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  القدس رسالة

 
 القدس مدينة ألخبار يومية نشرة

  والعلوم والثقافة للتربية الفلسطينية الوطنية اللجنة عن تصدر
  
  

 القدس الموحدة"ال شرعية لتصويت الكنيست على قانون : الرئاسة".  

 "شرعنة القتل واالغتياالت والتصفية الميدانية.. اإلسرائيلية" الكنيست. 

 وري الحراك العراقي لنصرة القدسالسفير عقل يبحث مع الجب. 

 الخطوات أحادية الجانب الھادفة لتغيير وضع القدس باطلة والغية: األردن. 

 2017قضية فلسطين والقدس احتلت صدارة أعمالنا عام : األزھر الشريف. 

 امتداد لقرار " ضم الضفة الغربية"و" القدس الموحدة"قانون : السوداني
 .ترمب المشؤوم

 لى ضحايا تھديدات ترمب بشأن القدسأو.. باكستان.  

  ً   .باالنتھاكات حافالً  المقدسيون يودعون عاما

 أبرز القوانين اإلسرائيلية بشأن القدس.  

 ويھدم مخزن على يستولي االحتالل  ً   .القدس في ومنزالً  بركسا

 "الكنيست" إرھاب ستھزم القدس حجارة :"االعالم."  

  سائق حافلة مقدسيجنود االحتالل يعتدون بالضرب المبرح على. 
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  "القدس الموحدة"ال شرعية لتصويت الكنيست على قانون : الرئاسة

  

  2018/ 1/ 2األيام  – )د ب أ( -رام هللا 

اإلسرائيلي على قانون ) البرلمان(لتصويت الكنيست " ال شرعية"قالت الرئاسة اليوم الثالثاء إنه 
   .ة من التفاوض على أي جزء من القدسالذي يمنع أي حكومة إسرائيلي" القدس الموحدة"

وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ، في بيان، أن اعالن الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل وتصويت الكنيست اإلسرائيلية على القانون المذكور 

   ."ه السياسية والدينيةبمثابة إعالن حرب على الشعب الفلسطيني وھويت"
ھذا التصويت يشير وبوضوح، إلى أن الجانب اإلسرائيلي أعلن رسميا نھاية ما "إن : وقال أبو ردينة

   ."يسمى بالعملية السياسية، وبدأت بالفعل العمل على فرض سياسة اإلمالءات واألمر الواقع
ولن نسمح بأي حال من  ال شرعية لقرار ترامب، وال شرعية لكل قرارات الكنيست،: "وأضاف

   ."الخطيرة على مستقبل المنطقة والعالم األحوال بتمرير مثل ھذه المشاريع
التصعيد اإلسرائيلي المستمر ومحاوالت استغالل القرار األمريكي، "وحذر الناطق باسم الرئاسة، من 

مواجھة العربدة األمر الذي سيؤدي إلى تدمير كل شيء، ما يتطلب تحركا عربيا وإسالميا ودوليا، ل
   ."اإلسرائيلية التي تدفع بالمنطقة إلى الھاوية
سيدرس اتخاذ كافة اإلجراءات "من الشھر الجاري  14وأكد أن اجتماع المجلس المركزي في 

   ."المطلوبة وطنيا ، لمواجھة ھذه التحديات التي تستھدف الھوية الوطنية والدينية للشعب الفلسطيني
مسؤولية ھذا التصعيد اليومي والخطيرة، وأن أي محاولة "اإلسرائيلية وحملت الرئاسة الحكومة 

   ."إلخراج القدس من المعادلة السياسية لن يؤدي إلى أي حل أو تسوية
" القدس الموحدة"صادق فجر اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون ) البرلمان(وكان الكنيست 

فاوض على أي جزء من القدس إال بعد موافقة غالبية نيابية الذي يمنع أي حكومة إسرائيلية من الت
 .(أي ثلثي أعضاء الكنيست( 120استثنائية ال تقل عن ثمانين عضوا من أصل 

ونص القانون على السماح بالعمل على فصل بلدات وأحياء عربية عن القدس تقع خارج جدار الفصل 
  .العنصري وضمھا إلى سلطة بلدية إسرائيلية جديدة

  

  شرعنة القتل واالغتياالت والتصفية الميدانية.. اإلسرائيلية" الكنيست"

 محمد أبو فياض - وفا 2018-1-2غزة / القدس عاصمة فلسطين

اإلسرائيلية التصويت غداً االربعاء، على تعديل قانون العقوبات، بما يتيح استخدام " الكنيست"تعتزم 
  .عقوبة اإلعدام ضد األسرى الفلسطينيين

روبيرت إيلتوف، عوديد : المشروع للكنيست من ثالثة نواب متطرفين اسرائيليين، وھم وقد قدم
  .2017اكتوبر  30فورر، ويولية لمينوبسكي، بتاريخ 
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أن يأمر وزير الدفاع قائد "وأورد تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، أن المشروع ينص على 
بأن صالحية ھيئة المحكمة العسكرية ) صدر أوامرهقوات جيش الدفاع اإلسرائيلي في المنطقة بأن ي

ليس ألي محكمة ) في المنطقة بأن تحكم باإلعدام، دون اشتراط إجماع الھيئة، بل تكفي األغلبية العادية
  ".تخفيف عقوبة من صدر عليه حكم إعدام نھائي من المحكمة العسكرية في المنطقة

ر له بالخصوص، أن تلك المشاريع المكررة ليست إال وأكد المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في تقري
محاولة إلضفاء الشرعية لحالة قائمة، وھي سياسة االغتياالت والتصفية الميدانية والتي تنفذ بأوامر 

  .مباشرة من أعلى سلطات اتخاذ القرار في جيش االحتالل ضد الفلسطينيين في األرض المحتلة

لتي أكدت على استخدام االغتياالت والقوة القاتلة في التعامل ورصد المركز العديد من التصريحات ا
كما رصد المركز ووسائل اإلعالم الكثير من مشاھد اإلعدام    .مع أي خطر يتھدد جنود االحتالل

الميداني واالغتياالت، التي تؤكد وبال شك وجود سياسة إعدامات ميدانية يتم ممارستھا من قبل 
  .االحتالل

، أنه في ظل متابعاته مشروع شرعنه القتل اإلسرائيلي، تقفز الذاكرة الفلسطينية إلى وجاء في التقرير
المرة األولى عندما تسبب القصف   .مشھد قتل الشاب إبراھيم أبو ثريا، والذي قتله االحتالل مرتين

قناصة ، أما الثاني فھو عندما اطلق 2008اإلسرائيلي في بتر ساقيه خالل العدوان على غزة في العام 
االحتالل طلقة مباشرة على رأسه، ليرديه قتيالً، أثناء مشاركته في وقفة احتجاجية بالقرب من السلك 

  .2017الفاصل في المنطقة الحدودية، في ديسمبر 

وحسب التقرير الحقوقي، تستمر المشاھد القاسية تطارد الذاكرة الفلسطينية لعشرات حاالت القتل بدم 
إليئور أزاريا / ليستقر أمام العيون واألذھان مشھد الجندي اإلسرائيلي  تالل،بارد على يد جنود االح

، برصاصة مباشرة في 2016عبد الفتاح الشريف، في مارس / وھو يقتل بدم بارد المواطن الفلسطيني
  .الرأس بينما كان ملقى على األرض بال حراك

رب اإلسرائيلي وعضو الكنيست وزعيم أن طرح المشروع كان أحد الوعود االنتخابية لوزير الح   كما
كما ويؤيد ھذا القانون العنصري، وفق ما ذكر . المتطرف إفيغدور ليبرمان" اسرائيل بيتنا"حزب 

وزير العدل اييليت : اإلعالم اإلسرائيلي، ثلة من الوزراء المتطرفين في الحكومة اإلسرائيلية وھم
فة ميري ريجيف، وزير العلوم داني دانون، ووزير يوري أرائيل، وزيرة الثقا   شاكيد، وزير الزراعة
  .الھجرة زائيف الكين

االول أن اسرائيل لم تتوقف يوماً : إن الحقائق السابقة تكشف أمرين رئيسيين: وقال المركز الحقوقي
عن استخدام عقوبة اإلعدام، ولكن بشكل ميداني خارج إطار القانون، وما تفعله األن ھو مجرد 

كما أن فكرة قوننة الجرائم، سياسة اسرائيلية ممنھجة، حيث تستخدمھا   .ھذا الجرمشرعنة لممارسة 
في تشريع االستيطان وفي ھدم المنازل ومصادرة ممتلكات المواطنين، وجميعھا ممارسات تمثل 
جرائم حرب، إال إنھا مشرعنة من قبل دولة االحتالل ضد الفلسطينيين بموجب قوانين ساريه مدعومة 

  .ائيةبأحكام قض

أن ھذه المحاولة تؤكد أن إسرائيل دولة أبارتھايد، يتحكم فيھا عنصريون، حيث أن مشروع : والثاني
القانون المقدم، والمدعوم من أبرز وزراء الحكومة، عمل على تطبيق العقوبة على الفلسطينيين فقط 

فترض أن يطبق دون االسرائيليين، وإن كان لم يذكر ذلك نصاً فھو متضمن واقعا، حيث من الم
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. التعديل أمام المحاكم العسكرية في األرض المحتلة، والتي يخضع لھا الفلسطينيون دون االسرائيليين
  .ويعيدنا ھذا المشھد إلى قوانين دولة األبارتھايد البائدة في جنوب أفريقيا

ئيس ، وحينھا، علق ر2015وكان مشروع مشابه قد رفض من قبل الكنيست اإلسرائيلي في العام 
الوزراء االسرائيلي، بنيامين نتنياھو، الذي اوصى نواب حزبه بعدم التصويت للمشروع والذي لم ينل 
إال ست اصوات، بأن المشروع يحتاج إلى تعديل ونقاشات طويلة، مما يؤكد أن المشروع مقبول من 

  .، والخالف فقط على التفاصيل)الليكود(حيث المبدأ من قبله وحزبه المتطرف 

جدير بالذكر، أن عقوبة اإلعدام منصوص عليھا في القوانين والقرارات العسكرية اإلسرائيلية من ال
  .ولكن بشكل خياري للقاضي وليس وجوبيا

، قد اصدرت قرارين 1967وكانت سلطات االحتالل وفي اعقاب احتاللھا لألرض المحتلة عام 
، وفق الترتيب، اصبحت 1968و 1967في الضفة الغربية وقطاع غزة، في العامين ) 159، 268(

بموجبھما عقوبة اإلعدام خيارية للقاضي وليست وجوبية، وبالتالي جواز استبدالھا بالحكم المؤبد أو 
  .االشغال الشاقة المؤبدة

ودأب القضاء اإلسرائيلي على استخدام أحكام المؤبد بدل اإلعدام، مما شكل سابقة مستقرة طوال 
و ھذا المشروع إلغاء ھذه السابقة وإحياء عقوبة اإلعدام وتسھيل الحكم ويحاول مقدم. العقود الماضية

  .بھا من خالل عدم اشتراط اجماع الھيئة القضائية في اصدار الحكم

يذكر أن عقوبة اإلعدام طبقت بشكل رسمي وبقرار من محكمة في دولة االحتالل مرة واحدة فقط، في 
ضباط الكبار في الجيش األلماني النازي أبان الحرب ، وكانت بحق أدولف أيخمان أحد ال1962العام 

  .العالمية الثانية

وحذر المركز من خطورة شرعنة القتل اإلسرائيلي، ألنه سيفتح المجال لمزيد من جرائم القتل، بل 
  ."الردع"سيجعل منھا استعراضاً بحجة تحقيق ما سماه مشروع القانون 

من العھد الدولي ) 6(تزامات اسرائيل بموجب المادة وأكد المركز أن التعديل المقترح يخالف ال
للحقوق المدنية والسياسية، والتي تضع شروطاً لتنفيذ عقوبة اإلعدام ال تتوافر في المحاكم العسكرية 

شروط المحاكمة العادلة؛ العرض على القاضي الطبيعي؛ إقرار عقوبة االعدام : اإلسرائيلية مثل
  .)كما يقترح مشروع التعديل المقدم للكنيست(باألغلبية بإجماع الھيئة القضائية وليس 

وأھاب المركز باألمم المتحدة والدول السامية الموقعة على اتفاقيات حقوق اإلنسان، سيما العھد الدولي 
للحقوق المدنية والسياسية، بالعمل من أجل احترام اسرائيل لحقوق اإلنسان في األرض المحتلة، 

  .ا العنصرية ضد الفلسطينيينووقف تغولھا وإجراءاتھ

وطالب المركز االتحاد االوروبي باتخاذ خطوات جادة لمنع إقرار ھذا القانون، استناداً إلى التزامات 
  .إسرائيل بموجب اتفاقية الشراكة األوروبية اإلسرائيلية

انون، وناشد كافة المؤسسات والتجمعات المناھضة لعقوبة اإلعدام، بالعمل من أجل منع إقرار الق
وإدراج جرائم االعدام الميداني واالغتياالت من دائرة تركيزھا، بما تمثله من إقرار واقعي لعقوبة 
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اإلعدام، يفوق في خطره اإلقرار القانوني، حيث يجعل للجندي سلطة مطلقة في الحكم وتنفيذ أحكام 
  .االعدام

  

  السفير عقل يبحث مع الجبوري الحراك العراقي لنصرة القدس

  وفا 2018-1- 2بغداد / صمة فلسطينعا القدس

بحث السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد عقل، مساء اليوم الثالثاء، مع رئيس مجلس النواب العراقي 
سليم الجبوري، العالقات الثنائية والحراك العراقي لنصرة القدس ووضع الجالية الفلسطينية 

ديد العراق الشقيق لحصته من الدعم المالي فعلى صعيد العالقات الثنائية، تم بحث تس .بالعراق
 .المقررة بالقمة العربية، إضافة لتزويد فلسطين بحصة نفطية عراقية مجانية

واستمرارا للحراك العراقي المشرف نصرة للقدس ودعما لمواقف القيادة والشعب الفلسطيني في 
راقي، وسيتم التحضير قريبا تصديھم إلعالن ترمب، فقد تقرر عقد جلسة خاصة بالقدس للبرلمان الع

لعقد مؤتمر سياسي عراقي شامل برعاية البرلمان لبلورة وترسيخ موقفا موحدا وشامال لدعم فلسطين 
  .ونصرة للقدس عاصمة فلسطين األبدية

وبخصوص الجالية الفلسطينية بالعراق، قال السفير عقل، إن رئيس البرلمان العراقي وعد بإنجاز 
يام القليلة القادمة تساوي أبناء الجالية بإخوتھم العراقيين في الحقوق صيغة قانونية خالل األ

  .والواجبات

وشكر السفير عقل، العراق الشقيق برلمانا وحكومة وشعبا على مواقفھم المشرفة والمتقدمة في دعم 
  .فلسطين ونصرة القدس، ورفض العراق المطلق إلعالن ترمب باعتبار القدس عاصمة إلسرائيل

  

  الخطوات أحادية الجانب الھادفة لتغيير وضع القدس باطلة والغية: ناألرد

  وفا 2018- 1-2عمان / اصمة فلسطينالقدس ع

أدان وزير الدولة لشؤون اإلعالم، الناطق الرسمي باسم الحكومة األردنية محمد المومني، تبني 
ً معدالً لما يُسمى بـ ، الذي جاء فيه أن "القدسقانون أساس "الكنيست اإلسرائيلية مساء أمس قانونا

 .التنازل عن أي جزء من القدس يجب أن يحظى بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست

، أن القدس الشرقية ھي جزء من األراضي المحتلة "بترا"وأّكد المومني في تصريحات نشرتھا وكالة 
 ، كما أن القدس ھي إحدى قضايا الوضع النھائي التي يُحسم مصيرھا عن طريق1967عام 

  .المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي ووفقاً للقوانين الدولية ذات الصلة
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وشدد على أن جميع الخطوات أحادية الجانب التي تھدف لفرض حقائق جديدة أو لتغيير وضع القدس 
 الذي تم التصويت" قانون أساس القدس"باطلة والغية بموجب القانون الدولي، بما فيھا ما يُسمى بـ

  .لصالح تعديله مساء أمس

وحّذر المومني من خطورة الخطوات التي اتخذتھا إسرائيل مؤخراً، مثل سن ھذا القانون وتصويت 
اللجنة المركزية لحزب الليكود على تطبيق القانون اإلسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية، والتي 

  .تقوض حل الدولتين

اإلسرائيلي ھو حل الدولتين الذي يضمن إقامة  –طيني وشدد على أن الحل الوحيد للصراع الفلس
وعاصمتھا القدس الشرقية،  1967الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 

وأنه ال بديل عن ھذا الحل الذي أجمع عليه العالم سبيالً وحيداً لحل الصراع وتحقيق األمن واالستقرار 
  .في المنطقة

  

  2017قضية فلسطين والقدس احتلت صدارة أعمالنا عام : فاألزھر الشري

  بمؤتمر عالمي عن القدس 2018ويستھل   -
 

   وفا 2018-1-2القاھرة / القدس عاصمة فلسطين

شدد األزھر الشريف على أن قضية فلسطين بشكل عام والقدس بشكل خاص احتلت صدارة أعماله 
  .2017خالل عام 

م الثالثاء، أنه في إطار ھذا االھتمام الكبير من قبل األزھر الشريف وأضاف األزھر، في بيان له اليو
، فقد عقدت ھيئة كبار العلماء اجتماعين طارئين في 2017وإمامه األكبر بھذه القضية خالل عام 

شھري حزيران وكانون األول الماضيين لنصرة القدس ومقدساتھا، وعقد مجلس حكماء المسلمين 
واالنتھاكات اإلسرائيلية بحق المقدسيين، كما أصدر شيخ األزھر عدة جلسة خاصة بقضية القدس 

  .بيانات ومواقف لدعم الشعب الفلسطيني

 18و 17يستھل عامه الجديد بعقد مؤتمر عالمي لنصرة القدس، يومي " األزھر"وأشار البيان إلى أن 
ي شدد على ضرورة حشد كانون الثاني الجاري، يحظى بمتابعة دقيقة ولحظية من اإلمام األكبر، الذ

وتسخير كل اإلمكانيات المتاحة، لنجاح المؤتمر والتوصل إلى نتائج وتوصيات عملية تعكس خطورة 
  .التحديات التي تتعرض لھا القضية الفلسطينية بشكل عام، ومدينة القدس المحتلة بشكل خاص

تمثيال لكافة المعنيين  وقال إن شيخ األزھر وجه بتوسيع دائرة المشاركين في المؤتمر، بحيث تضم
بھذه القضية، من علماء ورجال دين وساسة ومثقفين، وكذلك شخصيات دولية لديھا تأثير وحضور 
واسع، فضال عن دعوة أكبر شريحة ممكنة من ممثلي الفلسطينيين والمقدسيين، باعتبارھم أصحاب 

  .القضية واألقدر على شرح تفاصيلھا وتحديد أوجه الدعم المطلوبة

ح البيان، أن دعوة المؤتمر الذي ينظمه األزھر الشريف جاءت بالتعاون مع مجلس حكماء وأوض
المسلمين، في إطار سلسلة القرارات التي اتخذھا فضيلة اإلمام األكبر، للرد على قرار نقل السفارة 
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يسفر ھذا األميركية إلى مدينة القدس المحتلة وزعم أنھا عاصمة لدولة االحتالل، وأنه من المنتظر أن 
المؤتمر عن عدٍد من التوصيات المھمة التي من شأنھا دعم القضية الفلسطينية، والتأكيد على حقوق 
الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتھا القدس الشريف، وكذلك الحفاظ على المقدسات 

ي الذي دعا اإلمام األكبر اإلسالمية والمسيحية بمدينة القدس، إضافة إلى اإلعالن عن المقرر الدراس
  .إلعداده لتوعية النشء بقضية القدس وتاريخھا ومقدساتھا

يأتي ضمن سلسلة طويلة من القرارات والمواقف التي " المؤتمر العالمي لنصرة القدس"وبين أن عقد 
، باعتبارھا قضية العرب 2017اتخذھا األزھر الشريف لنصرة القضية الفلسطينية خالل عام 

ن األولى، وقد تعددت محاور ھذا االھتمام، حيث عقدت ھيئة كبار العلماء اجتماعا طارئا في والمسلمي
حزيران الماضي، رفضت خالله إقدام قوات االحتالل اإلسرائيلي على وضع كاميرات مراقبة على 
بوابات المسجد األقصى المبارك، وشددت على أن كل اإلجراءات التي أقدمت عليھا سلطات االحتالل 

  .في الحرم القدسي باطلة شرعا وقانونا

وذكر أن األزھر الشريف أصدر عدة بيانات تدين وترفض أي مساس إسرائيلي بالحرم القدسي 
الشريف، وتؤكد دعمھا لصمود الشعب الفلسطيني، وتشدد على أن والية الشعب الفلسطيني على 

أن كافة المواثيق والقوانين الدولية أرضه ومقدساته ال تقبل أي منازعة أو تقسيم زماني أو مكاني، و
تلزم سلطات االحتالل بالحفاظ على األوضاع القائمة، وتجرم أي تغيير أو عبث بھا أو أي اعتداء على 

  .دور العبادة

وتابع انه عقب صدور القرار األميركي بشكل رسمي، أعلن األزھر الشريف رفضه القاطع له، 
شرعا وقانونا، التي تمثل تزييفا غير مقبول للتاريخ، وعبثا  واصفا إياه بالخطوة المتھورة الباطلة

بمستقبل الشعوب، ال يمكن الصمت عنه أبدا ما بقي في المسلمين قلب ينبض، مشيرا إلى أن ھيئة كبار 
كانون  12العلماء، أعلى مرجعية علمية شرعية باألزھر الشريف، أعادت في اجتماعھا الطارئ في 

على المواقف والقرارات التي اتخذھا فضيلته، وشددت على أن القرارات األول الماضي، التأكيد 
المتغطرسة والمزيفة للتاريخ لن تغير على أرض الواقع شيئا، فالقدس فلسطينية عربية إسالمية، وھذه 
حقائق ال تمحوھا القرارات المتھورة وال تضيعھا التحيزات الظالمة، داعية جميع الحكومات 

واإلسالمية إلى القيام بواجبھا تجاه القدس وفلسطين واتخاذ كل اإلجراءات  والمنظمات العربية
  .السياسية والقانونية الالزمة إلبطال ھذه القرارات

  

  امتداد لقرار ترمب المشؤوم" ضم الضفة الغربية"و" القدس الموحدة"قانون : السوداني

  وفا 2018- 1-2رام هللا / ة فلسطينالقدس عاصم

جنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم الشاعر مراد السوداني، من خطورة حذر أمين عام الل
يعتبر القدس ملكا لليھود ويمنع أي  الذي" القدس الموحدة" إقرار الكنيست اإلسرائيلية على قانون

س حكومة إسرائيلية من التفاوض أو التنازل عنھا، مدعما بقانون ضم الضفة الغربية بما فيھا القد
 .والمستوطنات لدولة االحتالل
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تشكل تعديا واضحا وانتھاكا   وأضاف السوداني في بيان صحفي اليوم الثالثاء، ان ھذه القرارات
للحقوق الدينية والحضارية والتراثية للفلسطينيين والعرب والمسلمين، وتضرب بعرض الحائط 

ن ذلك ليتم لوال الغطاء الذي منحته القانون الدولي ويخالف المواثيق والمعاھدات الدولية، وما كا
  .اإلدارة األميركية لالحتالل لمواصلة اعتداءاته

ة من أھم األدوات التي يستخدمھا االحتالل اإلسرائيلي لتھويد احدإن المنظومة التشريعية و: "وقال
كات والسكان بمجموعة من اإلجراءات التھويدية، والتي ال تستند مدينة القدس وإقصاء األرض والممتل

ألي صيغة قانونية سليمة وترتكز فقط على تفسيرات دينية مفبركة ھدفھا جر المنطقة إلى صراع ديني 
وحرب مفتوحة بين الديانات، وذلك بغية تجاوز حالة عدم الشرعية لإلجراءات اإلسرائيلية، واستثناء 

الشرعية الدولية، خاصة قرارات ھيئة األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي واتفاقية القدس من قرارات 
  ".1949جنيف الرابعة لعام 

ھذه التعديات من خالل القوانين العنصرية جاءت نتيجة فشل االحتالل ودبلوماسيته على : "وتابع
ت اليونسكو األخيرة إلى ، مؤكداً أن قرارا"الساحة الدولية والتي كان آخرھا انسحابه من اليونسكو

يؤكدان أن  478و 465جانب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خاصة قراري مجلس األمن رقم 
القدس والمسجد األقصى المبارك وحائط البراق إرث ووقف إسالمي وتعود ملكيتھا للفلسطينيين 

  .والعرب والمسلمين فقط، وليس لليھود أي حق فيھا

رة الحفاظ على الطابع اإلسالمي والعربي لمدينة القدس وتراثھا اإلنساني وطالب السوداني بضرو
ومواصلة التحرك الفاعل على كل المستويات العربية واإلسالمية والدولية، للضغط على سلطات 
االحتالل لاللتزام بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف واالتفاقيات والقرارات الدولية المتعلقة بمدينة 

اثھا العربي واإلسالمي، لوقف سياستھا الممنھجة لالستيالء على القدس الشريف وتھويدھا القدس وتر
  .والمحافظة على عروبتھا وطابعھا اإلسالمي وفقا لقرارات الشرعية الدولية

  

  أولى ضحايا تھديدات ترمب بشأن القدس.. باكستان

 3/1/2018 -إسالم أباد- براء ھالل -الجزيرة

ھجومه  دونالد ترمب  بتغريداته المثيرة للجدل، عاود الرئيس األميركي مستفتحا العام الجديد
مليار  33ولم تقدم سوى الكذب والخداع مقابل "حيث قال إنھا توفر مالذات لإلرھابيين  باكستان  على

لتنفيذ تھديدات  ، وھو ما اعتبره محللون باكستانيون بداية"دوالر حصلت عليھا من الواليات المتحدة
  .إلسرائيل  عاصمة المحتلةبالقدس ترمب للدول التي رفضت قراره باالعتراف

الثالثاء عن إيقاف مساعدات  البيت األبيض أعلن  واكتسب الموقف األميركي صبغة عملية عندما
ربط بعض المراقبين ھذه  مليون دوالر، في حين 255وتبلغ قيمتھا   لباكستان  عسكرية مخصصة

  .القدس بقطع المساعدات عن الدول التي عارضت قرار ترمب بشأن واشنطن الخطوة بتھديد

ديفد ھيل  في إسالم أباد على تغريدة ترمب استدعت الخارجية الباكستانية السفير األميركي وردا
 .وسلمته رسالة احتجاج شديدة اللھجة
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شاھد خاقان  وعقد مجلس األمن الباكستاني اجتماعا الثالثاء برئاسة رئيس الحكومة
وأصدر المجلس بيانا اعتبر فيه أن الموقف . قمر جاويد باجوا  قائد الجيش الجنرال  وبمشاركة  عباسي

  .األميركي يشكل تھديدا للثقة بين الجانبين

ومن جانبه، استخدم وزير الخارجية الباكستاني خواجه آصف منصة تويتر نفسھا للرد على ادعاء 
بات المالية لتحقق على ترمب، قائال إن بالده مستعدة أن تمول مؤسسة أميركية موثوقة لتدقيق الحسا

  ".ليظھر من ھو الذي يكذب"مليار دوالر  33في رقم 

المحلية إن باله فعلت وتفعل ما فيه الكفاية حيث فتحت " جيو"وكان آصف قال في تصريح لقناة 
وھدد بأن بالده ستدافع . أفغانستان طرقھا البحرية والبرية والسكك الحديدية أمام قوات التحالف في

بطائرات دون  عن سيادتھا الوطنية في حال فكرت القوات األميركية باختراق األجواء الباكستانية
  .طيار

    عقلية التاجر
ويرى الباحث في العالقات الباكستانية األميركية سيد عبد الجليل أن ترمب يدير عالقات بالده 

ت الدبلوماسية بين الدول، حين يستخدم الخارجية بعقلية التاجر ويخرق كل األعراف والبروتوكوال
 .وسائل التواصل االجتماعي إلعالن مواقف في غاية الحساسية قد ترقى إلعالن حرب

ويؤكد عبد الجليل أن قوة موقف باكستان تنبع ھذه المرة من قوة وضعھا االقتصادي وتحالفاتھا 
ن احتياطي النقد األجنبي لديھا، وبعد اإلقليمية فلم تعد بحاجة ماسة إلى المعونات األميركية بعد تحس

  ".الممر االقتصادي"في إطار  الصينتعزيز شراكتھا اإلستراتيجية مع

عبر   االكتفاء الذاتي زمة الطاقة التي كانت تعصف بالبالد بعد أن استطاعت تحقيقوأشار إلى انتھاء أ
  .مخزوناتھا من الفحم الحجريبناء مزيد من السدود على أراضيھا واستغالل 

وفي نظره أن الحكومة الحالية تحظى بدعم شعبي وإذا ما صمدت في وجه التھديدات األميركية فإن 
  .ذلك سيمنحھا تفويضا أوسع في االنتخابات المقرر إجراؤھا ھذا العام

الدول التي  ويشير عبد الجليل إلى أن ترمب بدأ بباكستان لتنفيذ تھديداته بشأن قطع المعونات عن
  .لألمم المتحدة  الجمعية العامة  صوتت ضد قراره بشأن القدس في

كانت إلى عھد قريب  في حين وربط ذلك بكون باكستان ھي أقوى دولة إسالمية من الناحية العسكرية،
  .في موقف سياسي واقتصادي ضعيف

لرئيس األميركي يضيق الخناق حول نفسه ويزيد من جانبه، يرى المحلل السياسي مسعود علوي أن ا
عبر قراراته المتھورة، ويقلل من فرصه الضئيلة أساسا للخروج بما يحفظ "من عزلة بالده شيئا فشيئا 

  ".ماء وجھه من أفغانستان فلجأ لتھديد باكستان بھذه الطريقة

   المصالح الوطنية
ولم يعد من المعقول " الھند تنحاز إلى الواليات المتحدة ويرى علوي أن إسالم أباد تدرك تماما أن

 ."التجاوب أكثر مع التھديدات األميركية على حساب المصالح الوطنية
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أنھا لن تؤثر كثيرا  ورغم أن التھديدات حساسة بالنسبة إلسالم أباد لكنھا تدرك وفق المحلل،
د أوراق ضغط كافية في يد الواليات المتحدة وإال نظرا لعدم وجو"وضعھا اإلقليمي والدولي  في

 ".لكانت استخدمتھا

وكان الرئيس األميركي أطلق اتھامات مماثلة ضد إسالم أباد في إستراتيجية التي أعلنھا في نھاية 
  .آب الماضي بشأن أفغانستان وجنوب آسيا/أغسطس

تشرين األول الماضي في ھذا /إسالم أباد في أكتوبر ريكس تيلرسون  وزار وزير الخارجية األميركي
  .الماضي كانون األول/في بداية ديسمبر جيمس ماتيس وزير الدفاع اإلطار، وتبعه

وھدفت زيارتا تيلرسون وماتيس إليقاف نشاطات الجماعات المتھمة باإلرھاب على األراضي 
وة حافظ سعيد الذي تصنفه الواليات المتحدة الباكستانية وإعادة إلقاء القبض على أمير جماعة الدع

  .على قوائم اإلرھاب العالمية، بعدما حكمت محكمة محلية في الھور بإطالق سراحه

لكن باكستان تنفي تماما تھمة التغاضي عن نشاطات المجموعات المسلحة على أراضيھا، وتقول إن 
قدمت ما فيه الكفاية من التضحيات في ھذه الجماعات تعمل أساسا على األراضي األفغانية وإنھا قد 

  .إطار الحرب على اإلرھاب

  

 ً   باالنتھاكات حافالً  المقدسيون يودعون عاما

   2018/ 1/ 2 القدس-أسيل جندي -الجزيرة

عن بدايته، فكما استقبل المقدسيون مطلعه بنبأ استشھاد  القدس في مدينة 2017ال تختلف نھاية عام 
فادي القنبر ودعوه بعد أيام من تشييع الشاب باسل إبراھيم من بلدة عناتا شمال   جبل المكبر  ابن بلدة

 .شرق المدينة المحتلة

شھيدا في مدينة القدس وضواحيھا في أحداث متفرقة لعل أبرزھا  13ارتقى فادي ولحقه بعدھا 
تموز الماضي، والتي انتفض ألجلھا /يوليو  في المسجد األقصى  أبواب  على  البوابات اإللكترونية ھبة

  .الفلسطينيون في المدينة المحتلة وكافة األراضي الفلسطينية

بعد  -الذي أطلق عليه الفلسطينيون عام إحكام الطوق على مدينة القدس- 2017آخر صفحات  وطويت
اقتحامات  تسجيل الكثير من االنتھاكات بحق المدينة ومقدساتھا وسكانھا األصليين، فعلى صعيد

  .ألف متطرف وفق بيانات دائرة األوقاف اإلسالمية 26سجل خالل العام اقتحام نحو   المسجد األقصى

العام الماضي شھد ازديادا في أعداد المقتحمين لألقصى  وأوردت صحيفة ھآرتس اإلسرائيلية اليوم أن
اقتحم  2015ألف متطرف، وعام  15نحو  2016عام  ، إذ بلغ عددھمهمقارنة باألعوام التي سبقت

ستة آالف، ونقلت الصحيفة ھذه  2009لم يتعد عدد المقتحمين عام  ألفا، في حين 11المسجد 
  .التي تشجع اقتحامات المتطرفين لألقصى" يرئيه"اإلحصائيات عن منظمة 
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    تصعيد ملحوظ
أيار الماضي بعد أداء /مايو لعام الماضي، أحدھما خاللوسجل تصعيدان خطيران خالل االقتحامات ا

جنديين إسرائيليين التحية العسكرية قبالة مصلى قبة الصخرة في المسجد األقصى بزعم وجود الھيكل 
في المكان، واآلخر سماح شرطة االحتالل لمجموعة من المستوطنين الذي اقتحموا ساحات المسجد 

خرة بعد اقتصار جوالت المقتحمين خالل السنوات الماضية األقصى بالصعود إلى صحن قبة الص
 .على الساحات السفلى

منزال  142أقدمت سلطات االحتالل خالل العام على ھدم  وفي ما يتعلق بعمليات الھدم
منشأة حسب مركز أبحاث األراضي  99نصفھم من األطفال، كما تم ھدم   ألف فلسطيني نحو  تھجيرو

  .في القدس  لجمعية الدراسات العربية التابع

ووصل عدد المنازل المھددة بالھدم التي يتوقع أن يتم ھدمھا خالل العام الحالي في حال فشل 
منشأة غير سكنية ھددت  45إلى   ثمانمئة مقدسي، باإلضافة منزال تؤوي 226اإلجراءات القانونية إلى 

  .بالھدم أيضا

اضي جمال طلب أن ھدم منازل العائالت المقدسية يضعھا على بداية ويرى مدير مركز أبحاث األر
سكة الھجرة من المدينة، فعندما تجمع أرقام المنازل التي ھدمت وتلك المھددة بالھدم يتم إدراك حجم 
استھداف االحتالل للبناء في الشطر الشرقي من المدينة، مشيرا إلى تراجع ملحوظ في قدرة المقدسيين 

من يقدم على البناء من المقدسيين أصبح كمن يسرق بالليل فھو مضطر للبناء في الظالم "على البناء 
  ".بسبب المالحقة والحصار وھذا ال يعفيه من الھدم أيضا

    تمدد استيطاني
وبؤر استيطانية بشطري المدينة خالل العام   مستوطناتوقوبل الھدم في شرقي القدس بتوسع في تسع

باألحياء   الماضي، إذ أنشئت مئات الوحدات االستيطانية في مستوطنات القدس والبؤر االستيطانية
  .خرىوحدة أ 3200العربية، فضال عن المصادقة على بناء نحو 

  .شجرة في القدس المحتلة 185دونما، وإتالف  211رصد مركز أبحاث األراضي مصادرة و

وكان افتتاح االحتالل اإلسرائيلي كنيسا جديدا في رواق داخل األنفاق المحاذية للمسجد األقصى 
لكنيس ، وجاء افتتاح ا2017أبرز المشاريع التھويدية خالل عام  -وتحديدا قبالة قبة الصخرة-المبارك 

  .عاما 12بعد أعمال حفريات وتدعيم للرواق استمرت نحو 

ووفقا لبيانات نشرتھا مؤسسات تعنى بشؤون األسرى، فإن مدينة القدس شھدت أعلى نسبة اعتقاالت 
  .حالة اعتقال، ثلثھا ألطفال 2436، إذ سجلت 2017خالل العام 

باكتمال حلقات المؤامرة على المدينة  في حالة من اإلحباط العام لشعورھم 2017ودع المقدسيون عام 
بعد مرور مئة عام  إلسرائيل  القدس عاصمة دونالد ترمب التي كرسھا إعالن الرئيس األميركي

  .الذي اعتبروه أول خيوط نسج المؤامرة وعد بلفور  على
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  أبرز القوانين اإلسرائيلية بشأن القدس

  2018 /1 /2 -الجزيرة

 تھويد تستھدف وتشريعات قوانين عدة 1948 نكبة  منذ  اإلسرائيلي االحتالل حكومات أصدرت
 .إلسرائيل "موحدة عاصمة" وجعلھا  عليھا رةللسيط القدس مدينة

  :القدس بشأن االحتالل سلطات أصدرتھا التي القوانين أبرز يلي ما وفي

 ھي الغربية القدس أن يعلن غوريون بن ديفد إسرائيل وزراء  رئيس  1948 األول نونكا/ديسمبر 3
إلى  1949كانون األول /قل مكاتبھم في ديسمبر، وقام ھو وعدد من الوزراء بنإلسرائيل عاصمة

  .الشريط الغربي المحتل

. وتھدم عددا من األحياء العربية، والمسجد األقصى القدس شرقي على تسيطر االحتالل قوات 
تشريعا يخول الحكومة اإلسرائيلية ضم الجزء الشرقي من مدينة القدس وقراھا   والكنيست يصدر

  .كيلومترا مربعا إلى الجزء الغربي 70المتاخمة لھا التي تقع على مساحة 

س العربي الجيش اإلسرائيلي يصدر أمرا يقضي بحل مجلس أمانة القد  1967 حزيران/يونيو 29
  .القدس بلدية توسيع عن اإلعالن صالحية الداخلية وزير خّول ما وھو )البلدية مجلس( المنتخب

 بشرقھا الموحدة القدس فيه يعلن أساسيا قانونا يسن اإلسرائيلي نيستالك  1980 تموز/يوليو 30
    . إسرائيل دولة عاصمة وغربھا

 كيلومتر 600 على تمتد "الكبرى القدس" لمدينة حدودا  ترسم اإلسرائيلية السلطات 1993
وتشرع في بناء أحياء استيطانية فيھا وتعزيزھا ببنى . الضفة الغربية  من مساحة% 10وتساوي  مربع
  .تحتية

 جدار بناء في تبدأ شارون أرئيل األسبق اإلسرائيلي الوزراء رئيس حكومة 2002 حزيران/يونيو 23
  .الغربية، الذي فصل العديد من أحيائھا عنھا   في قلب الضفة العنصري  الفصل

 لتطوير 2021 إلى 2016 من تمتد خماسية خطة عن تعلن اإلسرائيلية الحكومة  2016 أيار/مايو
تشتمل على مشاريع استيطانية ومواصالت وقطار ھوائي، واآلالف من الوحدات القدس " تھويد"

     .في القدس المحتلة االستيطانية

الذي ينص على   "الموحدة القدس" قانون على يوافق اإلسرائيلي الكنيست 2018 الثاني كانون/يناير 2
أن االنسحاب من شطرھا الشرقي أوتسليم أي جزء منھا سيكون منوطا بمصادقة غالبية نيابية 

  .ريناستثنائية ال تقل عن ثمانين عضوا من أعضاء الكنيست من أصل مئة وعش

وقبيل . صوتوا ضده بعد جلسة نقاش استمرت عدة ساعات 52نائبا مقابل  64وقد أيد القانون 
التصويت على القانون تم حذف أحد بنوده التي نصت على السماح بالعمل على فصل بلدات وأحياء 
عربية عن القدس المحتلة تقع خارج جدار الفصل العنصري وضمھا إلى سلطة بلدية إسرائيلية 

    .يدةجد
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كانون /ديسمبر 6في  دونالد ترمب أعلن الرئيس األميركي بعد أن" القدس الموحدة"قانون   وجاء

يات المتحدة األميركية بالقدس عاصمة إلسرائيل، وقال إنه وّجه أوامره الوال  اعتراف 2017األول 
ما أثار موجة  إلى الخارجية األميركية للبدء بنقل السفارة األميركية من تل آبيب إلى القدس،

   .احتجاجات في البلدان العربية واإلسالمية

  

ً  ويھدم مخزن على يستولي االحتالل   القدس في ومنزالً  بركسا
  

  PNN-   - 2 /1 /2018سالقد 

التابعة لالحتالل، برفقة قوة عسكرية، اليوم الثالثاء، “ سلطة الطبيعة”ھدمت طواقم تابعة لما يسمى 
ً للمواشي يقع خلف جامع عين سلوان، يعود للمواطن عمر القاق، في حي وادي حلوة ببلدة  بركسا

 .سلوان جنوب المسجد االقصى

قة، وھدمت سالسل حجرية في الحي باستخدام أدوات الھدم كما قطعت وأزالت أشجاراً في المنط
 .اليدوية

وكانت طواقم تابعة لبلدية االحتالل ھدمت صباحا، مراحيض داخل مخزن يعود للمواطن عبد محمد 
مترا  160، وذلك بعد أن حطمت أقفال المخزن ومساحته نحو “المنفعة العامة”أبو ھدوان بحجة 

 .ه والسيطرة عليهمربعا، وشرعت بتفريغ محتويات

وأكد المواطن أبو ھدوان أن المخزن للعائلة ولديھا كافة األوراق الثبوتية من الدوائر المختصة التي 
تؤكد ملكيتھا له، إال أن ضابط االحتالل رفض األوراق وأمر العمال والقوات بتفريغ المخزن وإغالقه 

 .لمنع العائلة من استخدامه

إسكان ”بلدية االحتالل في القدس، منزالً يعود للمواطن عماد عياد الى ذلك، ھدمت طواقم تابعة ل
  .، في حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص“نسيبة

  

  "الكنيست" إرھاب ستھزم القدس حجارة :"االعالم"
  

  PNN – 2 /1 /2018 - رام هللا

، “القدس الموحدة”شروع قانون على م“ الكنيست”اعتبرت وزارة اإلعالم مصادق برلمان االحتالل 
عضو كنيست إمعاناً  80والذي يحظر نقل أجزاء من القدس المحتلة بأي تسوية مستقبلية إال بموافقة 

 .في إرھاب الدولة، وتشريًعا للتطّرف والعنصرية
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ليس موجھًا فقط ضد أبناء شعبنا، بل يطال العالم أجمع، الذي “ القدس الموحدة”وأكدت أن مشروع 
االحتالل واالستيطان، ويلفظ كل أشكال العنصرية والكراھية، ووقف ضد قرار الرئيس يرفض 

 .األمريكي المنحاز ضد القدس

وأت الوزارة في أن برلمان إسرائيل وقراراته سيعجز عن ھزيمة القدس بأھلھا أألصليين، وبحجارتھا 
والمسيحية، التي تفوق في العتيقة، وبأشجارھا الراسخة في قرار األرض، وبمقدساتھا اإلسالمية 

 .زمنھا االحتالل الطارئ بآالف األضعاف

وحثّت برلمانات العالم ومجالسه التشريعية على التحرك الفوري، وفرض مقاطعة شاملة على برلمان 
إسرائيل ونوابھا العنصريين، الذي اقترحوا ودعموا ودافعوا عن القرار اإلرھابي، وأجمعوا على 

  .181لدولي، والتھكم على قرارات األمم المتحدة التي صنعت دولتھم عبر القرار االستھتار بالقانون ا

  

  جنود االحتالل يعتدون بالضرب المبرح على سائق حافلة مقدسي
  

  2018/ 1/ 2 - دياال جويحان -الحياة الحياة -القدس المحتلة

الضرب  قرب اعتدى جنود االحتالل، مساء الثالثاء، على السائق المقدسي رضوان أبو طير ب
  .شرق مدينة الخليل" كريات أربع"مستوطنة 

ً  50(وأفاد السائق أبو طير  أن قوات االحتالل اعتدت عليه خالل عمله سائقاً " الحياة الجديدة"لـ ) عاما
في الفترة المسائية يوم االحد الماضي عند محظة انتظار الركاب " ايجد تعبورا"لحافلة تابعة لشركة 

شرق مدينة الخليل، بعد رفضه طلبھم بالرجوع بالحافلة إلى الخلف، " ت أربعكريا"قرب مستوطنة 
  .بسبب تواجد جنود ومستوطنين

وأوضح أبوطير أن مشادة كالمية حصلت بينه وبين الجنود، فقام باالتصال بإدارة وأمن الشركة 
االعتداء عليه بالضرب ، مؤكداً أنه تفاجىء بصعود الجنود للحافلة وإنزاله بالقوة و"البالغھم بما يدور

  .المبرح بإتجاه اليد والظھر والقدم

في القدس " تشعار تصديق"وأضاف انه تم استدعاء سيارة االسعاف لنقله لتلقي العالج في مستشفى 
 .الغربية، حيث اصيب بتمزق ورضوض في اليد والوجه والظھر

 

 

 

 

  

 

  


