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رسالة القدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم
 البرلمان العراقي يجدد التأكيد على أن القدس عاصمة فلسطين.
 مستوطنون يستأنفون اقتحاماتھم للمسجد األقصى.
 ھيئة االستعالمات المصرية توضح حقيقة ما نشرته صحيفة أمريكية بشأن
القدس.
 عمان" :االجتماع الوزاري" يؤكد مركزية القدس كقضية أساسية بالنسبة
للعرب.
 القدس 5 :إصابات بقمع االحتالل لوقفة منددة بقرار ترامب.
 السفير منصور :إسرائيل كثفت من انتھاكاتھا عقب القرار األميركي حول
القدس.
 تقرير يرصد االعتداءات اإلسرائيلية في مدينة القدس خالل العام .2017
70 عاما ً على مجزرة العصابات الصھيونية في فندق سميراميس في القدس.
 االحتالل يعتقل محاميا ً وطفالً من القدس.
 بلدية لالحتالل خاصة باألحياء الفلسطينية بالقدس.
 جنود االحتالل بالقدس يعتدون على متضامنات مع أسيرة جريحة.
 نيويورك تايمز :تراجع االھتمام العربي بالقدس.
 األناضول تنقل مكتبھا اإلقليمي إلى القدس.
 مطامع إسرائيل في بلدة سلوان ال تنتھي.
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البرلمان العراقي يجدد التأكيد على أن القدس عاصمة فلسطين
القدس عاصمة فلسطين /بغداد  2018-1-7وفا
ص ّوت مجلس النواب العراقي ،في بداية دورته البرلمانية اليوم األحد ،على قرار بخصوص القدس،
أعاد فيه التأكيد على أن القدس عاصمة فلسطين ،وأدان فيه إعالن الرئيس األميركي دونالد ترمب
حول القدس ،واعتبره استفزازيا للسلم واألمن الدوليين.
يذكر أن البرلمان العراقي ينوي عقد جلسة خاصة بالقدس في دورته الحالية.

مستوطنون يستأنفون اقتحاماتھم للمسجد األقصى
القدس عاصمة فلسطين /القدس  2018-1-7وفا
استأنفت الجماعات اليھودية المتطرفة ،صباح اليوم األحد ،اقتحاماتھا االستفزازية للمسجد األقصى
المبارك من باب المغاربة ،بحراسة مشددة من قوات االحتالل الخاصة.
وقال مراسلنا في القدس إن المستوطنين نفذوا جوالت مشبوھة في المسجد المبارك ،واستمعوا الى
شرح حول أسطورة الھيكل المزعوم ،في الوقت الذي انتشر فيه المصلون عبر حلقات علم ،في
المسجد األقصى.

ھيئة االستعالمات المصرية توضح حقيقة ما نشرته صحيفة أمريكية بشأن القدس
القدس عاصمة فلسطين/القاھرة  2018-1-7وفا
قالت الھيئة العامة لالستعالمات المصرية انھا تابعت ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" االمريكية
للمراسل الدولي للصحيفة ديفيد كيركباتريك تضمن وجود تسريبات لتسجيالت في حوزته لضابط
مخابرات مصري مزعوم يدعى اشرف الخولي.
وقالت "نيويورك تايمز" بأن "الخولي" يقدم فيھا توجيھات الى عدد من مقدمي البرامج التلفزيونية
في مصر بشأن تناول موضوع القدس في االعالم المصري.
وقد أوضحت الھيئة أن الخبر تضمن ذكر أربع شخصيات اعتبرھم من مقدمي "البرامج الحوارية
المؤثرة" في مصر ،وھم :الصحفي مفيد فوزي :وھو في الحقيقة صحفي ال يقدم أي برامج تليفزيونية
منذ سنوات ،على عكس ما زعمه التقرير.
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وأشارت إلى ان االسم الثاني ھو اإلعالمي سعيد حساسين :وھو قد توقف عن تقديم برنامجه منذ ما
قبل إثارة موضوع القدس بأسابيع وال يقدم أية برامج حاليا ً وقد نفى اإلعالمي سعيد حساسين أن يكون
قد اتصل به أحد بشان موضوع القدس وأكد أنه ال يعرف أحداً أصال اسمه أشرف الخولي.
واوضح البيان ،ان االسم الثالث الذي أوردته الصحيفة كمقدم برامج سياسية مؤثرة في مصر فھو
"للفنانة الكبيرة يسرا ،التي من المفترض أن يكون الصحفي "ديفيد كيركباتريك"  -بحكم إقامته
الطويلة في مصر سابقا ً  -يعلم انھا من أشھر نجمات التمثيل والسينما في مصر والعالم العربي وال
عالقة لھا بأية برامج تليفزيونية من أي نوع".
وقد نفت الفنانة يسرا في اتصال مع الھيئة العامة لالستعالمات معرفتھا بأي شخص يدعى أشرف
الخولي" ،ولم تناقش مع أي شخص موضوع القدس مطلقاً ،وأنھا لم تدل لإلعالم بأية أراء تتعلق
بموضوعات سياسية بل إنھا لم تكن موجودة في مصر في تلك لفترة ،كما أعلنت الفنانة يسرا أنھا
ستلجأ للقضاء بشأن الزج باسمھا في مثل ھذه التسريبات المزعومة ،األمر الذي يسىء لھا كفنانة
كبيرة".
وبينت ،ان االسم األخير فھو "لألستاذ عزمي مجاھد الذي نفى معرفته بأي شخص يدعى أشرف
الخولي".
واوضحت الھيئة في بيانھا ،أن التقرير المنشور يقول ان من قام باالتصال ھو النقيب أشرف الخولي
من المخابرات العامة " ..دون أن يقدم للقراء أدنى دليل على أن ھذا الشخص ينتمي الى المخابرات
المصرية".
وقال ،ان التقرير "تضمن ادعاءات بشأن موقف مصر من قضية القدس تضمنھا االتصال وھو أمر ال
يليق أن ينشر في صحيفة كبيرة مثل "نيويورك تايمز" ،فمواقف مصر من القضايا الدولية ال يتم
استنتاجھا من تسريبات مزعومة لشخص مجھول ،وإنما يعبر عنھا رئيس الدولة ،ووزير الخارجية،
والبيانات والمواقف الرسمية ،وجميع ھذه الجھات أعلنت مواقفھا بشأن القدس وترجمته فعليا ً في
مواقف وإجراءات في األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى ،دون اكتراث لتھديدات المندوبة
األمريكية في األمم المتحدة بمسألة المساعدات والتي تضمنت مصر ضمن دول أخرى ،بل أن التقرير
نفسه اعترف بھذه المواقف المصرية".

عمان" :االجتماع الوزاري" يؤكد مركزية القدس كقضية أساسية بالنسبة للعرب
 -تشكيل وفد للعمل مع المجتمع الدولي للحد من التبعات السلبية للقرار األميركي

القدس عاصمة فلسطين /عمان 2018 -1-6وفا
أكد البيان الختامي الصادر عن االجتماع الوزاري العربي المصغر لمتابعة تداعيات القرار األميركي
االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة إليھا ،الذي عقد اليوم السبت في العاصمة األردنية
عمان ،مركزية القدس كقضية أساسية بالنسبة للعرب ،وھي مفتاح السالم في المنطقة ،وال أمن وال
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استقرار وال أمان في المنطقة دون حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من
حزيران  1967وعاصمتھا القدس الشرقية.
وأضاف البيان ،أن الوزراء ناقشوا خالل االجتماع أفضل السبل لمواجھة تداعيات القرار األميركي
الذي يخالف قرارات الشرعية الدولية ،وضرورة تكثيف الجھود لحل سياسي ينھي الصراع الفلسطيني
اإلسرائيلي ،وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتھا القدس الشرقية ،مشيرا إلى أنه تم التأكيد
على مدى خطورة القرار األميركي في ضوء المكانة التاريخية والدينية للقدس .
وتابع أن الوزراء قرروا تشكيل وفد ليعمل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية للحد من التبعات
السلبية للقرار األميركي باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ومواجھة آثاره ،وتبيان خطورته في
ضوء المكانة الوطنية والتاريخية والدينية للقدس عند المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين
العربي واإلسالمي .
وأوضح أن اللجنة ستعمل مع المجتمع الدولي إلطالق جھد فاعل ومنھجية للضغط على إسرائيل
لاللتزام بقرارات الشرعية الدولية ،ووقف كل الخطوات األحادية التي تستھدف فرض حقائق جديدة
على األرض خاصة بناء المستوطنات ومصادرة األراضي ومحاوالت تفريغ القدس من سكانھا
العرب المسلمين والمسيحيين والعمل مع المجتمع الدولي إليجاد حل للصراع العربي اإلسرائيلي.
وأكد البيان أن موقف جامعة الدول العربية ،والدول العربية من ھذا القرار واضح ،بأنه يشكل خرقا ً
للقوانين والشرعية الدولية ،وعدم وجود أي أثر قانوني له وأن الدول العربية ستعمل في ھذا اإلطار،
وھذا موقف واضح وجامع للدول العربية بأن القدس قضية ال تتقدم عليھا أي قضية أخرى في العالمين
العربي واإلسالمي والمسيحي أيضً .
وتابع أنه تم خالل االجتماع التأكيد على االستمرار بالعمل مع المجتمع الدولي لرفض القرار وتبيان
خطورته والتأكيد على عدم قانونيته وعدم وجود أي أثر قانوني له ،مبينا ً أن الوزراء العرب
سيستمرون باتخاذ اإلجراءات القانونية والسياسية للحد من تبعات القرار وتبيان خطورته ومواجھة
جميع اإلجراءات اإلسرائيلية غير القانونية على األرض الفلسطينية المحتلة بما فيھا القدس الشرقية.
وأشار إلى أن قرار الكنيست اإلسرائيلي بتغيير القانون األساس جعل التفاوض على القدس مشروط
بثلثي أعضاء الكنسيت ھو قرار مرفوض "ألننا ال نعترف بأي قرار إسرائيلي حول القدس ألنھا
أرض محتلة وفق القانون الدولي" ،منوھا كذلك إلى قرار الحزب الحاكم في إسرائيل لفرض السيادة
اإلسرائيلية على الضفة الغربية والمستوطنات ،و"ھذا ما نرفضه ونؤكد أنه يمثل خرقا ً لكل القوانين
واالتفاقيات الدولية".

القدس 5 :إصابات بقمع االحتالل لوقفة منددة بقرار ترامب
القدس عاصمة فلسطين /القدس  2018-1-6وفا
أصيب  5مواطنين ،اليوم السبت ،بقنابل االحتالل الصوتية خالل قمع شرطة االحتالل لھم خالل وقفة
نظمت في شارع صالح الدين بمدينة القدس المحتلة.
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وندد المشاركون في الوقفة بقرار الرئيس األميركي دونالد ترمب إعالن القدس عاصمة إلسرائيل.
وأفادت مصادر طبية في الھالل األحمر بأنه تم إخالء اإلصابات من المكان.

السفير منصور :إسرائيل كثفت من انتھاكاتھا عقب القرار األميركي حول القدس
القدس عاصمة فلسطين /نيويورك  2018-1-5وفا
قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة ،السفير رياض منصور ،إنه في أعقاب قرار
اإلدارة األميركية االستفزازي القاضي باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل في  6كانون أول/ديسمبر
 ،2017كثفت إسرائيل ،القوة القائمة باالحتالل ،انتھاكاتھا الصارخة في األرض الفلسطينية المحتلة
بما فيھا القدس الشرقية ،فاستمرت عمليات القتل واإلصابات والسجن واالعتداءات على قطاع غزة
المحتل بال ھوادة على مدى األسابيع القليلة الماضية ،ووصل عدد الفلسطينيين الذين استشھدوا في
أعقاب ھذا القرار إلى  16فلسطينيا.
جاء ذلك في ثالث رسائل متطابقة بعثھا السفير منصور ،اليوم الجمعة ،إلى كل من األمين العام لألمم
المتحدة ورئيس مجلس األمن لھذا الشھر )كازخستان( ورئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة حول
السياسات والتدابير اإلسرائيلية االستفزازية غير المشروعة.
وأشار منصور إلى مواصلة الحكومة اإلسرائيلية اليمينية اتخاذ قرارات أحادية استفزازية غير قانونية
التي تؤكد على أن إسرائيل ،القوة القائمة باالحتالل ،تعمل كل ما في وسعھا لدفن الحل القائم على
وجود دولتين وأي فرصة لتحقيق سالم حقيقي.
وندد بقرار اإلجماع الذي اتخذه حزب الليكود وموافقة شركائه في االئتالف اليميني على ضم الضفة
الغربية المحتلة وفرض "السيادة" اإلسرائيلية على المستوطنات اليھودية غير القانونية ،إلى جانب
تمرير "قانون" في الكنيست اإلسرائيلي يقضي بأن "إعادة أي جزء من القدس إلى الفلسطينيين،
يتطلب موافقة  80عضوا من الكنيست )من أصل )".120
ونوه إلى التصريحات العلنية ألحد أعضاء الكنيست بشأن ھذا القرار غير القانوني ،التي ذكر بھا أن
"القدس لن تكون أبدا على طاولة المفاوضات" ،وأن "دولة إسرائيل لن تسمح بإنشاء دولة فلسطينية
عاصمتھا القدس" ،في محاولة لتغيير وضع القدس وجعلھا محصورة على الوجود اإلسرائيلي
اليھودي فقط ،بالرغم من أنھا ما تزال تعتبر كيانا منفصال " "Corpus Separatumبموجب قرار
الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  181والقانون الدولي ،باإلضافة إلى استمرارھا في زعزعة
االستقرار على األرض بإعالنھا مؤخرا عن نيتھا بناء مليون وحدة استيطانية في الضفة الغربية
المحتلة ،بما فيھا القدس الشرقية.
وأشار السفير منصور إلى موقف المجتمع الدولي الواضح والقانوني بشأن الحالة في دولة فلسطين
المحتلة بما فيھا القدس الشرقية ،ودعا إلى رفض ھذه االنتھاكات التي تھدف لتغيير ھذا الوضع،
مؤكدا أن المستوطنات اإلسرائيلية التي بنيت في دولة فلسطين المحتلة ،بما فيھا القدس الشرقية ،تمثل
انتھاكا صارخا للقانون الدولي وتشكل أكبر تھديد للسالم والحل القائم على أساس دولتين.
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تقرير يرصد االعتداءات اإلسرائيلية في مدينة القدس خالل العام 2017
 28ألف مستوطن اقتحموا األقصى خالل العام الماضي

القدس عاصمة فلسطين /رام ﷲ  2018-1-5وفا
قال مركز عبد ﷲ الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية ،اليوم الجمعة ،إن
المسجد األقصى المبارك تعرض خالل العام  2017لھجمة تھويدية إسرائيلية غير مسبوقة ،من خالل
محاولة سلطات االحتالل فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد من خالل وضع بوابات
الكترونية على مداخله والتي افشلھا المقدسيون من خالل االمتناع عن الصالة داخل المسجد
واالعتصام باآلالف على أبوابه حتى تم إزالتھا فيما بعد.
ووثق المركز في تقريره السنوي "حصاد" حول االنتھاكات االسرائيلية في المدينة المقدسة خالل عام
 2017افتتاح كنيس يھودي أسفل أساسات مصلى قبة الصخرة المشرفة بعد  12سنة من الحفر
والتنقيب ،وتكثف اقتحامات المسجد األقصى ،حيث سجل اقتحام نحو ) (28ألفا من المستوطنين
والطلبة المتدينين ورجال المخابرات خالل العام الماضي في ظل االحتفاالت باألعياد اليھودية.
كما رصد التقرير أبرز انتھاكات االحتالل كأعداد الشھداء والمعتقلين واالستيطان والمشاريع
التھويدية ،وھدم المنازل وغيرھا من جرائم االحتالل بحق القدس والمقدسيين.
وفيما يأتي مجمل االنتھاكات اإلسرائيلي التي وثقھا التقرير خالل العام الماضي:
المشاريع التھويدية
وقال التقرير :لقد واصلت سلطات االحتالل سياستھا الممنھجة لتھويد المدينة المقدسة خالل
العام  2017لتغيير طابعھا العربي االسالمي والمسيحي ،وتزوير الرواية التاريخية ،حيث افتتحت
سلطات االحتالل أنفاقا ً استيطانية تربط بين مدينة القدس المحتلة و"تل أبيب" بمدة زمنية ال تتجاوز
نصف ساعة ،وتم افتتاح نفق في المنطقة الجنوبية للمسجد االقصى على مسافة ) (200متر من باب
المغاربة ،باإلضافة الى بدء تنفيذ مشروع ربط حائط البراق بالقطار القادم من تل ابيب من خالل حفر
نفق بعمق 50م ويصل طوله الى 2كم ،وبناء قطار ھوائي يصل حائط البراق بجبل الزيتون ،ونشرت
شركة "موريا" تصورا لمشروع في منطقة التلة الفرنسية تشمل شبكة انفاق بطول  4.5كم منھا انفاق
ذات مسارين باتجاه معاليه ادوميم.
وأبرز التقرير أيضا المصادقة على مشروع "التل األخضر" للقطار الخفيف والذي سيربط بين التلة
الفرنسية والجامعة العبرية ،وقامت سلطات االحتالل بافتتاح طريق رقم ) (21الذي يربط مستوطنات
رمات شلومو وبسغات زئيف وعطاروت ،وبدأت سلطات االحتالل بتنفيذ المقطع األميركي من شارع
الطوق والذي يمر من أراضي جبل المكبر ويصادر  1200دونم من اراضي المواطنين ،وشرعت
سلطات االحتالل في توسيع شارع رقم ) (45الذي يربط المنطقة الصناعية عطروت بمستوطنة
"كوخاف يعقوب" تمھيدا ألقامة نفق يسھل تحرك المستوطنين من شارع رقم ) (443الذي يربط تل
أبيب بالقدس باتجاه مستوطنات شرق رام ﷲ واألغوار ،باإلضافة إلى البدء بتوسيع معبر
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قلنديا ،وانجزت بلدية االحتالل تركيب )منطاد ركاب( إسرائيلي في سماء المدينة ويطلق عليه اسم
"عين القدس".
وقال :كما أعلنت بلدية االحتالل عن إقامة متنزھين على سفوح جبل الزيتون تحت اسم "عوزيا "
و"متنزه منتصف االرتفاع " ،فيما تم نشر خطة لبناء ستة فنادق تتضمن  1300غرفة فندقية على
اراضي جبل المكبر ،وتم الكشف عن مسار تھويدي جديد ،بإقامة "حديقة وطنية" ،تبدأ من بركة
السلطان إلى بئر أيوب بطول  800مترعلى مساحة  37دونما ،في منطقة وداي الرباب ،الستخدامه
في تمرير الرواية التلمودية.
وأضاف :وصادقت بلدية االحتالل على ميزانيتھا السنوية والتي بلغت ) (7.37مليار شيكل ،وھي
أضخم ميزانية في تاريخ المدينة منذ احتاللھا عام  ،1967فيما أُسس صندوق "ميراث جبل الھيكل
"بمبلغ مليوني شيكل لترويج ارتباط اليھود بالمسجد األقصى ،وطرح ما يسمى بـ"صندوق تراث
حائط المبكى" عطاء لتشييد البنية التحتية الخاصة بالمشروع التھويدي "بيت ھاليباه" الذي سيخصص
ألغراض سياحية ويشمل ھذا المشروع على بناء تصل مساحته إلى ) (4آالف متر.
وتابع :وفي السياق نفسه ،تنوي بلدية االحتالل بناء جسر للمشاة في منطقة جورة العناب ليربط بين
حي أبو الطور وجبل صھيون ،وصادقت حكومة االحتالل على بناء مصعد كھربائي ،وصادقت ايضا
على حفر نفق بطول  65م بين مخرج المصعد وحائط البراق ،وعلى مشروع "سكة الحديد المعلقة"
التي تھدف لتسھيل وصول آالف المستوطنين اليھود إلى حائط البراق ،فيما كشفت بلدية االحتالل عن
مشروع "القطار الھوائي واالرضي" االستيطاني والذي يشمل  3مسارات تلتقي جميعھا في باب
المغاربة ومن المتوقع البدء به في العام  ،2019والمصادقة أيضا على مسار سياحي الذي ع ًد القدس
جزءاً من دولة إسرائيل.
وأردف :كما كشفت وزارة األمن الداخلي االسرائيلي عن خطة لتركيب الف كاميرا في شوارع القدس
بھدف تعزيز السيطرة داخل أحياء القدس العربية والتحكم بكل النشاطات داخلھا واطلق على
المشروع " نظرة الى القدس" ،وشرعت الشرطة االسرائيلية بنشر منظومة "تنصت" في مدينة
القدس ،بذريعة تقوية مركز الخدمات التابع للشرطة االسرائيلية ،وكشف ايضا عن خطة امنية في باب
العامود تشمل إقامة  15مركزا للشرطة ونشر  40كاميرا اضافية وبناء  3أبراج متوسطة االرتفاع،
باإلضافة إلى تركيب منصات حديدية على أبواب البلدة القديمة وحواجز معدنية لتأمين أفراد الشرطة
االسرائيلية من أية "ھجمات" ،فيما كشف النقاب ايضا عن خطة ألقامة ) (16مركز شرطي تشمل
أحياء مدينة القدس المحتلة.
أسرلة التعليم
وقال التقرير :لقد فرض االحتالل عطلة الربيع على مدارس مدينة القدس في إطار محاربة المنھاج
الفلسطيني ،وأضربت المدارس العربية في القدس رداَ على فرض قرارات بلدية االحتالل على
المدارس العربية.
وتابع التقرير :كما تمت المصادقة على خطة خماسية طرحتھا الحكومة االسرائيلية تتضمن بناء
غرف صفية جديدة في شرقي القدس بغية زيادة عدد صفوف األول األساسي )االبتدائي( التي تعمل
وفقا ً للمنھج االسرائيلي وزيادة نسبة الحاصلين على شھادة "البجروت" االسرائيلية ،حيث سيتم
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تخصيص حوافز مالية أكبر للمدارس في شرقي القدس التي ستعمل وفقا للمنھاج االسرائيلي ،فيما
قامت بلدية االحتالل باغالق مدرسة النخبه في بلدة صور باھر بحجة أن منھاجھا يعادي دولة
االحتالل.
وأضاف :واقتحمت قوات االحتالل مدرسة األيتام الثانوية في البلدة القديمة واعتقلت أثنين من التالميذ
بحجة رشق الحجارة ،ومنعت قوات اإلحتالل طالب ثانوية االقصى الشرعية للبنين من الدخول إلى
مدرستھم ،بعد استالمھم الكتب الدراسية بحجة أنھا كتب المنھاج الفلسطيني ،باإلضافة إلى اقتحام
مدرسة "زھوة القدس" ببيت حنينا واعتقال مديرتھا وثالثة من معلماتھا ،واالستمرار بمحاصرة
التعليم الفلسطيني في المدينة المقدسة بكل جوانبه.
استھداف سلوان والشيخ جراح
وواصل التقرير :لقد تواصلت عمليات المصادرة والتھويد للعقارات في أحياء سلوان والشيخ جراح
خالل العام  ،2017ففي بلدة سلوان افتتح كنيس يھودي داخل عقار تمت السيطرة عليه عام ،2015
وافتتحت السلطات االسرائيلية ما يسمى بمطاھر الھيكل "المغطس" على أرض القصور األموية،
وقرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي "نتانياھو" إقامة مركز تاريخي يھودي في سلوان تحت اسم مركز
"كيدم" الذي سيعرض فيه اثار وتاريخ ما يسمى "بمدينة داوود" ،فيما أبطل أھالي سلوان مشروع
استيطاني لصالح جمعية "عطيرت كوھنيم" في حي بطن الھوا.
ووثق سيطرة مستوطنين على منزل بالقرب من واد الربابة ببلدة سلوان ،باالضافة إلى السيطرة على
مخزنين آخرين ،وقام المستوطنون بانزال غرف جاھزه داخل قطعة ارض مسربه "لجمعية العاد"
االستيطانية بحي وادي حلوه،وعرضت "دائرة اراضي اسرائيل" ،جزءاَ من عقار في بلدة سلوان
للمزاد المغلق بين ورثته الشرعيين من عائلة صيام والمستوطنين في حي وادي حلوه ،كما قام
المستوطنون ببناء مخزن في نفس الحي ،فيما اصدرت بلدية االحتالل قراراً بمصادرة قطعة أرض
تقع قرب المقبرة اليھودية مساحتھا )1300م( لبناء مركز لزوار المقبرة ،باإلضافة الى قرار آخر يمنع
مواطن من استعمال ارضه لمدة ثالث سنوات في منطقة وادي الربابة.
وأضاف :وأصدرت ما تسمى "محكمة الصلح اإلسرائيلية" قراراَ بالحجز على "حسابات توفير"
مجموعة من أفراد عائلة دويك بدل إيجار عن استخدامھم األرض المقامة عليھا منازلھم في حي بطن
الھوى بالبلدة بحجة ملكية جمعية "عطيرت كوھنيم" االستيطانية لھا بقيمة ) (652ألف شيقل.
وتابع :وفي سياق آخر تسببت الحفريات في ظھور تشققات خطيرة في بعض البيوت في احياء بلدة
سلوان ،كذلك تم البدء ببناء كنيس في حي راس العامود على سفوح جبل الزيتون مقابل الحرم القدسي
بارتفاع  4طوابق ،علما ان ھذا المشروع مصادق عليه قبل  10أعوام ،فيما تقدم نحو مائة من سكان
حي وادي حلوه بألتماسا ً الى محكمة العدل العليا وذلك لمنع جمعية "عطيرت كوھنيم" االستيطانية من
طردھم من أرض تبلغ مساحتھا خمسة دونمات بحجة انھا ارض تعود الى يھود اليمن والتي سكنوھا
نھاية القرن التاسع عشر.
وأردف التقرير :وفي حي الشيخ جراح أخلت شرطة االحتالل عائلة شماسنه من منزلھا التي تقطنه
منذ عام ،1964وصادرت سلطات االحتالل ) (5دونمات من اراضي الشيخ جراح قرب ما يسمى
"بقبر شمعون " بادعاء تقديم خدمات لفندق سياحي لم يبنى بعد ،رغم اقرار بناءه قبل  20عاما.
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وقال :وھناك أربع مخططات بناء للمستوطنين اليھود في حي الشيخ جراح ،وبحسب أحد المخططات،
سيتم إخالء عائلة فلسطينية بھدف إقامة مبنى يتألف من  3طوابق ،يضم  3وحدات سكنية ،وبحسب
مخطط آخر ،سيتم إخالء  4عائالت فلسطينية بھدف إقامة مبنى يتألف من  5طوابق ،يضم 10
وحدات سكنية .كما ناقشت اللجنة اللوائية مخططا إلقامة مدرسة دينية تلمودية في الحي قرب محطة
الوقود ،أما المخطط الرابع فھو إقامة مبنى مكاتب يتألف من  6طوابق ،من قبل مستثمرين إسرائيليين
في داخل حي الشيخ جراح.
االعتداء على المقابر االسالمية
وتابع التقرير :لم تسلم المقابر االسالمية في مدينة القدس من االعتداءات ومن محاوالت تھويدھا خالل
العام  ،2017حيث اجرت سلطات االحتالل أعمال حفر وتجريف في المقبرة اليوسيفية وانشاء بنى
تحتية ألقامة حديقة على مساحة من المقبرة والتي تم تسييجھا ،وخالل أعمال الحفر تم نبش عدد من
القبور ،باإلضافة إلى ھدم جزء من سور مقبرة الشھداء والتي تعد جزءا من المقبرة اليوسيفية.
وأضاف :وفي مقبرة باب الرحمة االسالمية التي تضم أضرحة صحابة رسول ﷲ ،بدأت سلطات
االحتالل بأعمال تجريف وأقتالع االشجار على طول جدار الشرقي للمسجد االقصى ،ويھدف
المشروع الى اقامة حديقة توراتية ،وصب قواعد خرسانية لتنفيذ مشروع القطار الھوائي "التلفريك"
وسيستمر المشروع ستة أشھر ،فيما منعت سلطات االحتالل عائلة مقدسية من دفن أحد موتاھا داخل
المقبرة ،واعتدت ايضا على مقبرة السالونه المحاذية لھا ،باالضافة الى قيام مستوطنين متطرفين بھدم
شواھد قبور داخل المقبرة.
وأردف :وفي مقبرة مأمن ﷲ أجرت سلطات االحتالل أعمال حفر في المقبرة بذريعة تنفيذ أعمال
خدماتية مما ادى لنبش عدد من القبور وظھور رفات الموتى ،فيما قامت مجموعة من اليھود
المتطرفين بتدنيس مقبرة الدجاني وتحطيم بعض شواھد القبور ،وقامت سلطات االحتالل بتسييج
المقبرة المحاذية لحوش عويس في حي رأس العامود.
ھدم بيوت المقدسيين
وقال :ھدمت جرافات االحتالل ) (199بيتا ً ومنشأة للمواطنين المقدسيين خالل العام  ،2017منھا
) (95بيتا َ و) (104منشأة ،وشملت عمليات الھدم معظم أحياء وبلدات المدينة المقدسة ،وأدت الى
تشريد نحو ) (76أسرة من ضمنھا ) (250طفل ،فيما بلغت عمليات الھدم الذاتي ) (18بيتا و)(12
منشأة قام أصحابھا بھدمھا ذاتيا ً تجنباَ لدفع غرامات مالية باھظه ،وھدمت روضة لألطفال في تجمع
جبل البابا في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة ،وصادرت كل محتوياتھا.
وأضاف التقرير :كما وزعت نحو ) (495اخطاراَ بالھدم لبيوت ومنشأت المقدسيين ،من بينھا
أخطارات باالخالء الفوري للتجمعات البدوية في جبل البابا والخان األحمر ،باإلضافة إلى أخطار
لھدم ستة عمارات سكنية في بلدة كفر عقب ،ويأتي ذلك في سياق التضييق على السكان الفلسطينيين
بھدف تفريغ المدينة من سكانھا االصليين.
المشاريع االستيطانية
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وتابع :لقد صادقت سلطات االحتالل خالل العام  2017على بناء نحو ) (5500وحدة استيطانية في
مدينة القدس ومحيطھا ،حيث تمت المصادقة على بناء ) (854وحدة في مستوطنة "راموت"،
و) (618وحدة في مستوطنة "رامات شلومو" و) (566وحدة في مستوطنة " بسغات زئيف "،
و) (549وحدة في مستوطنة "معاليه ادوميم" ،و) (737وحدة استيطانية في مستوطنة "غيلو "،
و) (18وحدة للمستوطنين في بيت حنينا ،و) (340وحدة سكنية في مستوطنة "النبي يعقوب"
باالضافة الى ) (176وحدة استيطانية في مستوطنة "نوف صھيون" في جبل المكبر بمدينة القدس،
و) (1600وحدة استيطانية من ضمن مخطط لبناء آالف الوحدات االستيطانية في "جفعات ھمتوس"
بھدف أغالق المساحة الفاصلة بين مستوطنتي "ھارحوماه" و"جيلو" جنوباً ،فيما تعمل وزارة
االسكان االسرائيلية على تسريع مخطط بناء مستوطنة جديدة شمال القدس ،والتي جرى تجميدھا في
السابق على أرض مطار قلنديا لفصل مدينة القدس عن محيطھا العربي شماالً.
وقال :كما قررت حكومة االحتالل ضم  250دونما تقع قرب مستوطنة "ارنونا" التي كانت حتى
عدوان  1967ضمن ما كان يسمى بالمنطقة الحرام قرب بلدة صور باھر ونقل ھذه االراضي وضمھا
لما يسمى بمنطقة "سيادة" بلدية القدس.
وتابع :وستنقل سلطات االحتالل من خالل بلديتھا في مدينة القدس ،حاجز ”عين يالو“ إلى عمق
األرض الفلسطينية في قرية الولجة المحتلة عام  1967وذلك بمسافة اثنين كيلو متر ،ما يعني
مصادرة أكثر من ألفين دونم من أراضي القرية ،بما فيھا منطقة الحنية األثرية ،والتي تحتوي على
نبع المياه الوحيد الذي تبقى في القرية
الشھداء والمعتقلون
وقال التقرير :كما قامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بقتل ) (12مواطنا َ مقدسيا من بينھم سيدة ،وذلك
إما بمواجھات مع قوات االحتالل أو أعدامھم على الحواجز الشرطية داخل المدينة المحتلة،
وتصاعدت المواجھات داخل المدينة العام المنصرم ،نتيجة قيام سلطات االحتالل بتركيب بوابات
ألكترونية على ابواب المسجد االقصى فيما عرف "بمعركة البوابات" ،باإلضافة إلى اعالن االدارة
األميركية االعتراف بالقدس كعاصمة لما يسمى "بدولة إسرائيل" .وشھدت مدينة القدس أعلى نسبة
اعتقاالت خالل العام  ،2017باعتقال ) (2436مواطناً ،ثلثھم من األطفال ،علما ً أن معظمھم كانوا
تعرّضوا لالعتقال سابقا ً وأُفرج عنھم بشروط ،إما بغرامات مالية وكفاالت مالية ،أو ضمن ما يسمى
بـ"االعتقال المنزلي".
المسجد االقصى والبلدة القديمة
وتابع التقرير :لقد تعرض المسجد االقصى خالل العام  2017لھجمة تھويدية غير مسبوقة ،من خالل
محاولة سلطات االحتالل فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد االقصى من خالل وضع
بوابات الكترونية على مداخله والتي افشلھا المقدسيون من خالل االمتناع عن الصالة داخل المسجد
واالعتصام باالالف على ابوابه حتى تم ازالتھا فيما بعد ،وأفتتح كنيس يھودي اسفل اساسات مصلى
قبة الصخره المشرفه بعد اثنى عشر عاما من الحفر والتنقيب ،وتكثفت اقتحامات المسجد األقصى،
حيث سجل اقتحام نحو ) (28ألف من المستوطنين والطالب المتدينون ورجال المخابرات خالل العام
المنصرم في ظل االحتفاالت باألعياد اليھودية.
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وأضاف :كما أبعدت شرطة االحتالل عن المسجد االقصى والبلدة القديمة نحو ) (170مواطناَ لفترات
زمنية متفاوته ودفع غرامات مالية ،وسمح لليھود المتدينين ذوي اللباس األسود باقتحام المسجد
األقصى ،باإلضافة إلى الصعود إلى صحن قبة الصخرة ألول مرة منذ عام  ،1967وسمح أيضا
ألعضاء الكنيست باقتحام المسجد األقصى بعد منع استمر عام ونصف ،وفي سابقه خطيرة أقتحم
المسجد االقصى عضو الكنيست المتطرف "يھودا غليك" برفقة نجله وذلك لألحتفال بعقد قرانه ،فيما
قام أحد أفراد الشرطة اإلسرائيلية برفع العلم االسرائيلي في باحات المسجد االقصى.

وتابع :لقد دعت منظمة "طالب من أجل المعبد" إلى إقامة حفالت البلوغ داخل المسجد األقصى وليس
في ساحة البراق ،وطلبت شرطة االحتالل من محكمة الصلح اغالق مبنى للجنة التراث في باب
الرحمة داخل المسجد االقصى بشكل نھائي.
وأردف :وأصدرت بلدية االحتالل قراراَ بھدم الطابق الثالث من بيت كستيرو بحجة حجب رؤية قبة
الصخرة عن المستوطنين في البلدة القديمة ،فيما كشف تقرير عن وجود ) (64نفقا ً تحت المسجد
االقصى نصفھا في الجھة الغربية.وفي ھذا السياق عرضت وزيرة الثقافة في كيان االحتالل "ميري
ريغيف" خطة حفريات كبيرة أطلق عليھا اسم "مخطط شاليم" تتضمن حفريات واسعه قرب بلدة
سلوان والبلدة القديمة في مدينة القدس بتكلفة تقدر ) (250مليون شيقل.
وقال :وفي البلدة القديمة استولى المستوطنون على محل تجاري لعائلة صب لبن ،باالضافة الى محل
آخر في عقبة الخالدية بموجب قانون "الجيل الثالث" والذي يمھد لألستيالء على مزيد من العقارات
داخل البلده القديمة ،واجبرت بلدية االحتالل مواطنا على اغالق مطعمه بحجة تراكم الضرائب عليه.
وتابع التقرير :كما قامت جرافات االحتالل باعمال تجريف واقتالع اشجار في ساحة باب العامود
والتي قام بالتجول داخلھا الرئيس اإلسرائيلي "رؤوبين ريفلين" ،كما تم انشاء وحدة شرطة جديدة
قوامھا  200شرطي خاصة بالمسجد االقصى ومحيطه ،فيما كشف تقرير خاص أن عدد الكنس داخل
البلدة القديمة وحولھا بلغ ) (104منھا ) (75داخل أسوار البلدة القديمة ،وأن  %22من مساحة البلدة
القديمة تم تھويدھا.

 70عاما ً على مجزرة العصابات الصھيونية في فندق سميراميس في القدس
القدس عاصمة فلسطين /رام ﷲ  2018-1-5وفا
تحل اليوم الجمعة ،الذكرى السبعون لقيام العصابات الصھيونية ،بتفجير فندق سميراميس في مدينة
القدس ،ما تسبب باستشھاد  20مواطنا على األقل.
ففي يوم  5كانون الثاني /يناير  ،1948أقدمت منظمة "الھاغاناة" اإلرھابية الصھيونية على نسف
فندق سميراميس في حي البقعة ،وھو حي سكني فلسطيني غربي المدينة المقدسة ،ما أدى إلى
استشھاد عشرين مدنيًا فلسطينيًا على األقل ،وجرح عشرين آخرين.
وكان من بين ضحايا التفجير اإلرھابي نساء وأطفال أكثرھم من عائلة فلسطينية واحدة ھي عائلة أبو
ص ّوان التي لجأ أفرادھا إلى الفندق ألنه يقع في منطقة بعيدة عن المناطق التي يدور فيھا القتال.
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وقد نشطت "الھاغاناه" لسنوات بدعم من سلطات االنتداب البريطاني في تنفيذ ھجمات إرھابية ضد
شعبنا ھدفت إلى دفع شعبنا إلى الھجرة تحت تأثير الخوف والفزع.
وتعني "الھاغاناه" بالعربية "الدفاع" ،علما بأنھا منظمة صھيونية عسكرية أسست في القدس عام
 ،1921وقادت معركة إنشاء إسرائيل.
كما شكلت مع غيرھا من المنظمات الصھيونية العسكرية الجيش اإلسرائيلي ،وقد أنضم إليھا عند
تأسيسھا عدد كبير من أفراد الفيلق اليھودي ،الذي قاتل إلى جانب بريطانيا في الحرب العالمية األولى.
وسمحت بريطانيا لـ"لھاغاناه" بتشكيل قوة من الشرطة قوامھا 22ألف جندي ،كما ساعدتھا على إنشاء
قوة "البالماخ" ،الذراع الضارب لـ"لھاغاناه" بقيادة ييغال آلون ،وفرق الفتيان والفتيات ،وحينما قرب
موعد إعالن دولة إسرائيل على حساب أراضي فلسطين ،كانت ھذه العصابة قد بلغت حداً من التنظيم
والتسليح واإلعداد ،سمح لھا أن تتحول إلى جيش إسرائيل.

االحتالل يعتقل محاميا ً وطفالً من القدس
رام ﷲ  -دنيا الوطن . 2018/1/8
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر اليوم االثنين ،المحامي عماد الفقيه من منزله ببلدة قطنّة شمال
غرب القدس المحتلة ،واقتادته إلى مركز توقيف وتحقيق تابع لھا في المنطقة.
يذكر أن المحامي عماد ھو شقيق الشھيد عمر الفقيه.
في السياق ،اعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم الطفل المقدسي القاصر مھدي مفيد خصور ) 12عاما(
من منزله في حي بئر أيوب ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك.

بلدية لالحتالل خاصة باألحياء الفلسطينية بالقدس
الجزيرة -محمد محسن وتد -القدس المحتلة2018/1/8 -
يحمل قانون "القدس الموحدة" -الذي صادق عليه الكنيست اإلسرائيلي -بندا يقضي باإلبقاء على
األحياء الفلسطينية التي عزلھا جدار الفصل العنصري تحت السيطرة األمنية اإلسرائيلية ،لكن مع
إقامة سلطة بلدية خاصة تشرف على إدارة الشؤون الحياتية والخدماتية للمقدسيين.
وينسجم ھذا البند مع خطة الوزير اإلسرائيلي لشؤون القدس زئيف إلكين ،بفصل األحياء الفلسطينية
عن منطقة نفوذ بلدية االحتالل .وتشمل الخطة  23حيا وقرية فلسطينية يقطنھا قرابة  220ألف
مقدسي ،ولعل أبرز األحياء المشمولة بالخطة ھي :كفر عقب وسميراميس ومخيم شعفاط والولجة
والسواحرة وضاحية البريد والرام وقلنديا وراس خميس وضاحية السالم.
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وستخضع ھذه األحياء الفلسطينية لمنطقة نفوذ سلطة محلية واحدة ،وفي المرحلة األولى سيكون فيھا
مجلس معين من قبل وزير الداخلية اإلسرائيلية ،حيث تستبعد سلطات االحتالل أن يوافق الفلسطينيون
على المشاركة في انتخابات محلية تحت مظلة السيادة اإلسرائيلية.
تشريع وتطھير
ويعتقد مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي ،أن إسرائيل شرعت عبر
المصادقة على القانون بتنفيذ المراحل النھائية من مخطط "القدس الكبرى" التي تعادل  %10من
مساحة الضفة الغربية المحتلة ،وذلك لضمان أغلبية يھودية في المدنية المحتلة ،وبالتوازي مع ذلك
تفريغ المدينة المقدسة من سكانھا األصليين ،مشيرا إلى أن الصراع ديمغرافي بامتياز.
ولفت إلى أن إقامة سلطة بلدية خاصة باألحياء الفلسطينية تحت سلطة االحتالل يمھد تدريجيا للتخلص
منھم خارج حدود دولة إسرائيل ،مما يعني سحب اإلقامة المقدسية من قرابة مئتي ألف فلسطيني،
ليبقى فقط  120ألفا بالقدس القديمة وتخومھا ،مبينا أن ھذ التشريع يمھد أيضا لوضع اليد على أمالك
وأراضي كل فلسطيني ال يثبت أن مركز حياته القدس.
وحذر التفكجي -في حديثه للجزيرة نت -من تداعيات فصل األحياء الفلسطينية عن القدس واإلبقاء
عليھا مؤقتا تحت السيادة األمنية لالحتالل ،الفتا إلى أن فحوى بنود "القدس الموحدة" تتناغم مع ما
نشر من تسريبات حول "صفقة القرن" التي تحاول فرض وقائع على األرض لتكون بيت حنينا
عاصمة الدولة الفلسطينية ،وھو الطرح الذي ينسجم مع تفاھمات جون كيري في عمان عام .2015
وال يستبعد أن تكون اإلجراءات اإلسرائيلية -من إعادة ترسيم الحدود وتغيير الوضع القائم في القدس
من قبل حكومة االحتالل ،وعملية طرد المقدسين وعزل األحياء الفلسطينية التي تتواصل فيما بينھا
جغرافيا -تؤسس للعاصمة المستقبلية للفلسطينيين.
فصل وضم
ُ
من جھته يرى النائب في الكنيست عن القائمة المشتركة مسعود غنايم ،أن التعديالت التي أدخلت على
قانون األساس "القدس عاصمة إسرائيل" عام  ،1980وخاصة البنود المتعلقة بسلخ األحياء الفلسطينية
عن بلدية االحتالل عبر إقامة سلطة بلدية بديلة ،تشير إلى أن الحكومة اإلسرائيلية -التي استغلت
إعالن الرئيس األميركي دونالد ترمب بشأن القدس -شرعت بفرض وقائع ومخططات جديدة تحول
دون إنھاء الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.
وشدد غنايم -في حديثه للجزيرة نت -على أن اعتراف ترمب أعطى لقانون "القدس الموحدة" دفعة
وأعطى لحكومةبنيامين نتنياھو الغطاء والثقة والضوء األخضر للمصادقة على قوانين القومية
اليھودية والضم الزاحف والمتدحرج للضفة الغربية والقدس المحتلتين ،والتي تھدف لفرض واقع جديد
وجعل األراضي الفلسطينية المحتلة جزءا من إسرائيل.
سلخ وعزل
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن القانون -بحسب عضو الكنيست عن الحزب الشيوعي دوف حنين -يلغي
قانون األساس الحالي الذي يحظر تغيير الحدود البلدية للمدينة المحتلة.
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وحذر حنين -في حديثه للجزيرة نت -من تداعيات القانون وإعادة ترسيم الحدود ومسطحات النفوذ
والبنود التي تؤسس لسلخ وعزل األحياء الفلسطينية عن القدس الشرقية وإقامة سلطة بلدية غير
واضحة المعالم ،مبينا أن ذلك مؤشر على مواصلة إسرائيل سياسة التطھير العرقي وتفريغ القدس من
الفلسطينيين لضمان أغلبية يھودية ،حيث سيحول القانون عشرات آالف الفلسطينيين لرھائن مصيرھم
مبھم ،كما أن ذلك سيعمق من معاناة السكان بكافة المجاالت الحياتية والخدماتية.

جنود االحتالل بالقدس يعتدون على متضامنات مع أسيرة جريحة
الجزيرة -ھبة أصالن -القدس 2018/1/8
اعتدت قوات االحتالل في مدينة القدس -مساء األحد -على مجموعة سيدات فلسطينيات ،نظمن وقفة
تضامنية مع األسيرة الجريحة إسراء جعابيص التي تعاني في سجون االحتالل من اإلھمال الطبي.
وخالل االعتداء الذي وقع بمنطقة باب العامود ،رددت المعتصمات ھتافات مناھضة لالحتالل
ومطالبة باإلفراج عن األسيرة إسراء ،فسارع جنود االحتالل إلى مصادرة قبعة كانت ترفعھا إحداھن
ألنھا ملونة بألوان العلم الفلسطيني.
وأضاءت الفلسطينيات الشموع إلى جانب شجرة الميالد بالوقفة التي تتزامن مع احتفاالت الطوائف
المسيحية الشرقية بعيد الميالد ،لكن رمزية الشجرة لم تمنع قوات االحتالل من إلقائھا على األرض
وتكسير الزينة.
وخالل مشاركتھا في الوقفة ،قالت منى جعابيص إن وضع شقيقتھا إسراء الصحي سيئ ،وھي بحاجة
للعالج وإجراء حوالي ثماني عمليات في الجلد ،كما أشارت إلى أن شقيقتھا تعاني من آالم في القدمين
والظھر يجعالنھا ال تقوى على السير مسافات طويلة.
ق العالج منذ اعتقالھا في أكتوبر/تشرين األول  -2015أن "التأخير
وتابعت شقيقة األسيرة -التي لم تتل َ
ليس لمصلحة إسراء الصحية ،ھناك الكثير من األسرى األطفال والنساء والرجال بحاجة لعالج،
ونتمنى أن يكون ھناك تجاوب وتدخل من المسؤولين لعالجھم".
وبحسب منى ،فإن محكمة االحتالل لم ترد على طلب األسيرة إسراء بإدخال طبيب لعالجھا على
نفقتھا الخاصة ،كما أنھم ينتظرون جلسة المحكمة الستئناف الحكم الصادر بحق شقيقتھا ،والتي من
المتوقع أن تعقد خالل الشھر الجاري.
وفي مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية ،شارك عشرات الفلسطينيين في وقفة تضامنية مع األسيرة،
دعت إليھا حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية.
ورفع المشاركون الفتات تطالب باإلفراج عن إسراء وإنقاذ حياتھا في ظل سياسة اإلھمال الطبي التي
تتعرض لھا ،على الرغم من معاناتھا من الحروق.
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وكان نشطاء فلسطينيون قد أطلقوا قبل عدة أيام حملة تغريدات عبر وسائل التواصل االجتماعي
تحت وسم#أنقذوا_إسراء ،تلبية لمناشدة ذويھا بھدف عالجھا والسماح بإدخال طبيب لمعاينتھا ،بسبب
تدھور وضعھا الصحي نتيجة الحروق التي تغطي أنحاء متفرقة من جسدھا.

نيويورك تايمز :تراجع االھتمام العربي بالقدس
الجزيرة .نيويورك تايمز2018/1/7 -
قالت صحيفة نيويورك تايمز األميركية إن رد الفعل في العالم العربي على إعالن الرئيس
األميركي دونالد ترمباالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل لم يتعد حتى اليوم إبداء الحزن واالستسالم
بدال من الغضب والتھديد.
وأضافت في تقرير لھا أن بعض الكتاب العرب مثل الناشطة في تويتر نادية محمد من مصراتة الليبية
قالوا إن بعض الغضب الذي بدا على العرب كان ممزوجا باالستسالم .وأشارت نادية إلى أن من
المتوقع حدوث احتجاجات رمزية من بعض الدول ،وأن تصدر وسائل اإلعالم بعض الضجيج الذي
سرعان ما ينتھي.
وكتبت نيويورك تايمز أن فكرة الدولة الفلسطينية وعاصمتھا القدس كانت لعقود محركا قويا للحشود
الداعية لوحدة العرب ،وكان الملوك والحكام الدكتاتوريون ينھضون ولو متثاقلين من أجل فلسطين،
وكان علماء الدين يصلّون من أجلھا ،والمقاتلون والمحتجون يضحون بأرواحھم لھا ،وكانت األحزاب
السياسية تنظم حمالت لتأييدھا ودعمھا .كما كان العرب يطلقون اسم القدس على محطاتھم التلفزيونية
وشوارعھم وميادينھم وحتى على أنفسھم.
ومضت الصحيفة تكتب عن أسباب ھذا االضمحالل قائلة إن فلسطين والقدس لم تعد لھما لدى العرب
األھمية السابقة قبل ثورات الربيع العربي والحروب في العراق وسوريا واليمن وتھديد تنظيم الدولة
اإلسالمية والمنافسة بينالسعودية وإيران على الھيمنة اإلقليمية.
وأضافت أن السعودية أصبحت أكثر اھتماما بعدائھا إليران ،فوجدت أن مصالحھا تتداخل مع مصالح
إسرائيل .وكان الشارع المصري ھو المبادر لتأييد الفلسطينيين ودعمھم ،لكن القمع الذي استمر
سنوات تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي باإلضافة إلى القلق بشأن االستقرار اإلقليمي ساھما في
كبح االحتجاجات الشعبية من أجل فلسطين والقدس.
وقالت إنه وفي الوقت الذي ضعفت فيه القاھرة وبغداد ودمشق ،وھي المراكز الرئيسية للقوة العربية،
بدأت الرياضتحل محلھا ،لكن الحاكم الفعلي ھناك ھو ولي العھد السعودي األمير محمد بن
سلمان الذي نادرا ما يذكر القضية الفلسطينية في خطاباته العامة وال يعتبر أن لھا أولوية أكثر من
مواجھة إيران ومتابعة سياسة اإلصالح الداخلي.

فلسطين  -رام ﷲ 2420901 ،2421080 : ،174 
فاكس  ،2420902البريد اإللكتروني PNCECS@Palnet.com :
PNCECS2011@gmail.com

Palestine - Ramallah  174,  2421080,2420901
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com
PNCECS2011@gmail.com
Web site :http://www.pncecs.org

< <°ŞŠ×Ê<í{{{{Öæ
< <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

اﻟﺗﺎرﻳﺦ 8 -5 :

State Of Palestine
Palestinian Liberation Organization
Palestinian National Commission
For
Education, Culture & Science

ﻳﻧﺎﻳر 2018

األناضول تنقل مكتبھا اإلقليمي إلى القدس
الجزيرة .وكالة األناضول2018/1/6 -
أعلنت وكالة األناضول التركية الرسمية لألنباء نقل مكتب النشرة التركية ألخبار الشرق األوسط من
مقره الحالي في العاصمة اللبنانية بيروت إلى القدس الشرقية في فلسطين ،مؤكدة أنھا من أھم المدن
على الصعيد السياسي والديني في المنطقة.
وأوضحت الوكالة أن القرار يأتي "في إطار رؤيتھا المستقبلية كأكثر وكاالت األنباء تأثيرا في العالم،
وعلى خلفية التطورات التي شھدتھا مدينة القدس الفلسطينية المحتلة".
وأضافت أن المدينة المقدسة "تصدرت األجندة العالمية خالل الفترة األخيرة عقب إعالنھا
عاصمة إلسرائيل من قبل الرئيس األميركي دونالد ترمب" في السادس من ديسمبر/كانون األول
الماضي.
وأشارت إلى أن منظمة التعاون اإلسالمي أعلنت في المقابل أن القدس الشرقية ھي عاصمة فلسطين،
وذلك خالل قمتھا الطارئة التي انعقدت في مدينة إسطنبول الشھر الماضي.
وأكدت األناضول أنھا ستواصل تعزيز أنشطتھا في الشرق األوسط خالل عام  2018عبر مكتبھا في
القدس ،مضيفة أنھا من أھم المدن على الصعيد السياسي والديني في المنطقة.

مطامع إسرائيل في بلدة سلوان ال تنتھي
القدس " -القدس" دوت كوم  -زكي ابو الحالوة – 2018/1/6
تتعرض بلدة سلوان وسكانھا لممارسات اسرائيلية شديدة تشمل عمليات ھدم للمنازل وتسليم اوامر
اخرى بالھدم بحجة عدم الترخيص الى جانب استمرار عمليات حفر االنفاق وتحرير مخالفات
مرورية بحق السكان ومحاوالت الجمعيات االستيطانية تحويل سلوان لبلدة يھودية بزعم أنھا مقامة
على انقاض مدينة داود التي يسعى اإلسرائيليون إلى إحيائھا على انقاض البلدة.
وقال فخري ابودياب ،الناطق االعالمي للجنة الدفاع عن سلوان ،ان اسرائيل مستمرة في امعانھا
بزيادة وتيرة التھويد ومصادرة االراضي وممتلكات المواطنين في سلوان ،مشيرا الى ان كل ھذه
االنتھاكات واالجراءات التعسفية والمخالفة للقوانين الدولية التي تھدف لزيادة سيطرتھا وسيادتھا على
سلوان بكل أحيائھا لقربھا من البلدة القديمة والمسجد االقصى المبارك.
ولفت أبو دياب الى قيام اسرائيل بتدمير الموروث الحضاري واالرث االنساني على االرض لفرض
أمر واقع جديد يغير معالمھا ومشھدھا التاريخي ،مشيرا الى ان كل تلك الممارسات غير القانونية التي
تقوم بھا السلطات االسرائيلية لالثقال على كواھل المواطنين لتھجيرھم أخذت بعد متسارعا ومتزايدا
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بعد اعالن الرئيس االمريكي ترامب عن أن القدس عاصمة أسرائيل ،وكأنھا أخذت ھذا االعالن
كشرعية لتغيير الوضع القائم وفرض سياسات جديدة على االرض.
وروى لـ"القدس" ،ان السلطات االسرائيلية استأنفت بشكل كبير ومتسارع عمليات الحفر باالنفاق
وخاصة بالقرب من عين العذراء ومسجد عين سلوان وبالقرب من مدخل سلوان الشمالي ،وأقامت
جسرا بين منطقة العين الفوقا ومقبرة االطفال في منطقة العين ،لتسھيل مرور المستوطنين وزيادة
السياحة االيدولوجية المروجة للرواية التلمودية وتلك المنطقة تم تسليم ادارتھا لجمعية العاد
االستيطانية.
ولفت الى ارتفاع وتيرة تضييق الخناق على اھالي سلوان من خالل ازدياد وتيرة المداھمات
والھجمات الضريبية وتحرير مخالفات للسكان بشكل كبير ،مبينا ان مداھمات المنازل والمحال
التجارية اصبحت يومية واغالق الشوارع داخل سلوان ،وصعّبت الحياة على المواطنين وتسليم أوامر
لھدم المنازل ،وانتھاك حرمة مقبرة الرحمة المالصقة للسور الشرقي للمسجد االقصى وتفعيل أمر
مصادرتھا واعطاء حق التصرف بھا لسلطة الطبيعة االسرائيلية وبلدية القدس الغربية.
وبيّن أبو دياب ان المؤسسة االسرائيلية تخطط لجعلھا مسارا تلموديا ضمن المسارات التھويدية في
محيط البلدة القديمة ولتھيئتھا ليمر من فوقھا القطار الھوائي التھويدي ،الذي يبدأ من جبل الزيتون
مرورا فوق المقبرة وصوال للقصور االموية ومنطقة عين سلوان وصوال للجزء الغربي من القدس
الى جانب مداھمة القوات االسرائيلية برفقة موظفين من سلطة الطبيعة االسرائيلية أرض عائلة ابو
خاطر في مجمع عين سلوان والمالصقة لمسجد عين سلوان واالعالن عنھا كأرض مصادرة وھدم
بركس داخلھا وھدم االسوار المحيطة بھا وقلع االشجار المثمرة التي كانت مزروعة فيھا ،ومصادرة
مخزن عائلة ابوھدوان بالقرب من باب المغاربة لصالح سلطة الطبيعة ،ووضع كاميرات مراقبة داخل
بركة عين سلوان ،وفتح باب سفلي في مجرى المياه لعين سلوان ،يفضى الى االنفاق اسفل المسجد
وعين سلوان المتجه شماال الى باب المغاربة ،علما بأن ھذه العين والمسجد ھي ارض وقفية تابعة
لدائرة االوقاف االسالمية بالقدس ،ثم محاولة االستيالء على منزل عائلة سمرين القريب من السور
الجنوبي للمسجد االقصى المبارك والمالصق لما يسمى بمركز الزوار التابع للجمعية االستيطانية
العاد بحجة أنه امالك غائبين رغم وجود العائلة.
وأشار ابو دياب ايضا ،إلى منع سلطة الطبيعة االسرائيلية عائلة شقير في وادي الربابة من استخدام او
دخول ارضھا واالنتفاع بھا لنفس االھداف التھويدية ولمصادرتھا ،مبينا بدء سلطة االثار االسرائيلية
وجمعية العاد االستيطانية بأعمال حفر وفتح لنفق مالصق لمسجد عين سلوان من الناحية الشمالية،
وبذلك تتم محاصرة المسجد األقصى من كل الجھات بالحفريات واالنفاق مما يھدد وجود المسجد
وروضة االطفال والمؤسسات والمحال التجارية الفلسطينية في مجمع العين باالنھيار ،وھذا مطمع
للجمعيات االستيطانية الخالء موقع عين سلوان التاريخي لتوسيع الحفريات واالنفاق في تلك المنطقة
الصاعدة باتجاه المسجد االقصى والبلدة القديمة.
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واوضح ان السلطات االسرائيلية تريد حسم موضوع السيطرة على القدس وأحيائھا ،بشكل سريع،
خاصة ان الظروف اصبحت مواتية للسلطات االسرائيلية بانجاز مشروعھا التھويدي بالقدس لغياب
من يردعھا عن ممارساتھا غير الشرعية ،وانشغال العالم العربي واالسالمي بأموره الداخلية والدعم
االمريكي ،وغياب المؤسسات الدولية والرسمية عن المشھد.
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