة، 
 واقتادته إىل أحد مراكز التحقيق واالعتقال التابعة هلا.

وكانت قوات االحتالل اقتحمت البلدة بعد منتصف ليلة أمس، علما أن أبو ديس تشهد مواجهات 
 الل، ترتكز يف شارع املدارس، وحميط جامعة القدس.شبه يومية ضد قوات االحت

 

 تشييع جثمان الشهيد مطر يف القدس بعد منتصف الليل وبشروط االحتالل

  

 25براهيم حممود مطر) إمواطنا فقط يف تشييع جثمان الشهيد  20شارك  -وفا 2017-5-4القدس 
عاما(، منتصف الليلة املاضية، إىل مثواه األخري يف مقربة اجملاهدين بشارع صالح الدين قُبالة سور 

 جراءات مشددة من قوات االحتالل.إالقدس التارخيي من جهة ابب الساهرة، وسط 
شخصا فقط من  20ولفت مراسلنا، إىل أن عائلة الشهيد امتثلت لشروط خمابرات االحتالل، وشارك 

العائلة، يف استالم جثمانه، وتكفينه، والصالة عليه، ودفنه يف مقربة اجملاهدين، بتواجد من قبل قوات 
االحتالل اخلاصة، واملخابرات، الذين حاصروا املقربة، وأغلقوا الشوارع املؤدية هلا ) شارع صالح 

صبوا حواجز شرطية، وأبعدوا املواطنني الدين، والسلطان سليمان، وابب الساهرة، وابب العامود(، ون
من التواجد يف حميطها، كما أبعدوا الصحفيني مسافة كبرية، وعرقلوا عملهم، ملنعهم من تصوير تسليم 

 اجلثمان.
من جهته، قال احملامي حممد حممود من هيئة شؤون األسرى واحملررين أن سلطات االحتالل سلمت 

فرضت على العائلة، موضحا أن شروط تسليم جثامني جثمان الشهيد مطر، حسب الشروط اليت 
شهداء القدس )عدد املشيعني، وحتديد مكان الدفن من قبل املخابرات، ودفع الكفاالت املالية(، هي 

 شروط أقرهتا حمكمة االحتالل العليا، يف جلسات سابقة هلا.
تالل أغلقت منطقة املقربة وحول اإلجراءات اليت رافقت تسليم جثمانه، أوضح احملامي أن سلطات االح

ابلكامل، وأبعدت اجلميع عن املنطقة، فيما أخضعت أهايل الشهيد لتفتيشات دقيقة أكثر من مرة، قبل 
 تسليمهم اجلثمان.
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ىل صالة الفجر يف املسجد إ، بعد إعدامه أثناء توجهه 2017-3-13وارتقى الشهيد مطر بتاريخ 
ىل داخل املخفر، وبعد تفتيشه، وخروجه إسباط، واقتياده األقصى، حيث مت توقيفه عند منطقة ابب األ

 من ابب املخفر، صرخ أحد اجلنود عليه، وأطق النار صوبه.
وادعت شرطة االحتالل يف بياهنا، أن مطر حاول تنفيذ عملية طعن ألحد أفرادها، علما أن هناك   

 كامريات مراقبة يف املخفر، وحميطه.
 

 ة حبي الطور ابلقدساالحتالل يشرع هبدم منشآت سكني

  

شرعت جرافات اتبعة لبلدية االحتالل، قبل قليل، هبدم منشآت سكنية، -وفا 2017-5-4القدس 
 .حبي جبل الزيتون/الطور املُطل على القدس القدمية، حبجة عدم الرتخيص

 .وقال مراسلنا إن املنشآت تعود ملكيتها للمواطنني خليل أبو سبيتان، ورامي الصياد
جرافات البلدية العربية هدمت صباح اليوم منشآت جتارية يف بلدة العيسوية وسط القدس تعود وكانت 

 .للمواطنني مطيع وحممود أبو رايلة، حبجة عدم الرتخيص
كما هدمت جرافات اتبعة لبلدية االحتالل ثالثة منازل يف قرية الوجلة جنوب القدس احملتلة حبجة عدم 

نة ونريوخ، علماً أن حمكمة االحتالل العليا قررت قبل أايم استكمال بناء الرتخيص تعود لعائليت أبو سني
جدار الضم والتوسع العنصري يف الوجلة؛ ومبوجبه تضع بلدية االحتالل يف القدس يدها على مئات 
 .الدومنات من أراضي املواطنني، ويف الوقت نفسه تالحق البناء الفلسطيين يف املنطقة ابهلدم والتدمري

 
 منشآت جتارية يف بلدة العيسوية حبجة عدم الرتخيصهدم 

  

هدمت جرافة اتبعة لبلدية االحتالل يف القدس، صباح اليوم اخلميس،  -وفا 2017-5-4القدس 
 .منشآت جتارية يف بلدة العيسوية وسط املدينة املقدسة، حبجة عدم الرتخيص

علماً أن قوة معززة من جنود االحتالل وتعود املنشآت التجارية للمواطنني مطيع وحممود أبو رايلة، 
 .رافقت طواقم وجرافات البلدية العربية خالل عملية اهلدم
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 فلسطينًيا من الضفة والقدس 16اعتقاالت تطال 
 

ومدامهات ملنازل الفلسطينيني يف خمتلف  اقتحامات شّنت قوات االحتالل، فجر اليوم األربعاء، محلة
، أسفرت عن الضفة الغربية أحناء  .مواطًنا 166 اعتقال والقدس احملتلتنين

شااًب فلسطينًيا من  12اعتقلت وأفادت مراسلة "قدس برس" يف القدس، أبن قوات االحتالل 
املبارك؛ بينهم الشقيقني زايد  املسجد األقصى شرقي املدينة احملتلة( وسلوان جنوب أسوار) الطور بلديت

 .، وحممد وعرفات أبو سبيتان من الطورسلوان وفؤاد القاق من

 

، إن قوات االحتالل دمهت منزل عائلة الشهيد قاسم جابر؛ قبل اخلليل راسل "قدس برس" يفوقال م
 .أن تعتقل شقيقه "حممود" وتنقله جلهة غري معلومة

 

"جابر" استشهد برصاص قوات االحتالل رفقة الشهيد أمري اجلنيدي ومن اجلدير ابلذكر أن الشهيد 
قرب مستوطنة "كرايت أربع"  عملية طعن بدعوى حماولتهما تنفيذ 2016آذار/ مارس  14بتاريخ 

 .(شرقي اخلليل )جنوب القدس احملتلة

 

تقريره اليومي، أن قواته اعتقلت الليلة املاضية، أربعة فلسطينيني  ويف السياق، ذكر جيش االحتالل يف 
يف مناطق خمتلفة من الضفة الغربية، ممّن وصفهم بـ "املطلوبني"؛ بتهمة ممارسة أنشطة تتعّلق ابملقاومة ضد 

 .اجلنود واملستوطنني

 

ح أن االعتقاالت طالت ثالثة فلسطينيني من بلدة بيت فجار جنويب بيت حلم )جنوب القدس وأوض
 .)احملتلة(، ورابًعا من مدينة اخلليل )جنوابً 
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 2017مؤسسة القدس الدولية تصدر تقرير حصاد القدس لشهر نيسان/أبريل 
 

الذي يرصد واقع  2017حصاد القدس لشهر نيسان/أبريل  أصدرت مؤسسة القدس الدولية تقرير
االحتالل ضمن  -السكان -األرض واملقدسات  هتويد مدينة القدس عرب ثالثة أبواب رئيسة، تشمل

 .30/4/20177حىت  1/4/2017الفرتة املمتدة من 

هبدف طردهم من  املقدسيني وأكد تقرير املؤسسة أن االحتالل اإلسرائيلي يواصل سياسته العنصرية ضد
هم املقدسة لصاحل مشروع االحتالل االسرتاتيجي ابلسيطرة الكاملة على املدينة، حيث يتخذ مدينت

وتدمريها مسارًا أساسًيا لتحقيق ذلك يرافقه بناء آالف الوحدات   املنازل هدم االحتالل سياسة
 .تيطانيةاالس

منزاًل ومنشأة سكنية يف  18وأشار التقرير إىل أن قوات االحتالل هدمت خالل شهر نيسان/أبريل 
املسجد  جنوب انسلو  القدس احملتلة، فضاًل عن تسليم إخطارات هدم ملسجد ومنزلني يف بلدة

س العمود، فيما أجربت موطًنا مقدسًيا على أالستيالء على أرض مالصقة ملسجد ر املبارك، وا األقصى
 .مشال القدس احملتلة حنينا ه حبي بيتهدم منزله بيد

آالف وحدة استيطانية على أراضي  15وبنّي التقرير أن حكومة االحتالل صادقت على خمطط لبناء 
 212والبناء اإلسرائيلية" يف القدس طلبات املصادقة على بناء مطار القدس، كما انقشت "جلنة التنظيم 

سلطات  وحدة استيطانية يف مستوطنيّت "بسغات زئيف" و"رمات شلومو" يف القدس، فيما تسارع
يف مستوطنة هار حومه )جبل أبو غنيم(، بسغات   إلهناء وتسليم مئات الوحدات االستيطانية االحتالل

 .زئيف، جيلو وحي أرنوان االستيطاين

وعلى املسار التهويدي، ميضي االحتالل بتنفيذ مشروع "بيت اجلوهر" التهويدي يف ساحة الرباق على 
رت غرب ساحة الرباق، والذي يعّد من أكرب األبنية واملشاريع التهويدية اليت يبنيها م 200بعد حنو 

ويستحدثها االحتالل يف ساحة الرباق، واليت ستسهم يف تغيري املشهد العام للساحة. كما صادقت 
 سلطات االحتالل على إقامة منطقة "ديزان سييت" اليت ستتضمن إقامة ثالثة مراكز تسويق منفصلة على

 .آالف مرت مربع ٦مساحة 

ويواصل االحتالل اإلسرائيلي محلته األمنية الشرسة جتاه املقدسيني، حيث اعتقلت قوات االحتالل 
مقدسًيا خالل شهر نيسان/أبريل، واحتجزت وزير الرتبية والتعليم العايل صربي صيدم، ومنعته من  160

ائب املقدسي املبعد أمحد حممد عطون، بعد دهم املشاركة يف ندوة علمية يف مدينة القدس ، واعتقلت الن
مكان إقامته املؤقت يف مدينة البرية، كما شهد شهر نيسان/إبريل تسجيل العديد من االنتهاكات 
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وإصدار األحكام العنصرية حبقهم، كما حصل مع  األطفال اعتقال احلقوقية حبق املقدسيني، أبرزها
عملية  عاًما( اليت ُحكم عليها ابلسجن الفعلي ملدة عشر سنوات بتهمة تنفيذ 17الطفلة ملك سلمان )

نيسان/إبريل بدء  17يف القدس احملتلة، إىل ذلك شهد يوم األسري الفلسطيين املوافق لـ  طعن
سجون ومعتقالت االحتالل إضرااًب مفتوًحا عن الطعام، للمطالبة حبقوقهم اإلنسانية   يف األسرى مئات

 .ورفًضا لسياسة االحتالل العنصرية اليت تتناقض مع القانون الدويل وحقوق اإلنسان

 14/4 - 7/4َمعة األربعة يف شهر نيسان/أبريل )واستقبل املسجد األقصى املبارك خالل صلوات اجلُ 
ألف مصلٍّّ من خمتلف بلدات ومدن القدس احملتلة والضفة الغربية، يف حني  145( 4/-28 21/4 -

عملت سلطات االحتالل على تفريغ املدينة املقدسة من شباهبا وأبنائها وعلى رأسهم املرابطني واملصلني 
خالل أايم "عيد الفصح  املستوطنني اقتحامات فساح اجملال أمامإ يف املسجد األقصى املبارك، هبدف

مقدسيًّا  60حبق  األقصىعن القدس واملسجد إبعاد العربي"، وأصدرت سلطات االحتالل قرارات
 .يوًما 200سي مت ابعاده ملدة مقد طفل أشهر، من بينهم 6يوًما و 15لفرتات ترتاوح ما بني 

وأكد تقرير حصاد القدس الشهري أن شهر نيسان/أبريل قد شهد ارتفاًعا ملحوظًا يف عدد نقاط 
املواجهات مع االحتالل والعمليات الفدائية يف القدس، واتسعت دائرة املواجهات لتصل مناطق جديدة 

الفلسطينيني إضراهبم املفتوح عن الطعام يف وبعيدة عن وسط املدينة املقدسة، خاصًة بعد بدء األسرى 
نقطة مواجهة، كان ملناطق العيسوية  91(، وشهدت مدينة القدس خالل شهر نيسان/أبريل 17/4)

إصاابت يف صفوف جنود االحتالل نتيجة  99وُسّجلت وأبو ديس احلظ األوفر منها؛  شعفاط وخميم
 .زجاجة حارقة )مولوتوف( وحجارة وعبوة انسفة واحدة حملية الصنع 13املواجهات اليت مشلت إلقاء 

 

(، 1/4عمليات طعن يف القدس احملتلة، كانت أوىل هذه العمليات يف ) 4ونـُّفذ يف شهر نيسان/أبريل 
عملية طعن يف القدس احملتلة، أدت  انبلس عاًما( من مدينة 17)حيث نّفذ الشاب أمحد زاهر غزال 

عاًما( عملية طعن يف  57واستشهاده، كما نّفذ املقدسي مجيل التميمي ) مستوطنني ثةثال إصابة إىل
ل أن يتم اعتقال املنفذ، (، أدت ملقتل امرأة وإصابة اثنني آخرين، قب14/44منطقة ابب احلديد يف )

عند مفرق عتصيون يف بيت حلم  دهس عاًما( عملية 21ونفذ الشاب املقدسي صهيب موسى مشاهرة )
 39( نفذت السيدة أسيل كعابنة ))24/4واستشهاد املنفذ؛ ويف ) مستوطن ( أدت إلصابة19/4يف )

طعن على حاجز قلنداي مشال القدس، أدت إلصابة جمندة قبل أن يتم عملية  رام هللا عاًما( من مدينة
 .اعتقاهلا
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 واشنطن تستبق لقاء عباس بتأكيد قرار نقل سفارهتا ملدينة القدس
 

أكدت شخصية أمريكية فلسطينية ابرزة يف واشنطن أنن "األجواء قبل ساعات قليلة من وصول عباس 
وما زادها غموضاً هو تصريح انئب الرئيس األمريكي، مايك إىل البيت األبيض كانت ال تزال ضبابية، 

بنس، الذي تعمد عشية االجتماع بني ترامب وعباس، التأكيد على أن التزام الرئيس بنقل السفارة 
 ."األمريكية من "تل أبيب" إىل القدس ما زال قائمًا، ورمبا وشيكاً 

السفارة خالل زايرته املقررة إىل "إسرائيل"  ورّجحت مصادر إعالمية أن يعلن ترامب عن تنفيذ قرار نقل
 .هناية الشهر اجلاري

وبدا تصريح بنس عن قرب موعد نقل السفارة للقدس، وكأنه من جهة رسالة حتذير مسبقة للرئيس 
الفلسطيين، حول ما ينتظره يف البيت األبيض، ورسالة تطمني لرئيس حكومة االحتالل "اإلسرائيلي"، 

، مفادها أن االحنياز األمريكي إىل جانب "إسرائيل" هو الذي حيكم العالقة بني ترامب نتنياهو بنيامني
 ."وعباس، وأن مفاجآت ترامب احملتملة لن تكون يف غري صاحل "إسرائيل

فض اخلبري األمريكي يف شؤون الشرق األوسط، مايكل اهانلون، يف مقابلة صحفية، إعطاء من جانبه، ر 
أي توقعات مسبقة ملا قد تسفر عنه حماداثت ترامب وعباس، داعياً اجلانبني إىل تركيز احملاداثت حول 

ضل حل الدولتني، ألن إقامة دولتني فلسطينية و"إسرائيلية"، حسب اوهانلون، هو السيناريو األف
 .لتحقيق التسوية يف الشرق األوسط

إىل ذلك، انتقد مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" بعض املتفائلني من اجلانب الفلسطيين، الذين 
 .يرون أن ترامب هو الرئيس األمريكي الوحيد القادر على إجناز التسوية يف الشرق األوسط

األوسط هي نفسها أجندة نتنياهو، وأن  وذََكَرت واشنطن بوست هؤالء أبن أجندة ترامب يف الشرق
اإلدارة األمريكية احلالية تتبىن رؤية اليمني "اإلسرائيلي" املتطرف الرافض حلل الدولتني وملبدأ قيام دولة 

 .فلسطينية مستقلة

وقالت الصحيفة: إن رهان عباس الوحيد من اللقاء مع ترامب، إضافة إىل الكسب املعنوي، يتمثل 
أي العام األمريكي الذي يؤيد قيام واشنطن بدور دبلوماسي حلل الصراع بني "إسرائيل" ابلتأثري يف الر 
 .والفلسطينيني

% من األمريكيني واألكثرية الساحقة من 40كذلك، أشار استطالع نشرته الصحيفة إىل أن أكثر من 
ائيل" بسبب أنصار احلزب الدميقراطي، أعلنوا أتييدهم لفرض عقوابت اقتصادية أمريكية على "إسر 

 .سياساهتا االستيطانية يف األراضي الفلسطينية احملتلة
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 ما هي دالالت "التحية العسكرية" الصهيونية يف األقصى؟
 

حذر خرباء مقدسيون، من خطورة ما أقدم عليه جنود االحتالل، صباح اليوم الثالاثء، بتأدية التحية 
، وعّدوها ذات دالالت املسجد األقصى خالل اقتحامهم لباحات املستوطنني العسكرية، لعشرات

 .خطرية

"إن  ئة اإلسالمية العليا، خطيب املسجد األقصى املبارك، رئيس اهليعكرمة صربي وقال الشيخ
على  األقصى هتويد املمارسات الصهيونية، تنذر خبطر جديد حبق املسجد األقصى"، مؤكدا، أهنم يريدون

 .مراحل، وخبطوات متتالية متسارعة

وقال: "إن االحتالل الصهيوين يشعر أبن الظروف مواتية له، لتحقيق مآربه العدوانية ابلسيطرة على 
 ."املسجد األقصى املبارك

ا داللة خطرية، "أبن السيادة الصهيونية أن "التحية العسكرية" هل فيما يرى احمللل السياسي أجمد شهاب
ابتت واقعا على املسجد األقصى دون وجود أي شريك، واألخطر من ذلك، على حد قوله: "أن 

 ."الصهاينة يف هناية مشروعهم، وأن الصراع على األقصى انتهي وأصبح بني أيديهم

ملواجهة املخططات الصهيونية يف وأكد شهاب، أنه ينبغي علينا التكاتف وحتقيق الوحدة الداخلية 
األقصى، قائال: "ينبغي علينا تطوير إجراءاتنا، ووضع آليات ملقاومة املشروع الصهيوين، والتأكيد على 

 ."أننا كمسلمني مل نستسلم، وأن السيادة على األقصى ما زالت بيد األوقاف اإلسالمية

قال، إن اثنني من جنود االحتالل  وكان مسؤول قسم اإلعالم يف أوقاف القدس فراس الدبس، قد
 .وبلباسهما العسكري أداي حتية عسكرية داخل املسجد األقصى قُبالة مسجد الصخرة

 

 

 

 

 

 مديرة اليونسكو: القدس للدايانت السماوية الثالث
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 إن مدينة  )إيرينا بوكوفا (يونسكو) للرتبية والعلم والثقافة األمم املتحدة قالت املديرة العامة ملنظمة

السماوية الثالث، وأييت ذلك بعد قرار إسرائيلي بتعليق نشاطها  القدمية مقدسة ابلنسبة للدايانت القدس
 .ين لليهود ابملسجد األقصىينفي وجود ارتباط دي ابملنظمة غداة تبنيها قرارا

 

بوكوفا إىل أن الرتاث يف مدينة القدس غري قابل للتجزئة، وأن الدايانت الثالث يف القدس  وأشارت
تتمتع ابحلق يف االعرتاف بتارخيها وعالقتها مع املدينة، يف حماولة للنأي بنفسها عن القرار الذي اختذته 

 .املنظمة اخلميس
 

من أي حماولة إلنكار وطمس أي من التقاليد اإلسالمية أو املسيحية  يونسكواملديرة العامة لل وحذرت
يعرض املوقع للخطر مما يتعارض مع األسباب اليت دفعت إىل إدراجه  أو اليهودية يف القدس، ألن ذلك

  .يف قائمة الرتاث العاملي
 

م مهامها على أكمل وجه واعتربت بوكوفا أن وصول مثل هذه االنقسامات إىل اليونسكو يعيقها عن إمتا
 .يف ضمان احلوار وحتقيق السالم يف املقام األول، على حد تعبريها

 

على قرار  -ابريس ابلعاصمة الفرنسية خالل اجتماع اخلميس املاضي-وكانت اليونسكو قد صادقت 
واعتربت اخلارجية اإلسرائيلية أن القرار  .حائط الرباقو  املسجد األقصىينفي وجود ارتباط ديين لليهود بـ

 ."أييت "لتقويض الصلة اليهودية ابلقدس
 

 املغربو  لبنانو  مصرو  اجلزائر لذي قدمته سبع دول عربية، هيا دولة لصاحل القرار 24وصّوتت 
دولة عن التصويت له، يف حني عارضته ست دول وتغيبت عنه  26وامتنعت  .السودانو  قطرو  ُعمانو 

 .58اثنتان، وسيعرض القرار لتصويت رمسي الثالاثء يف جلسة علنية ألعضاء املنظمة الـ

ستتوقف "  تعليق تعاوهنا مع منظمة اليونسكو، وقالت إهنا -يف رسالة للمنظمة اجلمعة- إسرائيل وقررت
ائيلية مع املنظمة الدولية، ولن جتري أية لقاءات أو مقابالت، ولن للجنة اإلسر  فورا كل مشاركة ونشاط

 ."جيري أي تعاون فين مع منظمة تقدم الدعم لإلرهاب
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بشأن  لليونسكو من جهتها، أشادت جامعة الدول العربية أمس اجلمعة مبا مسته "القرار التارخيي"
اءات اإلسرائيلية بشأن القدس فلسطني، واعتربت أنه يشكل "إعالان لبطالن االدعاءات واالفرت 

 ."واملقدسات اإلسالمية
 

 املصدر : وكاالت

 

 -انتهى -
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