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  القدس رسالة

 
 القدس مدينة ألخبار يومية نشرة

  والعلوم والثقافة للتربية الفلسطينية الوطنية اللجنة عن تصدر
  

  
  

 بضم األراضي الفلسطينية المحتلة لتوسيع " الليكود"لرئيس يدين قرار ا
 .المستوطنات غير القانونية

 رمبفعاليات احتجاجية متواصلة ضد قرار ت: القدس عشية العام الجديد. 

 قطر ترفض قرار الليكود بضم مستوطنات الضفة إلى إسرائيل. 

 حنا : ً  .للمظلومين دافعوا عن القدس وليكن انحيازكم دوما

  القدس الموحدة"الكنيست يوافق على قانون". 

 انتفاضة عاصمة فلسطين.  

  2017ألف مستوطن اقتحموا األقصى في  26نحو.  

  2017ألف طالب بالقدس نھاية  88نحو.  

 مھددة باإلغالق  ق القدس التاريخيةسواأ.  

 بينھم سيدة" عناتا"االحتالل يعتقل ثالثة مواطنين من : القدس. 

 رفض فلسطيني لقرار الليكود ضم الضفة والقدس . 
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  بضم األراضي الفلسطينية المحتلة لتوسيع المستوطنات غير القانونية" الليكود"لرئيس يدين قرار ا

  
انا غاشما على شعبنا وأرضه ومقدساته وما كان ليتخذ لوال الدعم األميركي القرار يمثل عدو: الرئيس
  المطلق

نحن بصدد اتخاذ قرارات ھامة بما في ذلك الذھاب للمحاكم الدولية واالنضمام للمنظمات : الرئيس
  الدولية لحماية حقوق شعبنا ومساءلة إسرائيل

  وفا 2018- 1-1رام هللا / فلسطينالقدس عاصمة 

س دولة فلسطين محمود عباس، اليوم االثنين، القرار العنصري الذي ّصوت عليه جميع أدان رئي
أعضاء الوزراء اإلسرائيليين في اللجنة المركزية لليكود لصالح ضم األراضي الفلسطينية المحتلة 

  .لتوسيع المستوطنات االستعمارية اإلسرائيلية غير القانونية

بوضع  2017في إسرائيل، بقيادة بنيامين نتنياھو، بإنھاء عام وأكد سيادته، أن قرار الحزب الحاكم 
، تقضي بإنھاء الوجود الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، 2018استراتيجية سياسية لعام 

وفرض مشروع إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية، بما في ذلك تصويت الكنيست اليوم على 
سي حول القدس، ھو بمثابة عدوان غاشم على الشعب الفلسطيني من القانون األسا 2تعديل المادة 

  .وأرضه ومقدساته

وأشار الرئيس إلى ان إسرائيل ما كانت لتتخذ مثل ھذا القرار الخطير، لوال الدعم المطلق من اإلدارة 
األميركية التي رفضت إدانة المستوطنات االستعمارية اإلسرائيلية وجرائم االحتالل المنھجية التي 

  .يرتكبھا ضد شعب فلسطين

وطالب سيادته المجتمع الدولي بالتحرك الفوري، لوقف ھذا العدوان الذي يقوده أعضاء االئتالف 
  .الحكومي المتطرف، على الحقوق الفلسطينية، وعلى قرارات الشرعية الدولية

مة يجب أن يكون ھذا التصويت بمثابة تذكير للمجتمع الدولي بأن الحكو: "وأضاف سيادته 
اإلسرائيلية، وبدعم كامل من اإلدارة األميركية، تواجه السالم العادل والدائم، وتسعى بشكل منظم 

  ."لتوطيد نظام الفصل العنصري في كل فلسطين التاريخية

وأكد سيادته أن الجھود اإلسرائيلية المتعمدة لقتل فرص السالم سيواجھھا شعبنا بصمود أكبر وتصميم 
ن على أرضنا، متمسكين بحقوقنا الوطنية التي لن نتنازل عنھا مھما كان حجم وثبات، وسنبقى صامدي

  .العدوان أو شراسته

لم يقبل أي شعب في العالم على نفسه أن يعيش كالعبيد، وإن الشعب العربي : "وختم سيادته بالقول
، بما 2018الفلسطيني لن يكون أول من يفعل ذلك، ولذلك فنحن بصدد اتخاذ قرارات ھامة خالل عام 

في ذلك الذھاب إلى المحاكم الدولية واالنضمام إلى المنظمات الدولية واتخاذ جميع الوسائل القانونية 
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من أجل حماية حقوق شعبنا ومساءلة إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، على انتھاكاتھا الجسيمة 
  ."والمنھجية للقانون الدولي، وإعادة النظر في االتفاقات الموقعة

  

  فعاليات احتجاجية متواصلة ضد قرار ترمب: القدس عشية العام الجديد

 راسم عبد الواحد -وفا 2018- 1- 1القدس عاصمة فلسطين 

، انشغلت معظم )2018(واستقبال عام جديد ) 2017(في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بتوديع عام 
الل في إطار الفعاليات الغاضبة بلدات وأحياء مدينة القدس بمواجھات متواصلة ضد قوات االحت

باعتبار القدس عاصمة إلسرائيل، وللتأكيد على أن " ترمب"والمستمرة ضد قرار الرئيس االمريكي 
  .القدس ھي عاصمة الشعب الفلسطيني ودولته المستقبلية

وعشية العام الجديد، خيّمت على المدينة المقدسة أجواٌء حزينة؛ في ظل االنتشار الواسع لقوات 
وبحواجزھا التي ) الّراجلة والمحمولة والخيّالة(الحتالل عبر دورياتھا العسكرية والُشرطيّة المختلفة ا

حّولت وسط المدينة ومحيط بلدتھا القديمة من المنطقة الممتدة من باب العامود مرورا بشارع السلطان 
العسكرية، تُمارس من  سليمان وباب الساھرة، وصوالً الى شارع صالح الدين، الى ما يشبه الثكنة

خاللھا قوات االحتالل مختلف أساليب البطش والتنكيل بالمواطنين عبر أساليب تفتيش ُمذلّة وُمھينة، 
  .المتوحشة" البوليسية"وأحيالناً كثيرة باستخدام الكالب 

وات وقال مراسلنا في القدس، إن العديد من بلدات وأحياء القدس المحتلة شھدت ليلة أمس اقتحامات لق
االحتالل ومواجھات عنيفة استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل أصيب خاللھا عدد من المواطنين، 

  .واعتُقل شاب على األقل عقب المواجھات

في بلدة العيسوية، وسط المدينة، تركزت المواجھات في حيّي عبيد وأبو ريالة، باإلضافة الى 
ن جنوب المسجد األقصى، وأخرى في بلدة أبو ديس مواجھات ُمشابھة في أحياٍء متعددة ببلدة سلوا

جنوب شرق القدس المحتلة رّد خاللھا الشبان على قوات االحتالل بالحجارة والزجاجات الحارقة، في 
  .ما استمرت المواجھات حتى ساعة متأخرة من الليل

م والتوسع يذكر أن شبان بلدة أبو ديس نجحوا قبل عدة أيام بفتح ثغرة واسعة بمقاطع جدار الض
العنصري الذي يفصل المنطقة عن القدس ضمن الفعاليات االحتجاجية الواسعة والمستمرة ضد إعالن 

  .المشؤوم" ترمب"

ولفت مراسلنا إلى أنه ومع بدء نھار أول يوم في العام الجديد، شّدد االحتالل من اجراءاته على مداخل 
وقف عدداً من الشبان والطلبة والعمال، وحّررت القدس القديمة، ال سيما بابي العامود والساھرة، وأ

بطاقاتھم الشخصية، في الوقت الذي شرعت فيه طواقم تابعة لمصلحة ضريبة االحتالل، وضريبة 
بدھم عدد من متاجر " األرنونا"بلدية القدس العبرية، خاصة ضريبة األمالك المعروفة باسم 

  .من الفوضى والتوتر في المنطقةالمواطنين داخل القدس القديمة، ّما تسبب بحالٍة 
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الى ذلك، ومع اليوم األول من العام الجديد، استأنفت مجموعات من ُغالة المستوطنين المتطرفين 
اقتحاماتھا االستفزازية للمسجد االقصى من جھة باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات االحتالل، 

  .وسط جوالت مشبوھة في باحات ومرافق المسجد المبارك

شھد أعلى اقتحامات للمسجد ) 2017(من جانبھا، ذكرت مديرية أوقاف القدس أن العام المنصرم 
  .ألف مستوطن وعنصٍر احتاللي 26االقصى المبارك، بلغت نحو 

  

  قطر ترفض قرار الليكود بضم مستوطنات الضفة إلى إسرائيل
  

  2018/ 1/1 األناضول/ أحمد المصري

، فرض )يمين(رفضھا التام، لقرار حزب الليكود اإلسرائيلي الحاكم  أعربت قطر، اليوم اإلثنين، عن
 .السيادة اإلسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية بما فيھا القدس المحتلة

تعديا على حقوق "واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لھا اطلعت عليه األناضول، القرار 
  ."الشعب الفلسطيني

القرار من شأنه تقويض المساعي الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين وفقا تنفيذ "وقالت إن 
 ."للمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السالم العربية

  .ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية

دائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب وجددت الوزارة التأكيد على موقف قطر الثابت وال
 .، وعاصمتھا القدس الشرقية1967الفلسطيني بما يضمن إقامة دولته المستقلة على حدود 

وأمس األحد، صادقت اللجنة المركزية لحزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
السيادة على كافة المستوطنات اإلسرائيلية بنيامين نتنياھو، على صياغة مشروع قانون يؤيد تطبيق 
  .المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيھا القدس

اللجنة دعت ممثلي "أن " يديعوت أحرنوت"وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية، من بينھا موقع صحيفة 
تطبيق قوانين، وسيادة للعمل من أجل السماح بحرية البناء و) البرلمان(الحزب المنتخبين في الكنيست 

  ."إسرائيل على جميع المستوطنات المقامة بالضفة الغربية

وفي حال تم تقديم مشروع القانون أمام الكنيست اإلسرائيلي، فإنه يحتاج إلى المرور بثالث قراءات 
  .ليصبح نافذا

  

ً : حنا   للمظلومين دافعوا عن القدس وليكن انحيازكم دوما
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   2018/ 1/1 دنيا الوطن -رام هللا 
مع اطاللة العام المدني الجديد وجه سيادة المطران عطا هللا حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم 
االرثوذكس رسالة ونداء عاجال من رحاب مدينة القدس وذلك الى الكنائس المسيحية ورؤسائھا في 

  .ده الى القدسامريكا الجنوبية والوسطى وخاصة في غواتيماال التي اعلن رئيسھا عن نقل سفارة بال
 

وقال سيادة المطران في رسالته بأننا نعلم جيدا بأن لكنائسكم كان دور رائد ومميز في الدفاع عن 
حقوق االنسان وفي االنحياز الى جانب شعوبكم عندما عانت من االستعمار واالستبداد ، فقد كان 

ع والديكتاتورية والعنصرية للكنائس المسيحية في بلدانكم دور وطني رائد في رفض التمييز والقم
 .   والمظالم التي تعرضت لھا شعوبكم

 
لقد كان صوت الكنائس في بلدانكم صوتا منحازا الى جانب الشعوب المقموعة والمظلومة والمتألمة 
ولذلك فإننا نخاطبكم اليوم من رحاب فلسطين االرض المقدسة ، ارض الميالد والفداء والشھداء 

البكم بأن تلتفتوا الى فلسطين والى مدينة القدس بنوع خاص التي تتعرض والقداسة ونناشدكم ونط
 .   لھجمة شرسة ومؤامرة غير مسبوقة عبر تاريخھا الحديث

 
القدس مدينة السالم ولكنھا سالمھا مغيب بفعل ما يرتكب بحق شعبنا من اضطھاد واستھداف ، القدس 

ادتھا وخصوصيتھا وھي بالنسبة الينا كفلسطينيين مدينة مقدسة في الديانات التوحيدية الثالث ولھا فر
 .مسيحيين ومسلمين ھي عاصمتنا الروحية والوطنية وحاضنة اھم مقدساتنا االسالمية والمسيحية

 
لقد اعلن الرئيس االمريكي ما اعلنه حول القدس ونحن نعتقد بأن الموقف االمريكي انما ھو موقف 

سلمين كما انه يعتبر تطاوال على اعدل قضية عرفھا التاريخ معاد لشعبنا الفلسطيني وللمسيحيين والم
االنساني الحديث كما ان ھذا الموقف االمريكي االخير يعتبر انحيازا كليا لالحتالل وسياساته 

  .وممارساته
 

لقد اعلن شعبنا الفلسطيني رفضه لھذا االجراء االمريكي كما اكد جميع اصدقاء فلسطين المنتشرون 
ء العالم رفضھم لھذا القرار ونحن نعلم ان موقفكم ھو الى جانبنا والى جانب القدس في سائر ارجا

المستھدفة والمستباحة ولكن ما نتمناه منكم ھو ان تضغطوا على حكوماتكم لكي ال تتخذ مواقف 
واجراءات استفزازية بحق شعبنا ، فقرار غوتيماال االخير نعتبره كفلسطينيين بأنه اجراء معاد لنا 

منى ان يتم التراجع عن ھذا الموقف ونحن نناشد الكنائس في غواتيماال وفي سائر ارجاء امريكا ونت
  .الجنوبية والوسطى بأن تقوم بدورھا المأمول في الدفاع عن القدس وعن تاريخھا وھويتھا وتراثھا

 
م ، ان دفاعكم انكم عندما تدافعون عن القدس انما تدافعون عن اقدس مكان يكرمه المسيحيون في العال

  .عن القدس ھو دفاع عن االيمان والتاريخ والتراث والھوية والعراقة التي تميزت بھا مدينتنا المقدسة
 

انتم قادرون على ان تقوموا بكثير من النشاطات والمبادرات الھادفة لدعم شعبنا الفلسطيني وقضيته 
 .   العادلة ورفض اي اجراءات عدائية تستھدف مدينة القدس

 
كما وقفتم مع شعوبكم في حقب تاريخية مختلفة ومتعددة وكان لكم دور رائد في انھيار انظمة و

استبدادية ديكتاتورية عنصرية نتمنى منكم ان تكونوا الى جانب شعبنا وان تؤازروا ھذا الشعب في 
امر يعنينا مسيرته النضالية حتى الحرية وال تقبلوا بأن يتم التطاول على القدس واستھدافھا الن ھذا 
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كمسيحيين بشكل مباشر كما انه يعني المسلمين وكافة المؤمنين بقيم العدالة والحرية االنسانية في 
  .عالمنا

 
ان انحيازكم للقدس ھو انحياز لقيم االيمان وانحياز لشعب مظلوم يحق له ان يعيش بكرامة وحرية في 

  .وطنه
 

بالدنا وباسم ابناء شعبنا فنحن في فلسطين عندما انقل اليكم ندائي ھذا باسم الكثيرين من مسيحيي 
نتحدث عن وطننا وعن معاناتنا وآالمنا واحزاننا انما نتحدث كشعب واحد يتوق الى تحقيق العدالة في 

   .ھذه االرض المقدسة
 

اذكروا فلسطين في صلواتكم واذكروا مدينة السالم في ادعيتكم فكم نحن بحاجة الى السالم في ارض 
السالم وكم نحن بحاجة الى العدالة في ارض سلبت منھا العدالة وتمتھن فيھا كرامة  غيب عنھا

 .   الفلسطيني في كل يوم وفي كل ساعة
 

من رحاب مدينة بيت لحم المقدسة ومدينة القدس المباركة وفلسطين االرض التي تباركت وتقدست 
المقدسة من العالم نخاطبكم  بحضور السيد وامه البتول وقديسيه وشھدائه من رحاب ھذه البقعة

ونناشدكم بأال تتركوا مدينة القدس وحيدة تصارع اولئك المتآمرين عليھا والمخططين البتالعھا 
 .   وتزوير تاريخھا وتشويه طابعھا

 
ان صوت الكنيسة في عالمنا يجب ان يبقى دوما صوتا منحازا للمتألمين والمضطھدين ، انحيازنا 

  .  تـألم ومعذب فھذه ھي مبادئنا وھذه ھي قيمنا االنسانيةيجب ان يكون لكل انسان م
 

المسيحية تحثنا على ان يكون انحيازنا للمظلومين وليس للظالمين ومن انحاز للظالمين على حساب 
 .   المظلومين انما تخلى عن ايمانه وقيمه ومبادئه واخالقه

 
ا تفصيليا عن احوال مدينة القدس وما كما ارسل سيادته للكنائس في امريكا الجنوبية والوسطى تقرير

  .   تتعرض له االوقاف المسيحية من استھداف

  

 "القدس الموحدة"الكنيست يوافق على قانون 

  2018/ 1/ 2الجزيرة 

القدس "فجر اليوم الثالثاء بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون ) البرلمان(اإلسرائيلي   الكنيست صدق
يمنع أي حكومة إسرائيلية من التفاوض على أي جزء من القدس إال بعد موافقة غالبية  الذي" الموحدة

 ).أي ثلثي أعضاء الكنيست( 120نيابية استثنائية ال تقل عن ثمانين عضوا من أصل 

  .نائبا صوتوا ضده بعد جلسة نقاش استمرت عدة ساعات بشأنه 52نائبا مقابل  64وقد أيد القانون 
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وقبيل التصويت على القانون تم حذف أحد بنوده التي نصت على السماح بالعمل على فصل بلدات 
وضمھا إلى سلطة بلدية إسرائيلية  الفصل العنصري وأحياء عربية عن القدس المحتلة تقع خارج جدار

  .جديدة

ما حصل  صائب عريقات لمنظمة التحرير الفلسطينية أمين سر اللجنة التنفيذية  وفي وقت سابق وصف
في إسرائيل من تصويت الكنيست على مشروع قانون يمنع الحكومات اإلسرائيلية من التفاوض بشأن 

إلى إسرائيل بأنه   الضفة الغربية  مستوطنات على ضم  الليكود  مصير القدس، وكذلك تصويت حزب
  .اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل  دونالد ترمب  امتداد لقرار الرئيس األميركي

ويريد اآلن   بنيامين نتنياھو وأضاف عريقات أن الرئيس ترمب تبنى موقف رئيس الوزراء اإلسرائيلي
أن يسعى لفرض الحل عن طريق ضم الكتل االستيطانية وخطوات أخرى تالية، وذلك بھدف تصفية 

  .القضية الفلسطينية وتصفية المشروع الوطني الفلسطيني، حسب قوله

ون اإلسرائيلي وكان حزب الليكود وافق مساء األحد باألغلبية الساحقة على قرار يقضي بفرض القان
ومن . وضمھا إلى إسرائيل -بما فيھا القدس المحتلة-على المستوطنات وامتداداتھا في الضفة الغربية 

  .المتوقع أن يعمل الحزب على تمرير القرار في الكنيست كي يصبح قانونا

لى المحاكم وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عابس في بيان للرئاسة أن القيادة الفلسطينية تنوي الذھاب إ
الدولية واالنضمام إلى المنظمات الدولية واتخاذ جميع الوسائل القانونية لحماية حقوق الفلسطينيين، 

، وإعادة النظر في االتفاقات للقانون الدولي ومساءلة إسرائيل على انتھاكاتھا الجسيمة والمنھجية
  .الموقعة

  

  انتفاضة عاصمة فلسطين

  2018/ 1/ 1 -الجزيرة

العربية عاصمة لدولة  القدس األبعاد والتبعات الخطيرة لقرار الرئيس األميركي الذي اعتبر رغم
 14 األميركية في وجه الواليات المتحدة األميركي الذي أشھرته مندوبة الفيتواالحتالل الصھيوني، و

الذي يدعو إلى بطالن قرار ترمب الذي جاء ضد القدس دولة صّوتت لصالح مشروع القرار العربي 
ومجموعة القرارات  القانون الدولي وضد األمة العربية واإلسالمية كما ھو ضد فلسطين وضد شعب

 .بشأن القدس وسائر األراضي العربية المحتلة األمم المتحدة الشرعية التي سبق أن اتخذتھا

ھناك أكثر من عنصر إيجابي قد تمخض عن الموقف األميركي المنحاز بالكامل  رغم ھذا وذاك فإن
 .لصالح دولة االحتالل

    نھاية الوساطة
لعناصر اإليجابية انتھاء أحجية الوساطة األميركية العقيمة والعصية على الفھم والشبيھة أول ھذه ا

حكاية إبريق الزيت؟ فيقال له نعم، فيقول لنا  ھل أحكي لكم: بأُحجية إبريق الزيت التي يقول راويھا
بريق ھل أحكي لكم حكاية إ: سأحكي لكم حكاية إبريق الزيت، ولكنه ال يحكي شيئا ليعود ويسأل

  الزيت؟
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الوساطة األميركية في موضوع السالم قد انتھت لتصبح بضاعة كاسدة في سوق الماضي  فحكاية
إلى غير رجعة، إذ لم يعد لھا أي مفعول تخديري للطرف الفلسطيني المفاوض أو   وولت مخادعتھا

وحرارة  الذي يمكن أن يفاوض وھو معصوب العينين عن ھذه الحمى االستيطانية المنتشرة بكثافة
 .المحتلة  الضفة الغربية عالية في القدس وفي أنحاء

ميركي الظالم فھو الھبّة العارمة التي أما العنصر اإليجابي الثاني الذي برز على الفور بعد القرار األ
ة، ھذه الھبّة المحتل  إسرائيل  أحدثھا وعد ترمب بنقل سفارة بالده إلى القدس واعتبارھا عاصمة لدولة

لم تأت ضمن مساحة جغرافية محدودة ومقصورة على األرض الفلسطينية ھذه المرة، بل جاءت 
مساحتھا على طول وعرض العالم بمختلف الدول والعواصم التي عبرت عن رفضھا لھذا القرار 

اضح على األميركي المنحاز، وأعلنت تأييدھا للحق الفلسطيني ولحل الدولتين الذي ينص مشروعه الو
حزيران، /إقامة دولة فلسطينية بعد انسحاب جيش االحتالل الصھيوني إلى حدود الرابع من يونيو

  .ويشترط أن تكون القدس العربية عاصمة لھذه الدولة الفلسطينية المنشودة

    الھدف المنشود
على التمادي والتوسع في  واالستيطان الموقف األميركي الجائر سيشجع دولة االحتالل  صحيح أن

والتھويدية للقدس خاصة وألراضي الضفة الغربية عموما، ولكنه في الوقت نفسه  حمالتھا االستيطانية
ال تتناقض مع   إلى القيام بانتفاضة شعبية كبيرة وعارمة -وقد فعل–لصامدين سيدفع الفلسطينيين ا

القيادة الفلسطينية الممثلة بالسلطة، بل ستكون على انسجام معھا ومع موقفھا الوطني الثابت من 
الخطوة األميركية الھوجاء والمتنكرة ألدنى المطالب الفلسطينية، وھا ھي انتفاضة الشعب الفلسطيني 

انتفاضة عاصمة "مت ولن تقعد انتصارا للقدس، وأصبح من الجدير بھا أن نطلق عليھا اسم قد قا
، فھذا ھو ھدفھا المنشود، والقدس كما كانت دائما في االنتفاضات السابقة محورھا الرئيسي "فلسطين

  .ومحركھا الفاعل لصمود كبير وإنجازات جديدة ستتحقق بإذن هللا على أرض الواقع

أما العنصر اإليجابي الثالث، الذي ال يقل أھمية عن العنصرين السابقين فھو ما جرى بعد قرار 
الرئيس األميركي ترمب من تحرٍك عربي جاد وفوري على الصعيدين الرسمي واألھلي أعاد القضية 

صبح كما الفلسطينية وفي مقدمتھا قضية القدس المحتلة إلى مربعھا األول الذي يجب أن تعود إليه، لت
التي  أوسلو اتفاقية  كانت القضية المركزية للعرب دوال وشعوبا بعيدا عن العزلة التي وضعتھا فيھا

 .جاءت مخيبة لآلمال، ولم تخدم القضية في شيء يحقق خطوة لألمام بدال من خطوات للخلف

ل المظاھرات والمسيرات التي عّمت مدنا ورابع ھذه العناصر اإليجابية تنبيه العالم بأسره من خال
وبلدانا كثيرة في شرق العالم وغربه إلى أھمية التوجه الدولي إلى حل القضية الفلسطينية 

الناجم عنھا ال على طريقة صفقة القرن التي تحدث عنھا الرئيس المنحاز بامتياز  الصراع وإنھاء
دونالد ترمب، وإنما وفق القرارات الدولية المتعاقبة التي تحمي حقوق الفلسطينيين وتدعو إلى إنھاء 

  .االحتالل وتقرر ضرورة قيام دولة فلسطينية عاصمتھا القدس

  المصالحة
لعناصر اإليجابية التي تمخضت عن القرار األميركي الخارج على القانون الدولي ھو تنبيه وخامس ا

المقاومة الفلسطينية بكل فصائلھا إلى ضرورة اإلسراع في إنجاز المصالحة الفلسطينية وبلورتھا 
بالشكل الذي يلبي طموحات شعب مصمم على مواجھة االحتالل ووضع حد لغطرسته وتجبره 

خططه االستيطانية، وبالتالي اعتماد كل وسائل المقاومة المشروعة التي ال بد في النھاية وحصاراته و
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ل وإقامة الدولة المنشودة التي تحمي األرض واإلنسان، وتحقق االحتال  لعنة  أن تؤدي إلى الخالص من
  .العودة للوطن بعد انتظار طويل مضى عليه عقود من زمن االغتراب

بتوفر ھذه العناصر اإليجابية السالفة الذكر تأتي انتفاضة عاصمة فلسطين ھذه المرة غير معزولة عن 
عل معھا إلى حد تبني مطالبھا ومساندتھا بكل محيطھا العربي واإلسالمي الذي تحرك بتحركھا وتفا

 .الوسائل المتاحة مادية كانت أم معنوية واأليام والشھور القادمة ستثبت ذلك

  

ويبقى المطلوب في ھذه المرحلة من تاريخ الصراع التي تبدو من أخطر المراحل وأصعبھا ھو توفير 
لسطينية الجديدة التي تبدو أكثر قوة وتأثيرا كل الضمانات عربيا وإسالميا لنجاح انتفاضة العاصمة الف

وأوسع صدى وانتشارا وأشد حزما وحسما واقتدارا من أي وقت مضى، وإلى الدرجة التي تشعر 
المتابع لھا بأن ھذا الشعب الصامد المتمرد على االحتالل وإجراءاته التعسفية والقمعية قد أصبح يعيش 

طرقه الملتوية وخططه الماكرة التي تھدف إلى سلب فوق االحتالل ال تحت وطأته، يقطع عليه 
 .الحقوق ومصادرة األراضي والممتلكات والحجر على الطموحات والتطلعات المشروعة

    دعم مادي ومعنوي
والدعم المادي والمعنوي النتفاضة عاصمة فلسطين يجب أن يكون على أكثر من صعيد وعلى أكثر 

ى سبيل المثال ال يتحقق إال بدعم اقتصادي يرافقه دعم إعالمي من جبھة للمواجھة، فالدعم السياسي عل
مستمر ومتعدد الوسائل واللغات والساحات، سواء كانت ھذه الساحات مع االنتفاضة أو ضدھا، فھذه 
المسيرات والمظاھرات واالعتصامات أمام سفارات الدولة المنحازة لقوة االحتالل الصھيوني تشكل 

إلعالمي الذي يراد له أن ينصر قضية القدس العربية وينتصر لھا ولتاريخھا فرصة كبيرة لالستثمار ا
 .ل والتزويرالحقائق بكل أساليب التضلي  وقلب الذي يتعرض للطمس

جاءت انتفاضة عاصمة فلسطين بحجم الھم العربي والفلسطيني الكبير وإنھا النتفاضة تحيي األمل  لقد
من جديد، وتبعث على التفاؤل في زمن اليأس الذي طال، ويكفي أنھا كفيلة بجمع العرب  في النفوس

العربية اإلسالمية، كما والمسلمين على ھدف واحد وجبھة واحدة، ھي جبھة الدفاع عن ھوية القدس 
يكفي أنھا حشدت كل قوى المقاومة الفلسطينية بكل فصائلھا وتنظيماتھا في خندق واحد ال يقبل الفرقة 

 .أو االنقسام

يكفي أنھا بكل زخمھا وارتفاع سقف مطالبھا وتصاعد قوتھا يوما بعد يوم تقول بصوت واضح 
حد أن اليوم كالبارحة، وأن فرصة االستيطان ال يحسبن أ: ومرتفع لدولة االحتالل ولمن يساندھا

والتھويد ما زالت سانحة، فقلب الموازين غير العادلة أصبح ممكنا، والتغيير بقوة اإلرادة ومشيئة هللا 
قادم، والطريق إلى الثورة الرادعة المانعة ممھد وسالك، وكل الدالئل التي يرسم شاخصاتھا الشھداء 

ة المعالم وتشير مجتمعة إلى أن القدس في وقت قريب غير بعيد ببقع من دمائھم الطاھرة واضح
ستصبح عاصمة لدولة فلسطين، بل ھي في نظر المرابطين الصامدين والثائرين في وجه كل القوى 
الظالمية المتربصة بالقدس وأھلھا قد أصبحت عاصمة فلسطين بالفعل قبل أن تقوم الدولة المنشودة، 

  .ل السالم العادل، وإن غدا لناظره قريبوقبل أن ينتھي الصراع بحلو
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  2017ألف مستوطن اقتحموا األقصى في  26نحو 

  2017/ 31/12. الجزيرة

ألف مستوطن  26، أن نحو المسجد األقصى أكدت دائرة األوقاف اإلسالمية، المسؤولة عن إدارة
 ."في استباحة واضحة لقدسية المسجد" 2017اقتحموا المسجد خالل عام 

وصرح المدير العام للدائرة الشيخ عزام الخطيب بأن اقتحامات المتطرفين اليھود لألقصى سجلت 
مقتحما، مؤكدا أن أعداد  25,630يث بلغ عدده خالل العام المذكور أعلى نسبة مقتحمين ح

المقتحمين بازدياد في ظل الفتاوى الصادرة عن الحاخامات اليھود التي تحرض على اقتحام المسجد 
 .بدعم حكومي إسرائيلي لھم

وحذر الخطيب مما تقوم به حكومة االحتالل واإلجراءات الھادفة إلى تغيير الوضع التاريخي 
في المسجد األقصى، مشددا على أن المسجد خالص للمسلمين تحت  1967نذ عام والقانوني القائم م

   .عبد هللا الثاني األردن رعاية ووصاية ملك

دائرة األوقاف اقتحام أكثر من أربعين مستوطنا وعنصر مخابرات للمسجد اليوم، وأداء  وسجلت
  .طقوس تلمودية عند باب الرحمة

  

  2017لف طالب بالقدس نھاية أ 88نحو 
  

  2018/ 1/ 2 -وطن لألنباء - رام هللا

ألفا، تتعدد  88أفادت معطيات فلسطينية أن عدد طلبة المدارس في القدس المحتلة يقدر بنحو 
 .مرجعيات مناھجھم الدراسية ومصادر تمويلھا، وسط رفض لتدريس المناھج اإلسرائيلية

تعليمھم في  - 2017ھا اتحاد أولياء أمور الطالب مع نھاية وفق معطيات نشر- ويتلقى طلبة القدس 
 .مدرسة، تخضع إلشراف خمس جھات فلسطينية وإسرائيلية 228

وفق الحدود اإلدارية للمدينة كما وضعھا (طالبا وطالبة في القدس  3744ووفق المصدر نفسه، فإن 
البيتھا تتبع لبلدية االحتالل شعبة صفية تدرس المنھاج اإلسرائيلي، غ 158يتعلمون في ) االحتالل
 .بالمدينة

وكان اتحاد أولياء أمور طالب مدارس القدس أكد رفضه القاطع للمنھاج اإلسرائيلي التھويدي في 
المدارس، محمال االحتالل وإدارة المدارس مسؤولية ذلك، مشيرا إلى أنه سيالحق قانونيا وعشائريا 

 .كل من يتعدى ھذا القرار

م ترتفع نسبة الطلبة المقدسيين الذين يتلقون تعليمھم في مدارس تابعة لوزارة ووفق معطيات اليو
طالبا وطالبة، موزعين  39141، بواقع %44.5المعارف اإلسرائيلية وبلدية االحتالل بالقدس إلى 

 .مدرسة 70شعبة صفية في  1474على
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بة تعليمھم فيھا، يتوزعون طالبا وطال 30260وتأتي المدارس الخاصة بالمرتبة الثانية، حيث يتلقى 
 .من نسبة الطلبة% 34.4مدرسة، يمثلون ما نسبته  83شعبة صفية في  1231على 

شعبة  552طالبا وطالبة، موزعين على  12312مدرسة، يتعلم فيھا  49أما مدارس األوقاف، فعددھا 
 .من مجموع الطلبة المقدسيين% 14صفية ويمثلون 

" شبه معارف"من الطالب، في مدارس % 5.7ما نسبته  طالبا وطالبة يمثلون 5025ويدرس 
 .مدرسة خاصة تتلقى تمويلھا من وزارة المعارف اإلسرائيلية 19وھي

في حين يوجد في مدينة القدس سبع مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
 .%1.4نسبته  شعبة صفية ويشكلون ما 57طالب موزعين على  1208، يدرس فيھا "األونروا"

يذكر أن السلطة الفلسطينية تمنع من إقامة مدارس في القدس المحتلة كما يمنع تدريس المنھاج 
  .الفلسطيني إال في حدود ضيقة تحت مظلة دائرة األوقاف وبعد المراجعة اإلسرائيلية

  

  مھددة باإلغالق  سواق القدس التاريخيةأ

 2018/ 1/ 1 -رند نمري: رايــة

. اريخ وتراث مدينة القدس المحتلة بدخول سوقي العاطرين واللحامين في بلدتھا القديمةيمكن مالمسة ت
بين الفلسطينيين واالحتالل االسرائيلي، تبرز األسواق  ھنا في المدينة التي تقع في لب الصراع
لكن االعوام األخيرة ھددت طابع ھذه األسواق بشكل . التاريخية كعالمة لوجھھا العربي التاريخي

 .متزايد وبات شبح األغالق يحوم حولھا

تعود المقدسيون على ارتياد وزيارة ھذين السوقين يوميا القتناء حاجياتھم الضرورية من مالبس 
وفواكه مجففة وبھارات وعطور وأزياء وكل ما يتعلق بالقوت اليومي من سوق العطارين، واللحوم 

 .والدواجن واألسماك والمعلبات من سوق اللحامين

 تنبع أھمية ھذين السوقين التاريخيين من موقعھما في قلب العاصمة الفلسطينية فحسب وانما نظرا وال
فبالنسبة للمكان . لما يوفرانه من حاجيات ال تتوافر بنفس القيمة والمواصفات لدى األسواق األخرى
ب الزوار ومن ھنا فان وقوع السوقين على مقربة من كنيسة القيامة له دالالت كبيرة في عملية استقطا

فإن الحركة السياحية سواء للراغبين بتأدية الصلوات في الكنيسة أو في المسجد األقصى المبارك الذي 
تمر احدى طرقه بجوار ھذين السوقين تعتبر نشطة وعلى مدار ساعات اليوم إضافة لرغبة المقدسيين 

 .والزوار على حد سواء للتوقف في أھم معالم ومحطات السوقين

لى بعد أمتار معدودة ونظرا ألھمية المكان تاريخيا وجغرافيا تنتشر محالت فلسطينية تختص ببيع وع
التحف األثرية بما يشمل الخزف الفلسطيني واألزياء والعروض الخاصة بالثوب الفلسطيني والھدايا 

لمآذن والمجسمات التي تعكس واقع ومعالم المدينة مثل قبة الصخرة وكنيسة القيامة ومجسمات ا
  .وصور الشخصيات الدينية والتاريخية والمعالم األثرية المھمة
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وتفتح المحالت التجارية والبقاالت المنتشرة في ھذين السوقين أبوابھا مبكرا أمام الزوار لتلبية 
رغباتھم وطلباتھم في مشھد تعودت عليه المدينة منذ سنوات طويلة جدا، فتجد البائع وائل صاحب 

رة التي تتوسط سوق اللحامين ينادي على الزبائن بمكبرات الصوت ليحفزھم على شراء الملحمة الشھي
 .الخضروات والفواكه اضافة لما توفره بقالته من لحوم ودواجن وأسماك طازجة يوميا

وعلى مدخل سوق العطارين تفوح رائحة البھارات التي تشتھر بھا البلدة القديمة إضافة لمحالت 
التجھيزات البيتية حيث يرتادھا اآلالف من المواطنين يوميا في مشھد يمتد المالبس واألزياء و

 .لساعات طويلة

ورغم الحركة التجارية النشطة في ھذين السوقين اال أن تراجعا ملموسا طرأ على حركة االستقبال 
فيھما في السنوات األخيرة بسبب الظروف الراھنة واغالق مدينة القدس عبر الجدار الفاصل 

. سرائيلي وفصلھا عن سائر مدن الضفة الغربية األمر الذي تسببب بانخفاض عدد الرواد والزواراال
كما ازدادت خالل السنوات األخيرة الضغوط على التجار أمام ما تفرضه عليھم بلدية االحتالل من 

رض مخالفات وضرائب باھظة أھمھا ضريبة رسوم األمالك المعروفة باالرنونا وھي أكبر ضريبة تف
  .على أصحاب األمالك والسكن

ويقول التاجر موسى الطوباسي الذي يعمل في بيع المالبس الرجالية وخصوصا بناطيل الجينز 
للشباب والذكور أنه اضطر قبل ثالث سنوات الى اغالق محله التجاري الواقع في سوق العطارين 

ا التي تصل حسب تصريحه الى ونقله الى بلدة الرام شمال القدس وذلك ھروبا من ضريبة االرنون
 .عشرات آالف الدوالرات مما يستنزف التجار ويكبدھم خسائر مالية جسيمة

ويفرض االحتالل، بصفته المتحكم والمسيطر بالقوة على المدينة، إجراءات خانقة على تجار المدينة، 
 .عبر إغالق المحال، وفرض الضرائب

سبق أن انتشر في مدينة القدس في السنوات األخيرة وتؤشر ھذه اإلجراءات على واقع خطير ومتجدد 
حيث يطمع المستوطنون في استغالل كل بيت أو أرض أو بقالة للسيطرة عليھا في مسعاھم اليومي 
لتغيير واقع المدينة العربي االسالمي المسيحي وتھويده واحتالل المكان الذي ال زال لغاية اللحظة 

 .يحتفظ بطابعه الفلسطيني التاريخي

يقول المواطن نبيه الباسطي وھو قائد لفرقة كشفية معروفة إن بلدية االحتالل تمنع المقدسيين في  
ً في منطقة السوقين المشار اليھما من البناء أو الترميم أو التوسع حيث  البلدة القديمة وخصوصا

شروع الف شيكل باالضافة الى اجباره على ھدم م 140فرضت عليه غرامة مالية باھظة بلغت 
 .الترميم األخير الذي أقامه ببيته

وأمام األطماع االستيطانية الساعية اللتھام كل شبر من مدينة القدس وضمه الى ما يدعيه 
االسرائيليون العاصمة الموحدة وبين ضرائب بلدية االحتالل واالنخفاض الملموس في االقبال 

 .مور تتجه لألسوأالتجاري على المحالت والبقاالت في ھذين السوقين فان األ

إن محاوالت تھويد وضم مدينة القدس بأسرھا   يقول وزير القدس ومحافظھا المھندس عدنان الحسيني
لالحتالل تتواصل على مدار الساعة حيث األطماع االستيطانية وخصوصا في البلدة القديمة وسلوان 

 .القدسوحائط البراق والمسجد األقصى المبارك والبوابات التاريخية لمدينة 
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وتجلت صورة ھذه األطماع والنوايا من خالل االجتماع األخير الذي عقد يوم األحد الموافق الثامن  
 .والعشرين من أيار الماضي لحكومة االحتالل في أحد االنفاق تحت المسجد األقصى المبارك

الفلسطيني  تاريخيويدرك االحتالل االسرائيلي جيدا أن بقاء األسواق التاريخية التي تحفظ الطابع ال
في المدينة، يقف حائالً أمام تغيير ھوية المدينة المقدسة الدينية والتجارية والثقافية، حتى وإن واصل 

   .خطة توسيع حدود المدينة وضم مستوطنات اليھا لتحقيق أغلبية سكانية يھودية

  

  بينھم سيدة" عناتا"االحتالل يعتقل ثالثة مواطنين من : القدس
  

  وفا 2018- 1- 2ة فلسطين القدس عاصم

محمد ذياب الشيخ، وزوجته دعاء   اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم الثالثاء، المواطن
 .الشيخ، من منزلھما ببلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة

 كما اعتقلت قوات االحتالل من نفس البلدة المواطن ناصر عزام الرفاعي، واقتادتھم جميعا إلى مركز
  .تابع لھا في المنطقة

  

  رفض فلسطيني لقرار الليكود ضم الضفة والقدس
  
  

مساء اليوم  إسرائيل الحاكم في الليكود بقرار حز) حماس(رفضت حركتا فتح والمقاومة اإلسالمية 
المحتلة  القدسو  الضفة الغربية  تھا فيوامتدادا المستوطنات األحد بفرض القانون اإلسرائيلي على

 .وضمھا إلى إسرائيل

لى مشروع يفرض السيطرة اإلسرائيلية على الضفة إن تصويت حزب الليكود ع حركة فتح وقالت
  .الغربية ينسف كل االتفاقيات الموقعة وينھي من جانب واحد بقايا عملية السالم

وحّملت في بيان لھا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات ھذا القرار الذي وصفته بالخطير 
  .والمرفوض

سرائيلي إمعان في سياسة االعتداء على الحق أما حركة حماس فقالت إن قرار حزب الليكود اإل
  .القدس طير بشأنالخ  دونالد ترمب الفلسطيني واستغالل المواقف األميركية وقرار الرئيس األميركي

ولفتت الحركة في بيان صحفي إلى أن مشاريع التسوية منحت االحتالل فرصة كبيرة لتنفيذ 
المتطرفة، مؤكدا تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة لمواجھة المشاريع العنصرية  سياساته

  .بلغت التضحيات اإلسرائيلية وإفشالھا والدفاع عن حقوقه وحمايتھا مھما
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    التخلي عن التسوية
كما قالت الحركة إن سعي حزب الليكود لتشريع قرار ضم الضفة الغربية يؤكد أن قرار ترمب ھو 
القوة الدافعة لالحتالل لتصفية القضية الفلسطينية، مطالبة السلطة بإعالن التخلي عن مسار التسوية، 

  .ة الفلسطينيةووقف التنسيق األمني، وتمتين الجبھة الداخلي

للجزيرة إنه ال توجد تسوية وال  مصطفى البرغوثي من جھته، قال األمين العام للمبادرة الفلسطينية
وإن قرار ترمب كان بمثابة ضوء أخضر إلسرائيل كي تمعن في محاولة تصفية القضية  عملية سالم،

وأوھام مفاوضات  أوسلو  اتفاق"الفلسطينية وإمكانية قيام دولة مستقلة، أما قرار الليكود اليوم فيعني أن 
  ".السالم انتھت

تموز وتجددت اليوم بعد قرار /ھو انتفاضة جديدة بدأت في يوليو  فلسطين  وأضاف أن ما يجري في
  .عاما دون جدوى، حسب رأيه 25ترمب، مطالبا بالتخلي عن اتفاق أوسلو الذي أضاع 

الساحقة على مشروع قرار يقضي   باألغلبية مساء األحد إسرائيل وافق حزب الليكود الحاكم فيو
 - المحتلة  القدس بما فيھا-بفرض القانون اإلسرائيلي على المستوطنات وامتداداتھا في الضفة الغربية 

  .وضمھا إلى إسرائيل

عضو، ومن  3700وجاء التصويت خالل المؤتمر العام للجنة المركزية لليكود الذي يتشكل من 
  .فيصبح قانونا  الكنيست المتوقع أن يعمل الحزب الحاكم على تمريره في

  الجزيرة: المصدر 
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