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  القدس رسالة

 
 القدس مدينة ألخبار يومية نشرة

  والعلوم والثقافة للتربية الفلسطينية الوطنية اللجنة عن تصدر
  

 القدس فوق صفيح ساخن بعد إعالن ترمب المشؤوم: الحسيني. 

 كحلون يعفي السفارة األميركية في القدس من الترخيص. 

 وعية األوروبية تدين القرارات األميركية حول القدسالمبادرة الشي. 

  في كلية فلسطين األھلية الجامعية" القدس عاصمتنا األبدية"ندوة بعنوان. 

 اعتقاالت ومداھمات في مخيم شعفاط -لليوم الثاني. 

 قوات االحتالل تقتحم مستشفى المقاصد بالقدس. 

 تياجاتھااللواء النتشة يضع السفير التونسي بحال القدس واح. 

 افتتاح معرض حجارة صامتة في المعمل غداً ضمن فعاليات ليالي القدس. 

 ھل ينجح الرئيس التشيكي بنقل سفارة بالده للقدس؟ 

 المقدسيون يتجرعون ويالت التمييز العنصري اإلسرائيلي. 
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 الرئيس يرفض التعامل مع اإلدارة األمريكية بعد شطبھا القدس : محيسن

 .ين من عملية التسويةوالالجئ

 قوات االحتالل تفّجر باب منزل في العيسوية وسط القدس وترّوع أصحابه. 

  شھراً واإلفراج عن آخر 27الحكم بسجن أسير مقدسي. 

 " األخطر لسلخ القدس عن الضفة" إسرائيل"مخطط ".. 1إي . 
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  إعالن ترمب المشؤوم القدس فوق صفيح ساخن بعد: الحسيني
  

  وفا 2018-3-21القدس 

قال محافظ القدس ووزير شؤونھا عدنان الحسيني إن مدينة القدس باتت فوق صفيح ساخن بعد إعالن 
ترمب المشؤوم الذي تبعته سلسلة قوانين واجراءات تنفذھا مؤسسة االحتالل في القدس بوتيرة متسارعة 

 .ض الواقعلترجمة وتجسيد اإلعالن المشؤوم على أر

إن القدس تعيش تحت وطأة "وأضاف الحسيني، في مؤتمر صحفي بالقدس المحتلة، اليوم األربعاء، 
اجراءات االحتالل المتصاعدة والمتسارعة تماشياً مع إعالن ترمب وتنفيذاً وترسيخاً لفحوى ھذا اإلعالن 

  ".اإلسرائيلي"الذي اعتبر القدس الموحدة عاصمة لدولة االحتالل 

شّمر عن سواعده وتشّجع وخرج بالعديد من القوانين والقرارات " الكنيست"إن برلمان االحتالل  وأضاف
العنصرية التي تعتبر تفاصيل عملية لوعد ترمب بوضع التصور العام لھذا اإلعالن دون الرجوع إلى 

ين يعمل الكنيست الفلسطينيين، وبنفس الوقت وضعت ھذه القوانين استناداً إلى ھذا الوعد واإلعالن، في ح
  .على ھذا األساس وبالتأكيد على أن قضية القدس قد انتھت وتم إزالتھا عن الطاولة وجدول األعمال

بعد ذلك خرجت قضايا الضغط داخل المدينة، بحيث يتم قمع أي فعالية وأي تجمع يزيد : "وتابع الحسيني
عصبية وسط محاوالت لترسيخ الواقع أشخاص وھذا لم يكن في السابق، وبالتالي ھذا نوع من ال 4-3عن 

الجديد ألنھم يدركون أنھا لن تمضي ويحاولوا استباق الزمن لمعرفتھم األكيدة بأنھا غير منطقية وغير 
  ".مقبولة ولن تردع الفلسطينيين

ولفت إلى قضية العقاب الجماعي التي لجأت إليھا سلطات االحتالل، ومحاصرة بلدات مقدسية ألسابيع، 
زء من محاوالت حسم األمور في الساحة، وسط تلويح بتھديد كل من يقول ال لالحتالل بالطرد وكل ذلك ج

من المدينة بقرار من بوزير داخلية االحتالل وسحب إقامته، مشيرا إلى مقترح لتنفيذ أولى ھذه القرارات 
  .نواب ووزير سابق 3فلسطيني من القدس بينھم  12بحق 

راءات الھيمنة والسيطرة الكاملة على القدس، وأصبح أي شخص وأكد أن الھدف من كل ھذه االج
يعترض سياسات االحتالل مھددا بالطرد من مدينته، وھي العنصرية بعينھا وتعسف بعيد كل البعد عن أي 

  ".ديموقراطية تزعمھا دولة االحتالل

شمل الكبار والصغار وقال إن جزء من العقوبات ھو االبعاد واالعتقاالت المستمرة والمتواصلة، والتي ت
والنساء واألطفال، وھذا جزء من سياسة التخويف وإرھاب المواطنين وھذا الوضع تصاعدت حدته بعد 

  .اعالن ترمب

علينا أن ننظر إلى اآلليات والمشاريع األخرى التي يجري تنفيذھا وھي قديمة جديدة، ويجري "وأضاف 
  ."تنفيذ ما وعد به ترمب على أرض الواقع من خاللھا
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وأشار الحسيني إلى مشروع القطار، وقال يراد له اآلن توسعته بكل االتجاھات حتى يكون مالمح للضم 
الفعلي، وھناك مشاريع بمحيط البلدة القديمة والھدف منھا السيطرة على ھذا الواقع وربطھا بالقدس 

به من بنى تحتية ما  الغربية ومدن الداخل، وھذا أيضا من ضمن مالمح الضم، إضافة إلى ما يتم العمل
بين شطرين المدينة للجمع بينھما الذي يتواصل العمل بھا على قدم وساق، ففي كل مكان حفريات 

  .وأرصفة وشوارع

وقال إن الموقف األميركي كان فيه كثير من الظلم للفلسطينيين الذين اعتمدوا على اإلدارة األميركية بأن 
عاما، كان رد الفعل األميركي بعد كل ذلك بعيدا كل البعد عن  25تكون راعية للسالم لمدة تزيد عن الـ

األخالق وفيه ظلم للشعب الفلسطيني، وكأنه ال يكفي كم من السنوات التي ظُلم فيھا الفلسطيني ومالمح 
  .الظلم موجودة ھنا في القدس وفي المخيمات وفي حياة الفلسطينيين في كل مكان

ھتمامھا بتثبيت صمود المواطن المقدسي من خالل دعمه في أوجه وأضاف أن المحافظة والوزارة زادت ا
  .متعددة، وھي بالتأكيد غير كافية ونتطلع لمضاعفتھا في المستقبل خاصة في قضايا االسكان

  

  كحلون يعفي السفارة األميركية في القدس من الترخيص

  وفا 2018-3-21رام هللا / فلسطينالقدس عاصمة 

ائيلي، موشي كحلون، اليوم األربعاء، أمرا بإعفاء البنى التحتية المطلوبة لنقل أصدر وزير المالية االسر
 .من الترخيص الالزم  األميركية للقدس،  السفارة

، إنه كوزير مالية ومسؤول عن 48ولدى توقيعه على األمر، قال كحلون، بحسب ما نقله موقع عرب 
العاصمة "األميركية إلى القدس، بادعاء أنھا التخطيط في إسرائيل يباھي بالدفع بعملية نقل السفارة 

  ."األبدية

مايو قد ال يكون ممكنا بسبب إجراءات / وكان قد نشر، يوم أمس، أن نقل السفارة في الرابع عشر من أيار
  .بيروقراطية

  

  المبادرة الشيوعية األوروبية تدين القرارات األميركية حول القدس

  وفا 2018-3-21رام هللا / فلسطينالقدس عاصمة 

أعلنت المبادرة الشيوعية األوروبية إدانتھا لكافة القرارات األميركية والمتمثلة في إعالن القدس عاصمة 
إلسرائيل ونقل السفارة إليھا، ووقف المساعدات المالية لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

 ".األونروا"
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. لشيوعية األوروبية للمجلس التشريعي، اليوم األربعاءجاء ذلك خالل زيارة أجراھا ممثلون عن المبادرة ا
  .واعتبرت المبادرة ھذه القرارات استفزازا وجريمة جديدة ترتكب ضد الشعب الفلسطيني

والتقى وفد المبادرة بالنواب بسام الصالحي، ورضوان األخرس، وعبد الرحيم برھم، وأحمد مقدادي 
  .عالم، وحضره ممثلون عن حزب الشعب الفلسطينيمساعد األمين العام للشؤون الخارجية واإل

وقال الصالحي إن القضية الفلسطينية تمر بعقبات أبرزھا التصعيد اإلسرائيلي المستمر بحق أبناء الشعب 
الفلسطيني، من تنكيل واعتقال وقتل وھدم للبيوت والمنشآت، وبناء المزيد من المستوطنات، وتھويد 

حالت دون تقدم المصالحة، ومحاولة االغتيال التي تعرض لھا رئيس  القدس، إلى جانب العوامل التي
  .الوزراء رامي الحمد هللا، ورئيس جھاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج

وأضاف الصالحي أن فلسطين تحتاج إلى دعم األصدقاء على المستوى الدولي وتكثيف الجھود صوب 
  .ت التي طرأت على منطقة الشرق األوسطاالعتراف بدولة فلسطين، خاصة في ظل التغيرا

بدوره، أشار األخرس إلى الموقف الفرنسي بشأن االعتراف بدولة فلسطين وتداعياته وانعكاساته على 
وأكد ضرورة حشد الجھود البرلمانية . الدول األوروبية األخرى التي لم تعترف بدولة فلسطين

  .العتراف بدولة فلسطينومجموعات الصداقة المختلفة للضغط على حكوماتھا ل

  

  في كلية فلسطين األھلية الجامعية" القدس عاصمتنا األبدية"ندوة بعنوان 

   21/3/2018 -معا -بيت لحم

نظمت كلية فلسطين االھلية الجامعية بالتعاون مع وزارة الثقافة والمجلس االستشاري الثقافي في محافظة 
في مسرح الكلية بحضور رئيس مجلس االمناء " بديةالقدس عاصمتنا األ"بيت لحم ندوة ثقافية بعنوان 

د عوني الخطيب، والمطران عطا هللا حنا رئيس أساقفة سبسطية . االستاذ داود الزير، ورئيس الكلية أ
 .للروم األرثوذكس وزھير الطميزي مدير وزارة الثقافة ببيت لحم والطاقمين االكاديمي واالداري والطلبة

 ."القدس ھي درة التاج والعاصمة األبدية لدولة فلسطين" عوني الخطيب إن د . وقال رئيس الكلية أ

وأكد ان كافة االجراءات اإلسرائيلية لن تثنينا عن الدفاع عن المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس، 
 مشيدا بصمود المقدسيين ودفاعھم عنھا وثباتھم في القدس وخاصة في البلدة القديمة، وأكد أن الصخرة

 .ستستقر على قمة الجبل، وان مستقبل القدس سيقرره اھلھا خاصة واھل فلسطين عامة

بدوره، قال وزھير الطميزي مدير وزارة الثقافة ببيت لحم ان الوزارة تسعى ألحياء يوم الثقافة الوطني 
عربا عن من خالل العديد من الفعاليات التي تھدف لزيادة وعي الطلبة بالموروث الثقافي الفلسطيني، م

  .سعادته بالتعاون الدائم من كلية فلسطين الجامعية
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ان الثقافة عنصر مھم لمقاومة االحتالل، فالمقاومة ليست بالبندقية "من جانبه، قال المطران عطا حنا 
، متمنيا ان يكون طلبة كلية "فقط، فيمكن ان تكون من خالل أديب أو مفكر، أو ريشة فنان، أو انسان مبدع

 .االھلية من المبدعين والمفكرينفلسطين 

وشدد حنا على ان القدس ستبقى عربية اسالمية مسيحية لن تؤثر عليھا القرارات االمريكية غير 
 ."ھي مدينتنا مھما تأمروا عليھا"المسؤولة، 

وتحدث عن االنتھاكات االسرائيلية في القدس خاصة التي تھدف لتغييب الثقافة الفلسطينية، ومخطط 
 .لتفريغ القدس من اھلھااسرائيل 

حسن عياش ان القدس ھي السالم . وقال استاذ القضية الفلسطينية في كلية فلسطين االھلية الجامعية د
والنور وھي الشمس والقمر وجمجمة العواصم، وھي مدينة عربية كنعانية، وإن محاوالت اسرائيل 

 .لتزييفھا عن واقعھا لن تنجح

  .ي ودور اسرائيل في تزييف الحقائق التاريخيةوتحدث عن تسلسل الحق الفلسطين

وأشار إلى أھمية إبراز ما تعانيه المدينة المقدسة في كل المواقع الدولية والعمل على مواجھة االنتھاكات 
اإلسرائيلية وسياسة التھويد بحق المقدسات، مؤكداً على وجوب نصرة الشعب الفلسطيني ووضع حد 

لى تأسيس مركز للحفاظ على االسماء العربية، وادراج مساق عن تاريخ ودعا ا. للسياسات االسرائيلية
 .القدس وجغرافيتھا في البرامج الجامعية

بدوره تحدث الباحث عزيز العصا عن مكانة القدس المميزة في نفوس العرب والمسلمين، فھي مدينة تھفو 
فيھا عبق التاريخ العربي واإلسالمي إليھا النفوس والقلوب، وتشد إليھا الرحال من كل أنحاء المعمورة، و

 .العريق الذي يفرض نفسه بقوة في كل موقع

  .وتولى عرافة الحفل االستاذ ھيثم حجازي

  

  اعتقاالت ومداھمات في مخيم شعفاط - لليوم الثاني

  22/3/2018 - معا -القدس

 .القدس بمدينة فاطشع مخيم في واعتقاالت مداھمات حملة االحتالل قوات شنت التوالي على الثاني لليوم

 بعد اقتحموا االحتالل جنود من المئات أن شعفاط مخيم في فتح حركة باسم الناطق فسفوس ثائر وأوضح
 التجارية والمحالت للمنازل مداھمات حملة ونفذوا مروحية، بمساندة شعفاط، مخيم الليل منتصف
  .خرآ لعدد استدعاءات سلموا كما شابا، 15 من أكثر واعتقلوا والمخازن

ابراھيم علقم، وجميل علقم، ومحمود علقم، : وأفادت مصادر محلية من مخيم شعفاط أن من بين المعتقلين 
واياد زيادة، وأمين ويادة، وخليل زيادة، ومعاذ البياع، ومصطفى البياع، وأحمد الساليمة، وسماح أبو 
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ي، وأحمد محمد علي، زايد، وأحمد الساليمة، ورعد الطويل، ومحمد محمد علي، ويوسف محمد عل
  .وضرار محمد علي، واياد العمواسي

 30ولفت فسفوس أن قوات ومخابرات االحتالل شنت حملة مماثلة فجر األربعاء واعتقلت خاللھا حوالي 
  .شابا من أبناء المخيم، بعضھم أفرج عنھم بشروط فيما مدد اعتقال آخرين على ذمة التحقيق

  

  اصد بالقدسقوات االحتالل تقتحم مستشفى المق

  21/3/2018 - معا -القدس

اقتحمت قوات االحتالل مساء األربعاء مستشفى المقاصد في قرية الطور، بمدينة القدس، بحجة البحث 
 .عن شاب

وأفاد شھود عيان لوكالة معا أن أفراد من قوات االحتالل اقتحموا مستشفى المقاصد وقاموا بتفتيش بعض 
  .، بحجة البحث عن شاب الذ بالفرار باتجاه المستشفىأقسامه، وتمركزوا في قسم الطوارئ

  

  اللواء النتشة يضع السفير التونسي بحال القدس واحتياجاتھا

   21/3/2018 - معا -القدس

إلتقى األمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بالل النتشة سفير تونس لدى دولة فلسطين 
التونسية بمدينة رام هللا، لوضعه بصورة الوضع الحالي لمدينة الحبيب بن فرح، وذلك في مقر السفارة 

القدس، حيث تمر بمنعطف تاريخي صعب يتطلب وقفة فلسطينية وعربية ودولية جادة إلنقاذھا من 
سياسات اإلحتالل اإلسرائيلي، التي تعمل رويداً رويداً على شطب ھويتھا اإلسالمية المسيحية، حيث 

 .قيادة الفلسطينية إلفشالھا والحفاظ عليھا بكل السبل المتاحةيتصدى لھا المقدسيون وال
كما وشرح اللواء النتشة للسفير بن فرح الظروف الصعبة التي تعصف بالمدينة المقدسة وسكانھا 

ً من ھدم وإعتقال وتشريد وتخويف تجاه " المقدسيين، قائالً  تتوالي المخططات اإلسرائيلية تباعا
ضيق عليھم في تفاصيل حياتھم اليومية، فاألوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية المقدسيين، وتحاصرھم وت

والديمغرافية في ترد مستمر بفعل ھذه الممارسات الجائرة والالإنسانية، فعلى سبيل المثال يسعى اإلحتالل 
، ناھيك عن مئات المشاريع %88يقابلھا أكثرية يھودية بنسبة % 12لجعل الفلسطينيين أقلية تصل ل

ستيطانية وتوابعھا من مصانع وشوارع وحدائق تلمودية وسكك حديدية غيرت وشوھت من صورة اإل
المدينة وإستحوذت عليھا، يقابل كل ھذه اإلجراءات صمود من قبل المقدسيين الذين ھم اليوم بحاجة لدعم 

 ."ووقفة عربية حقيقة تتعدى األقوال إلى أفعال
طين الحبيب بن فرح، رحب باللواء النتشة والوفد المرافق له من من جانبه السفير التونسي لدى دولة فلس

المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، وأعرب عن إھتمامه لدعم القدس وتثبيت صمود الفلسطينيين فيھا، مؤكداً 
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على أھميتھا الدينية والتاريخية والحضارية في وجدان األمة العربية عامة والتونسيين بشكل خاص منذ 
 ."األزل
ي نھاية اللقاء اكد الطرفان على تعزيز سبل التعاون المشترك بين السفارة التونسية في رام هللا وف

والمؤتمر الوطني الشعبي للقدس لتقديم الخدمات والدعم للمدينة وسكانھا في كافة القطاعات الحياتية 
  .اليومية

  

  افتتاح معرض حجارة صامتة في المعمل غداً ضمن فعاليات ليالي القدس

   21/3/2018 -دنيا الوطن -رام هللا 
كحالة من التأمل في جماليات الجيولوجيا الفلسطينية والصمت المطبق الذي ألم بأصحابھا الذين ينظرون 
متفرجين الى فقدان الحجارة ومھنة قص الحجارة ونحتھا التي ارتبطت بورشات صغيرة وصناعات 

في مؤسسة المعمل في البلدة " حجارة صامتة"ض تقليدية استمرت لسنوات، يفتتح جوني اندونيا معر
   .  التي تنظمھا شبكة شفق" ليالي القدس"القديمة في القدس يوم غد الخميس ضمن فعاليات 

 
ويضم المعرض مجموعة من اللوحات الزيتية التي تحتفل بجماليات الحجارة المتشققة والمتصدعة 

جارة من ناحية والتي توثق ادوات مھنة قصة والمكسورة التي تلقى جانبا في ورشات نحت وقص الح
الحجارة التقليدية التي تشتھر بھا منطقة جنوب فلسطين وخاصة بيت لحم واآليلة الى االختفاء مع ظھور 

   . المحاجر الكبيرة والكسارات التي تقضم اجزاء كبيرة من الجبال الفلسطينية
 

غيرة لقص الحجارة والنحت في بيت لحم ولد جوني اندونيا في بيت لحم وامضى طفولته في ورش ص
تعود لعائلة والدته، جعلت منه خبيرا في انواع الحجارة وولدت لديه شغفا دفعه لجمع الحجارة المھملة 

   . التي وجد فيھا ابعاد جمالية معينة
 

في لوحاته ينشىء اندونيا تراكيب من الحجارة، يرسمھا كطبيعة صامتة ومن ثم يعاود ھدمھا ليرسم 
في لوحاته االولى في ھذه السلسلة تظھر الظالل     .سم ١٠٥رى من جديد على رف في مرسمه طوله اخ

والرف الخلفية بشكل جلي وواضح، ومع تقدمه في المشروع تأخذ باالختفاء شيئا فشيئا لتبقى الحجارة في 
   .اءمجموعة لوحاته االخيرة وحدھا في المشھد دون منازع وكأنھا معلقة او تسبح في الھو

 
   . مساًء ما عدا ايام السبت واالحد ٥حتى  ٩نيسان ويفتتح يوميا من الساعة  ٢٧يستمر المعرض حتى 

 
ھي مؤسسة غير ربحية يقع مقرھا في مصنع بالط قديم في باب ) المعمل(مؤسسة المعمل للفن المعاصر
موسيقية وورشات العمل، ومن خالل برنامج من المعارض واالمسيات ال. الجديد، في بلدة القدس القديمة

يقدم المعمل برامجه الى طيف واسع من الجمھور الفلسطيني والدولي، باالضافة الى كونه مركزا للفن 
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وفي الوقت نفسه  ١٩٩٨والثقافة الحية والتعليم يخدم االحياء المحيطة بالمؤسسة، وزوار المدينة منذ عام 
  . ة القدس الرفيعة كمدينة مركبة وغنية ثقافيا ال تھرميعمل على بناء الجسور مع العالم للحفاظ على منزل

  

    ھل ينجح الرئيس التشيكي بنقل سفارة بالده للقدس؟

 21/3/2018 -براغ - أسامة عباس -الجزيرة

، القدس يصر الرئيس التشيكي ميلوش زيمان على تسريع إجراءات نقل سفارة بالده من تل أبيب إلى
مستغال نفوذه بالضغط على رئيس الوزراء أندريه بابيش الذي كلفه من جديد بتشكيل الحكومة حتى بعد 

 .في نيل ثقة البرلمان فشل األخير

واالستفادة من نفوذه،  التشيك جاھدة الستغالل وجود زيمان على قمة ھرم السلطة في إسرائيل وتسعى
في رسالة موجھة -يوصي  إلى أن دفع السفير اإلسرائيلي في العاصمة براغ دانييل ميرون وھو ما

تأثيره على باستثمار نفوذ زيمان في ھذا الوقت و -للخارجية اإلسرائيلية كشف عنھا لوسائل اإلعالم
 .بابيش

إن  نت للجزيرة وقال الناطق الرسمي باسم القصر الجمھوري يرجي أوفتشاتشيك في تصريح خاص
مضيفا أن أولوية  الرئيس زيمان يؤيد ويدعم نقل السفارة التشيكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس،

 .خل المؤسسات التشيكية الحكومية بخصوص الموضوعألن يبادر ويفتح نقاشات دا القضية دفعته

نت إن اجتماعا قد جرى  في التشيك أيمن العدساني للجزيرة الكويت وللحيلولة دون ذلك، قال سفير دولة
بين المجموعة العربية ووزير الخارجية التشيكي مارتين ستروبنتسكي، انتھى ببيان نشرته وزارة 
الخارجية التشيكية وضحت فيه أنه لن يتم نقل سفارة التشيك إلى القدس، وأن الموقف الرسمي سيبقى 

 .جزءا من الموقف األوروبي المعلن

   منع االنسياق
السفير الفلسطيني في براغ خالد األطرش للجزيرة نت إن ھناك تحركات فلسطينية مباشرة مع بدوره، قال 

منذ فترة، لمنع االنسياق خلف الخطوة األميركية عبر الضغوط التي  االتحاد األوروبيالحكومة التشيكية و
تمارس ويجري الحديث عنھا بشأن االعتراف بالقدس عاصمة موحدة لالحتالل اإلسرائيلي، ونقل سفارته 

 ."وبالتالي نقوم بالتنسيق من خالل المجموعتين العربية واإلسالمية"للقدس، 

من خالل تحركات الرئيس  - كما يروج إعالميا وسياسيا-ة وأضاف األطرش أن أي خطوة غير محسوب
زيمان باستغالل أي نوع من الضغوط السياسية، كنقل السفارة أو افتتاح قنصلية فخرية أو مقر سكن 

ستكون انتھاكا فاضحا للقانون الدولي، وعدوانا مباشرا على الشعب الفلسطيني، وھذا "للسفير في القدس؛ 
 ."ما نعمل على تفاديه
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لألمم  وتعارض أوساط تشيكية مسعى زيمان، ومن ھؤالء وزير الخارجية رئيس الجمعية العمومية
لزيمان وإصراره على نقل السفارة التشيكية " المشروع المتھور"صف األسبق يان كافان، الذي و المتحدة

 ."جھل بالقانون الدولي وطريقة استفزازية لقلب الحقائق"للقدس، بأنه 

وأضاف أن موقف الرئيس التشيكي الضاغط بقوة لنقل السفارة ھو نوع من رد الجميل إلسرائيل، مضيفا 
، وبالتالي دونالد ترمب أي قبل الرئيس األميركي 2013م كان قد طرح فكرة نقل السفارة عا  أن الرئيس

 .في ھذا المجال نظيره األميركي يسعى جاھدا للتسابق مع

   دعم الرئيس
ولفت كافان إلى أنه باإلضافة إلى نفوذ زيمان داخل المؤسسات الحكومية، فإن رئيس الوزراء بابيش 

لن يكون سھل  يحتاج إلى دعم الرئيس في التمديد قبل تشكيل أي حكومة قادمة، ومن الواضح أن األمر
 .المنال مما يفرض عليه االمتثال لضغوط الرئيس كليا أو جزئيا

دفع باتجاه محاباة إلسرائيل، قال الباحث التشيكي في شؤون الحضارة اإلسالمية وعن األسباب التي ت
، وھو أمر ليس القانون الدولي لبوش كروباتشيك إن الرئيس يتبنى دائما سياسة إسرائيل مھما خالفت

يسعى إلى الشھرة العالمية ولو كانت مواقفه مضللة وغير صحيحة، غير آبه  بالجديد، الفتا إلى أن زيمان
 ."ھذا مع األسف يسيء إلى سمعة البالد في العالم"بتحريف الحقائق، و

أن الرئيس  -لعربية واإلسالمية في جامعة كارل في براغوھو رئيس قسم الدراسات ا- وذكر كروباتشيك 
، عندما ربط واليات المتحدةلل دون أي ضغوط أثناء زيارته 2002سبق أن قدم دليال كاذبا للعالم عام 

ي، محمد عطا والقنصل العراقي محمد الجان 2001أيلول /سبتمبر 11أحداث اجتماعا بين المتھم األول في
 .اتضح الحقا أنه ال أساس له من الصحة

كرمته  التي الصھيونية على أن زيمان يفتخر باستمرار بحضوره مؤتمرات الحركة  وشدد المتحدث
 .بأوسمة رفيعة المستوى، كما ھنأته بإعادة انتخابه رئيسا لوالية ثانية

اعترافه بالقدس عاصمة  2017كانون األول /ديسمبر 6يوم  الرئيس األميركي أعلن يشار إلى أن
  .إلسرائيل، ونقل السفارة األميركية إليھا

  

 المقدسيون يتجرعون ويالت التمييز العنصري اإلسرائيلي

 21/3/2018 - القدس - أسيل جندي -ةالجزير

آذار يوما عالميا للقضاء على /مارس 21يوم  لألمم المتحدة الجمعية العامة أعلنت 1966في عام 
العنصري، ورغم مرور خمسة عقود ونيف على بدء احتفال العالم بھذا اليوم؛ ما زال المقدسيون  التمييز

 .في العالم تمارسه أذرع االحتالل المختلفة ضدھم) أبارتايد(فصل عنصري يرضخون تحت أعتى نظام 
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كيلومترا،  181ومن أبشع أشكال العنصرية بالقدس، ذلك الجدار الفاصل الذي يحيط بالمدينة بطول 
ألف مقدسي عن مركز حياتھم، فضال عن عزل أحياء وقرى المدينة عن قلبھا،  150ويعزل أكثر من 
 .فلسطينيين من أبسط الخدمات، مقابل إغداق النفقات على المستوطناتوحرمان السكان ال

، وتصاغ بطريقة تخدم )الكنيست(اإلسرائيلي ضد المقدسيين في البرلمان   العنصرية كما تُحاك القوانين
  .انون الدوليمصالح دولة االحتالل واليھود، وتھضم حقوق الفلسطينيين األساسية التي يكفلھا الق

 1967عام   القدس الخبير في القانون اإلسرائيلي المحامي محمد دحلة إنه منذ احتالل  يقول
القانون  تطبيق قوانينھا على المدينة وسكانھا، رغم أنھا محتلة ويفترض أن يطبق عليھا إسرائيل  بدأت

األربع، وھذا  جنيف واتفاقيات الھاي الذي تخضع له المناطق المحتلة حسب اتفاق  الدولي اإلنساني
  .تكبتھا إسرائيلالتطبيق كان أولى مخالفات القانون الدولي التي ار

   قوانين عنصرية
وتحدث دحلة للجزيرة نت عن أبرز القوانين العنصرية التي تستھدف المقدسيين، أولھا قانون أمالك 
الغائبين الذي تصادر إسرائيل بموجبه كل عقار أو حصة في عقار يملكھا فلسطيني لم يكن متواجدا بمدينة 

وھو جسم حكومي " حارس أمالك الغائبين"عقار لما يسمى ، إذ يحول ال1967القدس أثناء احتاللھا عام 
  .يصادر األمالك الفلسطينية ويسلمھا للحكومة اإلسرائيلية

وبالتوازي مع ھذا القانون، سنت إسرائيل قانونا آخر لصالح اإلسرائيليين ينص على أن كل العقارات التي 
اد للمالكين اليھود األصليين أو ورثتھم، يجب أن تع 1948كان يملكھا اليھود في شطري المدينة قبل عام 

  .، حسب دحلةالقدس الشرقية  وبھذه الطريقة عادت مئات العقارات والمنازل لليھود في

من القوانين التي تكرس سياسة الكيل بمكيالين أيضا قانون يتعلق بالجنسية اإلسرائيلية واإلقامة بالقدس، إذ 
يحصل اليھودي وجميع أفراد عائلته بشكل مباشر على الجنسية اإلسرائيلية، سواء كانوا يعيشون في 

ريكه الذي ال يحمل الھوية إسرائيل أو خارجھا، وفي المقابل يحرم المقدسي أو المقدسية من إحضار ش
الزرقاء للعيش معه في القدس، وال يتمكن من إعطائه الصبغة القانونية للعيش بالمدينة، خاصة بعد إلغاء 

  .الذي كان يساعد األزواج المختلطة على البقاء في المدينة" لّم الشمل"

ين بشكل واضح، حيث ذكرت ووصف دحلة ھذا القانون بأنه أكثر القوانين عنصرية الستھدافه الفلسطيني 
  .في نص القانون" فلسطيني"كلمة 

ويعامل كل يھودي يعتدى عليه من قبل مقدسي على أنه ضحية عمل عدائي، ويحصل على تعويض من 
مؤسسة التأمين الوطني والحكومة اإلسرائيلية، بينما ال يعتبر المقدسي كذلك حتى وإن ثبت أن خلفية 

  .يمكنه الحصول على أي تعويضات، وفق المحامي المقدسي االعتداء عنصرية، وبالتالي ال

    عنصرية مستفحلة
يعانون من نظام   فلسطين إن الفلسطينيين في كل وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز، قال دحلة

، مضيفا أن إسرائيل أفريقيا جنوب  الذي كان سائدا في  "األبارتايد"عنصري إسرائيلي يرتقي لمستوى 
تعرف نفسھا على أنھا دولة الشعب اليھودي وتترجم ذلك لقوانين وسياسات تؤدي لتمييز عنصري صارخ 

  .ضد الفلسطينيين، داعيا للعمل بشكل حثيث لفضحھا واقتالعھا
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، فعلى سبيل المثال يعامل اليوميةالتمييز ضد المقدسيين ال يقتصر على القوانين، بل يمتد لتفاصيل الحياة 
رجال أمن القطار الخفيف المقدسيين كمشتبه بھم، حيث يتعرضون للتفتيش وأحيانا العتداءات قد تصل 

  .إلطالق النار المباشر

وال يواجه مستقلو القطار فقط إجراء التفتيش، بل تالحق شرطة وجيش االحتالل والقوات الخاصة الشبان 
  .وارع المدينة وتتعمد تفتيشھم بشكل مھينالفلسطينيين في كل ش

وفي حال قرر المقدسيون السفر عبر مطار بن غوريون في تل أبيب يضطرون لإلجابة عن وابل من 
أسئلة أشبه بالتحقيق يطرحھا عليھم موظفو أمن المطار، كما يفتشون بشكل دقيق ويالحقھم األمن حتى 

  .لحظة صعودھم للطائرة في أحيان كثيرة

جراءات يضاف لھا استمرار سلطات االحتالل في خلق مزيد من ظروف العيش القاھرة التي ھذه اإل
  .اظ على أغلبية يھودية في القدسالصامت للمقدسيين للحفالتھجير تھدف إلى

  

  الرئيس يرفض التعامل مع اإلدارة األمريكية بعد شطبھا القدس والالجئين من عملية التسوية: محيسن

  PNN- 21/3/2018 - رام هللا

اكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن ان الرئيس محمود عباس يرفض التعامل مع االدارة 
 . طبت القدس والالجئين من عملية التسوية واعالنھا بان االستيطان شرعياالمريكية بعد ان ش

الرسمية، صباح اليوم االربعاء، ان رفض الرئيس نابع من “ صوت فلسطين“ واضاف محيسن إلذاعة
موقف فلسطيني صلب برفض التعامل مع االدارة االمريكية منتقدا في المقابل الموقف المتماشي مع 

ة واالسرائيلية الذي عبر عنه القيادي في حماس صالح البردويل باستعداد حركته المخططات االمريكي
 .للتفاوض مع الواليات المتحدة

واعتبر محيسن ان حماس ال تريد التراجع عن االنقسام ألنھا غير معنية بالشراكة ، فھي لم تؤمن بانطالقة 
 .الثورة الفلسطينية منذ بدايتھا

لتي اتخذھا الرئيس بحق غزة ال تستھدف اھلنا ھناك وانما تستھدف حماس واشار محيسن ان االجراءات ا
التي ارتكبت مأساة وجريمة في غزة بحق المواطنين مشددا على ان القيادة لن تتخلى عن شعبنا في قطاع 

  .غزة

  

  قوات االحتالل تفّجر باب منزل في العيسوية وسط القدس وترّوع أصحابه

  21/3/2018 -موقع مدينة القدس
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اقتحمت عناصر من جنود االحتالل اليوم األربعاء منزالً في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة بصورة 
 .وحشية، روعت خالله أصحابه

وقال مراسلنا في القدس ان قوات االحتالل فّجرت باب منزل المواطن رياض مصطفى أبو الحمص في 
 .تفتيشات استفزازية في البيتالعيسوية، واحتجزت أفراد العائلة بمكان قبل أن تجري 

يُشار أن بلدة العيسوية تخضع لحصار عسكري مشدد منذ نحو ثمانية أسابيع، في الوقت الذي تشھد فيه 
لمنازل عدد كبير من  ھدم البلدة مالحقات واعتقاالت ألبنائھا وعقوبات جماعية، وتسليم اخطارات

السكان، وفرض غرامات ومخالفات مالية متعددة وكل ذلك بھدف وضع حد للمواجھات في البلدة 
  .والمتواصلة منذ أكثر من عام بشكل يومي وليلي ضد قوات االحتالل

  

  شھراً واإلفراج عن آخر 27الحكم بسجن أسير مقدسي 

  21/3/2018 -موقع مدينة القدس

االحتالل اإلسرائيلي بالقدس المحتلة مساء الثالثاء، على األسير المقدسي موسى بالل عبد  محكمة حكمت
 .شھًرا 27بالسجن لمدة ) عاًما 23(الغني عسيلة 

حتاللية حكم على أمجد أبو عصب أن قاضي المحكمة اال المقدسيين األسرى وذكر رئيس لجنة أھالي
 .شھًرا 27األسير عسيلة لمدة 

جبل  وفي السياق، أفرجت سلطات االحتالل الثالثاء عن األسير المقدسي عمر الفاروق عبيدية من
 .شھًرا داخل األسر 30جنوب شرق القدس، بعد أن أمضى  المكبر

، وھو أحد طلبة الماجستير تخصص فيزياء 2/11/2015وكانت قوات االحتالل اعتقلت عبيدية بتاريخ 
  .في جامعة بيرزيت، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي

  

  األخطر لسلخ القدس عن الضفة" إسرائيل"مخطط ".. 1إي "

  21/3/2018 - المركز الفلسطيني لإلعالم -موقع مدينة القدس

تسعى سلطات االحتالل اإلسرائيلي، الستغالل قرار الرئيس األمريكي دونالد ترمب االعتراف بالقدس 
، ونقل سفارة بالده إليھا، لتنفيذ أخطر مشروع استيطاني بالمدينة المحتلة "إسرائيل"المحتلة عاصمة لـ

  .نھائيا، وبشكل كامل عن امتدادھا الفلسطينيالذي من شأنه أن يفصل القدس " 1إي"
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ً من أراضي قرى 12443م، على مساحة تبلغ 1994فقد أعلن عن ھذا المشروع عام  ، الطور) دونما
من وزير جيش االحتالل  1997، ويھدف المخطط الذي صودق عليه عام (أبو ديس عناتا، العيزرية،

 10وحده سكنية و  4000، وإقامة 2كم 1آنذاك اسحق مردخاي إلى إقامة منطقة صناعية على مساحة 
 .فنادق

 
   رالمخطط األخط

 
الباحث خليل التفكجي، مدير الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية،  االستيطان خبير

  .ي حال تنفيذهمن أخطر المخططات الصھيونية ف يصف المخطط بأنه

التكفجي عزا ذلك لعدة أسباب أھمھا إغالق المنطقة الشرقية من منطقة القدس بشكل كامل، وتطويق 
وليس ھنالك أي إمكانية للتوسع المستقبلي باتجاه الشرق، ومنع إقامة ) عناتا، الطور، حزما(المناطق 

وكذلك ربط جميع المستعمرات  كعاصمة لفلسطين، وإمكانية تطورھا باتجاه الشرق،" القدس الشرقية"
الواقعة في المنطقة الشرقية وخارج حدود بلدية االحتالل مع المستعمرات داخل حدود بلدية القدس 

   .وبالتالي تحويل القرى العربية إلى معازل محاصرة بالمستعمرات
 

وإحداث تغيير  من مساحة الضفة،% 10إضافة إلى إقامة القدس الكبرى بالمفھوم اإلسرائيلي الذي يعادل 
   .جذري في قضية الديموغرافيا الفلسطينية للصالح اإلسرائيلي

 
وتعد مستوطنة معاليه أدوميم، بما في ذلك المستوطنات الفرعية المتعددة التابعة لھا، باالضافة إلى منطقة 

ترابط  ، من أخطر المشاريع االستيطانية القائمة على أراضي القدس حيث تھدد"1اي "التوسع المعروفة 
   .وتواصل األراضي الفلسطينية

 
وتقع كتلة أدوميم االستيطانية على التالل التي تمتد شرق القدس التي تعد إحدى أھم المناطق وأشدھا 

   .حيوية للتطور والنمو الطبيعي الفلسطيني ولقابلية الحياة للدولة الفلسطينية العتيدة
 

ّدھا المركز الجغرافي للضفة الغربية، وإطاللھا على المدينة وتشكل ھذه المنطقة موقعاً استراتيجيا مھماً بع
، تضمن نشاطات الضفة الغربية المقدسة وعلى منطقة األغوار، في ھذه المنطقة، كما في سائر مناطق

االستيطانية غير القانونية تفوق المخططات الصھيونية االقليمية على المصالح الفلسطينية " إسرائيل"
   .وعلى الجھود الدولية لتحقيق السالم

 
 مستوطنات غير شرعية

: ضمنھا مجموعة من المستوطنات غير الشرعية في جميع أرجاء ھذه المنطقة، ومن" إسرائيل"أنشات 
معاليه أدوميم، علمون، كفار أدوميم، ألون، كيدار والمستوطنة الصناعية ميشور أدوميم، وبلغ اجمالي 

 .مستوطن500ألف و 47 المستوطنين عدد

فمستوطنة معاليه أدوميم ھي المستوطنة األكبر من بين المستوطنات المذكورة؛ حيث يصل عدد سكانھا 
وھو ما يعادل مساحة منطقة كيلو مترا مربعاً،  50ألف مستوطن، وتبلغ مساحة منطقة نفوذھا  41إلى 
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ً أن عدد المستوطنين بمستوطنة معالية أدوميم ال يتجاوز "تل أبيب"نفوذ مدينة  من عدد % 10، علما
   .، مع ذلك، ال تزال ھذه المستوطنة تشھد توسعاً ونموا مطردين"تل أبيب"سكان 

 
كنية جديدة فيھا حتى يومنا آالف وحدة س 8في تشييد ما ال يقل عن  2001منذ عام " إسرائيل"وقد شرعت 

 .ھذا
 

عرب "مواطن فلسطيني من قبائل  500آالف و 3تجمعا بدويا نحو  18في ھذه الغضون، يواجه 
، الذين يقطنون منذ سنوات الخمسينات من القرن الماضي في المنطقة الواقعة بين شرق القدس، "الجھالين

 .اھمواألغوار، خطر التھجير القسري والترحيل من منطقة سكن

، 1948ويواجه عرب الجاھلين خطر الترحيل للمرة الثالثة، بعد أن كانوا قد طردوا من منطقة النقب عام 
وھم معرضون اآلن للترحيل والتھجير القسري في أي وقت  1998ورحلوا من منطقة معاليه أدوميم عام 

 ."1اي "جراء توسيع مستوطنة معاليه أدوميم، و أعمال البناء المتواصلة في منطقة 
 

   توسيع المستوطنات
 

العام الذي أقامت فيه النواة لمستوطنة معاليه أدوميم من خالل -، 1975منذ عام " اسرائيل"عملت 
، على توسيع المستوطنات المقامة في ھذه المنطقة بھدف -مجموعة من الكرفانات ُوضعت في المكان

لسطينيتين وخلق تواصل جغرافي استعماري ومنطقة األغوار الف" القدس الشرقية"تعزيز سيطرتھا على 
   .بين ھاتين المنطقتين االستراتيجيتين

 
أقامت في ذلك الوقت شبكة واسعة من الطرق التي تربط مستوطنة معاليه أدوميم " إسرائيل"وإن 

ً رئيسيا  ً سريعا يمر عبر ) 1الطريق رقم (بالمستوطنات التابعة لھا وبالقدس الغربية، كما أنشأت طريقا
   .ستوطنات أدوميم من ناحية الشرق باتجاه منطقة األغوارم

 
ً بناء الجدار حول مستوطنة معاليه أدوميم والمستوطنات التابعة لھا من أجل تقوية " اسرائيل"تكمل  حاليا

   .ھذه المستوطنات وتسھيل إمكانية توسعھا في المستقبل
 

، إلى ضم تجمع 1967كم شرقي حدود  14 وسيؤدي ھذا الجدار، الذي يخترق األراضي الفلسطينية بعمق
كم من األرض الفلسطينية  58، األمر الذي يعني مصادرة "إسرائيل"معالية أدوميم االستعماري لـ

 .وشطر الضفة الغربية إلى نصفين" القدس الشرقية"واستكمال محاصرة 

لتواصل الجغرافي بھدف تدعيم ا E-1 الخطة التوسعية المعروفة بإسم" إسرائيل"وفي وقت طورت فيه 
سيتم بموجب ھذه الخطة بناء وحدات سكنية استيطانية على مساحة . بين مستوطنات أدوميم وغرب القدس

 .كيلو متر مربع من األراضي الفلسطينية التابعة لقرى عناتا، الطور، العيسوية، أبو ديس والعيزرية 12
 

الخطة المذكروة فلن يتجاوز عدد وعلى الرغم من المساحات الواسعة لألراضي المصادرة بموجب 
بينما سيتم ) مستوطن 15000حوالي (وحدة سكنية  3500الوحدات السكنية التي ستشيد بموجبھا 

تخصيص معظم األرض المصادرة إلقامة المشاريع الصناعية والتجارية الكبيرة، بما في ذلك منطقة 
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   مصادرة أراضي
 

دونما من  1128أصدر جيش االحتالل أمرا عسكريا يقضي بمصادرة ما مساحته  2007وفي أيلول 
ومستوطنة معاليه ادوميم بھدف شق طريق بديل " القدس الشرقية"األراضي الفلسطينية الواقعة بين 

ناطق الشرقية والشماليه منھا تعود ملكية ھذه للفلسطينيين يربط المناطق الجنوبية في الضفة الغربية بالم
األراضي المصادرة لمواطنين فلسطينيين من قرى ابو ديس السواحرة النبي موسى والخان االحمر، من 
المقرر أن يمر مسار ھذا الطريق بموازة األقسام الجنوبية والشرقية من جدار أدوميم خارج كتلة أدوميم 

ريق في نھاية ھذا المطاف الى منع المواطنين الفلسطينيين من استخدام االستيطانية، سوف يؤدي ھذا الط
القدس "الذي يخترق  60وكتلة ادوميم االستيطانية وطريق رقم  1الذي يكر عبر منطقة اي  1طريق رقم 

  ."الشرقية

وتنوي سلطات االحتالل أيضا شق طرق أخرى ضمن خطتھا اليجاد تواصل في شبكة المواصالت 
لسطينيين في حين يتمتع المستوطنون المقيمون في المستوطنات غير القانونية بالمزايا المخصصة للف

   .المترتبة على التواصل الجغرافي الفعلي بين كتلة أدوميم االستيطانية وغرب القدس
 

" إسرائيل"ال يمكن االستخفاف بحجم اآلثار السلبية الناجمة عن ضم مستوطنات معالية أدميم إلى 
ً ومستقلة عاصمتھا وانعكاساتھ القدس "ا على امكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، متواصلة جغرافيا
 ."الشرقية

 
من آخر " القدس الشرقية"ضم مستوطنات معالية أدميم، سيؤدي األمر الى حرمان " إسرائيل"وإذا نفّذت 

   .لالمناطق المتبقية التي تكفل لھا النمو والتطور االقتصادي في المستقب
 

على ملتقى الطرق " اسرائيل"أضف إلى ذلك ان موقع المنطقة وحجمھا الھائل سوف يضمنان سيطرة 
بصورة دائمة عن بقية مناطق " القدس الشرقية"الرئيسي الواصل بين شمال الضفة وجنوبھا، وعزل 

   .الضفة الغربية، ويقّسم الضفة الغربية إلى قسمين

 


