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  القدس رسالة

 
 القدس مدينة ألخبار يومية نشرة

  والعلوم والثقافة للتربية الفلسطينية الوطنية اللجنة عن تصدر
  

  

 الليكود يحشد للتصويت اليوم على ضم الضفة والقدس.  

 العالم سيعترف بدولة فلسطين وعاصمتھا القدس: يلدرم.  

 عامان على اعتقال الطفولة... شادي فراح.  

 ميركا وإسرائيل من التصعيد بشأن القدسأردوغان يحذر أ.  

 قضية الشارع والوجدان بباكستان.. نصرة القدس.  

 التفريط بالقدس تفريط بمكة والمدينة: خطيب األقصى.  

 بيونغ يانغ تنتصر للقدس وتدعو لتجريد أميركا من الفيتو.  

  مواطنين من القدس 10قوات االحتالل تعتقل. 

 بالرصاص المعدني في أبو ديس مواطنين 7إصابة : الھالل األحمر. 

 للرئيس بالجملة ومكافآت طانيةاالستي البؤر من كبير عدد تبييض :تقرير 
 .القدس من مواقفه على ميركياأل

 العاصمة تختنق. 
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  الليكود يحشد للتصويت اليوم على ضم الضفة والقدس

  31/12/2017 -الجزيرة

بحشد التأييد لمشروع قرار بضم  إسرائيل الحاكم في الليكود شرع قادة في حزب
محتلة، وتنادى أعضاء مؤتمره العام إلى اجتماع ال القدسوالضفة الغربية في المستوطنات جميع

 .استثنائي من أجل المشاركة في التصويت الذي يصفونه بالتاريخي

وجاءت الدعوة بعد توقيع أكثر من تسعمئة من األعضاء على عريضة تطالب بعقد المؤتمر، ولترسيخ 
 .القدس بشأن دونالد ترمب قرار الرئيس األميركي

، في إشارة إلى "ھم يكتبون عن السيجار ونحن نكتب التاريخ"وينعقد المؤتمر مساء األحد تحت شعار 
 .الذي تالحقه تحقيقات بشبھات الفساد بنيامين نتنياھو أن الھدف ھو دعم زعيم الحزب رئيس الحكومة

وطبقا للوائح الحزب فإن على ممثلي حزب الليكود في الحكومة والكنيست العمل على ترجمة أي 
 .قرار تتبناه اللجنة المركزية للحزب إلى قانون

بق أن حزب الليكود يمكن وكانت مراسلة الجزيرة في القدس نجوان سمري قد أوضحت في وقت سا
  .الكنيست أن يمرر ھذا القرار ليتم التصويت عليه في

  

القدسالعالم سيعترف بدولة فلسطين وعاصمتھا : يلدرم  

  30/12/2017وكالة األناضول . الجزيرة

 اليوم السبت إن العالم كله سيعترف قريبا بن علي يلدرم قال رئيس الوزراء التركي
 .الشرقية، وبھذا ستنتھي ھذه األزمة بالكامل  القدسوعاصمتھا فلسطين  بدولة

، قال يلدرم إن ذلك ال إلسرائيل اعتبار القدس عاصمة  دونالد ترمب  وعن قرار الرئيس األميركي
ة، وجميع الدول المتقدمة حول العالم، فكل الدول اإلسالمي"يمكن أن يتحقق بفرض األمر الواقع، 

  ".والتي تتصرف بحكمة، توحدت ورفضت ھذا القرار المتغطرس

العالمان اإلسالمي والمسيحي، واإلنسانية جمعاء، دافعوا عن القضية المشروعة "وأضاف 
  ".للفلسطينيين، والمستمرة منذ سنوات

حيث   تلقينا خبرا سارا،"، قال يلدرم واشنطنو  أنقرة  وبخصوص تسوية أزمة تأشيرات الدخول بين
واطني البلدين، وبذلك انتقلت القيود المفروضة على منح تأشيرات الدخول لم تركيارفعت أميركا و

  ".العالقات خطوة إلى األمام نحو التطبيع
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قلنا إننا لن نكون طرفا في التوتر والصراع والجدل، وسنزيد من صداقاتنا ونقلل من "وأضاف 
  ".عداواتنا، غير أنه إذا حدث تطور يتعارض مع المصالح القومية لتركيا فإننا نقوم بما يلزم

أعلنت السفارة األميركية لدى أنقرة استئناف خدمات منح تأشيرات الدخول وأمس األول الخميس، 
بشكل تام، وھو ما أعقبه إعالن مماثل من قبل   الواليات المتحدة األميركية للمواطنين األتراك إلى

  .السفارة التركية لدى واشنطن

  .إيجه ھو بحر الصداقة بين البلدينأن  ، أشار يلدرم إلىاليونان وبخصوص العالقات مع

وعن التشكيالت والجزر الصخرية التي لم تحدد ملكيتھا في تفاھمات البلدين، قال إن اليونان سترتكب 
  .خطأ كبيرا في حال وجود أطماع لھا في ھذه الجزر

من إذا كان ھناك "وأكد أن بالده ليست لديھا أي أطماع في أراضي دولة أخرى، وأضاف في المقابل 
  ".له أطماع بأراضينا فإننا سنجعل العالم يضيق عليه

يُذكر أن تركيا تطالب اليونان باالنسحاب من مجموعة جزر صغيرة في بحر إيجة بين البلدين، وتقول 
ما أدى إلى وصول البلدين إلى حافة االشتباك في  بال مسّوغ، وھو إن اليونان استولت عليھا

  .1996كانون الثاني /يناير

  

  عامان على اعتقال الطفولة... فراح شادي

  30/12/2017القدس . ھبة أصالن. الجزيرة

توصف  الثالث األخير من اعتقال يقضيه في مؤسسة إسرائيلية يدخل الطفل المقدسي شادي فراح عامه
 .1948بالشمال الفلسطيني المحتل عام " طمرة"بأنھا لرعاية األحداث في مدينة 

، 2015كانون األول /ديسمبر 30  في  الزعتري وزميله أحمد) عاما 14(ح أدانت محكمة إسرائيلية فرا
  .وفق توصيف المحكمة)" كاكينس(التسبب بأذى فادح باستخدام آلتين حادتين "بمحاولتھما 

تبدي والدة شادي فريھان فراح قلقا شديدا على ابنھا الذي يعاني من مشاكل بالدم وأصيب بوعكة 
صحية مؤخرا، ولكثرة تعلقھا به تحتفظ بقميصه األسود وربطة العنق الحمراء وقميصه الذي صغر 

ألداء  للمسجد األقصى  قبل توجھه على جسد كبر قبل أوانه، فشادي لم يرتده إال فجر عيد األضحى،
  .بين عائلته صالة آخر عيد قبل االعتقال

، ولم يعد لل ُخطف من حضن والدته ورعايتھاقبل أيام أمضى شادي عامين مفصليين من حياة طفل مد
  .وب الخيلفي النادي المحلي وال حتى رك الرياضة يمارس ھواياته في رقص الدبكة الشعبية، وال

    للوقت ثمن
عامان مرا حاول فيھما التأقلم على حياة لم يخترھا، قاده إليھا ذنب لم يقترفه، فھو يقضي وقته في 
ممارسة بعض التمارين الرياضية التي حولت جسده إلى قوام شاب بالغ بعضالت بارزة، لكنه لم ينس 
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، وارتياد الحصص الدراسية داخل القرآن الكريم  مھاراته بالرسم وكتابة المذكرات اليومية وحفظ
  .المؤسسة التي تدرس المنھاج اإلسرائيلي

، تصرفاته أمست ككبير بالغ خشن، وقوي بين شادي الطفل القاصر وشادي الرجل مشاعر مختلطة
، "ماما"للدرجة التي تجعله يمتنع عن إطالة فترة حضن والدته له عند الزيارة، ولم يعد يريد مناداتھا 

، فالطفل لم يعد طفال، وبات يعيش دورا غير دوره الطبيعي، كما "يما"منھا   ويطلب منھا أن تستبدل
 .نت للجزيرة تصف والدته في حديث

لعل ظروف الحياة داخل مؤسسة رعاية األحداث اإلسرائيلية، تجعلھا ال تختلف عن ظروف معتقالت 
بل ربما ھي أسوأ، حيث يقضي شادي محكوميته على سرير  األسرى وإن اختلفت التسمية وُجّملت،

  .حديدي، في غرفة تخنقھا رائحة رطوبة كريھة

تجمع أروقة المؤسسة التي تنتشر فيھا أجھزة المراقبة األحداث ممن اتھموا بارتكاب جرائم أمنية 
واللقطاء وجنائية على حد سواء، فشادي يقضي محكوميته مع اللصوص وتجار المخدرات ومتعاطيھا 

  .وغيرھم من أصحاب السوابق

يخشى ذوو فراح  وجود شادي وأقرانه في مؤسسة يزعم أنھا ترعاھم مع ھؤالء وأغلبھم إسرائيليون
وتغذية عقولھم بأفكار  عمليات غسل دماغ خاصة بتعمد استخدام اللغة العبرية لقدسوغيره من أطفاال

  .إسرائيلية لتشويه مقومات الشخصية الوطنية في نفوسھم

وتبدأ . لكن ما يعزي قلب والدة شادي ھو تمكنھا من احتضان طفلھا عند الزيارة األسبوعية اليتيمة
بحاجز   العنصري شمال القدس حيث تقطن العائلة، مرورا جدار الفصل  خارج الزيارة ببلدة كفر عقب

العسكري وما فيه من إھانة وتفتيش وصوال للمؤسسة بمسيرة ثمان ساعات ذھابا وإيابا للقاء  قلنديا
  .دقيقة 40 االبن في زيارة ال تزيد عن

    ثبات ورؤية
نه التحقيق معه عند اعتقاله إال بوجود محاميه، وينتظر الطفل شادي طفل جريء رفض رغم صغر س

انقضاء ما تبقى له من حكم، ليواصل إكمال دراسته الثانوية، ويلتحق بالجامعة وينخرط في سوق 
  .أثناء فترة حبسه العمل لمساعدة أھله وتعويضھم عن خسارتھم المادية

حادة فتريد أن يعود إلى حضنھا، " برد نزلة"من  أما األم التي قابلناھا وطفلھا ھناك في طمرة يعاني
محيطھا العائلي فتكمل له تعليمه، وتنسيه تجربة االعتقال وظروفھا الصعبة، وقد بدأت بتھيئة 

  .لمساعدتھا في إعادة دمج شادي بحياته الطبيعية

األم تناسي أسبوع التحقيق الذي قضاه طفلھا في معتقل  ال تستطيع  ورغم قرب انتھاء محكومية شادي،
المسكوبية، وكيف أحضروه إلى المحكمة وقد عوقب بحلق شعره ألنه لم يستسلم ألوامر ضابط 

عليه الضابط ليعترف بذنب لم يقترفه من خالل إدخال معصم يده كامال  التحقيق، وال كيف كان يضغط
  .في فمه، وغيرھا من أساليب الضغط
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  أردوغان يحذر أميركا وإسرائيل من التصعيد بشأن القدس

  30/12/2017. وكالة األناضول

من اتخاذ خطوات وإجراءات  إسرائيلو الواليات المتحدة رجب طيب أردوغان حذر الرئيس التركي
 .القدس بشأن قضية جديدة من شأنھا تصعيد التوتر

السنوي الذي انطلقت فعاليات نسخته " أكنا- ماس"الجمعة إلى مؤتمر  أمس جاء ذلك في رسالة بعثھا
 .األميركية، ويعد أكبر مؤتمر للمسلمين في أميركا والغرب شيكاغوبمدينة 16الـ

بشأن القدس يظھر مجددا  األمم المتحدة إن النصر الذي تحقق في منظمة"وقال أردوغان في رسالته 
 ."أھمية التضامن والتحرك المشترك لتحقيق األھداف

لطرحه من أجل  تركيا للقرار الذي بادرت الجمعية العامة لألمم المتحدة دولة في 128وأشار إلى دعم 
 .إلغاء قرار الرئيس األميركي دونالد ترمب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل

  
إن ھذا النجاح ھو بمثابة نقطة تحول بالنسبة للنضال من أجل الحق والعدالة والحرية، "وقال أردوغان 

 ."شراؤھا باألموال وھو نصر للوحدة والتضامن والتكاتف، وقد أثبت للعالم أن ھناك قيما ال يمكن

القدس مدينة عزيزة على قلوبنا، وال يمكن التضحية بھا في سبيل حسابات المصالح، فھي قرة "وتابع 
عين المسلمين وكرامتھم وخطھم األحمر، وينبغي على العالم اإلسالمي أن يدرك من اآلن فصاعدا 

 ."قوته الحقيقية

منظمة أجل القدس بصفتھا رئيسة الدورة الحالية لـ ستواصل كفاحھا من"وأكد الرئيس التركي أن بالده 
 ."ستيقاظ المسلمينوسيلة لنھوض وا"، معربا عن أمله في أن يكون ھذا األمر "التعاون اإلسالمي

الوقوف في وجه المحاوالت الرامية إلى التغلغل وزرع الخالف بين المسلمين "على ضرورة  وشدد
 ."الذين يمكنھم تجاوز جميع التحديات عندما يكونون كـالبنيان المرصوص

أن ، و"يواجھون اليوم اختبارات ومخاطر وتھديدات جديدة"كما نبه إلى أن مسلمي الواليات المتحدة 
  .أكنا السنوي سيكون مفيدا لمناقشتھا-مؤتمر ماس

  

  قضية الشارع والوجدان بباكستان.. نصرة القدس

 29/12/2017. راولبندي- براء ھالل. الجزيرة

، ال يزال كشمير بعد أكثر من خمسين عاما من نزوحه عن أرضه التي ولد وترعرع فيھا في جبال
فھو يعرف ماذا يعني اغتصاب  القدس الحاج محمد فيضان مسكونا بالنضال والجھاد في سبيل استعادة

  .الوطن وانتھاك الحقوق وتشريد األھالي واستيالء الغرباء على الديار
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في راولبندي اليوم الجمعة للمشاركة في " لياقت باغ"اصطحب الحاج فيضان بنيه وحفدته إلى حديقة 
في نفوسھم أنه مھما اختلفت المسميات فالقضية واحدة سواء  اعتصام حاشد ألجل القدس، وليزرع

 .كانت في كشمير أو فلسطين

وعن مكانته كأولى القبلتين وثالث أقدس مقدسات  قصىالمسجد األ يحدث المسن فيضان أحفاده عن
  .المسلمين في العالم

لھم أن المسلمين يرزحون تحت االحتالل الصھيوني الذي يحاول طمس معالم المدينة  ويروي
  .رغم وقوف العالم كله ضد مطامعه الخبيثة له وتھويدھا واتخذھا عاصمة

لم تتوقف   إلسرائيل اعترافه بالقدس عاصمة دونالد ترمب  ومنذ أن أعلن الرئيس األميركي
  .االحتجاجات العارمة في جميع المدن الباكستانية الكبرى مثل الھور وكراتشي والعاصمة إسالم أباد

وشھد حشد اليوم مشاركة عشرات اآلالف قدموا من كل حدب وصوب إلى وسط راولبندي، حيث بدأ 
جمعة بحضور من مختلف الجھات الرسمية واألحزاب السياسية والجماعات االعتصام قبيل صالة ال
  .الدينية والفعاليات الشعبية

    نبض األمة
حزب الرابطة وجماعة الدعوة و باكستان وقد شارك في الحشد ممثلون عن مجلس دفاع

اعتبار  قرار الرئيس األميركي  رفضوجمعية أنصار األمة، و ألقيت خطابات وكلمات تؤكد  اإلسالمية
 .القدس عاصمة إلسرائيل

إنه يخرج مع جميع أبنائه وأحفاده في المظاھرات األسبوعية لدعم القضية   نت  للجزيرة ويقول فيضان
لتي التي توحد نبض األمة وتجمع الشعب حين تفرقه الخالفات السياسية ا"الفلسطينية في باكستان فھي 

  ".تغدو أمام ھذه القضية أحداثا عابرة

ومثل فيضان، أكد المشاركون دعمھم لنضال المقدسيين وصمودھم في وجه المطامع والسياسات 
اإلسرائيلية، ومؤازرة الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة، وسط التكبير والتھليل 

  .والتضامن مع القدس وأھلھا

احتشد فيه الشبان والشيوخ واألطفال من شتى األعمار ورفعت  حيث ميدانوأقيمت صالة الجمعة في ال
  .األعالم والرايات الفلسطينية وصور كبيرة للمسجد األقصى المبارك وقبة الصخرة

وأكد أمير . لفلسطين وحمل المشاركون الفتات بالعربية واإلنجليزية تؤكد أن القدس عاصمة أبدية
جماعة الدعوة الشيخ حافظ سعيد في خطبة الجمعة وقوف الشعب الباكستاني إلى جوار الشعب 

  .الفلسطيني

    تنسيق المواقف
القرار "على التراجع عن  الواليات المتحدة إجبار ودعا حكومة باكستان إلى لعب دور فعال في

عسكرية في العالم  كأقوى قوة"، واالنصياع لإلرادة الدولية، انطالقا من دور باكستان "الظالم
اإلسالمي، وباعتبارھا الدولة التي قامت على أساس اإلسالم وما يوجبه عليھا ھذا األمر من منع تھويد 

 ".مدينة القدس
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ودعا رئيس جمعية أنصار األمة الشيخ فضل الرحمن خليل إلى تشكيل مجلس موحد ينھض بشأن 
انية والمؤسسات الدولية تنسيق الفعاليات القدس والقضية الفلسطينية ويتابع مع الحكومة الباكست

  .واألنشطة والمواقف

  .وقد استمرت المظاھرة الحاشدة حتى غروب الشمس وسط دعوات إلى إقامة ھذه األنشطة بشكل دائم

أكد للجزيرة نت أنه سيشارك مع أحفاده في أي نشاط مقبل لدعم   فيضان ورغم تقدمه في العمر، فإن
  ".الشعب الفلسطيني أنھم ليسوا وحدھم وأن األمة من ورائھم لتوجيه رسالة إلى"القدس، 

وليست التظاھرات وحدھا ھي آلية فيضان للتعبير عن حبه للقدس إنما يعلق في بيته خريطة كبيرة 
ال يتمكن المحتل من تزوير التاريخ والجغرافيا لھذه "لفلسطين وصورا للقدس والمسجد األقصى، حتى 

  ".األرض المقدسة

  

  التفريط بالقدس تفريط بمكة والمدينة: ألقصىخطيب ا

  29/12/2017. الجزيرة

اسية التي تمس المبارك اليوم كل الحلول السي األقصى رفض خطيب الجمعة في
، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيدافع عنھما ويواجه غطرسة االحتالل والمسجد الشريف القدس بمدينة

 .بكل ما يستطيع

في الخطبة التي حضرھا نحو أربعين ألف مصل بعد استعراضه لفضائل - عكرمة صبري  وقال الشيخ
وحدة واحدة وال مجال للفصل بينھا  فلسطينإنھما و - والسنة النبوية  القرآن الكريم  األقصى والقدس في
 .أو التفريط بأي منھا

ورفض كل الحلول المطروحة والساعية إلى إيجاد عاصمة لفلسطين بعيدا عن القدس، في إشارة إلى 
) شمال القدس(أو بيت حنينا ) شرق القدس(وأكد أن القبول ببلدة أبو ديس . ما ينشر حول صفقة القرن

  ".المدينة المنورةو مكة وأي تفريط بالقدس تفريط بـ"عاصمة ھو تفريط بالمدينة المقدسة 

موضحا أن حدود القدس قديما كانت السور وما بداخله " عدواني"ووصف مثل ھذا المخطط بأنه 
وسعت المدينة نتيجة التزايد السكاني الطبيعي في جھاتھا وخاصة المسجد األقصى وكنيسة القيامة، ثم ت
  .األربع وباتت كل بلداتھا وأحيائھا جزءا منھا

، قال خطيب إسرائيل يوم السادس من الشھر الجاري المدينة عاصمة  ونالد ترمبد  وتعليقا على اعتبار
مشددا على أن الرئيس " ني وغير إنسانيھذا قرار وادعاء باطل وتعسفي وغير قانو"األقصى 

  .األميركي ليس صاحب الصالحية ليقرر ذلك

سواء  انتقد صبري عدم اتخاذ األنظمة العربية واإلسالمية أي إجراءات عملية تجاه القرار األميركيو
  .وحتى استدعاء سفراء واشنطن في ھذه البلدان.. قطع العاقات السياسية أو التجارية
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اقف الشعب وتحركھم الفوري لرفض قرار ترمب، مؤكدا أنھم لم ييأسوا ولم يقنطوا لكنه أشاد بمو
  .بسبب تخاذل أنظمتھم، ويتمسكون بحقھم والشرعي والعقائدي ولن يتنازلوا عن مدينتھم المقدسة

بعد (ورب ضارة نافعة إذ أصبحت القدس .. لن يضيع حق وراءه مطالب"وأضاف خطيب األقصى 
  ".عالم كلهحديث ال) قرار ترمب

وأكد أن تلك المدينة طردت جميع الغزاة عبر التاريخ وھي عصية على االستسالم، داعيا وقد أّمن 
 ".بالسواد )األميركي(اللھم جلل البيت األبيض "بعده المصلون 

التي تم شطبھا في تسريبات ما أطلق عليه صفقة القرن، أكد صبري أن ال  الالجئين حول قضيةو
وإن مات الكبار فالصغار من أھل فلسطين لن "رغم محاوالت التفريط به، مؤكدا أنه تفريط بھذا الحق

  ".ينسوا قضيتھم وحقھم في العودة

المسجد الشريف بعدة رسائل كانت أوالھا لألسرى مشيدا بصمودھم، ومؤكدا أن جميع  وتوجه خطيب
وذكر على وجه الخصوص . اإلسرائيلية بحقھم باطلة وغير قانونية القرارات التي تصدرھا المحاكم

  .مبرقا لھا بالتحية عھد التميمي  الطفلة

ودان الشيخ بشدة مالحقة االحتالل للصحفيين واالعتداء عليھم واعتقالھم، مؤكدا أن كل من بات 
  .يخالف سياسة االحتالل يتھم بالتحريض

إلى المخاطر المحدقة باألقصى  -وھو أيضا رئيس الھيئة اإلسالمية العليا-ونبه صبري 
واستمرار االعتداءات عليه ومحاولة أداء طقوس دينية بداخله، مشددا على أن الشعب   المبارك

  .الفلسطيني وأھل القدس سيستمرون في الدفاع عنه ولن يتنازلوا عن شبر منه

خطبة وصالة الجمعة الرابعة من المسجد   بث مباشر  ونقلت صفحة القدس بموقع الجزيرة نت في
  .األقصى بعد قرار ترمب

  

  بيونغ يانغ تنتصر للقدس وتدعو لتجريد أميركا من الفيتو

  29/12/2017. نيوزويك

األخير بنقل سفارة بالده   الد ترمبدون  قرار الرئيس األميركي كوريا الشمالية شجبت
، ذلك القرار الذي أثار جدال واسعا وأعاد إسرائيلواعتبارھا عاصمة  القدس إلى

كما دعت بيونغ يانغ إلى تجريد واشنطن من حق النقض . إلى النقاش  األمم المتحدة  إصالح موضوع
 ).فيتو(

صحيفة رودونغ سينمون  انتقدت في تعليق نشرته أمس الخميس  بيونغ يانغ  إن نيوزويك يفةوقالت صح
بالشرق األوسط، وبالخصوص قرار  الواليات المتحدة  الناطقة باسم حزب الشعب الحاكم بشدة تدخل

ترمب بشأن القدس الذي أثار غضب المناصرين إلقامة دولة فلسطينية تقول كوريا الشمالية إنھا 
  .تساندھا
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الواليات المتحدة التي تتحرش بالسالم بصورة بشعة وتفتح باب حرب "وقالت الصحيفة الكورية إن 
  ".دمرة في الشرق األوسط ال يحق لھا أن تتحدث عن السالم واألمن الدوليينم

مشيرة إلى " بيث على األمم المتحدة والعالمتحاول بسط ھيمنتھا مثل سرطان خ"  واشنطن وأضافت أن
  ".لن تستطيع التھرب من العزلة واالنفضاح أمام العالم) واشنطن(اإلمبريالية المتغطرسة "أن 

الذي عجز عن اتخاذ قرار ضد رغبة واشنطن اتخذ قرارات عديدة  وعلقت نيوزويك بأن مجلس األمن
إنه "، وھو ما ردت عليه رودونغ سينمون بقولھا بمعاقبة كوريا بسبب برنامجھا النووي والصاروخي

ية يقوم بھا عضو بعدما دمرته أفعال اعتباط مجلس األمن  آن لألمم المتحدة أن تدرك ضرورة إصالح
  .األميركي الفيتو في إشارة إلى" واحد

دولة  128ة بحدة بعد تصويت وأشارت نيوزويك إلى أن ترمب مثل كوريا الشمالية انتقد األمم المتحد
مقابل تسع ضد قراره، ولكن انتقاداته انصبت على معاداة المنظمة إلسرائيل وما قال إنه عدم فاعليته 

  .البيروقراطية  بسبب

وسط  1948وعقدت الصحيفة مقارنة بين نشأة كل من إسرائيل وكوريا الشمالية المتشابھة عام 
وتملكھما فيما بعد أسلحة نووية، مشيرة إلى الصالت  الحرب الباردة  حروب مدمرة، واستفادتھما من

  .القوية بين بيونغ يانغ وبعض المجموعات الفلسطينية المناضلة

  

  مواطنين من القدس 10قوات االحتالل تعتقل 

  وفا 2017-12-31دس عاصمة فلسطين الق

من  9مواطنين من مدينة القدس المحتلة، بينھم  10 اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األحد،
 .بلدة العيسوية

محمد منصور محمود، وحازم : وأفاد مراسلنا، بأن قوات االحتالل اعتقلت من العيسوية، كال من
سليمان مصطفى، وفؤاد محمد مصطفى، وعبد الحي داري، وإسماعيل يوسف محيسن، وسيم أبو 

  .لطبيبين نضال عليان، وبالل عليانسنينة، ومحمد عليان، إضافة إلى ا

  .كما اعتقلت تلك القوات الشاب باسل مصطفى أبو عيد من بلدة بّدو شمال غرب القدس المحتلة

  

  مواطنين بالرصاص المعدني في أبو ديس 7إصابة : الھالل األحمر

  وفا 2017-12-30رام هللا / القدس عاصمة فلسطين

إصابة سقوط والغاز المسيل للدموع،  23ف بالمطاط ومواطنين بالرصاص المعدني المغل 7أصيب 
 .في مواجھات اندلعت، اليوم السبت، مع جيش االحتالل في بلدة أبو ديس شرق القدس
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وأفادت مصادر طبية في الھالل األحمر، بأن سيارة اسعاف تابعة لھا، أصيبت برصاص حي، أثناء 
  .وجودھا في المنطقة لمعالجة المصابين

  

 من مواقفه على ميركياأل للرئيس بالجملة ومكافآت االستيطانية البؤر من كبير عدد تبييض :تقرير
  القدس

  30/12/2017 -المكتب الوطني -PNN/رام هللا

في تطور الفت أصبح واضحا أن سلطات االحتالل االسرائيلي تعمل على تبيض البؤر االستيطانية 
بؤرة استيطانيةعلى  14ت ساھمت في بناء بدل إخالئھا ، حيث كشفت مصادر عبرية ان ھذه السلطا

وتكشف طرق بناء . 2011، دون إعالن رسمي، منذ العام 17األقل معروفة لإلدارة المدنية من اصل 
البؤرة االستيطانية مدى دقة التخطيط والتنفيذ، إذ يتم إقامتھا على أرض صادرتھا سلطات االحتالل 

. عليھا وتبييضھا وتوسيعھا الحقًا دون مشاكل قضائيةوليست أرًضا بملكية خاصة، لتسھيل الموافقة 
ومن جملة المساھمات التي تقدمھا السلطات اإلسرائيلية، وفق تقارير متطابقة تصدر عن اكثر من 

االستيطانية اإلرھابية إليھا، وتظھر طريقة “ شبيبة التالل”مصدر اسرائيلي نقل عناصر منظمة 
فحص الصور الجوية واختيار المكان بدقة، وليس عن طريق  إنشائھا كيف تم التخطيط لھا عن طريق

، ليتم تبييضھا الحقًا، وفي أغلب األحيان تكون ھذه “أرض دولة”الصدفة، إذ يتم اختيار ما يسمى 
ثالثة من البؤر االستيطانية ھي بؤر مأھولة وتشكل أحياء من . األراضي مھملة، لكن مساحتھا كبيرة

 .مستوطنات مثبتة ومبيضة

بؤرة استيطانية على أساس مشاريع وحقول زراعية، تبين فيما بعد أنھا تستخدم للسكن  11قيمت وأ
، ″387التلة ”ومولت حكومة االحتالل إقامة بؤر استيطانية بطرق غير مباشرة، مثل بؤرة . الدائم

ى تأھيل ، التي تھدف، وفق السجالت الرسمية االسرائيلية ، إل“ھروعيه ھعيفري”التي أقامتھا جمعية 
،وتحصل الجمعية على تمويل ثابت من وزارة التربية والتعليم بقيمة مئات آالف “شبيبة التالل”

الشواقل سنويًا، أي أن الوزارة بشكل أو بآخر مولت إقامة ھذه البؤرة االستيطانية، والتي باتت 
 .الجمعية تطالب بتبيضھا وشق الشوارع إليھا

إلسرائيلي يؤاف غاالنت أن حكومته تخطط لبناء مليون وحدة فيما أعلن وزير اإلسكان والبناء ا
 20استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، خالل األعوام العشرين المقبلة وأن نسبة 

ولن يشمل حدود القدس الحالية، بل مناطق فيما أسماه . منھا ستقام في مدينة القدس% 30إلى 
وغوش ) شرق القدس(معاليه أدوميم ”، مثل مستوطنات “الغربية مشروع القدس الكبرى والقدس”

والقدس الكبرى مشروع .“)شمال(وعناتوت ) شمال غرب(وجفعات زئيف ) جنوب(عتصيون 
إسرائيلي يھدف إلى ضم مستوطنة معاليه أدوميم الواقعة شرق مدينة القدس المحتلة وإحدى أكبر 

حتى “ القدس الشرقية”ألف دونم تمتد من أراضي  12ى مستوطنات الضفة، إلى المدينة واالستيالء عل
وبدأ غاالنت ترويج خطة . ، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة عن وسطھا)شرق(البحر الميت 

بناء استيطانية كبيرة في مدينة القدس، تشمل بناء ثالثمئة ألف وحدة سكنية، فضال عن تجھيز بنى 
ويدعم غاالنت خطة لوزير البيئة عن . جارية وغيرھاتحتية تتعلق بالنقل والمواصالت ومناطق ت

زئيف الكين لفصل األحياء العربية بالقدس عن المدينة، وتطبيق السيادة اإلسرائيلية ) الليكود(حزب 
 .على المستوطنات
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وفي القدس صادقت لجنة التنظيم والبناء التابعة لبلدية االحتالل في القدس، على مشروع توسيع 
جنوب القدس المحتلة، على حساب أراضي قرية الولجة الفلسطينية حيث تمت  “جيلو”مستوطنة 

وحدة استيطانية جديدة، وستمنح تصاريح البناء التي تھدف إلى توسيع  300المصادقة على بناء 
وحدة  114ستمنح “ جيالت تسيون”: إلى ثالث جمعيات استيطانية للحريديم ھي“ جيلو”مستوطنة 
كريات ”وجمعية ) أبنية 3(وحدة استيطانية  117ستمنح “ أور وبرخا”جميعة و) أبنية 3(استيطانية 

 .(مبنيان(وحدة استيطانية  46“ ميلخ

فبعد قرار رئيس . في الوقت نفسه تتواصل مكافآت حكومة االحتالل للرئيس االمريكي دونالد ترامب 
حديقة التي تم افتتاحھا ، اطالق اسم الرئيس االمريكي دونالد ترامب على ال“ كريات يام “ مستوطنة

يأتي وزير المواصالت، يسرائيل كاتس، ليصادق على توصيات لجنة األسماء في شركة القطارات، 
بإطالق اسم الرئيس األميركي على مشروع استيطاني في القدس المحتلة، حيث سيطلق اسمه على 

يأتي ذلك . وم ساحة البراقمحطة القطار األرضي والھوائي التي ستقام في القدس القديمة ، على تخ
لالحتالل اإلسرائيلي، وعزمه نقل سفارة “ عاصمة”بعد قرار الرئيس االميركي االعتراف بالقدس 

 . بالده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة

مليار شاقل ، وستعلن مشروعا  2.5وتقدر الخطة النھائية للمشروع االستيطاني بتكلفة مقدارھا 
بساحة البراق، وما “ ھأوما”األرض طوله ثالثة كيلومترات يربط محطة وطنيا،تشمل نفقا تحت 

 1967الذي أقيم على أنقاض حارة الشرف الذي دمر وھجر أھله في حرب “ الحي اليھودي”يسمى 
التي سيتم بناؤھا عند “ سيتي سنتر”مترا تحت سطح األرض، محطة  52وبناء محطتين على عمق 

بالقدس القديمة ، “ الحي اليھودي”في “ كاردو”بالقرب من  تقاطع شارعي الملك جورج ويافا،
 28وسيكون النفق والمحطتان استمرارا لخط القطار السريع بين تل أبيب والقدس، الذي سيستغرق 

بجوار ما “ حومة”ومحطة “ مودعين”دقيقة فقط، من خالل مطار بن غوريون ومحطة مستوطنة 
 .في مدخل القدس“ مباني األمة”يسمى 

السياق تستمر اإلدارة األمريكية في تنفيذ قرارھا بنقل سفارتھا للقدس المحتلة ، حيث كشفت  وفي
في القدس المحتلة، تمھيًدا لنقل السفارة “ دبلومات”المعطيات عن شراء الحكومة األمريكية فندق 

مؤقت لحين  بالقدس، بشكل“ األرنونا”وسيتم نقل السفارة إلى الفندق الواقع في حي . األمريكية إليه
ووفقا لمصادر عبرية ، فإن قسم التخطيط في بلدية . االنتھاء من إنشاء البناء المخصص للسفارة

االحتالل، صّدق على مخطط ھندسي إلنشاء مبنى خاص بالسفارة األمريكية بالقدس، يشتمل على 
 .غرف محصنة، وملجأ وجدران أمنية محيطة به

االدارة االميركبة بالقانون الدولي رفضت وزارة وفي موقف يعكس مدى استھتار أطراف في 
الخارجية في واشنطن طلب سفير بالدھا في تل أبيب دافيد فريدمان شطب مصطلح االحتالل في 
المراسالت والوثائق الرسمية الصادرة عن الواليات المتحدة األميركية لإلشارة إلى الضفة الغربية أو 

وطالب السفير وزارة الخارجية في بالده بالتوقف عن .1967األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
في الوثائق الرسمية لإلشارة إلى الضفة الغربية وقال فريدمان انه يتعين على “ محتلة”استخدام كلمة 

بدال من “ أراضي الضفة الغربية”وزارة الخارجية استخدام الوثائق الرسمية بمزيد من الحياد مثل 
ريدمان قد دعا في الماضي إلى تثبيت وجود إسرائيل في الضفة الغربية، وكان ف. “األراضي المحتلة”

من األراضي في الضفة % 2، فإسرائيل ال تمتلك سوى “احتالل مزعوم”يدور الحديث عن “ قائال 
 .”الغربية
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مليون شيكل  60وعلى صعيد الكنيست االسرائيلي فقد اتخذت لجنة المالية عدة قرارات تشمل تقديم 
تطوير “مليون شيكل ھبات 38و “ عميحاي”مليون شيكل القامة مستوطنة  20ت منھا للمستوطنا

 117فيما خصصت اللجنة . وخصصت اللجنة مليوني شيكل لالستيطان في الخليل“استيطاني للشباب
للقدس “ التطوير السياحي واالقتصادي ”بھدف ما يسمى “ شؤون القدس”مليون اضافية لوزارة 
 . ”ارث يھودي”انھا وتطوير مواقع توصف ب

في الوقت نفسه تم كشف النقاب عن دفع مجالس استيطانية ماليين الشواكل خالل السنوات االخيرة من 
االستيطانية، “ امناه”خالل مناقصات اعدت وفق معايير محددة ال تنطبق على احد اال على حركة 

حركته ، كحركة  زئيف حبير احد كبار المستوطنين يعرض“ امناه”واتضح ان رئيس حركة 
وھدفھا العمل على استيطان “ بنياتي بار امناه”استيطانية لكن من الناحية العملية شركة بناء تارية 

 مليون يھودي في الضفة الغربية ،

في مرات متتالية اذ شاركت باقامة مواقع استيطانية عشوائية منھا ما “ القانون”وتجاوزت الحركة 
تورطت في قضايا توقيعات مزورة على وثائق وعلى بيانات كاذبة اقيم على ارض فلسطينية خاصة و

تنقل لھا اربعة مجالس استيطانية في المناطق الفلسطينية “ انشطة غير قانونية”، ورغم تورطھا في 
امواال بماليين الشواكل وحتى عندما “ مطيه بنيامين، جبل الخليل وشمرون/ غوش عتصيون”المحتلة 

السباب ايدولوجية او اقتصادية تجد “ امناه”مؤسسات استيطانية منافسة يتوجه المستوطنون الى 
 .المجالس االستيطانية االربعة المذكوره سبال الستمرار الدعم المالي لھا فقط

رئيس حكومة االحتالل وفي مسعى منه لكسب تأييد المستوطنين في معركته مع الشرطة االسرائيلية 
العون للمستوطنين، فبعد يوم واحد من اجتماع رئيس حكومة  وفضائح الفساد ال يتررد في مد يد

االحتالل، بنيامين نتنياھو، مع حاخامات من الصھيونية الدينية، صادقت الحكومة االسرائيلية على 
“ منحة أمنية”وجاء أن المبلغ الذي صادقت عليه يشتمل على . ميلون شيكل للمستوطنات 40تحويل 
طات المحلية للمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، مليون شيكل للسل 34.5بقيمة 

وبموجب القرار الحكومي فإن وزارة .مليون شيكل إلقامة مراكز إسعاف أولي 5.5يضاف إليھا 
 .المالية ستعمل على تحويل الميزانية بشكل فوري

بنيامين نتنياھو، أن  وفي عرض من عروضه المسرحية السخيفة اقترح رئيس الحكومة اإلسرائيلية،
للزائرين والحجاج المسيحيين إلى القدس المحتلة، في رسالة بثت عشية “ المرشد السياحي”يقوم بدور 

عيد الميالد وعقب اعتراف الرئيس األميركي، دونالد ترامب، بالمدينة المقدسة عاصمة لالحتالل 
الميالد ووراءه القدس المحتلة،  عشية عيد“ تويتر”وظھر نتنياھو في شريط مصور على .اإلسرائيلي

، “عيد ميالد مجيد من القدس عاصمة إسرائيل”ووصف إسرائيل في ھذه الرسالة، التي كان عنوانھا 
بالمئة من السكان، وذكر نتنياھو أسماء عدة أماكن للزائرين  2بأنھا مالذ ألقليتھا المسيحية، التي تمثل 

التي يسير فيھا الزائرون ”ھد في مدينة بيت لحم المحتلة، المسيحيين في إسرائيل، من بينھا كنيسة الم
بالنسبة للذين يأتون إلسرائيل سوف ”: وقال. المسيحي-على خطى المسيح وأصل تراثنا اليھودي 

 في حقيقة األمر سأكون مرشدكم في ھذه الجولة السياحية. أصطحبكم في جولة سياحية

استثمار قرار الرئيس االميركي االعتراف بالقدس  وفي مشھد يعكس اندفاع اليمين االسرائيلي نحو
، للمشاركة في اجتماٍع “الليكود”المحتلة عاصمة السرائيل كشفت المعلومات عن توجه قيادة حزب 

عام للتصويت على مشروع قانون يستھدف ضم الضفة الغربية والقدس المحتلتين إلى الدولة العبرية، 
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أعضاء الحزب وقعوا على طرح المشروع على جدول  من 900وذكرت مصادر إسرائيليّة، بأن 
 .31/12األعمال، على أن يتم عقد اجتماع بھذا الصدد يوم األحد في 

 على كانت فقد االستيطان ومقاومة االرض عن للدفاع الوطني المكتب وثقھا التي االنتھاكات وفي
 :التقرير اعداد فترة في التالي النحو

 :القدس

دية االحتالل بالقدس، أوامر ھدم لعدة منازل في بلدة العيساوية شمال شرق سلمت طواقم تابعة لبل
منازل سكنية بالعيساوية،  10القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص كما قامت بتصويرأكثر من 

متر  20قبل أن توزع تلك اإلخطارات، فيما اقتحم مستوطنون محال يعود لعائلة ابو ميالة مساحته 
بادعاء ان ملكيته انتقلت الى الجيل الثالث وھو قانون اسرائيلي يستخدم للسيطرة على  وسيطروا عليه

 االمالك العربية في القدس المحتلة،

وفي بيت صفافا أحرق مستوطنون مركبة المواطن رياض خطاب والقوا زجاجات حارقة على منزله 
ية، منزلھا بحي البستان في بلدة ، فيما ھدمت عائلة أبو رجب المقدس“ القطمون”القريب من مستوطنة 

وكانت طواقم بلدية .سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، بضغط من بلدية االحتالل في القدس
االحتالل سلّمت العائلة المقدسية إخطاراً بھدم منزلھا بحجة البناء دون ترخيص، وھّددت في حال عدم 

 .لھدمھا وتغريم العائلة تكاليف عملية الھدمھدم العائلة لمنزلھا بنفسھا، باللجوء إلى طواقمھا 

وواصلت سلطات االحتالل، حملة التضييقات على سكان حي سلوان بالقدس المحتلة، وأقدمت على 
وشملت . ھدم منشأتين وداھمت متاجر وسلبت بضائع منھا، وازالت الكتابات عن الجدران في الحي

لوطنية والرسومات عن جدران البلدة، كما شملت الحملة كذلك الشروع بإزالة الشعارات والكتابات ا
بئر ”تجارية في حي : األولى“ عين اللوزة”ھدم آلياٍت تابعة لبلدية القدس العبرية منشأتين في حي 

، والثانية عبارة عن حظيرة لتربية المواشي، كما سلمت إخطارات ھدم إدارية جديدة لھدم عدد “أيوب
وقامت طواقم بلدية االحتالل بإزالة وتفكيك الفتات بعض . خيصمن منازل المواطنين بحجة عدم التر

، في حين حرر االحتالل مخالفات للمركبات “مدار الطبي”المحالت التجارية، منھا الفتة مركز 
 .المركونة أمام المنازل أو المنشآت التجارية

ً جديداً في مركزاً شرط 16وكشفت مصادر عبرية النقاب عن خطط ونيّة شرطة االحتالل إقامة  يا
األحياء الفلسطينية بمختلف أنحاء القدس المحتلة، وذلك ضمن خطتھا إلحكام السيطرة على المدينة 
المقدسة ولفتت نفس المصادر الى أن أذرع االحتالل تعمل على تنفيذ خطة أمنية لتعزيز وجودھا في 

طة وحرس حدود االحتالل، تشمل إنشاء مقٍر لشر) أحد أشھر أبواب القدس القديمة(“ باب العامود”
وبناء 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 

لحديدية المنصوبة مؤقتاً قرب باب العامود البرج األكبر فسيكون في المرحلة المقبلة، مكان السقالة ا
نفسه كمنصة مرتفعة خارج الجسر الممتد بين الباب والمدرج والتي يستخدمھا جنود االحتالل يومياً 

 .لحين االنتھاء من العمل في البرج الدائم

 :الخليل



 

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

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

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission   

For   
Education, Culture & Science 

  2017ديسمبر   31 – 29:  التاريخ 

    174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
    PNCECS@Palnet.com: ، البريد اإللكتروني 2420902فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

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

Web site :http://www.pncecs.org
 

، منازل 7سلمت سلطات االحتالل االسرائيلي، أوامر ھدم لمدرسة بيرين االساسية ومسجد و
باإلضافة الى غرفة تحوي بطاريات تخزين الطاقة الشمسية في منطقة بيرين جنوب الخليل ، اوامر 
الھدم التي سلمت قد امھلت اصحاب المنازل مدة اسبوعين لتقديم اعتراضات عليھا لدى الجھات 

اكثر من  فيمااقدمت جرافات االحتالل االسرائيلي على عزل مسافر يطا جنوبي الخليل منذ.االسرائيلية
وقامت الجرافات بحفر .شھر وتقييد حركة االھالي من خالل حفر خنادق واغالق الطرق المؤدية اليھا

قنوات لمنع مرور المركبات على عمق مترين وثالثة امتار، قوات االحتالل اغلقت الطرق الثالثة 
بع وطريق بير العد المؤدية الى المسافر من خالل حفر اخاديد في ھذه الشوارع وھي، طريق خلة الض

وشعب البطم، وبھذا ضيق االحتالل وصول السكان الى اماكن سكناھم ورعيھم لمواشيھم واراضيھم 
وقامت قوات االحتالل بتدريبات عسكرية في منطقة حالوة والمركز وجنبه .الزراعية في مسافر يطا

 .في مسافر يطا

 :لحم بيت

في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم، يعود “ باجر “استولت قوات االحتالل اإلسرائيلي، على حفّار
للمواطن جھاد نصري عواد من مدينة بيت ساحور، وتم االستيالء عليه أثناء شق طريق في بيت 
تعمر، واستولت قوات االحتالل اإلسرائيلي على بيت متنقل يستخدم كمخزن لألدوات الزراعية، 

كماأغلقت قوات االحتالل، مدخل منطقة .ت لحمويعود للمواطن مجد حمدان ، في قرية الولجة غرب بي
نبع الحنية في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، وتركيب بوابة يعني إغالق المدخل أمام أصحاب 
األراضي في المنطقة من الوصول إليھا، علما أنه تم االستيالء على األرض سابقا والتي تحتوي على 

 .بيوت قديمة مسكونة

 :نابلس

شجرة زيتون مثمرة،في منطقة القعدات خالل ھجوم ، على أراضي  30ما يقارب  دمر مستوطنون،
قرية مادما جنوب نابلس عقب تصدي أھالي القرية لھجوم المستوطنين، ومن الجدير ذكره ان قرية 
مادما شھدت ھجوما للمستوطنين على مدار ثالث ايام متواصلة، فيما أعاد مستوطنين بناء غرفتين من 

، والمقامة على أراضي قريتي برقة 2005المخالة منذ العام “ حومش”اضي مستوطنة الطوب في أر
وسيلة الظھر شمال نابلس، وأغلقت قوات االحتالل مفترق بلدة دير شرف غرب نابلس، بسبب مسيرة 
للمستوطنين، حيث شھدت الطريق بين دير شرف وبيت ليد على طريق نابلس طولكرم،حشودا كبيرة 

“ شافي شمرون“و“ عناب”ضافة الى احتشاد مستوطنين قرب مستوطنات للمستوطنين باإل
 .”يتسھار“و

“ االستيطانية الجاثمة على أراضي قرية جالود في المنطقة المعروفة باسم “ احياه ”وتجري في بؤرة 
اعمال بناء متسارعة من الجھات الغربية والجنوبية ) 18(من الحوض رقم “ الرؤوس الطوال 

وحدة استيطانية من البيوت الثابتة إضافة  15حيث تم بناء أكثر من . البؤرة االستيطانية والشرقية لھذه
الى شق المزيد من الطرق االستيطانية الجديدة حول ھذه البؤرة، ومواصلة العمل بتجريف اراض 
اء إضافية من الجھة الشرقية وتمھيدھا لبناء المزيد من الوحدات االستيطانية، وإنشاء خطوط الكھرب

والماء لھذه المنطقة التي تعتبر حيا استيطانيا جديدا،يترافق مع مواصلة اعمال التجريف المكثفة 
الجديدة التي تقع على اراضي جالود الجنوبية في المنطقة “ عميحاي ”وإنشاء البنى التحتية لمستوطنة 

كم من جھتھا 1و نح“ احياه “ والتي تبعد عن بؤرة  16من الحوض “ ابو الرخم ”المعروفة باسم 
 .الجنوبية الغربية لجالود
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 :سلفيت

مستوطن ، بلدة كفل حارس شمال سلفيت، بحماية من قوات كبيرة من جيش  700اقتحم نحو 
مستوطن اقتحموا منطقة المقامات واألضرحة وسط كفل  700وقال شھود من البلدة إن نحو .االحتالل

وأوضحوا أن عملية .فل، والنبي نون، والنبي يوشعالنبي ك: حارس، وأداوا طقوسا تلمودية في مقامات
انتقال المستوطنين مشيا على األقدام من المدخل الرئيس للبلدة إلى منطقة المقامات ترافقت مع صراخ 

 .عال، وطرق الطبول، والرقص، واألھازيج؛ ما تسبب بإزعاج األھالي

 :األغوار

، من أراضي )مترا مربعا 279دونمات، و 3(أخطرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، باالستيالء على 
كما أجرت قوات . بحجة شق طريق زراعيةاستيطانية.المواطنين في بلدة طمون جنوب طوباس

االحتالل اإلسرائيلي، تدريبات عسكرية باستخدام المدفعية الثقيلة، في مناطق شرق طوباس واألغوار 
شرق طوباس، ما تسبب في حالة ذعر بينھم، الشمالية بالقرب من بيوت المواطنين، في قرية العقبة 

إضافة ألخرى في منطقة الفارسية باألغوار الشمالية، وأخطرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، ، 
، من أراضي المواطنين في بلدة طمون جنوب )مترا مربعا 279دونمات، و 3(باالستيالء على 

  .(استيطانية(بحجة شق طريق زراعية.طوباس

  

 العاصمة تختنق
  ضرب القطاع التجاري في القدس بھدف تھجير المواطنين.. سياسة إسرائيلية ممنھجة

 1370محل تجاري في القدس منھا  5600إعالن ترامب المشؤوم يلقي بظالله على أكثر من  *
  متجرا في البلدة القديمة

  يةاالنتقام من التجار المقدسيين بإجبارھم على إغالق محالھم خالل الوقفات االحتجاج *

  المقدسيين" تطفيش"بلدية االحتالل تلجأ إلى رفع الضرائب وتحرير مخالفات مالية جائرة لـ *

  .محال تجاريا داخل أسوار البلدة القديمة مغلقة نتيجة تراكم الضرائب المالية عليھا 250* 

  "االعصار التھويدي"تجار المدينة يبحثون عن مساعدات مالية طلبا للصمود في وجه : سابقة *

  31/12/2017دياال جويحان  - الحياة الجديدة -القدس المحتلة 

من مخططاتھا % 85عاما من االحتالل في تنفيذ نحو ) 50(نجحت إسرائيل على مدار أكثر من 
التھويدية ومن ضمنھا السيطرة على القطاع االقتصادي من خالل فرض قيود وضرائب على التاجر 

بناء نقاط التفتيش التي تعرقل حركة التاجر والمواطن داخل الحديدية و" المتاريس"المقدسي ونشر 
أسوار القدس وخارجھا، ما جعل عاصمة فلسطين األبدية ومواطنيھا األصليين يختنقون بإجراءات 

  .وممارسات منافية لكل الشرائع الدولية واإلنسانية
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  الوضع السياسي يلقي بظالله على الحركة التجارية

إن مدينة القدس " حياة وسوق"ل بيع المالبس في شارع صالح الدين لـيقول حازم نجيب صاحب مح
منذ اكثر من خمسين عاما قابعة تحت قبضة االحتالل ولكن مع كل مناسبة سياسية تتأثر المدينة 

  .اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتعليميا

حتالل في تعرضت المحالت التجارية في شارع صالح الدين لمضايقات من قبل قوات اال"يضيف 
االيام الماضية من خالل إجبار اصحابھا على إغالقھا خالل الوقفات االحتجاجية على اعالن  دونالد 
ترامب رئيس الواليات المتحدة بشأن القدس، حيث تعرضت المحالت الطالق قنابل الصوت وتطاير 

  ."غاز الفلفل لداخلھا

ة الشھور الماضية مع ھبة األقصى وأوضح أن الوضع االقتصادي في مدينة القدس خالل السبع
األخيرة تأثر بشكل مباشر بسبب اغالق المحالت، كما أن مدينة القدس أصبحت محاصرة ليس فقط 
من محيطھا وانما من داخلھا بشوارعھا وازقتھا، ما أدى لتراجع الحركة التجارية واالقبال على 

  .او داخل احياء البلدة القديمة المحالت سواء في شارع صالح الدين او شارع السلطان سليمان

  صعوبة في جلب البضائع

بدوره يقول الحاج مصطفى أبو زھرة صاحب محالت لبيع المواد التموينية في القدس، إن الحركة 
  .نتيجة تصاعد الوضع السياسي 2017التجارية في مدينة القدس تراجعت بشكل الفت خالل عام 

س سھال جراء رفع الضرائب والغرامات المالية على يضيف، أن جلب البضائع للسوق المقدسي لي
التاجر من قبل بلدية االحتالل، إلى جانب المخالفات المالية التي تحرر للتاجر في حال وضع بضاعته 

  .أمام محله التجاري من اجل جلب الزبون للشراء

  ضرب القطاع التجاري لتھجير المواطن

تراجع القوة " حياة وسوق"في القدس فادي الھدمي لـ بدوره، يؤكد المدير العام للغرفة التجارية
الشرائية في السوق المقدسي ليس حديثا مع إعالن الرئيسي االميركي بشأن القدس، وإنما مع اليوم 
االول من احتالل القدس وسعي إسرائيل لتنفيذ مخططاتھا التھويدية بدءا بإغالق المؤسسات المقدسية 

  .رية في القدس الى جانب العشرات من المؤسسات الفلسطينيةمنھا بيت الشرق والغرفة التجا

ويلفت إلى أن االحتالل يقوم بإنشاء مؤسسات يھودية تھدف للسيطرة على مدينة القدس من كافة 
القطاعات منھا القطاع التجاري والسياحي، باإلضافة إلى السيطرة عليھا من خالل فرض القيود ورفع 

  .المدينةقيمة الضرائب بحق التاجر في 

 1370محل تجاري في القدس منھا  5600يضيف، أن االعالن األميركي بدأ يؤثر سلبا على أكثر من 
  .متجرا في البلدة القديمة فقط

على مدار االسبوعين الماضيين قوات االحتالل فرضت قيودا على حركة المواطنين، "وأوضح 
ق المواطنين والحفريات من أجل بناء نقاط الحديدية والتفتيش المذل بح) المتاريس(وتحديدا من نشر 
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لشرطة االحتالل عند مدخل باب العامود الذي يعتبر الشريان المغذي لألسواق داخل أحياء البلدة 
  .القديمة، ما أدى لتراجع القوة الشرائية

 وأشار إلى أن الغرفة التجارية في مدينة القدس على تواصل دائم مع كافة الشرائح التجارية للوقوف
  .على كافة التفاصيل ووضع الخطط المستقبلية من أجل إنعاش االقتصاد في المدينة

  !التجار يبحثون عن مساعدات مالية

حياة "يؤكد زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية في مدينة القدس لـ
ي مدينة القدس، وأن ذلك جاء كان من أسوأ األعوام التي مر بھا القطاع التجاري ف 2017أن " وسوق

بعد سلسلة إجراءات نفذتھا إسرائيل على مدار السنوات الطويلة الماضية، منھا فصل مدينة  القدس 
عن امتدادھا الطبيعي مع مدن الضفة الغربية من خالل  تشييد جدار الفصل والتوسع العنصري وإقامة 

  .الحواجز العسكرية على كافة مداخل المدينة ومخارجھا

اسرائيل تعمد إلى اتخاذ سلسلة إجراءات تھدف إلى ضرب قطاعات متعددة في "يضيف الحموري 
، مؤكدا وجود تركيز كبير لتوجيه ضربة قاصمة للقطاع االقتصادي فيھا، حيث شھدت المدينة "المدينة

يعد  ارتفاعا في نسبة الفقر والبطالة كما أصبح جزء كبير من التجار يبحثون عن مساعدات مالية ما
سابقة من نوعھا، مشيرا إلى أن الضرائب التي يستخدمھا السلطات االحتالل بحق التاجرھي إحدى 
األدوات الضاغطة على المواطن من أجل اغالق المحل التجاري ومن ثم االستيالء عليه بطرق 

  .التفافية

وتراكم الضرائب  محال تجاريا داخل أسوار البلدة القديمة مغلقة نتيجة ارتفاع 250وأوضح أن نحو 
المالية، منوھا إلى أن ما تبقى من المحالت التجارية يعاني من ركود تجاري، متوقعا أن يكون 

  .مصيرھا اإلغالق نتيجة الديون المتراكمة عليھا بفعل القانون اإلسرائيلي الجائر

دي النھيار وأشار إلى أن القطاع التجاري ھو عماد الحياة في مدينة القدس، وفي حال انھياره سيؤ
  .الوجود المقدسي

ونوه إلى أن مدينة القدس شھدت خالل األشھر الماضية تراجعا ملحوظا في القوة الشرائية والحركة 
التجارية وبخاصة إبان الھبة الشعبية دفاعا عن المسجد األقصى بعد إقامة إسرائيل لبوابات حديدية 

  .القدس عاصمة لدولة االحتالل على مداخله، وكذلك بعد إعالن ترامب المشؤوم باعتبار

من % 85ولفت إلى أن المؤسسة االسرائيلية نفذت على مدار خمسين عاما من احتاللھا للمدينة نحو 
مخططاتھا التھويدية والمتمثلة بعزل القدس عن أحيائھا ونشر البؤر االستيطانية في كافة أرجاء 

ألف مقدسي والذين  320منوھا إلى أن الـ المدينة ودعم المؤسسات اإلسرائيلية االستيطانية فيھا،
يحملون الھوية الزرقاء يقفون حائال أمام استكمال مخطط إسرائيل التھويدي ولھذا تحاول العمل على 

الشريان الحيوي  ضرب صمودھم بالوسائل االقتصادية من خالل استھداف القطاع التجاري الذي يمثل
 .القتصاد المدينة
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