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  2018/ مارس/ 13    الثالثاء: التاريخ 

  
  القدس رسالة

 
 القدس مدينة ألخبار يومية نشرة

  والعلوم والثقافة للتربية الفلسطينية الوطنية اللجنة عن تصدر
  

  بالقدس القديمة" باب الخليل"احتفاالت تھويدية ليلية صاخبة في. 

 االحتالل يعتقل خمسة شبان من مخيم قلنديا: القدس. 

 مدينة القدس عاصمة للتراث العربي اعتماد. 

  ًتظاھرات في أثينا تنديدا  ً  .لإلعالن األميركي بشأن القدس باالحتالل ورفضا

  قراجة وعاللي يحذران من انتھاكات االحتالل واعتداءاته إزاء التراث

 .الحضاري والثقافي بالقدس

 مستوطنون يقتحمون باحات األقصى تحت حراسة قوات االحتالل. 

  يسعون لعرقلة االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيلمحامون. 

 يُمنع فرض الوالء على سكان القدس: منظمات. 

 المطلوب من الشعوب تجاه القدس. 
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 االحتالل يزعم مصادرة أسلحة تابعة لمنظمات فلسطينية في القدس . 

 قوات االحتالل تقتحم بلدة العيسوية. 

 "القدس يرفض قرار ترمب بشأن" مؤتمر مكسيكو الدولي. 

 بالحبس : في انتھاك لجديد حقوق الطفل ً ً على  11االحتالل يثبت حكما عاما

 . طفلين مقدسيين
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  بالقدس القديمة" باب الخليل"احتفاالت تھويدية ليلية صاخبة في 
  

  وفا 2018-2-13القدس 

ة الماضية، احتفاالت صاخبة في منطقة باب نظمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليھودية، الليل
 .، تضمنت فعاليات تُحاكي رواية االحتالل المزورة للقدس ومقدساتھا"أحد أبواب القدس القديمة"الخليل 

وقال مراسلنا في القدس إن االحتفاالت تضمنت موسيقى وأغاٍن صاخبة سببت االزعاج لمواطني المنطقة 
  .وزّوار البلدة القديمة

ت االحتفاالت التھويدي عرض رسومات مضيئة على سور القدس التاريخي في المنطقة، كما تضمن
تروي أسطورة وخرافة الھيكل المزعوم، وغيرھا من أكاذيب وروايات ُملفّقة حول القدس ومقدساتھا 

  .وحضارتھا وتاريخھا، فضالً عن ترديد شعارات عنصرية ضد العرب

لتھويدية حتى ساعة متأخرة من مساء الخامس عشر من الشھر ومن المتوقع أن تستمر ھذه الفعاليات ا
  .الجاري، وكل ذلك بحماية قوات االحتالل

  

  االحتالل يعتقل خمسة شبان من مخيم قلنديا: القدس

  اوف 2018-2-13القدس 

 .اعتقلت قوات االحتالل، فجر اليوم الثالثاء، خمسة شبان من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة

لنا بأن قوات االحتالل اقتحمت المخيم وداھمت منازل عدد كبير من المواطنين واعتقلت كل وأفاد مراس
وجيه ھيثم الخطيب، وابراھيم حسن عساف، ومحمود محمد اللوزي، واسامة نعيم حمد، وعزات : من

  .محمد عزات حزين، واقتادتھم إلى مراكز توقيف وتحقيق تابعة لالحتالل في المدينة المقدسة

  

  د مدينة القدس عاصمة للتراث العربياعتما

  وفا 2018-3-12القاھرة / فلسطين القدس عاصمة

، المستشار خليل قراجة )ميثاق(بيت المقدس  -قال عميد مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية
 الرفاعي، إن الجامعة العربية أكدت من خالل احتفالية يوم التراث العربي، اعتماد مدينة القدس عاصمة

  .للتراث العربي
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عقب اختتام االحتفالية التي عقدت في مقر الجامعة " وفا"وأضاف المستشار الرفاعي في تصريح لوكالة 
اليوم االثنين، وذلك بحضور وزير األوقاف المصري محمد مختار جمعة، واألمين العام المساعد لشؤون 

ممثلي الدول العربية، إنه تم إقرار يوم  االجتماعية السفير بدر الدين العاللي، باإلضافة الى عدد من
  .التراث العربي القادم يوما للتراث المقدسي

  

ً  تظاھرات في أثينا تنديداً    لإلعالن األميركي بشأن القدس باالحتالل ورفضا

  اوف 2018- 3-12أثينا / القدس عاصمة فلسطين

 االحتالل واالستيطان اإلسرائيليتظاھر المئات في العاصمة اليونانية أثينا، اليوم االثنين، تنديدا ب
 .المتعلقة بفلسطين، وللمطالبة بحرية األسرى من سجون االحتالل والقرارات األميركية

  .وجاءت التظاھرات بدعوة من اتحاد الشبيبة الشيوعية اليوناني، واتحاد المرأة اليوناني

وب السفارة اإلسرائيلية وحمل المتظاھرون في مسيرة اتحاد الشبيبة الشيوعية، والذين توجھوا ص
واعتصموا أمامھا، شعارات تندد بقرارات الرئيس األميركي بشأن القدس، وأعالم فلسطينية، والفتات 

  .مؤيدة لحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وعاصمتھا القدس

 وفي وقت الحق وصلت مظاھرة اتحاد المرأة اليوناني إلى سفارة دولة فلسطين إلعالن التضامن مع
حرية األسرى والتأييد لكفاح شعبنا العادل من أجل حريته واستقالله وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

وعاصمتھا القدس الشرقية، كما جاء في كلمة رئيسة االتحاد والتي سلمت سفير دولة  67على حدود 
االحتالل اإلسرائيلي  فلسطين الذي كان في استقبالھم مع كادر السفارة، رسالة االحتجاج على سياسات

  والقرارات األميركية

وألقى سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، كلمة امام المتظاھرات شكر فيھا تضامنھن 
والتزامھن بمبادئ الحق والعدل، مؤكدا على اھمية وضرورة االعتراف بدولة فلسطين وتبني رؤية 

الدولي للوصول إلى السالم العادل الذي ينشده شعبنا  الرئيس محمود عباس، المقدمة امام مجلس األمن
بالعالقات التاريخية اليونانية الفلسطينية، مؤكدا على اھمية استمرار ھذا  وأشاد السفير   .الفلسطيني

التضامن في وجه غطرسة وجرائم االحتالل، وحتى يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته وفق مبادئ القانون 
وانھاء االحتالل ورفع الظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني  عية األممية،الدولي وقرارات الشر

   .منذ سنوات النكبة وصوال الى حقوق شعبنا الثابته

  

  قراجة وعاللي يحذران من انتھاكات االحتالل واعتداءاته إزاء التراث الحضاري والثقافي بالقدس

  وفا 2018-3-12القاھرة / فلسطين القدس عاصمة
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بيت المقدس "وكيل وزارة األوقاف والشؤون الدينية، عميد مؤسسة إحياء التراث والبحوث االسالمية  أكد
، المستشار خليل قراجة، واألمين العام المساعد للشؤون االجتماعية السفير بدر الدين عاللي، أن "ميثاق

الثقافي ھي أحد مظاھر انتھاكات االحتالل اإلسرائيلي واعتداءاته الفاضحة إزاء التراث الحضاري و
 .موجات الغزو الخارجي التي تتعرض له مدينة القدس

لمدينة    وقال قراجة خالل االحتفال بيوم التراث الثقافي العربي، اليوم االثنين، إنه منذ احتالل إسرائيل
ة نجد أن دولة االحتالل تسعى إلى فرض إجراءاتھا التي تھدف إلى طمس ھويتھا العربي 48   القدس عام

واإلسالمية والمسيحية وتقديمھا كمدينة يھودية عبر القيام بعملية تھويد مبرمجة تمس جميع المعالم 
  .والرموز المتعلقة بالتراث الحضاري والثقافي لمدينة القدس

وأضاف، أن االحتالل يسعى إلى تشكيل التاريخ اليھودي وتجسيد فكرة الھيكل المزعوم الذي تعده رمزاً 
ً ودينياً  لليھود فإنه يواصل جھوده لنفي ھوية القدس العربية واإلسالمية والمسيحية، وأن إسرائيل  وطنيا

اتخذت في ھذه المرحلة العديد من الخطوات السياسية لضم القدس الشرقية المحتلة وذلك عبر االعتداء 
  .على ھويتھا وجغرافيتھا وتاريخھا

ية، والمسيحية وتزويرھا أو طمسھا، ومواصلة وأشار قراجة إلى أن تھويد األسماء العربية اإلسالم
الحفريات اإلسرائيلية أسفل الحرم القدسي وبلدة سلوان، وتدمير حي المغاربة وترحيل أھله، وإزالة مسجد 

  .حي الشرف، وتحويل المساجد إلى كنس يھودية، ھو طمس لمقابر المسلمين

واعتبار القدس عاصمة التراث الثقافي  ودعا إلى اإلعالن الثابت أن القدس عاصمة فلسطين األبدية،
العربي للعام القادم، مؤكدا ضرورة تكثيف زيارة القدس من قبل كل العرب والمسلمين والمسيحيين، 
وتسمية شوارع ومراكز رئيسية في العواصم والمدن الرئيسيّة باسم القدس ومعالمھا الثابتة وشخصياتھا 

  .التاريخية

االحتالل من االستمرار في طمس الھوية العربية للقدس، وتضمين  وطالب بإصدار بيان واضح يحذر
  .المناھج التعليمية والتعريفية بھوية القدس التراثية

  

  مستوطنون يقتحمون باحات األقصى تحت حراسة قوات االحتالل

  PNN- 13/3/2018 -القدس المحتلة

ح اليوم الثالثاء، بحمايٍة أمنية من اقتحمْت مجموعات المستوطنين، باحاِت المسجد األقصى المبارك، صبا
 .شرطة االحتالِل اإلسرائيلي

مستوطناً، اقتحموا باحات األقصى في الفترة الصباحية، عبر  24وأفادت مصادر مقدسية، أن أكثر من 
 .باب المغاربة، واستنفرت شرط االحتالل لحماية المستوطنين

اقتحام المستوطنين الذي تم على شكل مجموعات وأشارت الى أن قوات االحتالل ووحداته الخاصة أّمنت 
 .للمسجد المبارك صباح اليوم
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وبصورٍة يومية، يقتحم المستوطنون األقصى، فيما تواصل أجھزة االحتالل في ممارساتھا العنصرية 
 .واإلجرامية بحق المقدسيين، من إعداماٍت وھدٍم للمنازل ومنع من الصالِة في األقصى

  

  االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل محامون يسعون لعرقلة

 13/3/2018 -رام هللا - ميرفت صادق -الجزيرة

ورئيس  دونالد ترمب أعلن عدد من المحامين استعدادھم إلقامة دعوى قضائية ضد الرئيس األميركي
عاصمة إٍلسرائيل ونقل السفارة  بالقدس على خلفية االعتراف  بنيامين نتنياھو  حكومة االحتالل اإلسرائيلي

 .األميركية إليھا

ومعھما المحامي األميركي مارتن  األردن  وسمير الجراح من فلسطين  ودعا المحاميان غاندي أمين من
ماكين أھالي القدس من المقيمين فيھا إلى التسجيل لرفع الدعوى بأسمائھم أمام 

بداية وفي بلدان أخرى الحقا، لعرقلة تكريس القرار األميركي الذي سيمس  واشنطن في الفدرالية المحكمة
  .ستقبالبحقھم في اإلقامة بالقدس م

كشف المحامي غاندي أمين للجزيرة نت عن أن المحامين سيتطوعون لمنع نقل السفارة وتعطيل و
الصادر عام  478  رقم مجلس األمن باالستناد إلى قرار  إلسرائيل للقدس عاصمة اإلعالن األميركي

القدس عاصمة كاملة وموحدة "قانون  بعد سنھا" ضم شرقي القدس"الذي أدان محاولة إسرائيل  1980
ورفض القرار في حينه االعتراف بالقانون اإلسرائيلي، ودعا الدول األعضاء إلى سحب  ،"إلسرائيل

  .بعثاتھا الدبلوماسية من القدس

إلى القانون األميركي الذي كان يعرقل نقل السفارة إلى   تستند  وذكر أن الدعوى الجديدة المزمع رفعھا
وألن الواليات المتحدة عضوة في مجلس األمن ومن  ،القانون الدولي ت بسبب مخالفتهالقدس لسنوا

  .واجبھا حماية ھذا القانون

كانون األول الماضي الذي رفض االعتراف /في ديسمبر األمم المتحدة مون بقراروسيستعين المحا
  .باإلعالن األميركي للقدس عاصمة إلسرائيل

الدعوى إلى عرقلة نقل السفارة األميركية إلى القدس، وكذلك تعويض المقدسيين نتيجة للضرر  وتسعى
إنھاء الھوية "الذي لحق بھم أو سيلحق بھم بعد نقل السفارة إلى مدينتھم، وھو القرار الذي سيؤدي إلى 

ية فيھا بشكل مخالف العربية والفلسطينية للمقدسيين في القدس مقابل تكريس الھوية اليھودية اإلسرائيل
 .كما قال المحامي أمين" للقانون الدولي الذي يعترف بالقدس مدينة محتلة

وسترفع الدعوى بأسماء مقدسيين يحملون الھوية المقدسية ويقيمون في المدينة وتعتبرھم إسرائيل سكانا ال 
المدينة وسيسھل  مواطنين فيھا، وسيأتي إعالن القدس عاصمة إلسرائيل ليشكل خطرا على وجودھم في

  .طردھم تماما من المدينة بعد إفقادھم الھوية القانونية التي تدعم إقامتھم فيھا
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وكان المحامون الثالثة قد نجحوا في السنوات األخيرة في تحريك عدة دعاوى ضد الدعم األميركي 
إلسرائيل، خاصة في مجال اإلمداد العسكري وفي تمويل مشاريع واستثمارات 

، وجميعھا قبلتھا المحكمة الفدرالية 1967اإلسرائيلية المقامة على األراضي المحتلة عام   المستوطنات في
  .األمنية العالمية ومقرھا في تل أبيب" جي فور إس"ر شركة شكال وأدت إحداھا إلى إغالق مق

السلطة  ورغم قبول المحكمة الفدرالية الدعاوى السابقة قال الربعي إن نشاطھم ھذا لم يتلق أي دعم من
، لكنه شدد على أنھم يتحركون من منطلق اإليمان بعدالة القضية الفلسطينية وإمكانية التحرك الفلسطينية

  .على مستوى القانون الدولي لمساندتھا

  

  يُمنع فرض الوالء على سكان القدس: منظمات

، أنه يمنع فرض الوالء إلسرائيل على سكان األراضي المحتلة إسرائيل أكدت منظمات حقوقية عاملة في
 .كما يُمنع سحب اإلقامة الدائمة منھم وتھجيرھم فعليا

ل من مركز عدالة ومركز الدفاع عن الفرد وجمعية حقوق المواطن في جاء ذلك في بيان مشترك لك
لماضي بالقراءة الثانية والثالثة على قانون األربعاء ا الكنيست اإلسرائيلي إسرائيل تعقيبا على مصادقة

 ".خرق الوالء"يمّكن وزير الداخلية من سحب اإلقامة الدائمة على خلفيّة 

نائبا، وبحسب القانون الجديد يُمكن لوزير الداخلية أن  18نائبا في الكنيست وعارضه  48وأيّد القانون 
  .ويھّجرھم من المدينة التي ُولدوا فيھا  القدس يسحب اإلقامة الدائمة لفلسطينيي شرقي

الفلسطينيين من القدس،  تھجير  إلى القانون غير دستوري ويھدف"وجاء في بيان المنظمات الحقوقية أن 
بالحقوق  ، موضحا أنه رغم أن سحب اإلقامة الدائمة مرھون بمٍس خطير"المدينة التي ُولدوا فيھا
أعضاء البرلمان قّرروا توكيل  ائلة وحريّة التنقل والحق في العمل وغيرھا، فإناألساسية، كالحق في الع

  .وزير الداخلية بھذه الصالحية ليستخدمھا كما يشاء

القدس الشرقية منطقة محتلة، والسكان "على أن  -الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه-وشدد البيان 
وعليه، يُمنع فرض الوالء إلسرائيل . ون الدولي اإلنسانيالفلسطينيون فيھا ھم سكان محميون بموجب القان

  ".عليھم، ويُمنع بالطبع سحب اإلقامة الدائمة منھم وتھجيرھم فعليا

الماضي سحب  أيلول/سبتمبر 13وتّمت صياغة القانون المذكور إثر قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية يوم 
  ".خرق الوالء"سيين بحجة اإلقامة الدائمة من نواب المجلس التشريعي المقد

وجاء في قرار المحكمة أن القانون، بصيغته السابقة، ال يعطي وزير الداخلية صالحية لسحب اإلقامة 
كذلك جمدت المحكمة قرار وزير الداخلية لستة شھور من أجل إعطاء . الدائمة على خلفية خرق الوالء

  .داخليةالبرلمان إمكانية لسن قانون مالئم يشرعن قرار وزير ال
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  المطلوب من الشعوب تجاه القدس

  12/3/2018 -الجزيرة

من أصعب األشياء عليك أن يدفعك أحدھم إلى الحائط ويضغطك من كّل جھاتك، ويطلب منك بعدھا وبكّل 
 :بل األصعب منھا كما يقول الشاعر! وقاحة أن تمارس حريتك في المشي والقفز

 اَك إيّاك أن تبتلَّ بالماءِ إيّ        ألقاهُ في اليّم مكتوفاً وقال له

ب ما المطلو: صعوبةً وشقاًء السؤال التالي القدس  يتصاعد في السنوات األخيرة، وكلما أزداد وضع
وأنا -تجاه القدس؟ ففي لقاءات صحفية وتلفزيونية وإذاعية وأمسيات ثقافية كثيرة كان يُوّجه للضيوف   منّا

- ، البعُض )منّا(ولكن ما يجمع ھذه الصيغ ھو كلمة  -وإن كان بصيغ مختلفة قليالً - ھذا السؤال - أحدھم
المطلوب منّا أن نتحد، : الجوابكان يلجأ إلى اللغة اإلنشائية والخطابية؛ فھي تكفيه مؤونة  - غيري

المطلوب أن نقاوم، أن ندعم صمود القدس، أن نعيد القضية الفلسطينية قضية مركزية للعرب كّل العرب، 
  ...وأن... وأن... وأن تعود الخبر األول في كل نشرات األخبار، أن

انشطرت إلى مليون أّمة،  كنُت أستمع لإلجابات وأنا أضحك قھراً؛ فھي إجابات جميلة لكنھا ليست ألّمةٍ 
ليست ألنظمٍة كّل ھمھا النھاري والليلي كيف تُطيل أعمار حاكميھا، ليست لمسؤولين عرب كبار 

  كيف يرضى عني سيدي وولّي نعمتي؟: إستراتيجية عملھم الوحيدة

أخرُج عن أتذّكر أول مّرٍة تّمت مواجھتي بھذا السؤال؛ كنُت ضيفاً لمنبر رسمّي، ولم يحسب السائل أنني س
؟ نحن من؟ )منّا(حدد لي ماذا تقصد بكلمة : اإلجابة النمطية ألنني رميُت السؤال بسيل من األسئلة

الشعوب؟ أم األنظمة؟ الراكض للقمة الخبز أم أصحاب النياشين والبُُسط الحمراء؟ المطلوب منّا نحن 
وما أن أكملُت أسئلتي حتى ! كمعذبين باألرض والساعين لحياة كريمة؟ أم المطلوب من أصحاب القرار؟

وفي كل مّرة يتھور . منّا يعني أنا وأنت ومن ھم مثلنا: وجدُت المذيع بارتباٍك كامٍل ووجه عبوس يقول لي
  ).منّا(ما المطلوب منّا تجاه القدس؛ أصّر عليه أن يحّدد مقاصد كلمة : إعالمي ويسألني السؤال ذاته

نحُن ال نملك إال أبجدية االتجاه فقط نحو القدس، واألبجدية ھنا ھي لنا؛ ف) منّا(أما نحن؛ فإذا كانت كلمة 
الدعاء غير المستجاب، واقتطاع دراھم معدودة من خبز عيالنا، وتعليم أطفالنا أن القدس لنا مھما تعاقبت 
األجيال وطال الزمن وھي تحت االحتالل، ھي أبجدية الذي ال يملك حالًّ أو أبجدية فاقد الشيء الذي ال 
يستطيع أن يُعطي إال فوضى الكالم وُخطباً تصلح للتصفيق عند الضيق؛ ألن الحلول األخرى تجاه القدس 
ھي حلول ثورية بامتياز، حلول تتطلب أن تحمل روحك على راحتك وتمضي بھا لمھاوي الردى، حلول 

تلعب إالّ على تجعل ھذه الشعوب التي تصفّق لطغاتھا ليل نھار في مواجھة دائمة معھم، والشعوب ال 
إذا تدخلت القوى العظمى في اللعبة، كما يجري اآلن " حزھا ولزھا"المضمون وقد تخسر المضمون عند 

بسوريا وشعبھا، الذي يخسر ثورته األولى ويدفع ثمنھا من دم أطفاله ونسائه وشيوخه وشبابه، عداك عن 
  .األثمان األخرى الواضحة للعيان

جاه القدس التي تضيع اآلن بكّل قرارات الصھاينة الذين كلّما صبّحوا كيف نعرف المطلوب من الشعوب ت
علينا بقرار فإنھم ال يتركون المساء بال قراٍر آخر، والعرب يتفّرجون على مباراة المقدسيين مع الصھاينة 

 !وھم حتى ال يقومون بواجب الجمھور تجاه فريقه وقت اللعب؟
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ال  تھا، وتستبدلھا في أحسن األحيان بحكومات مستنسخةھذه شعوب خسرت رھاناتھا كلّھا مع حكوما
شيء في رھاناته لن يقّدم حالً ، الذي يخسر كّل مظفر النواب تتغير منھا سوى األغلفة كما يقول الشاعر
الحاكمين؛ تراھن اآلن على سعي األنظمة إلطالة أعمار   إسرائيل  للقدس، بل يقّدم حالًّ للصھاينة، ولألسف

لذا فھي ال تخشى الشعوب لدى حّكاٍم يطبّلون ويزّمرون لدى بالطات القوى الكبرى، كما تطبل وتزّمر 
  .الشعوب لدى بالطات حاكميھا

، "إلقاء المكتوف في البحر"إذن، وبعيداً عن المطلوب المباشر تجاه القدس، ألنه مستحيل التنفيذ في ظّل 
لف لقمة الخبز وتفاصيل الحياة اليومية؛ فإن المطلوب من الشعوب ، واللھاث خ"الدّز على الحائط"و

 - كّل الحكومات-وبعيداً عن الثورية غير المضمونة، المطلوب من أجل القدس وقف التصفيق للحكومات 
  .وأن تتوقف معھا حالة التطبيل والتزمير التي أھلكت البالد والعباد وأضاعت القدس وغير القدس

، والشعوب "صفقة القرن"القدس ال تصفّق لحاكم كّل ھمزاته ولمزاته ضّد القدس في فالشعوب التي تحّب 
التي تريد أن تتحرر القدس ال تلھج بالدعاء في أذكارھا وأورادھا لحاكٍم يترّجى إسرائيل يومياً إلفھامه ما 

د تحلم بالقدس الشعوب التي ترمي بنفسھا عند قدمي حاكٍم مقامر؛ بالتأكي! المطلوب منه تجاھھا بالضبط
ولكنه حلٌم ينقصه الصحيان وليس تعاطي المخدرات وحبوب المنّوم كي ال تستفيق من غفواتھا التي ال 

  !تنتھي

الشعوب التي ثارت قبل قليل من أجل القدس ھا ھي تخسر رھان بقائھا في الشارع؛ فقد راھن أصحاب 
على الوقت لتعود الشعوب إلى بيوتھا تمارس اللطم والحسرة، وھا  نقل السفارة األميركية إلى القدس قرار

  .ھي تستعد لالحتفال الكبير بتنفيذ القرار في يوم يعتبر أسود يوم لدى ھذه الشعوب

  .المطلوب من الشعوب أن تتوب وأن تعود شعوباً حقيقية ال قبائل تحلم بالرضا والمغفرة عند شيخ العشيرة

  

  االحتالل يزعم مصادرة أسلحة تابعة لمنظمات فلسطينية في القدس

  13/3/2018 -موقع مدينة القدس

شھور،  6استمرت لمدة  كشفت القناة الثانية العبرية، عن قيام الشرطة اإلسرائيلية، خالل حملة سرية
 .بمصادرة كميات كبيرة من األسلحة تابعة للمنظمات الفلسطينية بالقدس

وزعمت القناة العبرية، أن األسلحة التي تم مصادرتھا، تم بيعھا من قبل بعض تجار األسلحة، لمجموعة 
 .المحررين، وبعض عناصر الشرطة الفلسطينية من مدينة القدس والضفة الغربية األسرى من

ووفقا للقناة الثانية، تم العثور على ھذه األسلحة بواسطة، شرطي سري من جھاز المباحث بالشرطة 
 .تاجر سالح من مناطق شرقي القدس 22 اعتقال اإلسرائيلية، حيث أسھم ھذا الشرطي في

مسدس،  14، وm16وذكرت القناة العبرية، أن من بين األسلحة التي تم مصادرتھا، بنادق كالشنكوف، و
  .الذخيرة، واألموالوقنابل يدوية، وعشرات العبوات المتفجرة، وكميات كبيرة من 
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  قوات االحتالل تقتحم بلدة العيسوية

  12/3/2018 -موقع مدينة القدس

اقتحمت قوة عسكرية كبيرة من االحتالل، ظھر اليوم االثنين، بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، 
 .وشرعت بدھم أحيائھا وشوارعھا الرئيسية

المواجھات مع أبناء البلدة، وما زالت مستمرة وسط وأوضح مراسلنا في القدس بأن االقتحام تسبب بتجدد 
 .إطالٍق كثيف لقنابل الصوت الحارقة والغاز السام

يذكر أن بلدة العيسوية تخضع لحصار عسكري مشدد منذ ستة أسابيع بھدف الضغط على السكان لوقف 
  .المواجھات في البلدة

  

  يرفض قرار ترمب بشأن القدس" مؤتمر مكسيكو الدولي"

  12/3/2018 -دينة القدسموقع م

بشأن القدس وسوريا واليمن، رفض إعالن الرئيس األميركي دونالد  22الـ " مؤتمر مكسيكو الدولي"قّرر 
 .، وأكد مؤكداً التمّسك ببقاء القدس عاصمة تاريخية لفلسطين"إسرائيل"ترمب القدس عاصمة لـ

، أدان قرار "حزب العمل المكسيكي"من المؤتمر المنعقد في العاصمة المكسيكية والذي يأتي بمبادرة 
االنصياع للضغوط "غواتيماال نقل سفارتھا إلى المدينة المحتلة، محذراً بعض دول أميركا الالتينية من 

  ."في ھذا المجال" اإلسرائيلية"

  

  عاماً على طفلين مقدسيين 11االحتالل يثبت حكماً بالحبس : في انتھاك لجديد حقوق الطفل

  12/3/2018 -قدسموقع مدينة ال

ً تقدم به محامي األسيرين محمد طه  محكمة رفضت ومنذر أبو ميالة ) عاما17(االحتالل، أمس طلبا
 .ذي صدر قبل عامينعاما وال  11بحقھما بالسجن لمدة   لتخفيض الحكم الصادر) عاما18(

وكان محامي الطفلين محمد طه ومنذر أبو ميالة تقدم بطلب التخفيض قبل شھرين، وانتظرت العائلتين 
خالل ھذه الفترة صدور قرار لصالح طفليھا، إال أن العائلتين انصدمتا برفض محكمة االحتالل والتي لم 

فيما كان منذر يبلغ من ) عاما 15(ن عمر محمد تأخذ بعين االعتبار أنھما نفذا العملية وھما طفلين إذ كا
 .عاما16عمره 
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بطولية في البلدة القديمة  عملية طعن نفذا شعفاط يذكر أن الطفلين محمد طه ومنذر أبو ميالة من مخيم
 .، قبل أن يتمكنا من االنسحاب بسالم من المكان2016كانون ثاني من عام  30بالقدس المحتلة، مساء 

 

 

 

  

  
  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 


