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القدس  رسالة

 
 القدس مدینة ألخبار یومیة نشرة

والعلوم  والثقافة للتربیة الفلسطینیة الوطنیة اللجنة عن تصدر
 

مسؤول فرنسي: ال بدیل عن حّل الدولتین اللتین تتعایشان بسالم وأمن  •
 والقدس عاصمتھما.

  مقدسیین واإلبعاد عن مكان سكنھم.6االحتالل یفرض الحبس المنزلي على  •

رئیس مجلس األمة الكویتي: إقامة مؤتمر األزھر لنصرة القدس خطوة في  •
 الطریق الصحیح.

 أوقاف القدس تحذر من استمرار منع االحتالل إضاءة مسجد قبة الصخرة. •

أبو ردینة: قوة الموقف الفلسطیني كشف المؤامرة على القدس وأفشل فكرة  •
 التطبیع المجاني.

الھند ترفض دعم االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائیل ونتنیاھو یشعر "بخیبة  •
 ."أمل

األزھر یطلق مؤتمره العالمي لنصرة القدس بحضور دولي رفیع المستوى  •
 غداً .

 خویص: من أعطى القدس إلسرائیل قد یعلن األقصى ھیكالً . •

 معرض كاریكاتیر بمالیزیا یتحول لتظاھرة فنیة ضد ترمب. •

 الحسیني یفتتح االحتفال المركزي لیوم الشجرة في القدس. •

القرار األمریكي بشأن القدس أعاد الصراع إلى أساسھ حول "فلسطین  •
 ."التاریخیة

 الجسر المعلق من "الثوري" لـ"المغاربة".. التھوید بلباس السیاحة. •
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 مسؤول فرنسي: ال بدیل عن حّل الدولتین اللتین تتعایشان بسالم وأمن والقدس عاصمتھما

 
  وفا2018-1-15القدس عاصمة فلسطین/ القدس 

قال مساعد الناطق باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجیة، إن فرنسا تتمّسك بموقفھا الثابت، وإنھ ال 
 بدیل عن حّل الدولتین اللتین تتعایشان جنبًا إلى جنب بسالم وأمن على أن تكون القدس عاصمتھما.

جاءت أقول المسؤول الفرنسي ھذا في معرض مؤتمره الصحفي الذي عقده الیوم االثنین، حسب بیان 
للقنصلیة الفرنسیة العامة بالقدس، وذلك ردا على سؤال -ھل تشاطرون الرئیس الفلسطیني محمود 

عباس الرأي وترون أن اتفاقات أوسلو لم تعد صالحة بعد اعتراف الوالیات المتحدة األمریكیة بالقدس 
عاصمةً إلسرائیل وفي ظل مواصلة االستیطان اإلسرائیلي لألراضي الفلسطینیة؟. 

وأضاف "یستدعي تنفیذ ھذا الحل إبرام اتفاق قائم على التفاوض الحر بین اإلسرائیلیین والفلسطینیین، 
على غرار اتفاقات أوسلو التي مھّدت الطریق لذلك. لذا تدعو فرنسا الطرفین إلى االمتناع عن أي فعل 

 .من شأنھ تقویض مساعي استئناف المفاوضات"

وتابع، كما أورد البیان، "تبقى فرنسا ملتزمة بتسویة النزاع اإلسرائیلي الفلسطیني ومستعدةً إلى بذل 
 .قصارى جھدھا من أجل استھالل حركیة تتسم بالمصداقیة"

 

  مقدسیین واإلبعاد عن مكان سكنھم6االحتالل یفرض الحبس المنزلي على 

  وفا2018-1-15القدس عاصمة فلسطین/ القدس 

قضت محكمة االحتالل غرب القدس، مساء الیوم االثنین، بالحبس المنزلي على ستة مواطنین 
مقدسیین لخمسة أیام، وإبعادھم عن مكان سكناھم في حي كفر عقب وبلدة الرام شمال القدس المحتلة 

 لمدة أسبوعین، وذلك بعد اإلفراج عنھم.

وشملت ھذه الشروط المواطنین صبیح أبو صبیح (نجل الشھید مصباح)، وعمھ جابر أبو صبیح، 
وماجد الجعبة، ومحمد الھشلمون، ولؤي ناصر الدین، وروحي الكلغاصي. 

وكان االحتالل اعتقل الشبان المقدسیین یوم أمس األحد، بعد اعتراض قوات االحتالل الخاصة حافلة 
عند مدخل مدینة القدس تقل األسیر الُمحّرر صبیح أبو صبیح وأقاربھ وأصدقاءه الذین استقبلوه عند 

  شھور في سجون االحتالل.8سجن ریمون بعد انتھاء محكومیتھ البالغة 

 

 رئیس مجلس األمة الكویتي: إقامة مؤتمر األزھر لنصرة القدس خطوة في الطریق الصحیح

 وكیل األزھر: مشاركة دول العالم بالمؤتمر ستضع القضیة على طریق أكثر حیویة  -
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  وفا2018-1-15القدس عاصمة فلسطین/ القاھرة 

قال رئیس مجلس األمة الكویتي مرزوق الغانم، إن إقامة مؤتمر األزھر العالمي لنصرة القدس 
 .األربعاء المقبل ھو خطوة في الطریق الصحیح

وأضاف الغانم في تصریحات لھ عقب اللقاء مع شیخ األزھر الدكتور أحمد الطیب الیوم االثنین، في 
مقر مشیخة االزھر بالقاھرة، ان اللقاء تناول العدید من المواضیع واألمور التي تھم األمة االسالمیة، 

 .وشكرناه على الدعوة لحضور ھذا المؤتمر المعني بنصرة القدس الشریف

وبین الغانم، أن المؤتمر سیرسل رسالة الى العالم بأن قضیتنا ھي قضیة حقیقیة وإنسانیة وتمثل 
الدیانات كافة وھي بالمناسبة ممثلة في ھذا المؤتمر وستعبر الكلمات التي ستلقى عن حقیقة ھذه 

 .القضیة بغیر ما یحاول اإلعالم اإلسرائیلي أبرازه بشكل معین مخالف للواقع

وقال، سنستمر في نشاطنا كل في مجالھ ونحن الیوم نجتمع مع مرجعیات دینیة ستكون مساندة لھذه 
 ."القضیة بإذن هللا

من جانبھ أكد وكیل األزھر الشریف عباس شومان، أھمیة المشاركة الكویتیة في المؤتمر العالمي 
الذي یعقده األزھر نھایة األسبوع لنصرة قضیة القدس والتي وصفھا بأنھا "مھمة للغایة" في ضوء 

 .مواقف الكویت الراسخة

وأعرب عن تقدیره للغانم لمواقفھ الداعمة للقضیة الفلسطینیة، قال: یكفي انھ استطاع في البرلمان 
الدولي أن یطرد ممثل دولة االحتالل في واقعة شھیرة جدا ومقدرة أسعدت جمیع العرب وجمیع 

 ."المعنیین بالشأن الفلسطیني

  

وأوضح، أن االزھر الشریف اتخذ مواقف غایة األھمیة منذ اللحظة التي أعلن فیھا الرئیس األمیركي 
ترمب قراره" الباطل والجائر" بشأن ترسیخ االحتالل ومكافأتھ "وھو أشبھ بوعد بلفور وكالھما 

 ."أعطى من ال یملك لمن ال یستحق

وأشار إلى أن األزھر الشریف أعلن موقفھ الرافض بعد اعالن القرار بدقائق واتخذ قرارات مھمة، 
مؤكدا أن األزھر سیظل مع بقیة األحرار في العالم رافضا لھذا الكیان االستیطاني الذي سینشأ في 

 .مدینة القدس حال وجود السفارة األمیركیة ھناك

واعتبر، أن مشاركة العدید من دول العالم والشخصیات المؤثرة الشخصیات الدینیة اإلسالمیة 
والمسیحیة ومن دیانات أخرى في مؤتمر القدس، سیضع القضیة على طریق أكثر حیویة على 

مستویات عدة، موكدا ضرورة أن یعید العرب والمسلمین ترتیب صفوفھم وتواصلھم فیما بینھم 
وعملھم لحل قضایاھم ال سیما في ضوء التحدیات التي تحیط بالمنطقة من الداخل ومن الخارج في 

 الوقت الراھن.
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 أوقاف القدس تحذر من استمرار منع االحتالل إضاءة مسجد قبة الصخرة

  وفا2018-1-15القدس 

حذرت دائرة األوقاف اإلسالمیة وشؤون الـمسجد األقصى الـمبارك في القدس من استمرار سلطات 
االحتالل االسرائیلي منع إضاءة مسجد قبة الصخرة المشرفة، في إشارة إلى تمادي شرطة االحتالل 

 بانتھاكاتھا بحق الـمسجد األقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشریف في صورة واضحة، وفاضحة.

وأضافت الدائرة، في بیان صدر عنھا، الیوم االثنین: "أن السبب الرئیس وراء إطفاء أنوار قبة مسجد 
الصخرة الـمشرفة لیال خالل األیام الـماضیة ھو نتیجة تماس كھربائي لم تتمكن الدائرة من إصالحھ 

حتى الیوم، نتیجة تدخل شرطة االحتالل السافر، ومْنع إدخال الـمواد الالزمة لذلك، رغم حرص 
الدائرة على توفیر ھذه الـمواد منذ اللحظة األولى لحدوث الخلل". 

وأكدت أن الشرطة "اإلسرائیلیة ال زالت تمارس أبشع الجرائم بحق الـمسجد األقصى الـمبارك، من 
خالل منع استكمال الـمشاریع الھاشمیة، وخاصة مشروع الـملك عبد هللا الثاني إلنارة القبة من 

الخارج، إلى جانب كافة الـمشاریع الھادفة للحفاظ على إسالمیة الـمسجد األقصى الـمبارك/الحرم 
القدسي الشریف"، موضحة "أن تدخالت الشرطة طالت أبسط األمور داخل األقصى، فمدیریة 

مشروعات إعمار الـمسجد باتت ال تستطیع تصلیح، أو ترمیم أي عطل، أو خلل یطال أبسط مرافق 
الـمسجد، ویتعرض موظفوھا للمالحقة، واالعتقال الـمتكرر". 

ولفتت إلى أن "الدور الـمستتر الذي مارستھ شرطة االحتالل سابقاً وحالیا بات مكشوفا وال أدل على 
ذلك مما تقوم بھ من تحویل الـمسجد األقصى الـمبارك إلى ثكنة عسكریة من خالل الحواجز العسكریة 

الـمحیطة بھ ونشر آالت التصویر والـمراقبة والـمجسات اإللكترونیة بمحیطھ وباتجاه ساحاتھ بھدف 
تفریغھ من الـمسلمین، وتمكین الـمتطرفین الیھود من اقتحام ساحاتھ بأعداد كبیرة جداً بما یمثلھ ذلك 

من انتھاك لحرمة الـمكان، وإیذاء لـمشاعر الـمسلمین في شتى أنحاء العالم، كما تمنع الشرطة حراس 
الـمسجد األقصى الـمبارك من مرافقة الـمجموعات الیھودیة الـمتطرفة إلفساح الـمجال للمتطرفین 

لـمحاوالتھم الـمتكررة بأداء طقوسھم الدینیة وصلواتھم بأریحیة دون تدخل أحد". 

وشّدد البیان على "أن الدائرة ھي الـمسؤول الحصري والوحید عن جمیع ما یتعلق بالـمسجد األقصى 
 دونما وما حولھا بجمیع ما یحتویھ إدارة 144الـمبارك/الحرم القدسي الشریف، بمساحتھ البالغة 

وترمیما وصیانةً وعمرانا، كمسجد خالص للمسلمین تحت رعایة ووصایة الـملك عبد هللا الثاني خادم 
األماكن الـمقدسة في القدس الشریف". 

وأكدت دائرة أوقاف القدس حرصھا على متابعة صیانة وترمیم جمیع مرافق الـمسجد رغم الـمالحقة 
والعراقیل التي تضعھا شرطة االحتالل، وذلك لحرص الدائرة على أمن وسالمة جمیع الـمسلمین 

والرواد للمسجد األقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشریف". 

ودعت حكومات العالـمین العربي واإلسالمي والـمخلصین للسالم في ھذا العالم إلى الوقوف عند 
مسؤولیاتھا اتجاه أولى القبلتین وثالث الحرمین الشریفین الـمسجد األقصى الـمبارك بما یتعرض لھ من 

ھجمة شرسة من قبل الحكومة "اإلسرائیلیة" وذراعھا األمني الشرطة "اإلسرائیلیة". 
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وقالت في بیانھا، إنھ "نظرا لدقة الظروف وحجم الـمعاناة التي یكابدھا الـمسجد األقصى الـمبارك، 
تھیب الدائرة بجمیع وسائل اإلعالم على مختلف أشكالھا بعدم التعاطي مع الشائعات، واستسقاء 

الـمعلومات من مصدرھا الرئیس دائرة األوقاف اإلسالمیة في جمیع ما یتعلق بالـمسجد". 

واختتمت دائرة األوقاف االسالمیة في القدس بیانھا، بالقول: "واھٌم من یعتقد أن تعطیل مشاریع دائرة 
األوقاف اإلسالمیة ووقف أعمال الترمیم سینتھي یوما بتحقیق مطامع عتاة التطرف بحق الـمسجد 

األقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشریف، ومن یدعمھم في حكومة الیمین الـمتطرف، والذي سیبقى 
جزءا من عقیدتنا غیر القابلة للتجزئة، أو النقاش، وسیبذل المسلمون في سبیل حمایتھ ورفعتھ الغالي، 

 والنفیس".

 

 أبو ردینة: قوة الموقف الفلسطیني كشف المؤامرة على القدس وأفشل فكرة التطبیع المجاني

  وفا2018-1-15القدس عاصمة فلسطین/ رام هللا 

قال الناطق باسم الرئاسة نبیل أبو ردینة، إن قوة الموقف الفلسطیني المقاتل من أجل القدس، والذي 
یتحلى بالجرأة والشجاعة العالیة، نجح في مواجھة السیاسة األمیركیة المنحازة، وكشف المؤامرة على 

القدس جوھر القضیة الفلسطینیة وعنوانھا، كما استطاع إفشال التطبیع المجاني، الذي یعتبر خروجا 
 .عن مبادرة السالم العربیة

وشدد أبو ردینة في تصریح صحفي، على أنھ مطلوب من الجمیع اآلن الوقوف صفا واحدا أمام 
الھجمة التي تتعرض لھا القضیة الفلسطینیة، وعلى وجھ الخصوص القدس بمقدساتھا اإلسالمیة 

 .والمسیحیة، األمر الذي تطلب انعقاد المجلس المركزي، التخاذ قرارات بمستوى خطورة المرحلة

وأوضح أن المرحلة الدقیقة التي تمر بھا القضیة الفلسطینیة والمنطقة تتطلب تغییرا في المفاھیم 
السائدة لدى البعض، بشأن طبیعة الصراع األساسي مع االحتالل اإلسرائیلي باعتباره التناقض 

الرئیسي، وما یراد تمریره لخدمة مشاریع مرفوضة، بالتمركز حول أجندات غیر وطنیة، وال تخدم 
 .القضیة والمصالح الوطنیة

وختم الناطق باسم الرئاسة أن قوة الموقف الفلسطیني بشأن القدس وما تتعرض لھ من مشاریع تھویدیة 
وتصفیة لھویتھا، تمثل بعقد المجلس المركزي على األرض الفلسطینیة، بما یؤكد على فلسطینیة 

 القرار الوطني واستقاللیتھ، وھذه رسالة على الجمیع استیعابھا داخلیا وإقلیمیا ودولیا.

 

 "الھند ترفض دعم االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائیل ونتنیاھو یشعر "بخیبة أمل

  وفا2018-1-15القدس عاصمة فلسطین/ تل أبیب 

قال رئیس الوزراء االسرائیلي بنیامین نتنیاھو، الیوم االثنین، إنھ یشعر "بخیبة أمل" من رفض الھند 
 دعم االعتراف بمدینة القدس عاصمة إلسرائیل.
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وأكد نتنیاھو الذي وصل أمس االحد الى الھند على رأس وفد من رجال اعمال اسرائیلیین، في مقابلة 
نشرت نشرتھا صحیفة "ھآرتس"، أن لدیھ "عالقة خاصة" مع رئیس الوزراء الھندي ناریندرا 

مودي، لكن شابھا تصویت الھند في الجمعیة العامة لألمم المتحدة الشھر الماضي على قرار یدین 
 .اعتراف الوالیات المتحدة بالقدس عاصمة إلسرائیل

 ملیون دوالر لشراء صواریخ "سبایك" اسرائیلیة 500وكانت الھند الغت قبل الزیارة صفقة بقیمة 
 .مضادة للدبابات

وتبلغ قیمة صادرات اسرائیل من المعدات العسكریة الى الھند ملیار دوالر سنویا، لكن رئیس حكومة 
 .الھند مودي یرید انھاء تصدر الھند لالئحة الدول المستوردة لمعدات الدفاع في العالم

 

 األزھر یطلق مؤتمره العالمي لنصرة القدس بحضور دولي رفیع المستوى غداً 

  وفا2018-1-16القدس عاصمة فلسطین/القاھرة 

یُطلِق األزھر الشریف، یوم غٍد األربعاء، أعمال "مؤتمر األزھر العالمي لنصرة القدس"، بمشاركة 
 دولة، وبرعایة من الرئیس المصري عبد 86عربیة وإسالمیة ودولیة رفیعة، وبحضور ممثلین عن 

 الفتاح السیسي، وتستمر جلسات المؤتمر لمدة یومین، بمركز األزھر للمؤتمرات بمدینة نصر.

وقالت مشیخة االزھر في بیان صحفي، الیوم الثالثاء، أن الجلسة االفتتاحیة للمؤتمر تتضمن كلمات، 
لشیخ االزھر - رئیس مجلس حكماء المسلمین اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطیب، ومن ثم كلمة رئیس 

دولة فلسطین محمود عباس، وقداسة البابا تواضروس بابا اإلسكندریة بطریرك الكرازة المرقسیة، 
واألمین العاّم لمنظمة التعاون اإلسالمي یوسف العثیمین، واألمین العام لجامعة الدول العربیة أحمد 

ابو الغیط، ورئیس مجلس األمة الكویتي مرزوق الغانم، ووزیر الشئون اإلسالمیة السعودي صالح آِل 
شیخ، ورئیس البرلمان العربي مشعل السلمي، واألمین العام لمجلس الكنائس العالمي أوالف فیكس 

تافیت، واألمین العاّم لرابطة العالم اإلسالمي محمد العیسى. 

وتبدأ الجلسة االفتتاحیة للمؤتمر في الساعة التاسعة والنصف صباح یوم غد، وتستمر لمدة ساعتین، ثم 
تعقبھا استراحة قصیرة، وبعدھا تبدأ أعمال الجلسة الثانیة، التي یترأسھا رئیس وزراء لبنان األسبق 
فؤاد السنیورة، وھي بعنوان: "الھویة العربیة للقدس ورسالتھا"، وتنقسم إلى أربعة محاور، األول: 

یدور حول "المكانة الدینیة العالمیة للقدس"، والثاني: یتناول "القدس وحضارتھا.. التاریخ 
والحاضر"، فیما یركز المحور الثالث على قضیة: "أثر تغییر الھویة في إشاعة الكراھیة"، بینما 

یناقش المحور الرابع مسألة: "تفنید الدعاوى الصھیونیة حول القدس وفلسطین". 

وعقب انتھاء الجلسة، ترفع أعمال المؤتمر، لتستأنف في الیوم التالي، الخمیس المقبل، والذي یتضّمن 
 جلستین، یعقبھما إعالن البیان الختامي لـ "مؤتمر األزھر العالمي لنصرة القدس".
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 خویص: من أعطى القدس إلسرائیل قد یعلن األقصى ھیكالً 

 15/1/2018 –الجزیرة 

، ھكذا بدأت المبعدة "واألقصى اآلن، فمتى تعملون؟ حین تفقدونھا إلى األبد؟ للقدس إذا لم تعملوا"
خدیجة خویص كلمتھا لألمتین العربیة واإلسالمیة، مؤكدة أن االحتالل بات یشدد  المسجد األقصى عن

 .بعد وعد ترمب القدس الخناق على

وأضافت في تقریر لقناة الجزیرة مباشر أن االحتالل كثف من تشدیداتھ في القدس وزاد مصادرة 
األراضي وإقامة  البؤر االستیطانیة على تخوم المدینة وداخلھا، ویدفع لمزید من تھجیر المقدسیین 

 بمنع تراخیص البناء.

وتابعت: من تجرأ وأعطى القدس لتكون عاصمة إلسرائیل قد یتجرأ یوما ویعلن األقصى ھیكال لھذه 
الدولة الغاصبة، في إشارة إلى قرار الرئیس األمیركي دونالد ترمب قبل أكثر من شھر االعتراف 

بالمدینة عاصمة إلسرائیل. 

وتؤكد خویص أن صمود المقدسیین مرتھن بصمود الشعوب العربیة واإلسالمیة القادرة على التغییر 
من خالل الضغط على صناع القرار، موضحة أن استمرار االعتصامات أمام السفارات األمیركیة 

یمّكن من الضغط على أصحاب الكلمة والسیادة في تلك الدول، إضافة إلى مقاطعة البضائع األمیركیة 
والضغط على مصالحھا. 

وتقول إن من ینوي أن یبدع في تقدیم الدعم المعنوي والمادي للقدس یستطیع ذلك، ویستطیع تعزیز 
صمود المقدسیین في المیدان، "فالرباط لیس فقط بالتواجد في ساحات األقصى ودرجات باب 

العامود.. وإنما كل منا وكل مسلم على ثغر ویستطیع أن یقدم شیئا.. بدءا من تربیة األبناء على حب 
القدس وخطورة قرار ترمب مرورا بالخطب واإلعالم والقضاء وغیرھا". 

وختمت المبعدة المقدسیة تقول: "نعدكم بالثبات حتى الممات، وأنتم أعطونا وعدا بالثبات واالستمرار 
 في التوعیة بالقضیة ومقاطعة البضائع األمیركیة ومحاربة التطبیع بشتى الطرق".

 

 معرض كاریكاتیر بمالیزیا یتحول لتظاھرة فنیة ضد ترمب

 15/1/2018 –الجزیرة 

دونالد  إلى تظاھرة فنیة ضد قرار الرئیس األمیركي مالیزیا تحول معرض لرسوم الكاریكاتیر في
وشارك في المعرض أكثر من مئة فنان محترف،  .إلسرائیل بالقدسالمحتلة عاصمة االعتراف ترمب

 .واستقبل آالف الزوار على مدى أربعة أشھر

تحول مھرجان رسامي الكاریكاتیر  كوااللمبور، وقد وتستقبل إشارة النصر زوار المتحف الوطني في
 .وفلسطین القدس المالیزیین إلى حملة للتضامن مع
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ویقول رسام الكاریكاتیر المالیزي جیان شمسول محمد "ما یدعوني للرسم لفلسطین ھو واجب األخوة 
اإلسالمیةوالحاجة الملحة إلى دعم الشعب الفلسطیني في مواجھة االحتالل، وكلما شاھدت موقفا من 

 ."القضیة الفلسطینیة أشعر بأن علّي أن أعبر عنھ برسم كاریكاتیري

وتتسع لوحات ضخمة لرسومات المحترفین وحتى الھواة، كلھا تعكس تحدي الفلسطینیین -وال سیما 
األطفال منھم- ألبشع احتالل ألكثر األماكن قدسیة في العالم، ویقول الرسامون إنھم یسعون إلى 
االقتراب أكثر من واقع فلسطین الیومي والتعبیر عنھ ببساطة تمكن الناس من فھمھ، ویعترفون 

 .بعجزھم أحیانا عن وصف حقیقة العیش تحت االحتالل

ویقول رسام الكاریكاتیر المالیزي میي أحمد حلمي وھو یشرح أحد رسوماتھ "كما ترى ھنا ھذا 
الرجل بمالبسھ التقلیدیة المالیزیة یظھر دعمھ الكامل للشعب الفلسطیني، ومعھ جمیع المسلمین في 

 ."العالم یطالبون ترمب بالتراجع عن إعالنھ وإعادة القدس إلى فلسطین

وقد استوحى فنانون رسوماتھم من صور تلقوھا عبر وسائل التواصل االجتماعي أو مواقف سیاسیة 
 .تدعو للسخریة، وساوى بعض الفنانین بین إسرائیل والجحیم

 

 الحسیني یفتتح االحتفال المركزي لیوم الشجرة في القدس
 

 15/1/2018القدس أون الین- 

افتتح وزیر شؤون القدس المحافظ عدنان الحسیني، الیوم االثنین، االحتفال المركزي لیوم الشجرة 
 .ومشروع تخضیر فلسطین في محمیة السواحرة جنوب شرق القدس المحتلة

جرى االحتفال بحضور لفیف من المؤسسات الحكومیة والمحلیة، وبرعایة بلدیة السواحرة وجمعیة 
عرب السواحرة، وبمشاركة وزارات الحكم المحلي، والتنمیة االجتماعیة، والتربیة والتعلیم، 

 .وجمعیات نسویة، واوكسفام واالغاثة الطبیة، واألمن الوطني

وفي كلمتھ بھذه المناسبة، أكد الحسیني أھمیة تنفیذ المزید من المشاریع الزراعیة وخاصة في المناطق 
المھمشة والھددة من الجدار العنصري، وعلى أھمیة تعزیز صمود المزارع المقدسي وخاصة في ظل 

 .الھجمة الشرسة اتجاه القدس الشریف

وشّدد الحسیني على أھمیة مشروع محمیة السواحرة والذي قام بتنفیذه مركز ابحاث االراضي 
وبتمویل من اوكسفام واشراف مدیریة زراعة محافظة القدس حیث تم زراعة االشجار في محمیة 

   .السواحرة تحت شعار القدس العاصمة األبدیة لدولة فلسطین

 

 "القرار األمریكي بشأن القدس أعاد الصراع إلى أساسھ حول "فلسطین التاریخیة
 

 15/1/2018 –القدس أون الین 
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أكد أكادیمیون وسیاسیون على أن قرار الرئیس األمریكي دونالد ترمب بشأن القدس، ھو بمثابة تعدي 
سافر على المدینة المقدسة وعلى الحق الفلسطیني في عاصمتھم األبدیة، وأن الواجب الفلسطیني 

والعربي واإلسالمي ھو الدفاع عن القدس التي تعد ال یقل شأنھا عن مكة المكرمة بالنسبة للمسلمین 
 .والمسیحیین على حٍد سواء

مساء أمس، بحضور الكاتب  غزة جاء ذلك خالل ندوة علمیة نظمتھا جمعیة "بریر" شمال قطاع
المفتوحة  جامعة القدس والمحلل السیاسي طالل عوكل، والدكتور ناصر حمودة أستاذ التاریخ في

والشیخ إیاد عودة محاضر في جامعة غزة، ووزارة األوقاف والشؤون الدینیة، وأدار الندوة العلمیة 
 .الدكتور فرید النیرب، وحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعیة، ومخاتیر ووجھاء وكبار البلدة وأھلھا

واستعرض السیاسي عوكل، قرار ترمب وانعكاسھ على القضیة الفلسطینیة، وأنھ مثل صدمة للقیادة 
الفلسطینیة التي تعمل منذ اتفاق أوسلو على حل الدولتین، بدولة فلسطینیة على حدود الرابع من 

 . وعاصمتھا القدس الشرقیة67حزیران 

وقال:" إن قرار ترمب ھو أعاد الصراع إلى أساسھ على كل األرض الفلسطینیة (فلسطین التاریخیة)، 
وقضى فعلیاً على حل الدولتین واتفاق اوسلو، بانتزاع القدس وحق عودة الالجئین اللذان یمثالن 

 .الثوابت الفلسطینیة التي على أساسھا قامت الثورة الفلسطینیة

وشدد عوكل على أن القدس لھا مكانتھا الدینیة واالقتصادیة والسیاسیة، وأنھ ال یمكن بأي حال من 
األحوال أن تكون دولة فلسطینیة بدون القدس، التي یفترض أن یزورھا سنویاً خمسة ملیار مسیحي، 

 . ملیون مسلم، مقارنة بمكة التي یزورھا المسلمون فقط2إضافة إلى 

ولفت الكاتب والمحلل السیاسي، أن ھناك رؤیة أمریكیة لفرضھا بالقوة على الفلسطینیین، باتجاه 
تمكین الفلسطینیین في قطاع غزة وتوسع في سیناء (مشروع غزة)، مؤكداً أن ما یجري في سیناء من 

إرھاب ھو مدعوم أمریكیا و"إسرائیلیاً " بھدف تھجیر أھل سیناء منھا لكي تكون متاحة لتوسیع غزة 
فیھا. مؤكداً على ضرورة أن تعمل القیادة المصریة على مواجھة ھذا الواقع والقضاء وتمكین أھل 

 ."سیناء لكي ال تسمح بتنفیذ المخطط األمریكي "اإلسرائیلي

من جھتھ، استعرض الدكتور حمودة، مكانة المدینة المقدسة على مر التاریخ القدیم والحدیث؛ 
والمراحل التي مرت بھا، إلى أن دخلھا الخلیفة عمر بن الخطاب، ومن ثم حررھا القائد اإلسالمي 

صالح الدین األیوبي من الصلیبیین، وصوالً إلى الدولة العثمانیة حینما دخلھا سلیم األول، واستمرار 
المؤامرة على القدس حیث تآمر االستعمار الغربي علیھا حتى جاءت بریطانیا وفرنسا وبدأت الحرب 

، ودخول الجنرال ألنبي إلى القدس وقال مقولتھ المشھورة :" اآلن 1917-1914العالمیة األولى 
على أرض فلسطین،  الیھود انتھت الحروب الصلیبیة"، ومن ھنا بدأت بریطانیا تعد العدة إلى لتمكین

وصدور وعد بلفور المشؤوم والبدء باتخاذ خطوات عملیة لتنفیذه على األرض، وصدور قرار التقسیم 
 . بأن فلسطین ھي دولتین للیھود والفلسطینیین1947عام 

المسجد  وعن المكانة الدینیة للقدس، استعرض الشیخ عودة، مكانة القدس الدینیة منذ بناء
المبارك بعد الحرم المكي بأربعین سنة من قبل آدم علیھ السالم، كما جاء في كتب الحدیث،  األقصى

وشدد على أن القدس كلھا للمسلمین وال عالقة للیھود فیھا من قریب أو بعید، وأن اآلثار اإلسالمیة 
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الموجودة فیھا حالیاً لھي دلیل على إسالمیة المدینة، حیث اآلثار منقسمة بین آثار إسالمیة وآثار 
 .مسیحیة وال وجود آلثار یھودیة فیھا

 أثر 37 أثر إسالمي، و219، منھا 256وأوضح أن عدد اآلثار الموجودة حالیاً في القدس ھي 
 .مسیحي

واستعرض أیضاً األحادیث النبویة التي جاءت على فضائل أھل الشام ومنھا بیت المقدس، وشد 
الرحال إلى المساجد الثالثة ومنھا بیت المقدس، وأنھا أرض المحشر والمنشر وعینھا "فلسطین" كما 

 .جاء في أحادیث النبي علیھ السالم

 .وختم الشیخ عودة، بأن القدس أمانة في أعناق المسلمین حتى تحریرھا من الیھود

 

 الجسر المعلق من "الثوري" لـ"المغاربة".. التھوید بلباس السیاحة
 

 15/1/2018- المركز الفلسطیني لإلعالم

شرعت سلطات االحتالل بحفر القواعد األساسیة للجسر المعلق من منطقة الثوري جنوب البلدة 
سلوان، بدعوى تسھیل السیاحة الدینیة  القدیمة إلى باب المغاربة فوق أراضي وادي الربابة في

 .التوراتیة واألجنبیة في المنطقة التي تسمیھا بـ"الحوض المقدس"، وذلك بتكلفة ستة مالیین شیكل

وكشف الناطق اإلعالمي باسم لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دیاب أن العمل في البنیة 
 .التحتیة لھذا الجسر المعلق تم البدء فیھا األسبوع الماضي في منطقة شمال غرب الثوري

 
لبناء القواعد بعد االنتھاء من المسح والترتیبات اللوجستیة، مشیراً  حفریات وتابع أبو دیاب أن ھناك

 .إلى أن ھذا الجسر للمشاة والسیاحة، وھو الثاني في تلك المنطقة
 
  "السیاحة الدینیة"

وأضاف أبو دیاب أن االحتالل یزعم أن الھدف ھو تسھیل تحرك السیاحة الدینیة "المستوطنون 
، والسیاح األجانب من منطقة الثوري إلى باب المغاربة وحائط البراق والبلدة "الیھود والمتدینون

  .القدیمة بشكل خاص
 

ولفت أبو دیاب إلى األبعاد االستیطانیة والتوراتیة لھذا الجسر، وقال: "إن ھدفھ ترویج الروایة 
التوراتیة االستیطانیة في القدس عامة وفي سلوان والبلدة القدیمة خصوًصا، وھو ضمن مخطط غالف 

  ."البلدة القدیمة
 

كما یھدف -وفق أبو دیاب- إلى وضع بصمات یھودیة وتغییر المشھد الفلسطیني والعربي واإلسالمي 
  .للمدینة، وفرض واقع جدید فیھا، ضمن مشاریع متعددة المسارات

 
  مصادرة األراضي
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وأشار إلى أن الجسر تسبب في مصادرة عشرات الدونمات من األراضي في منطقة وادي الربابة 

التي ھي جزء من أراضي سلوان، في توجھ لتغییر المشھد، وتكریس تلك المنطقة التي تعّدھا 
  ."السلطات "اإلسرائیلیة" جزءا من "الحوض المقدس

 
كما أشار إلى أن سكان سلوان یعانون من ضائقة سكنیة خانقة وسوء في الخدمات البلدیة وضعف 

  . دونماً 220البنى التحتیة، ومن ضمنھا منطقة وادي الربابة التي تزید مساحتھا على 
 

من بلدیة االحتالل بدعوى عدم  ھدم وتسلم جمیع أصحاب المنازل فیھا باإلضافة إلى المسجد أوامر
  .الحصول على تراخیص بناء، وفق الناطق اإلعالمي أبو دیاب

 
 منزال ومسجدا، جمیعھا معرضة للھدم من االحتالل، 34وأوضح أن حي وادي الربابة الذي یضم 

وصدر بحقھا أوامر ھدم، وذلك تمھیدا لتنفیذ تلك المشاریع والمخططات االستیطانیة، التي أعدتھا 
 .البلدیة وجمعیات استیطانیة في سلوان ووادي الربابة ووادي حلوة ومنطقة السلودحة

 
وأكد أن ھناك العدید من المشاریع الرامیة إلى تھجیر أھالي وادي الربابة وعدد كبیر من سكان بلدة 

 أمرا قضائیا 5613سلوان، مشیرا إلى أن ھذه المنطقة وحدھا أصدرت بلدیة االحتالل أكثر من 
% من سكان 40وإداریا لھدم منازل ومحال تجاریة، مما یھدد حال تنفیذ ھذه األوامر بتھجیر أكثر من 

  .حي سلوان الذي یعد من أكبر أحیاء القدس المحتلة
 

  األقصى الھدف ھو
 

وقال أبو دیاب: إن الھدف من ھذه السیاسات اإلسرائیلیة، ھو تفریغ سلوان ألنھا األقرب الى البلدة 
القدیمة والمسجد األقصى من الناحیتین الجنوبیة والجنوبیة الشرقیة، وكذلك سلوان تشكل مداخل 

األنفاق التي حفرتھا الجمعیات االستیطانیة والمؤسسات الحكومیة الرسمیة اإلسرائیلیة من سلوان 
  .باتجاه البلدة القدیمة وحائط البراق

 
وأضاف أن ھناك نفقین أحدھما باتجاه القصور األمویة، والثاني باتجاه باب المغاربة، وھما جزء من 

 حفریة ونفقا باتجاه الشمال، أي نحو البلدة القدیمة، وال نعلم حقیقة اتجاه ھذه األنفاق ومخارجھا 26
 . وما في ھذه الحفریات، كما قال

 
وختم أبو دیاب أن ھذه المشاریع یجري إخراجھا وفرضھا بوتیرة متسارعة بعد إعالن الرئیس 

 ."األمریكي دونالد ترمب القدس عاصمة لـ"إسرائیل
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