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  القدس رسالة

 
 القدس مدينة ألخبار يومية نشرة

  والعلوم والثقافة للتربية الفلسطينية الوطنية اللجنة عن تصدر

  

 فتح تؤكد ثبات موقفھا من القدس.  

 سرائيلمنددة بإعالن ترمب القدس عاصمة إلاالحتالل يقمع مسيرة : الخليل. 

 تمھرجان ومعرض صور دعماً للقدس في الجامعة الدولية ببيرو. 

 االحتالل يستھدف أطفال القدس ويمارس أبشع االنتھاكات بحق : قراقع
 .المقدسيين

  نشطاء 3االحتالل يمنع عقد مؤتمر صحفي في القدس ويعتقل. 

 أضخم عبث بالتاريخ في القدس.. الحوض المقدس. 

  ًعلى فلسطينية القدس مسيرة واحتجاجات بغزة تأكيدا. 

 نملك سندافع عن قدسنا بكل ما: الشيخ صبري. 

 استطالع يحمل األنظمة مسؤولية تراجع التضامن مع القدس. 

 دعوى قضائية ضد قرار غواتيماال نقل سفارتھا للقدس. 

 القدس في سياحي جسر بناء من تحذر وقافاأل. 

  2017في القدس خالل عام  منشأة ومنزالً  132إسرائيل ھدمت. 
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  فتح تؤكد ثبات موقفھا من القدس

  

  9/1/2018 - اءلألنب وطن

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامه القواسمي، إن حركة فتح ثابتة على موقفھا تجاه حقوق 
شعبنا وعلى رأسھا القدس باعتبارھا عاصمة دولة فلسطين، وترفض إجراءات االحتالل وإعالن 

ام وعي ترمب المشؤوم، وأن الحمالت االعالمية المفبركة المشبوھة والتضليلية ، فشلت تماما أم
شعبنا وإدراكه لتوقيت الحملة المشبوه، وفحواھا الذي يھدف لحرف البوصلة عن القدس من جانب ، 

 .ولمحاولة تشكيك المواطنين بقيادتھم

وأضاف، في تصريح صحفي مساء اليوم الثالثاء، إن ھذه االحداث تذكرنا بما جرى مع الراحل الخالد 
ن القدس في كامب ديفيد، فبدأ مسلسل التشھير والقدح الشھيد ياسر عرفات، عندما رفض التنازل ع

والتشكيك من الخارج ومن ساعدوھم من الداخل، حتى سمموه محاصرا في المقاطعة، ولألسف الشديد 
شارك في الحملة البعض من أبناء جلدتنا منھم بتآمر واضح، ومنھم بسذاجة وعدم إدراك لألھداف 

 .وحقيقة التقارير

ة إعمال العقل والحكمة أمام الحمالت االعالمية المتتالية، والتي لن تتوقف في وأكد القواسمي حتمي
الفترة المقبلة، وذلك في محاولة للنيل من موقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسھا السيد الرئيس محمود 

  .عباس وحركة فتح في التصدي إلعالن ترمب، وألية مؤامرة تستھدف قضيتنا وقدسنا

  

  سرائيلمنددة بإعالن ترمب القدس عاصمة إلل يقمع مسيرة االحتال: الخليل

  وفا 2018-1-9الخليل / مة فلسطينالقدس عاص

فتح إقليم وسط الخليل مساء / قمعت قوات االحتالل مسيرة نظمتھا حركة التحرر الوطني الفلسطيني
 .ائيلاليوم الثالثاء، تندد بإعالن الرئيس األميركي ترمب االعتراف بالقدس عاصمة إلسر

وانطلقت المسيرة من دوار ابن رشد وصوال الى مدخل شارع الشھداء وسط المدينة، ورفع 
المشاركون األعالم الفلسطينية ومشاعل، والفتات تندد بإعالن ترمب، وصور القدس عبارات تؤكد 

  .عروبة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية

المؤدي الى تل الرميدة " الكونتينر"اجز وفور وصول المسيرة مدخل شارع الشھداء قرب ما يسمى ح
وشارع الشھداء، أطلقت قوات االحتالل قنابل الصوت والغاز السام صوب المشاركين فيھا ما تسبب 

  .بإصابة عدد منھم بحاالت اختناق

، أن ھذا القمع "وفا"وأوضح أمين سر حركة فتح في البلدة القديمة بمدينة الخليل مھند الجعبري لــ
قنابل من قبل جنود االحتالل المدججين بالسالح لن يرھب أبناء شعبنا العزل الذين وإطالق ال

  .يواصلون مسيرة الدفاع عن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية
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  مھرجان ومعرض صور دعماً للقدس في الجامعة الدولية ببيروت

  وفا 2018- 1-9بيروت / القدس عاصمة فلسطين

ً مع أقام النادي الوطني الفلسطيني ف ً تضامنيا ي الجامعة الدولية في بيروت اليوم االثنين، مھرجانا
 .القدس ومعرضاً للصور تزامناً مع انطالقة الثورة الفلسطينية

وقال رئيس حزب االتحاد اللبناني، رئيس الجامعة عبد الرحيم مراد، ان القدس ھي عروس عروبتنا 
ً أو مسلما وال واعتبر أن من ال يؤمن ب. وفلسطين األعز على قلوبنا ذلك ال يمكن أن يكون عربيا
  .مسيحيا وال وطنيا وال إنسانيا

واستنكر الموقف األميركي، الذي أكد . وأشاد بصمود أبناء شعبنا في مواجھتھم آللة االحتالل القمعية
  .أن الواليات المتحدة واسرائيل وجھان لعملة واحدة

للبنانية أشرف دبور، إن الثورة الفلسطينية من جھته، قال سفير دولة فلسطين لدى الجمھورية ا
وشدد أن شعبنا يقف مستنداً . أخرجت شعبنا من النكبة ومن الظلمة إلى نور الحرية والثورة والنضال

على دعم اشقائه وأحرار العالم مدافعاً عن ارضه وحقه إلى ان يحقق استقالله الكامل بالدولة 
  .الفلسطينية وعاصمتھا القدس

ن مواقف الرئيس محمود عباس وضعت استراتيجية وطنية ورؤيا فلسطينية موحدة وأكد دبور ا
  .إلنجاز مشروعنا الوطني

الشاھد الحي والتاريخي على " األونروا"وحذر لما يحاك لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
الالجئين  ورفض أي مساس بدورھا وتفويضھا وصالحياتھا برعاية. جريمة ابعاد شعبنا عن دياره

  .والتزامھا بتقديم كل ما يلزم من احتياجاتھم

ً للصور يجسد النضال الذي يخوضه شعبنا الفلسطيني في مواجھة  ثم افتتح دبور ومراد معرضا
  .الھجمة التي تستھدف إجھاض المشروع الوطني

  

  االحتالل يستھدف أطفال القدس ويمارس أبشع االنتھاكات بحق المقدسيين: قراقع

  وفا 2018- 1-9رام هللا / فلسطين اصمةالقدس ع

قال رئيس ھيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع، إن حكومة االحتالل االسرائيلي تستھدف 
األطفال المقدسيين بشكل ممنھج ومتعمد، سواء بإطالق الرصاص الحي عليھم خالل عملية االعتقال 

 .ي تطالھمبھدف القتل أو من خالل سياسة االعتقاالت الواسعة الت
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وأضاف قراقع خالل مؤتمر صحفي عقد برام هللا، اليوم الثالثاء، بحضور رئيس لجنة أھالي أسرى 
القدس أمجد أبو عصب، ووالدة األسير المقدسي صھيب األعور، أن االحتالل يرتكب جرائم علنية 

لدولي، وعدم وواضحة، والطفولة الفلسطينية تتعرض للخطر الشديد، والدائم، أمام صمت المجتمع ا
  ".تدخل أو مالحقة قانونية على انتھاك اسرائيل للقانون الدولي، والتفاقية حقوق الطفل العالمية

وأوضح أن سلطات االحتالل صعّدت من استھدافھا للقدس والمقدسيين خالل السنوات القليلة الماضية، 
حمالت االعتقال  ولوحظ أن ھناك ھجمة منظمة بحق األطفال المقدسيين بشكل خاص، وتصاعدت

  .للمقدسيين، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا

حالة اعتقال في صفوف المقدسيين، وھذه ) 2436(ُسجل  2017وأشار إلى أنه خالل العام المنصرم 
من اجمالي االعتقاالت خالل العام نفسه، أي أكثر من ثلث اجمالي االعتقاالت %) 36.1(تشكل نسبة 
 2017قدس، وان ما ُسجل من اعتقاالت في مدينة القدس خالل العام كانت من ال 2017خالل العام 

  .2016عن العام %) 23.5(شكل زيادة قدرھا 

ولفت إلى أنه خالل الثالث سنوات األخيرة، وفي سابقة خطيرة، حولت سلطات االحتالل العديد من 
  ".االعتقال اإلداري"المعتقلين المقدسيين بينھم أطفال قُّصر الى 

طفال من كافة ) 1467(قع، أن ھيئة شؤون األسرى والمحررين، رصدت اعتقال نحو وبين قرا
من اجمالي %) 54.5(طفل، ويشكلون نحو ) 800(محافظات الوطن، وأن نصيب القدس كان حوالي 

  .االعتقاالت التي استھدفت األطفال الفلسطينيين

عن %) 20(لت زيادة قدرھا شك 2017ان نسبة اعتقال األطفال المقدسيين خالل العام "وأضاف  
 6امرأة و 88عاما، و  12طفال أقل دون  54، شمل اعتقال أطفال، حيث اُعتقل 2016العام 

 7سنوات من سلوان، وطفل من حي شعفاط بالقدس عمره  6قاصرات، وأصغر المعتقلين طفل عمره 
  ".سنوات

بتھم بجروح بليغة، واستخدام أن االحتالل تعمد االعتداءات الوحشية على المتظاھرين وإصا"وبين، 
الھراوات والقنابل الصوتية، والغاز، والرصاص، وغاز الفلفل، والمياه العادمة، والضرب المبرح، 
وھناك شھادات كثيرة تشير إلى تعرض المعتقلين للتعذيب، والتنكيل، والمعاملة القاسية منذ لحظة 

  ".اعتقالھم، وخالل استجوابھم

صعدت من استھدافھا لفئتي األطفال، والشباب، بھدف تشويه مستقبل  إن سلطات االحتالل"وقال 
  ".األطفال، وتدمير واقع الشباب الفلسطيني

باألرقام وخالل رصدنا لالعتقاالت والفئات العمرية من المعتقلين الفلسطينيين في : وبھذا الصدد، تابع
 2017االت اإلسرائيلية خالل العام من المقدسيين الذين طالتھم االعتق%) 70(القدس نجد أن ما نسبته 

من %) 32.8(، حيث شكلّت نسبة اعتقال األطفال نحو )ذكورا وإناثا(كانوا من فئتي الشباب واألطفال 
مجموع االعتقاالت خالل العام المنصرم، فيما كانت نسبة الشباب الذين تعرضوا لالعتقال وأعمارھم 

، والفئات 2017مجموع االعتقاالت خالل العام  من%) 37.2(  عاماً، نحو 30- 18تتراوح ما بين 
  ".من مجموع تلك االعتقاالت%) 30(العمرية األخرى شكلت ما نسبته 
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، وأصدرت "الحبس المنزلي"وبين أنه خالل العام الماضي صعدت سلطات االحتالل من قرارات 
كانت بحق أطفال ، غالبيتھا العظمى "الحبس المنزلي"قرارا بـ ) 95(المحاكم اإلسرائيلية نحو 

مقدسيين، ذكورا وإناثا، وأن ھذه القرارات تعتبر بديال عن السجن وتھدف إلى اإلقامة المنزلية وتقييد 
، وزيادة تصل 2016عن العام %)15.3(وأن ھذه القرارات شكلت زيادة قدرھا . حرية األشخاص

  .2015عن العام %) 50(إلى

ً ومخالفةً لقواعد وأحكام القانون الدولي إجراًء تعسف" الحبس المنزلي"واعتبر قراقع،  ً وال أخالقيا يا
اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان تمارسه السلطات اإلسرائيلية بشكل ممنھج، كما ويشكل 
عقوبة جماعية لألسرة بمجموع أفرادھا التي تضطر ألن تَبقى في حالة استنفار دائم، حريصة على 

  .جاوزه للشروط المفروضةحماية ابنھا من خطر تبعات ت

 22اطفال في مراكز االيواء، و  6طفال فرضت عليھم اقامات منزلية، و 95وحسب ھيئة األسرى فإن 
  .طفال أنھوا الحبس المنزلي 42طفال تم تحويلھم من الحبس المنزلي الى االعتقال الفعلي، و

أبعدوا عن البلدة  68سيدة، و 15قاصرا، و 14مواطنا عن االقصى، بينھم  170وأضاف، أنه تم إبعاد 
  .مقدسيين منعوا من دخول الضفة الغربية 6عن مدينة القدس بأكملھا، و 26القديمة، و

واشار إلى أن اإلبعادات شملت لفترات مختلفة كوادر، وقيادات سياسية، وميدانية من القدس، ويعتبر 
اد القسري لألشخاص المحميين في االبعاد مخالفا للقانون الدولي والتفاقيات جنيف التي تحظر االبع

  .المناطق المحتلة وھو يشكل مخالفة جسيمة وفق اتفاقية جنيف الرابعة

من استھدافھا، واعتقاالتھا  2017وبين قراقع أن السلطات اإلسرائيلية صعدت خالل العام 
، )الفيسبوك(للفلسطينيين، بسبب منشورات، وشعارات، وصور على مواقع التواصل االجتماعي 

مواطنا فلسطينيا، غالبيتھم من القدس، ومن بينھم نساء، وأطفال، ) 300(واعتقلت قوات االحتالل نحو 
  .وصحفيين، وكتّاب

وجھت لوائح اتھام لبعضھم، وصدرت بحقھم أحكام مختلفة مقرونة بغرامات مالية، بتھمة : وتابع
ر دون محاكمة، وفي مرات لبضعة شھو" االعتقال اإلداري"التحريض، وأن آخرين تم تحويلھم إلى 

لفترات ) الفيسبوك(أخرى اشترطت على بعض المعتقلين، وقبل اطالق سراحھم االمتناع عن استخدام 
  .ھي تحددھا

من جانبه، قال أبو عصب إن المحاكم العسكرية اإلسرائيلية رفعت سقف أحكامھا بحق الفلسطينيين في 
أحكاما قاسية بحق العديد من  2017العام  القدس المحتلة، وخاصة بحق األطفال، وأصدرت خالل

  .المقدسيين

كما وفرضت غرامات مالية باھظة عليھم، وأن غالبية األحكام الصادرة بحق المقدسيين تكون مقرونة 
بفرض غرامات مالية، فيما كافة األحكام الصادرة بحق األطفال المقدسيين تكون مقرونة بفرض 

  .ديا على ذوي األطفالغرامات مالية وھذا يشكل عبئا اقتصا

وأوضح، أن سلطات االحتالل واصلت سياسة االعدامات الميدانية خارج نطاق القضاء، واعترفت 
، دون أن يشكلوا خطرا على األمن اإلسرائيلي، 2017شھيدا عام  201شرطة اسرائيل أنھا أعدمت 

عدامه ميدانيا، شھيدا، من ضمنھم من تم ا 20وكان نصيب القدس من الشھداء كبيرا حيث سقط 
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لإلعدامات المتصاعدة منذ عام    محمد أبو غنام، ومحمد شرف، ومحمد الفي، استمرارا: كالشھداء
  .حيث اعدم في القدس عمر الفقيه، وفادي علون، وھديل عواد، وغيرھم 2015

وأضاف أبو عصب أن القدس وبخالف المناطق المحتلة في الضفة تسري القوانين العسكرية التي ال 
يز اعادة التأھيل، أو البحث عن بدائل االعتقال والسجن للقاصرين، ففي القدس المحتلة يتم فرض تج

القانون االسرائيلي والذي ينص على إعادة تأھيل القاصرين والمعتقلين وبدائل للسجن واالعتقال ولكن 
سيين ومنھا جرى تغيير على ھذه السياسة أدى الى تشديد معاملة المعتقلين المقد 2015منذ عام 

  .االعتقال حتى نھاية االجراءات وااللغاء الفعلي لبدائل اعتقال القاصرين

 12حكم ) سنة 14( فرضت أحكام عالية على عدد من القاصرين منھم الطفل احمد مناصرة : وتابع
عاما،  13حكمت ) سنة 16( عاما، نورھان عواد 16حكمت ) سنة 16( عاما، وشروق دويات
  .الية باھظةمصحوبة بغرامات م

وقد شرعت اسرائيل قوانين تجيز اعتقال قاصرين، وزجھم بالسجن، ورفع االحكام الصادرة بحقھم، 
عاما، وقانون محاكمة االطفال  20-5قانون رفع العقوبات على ملقي الحجارة، والسجن ما بين : ومنھا

  .عاما، وفرض احكام بالسجن عليھم 14دون سن 

شھداء، وعدم اجراء جنازات الدفن مباشرة بعد التسليم بمشاركة بضع اضافة الى قوانين تستھدف ال
أفراد فقط، وقوانين تمنع تسليم الجثامين، ودفنھا في مقابر االرقام، وإجراءات تستھدف منع المحررين 
من إقامة احتفاالت استقبال لھم، كما تواصل السلطات اإلسرائيلية احتجاز جثماني الشھيدين المقدسييّن 

  .قنبر ومصباح أبو صبيح في ثالجاتھا منذ أكثر من عامفادي 

من جانبھا، استعرضت والدة األسير صھيب األعور، الظروف الصعبة والمؤلمة التي مر بھا نجلھا 
  .لحظة اعتقاله، والتحقيق معه، وما تعرض له من تنكيل وضرب ومعاملة مھينة وسيئة

االحتالل عليه حبسا منزليا لعدة أشھر، ومنعته  إن ابنھا مر بتجربة الحبس المنزلي، وفرض"وقالت 
من الخروج من البيت ألي ظرف، وحولتنا الى سجانين عليه، وبعدھا تم تحويله لالعتقال الفعلي 

  .سنوات ونصف ويقبع حاليا في سجن النقب 4وحكمت عليه بالسجن 

خوضه اضراب الكرامة  وأوضحت، أن نجلھا قد فقد جميع اسنانه األمامية، بسبب تھتك في اللثة بعد
  .مطلع أيار الماضي

ما بين حاملي (اسيرا من سكان مدينة القدس يقبعون في السجون، ) 650(وأوضحت الھيئة، أن قرابة 
) 18(طفال ممن يحملون الھوية الزرقاء، و) 70(، بينھم )الھوية الزرقاء وسكان ضواحي القدس
من قرية جبل المكبر " اسراء جعابيص"ريحة األسيرة الج: اسيرة مقدسية بينھن خمس جريحات وھن

من قرية صور باھر قضاء القدس، " شروق دويات"جنوب مدينة القدس المحتلة، واألسيرة المصابة 
، والفتاة الجريحة "مرح باكير"من قرية العيسوية، والجريحة " جيھان حشيمة"واألسيرة الجريحة 

  .س من مخيم قلنديا شمال القد" نورھان عواد" القاصر

) 4(أسرى من القدس مضى على اعتقالھم أكثر من عشرين عاما بشكل متواصل، وان ) 6(كما أن 
ضمن الدفعة  2014منھم معتقلين منذ ما قبل أوسلو والذين كان من المفترض اطالق سراحھم عام 

-6-3، ومحمود عيسى والمعتقل منذ 1986-10- 20سمير أبو نعمة والمعتقل منذ   : الرابعة، وھم
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-11- 12، وعبد الجواد شماسنة والمعتقل منذ 1993- 11- 12، ومحمود شماسنة ومعتقل منذ 1993
  .1996-3-27، وأكرم قواسمي والمعتقل منذ 1995-5- 13، وأيمن سدر والمعتقل منذ 1993

ويعتبر األسير سمير أبو نعمة المعتقل منذ أكثر من واحد وثالثين عاما ھو عميد أسرى القدس  
  .وأقدمھم

" وفاء األحرار"أسرى من القدس يحملون الھوية الزرقاء، وتحرروا في صفقة ) 7(البيان، وحسب 
عالء البازيان، : أعيد اعتقالھم، وأعادت سلطات االحتالل األحكام السابقة بحقھم، وھم) شاليط(

وعدنان مراغة، ورجب طحان، واسماعيل حجازي، وجمال أبو صالح، وسامر العيساوي، وناصر 
  .عبد ربه

اسيرا من القدس استشھدوا في سجون االحتالل جراء التعذيب واالھمال الطبي ) 17(وأشار إلى أن 
شھيدا من أسراھا خلف القضبان، جراء التعذيب واالھمال ) 17(كما قدمت القدس   .67منذ العام 

الطبي، كان أولھم الشھيد األسير قاسم أبو عكر، والذي استشھد في أقبية التحقيق في سجن 
، وتبعه الحاج رمضان البنا، واسحق مراغة، وعمر 1969مارس عام/آذار 23، بتاريخ "لمسكوبيةا"

  .القاسم، ومصطفى عكاوي، وحسين عبيدات، ومحمد أبو ھدوان، وجمعة موسى، وغيرھم

  

  نشطاء 3االحتالل يمنع عقد مؤتمر صحفي في القدس ويعتقل 

  وفا 2018- 1- 9لقدس عاصمة فلسطين ا

شرطة االحتالل، ظھر اليوم الثالثاء، عقد مؤتمر صحفي، كان من المقرر في فندق منعت مخابرات و
 ".أما آن للعالم أن يسمع صرخة القدس"بحي الشيخ جراح وسط القدس، بعنوان " الدار"

وقال مراسلنا في القدس المحتلة، ان االحتالل اقتحم الفندق المقدسي، وأغلق القاعة المخصصة لعقد 
عبد اللطيف غيث، وأحمد الصفدي، وھاني : دق، واعتقل ثالثة نشطاء مقدسيين، ھمالمؤتمر في الفن

  .العيساوي، وسط أجواء من التوتر الشديد سادت المكان

وكان من المقرر أن يتحدث في المؤتمر عدد من الشخصيات المقدسية حول ما آلت اليه األوضاع في 
رمب المشؤوم، واستغالل االحتالل له في حسم المدينة، وتداعيات قرار الرئيس األميركي دونالد ت

  .قضية القدس

من جانبه، تال رئيس الھيئة اإلسالمية العليا في القدس خطيب المسجد االقصى الشيخ عكرمة صبري، 
  .البيان الذي كان مقرراً أن يصدر عن المؤتمر الصحفي، الذي تم منعه من االحتالل

يتعارض مع حقوق االنسان، وحريته الشخصية، وھذه وقال الشيخ صبري، إن منع اللقاء الصحفي 
ھي الديموقراطية الزائفة التي يّدعي بھا االحتالل، الفتا الى أن العلماء وشخصيات القدس كانت تنوي 

  .عقد المؤتمر الصحفي من أجل إيصال صوت القدس
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ذا المكان المقدس إننا ومن ھ: "وجاء في البيان الذي كان من المقرر قراءته نھاية المؤتمر الصحفي
الذي تشّرف بخطوات أحمد وعيسى عليھما السالم، لنعلن أن خطة ترمب ووعده لمن ال يملك ولمن ال 

ومن القدس العتيقة بحواريھا وأزقتھا وشوارعھا، ومن بيت لحم . يستحق، أن ھذا الوعد لن يتحقق
غزة وخان يونس ورفح،  ورام هللا والخليل وجنين ونابلس، ومن الناصرة وحيفا وعكا وصفد، ومن

وعلى اختالف ھذه المواقع لنعلن عزمنا الدفاع عن قدسنا بكل ما نملك وبأغلى ما نملك، إنھا مدينة هللا 
ومھوى أفئدة المؤمنين واألولياء الصالحين، ونقول لترمب اقرأوا التاريخ جيدا لتعرفوا أنكم اخترتم 

لن تھدأ ولن تستقر ولن تسلم قيادتھا إال لمن امتألت الخيار الخطأ، كما ونقول له ان القدس وما حولھا 
  .قلوبھم بالرحمة

إننا من ھذا المكان الطاھر الذي تعبدت طرقه، وأزقته، وشوارعه بالنوايا الطيبة، لنوجه : وأضاف
  .التحية الى شعوب العالم الحرة التي رفضت القرار الجائر لترمب، ونقول نحن بأن القدس ليست للبيع

لبيان عدة نقاط ذكر أنھا جاءت باسم القدس، وأھلھا، وأحرار العالم الرافضين الستعباد واستعرض ا
  .االنسان ألخيه االنسان

جميع دول العالم بالوقوف بقوة وحزم ضد كل دولة تعلن نيتھا نقل سفارتھا لدى "وطالب البيان 
تصادية وتجارية ضد امريكا االحتالل لمدينة القدس، والدول العربية واالسالمية الى فرض عقوبات اق

وصوال إلى إغالق سفاراتھا في الدول العربية واإلسالمية وسحب االستثمارات والودائع من بنوكھا 
  ".ومؤسساتھا المصرفية

في الوقت ذاته، طالب البيان األمين العام لألمم المتحدة بوضع قرارات الشرعية الدولية المتعلقة 
دس بخاصة موضع التنفيذ؛ والتي كان آخرھا قرار مجلس األمن بالقضية الفلسطينية عامة، وبالق

والذي أعلن أن االستيطان في القدس والضفة غير شرعي، بعيداً عن االنتقائية  2334الدولي رقم 
لمسلمين بأن رؤساء دول وحكومات ورجال العلم والعلماء العرب وا وازدواجية المعايير، كما طالب

يرتقوا بردود أفعالھم على القرارات المتعلقة بالقدس من مستوى اإلدانة والشجب والخطابات إلى 
  ".مستوى الفعل وتوظيف أدوات حقيقية، لدعم صمود المقدسيين والحفاظ على المقدسات

متناقض الرئيس األميركي وإدارته المتطرفة بالتراجع عن قرارھا المجحف والظالم وال"كما طالب 
الرئيس األمريكي وإدارته المتطرفة بالتراجع عن قرارھا "، ودعا "مع قرارات الشرعية الدولية

  ".المجحف والظالم والمتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، ووقف عدوانھا على شعبنا الفلسطيني

نبنا، وصّوتت الى نتوجه بالشكر والتثمين لكل دول العالم التي وقفت الى جا: "وجاء في نھاية البيان
جانب بطالن، وعدم شرعية ترمب، باعتبار القدس عاصمة لدولة االحتالل، ذلك القرار الذي فضح 

  ".وعّرى أميريكا أمام كل دول العالم

  

  أضخم عبث بالتاريخ في القدس.. الحوض المقدس

  10/1/2018 -الجزيرة
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وما زال العمل  المحتلة القدس بدأ االحتالل العمل في أضخم مشروع تھويدي في 1996في عام 
 .مستمرا بوتيرة عالية على حساب اآلثار والمعالم التاريخية

ي بحي الشيخ جراح شماال مرورا بالبلدة القديمة ووصوال التھويد" الحوض المقدس"مشروع  ويبدأ
وفق الباحث المتخصص  بھدف إضفاء صبغة يھودية على المكان، جبل المكبر وسفحإلى بلدة سلوان

 .بشؤون القدس فخري أبو دياب

البلدة  وأوضح أبو دياب أن المشروع يعني عمليا مسح آثار ومعالم عربية وإسالمية وتدميرھا وخنق
بالمسارات والبناء واألشكال التھويدية لحجب أھم معلم يدل على ھوية المدينة العربية  القديمة

  .وسور البلدة القديمة من القدس المسجد األقصى واإلسالمية وھو

وتُظھر تفاصيله المنشورة " القدس القديمة"وذكر أنه ضمن مشروع الحوض المقدسي ھناك مشروع 
أنه سيكون مشابھا في تفاصيله للوصف التوراتي المزعوم ألورشليم، وفق معتقداتھم، لكنه سيقام على 

  .بية وإسالميةأنقاض آثار بيزنطية رومانية وعر

ألف متر مربع، وبه مبنى من  15وذكر أن مساحة المشروع المسمى بالحوض المقدس تقدر بنحو 
متحفا توراتيا وتلموديا لترويج الرواية اليھودية وستوضع به كل  سيصبح األول منھا طوابق عدة

موي، مؤكدا أن المقتنيات والكنوز واآلثار المسروقة من الحفريات المحيطة باألقصى والقصور األ
  .بعض ھذه اآلثار عولجت كيميائيا كي تحاكي الھيكلين المزعومين األول والثاني

حفرية  26وأشار الباحث المقدسي إلى أن المنطقة المستھدفة بالمشروع التھويدي تعد منطقة تحكم لـ
  .إسرائيلية تتجه من سلوان إلى أسفل المسجد األقصى والقدس القديم

  

  على فلسطينية القدس بغزة تأكيداً  مسيرة واحتجاجات

  9/1/2018 -وكالة األناضول، الجزيرة

وتنديدا  القدس تضامنا مع مدينة غزة نظمت القوى الوطنية واإلسالمية مسيرة جماھيرية في مدينة
ات بين شبان في غضون ذلك، تجددت مواجھ. بالقرارات األميركية واإلسرائيلية األخيرة بشأن القدس

 .فلسطينيين وجيش االحتالل على حدود قطاع غزة

وطالبت الفصائل المشاركة في المسيرة بتفعيل الحراك الشعبي المندد بالمخططات الرامية لتھويد 
مدينة القدس المحتلة، وعبر المشاركون في المسيرة عن رفضھم أي تساوق عربي مع المخطط 

ؤكدين على ضرورة اتخاذ القيادة الفلسطينية قرارات توازي األميركي اإلسرائيلي بشأن القدس، م
  .حجم التحديات التي تجابه القضية الفلسطينية

في غضون ذلك، تجددت اليوم مواجھات بين شبان فلسطينيين وجيش االحتالل على حدود قطاع 
عن غزة، وتوجه عشرت الشبان إلى الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع للتعبير 

  .إلسرائيل  القدس عاصمةالواليات المتحدة احتجاجھم على اعتبار
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رد جيش  ورشق المحتجون قوات الجيش بالحجارة وأشعلوا النار في عدد من اإلطارات، في حين
  .، دون أن ترد معلومات عن وقوع إصاباتالغاز المدمع االحتالل بإطالق الرصاص الحي وقنابل

احتجاجات منذ اعتراف  1948وقطاع غزة ومناطق  الضفة الغربية  وتشھد معظم المدن الفلسطينية في
كانون األول الماضي بالقدس عاصمة إلسرائيل، والبدء /ديسمبر 6  في  دونالد ترمبالرئيس األميركي

  .إلى المدينة المحتلة  واشنطن  بنقل سفارة

  

  سندافع عن قدسنا بكل ما نملك: الشيخ صبري

  9/1/2018 -الجزيرة

بكل ما  القدس لسطينيين سيدافعون عنأن الف عكرمة صبري أكد رئيس الھيئة اإلسالمية العليا الشيخ
 .إلسرائيل اعتبارھا عاصمة دونالد ترمب ، منددا بقرار الرئيس األميركييملكون

اقرؤوا التاريخ جيدا لتعرفوا أنكم "وأضاف الشيخ صبري في بيان باسم علماء وشخصيات القدس 
 ".اخترتم الخيار الخطأ، وسلكتم الطريق الذي يؤدي إلى الال شيء

 وكانت مؤسستا الدار الثقافية وإيلياء إلعالم الشبابي قد دعتا اليوم الثالثاء إلى مؤتمر صحفي يلقي فيه
الشيخ صبري ورئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس عطا هللا حنا بيانا صحفيا باسم علماء 

، لكن سلطات االحتالل استبقت !"أما آن للعالم أن يسمع صرخة القدس؟"وشخصيات القدس بعنوان 
موعد المؤتمر بنشر قواتھا في الفندق وإخراج الصحفيين ومنع إقامة المؤتمر، فخص الشيخ 

  .نزله في حي الصوانةللبيان من م  ببث مباشر صفحة القدس  صبري

القدس وما حولھا لن تھدأ ولن تستقر، ولن نسلم قيادتھا إال لمن امتألت "وتابع الشيخ صبري قائال إن 
، متوجھا بالتحية إلى شعوب العالم الحرة التي رفضت المقايضة والمساومة "قلوبھم بالرحمة

  .األميركية

وتمكين الشعب الفلسطيني  الشرعية الدولية اراتال حل إال بإلزام االحتالل بتطبيق قر  وشدد على أنه
  .المشروعة من تحقيق حقوقه

حزم ضد كل دولة تعلن نيتھا نقل سفارتھا لدى وطالب الشيخ صبري جميع دول العالم بالوقوف بقوة و
وتجارية   صاديةعقوبات اقت  الدول العربية واإلسالمية إلى فرض االحتالل إلى مدينة القدس، داعيا

  .أميركا ضد

رؤساء دول وحكومات ورجال دين العالمين العربي واإلسالمي بأن يرتقوا بردود أفعالھم  كما طالب
ى القرارات المتعلقة بالقدس؛ من مستوى اإلدانة والشجب والخطابات السياسية إلى مستوى الفعل عل

  .وتوظيف أدوات حقيقية لدعم صمود المقدسيين والحفاظ على المقدسات

بالتراجع عن قرارھا المجحف والظالم والمتناقض "وتوجه إلى الرئيس األميركي وإدارته مطالبا إياھا 
  ".ية الدولية، ووقف عدوانھا على شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعةمع قرارات الشرع
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  استطالع يحمل األنظمة مسؤولية تراجع التضامن مع القدس

  9/1/2018 -الجزيرة

تراجع المظاھرات العربية واإلسالمية المتضامنة  فيسبوك على القدس صفحة أرجع مئات من متابعي
أرجع عدد أقل السبب إلى الشعوب وانشغالھا  مع القدس إلى تواطؤ األنظمة العربية، في حين

 .بھمومھا

أن تواطؤ األنظمة العربية ھو   )مشاركا 655(ستطالع من المشاركين في اال% 76.6نحو  واعتبر
أن انشغال الشعوب %) 23.45نحو (مئتا مشارك  اعتبر  السبب في تراجع المظاھرات، في حين

 .بقضاياھا الداخلية ھو السبب

ونشر االستطالع في بث حي على مدى أربع ساعات مساء أمس االثنين، وطلب من المتابعين اإلجابة 
تواطؤ : سبب تراجع المظاھرات الداعمة للقدس؟ وكان عليھم االختيار بين إجابتينما : عن سؤال

  .األنظمة العربية مع واشنطن أو انشغال الشعوب بقضاياھا الداخلية

وتفاوتت آراؤھم  ،السعوديةو  األردنو المغربو تونس متابعا، أغلبھم من 855وشارك في االستطالع 
  .بشأن أسباب تراجع التضامن في التعليقات على االستطالع

ويرى أنور أن النخوة عند العرب ماتت، ويبدي أسفه للحال التي وصلوا إليھا، ويضيف أن العرب 
مروا في ظل أنظمة أكثر قمعا من األنظمة الحالية لكن العالم العربي كان يتزلزل عند سماعه 

  .فلسطين كلمة

أما وجدي سالم فيرى أن القضية الفلسطينية ھي القضية األم للشعوب العربية واإلسالمية، ويتھم 
  .اللاألنظمة الموجودة بالعمالة لالحت

إنه ال يمكن للشعوب التظاھر دون توقف، معتبرا أنه دب فيھا اليأس  من جھته، يقول خالد زھراوي
لكنھا ال تموت مثل البركان يخبو ظاھريا لكنه يغلي من الباطن وال يتوقع أحد متى يثور، والغبي من "

  ".يبني مدينة قرب بركان

، مؤكدا أن "استراحة مقاوم والحرب سجال"ال واعتبر بن فھيدة قطان أن تراجع المظاھرات ما ھو إ
  ".كإعصار ال يخبر العدو متى وأين سيكون الزحف، إنما األكيد أننا قادمون"األمة العربية 

صرف  األنظمة إشغال الشعوب في قضايا جانبية ومحلية بھدف  وتحدث بعض المعلقين عن محاوالت
  .المسجد األقصىاألنظار عن ما يجري للقدس و

  

  دعوى قضائية ضد قرار غواتيماال نقل سفارتھا للقدس

 9/1/2018 – محمد وتد: تحرير  -٤٨عرب 
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قضائية أمام المحكمة الدستورية في غواتيماال، ضد قرار قدم المحامي ماركو فينيسيو ميخيا، دعوى 
الدولة نقل سفارتھا من تل أبيب للقدس المحتلة، عقب إعالن الرئيس األميركي، دونالد ترامب، المدينة 

 .المحتلة عاصمة إلسرائيل

لي الذي واعتبر المحامي ميخيا قرار بالده نقل سفارتھا في إسرائيل إلى القدس انتھاًكا للقانون الدو
 .يعتبر القدس منطقة محتلة

الرئيس جيمي موراليس ضرب ...تغييرا سياسيا كھذا كان يجب أن يطرح لالستفتاء"وقال المحامي إن 
بدال من ) فيسبوك(عرض الحائط بالمعايير الحكومية بإعالن نقل السفارة على صفحته على موقع 

 ."تكليف وزارة الخارجية بإعالنه عبر القنوات الرسمية

إسرائيل : "عن قرار نقل سفارة بالده بقوله" فيسبوك"من جھته، دافع موراليس في إعالنه على 
 ."حليفة، وأن غواتيماال تؤيدھا تاريخيًا

للضغوط األميركية في " رضخت"ونفت وزيرة خارجية غواتيماال ساندرا خوفيل، أن تكون بالدھا 
 .د بعداتخاذھا قرار نقل السفارة، وأن موعد نقلھا لم يحد

وبإعالنھا نقل سفارتھا من تل أبيب إلى القدس أصبحت غواتيماال الدولة األولى والوحيدة حتى اآلن، 
 .التي تحذو حذو الرئيس األميركي ترامب

يشار إلى أن الرئيس الروماني كالوس يوھانيس، أكد قبل أيام موقف بالده الرافض لنقل السفارة 
ة، وجاء ھذا التأكيد على الموقف باالتصال الھاتفي الذي أجراه الرومانية من تل أبيب للقدس المحتل

 .الرئيس الروماني برئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياھو

نقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى  2017ديسمبر عام /يذكر أن ترمب قرر مطلع كانون األول
  .القدس، وإعالن المدينة المحتلة عاصمة إلسرائيل

  

  القدس في سياحي جسر بناء من تحذر وقافاأل
  

  PNN-  9/1/2018/القدس المحتلة

حذَّر مدير عام وحدة القدس والعالقات العامة بوزارة االوقاف والشئون الدينية أمير أبو العمرين من 
مغبة المخططات الصھيونية الرامية لتھويد القدس كان آخرھا المخطط الذي تنوي تنفيذه بلدية 

في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، تحت “ جسر سياحي للمشاة”لقاضي ببناء االحتالل ا
 .”سلطة تطوير القدس”إشراف ما يسمى 

إن طواقم مشتركة من البلدية وسلطة اآلثار والطبيعة برفقة أفراد من قوات “:وقال أبو العمرين
ر في عدة مناطق بأراضي الحي، تمھيًدا االحتالل اقتحموا حي وادي الربابة بالبلدة ، ونفذوا أعمال حف

 .”إلقامة ھذا الجسر السياحي
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وأوضح أن طواقم البلدية نفذت عملية حفر بآليات ضخمة في عدة نقاط بحي وادي الربابة لفحص 
التربة ووضع وتثبيت أساسات للجسر المنوي إقامته ، في حين منع أصحاب األراضي وأھالي سلوان 

 .إال أن الطواقم انتقلت ألعمال حفر داخل البؤرة االستيطانية في الحيمن إكمال عمليات الحفر، 

وأكَّد أن كميات ضخمة من الباطون وضعت في أراضي وادي الربابة ، تمھيًدا لصبھا لبناء الجسر 
لوال تدخل األھالي، موضحاً أن مجموعة من المستوطنين والجماعات اليھودية المتطرفة برفقة طواقم 

دي الربابة أشرفوا على أعمال الحفر؛ للتأكد من عدم وجود قبور قديمة بالمنطقة المراد البلدية في وا
 .”تنفيذ المخطط بھا

متًرا، ويربط بين حي الثوري  30متًرا وبارتفاع  197يشار الى أن طول الجسر المخطط إقامته يبلغ 
أھالي وادي الربابة من استخدام ومنطقة النبي داود مروًرا بوادي الربابة ، فيما تمنع سلطات االحتالل 

أراضيھم أو القيام بأي أعمال ترميم أو زراعة وتسمح لھم بقطف الزيتون، والمخطط الجديد يعني 
  .مصادرتھا لصالح مشاريع استيطانية

  

  2017في القدس خالل عام  منشأة ومنزالً  132إسرائيل ھدمت 
  

  9/1/2018دوت كوم " القدس" - القدس 

منشأة ومسكنا في مدينة القدس المحتلة وضواحيھا، خالل العام  132رائيلية ھدمت السلطات اإلس
 .، بحسب مركز حقوقي2017المنصرم 

 132ھدمت "وقال مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان في بيان صحفي، إن إسرائيل 
ة لتربية األغنام، حظير 17منشأة تجارية،  20منزال سكنيا، و 65منشأة خالل العام الماضي، بينھا 

  .وستة منازل قيد اإلنشاء، وسبع غرف زراعية، ومخازن ومواقف للمركبات ومزارع

  ".فلسطينيا نصفھم من األطفال 240أدت إلى تھجير "وأضاف إن عمليات الھدم 

مقدسيا لھدم منازلھم أو منشآتھم ذاتيا لتجنّب دفع الغرامات وتكاليف الھدم الباھظة  25اضطر : "وتابع
  ".تي تفرضھا بلدية القدس اإلسرائيلية على الذين تھدم منازلھمال

البناء بدون "وبيّن أن السلطات اإلسرائيلية تتذرع بثالثة ذرائع لھدم المساكن الفلسطينية، وھي 
  ".، والھدم لدواع أمنية)تتھم أصحابھا بتنفيذ عمليات(ترخيص، والھدم ألسباب عقابية 
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