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  القدس رسالة

 
 القدس مدينة ألخبار يومية نشرة

  والعلوم والثقافة للتربية الفلسطينية الوطنية اللجنة عن تصدر

  
  

  16االحتالل يخطط إلنشاء  ً   .في القدس مركزاً ُشرطيا

 مخطط إسرائيلي لبناء مليون وحدة استيطانية بالقدس والضفة.   

 نمواطنين ويستدعي آخري 10االحتالل يعتقل : القدس.  

  لنقل سفاراتھا إلى القدس" عشر دول على األقل"إسرائيل تجري اتصاالت مع.  

 الدولي للقانون ومخالفة مخزٍ  عمل القدس إلى غواتيماال سفارة نقل :المالكي.  

 الكنيست يناقش قانون إعدام الفلسطينيين.  

 الليكود يتجه لضم الضفة والقدس إلى إسرائيل.  

 تيماال نقل سفارتھا للقدس جاء بضغوط قرار جوا: رئيس البرلمان العربي
 ً  .أميركية ولن يغير شيئا

 الدولي للقانون ومخالفة مخزٍ  عمل القدس إلى غواتيماال سفارة نقل :المالكي.  

 االدارة األمريكية تشتري فندقا في القدس لنقل سفارتھا إليه. 

 مستوطنون يستولون على محل في عقبة الخالدية بالقدس. 

 ب كسر فرحتناترم: مسيحيو القدس. 

  معركة السيادة على المدينة.. 2017القدس. 

 إخالئھا لمنع محاولة في للعليا تلتمس سلوان من عائالت. 
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ً  16االحتالل يخطط إلنشاء    في القدس مركزاً ُشرطيا
  لتعزيز السيطرة عليھا

  

  26/12/2017 -وفا -القدس

مركزاً شرطياً  16طة االحتالل إقامة كشفت مصادر عبرية النقاب اليوم الثالثاء، عن خطط ونيّة شر
جديداً في األحياء الفلسطينية بمختلف أنحاء القدس المحتلة، وذلك ضمن خطتھا إلحكام السيطرة على 

 .المدينة المقدسة

، وأزمة "ھبّة باب األسباط" يأتي ذلك وفقاً لتوصيات األجھزة األمنية المختلفة التابعة لالحتالل اثر
ية والجسور الحديدية وكاميرات المراقبة أمام مداخل المسجد األقصى، التي اندلعت البوابات اإللكترون
 .في تموز الماضي

باب "ولفتت نفس المصادر الى أن أذرع االحتالل تعمل على تنفيذ خطة أمنية لتعزيز وجودھا في 
ل، وبناء تشمل إنشاء مقٍر لشرطة وحرس حدود االحتال) أحد أشھر أبواب القدس القديمة" (العامود

ثالثة أبراج متوسطة االرتفاع في المنطقة، سيكون أثنان منھا أعلى المدرج في باب العامود بالجزء 
المتصل مع شارع السلطان سليمان، وقد تم االنتھاء من وضع األساسات وتشييد بعضھا، أّما البرج 

ً قرب باب العامود نفسه األكبر فسيكون في المرحلة المقبلة، مكان السقالة الحديدية المنصوبة مؤ قتا
كمنصة مرتفعة خارج الجسر الممتد بين الباب والمدرج والتي يستخدمھا جنود االحتالل يومياً لحين 

 .االنتھاء من العمل في البرج الدائم

وأفادت مصادر عبرية أن ما أسمتھا الخطة األمنية لباب العامود شاملة متكاملة، أي سيتم تغيير البنية 
كاميرا للمراقبة تمكن عناصر الشرطة  40باب من حيث اإلضاءة وحركة المرور ونصب التحتية لل

  .من متابعة ما يحدث من كافة الجھات في الباب من جميع الروافد والجھات

  

 مخطط إسرائيلي لبناء مليون وحدة استيطانية بالقدس والضفة
 

  25/12/2017 وكاالت –القدس  - األيام

ء في حكومة االحتالل، يؤاف غاالنت، أن حكومته تخطط لبناء مليون وحدة أعلن وزير اإلسكان والبنا
استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، خالل األعوام العشرين المقبلة، األمر الذي 
اعتبرته وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تطبيقًا إلعالن الرئيس األميركي دونالد ترمب أن 

 ."عاصمة إلسرائيل"القدس 

% 30إلى  20وأشار غاالنت في تصريحات للقناة اإلسرائيلية العاشرة، مساء األحد، إلى أن نسبة 
 .منھا ستقام بمدينة القدس
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مشروع القدس الكبرى والقدس "وقال إن البناء لن يشمل حدود القدس الحالية، بل مناطق فيما أسماه 
وجفعات زئيف ) جنوب(وغوش عتصيون ) شرق القدس(، مثل مستوطنات معاليه أدوميم "الغربية

 .(شمال(وعناتوت ) شمال غرب(

والقدس الكبرى مشروع إسرائيلي يھدف إلى ضم مستوطنة معاليه أدوميم الواقعة شرق مدينة القدس 
دونم يعادل ألف (ألف دونم  12المحتلة وإحدى أكبر مستوطنات الضفة، إلى المدينة واالستيالء على 

، كجزء من مشروع لفصل )شرق(حتى البحر الميت " القدس الشرقية"تمتد من أراضي  )متر مربع
 .جنوب الضفة عن وسطھا

وأوضح الوزير اإلسرائيلي في تصريحاته أن ھدفه من الخطة االستيطانية الجديدة إقامة وحدات 
 .، حسب زعمه"عاصمة إسرائيل"سكنية على أراضي مدينة القدس الموحدة 

ويج خطة بناء استيطانية كبيرة في مدينة القدس، تشمل بناء ثالثمئة ألف وحدة سكنية، وبدأ غاالنت تر
وفق القناة اإلسرائيلية، فضال عن تجھيز بنى تحتية تتعلق بالنقل والمواصالت ومناطق تجارية 

 .وغيرھا

القدس " أما وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فقالت إن ھدف الخطة تكريس ما يسمى احتالليًا
 .، وتعزيز عملية فصل المدينة عن محيطھا الفلسطيني بالكامل وضمھا لدولة االحتالل"الكبرى

ورأت في بيان لھا أن الخطة االستيطانية الضخمة تأتي في إطار المشروع االستعماري الذي يتصاعد 
ومناطق جنوب ) ضفةجنوب ال(حاليا في كل من القدس واألغوار الفلسطينية والبلدة القديمة في الخليل 

 .وغيرھا) شماال(نابلس 

وتأتي ھذه الخطوة اإلسرائيلية بعد نحو ثالثة أسابيع من إعالن الرئيس األميركي اعتراف بالده 
إلى المدينة المحتلة، ما أثار " تل أبيب"، وقراره نقل سفارة واشنطن من "عاصمة إلسرائيل"بالقدس 

   .دولية غضبًا عربيًا وإسالميًا وقلقًا وتحذيرات

   

  مواطنين ويستدعي آخرين 10االحتالل يعتقل : القدس
  

  26/12/2017 دوت كوم" القدس" -القدس

شنّت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم الثالثاء، حملة اعتقاالت جديدة وواسعة في بلدة سلوان 
 .جنوب المسجد األقصى، طالت عشرة مواطنين على األقل، واستدعت آخرين

صادر محلية، بأن قوات االحتالل اعتقلت كال من، عدي أبو تايه، وفؤاد القاق، ومحمد زيداني، وأفاد م
ومحمد سامر سرحان، وكريم الشيوخي، وحمادة عودة، وأحمد ياسين الرجبي، ومفيد العباسي، 
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 ومحمد موسى العباسي، بعد دھم منازل ذويھم في البلدة، وحّولتھم إلى مراكز التوقيف والتحقيق في
  .االحتالل غرب المدينة" محكمة صلح"مدينة القدس، وسيتم تقديمھم في وقت الحق اليوم إلى 

كما اعتقلت تلك القوات المواطن مؤمن العباسي، بعد دھم منزله، وتفتيشه، في حين استدعت 
  .المواطنين عدي محمد العباسي، وعماد الدين العباسي، للتحقيق

  

  لنقل سفاراتھا إلى القدس" ل على األقلعشر دو"إسرائيل تجري اتصاالت مع 

  26/12/2017 وطن لألنباء

مع عشر دول "أعلنت نائبة وزير الخارجية اإلسرائيلي تسيبي ھوتوفلي االثنين أن حكومتھا تتواصل 
 .لتنقل سفاراتھا إلى القدس بعد قرار واشنطن االعتراف بالمدينة عاصمة للدولة العبرية" على األقل

لتنقل " نحن على اتصال بعشر دول على األقل بعضھا في أوروبا"إلذاعة العامة وقالت ھوتوفلي ل
 .سفاراتھا من تل أبيب إلى القدس

 .وأدلت بھذا التصريح غداة إعالن غواتيماال نيتھا نقل سفارتھا إلى القدس

إعالن "ولم تكشف المسؤولة اإلسرائيلية أسماء الدول التي قد تتخذ ھذه الخطوة، مكتفية بالقول إن 
 ."ترامب سيخلق تيارا لم نر حتى اآلن سوى مقدماته

وأوردت اإلذاعة العامة نقال عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية أن ھندوراس والفيليبين ورومانيا 
 .وجنوب السودان بين الدول الذي قد تتخذ ھذه الخطوة

ة لنقل سفارات ھذه لكنھا أوضحت أن األمر يقتصر حاليا على اتصاالت وال يشمل مفاوضات ملموس
 .الدول إلى القدس في موعد وشيك

وأعلن رئيس غواتيماال جيمي موراليس األحد أن بالده ستنقل سفارتھا في إسرائيل إلى القدس، في 
قرار رحب به رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياھو لكنه لقي تنديدا شديدا من قبل الفلسطينيين 

  ."عمال مخزيا"باعتباره 

  

  الدولي للقانون ومخالفة مخزٍ  عمل القدس إلى غواتيماال سفارة نقل :مالكيال
  

   PNN- 25/12/2017رام هللا

أدان وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، قرار الرئيس الغواتيمالي جيمي موراليس، بنقل 
 .سفارة بالده من تل ابيب الى القدس
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س على جر بالده الى الجانب الخاطئ من التاريخ، إنھا خطوة تجسد إصرار الرئيس مورالي: وقال
وفي مخالفة وانتھاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس األمن والجمعية العامة ذات الصلة، بما 

 .(10/19 –دإط ( فيھا القرار األخير 

وأشار المالكي الى ان ھذا اإلعالن يزدري ويتجاھل بشكل تام المواقف الجماعية للتحالفات 
 .جموعات الدولية والتي تعتبر غواتيماال جزءا منھا، بما في ذلك حركة عدم االنحيازوالم

وأكد المالكي ان ھذا العمل المخزي، والمخالف للقانون، يتستفز مشاعر المسيحيين والمسلمين كافة، 
تھدف بما في ذلك اولئك الذين أعلنوا باإلجماع، وبشكل ال لبس فيه، رفضھم لكافة المحاوالت التي تس

وأشار الى دعوة البابا العاجلة إلى االمتناع . وضع ومكانة مدينة القدس المحتلة، أو نقل السفارات إليھا
 .عن اتخاذ أية تدابير أحادية الجانب تمس الوضع التاريخي للقدس

في عشية أعياد الميالد المجيدة، وبدال من التضامن مع المسيحيين اصحاب األرض ”: وقال المالكي
يين، اختار الرئيس موراليس، وبشكل غير مقبول، الوقوف ضد حقوق أبناء شعبنا في االرض األصل
 ”.المقدسة

وفي الختام شدد المالكي على أن دولة فلسطين ستعمل مع جميع األشقاء واألصدقاء، بما فيھم الشركاء 
مالً عدائياً صارخاً ضد اإلقليميون والدوليون، لمواجھة ھذا القرار الغاشم، وغير القانوني، باعتباره ع

  .الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني والقانون الدولي

  

  الكنيست يناقش قانون إعدام الفلسطينيين

 26/21/2017 محمد وتد: تحرير  ٤٨عرب 

يسرائيل "يناقش، الكنيست، غدا األربعاء، مشروع قانون إعدام الفلسطينيين الذي بادر إليه حزب 
اسة وزير األمن أفيغدور ليبرمان، حيث من المتوقع أن يتم التصويت عليه بالقراءة ، برئ"بيتينو

 .التمھيدية

وأتى تقديم مشروع القانون مجددا بعد أن حظي بتأييد االئتالف الحكومي ورئيس الحكومة، بنيامين 
م بالعام نتنياھو، وينص القانون بفرض عقوبة اإلعدام على منفذي عمليات فلسطينيين، علما أنه قد

وتم إسقاطه بالتصويت في الكنيست، وقدم مجددا في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في  2015
 .يوليو الماضي/، في تموز"حلميش"مستوطنة 

وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة 
ن يأمر بأن من صالحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير األمن أ

اإلعدام وأال يكون ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود 
 .إمكانية لتخفيف قرار الحكم
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ويسمح القانون اإلسرائيلي الحالي بفرض ھذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية 
 .في حال صادق على ذلك جميع القضاة في الھيئة القضائية العسكريةو

ويأتي تقديم القانون، في الوقت الذي أبدى المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، 
 .تحفظه ومعارضته لمشروع قانون إعدام منفذي العمليات

" الشاباك"ندف أرغمان، الذي أكد أن  "الشاباك"ذات الموقف عبر عنه رئيس جھاز األمن العام 
 .يعارض فرض عقوبة اإلعدام على منفذي العمليات في الضفة الغربية والقدس

وعلى الرغم من ھذه المواقف لألجھزة اإلسرائيلية، إال أن ليبرمان يصر على الدفع بالقانون، قائال 
وكل من . مواصلة الھجماتكل إرھابي إضافي دخل السجن يشكل حافزا ل: " خالل جلسة كتلة حزبه

يدعي أن عقوبة اإلعدام غير مقبولة، أود أن أذكركم بأن المحكمة في بوسطن حكمت باإلعدام على 
 ."اإلرھابي الذي ارتكب الھجوم

وبرر ليبرمان تحريكه للقانون، باعتماد اإلعدام في بعض الدول الغربية ومنھا أميركا، مستعرضا 
حكما باإلعدام سنويا، وعليه  30إذ أنه في المعدل ھناك أكثر من  تجربتھا في فرض عقوبة اإلعدام،

 ." ال يوجد سبب يمنعنا من اتباع طريق أكبر الديمقراطية في العالم: "يقول

لألسر المنكوبة الذين يؤيدون فرض " اختيار الحياة"ممثلي منتدى " يسرائيل بيتينو" واستضافت كتلة 
الفلسطينيين، وقالت دفورا غونين الذي قتل ابنھا داني في ھجوم عقوبة اإلعدام على منفذي العمليات 

ال أحد يريد أن يدفع بتشريع قانون اإلعدام لمنفذي العمليات لمعاقبة شخص ما، وإنما نھدف لخلق "إن 
 ."رادعا حقيقيا يقنع القاتل التالي بالتخلي عن العمل المسلح

بعد المصادقة على : "لكنيست روبرت إليطوفعضو ا" يسرائيل بيتينو"من جانبه، قال رئيس كتلة 
القانون، لن تكون ھناك شروط أكثر مالءمة ومريحة بالسجن، ونحن لن نرى صورا تمجد القتلة، 

  ."وبالنسبة لألسر المنكوبة، يعد ھذا تعديال للظلم التاريخي

  

  الليكود يتجه لضم الضفة والقدس إلى إسرائيل

  26/12/2017. الجزيرة

دعوات ألعضاء الحزب  بنيامين نتنياھو الحاكم بقيادة رئيس الوزراء الليكود حزبوّجه قادة في 
، بينما اعتبر إسرائيل المحتلة إلى القدسو الضفة الغربية للمشاركة في اجتماع للتصويت على ضم

، وتكرس سياسة حل الدولتين مسؤول فلسطيني بارز أن المشاريع اإلسرائيلية التوسعية تقضي على
 .التمييز العنصري
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إن  -يولي إدلشتاين الكنيست ومنھم وزير األمن الداخلي جلعاد أردان ورئيس-وقال المتحدثون 
المقبل، ووصفوه بالمصيري والمھم، حيث سيقرر فرض القانون اإلسرائيلي   االجتماع سيعقد األحد

 .على الضفة الغربية والقدس المحتلة، وإطالق مشروع استيطاني ضخم دون قيود فيھما

 

نجوان سمري أن حزب الليكود يمكن أن يمرر ھذا القرار ليتم  القدس في الجزيرة وأوضحت مراسلة
 .التصويت عليه في الكنيست

ووفق ما تنص عليه اللوائح الداخلية للحزب، فإن نوابه ملزمون بالتصويت لصالح أي قانون يمرر 
 .إلى الكنيست من داخل الحزب

االعتراف  دونالد ترمب لرئيس األميركيوأشارت المراسلة إلى أن ھذه الدعوات تأتي بعد قرار ا
" ج" بالقدس عاصمة إلسرائيل، وھي تعني مزيدا من قضم وسرقة األراضي الفلسطينية في المنطقة

   .إسرائيلية بالضفة الغربية مستوطنات التي تقام عليھا

عضاء حزب الليكود على طرح االقتراح اإلسرائيلية إنه تم جمع تسعمئة توقيع من أ 13وقالت القناة الـ
على جدول األعمال، ورجحت أن يتسبب القرار في إحراج نتنياھو في ضوء مطالبة اإلدارة األميركية 

  .القدس له بكبح جماح ردود الفعل بعد القرار األميركي بشأن

   تمييز عنصري
إن المشاريع اإلسرائيلية التوسعية تقضي  مصطفى البرغوثي األمين العام للمبادرة الفلسطينية وقال

  .على حل الدولتين، وتكرس سياسة التمييز العنصري

لسطينيين التحرر من قيود عملية السالم وأكاذيبھا وأضاف البرغوثي للجزيرة أن ھذا يتطلب من الف
 .عاما 25المستمرة منذ 

وتابع أن على الفلسطينيين تغيير إستراتيجية المواجھة مع إسرائيل، وتغيير موازين القوى معھا، 
  .أن ذلك لن يتم دون تبني خيار المقاومة والمقاطعة وإنھاء االنقسام الفلسطيني مؤكدا

  

ً : ربيرئيس البرلمان الع   قرار جواتيماال نقل سفارتھا للقدس جاء بضغوط أميركية ولن يغير شيئا

  وفا 2017-12-25القاھرة / القدس عاصمة فلسطين

أكد رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، أن قرار رئيس جواتيماال بنقل سفارة بالده في اسرائيل من 
اقع، فھو قرار جاء نتيجة الضغط الذى تقوم تل أبيب الى القدس المحتلة لن يغير شيئا على أرض الو

 . به الواليات المتحدة على بعض الدول التي ترتبط بھا عضويا ولھا مصالح اقتصادية فيھا

وقال السلمي في تصريح له اليوم بمقر األمانة العامة للجامعة العربية عقب لقائه السيد أحمد أبوالغيط 
الدولي متمثلة في رفض القرار األمريكي االعتراف بالقدس   لقد رأينا إرادة المجتمع"  األمين العام
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عاصمة لالحتالل، وكذلك الرفض الدولي لتغيير وضع القدس كمدينة محتلة وھي العاصمة األبدية 
  ."لدولة فلسطين

وأضاف السلمي، لدينا خطة في البرلمان العربي للتصدي لھذا القرار األميركي مع البرلمانات 
نات الدول دائمة العضوية في مجلس األمن والدول المؤثرة عالميا، لشرح قضية االقليمية وبرلما

القدس وأھميتھا باعتبارھا أرض محتلة وتنطبق عليھا قوانين واتفاقيات األمم المتحدة لألراضي 
  . الواقعة تحت االحتالل

لتباحث بشأنھا اليوم وشدد رئيس البرلمان العربي على أن ھناك تحديات كبيرة تواجه األمة العربية تم ا
مع أمين عام جامعة الدول العربية، في مقدمتھا تبعات اإلعالن األميركي المرفوض باالعتراف 

  .بالقدس عاصمة للدولة القائمة باالحتالل

اجتماعات لجان البرلمان    ومن المقرر ان تبدأ بمقر االمانة العامة لجامعة الدول العربية غدا الثالثاء
لدائمة لمدة يومين، حيث ستناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية واألمن القومي العربي األربع ا

العربي تقريرھا النوعي األول عن الحالة السياسية في العالم العربي، وستناقش لجنة الشؤون 
االقتصادية والمالية قضايا التكامل االقتصادي العربي والتشريعات والقوانين العربية االقتصادية 

دة، فيما ستعرض لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق اإلنسان منھجية إعداد تقرير حالة الموح
حقوق اإلنسان في العالم العربي ووضع الجاليات العربية في الدول الغربية، وتقريرھا عن الھجرة في 

وخاصةً التعليم العالم العربي، أما لجنة الشؤون االجتماعية فستركز على قضايا التنمية االجتماعية 
  . والالجئين

  

  الدولي للقانون ومخالفة مخزٍ  عمل القدس إلى غواتيماال سفارة نقل :المالكي
  

  25/12/2017 - معا -عمان 

إن بالده ترفض قرار دولة غواتيماال التي قررت نقل  قال وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي،
 .سفارتھا إلى القدس، معتبًرا القرار مستفز وعبثي

خرق "على إدانة القرار بوصفه ) تويتر(وأكد الصفدي في تغريدة له عبر موقع التواصل االجتماعي 
 ."لقرارات الشرعية الدولية، وآخرھا قرار الجمعية العمومية

القرار باطل ال أثر قانونيا له والقدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية التي يشكل قيامھا "وأضاف 
  ."شرط تحقيق السالم اإلقليمي 67حزيران  على خطوط الرابع من

  

  االدارة األمريكية تشتري فندقا في القدس لنقل سفارتھا إليه

 26.12.2017 /سما/واشنطن
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بأن الحكومة األمريكية اشترت فندقا في القدس تمھيدا لنقل سفارتھا إليه، تنفيذا   ذكرت تقارير عبرية 
 .ي اعترف بالقدس عاصمة إلسرائيللقرار الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، الذ

وقالت القناة السابعة العبرية إن الفندق المشار إليه ھو فندق دبلومات، ويقع جنوبي شرق القدس 
 .المحتلة، وتعمل فيه دائرة الھجرة واالستيعاب اإلسرائيلية

المعسكر "لة ووفقا للقناة السابعة، فقد أكدت لھا عضو الكنيست اإلسرائيلي كسينيا سفيتلوفا، من كت
  .، أن اإلدارة األمريكية اشترت مؤخرا مبنى الفندق"الصھيوني

وفي السياق ذاته، كشفت القناة الثانية العبرية مؤخرا، عن قدوم وفد أمريكي، يترأسه ممثل شخصي 
 .عن ترامب، لتفقد التحضيرات الميدانية، لنقل السفارة األمريكية لمدينة القدس

بالقدس، بشكل مؤقت " األرنونا"بحي " دبلومات"األمريكية ستنقل إلى فندق وقالت القناة إن السفارة 
لحين االنتھاء من إنشاء المكان المخصص للسفارة، حيث وضع طاقم من الفنيين كاميرات وأبواب 

 .حراسة إلكترونية على مداخله

وبحسب القناة ذاتھا، فإن قسم التخطيط في بلدية القدس المحتلة، صادق على مخطط ھندسي إلنشاء 
مبنى خاص بالسفارة األمريكية بالقدس، يشتمل على غرف محصنة، وملجأ وجدران أمنية محيطة 

 .بھا

س السفارات مھند"من جانبه قال رئيس قسم التخطيط في بلدية القدس، مئير ترجمان، للقناة الثانية إن 
 ."األمريكية حضر إلى القدس قبل أسبوع لإلشراف على خطة البناء

معايير البناء المعروضة بالمخطط الھندسي األمريكي للسفارة، مختلفة عن تلك المعتمدة : "وأضاف
 ."المخطط يشمل إنشاء بناية قصيرة؛ تجنبا لھجوم بالطيران.. في إسرائيل

الجاري، رغم التحذيرات الدولية الواسعة على توقيع قرار رئاسي ديسمبر  6وكان ترامب قد أقدم في 
عاصمة لدولة إسرائيل، وأوعز لوزارة الخارجية  1967يعترف بمدينة القدس الفلسطينية المحتلة عام 

األمريكية بالبدء في إجراءات نقل السفارة إلى القدس، وسط تنديد ورفض الدول العربية واإلسالمية 
  .ة من دول العالموالغالبية الساحق

  مستوطنون يستولون على محل في عقبة الخالدية بالقدس
 

   25/12/2017 –زكي ابو الحالوة  -دوت كوم" القدس" -القدس

استولى مستوطنون اسرائيليون على محل يعود لعائلة ابو ميالة في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة من 
 .ى العقارات الفلسطينية العربية وتھويد القدسالقدس في خطوة جديدة ضمن مسلسل االستيالء عل

وھو " ملكيته انتقل الى الجيل الثالث"متر بزعم ان  20وجاء االستيالء على المحل البالغة مساحاته 
  .قانون اسرائيلي يستخدم ذريعة لمصادرة االمالك العربية
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استأجرنا المحل في "توطنون وقال رشيد ابو مياله أحد الورثة المالكين للمحل الذي استولى عليه المس
من حارس امالك العدو، وكنت ادفع ايجار المحل في البريد لھذه للجمعية التي تدعى  1920عام 

موضحا ان والده المرحوم محمد ياسين ابو مياله الذي كان مختار البلدة القديمة في /" تلميده ھتوراة/
السبعينيات، حيث تم تحويله الى محل  ستينيات القرن الماضي كان يديره كمحل بقالة حتى سنوات

  .لصنع االحذية ومكوجي

قبل االنتفاضة االولى تعرض المحل لحريق بعد مقتل مستوطن "انه " القدس"واوضح في حديث لـ 
بالجوار، وبعد ترميمه شرعت بلدية القدس بفرض ضريبة االرنونا على المحل، والحقا اغلقت 

وصل دين  1999كود التجاري واندالع االنتفاضة، في عام المحال التجارية في لمنطقة بسبب الر
الف شيكل، وتمكنا من تسديدھا، وبعد افتتاح المحل عام الفين، قامت الشرطة  120االرنونا 

االسرائيلية باغالق المحل بالشمع االحمر حتى تبت المحكمة بالقضية، بادعاء ان المحل ال يعود لعائلة 
  ".طانية، علما ان العائلة كانت تدفع االيجار سنويا ولم تتأخر عن الدفعابو مياله وانما لجمعية استي

توفيت والدته واثر ذلك حددت جلسة في محكمة  2014واشار الى ان والده توفي عام الفين وعام 
الصلح، حيث تمكن المستوطنون من كسب القضية، لكننا قدمنا اسئتنافا ضد ذلك، وقبل ثالثة شھور 

توطنين في الجمعية وابلغني بانھم كسبوا القضية وطلب مني ازالة االغراض اتصل بي احد المس
يوم الخميس (الف شيكل، وعلى اثر ذلك اقتحموا المحل  25الموجودة في المحل وطالبني بمبلغ 

  ".وحطموا االقفال ووضعوا شمعدانا وكتبا على المحل باللغة العبرية) الماضي

دم التماسا اخر ضد عملية االستيالء على المحل، ومن المقرر ان وقال ان محامي العائلة محمد دحلة ق
تتم مناقشته في المحكمة المركزية في شھر اذار القادم اال ان موقفنا من القضية صعب للغاية، كون 

فھم غير ) الورثة -االبناء(اما الجيل الثالث ) والدته(والثاني ) والده(العائلة محمية فقط للجيلين االول 
  .استنادا للقانون االسرائيلي سالف الذكر كما ابلغه المحاميمحمين 

وبحسب خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط في جميعة الدراسات العربية فان قانون الجيل الثالث 
التي تبقى بحوزة المستاجرين حتى الجيل الثالث  1968يستھدف االمالك المستاجرة قبل عام 

يعتبر من اخطر القوانين "ى من يعتبرونھم اصحابھا، مشيرا الى انه للمستأجر، على ان تعود الحقا ال
التي سنھا االحتالل االسرائيلي، وان تطبيقه يعني االستيالء على المزيد من العقارات في القدس عامة 

  ".والبلدة القديمة خاصة

  .منھا سابقا ويقع المحل ضمن بناية تقطنھا عائالت مقدسية مھددة بالتھجير، وسبق ان خرجت عائالت

ويعتبر حي عقبة الخالدية احد اكثر االحياء المقدسية قربا من الحي اليھودي الذي يشكل البؤرة 
  .االستيطانية االكبر التي يقيم فيھا مستوطنون اسرائيليون داخل البلدة القديمة

ش ويتعرض الحي بشكل دائم لعمليات تھويد واستيطان تقف خلفھا جمعيات استيطانية، حيث تعي
  .عائالت الحي في حالة قلق وتوتر دائم جراء محاوالت الجمعيات االستيطانية السيطرة على منازلھم
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ويقع حي الخالدية على ھضبة تشرف على المسجد االقصى، ما يجعله مستھدفا باالستيطان والتھويد 
  .نظرا لموقعه االستراتيجي داخل البلدة القديمة وقربه من الحي اليھودي 

  

ترمب كسر فرحتنا: لقدسمسيحيو ا  

  25/12/2017. الجزيرة

تسكن معظم العائالت المسيحية بالمدينة المقدسة، ومع  القدس من بالبلدة القديمة في حي النصارى
دونالد  حلول احتفاالت عيد الميالد تشعر ھذه العائالت بغصة وألم نتيجة قرار الرئيس األميركي

 .إلسرائيلاالعتراف بالمدينة عاصمة ترمب

أكدت سيدتان مقدسيتان اقتصار االحتفاالت على العائلة وداخل المنازل دون إضاءة شجرة و
   .ككل عام بسبب التطورات األخيرة في المدينة  الميالد

لكن قرار ترمب    تقول المقدسية ليلى الكارمي إنھا تنتظر األعياد في كل سنة لتفرح ولتعم البھجة،
كسر الفرحة وكسر بھجة القدس بمسلميھا ومسيحييھا، مؤكدة أن للقدس شعبا يعيش فيھا بأمان وسالم 

   .لوال االحتالل

أما إلينا عاصي فتقول إن العادة جرت بعمل شجرة الميالد وتزيينھا، لكن قرار ترمب أفسد فرحتھا 
  .الوباتت فرحة األعياد ناقصة ومقتصرة على بعض األطف

  

 معركة السيادة على المدينة.. 2017القدس 

 26/12/2017 القدس- أسيل جندي -الجزيرة

توقف المقدسيون ھذا العام عند محطتين مركزيتين شكلتا نقطة تحول في الحراك الشعبي بالمدينة 
المبارك رفضا للبوابات  المسجد األقصى المقدسة، كانت األولى االنطالق باعتصام مفتوح على أبواب

دونالد  اإللكترونية، وفي الثانية تصاعدت موجة االحتجاجات ضد إعالن الرئيس األميركي
 .إسرائيل المحتلة عاصمة القدس ترمب

تموز على وقع الرصاص داخل /يوليو 14وما حولھا صبيحة يوم الجمعة  البلدة القديمة استيقظ أھالي
أم  باحات األقصى، وانتشر بعد دقائق مقطع فيديو يُظھر تصفية شرطة االحتالل لثالثة شبان من مدينة

 .على صحن قبة الصخرة المشرفةالخط األخضر داخل الفحم

ارتقى الشبان الثالثة شھداء بُعيد عملية إطالق نار نفذوھا أدت إلى مقتل شرطيين إسرائيليين، وأقدمت 
قوات االحتالل على إغالق المسجد األقصى فورا ومنعت الفلسطينيين من الصالة فيه، ونشرت 

  .وحولھا وعند الحواجز المؤدية إلى القدس تعزيزات كبيرة داخل البلدة القديمة
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   تصريحات وتداعيات
انطلقت على إثر اإلجراءات اإلسرائيلية عشرات التصريحات على لسان المسؤولين الفلسطينيين 
واألردنيين واإلسرائيليين، واعتقدت تل أبيب أن العملية التي نفذھا الشبان فرصة ذھبية إلقناع العالم 

السيادة على المسجد األقصى، وتھميش الدور األردني التاريخي في الوصاية  بضرورة التفرد ببسط
على المقدسات بالمدينة، فتسلقت الشجرة وباشرت بنصب بوابات إلكترونية والحقا كاميرات مراقبة 

 .على مداخل المسجد

الحتالل من جھته، كشف وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد إردان النقاب حينھا عن أن سلطات ا
 .قبالة المسجد األقصى البوابات اإللكترونية نسقت مع دول عربية وإسالمية لنصب

إعالم إسرائيلية عن مصادر إعالمية أجنبية، حول وجود  وترافقت تصريحاته مع ما نقلته وسائل
تفاھمات مع دول عربية حيال اإلجراءات األمنية، وتفھّم ھذه الدول لمزاعم تل أبيب بأن ذلك يندرج 

 ."اإلرھاب"ضمن ما يسمى مكافحة 

عن تجميد االتصاالت مع االحتالل على كافة  محمود عباس بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني
المستويات لحين التزامه بإلغاء اإلجراءات التي يقوم بھا ضد الشعب الفلسطيني عامة، ومدينة القدس 

 .والمسجد األقصى خاصة

أن أي تغيير في القدس  -على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني-فأكد  األردن أما
ردنية، وأن على إسرائيل الحفاظ على الوضع القائم في المدينة يجب أن توافق عليه وزارة األوقاف األ

  .المقدسة وعدم مخالفة التزاماتھا كقوة قائمة باالحتالل

   ثورة المقدسيين
، وبزيادة أعداد أبواب األقصى أما الشارع المقدسي فرّد على اإلجراءات باالعتصام المفتوح على

وباب حطة ألداء الصلوات على اإلسفلت، مما أدى  باب األسباط المعتصمين يوميا خاصة في محيط
الرصاص و الغاز المدمعالندالع مواجھات استخدمت فيھا قوات االحتالل القنابل الصوتية و

 .المطاطي

يوما، وأمام  14ووحد الشارع المقدسي صفوفه، وسارت المرجعيات الدينية والوطنية خلفه على مدار 
ھذا المشھد تراجعت حدة التصريحات اإلسرائيلية تدريجيا، وبدأت تتعالى أصوات في مقدمتھا جھاز 

 .بضرورة إزالة البوابات تجنبا النفجار األوضاع (الشاباك) األمن اإلسرائيلي العام

وترجم المجلس الوزاري اإلسرائيلي المخاوف بإصدار قرار إزالة البوابات، وانتصر المصلون 
  .تموز الماضي/من يوليو 27بدخولھم للمسجد األقصى عصر يوم الخميس الـ 

   قرار ترمب
 6رئيس األميركي قنبلة من العيار الثقيل بإعالنه يوم بعد ذلك بنحو أربعة أشھر، فجر ال

كانون األول القدس المحتلة عاصمة إلسرائيل، وتوجيه أوامره إلى الخارجية للبدء بنقل سفارة /ديسمبر
 .بالده من تل أبيب إلى المدينة المقدسة

ق تصريحات وعلى عكس أزمة البوابات، لم يتسابق المسؤولون اإلسرائيليون ھذه المرة على إطال
، وفسر مراقبون ذلك بأن إسرائيل ال ترغب بتأجيج بنيامين نتنياھو نارية بمن فيھم رئيس الوزراء
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ة، وتريد إلقاء الكرة في الملعب األميركي بأن اإلعالن صدر عنھا ولم يكن لتل أبيب األوضاع الميداني
 .أي تدخل به

وعاد المقدسيون لالحتجاج في الشوارع من جديد لكن بصورة خافتة مقارنة باعتصام البوابات 
 .اإللكترونية ورفعوا األعالم الفلسطينية، وقوبلوا بالقمع والتنكيل واالعتقال

منظمة  لعقد قمة طارئة لـ رجب طيب أردوغان التحركات الدولية، دعا الرئيس التركي وعلى صعيد
فتقدمت بمشروع  مصر ، أمافلسطين عاصمة لدولة القدس الشرقية أُعلن في ختامھاالتعاون اإلسالمي

الواليات  يرفض اعتراف ترمب بالقدس عاصمة إسرائيل، واستخدمت مجلس األمن قرار لـ
األخرى  14إلحباط مشروع القرار مقابل موافقة جميع الدول الـ  (الفيتو) حق النقض المتحدة

 .األعضاء بالمجلس

باألغلبية مشروع قرار عربي إسالمي  ةلألمم المتحد الجمعية العامة وفي أحدث التحركات، أقرت
 .يرفض أي إجراءات تھدف إلى تغيير الوضع في القدس، وھو ما يعني رفض القرار األميركي

باسم المجموعة  اليمنو تركيا الذي قدمته-وجاء التصويت في جلسة طارئة على مشروع القرار 
صوتا، مقابل تسعة أصوات  128بموافقة ثلثي األعضاء بواقع  -العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي

 .عن التصويت 35رافضة وامتناع 

  .كما يطالب قرار الجمعية العامة جميع الدول باالمتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس

  

  إخالئھا لمنع محاولة في للعليا تلتمس سلوان من عائالت
  

   PNN-  26/12/2017ةالقدس المحتل

تقدم أكثر من مائة من مقدسي سلوان شرقي القدس المحتلة بالتماس إلى المحكمة العليا االسرائيلية، 
 .االستيطانية من إخالئھم من منازلھم“ عطيريت كوھانيم”وذلك في محاولة لمنع جمعية 

عاما،  16الذي قام، قبل “ الوصي العام في وزارة القضاء”ويأتي ھذا االلتماس ضد من يطلق عليه 
دونمات إلى الجمعية االستيطانية دون إبالغ مئات  5بتحويل قطعة أرض تصل مساحتھا إلى 
 .الفلسطينيين الذين يعيشون عليھا بكثافة عالية

االستيطانية قد اتجھت إلى قضاء “ عطيريت كوھانيم”فإن جمعية “ ھآرتس”وبحسب صحيفة 
سنتين األخيرتين عشرات دعاوى إخالء إلى ما االحتالل إلخالء العائالت الفلسطينية، وقدمت في ال

 .تسمى محكمة الصلح االسرائيلية في القدس

عناصر الجمعية االستيطانية على “ حقوق”وصادقت محكمة الصلح المرة تلو المرة على ما يزعم أنه 
، حيث يؤكد محامو العائالت “الوصي العام“األرض، دون إجراء أي فحص للقرار األصلى لـ

 .”قرار الوصي العام كان خاطئا، ويتناقض مع القانون، ويجب إلغاؤه”ة أن الفلسطيني
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وتزعم الجمعية االستيطانية أنھا باتت مالكة لألرض ألن مھاجرين يھودا من اليمن سكنوا عليھا في 
 .1936وثورة  1929نھاية القرن التاسع عشر، وھجروھا في أعقاب ھبة البراق عام 

عية االستيطانية إلى المحكمة االسرائيلية، وعرضت وثائق تدعي أن توجھت الجم 2001وفي العام 
، ليسوا معنيين بمواصلة إدارتھا، وأن “الوقف”المسؤولين عن تلك األرض، التي وصفت بما يشبه 

 .الجمعية تطلب تعيينھا كمسؤولة عنھا بداعي أنھا ستعمل على إعادة ھذه األراضي لليھود

وفي إجراء سريع عين . “مسجل األوقاف“و“ الوصي العام”ة وأيد مطلب الجمعية االستيطاني
عطيريت ”القاضي، يعكوف تسيماح، من المحكمة المركزية االسرائيلية ثالثة من عناصر جمعية 

التي يعيش عليھا مئات “ أصحاب لألرض“كمسؤولين عن ھذا ، ما يعني عمليا كـ“ كوھانيم
 .اءات القضائيةالفلسطينيين، والذين لم يكونوا طرفا في اإلجر

بتحويل األرض إلى ملكية الجمعية االستيطانية، “ الوصي العام”وبعد وقت قصير من القرار، قام 
وبحسب الصحيفة فإن عددا من العائالت تم . التي بدأت بإجراءات قضائية إلخالء العائالت الفلسطينية

 .إخالؤھا من المكان بالقوة، وأخليت عائالت أخرى مقابل تعويض

بتحويل قطعة األرض للجمعية “ الوصي العام”د محامو العائالت الفلسطينية أن قرار ويؤك
الوقفية تتصل بالمباني التي أقيمت لصالح اليھود المھاجرين من ”االستيطانية غير قانوني، بداعي أن 

اليمن، وليس األرض نفسھا، وأن األرض في قلب سلوان ھي أرض ميرية، ما يعني أنه، بحسب 
 .”العثماني، ال يمكن تحويلھا إلى وقفية إال بأمر خاص من السلطان القانون

 

 

 

 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  


