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


االحتالل يعتقل  7مواطنين على األقل من القدس.



تظاھرة في تونس لنصرة القدس وتجريم التطبيع مع االحتالل.



االحتالل يجبر عائلة مقدسية على تفريغ محلھا التجاري تمھيداً لھدمه.



االحتالل يفرج عن قاصرين من القدس بعد اعتقالھما لشھرين.



أكثر من  100مستوطن يقتحمون "األقصى" بحراسات مشددة.



المفتي العام يطلع شخصيات فرنسية على انتھاكات االحتالل بحق المقدسات.



تواصل مالحقة تجار باب حطة -قوات االحتالل تغلق مطعما ً في القدس.



حكومة نتنياھو توافق على قانون لسحب إقامات المقدسيين.



الشاعرة رانيا حاتم تمثل القدس في مھرجان الثقافة بمصر.



القدس بين التھويد والتطبيع.



االحتالل يعسكر القدس ويزرع زواياھا بالكاميرات.
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. مستوطن ساحات المسجد األقصى105 إغالق باب المغاربة بعد اقتحام



ً االحتالل يختطف
.طفال من بلدة حزما شمال القدس



.عدد من ضباط االحتالل يتفقدون "برج المراقبة" في باب العامود



 حملة استھداف الكنائس من قبل االحتالل تنفيذاً لمخطط ترامب األخير:عميرة



.بشأن المدينة المقدسة

Palestine - Ramallah  174,  2421080,2420901
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com
PNCECS2011@gmail.com

2420901 ،2421080 : ،174   رام ﷲ- فلسطين
PNCECS@Palnet.com :  البريد اإللكتروني،2420902 فاكس
PNCECS2011@gmail.com
Web site :http://www.pncecs.org

< <°ŞŠ×Ê<í{{{{Öæ
<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚ
]< <í{{éßéŞŠ×ËÖ

State Of Palestine
Palestinian Liberation
Organization
Palestinian National Commission
For
Education, Culture & Science

]< <í{{éßéŞŠ×ËÖ]<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö
<<Ýç×{ÃÖ]æ<<í{Ê^ÏnÖ]æ<í{ée†{{j×Ö

اﻟﺗﺎرﻳﺦ  :اﻷﺛﻧﻳن  19ﻓﺑراﻳر 2018

االحتالل يعتقل  7مواطنين على األقل من القدس
القدس عاصمة فلسطين  2018-2-19وفا
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم االثنين 7 ،مواطنين من مدينة القدس.
وأفاد مراسلنا ،بأن قوات االحتالل اعتقلت المواطنين محمد سعادة من بلدة الرام شمال القدس ،وشادي
محيسن ) 21عاما( من بلدة العيسوية.
كما اعتقلت تلك القوات عددا من المواطنين في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المباركُ ،عرف منھم:
مسلم عودة ،وأحمد الزيداني ،ومحمد سرحان ،وعدي غيث ،وأحمد غيث.

تظاھرة في تونس لنصرة القدس وتجريم التطبيع مع االحتالل
القدس عاصمة فلسطين /تونس  2018-2-18وفا
تظاھر أثنا عشر حزبا ومنظمة غير حكومية وجمعية تونسية ،اليوم األحد ،في شارع الحبيب بورقيبة
وسط العاصمة تونس ،بعد وقفة طويلة أمام تمثال ابن خلدون ،بتنظيم من التنسيقية الوطنية لتجريم التطبيع
مع االحتالل اإلسرائيلي ،تحت شعار "القدس العاصمة األبدية لدولة فلسطين".
وشارك في المسيرة مواطنون تونسيون من جميع الواليات ،ورفعوا األعالم الفلسطينية والتونسية،
ورددوا ھتافات تؤكد على عروبة القدس وفلسطينيتھا ،وبأنھا عاصمة دولة فلسطين لألبد ،كما طالبوا
بتجريم التطبيع مع االحتالل.
وكانت التنسيقية الوطنية لتجريم التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي عقدت الملتقى األول لھا بداية ھذا
الشھر ،بحضور مندوبين عن األحزاب والمنظمات غير الحكومية التونسية ،من أجل تثبيت واقع االنتماء
الى تونس وفلسطين والقدس ،ومن أجل تجريم التطبيع من خالل قانون ينتظر التصويت عليه في مجلس
نواب الشعب التونسي يوم العشرين من الشھر الجاري.
وأشار بيان صدر عن الملتقى اعتبار الصھيونية خطر على تونس ،وأن الحركة الصھيونية تھدف
للسيطرة على جميع البالد العربية ضمن منظومة الشرق األوسط الجديد.
وأضاف البيان أن سن قانون تجريم التطبيع سيكون دعما قويا لفلسطين وشعبھا وقضيتھا ،ھذا الشعب
الذي قدم آالف الشھداء وعشرات آالف الجرحى والمعتقلين ،مذكرا بتضحيات أبناء فلسطين للدفاع عنھا.
وختم بالتشديد على أن قرار اإلدارة األميركية بإعالن القدس عاصمة لالحتالل ونقل السفارة األميركية
إليھا ،يؤكد وحدة الجبھة المعتدية على فلسطين وشعبھا ،مشددا على أھمية الوحدة الميدانية في صناعة
القوة ،مطالبا بوحدة مختلف القوى التونسية لمواجھة التحديات.
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وكان االئتالف المدني والسياسي التونسي )توانسة من أجل فلسطين( أقام مساء أمس في شارع الحبيب
بورقيبة وقفة تضامن مماثلة مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وضد قرار اإلدارة األميركية بشأن
القدس ،وللمطالبة بسن قانون يجرم التطبيع مع االحتالل ،رفعت خاللھا األعالم الفلسطينية والتونسية،
والشعارات التي تؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يكون وحيدا في معركة القدس وإعالن الدولة المستقلة.
وأكد متحدثون أن فلسطين ھي قضيتنا المركزية األولى ،ومن واجبنا االنخراط في الدفاع عنھا ،حيث
يمثل الفلسطينيون رأس الحربة في مقاومة تلك المشاريع بصدور عارية دفاعا عن االمة ،ومن حقھم علينا
مشاركتھم نضالھم.

االحتالل يجبر عائلة مقدسية على تفريغ محلھا التجاري تمھيداً لھدمه
القدس عاصمة فلسطين  2018-2-18وفا
أجبرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم األحد ،عائلة أبو تايه المقدسية على تفريغ محلھا التجاري في
بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك ،تمھيدا لھدمه ذاتيا.
وأصدرت بلدية االحتالل في القدس قرارا بھدم محل العائلة التجاري في وقت سابق؛ بحجة البناء دون
ترخيص.

االحتالل يفرج عن قاصرين من القدس بعد اعتقالھما لشھرين
القدس عاصمة فلسطين  2018-2-18وفا
قررت محكمة االحتالل اإلسرائيلي في القدس ،اليوم األحد ،اإلفراج عن الطفلين القاصرين :خالد أبو
قلبين )14عاما( ،وعبد ﷲ العباسي ) 13عاما( ،من سكان حي رأس العامود في بلدة سلوان جنوب
المسجد األقصى.
وكان االحتالل اعتقل الطفلين المقدسيين بتاريخ .2017-12-4

أكثر من  100مستوطن يقتحمون "األقصى" بحراسات مشددة
القدس عاصمة فلسطين  2018-2-18وفا
اقتحم  105مستوطنين ،معظمھم بلباس تلمودي تقليدي ،المسجد االقصى المبارك ،في فترة االقتحامات
الصباحية لليوم األحد ،من باب المغاربة بحراسة مش ّددة من قوات االحتالل الخاصة.
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وأفاد مراسل "وفا" بان االقتحامات تمت عبر مجموعات صغيرة ومتتالية ،ونفذ المستوطنون جوالت
مشبوھة واستفزازية في المسجد المبارك.

المفتي العام يطلع شخصيات فرنسية على انتھاكات االحتالل بحق المقدسات
القدس عاصمة فلسطين /رام ﷲ  2018-2-18وفا
أطلع المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية ،خطيب المسجد األقصى المبارك ،الشيخ محمد حسين،
شخصيات دينية ورسمية فرنسية على آخر المستجدات التي تتعرض لھا مدينة القدس ،والمقدسات
اإلسالمية والمسيحية فيھا.
وتطرقت اللقاءات التي جمعت المفتي العام ،ووفد فلسطيني ،بحضور سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان
الھرفي بھذه الشخصيات إلى االستفزازات المستمرة التي يقوم بھا المستوطنون ،لمشاعر المسلمين
والمسيحيين على حد سواء ،أثناء اقتحاماتھم ألماكن العبادة داخل أسوار القدس ،خاصة انتھاكاتھم لحرمة
المسجد األقصى المبارك.
كما تناول الشيخ حسين خالل لقائه بكل من :عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ،رئيس مجموعة الصداقة بين
فلسطين وفرنسا جيلبير روجيه ،ومدير إدارة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية
الفرنسية ،ونائب رئيس بلدية باريس ،تداعيات اعالن الرئيس األميركي دونالد ترمب االعتراف بالقدس
عاصمة لدولة االحتالل.
وتوجه المفتي العام على رأس وفد إلى مسجد باريس الكبير ،حيث التقى ھناك بعدد من الشخصيات الدينية
اإلسالمية ،تبعه لقاء مع لجنة األساقفة الفرنسيين ،مؤكدا الدور الكبير الذي يقوم به أبناء الجاليات
الفلسطينية في الخارج ،من خالل إعطاء صورة مشرقة ومشرفة عن األرض الفلسطينية ،وشعبنا
الفلسطيني البطل ،ونضالھم الدائم لرفع صوت فلسطين عاليا في المحافل الدولية كافة ،ما أدى إلى
الحصول على استحقاقات دولية كثيرة.

تواصل مالحقة تجار باب حطة -قوات االحتالل تغلق مطعما ً في القدس
القدس -معا2018/2/18 -
اجبرت قوات االحتالل المواطن عمار ياسر الرازم باغالق مطعمه في باب حطة بالقدس القديمة ،بحجة
عدم اصداره التراخيص الالزمة.
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وأوضح الرازم لوكالة معا ان طواقم البلدية والصحة وقوات االحتالل اقتحموا مطعمه " للسندويتشات
السريعة " وقاموا بتسليمه قرارا يقضي باغالقه لحين اصدار التراخيص الالزمة من الجھات المختصة ،
وعينت جلسة مطلع حزيران القادم".
واوضح الرازم انه شرع مؤخرا بمتطلبات الرخصة للمطعم  ،وفوجئ اليوم باالقتحام وامر االغالق،
موضحا انه سيتوجه للمحكمة في محاولة العادة فتح المحل.
ويالحق االحتالل منذ حوالي شھر المحالت التجارية في باب حطة ،حيث تقتحم طواقم مشتركة من )
الشرطة والضريبة والبلدية والصحة ( الحي ،وتفرض على أصحاب المحالت مخالفات وغرامات مختلفة
وتحولھم الى المحاكم ،وتطالبھم بشروط إضافية لمزاولة العمل،مما يضطر معظم اصحاب المحالت على
اغالق محالھم تجنبا لعمليات المداھمة.
ومن جھة ثانية اقتحمت سلطات االحتالل المحالت التجارية والمخابز في حارة السعدية بالبلدة القديمة
وفرضت على احد المحالت ضريبة بقيمة  250الف شيكل ،كما اجبرت احد المخابز على االغالق بحجة
" عدم فتح ملف ضريبي".

حكومة نتنياھو توافق على قانون لسحب إقامات المقدسيين
القدس -معا2018/2/18 -
قررت لجنة التشريع الوزارية االحد دعم مشروع قانون يسمح بسحب اقامات الفلسطينيين الذين يعيشون
في القدس ومرتفعات الجوالن.
ووفقا ً للقانون ،كما نقلت صحيفة ھارتس على موقعھا سيتم إلغاء اإلقامة من الفلسطينيين إذا ما ثبت
تورطھم "بأعمال إرھابية" .ويقدم القانون بعد أن ألغت المحكمة العليا قراراً قبل أكثر من عشر سنوات
بإلغاء اإلقامة ألربعة مواطنين من سكان القدس الشرقية.
وفي حالة إلغاء اإلقامة ،ستتمكن اسرائيل من طرد السكان .وقدمت وزارة الداخلية االقتراح ،وقرر
الوزراء دعمه بالتوازي مع مشروع قانون خاص قدمه عضو البرلمان أوھانا )ليكود).
وتمت صياغة مشروع ّي القانون رداً على قرار المحكمة العليا في سبتمبر الماضي ،بإلغاء قرار سابق
يقضي بسحب حق اإلقامة من أربع فلسطينيين بالقدس الشرقية .وھم خالد أبو عرفة ،ومحمد أبو طير،
ومحمد طوطح ،وأحمد عطون.
وفي يناير  ،2006تم انتخاب كل من أبو طير وطوطح وعطون أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني
عن قائمة اإلصالح والتغيير التابعة لحماس ،وتم تعيين أبو عرفة ،الذي لم يترشح في االنتخابات ،وزيراً
بالحكومة الفلسطينية .وزير الداخلية اإلسرائيلي آنذاك ،سحب إقامتھم بسبب "خيانتھم الثقة".
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وينص مشروع القانون على أن القانون سوف ينطبق على جميع المقيمين الدائمين  -والمھاجرين الذين
وصلوا إلى إسرائيل واھالي القدس ووفقا لمشروع القانون ،سيتعين على وزير الداخلية أن يمنح مكانا
بديال للشخص الذي ألغيت إقامته إذا تبين أن ھذا الشخص ال يمكنه الحصول على تصريح باإلقامة الدائمة
في بلد آخر.

الشاعرة رانيا حاتم تمثل القدس في مھرجان الثقافة بمصر
دنيا الوطن -القدس -القاھرة2018/2/18 -
من أحمد جالجل  -عادت الى ارض الوطن الشاعرة المقدسية رانيا حاتم بعد مشاركتھا في مھرجان
وأمسيات لعدد من الشعراء واالُدباء من سوريا والعراق والجزائر ومصر وفلسطين واألردن ،حيث
عقدت ھذه األمسيات في بيت الشعر المصري بالقاھرة التي كانت برعاية االتحاد الدولي البناء مصر
بالخارج ،ومثل االتحاد المھندس عبد الوارث بدر.
وكان ھناك قامات عربية ادبية منھم الشاعر السوري الكبير عبد القادر الحصيني والشاعر المصري سعيد
عبد الكريم والناقد األديب احمد فرحات.
ومثلت القدس الشاعرة رانيا حاتم التي تناولت حالة القدس و وضعھا وألقت الشعر العمودي والنثر
والقصيدة المحلية باللھجة "الفالحة" الفلسطينية.
وأطلق عليھا الشاعر عبد ﷲ الشوربجي على الشاعرة رانيا حاتم لقب "مأذنة القدس".
وافتتحت الشاعرة حاتم امسياتھا بأبيات شعرية عن القدس وھي:
"انا في القدس اشكو من زماني وأمضي في طريقي وال أبالي ،وان جارت علي الحال ارمي على ربي
الزوال ،وان ھانت على الناس عيوني
ھموم كالجبال ،تراودني األماني ال تراني وتجتث الضلوع الى
ِ
فنور ﷲ يھدي للمعالي".
وادار األمسيات احمد رضوان و عزه عيسى ومحمد عبد العزيز شميس مدير مدرسة النھضة األدبية
الحديثة.
وعلى ھامش األمسيات قامت الشاعرة االردنية سميه الحمايدة و نائب األمين العام لمدرسة النھضة األدبية
و دار المعارف وبيت الشعر ومؤسسة ايثار للفعاليات الثقافية بتقديم دروع تقديرية وشھادة مشاركة
للشاعرة المقدسية رانيا حاتم تقديرا لحضورھا ولمشاركتھا في المھرجان الثقافي واألمسيات الشعرية التي
نظمتھا مدرسة النھضة األدبية الحديثة واالتحاد الدولي البناء مصر بالخارج.
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القدس بين التھويد والتطبيع
الجزيرة2018/2/18 -
بينما جراح القدس تحلم بمن يمد يده من العرب ليربطھا ويوقف نزيفھا وھي تتسع وتتورّم تحت سياط
عواصف استيطانية وتھويدية شديدة ومتواصلة ،تتراخى أيدي الكثيرين من قبائل "بني صمت" العربية
وقد وقعت تحت تأثير وتخدير ھواء فاسد يزداد ھبوبه على المنطقة العربية محمال بثاني أكسيد التطبيع
الخانق ،الذي ال يخلو من تلوث وسموم مبيتة تستھدف إضعاف الصوت العربي المطالب بالحقوق الوطنية
والتاريخية والدينية في مدينة القدس ،التي يراد لھا عربيا وإسالميا أن تظل مدينةً عربية إسالمية مرشحة
بامتياز لتكون عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية.
التطبيع وما أدراك ما التطبيع؟ ھو السالح الناعم والقاتل الذي ترفعه بكل تحايل ومكر وخداع
القوى الصھيونيةالمتمثلة بسلطة االحتالل الصھيوني ،وتؤيد الترويج لمفعوله وجدواه الجھات المساندة
للدولة المحتلة المغتصبة ،وفي مقدمة ھذه الجھات المساندة اإلدارة األميركية الجديدة التي تمخض عنھا
قرار نقل السفارة للقدس باعتبارھا -أميركيا وصھيونيا -عاصمة أبدية إلسرائيل.
وإذا تمعنا في معنى التطبيع ومغزاه وأبعاده البالغة الخطورة على القدس وعلى سائر األراضي المحتلة،
نقف أمام حقيقة صادمة بأفدح العواقب وأشدھا خطورة منذ النكبة عام  1948وحتى اآلن ،وبكل ما يحمل
ھذا من احتماالت وتطورات ليست بالتأكيد في صالح القضية الفلسطينية التي اعتاد العرب أن يعتبروھا
قضيتھم القومية المركزية.
إن نظرية التطبيع المطروحة منذ أكثر من عقدين زمنيين ،والتي تبنت طرحھا من جديد اإلدارة األميركية
الجديدة ،تستھدف إضعاف الموقف العربي برمته وإضعاف الطرف الفلسطيني وتجريده من أي أوراق
ضغط يمتلكھا إذا ما عاد إلى طاولة مفاوضات ليطالب بحقه في تحرير أرضه وتقرير مصيره وإنقاذ
مقدساته وتاريخ أجداده في القدس التي تتعرض لھجمات االستيطان وخطط التھويد ،تلك التي ال تقف عند
حد.
فالتطبيع مع المحتل يعني -في نظر الطرف اآلخر على األقل -دعوة صريحة لالعتراف بشرعية الكيان
الصھيوني على األرض العربية الفلسطينية ،وھذه الدعوة تستھدف الشعوب العربية قبل أن تستھدف
األنظمة العربية وحكوماتھا القائمة.
فھي دعوة تظل متذرعة باالتفاقيات المبرمة مع بعض الجھات العربية الرسمية بدءا باتفاقية كامب
ديفد ووصوال إلى اتفاقيتي أوسلو ووادي عربة .وأخطر ما يستھدفه التطبيع الذي أخذ يطلﱡ برأسه عالنية
ھو التسلل إلى المنطقة العربية للسيطرة على العقل العربي ،تمھيدا للسيطرة االقتصادية والسياسية
والثقافية واإلعالمية من أجل وضع اإلرادة العربية تحت الحصار إلضعافھا وكسر شوكتھا قبل كل شيء.
غسيل األدمغة
فدعاة التطبيع أول ما يستھدفون ھو إجراء عملية غسيل للدماغ العربي الذي اعتاد أن يعتبر الصھاينة
مغتصبين للحقوق الفلسطينية منذ عشرات السنين.
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وإذا ما تسنى لھؤالء غسيل بعض األدمغة العربية ،يتسنى لھم نشر العدوى بين العقول والنفوس العربية
في المنطقة إلثارة البلبلة وتھيئة األجواء لمزيد من الخالف والفرقة في المجتمعات العربية المقسمة
جغرافيا بفعل سياسة "سايكس بيكو" ،كما ستصبح المنطقة العربية -بفعل انتشار داء التطبيع -مرشحة
لمزيد من النزاعات والصراعات المذھبية والطائفية ،إلضعاف الدول العربية وإنھاكھا وتبديد عناصر
القوة فيھا ،لتظل منشغلة بصراعاتھا وجراحاتھا عن عدوھا األساسي الذي حاربھا وأوقع في صفوفھا
الھزيمة ألكثر من مرة ،واحتل أراضيھا وأخضعھا لالستيطان والتھويد والمصادرة.
فدعاة التطبيع والمطبﱢعون معھم يريدون أن يصبح العدو المعتدي جارا له حق الجيرة ،ويريدون أن يصبح
الجالد صديقا للضحية ،ويريدون كذلك أن يصافح صاحب البيت سارق بيته الذي يخادعه بكالم ال يقدم
وال يؤخر ،حتى يتودد له صاحب البيت دون أن يسترد منه شيئا من أشياء كثيرة قام بسرقتھا زاعما ملكيته
لھا.
فالتطبيع الذي تقام له دعوات وترفع له الفتات ھنا وھناك ،له خطط مدروسة ونوايا ماكرة منحوسة ترمي
ظلم جائر ،وقبول الذي
إلى اعتراف المظلوم بالظالم دون أن يعترف الظالم بما أوقعه على المظلوم من ٍ
إشعار آخر أو
احتلت أرضه واغتصبت حقوقه ببقاء المحتل على أرضه والسكوت عن احتالله لھا إلى
ٍ
إشعار آخر قبل أن يفكر في المطالبة ولو بشبر واحد من أرضه المحتلة بقوة السالح.
غير
ٍ
والتطبيع يا معشر السادة ھو شروع بي ٌﱢن وواضح في تجميد اإلرادة العربية إلى جانب اإلرادة الوطنية
الفلسطينية ووضع اإلرادتين في برّادات أو كبسوالت مثلجة درجة حرارتھا تحت الصفر بكثير ،وھذا ھو
الجو الموبوء المالئم عند الطرف المعتدي والمتمادي لتمرير صفقة القرن التي يتم طبخھا في مطابخ
صھيوأميركية ،حيث يبدو من رائحتھا -قبل مذاقھا -أنھا طبخة مشبعة بسموم التطبيع الكفيلة بتصفية
القضية الفلسطينية ،وتسجيل مصطلحھا الدال عليھا في قائمة الموتى بعد حرق شھادة ميالدھا واستخراج
شھادة وفاة لھا من المؤسسة العالمية للتطبيع الصھيوني.
أي معنى سيكون لھذا التطبيع المناور والمخادع ومجراه يفيض بالمضحك المبكي من األفكار العجائبية
والمصائد الغرائبية المنصوبة للطرف العربي المطبّع دون ھوادة؟ فبينما يجري تعزيز قوة الطرف
المحتل وضمان أمنه واستقراره وبقاء مستوطناته وحواجزه العسكرية واعتقاالته ،وسجونه يراد للطرف
ت مذھبية
ب ونزاعا ٍ
العربي المستھدف والمدعو إلى التطبيع أن يبقى ضعيفا وممزقا وغارقا في حرو ٍ
وطائفية حتى أذنيه ،ومھددا بالتطرف والعنف والدمار وخراب النفوس والبيوت.
معادلة غير متكافئة
إن معادلة التطبيع غير المتكافئة الطرفين والمفتقرة إلى أدنى درج ٍة من التعادل ال تعني إال معنى واحدا
ھو التخطيط السياسي واإلعالمي والثقافي إلحداث مشھ ٍد على مسرح الصراع التاريخي بين العرب
واليھود ممثلين بكيانھم المحتل ،بحيث يبرز فيه الطرف المعتدي وھو يمد يده الملطخة بدماء الشھداء
العرب ليصافح أبناء أم ٍة مغلوب ٍة على أمرھا ال تملك أن تفعل شيئا لجراح القدس ،وال تمد لھا أربطةً توقف
نزيفھا الذي ال يتوقف بفعل عوامل التھويد واالستيطان.
من ھنا تبرز أھمية مقاومة التطبيع والتصدي لكل حيَله وأالعيبه ونواياه الخبيثة الرامية إلى تجريد العرب
من قوتھم ووحدتھم وأي فعل يعول عليه ،تمھيدا لمساومتھم على حقوقھم ومبادئھم وثوابتھم القومية
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والوطنية ،وذلك بعد أن يتم تجريدھم من أي أسلحة دفاع سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ،فال يعودون
يمتلكون أي أوراق ضغط فاعلة ومقنعة عند الحديث عن المبادرة العربية للسالم.
وبھذا تصبح المبادرة العربية شيئا من الماضي إذا ما تصدرت صفقة القرن الموقف السياسي ،وھيمنت
بغطرستھا الصھيونية المدعومة من كل متصھيني العالم على الوضع في المنطقة العربية دون مجاب ٍه لھا
أو مقاوم.
إن قوى مقاومة التطبيع في أنحاء الوطن العربي والعالم مدعوة أكثر من أي وقت مضى لتوحيد الصفوف
والمواقف واستثمار الجھود المبذولة لھذه الغايةّ ،
وإال فإن المقاطعة العربية وما يعززھا من مساندات
عالمية في شرق العالم وغربه ستصبح ضعيفة المفعول والتأثير في حقبة زمنية راھنة أو قادمة ،تتصاعد
فيھا دعوات التطبيع وتتسع دائرة انتشارھا وترويجھا في منطقتنا العربية ،وفي مناطق أخرى من العالم قد
س صقور التطرف االستيطاني لديھا
تقع فريسةً لفبركات الدعاية الصھيونية التي ال تتورع عن أن تُلبِ َ
الريش األبيض أو الرمادي لحمائم السالم التي اعتادت دولة االحتالل إطالقھا في األجواء بين حين وآخر.
أرض مصادرة مع
ليكن شعارنا كما ھو شعار القدس وأھلھا "ال تطبيع مع المحتل" ،وال تطبيع لصاحب
ٍ
سارقھا ومغتصبھا بقوة السالح.
ما دمنا نرفض تھويد القدس وتحويلھا إلى عاصمة لدولة االحتالل ،فقد بات لزاما علينا نحن العرب أن
نسارع إلى وأد دعوات التطبيع المتزايدة وخنقھا في مھدھا حتى ال تفقدنا إرادتنا وعزيمتنا ،فيصبح
كالم في جمل ٍة اسمي ٍة تخلو من فعل فاعل.
رفضنا مجرد ٍ
أما وقد وصلنا في منطقتنا العربية المستھدفة إلى ھذه الحالة المتذبذبة بين التطبيع والالتطبيع دون وضوح
المواقف ،فإن جراح القدس ستصبح وراء ظھورنا ،كما ستصبح حقوق الشعب العربي الفلسطيني في
أرضه أمرا ثانويا ال قيمة له ،وإن جرى تسجيل ھذه الحقوق بحروف صغيرة على ھوامش القضية وحول
صفحة التطبيع المفتوحة على شتى االحتماالت ،وذلك من قبيل تطييب الخواطر وتخدير المشاعر عند
الذين ال يسر لھم التطبيع خاطرا ويقلقھم الترويج له على الدوام.

االحتالل يعسكر القدس ويزرع زواياھا بالكاميرات
الجزيرة2018/2/18 -
تواصل سلطات االحتالل محاصرة القدس وتحويلھا إلى ثكنة عسكرية عبر بناء مزيد من مراكز الجيش
والشرطة فيھا ،ونشر أعداد إضافية من الكاميرات العالية الدقة في أحياء المدينة المحتلة ،خصوصا في
منطقة باب العامود.
وتھدف سلطات االحتالل من وراء ھذه الممارسات إلى الحد من حرية حركة المواطن المقدسي ،والتدخل
في خصوصيته ،ومراقبته على مدار الساعة.
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كما تمنح ھذه اإلجراءات سلطات االحتالل فرصة للسيطرة على أحياء القدس والمقدسيين ،وتسھل مالحقة
المقاومين الفلسطينيين في المدينة.

إغالق باب المغاربة بعد اقتحام  105مستوطن ساحات المسجد األقصى
القدس المحتلة2018/2/18 -PNN -
أغلقت سلطات االحتالل االسرائيلي ،اليوم االحد ،باب المغاربة بعد اقتحام ) (105مستوطنا ً لساحات
المسجد األقصى.
وقالت مصادر محلية :إن مجموعات من المستوطنين ،واصلت اليوم اقتحاماتھا االستفزازية للمسجد
األقصى من باب المغاربة ،بحراسة مشددة من قوات االحتالل الخاصة ،ونفذت جوالت مشبوھة في
أرجائه.

االحتالل يختطف ً
طفال من بلدة حزما شمال القدس
موقع مدينة القدس2018/2/19 -
اختطفت عناصر من الوحدات الخاصة المعروفة باسم "المستعربين" التابعة لجيش االحتالل ،مساء
األحد ،الطفل عادل عصام الخطيب من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.
ولفت مراسلنا نقال عن شھود عيان أن المستعربين اختطفوا الطفل الخطيب بينما تواصلت المواجھات في
البلدة ضد االحتالل ،علما ً أن البلدة تخضع لحصار عسكري مشدد منذ  20يوما.

عدد من ضباط االحتالل يتفقدون "برج المراقبة" في باب العامود
موقع مدينة القدس2018/2/18 -
تفقدت مجموعة من كبار ضباط االحتالل اليومن األحد" ،برج المراقبة" األمني الذي يشرف االحتالل
على االنتھاء من تشييده في باب العامود )أشھر أبواب القدس القديمة).
وكانت سلطات االحتالل شرعت مؤخراً بنصب وتركيب برج مراقبة في المنطقة في إطار سياسات
فرض الھيمنة والسيطرة األمنية في المنطقة التي تركز فيھا فعاليات المقدسيين الوطنية ضد االحتالل
وسياساته ،وتعاظمت عقب قرار ترمب الخاص بالقدس.
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عميرة :حملة استھداف الكنائس من قبل االحتالل تنفيذاً لمخطط ترامب األخير بشأن المدينة
المقدسة
رام ﷲ2018/2/19 -PNN -
اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنا عميرة حملة استھداف الكنائس من قبل حكومة االحتالل
بفرض ضرائب على الكنائس وتجميد اموالھا بالسابقة الخطيرة جدا ،وتمھد للسيطرة ايضا على االوقاف
االسالمية واغالق العديد من مؤسسات المدينة المقدسة تنفيذا لمخطط ترامب االخير بشان المدينة المقدسة
.
واضاف عميرة في حديث إلذاعة ”صوت فلسطين“ الرسمية صباح اليوم االثنين ،ان ممثلي الكنائس
اتخذوا قراراً بمقاطعة مختلف نشاطات بلدية االحتالل الغير قانونية والتصدي الستمرار سيناريو مخطط
ترامب بشان القدس مشيرا ان ھناك تحركات مختلفة على صعيد حاضرة الفاتيكان ورؤساء الكنائس.
واكد عميرة ان رؤساء الكنائس يدرسون اتخاذ خطوات جدية للتصدي لمخططات االحتالل ومواجھة أي
تصعيد يستھدف امالك المدينة المقدسة.
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