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  نواب القدس وسياسة اإلبعاد اإلسرائيلية .1
سياسة التهجير الجماعي في اإلسرائيلي  مارست سلطات االحتالل 1967بعد احتالل مدينة القدس سنة 

رة واحدة كانت بحق سكان حارة المغاربة، الذين سويت بيوتهم باألرض وحولت إلى ساحة القدس م
 لدى سلطات االحتالل للحد من الزيادة السكانية الفلسطينية أعادت إلى الملحةالحاجة . لصالة اليهود

، وقد شرعت  ودولياًالواجهة هذه السياسة على الرغم من صعوبتها والثمن المكلف المترتب عليها داخلياً
 بحق سكان حي الشيخ 2008نوفمبر / بلدية االحتالل بالفعل بتنفيذ هذه السياسة في شهر تشرين الثاني

، وتوالت من بعدها اإلنذارات الجماعية لتهدد 2009فبراير / جراح، وتاله حي البستان في شهر شباط
زالً داخل وفي محيط مدينة  من63 االحتالل ت قواتهدم 2010ففي العام . مئات العائالت المقدسية

 ألف 125وأصبح  منزالً آخر، خاصة في حي سلوان في القدس، 1334 إنذارات بهدم تالقدس، ووج
  .المدينةمقدسي مهددين بفقدان حق إقامتهم في 

عبر " جوهر الصراع" سياسات وأساليب على مدار سنوات عدة لتهويد مدينة القدس االحتاللانتهج 
ضي والممتلكات، وكثافة المشاريع االستيطانية، وتهويد المقدسات وهوية القدس، األراعلى ستيالء اال

  .وطرد السكان الفلسطينيين
هدم ، فرض الضرائب الباهظة، تحت هذا البند األخير إجراءات عدة منها سحب الهوياتومارس 
 في حاوالت طرد النواب وم،ومنع ترميم البيوت، منع لم الشمل، تفتيت الكتل السكانية وتطويقها، المنازل
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من " إسرائيل"المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة القدس والتي تعد سابقة خطيرة ومدخالً ستستخدمه 
  .أجل إبعاد العشرات تمهيداً إلفراغ القدس من قياداتها السياسية

مد أبو  نواب بالقدس في كتلة حماس البرلمانية وهم أحمد عطون ومح2006 سنةوتهدد إسرائيل منذ 
طير ومحمد طوطح ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة بالطرد وسحب هوياتهم ما لم ينسحبوا 

  .من المجلس التشريعي
واعتصم  .ن عليهم مغادرة القدس خالل شهرأ بسحب هوياتهم وأبلغهم ب قام االحتالل4/6/2010وفي 

 في مقر الصليب 2010 يوليو /تموز النواب خالد أبو عرفة وأحمد عطون ومحمد طوطح منذ األول من
 30/6/2010 كان قد اعتقل في لنائب محمد أبو طيرا بيد أن . أشبه بالسجناألحمر، ويعيشون ظروفاً

  .8/12/2010ومن ثم قام االحتالل بتهجيره إلى الضفة الغربية في 
 وتعدي ألهالي القدسنهج مجزء من سياسة التهجير المتشكله مسألة إبعاد النواب عن القدس ك لما ونظراً

 يسلط هذا الملحق من الديمقراطية الفلسطينية التي أفرزت النواب بصورة شرعية ونزيهةصارخ على 
على قضية إبعاد النواب المقدسيين واألهداف اإلسرائيلية منها، كما ويعرج على " نشرة فلسطين اليوم"

  .قف العربي واإلسالمي والدولي الرسمية، والفصائلية، ويشير إلى الموةردة الفعل الفلسطيني
  

  دهم باالعتقال نواب حماس بالقدس المحتلة وتهدتستدعي" إسرائيل" .2
 ثالثة نواب فلـسطينيين مـن كتلـة التغييـر           )3/3/2006(أمساستدعت الشرطة اإلسرائيلية    : اقنوكالة  

تهديـدهم   مركز تحقيـق المـسكوبية  وقامـت ب         إلى التابعة لحركة حماس في القدس المحتلة        واإلصالح
  .باالعتقال في حال واصلوا نشاطاتهم كنواب للمجلس التشريعي

وذكر النائب محمد طوطح في بيان صحافي أن الشرطة اتصلت به وبزميليه محمد أبـو طيـر وأحمـد                   
 مركز التحقيق، وأضاف أن المخابرات هددت النواب خـالل اللقـاء            إلىعطون وطلبت منهم الحضور     

وقد رفض النواب تهديـدات المخـابرات     . اطهم السياسي في المدينة المقدسة    باعتقالهم في حال استمر نش    
  .مؤكدين عزمهم على االستمرار في خدمة المواطنين المقدسيين

  4/3/2006الخليج، الشارقة، 
  

  لن نسمح بفرض أي واقع سياسي: هدد نواب القدس وتعطونالنائب توقف " إسرائيل" .3
ـ  قال النائب عن دائرة القدس اح     : القدس ، إن عناصـر مـن الـشرطة والمخـابرات          "األيام"مد عطون ل

، أن المخـابرات سـتمنع نـواب       أمـس اإلسرائيلية أخبروه، خالل توقيف له استمر نحو ثالث ساعات،          
المجلس في المدينة من فرصة فرض أي واقع سياسي في المدينة، مؤكدا أنه شدد بدوره على ان نـواب                   

ون اداء واجبهم تجاه منتخبيهم في المدينة حتى لو اعتقلتهم الشرطة           المدينة في المجلس التشريعي سيواصل    
  .اإلسرائيلية كل يوم

اكدت لهم اننا منتخبون من سكان مدينة القدس في انتخابات شرعية، ولم نأت من كوكب آخر،                : وأضاف
 وان  وان من حق منتخبينا علينا ان نمثلهم وان نجلس ونستمع الى شكاويهم وان نقـدم الخـدمات لهـم،                  

االجراءات اإلسرائيلية التعسفية والظالمة لن تقف عائقا بيننا وبين المواطنين حتى لو اعتقلنا كـل يـوم،                 
واننا ال نقبل باالحتالل اإلسرائيلي للمدينة مهما طال الزمن، فالقدس فلسطينية وستبقى فلـسطينية شـاء                

  .حتالل ان يرحل عنهااإلسرائيليون ام ابوا، فهذه مدينتنا، ونحن باقون بها وعلى اال
وكانت قوة كبيرة من الشرطة والمخابرات اإلسرائيلية بانتظار ثالثة من نواب القدس، هم اضـافة الـى                 

محمد ابو طير ومحمد طوطح ،على مدخل فندق االقواس السبعة في منطقة الطور فـي               : عطون كل من  
رة المكلفة بملف القدس هند خـوري       القدس الشرقية المحتلة، حيث كان من المقرر ان يجتمعوا الى الوزي          

  .للتعارف والتباحث في اوضاع المدينة
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عند وصولي الى مدخل الفندق طلب مني عناصر الوحدة اإلسرائيلية مـرافقتهم بعـد ان               : وقال عطون 
اكدوا لي انني موقوف، ومن هناك نقلوني الى مركز الشرطة اإلسرائيلية في شارع صالح الدين الـذي                 

هذه ليست المرة االولى التي يتم فيها توقيفي او         : وأضاف .طاقم المحققين في المسكوبية   وصل اليه الحقا    
واحد من االخوة اعضاء المجلس من المدينة، وفي كل مرة يطلق عناصر المخابرات التهديـد والوعيـد                 

محتلـة  بالمالحقة ومنعنا من ممارسة اي نشاط في المدينة، وفي كل مرة نؤكد على مسامعهم بأن المدينة                 
واننا منتخبون من سكان المدينة، وال حق لالحتالل بمنعنا من ممارسة دورنا كأشخاص منتخبـين عـن                 

  .دائرة القدس في المجلس التشريعي
اللقاء كان تعارفيـا    : واشار عطون الى ان اللقاء مع هند خوري عقد الحقا في مكتبها في رام اهللا، وقال               

المتعلقة بمدينة القدس، وقد طرحت مشكورة بعض االفكار فيمـا          وتم خالله التباحث في مختلف القضايا       
ويمكن القول إن اللقاء كان وديا ومثمرا واالنطباع الذي خرجنا بـه  . يخص المدينة ومساعدة السكان فيها   

: السيدة خوري ابدت االستعداد للتعاون الكامل معنا في خدمة ابناء المدينة، وقالت           : وأضاف 0كان ممتازا 
ستعداد سيبقى قائما حتى بعد مغادرتها للمدينة لتولي منصب سفيرة فلسطين في فرنسا ونحـن               ان هذا اال  

  .ثمنّا عاليا هذا التعاون
  9/3/2006األيام، رام اهللا، 

  
  سبعة أعضاء في البرلمان الفلسطيني وحماس بالقدسالشرطة اإلسرائيلية تحتجز  .4

 بالقدس الشرقية ثالثة أعـضاء مـن البرلمـان          اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية األحد لفترة قصيرة     : القدس
الفلسطيني، وأربعة من عناصر حركة حماس كانوا يخططون لمسيرة تنظمها الحركة بقريـة تقـع فـي                 

وقال متحدث باسم الشرطة اإلسرائيلية إن المحتجزين السبعة استجوبوا قبيـل إطـالق             . ضواحي المدينة 
الشرطة اإلسرائيلية المحتجزين من تنظـيم مـسيرة        وحذرت   .سراحهم بكفالة في وقت الحق من األحد      

  .لحركة حماس
  17/4/2006اإلخباري، . ان.ان.موقع سي

  
   من نواب حماس المقدسيين اإلقامةأولمرت يأمر بسحب  .5

 من وزراء ونـواب حمـاس فـي         اإلقامة بسحب   أولمرت إيهودأمر رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي      
ريعي الفلسطيني في القدس وحمل الحكومة الفلسطينية المسؤولية عـن          الحكومة الفلسطينية والمجلس التش   

وعقد اولمرت يوم أمس الثالثاء اجتماعا أمنيا على أثر العملية االنتحارية التي وقعت في               .عملية تل أبيب  
  . قتلى إسرائيليين وجرح العشرات9تل ابيب امس وأسفرت عن سقوط 

زراء االمن شاؤل موفاز والخارجية تسيبي ليفنـي واالمـن          وشارك في االجتماع الذي ترأسه اولمرت و      
الداخلي جدعون عيزرا إضافة إلى المفتش العام للشرطة موشيه كرادي ورئـيس أركـان الجـيش دان                 

  .حالوتس ورئيس الشاباك يوفال ديسكين ومسئولين أمنيين
يين ارهاب دولـة    ويعتبر االمر الذي اصدره اولمرت بخصوص سحب االقامة من وزراء ونواب فلسطين           

وأمر اولمرت خالل االجتماع األمني اليوم سحب       . بكل تأكيد وهو يتعارض مع القانون والشرائع الدولية       
االقامة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني والحكومة الفلسطينية من سكان القدس الـشرقية الـذين               

 أولمرت لم يقرر في اجتماع يـوم        وقال موقع يديعوت أحرونوت اإللكتروني إن     . ينتمون لحركة حماس  
  . أمس تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في األراضي الفلسطينية

لكن موقع معاريف اإللكتروني أشار إلى أن مقربين من اولمرت أفـادوا بأنـه سـيتم تـصعيد سياسـة          
  .اإلغتياالت بحق ناشطي الجهاد اإلسالمي خصوصا
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أن حكومة حماس تتحمل مسئولية العملية التفجيرية فـي         ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن أولمرت قوله        
  .تل أبيب أمس األول

وأصدر اولمرت خالل االجتماع تعليمات للمفتش العام للشرطة اإلسرائيلية بالعمل على تشديد الرقابة عند              
  .الحواجز العسكرية بين إسرائيل والضفة الغربية

  19/4/2006، 48موقع عرب
  

  لحماية حقهم في المواطنةاإلسرائيلي  القضاء إلىن نواب حماس في القدس يلجأو .6
قـرر نـواب حمـاس      : رام اهللا محمد يونس   نقالً عن مراسلها في     ،  20/4/2006الحياة، لندن،   نشرت  

 القضاء اإلسرائيلي للطعن في قرار حكومي بتجريدهم من مواطنتهم فـي القـدس              إلىالمقدسيون اللجوء   
سـنلجأ الـى    : وقال النائب محمد أبو طيـر      . بأنها ارهابية  "ائيلإسر"بدعوى انتمائهم الى منظمة تصفها      

  .قرارالالقضاء، سنلجأ الى ما يسمونه محكمة العدل العليا للطعن في شرعية 
 أحمد الخالـدي  . هنية ووزير العدل دإسماعيلوأجرى النواب الثالثة أمس مشاورات مع رئيس الحكومة     

هذه سابقة خطيرة وسنعمل على كل      : وقال الخالدي  .لى القضاء  الدويك قبل ان يقرروا التوجه ا      عزيز. ود
ويرى الخالدي ان الوضع القانوني للنواب الثالثة أقوى من الوضع القانوني لقـرار              .المستويات إلبطالها 
إذا نجحت إسرائيل في تشريع تجريد المقدسـيين مـن          : وقال النائب محمد عطون    .الحكومة اإلسرائيلية 
ألسباب سياسية فإن ذلك سيفتح الطريق أمام ترحيل وإبعاد أعداد كبيـرة مـن أهـل                إقامتهم في القدس    

ليأخذونا الى المحكمة إذا كانت هناك اتهامات ضدنا        : وفي شأن انتمائهم الى حماس، قال عطون      . المدينة
مثلما باإلخالل باألمن، أما نحن فقد خضنا االنتخابات في كتلة االصالح والتغيير وليس في حركة سياسية                

  .يدعون
 قال موقع هآرتس األلكتروني أن المستشار القضائي للحكومـة        : 20/4/2006 ،48عرب موقعوأضاف  

 مزوز، سيقف إلى جانب قرار أولمرت بسحب حق اإلقامة ألعضاء التشريعي لحماس مـن               اإلسرائيلية،
  !.سكان القدس، وأنه سيدافع عن قرار الحكومة في المحكمة العليا

عزمي بشارة في بيان له قرار الحكومة اإلسرائيلية بتجريد النواب من بطاقـة             . النائب د  استنكرمن جهته   
وقال في بيانه أن هذه الخطوة ليست موجهة فقط ضد إرادة الشعب الفلسطيني المعبر عنها فـي                  .الهوية

فقد بلـغ  . إنتخابات ديمقراطية، بل هي تأكيد ايضا على الطابع اإلستعماري للوجود اإلسرائيلي في القدس      
الغرور بإسرائيل انها تعتقد ان حق العربي باإلقامة في القدس مشتق من بطاقة الهوية اإلسرائيلية الوافدة،                
في حين ان هؤالء هم سكان القدس وأصحابها الشرعيون، وأن الوافدين اليهـا والمـستعمرين يقومـون                 

   .بطردهم من أرضهم
  

  قدسييننواب كنيست عرب يتضامنون مع نواب حماس الم .7
حماس عرفة ونواب   وا مع خالد أبو     جمال زحالقة وواصل طه التق     أن   20/4/2006 ،48 عرب موقعذكر  

في العيزيرية بعدما حاولت قوات     جرى  اللقاء   وذكر أن    .للتضامن معهم في وجه القرار اإلسرائيلي بحقهم      
برلمان الفلسطيني لـم    أعضاء ال  من جهته أن      زحالقة  وقال . في مقر وزارة شؤون القدس     هاالحتالل منع 

ـ         أن   و ،يخرقوا القانون الفلسطيني وال اإلسرائيلي     ي ذما قامت به إسرائيل خطوة منافية للقانون الدولي ال
ابو عرفة مؤكدا على موقف حزب التجمـع المتـضامن مـع            هاتف  عزمي بشارة   كما أن   . وقعت عليه 

  .نواب المهددينالالحكومة الفلسطينية المنتخبة ومع 
بررت ليفني أمس قرار سحب بطاقات اإلقامـة        : ا ف ب     نقال عن  21/4/2006يان، دبي،    الب وأضافت

االعتـراف  تـرفض  الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس  ، بأن    في القدس الشرقية   ينميقلممن نواب حماس ا   
 .ها ان المواطنة او اإلقامة في دولة، ال تمنح حق دعم تدمير، كمابإسرائيل
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 طلب الصانعالنائب  ةشاركلمنع مفي الكنيست تلغي جلسة لجنة الخارجية واألمن  .8
قرر رئيس لجنة الخارجية واالمن التابعة للكنيست، الغاء جلسة للجنة كان من  : زهير اندراوس،الناصرة

 في  حماسنواب بزيارة هامي قعلى تهمعاقبل ها،من المشاركة في المقرر عقدها امس لمنع طلب الصانع
تشكيل لجنة تأديب ل رئيس الكنيست المؤقت، ىنتس توجه برسالة خطية الايطالقدس، واضافت ان ش

 إضافة إلى انهمؤقتة لكي تجتمع وتقرر منع الصانع من المشاركة في اجتماعات لجنة الخارجية واالمن، 
ومن جهته .  عضويتهاى وتشكيل لجنة جديدة دون ضم الصانع ال،امكانية حل اللجنةعلى دراسة يعكف 

 تصرفات شطاينتس قريبة جدا من نظام العزل على حضوره اجتماعات اللجنة، وأعتبر الصانعأكد 
 ى بهدف االلتفاف علت شكل الخارجية ان لجنة فرعية تابعة للجنةفيما بعدوتبين  .العنصري البائد

 . من دون حضورهعقدت اجتماعا لها، والصانع
  26/4/2006القدس العربي، لندن، 

  

  تشار القضائي لرفض قرار الحكومة سحب هويات نواب مقدسيينجمعية حقوقية تتوجه للمس .9
طالبت جمعية حقوقية إسرائيلية المستشار القضائي للحكومـة بـرفض   :  عيسى الشرباتي-القدس المحتلة 

ان القرار سياسي وال يستند على اية اوجه قانونية         " قرارها سحب هويات نواب حماس المقدسيين، مؤكدة        
انه وبالرغم من   " المواطن في كتاب وجهته امس لميني مزوز المستشار القضائي          وقالت جمعية حقوق     ".

واجب الدولة في العمل ضد من يهدد امنها وضمن ما ينص عليه القانون، لكن يجب القـول ان نـواب                    
واضـافت   ".حماس المقدسيين ليسوا متهمين او مشتبهين بالقيام باية اعمال امنية او غيرها ضد الدولـة                

ان ابعادهم هو لكونهم اعضاء في برلمان فلسطيني،        " ة في كتابها الذي رفعه المحامي عوديد فيلر         الجمعي
  ".وهو امر يتعارض مع القانون اإلسرائيلي والدولي 

الى ان اعضاء البرلمان المقدسيين ليسوا وراء اية اعمال، ولم يثبت انهـم اسـتغلوا               " واشارت الجمعية   
الـى  " وتطرقت الجمعية القانونية في كتابهـا        ".لقيام باية اعمال محظورة     مواطنتهم المقدسية من اجل ا    

الى ان اقامتهم وسكنهم في المدينة نـص عليـه          " الوضع القانوني لسكان القدس الشرقية، حيث اشارت        
، والذي اعتبر القدس الشرقية جزء من إسرائيل،        67القانون اإلسرائيلي في اعقاب حرب االيام الستة عام         

ان اقامة المقدسيين فـي  " واكدت الجمعية  ".ق عليها القانون اإلسرائيلي، وانه ال يجوز ابعاد سكانها   ينطب
المدينة وبقاءهم في بيوتهم ليس منة من الحكومة بل هو مكفول ايضا بنص القانون اإلسرائيلي، وان مـا                  

  ".يةجرى مع النواب هو نابع من دوافع سياسية وليس مستندا على اية اوجه قانون
  25/4/2006الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   المختطفين باإلرهاب نالفلسطينييمصادر قضائية تعترف بصعوبة إثبات تورط المسؤولين  .10

في إطار المهزلة القضائية، محاكمة الرهائن والمختطفين من الوزراء الفلسطينيين وأعـضاء المجلـس              
 تزال، حتى يوم أمس، األربعاء، تجد صعوبة فـي          التشريعي، اعترفت مصادر قضائية إسرائيلية أنها ال      

الـتهم  " تدبير"تلفيق التهم للمختطفين من أجل تقديمهم للمحاكمة، ما يعني، ضمنيا، أنه قد تم اعتقالهم قبل                
  ..المناسبة لكل واحد منهم

فقد صرحت مصادر قضائية إسرائيلية، ذات صلة بقضية اعتقال الوزراء وأعضاء المجلس التـشريعي              
. فلسطيني المختطفين، يوم أمس أألربعاء، أن هناك شكوكاً كبيرة بإمكانية تقديم عدد كبير منهم للمحاكمة              ال

صعوبة في إثبات أن المعتقلين متورطون في اإلرهاب، ولو بـشكل           "وبحسب أقوال المصادر فإن هناك      
  .جداً" نظيف"لعدد كبير منهم " اإلرهابي"غير مباشر، ألن السجل 

  6/7/2006 ،48موقع عرب 
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   عسكرية إسرائيلية ترفض حكماً بإطالق مسؤولي حماس محكمة .11

 من وزراء حكومة حماس وأعضاء      21قضت محكمة عسكرية إسرائيلية االثنين باستمرار حبس        : القدس
ويأتي قرار المحكمة العـسكرية      .بالمجلس التشريعي الفلسطيني، حتى تنتهي اإلجراءات القضائية ضدهم       

، يقضي بإطالق سراح قياديي حركة حماس       12/9/2006 خالف حكم سابق، صدر في       اإلسرائيلية على 
  .بكفالة مالية

وحضر عدداً من قيادات حماس، الذين تحتجزهم السلطات العسكرية اإلسرائيلية، الجلسة التـي عقـدت               
العسكرية بالضفة الغربية، وكان من بين الحاضـرين عزيـز الـدويك، رئـيس     " عوفر"االثنين بمحكمة  

  .المجلس التشريعي الفلسطيني
من حق دولة إسرائيل    "وقالت محكمة االستئناف في حكمها، بعد أن أمرت ببقاء المسجونين رهن الحبس،             

  ."الدفاع عن نفسها من اإلرهاب، لن نسمح باستمرار اإلرهاب
التشريعي وفيما قال محامو الدفاع إن المحتجزين استنفدوا كل فرص االستئناف، فقد علق رئيس المجلس               

  ."هذا قرار سياسي: "الفلسطيني، وهو من بين المحتجزين، على قرار المحكمة، بالقول
محظورة، كما اتهم عـدداً     " إرهابية"واتهم االدعاء العسكري المحتجزين من حماس بالعضوية في جماعة          

  ."يمثلون خطراً على دولة إسرائيل"منهم بأنهم 
ما : "نائب كبير المدعين العسكريين في الضفة الغربية، قوله       ونقلت رويترز عن الميجور موريس هيرش       

  ."زالت حماس منظمة إرهابية، وليس هناك شيء يمكنه منع محاكمة أعضاء في منظمات إرهابية
  ."يتوقع أن تستمر الدعوى الجنائية ضد المحتجزين لعدة شهور"وأضاف قوله إنه 

  25/9/2006اإلخباري، . ان.ان.موقع سي
  

  نيون يحذرون من مخططات اجتثاثهم من القدس المحتلةنواب فلسطي .12
خطورة النهج الصهيوني الـراهن  "حذر أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني من          

، مؤكـدا أن    "الرامي الجتثاث النواب اإلسالميين من مدينة القدس، وسحب هوياتهم، وإلغـاء مـواطنتهم            
تهجير منهجي ألبناء شعبنا الفلسطيني في المدينة المقدسة، وتعمـل بـشكل     حكومة االحتالل تدفع باتجاه     "

  ."منظم على تفريغها من أهلها وأصحابها الشرعيين
يأتي هذا التحذير بعد أن أجلت محكمة العدل العليا اإلسرائيلية جلسة المداولة التي كان من المنوي عقدها                 

زير الداخلية اإلسرائيلي في القدس، بعد فـوزهم        لنواب ووزراء القدس ممن صودرت هوياتهم من قبل و        
  .، ألجل غير مسمى بحسب محامي النواب فادي القواسمي2006في انتخابات 

 نسخة عنه على القرار اإلسرائيلي بالقول       "للسبيل"وعقب النائب عن حماس أحمد عطون في بيان وصل          
يؤكد بأن المؤسسة اإلسرائيلية بكافة أذرعها      يأتي في سياق تغيير الواقع الديموغرافي لمدينة القدس، و        "إنه  

ـ               حـسب   "إسـرائيل "السياسية والقضائية تخدم هدفا وضعه االحتالل؛ وهو أن القدس عاصمة أبديـة لـ
  ."ادعائهم

من جانبه أكد المهندس خالد أبوعرفة في تصريح صحفي أمس أن قرار سحب اإلقامات من سكان القدس                 
: ، وقـال "اإلعدام المنفذ بحقهم كاإلبعاد والنفي واالعتقال مدى الحيـاة شكال من أشكال "الفلسطينيين يمثل  

شعبنا الفلسطيني، وفي مدينة القدس خاصة، ال يزال يعيش حالة هي األغرب واألكثر كارثية منذ احتالل                "
فماذا نسمي أن يعيش اإلنسان مدى الحياة متألماً، معذباً، محروماً مـن مـسقط             .. 1967المدينة في العام    

  ."أسه وأهله وباقي حقوقهر
  7/5/2010، السبيل، عمان
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   وتأمره بمغادرة القدس خالل شهر تفرج عن محمد أبو طير"إسرائيل" .13
 أفرجت أمس عـن     "إسرائيل" ، أن ).ب.ف.أ( نقالً عن وكالة  غزة   من 21/5/2010 الحياة، لندن،    نشرت

وأكدت ناطقة باسم سـلطات     ،  واتالنائب من حركة حماس محمد أبو طير الذي اعتقل قبل نحو أربع سن            
بنشاطات معادية  " وقيامه   "انتمائه إلى منظمة غير قانونية    "السجون أن أبو طير أمضى عقوبته بعد ثبوت         

  ."ألسباب إدارية"، وأفرج عنه قبل شهر من انتهاء محكوميته "وإرهابية
روسي فـي القـدس     ونقل أبو طير من سجن نفحة في وقت مبكر أمس إلى مركز للشرطة في المجمع ال               

  .شرقي القدس المحتلة قبل أن يتوجه إلى منزله في صور باهر في
 محمـد أبـو طيـر       النائبقوات االحتالل اإلسرائيلي أمرت      أن   21/5/2010الجزيرة نت،    موقعوذكر  

بمغادرة القدس خالل شهر، كما منعته من إقامة أي احتفاالت باإلفراج عنه بعد أن سحبت منـه اإلقامـة             
  .ةالمقدسي

وقد استدعت المخابرات اإلسرائيلية محمد أبو طير للتحقيق بعد ساعات قليلة من اإلفراج عنه من سـجن                
وفي مقابلة مع الجزيرة ربط القيادي في حماس طرده من القدس بعملية التهويـد التـي                 .نفحة في النقب  

تالل أي مبـرر للطـرد أو       ولم تقدم سلطات االح    . على قدم وساق في المدينة المقدسة      "إسرائيل"تمارسها  
حتى يقضي اهللا أمـرا     "قال محمد أبو طير إنه سيكلف محامين للدفاع عنه ولن يبرح بيته             وسحب الهوية،   
  ".كان مفعوال

  
   والمقدسيين48 يمهد لترحيل فلسطينيي الـاالحتالل يقر قانوناً .14

قـت اللجنـة الوزاريـة      واف:  سمير حمتو ووكاالت األنباء    - جمال جمال    - الدستور   -فلسطين المحتلة   
ـ              ممن  48التشريعية اإلسرائيلية على اقتراح قانون ينص على تجريد الجنسية اإلسرائيلية من فلسطينيي ال

  ".االرهابية"أدينوا بالتخابر أو االنضمام الى منظمات اسمتها بـ
الـذي  ويأتي اقرار القانون بعد طرحه من قبل عضو الكنيست دافيد روتم عن حزب إسـرائيل بيتنـا و                 
 1948يتزعمه وزير الخارجية اإلسرائيلية إفيغدور ليبرمان، بعد اعتقال عدد مـن شـباب فلـسطينيي                

وستقدم الحكومة اإلسـرائيلية القـانون للكنيـست        . والمتهمين باالنضمام والتخابر الى منظمات فلسطينية     
  . ن اإلسرائيليللقراءة التمهيدية، وبعد ذلك سيتم اقراره بالقراءات الثالث كما ينص القانو

وقال مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية في القدس المحتلة ان خطـوات تقودهـا الحكومـة                
اإلسرائيلية تظهر انها تقوم بمحاولة تشريع اإلبعاد والتطهير العرقي بحق المقدسيين من خالل مـشروع               

 متهمـون بالتجـسس،     48ينيي  القانون الذي صادق عليه الكنيست والذي يتيح سحب الجنسية من فلـسط           
 .وإسقاط حق اإلقامة عن مقدسيين متهمين بالقيام بأعمال مقاومة ، أو االنتماء إلى منظمـات فلـسطينية                

 ساعة علـى قـرار سـلطات        24واكد المركز ان المصادقة على مشروع القانون هذا جاء بعد أقل من             
 في القدس وإمهاله حتى التاسع عشر مـن  االحتالل إبعاد النائب المقدسي محمد أبو طير عن مسقط رأسه    

حزيران القادم، علما أن إجراءات سابقة كانت اتخذت بحق نواب مقدسيين آخرين من حركـة حمـاس،                 
ومن بينهم المهندس خالد أبو عرفة وزير شؤون القدس األسبق تقضي بطردهم وترحيلهم عـن مـدينتهم      

  .التي ولدوا ونشأوا فيها وتشكل مركز حياتهم
  25/5/2010، ر، عمانالدستو

  
   نواب مقدسيين أربعةحتالل يقرر إبعاد الا .15

 نواب مقدسيين في المجلس التـشريعي الفلـسطيني      4 إقامة في القدس اليوم بسحب      االحتاللقامت قوات   
  . عن كتلة التغيير واإلصالح وأمهلتهم حتى الشهر المقبل لمغادرة البالد
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ة االحتالل منازل أربعة من نواب المجلس التشريعي المقدسيين         وداهم أفراد الوحدة الخاصة التابعة لشرط     
  .وصادرت بطاقات هوياتهم اإلسرائيلية وأبلغتهم بان عليهم مغادرة القدس خالل شهر

اإلسرائيلية انه يمكن طـرد األربعـة لرفـضهم تقـديم     ' العليا'جاء قرار الشرطة بعد أن أقرت المحكمة      
محمد أبو طير، ومحمد طوطاح، وخالـد أبـو عرفـه،           : لمقدسيين هم والنواب ا . استقالتهم من التشريعي  

  .واحمد عطون
  4/6/2010، 48 عرب

  
  اإلسرائيلي القضاء إلى باإلبعاد يتوجهون مهددون مقدسيين نواب أربعة .16

 حماس عن القدس قلقاً إلى نواب مقدسيين بحجة انتمائهم أربعة بإبعاد األخيرأثار قرار إسرائيل : رام اهللا
ياً من سياسية إسرائيلية جديدة تقضي بإبعاد النشطاء السياسيين من المدينة بهدف اخماد النشاط فلسطين

  .الوطني فيها
وكانت إسرائيل سلمت اربعة نواب من حماس أخيراً قرارات بإبعادهم بصورة كاملة ونهائية عن القدس، 

والنواب األربعة هم محمد . »ةمنظمة ارهابي«ومصادرة بطاقات هويتهم المقدسية بدعوى انتمائهم الى 
وقال ابو عرفه ان محامين ابلغوه ان النيابة . أبو طير، ومحمد طوطح، وخالد أبو عرفه، وأحمد عطون

 شخصية فلسطينية في القدس مرشحة لالبعاد 300اإلسرائيلية تتحدث في اللقاءات غير الرسمية عن 
  . على غرار قادة حماس

ة فتح في المدينة، ان االجراءات التي اتخذتها السلطات اإلسرائيلية أخيراً وقال حاتم عبد القادر، احد قاد
وأضاف ان قرار إسرائيل . بحق عدد من قادة وناشطين ورجال دين في المدينة، يسير في هذا االتجاه

منعه وعدداً من الناشطين ورجال الدين من دخول البلدة القديمة والوصول الى الحرم الشريف، يشكل 
ويرى ان إسرائيل تحاول بذلك اخماد النشاط الوطني الفلسطيني في القدس ضمن .  لمثل هذا القرارتميهداً

  .خطتها الرامية الى تهويد المدينة وتحويلها الى عاصمة ابدية إلسرائيل
من المقرر ان يتقدم طاقم المحامين الذي يتابع قضيتنا صباح «: امس» رويترز«وقال عطون لوكالة 

بمذكرة الى محكمة العدل العليا تطالب بإصدار امر احترازي لوقف قرار ابعادنا عن مدينة ) ومالي(الثلثاء 
واوضح ان السلطات اإلسرائيلية اعطته مهلة حتى الثاني من الشهر المقبل لمغادرة المدينة . »القدس
  .المقدسة

  15/6/2010الحياة، لندن، 
  

  مانيين فلسطينيينالمحكمة العليا اإلسرائيلية ترفض وقف إبعاد برل .17
 رفضت المحكمة العليا اإلسرائيلية يوم االحد طلب ثالثة من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني :رام اهللا

وقال احمد عطون نائب حماس  .ووزير سابق في حكومة حماس وقف قرار إبعادهم عن مدينة القدس
اإلسرائيلية اليوم وبشكل مفاجئ أصدرت محكمة العدل العليا "عن مدينة القدس في اتصال مع رويترز 

ان هذا القرار بمثابة مصادقة على "واضاف  ."قرارا برفض طلبنا إلغاء قرار إبعادنا عن مدينة القدس
") عطون والنائبين محمد طوطح ومحمد ابو طير والوزير السابق خالد ابو عرفة( قرار الشرطة بابعادنا 
ه الثالثة لن يستجيبوا لقرار ابعادهم عن القدس بعد واوضح عطون انه وزمالء .عن المدينة المقدسة

  .انتهاء المهلة التي منحت لهم حتى الثاني من يوليو تموز
  20/6/2010وكالة رويترز، 

  
   المقدسيون األربعة يعتصمون في بيوتهم رافضين قرار إبعادهمالنواب .18
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النصياع لقـرار إسـرائيلي     أعلن أربعة من قادة حماس من سكان مدينة القدس أمس رفضهم ا           : رام اهللا 
جاء هذا التطور بعد    . إبعادهم عن المدينة الى الضفة الغربية، واعتصموا داخل بيوتهم ورفضوا مغادرتها          

ان صادرت الشرطة اإلسرائيلية قبل ايام كل الوثائق الثبوتية من األربعة، ثالثة منهم اعضاء في المجلس                
ت الهوية، وبطاقات التـأمين الـصحي، ورخـص قيـادة           التشريعي والرابع وزير سابق، بما فيها بطاقا      

  .السيارات، وأبلغتهم ان عليهم مغادرة القدس الى اي مكان آخر في الضفة او الخارج
وقال األربعة، وهم محمد أبو طير ومحمد طوطح وأحمد عطون والوزير السابق خالد أبو عرفة، الـذين                 

التحرك خارج بيوتهم، انهم سيعتصمون في البيوت،       لم يعد لديهم اي وثائق تثبت شخصيتهم وتمكنهم من          
ولن يغادروها، ولن يعترفوا بالقرار، مضيفين انهم سيلجأون الى الوسائل المختلفـة لمواجهـة القـرار                

ن الشرطة اإلسرائيلية اتخذت قرار تجريدهم من مواطنتهم في         أوأوضحوا في بيان صحافي     . اإلسرائيلي
وقال عطـون    .انوني ومن دون حتى اللجوء الى محكمة العدل العليا        مدينتهم القدس من دون اي مسوغ ق      

انه ورفاقه سيوجهون مذكرة الى األمم المتحدة يشكون فيها من قرار اقتالعهم من بيـوتهم ومـن بـين                   
وأضاف ان القرار يرمي الى ارساء اسس سياسة إسرائيلية جديدة في القدس تهدف             . أسرهم ومن مدينتهم  

وتوقع القادة األربعة ان    . اجه السياسة اإلسرائيلية ضد القدس ومقدساتها عن المدينة       الى ترحيل كل من يو    
تقدم السلطات على إبعادهم بالقوة عن المدينة، لكنهم اعلنوا انهم لن يغادروا بيـوتهم بمحـض ارادتهـم                  

عهـم  وأوضح عطون انهم يراهنون علـى الوقفـة الـشعبية م           .تطبيقاً للقرار الذي ال يعترفون بشرعيته     
 .لمواجهة القرار

  20/6/2010، الحياة، لندن
  

  ثالثة نواب ووزير سابق من حماس يرفضون قرار االحتالل طردهم من مدينتهم: القدس .19
 ثالثة نواب مقدسيين ووزير سابق عن رفضهم لقرار الحكومة اإلسـرائيلية             أعلن :عبد الرؤوف أرناؤوط  

  .على البقاء في المدينةابعادهم عن المدينة المقدسة مشددين على اصرارهم 
 المحسوبة على حماس الشيخ محمد ابو طير ومحمـد طـوطح            واإلصالحوقال النواب من كتلة التغيير      

إننا بصفتنا  : "واحمد عطون ووزير القدس االسبق المهندس خالد ابو عرفة في مؤتمر صحافي في القدس             
ا فيها قبل احتاللها، نؤكد أننا باقون فيها        أبناء مدينة القدس وهي مسقط رأسنا ولم نغادرها من قبل، وولدن          

ولن نتركها أبدا، وأنه ما من جهة وال دوله لها الحق بالتضييق علينا أو مـصادرة إقاماتنـا، أو إبعادنـا                     
ما زالت سلطات االحتالل ماضـية وبـشكل        : واضافوا في بيان تمت تالوته في المؤتمر       ".خارج مدينتنا 

تهجيرا ومـصادرات، وهـدما واعتقـاالت،       : جود الفلسطيني المقدسي  مسعور في سياساتها المدمرة للو    
ونحذربدورنا من أن إبعادنا سيفتح     .. تضييقا وسحبا للهويات، وغير ذلك من أصناف العقوبات الجماعية          

  ".مئات بل ألوف المقدسيين في المرحلة القادمة الباب على مصراعيه إلبعاد
ت اإلسرائيلية لخروج الشيخ ابو طير من القدس في حين تنتهـي  وكانت انتهت المهلة التي حددتها السلطا   

مطلع شهر تموز المقبل المهلة التي حددتها السلطات اإلسرائيلية لخروج النائبين محمد طـوطح واحمـد                
  .عطون ووزير القدس االسبق ابو عرفة من المدينة

ة إجراءاتها واعتداءاتها، التـي     السلطات اإلسرائيلية تقوم بتصعيد خطير ومتسارع في كاف       "واعتبروا ان   
تستهدف القدس وأهلها، ما يفسر قلقهم الشديد وتوترهم المتعاظم، إزاء ما قد تحمله مفاجـآت االحـتالل                 

نحن نرى اإلبعاد شكال من أشكال االعتقال المؤبد، ولونا من ألوان القتل العمـد، ونفيـا                : "وقالوا" القادمة
  ".قاسيا وهمجيا
" عدم الوالء "د االحتالل األخير، بخصوص سحب إقامات المقدسيين وعلى خلفية          أن تصعي "وشددوا على   

لدولة االحتالل، المخالف مخالفة صريحة وخطيرة للمواثيق والمعاهدات الدولية واإلنسانية، لهو مقدمـة             
كافـة الـدول العربيـة      "وطـالبوا    ".وتمهيد لشرعنة إبعاد كافة السياسيين الفلسطينيين من مدينة القدس        

واإلسالمية، بالعمل على رأب الصدع الفلسطيني، ودعم حقوق الفلسطينيين والمقدسـيين بكـل الطـرق               
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نطلب من كافة المؤسسات الرسمية والمدنية، الحقوقية واإلنسانية، اعتبار هذا النـداء            : "وقالوا" والوسائل
 المعنيـين، مـن الـدول       مطالبة رسمية وتكليفا رسميا باسم المقدسيين للعمل الفوري والسريع لدى كافة          

 ".والمؤسسات الدولية والمؤسسات الحقوقية على وقف سياسة إبعاد المقدسيين وتهجيرهم خارج مـدينتهم            
 المباشرة وغير المباشـرة     -نطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بوقف كافة أشكال المفاوضات         : "واضافوا

تخترق كافة العهـود والمواثيـق واالتفاقيـات         وعدم استئنافها، ما دامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي         -
  ".الموقعة

وامرت المحكمة العليا في إسرائيل بابقاء االربعة خارج حدود القدس الى حين النظر فـي قـرار وزارة                  
وقال المحامي فـادي القواسـمي مـن         .الداخلية اإلسرائيلية بابعادهم عن المدينة، حسب ما افاد محاميهم        

تقدمنا بطلب للمحكمة العليـا     : " لوكالة فرانس برس   "إسرائيل" حقوق العرب في     للدفاع عن " عدالة"مركز  
باصدار امر احترازي بمنع ابعاد االربعة اال ان المحكمة ردت يوم امس بأن االربعة عليهم االنـصياع                 

لسة لقرار الداخلية، وان يكونوا خارج مدينة القدس الى حين البت في التماس تقدمنا به اليها وعينت له ج                 
ورأى المحامي في قرار سحب االقامة في القدس بحجة عدم الـوالء لدولـة إسـرائيل            ".في أيلول القادم  

تكمن الخطورة في القرار الصادر بابعاد      : "وقال القواسمي  ".سابقة قانونية خطرة وتهديدا لحقوق االنسان     "
هـم  : "واضـاف  .الفلسطينيفي المجلس التشريعي    " االربعة، ليس ألنهم من حركة حماس، بل لوظائفهم       

يطلبون منهم االستقالة من المجلس التشريعي وليس االستقالة من حركـة حمـاس، هـذه              ) اإلسرائيليون(
  ".سابقة قانونية خطيرة وتهديد لحقوق االنسان

  22/6/2010 رام اهللا، األيام،
  

   عن القدساالستخبارات اإلسرائيلية تعتقل النائب المقدسي محمد أبو طير وتوقعات بإبعاده .20
 اعتقلت االستخبارات اإلسرائيلية أمس عضو المجلس التشريعي الفلسطيني محمد أبو           : رويترز –رام اهللا   

وقال عضو المجلس التشريعي    . طير الذي صدر أمر بإبعاده عن مدينة القدس النتمائه إلى حركة حماس           
منطقة صور باهر في القـدس      كنت أنا والنائب أبو طير في       ": الفلسطيني عن مدينة القدس أحمد عطون     

: وأضاف. "وأوقفتنا سيارة لالستخبارات اإلسرائيلية واعتقلوا النائب أبو طير وأخذوه إلى سجن المسكوبية           
 ." بقي معك يومين لتغادر المدينةأنتلي ) ضابط االستخبارات(قال "

  1/7/2010، الحياة، لندن  
  

  بعادهم إقرار  رفضا لاألحمرنواب القدس يعتصمون داخل مقر الصليب  .21
تسارعت خالل الساعات الماضية وتيرة التحركات الفلسطينية الهادفة البطال :  اشرف الهور-غزة 

المخطط اإلسرائيلي القاضي بابعاد النواب المقدسيين االربعة وهم النواب محمد ابو طير واحمد عطوان 
البعاد يوم امس داخل مقر واعتصم النواب المهددون با .ومحمد طوطح والوزير السابق خالد عرفه

وقبل االعتصام سلم  .الصليب االحمر، رفضا لقرار ابعادهم الذي بات بحسب التوقعات امرا حتميا
النواب بحضور حشد من المسؤولين والمواطنين وممثلي القوى الوطنية واالسالمية في القدس بحضور 

لية االمريكية موجهة الى الرئيس محافظ القدس والشيخ محمد حسين المفتي العام مذكرة الى القنص
وقف اجراءات االبعاد والتطهير العرقي الذي تمارسه السلطات 'االمريكي باراك اوباما تطالبه بـ

  .'اإلسرائيلية ضد النواب وممثلي الشعب الفلسطيني والمواطنين المقدسيين
اعتقال النائب محمد ابو الى ذلك، اكد النائب عطوان ان االحتالل شرع في اجراءات ابعادهم من خالل 

ماض في خططه إلبعاد المقدسيين ولن يتراجع 'طير والعمل على تقديمه للمحاكمة، مؤكدا ان االحتالل 
واشار عطوان الى ان سلطات االحتالل ابلغت  .'عنها رغم التطمينات االمريكية للسلطة الفلسطينية

 ساعة وسيقدم الى المحاكمة 24قوفا لمدة محاميهم الذي ذهب الى مركز الشرطة بان ابو طير سيكون مو
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بحجة انه ال يملك الوثائق وال يحق له التواجد في مدينة القدس، معتبرا ان ذلك هو االجراء التنفيذي 
  .'بداية قرار االبعاد بالنسبة للنواب المهددين'العملي لـ 

ينية، التي ابلغتهم بان واشار الى انهم تواصلوا مع شخصيات وجهات حقوقية وكذلك مع السلطة الفلسط
تصعيدا من قبل 'هنالك تطمينات من الجانب االمريكي بان هذه القضية ستنتهي، معتبرا ان ما يجري يعد 

  .'االحتالل يؤكد انه ماض في قضية االبعاد ولن يتراجع عنها
  2/7/2010القدس العربي، لندن، 

  
   في القدساألحمرليب  يبيتون في مقر الصباإلبعادنائبان ووزير من حماس مهددون  .22

لجأ نائبان ووزير سابق من حركة حماس في القدس المحتلة الى مقر الصليب :  محمد يونس–رام اهللا 
االحمر في المدينة تحسباً لتعرضهم الى االعتقال واالبعاد عقب اعتقال السلطات اإلسرائيلية زميلهم 

  .لى الضفة الغربيةالرابع محمد ابو طير لرفضه تنفيذ قرار ابعاده من القدس ا
انهم لجأوا الى » الحياة«وقال النائب احمد عطون، احد المعتصمين الثالثة في مقر الصليب االحمر، لـ

اميركية للرئيس » تطمينات«هذه الخطوة بعد ان اعتقلت السلطات زميلهم ابو طير على رغم وجود 
في مقر المنظمة الدولية الى ان واضاف انهم سيواصلون االعتصام . محمود عباس بعدم تنفيذ القرار
 الشهر 25واوضح ان الرئيس عباس ابلغهم في اجتماعهم معه في . تتراجع السلطات عن قرارها

من الجانب االميركي بعدم تنفيذ قرار االبعاد، وان قضيتهم في طريقها الى » تطمينات«الماضي ان لديه 
 النائب ابو طير، ولهذا قدمنا الى مقر على رغم ذلك اقدمت السلطات على اعتقال«: واضاف. الحل

  .»الصليب االحمر، وسنظل فيه الى ان تتراجع السلطات عن القرار
واستقبل النواب المعتصمون أمس وفداً من منظمة األمم المتحدة ضم مدير الشؤون اإلقليمية في مكتب 

.  السياسية في المكتبالمنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط ومدير الشؤون
وقال عطون إن منظمة األمم المتحدة هي الجهة المسؤولة مسؤولية مباشرة سياسية وإنسانية عن السكان 
المدنيين تحت االحتالل، وأن المنظمة بالتالي مطالبة باتخاذ اإلجراءات الالزمة والفورية إللغاء قرار 

ثات االجنبية لدى السلطة، بينهم ممثل سويسرا في رام كما زار النواب امس عدداً من ممثلي البع. اإلبعاد
  .اهللا روالند ستينغر

  4/7/2010الحياة، لندن، 
  

   عن القدسباإلبعاداالحتالل يمدد اعتقال النائب المقدسي أبو طير المهدد  .23
مددت محكمة إسرائيلية يوم امس فترة اعتقال النائب الفلسطيني عن حركة حماس            :  اشرف الهور  -غزة  
 ابو طير تمهيدا البعاده هو ونائبين آخرين ووزير سابق عن المدينة المقدسة، فيما اتهم نائب مـن                  محمد

الحركة السلطة الفلسطينية برفض تسليم النواب المهددين باالبعاد نسخة من االتفاق المبرم مع إسـرائيل               
  .الخاص بمشاركة سكان القدس في االنتخابات

 القدس انه جرى تمديد اعتقال النائب ابو طير الذي اعتقل قبل اربعة             وجاء في قرار محكمة الصلح بمدينة     
  .ايام حتى الثاني عشر من الشهر الجاري

وقال محامي النائب االسير انه تم توجيه رسالة الى وزير الداخلية اإلسرائيلي بطلـب الـسماح لموكلـه                  
سرائيلية ابعادهم عنها، الفتـا الـى       ولنواب حماس الثالثة بالبقاء في المدينة، بعد ان قررت السلطات اإل          

  .تجرى بهذا الشان بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل' على مستوى عال'وجود اتصاالت 
من جهته قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس عبد الرحمن زيدان ان الـسلطة                 

ن مدينتهم، نسخة من االتفـاق الخـاص        الفلسطينية رفضت تسليم نواب مدينة القدس المهددين باالبعاد ع        
رفضت السلطة الفلـسطينية تزويـد النـواب        'وقال زيدان    .بمشاركة المقدسيين في االنتخابات البرلمانية    
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بنسخة التفاق اجراء االنتخابات في القدس الذي وقع عليه الجانب اإلسرائيلي الستخدامه فـي المحكمـة                
لصراع لمنع قرار االبعاد بعد االفراج عـن النـواب، لـم            حتى في لحظة غمرة ا    'واضاف   .'اإلسرائيلية

، مشيرا الى ان حماس تنظر بعين الخطورة الـى          'تحرك السلطة الفلسطينية ساكنا لمنع تنفيذ قرار االبعاد       
  .من جانب السلطة' السكوت المريب'ما اسماه بـ

  5/7/2010، القدس العربي، لندن
  

   واإلبعاد طير بين السجنالنائب أبواالحتالل يخير  .24
أفاد محامي النواب المقدسيين المهددين باإلبعاد عن المدينة، فادي القواسمي، بأن المحكمة : )وكاالت(
  .أجلت النظر في قضية النائب المعتقل محمد أبو طير إلى االثنين من األسبوع المقبل" اإلسرائيلية"

ن رفعوا الالفتات الرافضة لسياسة وجرت إجراءات المحاكمة وسط تواجد عدد كبير من المتضامنين الذي
إبعاد المقدسيين عن مدينتهم، ولسياسة االعتقاالت التي تمارس بحقهم، تلبية لدعوة اللجنة الوطنية لمقاومة 

وقال القواسمي إن قاضي المحكمة خير النائب المقدسي بين طرده وإبعاده عن منزله ومدينة  .اإلبعاد
الشيخ أبو طير الخيار الثاني إلى أن يتم البت في قضيته نهائياً االثنين القدس أو استمرار اعتقاله واختار 

  .المقبل
  5/7/2010الخليج، الشارقة، 

  
  نواب القدس يهددون بالتصعيد ما لم تُحل قضيتهم.. مصرون على اعتصامهم .25

م عن أكد نائبان مقدسيان ووزير سابق، تسعى قوات االحتالل الصهيوني، إلى إبعاده: القدس المحتلة
مدينة القدس، على موقفهم الثابت بعدم رضوخهم للقرارات الصهيونية، وأنهم باقون في مدينتهم رغم كل 

  .الظروف، مهددين بخطوات تصعيدية إذا لم تُحل قضيتهم
إن االحتالل الصهيوني " المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال النائب المقدسي محمد طوطح، في تصريح لـ

ت يتحدث عن إبعاد النواب، بالترويج بأن هناك اتفاقاً موقعاً وأن قضية إبعاد حاول أن يسكت أي صو
عندما زارنا مبعوث األمم المتحدة قال لنا إنه عندما اعتقل : "وأضاف يقول ".النواب في طريقها للحل

لتنا أن الشيخ محمد أبو طير كان هو في القنصلية األمريكية، وقد فوجئنا باعتقاله ألن قوات االحتالل أبغ
هناك اتفاقاً موقعاً معها بشأن وقف إبعاد النواب، ولما اتصل لالستفسار من قوات االحتالل قالوا له إن 

  ".االتفاق ال يشمل الشيخ محمد أبو طير
إن ممثل االتحاد األوروبي "، وقال "ممنهج"ولفت طوطح النظر إلى أن التنصل والتالعب الصهيوني 

 أن قوات االحتالل أكدوا لهم أن هناك اتفاقية موقعه، فكان ردنا واضح، أن أبلغنا خالل زيارته للخيمة،
إن السفير السويسري وغيره من الجهات "وقال طوطح  ".أن تزودنا بنسخة منها) قوات االحتالل(عليها 

األجنبية وصلتهم الرسالة اإلعالمية الصهيونية الكاذبة، بأن هناك اتفاق المتصاص الضغط الدولي 
نحن مباشرة بعد نشر خبر االتفاق تلقينا سيالً من المكالمات التي تهنئنا بحل : "، وأضاف"يوالمحل

، "غير دقيقة وغير صحيحة"المشكلة، فكان ردنا على ذلك أن كافة التصريحات التي تتحدث عن اتفاق 
لقى التهديد والدليل على ذلك أننا ما زلنا نعتصم في مقر الصليب األحمر في الشيخ جراح، وما زلنا نت

  ".والوعيد باإلبعاد عن المدينة
من جانبه؛ نفى النائب المهدد باإلبعاد أحمد عطون أن يكون هناك أي اتفاق موقّع بشأن قضية إبعادهم، 

لم تعرض علينا أي وثيقة، وأن كل ما سمعناه "إنه " المركز الفلسطيني لإلعالم"وقال في تصريح لـ
ار الوعود والتطمينات، ثم جاءت بعدها اتصاالت شرطة بخصوص حل قضيتنا كان يندرج في إط

  ".االحتالل لنا ولعائالتنا بأن وجودنا في القدس غير شرعي وأنه يجب أن نخرج
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إن الهدف األساسي من االعتصام في مقر الصليب األحمر هو ليس الحماية الشخصية بقدر ما : "واضاف
  ".  ، وإيصال صوتنا للمجتمع الدوليهي محاولة لطرق هذه المؤسسة الدولية بيد من حديد

  6/7/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  قوات االحتالل تحاصر منزل النائب أحمد عطون بالقدس .26
، بحركـاٍت   أمـس  قامت قوة من جنود وشـرطة االحـتالل          : وفا ، وكالة  الحياة الجديدة  -القدس المحتلة   

المحتلة، فيما أحاطت بمنزل النائب المقدسـي     استعراضية لقوتها في حي صور باهر جنوب مدينة القدس          
أحمد عطون الذي يعتصم منذ ثالثة عشر يوما بخيمة احتجاجٍ داخل مقر الصليب األحمر بحـي الـشيخ                  

وقال مواطنون من سكان الحي، إن شرطة االحتالل طلبت من عائلة النائب عطون              .جراح وسط القدس  
تهاء الفترة التي منحته إياها سلطات االحتالل لمغادرة منزلـه          تسليم نفسه تمهيداً إلبعاده عن القدس بعد ان       

ووصف السكان ما جرى ويجري في صور باهر بالحركات االسـتفزازية لمـشاعر الـسكان،                .ومدينته
خاصة أن سلطات االحتالل تعلم مكان تواجد النائب عطون، ولكنها تضغط على عائلته لكـي تمـارس                 

  .نصياع لتهديدات االحتاللضغطاً على ابنها النائب عطون لال
  14/7/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  ردن سراحه مقابل الرحيل عن القدس واألإطالق طير يرفض أبوالنائب  .27

 سراحه مقابل الرحيل عن     إطالق األربعاء طير   أبورفض النائب المقدسي محمد     :  وليد عوض  -رام اهللا   
  . عن المدينة المقدسةبإبعادهي مدينة القدس تنفيذا للقرار اإلسرائيلي القاض

 استمرار اعتقال النائب ابو طير حتـى نهايـة االجـراءات            األربعاءوقررت محكمة الصلح اإلسرائيلية     
القضائية، مع امكانية االفراج عنه اذا تعهد بعدم العودة الى القدس واعطاء ضمانات بمبالغ مالية خاليـة                 

دي من طاقم المحامين الذي يتولى الدفاع عن ابو طيـر ان            واكد المحامي اسامة السع    .االمر الذي رفضه  
  .االخير رفض القرار اإلسرائيلي بصورة قاطعة

وشهدت المحكمة مشادات عاصفة، طلب خاللها قاضي المحكمة من النائب ابو طير الموافقة على مغادرة               
  .مدينة القدس، واال فانه سيبقى في المعتقل الى حين انتهاء االجراءات بحقه

، كما طلب   'االقامة غير القانونية في القدس    'قدمت النيابة العامة اإلسرائيلية الئحة اتهام تنسب اليه تهمة          و
 الف دوالر   12 اكثر من    - الف شيقل نقدا     50قاضي المحكمة اإلسرائيلي من النائب ابو طير ايداع مبلغ          

  .دس اذا اراد ان يخلى سبيله، كما يحظر عليه االقامة في الق-امريكي 
من جانبهم، اوضح عدد من الحقوقيين المقدسيين ان المحكمة غير موضوعية وال تعمـل وفـق انظمـة                  
وقوانين قانونية وانما وفق ملفات مقدمة اليها من اجهزة مخابرات، واوضحوا ان االمر بات معلقا علـى                 

لنائـب ابـو طيـر    الجهود الدبلوماسية وعلى فعاليات الضغط الشعبي الداخلي، منوهين الى ان قـضية ا     
ستنسحب عليها الكثير من القرارات، وفي حال اتخاذ قرار بابعاده وترحيله بالقوة عن القدس فان االمـر                 

محمد طوطح واحمد عطون والوزير االسبق للقدس خالد ابـو عرفـة بـل              : لن يقف عن زميليه النائبين    
النتماءات السياسية وكـل مـن   سيطال عشرات الشخصيات القيادية واالعتبارية ومن مختلف االطياف وا    

  .ترى فيه سلطات االحتالل معاديا لها
  15/7/2010القدس العربي، لندن، 

  
   لطردهمشطب القيود المدنية لوزير ونواب مقدسيين تمهيداًسلطات االحتالل ت .28
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شطبت سلطات االحتالل القيود المدنية للـوزير والنـواب         :  محمد الرنتيسي، وكاالت   - عواصم   ،رام اهللا 
تمهيـدا  " مجهـول "مقدسيين من السجل المدني، وضعت في خانة اسم الزوج في بطاقات زوجاتهم لقب              ال

  .لطردهم خارج المدينة المحتلة
 شطبت اسمه من    اإلسرائيليةن السلطات   إبعاد من القدس،    بو عرفة المهدد باإل   أوقال الوزير السابق خالد     

وقـال  . في بطاقة هوية زوجته   " مجهول" على انه    ليهإسجالت المقدسيين المقيمين في المدينة وبات يشار        
 مـن   أصـال  اسـقطوا اسـمي      ألنهـم  مني تمثل شـيئا      يأخذوها أنلم تعد الهوية حتى قبل      " عرفة   أبو

)". مجهول(وعندما جددت زوجتي هويتها شطبوا اسمي وكتبوا في خانة اسم الزوج كلمة             ... الكومبيوتر
 الثبوتية في مقر المخابرات في المسكوبية،       أوراقية وكل   صادروا مني الهوية ورخصة السواق     "وأضاف

 بأطفـالي  أفكـر  وأنـا  يحملني بطائرة ويلقيني في الصحراء، وخرجت مـن هنـاك            أحداشعرت وكأن   
  ". سيكون مأواي الجديدوأينومدارسهم 

ـ      أي توفر لهم    أن ال تستطيع    بأنها أبلغتهم األحمر الصليب   إدارةن  إ عرفة،   أبووقال   ال  حـصانة فـي ح
  ".أنفسنالكننا لن نسلم "وشدد .  خيمة االعتصام واعتقلتهماإلسرائيليةاقتحمت الشرطة 

، باإلبعاد مهددون   ألننا نعيش تحت ضغط نفسي شديد، ليس فقط         إننا"من جانبه، قال النائب محمد طوطح       
 اإلبعادار   قر أن" طوطح   وأوضح".  عائالتنا التي يريدون فصلنا عنهم     أفرادبل الن هذا الضغط طال كل       

 فيها فـي    أتحرك مجرد سحب هويتي، حيث لم يعد معي وثيقة          إن.. هو تدمير لمستقبلي ومستقبل عائلتي    
  ". وجدي ومسقط راسيأبيمدينتي، هو اقتالعي من بيتي وبيت 

  16/7/2010الدستور، عمان، 
  

  بعادهم عن القدسإ ب"إسرائيل" من النواب المقدسيين إلى أردوغان حول قرار رسالة .29
 سلم النواب المقدسيون نائب القنصل التركي وداد جور رسالة إلى رئيس : كامل ابراهيم-القدس المحتلة 

الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أثناء زيارته لخيمة االعتصام اول من امس، حيث استمع المسؤول 
 .اصلة في قضيتهمالتركي إلى تفاصيل ابعاد النواب المقدسيين وتم اطالعه على كافة التطورات الح

وناشد النواب اردوغان خالل الرسالة لبذل الجهود الممكنة اللغاء قرار االبعاد وتحقيق العدالة الدولية 
  .بعودة النواب لحياتهم الطبيعية

  18/7/2010، الرأي، عمان
  

  طير المتمسك بأرضه خشية هربه للخارج محكمة إسرائيلية تمدد حبس أبو .30
 إسرائيلية، أمس، حبس النائب المقدسي في المجلس التـشريعي محمـد أبـو            مددت محكمة   : )آي.بي.يو(

ونقلت وسائل   .طير، بعد رفضه دفع كفالة مالية مقابل تنفيذه أمر المحكمة بشأن طرده من القدس المحتلة              
طير قوله إن المحكمة رفضت أقواله، مضيفاً        إعالم إسرائيلية عن المحامي أسامة السعدي الذي يمثل أبو        

طير الموافقة على طرده من بيته، وفرض كفالة عليه بمبالغ تصل إلـى               معقوالً أن يطلبوا من أبو     ليس"
وقال السعدي إن المحكمة تفسر قرارها بحبس موكله، بأنـه           )". ألف دوالر  92حوالي  ( ألف شيكل    350

طيـر   بـو لكن هذا التخوف غير مبـرر، ألن أ       "نابع من الخوف من هروبه لتجنب المثول أمام المحكمة          
  ".يحارب على حقه بالبقاء في القدس، وال توجد أية نية لديه في مغادرة البالد

  19/7/2010الخليج، الشارقة، 
 

  النائب طوطح يكشف عن مخطط إسرائيلي لتهويد المدينة المقدسة وطرد سكانها .31
نتهاكات أكد النائب المقدسي محمد طوطح أهمية الوقوف صفاً واحداً لمواجهة اال: القدس المحتلة

وكشف عن وجود . اإلسرائيلية في غزة والضفة بما فيها القدس التي تتعرض لخطة تهويد متسارعة
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خطط وقوانين متتالية يصدرها االحتالل لتهويد مدينة القدس وتفريغها من أهلها لالستيالء على أراضي 
  .ن بيوتهموأمالك المقدسيين وتحويلها للجمعيات االستيطانية بعد أن يتم طرد أهلها م

وأكد طوطح في بيان صدر امس أن نواب القدس يرون أن هناك ربطا وثيقا بين قرار ما يسمى بالوالء 
لدولة االحتالل والقرار الذي تناقلته وسائل اإلعالم اإلسرائيلية والذي ينص على مصادرة أمالك الغائبين 

ف اإلجراءات التهويدية ألن المجتمع وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوق. في المدينة المقدسة
وناشد المجتمعين العربي واإلسالمي بأن ال . الدولي يقر بأن القدس محتلة وتنطبق عليها قوانين االحتالل

يقفوا موقف المتفرج لما يحدث بالقدس وأن عليهم واجبا تاريخيا ودينيا ووطنيا وعليهم أال يتخاذلوا عن 
  .تأدية واجباتهم

 22/7/2010ة، رام اهللا، الحياة الجديد
  

  إبعادنا فاتحة لحملة إسرائيلية طويلة ومطلبنا تحقيق المصالحة :نواب القدس .32
أكد نائبا القدس محمد طوطح وأحمد عطون ووزير القدس السابق خالـد            :  حسن مواسي  - القدس المحتلة 

يكون فاتحة طويلـة     في ذلك س   "إسرائيل" ألن نجاح    إبعادهمأبو عرفة أنهم صامدون وسيواجهون محاولة       
ـ       اإلبعادمن عمليات     مطلبهم هو تحقيق    أن  على "المستقبل" ألبناء القدس، وشددوا في تصريحات خاصة ب
  . الوحدة الوطنية الفلسطينيةوإرساءالمصالحة 

 شخصية قيادية مقدسية من مختلف التيارات السياسية        315وقال الوزير السابق عرفة إن هناك أكثر من         
في حال تم إبعادنا سيكون ذلك فاتحة لحملـة طويلـة           "دة باإلبعاد عن مدينة القدس، وانه       الفلسطينية مهد 

اعتصامنا يأتي لمنع فتح هـذا      : "وتابع ".تنوي القيام بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي ضد أهلنا في القدس         
ت الفرصة علـى    الباب الخطير والذي قد يؤدي إلى تهجير مئات بل اآلالف من العائالت المقدسية ولتفوي             

   .االحتالل اإلسرائيلي النيل من قياداتنا في القدس
أميركي على توقيع المصالحة الفلسطينية بـين حركتـي فـتح           " فيتو"أن هناك ثمة    " :النائب طوطح  أكدو

".  يعود إلى ضغوطات تمارسها جهات إقليمية وأجنبيـة        وحماس، وان االنقسام الفلسطيني الحاصل حالياً     
قاءات التي تجري بين حركتي فتح وحماس في المنفى متواصلة وهناك انسجام وتوافق،             في الل : "وأضاف

سيكون باإلمكان توقيع المصالحة فورا، ونحن هنـا فـي          " الفيتو"وفي حال رفعت الواليات المتحدة قرار       
  .القدس ندعو دائما إلى ضرورة الوحدة والمصالحة

باس والتقيناه، طالبناه بالعمل من اجل تحقيق الوحـدة         عندما زرنا الرئيس محمود ع    : "النائب عطون وقال  
والمصالحة، وقد وجهنا خطابنا لفتح وحماس، وأوضحنا لهم ماذا إذا لم توحـدنا القـدس، مـاذا الـذي                   
سيوحدنا؟ ونحن هنا في القدس نعيش حالة انسجام ووحدة حقيقـة بـين مختلـف الفـصائل والتيـارات            

  ". الذي يهدد وجودنا كشعب في القدسالفلسطينية، إذ نشعر بالخطر الحقيقي
  14/8/2010المستقبل، بيروت، 

  
  "إسرائيل"ينددون بالمفاوضات المباشرة مع  النواب المقدسيون المهددون باإلبعاد .33

ما "في تصريحات للصحافيين امس، ان        النواب المقدسيون المهددون باالبعاد عن مدينة القدس       قال: )قنا(
عني للطرف اإلسرائيلي إشعار الرأي العام بأن هناك محادثات وتفاهمـات           تسمى المفاوضات المباشرة ت   

تجري بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، بينما في الحقيقة تشكل هذه المفاوضات غطـاء وتجمـيال لوجـه                
واعتبروا أن   .االحتالل القبيح وممارساته القمعية االجرامية والمضي قدما في تكثيف االستيطان والتهويد          

هدف من هذه المفاوضات هو التستر على نشاطات االستيطان الجارف في الـضفة الغربيـة ومدينـة                 ال"
  ".القدس، األمر الذي ألغى نهائيا احتمال قيام دولة فلسطينية

  30/8/2010، المستقبل، بيروت
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   ووقف سياسة التطهير تجاه المقدسييناإلبعاد قرارات بإلغاءالمطالبة  .34

اكد النواب المقدسيون في خيمة االعتصام  فـي مقـر البعثـة الدوليـة               : براهيم كامل ا  –القدس المحتلة   
للصليب االحمر في الشيخ جراح امس ان قرار قوات االحتالل بابعادنا واعتقال زميلنا النائب محمد ابـو                 

طيـة  طير انما يشكل خرقا صريحا للقوانين الدولية واستخفافا بالغا بالجهود الدولية تجاه ترسيخ الديمقرا             
في فلسطين مشيرين الى انها خطوة خطيرة ومكشوفة على طريق تهويد كامل المدينة وتهجيـر اهلهـا                 
االمر الذي يفرض على كافة المؤسسات الدولية تحمل مسؤولياتها والتدخل العاجـل والـسريع اللغـاء                

  .قرارات االبعاد بحقنا ووقف سياسة التطهير العرقي بحق المقدسيين
مر صحفي عقده  النائبان احمد عطون ومحمد طوطح والوزير السابق المهندس خالد             جاء ذلك خالل مؤت   

  .ابو عرفة بمناسبة مرور مائة يوم على اعتصامهم داخل مقر بعثة الصليب االحمر الدولي
انه مع اليوم المائة العتصامنا في مقر البعثة الدولية للـصليب           «وقال نواب القدس في بيان صادر عنهم        

ا نحن النواب المقدسيون والوزير السابق ببعض حق القدس علينا فقاومنـا قـرار االحـتالل                االحمر قمن 
سابقة يـستغلها المحتـل البعـاد وتهجيـر الـوف           » عدم الوالء « بابعادنا حتى ال يكون ابعادنا بحجة       

 الفرقة  بادرنا باللجوء الى البعثة الدولية للصليب االحمر متحملين مصاعب        « واضاف البيان    .»المقدسيين
واالعتصام في سبيل اعالء قضية االبعاد والتهجير والتهويد معلنين اما  العيش في قدسنا اعزاء او نموت                 

ان «وخاطب البيان الشعب الفلسطيني واالمتين العربية واالسـالمية بـالقول انـه             . »تحت ترابها شهداء  
لياته وان يهبـوا لنجـدة القـدس        االوان لتعود قضيتنا لعمقها العربي واالسالمي ليتحمل الجميـع مـسؤ          

واعتبر البيان جولة المصالحة الراهنة بين الفلسطينيين مكسب وطني كبير ال بد من تعزيزه               .»واالقصى
واستثماره مؤكدين انه  خطوة اولى نحو االستقالل في القرار الوطني كمقدمة لالنفكاك عن الـضغوطات                

  .واالجندة الخارجية والمال السياسي
9/10/2010ان، الرأي، عم  

  
  النائب محمد أبو طير من القدس إلى الضفةاالحتالل يبعد  .35

النائب المقدسي محمد أبو طير عـن مدينـة         , 8/12/2010 االثنين   ،أبعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي   
وقال خالد أبو عرفة وزير      .القدس بشكل نهائي إلى الضفة الغربية المحتلة تنفيذًا لقرار محكمة إسرائيلية          

إن محكمة الـصلح    :  بإبعاده مع ثالثة نواب آخرين عن القدس       "إسرائيل"شئون القدس السابق والذي تهدد      
وأوضح أبو  . اإلسرائيلية قضت أمس بإطالق سراح النائب محمد أبو طير على أن يتم إبعاده عن القدس              

فض إلبعـاده عـن     أن أبو طير تمسك أمام المحكمة بموقفه الـرا        , "شينخوا"عرفة في تصريحات لوكالة     
  . القدس إال أن سلطات االحتالل أجبرته على اإلبعاد

ـ         ،من جانبه  وقال فـي تـصريحات     ". الظالم والتعسفي " وصف النائب أبو طير، قرار إبعاده عن مدينته ب
إنه يصر على موقفه برفض القرار اإلسرائيلي بإبعـاده خـارج           : للصحفيين عقب وصوله مدينة رام اهللا     

وذكر أبو طير، أن سلطات االحـتالل سـاومته منـذ           ". كان قسريا "عتبرا أن تنفيذ القرار     مدينة القدس، م  
 يونيو الماضي باإلفراج عنه مقابل قبول إبعاده عن القدس لكنه رفـض،             30اللحظة األولى العتقاله في     

طيـر الـذي   وقال أبو . مشيرا إلى أنها طلبت منه كذلك إعالن استقالته من المجلس التشريعي الفلسطيني    
شعوري مؤلم وحزين للخروج من المدينة المقدسة بالقوة ولكني         : "استقبله نواب حماس في الضفة الغربية     
  ". تشريد أهالي المدينة تمهيدا للسيطرة عليها بشكل كامل) إسرائيل(سأعود إليها لنتصدى جميعا لمساعي 

  8/12/2010، فلسطين أون الينموقع 
  

  عن القدسمن أجل إبعادنا لوح باختطافنا  ت"إسرائيل": نواب القدس .36
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 "إسـرائيل "قال نواب القدس المعتصمون بمقر الصليب األحمر بالمدينـة إن           : محمد محسن وتد   -القدس
تلوح باقتحام المقر وخيمة االعتصام بغية اختطافهم وإبعادهم عن القدس، وذلك بعـد أن بعثـت إلـيهم                  

  . يتمتع بالحصانة الدوليةبرسائل تفيد أن مقر اعتصامهم غير محصن وال
وقد لجأ النواب خالد أبو عرفة وأحمد عطون ومحمد طوطح لالعتصام بمقر الـصليب األحمـر مطلـع                  

  . للحيلولة دون تنفيذ قرارات إسرائيلية بإبعادهم عن المدينة2010تموز /يوليو
 نوجد بمقر الصليب األحمر     طالبتنا إسرائيل بتسليم أنفسنا وادعت أننا     "وقال الوزير السابق خالد أبو عرفة       

بشكل غير قانوني، واستعملت شتى وسائل الضغط التي شملت عائالتنا، لكننا نـصر علـى االعتـصام                 
االحتالل بعث لنا رسائل عديـدة عبـر        "وتابع في حديثه للجزيرة نت       ".ومكافحة سياسة إبعاد المقدسيين   

ه التهديدات ال تخيفنا ولن نـسلم أنفـسنا،         جهات مختلفة بأننا نوجد في موقع غير حصين دوليا، ولكن هذ          
دوريات الشرطة والمخابرات اإلسرائيلية تحـوم      "وأكد أن    ".وعلى االحتالل اقتحام المقر إذا أراد اعتقالنا      

وتوقع اقتحـام    .، وعلل ذلك بأنه مسعى إلرهابهم وجس النبض       "بين الحين واآلخر حول خيمة االعتصام     
إسرائيل تنتظر الفرصة المناسـبة     "ختطافهم في أي لحظة، موضحا أن       االحتالل لمقر الصليب األحمر وا    

  ".لحدث كبير يغطيه اإلعالم لتكون عملية االقتحام واالختطاف مغيبة
على ما يبدو لن تكون المحطة األخيرة للنائب أبو طير، الـذي ال             "وقال النائب محمد طوطح إن رام اهللا        

تالل، فهو مقيد الحركة ومهدد باإلبعاد، وليس من المستبعد         توجد بحوزته هوية الضفة التي يصدرها االح      
  ".اختطافنا جمعيا وإبعادنا إلى غزة

، الـذي بموجبـه تقـوم سـلطات         1956وبذلك يشير طوطح إلى تفعيل إسرائيل للقانون العسكري لعام          
  .االحتالل بإبعاد أي فلسطيني يقيم بالضفة الغربية وال توجد بحوزته أي هوية أو وثيقة

نتقد النائب أحمد عطون تقصير السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه قضية القدس وملـف اإلبعـاد، وأكـد     وا
  .للجزيرة نت أن السلطة الفلسطينية تتعامل مع القدس وملف اإلبعاد من منظور عالقات عامة

قيـام  صحيح زارتنا شخصيات وقيادات من السلطة لكن دون ال        "وقال إن هناك تقصيرا واضحا من قبلها،        
لم ترفع السلطة أي مذكرة رسمية لمجلس األمن أو األمم المتحدة أو المحكمة             "وتابع   ".بأي خطوات عملية  

الدولية، حتى بعض الجهات الدولية تستهجن صمت السلطة الفلسطينية التي أسقطت قضية القـدس مـن                
ناك غيابـا سياسـيا     وخلص عطون إلى أن ه     ".أجندتها وتعيش مرحلة غزل جديدة مع االحتالل وأميركا       

االحتالل قرر إبعاد أمين سـر فـتح        "للسلطة بالقدس بكافة ملفاتها، وقال إن اإلبعاد غير مقصور عليهم و          
  ".بسلوان عدنان غيث، فماذا فعلت السلطة؟

  3/1/2011موقع الجزيرة نت، الدوحة، 
 

  من القدس الرامي إلى اجتثاث النواب اإلسالميين اإلسرائيليمن خطورة النهج يحذر بحر  .37
يهدف إلى " إسرائيلي"حذرت رئاسة المجلس التشريعي والحكومة المقالة في قطاع غزة من مخطط  :غزة

 من 1948تهيئة الرأي العام الدولي لعملية تهجير قسري للمقدسيين ولفلسطينيي األراضي المحتلة عام 
ألول لرئيس المجلس وحذر النائب ا. خالل فرض حقائق على األرض، وحرف األنظار عن االستيطان

التشريعي أحمد بحر من خطورة النهج اإلسرائيلي الراهن الرامي إلى اجتثاث النواب اإلسالميين من 
وأكد بحر في بيان، أمس، أن حكومة االحتالل تدفع باتجاه  .القدس وسحب هوياتهم وإلغاء مواطنتهم

منظم على تفريغها من أهلها تهجير منهجي للشعب الفلسطيني في المدينة المقدسة، وتعمل بشكل 
وأكد أن . وأصحابها الشرعيين، في إطار استهداف النواب ومحاربة التجربة الديمقراطية الفلسطينية

حكومة االحتالل تسير ضمن مخطط متكامل الحلقات يضمن لها حربا شاملة ضد النواب والوجود "
  ".الفلسطيني في القدس

  7/5/2010الخليج، الشارقة، 
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  يدين قرار إبعاد النائب أبو طير عن القدسالفلسطينيتشريعي ال المجلس .38

أدان المجلس التشريعي الجمعة قرار سلطات االحتالل بإبعاد النائب محمد أبو طير بعد ساعات من : غزة
ودعا نائب رئيس المجلس أحمد بحر في . اإلفراج عنه أمس الخميس، ومنحه مهلة شهر لتنفيذ القرار

وأكد بحر أن  .عربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي لنصرة القدس وأهلها قبل فوات األوانبيان له الجامعة ال
قرار اإلبعاد يشكل تهجيراً قسرياً جديداً يعبر عن سياسة استئصالية، ويمثل إجراء عنصرياً يتم ممارسته 

 على ضرورة وشدد .بحق ممثلي الشرعية الفلسطينية بعيداً عن أي اعتبار قانوني أو أخالقي أو إنساني
مواجهة السياسة الصهيونية النازية التي تتصاعد بحق أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام، ونواب 

إن القدس تشهد اليوم أكبر مخطط إسرائيلي في تاريخها القتالع أبنائها : "وقال .التشريعي بشكل خاص
د الفلسطيني والعربي وتفريغها من أصحابها الشرعيين وأهلها الحقيقيين، وطمس كل معالم الوجو

وأشار بحر إلى أن قرار إبعاد النائب أبو طير يدخل ضمن سلسلة  ".واإلسالمي في المدينة المقدسة
 .اإلجراءات المتوالية التي تواصل سلطات االحتالل فرضها بحق أبناء المدينة المقدسة

  22/5/2010السبيل، عمان، 
 

   مقدمة إلفراغها من الفلسطينيينإبعاد النخب عن القدس:  البرلمانيةحماسكتلة  .39
 بالتخطيط "إسرائيل"اتهمت كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، أمس، : )أ.ب.د(

وأشارت الكتلة، في بيان  .إلبعاد النخب الفلسطينية في مدينة القدس كمقدمة لتهجير سكان المدينة المقدسة
ها، محمد أبو طير، وأحمد عطون، ومحمد طوطح، والوزير  بإبعاد نواب"إسرائيل"صحافي، إلى قرار 

وأضافت الكتلة أن  .السابق خالد أبوعرفة، خارج مدينة القدس عقب اإلفراج عنهم من سجون االحتالل
وانتقدت  .القادر بتسليمه إشعاراً مماثالً باإلبعاد  هددت كذلك وزير القدس السابق حاتم عبد"إسرائيل"

تجاه الجريمة اإلسرائيلية غير المسبوقة "الفلسطينية والعربية واإلسالمية والدولية الكتلة صمت المؤسسات 
  ".من طرد النواب والوزير بالرغم من أنها حدث إعالمي سياسي صحافي بامتياز

  13/6/2010الشارقة، الخليج، 
  

  سيينقرار سحب الهويات المقدسية من النواب المقدتستنكر لجنة القدس واألقصى في التشريعي  .40
 استنكرت لجنة القدس واألقصى بالمجلس التشريعي الفلسطيني، وفي مؤسسة القدس الدولية في :السبيل

غزة االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة بحق المسجد األقصى المبارك، من تدنيس واقتحام، وإبعاد 
  .للشخصيات المقدسية المشهورة، وبعض الحراس عن هذا المسجد لشهور عديدة

 مايو /ستنكرت اللجنة في تقريرها الشهري عن االنتهاكات الصهيونية في القدس في شهر أياركما ا
م قرارات االحتالل بسحب الهويات المقدسية من النواب المقدسيين الشيخ محمد أبو طير والشيخ 2010

 محمد طوطح والمهندس أحمد عطون ووزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية العاشرة المهندس
خالد أبو عرفة، وكذلك القرارات الخطيرة بإبعاد هؤالء النواب المقدسيين والوزير المقدسي عن القدس 

  .بعد اإلفراج عن أربعتهم من السجون الصهيونية مباشرة
وأكدت اللجنة على المطالبة بقوة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي ولجامعة الدول العربية بضرورة القيام 

إسالمياً وعربياً، وتفعيل الحكام والحكومات في جميع الدول العربية واإلسالمية من بالدور بالمنوط بهما 
  .أجل النصرة الحقيقية والفاعلة والفورية للقدس وأهلها ومسجدها األقصى ومقدساتها

وشددت على ضرورة قيام األمم المتحدة ومؤسساتها والمحاكم الدولية والوطنية والمنظمات الدولية 
 اإلنسان في العالم بتحريك قضايا وشكاوى ضد قادة االحتالل بسبب اقترافهم جرائم ومنظمات حقوق

حرب خطيرة ضد كل شيء في القدس ضد اإلنسان الفلسطيني واألرض الفلسطينية والمقدسات اإلسالمية 



  

  

 
 

  

            23ص                                                     13/1/2011الخميس  :التاريخ

ت والمسيحية؛ ألن في هذه الجرائم مخالفات صريحة للقانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي واتفاقيا
  .جنيف والهاي وغيرها من االتفاقات والمواثيق الدولية

  16/6/2010، السبيل، عمان
  
  

  "سياسي"قرار إبعاد النواب المقدسيين : مشير المصري .41
 قرار االحتالل اإلسـرائيلي بإبعـاد       ،اعتبرت كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية    : أحمد المصري  - غزة

 مشيرةً إلى أنه يهدف إلى تفريـغ        ،"باطل ببطالن االحتالل  "محتلة؛  النواب اإلسالميين عن مدينة القدس ال     
  . المدينة من قياداتها ورموزها في سياٍق مخطٍط كبيرٍ لتهجير المقدسيين بشكٍل عام واجتثاثهم عن أرضهم

 ،وأكد أمين سر كتلة حماس البرلمانية النائب مشير المصري في مؤتمرٍ صحفي عقده في مدينـة غـزة                 
 وانتهاكاً  ، ويشكِّل تعدياً صارخاً على حق المواطنة      ،سياسي بامتياز "أن هذا القرار    , 19/6/2010السبت  

  ". للحصانة البرلمانية وتجاوزاً لكل القيم واألعراف الدولية
ونوه المصري إلى هذا القرار يعد األخطر من نوعه بعد اعتقال النواب لمدة تزيد عـن ثالثـة سـنوات              

وأشـار إلـى أن االحـتالل       . م إنذارهم بمغادرة المدينة خالل ثالثـين يومـاً        ومصادرة إقاماتهم، ومن ث   
يسابق الزمن في تنفيذ مخططه الكبير من خالل سياسة تهويد القدس وحفريات األقصى وهدم              "اإلسرائيلي  

البيوت ومصادرة األرض باالستيطان وتهجير شعبنا في القدس بدءاً بتهجير رموزه وممثليـه إلحـالل               
ودعا البرلمانات العربية واإلسالمية والدولية والمؤسسات البرلمانية العالميـة إلـى           ". ين مكانهم المستوطن

الذين تنتهك حصانتُهم البرلمانية بل وينتهـك       "تحمل مسؤولياتهم والدفاع عن زمالئهم النواب الفلسطينيين        
حتالل ومالحقته قانونيـاً    كما طالب المؤسسات الحقوقية في العالم بفضح سياسات اال        ". حقهم في الوجود  

  . وقضائياً والعمل على تقديم قادته كمجرمي حرب إلى المحاكم الدولية
قال مسئول ملف األسرى في المجلس التشريعي النائب محمـد شـهاب، إن الحكومـة       , في سياق متصل  

رها األخيـر،   عن قرا ) إسرائيل(، في المحافل الدولية لثني      "تعتبر قضايا رابحة  "الفلسطينية سترفع قضايا    
 .وإلزامها بتغير سياستها اتجاه أبناء الشعب الفلسطيني ونوابه المنتخبين

  20/6/2010، موقع فلسطين أون الين
  

   من القدس نواب ووزير سابقثالثة يدين سحب الهويات المقدسية من عباس .42
سطينية، شـجب    صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفل          .أكد د : رام اهللا 

 3الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية قرار السلطات اإلسرائيلية سحب بطاقات الهوية المقدسية من              
نواب في المجلس التشريعي ووزير سابق وطردهم من شرقي القدس، وهم النواب محمـد أبـو طيـر،                  

وبناء على طلـب    " أنه   وأشار إلى  .ومحمد طوطح، وأحمد عطون، ووزير القدس األسبق خالد أبو عرفة         
الرئيس محمود عباس، فقد أْوصلت رسالةً إلى اإلدارة األميركية وإلى الجانب اإلسرائيلي أفدتُ فيها بأن               
سحب بطاقات الهوية الشخصية يعتبر شكالً من أشكال العقوبات الجماعية، وأن هذا األمر يتـسبب فـي                 

  ".لنظام الديمقراطي الفلسطينيتقطيع أواصر العالقات األسرية ويشكّل اعتداء على ا
إننا ندين بشدة األوامر    : "وقال عريقات، الذي أشار إلى أنه أجرى اتصاالت مع األطراف الدولية المعنية           

التي أصدرتها السلطات اإلسرائيلية، مؤخراً، بحرمان المواطنين المقدسيين من حقهم فـي العـيش فـي                
ت الهوية الشخصية من أبناء شعبنا في القدس سياسةً منعزلةً          وال يشكّل سحب بطاقا   . مدينتهم واإلقامة فيها  

، دأبـت الـسلطات     1967فمنذ احتالل األراضي الفلسطينية في العام       . عن السياسات التي تنفذها إسرائيل    
  ".اإلسرائيلية على تنفيذ سياسة ممنهجة تستهدف طرد المواطنين الفلسطينيين من القدس الشرقية
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ودحض عريقات  ،  ار إلى أنه طلب من الجانب اإلسرائيلي التراجع عن القرار         وأضاف عريقات، الذي أش   
التقارير اإلسرائيلية التي ذكرت أن القرار القاضي بسحب هويات النواب المقدسيين صـدر بنـاء علـى                 

  اعتبارات أمنية، 
  21/6/2010، األيام، رام اهللا

  
  

  نواب مقدسيينهنية يدعو إلى حملة واسعة إلفشال قرار االحتالل إبعاد  .43
، إسماعيل هنية، األمة العربية واإلسالمية في قطاع غزةطالب رئيس الحكومة :  حامد جاد-عواصم 

 نواب أربعةبتحمل مسؤوليتها في كسر الحصار اإلسرائيلي على غزة، والتصدي لقرار االحتالل إبعاد 
حماس البرلمانية، أمس، في وقال هنية في كلمة خالل جلسة خاصة عقدتها كتلة  .فلسطينيين من القدس

إن االحتالل لم يعد يحتمل وجود قيادات ثابتة في القدس "مقر المجلس التشريعي لبحث قرار إبعاد النواب 
ولفت هنية إلى تزامن قرار  . أن قرار اإلبعاد ينطوي على مخاطر سياسية ووطنية كبيرة، مؤكداً"المحتلة

 القدس ومحاولة نزعها من محيطها العربي اإلسالمي اإلبعاد مع استعار وتيرة االستيطان وتهويد
وطالب بإحضار . والفلسطيني، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني إلى التوقيع على وثيقة الدفاع عن النواب
  .الوثيقة إلى غزة لتقوم الحكومة والمجلس التشريعي برعايتها لمواجهة هذا القرار الظالم

قرار، وستتحمل مسؤوليتها السياسية واإلعالمية والقانونية في وأكد على أن حكومته ستقف في وجه ال
نحن " على التزام حركة حماس تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وقال إجهاض القرار، مشدداً

ملتزمون بتحقيقها حيث قدمنا برنامجا عمليا لألمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى خالل 
  ".لة المصالحةزيارته لغزة لتحريك عج

  21/6/2010الغد، عمان، 
  

  وقف قرار إبعاد النوابيالتشريعي يطالب بتحرك .. في جلسة خاصة لمناقشة تداعياته .44
أكد المجلس التشريعي الفلسطيني مخالفة قرار االحتالل اإلسرائيلي إبعاد ثالثة من           :  محمد األيوبي  - غزة

وطالب المجلس خـالل    . ة القوانين واألعراف الدولية   نواب القدس ووزير سابق عن المدينة المقدسة لكاف       
، الدول العربية واإلسالمية والمجتمـع الـدولي        20/6/2010جلسة خاصة عقدها في مدينة غزة، األحد        

  . بالتدخل العاجل لوقف الجرائم اإلسرائيلية التي تحاول تهويد القدس وطمس معالمها اإلسالمية
 دويك أن جريمة إبعاد النواب المقدسيين واحـدة مـن أخطـر              عزيز .وأكد رئيس المجلس التشريعي د    

وثمن دويك في   . الجرائم التي يرتكبها االحتالل ضد نواب الشعب الفلسطيني وقادته السياسيين والفكريين          
كملة ألقاها عبر الهاتف، وثيقة الرباط المقدسي التي يجري توقيعها اآلن في أنحاء مدينة القـدس حفاظـاً       

قدساتها ورفضاً لتغييب معالم نسيجها االجتماعي والـسكاني أو تغيـر معالمهـا الدينيـة               على تراثها وم  
ودعا أهالي القدس إلى سرعة إنجاز الوثيقة لتضاف إلى سلسة الوثائق الهامـة المتعاقـب               . والحضارية

  . عليها في القدس عبر تاريخها
 بحر قرار اإلبعاد اإلسرائيلي، محمالً      أحمد. من جانبه، استنكر النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د        

االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تنفيذ القرار الظالم والمخالف لكل القوانين واألعراف الدوليـة       
وأكد بحر على وقوف المجلس التشريعي مـع قـرار          . وللقانون الدولي اإلنساني والتفاقية جنيف الرابعة     

غيير واإلصالح برفض قرار اإلبعاد وعدم مغادرة بلدهم األصلي القـدس،           النواب المقدسيين من كتلة الت    
  . مثمناً موقف العشائر والحمائل ووجهاء مدينة القدس الذين رفضوا القرار

 أحمـد أبـو حلبيـة، القـادة العـرب           .من ناحيته، طالب مقرر اللجنة القانونية في المجلس التشريعي د         
وشـدد  . ل، والقيام بحملة إعالمية مكثفة لمواجهة القرار اإلسرائيلي       والمسلمين بقطع عالقاتها مع االحتال    
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أبو حلبية على أن قرار اإلبعاد هو جريمة ضد كل شي في المدينة المقدسة، داعياً الحكومة إلى اسـتنفاد                   
  . الوسائل القانونية الالزمة لتحريك قضية إبعاد النواب في كافة المحافل والمحاكم الدولية

  21/6/2010اون الين،موقع فلسطين 
  
  
  

   تدعو النواب المقدسيين إلى مقاومة قرار إبعادهم في غزةالحكومة  .45
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة أن القرار اإلسرائيلي الـداعي إلـى                : غزة

عن مدينة القدس   سحب الهوية المقدسية من نواب كتلة التغيير واإلصالح التابعة لحركة حماس وترحيلهم             
واعتبر طـاهر النونـو      .يأتي ضمن مخطط يهدف إلى إخالء المدينة من رموزها واالستفراد بمواطنيها          

 لكل القيم واألعراف الدولية واإلنسانية،       خطيراً  للمصالح البرلمانية للنواب وتجاوزاً     صارخاً القرار انتهاكاً 
وقال النونو في مؤتمر صحافي عقده في مدينة غـزة           . على بطالنه من الناحية القانونية والسياسية      مشدداً
إن هذه الخطوات أو غيرها لن تكسب االحتالل شرعية في مدينة القدس، باعتبارها مدينة عربيـة              ": أمس

وجدد رفض حكومته ألية إجراءات من شـأنها         ."فلسطينية محتلة وجزءا من الكيان الفلسطيني المغتصب      
ة الغربية وقطاع غزة والقدس، وخاصة في اختيار مـن يمـثلهم أو             أن تمس بحقوق المواطنين في الضف     

ودعا كافة النـواب     .مكان إقامتهم، مؤكدا أن ذلك يعد حقا شخصيا في إطار الحصانة المفترضة للنواب            
داخل المدينة المقدسة إلى عدم التجاوب مع القرار اإلسرائيلي بحقهم، موضحاً أن القرار يندرج ضـمن                

  جود العربي واإلسالمي حول المدينة وداخلهاسياسة تستهدف الو
  21/6/2010، العرب، الدوحة

  
  قرار الحكومة اإلسرائيلية القاضي بسحب هويات عدداً من نواب القدسحكومة فياض تدين  .46

جدد مجلس الوزراء خالل جلسته التي عقدها أمس برئاسة سالم فياض، رئيس الوزراء، رفضه : رام اهللا
ر الحكومة اإلسرائيلية القاضي بسحب هويات عدداً من نواب القدس في المجلس وإدانته الشديدة لقرا

 وحدة 1600كما أدان المجلس بشدة القرار اإلسرائيلي ببناء . التشريعي الفلسطيني، وإبعادهم عن المدينة
استيطانية في مستوطنة رمات شلومو بمدينة القدس المحتلة، والمخططات المتواصلة الهادفة إلى هدم 
عدد من البيوت في حي البستان ببلدة سلوان، واعتبر أن كل هذه اإلجراءات التعسفية والخطوات 

  . الخطيرة تتطلب التدخل األميركي والدولي لوقفها
  22/6/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
   نواب مقدسيينأربعة "إسرائيل"الزعنون يستنكر إبعاد  .47

، أمسسطيني، رئيس االتحاد البرلماني العربي سليم الزعنون استنكر رئيس المجلس الوطني الفل: عمان
 نواب مقدسيين عن القدس وسحب هوياتهم، متناسية ألربعة بإبعادها عليه السلطات اإلسرائيلية أقدمتما 
وطالب الزعنون سلطات االحتالل بوقف  .وإنسانياً  نواب منتخبون مارسوا حقهم المشروع قانونياًأنهم

 يعتبر اإلجراء مثل هذا أن  تجاوزاتها للقوانين وتحديها المستمر للشرعية الدولية، مؤكداًهذا القرار ووقف
عقبة في وجه تحقيق السالم وهو انتهاك التفاقية جنيف الرابعة، في الوقت الذي يحيي فيه الفلسطينيون 

 بينما تصر السلطات  ديارهم،إلىيوم الالجئين وهو اليوم الذي يتضامن فيه العالم معهم ويطالب بعودتهم 
 على االستمرار في سياستها بتفريغ البالد من أصحابها الشرعيين مما يتطلب من الهيئات اإلسرائيلية
  . الدوليةواألعراف والدولية وقفة جاد في وجه هذه السياسة التي تتنافى مع القوانين اإلقليميةالبرلمانية 

  22/6/2010، الدستور، عمان
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  قرار إبعاد النواب المقدسيينتستنكر تابعة لوزارة األوقاف  لجنة القدس ال:غزة .48

ذكرت لجنة القدس التابعة لوزارة األوقاف في قطاع غزة أن سلطات االحتالل : وكالة قنا –غزة 
وحذرت اللجنة في تقرير لها أمس من سياسة . 2008 مقدسيا خالل عام 466اإلسرائيلي أبعدت قرابة 

ا االحتالل عبر الطرد والتهجير وهدم المنازل والتي كان آخرها اإليعاز العقاب الجماعي التي يمارسه
لقواته بمعاقبة العائالت المقدسية وإسقاط حق إقامتها وحرمانها من أبسط حقوقها، مستنكرة القرار 
اإلسرائيلي األخير بإبعاد النواب المقدسيين محمد أبوطير، وأحمد عطون ومحمد طوطح، إلى جانب 

  .بق خالد أبوعرفة، واصفة القرار بالعنصري المجحفالوزير السا
  23/6/2010العرب، الدوحة، 

  
  اعتصام تضامني في غزة مع نواب القدس المهددين باإلبعاد .49

شارك عشرات النواب وشخصيات المجتمع المحلي وقيادات من الفصائل الفلسطينية في غزة أمس             : غزة
وأكد . ين المهددين باإلبعاد من قبل االحتالل اإلسرائيلي      األربعاء في اعتصام تضامني مع النواب المقدسي      

النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أن سحب الهويات من النواب المقدسـين مـن قبـل                   
 .االحتالل تأتي في إطار السعي الجاد إلخالء القدس من سكانها ورموزها بهدف جلب المستوطنين إليهـا         

لية األخيرة بحق نواب مدينة القدس اختراقًاً واضحا  لقواعد اتفاقيـة جنيـف   وعد بحر القرارات اإلسرائي  
الرابعة واتفاقية الهاي وقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة والقائمة على تحريم طرد األهـالي مـن                 

واستنكر تجاهل االحتالل اإلسرائيلي للعشرات من القرارات التي تؤيـد حـق الـشعب               .بلداتهم األصلية 
  .لفلسطيني بالعيش على أرضه بحرية واستقاللا

وطالب بحر جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي باالستمرار في فضح االحتالل اإلسرائيلي             
واتخاذ اإلجراءات الميدانية بما يخص ذلك، داعيا مراكز حقوق اإلنسان في العالم إلـى رفـع دعـاوى                  

ماء األمة العربية واإلسالمية بالوقوف إلى جانب نـواب المجلـس           وناشد عل  .قضائية ضد قادة االحتالل   
التشريعي من خالل التصدي للقرارات اإلسرائيلية األخيرة بحقهم، كل حسب موقعة ومكانته، مثمنًا دور              

  .أهالي مدينة القدس لوقوفهم إلى جانب النواب
 الممارسـات اإلسـرائيلية بحـق       من جهته، نوه نائب رئيس الحكومة الفلسطينية بغزة زياد الظاظا بأن          

الفلسطينيين بمدينة القدس من خالل سحب الهويات منهم تندرج ضمن إطار مخطط يهدف إلـى تزويـر                 
وأكد أن الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه السياسية يقف إلـى جانـب             .التاريخ وإفراغ المدينة من سكانها    

 الحكومة فـي رام     ش على أرضهم األصلية، داعياً    النواب المقدسيين، ويساند قضيتهم العادلة وحقهم بالعي      
  .اهللا إلى وقف التنسيق األمني مع االحتالل، والتخلي عن الدعم الغربي، على حد قوله

بدوره، شدد النائب المقدسي أحمد عطون في كلمة له عبر الهاتف على أن القرارات اإلسـرائيلية التـي                  
فة جادة من قبل كافة األطراف داخل األمة العربيـة          صدرت بحقه هو وزمالؤه من النواب بحاجة إلى وق        

ودعا عطون إلى ضرورة وجود خطـة إنقـاذ          .واإلسالمية في ظل استمرار سعي االحتالل إلى تطبيقها       
لمدينة القدس وأهلها من خالل تضافر الجهود العربية والدولية أمام الحملة اإلسرائيلية ضدهم، الفتًا إلـى                

وأكد أن كافة النواب واألهالي فـي        .لقوانين والتشريعات الدولية بقراره األخير    أن االحتالل اخترق كافة ا    
مدينة القدس يقفون صفًاً واحدا في مواجهة القرار اإلسرائيلي الداعي إلى إبعادهم عـن المدينـة، مثمنًـا       

 .وجه االحتالل تضحيات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من أجل الدفاع عن قضية النواب في
 24/6/2010، يل، عمانالسب

  
  هماإلسرائيلية سحب هوياتعباس يلتقي نواب القدس ويحذر من قرار الحكومة  .50



  

  

 
 

  

            27ص                                                     13/1/2011الخميس  :التاريخ

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من قرار الحكومـة اإلسـرائيلية سـحب             :  محمد يونس  –رام اهللا   
لمستـشار  ، وقال في مؤتمر صحافي في مقر الرئاسة فـي رام اهللا مـع ا              "المقدسيين"هويات قادة حماس    

قرار الحكومة اإلسرائيلية سحب هويـات بعـض        "النمسوي فيرنير فايمان الذي يزور الضفة الغربية إن         
أبناء القدس وطردهم من أرضهم هو سابقة في منتهى الخطورة، وإن القيادة الفلسطينية لن تقبـل ولـن                  

 سابق، في اجتماع معهم  نواب ووزير  3وأبلغ عباس قادة حماس األربعة، وهم        ".تسمح به ألنه خط أحمر    
 الخميس في مكتبه في رام اهللا انه يجري اتصاالت مع كافة الجهـات الدوليـة الفاعلـة،                  -ليل األربعاء   

  .خصوصاً اإلدارة األميركية وأطراف اللجنة الرباعية لوقف القرار
تهـى  سـابقة فـي من    "ووصف الرئيس عباس قرار الحكومة اإلسرائيلية طرد الشخصيات األربعة بأنها           

القيادة الفلـسطينية لـن    "أنوأضاف أمس في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار النمسوي         ". الخطورة
أن يطرد أبناء القدس من بيوتهم وتسحب هوياتهم، فهذا         "وزاد  ". تقبل ولن تسمح بها ولن تتجاوزها إطالقا      

حن نعلن هنا أن هذه العقبات      ون. أمر ال يمكن أن يتحمله إنسان وال يمكن أن يقبله بشر ألنه فوق التصور             
واعتبر الرئيس الطـرد     ".التي تقوم بها الحكومة اإلسرائيلية ستكون أهم عقبات في طريق عملية السالم           

نحن اآلن نبذل المساعي مـع كـل        : وال يعني هذا أننا نهدد، ولكن نقول      : "واستدرك يقول ". خطاً أحمر "
ئيلية مباشرة من أجل هذا األمر حتـى يتوقـف، ألن           األطراف الدولية ونحن نتوجه إلى الحكومة اإلسرا      

نرجو من اإلسرائيليين أن يفهموا أننا نريد السالم ونريـد          : "وتابع ".استمراره خطر على العملية السياسية    
  ".أن نصل معهم إلى سالم، يجب أن يتوقفوا عن مثل هذه التصرفات

إسرائيل إبعادهم انهم اتفقوا مع الـرئيس       وقال النائب أحمد عطون أحد الشخصيات األربعة الذين قررت          
  .عباس على موقف فلسطيني موحد لمواجهة اإلبعاد الذي اعتبره سابقة تنذر بالمزيد

  25/6/2010، الحياة، لندن
  

   القدسعن تهديداً صريحاً باإلبعاد يؤكد أنه تلقىحاتم عبد القادر  .51
القرار اإلسـرائيلي   " حركة فتح في القدس إن       قال حاتم عبد القادر أحد أبرز قادة      :  محمد يونس  –رام اهللا   

الذي شمل أربعة من شخصيات حماس يعكس سياسة تستهدف فتح وكل من يرفع صوته فـي مواجهـة                  
وكشف عبد القادر انه تلقى أخيراً تهديداً صريحاً باإلبعاد من قبل ضابط أمـن              ". إجراءات تهويد المدينة  

 مكتبه، وقـرأ لـه رسـالة مـن          إلىإلسرائيلي استدعاه   وأوضح أن ضابط األمن ا    . إسرائيلي في القدس  
. من القـدس  " حماس"المستوى السياسي في إسرائيل تنص صراحة على التهديد بإبعاده مثل زمالئه في             

  ".النص كان صريحاً بأنه سيتم إبعادي في حال واصلت تحدي السيادة اإلسرائيلية على القدس: "وقال
  25/6/2010، الحياة، لندن

  
  ضية إبعاد النواب المقدسيين ستحل خالل اليومين المقبلين ق: عباس .52

 أكد الرئيس محمود عباس أمس السبت، أن عملية إبعاد النواب المقدسيين عن مدينة القدس :رام اهللا
إن ما حصل " :وقال الرئيس عباس .خطيرة جداً، مشدداً على أنها ستنتهي خالل اليومين أو الثالثة المقبلة

ي القدس تعاملنا معه بجدية واتفقنا خالل لقائنا على كيفية التعامل مع الموضوع مع نواب حماس ف
 أن الكل الفلسطيني يتعامل مع الموضوع بجدية وبمنتهى الحرص ألنهم جزء من ، موضحاً"الخطير

  .القضية الفلسطينية
  27/6/2010الغد، عمان، 

  
  طار عملية تهويد المدينة وابتالعهامحاولة إبعاد النواب المقدسيين تندرج في إ: نايف الرجوب .53
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عتبر النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس الشيخ نايف ا:  وسام فوزي الشويكي-الخليل 
 عملية إطار النواب المقدسيين عن مدينة القدس المحتلة بأنها تندرج في إبعادالرجوب، محاولة االحتالل 

، األخيرة اآلونةقديمة حديثة لكن وتيرتها أخذت تتصاعد في  جريمة إنهاتهويد المدينة وابتالعها، قائال 
   واإلسالمي المخلصين في العالمين العربي ، مطالباًاألراضي الهدم والتهجير وسلب أعمال مع خصوصاً

  
 مواجهة هذا القرار الذي حذر بأنه سيفتح باب تشريد الفلسطينيين على مصراعيه، وبداية تطهير إلى

  .عرقي في المدينة
  27/6/2010لحياة الجديدة، رام اهللا، ا

  
  أعضاء تشريعي من مختلف الكتل البرلمانية يعتصمون تضامنا مع النواب المقدسيين .54

اعتصم أمس نواب المجلس التشريعي الفلسطيني من كافة         :وكاالت،  محمد جمال  - غزة،  القدس المحتلة 
ة الغربية للتـضامن مـع النـواب        الفصائل للمرة األولى منذ سنوات بدعوة من حركة حماس في الضف          

وثمن رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك الوقفـة الموحـدة          . المقدسيين المهددين باإلبعاد عن القدس    
برلمانات العالم وجامعة الـدول     "داعياً  " في هذا اليوم المبارك من تاريخ شعبنا      "لنواب المجلس التشريعي    

".  التصدي للغطرسة الصهيونية التي باتت تؤرق العالم أجمع        العربية وكافة المؤسسات وأحرار العالم إلى     
وطالب الدويك بضرورة تواصل الجهود من خالل إعادة تفعيل المجلس التشريعي لمخاطبة العالم بصورة              

واختتم النواب من كافة الفصائل وبوجود الدويك، اعتصامهم بااللتئام فـي   . موحدة من داخل قبة البرلمان    
  . 2007يونيو / حزيراناألول من نوعه منذ االنقسام الفلسطيني منتصف اجتماع وصف بأنه 

إلى ذلك زار وفد من الحزب العربي الديمقراطي برئاسة عضو الكنيست طلب الصانع النواب اإلسالميين               
بالقدس للتضامن معهم بعد صدور قرار اإلبعاد بحقهم، وضم الوفد العديد من قيادات الحزب في منـاطق               

  . الداخل الفلسطينيمختلفة من 
  30/6/2010، الشرق، الدوحة

  
   نواب مقدسيينأربعة "إسرائيل" إبعاد  تستنكرمجموعة العمل البرلمانية الخاصة بشؤون القدس .55

 ناقشت مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بشؤون القدس واالستيطان وجدار الضم : نائل موسى– رام اهللا
ائيلي الخطير في القدس المحتلة، وخاصة ما تنفذه سلطات االحتالل في اجتماعهما الطارئ التصعيد اإلسر

وبشكل مكثف من مخططات تستهدف تهويد مدينة القدس وتغيير معالمها التاريخية والحضارية والسكانية 
وتوقفت مجموعة العمل بشكل خاص عند القرار الخطير  .وفصلها عن محيطها العربي الفلسطيني

محمد طوطح، أحمد :  أعضاء المجلس التشريعي المقدسيين الثالثةبإبعادئيلي لسلطات االحتالل اإلسرا
  . شعبهم بشكل ديمقراطي عن دائرة القدسأبناءعطون ومحمد أبو طير والذين تم انتخابهم من قبل 

 إبعاد االحتالل مجموعة العمل البرلمانية في بيان صدر عقب االجتماع وبشدة قرار سلطات وأدانت
سيين الثالثة والوزير السابق واعتبرته حلقة ضمن المخططات اإلسرائيلية لتهويد القدس النواب المقد

  .وتفريغها من سكانها الفلسطينيين
  30/6/2010الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
   القدسلغاء قرار إبعاد نوابويطالبه بإ مع باراك يلتقيفياض  .56

 خالل اجتماعه "إسرائيل"سالم فياض، إنه طالب قال رئيس الوزراء الفلسطيني، :  كفاح زبون- رام اهللا
مع وزير دفاعها إيهود باراك في مدينة القدس أمس بضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، وتشغيل 
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المعابر هناك، ووقف االنتهاكات اإلسرائيلية في الضفة والقدس، وإلغاء قرار إبعاد النواب، وإطالق 
  .سراح أسرى قدامى

:  في القدس، وقال فياض في مؤتمر صحافي في رام اهللا"الملك داود"ي فندق والتقى فياض بباراك ف
بحثنا عدة قضايا مهمة، أولها اإلسراع في رفع الحصار عن قطاع غزة، وتنفيذ اتفاقية العبور والحركة "

، بما يشمل تشغيل الممر اآلمن مع الضفة الغربية، وفتح كل المعابر بإشراف السلطة 2005لعام 
وثانيا، ضرورة الوقف الفوري لكل االنتهاكات اإلسرائيلية ضد شعبنا في . ية واالتحاد األوروبيالفلسطين

مدينة القدس، وفي مقدمتها الوقف التام والشامل لألنشطة االستيطانية، ووقف سياسة هدم المنازل 
عي، وثالثا والتضييق على المواطنين، وإلغاء قرارات اإلبعاد الصادرة بحق نواب من المجلس التشري

ضرورة وقف االجتياحات اإلسرائيلية إلى مناطقنا، وتمكين السلطة الفلسطينية من الوجود الدائم، وفي كل 
وقمنا بالتأكيد خالل االجتماع على أن تمارس السلطة الفلسطينية أعمالها في ). أ(األماكن خارج المنطقة 

إنهاء االحتالل والوصول إلى سالم "واعتبر فياض أن تنفيذ هذه المطالب يؤكد الجدية في  ."كل المناطق
عادل ودائم على أساس االلتزام الكامل بقرارات الشرعية الدولية، وليس االستمرار في مناورات 

 "ديةبج" "إسرائيل"وقال فياض إنه تلقى وعودا من باراك بان تبحث  ."التوظيف اإلعالمي لهذه العملية
  . بشأنها"واضحة"مجموعة من القضايا العالقة بين الجانبين وتقدم ردودا 

  6/7/2010، الشرق األوسط، لندن
  

  اعتصام في غزة دفاعاً عن نواب القدس .57
 إلىدعا نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وفصائل وقوى فلسطينية في غزة :  سمير حمتو-غزة 

   النواب المقدسين إبعادولي لمنع جريمة ضرورة التحرك العربي واإلسالمي و الد
وأوضح النائب األول لرئيس المجلس أحمد بحر خالل اعتصام نظمه المجلس التشريعي في غزة أن 
القرار اإلسرائيلي بمثابة مهزلة مخالفة للقوانين واألعراف الدولية ، داعيا األمم المتحدة للتحرك العاجل 

وطالب بحر السلطة . بمدينة القدس" العدوانية"ءات اإلسرائيلية لتحمل مسؤولياتها في مواجهة اإلجرا
  ".غطاء للممارسات اإلسرائيلية"الفلسطينية بوقف أي اتصاالت أو مفاوضات مع إسرائيل ألنها تعتبر 

  7/7/2010الدستور، عمان، 
  

  اإلبعادبنواب المهددين الأثناء احتجاج تضامني مع  لفترة قصيرةعزام األحمد  لعتقت" إسرائيل" .58
 األحمد قال شاهد عيان من رويترز يوم الثالثاء إن القوات اإلسرائيلية اعتقلت لفترة قصيرة عزام :القدس

  .باإلبعادنواب المهددين الرئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني أثناء احتجاج تضامني مع 
 بعد األحمد عن عزام اإلفراجتم  ":وقال حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح لرويترز

ضاف أو ." لديه التصريح الالزم لدخول المدينة المقدسةأنساعة من االحتجاز في سجن المسكوبية رغم 
 داهمتنا األحمرلحظة خروجنا من خيمة االعتصام التضامنية مع النواب المعتصمين داخل مقر الصليب "

 األخستمر نصف ساعة طلبت قوات الشرطة من قوات كبيرة من الشرطة والمخابرات وبعد توقيف ا
 إلى) األحمدعزام (تبعه  "وتابع قائالً ."عزام االحمد مرافقتها الى سجن المسكوبية الجراء تحقيق معه

  ." عنه قبل قليلاإلفراجسجن المكسوبية المحامي جواد بولص وتم 
  6/7/2010، وكالة رويترز لألنباء

  
  الة تضامنية مع نواب القدسعزيز دويك يسلم الصليب األحمر رس .59

بمدير مكتب  7/7/2010 عزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني يوم األربعاء . التقى د:الخليل
الصليب الدولي في مدينة الخليل، السيد سيرج زغ، وسلمه رسالة احتجاجية على الوضع المأساوي الذي 
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ويك لزغ الوضع الكارثي الذي يعيشه نواب القدس وشرح د .باإلبعاديعيشه نواب القدس المحكوم عليهم 
، كما تطرق دويك للوضع إقامتهمووزيرها الذين حكمت عليهم المحكمة الصهيونية باإلبعاد عن مكان 

اإلنساني المتردي لمواطني المدينة المقدسة، والتجاوزات غير القانونية التي تقوم بها دولة االحتالل بحق 
طالب دويك بضرورة العمل على توفير حياة كريمة ألهالي القدس ونوابهم و .مدينة القدس ومواطنيها

موجهاً شكره . الشرعيين، والعمل الفوري على إبطال قرار االحتالل بإبعادهم عن منازلهم وأهاليهم
  .العميق لمؤسسة الصليب األحمر في القدس على االهتمام البالغ والوقفة اإلنسانية مع النواب

  8/7/2010، ي لإلعالمالمركز الفلسطين
  

   بذريعة االنتماء السياسي من المقدسيينسحب الهويات والطردعريقات ينقد في رسالة لميتشل  .60
جاء في رسالة وجهها رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير :  محمد يونس–رام اهللا 

 البالد إلىيتشل فور وصوله  لعملية السالم جورج ماألميركي المبعوث إلى صائب عريقات .الفلسطينية د
 "إسرائيل" أن المفاوضات المباشرة، إطالقلبدء محادثات مع الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي في شأن 

  .اتخذت أخيراً سلسلة خطوات وممارسات غير قانونية واستفزازية في شرقي القدس
ئالت المقدسية من منازلها يضاً شرحاً مفصالً عن طرد العاأ رسالته لميتشل تضمنت إنوقال عريقات 

كما تضمنت الرسالة قرار إسرائيل .  وحدة استيطانية200في حي الشيخ جراح تمهيداً لتنفيذ مخطط لبناء 
  . منزالً في حي البستان في سلوان22القاضي بهدم 

تواصل الحكومة اإلسرائيلية تنفيذ سياستها في طرد المواطنين المقدسيين وسحب ": وجاء في الرسالة
ومن ذلك قرار إبعاد ثالثة نواب فلسطينيين من قائمة التغيير . وياتهم وحرمانهم من اإلقامة في مدينتهمه

ووزير شؤون القدس سابقاً خالد أبو شرفة، ) محمد أبو طير وأحمد عطون، ومحمد طوطح(واإلصالح 
 المرة األولى هذه هي": وأضاف. "ما يعتبر إجراء غير مسبوق، ويشكل خطوة ستطاول مواطنين آخرين

 التي تتذرع فيها الحكومة اإلسرائيلية بذريعة االنتماء السياسي لسحب الهويات والطرد، 1967منذ عام 
وفي حال تنفيذ هذا القرار، تكون األبواب فتحت لطرد السكان الفلسطينيين كافة الذين يعتزون بانتمائهم 

هذا اإلجراء يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة ": توقال عريقا ."للشعب الفلسطيني وللقضايا الوطنية لشعبهم
، وكذلك خرقاً فاضحاً لالتفاقية االنتقالية الموقعة عام 1949من اتفاقية ميثاق جنيف الرابع لعام ) 49/1(

 نصت إذ، والتي دعت إلى إجراء انتخابات تشريعية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، 1995
مذكورة على أنه يجوز للفلسطينيين في القدس المشاركة في االنتخابات وفقاً من االتفاقية ال) 2/3(المادة 

من الملحق الثاني تفصيالً دقيقاً عن مشاركة أبناء ) 5(كما تتناول المادة ": وأضاف. "ألحكام هذه المادة
  ."شعبنا في القدس في االنتخابات الرئاسية والتشريعية

  1/1/2011الحياة، لندن، 
  

   قرار إبعاد النواب المقدسيين هو جزء من سياسة التطهير العرقي:البرغوثيالنائب مصطفى  .61
 العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية صالة األمين مصطفى البرغوثي . النائب دأدى :القدس المحتلة

ا  خيمة االعتصام في الشيخ جراح تضامنإلىوقام البرغوثي بزيارة  . المباركاألقصىالجمعة في المسجد 
 إنوقال البرغوثي  .باإلبعادمع النواب المقدسيين خالد أبو عرفة وأحمد عطون ومحمد طوطح المهددين 

 النواب المقدسيين هو جزء من سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها سلطات االحتالل في إبعادقرار 
 العنصرية في ءاتاإلجرا التحرك لوقف إلىودعا البرغوثي  .مدينة القدس بهدف تفريغها من سكانها

القدس محذرا من خطورة ما تتعرض له المدينة المقدسة من خالل االستيطان وهدم المنازل وطرد 
  . الفلسطينيين عن القدس سابقة خطيرة تتنافى مع القانون الدولي واتفاقيات جنيفإبعادالسكان معتبرا 

  14/8/2010، رام اهللا، الجديدةالحياة 
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  ضرورة التدخل إليجاد حل لقضية نواب القدس المهددين باإلبعادبعزيز دويك يطالب قمة سرت  .62

 عزيز دويك رسالة إلى الرئيس الليبي معمر        .وجه رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د     : القدس المحتلة 
القذافي خاطب من خالله القمة العربية االستثنائية المنعقدة يوم السبت المقبل في مدينـة سـرت الليبيـة                  

ودعا الدويك خالل رسالته القمة العربيـة     . قضايا، ومطالبا بإدراجها على جدول أعمال القمة      طارحا عدة   
والمجتمعين فيها إلى ضرورة التدخل إليجاد حل لقضية نواب القدس المهددين باإلبعاد، وكـذلك تـوفير                

لمجتمعين بضرورة  الحماية الالزمة للمساجد والمقدسات التي يعتدى عليها جهارا ليال ونهارا، كما طالب ا            
  .رفع الغطاء العربي عن المفاوضات التي أثقلت كاهل القضية الفلسطينية

وفي ختام رسالته طالب دويك جامعة الدول العربية والقمة المنبثقة عنها بالغضب لصالح أقدس قـضايا                
حيات شـعبنا   األمة وأعالها وأرفعها شأنا، عبر دعم قضايانا الفلسطينية العادلة واالنحياز الكامـل لتـض             

  .الفلسطيني وأمتنا العربية
كما دعت الحملة الدولية لإلفراج عن النواب المعتقلين القادة العرب إلى ضـرورة مناقـشة التـداعيات                 

وطالبت الحملة الدولية في الرسالة التـي       . الخطيرة المترتبة على القرار الجائر بإبعاد النواب المقدسيين       
ول العربية عمرو موسى بالعمل على تجريم قرار اإلبعاد وتكثيف الجهود           سلمتها لألمين العام لجامعة الد    

إللغائه فورا، والتواصل مع المجتمع الدولي ومطالبته بالضغط على االحتالل الحتـرام مبـادئ حقـوق                
  .اإلنسان

  7/10/2010الدستور، عمان، 
  

   طير عن القدسأبو مازن يتدخل لدى واشنطن لوقف قرار إسرائيلي بإبعاد النائب محمد أبو .63
قال عزام األحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئـيس كتلتهـا البرلمانيـة، أمـس، إن      : رام اهللا 

الرئيس محمود عباس أرسل رسالة كاملة لوزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون، حملها صـائب              "
 فيها بالتدخل السريع والفـوري      عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، طالبها        

لدى الحكومة اإلسرائيلية إللغاء قرار إبعاد النائب محمد أبو طير من مدينة القدس، باعتبار ذلك يزيد من                 
واعتبـر  . "خلق العقبات أمام الجهود المبذولة إلحياء عملية السالم، ومخالفا للقوانين والـشرائع الدوليـة             

وأشـار إلـى أن المجلـس       . "وانين الدولية خاصة وثيقة جنيف الرابعة     اإلبعاد يتناقض مع الق   "األحمد أن   
التشريعي الفلسطيني وأعضاءه كثفوا من جهودهم واتصاالتهم على كل األصعدة اإلقليمية والدوليـة مـع       
البرلمان والمنظمات الدولية إللغاء قرار اإلبعاد، ووضع حد لمعاناة نواب القدس المهددين باإلبعاد عـن               

  . مدينتهم القدس، والذين يواصلون اعتصامهم في مقر الصليب األحمر الدوليبيوتهم في
  13/12/2010، الشرق األوسط، لندن

 
  إبعاد النائب أبو طير عن القدس جريمة عنصرية جديدة: حماس .64

في بيان عن مكتبها اإلعالمي وصل حماس أكدت من دمشق، أن  21/5/2010قدس برس، نشرت 
قدام االحتالل اإلسرائيلي على إصدار قرار بإبعاد النائب محمد أبو طير من أن إنسخة منه " قدس برس"

يعد خطوة عنصرية، وجريمة جديدة في سلسلة جرائم االحتالل التي يرتكبها "مدينته القدس بشكل نهائي 
  ".ضد مدينة القدس وأهلها

مصري النائب في مشير ال، أن )ا ف ب( من غزة نقال عن وكالة 22/5/2010الشرق، قطر، وأوردت 
هو لعب بالنار وتجاوز  أبو طير) محمد(النائب قرار العدو بإبعاد " :المجلس التشريعي عن حماس قال

: وتابع لوكالة فرانس برس". لكل الخطوط الحمراء وشعبنا بمقاومته سيقف لمثل هذه القرارات بالمرصاد
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 أن هذا القرار وما يحدث في القدس هو نحن نحذر العدو الصهيوني من مغبة تنفيذ هذه القرارات ونؤكد"
  ". ثمرة التنسيق األمني الذي يتخذه العدو الصهيوني غطاء له

  
  
  
 

  يدعو لمساندة نواب القدس ضد قرارات اإلبعاد اإلسرائيليةمن حماس قيادي أسير  .65
ل قيادي في حماس، وعضو الهيئة القيادية العليا ألسراها في سجون االحتال الدعا: ةالقدس المحتل
مساندة نواب "عبد الناصر عيسى، المواطنين الفلسطينيين واألمتين العربية واإلسالمية إلى  اإلسرائيلي

  ".القدس في وجه قرارات الترحيل التي أصدرتها سلطات االحتالل إلبعادهم عن مدينة القدس المحتلة
رار سلطات االحتالل جاء ذلك في تصريح صحفي لألسير عبد الناصر سربه من سجنه، تعقيباً على ق

البرلمانية، بعد إطالق سراحهم من سجون " كتلة التغيير واإلصالح"إبعاد ثالثة من  المقدسيين عن 
  .االحتالل، عالوة على وزير القدس في الحكومة الفلسطينية العاشرة

  12/6/2010قدس برس، 
 

  قرار إبعاد نواب القدس إجرامي: البردويل .66
دويل القيادي في حماس، قرار المحكمة الصهيونية بالمصادقة على وصف الدكتور صالح البر: غزة

وقال في  .إبعاد  المقدسيين باإلجرامي والعنصري، مؤكداً عدم االعتراف بشرعية القرار الصهيوني
هذا القرار يؤكد تورط الكيان : نسخةً منه" المركز الفلسطيني لإلعالم"تلقى ) 6-20(تصريحٍ اليوم األحد 

، مضيفاً أن مثل هذا التوجه يعنى أن هناك غطاء ودعماً "ل القوانين والقيم اإلنسانية والدوليةفي معاداة ك
واتهم سلطة فتح  بالتواطؤ على  المقدسيين والتعاون والتنسيق مع االحتالل، مما يساعد  .أمريكياً

  .االحتالل على االستفراد ب اإلسالميين في القدس وعلى األحرار والشرفاء
  20/6/2010، قدس برس

  
  قرار إبعاد نواب القدس يأتي في سياق الحرب على المدينة: الجهاد .67

المتعلق  قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتبرت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين: القدس المحتلة
من يأتي في سياق الحرب على المواطنين بهدف إفراغ المدينة المقدسة " بإبعاد  المقدسيين عن مدينتهم

  ".سكانها
استكمال لسياسات "الحركة على لسان أحد قيادييها في مدينة القدس المحتلة على أن القرار هو ت وشدد

الصمود في وجه السياسات العنصرية الصهيونية "إلى  أهالي القدس ، داعياً"هدم المنازل في وادي سلوان
وانتقد القيادي ف مواقف  ".المي في القدسالتي تغذيها العقيدة المتطرفة والمعادية للوجود العربي واإلس

ضعف "، مشيراً إلى "باإلعالمية فقط"السلطة الفلسطينية إزاء ما يجري في القدس، واصفا هذه المواقف 
تباطؤ العرب وعجزهم " ، مستهجناً في الوقت ذاته"الدعم الحقيقي لصمود المقدسيين في المدينة المحتلة

  ".ح التوغل الصهيوني واليهودي ضد المقدسيين والمقدساتعن اتخاذ أي جهد حقيقي لكبح جما
  20/6/2010قدس برس، 

 
  الفصائل الفلسطينية وشخصيات المجتمع تشارك في اعتصام تضامني مع  القدس .68
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شارك عشرات  من حركة حماس وشخصيات المجتمع المحلي وقيادات  :)وكاالت (–أحمد ربيع  - غزة
 اعتصام تضامني مع  المقدسين المهددين باإلبعاد من قبل السلطات من الفصائل الفلسطينية في غزة، في

  .اإلسرائيلية
  24/6/2010الشرق، الدوحة، 

  
  حماس تدعو لنصرة نواب القدس المبعدين .69

دعت حركة حماس إلى هبة جماهيرية خاصة في الضفة : عبد الرؤوف أرناؤوط، بارعة ياغي: دمشق
واعتبرت حماس . بعاد وحماية المدينة المقدسة من خطر التهويدالغربية لنصرة نواب القدس المهددين باإل

في بيان وزعه المكتب اإلعالمي للحركة أمس في دمشق، أن اعتقال سلطات االحتالل النائب محمد 
 يعد جريمةً جديدة ضد سكان القدس ،أبوطير كتوطئة إلبعاده، وإبعاد  الثالثة اآلخرين عن القدس

ودعت الحركة جامعة الدول . من حلقات تهويد المدينة بتفريغها من أهلهاورموزها السياسية، وحلقة 
ولجم االحتالل عن , العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي إلى التحرك العاجل لوقف إبعاد  األربعة

  .االستمرار في مشاريعه التهويدية وتفريغه مدينة القدس من أهلها
  4/7/2010الوطن أون الين، السعودية، 

  
  ملفي القدس وإبعاد  الى محادثات مع األحمد تطرقت ال:  حمدانأسامة .70

بنتائج االجتماع " قدس برس"كشف القيادي في حماس أسامة حمدان في تصريحات خاصة لـ: بيروت
أرجو أن : "عزام األحمد قبل أيام في العاصمة اللبنانية بيروت، وقال" فتح"الذي جمعه بالقيادي في حركة 

بي الذي تفضل به عزام األحمد بشأن اللقاء الذي جمعنا مؤخرا في بيروت صدى يكون للكالم اإليجا
  ".فتح"داخل مؤسسات حركة 

لقد تطرق حديثنا إلى أربع ملفات، أولها المسار السياسي والمفاوضات غير المباشرة، وقد أكدنا " وأضاف
 ـ أوباما، حيث أن المطلب في حماس أنها لم ولن تنجز شيئا للشعب الفلسطيني، ال سيما لقاء نتنياهو

اآلن هو الذهاب إلى مفاوضات مباشرة، وهناك ضغوط حملها ميتشل من أجل مطلب المفاوضات 
المباشرة في ظل استمرار االستيطان والتهويد وإبعاد ، وهذا مأزق نرى نحن أنه ال بد من مواجهته في 

  ".سطيني موحدإطار إعادة النظر في عملية التسوية بالكامل وفي إطار موقف فل
وأشار حمدان إلى أن محادثاته مع األحمد تطرقت أيضاً إلى ملفي القدس وإبعاد  وملف الحقوق المدنية 

لقد تطرق حديثنا إلى وضع القدس وما : "للفلسطينيين في لبنان، باإلضافة إلى ملف المصالحة، وقال
إلصالح والتغيير، وهناك معلومات تتعرض له من عمليات تهويد ومنها إبعاد نواب التشريعي عن كتلة ا

متوفرة لنا جميعا عن أن هذا األمر هو جزء من خطة إسرائيلية كبيرة إلبعاد عشرات الفلسطينيين من 
األراضي المحتلة، ولذلك فإن رفض  األربعة اآلن لقرار اإلبعاد حتى وإن أدى إلى العودة للسجن، هو 

  ".مدينة ورجاالتها ورموزها وهويتهاليس دفاع عن حقوق فردية وإنما هو دفاع عن ال
وقد أكدنا أن المصالحة ضرورية لمواجهة تحديات االحتالل والتهويد واإلبعاد، وقد عبرنا عن : "وأضاف

موقف واضح بضرورة إنجاز المصالحة على أسس راسخة لتجاوز المآزق التي أطاحت باتفاقي مكة 
الذهاب " حماس"ة وأمنية حقيقية، وقد اقترحنا في وصنعاء، وأن تكون المصالحة عبارة عن شراكة سياسي

لتوقيع وثيقة تفاهمات فلسطينية تنجز توافقا بشأن النقاط العالقة في الورقة المصرية، وتصبح جزءا من 
المصالحة، وتكون برعاية وموافقة مصرية، وهذا موقف رحب به األحمد معنا، ونحن نأمل أن ينجح 

  ". فتح" حركة األحمد في الحصول على تأييد كم
  20/7/2010قدس برس، 
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  فصائل الممانعة أكدت دعمها للنواب المقدسيين المهددين باإلبعاد .71
أكدت فصائل المقاومة والممانعة الفلسطينية، على دعمها الكامل لنواب مدينة القدس ووزيرها السابق 

فضها التام وشجبها للسياسة المهددين باإلبعاد في خرٍق فاضح للقانون الدولي واإلنساني، مشددةً على ر
  . اإلسرائيلية القائمة على التهويد والتهجير واإلبعاد والتدمير واالحتالل واإلحالل وسرقة التاريخ واآلثار

واستهجنت تصريحات وزير األوقاف في حكومة رام اهللا محمود الهباش بدعوته لزيارة القدس بتأشيرة 
أن زيارة القدس بتأشيرة "وسف القرضاوي الذي أكد فيها إسرائيلية، ودعمت فتوى العالمة الدكتور ي

تحت حراب االحتالل وبتصريح منه هو شرعنة لهذا "، مؤكدةً أن زيارة القدس "إسرائيلية عار وحرام
  ".المحتل

  22/7/2010موقع فلسطين أون الين، 
  

   مجموعة الحكماءمناقشة قضية نواب القدس مع وفد : أسامة حمدان .72
 أول من أمس إلى دمشق بعد اطالعه  الدولي وصل وفد مجموعة الحكماء:ن الزعبي حسي–موفق محمد 

  مع قيادة حركة وأجرى محادثات .على األوضاع في قطاع غزة المحاصر، ضمن جولة في المنطقة
  . في دمشقحماس

ويرأس الوفد رئيسة جمهورية ايرلندا السابقة ماري روبنسون ويضم في عضويته رئيس الواليات 
حدة األميركية األسبق جيمي كارتر، واألمين العام المساعد السابق لألمم المتحدة األخضر اإلبراهيمي المت

وترأس وفد حماس خالل المحادثات رئيس المكتب السياسي للحركة خالد  .والناشطة الهندية أيال بات
 الخارجية في مسؤول العالقات ومشعل، وشارك فيها نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق،

  .حركة حماس أسامة حمدان وعضوى المكتب عزت الرشق، وسامي خاطر
أشار حمدان إلى، أنه تم خالل اللقاء لفت نظر وفد مجلس الحكماء إلى قضية نواب القدس الذين تسعي و

سلطات االحتالل إلى إبعادهم من المدينة وال يزالون يعتصمون في مقر الصليب األحمر الدولي في 
  . منذ مئة وعشرة أيامالقدس

واعتبر حمدان، أن زيارة الوفد إلى قطاع غزة ولقاءه بقيادة الحركة في دمشق هو خطوة تعبر عن إدراك 
كبير لدى القيادات والنخبة السياسية على المستوى الدولي ألهمية القضية الفلسطينية وأهمية إقرار 

إدراك القيادة السياسية والنخبة لدور ومكانة الخطوة تعبر أيضاً عن «: ، مضيفاً»الحقوق الفلسطينية
وتعكس إدراكاً لمكانة الحركة السياسية التي تتعزز رغم كل » حماس«المقاومة الفلسطينية والسيما حركة 

  .»محاوالت اإلطاحة بنتائج العملية الديمقراطية في فلسطين
  20/10/2010 أون الين، السعودية ، الوطن

  
  األقصىو الدفاع عن القدس عن طير سياسة عنصرية لن تثنينا إبعاد النَّائب أبو: حماس .73

أدانت حركة حماس بشدة، قراَر االحتالل الصهيوني القاضي بإبعاد النائب عن كتلة التغيير : دمشق
واإلصالح، في محافظة القدس، الشيخ محمد أبو طير، المعتقل في سجون االحتالل الصهيوني منذ أكثر 

  .من خمسة أشهر
نسخة منه أن هذا القرار تعسفي " المركز الفلسطيني لإلعالم"ت في تصريح صحفي مكتوب تلقى واعتبر

وأكِّدت  .عنصري، يسعى لتغييب رموز الشعب الفلسطيني المدافعة عن القدس والمسجد األقصى المبارك
وثباتًا، داعية برلمانيي أن سياسة االحتالل في اإلبعاد والتهجير لن تزيد الشعب الفلسطيني إالَّ صمودا 

وأحرار العالم والمنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف تنفيذ هذه القرارات الظالمة بحق نواب 
  .الشعب الفلسطيني، ولجم االحتالل الصهيوني عن االستمرار في انتهاكاته ألبسط حقوق اإلنسان

  8/12/2010المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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   القدسإسقاط حق اإلقامة عن نواب وزارة داخلية االحتالل للتراجع عن قرارعو يد" مركز القدس" .74

دعا مركز القدس للحقوق االجتماعية وزارة داخلية االحتالل إلى التراجع عن قرار سابق : القدس المحتلة
كانت قد اتخذته بحق عدد من النواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، ومن بينهم أيضاَ وزير شؤون 

وقال بيان صادر عن المركز أمس إن القرار بإسقاط حق اإلقامة  .القدس األسبق المهندس خالد أبو عرفة
عن هؤالء النواب باطل وغير قانوني، ويندرج في إطار استمرار سياسة حكومة االحتالل بتجريد مئات 

مستوطنين في قلب األسر المقدسية من حقها في اإلقامة في وقت تعزز فيه السلطات المحتلة وجود ال
 .األحياء الفلسطينية، كما تواصل سياسة هدم المنازل، في مقابل تكثيف البناء االستيطاني

  7/5/2010، السبيل، عمان
  

   من اتفاقية جنيف49يؤكد أن طرد نواب القدس محظور بموجب المادة " التجمُّع للحق الفلسطيني" .75
 عن استنكاره قيام سلطات االحتالل الصهيوني بسحب "التجمُّع للحق الفلسطيني"أعرب : القدس المحتلة

مدينة القدس المحتلة إلى  إسالميين في القدس، وطردهم من شرقي الهوية المقدسية من أربعة نواب
وفي  .محمد أبو طير، وأحمد عطوان، ومحمد طوطح، والمهندس خالد أبو عرفة: الضفة الغربية، وهم

من اتفاقية ) 49( إجراءات محظورة بموجب المادة ههذأن لتجمع  اذكرنسخة منه؛ " السبيل"بيانٍ وصل 
وضع حد ألعمال الترحيل غير القانوني "وطالب التجمع المجتمَع الدولي بالتدخل من أجل  .جنيف الرابعة

والتمييز العنصري الذي تمارسه سلطات االحتالل ضد المواطنين الفلسطينيين في األراضي المحتلة، 
  ".ر هذه الجرائم، وإعادة الحق لمن كان ضحيتها سابقًاوإلى منع تكرا

  10/6/2010، السبيل، عمان
  

   المقدسةةمدينال نوابقرار االحتالل إبعاد  بعد عشائر القدس تعلن عن وثيقة الرباط المقدسي .76
 ناجح .كشف رئيس قسم المخطوطات في المسجد األقصى المبارك د: قنا - الشرق، القدس المحتلة

 أمس في المسجد العمري ببلدة صور ن والدة وثيقة الرباط المقدسي، والتي أعلن عنها رسمياًع بكيرات،
وأكد الشيخ ناجح بكيرات أن سبب إصدار هذه الوثيقة هو قرار االحتالل بإبعاد أعضاء المجلس . باهر

ق قال بكيرات وعن أهداف الميثا. التشريعي عن مدينتهم المقدسة، والذي يعد إجراء غير قانوني وباطالً
في الوقت الذي تنتشر فيه مواثيق ألهل الباطل لطردنا من بالدنا قمنا بعملية نهضة من خالل وثيقة "إنه 

الرباط المقدسي للحفاظ على مجتمعنا المقدسي، ولنشد من أزره وصموده، ألن هذا العام هو عام الصمود 
ر القدس وافقت على هذه الوثيقة وسيتم وأوضح بكيرات أن جميع عشائ". والتحدي بالنسبة للمقدسيين

  .تعميمها على أهل القدس وفلسطين
  19/6/2010الشرق، الدوحة، 

  
  إبعاد النواب المقدسيين عملية تطهير عرقي: حناعطا اهللا المطران  .77

دعا المطران عطا اهللا حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس، لوقفة جادة للتصدي : القدس المحتلة
 . أن قضية القدس هي قضية أمةقات السياسية، ولسياسة تضييق الخناق على سكان القدس، معتبراًللمالح

 .وأضاف المطران، في مقابلة صحفية في أعقاب الزيارات التضامنية لعائلتي المعتقلين أمير مخول ود
نية التي عمر سعيد، ولنواب القدس الذين يواجهون خطر اإلبعاد عن مدينتهم، أن السياسات الصهيو

تالحق سعيد ومخول هي ذاتها التي تحاول إفراغ مدينة القدس من سكانها الفلسطينيين وتمارس تطهيرا 
وشدد المطران على أن أعداء الصهاينة ليسوا أعداءنا، فهم أشقاؤنا وأبناء شعبنا وأبناء  .عرقيا ضدهم

قوانين االحتاللية الذي يعتبر وأكد المطران ضرورة النضال من أجل مكافحة هذا البند من ال .أمتنا
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التواصل العربي تهمة أمنية، ورفع هذه القضية لكافة المحافل الدولية، وكشف القناع الزائف المسمى 
  ."الديمقراطية الصهيونية"

وعن إبعاد نواب القدس من مدينتهم، اعتبر المطران أن الحديث يدور عن تطهير عرقي بكل ما في 
يعتبر مالحقة سياسية ضد الناشطين الوطنيين في القدس، ومحاوالت إلجهاض الكلمة من معنى، كما أنه 

  .العمل الوطني
  22/6/2010، السبيل، عمان

  
   يتضامنون مع نواب القدس المهددين باإلبعاد48  الـفلسطينيو .78

ية ، زيارة تضامن48نظمت سكرتارية لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي الـ: الناصرة، القدس المحتلة
للنواب المقدسيين الذين تنوي سلطات االحتالل إبعادهم عن المدينة، في مقر خيمة االعتصام التي أقامها 

أكد رئيس لجنة المتابعة محمد زيدان أن  و.النواب األربعة في مقر الصليب األحمر الدولي في القدس
ضية مركزية، وأن لجنة المتابعة اجتماع لجنة المتابعة السابق فجر الموضوع محوالً قضية اإلبعاد إلى ق

مشددا على : ال تعول على العدالة اإلسرائيلية وستواصل نشاطها المشترك مع اللجنة لمقاومة قرار اإلبعاد
نؤكد تضامننا مع النواب المقدسيين ونرفض السيادة : " ألهالي القدس ونوابها، وقال48 دعم فلسطيني الـ

ما شدد المتحدثون خالل الزيارة على إصرارهم لمقاومة اإلبعاد وعلى ، في"اإلسرائيلية في القدس المحتلة
استمرار تحدي قرار اإلبعاد وصمودهم في القدس، وعلى مواصلة العمل على كافة األصعدة، وبينوا أنهم 
توجهوا لألمين العام لألمم المتحدة لمعالجة القضية وإرغام السلطات اإلسرائيلية بالتراجع عن قرارها 

  .الجائر
  6/7/2010الدستور، عمان، 

  
   نواب القدسوقف قرار إبعادالعمل على لصليب األحمر باالحملة الفلسطينية الدولية تطالب  .79

 عن النواب المختطفين رئيس اللجنة الدولية لإلفراج طالبت الحملة الفلسطينية الدولية :قناوكالة  –رام اهللا 
 في األحمرالمقدسيين المعتصمين في مقر الصليب  جاكوب كلينبرغر بحماية النواب األحمرللصليب 

واستنكرت الحملة الدولية في رسالة سلمتها لمدير مقر  . اختطافهمأو محاولة للمساس بهم أيةالقدس ومنع 
 في األحمرالصليب األحمر في قطاع غزة اقتحام القوات اإلسرائيلية يوم الثالثاء الماضي لمقر الصليب 

 مراعاة لحرمة المؤسسة الدولية ومحاولة االعتداء عليهم أيصام النواب دون القدس ومداهمة خيمة اعت
 ضرورة العمل الفوري على وقف القرار اإلسرائيلي أمست الحملة في بيان لها أكدو .واختطافهم

 األحمرودعت اللجنة الدولية للصليب  . النواب المقدسيين الثالثة والوزير السابقبإبعادالعنصري والجائر 
 والعمل على تنسيق الجهود مع الجهات الدولية للحيلولة دون اإلبعاد تحمل مسؤولياتها تجاه قضية إلى

 . غير القانونياإلبعادالنواب عنوة فضال عن الضغط على الحكومة اإلسرائيلية لوقف قرار  اختطاف
 في األحمرب  خيمة االعتصام المقامة في مقر الصليأمس القوات اإلسرائيلية اقتحمت مساء أنيذكر 

 األحمد عن القدس واعتقلت رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام باإلبعادالقدس تضامنا مع النواب المهددين 
  .  عنهاإلفراجلعدة ساعات قبل 

  8/7/2010 الدوحة، الوطن،
  

  لنواب القدس المهددين باإلبعاد" البطولي"رابطة علماء فلسطين تثمن الموقف  .80
اء فلسطين عن دعمها الكامل للنواب المقدسيين المهددين باإلبعاد عن مدينة  عبرت رابطة علم:رام اهللا

القدس المحتلة، مؤكدة على ضرورة تضافر مختلف الجهود لنصرة بيت المقدس والمرابطين فيها، داعية 
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جاء ذلك خالل اتصال هاتفي أجراه . إياهم إلى مواصلة الثبات والصمود في مواجهة قرارات االحتالل
  .م ياسين أمين سر الرابطة، مع خالد أبو عرفة وزير شؤون القدس السابق، والنائب أحمد عطون نسي.د

من جانبه، شكر أبو عرفة رابطة علماء فلسطين على دعمها لنواب القدس وصمودهم، داعياً إياها إلى 
 التضامن وإقامة استمرار التواصل مع نواب المدينة المقدسة، مبيناً أن الجمعة القادمة ستشهد المزيد من

أكد النائب عطون تمسك نواب القدس بموقفهم الرافض لقرار االحتالل و. الصالة في خيمة االعتصام
  .باإلبعاد عن المدينة، مطالباً باستمرار الدعم الشعبي والرسمي لمواجهة االحتالل

  8/7/2010قدس برس، 
  

  مع نواب القدسشخصيات إسالمية ومسيحية ويهودية في خيمة االعتصام تضامناً  .81
اجتمعت بعد ظهر أمس في القدس المحتلة شخصيات أسالمية ومسيحية :  أحمد رمضان-رام اهللا 

ويهودية في خيمة االعتصام التي أقيمت في مقر الصليب األحمر في القدس تضامنا مع النواب المقدسيين 
ات يهودية يسارية مناصرة وشارك في اللقاء التضامني شخصي .المهددين باألبعاد من المدينة المقدسة

للقضية الفلسطينية، إضافة إلى عدد من اليهود المتدينين المنتمين لجمعية ناطوري كارتا المعادية 
 األبعادوألقيت عدة كلمات في هذا اللقاء التضامني أكدت على الرفض المطلق لسياسة  .للصهيونية

  .ن المدينة المقدسةوالتضامن الكامل مع النواب المعتصمين المهددين بالطرد م
وأكد الجميع على أن الديانات التوحيدية الثالث ترفض الظلم والعنصرية وانتهاكات حقوق اإلنسان 
 وبالتالي فإن إجراءات سلطات االحتالل مرفوضة من قبلها جملة وتفصيال ألنها تحمل في طياتها انتهاكاً

  . في اإلقامة في مدينتهم المقدسة في حق الفلسطينيين خطيراً لحقوق اإلنسان ومساساًواضحاً
  9/7/2010، بيروت، المستقبل

  
   نواب مقدسيينأربعة دمشق ينددون بقرار إبعاد فيالجئون فلسطينيون  .82

، نفذ "مؤسسة أحرار للدفاع عن األسرى في السجون الصهيونية"بدعوة من :  جانبالت شكاي-دمشق 
 أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر في عشرات الالجئين الفلسطينيين في سورية أمس، اعتصاماً

 من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني من مدينة 4دمشق، تنديدا بقرار الحكومة اإلسرائيلية إبعاد 
ورفع المعتصمون األعالم الفلسطينية ورايات فصائل المقاومة، وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل  .القدس

ا حمل المشاركون الفتات رسمت عليها صور النواب األربعة وكتبت عليها إللغاء القرار اإلسرائيلي، كم
  ."لنقف صفا واحدا ضد سياسة إبعاد النواب األسرى"عبارات تدعو لمواجهة سياسة اإلبعاد منها 

  14/7/2010الراي، الكويت، 
  

  طردلنواب المقدسيين المهددين باللوفد الطوائف المسيحية في القدس يقوم بزيارة تضامنية  .83
 وفد يمثل الطوائف المسيحية في القدس بزيارة تضامنية أمس قام صباح :إبراهيم كامل –القدس المحتلة 

 وزير القدس السابق ونواب القدس المهددين بالطرد من المدينة المقدسة والمعتصمين في باحة مقر إلى
طااهللا حنا رئيس أساقفة وتقدم الوفد المسيحي المقدسي كل من المطران ع .الصليب األحمر في القدس

سبسطية للروم األرثوذكس، وقدس المتقدم في الكهنة األب األيكونوموس جبرائيل، وقدس األب 
والقس نعيم عتيق من الكنيسة األسقفية . األيكونوموس فرح بدور راعي الطائفة األرثوذكسية في القدس

طيني في القدس والناشطة المقدسية نورا  برنارد سابيال النائب الفلس.ومدير مؤسسة السبيل في القدس ود
  .كارمي وعدد من شخصيات القدس المسيحية

 العنصرية التي تستهدف اإلجراءاتوشدد المطران عطااهللا حنا في كلمته على أهمية التصدي لهذه 
وقال نحن نتضامن معكم ونتبنى  . والمسيحي في مدينة القدساإلسالميالحضور العربي الفلسطيني 
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ضيتكم هي قضية حق وهي قضية شعب يريد البقاء في مدينته ولم ولن يتخلى عن هويته قضيتكم وق
 رسالة تضامن من كافة كنائس ومسيحيي إليكمأننا ننقل . العربية الفلسطينية ودفاعه عن قدسه ومقدساته

سطيني في  وهي تؤكد بأن الفلواإلنجيلية األرثوذكسية والكاثوليكية استثناءالقدس، من كل الكنائس بدون 
 هو في بيته وفي أرضه وفي المدينة التي وإنما عن مدينته  هو ليس غريباً كان أم مسلماًالقدس مسيحياً

  . ووطنياًوإنسانيايمانيا إ إليهاينتمي 
  .كما ألقى القس نعيم عتيق كلمة تضمنت عبارات التضامن مع نواب القدس وكلمة أخرى للنائب سابيال

مديرة مؤسسة الصليب األحمر في القدس بربارة في مكتبها حيث شكروا منظمة ومن ثم قام الجميع بلقاء 
عاد وثمنوا موقف رئيسة مكتب المنظمة في ب شخصيات القدس المهددة باإلالحتضانهاالصليب األحمر 

  . المتضامنة مع شعبنا الفلسطينياإلنسانيةالقدس على مواقفها 
  17/7/2010الرأي، عمان، 

  
  دسيين يسلمون رسالة إلى األمين العام لألمم المتحدة النواب المقأهالي .84

 قام أهالي النواب المقدسيين ووزير شؤون القدس السابق صباح الثالثاء :عهود محسن -السبيل 
  . باالعتصام أمام مقر األمم المتحدة في مدينة القدس المحتلة03/08/2010

اعتصامه بالصليب األحمر في القدس المحتلة من جانبه أكد النائب المهدد باإلبعاد أحمد عطون من مقر 
أن هذه الرسالة مناشدة حية لضمائر العالم اإلنساني الذي يدعي التمدن والتحضر، ويقبل بالرضوخ 
للعنصرية والهمجية الصهيونية، وبأن يكون طرفاً في ظلم الشعب الفلسطيني، وتشتيت شمل عائالته، 

  . الفاشية التي تعدت في وحشيتها ظلم النازية والفاشيةوتقطيع أوصالها خدمةً لألطماع الصهيونية
وقد تجمع أطفال النواب وزوجاتهم وآباؤهم وأمهاتهم، باإلضافة لشخصيات اعتبارية ووطنية، في 
مقدمتهم حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح أمام مقر األمم المتحدة الكائن في جبل 

وجهة إلى األمين العام لألمم المتحدة للمستشارة القانونية للممثل الخاص المكبر، وقاموا بتسليم رسالة م
  .لألمين العام لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط روبرت ِسري

وقد قامت الطفلة آسية خالد أبو عرفة نيابة عن عائالت النواب والوزير بتسليم الرسالة الموجهة إلى 
  .ة بان كي مون، والتي تطالبه بالتدخل الفوري والعاجل إلنهاء معاناة النواباألمين العام لألمم المتحد

  4/8/2010، السبيل، عمان
  

   وشعبياً رسمياً جماهيرياً تشهد التفافاً"الشيخ جراح" االعتصام في خيمة .85
تشهد خيمة اعتصام النواب المقدسيين ووزير شؤون القدس السابق :  جمال جمال-القدس المحتلة 

 صمين في مقر الصليب األحمر الدولي بالقدس لليوم الخامس والثالثين على التوالي حضوراًالمعت
 السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان أمس، حيث قام  واسعاً وشعبياًجماهيريا رسمياً

قف النواب في بزيارة خيمة االعتصام والتأكيد على موقف بالده الثابت والمؤازر للقضية الفلسطينية ولمو
وأضاف السفير أن قضية النواب والوزير السابق تمثل صورة  .وجه القرار اإلسرائيلي القاضي بإبعادهم

وقد استفسر النواب . مصغرة عن قضية القدس بكل تفاصيلها إبعاداً وتهجيراً وحصاراً وتشتيتاً للعائالت
 أن ما يشاع في اإلعالم حول من السفير المصري عن صحة الرئيس مبارك حيث طمأنهم وأكد لهم

  .صحته ما هو إال تشويش وانشغال إعالمي ال أكثر
من جهته أكد مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر والذي رافق السفير على ضرورة ثبات 

  .المقدسيين في أماكن رباطهم
  5/8/2010الدستور، عمان، 
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   باإلبعاد نواب القدس المهددينمعاعتصام تضامني مسيحي  .86
اعتصم العشرات من رجال الدين المسيحي وأبناء الطوائف المسيحية الفلسطينيين في : وكالة قنا –القدس 

 مع وزير شؤون القدس السابق ونواب القدس اإلسالميين باحة كنيسة القيامة في القدس أمس، تضامناً
الدين المسيحي بإقدام االحتالل على وندد رجال  .المهددين باإلبعاد من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي

  .طمس معالم تاريخية مسيحية في بلدة عين كارم المجاورة للقدس
إننا هنا لكي نتضامن مع شخصيات القدس "وقال مطران الروم األرثوذكس في القدس عطا اهللا حنا 

صاء والتغريب معبرين عن رفضنا لسياسات اإلق.. المهددة باإلبعاد السيما النواب والوزير السابق
القدس قبلتنا ومعراجنا إلى السماء، وهي "، وتابع حنا "وإضعاف الحضور الفلسطيني في المدينة المقدسة

مكان بركة وتقديس وعبادة، ولذلك فإننا نقول إنه ال يجوز أن يعامل الفلسطيني في القدس وكأنه غريب، 
 وطالب المطران حنا بإلغاء القرارات ".فالفلسطيني في القدس هو في مدينته وفي بلده وفي مقدساته

فنواب القدس والوزير السابق يجب أن يبقوا "المجحفة بحق الشخصيات المقدسية المهددة باإلبعاد، مضيفا 
في القدس، فهي مدينتهم وليسوا غرباء عنها وال يجوز أن يبعدوا عن أسرهم وعن منازلهم، فهذا تصرف 

  ".غير إنساني وغير أخالقي
  16/8/2010وحة، العرب، الد

  
   إبعاد النائب أبو طير استمراراً لتهويد القدسيعدالطيبي  .87

الصهيوني أحمد الطيبي، رئيس كتلة الموحدة والعربية " الكنيست"قال النائب العربي في : الناصرة
إمعان صهيوني بمخالفة "للتغيير، إن إبعاد النائب المقدسي المنتخب محمد أبو طير عن مدينة القدس هو 

تكثيف الجهود المحلية والعالمية إللغاء القرار، وكذلك لتصعيد المعركة ضد "، داعياً إلى "لقانون الدوليا
وشدد الطيبي، في  ".النية بابعاد النواب الثالثة االخرين الذين انتخبوا بشكل ديموقراطي من قبل شعبهم

بلدهم طبقا لكل المواثيق موجودون في "، على أن أبو طير والنواب )أمس(تصريح صحفي نشر مساء 
أن : وأضاف الطيبي ".الدولية، وأن وجود االحتالل الصهيوني في القدس هو غير شرعي وليس العكس

 هو تفريغ المدينة من فعالياتها القيادية، واستمراراً لمشروع تهويد القدس، حيث تستمر اإلبعادهدف "
  ".مستعمرين يهود مكانهم وإسكانالخطط االستيطانية لطرد المقدسيين من منازلهم 

 12/12/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  دين اعتزام االحتالل إبعاد نواب عن القدست العربيةالجامعة  .88
إبعاد نواب فلسطينيين عن القدس     " إسرائيل"دانت جامعة الدول العربية قرار       : الخليج، وكاالت  -القاهرة  

ووصف قطاع فلسطين واألراضـي العربيـة        .وقراطيةالمحتلة، ووصفته بأنه يمثل ضربة قاصمة للديم      
يمثل ضربة قاصمة للديموقراطية وتحديا صـارخا للقـانون   "المحتلة بالجامعة في بيان أمس  القرار بأنه  

وطالبت الجامعة اللجنة الرباعية واألمين العام لألمـم المتحـدة وكافـة             ".الدولي والتفاقية جنيف الرابعة   
ية المعنية التي تابعت وأشرفت على االنتخابات الفلسطينية بحماية الديموقراطية          الهيئات والمنظمات الدول  

  .على التراجع عن هذا التصعيد الخطير " إسرائيل"والتدخل إلرغام 
  21/6/2010، الخليج، الشارقة

  
  قرار االحتالل إبعاد نواب القدستدين منظمة المؤتمر اإلسالمي  .89

نظمة المؤتمر اإلسالمي أمس قرار سلطات االحـتالل اإلسـرائيلي          أدانت م : ، وكاالت "الخليج "- بيروت
من مدينة القدس، فيما اعتبـر رئـيس مجلـس          " حماس"إبعاد أربعة برلمانيين فلسطينيين ينتمون لحركة       

  .جديد" إسرائيلي"النواب اللبناني نبيه بري إبعاد النواب الفلسطينيين األربعة بمثابة عدوان 
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يشكل اعتداء على   "ظمة أكمل الدين إحسان اوغلو في بيان أمس إن قرار االحتالل            وقال األمين العام للمن   
المنهجيـة المتواصـلة    " اإلسـرائيلية "حرية وحقوق نواب الشعب المنتخبين، ويندرج في إطار السياسة          

والمتصاعدة لتفريغ القدس من أهلها، وتهجيرهم من مدينتهم سعياً لتهويدها وتغييـر معالمهـا وواقعهـا                
ووجه األمين العام للمنظمة رسائل عاجلة إلى عدد من المسؤولين الدوليين يحثهم فيهـا علـى                ". سكانيال

  .التدخل لثني سلطات االحتالل عن قرارها ومنعها من االستمرار في انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي
  22/6/2010، الخليج، الشارقة

  
  ضية النواب الفلسطينيين المبعدينبري يطالب االتحادات البرلمانية بمتابعة ق .90

اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، ان القرار اإلسرائيلي الذي أمهل أربعة نوابـا فلـسطينيين حتـى                  
الثالث من تموز لمغادرة القدس، يمثل عدواناً على الحق االنساني للفلسطيني في االقامـة فـي أرضـه                  

 العدو شل المجلس التشريعي الفلسطيني التي بدأت        ويخالف أبسط قواعد حقوق االنسان ويستكمل خطوات      
ودعا بري االتحاد البرلماني الـدولي الـى متابعـة قـضية النـواب               .باختطاف عدد كبير من أعضائه    

  الفلسطينيين، واالتحاد البرلماني العربي واتحاد برلمانات الدول االسالمية الى اعتماد هذه القضية
  22/6/2010، السفير، بيروت

 
   تدين إبعاد نواب القدس "الوفاء للمقاومة" كتلة :لبنان .91

 انه من واجب الكتل النيابية على اخـتالف توجهاتهـا، التعـاطي اإليجـابي                كتلة الوفاء والمقاومة   رأت
المسؤول مع مسألة الحقوق المدنية واإلنسانية لالجئين الفلسطينيين في لبنان، تحت سقف الدستور اللبناني              

وطالبت بالضغط على الكيان الصهيوني لفك الحصار عن غزة وأهلهـا           . ق الوطني وروح االلتزام بالوفا  
وعدم ربطه بأي قضية أخرى، وأدانت عمليات اإلبعاد التي هددت أخيرا نوابا مقدسـيين أعـضاء فـي                  
المجلس التشريعي الفلسطيني، داعية البرلمانات العربية واإلسالمية والدولية التخاذ مواقف عملية شاجبة            

  . ذا المجالفي ه
 24/6/2010، السفير، بيروت

 
   القدس نواببحق قرار اإلبعاد الذي صدر يديناناألسد والعاهل األردني  .92

ـ                بلـورة  "أكد الرئيس السوري بشار األسد والعاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني على ضرورة العمل لـ
دم في الجهود السلمية وتقوض فرص      موقف دولي لمواجهة سياسات الحكومة اإلسرائيلية التي تعيق اي تق         

لن تشهد االستقرار اال بتحقيق     "وأكدا ان المنطقة    . في منطقة الشرق األوسط   » التوصل الى السالم الشامل   
بحثا في تطورات األوضاع    "وزاد البيان انهما     ."سالم عادل وشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية       

الخطوات التي تستهدف تغيير الحقائق على األرض وتفريـغ         في األراضي الفلسطينية المحتلة خصوصاً      
القدس من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين، ودانا قرار اإلبعاد الذي صدر بحكم النواب األربــعة               

الرئيس األسد والملك عبد اهللا على ضـرورة العمـل لبلـورة            "وشدد  . "وهدم المنازل السكنية في القدس    
ت الحكومة اإلسرائيلية التي تعيق أي تقدم في الجهود السلمية وتقوض فرص            موقف دولي لمواجهة سياسا   

ضرورة تكثيف العمل لرفع الحصار الالإنـساني       "وأكد الجانبان   . "التوصل الى السالم الشامل في المنطقة     
  ."المفروض على غزة والضرورة الملحة لتحقيق المصالحة بين الفلسطينيين

المنطقة لن تشهد االستقرار اال بتحقيق سالم عادل وشـامل          " تأكيدهما ان    ونقل البيان عن األسد وعبد اهللا     
على أساس قرارات الشرعية الدولية يضمن إعادة كل الحقوق ألصحابها الشرعيين وانسحاب إسـرائيل              

  ."من األراضي العربية المحتلة
 25/6/2010، الحياة، لندن
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   القدسن أربعة برلمانيين مبعادإقطر تدين عمليات الهدم و .93

أعربت دولة قطر عن إدانتها لقرار الحكومة اإلسرائيلية بهدم          :وكاالت،  محمد جمال  - عواصم،  الدوحة
 منزال بالقدس الشرقية وإبعاد أربعة برلمانيين فلسطينيين من مدينة القدس باعتباره قرارا غير شرعي               22

جاء ذلك فى تـصريح لمـصدر       . نسانيويشكل انتهاكا خطيرا ألحكام القانون الدولي والقانون الدولي اإل        
وطالب المصدر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته       ".قنا"مسؤول بوزارة الخارجية لوكالة األنباء القطرية       

 لوقف هذه الممارسات واإلجراءات أحادية الجانـب        "إسرائيل"واتخاذ موقف حازم وصريح للضغط على       
لممارسات في األراضـي الفلـسطينية المحتلـة واتخـاذ          في القدس الشرقية وكافة أشكال االنتهاكات وا      

  . اإلجراءات الالزمة إلنهاء الحصار الظالم على قطاع غزة
 25/6/2010، الشرق، الدوحة

  
 

  هو حلقة من حلقات العنصرية من القدس بطرد أربعة نوابالقرار اإلسرائيلي : مفتي لبنان .94
السالم مع إسرائيل وهم، وأن التعايش معها "ني، أن أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قبا

مستحيل، ألنها محتلة ألرض فلسطين العربية، وأن المنطقة ستبقى تعيش في فوضى وحروب ما دام 
الشعب الفلسطيني خارج أرضه، ومحروما من حقه في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس 

ار الصهيوني القاضي بطرد أربعة نواب في المجلس القر"ولفت في تصريح أمس، الى أن  ".الشريف
التشريعي الفلسطيني من مدينتهم ومنازلهم في القدس هو حلقة من حلقات العنصرية الصهيونية المتمادية 

  ".في احتالل األرض، وطرد الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه، وتغيير التاريخ والجغرافيا
احتضان الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني " والمجلس النيابي إلى دعا الحكومة اللبنانيةمن جهة أخرى و

المقيم موقتا على األراضي اللبنانية، ومساعدته على الخروج من حياة البؤس والحرمان الذي تعيشه 
  ".المخيمات الفلسطينية

  26/6/2010، المستقبل، بيروت
  

  د تضامنه معهم لدى السلطة الفلسطينية يزور نواب القدس ويؤكالمصريالسفير  .95
أكد السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان بـأن قـضية نـواب القـدس                : القدس المحتلة 

هي سياسية محضة وليست قانونية، وهي كـذلك ال تخـص           "المهددين باإلبعاد من قبل سلطات االحتالل       
  ".فصيالً وإنما تستهدف القدس وسكانها وشخصياتها

احمـد عطـون ومحمـد    : المصري خالل زيارته التضامنية للنائبين المقدسيْينجاءت تصريحات السفير   
طوطح والوزير السابق للقدس المهندس خالد أبو عرفة؛ المهددين باإلبعاد عن مدينة القدس المحتلة فـي                

  .خيمة االعتصام بمقر اللجنة الدولية للصليب األحمر بحي الشيخ جراح وسط مدينة القدس المحتلة
، مـشدداً علـى أن      "تبذل جهوداً خاصة إلحباط وإلغاء قرار اإلبعـاد       "السفير عثمان بأن مصر     وأضاف  

، وأكد "كارثية وتهدف أول ما تهدف إلى تفريغ المدينة المقدسة من شخصياتها      "قرارات اإلبعاد عن القدس     
  .أهمية تضافر الجهود إلحباط هذه القرارات
أول زيـارة   "المصري على زيارته ولفتته الطيبة، مؤكداً أنها        وفي رده، شكر المهندس أبو عرفة السفير        

، وأشار إلى أن قضيتهم هي قضية المواطنين المقدسيين بالدرجـة األولـى؛ الـذين               "تضامنية من سفير  
  .يتعرضون ألبشع الممارسات العنصرية والضاغطة لطردهم وتهجيرهم من مدينتهم المقدسة

لشخصيات االعتبارية بالصعود الى داخل مقـر اللجنـة الدوليـة           من جهة ثانية، قام السفير المصري وا      
للصليب األحمر لالطمئنان على النائب محمد طوطح الذي يرقد على سرير المرض من وعكة صـحية                
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ألمت به يوم أمس، كما اجتمع السفير عثمان مع السيدة بربرة مسؤولة الصليب األحمر وشـكرها علـى                  
خالل اللجنة الدولية للصليب األحمر لمنع تنفيذ قرارات اإلبعاد وإعـادة           مواقفها، ثم طالبها بالضغط من      

  .هويات النواب المنتخبين
  7/7/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  االحتالل ينفذ جرائم عنصرية ضد سكان القدس لجعلهم أقلية: "منظمات عربية من أجل القدس" .96

، بكل المؤسسات التي تعمل بالتوافق واالنسجام مع "منظمات عربية من أجل القدس" أهابت شبكة :القدس
البرلمان الشعبي العربي وشبكاته الدولية بالعمل على محاصرة سياسة سلطات االحتالل العدوانية 

وقالت في بيان لها أمس وصل  .وإفشالها قبل أن تلقي بالمنطقة كلها في أتون حروب ومعاناة ال حد لها
 خاطبت منظمات حقوق اإلنسان الدولية، للضغط على االحتالل للتخلي عن نسخة منه، إن الحملة" السبيل"

وطالبت  .سياساته العنصرية المخالفة لكل قواعد القانونين الدولي واإلنساني وشرعية األمم المتحدة
أعضاء الشبكة بمخاطبة اللجنة الدولية للصليب األحمر في سويسرا وفي القدس، حيث يعتصم النواب 

  .، لمقاومة اإلمالءات، والقيام بواجبها في حماية الشعب الفلسطيني تحت االحتاللالفلسطينيون
. ..مواصلة سلطات االحتالل قيامها بالحفر تحت المسجد األقصى وحوله، وبناء الكنس"  البيان إلىأشارو

اد وقد استطاعوا، حتى اآلن، إخراج أو استبع. وهم في سبيل ذلك يحاولون تهجير سكان القدس نفسها
وهم اآلن، في تنفيذ سياساتهم، يعمدون للتعرض إلرادة المقدسيين .  ألف مقدسي من المدينة100

، كما لو لم يكونوا 2005الديمقراطية، وذلك بإبعاد نوابهم الذين انتخبوهم في االنتخابات الماضية سنة 
 على خططها بتهجير أن هذه الخطوة من قوات االحتالل تأتي كمؤشر"وأكد البيان  "...يمثلون شعبهم

وسلطات االحتالل هنا تتبع سياسات معلنة تهدف لخفض نسبة . المقدسيين خارج أرضهم ومنازلهم
  .في السنوات القليلة القادمة% 12إلى % 34الفلسطينيين في المدينة المقدسة، كما يعلنون، من 

  7/7/2010السبيل، عمان، 
  

  اإلبعادالمهددين بالمقدسيين  امن مع النوابيتض يرفض القرار اإلسرائيلي واألردنيالسفير  .97
 لدى السلطة الفلسطينية يحيى القرالة االربعاء خيمة اعتصام النواب فـي الـصليب              األردنيزار السفير   

االحمر في حي الشيخ جراح للتضامن معهم ونقل موقف الحكومة االردنيـة وتـضامنها مـع قـضيتهم                 
حق الفلسطيني بشكل عام ولحق المقدسيين بشكل خاص، مؤكدا         وشدد القرالة على دعم االردن لل      .العادلة

على رفض االردن الحازم لالجراءات االحتاللية الهادفة الى تهجير الشعب الفلسطيني بشكل عـام عـن                
ونقل القرالـة موقـف      .وطنهم والمقدسيين اسالميين ومسيحيين منهم بشكل خاص عن مدينتهم المقدسة         

ع الفلسطينيين ودعمهم للفلسطينيين الرجال الذين لم يقهروا يوما وسيفوتون          االردن حكومة وقيادة وشعبا م    
  .الفرصة على االحتالل بتنفيذ مخططاته في مدينة القدس وغيرها من المدن

من جانبهم شكر النواب السفير على زيارته وموقفه الداعم وسلموه رسالة للملك االردني عبد اهللا الثـاني                 
  .جدات حول قضيتهمفيها تفصيل عن آخر المست

  15/7/2010، القدس العربي، لندن
 

   نواب مقدسيينأربعة" إسرائيل"رئيس مجلس األعيان يدين إبعاد : األردن .98
بإبعاد أربعة من نواب المجلس     " إسرائيل"دان رئيس مجلس األعيان طاهر المصري قرار        :  بترا –عمان  

جريمة جديدة في سلسلة جرائم االحتالل ضـد        التشريعي الفلسطيني عن مدينة القدس المحتلة، واعتبرها        
ـ    .مدينة القدس وأهلها   اليوم الخميس إن القرار اإلسرائيلي يمثل تحديا صـارخا  ) بترا(وقال في تصريح ل

لجميع الشرائع والمواثيق الدولية، واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على الدولة المحتلة النقل القـسري               
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المحميين أو نفيهم من األراضي المحتلة إلى أراضي دولة االحـتالل أو            الجماعي أو الفردي لألشخاص     
  .إلى أراضي أي دولة أخرى

  6/8/2010، السبيل، عمان
 

   هو تنفيذ لسياسة التهجير القسري القدسإبعاد النواب و1650القرار رقم : الجامعة العربية .99
ا لسياسة اإلبعاد التي تنتهجها سلطات      جددت جامعة الدول العربية إدانتها ورفضه     :  القاهرة -محمد عادل   

االحتالل اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين، مؤكدة أنها تولي أهمية قصوى لقـضية المبعـدين الفلـسطينيين،               
  .وترفض سياسة اإلبعاد بحق أبناء الشعب الفلسطيني

ارات واعتبرت الجامعة العربية في بيان لها أمس أن ما تطبقه إسرائيل من إجراءات وتـسنه مـن قـر                  
 والقرار الخاص بإبعاد النواب المقدسيين      1650وأوامر عسكرية وآخرها األمر العسكري العنصري رقم        

المنتخبين هو تنفيذ لسياسة التهجير القسري المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في األراضي الفلـسطينية              
ت الدولية وخاصـة اتفاقيـة      المحتلة وانتهاك صارخ من سلطات االحتالل اإلسرائيلي للمواثيق واالتفاقيا        

 بشأن حماية األشخاص المدنيين وقت الحرب، والتـي تحظـر علـى دولـة               1949جنيف الرابعة لسنة    
  .االحتالل إبعاد المدنيين عن أرضهم بشكل فردي أو جماعي
 رسالة إلى كالوس شبرايرمان      عمرو موسى  وقال إنه وفي ضوء ذلك وجه األمين العام للجامعة العربية         

ثة الصليب األحمر الدولي في القاهرة تضمنت الدعوة للتدخل لوضع حد لإلجراءات التعـسفية              رئيس بع 
والقوانين العنصرية المتواصلة التي تمارسها سلطات االحتالل اإلسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلـسطيني             

  .وق اإلنسانوالتي تنتهك فيها جميع قرارات الشرعية والقوانين واالتفاقيات الدولية ذات الصلة بحق
وأوضح البيان أن قضية المبعدين ستكون أحد العناصر األساس التي سيتضمنها مشروع القرار الخـاص               

 المقرر  134بقضية فلسطين الذي سيصدر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية              
لة إلى وزير شؤون األسـرى       سبتمبر المقبل، الفتا إلى أن األمين العام للجامعة وجه رسا          16عقدها في   

والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية بهذا الشأن كما سبق أن طرح موضوع اإلبعاد مـع جـورج                 
  ." يوليو الماضي18ميتشل المبعوث األمريكي لعملية السالم في الشرق األوسط خالل زيارته للقاهرة في 

  13/8/201، عكاظ، جدة
  

  لى دعمهمإدعو ت بصمود نواب القدس وتشيد" نجماعة اإلخوان المسلمي: "األردن .100
 أشاد المراقب العام لجماعة االخوان المسلمين الدكتور همام سعيد بثبات نواب القدس ووزيرهـا               :عمان

السابق المعتصمين في مقر البعثة الدولية للصليب األحمر لليوم الخامس والتسعين احتجاجاً علـى قـرار                
  .االحتالل ترحيلهم من مدينتهم

أعرب في اتصال هاتفي اجراه مع النائب أحمد عطون والوزير السابق خالد ابو عرفـة اليـوم عـن                   و
 .اعتزازه بجهادهم وصمودهم في مواجهة االحتالل،ونقل اليهم تحيات ابناء الحركة االسالمية في االردن            

كـام  وأكد سعيد وقوف جماعة االخوان المسلمين الى جانب المعتـصمين الـذين صـدرتهم بحقهـم اح                
اشار سعيد الى انه سـيخاطب       و .جائرة،معرباً عن استعداد الجماعة تقديم كل ما من شأنه دعم صمودهم          

رئيس مجلس االعيان طاهر المصري ورؤساء البرلمانات العربية واالسالمية لحضهم علـى مناصـرة              
  .قضية نواب القدس العادلة

  5/10/2010، السبيل، عمان
  

  إبعاد نواب القدس تدعو لوقف أوروبيةبرلمانية  .101
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طالبت النائب السابق لرئيس البرلمان األوروبي البرلمانية لويزا مـورجنتيني المجتمـع الـدولي               :غزة
واالتحاد األوروبي وكافة المؤسسات البرلمانية والحكومية التي تنادي بحقوق اإلنسان واحترام الـشرعية             

إلبعاد الصهيوني بحق النواب المقدسيين، وإنمـا       الدولية، باتخاذ مواقف عملية، ليس باإلدانة فقط لقرار ا        
باتخاذ إجراءات واقعية لوقف السياسة الصهيونية، وإلغاء قرار الطرد ووقف مصادرة هويات المقدسيين             

  .وتحجيم نشاطهم
واستنكرت مورجنتيني، في رسالة وجهتها للحملة الدولية لإلفراج عن النـواب المختطفـين، الـسياسة               

يد من عدوانيتها كل يوم ضد الفلسطينيين في القدس، منددة بالممارسات االسـتيطانية             الصهيونية التي تز  
التي ينتهجها الكيان لطرد السكان األصليين للقدس بدءا بإبعاد النواب ومن ثم هدم المنـازل ومـصادرة                 
الهويات وطرد العائالت من منازلهم، ووعدت بالتواصل مع مختلف الشخصيات المسئولة والمؤسـسات             

  .في أوروبا للعمل على وقف تنفيذ قرار اإلبعاد غبر القانوني
  24/6/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  

  لورد بريطاني يطالب بالده بالعمل على وقف إبعاد نواب القدس .102
طالب عضو مجلس اللوردات البريطاني السيد أحمد نظير في رسالة وجههـا لـوزير الخارجيـة                : لندن

لوقف القرار غير القانوني، بحق نواب      " إسرائيل"غ الحكومة البريطانية بالضغط على      البريطاني ويليام هي  
  .المجلس التشريعي عن مدينة القدس

لقد تواصلت مع الحملة الدولية لإلفراج عن النواب المختطفين فيما يتعلق بقرار وزير             : " وأضاف اللورد 
قرار سحب هويـات النـواب المقدسـيين بعـد          ،  الذي قام بإصدار      "رون بار أون  "الداخلية اإلسرائيلي   

  ".مساومتهم بين االستقالة من المجلس التشريعي واإلبعاد
 وقال نظير في رسالته إن اتفاقية جنيف الرابعة تحَرم إبعاد الوزير والنواب المقدسيين الـذين يملكـون                 

 تحظـر تهجيـر الـسكان       حصانة برلمانية، وإن إبعادهم يمثل انتهاكاً واضحاً لالتفاقية المذكورة التـي          
كما طالب الحكومة البريطانية واالتحاد األوروبي وممثل اللجنـة الرباعيـة           . األصليين من مدينتهم قسراً   

  .للشرق األوسط بالتحرك الفوري لوقف هذا القرار 
  25/6/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  اد النواب المقدسييناألمم المتحدة تعبر عن قلقها من سعي السلطات اإلسرائيلية إبع .103

التقارير الواردة بإبعاد السلطات اإلسرائيلية ألربعة " تتابع عن كثب"قالت األمم المتحدة إنها : نيويورك
وعبر رتشارد ميرون، المتحدث باسم  .نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة القدس المحتلة

في الشرق األوسط روبرت سيري عن قلقه من هذا منسق األمم المتحدة الخاص المعني بعملية السالم 
نحن قلقون من كل التدابير التي يمكن أن تزيد من حدة التوتر في المدينة : "اإلجراء اإلسرائيلي وقال

ندعو "وأضاف ". والنتائج الواسعة لهذا القرار على السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة
  ". بموجب القانون الدوليإسرائيل إلى احترام التزاماتها

  3/7/2010قدس برس، 
  

  لوردات بريطانيا يتضامنون مع نواب القدس .104
، خيمـة   2010-7-9البريطانيين ظهر الجمعـة     " اللوردات"زار وفد من    :  محمد القيق  - القدس المحتلة 

  . اعتصام النواب اإلسالميين المهددين باإلبعاد أمام مقر الصليب األحمر في القدس المحتلة
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ـ           و إن وفـد   ": "فلـسطين أون اليـن    "قال وزير شؤون األسرى السابق المهدد باإلبعاد خالد أبو عرفة لـ
اللوردات كان يعد زيارته لالطالع عن قرب على أحوال مدينة القدس وتحديداً آثار القـرار اإلسـرائيلي        

ة أبرزها مع لجنة    ، موضحاً أنهم سيعقدون لقاءات مكثف     "المجحف بحق النواب المقدسيين والوزير السابق     
  . المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل

سيزور اللوردات منزل رئيس لجنة المتابعة العربية ومن المفترض أن يجتمعوا مـع سـالم               :" وأضاف
  ". فياض ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لالطالع على الوضع الفلسطيني عن قرب

ارة البريطانيين تهدف إلى بلورة الدور البريطاني للمساهمة في حل القـضايا            ولفت أبو عرفة إلى أن زي     
الفلسطينية وإرسال رسائل دولية للجهات المعنية، مبيناً أن اللجنة الوطنية لمقاومة اإلبعاد عقدت مـؤتمراً               
 صحفياً ومهرجاناً خطابياً عقب صالة الجمعة التي خطبها الشيخ كمال الخطيب نائـب رئـيس الحركـة                

قام وفـد   :" وتابع. اإلسالمية في الداخل المحتلة وأمها رئيس الهيئة اإلسالمية العليا الشيخ عكرمة صبري           
من الشبيبة األمريكية بزيارة خيمة االعتصام، وهم طلبة في جامعات أمريكية متخصصون في الدراسات              

  ".الشرق أوسطية
  10/7/2010، موقع فلسطين أون الين

  
   بوقف القرار"إسرائيل" نواب القدس غير قانوني ويطالب إبعاد  يؤكد أندولياالتحاد البرلماني ال .105

  صحافياً  التابعة التحاد البرلمانيين الدولي مؤتمراً     اإلنسانعقدت لجنة حقوق    :  زهير اندراوس  -الناصرة  
ئيلية  المحاوالت اإلسـرا   إلى المتحدة تطرقت من خالله      األممفي ختام جلسة هيئتها العامة التي عقدت في         

احمد عطون واحمـد    و ثالثة نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني وهم محمد ابو طير،            إلبعادالجارية  
  . خالد ابو عرفة وزير شؤون القدس السابق، وجميعهم من سكان مدينة القدسإلى باإلضافةطوطح 

د من اعضاء   تعرب اللجنة عن قلقها الشديد بخصوص وضع عد        : ما جاء في المؤتمر الصحافي     أهمومن  
 عـن قائمـة     2006) ينـاير (المجلس التشريعي الفلسطيني ومن ضمنهم نواب انتخبوا في كانون الثاني           

ابعاد النواب الثالثة   . وقد حصلت بعض التطورات التي نراها مؤسفة بشكل خاص        ... االصالح والتغيير 
تزامات إسرائيل وفقًا لوثيقة جنيـف  سيكون غير قانوني بناء على العديد من المعايير القانونية، ومنافيا الل          

ومواثيق حقوق االنسان والمواثيق االنسانية االخرى التي صادقت عليها إسرائيل وهـي            ) 1949(الرابعة  
. باالضافة، سيكون هذا االجراء قاسيا وغير انساني تجاه النواب وتجاه عائالتهم ومجـتمعهم            . طرف لها 

  .على وقف عملية التهجير حااللهذا السبب نحن نحث السلطات اإلسرائيلية 
 برلمانا، من بيـنهم الكنيـست       155كما جاء ان االتحاد البرلماني الدولي هو منظمة دولية سياسية تضم            

وكثيرا ما ساعدت لجنة الدفاع عن حقوق االنـسان التابعـة           . اإلسرائيلي والمجلس التشريعي الفلسطيني   
  .بالحصول على الحماية او التعويضللمنظمة اعضاء برلمان يخضعون لتهديدات مختلفة 

وجاء تصريح اتحاد البرلمانيين الدولي بخصوص اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في اعقاب توجه             
بواسطة مديرها العام، المحامي حسن جبارين والمحامي اسامة السعدي الذي يتولى المرافعة عن             ' عدالة'

  .ين بالتدخل الفوري لمنع قرار االبعادالنواب الفلسطينيين التحاد البرلمانيين مطالب
                جهت للسيد اندريس جونسون ان سحب االقامة وابعاد فلسطينيين من القدس بناءوجاء في الرسالة التي و

وفي حال المصادقة على هذا القرار سيسهل ذلك        . على معتقداتهم السياسية هو امر خطير وغير مسبوق       
  .ين من مدينتهمسحب االقامة وطرد المزيد من الفلسطيني

  20/7/2010القدس العربي، لندن، 
 

  من سكان القدس نواب ووزير أسبق ثالثةكارتر يدين قرار سحب هويات  .106
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دان الرئيس االميركي االسبق جيمي كارتر قرار السلطات اإلسـرائيلية          : أرناؤوط عبد الرؤوف    -القدس  
للجنة الرباعية الدولية الى التـدخل       نواب ووزير اسبق من سكان القدس الشرقية داعيا ا         3سحب هويات   

سحب حـق االقامـة مـن       "لوقف االجراءات اإلسرائيلية في القدس ووقف االجراءات ضد النواب وقال           
اعضاء المجلس التشريعي هو مثال اخر على السياسة اإلسرائيلية الرامية الى تغيير طابع القدس الشرقية               

  ".الفلسطينية من جانب واحد
 24/7/2010، األيام، رام اهللا

  
  وفد طالبي أوروبي يزور نواب القدس .107

 قام وفد من المتضامنين األجانب بزيارة خيمة االعتصام المتواصل مع النواب المقدسيين             :القدس المحتلة 
وأوضـح   .المهددين باإلبعاد في مقر الصليب األحمر الدولي في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة             

يضم طالباً جامعيين وممثلين عن مؤسسات أنه جاء لألراضي الفلسطينية ليطلع           المتحدث باسم الوفد الذي     
جئنا هنا لنتضامن مـع     : "وأضاف .على أوضاع الشعب الفلسطيني وما يعانيه بسبب االحتالل الصهيوني        

النواب البرلمانيين الذين انتخبوا من قبل شعبهم، ولنطلع عن كثب على معاناتكم بسبب القرار االحتاللـي                
  ".لجائر والقاضي بإبعادكم عن منازلكم في مدينة القدس، متمنين لكم مستقبالً أفضلا

 3/8/2010، السبيل، عمان
  

   النواب المقدسيينإبعادالنائبة البريطانية تونج تدعو كاميرون للتدخل لوقف  .108
 ديفيـد  ناشدت رئيس الحملة األوروبية النائب جيني تونج رئـيس الـوزراء البريطـاني           : القدس المحتلة 

كاميرون بالتدخل الفوري لوقف قرار االبعاد الصادر بحق ثالثة من النواب المقدسيين ووزير سابق فـي                
، مؤكـدة أن اختطـاف النـواب        "سرائيلعدم والئهم إل  "الحكومة العاشرة، والذين يعاقبون باالبعاد بحجة       

  .ابات شرعية شهدها العالم أجمعالفلسطينيين ومن ثم ابعادهم انما يهدف الى معاقبتهم بعد فوزهم بانتخ
وأبدت تونج في الرسالة التي وجهتها لرئيس الوزراء استيائها من رفض الحكومة دعم الديمقراطية فـي                
فلسطين، على الرغم من انتقادها فيما سبق ما تقوم به بعض الدول من انتهاك للديمقراطية فـي منـاطق                   

قوة على عكس ما يحدث في فلسطين والقدس على وجه          كثيرة من العالم، ومحاولة فرض الديمقراطية بال      
  .الخصوص

وقالت تونج ان ما يحدث في القدس من ابعاد وانتهاكات أنما هو مثال للنفاق العالمي واالزدواجيـة فـي                   
اذا وقفت حكومة االئتالف مكتوفة األيدي فـان        «:  على حد قولها، محذرة من مغبة ذلك بقولها        -التعامل  

  .» لن تتواني عن لعننا وكرهنا أكثر مما هو اآلنشعوب الشرق األوسط
 المتكررة بحق النواب المقدسيين، والعمل على       "إسرائيل"وطالبت تونج بأخذ مواقف عملية ضد انتهاكات        

  .مالحقتها وتجريم انتهاكاتها بحق القانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات األمم المتحدة
 11/8/2010، الحياة الجديدة، رام اهللا

 
  زور خيمة اعتصام النواب المقدسيين المهددين باإلبعادي وفد الحكماء .109

وفد الحكماء الدوليين برئاسة الرئيسة االيرلندية السابقة ماري روبنسون والرئيس األمريكي           زار  : سالقد
، 22/10األسبق جيمي كارتر والمناضلة الهندية في سبيل حقوق المراة ايال بهاتن مساء يـوم الجمعـة                 

والتقى الوفـد بـالنواب      .مة اعتصام النواب المهددين باالبعاد في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة           خي
أحمد عطون ومحمد طوطح إلى جانب الوزير السابق خالد أبو عرفة، حيث اطلعوهم على أبعاد قضيتهم                

إبعاد النواب أو معـاقبتهم     والمعاناة التي يالقونها نتيجة هذا القرار الذي يمثل خرقا للقانون الدولي سواء ب            
من خالل االختطاف رغم أنهم مثلوا الشعب في انتخابات حرة ونزيهة ومطابقة للقوانين الدولية المتعارف               
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وأكد وفد الحكماء بأنهم سيفعلون كل ما بوسـعهم إلبـراز معانـاة              .عليها والمعمول بها من كافة الدول     
قضايا القدس وإثارتها للمجتمع الدولي، من أجل فهـم         السكان في القدس، وسيبذلون كل ما بوسعهم لنشر         

  عدالة القضية التي يطالب يها الفلسطينيون
  22/10/2010، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  فعاليات أوروبية تزور خيمة اعتصام النواب المقدسيين المهددين باإلبعاد .110

 في خيمة اعتصام مع "إسرائيل"ـية ل اجتمع رئيس لجنة المقاطعة األوروب: كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
 .النائبين أحمد عطون ومحمد طوطح ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة المهددون باإلبعاد أمس

لجنة بير نيلورجن أن مقاطعتهم لالحتالل اإلسرائيلي جاءت بعد قناعتهم التامة بأن الوقال رئيس 
  .ني ومصادرة حقوقه وممتلكاتهاالحتالل يرتكب جرائم حرب تجاه الشعب الفلسطي

وضمن سياستهم الداعمة للشعب الفلسطيني ومناصرة قضاياه قام وفد كبير من المتضامنين النرويجيين 
وضم الوفد عدداً من السياسيين  .بزيارة خيمة اعتصام نواب القدس والوزير السابق المهددين باإلبعاد

ئح مختلفة في المجتمع النرويجي، حيث أعربوا عن ورئيسة بلدية باإلضافة إلى متضامنين يمثلون شرا
واستنكر  .وقوفهم إلى جانب النواب والوزير ومناصرتهم لقضيتهم العادلة في المكوث بين أهلهم وشعبهم

الوفد السياسة اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وخصوصاً في مدينة القدس، حيث اطلعوا عن كثب 
  .لشيخ جراح والعديد من أحياء مدينة القدسعلى بعض هذه االنتهاكات في حي ا

  7/11/2010الرأي، عمان، 
 

  توجد مخاطر تحيط بالنواب القدس: روبرت سري .111
أعرب مبعوث األمم المتحدة لعملية السالم، روبرت سري، عن قلقه إزاء إبعاد أبو طير خـارج                : رام اهللا 

م اإلسرائيلية تجاه النائب أبو طير وزمالئـه        مدينة القدس، ولفت النظر إلى المخالفة التي ارتكبتها المحاك        
وأشار المنسق الخاص في تقريره الموسمي الذي يسجل فيه خروقـات االحـتالل فـي القـدس               .النواب

واألراضي المحتلة إلى المخاطر التي تحيط بحقوق النواب من المقدسيين من تعد على حقهم الكامل فـي                 
وطالب سري الحكومـة    . نة التي ولدوا فيها وعاشوا حياتهم فيها      اإلقامة في المدينة المقدسة بصفتها المدي     

  .اإلسرائيلية باالمتناع عن اتخاذ أي خطوات استباقية بهذا الخصوص
  13/12/2010الشرق الوسط، لندن، 

  
  نواب حماس في القدس من األسر إلى الترحيل .112

  ياسر الزعاترة
س التشريعي أن يفعلوا من أجل نواب حماس ما الذي يمكن للرئيس الفلسطيني والسلطة العتيدة والمجل

الثالثة والوزير الرابع الذين قررت سلطات االحتالل إبعادهم عن مدينة القدس؟ ال شيء بالطبع غير 
  .تنديدات خجولة ال تسمن وال تغني من جوع

لك عندما وافقت السلطات اإلسرائيلية على مشاركة أهالي القدس في االنتخابات التشريعية، بما في ذ
حركة حماس، فقد فعلت ذلك كجزء من تسهيل تلك االنتخابات، فضال عن القناعة بضرورة أن يبقى 
سكان القدس جزءا ال يتجزأ من مواطني السلطة، تبعا لما يشكلونه من عبء ديمغرافي واقتصادي على 

 للسلطة ضمن 67االحتالل الذي قد ال يمانع في نقل بعض البلدات التي ألحقت بالقدس بعد احتالل عام 
  .مفاوضات الحل النهائي
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كان المخطط أن تفضي االنتخابات إلى فوز حركة فتح بقيادتها الجديدة، مع فوز معقول لحماس كي 
تكون شاهد زور على تمرير مشروع الحل االنتقالي بعيد المدى الذي طرحه شارون وأسس من أجله 

  ).السالم االقتصادي( حين سماه نتنياهو حزب كاديما، ثم حمل الحقا مسمى الدولة المؤقتة، في
ولما وقعت المفاجأة وفازت حماس التي دخلت في سياق اجتهاد سياسي لحماية برنامج المقاومة، تركز 
الجهد على جرها إلى ذات المربع، وصوال إلى إخراجها من باب االنتخابات الذي دخلت منه، وما إن 

ا الجندي شاليط، حتى تعرضت لحملة استهداف بشعة تضمنت نفذت عملية الوهم المتبدد التي اختطف فيه
تحويل نوابها في الضفة الغربية إلى أسرى في سجون االحتالل، وبالطبع لكي يجري تعطيل دورهم في 
المجلس التشريعي، وإال فهل كان عبثا أن يأخذ نوابها جميعا أحكاما في حدود األربعين شهرا كي 

  لالنتخابات الجديدة؟،يخرجوا بينما يجري االستعداد 
 بعد اعتقال النواب، فكان أن منح الضوء األخضر للسلطة 2007جاء الحسم العسكري منتصف حزيران 

كي تمارس عملية استهداف رهيبة لكل ما له عالقة بحماس من جهة، إلى جانب التحضير الجدي 
 له تسمية جديدة أطلقها لمشروع شارون ونتنياهو بإشراف الجنرال دايتون وتوني بلير، والذي صارت

  .السيد سالم فياض، وهي دولة األمر الواقع، وأحيانا مرحلة بناء المؤسسات تمهيدا إلعالن الدولة
اليوم يجري الضغط على حماس بشتى الوسائل، في غزة عبر الحصار، وفي الضفة عبر استمرار القمع 

وما يجري لنواب القدس هو جزء ال يتجزأ والمالحقة، ودائما من أجل أن تقبل الحركة بشروط الرباعية، 
من هذه الحملة، ولذلك ليس غريبا أن تتواطأ السلطة مع المسارين في آن، وبالطبع حتى تثبت للناس 
نظريتها حول تساوي الفريقين في رفض المقاومة، وفي القبول بالشروط الدولية، ولتأتي الحقا االنتخابات 

  .بها القديمالتي ينبغي أن تعيد األمور إلى نصا
خالصة القول هي أن ما يجري لنواب القدس، إنما يفضح المهمة التي وجدت من أجلها السلطة، وتاليا 
الهدف الذي من أجله تم تسهيل إجراء االنتخابات في كل المناطق ومن ضمنها القدس، وكذلك تسهيل 

ممثال في فرض االستسالم مشاركة حماس فيها، كما يفضح الهدف الذي يشتغل عليه القوم هذه األيام 
  .على حماس

كل ذلك يؤكد أن ما يذهب إليه بعض الموتورين من أن حماس قد تركت المقاومة وقبلت بما قبلت به 
  .حركة فتح ليس صحيحا، ولو صح ذلك لما احتاج القوم إلى هذا المسلسل من الضغوط

 اإلسرائيلي، كما أنها ترفض نبذ حماس اليوم تراكم قوة عسكرية في القطاع، وهو أمر محظور في العقل
المقاومة، في ذات الوقت الذي ترفض فيه االعتراف بدولة االحتالل، بينما يقول رئيس السلطة لقادة 

  المنظمات الصهيونية بأنه ال ينكر حق اليهود في أرض فلسطين، فهل يستويان مثال؟، 
ا يعبرون عن أمنياتهم وعقدهم أكثر من من هنا، فإن الموتورين الذين يتحدثون عن تساوي الطرفين، إنم

أما ملف القدس، . تعبيرهم عن الوقائع على األرض، ومسلسل األحداث يثبت ذلك لو كانوا يعقلون
فسيبقى الملف األكثر تفجيرا بين ملفات التسوية، وهو تحديدا الذي سيكشف سوءتها، وسيكون كفيال 

  ".ة مفاوضاتالحيا"بتفجير االنتفاضة الجديدة رغم أنف جماعة 
  21/6/2010الدستور، عمان، 

  
  لقسري لنواب القدس جريمة إسرائيليه أخرى فهل من موقف يمنع اإلبعادابعاد اإل .113

  علي أبو حبله
حكومة نتنياهو اليمينية العنصرية تؤكد مرة أخرى أنها تتقن التفنن بإصدار مشاريع قوانين جميعها تؤكد 

وها .. وقانون عزل األسرى الفلسطينيون وقانون حنين الزعبيعنصرية هذه الحكومة فمن قانون تامير 
  .هو قانون إبعاد الفلسطينيون عن القدس ألنهم نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني
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تلك القرارات واإلجراءات تؤكد عدم رغبة حكومة نتنياهو بتحقيق السالم والتجاوب مع عملية السالم 
ث جورج ميتشل الذي يقود مفاوضات غير مباشره بين وهي تضرب بعرض الحائط بجهود المبعو

  .الفلسطينيين واإلسرائيليين
إن قرار إبعاد المقدسيين يؤكد أن إسرائيل ماضية بتهويد المدينة المقدسة وهي غير عابئة بكل القرارات 

ر رقم الصادرة عن مجلس األمن واألمم المتحدة والتي جميعها ال تقر بأعمال وإجراءات إسرائيل فالقرا
 هذا القرار يأسف لعدم احترام إسرائيل لقرارات األمم 1971 أيلول سبتمبر 25 الصادر بتاريخ 298

 أعلن فيه 1980 حزيران 30 الصادر في 476المتحدة الخاصة بإجراءاتها لتغيير القدس والقرار رقم 
ى ضرورة حماية البعد بطالن اإلجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير طابع القدس حيث أكد القرار عل

الروحي والديني الفريد لالماكن المقدسة في المدينة والحفاظ على هذا البعد وأكد ذات القرار على 
 بما في ذلك القدس 67الضرورة الملحة إلنهاء االحتالل المطول لألراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 

التقيد بقرارات مجلس األمن والجمعية العامة وشجب بشده استمرار إسرائيل بصفتها القوة المحتلة رفض 
ذات العالقة وأوضح نص القرار أن جميع اإلجراءات واألعمال التشريعية واإلدارية التي اتخذتها 
إسرائيل القوة المحتلة والرامية إلى تغيير معالم مدينة القدس الشريف ووضعها ليس لها أي مستند قانوني 

ف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب كما تشكل عقبه جديدة وتشكل خرقا فاضحا التفاقية جني
  .أمام تحقيق سالم شامل وعادل ودائم في الشرق األوسط 

وعليه فان قرار إسرائيل القاضي بإبعاد نواب مدينة القدس والوزير السابق في الحكومة الفلسطينية خالد 
قرارات الصادرة عن مجلس األمن واألمم المتحدة، كما أبو عرفه هو قرار وإجراء باطل استنادا لتلك ال

أن إسرائيل نفسها كانت قد اعترفت بموجب اتفاقات أوسلو بإجراء االنتخابات في مدينة القدس حيث 
يختار المقدسيين نوابهم للتشريعي وموقف حكومة نتنياهو من نواب القدس يعتبر موقف عنصري يحمل 

مر الواقع على الفلسطينيين التهجير ألقسري للفلسطينيين من أماكن أبعاد خطيرة منها فرض سياسة األ
سكناهم وعدم قدرة الفلسطينيون من تمثيل أبناء شعبهم لتعرضهم للمالحقة واالحتالل وبالتالي ما يؤكد أن 
إسرائيل تحاول سحب بساط الشرعية عن احد أهم السلطات لدى الشعب الفلسطيني وهي السلطة 

  .د أن إسرائيل ترفض االعتراف واإلقرار بالحق الفلسطيني باالستقالل والحريةالتشريعية ما يؤك
وعليه فإن سياسة اإلبعاد ألقسري أمر خطير يمس حرية المواطن الفلسطيني ويعتدي على مواطنته األمر 
ة الذي يتعارض وتلك القرارات الصادر عن األمم المتحدة والتي ال تقر بمشروعية اإلجراءات اإلسرائيلي

ما يتطلب من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق اإلنسان للتحرك والتقدم بشكوى لمحكمة الجنايات الدولية 
للطعن بجريمة إسرائيل بسياسة اإلبعاد ألقسري وتعديها على الحقوق الوطنية الفلسطينية وانه واستنادا 

ن األساسي اإلسرائيلي  فإنه تضمن عدم االعتراف بالقانو1980 آب 20 الصادر بتاريخ 478للقرار 
بشان القدس ودعا البعثات الدبلوماسية إلى سحب ممثليها من القدس لحين االتفاق على حل نهائي مع 

 ووجه القرار لوما إسرائيل على القانون األساسي بشان القدس 67الفلسطينيين باعتبار القدس محتله عام 
القرار أن مصادقة إسرائيل على القانون ورفضها التقيد بقرارات مجلس األمن ذات العالقة وأكد 

األساسي تشكل انتهاكا للقانون الدولي وال تؤثر على استمرار انطباق اتفاقية جنيف الرابعة الموقعة في 
 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على األراضي الفلسطينية وغيرها من 1949 أغسطس 12

 تشرين 12 الصادر بتاريخ 672 وكذلك القرار 1967عام األراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ 
األول والذي أدان إسرائيل بأعمال العنف التي ارتكبتها في األقصى الشريف هذه القرارات في مجملها 
تؤكد على عدم قانونية أعمال إسرائيل، جميعها ومن ضمنها اإلبعاد القسري للنواب الفلسطينيون بالقدس 

لسلطة الفلسطينية التحرك وعلى كافة الصعد للوقوف في وجه اإلجراءات األمر الذي يتطلب من ا
اإلسرائيلية وإبطالها حيث يتطلب األمر انعقاد جلسة طارئة لمجلس األمن لوقف أعمال وإجراءات 
إسرائيل ومن الجامعة العربية للتحرك في وجه اإلجراءات اإلسرائيلية الهادفة لتفريغ القدس من مواطنيها 
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 ومن كافة القوى والمنظمات الدولية والحقوقية العمل لحماية حقوق المدنيين استنادا التفاقية وتهويدها
جنيف الرابعة، إن تنفيذ إسرائيل لقرارها يعد إجراء خطير ويجعلها في حال عدم مالحقتها ووقف 

جلس األمن إجراءاتها في التمادي بأعمالها هذه والتي تشكل خرقا فاضحا لكل القرارات الصادرة عن م
والجمعية العامة والسؤال هو أين المجتمع الدولي وأين أمريكا في مواقفها من حقوق اإلنسان تحريرا في 

21/6/2010.  
  21/6/2010موقع األقصى أون الين، 

  
  ستتبعها خطوات أكثر خطورة  النواب المقدسيين ظاهرة خطيرةإبعاد .114

  جميل السلحوت
 تمهيداً البعاده عن القدس، ولجوء ثالثة نواب مقدسيين الى مقر اعتقال النائب المقدسي محمد أبو طير

الصليب األحمر في القدس للحماية من االعتقال واالبعاد، ال يعطي اشارات واضحة بأن إسرائيل غير 
جادة في الوصول الى سالم عادل ودائم فحسب، بل يؤكد من جديد أن إسرائيل تريد حسم قضية القدس 

يعد األمر مقصوراً على االستيطان والتهويد وهدم البيوت، وسياسة التطهير العرقي من جانب واحد، فلم 
التي تمر بصمت منذ سنين من خالل قوانين جائرة في المدينة المقدسة، بل تعدتها الى العلنية في تنفيذ 

السكن في تل سياسة التطهير العرقي، فحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية التي تعتبر االستيطان في القدس ك
 فالنواب المقدسيون منتخبون –غير اليهود-أبيب، وتريد دولة يهودية نقية، تريد القدس نظيفة من األغيار

 إسرائيلية وعربية ودولية، وتميزت بالنزاهة –بطريقة ديمقراطية جرت بناء على ضغوطات أمريكية 
، بل هي جوهرة 1967لمحتلة عام بشهادة العالم أجمع، والقدس الشرقية جزء ال يتجزأ من األراضي ا

هذه األراضي حسب القانون الدولي، وقرارات مجلس األمن الدولي، وال يمكن تصور أي حل قادم بدون 
عودة هذه المدينة الى أصحابها الشرعيين، كونها العاصمة السياسية والدينية والثقافية والتاريخية للشعب 

  .الفلسطيني ولدولته العتيدة
يل التي لم تحترم يوماً القانون الدولي، وال قرارات مجلس األمن الدولي، وال قرار الهيئات غير أن إسرائ

الدولية المختلفة، تتصرف من جانب واحد وكأنها خليفة اهللا في األرض، وال دولة في الكرة األرضية 
 كمواطنين، حتى غيرها، وال حقوق انسان اال لليهود، وهي تتعامل مع المقدسيين الفلسطينيين كمقيمين ال

حصولهم على جنسية أخرى، وترحيلهم الى دولة الجنسية التي يحصلون عليها، غير أنها لم تكتف بذلك، 
بل تعدته الى طرد المقدسيين وفلسطيني الداخل اذا لم يعلنوا الوالء لدولة إسرائيل، انها تريد من 

 بأن إسرائيل ولية حياتهم ووجودهم، وإال ضحاياها الواقعين تحت احتاللها والمسلوبة حقوقهم أن يعترفوا
وقضية ابعاد النواب . فإنه ال مكان لهم في ديارهم التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم منذ آالف السنين

التي شكلتها حركة حماس في انتخابات " االصالح والتغيير"المقدسيين ليس ألنهم منتخبون في قائمة كتلة 
ألنهم مقسيون فلسطينيون، فهل تريد إسرائيل أن تكون مؤسسات السلطة بما  التشريعية، بل 2006العام 

  فيها المجلس التشريعي الفلسطيني، حسب المقاسات والمواصفات اإلسرائيلية؟
لمطالبتها بحقوق شعبها الفلسطيني، فهل التطرف " متطرفة"واذا كانت إسرائيل ترى في حماس حركة 

التي يتزعمها وزير خارجية إسرائيل ليبرمان حزب " رائيل بيتناإس"اإلسرائيلي مسموح به؟ وهل حزب 
معتدل ؟ وهل كان هناك اعتدال في تهديدات ليبرمان بقصف السد العالي واغراق مصر بمياهه وقصف 

  سوريا لدرجة تعيدها الى العصر الحجري ؟ 
 اعتدال في رؤية  في إسرائيل أحزاب معتدلة، وهل هناك– الطرد الجماعي –وهل أحزاب الترانسفير 
ومنعهم من تقرير مصيرهم واقامة " تحسين األوضاع االقتصادية للفلسطينيين " نتنياهو للحل بما يسميه 

  دولتهم المستقلة كبقية شعوب األرض؟ 
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وهل هناك اعتدال في مطالبة حماس باالعتراف بخارطة الطريق، وشروط الرباعية والمبادرة العربية 
  إسرائيل شروطاً أفرغتها من مضمونها؟ في نفس الوقت الذي تضع 

ان قضية محاولة ابعاد النواب المقدسيين الفلسطينيين عن مدينتهم ال تقتصر أسبابها على أنهم نواب عن 
حركة حماس، بل مقدمة لتفريغ القدس من مواطنيها الفلسطينيين، ولن يقتصر االبعاد في حالة تنفيذه 

 مقدسياً تمهيداً البعادهم، وبالتأكيد ستلحقها 315اعداد قائمة بأسماء عليهم، فقد تحدثت وسائل االعالم عن 
قوائم أخرى، فهل المقدسيون الفلسطينيون رهائن بأيدي إسرائيل؟ وهل يمكن الرهان على تحقيق نتائج 
ايجابية من المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل؟ وهل يمكن الرهان على نجاح مهمة المبعوث 

   ما دام لم يستطع الغاء قرار ابعاد أربعة شخصيات مقدسية؟ األمريكي ميتشل
وإسرائيل المعروفة بقدرتها على ادارة الصراع، وصرف األنظار عن القضايا األساسية في الصراع 
والمتمثلة باالحتالل، تريد تصدير أزمتها السياسية بعد اقتحامها في المياه الدولية ألسطول الحرية الذي 

اع غزة المحاصر، وما نتج عنه من قتل تسعة متضامنين أتراك، وتريد صرف جلب مساعدات لقط
األنظار عن قضية عدم جديتها في المفاوضات غير المباشرة، الى افتعال قضية ثانوية على أهميتها 

  . البالغة من خالل ابعاد مواطنين مقدسيين فلسطينيين
ي ومنظمات حقوق االنسان، والدول التي ومن حق االنسان أن يتساءل عن موقف الرأي العام العالم

تتشدق بالديمقراطية، وموقف دول الجامعة العربية، ودول المؤتمر االسالمي بهذا الخصوص؟ أفال 
تستحق هكذا قضية طلب اجتماع عاجل لمجلس األمن الدولي؟ أم أن قرارات الحكومة اإلسرائيلية قد 

  .أصبحت هي الشرعية الدولية
  3/7/2010، سلحوتجميل الموقع الكاتب 
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  عميرة هاس
وهو ان إسرائيل تعمل في طرد : لوال لحية محمد ابو طير الحمراء، لربما كان هذا نبأ ضئيل الشأن
  .أربعة فلسطينيين مقدسيين من انصار حماس عن مدينة مسقط رأسهم
أبو طير في .  مثل عصا مرتدة سياسية ثم من يرون الطرد اظهارا لموقف وطني فخور، لكن تبين أنه

في مقر الصليب االحمر في القدس الشرقية . المعتقل ألنه لم يترك القدس في التاسع عشر من حزيران
 خالد ابو عرفة، الذي كان في الماضي وزير شؤون القدس في حكومة اسماعيل هنية، –مكث رفاقه 

. د طوطح، ممثال قائمة اسالمية موالية لحماسواثنان من اعضاء المجلس التشريعي، احمد عطون ومحم
قبل أربع سنين سلبهم وزير الداخلية، روني بار اون من كاديما، مكانة السكان في القدس، بحجة أنهم 

بعد ذلك اعتقلوا وسرحوا . نقضوا أدنى قدر من واجب اخالصهم لدولة إسرائيل ومواطنيها وسكانها
  ".حدود إسرائيل"مون الخروج من وعرفوا انهم ماكثون غير قانونيين ملز

، بدأت وزارة الداخلية برئاسة حاييم رامون من حزب العمل وبعده الياهو سويسا من 1995 منذ نهاية 
مع انقطاع قصير في فترة نتان شرانسكي، وهذا (شاس، سياسة سلب مقام الساكن على نحو جماعي 

 رجال وامرأة، سلبتهم وزارة 4577 – 2008كان العدد القياسي في ). ايضا بعد نضال عام كثيف
  .الداخلية اإلسرائيلية في فترة مئير شتريت من كاديما حقهم في العيش في مدينتهم

 لكن سلب ثالثة اعضاء المجلس التشريعي والوزير السابق مقام الساكن يحطم أرقاما قياسية من نوع 
. ارية، مثل البقاء الطويل خارج المدينةحتى االن تم سلب الساكنية المقدسية على أساس ذرائع اد. جديد

تنبع هذه الذرائع االثمة من الحرية التي أخذتها إسرائيل لنفسها لتجري على سكان شرقي المدينة المحتلة 
أما . ، الذي يمنح مهاجرين من غير  اليهود في االساس رخصة البقاء"قانون دخول إسرائيل"والمضمومة 

  .عليهم" قدمت"إنها هي التي " قدوم إسرائيل"سكان شرقي القدس فلم يختاروا 
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حثت الواليات المتحدة واوروبا .  هذه أول مرة تسلب فيها إسرائيل الساكنية المقدسية بحجج سياسية
اصبحت مشاركة قائمة اسالمية موالية . 2006إسرائيل على تمكين الفلسطينيين من اجراء انتخابات في 

لكن في اللحظة التي فازت . تلك االنتخابات في ضمن القدس ايضالحماس احد الشروط المعروفة الجراء 
" يخدمون"فيها هذه القائمة في نصر كاسح، بدأت حملة معاقبة اعضائها، وعلى رأسهم المقدسيون كمن 

وأكثر ). وصفعة لمحمود عباس أيضا(هذا في حد ذاته، ذروة السخرية السياسية . في السلطة الفلسطينية
  . طلب إسرائيل أن يبين الواقع تحت االحتالل اخالصا للمحتل لئال يطردمن هذا سخرية فقط

اصبحت خيمة .  نجحت إسرائيل بأوامر الطرد التي وزعتها في توحيد الصفوف في الساحة الفلسطينية
. التقى عباس المرشحين للطرد مرتين. االحتجاج التي نصبها الثالثة في ساحة الصليب االحمر مقام حج

لكن في هذه االثناء اصبح التيار السياسي . ام هل سيتحقق وعده بازالة هذا القضاء الجائرستقول االي
ويعلم معارضون لد من التيار االسالمي . الخصم له مرة أخرى رمز النضال القومي والثبات الصلب

لي يطرد اليوم عن القدس من يوا.  ان إسرائيل تنشىء سابقة– السباب سياسية وثقافية –الفلسطيني 
حماس، وفي الغد، اذا انحلت السلطة الفلسطينية او جرؤت على رفض امالءات إسرائيلية، فسيكون 

بعد الرحلة ". نقض االخالص للمحتل"نشطاء معروفون من فتح هم الذين سيسلبون ساكنيتهم السباب 
 في حاوية البحرية والطرد عن الشيخ جراح والخطط الملكية في سلوان، هذا ثقاب آخر ترميه إسرائيل

  .وقود، سيصعب على صديقاتها ايضا تجاهله
  7/7/2010هآرتس 
  7/7/2010وكالة سما، 

  
  نواب القدس بين الترحيل والخذالن .116

 حسام بدران
يقف نواب القدس اإلسالميون في هذه المرحلة في مقدمة المدافعين عن القدس وفي الصف األول في 

حتالل ضد المدينة ومقدساتها وأرضها وتراثها وتاريخها مواجهة سياسة التهويد التي تمارسها دولة اال
 . ومعالمها وسكانها على حٍد سواء

فالصراع على القدس قديم قدم االحتالل رغم تغير أساليبه وتنوع أشكاله، وهذه الهجمة الموجهة اليوم 
ى ضد نواب القدس ووزيرها ال تستهدف أشخاصهم فحسب وإنما هي تنفيس عن الحقد الصهيوني عل
 . المشروع الذي يمثله هؤالء اإلخوة الكرام، وهي ضربة للشارع المقدسي الذي انتخبهم واختارهم لتمثيله

والمسألة ال تتعلق بنشاطات حالية للنواب والتهمة غير مرتبطة بفعاليات ميدانية وتحركات جماهيرية 
عقوبة بسبب الفوز في انتخابات ينفذها النواب اإلسالميون، بل هي محاكمة للفكر والمنهج والمبادئ وهي 

 فقد كانت نتائجها مفاجئة في كل المناطق الفلسطينية غير أنها كانت صدمة مدوية في القدس، – 2006
فقد أربكت االحتالل وقلبت حساباته رأساً على عقب، وهي من جهة أخرى نزلت كالصاعقة على رؤوس 

ين ظنوا أن القدس بأيديهم وأنهم يملكون مفاتيح أصحاب مشروع التسوية في الجانب الفلسطيني أولئك الذ
أبوابها وقلوب أبنائها، مما كان يسهل عليهم التنازل بما يتعلق بمستقبل القدس، وحسبوا أن كفوف 
المقدسيين األصالء ستصفق من أجلهم، ولذلك فإن النواب اإلسالميين في القدس يعيشون اليوم بين 

ين تراكمات سياسة التخاذل على الساحة الفلسطينية، فاالحتالل أقام طرقات سياسية الترحيل الصهيونية وب
دولته ابتداء على فكرة الطرد والترحيل، ومارس عملية إفراغ األرض من سكانها وشردهم والحقهم 
وضيق عليهم فقد أرادوها أرضاً بال شعب ومن اجل تطبيق هذا الشعار فقد استخدم المحتل كل أنواع 

دمير وهو بذلك ال يخالف الشرائع السماوية فحسب بل يتناقض مع الثوابت األساسية القتل والبطش والت
 . التي تعارف عليها البشر في حاالت الحرب والصراع
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وألن المحتل يدرك في قرارة نفسه أنه ليس أصيالً في هذه البالد وأنه بال جذور في هذه األرض، فقد 
 هذا األمر ضد األفراد والجماعات على حٍد سواء، واصل سياسة الطرد حتى في أوج قوته، واستعمل

وحسبنا أن نستذكر بعض النماذج خالل السنوات األخيرة، فمن إبعاد بعض قيادات االنتفاضة األولى إلى 
اإلبعاد الجماعي لقيادات حماس إلى مرج الزهور وكذلك مبعدي كنيسة المهد وقرار إبعاد أهل غزة 

 .  اإلصرار على إبعاد األسرى في صفقات التبادلالمتواجدين في أراضي الضفة، ثم
إن قرار إبعاد نواب القدس يعتبر مخالفة صريحة للقانون الدولي وضربة لكل مواثيق حقوق اإلنسان وفي 

 . مقدمتها حقه في اإلقامة في بلده وموطنه ومسقط رأسه
ف األوروبي ضعيفاً وإن صمت العالم على هذه الجريمة غير مبرر وغير مفهوم، فيما يظهر الموق

 . ومكشوفاً رغم الدعوات المتكررة هناك للحفاظ على حقوق اإلنسان وضمان عيشه بحرية وكرامة
إن محاولة االحتالل بتفريغ القدس من سكانها محكوم عليها بالفشل ألنها تتعارض مع واقع وجود 

ذور الفلسطينية في هذه البالد الفلسطينيين على األرض وتصادم ثوابت التاريخ التي تؤكد على عراقة الج
 . المباركة

أما الذي يضعف صمود المقدسيين عموماً نوابها على وجه الخصوص فهو ذلك الموقف الضعيف من 
جانب السلطة والتي تكتفي بتضامن باهت ال روح فيه، وتصر على االستمرار في الحلقة المفرغة 

ا حول جدوى المفاوضات وإذ ما كان األفضل أن المسماة مفاوضات، وهي تدير نقاشاً بينها وبين نفسه
 . تكون مباشرة أو غير مباشرة

إن هذه السياسة قد أثبتت فشلها الذريع بحيث أصبح من غير المنطق إتباعها، وعلى الرغم من أن القدس 
في هي جوهر الصراع بيننا وبين المحتل، وهي عنوان لصمود شعبنا وثباته، إال أنها ال تملك مكاناً يذكر 

سلم األولويات الفلسطينية وقد وصل األمر إلى درجة احتجاج بعض قيادات فتح على هذا الوضع 
واتهامهم للسلطة بالتخلي عن مسؤولياتها وواجباتها نحو القدس والمقدسات، أما الحل لهذه األزمة فهو 

عم للموقف بذل كل الجهود لدعم صمود سكان القدس ونوابها واالستمرار في حمالت التضامن والد
المميز الذي أظهره النواب وهناك ضرورة لترتيب تغطية إعالمية تناسب الحدث وتتابع التطورات 

 . وترصد ردود األفعال عليه
كما أن األمر يستلزم التوجه إلى منظمات حقوق اإلنسان الدولية كي تعلن عن مواقفها بشكل واضح ال 

 . يقبل التأويل
المحاكم الدولية لمحاسبة االحتالل على هذه االعتداءات المتكررة في حق والحاجة ملحة لرفع قضايا إلى 

 . أبناء الشعب الفلسطيني
 . أما أنتم يا نواب القدس ووزيرها فلكم اهللا وهو حسبكم من قبل ومن بعد

ثم أنتم في قلوب األمة كلها ومن خلفكم أحرار العالم، ويكفيكم أنكم تمثلون الحق والعدل والخير وأنكم 
واجهون الباطل والظلم والشر، وأن موقفكم هذا سوف يسجل في صفحات الصمود الفلسطينية وسوف ت

 . تتناقله األجيال القادمة
 وإن الفجر قادم ال محالة، وهي ساعات صبر ومحنة يتبعها الفرج والتمكين

  29/7/2010موقع نواب القدس، 
  

  الخيمة واألعمدة .117
 النائب محمد إسماعيل الطل

ة التي اتخذها نواب القدس ووزيرها السابق نجاحا بكل المقاييس، اختيار المكان ورمزيته، سجلت الخطو
ووفود التضامن التي تجاوزت المستوى الشعبي إلى المستوى الرسمي حيث زار الخيمة كثير من 

 .الشخصيات الرسمية على مستوى السفراء والنواب ورؤساء المؤسسات والشخصيات االعتبارية
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النجاح ملحوظا على مستوى الفعاليات والنشاطات، فقد نظمت الكثير من المسيرات وأم الخيمة كذلك كان 
كثير من الخطباء والمتحدثين، والنجاح أيضا كان بارزا وملحوظا في الحشد اإلعالمي، فقد كان جليا 

 أصبحت وواضحا اهتمام اإلعالم بكل مستوياته ووقوفه خلف قضية النواب وخطواتهم االحتجاجية حيث
خيمة االعتصام على كل لسان وفي كل بيت، فكان ما قام به نواب القدس ووزيرها يستحق منا كل تقدير 

 .وتأييد واحترام
غير أن القضية برمتها ينبغي أال ينظر إليها من هذه الزاوية فقط، وان كنا نؤمن بان كل ما جرى مهم 

ية أمر مطلوب وضروري، إذ ال يعقل أن يسلم النواب للغاية، فتصعيد االحتجاج ومقاومة اإلبعاد إلى النها
بقرار اإلبعاد دون اتخاذ ما يمكن من إجراءات، ودون القيام بما هو مطلوب من خطوات، وهذا ما فعله 
أحبابنا نواب بيت المقدس، فنجحوا بذلك أيما نجاح، واستطاعوا إعطاء القضية ما تستحق من أهمية وما 

ندرك أن للقضية متطلبات أكثر بكثير من نصب خيمة أو إلقاء خطبة أو القيام تتطلب من إجراء،غير أننا 
 .بفعالية

فمنذ الساعات األولى لبروز قضية اإلبعاد، وبدء اتخاذ اإلجراءات العملية لتنفيذها، كان لقاء النواب مع 
ة وخرجت تصريحات قيادة السلطة في رام اهللا، كان اللقاء على أعلى مستوى، وتكرر اللقاء بعد أيام قليل

كثيرة لتؤكد أن القضية قد حلت وان األزمة قد فككت، فقط بعض اإلجراءات الفنية بقيت إلغالق الملف 
 أمريكا وأوروبا -وإنهاء األزمة وأن هذا نتاج عمليات اتصاالت عالية المستوى بين القيادة والعالم 

 النائب أبو طير وأودع السجن وضيق على  لمنع اإلبعاد وإلغاء القرار، يوم أو يومين اعتقل-وغيرهما
اآلخرين حتى التجئوا إلى الخيمة وبدا واضحا أن شيئا مما ذكر سابقا لم يكن صحيحا، أو أن العدو 
ضرب كعادته بكل تلك االتصاالت عرض الحائط ولم يعبأ بها ولم يعطها أي اهتمام، وإزاء هذا التعنت 

ان ال بد أن تكون هناك مطالبة صريحة بالتراجع وان كان البد من موقف بحجم وخطورة القضية، ك
تكون االستجابة علنية ال لبس فيها، وكان ال بد من وضع ذلك كشرط أمام انطالق قطار المفاوضات 
المباشرة، وأن يضاف هذا الشرط إلى ما كان في جعبتنا سابقا من شروط كوقف االستيطان واالعتراف 

دولة وتحديد المرجعيات الثابتة ألي تفاوض، هذه الشروط التي تحدث بالحدود، وتثبيت القدس كعاصمة لل
عنها الكثيرون باعتبارها خطوط حمراء ال يمكن تجاهلها أو تجاوزها، هذه التي لو بقيت ثابتة صامدة 
ألمكن أن نضيف إليها ما نشاء، أما وقد تم تجاوزها والتنازل عنها فلم تعد هناك قاعدة مقبولة لالشتراط، 

تعد هناك أرضية قابلة للتعامل مع أي اشتراطات مهما كانت ضرورية، ومهما كانت خطورة التنازل ولم 
 .عنها

ال يمكن النظر إلى قرار إبعاد نواب الشرعية المقدسية بمعزل عما يجري للقدس منذ سنوات فالجميع 
، فأدى ذلك إلى يرى أن المدينة قد طوقت رقبتها بسالسل االستيطان المحكمة حتى اختنقت أو كادت

عزلها بشكل كلي عن محيطها، ال يدخل إليها إال بعض الفلسطينيين كحاالت إنسانية تمنح لهم تصاريح 
بقدر ال يكاد يكفي حاجتهم من الوقت، غالبا ما يكون للعالج أو ما شابه، وفي داخل القدس تتواتر 

 كل ذلك يأتي ضمن خطط األخبار عن حمالت مسعورة لجمعيات مشبوهة نشطت في شراء العقارات
مدروسة بعناية تهدف إلى تفريغ المدينة من أهلها وخلق الوقائع على األرض وفرض الحلول التي يراها 
العدو مناسبة، في ظل ما نرى من تردي ووهن في الموقف العربي، ناهيك عن تراجع الموقف 

طالق، مع إدراكنا أن قضية اإلبعاد الفلسطيني في كل مرة إلى ما بعد مربع البداية والى ما قبل خط االن
هي حلقة في سلسلة اإلجراءات الطويلة التي يقوم بها االحتالل تضاف إلى حلقات الحفريات، االستيطان، 
التهويد، هدم المنازل، منع تراخيص البناء، دعم المستوطنين الحتالل البيوت، ومع يقيننا أن خطورة هذه 

ون من السهل واليسير اقتالع المواطن الفلسطيني دون أن يلتفت الخطوة حال نجاحها تكمن في أنه سيك
 .إليه أحد أو أن ينشد إليه إعالم، أو أن يتخذ من أجله قرار
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 تقف خيمة االعتصام في باحة مؤسسة دولية مهمة، تواجه بإجراءات احتاللية تعتمد على عامل الوقت 
ة لم تعد من أولويات الطرف الفلسطيني وطول النفس، واغتنام الفرص، ويدرك العدو أن هذه القضي

الرسمي، وأن الموقف العربي بات غير مكترث بها، في ظل الحديث المتزايد عن دخول السلطة وبغطاء 
عربي إلى حرم المفاوضات المباشرة تاركا وراءه كل الشروط ومتخليا عن كل المطالب، وبدا الجانبين 

أي إجراء من شأنه منع اقتالع النواب من مساكنهم ومن العربي والفلسطيني عاجزين تماما عن اتخاذ 
مدينتهم، وال غرابة في ذلك إذ أصبح التخلي عن الشروط واالستجابة للضغوط سمة مالزمة للطرف 

 .الفلسطيني، وأصبح الغطاء العربي شماعة يعلق عليها ضعفنا وعدم قدرتنا على الثبات على المواقف
ث يجلس نتنياهو مستعدا الستقبالهم في ملعبه ووفقا لمطالبه، تبقى الخيمة اليوم ومع انقياد الجميع إلى حي

منصوبة تثور حولها رياح هوجاء تطمع في اقتالعها من الجذور وإزالتها من الوجود، ويبقى نوابنا 
ووزيرنا وشعبنا في القدس متشبثين بها، ونبقى نصرخ ونقول الخيمة منصوبة والوقفة مطلوبة لكن 

 .ة إلى دعائم بحاجة إلى مواقف بحاجة إلى أعمدةالخيمة بحاج
  15/8/2010موقع نواب القدس، 
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 النائب خالد سعيد
منذ أن بدأت مالمح المشروع الصهيوني تتضح إبان االحتالل العسكري االنجليزي لفلسطين، بدا جليا ما 

 الصهيونية عبر البحر إلى الموانئ الفلسطينية متزامنة مع تمهد به بريطانيا الستجالب موجات الهجرة
 . ألهل الوطن الفلسطيني إلى شتى البقاع المجاورة والبعيدة) الطرد واإلبعاد(سياسة النفي 

تمثل ) اإلعدام(ومن يراجع ملف االحتالل االنجليزي لفلسطين في عجالة يجد أن النفي والسجن والقتل 
يطاني، وفي المقابل كانت بريطانيا تسهل وتشجع الهجرة الصهيونية إلى ثالوث النهج العسكري البر

تفريغ األرض الفلسطينية من أهلها األصليين بشتى : أرض فلسطين، فالمعادلة االحتاللية واضحة
أرض بال : (وإحاللهم مكان الفلسطينيين لكي تتحقق مقولة) الصهاينة(الوسائل، وتوطين القادمين الجدد 

 ). أرضشعب لشعب بال
م برعاية هيئة األمم و مجلس األمن سارعت 1948وعندما سلمت بريطانيا أرض فلسطين للصهاينة عام 

العصابات الصهيونية في صنع المجازر والمذابح وطردت مئات اآلالف من الفلسطينيين وهدمت مئات 
نفي والطرد واإلبعاد، القرى والبلدات، فنشأت مشكلة الالجئين وهم المبعدون األكثر عددا في موجات ال

وظهرت المنافي والشتات ومخيمات الالجئين وبرزت األونروا، فاإلبعاد رديف الطرد والتهجير والنفي، 
 .فالالجئون هم مبعدون إبعادا مفتوحا

ومع أ ن القوانين الدولية تعارض سياسة اإلبعاد والطرد والنفي من الوطن إال أن الصهاينة مارسوا هذه 
القتل والسجن والنفي : ا أحد أبرز مقومات األساليب العدوانية الثالثة القديمة الجديدةالسياسة بصفته

وإذ يمكر بك الذين كفروا : ((وهي أحد أبرز ثالثة أساليب ذكرها القرآن الكريم إذ يقول). اإلبعاد(
 )).ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر اهللا واهللا خير الماكرين

ولو أنا كتبنا عليهم أن : (( اإلبعاد عن الوطن والمواطنين يكفي أن نتأمل قول اهللا تعالىوإلدراك خطورة
أي أن اإلخراج من الوطن قرين القتل ...)) اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إال قليل منهم

 .ووجهه اآلخر
 شيخ الجهاد الجزائري العالمة وقد مارست سلطات االحتالل الفرنسي هذه السياسة في الجزائر حتى قال

القتل : ال بد لكل حر مجاهد وداعية صادق أن يوطن نفسه للمخاطر الثالثة: (عبد الحميد بن باديس
ماذا يصنع : (وقديماً قال ابن تيمية شيخ اإلسالم في سجن القلعة حيث استشهد قال) والنفي والسجن

)) فرصة للعبادة والتأمل(وإن سجني خلوة  ) وة انطالق ودع(إن قتلي شهادة ونفيي سياحة : أعدائي بي
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والمتتبع لمواقف الحركة الفلسطينية تجاه سياسة اإلبعاد يرى إجماعاً رافضاً، وإن تفاوتت أساليب التعامل 
فهناك قلة اندمجت في المنافي وضعفت قضيتها، واألكثرية الساحقة بقيت . من قبل المبعدين أنفسهم

لوطن وتتجه إليه، وتحاول دخوله عبر العمليات الفدائية وغيرها، وهناك من متمسكة بحق العودة تنظر ل
م الذين كان موقفهم نقطة 1992ثبت وأصر على عدم مغادرة حدود الوطن كمبعدي مرج الزهور عام 

 .تحول إيجابية في مسيرة المقاومة والعودة وإفشال سياسة اإلبعاد
ة ضد اإلبعاد ولصالح العودة إال أن قرارا واحدا فقط نفذ ومع أ ن الهيئات الدولية أصدرت قرارات عديد

 الذي أصدره مجلس األمن لصالح مبعدي مرج الزهور وذلك بفضل صمود وتضحيات 799وهو القرار 
 .المبعدين ومساندة أنصار الحق

م ثم إبعاد رؤساء 1948وإذا استعرضنا أبرز محطات اإلبعاد نقف عند موجة التهجير الكبرى عام 
م وما بعدها وموجة إبعاد مرج 1988م وموجة اإلبعاد في االنتفاضة األولى عام 1976ديات عام البل

م وموجة االنتفاضة الثانية وأبرزها مبعدو كنيسة المهد الذين تشكل مأساتهم كارثة يمكن 1992الزهور 
 .!أن تصل إلى حد قضايا الحل النهائي؟

 أصبح قطاع غزة وجهتها بوصفه كياناً معادياً البد من إثقاله وأخيراً موجة اإلبعاد الحالية المعاصرة التي
بكل األعباء، وأصبح أهل القدس أبرز المستهدفين من اإلبعاد بوصف القدس محور الصراع ومركز 

 .القضية
إن موجة إبعاد المقدسيين عموماً والنواب والوزراء خصوصاً تمثل جزءاً من سياسة التهويد العنصرية 

وه عديدة كسحب الهويات وفرض الضرائب الباهظة وهدم المنازل واالستيالء على وهي وجه من وج
األحياء بالقوة ومنع ترميم البيوت، ومنع لم الشمل، وأحدها تخيير النواب والوزراء المقدسيين بين الهوية 

 ال يتجزأ؛ والبقاء في القدس أو العمل الوطني والصمود، فاختار المقدسيون كال األمرين معاً ألنهما حق
فالمواطنة والصمود ال ينفصالن، فعندما يختار شيخ األسرى المحررين النائب محمد أبر طير الصمود 
والبقاء في القدس بلده ووطنه فإن السجن يكون هو الحل الصهيوني، وعندما يقرر النائبان أحمد عطون 

ذ الصليب األحمر هو ومحمد طوطح والوزير خالد أبو عرفة أن يصمدوا يكون االعتصام في مال
 .األسلوب المتاح في المواجهة والمقاومة والبقاء

وعندما يتحول مقر الصليب األحمر في القدس إلى مزار إنساني وتعلو قضية إبعاد المقدسيين على كل 
األحداث يكون أسلوب المواجهة هو األمثل إلفشال السياسة الصهيونية، وعندها تصبح كل مجاالت 

عالم والحقوق والقانون والسياسة محلياً وإقليمياً ودولياً على المحك، فالمفاوض الفلسطيني الدبلوماسية واإل
والرباعيات الدولية واإلنسانية كلها موضوعة على المحك، كما هي الحال منذ بدأت قضية الالجئين عام 

تاح السالم فالقدس مف! فهل تستطيع إيقاف جريمة العصر؟ وهل تستطيع نصرة أهل القدس؟. م1948
وهي قلب فلسطين ورأس القضية الفلسطينية، وميزان الوعي الوطني واإلسالمي والتالحم . والحرب

اإلنساني الحر لنصرة النماذج المتجددة لتجارب أنبياء اهللا الذين تالحقهم سياسة الصهاينة، فأهل القديس 
اء يحيى وعيسى ومحمد عليهم جميعا اآلن يجسدون أشخاص األنبياء الثالثة مثاال وليس حصرا وهم األنبي

 .أفضل الصالة والسالم
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