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


الجامعة العربية تطالب غواتيماال بالتراجع عن إعالنھا الخاطئ بنقل سفارتھا
للقدس.



قوات االحتالل تعتقل  3شبان من مخيم شعفاط في القدس.



فتح تدعو غواتيماال للتراجع عن قرار نقل سفارتھا إلى القدس.



ترامب يدرس زيارة إسرائيل الفتتاح السفارة في القدس.



القدس مھوى أفئدة األتراك.



 89مستوطنا ً يقتحمون األقصى بحراسة االحتالل.



لجنة فلسطين الوزارية في حركة عدم اإلنحياز تتبنى إعالنا ً سياسيا ً حول وضع
مدينة القدس.



ھايلي :سيأتي اليوم الذي يعترف العالم فيه بالقدس عاصمة إلسرائيل.



ھل تتسع دائرة المواجھات والعمليات بعد نقل السفارة األمريكية للقدس؟
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عشراوي :سحب ھويات اإلقامة من المقدسيين استھداف للوجود الفلسطيني
بالقدس.



عيسى يستقبل فيصل عرنكي مؤكدين على الوضع التاريخي للقدس.



حفريات المستوطنين ..وسيلة متقدمة إلخالء جنوب األقصى من السكان
وتھويده.



معرض صور في القدس لمجموعة من الھواة بعنوان "بوح مدينتنا".



رداً على سباق تھويدي في القدس :مسيرة دراجات ھوائية ضد االحتالل الجمعة.



باحث فلسطيني :أبراج المراقبة في باب العامود ھدفھا تحقيق شلل تام في
القدس.



مؤسسة القدس الدولية تصدر تقرير حصاد القدس لشھر شباط /فبراير .2018



االحتالل يعتقل قاصرين من العيسوية بالقدس.
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الجامعة العربية تطالب غواتيماال بالتراجع عن إعالنھا الخاطئ بنقل سفارتھا للقدس
القدس عاصمة فلسطين/القاھرة  2018-3-5وفا
طالب األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية سعيد أبو
علي ،غواتيماال بالتراجع عن إعالنھا الخاطئ المتمثل بنقل سفارتھا للقدس في شھر أيار المقبل ،التاريخ
الذي يتزامن مع ذكرى نكبة فلسطين عام .1948
وندد أبو علي ،في تصريح صحفي اليوم االثنين ،بھذا اإلعالن مؤكدا أن القدس أرض محتلة ،وأن ھذا
القرار غير القانوني لن يغير من وضعيتھا أو مركزھا ،وليس له أي أثر قانوني.
واعتبر أن إعالن غواتيماال نقل السفارة ما ھو إال استمرار في الموقف الخاطئ الذي انتھجته في ھذا
الشأن ،في مخالفة صريحة للمنظومة الدولية وقرارات الشرعية الدولية بما فيھا قرارات مجلس األمن
 ( 1968 ) 252و (1969) 267و 476و ،(1980) 478وإمعان في استفزاز الفلسطينيين والعالم
العربي.
ودعا أبو علي غواتيماال إلى االلتزام بقرارات الشرعية الدولية التي أكدت عليھا غالبية دول العالم،
برفضھا مخالفة المنظومة الدولية أو اإلقدام على أي إجراء أو محاولة من شأنھا المساس بوضعية القدس،
وھو الموقف ذاته الذي عبرت عنه دول العالم بقرارھا األخير في الجمعية العامة لألمم المتحدة برفضھا
االنجرار وراء مخالفة تتناقض مع القانون الدولي ،ولن تنشئ حقا أو تشكل التزاما ،لكنھا ستزيد األمور
تعقيدا ولن تخدم السالم واالستقرار في المنطقة.

قوات االحتالل تعتقل  3شبان من مخيم شعفاط في القدس
القدس عاصمة فلسطين  2018-3-5وفا
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم االثنين ،ثالثة شبان عقب اقتحام مخيم شعفاط ،في مدينة القدس
المحتلة.
وقال مراسلنا في القدس ،إن قوات كبيرة من جنود االحتالل اقتحمت المخيم ،ظھرا ،من جھة الحاجز
العسكري القريب من مدخله ،وانتشرت في الشوارع وبين األزقّة بصورة استفزازية ،قبل أن تعتقل ثالثة
شبان يحملون ھوية الضفة الغربية ممن يقطنون بالمخيم) ،دون معرفة ھويتھم بعد( ،بزعم انه ال يجوز
لھم السكن في المخيم.
ولفت مراسلنا الى اندالع مواجھات محدودة في المنطقة قبل أن تنسحب قوات االحتالل باتجاه الحاجز
العسكري.
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فتح تدعو غواتيماال للتراجع عن قرار نقل سفارتھا إلى القدس
القدس عاصمة فلسطين /رام ﷲ  2018-3-5وفا
أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" قرار رئيس غواتيماال جيمي موراليس ،القاضي بنقل
سفارة بالده من تل أبيب إلى مدينة القدس.
ودعت الحركة في بيان صحفي صادر عن مفوضية اإلعالم والثقافة ،اليوم االثنين ،جمھورية غواتيماال
إلى التراجع العاجل عن ھذه الخطوة الضارة قطعا بالسالم ،والمخالفة للقانون الدولي ،لما فيھا كذلك من
انتھاك غير مقبول لحقوق الشعب الفلسطيني في عاصمته القدس الشرقية.
وحذرت حركة فتح على لسان المتحدث باسمھا جمال نزال من خطورة ھذه الخطوة على العالقات بين
غواتيماال ودول العالم العربي واإلسالمي ،داعية الدول العربية إلى تطبيق قرارات القمم العربية الداعية
إلى قطع العالقات الدبلوماسية مع أي دولة في العالم تقدم على نقل سفارتھا إلى القدس.
وقال نزال" :يجب اعتبار الخطوة الغواتيمالية العاثرة إذا تم اإلصرار عليھا؛ فرصة إليصال درس لكل
دولة تفكر أن تحذو حذوھا ،إذ أن من حق الدول العربية واإلسالمية أن تنتصر من خالل قطع عالقاتھا
مع غواتيماال انتصارا لحقوق العرب والمسلمين والمسيحيين في القدس عاصمة دولة فلسطين".
ونوه إلى أن الوزن التفاوضي الھائل للدول العربية واإلسالمية مجتمعة يشكل حالة اقتدار استراتيجي
واقتصادي حري بأصحابھا الكرام القاؤھا بشكل حاسم في ميزان القوى ضد أي قوة تسول لھا نفسھا
بخطيئة االستخفاف باإلرث الحضاري والحق السياسي لنا عربا ومسلمين في أولى القبلتين وثالث
الحرمين القدس الشريف.

ترامب يدرس زيارة إسرائيل الفتتاح السفارة في القدس
واشنطن -معا2018/3/5 -
قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب يوم االثنين إنه يدرس زيارة إسرائيل الفتتاح السفارة في القدس بعد
نقلھا من تل أبيب.
واستقبل ترامب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياھو في البيت األبيض يوم االثنين إلجراء
محادثات.
وقال نتنياھو بخصوص قرار ترامب بشأن نقل السفارة بحسب رويترز“سيتذكر شعبنا ھذا على مر
العصور“.
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القدس مھوى أفئدة األتراك
الجزيرة -خليل مبروك-إسطنبول2018/3/5 -
ال تخضع زيارة األتراك إلى مدينة القدس لحوار الذات الذي أنشأه الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي عند
مروره العابر بأسوار المدينة ،فھم يرون في كل ما في القدس حافزا يدفعھم إلى زيارة "تزيح عن وجه
المدينة حجاب واقعھا السميك" لكي يروا فيھا ھواھم.
وتنتشر في الواليات التركية المختلفة المئات من شركات السياحة والسفر التي تقدم عروضا لزيارة
القدس ضمن برامج متكاملة تشبه إلى حد كبير أسلوب رحالت الحج والعمرة إلى الديار المقدسة.
وتشير بعض اإلحصائيات التركية إلى أن أكثر من  15ألفا وثمانمئة تركي زاروا القدس في العام ،2016
وأن العدد ارتفع إلى أكثر من  23ألفا في األشھر العشرة األولى من العام الماضي.
وتثير زيارة المسلمين "غير الفلسطينيين" للقدس جدال بين فريق يرى في ذلك تطبيعا مع االحتالل من
بوابة إذن الدخول واألختام اإلسرائيلية على جوازات السفر ،وفريق آخر يرى في زيارة المدينة تواصال
معھا وتثبيتا ألھلھا على أرضھم.
تقديس الحج
أكثر ما يميز التجربة التركية في زيارة القدس ھو اقتران الزيارة عادة برحالت الحج والعمرة التي
يحرص األتراك على "تقديسھا" عبر زيارة أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ،كما تتميز ھذه
الزيارات باقتصارھا على زيارة المسجد األقصى المبارك ومدينة القدس دون تنفيذ جوالت سياحية فيما
سواھما من فلسطين المحتلة.
ورصدت الجزيرة نت تجربة جمعية حماية التراث العثماني في بيت المقدس )ميراثنا( التي دأبت منذ
تأسيسھا عام  2008على تنفيذ زيارات للقدس ضمن أنشطتھا الخيرية واالجتماعية داخل المدينة
المقدسة ،إذ يؤكد مسؤول العالقات الخارجية وإدارة المشاريع في الجمعية عبد المعطي شمسي باشا
أن زيارات المواطنين األتراك للقدس عززت ارتباط األتراك بالمدينة المقدسة.
ويرصد عبد المعطي أھم مشاھدات زوار القدس من األتراك قائال إن المقدسيين كانوا يتعاملون معھم ومع
الوفود القادمة من تركيا بـ"حذر" بادئ األمر جراء العزلة التي عاشوھا ،ولحرمانھم التواصل مع
"إخوتھم من البلدان اإلسالمية األخرى منذ احتالل القدس" ،وإن زوار المدينة من األتراك كانوا يشعرون
باأللم من ذلك.
ومع مرور الوقت وتكرار الزيارات أخذ ھذا الحال يتغير شيئا فشيئا وفقا لعبد المعطي الذي يؤكد أن زوار
القدس باتوا يشعرون اليوم بالفخر من دفء استقبال المقدسيين لھم بعدما "أصبحت لتركيا وأھلھا مكانة
عظيمة وشعبية كبيرة جدا في القدس".
إحياء التآخي
عملت جمعية ميراثنا على مدار عشر سنوات على تشجيع الشعب التركي على زيارة القدس والمسجد
دخل المدينة إلى كل بيت في تركيا.
األقصى المبارك ،وأخذت تواكب تلك الزيارات بأنشطة ومتابعات تُ ِ
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ويقول شمسي باشا إن لألنشطة التي يشارك بھا العائدون من القدس أھمية كبيرة في "إحياء روح التآخي
بين الشعبين الفلسطيني والتركي ،ومنح الشعب التركي دوره مجددا باالعتناء بالقدس وأھلھا كما كان يفعل
أجدادھم العثمانيون".
ويشير إلى أن الجمعية ساھمت بإرسال عشرات األطباء والمھندسين والحقوقيين واإلعالميين ورجال
الدين وناشطي المجتمع المدني األتراك إلى المسجد األقصى ،حيث يعودون لينخرطوا في عشرات برامج
التوعية التي تقيمھا الجمعية لرفع اھتمام المجتمع التركي بقضية القدس.
وتنقل "ميراثنا" عن صيدالنية تركية زارت القدس مؤخرا قولھا إن الزيارة غيرت حياتھا كليا بعدما
أصبحت القدس القضية التي تحيا ألجلھا.
بدوره ،ال يرى اإلعالمي والكاتب التركي أحمد فارول في زيارات األتراك للقدس شكال من أشكال
التطبيع معإسرائيل ،نظرا إلى أن تركيا تقيم عالقات دبلوماسية معھا من األساس ،وألن الزوار األتراك
للقدس يتوجھون إلى المدينة المقدسة للسياحة الدينية فحسب.
لكنه ينبه إلى أن على شركات السياحة والسفر التركية التي تنقل الزوار إلى القدس أن تتجنب االستعانة
بأدالء ومرشدين سياحيين إسرائيليين قد يقدمون معلومات مغلوطة أو خاطئة إلى الزوار األتراك للتشكيك
في ھوية القدس اإلسالمية والميراث اإلسالمي بالمدينة.
انزعاج االحتالل
ويؤكد فارول أن إسرائيل باتت تشعر باالنزعاج من زيارات الشعب التركي للقدس ،وھو أمر يستند إلى
تقارير إخبارية إسرائيلية تزعم أن تركيا انخرطت في تشجيع انتفاضة القدس األخيرة والعمل على
إذكائھا.
وخالل األسابيع األخيرة اعتقلت إسرائيل مجموعة من السياح األتراك أثناء وجودھم بالقدس وحققت معھم
وأعادت عددا منھم إلى تركيا.
وينقل فارول في حديثه للجزيرة نت شھادات عن بعض أولئك الذين جرى احتجازھم وترحيلھم من
األتراك ،مبينا أن التحقيق معھم من قبل سلطات االحتالل كان يتركز على عالقاتھم الشخصية
بالفلسطينيين ،وسكان القدس خصوصا.
ويوضح أن التحقيقات مع األتراك كانت تنصب أيضا على البحث عما إذا كانوا يقدمون مساعدات مالية
لھم.

 89مستوطنا ً يقتحمون األقصى بحراسة االحتالل
عرب 2018/3/5 – ٤٨
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واصل مستوطنون صباح اليوم اإلثنين اقتحامھم للمسجد األقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة
مشددة من شرطة االحتالل الخاصة.
وواصلت شرطة االحتالل تشديد إجراءاتھا على دخول المصلين لألقصى ،واحتجزت ھوياتھم الشخصية
عند األبواب ،باإلضافة إلى مواصلة منع دخول عشرات الرجال والنساء للمسجد.
وحسب دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة ،فإن  39مستوطنًا و 50طالبًا يھوديًا اقتحموا المسجد
األقصى على عدة مجموعات ،وتجولوا في باحاته.
وعقب فتح باب المغاربة صباحًا ،انتشرت شرطة االحتالل بشكل مكثف في باحات األقصى وعند أبوابه،
ووفرت الحماية الكاملة للمستوطنين خالل اقتحامھم وتجولھم بالمسجد.
ويتعرض األقصى يوميا ،عدا الجمعة والسبت لسلسلة اقتحامات وانتھاكات من قبل المستوطنين وشرطة
االحتالل ،في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيا ومكانيا.

لجنة فلسطين الوزارية في حركة عدم اإلنحياز تتبنى إعالنا ً سياسيا ً حول وضع مدينة القدس
بيت لحم2018/3/5 -PNN -
في ضوء القرار االستفزازي غير الشرعي الذي اتخذته الواليات المتحدة األمريكية مؤخرا في  6ديسمبر
 2017بشأن القدس ،اعتمد وزراء خارجية لجنة فلسطين في حركة عدم االنحياز ،إعالنا ً سياسا ً رافضا ً
لھذا القرار واعتباره باطال والغياً ،وداعيا ً إلى معالجة التطورات المقلقة األخيرة على الساحة الدولية
وانعكاساتھا الخطيرة في األرض الفلسطينية المحتلة ،بما فيھا القدس الشرقية ،وال سيما تلك التي تتعارض
مع القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة ،األمر الذي يقوض الحقوق غير القابلة للتصرف
والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة.
كما أعلن الوزراء عن التزامھم الراسخ بالمبادئ والمواقف التي اعتمدتھا اللجنة في اإلعالنات السابقة،
وكذلك في االجتماعات الوزارية السابقة ومؤتمرات القمة التي عقدتھا الحركة فيما يتعلق بقضية فلسطين،
وأكدوا مجددا تضامنھم الثابت مع الشعب الفلسطيني ودعمھم الثابت لقضيتھم العادلة.
وشددو أيضا ً على أن الحل العادل والدائم لقضية فلسطين من جميع جوانبھا يجب أن يظل أولوية في
جدول أعمال الحركة .ومن ثم ،ناشد الوزراء أعضاء الحركة تجديد التزامھم وزيادة تعزيز وتنسيق
جھودھم الرامية إلى تعزيز إعمال العدالة وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ،بما في ذلك
حقه في تقرير المصير واالستقالل.
وتم المصادقة على ھذا اإلعالن من قبل المكتب التنسيقي لحركة عدم اإلنحياز في اجتماعه في نيويورك
بتاريخ  28فبراير .2018
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وقد رحب السفير د .رياض منصور ،المندوب المراقب لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة في نيويورك،
باإلعالن مصرحا بأنه يأتي استكماال للمواقف الدولية الموحدة بشأن مدينة القدس ،بما فيھا موقف القمة
اإلسالمية ومجلس وزراء العرب و المجلس الوزاري لالتحاد األوروبي والقمة االفريقية ،مما يؤكد على
شبه اإلجماع الدولي في رفض الموقف الجديد للواليات المتحدة األمريكية بشأن مدينة القدس والتأكيد على
أن محاوالت تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس باطلة والغية وال يترتب عليھا أي أثر قانوني ،مطالبا ً
جميع الدول بعدم نقل سفاراتھا إلى مدينة القدس وفقا لقرار مجلس األمن ).1980 ) 478

ھايلي :سيأتي اليوم الذي يعترف العالم فيه بالقدس عاصمة إلسرائيل
رام ﷲ  -دنيا الوطن2018/3/6 -
قالت نيكي ھايلي مندوبة الواليات المتحدة األمريكية الدائمة في األمم المتحدة" :كنت دائما أعترف بالقدس
عاصمة إلسرائيل ،وسوف يأتي اليوم الذي يعترف العالم بأسره بذلك" ،بحسب ما جاء على موقع صحيفة
)يديعوت أحرونوت( العبرية.
وجاء تصريح ھايلي خالل خطابھا أمام مؤتمر )أيباك( ،مضيفة" :أشكر الرئيس دونالد ترامب على ھذه
الخطوة الشجاعة".
وأعربت المندوبة األمريكية ،عن رغبتھا في حضور مراسم افتتاح السفارة األمريكية بالقدس.

ھل تتسع دائرة المواجھات والعمليات بعد نقل السفارة األمريكية للقدس؟
خاص دنيا الوطن– أحمد العشي2018/3/5 -
من المقرر ،أن يتم نقل السفارة األمريكية من إسرائيل إلى مدينة القدس منتصف أيار /مايو ،وسط
احتجاجات عربية وفلسطينية على ذلك.
ولكن ھل من المتوقع أن تزداد المواجھات والعمليات الفردية في مناطق الضفة الغربية والقدس؟ وھل
يمكن أن تتحول إلى قطاع غزة وتتدخل الفصائل؟
أكد عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية ،أن العمليات الفردية والمواجھات،
ستزداد أثناء عملية نقل السفارة األمريكية من إسرائيل إلى القدس في منتصف أيار/مايو ،الفتا ً إلى أنھا
ستزداد حدةً وليس اتساعا ً.
وقال قاسم في لقاء مع "دنيا الوطن"" :والدليل على أنھا لن تكون أكثر اتساعا ً بأنه بعد قرار ترامب فإن
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المدن والقرى في الضفة لم تتحرك ،وإنما كانت الحركة فقط عند نقاط التماس ،باإلضافة إلى أن الثقافة
الوطنية تراجعت بصورة حادة في الضفة الغربية وأصبحت مكلفة".
وأضاف" :إذا أردنا مواجھة ،يمكن أن توجع االحتالل اإلسرائيلي واإلدارة األمريكية ،فعلينا إعادة بناء
الثقافة الوطنية ،والتي تحتاج إلى وقت".
وفيما يتعلق بقطاع غزة ،رأى قاسم أنه سيشھد مظاھرات أشد على السياج الفاصل من الضفة الغربية،
متسائالً" :ماذا يمكن لقطاع غزة أن يقوم به إضافة إلى ذلك؟ ،فغزة ال تستطيع شن حرب على إسرائيل،
وإنما تستطيع ان تدافع عن نفسھا ،وتفشل جيش االحتالل إذا ما ھاجھا".
وأضاف" :ال يوجد في قطاع غزة ما يكفي من المعدات للقيام بالھجوم على االحتالل اإلسرائيلي ،وبالتالي
سيبقى الحراك جماھيريا ً وسلميا ً أكثر من كونه مسلحاً ،وسيسقط لنا شھداء في غزة ،ولكن يجب أن نفكر
قبل أن نقدم على ھذا الحراك فيما ھو الثمن الذي سيدفعه االحتالل من ذلك؟".
وفيما يتعلق بالفصائل الفلسطينية ،أشار المحلل السياسي إلى أن جميع الفصائل ،تتحرك خالل المواجھات
عند السياج فقط ،الفتا ً إلى أنھا ال تستطيع أن تشن ھجوما ً على االحتالل.
بدوره ،أوضح رائد نعيرات المحلل السياسي ،أن ھناك ردة فعل قوية على قرار ترامب ،ولكن حتى اآلن
مضبوطة في سياق المواجھة الشعبية والسلمية ،متوقعا ً أن تزداد خالل عملية نقل السفارة األمريكية إلى
القدس ،مستبعداً أن تتحول ھذه المواجھات من كونھا شعبية إلى مراحل أخرى.
وفيما يتعلق بقطاع غزة ،قال نعيرات" :قطاع غزة يتحول اآلن الى منحى الحروب ،وبالتالي وجود
مواجھات في القطاع من عدمه ،تأتي في سياق الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ،وقد يعقد الحالة
االقتصادية واالجتماعية ،أكثر مما سيقدمه للقضية بكثير".

عشراوي :سحب ھويات اإلقامة من المقدسيين استھداف للوجود الفلسطيني بالقدس
رام ﷲ  -دنيا الوطن2018/3/5 -
استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د .حنان عشراوي ،إقرار لجنة الداخلية في
الكنيست اإلسرائيلية ،بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون سحب ھويات اإلقامة في القدس من
الفلسطينيين المقدسيين ،بحجة تنفيذ عمليات ضد إسرائيل.
وقالت في تعقيب لھا ،اليوم االثنين" :إن ھذا القانون الذي يمنح الحكومة اإلسرائيلية ،حق سحب ھويات
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اإلقامة من المقدسيين ،يعكس استخفاف دولة االحتالل بالقانون الدولي والدولي اإلنساني واالتفاقيات
األممية ،ويھدف إلى محو الوجود الفلسطيني في القدس ،وتھجير المقدسيين قسراً ،وتفريغ المدينة المقدسة
من سكانھا األصليين في انتھاك صريح وفاضح التفاقية جنيف الرابعة ،التي أكدت على أنه "يحظر نقل
األفراد قسراً أو جماعياً ،وكذلك ترحيلھم من األراضي المحتلة إلى أراضي دولة االحتالل أو أراضي أي
بلد آخر ،بصرف النظر عن دوافعھم".
ومناف لجميع القيم اإلنسانية
وأشارت إلى أن حرمان اإلنسان من جنسيته وتجريده منھا عمل ال أخالقي
ٍ
واألخالقية ،مؤكدة على أن إسرائيل حولت الفلسطينيين المقدسيين من السكان األصليين للمدينة المقدسة
إلى مقيمين ،وعملت على إقرار تشريعات ظالمة لحرمانھم من الھويات ،وقامت بسحبھا من نحو 14500
مواطن فلسطيني مقدسي.
وطالبت عشراوي المجتمع الدولي بضرورة مواجھة ھذه الخطوات ،ومحاسبة ومساءلة دولة االحتالل،
وتقويض مشروعھا القائم على عزل القدس ،واستكمال ضمھا ،وتعزيز وجود المستوطنين المتطرفين
فيھا على حساب سكانھا الفلسطينيين األصليين ،وخلق وقائع جديدة على األرض تقود نحو إنھاء حل
الدولتين ،والقضاء على فرص السالم وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

عيسى يستقبل فيصل عرنكي مؤكدين على الوضع التاريخي للقدس
رام ﷲ  -دنيا الوطن2018/3/5 -
أكد االمين العام للھيئة االسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى على تأييد كافة
الخطوات الرافضة الي قرار احتاللي يمس بحرمة المقدسات المسيحية واالسالمية في القدس المحتلة.
جاء ذلك خالل استقبال االمين العام د .عيسى رئيس لجنة العالقات الخارجية للمؤتمر الشعبي العربي
الدكتور فيصل عرنكي اليوم الثالثاء الموافق 2018/3/5م ،في مقر الھيئة بمدينة رام ﷲ.
وتباحث الطرفان بالحملة التھويدية الشرسة ضد مدينة القدس المحتلة ومقدساتھا ،والتي كان آخرھا
محاولة فرض الضرائب على ممتلكات الكنائس في المدينة المقدسة ،متمسكين بالوضع التاريخي القائم في
القدس .
وأكد د .عرنكي على التعاون والتواصل مع الھيئة االسالمية المسيحية ،مشيراً الى التعايش المسيحي
االسالمي في فلسطين والتي باتت نموذجا ً للعالم أجمع.
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حفريات المستوطنين ..وسيلة متقدمة إلخالء جنوب األقصى من السكان وتھويده
موقع مدينة القدس2018/3/6 -
عائالت مقدسية تقطن جنوب المسجد األقصى شرعت بإخالء منازلھا حفاظا ً على حياتھا بعد تھديدات
بدعم وإسنا ٍد من مؤسسات االحتالل المختلفة،
حقيقية سببتھاحفريات متواصلة تنفذھا جمعيات استيطانية
ٍ
والتي تسعى بأساليب متنوعة للضغط على السكان لترك منازلھم وتھويد المنطقة بشكل كامل وتحويلھا
الى "مدينة داوود".
ليلة أمس ،قرّرت عائلة المواطن أشرف أبو رميلة المقدسية ،إخالء منزلھا بحي وادي حلوة
ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى ،لخطورة السكن فيه بسبب التشققات والتصدعات في كافة أنحاء
المنزل التي سببتھا حفريات المستوطنينالمتواصلة أسفل منزل العائلة وعائالت الحي.
ونقل مراسلنا في القدس عن مركز معلومات وادي حلوة أن المواطن أبو رميلة دعا الجميع لمشاھدة ما
آلت اليه األوضاع في منزله بسبب الحفريات وما نتج عنھا من تشققات خطيرة وانھيارات أرضية وكأن
زلزاالً مدمراً أصاب المنطقة؛ ويستحيل معھا البقاء في المنزل لخطورة األوضاع فيه.
ولفت أبو رميلة إلى أن حفريات المستوطنين تتواصل مثل االخطبوط ،وأثّرت على كل مباني الحي
وشوارعه.
وكانت عائالت مقدسية اضطرت في وقت سابق إخالء منازلھا بسبب تداعيات الحفريات المتواصلة،
بينما لجأت عائالت أخرى لترميم التشققات ،وأخرى ال تملك أي قدرات للسكن في أماكن أخرى أو ترميم
منازلھا بقيت في الحي وسط ازدياد الخطورة على حياة أفرادھا مع توسع رقعة التشققات.
سكان الحي أكدوا أن حفريات المستوطنين تتواصل على مدار الساعة في المنطقة ،وفضالً عن التشققات
والتصدعات واالنھيارات التي تحدثھا ھذه الحفريات ،فإن المواطنين يعانون من أصوات آليات الحفر
ب عن آثار مزعومة.
المزعجة ،فيما بين مركز معلومات وادي حلوة أن الحي تح ّول الى منجم تنقي ٍ
وكانت جمعيات استيطانية نجحت في االستيالء على عدد من عقارات ومنازل الحي وح ّولتھا الى بؤر
استيطانية ،وتع ّد مستوطنة "مدينة داوود" على مدخل حي وادي حلوة ،األكبر في المنطقة وسط مساع
ألغراض متعددة.
لتوسعتھا في كل االتجاھات
ٍ
ولفت مراسلنا في القدس الى وقوع انھيارات أرضية في الشارع الرئيسي في الحي خالل السنوات
السابقة ،دون معالجة أسبابھا ،في الوقت الذي كثّفت فيه جمعيات استيطانية عمليات الحفر أسفل الشارع
والمنازل لشق أنفاق متعددة باتجاه المسجد األقصى وباحة حائط البراق ،دون اكتراث الى خطورة ھذه
الحفريات على حياة المواطنين ،في الوقت الذي يؤكد فيه السكان أن الھدف الحقيقي لھذه الحفريات وما
تسببه من تصدعات وانھيارات وتشققات في مباني الحي ھو ممارسة الضغط على السكان إلخالء منازلھم
ليكون الح ّي مرتعا لمخططاتھم التھويدية ،خاصة أنه األقرب الى الجدار الجنوبي للمسجد األقصى.
وكان مركز معلومات وادي حلوة حذر قبل أعوام من خطورة االنھيارات والتشققات اآلخذة في االتساع
بصورة خطيرة ،خاصة في اآلونة األخيرة ،علما ً أن حي وادي حلوة يُفضي الى كافة أحياء الحي في
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سلوان التي تتعرض لھجمة شرسة من جمعيات استيطانية ومؤسسات رسمية لتھويده والسيطرة على
الجزء الجنوبي للمسجد االقصى والبلدة القدسمة من القدس المحتلة.

معرض صور في القدس لمجموعة من الھواة بعنوان "بوح مدينتنا"
موقع مدينة القدس2018/3/5 -
قدم عدد من الھواة المقدسيين ،وعلى مدى يومين ،مدينتھم "القدس" بأبھى صورھا وعرضوا للجمھور
مجموعة صور تعكس جماليات المدينة المحتلة وأصالة ھويتھا.
وشارك ستة مصورين بمعرض "بوح مدينتنا" الذي أقيم في جمعية برج اللقلق بالقدس القديمة ونظمه
فريق "قدس وكلمة" الشبابي ،وقدم كل منھم القدس كما التقطتھا عدسة الكاميرا الخاصة به.
وقال مشاركون في المعرض إن الھدف ھو إظھار جماليات القدس بالصور مع إضافة تأثيرات على
بعضھا وعبارات مناسبة عن المدينة ،في حين ذھب البعض إلى إيصال رسائل سياسية وبلغات أجنبية
مثل التركية.

رداً على سباق تھويدي في القدس :مسيرة دراجات ھوائية ضد االحتالل الجمعة
موقع مدينة القدس2018/3/5 -
دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية التي تقود حركة مقاطعة "إسرائيل )" (BDSللمشاركة في مسيرة
دراجات ھوائية احتجاجية يوم الجمعة القادم ،في تمام الساعة العاشرة ،تنطلق من أمام فندق الروكي
بالمصيون ،احتجاجا ً على قرار سباق طواف إيطاليا  2018للدراجات الھوائية ببدء السباق من القدس
المحتلة في  4أيار تواطؤاً مع مسعى حكومة االحتالل لتكريس سيطرتھا غير القانونية على المدينة.
ويأتي ھذا السباق البديل ،والذي ينظم ضمن فعاليات أسبوع مناھضة االستعمار واألبارتھايد
"اإلسرائيلي" ،تأكيداً على ھوية القدس الفلسطينية والعربية واحتجاجا ً على سكوت االتحاد الدولي
للدراجات على تواطؤ سباق "طواف إيطاليا" مع األجندة "اإلسرائيلية" المعادية لشعبنا الفلسطيني وحقوقه
مقابل  10ماليين يورو ،لمنع "إسرائيل" من توظيف الرياضة إلخفاء احتاللھا العسكري ونظامھا
العنصري الممتد على مدار عقود.
يشار الى أن المسيرة ستكون لمسافة  5كلم وصوالً إلى بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة التي يقسمھا جدار
الضم والتوسع ،والتي تعرضت لعمليات ھدم منازل كبيرة مؤخراً ،وينتھي السباق بتتويج الفائزين/ات
بالمراكز الثالثة األولى.
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باحث فلسطيني :أبراج المراقبة في باب العامود ھدفھا تحقيق شلل تام في القدس
موقع مدينة القدس2018/3/5 -
قال الباحث المختص بعمارة القدس المحاضر في جامعة بيرزيت الدكتور جمال عمرو ان وضع األبراج
األمنية والعسكرية في باب العامود )أشھر أبواب القدس القديمة( يستھدف تحقيق الشلل التام في واحد من
أھم شرايين الحياة في المدينة المقدسة من الناحيتين التجارية والدينية.
الفتاً ،في تصريحات صحفية ،إلى أنه )باب العامود( المدخل للمسجد األقصى وكنيسة القيامة والمدخل
الرئيس لألسواق التاريخية في القدس القديمة ،وھو بمثابة انتصار معنوي للمستوطنين على المقدسيين.
وأكد عمرو أن الھدف من ھذه المخططات تھجير المقدسيين وإبعادھم عن البلدة القديمة ،وتحقيق األمن
واألمان للمستوطنين لممارسةعربداتھم على مدار الساعة في أحد أھم أبواب المدينة المقدسة.
واضاف انھم يسعون نحو السيطرة على الباب وتشكيل األغلبية اليھودية فيه كما حدث في بابي المغاربة
والخليل ،ليصبحوا ھم المشھد الطاغي في المدينة أمام المقدسيين وأمام زوار المدينة وأمام السياح
األجانب الذين يترددون على القدس.
وبيّن عمرو "أن سلطات االحتالل تسعى بكل الوسائل لفرض رموز معمارية على المشھد العمراني
التاريخي للبلدة القديمة والتي بقيت تشھد على عروبتھا عبر التاريخ لتضفي عليه رموزا "توراتية" ومنھا
ھذه األبراج والكاميرات وطريقة التبليط وتوزيع النخل وزرع الرموز االحتاللية وكذلك القطار الخفيف
الذي يكمل المشھد المغاير لمدينة عربية تاريخية".
وحذر عمرو من خطورة مثل ھذه االبراج والتواجد العسكري المكثف في باب العامود وانعكاسات ذلك
على المواطنين والتجار واصحاب المحال التجارية في األسواق التاريخية في القدس العتيقة ،وقال :إن
االحتالل يخطط للسيطرة على ھذه األسواق التي ال تقدر بأي ثمن ،مشيراً الى أن التضييق وإرھاب
المواطنين سيؤدي الى عزوف المشترين وتكبيد التجار المزيد من الخسائر؛ األمر الذي سيجبر الكثير
منھم مع الوقت الى اغالق محالھم التجارية وھجر القدس.

مؤسسة القدس الدولية تصدر تقرير حصاد القدس لشھر شباط /فبراير 2018
موقع مدينة القدس2018/3/5 -
أصدرت مؤسسة القدس الدولية تقرير حصاد القدس لشھر شباط  /فبراير  2018الذي يرصد واقع مدينة
القدس عبر ثالثة أبواب رئيسة ،تشمل تھويد األرض والمقدسات  -السكان وعمليات المواجھة مع
االحتالل ضمن الفترة الممتدة من  2018/2/1حتى .2018/2/28
وأكدت المؤسسة مواصلة االحتالل اإلسرائيلي إجراءاته التھويدية واألمنية في مدينة القدس المحتلة
بوسائل متعددة ال سيما بعد قرار الرئيس األمريكي دونالدو ترمب باالعتراف بالقدس عاصمة للكيان
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ً
منزال ومنشأة سكنية
الصھيوني ،وھدمت سلطات االحتالل خالل شھر شباط  /فبراير  2018أربعة عشر
وتجارية في القدس المحتلة من بينھا إجبار مواطن مقدسي على ھدم محالته التجارية في قرية العيسوية
وسط القدس المحتلة باإلضافة إلى ھدم غرفتين دراسيتين من مدرسة "أبو نوار" الممولة من االتحاد
األوربي بتجمع أبو نوار البدوي".
وأوضحت المؤسسة أن سلطات االحتالل أخطرت بالھدم عدد من المنازل والمنشآت التجارية والسكنية
في قريتي الولجة جنوب القدس والعيسوية وسط القدس المحتلة ،وسلمت عائلة الشھيد حسين أبو غوش
إخطارًا بھدم منزله بمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة ،كما جرفت أرض تابعة لعائلة شويكي في بيت حنينا
شمال القدس.
وأوضح تقرير المؤسسة أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي صادقت في ) (2/21على مخطط لبناء 3000
وحدة استيطانية في المنطقة الواقعة بين مستوطنة "جيلو" ،ومنطقة شارع األنفاق جنوب القدس المحتلة،
ومنح جمعية "إلعاد" المختصة باالستيطان تصريحًا إلقامة مسار استيطاني وسط األحياء الفلسطينية في
القدس بطول  784مترًا ،يمتد من غابة مستوطنة "أرمون ھنتسيف" المقامة على أراضي بلدة جبل
المكبر جنوب شرقي القدس ،وحتى بلدة الثوري الفلسطينية في مدينة القدس.
وقال تقرير المؤسسة ":يستمر االحتالل اإلسرائيلي بممارساته العنصرية التي تستھدف الفلسطينيين ال
سيما في القدس المحتلة ،حيث شنت قوات االحتالل حمالت االعتقال الفردية والجماعية التي استھدفت
معظم أحياء مدينة القدس ،ال سيما بلدة العيسوية التي تتعرض لحصار خانق من قبل االحتالل اإلسرائيلي
وسط حمالت ممنھجة في االعتقال واالقتحام واالستھداف المقصود ألھداف سياسية استيطانية".
وأكدت المؤسسة أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت خالل شھر شباط  /فبراير ) (129مقدسيًا على
األقل من مختلف الفئات العمرية ال سيما فئتي الشباب واألطفال.
وأوضح التقرير أن مدينة القدس المحتلة تشھد مواجھات يومية بين الشبان الفلسطينيين من جھة وجنود
االحتالل ومستوطنيه من جھة أخرى في مختلف القرى والبلدات المقدسية ،ال سيما :العيسوية
ومخيم شعفاط وحزما والرام .وأكد تقرير المؤسسة استخدام نحو  25زجاجة حارقة في  87نقطة مواجھة
في قرى وبلدات القدس المحتلة مما أدى إلى وقوع  6إصابات في صفوف االحتالل اإلسرائيلي
ومستوطنيه.
االحتالل يعتقل قاصرين من العيسوية بالقدس
القدس عاصمة فلسطين /القدس  2018-3-6وفا
اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر اليوم الثالثاء ،حي زيتون ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى
المبارك ،وداھمت منازل عدد كبير من المواطنين وعاثت فيھا خرابا وأشاعت فيھا أجواء من التوتر
الشديد.
وفي السياق ،اعتقلت قوات االحتالل الليلة الماضية ،قاصرين من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة التي
اقتحمتھا بأعداد كبيرة من جنودھا.
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