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  القدس رسالة
 

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

 

  االحتالل ينوي نشر جنوده في ضواحي القدس التي فصلھا جدار الضم
 .العنصري

 قصى بحراسات مشددةّددون اقتحاماتھم االستفزازية لألمستوطنون يج. 

  ً  .من بيت سوريك شمال غرب القدس االحتالل يعتقل شابا

 30االحتالل يشن حملة اعتقاالت واسعة في العيسوية طالت : القدس  ً  .مواطنا

 جمعيات بحرينية تحتج لألمم المتحدة على إعالن ترمب بخصوص القدس. 

  17عائالت في القدس منذ  3الھدم والتشريد يطارد  ً   .عاما

 التصور اإلسرائيلي للقدس بعد وعد ترمب.  

 بشأن القدس" العدل الدولية"ت يتوعد أميركا بـعريقا.  

 مؤتمر العلماء يطالب بالحفاظ على ھوية القدس.. ماليزيا.  

 انطالق فعاليات مؤتمر القدس في إسطنبول.  

 ضرورة إليھا الرحال وشد والتھجير الھجر تعاني القدس :سطنبولإ من ادعيس 
  .لحمايتھا
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  جنوب المدينة "بئر غونة"سكنية في بلدية القدس العبرية تھدم أبنية.  

 العرب يجتمعون الخميس الستكمال الرد على قرار ترمب بشأن القدس.  

 نشطاء يوزعون قھوة وتمر للعمال على حاجز الزيتونة في القدس.  

 العاھل األردني يؤكد على دور بالده بحماية المقدسات في القدس.  

  ر القدسمحاربون على أسوا"الّسلط تستضيف ندوة بعنوان."  

 منظمات دولية ومحلية تحذر من تداعيات ھدم مدرسة المنطار في القدس. 
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  االحتالل ينوي نشر جنوده في ضواحي القدس التي فصلھا جدار الضم العنصري
  

  وفا 2018-1-30قدس عاصمة فلسطين ال

جيش االحتالل اإلسرائيلي ينوي في األيام القريبة  ذكرت مصادر اعالمية عبرية، اليوم الثالثاء، أن
تطبيق سيطرته األمنية على الضواحي واألحياء الفلسطينية التي تقع خارج جدار الضم والتوسع 

، وبضمن ذلك مخيم شعفاط لالجئين وسط، وحيّي كفر عقب "غالف القدس"العنصري المسّمى 
 .ش في المنطقةوالمطار شماال، وذلك في إطار إعادة انتشار للجي

المصاعب في مواجھة الوضع "ونقلت مصادر اإلعالم العبرية عن جيش االحتالل أن ذلك يأتي بسبب 
وبالتنسيق مع شرطة االحتالل في ھذه المناطق، وذلك من خالل تعزيز تواجد الجنود وسط " األمني

  .السكان في المنطقة

حه للقرار، أن ھناك ارتفاعا في عدد وقال المتحدث باسم جيش االحتالل، رونين منليس، في شر
العمليات التي ينفذھا أشخاص يحملون البطاقة الشخصية الزرقاء، ويجدون مأوى لھم في بلدات ال 

  .ينشط فيھا الجيش اإلسرائيلي، ولذلك تقرر تعزيز تواجد قوات االحتالل في ھذه البلدات

تقع ضمن مسؤولية " غالف القدس" ووفق نفس المصادر، فإن المنطقة التي يطلق عليھا االحتالل
المسؤولية عن " بنيامين"وتقرر، اآلن، أن يتولى لواء . بجيش االحتالل" عتسيون"و" بنيامين"لوائي 

كل المنطقة، بما في ذلك أحياء القدس التي تقع خارج الجدار، مثل أبو ديس والعيزرية وقرى 
  .فلسطينية أخرى

يتم تشكيل ھيئة مشتركة لممثلي كافة األجھزة ذات  وبحسب المتحدث باسم جيش االحتالل فسوف
  .الصلة

  .وادعى منليس أنه لن يتم تغيير الوضع الراھن على الحواجز العسكرية

يُشار إلى أن تحويل المسؤولية األمنية من شرطة االحتالل إلى الجيش تثير عالمات استفھام، حيث أن 
خالفا لسائر مناطق الضفة الغربية المحتلة حيث ھذه البلدات يعتبرھا االحتالل جزءا من إسرائيل، 

  .يمنح الجيش صالحيات قضائية وإدارية واسعة

، فإن جيش االحتالل درس مؤخرا إمكانية تحويل المسؤولية "ھآرتس العبرية"وبحسب صحيفة 
األمنية من الشرطة إلى الجيش في كل المناطق التي تقع خارج جدار الفصل في شرقي القدس، ولكنھا 

 13مولة ضمن منطقة نفوذ بلدية االحتالل في القدس، ولكن تم فصلھا بواسطة الجدار قبل نحو مش
  .عاما

ألف فلسطيني، أكثر من نصفھم يحملون البطاقة الشخصية الزرقاء  150ويسكن في ھذه المناطق نحو 
  .وبسبب جدار الفصل فإنھم ال يحصلون على خدمات من بلدية االحتالل. ومكان إقامة
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  قصى بحراسات مشددةاقتحاماتھم االستفزازية لأل وطنون يجّددونمست

  وفا 2018-1-30قدس عاصمة فلسطين ال

جّددت مجموعات من سوائب المستوطنين، اليوم الثالثاء، اقتحاماتھا للمسجد األقصى المبارك من 
 .باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات االحتالل

ن ينفذون جوالت استفزازية في أرجاء المسجد وسط رقابة وقال مراسلنا في القدس إن المستوطني
  .صارمة من حراس المسجد والمصلين إلحباط أي محاولة إلقامة طقوس تلمودية فيه

  

 ً   من بيت سوريك شمال غرب القدس االحتالل يعتقل شابا

  وفا 2018-1-30قدس عاصمة فلسطين ال

ء، الشاب محمد خالد طري، بعد دھم منزله في اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم الثالثا
 .قرية بيت سوريك شمال غرب القدس المحتلة

  .ونقل مراسلنا عن مصدر محلي في المنطقة، أنه تم نقل الشاب طري إلى جھة غير معلومة للتحقيق

  

ً  30االحتالل يشن حملة اعتقاالت واسعة في العيسوية طالت : القدس   مواطنا

  وفا 2018-1-30القدس عاصمة فلسطين 

شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، تُساندھا طائرة مروحية، حملة اعتقاالت واسعة في بلدة العيسوية 
مواطنا، بينھم عدد  30منذ ساعات الليلة الماضية واستمرت حتى ساعات صباح اليوم الثالثاء، طالت 

 .في المدينة كبير من األطفال، وحّولتھم عبر حافلة خاصة إلى مراكز توقيف وتحقيق

وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية رائد أبو ريالة لمراسلنا في القدس، إن سلطات االحتالل تحاول 
ً الى الحصار العسكري  االنتقام من السكان، ومعاقبتھم بسبب استمرار المواجھات في البلدة، الفتا

على مدخلھا الرئيسي،  المشدد الذي تُواصل فرضه على األھالي، فضالً عن وضع حاجز عسكري
وفرض إجراءات تفتيش استفزازية وبطيئة، والتدقيق ببطاقات المواطنين، بحجة ما أسماه االحتالل 

  ."البحث عن مطلوبين لدى أجھزته األمنية"

وفي تطور الحق، قّرر أھالي البلدة أداء صالة الجمعة القادمة على مدخل البلدة الرئيسي، وذلك رداً 
  .ھا واالعتداءات المتكررة من قبل االحتالل على البلدة وسكانھاعلى إغالق مداخل

جّرة غاز طھي من ُموّزع الغاز الوحيد في العيسوية ) 120(إلى ذلك، صادرت قوات االحتالل قرابة 
  .زياد أبو الحمص كإجراء عقابي إضافي للسكان
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   محمود، وآدم كايد محمود،مھند ناصر محمود، ونضال : وأفاد مراسلنا، بأنه عرف من بين المعتقلين
وعيسى ناصر، ومحمود ابوعويس، وأنس ابو َعّصب، ومحمد ابو رومي، وبشار محيسن، ومحمود 
عاصم عبيد، وسمير اكرم عطية، ويحيى عرفات درباس، وحامد شفيق عبيد، ومحمود شفيق عبيد، 

ووسام سميح  ورشاد أبو ريالة، وعبد هللا ابو عصب، ويوسف بالل أبو الحمص، وشادي عطية،
عليان، ومحمد زكريا عليان، ومحمد عليان عليان، وعبد القادر داري، وصالح نعيم محيسن، ونسيم 

  .سامي محيسن، وشادي عطية، وسمير عطية، وداود عطية

  

  جمعيات بحرينية تحتج لألمم المتحدة على إعالن ترمب بخصوص القدس

  وفا 2018-1- 29المنامة /ة فلسطينالقدس عاصم

معيات وأحزاب سياسية بحرينية اْليَْوَم االثنين، عريضة باسم شعب البحرين الى األمين العام رفعت ج
لألمم المتحدة انطونيو غوتيرس، أكدت خاللھا على غضب ورفض شعب مملكة البحرين إلعالن 

 .الرئيس األميركي دونالد ترمب، باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل

دس مدينة عربية محتلة وھي العاصمة األبدية للشعب الفلسطيني وشددت في عريضتھا على أن الق
  .ولدولته المستقلة

السياسية بالمملكة بتوجيه العريضة الى مكتب األمم المتحدة االقليمي لدول   وقام وفد من الجمعيات
ق المقيم الخليج العربي في مملكة البحرين، تسلمھا نيابة عن األمين العام لألمم المتحدة، الممثل والمنس

  .لبرنامج األمم المتحدة االنمائي، السفير أمين الشرقاوي

وسلم وفد الجمعيات البحرينية نسخة من العريضة للسفير خالد عارف، مؤكدين على موقف شعب 
البحرين الثابت والداعم لنضال الشعب الفلسطيني الشقيق حتى نيل حريته وإقامة دولته الفلسطينية 

  .بدية القدسالمستقلة وعاصمتھا األ

المنبر الوطني اإلسالمي، والتجمع العربي الدستوري، : جمعيات سياسية ھي 7ووقع على الوثيقة 
والوسط العربي االسالمي، والصف االسالمي، وتجمع الوحدة الوطنية، ومناصرة فلسطين، والجمعية 

  .البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصھيوني

ء الشعب البحريني وكافة مؤسساته من جمعيات سياسية ومؤسسات نحن أبنا: "وجاء في العريضة
مجتمع مدني وكافة قواه الحية الموقعين على ھذه الوثيقة، نرفع الى األمم المتحدة إدانتنا ورفضنا 
لقرار رئيس الواليات المتحدة األمريكية دونالد ترمب، اعتبار القدس عاصمة للكيان الصھيوني، 

مجلس األمن بتحمل مسئولياتھم التاريخية واإلنسانية    متحدة ومؤسساتھا بما فيھممطالبين ھيئة األمم ال
  ."واألخالقية والقانونية واحترام كافة القرارات الدولية بھذا الشأن

إن القدس المحتلة التي ترزح تحت نير االحتالل الصھيوني منذ عقود ال ينبغي : "وأكدت العريضة
خلي عنھا من جانبكم بل يجب التصدي للقرار الباطل وغير القانوني وغير أخالقياً وال يجوز قانوناً الت

المعترف به على الصعيد الدولي الصادر من رئيس الواليات المتحدة األمريكية دونالد ترامب، والذي 
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يمثل اعتداًء صارخاً على المقدسات اإلسالمية والمسيحية والتاريخية بمدينة القدس المحتلة، وما يمثله 
  ."من استفزاز لمشاعر العرب والمسلمين ذلك

إن رفض التطبيع بكافة أشكاله وصوره ومقاطعة الكيان : "وقالت الجمعيات السياسية خالل العريض
الصھيوني ھو أحد الثوابت الشرعية والوطنية للشعب البحريني، وإن أي خروج عنه ھو جريمة 

 ً تجاه القضية الفلسطينية وھو خروج عن  كبرى بحق الدور التاريخي المشرف للملكة قيادةً وشعبا
  ."اإلجماع الشعبي البحريني والعربي واإلسالمي

إن ما أقدمت عليه إدارة الرئيس دونالد ترمب يناقض ما أسست عليه األمم المتحدة وما : "وأضافت
ب تدعو اليه الواليات المتحدة علناً، فھو يساھم في انتشار العنف وفتح المنطقة لمزيد من الحرو

واالقتتال ويبتعد بھا عن السلم، وھو يعني بما ال يدع مجاالً للشك ان الجانب األمريكي أثبت انه غير 
صالح ليكون طرفاً في أي عملية سالم في المنطقة العربية، ومع وعينا الكامل بانحيازه للحركة 

ك علناً وأمام الجميع الصھيونية في فلسطين العربية ودعمه الالمحدود لالحتالل، إال انه أفصح عن ذل
  ."وتحول بذلك الى طرف في النزاع العربي مع الصھيونية العالمية

  

ً  17عائالت في القدس منذ  3الھدم والتشريد يطارد    عاما

   30/1/2018 -ميساء ابو غزالة - القدس - تقرير معا

ً وال تزال ثالث عائالت مقدسية تقطن في حي  دس، تقارع بمدينة الق" رأس خميس"سبعة عشر عاما
 .في محاكم االحتالل لحماية منازلھا من خطر الھدم وأفرادھا من خطر التشرد والنوم في العراء

ويشارك المواطن سليمان ترك جيرانه؛ ماجد أبو تركي ومازن الرجبي، حالة القلق والتوتر وعدم 
مطالبتھم بھدمھا االستقرار منذ نھاية الشھر الماضي بعد تسلمھم مجددا إخطارات ھدم لمنازلھم، و

بأيديھم، حيث قاموا بدورھم بالتوجه مجددا لبلدية االحتالل وللمحكمة المركزية لتجميد قرارات ھدم 
منازلھم، بعد رفض ترخيصھا بحجة قربھا من جدار الفصل العنصري الذي يفصل مخيم شعفاط عن 

 70منھم بغرامة تقدر بحوالي  مدينة القدس، علما أن المنازل ُشيدت قبل بناء الجدار، وتمت مخالفة كل
 .ألف شيكل

مترا  450، وھو مؤلف من طابقين بمساحة إجمالية 2002وقام المواطن سليمان ترك ببناء منزله عام 
حاولنا :"وأواخر العام الماضي، قال  2013و 2005مربعا، وقد استلم ثالثة أوامر ھدم وكانت عام 

ئر والجھات المختصة وقمنا بدفع تكاليف باھظة طوال السنوات الماضية ترخيصه وتوجھنا للدوا
ً لترخيص منزلي ومنزلي جيراني  للمھندسين والمحامين لكن دون جدوى، حيث استلمنا رفضاً نھائيا

  .بحجة قربھم من الجدار" ابو تركي والرجبي"

ترفض أمتار ھوائية، وقمنا بتصوير جوي للمنطقة، لكن  10يبعد الجدار عن منازلنا الثالثة :"وأضاف
 ".البلدية بشكل قاطع ترخيصھا

منذ الشھر الماضي وتعيش العائلة في حالة من اإلحباط والصراع والخوف من نية الھدم، ال :"وقال 
مأوى آخر لنا، وعنواني سيبقى ھنا حتى لو قمت ببناء خيمة على أنقاض منزلي، ولن اسمح بھجرة 

قرية دير أيوب المقام على أراضيھا مستوطنة  من 1948، الفتا أن عائلته ھجرت عام "ثالثة لعائلتي
 .ھجرت العائلة من حارة الشرف بالقدس القديمة الى مخيم شعفاط 1962، وفي عام "موديعين"
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  .وھدم المنزل يعني قتل اإلنسان من الداخل.. وأكد أن البيت ھو الكيان وھو الروح 

، أن شروط بلدية االحتالل 0002أوضح المواطن ماجد أبو تركي الذي يقيم في منزله منذ عام 
لتراخيص المنازل تعجيزية، وھي ترفض حتى تنظيم المنطقة، فيما خدمات البنية التحتية شبه معدومة 

 .للبلدية" األرنونا"فيھا وفي المقابل ندفع سنويا ضريبة األمالك 

لته، والطابق الطابق األول تسوية ويعيش فيھا نجله وزوجته وطف"وأشار أن منزله مؤلف من طابقين 
 .أفراد 7مترا مربعا يعيش فيه  170الثاني تبلغ مساحته 

كل ما نريده ونحاول منذ سنوات تحقيقه ھو العيش بأمان في منازلنا، اال أن قرارات :"وقال ابو تركي 
 ."الھدم وھدم المنازل وتشريد السكان ھو ھدم لألحالم وآلمال اإلنسان

بشققھا السكنية " بسغات زئيف"منزله مباشرة على مستوطنة  أما المواطن مازن الرجبي والذي يطل
تالحقنا سلطات االحتالل على منازلنا المتواضعة وترفض :"الفخمة وشوارعھا المعبدة والنظيفة فقال
  ."ترخيصھا رغم محاولتنا عدة مرات لذلك

 ممرات أدنى الخدمات غير موجودة ھنا، ال صرف صحي وال شوارع معبدة أو إنارة وال:"وأضاف 
للمشاة وأرصفة شوارع اضافة الى النفايات المتراكمة، وفي المقابل تحرر أوامر ھدم وتھدد بالھدم 

 ."وتفرض علينا دفع مخالفات بناء، وضريبة أرنونا

نرى المستوطنة أمامنا فنشعر بالظلم الشديد، فلماذا ال تقدم لنا أي خدمات رغم اننا ندفع :"وقال
 ."، نحن فقط نريد العيش في منازلنا بكرامةالضرائب المفروضة علينا

 .فردا من عائلته يتھددھم خطر التشرد في حال تنفيذ قرار الھدم 12وأوضح أن 

نؤكد إننا سنبقى ھنا ولو على أنقاض منازلنا فال بديل وال مأوى آخر لنا، االحتالل يريد :"وقال 
  ."تھجيرنا من منازلنا وأراضينا ونحن صامدون

  

  رائيلي للقدس بعد وعد ترمبالتصور اإلس
  

  29/1/2018 -الجزيرة

 حل" شطب في -"إسرائيل"لـ عاصمة القدساعتبار بقراره- بعيداً  ذھبترمب دونالد  األميركي الرئيس
 كمقدمة "إسرائيل" لصالح مبكراً  القدس على الصراع وحسم ،أوسلو  التفاق الفعلي واإللغاء ،"الدولتين
 بالعالم )اليمينيين والمسيحيين اليھود( للمؤمنين عاصمة القدس باعتبار ،"الدولة يھودية" نحو للذھاب
 .العبرية الرواية حسب ،)سنة 3000( القدم في موغلة رؤية وفق

زاد  1967حرب  ، وبعد)1948عام ( النكبة  قبل -في ظل االحتالل البريطاني- تھويد القدس بدأ
ً وبضم لتمثل القدس  االستيطان ، وفي ظل اتفاق أوسلو تغّولالقدس الشرقيةبتوسعه في القدس غربا

دة مساحة وازنة من   .الضفة الغربية  المھوَّ

، وتحويل المنطقة "عاصمة للمؤمنين في العالم"وفق تشريعات وأنظمة إدارية تكرس القدس ويتم ذلك 
، على حساب المناطق السكنية العربية بما فيھا "الھيكل"إلى أضخم مشروع سياحي يحمل شعار 

    .سلوان ورأس العامود
والمناطق المحيطة، وفق خطة " حائط البراق"وبشكل متسارع تُنفَّذ مشاريع ترميم وتوسيع لباحة 
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ملون شيكل، وتشمل إنشاء مصلى عصري لليھود وصفوف  45لوزارة األديان اإلسرائيلية بموازنة 
وما يتلوه من  2018ألف زائر، وسيكون بذلك عام  40لتتسع لـ" المبكى"توسيع ساحة لتعليم التوراة، و

 .أعوام حقبة تھويد صعبة على المدينة المقدسة

تقوم على أساس توراتي مقدس، وستكون بعدد سكانھا المليون خالية أو  -حسب وعد ترمب-إن القدس 
  .والجدار العازلوالتضييق  التھجير ، عبر)12/88(وصوالً إلى ) 70/30(شبه خالية من العرب 

 من للقدس صامت تفريغ عملية تجري اإلسرائيلية؛ الداخلية لوزارة تابع خاص مكتب خالل فمن
ً لتھويد ديمغرافي باعتبار الفلسطيني مقيما وليس مواطنا، مع  أھلھا بسلوك حكومي متعاقب، سعيا

  .ات جمع الشملسحب ھويات متضاعف، وتعليق لطلب

وكذلك رفض تسجيل المواليد، ومصادرة األراضي، ومنع الترخيص للبناء، وھدم المنازل، والحرمان 
من الخدمات األساسية، فضالً عن قائمة الطلبات والشروط التي ال تنتھي وتھدد بإلغاء إقامة أكثر من 

  .ألف مقدسي 70

 6000ودي في غرب وشرق القدس، وتخصيص وتستند الخطة الجغرافية اإلسرائيلية إلى انتشار يھ
دونم في شرقھا لزيادة التوسع االستيطاني بمخطط عمراني يتضمن أراضي شاسعة، وتقليص أرض 
العرب إلى حد إبقائھم في أبراج، مع تشجيعھم على مغادرة القدس إلى الضواحي، وفصل أحياء 

  .مؤخراً مؤكدا موافقة ترمب على ذلك بنيامين نتنياھو  فلسطينية كاملة عن القدس، كما صرح به

من مساحة الضفة بھذه %) 10(ھذا فضالً عن قطع الصلة بين شمال الضفة وجنوبھا، والتھام 
إلى القدس بإغراءات  ھجرة اليھود قة، وصوالً إلى تحقيق أغلبية يھودية مطلقة بتشجيع زيادةالطري

ألف  250لما يميزھم من نسب تكاثر مرتفعة، وذلك بإتمام بناء وفرص عمل، وخاصة المتدينين منھم 
  %).123(وحدة سكنية بنسبة إشغال 

ويصاحب ذلك فصل المناطق العربية عن األحياء اليھودية، في ظل محدودية األراضي المعروضة 
 للتنمية الحضرية، والمتغيرات الديمغرافية السريعة، مع تخصيص جزء أكبر من األراضي للخدمات

العامة، وفق إستراتيجية بؤر متعددة االستعمال ومراكز حيوية تتنوع أغراضھا، مع كثافة سكانية 
  .يمكن عالجھا بدمج المؤسسات العامة في قطعة واحدة بتعدد طوابق واستخدام مزدوج

سرير، وإدراج  800سرير، وإنشاء مستشفيْين بسعة  1800ومن ذلك توسيع المستشفيات اليھودية بـ
سرير لكبار السن،  3600دخل المنخفض في الخدمة، وتوفير الرفاه االجتماعي لليھود بـذوي ال

دونم، على قاعدة أنھا مؤسسات العاصمة التي  1000وحدة سكنية لھم بتخصيص  5000وتخصيص 
  ".إسرائيل"تمثل المركز الديني لـ

ً  التحتية البنية على والقضاء العرب، سكانھا من  القديمة البلدة تفريغ يجري وفي المقابل،  دفعا
، وتفريغ قلب المدينة من حركة المرور لفرض مزيد من السيطرة وعزل األرض شماالً  لمغادرتھا
  .ما حولھاالعربية ع

تسعى إلى السيطرة على مناطق مترامية في بلدية واحدة، مع سيطرة تدريجية بمنع " القدس الكبرى"
ً وجود أي  أي حقوق بلدية للمواطنين العرب، وإيجاد مركز حضري يستحيل معه سياسياً واقتصاديا
  .سيطرة فلسطينية على أي جزء منھا
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طنين الممتد وجودھم من مستعمرة جفعات زئيف غرباً ھذا مع إحداث تحّول ديمغرافي لصالح المستو
إلى بسجات زئيف شماالً، والتي تتبعھا مستوطنات الشمال بما فيھا بيت إيل ومستوطنة معاليه أدوميم 

  .المرتبطة بمركز المدينة، والتي تعتبر نقطة جذب سياحي على طريق البحر الميت وأريحا

  
 27(، وغرباً حتى مستوطنة بيت شميش )كم 37(يرد يريحو وبذلك تمتد القدس شرقاً حتى مستوطنة ف

 .شماالً ) كم 45(جنوباً، وعيون الحرامية ) كم 41(، وكفر عصيون )كم

عبر  -دون المرور وسط التجمعات السكانية العربية- وستسھَّل حركة المستوطنين نحو مركز القدس 
رض والدمج المبرمج لمخطط كاندل أنفاق سريعة وطرق التفافية، وباستخدام أمثل لطبوغرافية األ

  ).2025-1994(، ومخطط )1987-1967(، ومخطط )1966عام (

ستلتف الطرق حول القدس وتغطي الحزام الشرقي، وتربط الشرق بالجنوب مجمعة شوارع طويلة 
تلتقي في عدة مداخل خارج التجمعات السكانية العربية لتعزلھا وتحول دون تمددھا العمراني، وتربط 

  .ستوطنات مع مركز القدسالم

والمنطقةَ الصناعية قرب مطار قلنديا طريٌق يمتد من  اللد وسيربط المنطقةَ الصناعية قرب مطار
ل إلى الجنوب حتى كفر عصيون عبر نفق جيلو، مع بناء مناطق صناعية جديدة إحداھا قرب الشما

  .جبل أبو غنيم

ً وجنوباً، وتتخللھا أنفاق حتى   وأخطر مخططات التھويد لمركز القدس يبدأ من وادي الكدرون شرقا
  .الجامعة العبرية بجبل سكوبس والعيسوية وشمال العيزرية وحتى معاليه أدوميم

ً ومادياً، مع معالجة نسبةوبذ الكبيرة  الفقر لك تتشكل المدينة من ثالث مجموعات سكانية تختلف ثقافيا
مدن، فضالً عن نسبة األيدي العاملة وخاصة األكاديميين، فھناك مخطط في القدس مقارنة بباقي ال

ألف عامل، مع توسيع المعروض من األراضي والمساكن والعقارات شرق القدس،  200إلضافة 
  .وكل ذلك على حساب الحصة العربية

سياسية وألجل ذلك؛ فإن الدعم الحكومي اإلسرائيلي في القدس يھدف إلى تحقيق دور القدس كعاصمة 
على تشجيع االستثمار وخاصة التكنولوجي  -خالل ھذه الفترة-وأكاديمية وإدارة حكومية، وسينصب 

والبيوتكنولوجي، ودعم المؤسسات األكاديمية والبحث العلمي، ودعم أسعار األراضي لصالح التملك 
  ".الثقل اليھودي"اليھودي ومصادرة األراضي للحاجة العامة، وكل ذلك على قاعدة 

والتطور األكاديمي للقدس اليھودية يعتمد أربع إستراتيجيات تتمثل في منح ثقل الصناعات العصرية 
المرتبطة بفروع التكنولوجيا واإللكترونيات والبيوتكنولوجيا واألبحاث الطبية، وزيادة ثقل التعليم 

لين في الدوائر العالي وما يصاحبه من خدمات صحية وسياحية وسكانية وفندقية، وتقليل عدد العام
  .الحكومية، وتقليل وزن الصناعات التقليدية للحفاظ عل البيئة

مركزاً وعاصمة حقيقية، بحيث سيضم مركُز  -وفق الرؤية اليھودية بعد وعد ترمب-تُعتبر القدس 
القدس المجمَع الحكومي وإدارة مركز المدينة، ومعاھد القدس، والمدارس الدينية، وأكاديمية ھداسا، 

، وغالبية "شعارية تصاديق"فضالً عن الحرم في جبل سكوبس، ومستشفى . الجامعة العبريةوحرم 
  .المعاھد األكاديمية تربط بخط قطار خفيف، مع نقل شبكي بين األحياء ومركز المدينة
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وعالوة على ذلك يتوسع اإلعمار األكاديمي في القدس بإنشاء جامعة تكنولوجيا المعلومات، ونقل كلية 
إليھا باعتبار القدس ستحتوي مناطق األغوار والمياه، وبإنشاء جامعة يھودية عالمية تدرس  الزراعة

مليون إنجيلي متطرف في العالم، ومساكن طالب، وكليات فنون، ومعھد  60باللغة اإلنجليزية لتخدم 
  .للبحوث، وجامعة خاصة للمتدينين

ھودية كمركز للثقافة والتعليم وفق أرقى يساند ذلك إستراتيجية تكريس السمة التاريخية للقدس الي
ً قديماً وحيوياً في صناعة  المواصفات اإلقليمية والعالمية، والذي مثلت فيه الجامعة العبرية نموذجا
المشھد اليھودي بالقدس، وذلك عبر الدمج التكاملي للبدائل بين التعليم العالي والمتوسط بشكل يرتبط 

  .احي والزراعي للقدسبالتطور الصناعي والتجاري والسي
، وتطوير مدرسة للحكم الرشيد لضرورتھا، )Hi Tech(وكذلك عبر تطوير معھد للمھن الخفيفة 

ونقل كلية األمن الوطني وكلية القيادة المركزية، وإدراج العلوم االجتماعية إلى جانب العلوم التوراتية 
 ).لإلناث" طال"للذكور ومعھد " بيب"معھد (

حدة؛ يجب أن توفَّر حلول بديلة للسكان العرب تُقترح لھم في ولتكون المدينة ا " إسرائيل"ليھودية موَّ
وليس في القدس لزيادة تھجير العرب، ويقابل ذلك إنشاء مساكن للطالب الوافدين من داخل 

  .وخارجھا لدعم قوة جذب القدس عبر التعليم األكاديمي" إسرائيل"

، فالتراث وقدسية رئيسياً  رافداً  - "إسرائيل"لـ عاصمة لقدسل اليھودية الرؤية وفق- السياحة تعتبر
ويتم تطوير عناصر الجذب السياحي بتحديد المواقع السياحية . المكان مصدر أساسي للترويج السياحي

بشكل مركزي بالتوازن بين المناطق السياحية والخدمات الفندقية، عبر امتداد الجبل، ومحطة القطار، 
الساحة الروسية، وبوابة مندل، وبنايات األمة، ومدخل المدينة، والمدينة القديمة، وشارع الملك داود، و

  .وعين كارم

. وكذلك إعادة تأھيل المباني التاريخية بتوسيع الفنادق، وتنويع وسائل المبيت عبر استثمار يھودي
ومركزا  بتعزيز القدس باعتبارھا مدينة عالمية - وفق رؤية القدس بعد وعد ترمب- وسيتحقق ذلك 
  .تاريخيا سياحيا

البلدية، ومكتب الحكومة، وسلطة اآلثار، وسلطة حماية البيئة، : وذلك عبر شبكة مركزية تتمثل في
والحدائق القومية، وشركة تطوير شرق القدس، وسلطة تطوير القدس، وصندوق طوارئ الخدمات 

د    ".رب من إقامة المشاريعمنع الع"الفندقية عبر خطة إستراتيجية لتطوير السياحة وفق محدِّ

يتمثل في االنتقال إلى األقصى عبر ) 2000عام (إذا كان ما ُعرض على ياسر عرفات في كامب ديفد 
التي بدأت " صفقة القرن"نفق تحت األرض وأبو ديس ھي العاصمة، فما المعروض اليوم ضمن 

  بصفعة القدس من ترمب، وتقدم للفلسطينيين الترحيل عن القدس؟

كان كسبا يھوديا للوقت، حيث " حل الدولتين"عبر مشروع " سالم"إن كل ما جرى من مفاوضات 
استمرت مشاريع التھويد واالستيطان بأموال صھيونية تَُضخ لتھويد المدينة، مع مزيد من التضييق 

  .على العرب

 سيواجه يفك :ھو والسؤال ترمب، غطرسة بسبب تسقط والقدس إن المرحلة حرجة والليالي ُحبلى،
وإن أولى خطواته في ذلك ھي إعالن انتھاء حقبة أوسلو،  القدس؟ شطب عمليات الفلسطيني الشعب
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حكومة (وتحقيق مصالحة جادة عبر برنامج إنقاذ وطني عاجل يستند إلى مؤسسات الشعب الفلسطيني 
  ).منظمة+ 

أشكالھا، وتشكيل حلف ومن أولى الخطوات كذلك تعزيز الوعي المقدسي، وتفعيل المقاومة بكافة 
دولة رفضت قرار ترمب، وما يمكن أن يُشكله ذلك من  128القدس الذي يضم أحرار العالم في 

  .استنھاض شعبي عالمي يكون محوره القدس

  

  بشأن القدس" العدل الدولية"عريقات يتوعد أميركا بـ

  29/1/2018وكالة األناضول 

ستقدم طلبا  فلسطين أن صائب عريقات منظمة التحرير الفلسطينية  أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لـ
لتسوية القضية الفلسطينية، والتي   دونالد ترمب  ضد خطة الرئيس األميركي محكمة العدل الدولية إلى

 .الشرعية الدولية  ت مخالفتھا لقراراتعاصمة إلسرائيل، إلثباالقدس تتضمن االعتراف بـ

لة للرد على أن القيادة الفلسطينية تعمل وفق خطة متكام -في حوار مع وكالة األناضول-وأكد عريقات 
  .قرار ترمب

القانون   ، وتتولى الفصل طبقا ألحكاماألمم المتحدة الجھاز القضائي الرئيسي لـ وتعتبر محكمة العدل
في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي  الدولي

  .ألجھزة األممية ووكاالتھا المتخصصةقد تحيلھا إليھا ا

وكان عريقات قد قدم منتصف الشھر الجاري تقريرا باجتماع المجلس المركزي الفلسطيني يعرض 
تفاصيل الخطة األميركية التي ينوي ترمب عرضھا على الفلسطينيين واإلسرائيليين، والتي يطلق 

  ".صفقة القرن"عليھا 

ضم  -عتراف بالقدس بشقيھا الشرقي والغربي عاصمة إسرائيلباإلضافة إلى اال- وتشمل خطة ترمب 
وإعالن قيام دولة فلسطينية ) من مساحة الضفة% 10(الكتل االستيطانية الكبرى بالضفة إلسرائيل 

منزوعة السالح، وإبقاء السيطرة األمنية إلسرائيل، إلى جانب االعتراف بإسرائيل دولة يھودية، مع 
  .ل من مناطق فلسطينية محتلةانسحابات تدريجية إلسرائي

خارج (وجاء في التقرير أيضا أن إدارة ترمب ستخترع عاصمة لدولة فلسطين في ضواحي القدس 
  .1967عن حدود عام ) إطار ستة كيلومترات

واألجواء والموجات الكھرومغناطيسية تكون تحت  المياه اإلقليمية  وتنص الخطة كذلك على أن
من  الالجئين  وعلى إيجاد حل عادل لقضية. ، دون اإلجحاف بحاجات دولة فلسطينإسرائيل  سيطرة

  .حول ماھية ھذا الحلخالل دولة فلسطين، دون تقديم توضيح 

    خطة تصفوية
ودعا تقرير عريقات إلى رفض ھذه الخطة بالكامل حيث يقول إنھا تؤسس إلقامة حكم ذاتي أبدي، 
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ويصفھا بالتصفوية اإلمالئية، حيث تُبقي الوضع القائم على ما ھو عليه، والذي يعني دولة واحدة 
  .بمعايير أميركية االستيطانو) الفصل العنصري نظام(بنظامين، أي تشريع األبرتھايد 

وكان المجلس المركزي قد كلّف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خالل اجتماعه األخير بتعليق 
   .االعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق األمني والعالقات االقتصادية معھا

ف العربي واإلسالمي غير المسبوق في نقول بصوت مرتفع رغم الضع"وخالل اللقاء، قال عريقات 
  ".نحن حماة األقصى وال معني لفلسطين دون القدس عاصمتھا: التاريخ

  المواقف
ولفت إلى أن الفلسطينيين يسعون إلى عملية سالم برعاية األمم المتحدة، مؤكدا بعدم 

وأضاف أن صمود الفلسطينيين وثباتھم في أرضھم ھو من يقرر . راعية للسالم لوحدھا  أميركا  قبول
  .مصير القدس

صناع القرار في العالم العربي : وعن الموقف العربي واإلسالمي تجاه إعالن ترمب، قال عريقات
المي يعتقدون أن البيانات تحمي القدس، بينما أميركا ال تفھم اال لغة المصالح، والعرب لم يرقوا واإلس

  .بعد لمستوى التأثير بقدر ما يؤثرون بنا

وطالب عريقات الدول العربية واإلسالمية بقطع عالقتھا بالواليات المتحدة، تنفيذا لقرارات عربية 
ع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل أو تنقل سفارة وإسالمية سابقة تقضي بقطع العالقات م

  .بالدھا إليھا

  

  مؤتمر العلماء يطالب بالحفاظ على ھوية القدس.. ماليزيا

 29/1/2018 -بوتراجايا -سامر عالوي -الجزيرة

الھدف الرئيسي من مؤتمر علماء المسلمين الذي عقد في بوتراجايا " القدس ھوية األمة"عكس شعار 
ة اإلدارية لماليزيا، وھو الحفاظ على ھوية القدس العربية واإلسالمية والتأكيد على رفض العاصم

قرار الرئيس األميركي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لدولة االحتالل وتغيير الوضع التاريخي 
 .فيھا

مود توصية تھدف إلى تعزيز ص 14عام نصرة القدس وفلسطين، ضمن  2018وأعلن المؤتمر العام 
  .الشعب الفلسطيني ال سيما أھالي القدس والمرابطين في المسجد األقصى

وطالب البيان الختامي للمؤتمر حكومات وشعوب الدول اإلسالمية بقطع جميع العالقات مع دولة 
االحتالل ومحاربة التطبيع معھا، وإعداد قائمة سوداء للمطبعين بھدف نشرھا، وتجريم كل من يقيم 

  .اللعالقات باالحت

    طريق التحرير
وبحسب تصريحات منسق المؤتمر محمد خير الدين رزالي فإن من شأن ھذا اإلجراء قطع الطريق 
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. على انسياق دول عربية في التطبيع سرا وعلنا مع إسرائيل، بينما تصعد إجراءات تھويد القدس
ع الكيان الصھيوني الطريق لتحرير المسجد األقصى يبدأ بقطع جميع العالقات م"وأضاف رزالي أن 

  ".بما فيھا السياسية واالقتصادية والتعليمية

ودعا المؤتمر إلى استكمال المصالحة الوطنية الفلسطينية على أسس المقاومة ورفض االحتالل، 
  .وطالب السلطة الفلسطينية بوقف جميع اتصاالتھا مع االحتالل والتنسيق مع أجھزته

والعروض  جميع المبادرات الھزيلة"تمر إلى إنھاء اتفاق أوسلو، ووفيما يتعلق بعملية السالم دعا المؤ
  ".االستسالمية للقضية الفلسطينية

واعتبر عدد من العلماء قرار ترمب وما سبقه من محاولة فرض إسرائيل بوابات إلكترونية للدخول 
سياسية إلى المسجد األقصى، تطورات في ملف القدس تحتم على الفلسطينيين مراجعة مواقفھم ال

  .السابقة

وقال الداعية والمفتي المعروف في مدينة كراتشي الباكستانية الدكتور ولي مظفر في حديثه للجزيرة 
نت إن القدس كانت على مدار التاريخ عامل توحيد للمسلمين، واألحرى أن تكون كذلك بالنسبة 

لسطينية من أجل التخلص من وأضاف أن قرار ترمب وفر فرصة ثمينة للقيادات الف. للفلسطينيين اليوم
  .التزامات اتخذتھا سابقا تعرقل المصالحة الفلسطينية

أما عضو مجلس علماء إندونيسيا الشيخ بختيار ناصر فاعتبر أن لقرار ترمب آثارا إيجابية تتمثل في 
جعل األمة تستشعر خطر تھويد القدس، وتتحرك باتجاه العمل على تحرير القدس وتحقيق الوحدة 

مية، وأعرب عن قناعته بأن سياسات واشنطن في ظل ترمب أيقظت المسلمين ومن شأنھا اإلسال
  .إضعاف أميركا وإسرائيل

    شرعية إسالمية ودولية
من ناحيته اعتبر وزير الشؤون اإلسالمية الباكستاني أن موقف األمة اإلسالمية من قضية القدس  

ق بين الكفاح من أجل الحرية والتخلص من يتطابق مع الشرعية الدولية، وشدد على ضرورة التفري
  .االحتالل والعدوان وبين اإلرھاب

وطالب موالنا فضل الرحمن مفتي محمود المجتمع الدولي بالدفاع عن قراراته وأنظمته وقوانينه التي 
وأضاف في تصريحات للجزيرة نت أن الشعب . تخترقھا إسرائيل باحتاللھا القدس وفلسطين

  .ضد االحتالل يدافع عن الشرعية الدولية وقرارات األمم المتحدةالفلسطيني بجھاده 

كانون الثاني /يناير  28و 27يومي   وقد أشرف على تنظيم مؤتمر علماء المسلمين من أجل القدس
بالتعاون مع االتحاد " ماي أقصى"  الجاري؛ مؤسسة األقصى الماليزية المعروفة اختصارا باسم

  .ئة علماء فلسطين في الخارجالعالمي لعلماء المسلمين وھي

ألف عالم شريعة في مختلف ھيئات  190عالما يمثلون ما يزيد عن  170نحو  وشارك في المؤتمر
وقال منسق المؤتمر إن نسخة توصياته سلمت . ومؤسسات علماء الشريعة في جميع أنحاء العالم

  .ومات الدول المسلمةلرئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، وسترسل كذلك إلى جميع حك
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  انطالق فعاليات مؤتمر القدس في إسطنبول

  29/1/2018 -الجزيرة

المدينة التي قدسھا  ..القدس" فعاليات المؤتمر الدولي لإسطنبو انطلقت صباح اليوم االثنين بمدينة
 .، بتنظيم من رئاسة الشؤون الدينية التركية"الوحي

الذي تستمر فعالياته حتى يوم غد الثالثاء، إلى الدفاع عن قضية القدس وتأكيد ويھدف المؤتمر 
 .أھميتھا، وتعزيز مشاعر التضامن مع الشعب الفلسطيني، بحسب المنظمين

دولة من أوروبا  20باحثا، باإلضافة إلى مئات المشاركين من  70ويشارك في المؤتمر أكثر من 
  .أذربيجانو بريطانياو فرنساو األردنو  العراقو  إندونيسياو باكستان، بينھاأفريقياوآسيا و

ويعقد المؤتمر في صالة المؤتمرات التابعة لدائرة األرشيف العثماني، بحضور بكر بوزداغ نائب 
رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، ووزير األوقاف الفلسطيني رئيس الوزراء التركي، و

  .يوسف ادعيس

المؤتمر  لم يتمكن من مغادرة القطاع لحضور زةغ  وكان ادعيس أكد في اتصال ھاتفي أن وفد قطاع
  .سلطات االحتالل بسبب منعه من طرف

  

  لحمايتھا ضرورة إليھا الرحال وشد والتھجير الھجر تعاني القدس :سطنبولإ من ادعيس
  

  PNN - 30/1/2018 - اسطنبول

عاتق االمة  اكد سماحة الشيخ يوسف ادعيس وزير األوقاف والشؤون الدينية أن ھناك واجب يقع على
ً سياسة التھويد والتھجير من قبل اإلحتالل  العربية واالسالمية تجاه مدينة القدس التي تعاني يوميا
اإلسرائيلي، وضرورة تحركھا السريع من أجل الدفاع عن المقدسات اإلسالمية وعلى رأسھا القدس 

القدس عاصمة السرائيل والمسجداألقصى خاصة بعد قرار الواليات المتحدة االمريكية االعتراف ب
 . وعزمھا نقل سفارتھا اليھا

جاء ذلك خالل مشاركته باللقاء العلمي الدولي المنعقد في العاصمة التركية أسطنبول والذي جاء  
بتنظيم من رئاسة الشؤون الدينية التركية من اجل الدفاع “ القدس المدينة التي قدسھا الوحي “ بعنوان 

 .يتھا، وتعزيز مشاعر التضامن مع الشعب الفلسطينيعن قضية القدس وتأكيد أھم

وطالب ادعيس العرب والمسلمين أن يشدوا الرحال إلى القدس وإلى المسجد األقصى وان الواقع  
من محيطھا العربي واالسالمي فنحن   الذي نعيشه أالن يقول أن القدس تعاني من االحتالل والعزلة

ھويتھا وقدسيتھا ونعزز صمود المواطن  نحافظ علىعندما ندعوا الى شد الرحال الى القدس 
وحده باالضافة الى توجيه رسالة قوية للعالم وإلسرائيل   الفلسطيني بان نشعره انه ال يقاوم االحتالل

 . بأن القدس ليست مسؤولية فلسطينية فقط ولكنھا مسؤولية عربية ومسؤولية إسالمية كذلك
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الرئيس األمريكي االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل،  وفي نھاية كلمته جدد ادعيس رفضه لقرار
ال حق في المسجد األقصى لغير المسلمين، ”، مضيفا “إن القدس عاصمة فلسطين التاريخية”وقال 

 .”وستبقى القدس عربية إسالمية رغم أنف االحتالل

من أوروبا دولة  20باحثا، باإلضافة إلى مئات المشاركين، من  70ويشارك في المؤتمر أكثر من 
  .وآسيا وإفريقيا

  

  جنوب المدينة "بئر غونة"بلدية القدس العبرية تھدم أبنية سكنية في 
  

  29/1/2018 - القدس أون الين

ھدمت خمس جرافات وبلدوزرات ضخمة تابعة لبلدية القدس العبرية، تحرسھا قوة معززة من جنود 
ئر عونة جنوب مدينة القدس وغرب مدينة االحتالل، اليوم االثنين، بنايات سكنية في منطقة منطقة ب

 .بيت جاال، بحجة البناء دون ترخيص

وتعود البنايات السكنية لعائلة زرينة من بيت جاال، وھي قيد االنشاء، في حين تضم البنايات عدداً 
كبيراً من الّشقق والوحدات السكنية، التي يُخّصص بيعھا أو تأجيرھا لمواطنين يحملون ھوية القدس 

 .المحافظة على مكان اقامتھم في المدينة المقدسة بھدف

تستھدف الوجود الفلسطيني " البلدية العبرية في القدس"يذكر أن االحتالل، خاصة ذراعه المتقدم 
وقرية الولجة، وكانت ھدمت العديد من " بئر عونة"جنوب مدينة القدس، خاصة في ھذه المنطقة 

سعت فيه الى ضم أكبر مساحة ممكنة من أراضي المنطقة مبانيھا بذرائع مختلفة، في الوقت الذي 
  .لنفوذ وحدود بلدية القدس

  

  العرب يجتمعون الخميس الستكمال الرد على قرار ترمب بشأن القدس
  

  29/1/2018 - القدس أون الين

من المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية العرب في األول من فبراير المقبل، لبحث التحرك على 
ولي لمواجھة قرار الرئيس األمريكي دونالد ترمب األخير بإعالن القدس عاصمة المستوى الد

 ."إسرائيل"لـ

وسيكون االجتماع العربي الذي ستعقده جامعة الدول العربية تشاوريًا لمناقشة أليات التحرك استكماالً 
قمة عربية  ومن المحتمل أن ينتج عن االجتماع المقبل قراًرا بعقد .للرد على قرار الرئيس ترمب

  .األردن استثنائية في
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  نشطاء يوزعون قھوة وتمر للعمال على حاجز الزيتونة في القدس
  

  29/1/2018 - القدس أون الين

، "انتو الخير"، تحت مبادرة "قھوة وتمر"محتلة فعالية على حاجز الزيتونة في القدس ال  نظّم نشطاء
 .والتي يقيمھا ملتقى الرجاء التطوعي في مدينة القدس

وشارك في ھذه الفعالية العشرات من المتطوعين والمشاركين في ھذه الحملة والتي تنظم في كل 
القھوة والتمر للعمال صباح على أحد الحواجز المؤدية للمدينة المقدسة، يُقّدم خاللھا المتطوعون 

  .الذاھبين ألعمالھم داخل مدينة القدس

  

  العاھل األردني يؤكد على دور بالده بحماية المقدسات في القدس
  

  29/1/2018 - القدس أون الين

، بموجب المقدسات بالده مستمرة بأداء دورھا في حماية"أن  عبد هللا الثاني الملك دناألر د عاھلأك
أھمية "، مشدداً على "المحتلة  لقدسا  في مدينة  المسيحيةالوصاية الھاشمية على المقدسات اإلسالمية و

 ."تعميق الحوار بين مختلف أتباع األديان، وتعزيز قيم التسامح والعيش المشترك

المقدسات المسيحية تحظى بنفس االھتمام والرعاية التي توليھا عّمان للمقدسات "وشدد على أن 
  ."اإلسالمية

  

  " سمحاربون على أسوار القد"الّسلط تستضيف ندوة بعنوان 
  

  29/1/2018 - القدس أون الين

نظم منتدى الوسطية للفكر والثقافة مساء أمس بقاعة بلدية السلط الكبرى في مدينة السلط األردنية، 
بحضور أمين " محاربون على أسوار القدس"وبالتعاون مع مديرية ثقافة البلقاء ندوة حوارية بعنوان 

 .عام وزارة الثقافة الدكتور ھزاع البراري

ودورة  1967رض وزير االعالم السابق الدكتور سمير مطاوع تجربته الشخصية كمؤرخ لحرب وع 
في التأطير للوثائق المتصلة بھذا الموضوع ومقابلته للسير جلوب باشا حيث قدم سردا موضوعيا 
لالحداث مما فتح الباب للمزيد من البحث واالستقصاء ألھمية الموضوع الذي يؤرخ لحقبه مھمة من 

 .يخ االردن وبطوالت الجيش العربيتار

وتحدث استاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية الدكتور غازي ربابعة حول دور الجيش االردني  
وقد ابرز الدور المھم الذي سطره رجال الجيش  1967و 1948وبطوالتة في كل من معارك القدس 

والتي تمكن الجيش العربي  1948ب العربي من خالل تسليط الضوء على معركة باب الواد في حر
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" اإلسرائيليين"وعدد من االسرى وبشھادة المؤرخين العسكريين " اسرائيلي"جندي  800من قتل 
  .الذين اعترفوا بھذا العدد

رئيس بلدية السلط الكبرى المھندس خالد خشمان في بداية الندوة عن دور أبناء مدينة السلط  وتحدث
وما قدموه من شھداء على ثرى فلسطين مؤكدا على عمق الروابط التي   في دعم الثورة الفلسطينية

 .بفلسطين األردن تربط

في جميع المعارك وقال مدير ثقافة محافظة البلقاء جالل أبو طالب أن الجيش العربي الھاشمي شارك 
للدفاع عن القدس وفلسطين، وقدم قوافل الشھداء في معارك " اسرائيل"التي اندلعت بين العرب و

اللطرون وباب الواد والقدس والجوالن وتل الذخيرة واختلطت دماء الخلف بدماء السلف الذين سجلوا 
 .أروع البطوالت في يرموك العز وحطين ومؤتة والكرامة

المبارك حظيت برعاية خاصة من الھاشميين من خالل أربعة  األقصى والمسجد وأضاف أن القدس
إعمارات متميزة وعظيمة للمسجد األقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة في إطار عنايتھم الشاملة 

ويعزز اإلعمار الھاشمي في المدينة الھوية العربية اإلسالمية في شقيھا العمراني . لمدينة المقدسةل
ي والمعنوي بما يسھم في اإلبقاء على أھلھا فيھا وتقديم الدعم المال المقدسات بإعادة بناء واستدامة

   .صامدين

  

  منظمات دولية ومحلية تحذر من تداعيات ھدم مدرسة المنطار في القدس

 مدرسة على األقل في الضفة بما فيھا القدس معرضة لخطر الھدم 61 -

ھديد حذرت منظمات دولية ومحلية من مغبة الت - وفا 2018- 1-30رام هللا / القدس عاصمة فلسطين
الوشيك لسلطات االحتالل اإلسرائيلي بھدم مدرسة المنطار في مديرية ضواحي القدس شرق 

 .السواحرة، واجبار العديد من األطفال على ترك التعليم

وأوضحت جمعية إنقاذ الطفل، والمجلس النرويجي لالجئين، ومنظمة العمل ضد الجوع، في بيان 
ئية فلسطينية، تم بناؤھا بتمويل من المانحين األوروبيين، مشترك، اليوم الثالثاء، أن مدرسة ابتدا

ً بالھدم من قبل السلطات اإلسرائيلية، بعد أن رفضت محكمة العدل العليا  تواجه تھديداً وشيكا
  .اإلسرائيلية عريضة تطالب بحمايتھا

ي الماضي، وأشارت المنظمات إلى أن ھذه المدرسة التي عانت بالفعل من النزوح وتدمير الممتلكات ف
" ج"ھي الوحيدة التي تخدم مجتمع المنطار البدوي على أطراف القدس الشرقية في المنطقة المصنفة 

  .من الضفة الغربية

وحسب البيان، تُھدد المدرسة بالھدم ابتداء من األول من الشھر الجاري فصاعدا، عقب انتھاء أمر 
عاما  11و 5لميذا، تتراوح أعمارھم بين ت 33قضائي يحميھا من الھدم، وفي الوقت الراھن يلتحق 

  .تلميذا ھذا العام 70بالمدرسة االبتدائية، ولكن من المفترض توسيع نطاقھا لتستوعب أكثر من 
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 61يأتي ھذا التھديد األخير بعد أن كشفت أرقام جديدة جمعتھا منظمات إنسانية عن وجود : وتابع
  .ف عمل من قبل السلطات اإلسرائيليةمدرسة في الضفة الغربية لديھا أوامر ھدم أو وق

ونوھت إلى أنه في حالة ھدم مدرسة المنطار سيجبر العديد من األطفال على ترك التعليم، حيث تبعد 
المدارس األخرى عدة كيلومترات من مكانھم ويُصعب الوصول إليھا إال عن طريق السير على 

كانون األول الماضي أن  27اإلسرائيلية في  األقدام، أو استخدام الحمير، وقضت محكمة العدل العليا
، على الرغم من خدمتھا األساسية "إليجاد حقائق على األرض"المدرسة عبارة عن محاولة 

  .والجوھرية للمجتمع

الھجمات على مدارس الضفة "وقالت مديرة المجلس النرويجي لالجئين في فلسطين كيت أوروركي 
تي تشكل البيئة القسرية التي تدفع الفلسطينيين إلى الخروج من الغربية ھي إحدى العناصر العديدة ال

  ".أراضيھم؛ إلفساح الطريق أمام التوسع االستيطاني اإلسرائيلي

، "حقيقة على األرض"المحاكم اإلسرائيلية تھدد بھدم ھذه المدرسة، ألنھا تزعم بأنھا تخلق : وأضافت
بل المستوطنات غير الشرعية، وليس من قبل ولكن الواقع ھو أن ھذه الحقيقة يتم إنشاؤھا من ق

  ".المدارس الفلسطينية، والتي ھي ضرورية لضمان حق الطفل الفلسطيني األساسي في التعليم

المدارس الفلسطينية : "من جانبه، أوضح مدير منظمة العمل ضد الجوع في فلسطين، غونزالو كودينا
در تصاريح البناء المطلوبة للمجتمعات الفلسطينية القائمة حاليا مكتظة، والسلطات اإلسرائيلية ال تص

مثل تلك الموجودة في المنطار، واآلن بعد أن تعرضت مدرسة ممولة من المانحين مرة أخرى لخطر 
  .أين يمكن لھؤالء األطفال الدراسة بأمان؟: الھدم، يجب أن نطرح سؤاال

ھديدات ال حصر لھا لمجرد محاولة في الضفة الغربية يواجه األطفال الفلسطينيون ت: وحسب البيان
التھديد بالعنف، : الوصول إلى المدرسة، والتمتع بحقھم األساسي في التعليم، وتشمل ھذه التھديدات

والمضايقة من المستوطنين أو الجنود اإلسرائيليين في طريقھم إلى المدرسة، والنشاط العسكري في 
يلقون القبض عليھم ويحتجزون أطفاالً من مدارسھم أو حولھا، والعسكريين أو الشرطة الذين 

فصولھم، وضياع الوقت، بسبب إغالق منطقة عسكرية أو منطقة تأجيج، والتأخيرات التي تحصل 
  .عند عبور نقاط التفتيش، والتھديدات بتدمير وھدم المدارس، وأوامر وقف العمل

إن حق األطفال األساسي في : بدورھا، أفادت مديرة منظمة إنقاذ الطفل في فلسطين جينيفر مورھيد
التعليم يتعرض لتھديد متزايد، وفي حالة المنطار، وھي جماعة نائية وضعيفة جدا، تمّكن األطفال 
وخاصة الفتيات من الذھاب إلى المدرسة للمرة األولى، أما اآلن فيواجه األطفال الذين تقل أعمارھم 

ماية ھذه المساحات اآلمنة المخصصة عن خمس سنوات رؤية ھدم مستقبلھم أمام أعينھم، فيجب ح
وعلى الصعيد العالمي، نرى المزيد والمزيد من الحكومات التي وقعت . لتعلم األطفال وليس تدميرھا

وندعو . على إعالن المدارس اآلمنة، ومع ذلك ما زالت المدارس الفلسطينية تواجه تھديدات متزايدة
سرعة إلى زيادة الضغط الدبلوماسي على الحكومة الحكومات والجھات المانحة الدولية على وجه ال

  ".اإلسرائيلية لحماية حق الفلسطينيين في التعليم ومنع ھدم ومصادرة البنية التحتية للمدارس

إن أعمال الھدم ھذه تنتھك القانون الدولي اإلنساني، والحق األساسي لألطفال في "وقالت المنظمات 
جتمع الدولي، والتي تتمثل بتقديم المساعدة للسكان الفلسطينيين التعليم، كما تقوض مباشرة أعمال الم

  ".المحتلين لضمان وصول األطفال إلى المدرسة


