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  القدس رسالة
 

 القدس مدينة ألخبار يومية نشرة
  والعلوم والثقافة للتربية الفلسطينية الوطنية اللجنة عن تصدر

 

 االحتالل يعتقل أربعة مقدسيين بينھم طفل وفتاة وحارس في األقصى. 

 الحفاظ على وضعية القدس أساس إخراج : البرلمان العربي واألورومتوسطي
 .عملية السالم من الجمود

 "إقليم ھولندا تنظم مھرجان الشتات الفلسطيني نصرة للقدس" فتح. 

 ندوة في المغرب حول ھوية القدس ومركزھا الديني والحضاري. 

 القدس في ونتنياھو ترامب خطط يھاجم أوروبي دبلوماسي تقرير. 

 االحتالل ينصب كاميرات مراقبة جديدة في حي الطور بالقدس. 

 دوالر ماليين عشرة تنفق إسرائيل  ً  .القدس لتھويد يوميا

 القدس خارج التفاوض وعالقة إسرائيل بالسعودية أفضل: ترمب. 

 خطط إسرائيلية لمواجھة تزايد فلسطينيي القدس.  

 االحتالل يحاصر ويغلق بلدتي العيسوية وحزما في القدس: القدس.  

 المفتي العام للقدس يدعو لحماية المدينة ورّص الصفوف وإنھاء االنقسام.  
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 االحتالل يفرض الحبس المنزلي على طفل من القدس. 

 "مبادرة شبابية".. القدس في الليل حلوة. 

 االقصى المسجد باحات يقتحمون مستوطنون. 
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  االحتالل يعتقل أربعة مقدسيين بينھم طفل وفتاة وحارس في األقصى

  
  وفا 2018-2-12قدس عاصمة فلسطين ال

ت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم االثنين، أربعة مواطنين من أنحاء مختلفة من مدينة القدس، اعتقل
 .بينھم طفل وفتاة

  .وتم تحويلھم الى مراكز تحقيق وتوقيف في المدينة 

من حي بطن ) عاما 16(وقال مراسلنا إن قوات االحتالل اعتقلت الطفل سفيان نضال النتشة 
، من بلدة )عاما 23(بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى، والشاب سراج كاشور الحارة الوسطى ب/الھوى

  .أبو ديس جنوب شرقي القدس المحتلة

ان قوات االحتالل اعتقلت الشاب أيوب أبو ھدوان والد األسير زياد أبو ھدوان، بعد اقتحام : وأضاف
  .المباركمنزله في بلدة سلوان وتخريب محتوياته، وھو أحد حراس المسجد األقصى 

  .والسياق ذاته، اعتقلت قوات االحتالل فتاة من مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، لم تعرف ھويتھا بعد

  .الى ذلك، اقتحمت قوات االحتالل منزل المواطن زھير الرجبي في حي بطن الھوى في سلوان

المطاعم بحي المصرارة  كما ھدمت طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس، فجر اليوم، مظلة تابعة ألحد
  .التجاري قُبالة باب العامود

  

  الحفاظ على وضعية القدس أساس إخراج عملية السالم من الجمود: البرلمان العربي واألورومتوسطي

  وفا 2018-2-11القاھرة / فلسطين القدس عاصمة

لبحر األبيض حث بيان مشترك صادر عن رئيس البرلمان العربي، ورئيس الجمعية البرلمانية لدول ا
القضية الفلسطينية، وقيادة األمم المتحدة لعملية السالم، والحفاظ على   المتوسط، الحكومات لدعم وحماية
 .الوضعية القانونية لمدينة القدس

ودعا البيان كافة البرلمانيين في العالم والبرلمانات الوطنية واإلقليمية والدولية إلى تفعيل الدبلوماسية 
ث الحكومات لدعم وحماية عملية السالم من أجل تحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، البرلمانية، وح

ً لتحقيق السلم واألمن في العالم العربي، وفي حوض البحر األبيض  ً وحيويا التي تعتبر أمراً أساسيا
  .المتوسط وعلى مستوى العالم

رار السالم واألمن في المنطقة وطالب البيان، بتدشين حوار عربي أورومتوسطي جاد وملموس، إلق
العربية، وفي حوض البحر األبيض المتوسط، وذلك عن طريق تسوية شاملة للصراع العربي 
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اإلسرائيلي، وإخراج عملية السالم من حالة الجمود، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة تضمن حل 
المستقلة بعاصمتھا مدينة القدس الشرقية الدولتين وفقا لقرارات األمم المتحدة، وإقامة الدولة الفلسطينية 

، والطلب من األمم المتحدة بقيادة عملية السالم، وإعالء مبدأ سيادة القانون الدولي، 1967 على حدود عام
والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس والقضايا األخرى الدائمة، استناداً إلى قرارات األمم المتحدة 

  .ذات الصلة

بيان أھمية تطوير جوانب محددة من التعاون والشراكة القائمة بين البرلمان العربي والجمعية وأكد ال
البرلمانية للبحر األبيض المتوسط، ووعيا بأھمية العالقة االستراتيجية بين المؤسسات البرلمانية والشعبية 

ية البرلمانية في تطوير في العالم العربي وفي إقليم البحر األبيض المتوسط، تجسيدا لدور الدبلوماس
التعاون وتعزيز التضامن والصداقة بين الشعبين العربي واألورومتوسطي القائمة على مبادئ المساواة 

  .واالحترام المتبادل والمصلحة المشتركة

وشدد على مواصلة الحوار العربي األورومتوسطي إزاء القضايا ذات االھتمام المشترك بما يعكس 
ورومتوسطية والعربية، وُصنع وحماية السالم لشعوب المنطقتين، وتحقيق األمن تطلعات الشعوب األ

  .والسلم الدوليين

كما شدد البيان، على تدشين حوار عربي أورومتوسطي جاد وملموس إلقرار السالم واألمن في المنطقة 
سرائيلي، العربية وفي حوض البحر األبيض المتوسط، ويتطلب ذلك تسوية شاملة للصراع العربي اإل

وإخراج عملية السالم من حالة الجمود، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة تضمن حل الدولتين وفقا 
لقرارات األمم المتحدة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتھا القدس الشرقية على حدود عام 

1967.  

  

  إقليم ھولندا تنظم مھرجان الشتات الفلسطيني نصرة للقدس" فتح"

  وفا 2018-2-11كوبنھاجن / فلسطينالقدس عاصمة 

 .نظمت حركة فتح إقليم ھولندا، مھرجان الشتات الفلسطيني نصرة للقدس

ويأتي المھرجان ضمن الفاعليات الرافضة إلعالن ترمب، وحضرته سفيرة دولة فلسطين في المملكة 
م، ورئيس الجالية الفلسطينية في الھولندية روان أبو يوسف، وأمين سر حركة فتح إقليم ھولندا زيد تي

ھولندا واثق سعادة، بمشاركة ضيوف من ألمانيا وبلجيكا وإيرلندا، وحشد غفير من أبناء الجالية 
  . الفلسطينية في ھولندا وكوادر حركة فتح

وفي كلمة فلسطين، نقلت السفيرة أبو يوسف، تحيات الرئيس محمود عباس، إلى أبناء الجالية الفلسطينية، 
دت على ضرورة بذل كافة الجھود والعمل سوياً من أجل دعم قضيتنا المركزية، القدس، ودعم القيادة وأك

  . الفلسطينية في معركتھا الدبلوماسية لتبقى القدس عاصمتنا األبدية
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ً واحداً إلى  وبدوره، أكد رئيس الجالية الفلسطينية في ھولندا، على وقوف أبناء شعبنا الفلسطيني صفا
كما وتناول في كلمته دور الجالية الفلسطينية في تنظيم فاعليات رافضة للقرار . تھم في فلسطينجانب إخو

الجائر لترمب، وما رافقه من ضغوطات تمارس على قيادتنا الفلسطينية وأبناء شعبنا من قطع مساعدات 
ا للرئيس محمود األونروا وغيرھا من قرارات جائرة، كما وأكد على دعم الجالية الفلسطينية في ھولند

  . عباس والقيادة الفلسطينية المتمسكة بالثوابت

وفي كلمة حركة فتح، شكر تيم، الحضور الكبير الذي يدل على تمسك أبناء شعبنا الفلسطيني بحقھم 
الشرعي، ورفضھم لكل المؤامرات والقرارات الظالمة وآخرھا إعالن ترمب، كما وتحدث عن دور 

عركة في الميدان وفي كل أصقاع العالم، وشدد على دور الشتات الفلسطيني حركة فتح في قيادة ھذه الم
وكوادر الحركة في أوروبا في دعم القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، وانجاح معركتھم من 

التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد   خالل تعزيز وحدتنا الوطنية الفلسطينية تحت راية منظمة
شعبنا ودعم أبناء شعبنا ومعنا أحرار العالم، وتعزيز دور المقاومة الشعبية السلمية، ودعم صمود أھلنا ل

في القدس والسعي مع كل الشرفاء وأنصار الحق في العالم من أجل الحفاظ على الطابع الوطني 
  . الفلسطيني المسلم والمسيحي للقدس عاصمة دولة فلسطين األبدية

قليم ھولندا، في ختام المھرجان، المناضلين الفلسطينيين الجرحى، فيما قدمت فرقة وكرمت حركة فتح ا
العاشقين الفلسطينية بإشراف الفنان محمد دياب، مجموعة من األغاني الفلسطينية التاريخية والوطنية، 

القربة التي ألھبت مشاعر الحضور الذي تفاعل معھا، كما تم عقد حلقات الدبكة الفلسطينية على أنغام 
الفلسطينية، وتم إقامة معرض فني للفنان احمد ابو نصر منسق الحملة األوروبية للتضامن مع األسرى في 

  . والبطلة عھد التميمي  سجون االحتالل، حيث حاكى المعرض معاناة أبناء شعبنا وأسرانا البواسل

شعب الھولندي على الموقف وكان المھرجان قد تقدم بالشكر الجزيل لھولندا وللحكومة الھولندية وال
  . الرسمي الھولندي بالتصويت لصالح الحق والعدالة وحق شعبنا في القدس عاصمته األبدية

  

  القدس في ونتنياھو ترامب خطط يھاجم أوروبي دبلوماسي تقرير
  

  11/2/2018 -المكتب الوطني للدفاع عن األرض

ؤساء البعثات الدبلوماسية للقدس ورام هللا، الفرنسية تقريرا، ذكرت فيه أن ر“ ميديابار”نشرت صحيفة 
، الذي تحصلت ميديابار على نسخة 12التابعين لالتحاد األوروبي، نشروا مؤخرا تقريرھم السري رقم 

وقد جاء في ھذا التقرير أن الدبلوماسيين األوروبيين قدموا الئحة اتھام موثقة؛ احتجاجا على السياسة . منه
 .اإلسرائيلية

تتمثل النقطة األولى . فة، في تقريرھا، إن تقرير الدبلوماسيين األوروبيين أكد نقطتين ھامتينوقالت الصحي
في استماتة األوروبيين في الحفاظ على موقفھم الرافض لالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، الذي دعا 

ھدف إلى ضم جزء أما النقطة الثانية، فتعكس معارضة المشروع اإلسرائيلي الذي ي. إليه دونالد ترامب
 .”القدس الكبيرة”من الضفة الغربية إلتمام مشروع 
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تحظى ”: بالكلمات التالية 2017وذكرت الصحيفة أن الدبلوماسيين استھلوا تقريرھم الذي اكتمل سنة 
كما أن مستقبل المدينة يعد في . مدينة القدس ببعد رمزي كبير لدى اإلسرائيليين والفلسطينيين وغيرھم

وطالما أنه لم يتم بعد حل ھذه القضية، فمن المستحيل أن نأمل . ت السالم في الشرق األوسطقلب محادثا
 .”في تحقيق سالم دائم مبني على حل الدولتين

وأشارت الصحيفة إلى أن البعثة الدبلوماسية األوروبية وجھت في تقريرھا رسالة مباشرة إلى الرئيس 
قوبل برفض ”وجددوا فيھا رفضھم لھذا القرار، الذي . ائيلاألمريكي بشأن اعترافه بالقدس عاصمة إلسر

دولي باإلجماع من خالل مختلف القرارات التي أعرب عنھا مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، خاصة 
 .”478القرار رقم 

وأفادت الصحيفة بأن التقرير األوروبي وردت فيه رسالة موجھة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين 
العديد من مشاريع القوانين، التي في حالة تبنيھا من قبل ”ھو، التي نوه فيھا الدبلوماسيون بأن نتنيا

الكنيست ستتسبب في إحداث عدة تغييرات جديدة على وضعية وحدود مدينة القدس من طرف واحد، وھو 
اح عن معارضتھا ومن وراء ھذه الكلمات، أرادت البعثة األوروبية اإلفص. “انتھاك صارخ للقانون الدولي

 .”القدس الكبيرة”للمشروع الذي يرنو إلى تحقيقه نتنياھو وناخبوه فيما يتعلق بمشروع 

وأضافت الصحيفة أنه بالنسبة للدبلوماسيين األوروبيين، فإن كال من قرار اعتراف ترامب بالقدس 
بين المعرقالت التي عاصمة إلسرائيل ومشروع القدس الكبيرة الذي يطمح نتنياھو إلى تفعيله، يعد من 

 .تشكل صعوبة في الوصول إلى حل للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني

إذا تم تنفيذ مشروع نتنياھو، فإن ذلك ”وأعرب الدبلوماسيون عن ذلك في تقريرھم، الذي ذكروا فيه أنه 
عددھم سيغير حدود بلدية القدس، ما من شأنه أن يتسبب في تخفيض عدد الفلسطينيين في القدس، البالغ 

ألف مستوطن إسرائيلي، وإدماجھم ضمن سكان  140ألف نسمة، فضال عن إضافة قرابة  120تقريبا 
 .”المدينة

ونوھت الصحيفة بأن البعثة الدبلوماسية األوروبية ذكرت في تقريرھا أن تشييد ثالثة آالف مسكن جديد 
ن، وسيساھم في عزل القدس سيزيد من تقسيم فلسطي”، 2017في القدس الشرقية، وھو قرار اتخذ سنة 

 .”الشرقية عن الضفة الغربية

، الذي يتطلب أيضا ضم “القدس الكبيرة”وأضافت الصحيفة أن تقرير الدبلوماسيين كشف عن نية تأسيس 
وأكد الدبلوماسيون أنه، خالل الثالثي األول . “كتلة”عدة مستوطنات على أطراف المدينة؛ بھدف تشكيل 

مسكن جديد في كل من مستوطنة جفعات زئيف، ومعاليه  1300ن عن تشييد ، تم اإلعال2017من سنة 
 .أدوميم، وبيتار عيليت، ونوكديم

، وافقت الحكومة اإلسرائيلية على تركيز مشاريع في 2017كما ورد في التقرير أنه على امتداد سنة 
ات، وإلعازار المكونة المستوطنات التي ذكرناھا آنفا، باإلضافة إلى مستوطنة كل من ألون شفوت، وأفر

كل ھذه المستوطنات تندرج ”وحسب الدبلوماسيين األوروبيين، فإن . االستيطانية“ جوش عتصيون”لكتلة 
القدس ”مستوطنة، التي من المقرر أن تتحول إلى بلديات ملحقة بمدينة القدس، بموجب قانون  19ضمن 
 .”الكبيرة
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 900ى امتداد السنوات العشر األخيرة، ھدمت قرابة ونقلت الصحيفة عن الدبلوماسيين أن إسرائيل، عل
مبنى، ما تسبب  190فقط، تم تدمير  2016وخالل سنة . بناء تابع لفلسطينيين قاطنين في القدس الشرقية

ألف منزل فلسطيني مھددة اليوم بالھدم بقرار  22وأفادت البعثة األوروبية بأن . شخصا 114في نزوح 
 .إداري

، الحظنا زيادة كبيرة 2017خالل سنة ”لبعثة األوروبية أشارت في تقريرھا إلى أنه وقالت الصحيفة إن ا
في الكم والحجم في أعداد اليھود المتدينين، الذين اقتحموا باحات الحرم القدسي الشريف تحت حماية أفراد 

 .”الشرطة اإلسرائيلية

سبتمبر / وأيلول 2016سبتمبر / يلولخالل الفترة الممتدة بين أ”كما كشف الدبلوماسيون األوربيون أنه 
جبل المعبد بالنسبة (ألف يھودي قومي متدين زيارة إلى الحرم القدسي الشريف  22، أدى قرابة 2017
 .”بالمئة، وھو رقم قياسي تاريخي 60وقد ارتفع نسق ھذه الزيارات بنسبة ). لليھود

ا في تقريرھم ذكر اجتماع مجلس وفي الختام، ذكرت الصحيفة أن الدبلوماسيين األوروبيين تعمدو
مايو في أنفاق الحائط الغربي / الوزراء الخاص الذي نظمه رئيس الوزراء اإلسرائيلي خالل شھر أيار

  .؛ من أجل االحتفال بالذكرى الخمسين لضم القدس الشرقية)حائط المبكى(

  

  االحتالل ينصب كاميرات مراقبة جديدة في حي الطور بالقدس

  وفا 2018-2-11القدس / طينالقدس عاصمة فلس

شرعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي اليوم األحد، بنصب وتركيب كاميرات مراقبة جديدة في شارع 
 .الطور، المطل على القدس القديمة/ الشيّاح بحي جبل الزيتون

 وأشار مراسلنا الى أن المنطقة تشھد وبشكل مستمر، مواجھات ضد قوات االحتالل، التي تالحق أبناء
  .المنطقة بھدف اعتقالھم

  

ً  دوالر ماليين عشرة تنفق إسرائيل   القدس لتھويد يوميا
  

  11/2/2018 -المكتب الوطني للدفاع عن األرض

دعا مسؤولون فلسطينيون، مساء أمس، إلى دعم المسجد األقصى ومواجھة اإلجراءات اإلسرائيلية 
 .شرة ماليين دوالر يومياً لتھويد المدينة المحتلةالرامية إلى تھويد القدس، مشيرين إلى أن إسرائيل تنفق ع

ھوية القدس ومركزھا الديني ”جاء ذلك في كلمات ألقاھا عدد من المسؤولين خالل ندوة حول 
 .، ضمن المعرض الدولي للكتاب بمدينة الدار البيضاء المغربية“والحضاري
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ً لتھويد إن إسرائيل ت: وقال المدير السابق للمسجد األقصى، ناجح بكيرات نفق عشرة ماليين دوالر يوميا
، ما أثر على جھود “نسيته فيما بعد”القدس، فيما أنشأت الدول العربية صندوق دعم المسجد األقصى 

 .مواجھة التھويد وصيانة المقدسات اإلسالمية

 .”االحتالل يحاول أن يحصل على اعتراف وضمانات لما خّرب ودّمر خالل نصف قرن”: وأضاف

ال تزال ”عندما تمتلك حريتھا؛ إال أنھا “ ستزحف نحو القدس”رات على أن الشعوب العربية وشدد بكي
 .”تعاني من عدم وضوح الرؤية

إن قرار واشنطن نقل سفارتھا لدى إسرائيل إلى : بدوره، قال سفير فلسطين لدى الرباط، جمال الشوبكي
 .”ناتج عن جھلھا بالمدينة ومكانتھا عند المسلمين”القدس 

لم يقّدروا مكانة القدس في نفوس العرب والمسلمين، وظنّوا أن ”: أضاف، في كلمته خالل الندوةو
داخل (أو مع ستة ماليين على األرض ) يعيشون في المدينة(المعركة ھي مع ثالثمائة ألف فلسطيني 

 .”، وأنه يمكنھم بالتفوق المادي التغلب عليھم)فلسطين

ن سنة واحدة من المقاطعة أو الحصار، ولو توقفت أميركا عن دعمھم سنة اإلسرائيليون ال يحتملو”: وتابع
واحدة لما صمدوا، فيما تقف كل المدن والقرى الفلسطينية صامدة رغم معاناتھا من العزل بطرق 

 .”مختلفة

شاء أي إسرائيل تريد إن”وفي مداخلة له، اعتبر خليل تفكجي، مدير مؤسسة دائرة الخرائط بفلسطين، أن 
  .، داعياً إلى مزيد من الحرص على حماية اآلثار اإلسالمية“شيء يدل على الوجود اليھودي في فلسطين

  

  القدس خارج التفاوض وعالقة إسرائيل بالسعودية أفضل: ترمب

  11/2/2018 -الجزيرة

أصبحت عاصمة  القدس في تصريح لصحيفة إسرائيل اليوم إن دونالد ترمب  قال الرئيس األميركي
واعتبر أن عالقات إسرائيل بدول الخليج . إسرائيل، ولم يعد لھا مكان على طاولة المفاوضات

 .الماضي أفضل بكثير مما كانت عليه في سعوديةال وخاصة

وأضاف ترمب حسبما ذكرت الصحيفة اإلسرائيلية األحد، أن اعتراف إدارته بالقدس عاصمة إلسرائيل 
كانون األول الماضي، معتبرا أنه أھم /كان وعدا انتخابيا ھاما، وقد نجح في تنفيذه في السادس من ديسمبر

  .البيت األبيض ن حكمه فيإنجاز له خالل العام األول م

ورأى أنه بعد قراره أصبحت القدس عاصمة إلسرائيل، ولم يعد يمكن الحديث عن ذلك على طاولة 
  .ت، لكنه استدرك وقال لكنني سأدعم ما يتوصل إليه الطرفان بشأن حدود المدينةالمفاوضا

  .وأكد ضرورة أن يتوصل الطرفان الفلسطيني واإلسرائيلي إلى تسوية سياسية تفضي إلى اتفاق سالم
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ن وأضاف أن اإلدارة األميركية تنتظر ما يمكن أن يحدث من أجل تقديم مبادرتھا للسالم، متھما الفلسطينيي
  .بعدم الرغبة في صنع السالم حاليا

وأردف قائال يجب على الطرفين تقديم . كما أشار إلى أنه أيضا غير متأكد من عزم إسرائيل على ذلك
  .تنازالت من أجل ذلك

، وخاصة السعودية، قال ترمب إن دول الخليج عن العالقات اإلسرائيلية مع وفي معرض رده على سؤال
  ".ھذه الدول تحترم قراري بشأن القدس"في الماضي،  العالقات أفضل بكثير مما كانت عليه

رمب الخاص بالقدس، وصوتت لصالح يشار إلى أن دول الخليج ومنھا السعودية كانت قد دانت قرار ت
  .الشھر الماضي  لألمم المتحدة الجمعية العامة  قرار مناھض أقرته

  

  خطط إسرائيلية لمواجھة تزايد فلسطينيي القدس

 11/2/2018 - غزة - عدنان أبو عامر -الجزيرة

قدسيين في األحياء العربية بالمدينة المقدسة تزايد أعداد الفلسطينيين الم تستنتج ورقة بحثية إسرائيلية أن
، بالقدس  تخدم الفلسطينيين، وتعارض السياسة اإلسرائيلية الخاصة  من شأنه فرض حقائق على األرض

األخيرة ثالث مرات، ال سيما الفلسطينيين  15ألن أعداد المقدسيين العرب تضاعفت في السنوات 
 .، ومنھا شعفاط وكفر عقبجدار الفصل  القاطنين في األحياء الموجودة خارج

تقترب  إسرائيل أن ذلك يعني أن -التي أصدرھا المعھد األورشليمي للشؤون العامة- وأضافت الورقة 
  .القدس  من مجموع سكان% 50بسرعة من الخط الخطر المتمثل في ارتفاع نسبة العرب إلى 

البحثية عن سلسلة مخططات إسرائيلية مھتمة بمستقبل األحياء العربية في القدس؛ أولھا  وكشفت الورقة
يلي إلجراء تغييرات في الحدود البلدية للقدس لمواجھة الخط القومي اإلسرائ  مجلس األمن  مخطط قدمه

األحمر السكاني المتمثل في إمكانية تزايد أعداد الفلسطينيين العرب من سكان المدينة، حيث تتسارع 
  .عربا% 40يھودا، و% 60المعدالت الحالية بنسبة 

يلي إليجاد خطط ذات أبعاد ووفق الورقة، تجتھد الطواقم العاملة في مجلس األمن القومي اإلسرائ
  .إستراتيجية عاجلة لھذا التھديد

كل حسم لمستقبل الميزان الديموغرافي في القدس قد يواجه عقبات سياسية  وتذكر الدراسة أن
دونالد  ثالثة أعوام فقط إلدارة الرئيس األميركي الحالي  ، وذلك رغم بقاءوحزبية بيروقراطيةو

  .لتي منحت إسرائيل ضوءا أخضر لفرض حقائق على األرض في المدينة المقدسةا  ترمب

وأشارت ورقة المعھد اإلسرائيلي إلى أن وزير شؤون االستخبارات يسرائيل كاتس عرض خطة ثانية 
لمواجھة ما يعتبرھا أزمة ديموغرافية تعاني منھا القدس، حيث يتم ضم مستوطنات غالف المدينة 
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تم المحافظة على التواجد اليھودي في المدينة المقدسة، لكن المعارضين األساسيين لھذه لحدودھا، وبذلك ت
  .الخطة ھم اليھود الحريديم المتدينين الذين يخشون أن يفقدوا التفوق االنتخابي في المدينة

نقل تدريجي لبعض األحياء فلھا خطة ثالثة تقضي ب -الليكود  من حزب-عنات باركو   الكنيست  أما عضو
تحقيق مكاسب سياسية : ، بحيث تضرب ثالثة عصافير بحجر واحدالسلطة الفلسطينيةلسيطرة

، وتحسين الميزان الديموغرافي في القدس، وإعفاء إسرائيل من المسؤولية اإلدارية المجتمع الدولي أمام
لكن وجود الحكومة اليمينية اإلسرائيلية الحالية ينفي قبول أي . يةوالمعيشية عن األحياء العربية المقدس

  .خطة منھا

التابعة " األحياء العربية المحاصرة"وھناك خطة رابعة خاصة بوزير شؤون القدس زئيف ألكين، المسماة 
  .عاما 15عمليا للحدود البلدية للقدس، لكنھا عمليا موجودة خارج حدود الجدار الفاصل منذ 

الشرطة  ذكرت معطيات للكاتب اإلسرائيلي المتخصص في شؤون القدس نير حسون، الذي أكد أن الورقة
، حتى اإلسرائيلية أوقفت منذ زمن الخدمات األمنية والشرطية لألحياء العربية المقدسية، ولم تعد تدخلھا

من مسؤولياتھا تجاه في ظل عمليات القتل الجنائية، ثم بدأت باقي السلطات اإلدارية اإلسرائيلية تتنصل 
ھذه األحياء العربية، بما فيھا البلدية، وشركات البنى التحتية، وأجھزة اإلطفاء واإلنقاذ، وسيارات 

  .اإلسعاف، ومشرفو األبنية، ومخططو الطرق العامة

بدءا من رئيس الحكومة اإلسرائيلية، ووزرائھا، -ووفق ورقة المعھد اإلسرائيلي، بات واضحا للجميع 
أن إسرائيل ھجرت أحياءھم، دون  -الفلسطينيين بالمدينة  الالجئينالبلدية، وجميع سكان مخيماتوقادة 

افي الفلسطيني العربي في القدس يشكل عنصر قلق لھا، ألنه منذ عودة، في ظل أن المعطى الديموغر
تضاعف عدد السكان العرب في األحياء الواقعة خارج الجدار ثالث  2003إقامة الجدار الفاصل عام 

  .من عموم سكان القدس% 14ألف نسمة، بما يشكل  140مرات، ووصل إلى 

ل نمو فلسطينيي القدس المتواجدين داخل حدود معد وفي ظل التنامي غير المتوقف لھذه األعداد، فإن
، وھو معدل كبير جدا، والالفت أنه بينما تتزايد المعدالت السكانية العربية في المدينة، %71الجدار يصل 

فإن نظيرتھا اليھودية تتقلص، في ظل الھجرة السلبية المعاكسة لليھود من القدس بمعدل أربعمئة ألف 
يرة، مما عمل على تراجع تدريجي لألغلبية اليھودية، وبات اليوم ال يزيد على خالل العقود الثالثة األخ

  .فقط% 59

لكن رئيس البلدية نير بركات يبدي معارضة ألي تنازل إسرائيلي عن أي من األحياء العربية، رغم أن 
ناحية مع مرور الزمن تتحول لما يشبه قنبلة زمنية من ال -وفق الورقة البحثية-ھذه األحياء باتت 

  .الديموغرافية

  

  االحتالل يحاصر ويغلق بلدتي العيسوية وحزما في القدس: القدس
  

  12/2/2018 -موقع مدينة القدس
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شمال شرق القدس، والعيسوية  ماحز أغلقت قوات االحتالل، ليلة أمس، وبشكل كامل، كافة مداخل بلدتي
 .وسط المدينة، في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تمارسھا ضد سكان البلدتين

الشرقي لبلدة العيسويه أمام حركة  وقال مراسلنا في القدس ان قوات االحتالل أغلقت مساء أمس المدخل
 .ملالمرور باالتجاھين، وبالتالي أصبحت مداخل العيسوية مغلقة بالكا

في السياق ذاته، أغلقت قوات االحتالل بلدة حزما ببوابة حديدة ضخمة، بعد أن أغلقت قبل أيام كافة 
 .مداخل البلدة الرئيية والفرعية بالسواتر الترابية

ضد قوات االحتالل منذ  مواجھات يذكر أن بلدتي العيسوية وحزما تشھدان، وبشكل متواصل ومستمر،
  .شھور طويلة

  

  المفتي العام للقدس يدعو لحماية المدينة ورّص الصفوف وإنھاء االنقسام
  

  11/2/2018 -موقع مدينة القدس

المواطنين ليكونوا على قدر المسؤولية في  محمد حسين دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ
 .حماية ورعاية القدس واألقصى بكل الوسائل الممكنة

ن عاصمة للشباب المسلم، يأتي إن اختيار منظمة التعاون اإلسالمي القدس لتكو: وقال في تصريحات له
في جملة الفعاليات التي ترد على المتآمرين على القدس، معربًا عن أمله في أن تعمم ھذه الظاھرة لتكون 

 .القدس عاصمة كل الفعاليات اإلسالمية والشعوب اإلسالمية والعربية وكل أحرار العالم

سية حتى يتخرج األجيال في مدارسھم وھم وطالب المفتي العام إلى تمكين المناھج الدراسية والمدر
 .يعرفون واجبھم تجاه القدس ومقدساتھا، بعيًدا عن مناھج التزوير

إنه آن األوان إلنھاء االنقسام من قاموس ھذا الشعب : كما دعا إلى الوحدة ورص الصفوف، وقال
  .المرابط

  

  االحتالل يفرض الحبس المنزلي على طفل من القدس

  وفا 2018-2-12ن قدس عاصمة فلسطيال

 13(قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء أمس، االفراج عن الطفل المقدسي سعدي السيوري 
 .شيقل 500أيام وكفالة نقدية قيمتھا  5بشرط الحبس المنزلي لمدة ) عاما
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وكانت قوات االحتالل استدعت الطفل سيوري يوم أمس للتحقيق بمركٍز تابٍع لشرطة وحرس حدود 
الل بشارع صالح الدين قُبالة سور القدس من جھة باب الساھرة، وتم التحقيق معه واحتجازه االحت

  .لساعات بتھمة القاء حجارة على جنود االحتالل

  

  مبادرة شبابية".. القدس في الليل حلوة"

  12/2/2018 -الجزيرة

، وفيھا يصحب سكان عنوان مبادرة أطلقھا الشاب المقدسي بشار أبو شمسية" في الليل حلوة القدس"
 .وأحياء مدينة القدس البلدة القديمة المدينة بجولة أسبوعية في

مقدسيون من مختلف األعمار، بھدف إحياء  - التي تتم مساء الخميس من كل أسبوع- ويشارك في الجولة 
 .القدس والبلدة القديمة ليال والمساعدة في إنعاش االقتصاد

أسبوعا، وكان الدافع لھا تحول البلدة القديمة مع ساعات  15مسية إن المبادرة مستمرة منذ يقول أبو ش
  .المساء إلى مدينة أشباح، وبالتالي بطء عجلة االقتصاد في القدس

وأضاف أن الھدف األول إحياء البلدة القديمة وبناء اقتصادھا، ومن ثم تثقيف الشباب بتاريخ القدس 
  .ى أھمية وجود بصمة فيھاوربطھم بھا، مشددا عل

وباتت تتعرف  إنھا تشعر بألفة أكثر مع المكان، - وھي من المشاركات في الجولة أسبوعيا- تقول آية عمر 
  .على قصص المدينة وأحيائھا ومعالمھا

فيما تقول ليال عيسى إنھا أصبحت تشعر أكثر بأھمية الوعي ورصيد المعلومات عن مدينة القدس 
  .وتاريخھا

  

  االقصى المسجد باحات يقتحمون نمستوطنو
  

   PNN- 12/2/2018 -سالقد

  

مستوطنا، صباح اليوم االثنين، المسجد األقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات االحتالل  25اقتحم 
 .الخاصة

وقالت مصادر محلية ان االقتحامات تمت من باب المغاربة، عبر مجموعات صغيرة، ونفذت جوالت 
  .في المسجد المبارك تصدى لھا مصلون بھتافات التكبير االحتجاجيةمشبوھة واستفزازية 
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