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رسالة القدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم
 دمشق :وقفة غضب في مخيم اليرموك نصرة للقدس ورفضا ً لقرار ترمب.
 نقيب الصحفيين المصريين :مصر موقفھا تاريخي في مجلس األمن تجاه
القدس.
 إصابة  4مواطنين بينھم مسعف في القدس.
 االحتالل يحاصر النبي صالح لمنع إقامة مھرجان داعم للقدس.
 االحتالل يبعد ُمسنة مقدسية عن األقصى.
" مركزية فتح" تجدد التأكيد على أن قرار أميركا بحق القدس المحتلة أنھى
دورھا كراع للمسيرة السياسية.
 وكيل األزھر :مؤتمر األزھر العالمي لنصرة القدس سيعيد القضية الفلسطينية
إلى الصدارة.
 مجلس السفراء العرب في ھولندا يعقد اجتماعا ً لمتابعة التحرك من أجل القدس.
 تونس :تحرك قانوني للتأكيد على عروبة القدس.
الح ﱡب.

َ
س تراجع ُ
وحين َھ َوتْ مدينة القد ِ
 حنا :القدس مدينة تجسد وحدتنا الوطنية اإلسالمية المسيحية.
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 أطفال الجزائر يرسمون للقدس.
 جسر معلق ..أحدث مظاھر التھويد حول األقصى.
 مخيم قلنديا ..رباط على أبوب القدس.
" القدس توحدنا" حملة تحشد لدعم القدس.
 مجموعات من المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى.
 االحتالل يحاصر "العيسوية" ومواجھات ليلية تع ّم بلدات وأحياء مقدسية.
 رداً على ترمب :السفير السنغافوري يرفع العلم الفلسطيني في األقصى.
 نتنياھو :مقراً "الكنيست" والحكومة سيكونان في القدس مھما كلف األمر!
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دمشق :وقفة غضب في مخيم اليرموك نصرة للقدس ورفضا ً لقرار ترمب
القدس عاصمة فلسطين /دمشق  2018-1-13وفا
شارك مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الھادي ،والسفير المناوب
في سفارة دولة فلسطين لدى سوريا عماد الكردي ،وممثلو فصائل العمل الوطني الفلسطيني وحشد
كبير من أبناء المخيمات الفلسطينية ،مساء اليوم السبت ،في وقفة غضب دعما للقدس ورفضا لقرار
ترمب ،نظمتھا حركة "فتح" على بوابة مخيم اليرموك قرب العاصمة السورية.
وحيا عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني مصطفى الھرش في كلمة منظمة التحرير
حركة فتح لمناسبة الذكرى  53النطالقة الثورة الفلسطينية المعاصرة ،وقال :نجتمع اليوم في ھذا
المكان أمام عاصمة الشتات الفلسطيني "مخيم اليرموك" لنقول باسم الشتات وباسم كل ضمير حي :إن
القدس عاصمة فلسطين األبدية.
وتابع :ھذه األيام ھي مفصلية وتاريخية ،فإما أن نشھد النور أو نشھد الظالم ،وھا ھو شعبنا ينير
الطريق مع كل قطرة دم ،ويختار من النصر طريق ومن فلسطين ھدف ،واعتبر أن إعالن ترمب
المشؤوم خطوة باتجاه تصفية القضية الفلسطينية تحت مسمى "صفقة القرن" التي باتت تتضح معالمھا
أكثر فأكثر.
وأكد أن طريقنا للرد على قرار ترمب وطرد االحتالل وتحرير القدس واألرض الفلسطينية المحتلة
يبدأ بتنامي الفعل الشعبي وتحويله إلى انتفاضة شعبية شاملة ،مع التركيز على تعزيز الوحدة الوطنية
الفلسطينية في إطار منظمة التحرير كممثل شعبي ووحيد لشعبنا ،والبناء على ما تحقق في مجلس
األمن والجمعية العمومية ،واإلسراع بطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين وإعالنھا دولة تحت
االحتالل.
وطالب بالعمل على تدويل القضية الفلسطينية ،والدعوة إلى مؤتمر دولي تحت رعاية مجلس األمن
لوضع خطة طريق دولية للخالص من االحتالل وقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة
وعاصمتھا القدس.
واستذكر الھرش شھداء الثورة الفلسطينية وحيا صمود األسرى واألسيرات البواسل في سجون
االحتالل اإلسرائيلي وفي مقدمتھم قادة األسرى مروان البرغوثي وأحمد سعدات.

نقيب الصحفيين المصريين :مصر موقفھا تاريخي في مجلس األمن تجاه القدس
القدس عاصمة فلسطين /القاھرة  2018-1-13وفا
أكد نقيب الصحفيين المصريين عبد المحسن سالمة ،إنه من الضروري أن يكون للشعوب كلمتھا
وتوجھھا بجانب كلمة وتوجه الحكومات فيما يخص ملف القدس ،فنحن أمام قضية مصيرية.
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وأضاف سالمة خالل المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة الشؤون العربية بالنقابة اليوم السبت ،وذلك
لعرض استطالع الرأي العام الدولي عن قرار ترمب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ،بالتعاون
مع المركز المصري ألبحاث استطالع الرأي »بصيرة« ،أن مصر قادت مجلس األمن منذ اللحظة
األولى لموقف تاريخي كان به  14دولة ضد دولة واحدة ،فضال عن قرار مھم جدًا أيدته  129دولة
واع
بالجمعية العامة لألمم المتحدة ،وبالتالي نحن أمام دولة لھا موقف واضح في ھذا الملف وشعب ِ
يدرك أھمية ھذه القضية.
وأوضح إننا كنقابة الصحفيين كان لنا موقف محدد وواضح منذ البداية بشأن ھذه القضية بلجنة التأديب
لكل من يطبّع مع االحتالل.
من جانبه قال مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" ماجد عثمان ،إن مركز بصيرة
وجه سؤاال حول رأيھم فيما إذا كانوا يرون أميركا دولة صديقة ام عدوة ،الفتا إلى أنه سؤال كرره
المركز 4مرات أولھا في مايو  2015ثم يوليو  2016ثم اغسطس .2017
وأضاف عثمان ،أنه في ديسمبر  2017بعد قرار ترمب توضح النتائج أن نسبة من يرون أميركا
صديقة لم تتغير بصورة كبيرة بينما نسبة من يرونھا عدوة انخفضت من  ?56في مايو  2015إلى
 ?38في اغسطس  2017ثم ارتفعت بعد قرار ترمب لتصل إلى . ?62
وتابع ،بالنسبة إلسرائيل انخفضت نسبة من يرونھا عدوة من  ?92في مايو  2015إلى  ?79في
اغسطس  2017ثم ارتفعت بعد قرار ترمب لتصل إلى .? 87

إصابة  4مواطنين بينھم مسعف في القدس
القدس عاصمة فلسطين /رام ﷲ  2018-1-13وفا
أصيب أربعة مواطنين ،اليوم السبت ،بقنابل الصوت في شارع صالح الدين بالقدس المحتلة بينھم
مسعف.
وأفاد الھالل األحمر ،بأن  3إصابات بقنابل الصوت وقعت في شارع صالح الدين ،إضافة إلى إصابة
مسعف أثناء تقديمه اإلسعاف األولي ألحد المصابين ،خالل مواجھات مع شرطة االحتالل.

االحتالل يحاصر النبي صالح لمنع إقامة مھرجان داعم للقدس
القدس عاصمة فلسطين /رام ﷲ  2018-1-13وفا
فرضت قوات االحتالل االسرائيلي ،ظھر اليوم السبت ،حصارا على قرية النبي صالح ،شمال مدينة
رام ﷲ ،وأعلنتھا "منطقة عسكرية مغلقة".
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وأفادت مصادر محلية ،بأن قوات االحتالل نصبت حواجز على مدخل القرية ،ومنعت المواطنين من
الدخول إليھا والخروج منھا ،لمنع إقامة مھرجان شعبي داعم لمدينة القدس ،بعنوان "القدس عاصمة
فلسطين األبدية".
وقال الناشط بالل التميمي لـ"وفا" :إن االحتالل يمنع معظم ممن ھم ليسوا من سكان القرية من
دخلوھا ،وذلك لمنع إقامة المھرجان.
وأضاف :رغم ذلك تمكن عدد ال بأس به من دخول القرية للمشاركة في فعاليات المھرجان ،ومنھا
المسيرة التي ستتوجه الى منطقة الجبل قبالة مستوطنة "حالميش" ،تنديدا باستمرار االستيطان.
وكانت قوات االحتالل ،منعت صباح اليوم ،عددا من الطواقم الصحفية من دخول قرية النبي صالح.
يذكر أن العشرات أصيبوا بحاالت اختناق يوم امس الجمعة ،في المواجھات التي دارت في القرية في
جمعة الغضب السادسة ،احتجاجا على اعالن ترمب نقل سفارة بالده الى مدينة القدس المحتلة،
واالعتراف بھا كعاصمة لالحتالل.

االحتالل يبعد ُمسنة مقدسية عن األقصى
القدس عاصمة فلسطين  2018-1-13وفا
قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،الليلة الماضية ،إبعاد ال ُمسنّة المقدسية أميرة الحاج خليل )61
عاما( عن المسجد االقصى المبارك ،لمدة  15يوما ،بسبب رفعھا علم فلسطين خالل وقفة باألقصى
عقب صالة الجمعة ،تنديداً بإعالن ترمب المشؤوم الخاص بشأن القدس.
وكانت قوات االحتالل اعتقلت ال ُمسنّة المقدسية فور خروجھا من المسجد األقصى من جھة باب
الناظر "المجلس" ،وح ّولتھا إلى مركز توقيف وتحقيق "الياھو" في باب السلسلة قبل أن تنقلھا الى
مركز اعتقال وتحقيق "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة.
يذكر أن قوات االحتالل اعتقلت عقب صالة الجمعة في المسجد االقصى خمسة أجانب وشابا ً مقدسيا ً
بحجة التكبير في األقصى ،واحتجزت وثائق سفرھم وحولتھم للتحقيق في مركز تابع لشرطة االحتالل
في مدينة القدس.

"مركزية فتح" تجدد التأكيد على أن قرار أميركا بحق القدس المحتلة أنھى دورھا كراع للمسيرة
السياسية
أكدت ضرورة تشكيل آلية دولية لحل القضية الفلسطينية تكون برعاية األمم المتحدةجلسة المجلس المركزي ستكون ھامة ومفصلية لمواجھة التحديات الخطيرة المحدقة بقضيتنا الوطنية
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حيت جھود ومواقف الرئيس في التصدي لكل محاوالت المساس بالقضية الفلسطينية وعلى رأسھا
القدس الشريف
تصدي شعبنا لالحتالل بصدوره العارية وتمسكه بالمقاومة الشعبية السلمية أثبت للعالم أجمع أنه أكبر
من كل المؤامرات
القدس عاصمة فلسطين/رام ﷲ  2018-1-12وفا
عقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" اجتماعا لھا ،مساء اليوم الجمعة ،بمقر الرئاسة في مدينة رام
ﷲ ،برئاسة سيادة الرئيس محمود عباس.
وبحثت اللجنة المركزية األوضاع السياسية وآخر المستجدات ،عقب القرار األميركي االعتراف
بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة بالدھا إليھا.
وجددت اللجنة المركزية التأكيد على أن القرار األميركي المجحف بحق مدينة القدس المحتلة أنھى
الدور األميركي كراع للمسيرة السياسية ،وأثبت انحياز اإلدارة األميركية بشكل كامل للطرف
اإلسرائيلي.
وأشارت إلى ضرورة تشكيل آلية دولية لحل القضية الفلسطينية ،تكون برعاية األمم المتحدة ،وذلك
للخروج من األزمة التي وصلت إليھا العملية السياسية جراء استمرار االحتالل في سياسته
االستيطانية ،وعدم التزامه باالتفاقات الموقعة ،واالنحياز األميركي الكامل إلسرائيل.
وشددت اللجنة المركزية على أھمية االعتراف الدولي بدولة فلسطين ،وذلك كأساس للحفاظ على مبدأ
حل الدولتين المدعوم دوليا ،ولمواجھة العنجھية اإلسرائيلية الرافضة لكل الجھود الدولية الرامية إلى
تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة والعالم.
وحيت اللجنة المركزية صمود أبناء شعبنا وتمسكھم بثوابتھم الوطنية ،ورفضھم الكامل لالحتالل
وقراراته االستيطانية ،ولكل القرارات األميركية التي تمس الحقوق الفلسطينية.
وأكدت أن خروج أبناء شعبنا وتصديھم لالحتالل بصدورھم العارية وتمسكھم بالمقاومة الشعبية
السلمية ،أثبت للعالم أجمع أن الشعب الفلسطيني أكبر من كل المؤامرات ،وقادر على التصدي لكل
المحاوالت للنيل من مكتسباته وحقوقه الوطنية ،وفي مقدمتھا إقامة دولته المستقلة وعاصمتھا القدس
الشرقية.
كما استعرضت اللجنة المركزية االستعدادات الجارية لعقد جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير
الفلسطينية المنوي عقده بداية األسبوع المقبل في مدينة رام ﷲ.
وأكدت اللجنة المركزية أن جلسة المجلس المركزي ستكون ھامة ومفصلية ،وذلك لمواجھة التحديات
الخطيرة المحدقة بقضيتنا الوطنية ،واتخاذ القرارات التي ستعزز صمود شعبنا وتمسكه بثوابته
الوطنية.
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كما استمعت إلى تقارير حول الجھود المبذولة لطي صفحة االنقسام ،وتحقيق الوحدة الوطنية ،مؤكدة
تصميم حركة "فتح" على تذليل كافة العقبات إلنھاء االنقسام وتوحيد أرضنا وشعبنا.
وحيت اللجنة المركزية لحركة "فتح" جھود ومواقف الرئيس محمود عباس في التصدي لكل
محاوالت المساس بالقضية الفلسطينية ،وعلى رأسھا القدس الشريف ،حيث أكد سيادته أنه لن يكون
ھناك أي حل دون القدس ،وحل قضية الالجئين ،وإطالق سراح جميع األسرى ،معتبرا أن الثوابت
الفلسطينية واإلجماع الفلسطيني والعربي ،وقرارات الشرعية الدولية ،ھي الطريق الوحيد للسالم
الدائم والعادل.

وكيل األزھر :مؤتمر األزھر العالمي لنصرة القدس سيعيد القضية الفلسطينية إلى الصدارة
القدس عاصمة فلسطين/القاھرة  2018-1-12وفا
شدد وكيل األزھر الشريف عباس شومان ،على أن مؤتمر األزھر العالمي لنصرة القدس ،الذي تنطلق
فعالياته يومي  17و 18من كانون ثاني/يناير الجاري ،يشكل نقلة على صعيد دعم ومساندة فلسطين
والقدس ،خاصةً ما يتعلق بترسيخ الوعي بالقضية وإعادتھا إلى صدارة األولويات.
وقال شومان إن المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،وبمشاركة
الرئيس محمود عباس.
وأضاف أن شيخ األزھر الشريف أحمد الطيب حرص على أن تشمل محاور المؤتمر مختلف األبعاد
المتعلقة بالقدس ،سواء ما يختص بمكانتھا وھويتھا وتاريخھا ،أو وضعھا القانوني والسياسي ،إضافة
إلى التركيز على ضرورة استعادة الوعي بجذور الصراع حول القدس ،وتفنيد ما تتم إثارته من
مغالطات ودعاوى كاذبة حول ھوية المدينة العربية ،ورسوخ السيادة الفلسطينية عليھا.
وأشار شومان ،إلى أن الدعوات لحضور المؤتمر قوبلت بتجاوب غير مسبوق ،من كبار الشخصيات
الدينية والسياسية والثقافية ،نظرًا ألھمية القضية وخطورة التحدي الذي يواجه فلسطين المحتلة ،وفي
القلب منھا القدس الشريف ،لذا حرص األزھر الشريف ومجلس حكماء المسلمين على ضمان حضور
فاعل ومؤثر في جميع جلسات المؤتمر ،التي تعقد على مدار يومين ،حتى تخرج بالنتيجة المرجوة.
وجاءت الدعوة لعقد المؤتمر الذي ينظمه األزھر الشريف بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين ،في
إطار سلسلة القرارات للرد على إعالن القدس المحتلة عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي.

مجلس السفراء العرب في ھولندا يعقد اجتماعا لمتابعة التحرك من أجل القدس
القدس عاصمة فلسطين /امستردام  2018-1-12وفا
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عقد مجلس السفراء العرب في المملكة الھولندية ،اجتماعا في مقر سفارة دولة فلسطين لبحث ومتابعة
آخر المستجدات الخاصة بالقضية الفلسطينية وموضوع القدس.
حيث وضعت سفيرة دولة فلسطين لدى المملكة الھولندية روان سليمان ،السفراء العرب في صورة
اإلجراءات والتشريعات اإلسرائيلية التي تنتھك حقوق الشعب الفلسطيني ،وتحركات القيادة لمواجھة
ھذه اإلجراءات االحتاللية.
كما بحث السفراء السبل والخطوات لتوضيح الموقف العربي ،واتفقوا على متابعة القضايا الخاصة
بالعمل العربي المشترك في ھولندا ،من أجل الدفاع عن المصالح العربية وعلى رأسھا القضية
الفلسطينية ،واستمرار التنسيق لمتابعة المستجدات.

تونس :تحرك قانوني للتأكيد على عروبة القدس
القدس عاصمة فلسطين/تونس  2018-1-12وفا
قال عميد الھيئة الوطنية للمحامين التونسيين عامر المحرزي ،إن تحركا قانونيا ستقوده طواقم
المحاماة العربية ،تأكيدا على عروبة القدس والعاصمة األبدية لكل فلسطين ،وأنھا أرض عربية محتلة
وفقا للقانون الدولي ،ووضع خطة لحماية الھوية الفلسطينية ،وحق العودة ،ورفع دعاوى أمام القضاء
الدولي ضد مجرمي الحرب من قادة االحتالل ،ووضع قانون يجرم التطبيع معه.
جاء ذلك خالل ندوة نظمتھا الھيئة الوطنية للمحامين التونسيين ،اليوم الجمعة ،وحملت عنوان القدس
عاصمة أبدية لدولة فلسطين.
وطالب المحرزي باستحداث صندوق شعبي على مستوى نقابات وھيئات المحامين في الدول العربية
كافة ،لدعم الصمود الفلسطيني في القدس المحتلة ،وعقد مؤتمر لرجال األعمال والحقوقيين العرب
لدعم الشعب الفلسطيني ،واستحداث لجنة تضم محامين ضد التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي.
ودعا إلى تفعيل المقاطعة الرسمية والشعبية لكل الجھات المتعاملة مع االحتالل اإلسرائيلي ،حيث
سبق للھيئة الوطنية للمحامين في تونس أن أسست بموجب قرار صادر عنھا عقب جلسة عامة عام
 2000بأحداث اللجنة الدائمة لمقاومة التطبيع.
وطالب بتفعيل حركة المقاطعة ،وسحب االستثمارات وفرض العقوبات على االحتالل ،ومساندة
الحملة الدولية لمقاطعة دولة االحتالل اإلسرائيلي ،حتى تنصاع للقانون الدولي والمبادئ العالمية
لحقوق اإلنسان.
وجدد المحرزي مطالبته بإعداد مشروع قرار جديد لمجلس األمن الدولي ،يقصي الواليات المتحدة
األميركية بوصفھا طرفا في النزاع مع االحتالل ،وإلى ضرورة وضع استراتيجية قانونية للحد من
آثار إعالن الرئيس األميركي دونالد ترمب االعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة االحتالل
اإلسرائيلي.
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من جانبه ،شدد سفير دولة فلسطين لدى تونس ھايل الفاھوم ،على أھمية وضع استراتيجية للخروج
من التعامل برد الفعل العربي ،إلى الفعل ،ومراكمة اإلنجازات في الخطة التي يضعھا المحامون
العرب ،والعمل على تنفيذھا.

الح ﱡب
س تراجع ُ
وحينَ َھ َوتْ مدينة القد ِ
وكالة معا ً اإلخبارية - 2018/1/12 -الكاتب :د.محمد الجاغوب
ال أستغرب السياسات اإلسرائيلية تجاه مدينة القدس وال أستھجن الفرح اإلسرائيلي تجاه قرار الرئيس
األمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة بالده إليھا واالعتراف بھا عاصمة إلسرائيل ،أبدا ال أستغرب
المواقف اإلسرائيلية منھا ألن إسرائيل سلطة احتالل ،لكنني أتألم من مواقف الخذالن العربية تجاه
المدينة ،فحين ھ َو ْ
ت مدينة القدس تراجع الحبُ وفي قلوب الدنيا استوطنت الحربُ  ،واستشھد السالم
في وطن السالم وسقط العد ُل على المداخل ،خمسون عاما مرت على احتاللھا ولم تحرك الحكومات
العربية ساكنا سوى جعجعة الكالم وھبھبة الشجب واالستنكار ،خمسون عاما مرت ولم يضع العرب
مرّة خطة لتحريرھا بالطريقة التي أدت إلى ضياعھا ،رغم أن الدول العربية خاضت حروبا طاحنة
ضد بعضھا بعضاً ،بل وأرسلت جيوشھا لتدافع عن كل قضايا الكون وكلما طلبت منھا أمريكا ذلك،
خمسون عاما مرت على التفريط بالقدس ولم يُق ّدم العربُ لھا غير التصريحات والمراثي والبكائيات
والغضب الساطع آت وأسوأ المبادرات ،في إشارة لما يسمى بمبادرة السالم العربية ،تلك المبادرة التي
تعكس ضعفا وھوانًا صدر عن قمة القِ َمم العربية في بيروت سنة  ،2002ومع ذلك رفضتھا إسرائيل
ْ
وقذفت بھا في وجه واضعيھا وفي وجوه كل دعاة السالم من العرب ،وحتى عندما عقد بعض العرب
معاھدات الصلح مع دولة االحتالل لم تتضمن تلك المعاھدات طلبًا واحدا أو شرطا واحدا يطلب من
إسرائيل االنسحاب من المدينة ،حتى أھلھا المقربين تركوا الحديث عنھا للمرحلة األخيرة والتي ال
تأتي على اإلطالق ،بعد خمسين عاما أعلن العرب عن عجزھم وأقروا للمحتل بحقه فيھا سرا أو
عالنية وتسابقوا لالعتراف بإسرائيل والتطبيع معھا ومصادقتھا ،ويخططون اآلن للتحالف معھا،
باحثين عن حلول ھزيلة تستر ِخذالنھم وتفريطھم بالمدينة المقدسة ،ومتناسين غضبھم الساطع،
ومتجاھلين الطفل الذي يبكي في المغارة وأ ﱠمه مريم ،ومتنازلين عن دماء الشھداء الذين نزفت دماؤھم
على مداخلھا ،كان يوما حزينا عندما خسرناھا ،ويوما أليما نشھده ونحن نتنازل عنھا ونطلب منھا أن
صونا لل ِعرض ،فما أشرفنا وما أشرفنا ونحن نعلن من فوق الطاولة عن حبنا للقدس !.وما
تسكت َ
أقبَ َحنا ما أقبَ َحنا ما أقبَ َحنا ونحن ِمن تحت الطاولة نتخلى عن القدس ونبارك للمحتل بھا!.

حنا :القدس مدينة تجسد وحدتنا الوطنية اإلسالمية المسيحية
رام ﷲ  -دنيا الوطن2018/1/13 -
استقبل سيادة المطران عطا ﷲ حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم االرثوذكس اليوم وفدا من ابناء
الرعية االرثوذكسية في مدينة بيرزيت والذين اتوا في زيارة ھادفة لتفقد بعض معالم البلدة القديمة
وزيارة مقدساتھا.
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وقد استھل الوفد زيارته للقدس بلقاء سيادة المطران الذي استقبل الوفد في كنيسة القيامة ومن ثم في
.
الكاتدرائية حيث كانت لسيادته كلمة ترحيبية
قال سيادته في كلمته بأن اليوم ھو يوم وداع عيد الميالد المجيد حسب التقويم المتبع في كنيستنا وغدا
تحتفل كنيستنا بعيد الختان االلھي وتذكار القديس باسيليوس الكبير رئيس اساقفة قيصرية الكبادوكية ،
كما وھو بدء السنة المدنية الجديدة حسب التقويم الشرقي .
وبھذه المناسبة اود ان اھنئكم وان ادعو من اجل كل واحد منكم بان يصونكم الرب االله ويحفظكم
.
ويوفقكم في كل عمل صالح
نستقبلكم في مدينة القدس ھذه المدينة التي يكرمھا ويقدسھا المؤمنون في الديانات التوحيدية الثالث
انھا مدينة تتميز بتاريخھا وتراثھا وعراقتھا  ،انھا مدينة لھا فرادتھا وخصوصيتھا اذ انھا تحتضن ھذا
.
الكم الھائل من المواقع الدينية والتاريخية والتراثية
القدس ھي عاصمة ايماننا وحاضنة اھم مقدساتنا  ،انھا مدينة لھا مكانتھا السامية في الديانة المسيحية
النھا تعتبر من الناحية التاريخية حاضنة اھم مقدساتنا ومنھا انطلقت الرسالة المسيحية الى مشارق
االرض ومغاربھا  ،القدس جزء من عقيدتنا وتاريخنا وتراثنا  ،انھا المدينة التي تحتضن القبر المقدس
.
الذي منه بزغ نور القيامة لكي يبدد ظلمات ھذا العالم
القدس مدينة تجسد وحدتنا الوطنية المسيحية االسالمية فالقدس حاضنة الھم المقدسات المسيحية
واالسالمية والمسيحيون والمسلمون في القدس كما وفي سائر ارجاء بالدنا المقدسة فلسطين انما
ينتمون الى شعب واحد ويدافعون عن قضية واحدة ويتطلعون الى العيش بحرية وسالم في وطنھم
وفي رحاب مقدساتھم .
لقد اعلنا رفضنا لقرار الرئيس االمريكي االخير المتعلق بالقدس ونحن نعتبر بأن ھذا االجراء انما
يعتبر تطاوال على شعبنا الفلسطيني الذي يعتبر مدينة القدس عاصمته الروحية والوطنية كما انه
تطاول على المسيحيين والمسلمين الذين تحتضن مدينة القدس اھم مزاراتھم ومقدساتھم ومواقعھم
الدينية.
اود ان اقول لكم والبناء رعيتنا ولجميع المسيحيين في ھذه االرض المقدسة بأن انتماءنا يجب ان يبقى
دوما لقيمنا االيمانية والروحية كما اننا ننتمي لھذه االرض وتاريخھا وتراثھا وھويتھا ونحن مكون
اساسي من مكونات الشعب الفلسطيني المناضل من اجل الحرية .
لقد انھكنا نزيف الھجرة المسيحية الذي ما زال مستمرا ومتواصال ففي كل يوم نسمع عن عائالت
.
واسر تحزم امتعتھا وتغادر ھذه االرض المقدسة الى اماكن اخرى من عالمنا
اود ان اناشد وان اطالب المسيحيين الفلسطينيين الباقين في ھذه االرض بأن اثبتوا فيھا وال تغادروا
بلدكم ووطنكم النكم لن تجدوا مكانا اجمل من فلسطين في ھذا العالم .
اقول للمسيحيين الفلسطينيين الباقين في ھذه االرض بأن من يحب عليه ان يضحي في سبيل من يحب
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ونحن نحب كنيستنا ونحب وطننا ولذلك وجب علينا ان نبقى في ھذه االرض وان نضحي في سبيلھا
وان ندافع عنھا واال نستسلم الولئك الذين يريدون افراغ بالدنا من مسيحييھا.
ادعو شبابنا الى الثبات والصمود في ھذه االرض فھذا البلد ھو بلدكم وھذا الوطن ھو وطنكم وھذه
الكنيسة ھي كنيستكم فال تتركوھا وتذھبوا الى اماكن اخرى من العالم الننا بحاجة اليكم ووطنكم يحتاج
اليكم كما ھي كنيستكم.
ال تخافوا اذا ما الحظتم بأنكم قلة في عددكم فھذه القلة ليست اقلية وھذه القلة مطالبة بأن تكون ملحا
وخميرة لھذه االرض ومصدر خير وبركة لھذه البقعة المقدسة من العالم التي اسمھا فلسطين.
ما قيمة مقدساتنا بدون االنسان فال نريد ان تتحول المقدسات عندنا الى متاحف يؤمھا الزوار والحجاج
.
االتون من مشارق االرض ومغاربھا
ان كنيستنا ليست كنيسة حجارة صماء بل ھي كنيسة الشعب القاطن في ھذه االرض المقدسة  ،كنيستنا
ليست كنيسة الحجر بل كنيسة البشر وما قيمة الحجارة بدون االنسان الذي يجب ان يبقى في ھذه
االرض لكي يدافع عنھا وعن حرية شعبھا ولكي يكون صوتا صارخا بالعدالة والحق في وجه االعداء
المغتصبين والمحتلين لھذا الوطن .
ال نريد للمسيحيين في ھذه االرض ان يتقوقعوا وان ينعزلوا عن ھموم وھواجس وتطلعات شعبھم
الفلسطيني  ،ال نريد للمسيحيين ان يعيشوا في حالة قلق وخوف على مستقبلھم وھم يتابعون ما يحدث
في محيطنا العربي القريب منا جغرافيا.

أطفال الجزائر يرسمون للقدس
الجزيرة -ياسين بودھان-الجزائر2018/1/13 -
"نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة" ھي العبارة الشھيرة والخالدة التي حسم بھا الزعيم الجزائري
الراحل ھواري بومدين موقف بالده حكومة وشعبا من قضية فلسطين ،وھي المقولة التي باتت شعارا
لكل جزائري في تفاعله مع ھذه القضية المركزية لكل العرب والمسلمين.
ورجع صدى مقولة بومدين عاليا نھاية ھذا األسبوع في رحاب فندق األوراسي بالعاصمة الجزائر،
حينما صدح بھا مجموعة من األطفال في احتفالية بھيجة احتفاء بفلسطين ،وتنديدا ورفضا لقرار
الرئيس األميركي دونالد ترمب بإعالنالقدس عاصمة إلسرائيل.
ھذه المقولة ألھمت الطفلة مريم مرابط القادمة من مدينة عزابة بمحافظة سكيكدة ) 483كيلومتر شرق
العاصمة الجزائر( لتشارك أطفال الجزائر اھتمامھم بالقدس ،ورفضھم لقرار ترمب ،ولتتسلم جائزتھا
األولى عن مسابقة خاصة بأحسن رسم عن موضوع القدس عاصمة أبدية لفلسطين حينما صدحت
عاليا "أنا أحب فلسطين كثيرا ،واعتبرھا بلدي الثاني ،وأقف معھا إلى يوم الدين ظالمة كانت أو
مظلومة"
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مريم ليست الوحيدة التي أعلنتھا ضد ترمب وسياسته الرامية إلى تھويد القدس الشريف ،بل ھو
الموقف نفسه الذي عبّر عنه األطفال رشيد والطاھر وجمال وتفاحي وزينة وغيرھم حينما عبّروا
بأناملھم ،وجعلوا الرسم أحسن وسيلة للتعبير عن وعيھم بقضايا أمتھم ،ورفضھم للقرار األميركي.
االحتفاء بھؤالء األطفال كان ضمن فعاليات تسليم جوائز الفائزين في مسابقة أحسن رسم التي نظمتھا
الھيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث )فورام(.
وعلى مدار أربعة أيام كاملة ،كانت بين أيدي ھيئة التحكيم -باعتبارھا تشكيلية محترفة ولھا مشاركات
في العديد من المعارض الفنية في دول عديدة -العشرات من الرسومات المبدعة والملھمة والمنجزة.
واحتكمت ھيئة التحكيم برئاسة زوجة السفير التركي بالجزائر في عملھا لمعايير أھمھا مدى توافق
الرسم مع سن الطفل ونموه وتطوره ،وأھمية ومحتوى الرسالة التي يجب أن تكون رسالة سالم
ومحبة ،وأال تتضمن مضامين أو رموز متعلقة بالعنف وبالدم ،ومعايير أخرى مرتبطة بالتفاصيل
الخاصة بدقة الرسم واأللوان المستخدمة.
الشعور باالنتماء
ّ
الصورة الفائزة بالمركز األول وشحت بصورة قبة الصخرة ،وفي أعلى القبة يرفرف علم فلسطين،
وبجانب العلم حمامة سالم تحمل بين ف ّكيھا غصن زيتون ،وفي أسفل الصورة عبارة تنقل موقف
أطفال الجزائر من تھويد القدس تحت عنوان "ال لترمب ستظل القدس عاصمة فلسطين".
قبة الصخرة ھي األخرى كانت الرمز في الصورة المتوجة بالمركز الثاني ،وفي أعلى القبة يرفرف
علم فلسطين وبجانبه علم الجزائر ،وبجانب العلم صورة لعين دامعة تبكي دما حزنا وألما على ما آلت
إليه القدس التي سمتھا الصوة الثالثة بـ"زھرة المدائن" ،وھي الصورة التي ركزت أيضا على قبة
الصخرة مع علمي فلسطين والجزائر.
ومن خالل الصور المشاركة في المنافسة والتي عرضت على ھامش االحتفالية تنم عن إدراك
األطفال بقضية القدس ،وما يحاك ضدھا من محاوالت طمس لھويتھا ولمعالمھا ولتاريخھا ،وھي
الرسالة التي حاول منظمو الجائزة غرسھا في خيال وشعور األطفال.
من جانبه ،أكد رئيس ھيئة فورام مصطفى خياطي أن المسابقة ھدفھا إشعار الطفل بانتمائه العربي
واإلسالمي ،وتنمية اھتمامه بالتحديات والمشاكل الكبرى التي تواجه العالمين العربي واإلسالمي ،وأن
تبقى تلك الصورة حاضرة في ضميره .وشدد على أن "الرسم ھو الوسيلة األنجع للطفل من أجل
التعبير عن خوالجه وأفكاره".
ساحة نضال
وبالنسبة للخبير في علم النفس والفائز بجائزة أفضل باحث تربوي في العالم العربي لعام  2016سعد
الحاج بن جخدل فإن "من أراد أن يلج إلى قلب الطفل ويكسب وده فليمنحه ورقة وفرشاة ويطلب منه
أن يرسم ،ألن الرسم يعتبر من بين األنشطة المحبّبة للطفل".
ويشدد للجزيرة نت على أن "أي مبادرة ثقافية تقوم على استثمار ھذا النشاط تعتبر مبادرة ناجحة
بغض النظر عن الغايات التي تسعى لھا ،وستكون ھذه المبادرات أنجح إذا ربطت بين الغايات الفنية
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التعليمية وتلك القضايا الوطنية أو القومية أو اإلنسانية ،فبمجرد أن تسمع بأن قضية القدس ھي مادة
العمل التي سيشتغل عليھا األطفال في أنشطة الرسم حتى تدرك جاللة ونبل المبادرة".
واعتبر أن الرسم في ھذه الحالة -إضافة إلى وظائفه الفنية -يعمل على تقريب القضية من أذھان
وقلوب األطفال ،حيث ترتبط في وعي األطفال باللحظات الجميلة التي سُمح لھم فيھا بالتعبير عن
أحاسيسھم وأفكارھم ،فتنمو ُمخيّالتھم مؤثثة بمعالم ھذه المدينة المقدسة ،وتتشكل شخصياتھم بتشكل
أبعاد الرسم فتتغلغل القدس بين تفاصيل ھذه الشخصيات ،وتُست ْبدَل طاقاتھم السلبية بأخرى إيجابية تقوم
على استيعاب قضايا نبيلة ،يشكل فيھا الورق ساحة نضال ُمبكرة تع ّج بألوان ترمى في وجه كل ما ھو
ظالمي وشمولي.

جسر معلق ..أحدث مظاھر التھويد حول األقصى
الجزيرة -أسيل جندي -القدس2018/1/13 -
منذ خمسة عقود يواظب المقدسي عمر سمرين على العناية بأراضي عائلته الواقعة في حي وادي
الربابة جنوب المسجد األقصى في القدس المحتلة ،متحديا مضايقات وأذرع االحتالل المختلفة له
بادعاء أنھا تقع في ما يسمى الحوض المقدس التابع للھيكل المزعوم.
مشاھد االنتھاكات اليومية تسيطر على تفكيره ،لكنھا لم تشوه أرشيف حي وادي الربابة الذي حرص
على حفره بذاكرته ،فھو الذي ترعرع مع أبناء جيله بين أشجار الزيتون وكان يلھو معھم لساعات بل
أليام وسنوات في ربوعه ،وبعد احتالل المدينة عام  1967بدأ االحتالل تدريجيا بتغيير معالم الحي
وصوال لوضع اليد على معظم أراضيه ومنع أصحابھا من التصرف فيھا.
آخر صيحات تھويد وتشويه الطبيعة في وادي الربابة بدأت قبل أيام بإقدام سلطات االحتالل على حفر
أساسات لجسر معلق تدعي أنه سياحي سيبلغ طوله  240مترا وارتفاعه  30مترا ،وسيبدأ من حي
الثوري مرورا بأراضي المواطنين في حي وادي الربابة وصوال لمنطقة وقف آل الدجاني جنوب
غرب المسجد األقصى.
مسارات توراتية
ويعد الجسر جزءا من مشروع تھويدي في المنطقة بدأ بزراعة قبور وھمية في وادي الربابة وإطالق
اسم "مقبرة سمبوسكي" عليھا بادعاء أنھا مقبرة يھودية قديمة ،وفُتحت مسارات سير تصل بينالبلدة
القديمة بالقدس والحي ليتم وصلھا بمسارات أخرى ستقام مستقبال ،باإلضافة إلقامة متنزه سياحي
ومسارات توراتية ،وتصل تكلفة المشروع التھويدي بأكمله إلى ستة ماليين شيكل )نحو
 1.8مليون دوالر أميركي( ،بمبادرة وتمويل ما تسمى بـ "دائرة أراضي إسرائيل" و"صندوق
المساحات المفتوحة".
اشتداد الخناق على ما تبقى من أشجار الزيتون الصامدة بوجه التھويد التي تملكھا عائلة سمرين ،لم
يمنع عمر من التردد على األرض ،لكنه ممنوع حتما من حراثتھا وتنظيفھا.

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

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

اﻟﺗﺎرﻳﺦ  14 -12 :ﻳﻧﺎﻳر 2018

وعن ھذا األلم قال :قبل عامين اشتريت أحجارا كبيرة ألبني بھا جدرانا استنادية باألرض ألنھا
منحدرة ،وتفاجأت بعد دقائق بوصول الشرطة وسلطتي اآلثار والطبيعة وطواقم البلدية والجيش
وقاموا باالعتداء علي وطردي من األرض ..منذ سنوات ال يسمح لنا إال بقطف ثمار الزيتون،
أغادرھا بعد انتھاء الموسم لكن روحي متعلقة بھا وآتي بشكل دائم لتأمل ما تبقى من أشجارھا الشامخة
منذ الحقبة الرومانية.
ويرجح المقدسي سمرين أنه بوضع اللمسات األخيرة على الجسر التھويدي الجديد سينھي االحتالل
وجود الحجر والشجر واإلنسان الفلسطيني بحي وادي الربابة الذي يعمل بكل ما أوتي من قوة على
طرده من أشباه منازل لم تعد تصلح للعيش.
ألم عميق
ويقف إلى جانب عمر ابن عمه أحمد ويتأمالن معا أراضي العائلة التي سيمر الجسر أعالھا ،وفي
حديثه للجزيرة نت قال أحمد إن األلم الذي يشعر به عميق وھو ينظر ألراضيھم المسلوبة بينما يقارع
ھو سلطات االحتالل منذ  17عاما للحصول على رخصة لمنزله خوفا من ھدمه ورغم دفعه مبلغ
 125ألف شيكل نحو ) 37ألف دوالر أميركي( كمخالفات إال أنه لم يحصل على الترخيص بعد.
رئيس لجنة حي وادي الربابة عبد الكريم أبو سنينة أوضح أن األرض التي باشرت طواقم االحتالل
بإجراء حفريات ألساسات الجسر فيھا ھي خاصة وتعود لعائلة العسلي ،مشيرا لضرورة التحرك
القانوني من أجل وقف العمل بھا.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن كل اإلجراءات التي مارسھا االحتالل في حي وادي الربابة لم تنل
من عزيمة سكانه ،لكنه استھجن عدم التفات السلطة الفلسطينية يوما لمعاناة األھالي في الحي ،مؤكدا
أن قيمة اھتمامھا بھم تساوي صفرا.
ويعد وادي الربابة أحد أحياء بلدة سلوان الواقعة إلى الجنوب من المسجد األقصى ،ويتربع الوادي
على مساحة تبلغ نحو  210دونمات ،يعيش فيھا  800مقدسي في ظروف قاسية ،سببھا مضايقات
أذرع االحتالل المختلفة سعيا لطردھم من أراضيھم.

مخيم قلنديا ..رباط على أبوب القدس
الجزيرة2018/1/13 -
يبعد مخيم قلنديا لالجئين الفلسطينيين نحو عشرة كيلومترات إلى الشمال من قلب مدينة القدس المحتلة،
ويفصله عنھا على بعد نحو  300متر حاجز عسكري يعتبر شريان الحياة للسكان الفلسطينيين بين
مدينتي رام ﷲ والقدس.
ارتفع عدد سكان مخيم قلنديا من قرابة أربعة آالف الجئ عند إقامته عام  ،1948إلى نحو خمسة عشر
ألفا اليوم ،تعود أصول معظمھم إلى القرى المھجرة في النكبة شمال غرب القدس مثل ساريس
وصرعه واللوز بيت نتيف وغيرھا.
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في ھذا التقرير يعود بنا المسن داود عابدة إلى بدايات اإلقامة في المخيم ،في وقت يتحدث مدير المخيم
زكريا فيالة عن واقع المخيم وما يعانيه من اقتحامات مستمرة لقوات االحتالل واكتظاظ سكاني ،مبينا
أن المخيم قدم  72شھيدا أطلقت أسماؤھم على أحياء وأزقة المخيم.

"القدس توحدنا" حملة تحشد لدعم القدس
الجزيرة -أسيل جندي-القدس – 2018/1/12
سعيا إلبقاء قضية القدس في الواجھة ،أطلق المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يوم القدس اإللكتروني
الذي بدأ في تمام الساعة السادسة من مساء أمس الخميس ،بالتفاعل على مواقع التواصل االجتماعي
تحت وسم#القدس_توحدنا.
وولدت فكرة تنظيم الحملة اإللكترونية لنصرة قضية القدس بعد مالحظة حالة من الركود في التفاعل
والتضامن معھا بمرور شھر على إعالن الرئيس األميركي دونالد ترمب المدينة المحتلة
عاصمة إلسرائيل ،ونيته نقل سفارة بالده من تل أبيب للقدس.
وقال منسق حملة يوم القدس اإللكتروني محمد المدھون إن إعالن ترمب خطير ويمس العرب
والمسلمين في كافة أنحاء العام ،وبالتالي ھناك حاجة ماسة الستمرار الحراك العربي واإلسالمي
والدولي.
وتھدف الحملة اإللكترونية إلى تعريف الناس بشكل معلوماتي فني رقمي عن وضع القدس ،والحالة
التي تعيشھا من انتھاكات ومعاناة وصعوبات قبل وبعد قرار ترمب الذي ساھم في تضييق الخناق
على المقدسيين
استمرارية
وحسب المدھون فإن الرؤية اإلستراتيجية للحملة تقوم على عدم اقتصارھا على يوم واحد يعتمد على
إطالق وسم والتغريد عليه فقط ،وإنما تدشين رسومات كاريكاتيرية ومقاالت وتدوينات ومواد مرئية
ومسموعة ومقروءة ،باإلضافة إلى أناشيد ومعلومات توضيحية وبيانات وإنفوغرافات ،وغيرھا من
األشكال الفنية لخدمة القدس والحث على أھمية االنتفاض ألجلھا.
وفي ساعة انطالق الحملة غرد المتفاعلون باللغات العربية واإلنجليزية والتركية واإلندونيسية
واأللمانية واألوردية والمالوية ،في محاولة من المنظمين إلشراك كل من تضامن وتفاعل مع قضية
القدس منذ إعالن ترمب األخير بشأنھا.
وللخروج من الحيز اإللكتروني إلى الواقعي أكد المدھون أن اليوم الجمعة سينتقل الحراك إلى األرض
بمظاھرات واحتجاجات في عدد من الدول اإلسالمية واألوروبية ،مضيفا "ھكذا يتحقق ھدفنا بإبقاء
قضية القدس حاضرة ،وسنسعى لتفعيلھا دائما ،وسنطلق حمالت أخرى بمناسبة مرور مئة يوم على
إعالن ترمب ،للخروج من إطار الھبة المؤقتة إلى حراك دائم من شأنه تشكيل ضغط
على أميركا وإسرائيل من جھة ،ودعم صمود المقدسيين من جھة أخرى".
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وفي لبنان شكلت غرفة تغريد مركزية ضمت أكثر من ثالثين ناشطا وناشطة من المخيمات الفلسطينية
والمدن اللبنانية ،واجتمع النشطاء في مدينة صيدا .وقال مشرف الغرفة سامي حمود إن النشطاء لبوا
دعوة التضامن مع القدس إلكترونيا ،وإن الھدف من تجمعھم في مكان واحد ھو توحيد الشباب
وتوجيھھم للتغريد بزخم على وسم #القدس_توحدنا ،لرفعه إلى المرتبة األولى بين الوسوم المتداولة
في لبنان.
صناعة الوعي
أما مسؤول العالقات الرقمية في منتدى فلسطين الدولي لإلعالم واالتصال )تواصل( عبد اللطيف نجم
فتحدث عن أھمية الحراك الرقمي في الضغط والمناصرة لقضية القدس ،وقال إن "اإلعالم يعتبر
عامال مھما في التأثير في الرأي العام ويخلق حالة مضادة للحالة السائدة" ،مضيفا أن "من يتابع
منصات العالم الرقمي يجد أنھا لم تعد تقتصر على النشطاء ،وإنما تضم رؤساء وقادة فكر ومؤثرين،
وجميعھم يتواصلون مع العالم ويبثون رسائلھم وأفكارھم".
ومن ھنا تبرز -حسب نجم -أھمية نصرة القضية الفلسطينية وقضية القدس بشكل خاص عبر
المنصات الرقمية التي ال يمكن التقليل من أھمية الوعي الذي أنضجته لدى الكثيرين بعد إعالن
الرئيس ترمب ،إذ ساھمت في تعريفھم بمعلومات أساسية يجھلونھا عن القدس.
ويزيد ھذا الوعي من مسؤولية العاملين في اإلعالم الرقمي ،حيث تبرز الحاجة -وفقا لنجم -إلى خلق
حراك رقمي مستمر لنصرة القضية الفلسطينية ،ليجد كل من يرتاد المنصات الرقمية اإلجابات
حاضرة عن تساؤالته وباللغات التي يعرفھا ،وبالتالي ال بد من توفير المواد المعرفية بكافة اللغات
والتوقف عن المخاطبة باللغة العربية فقط.
وباإلضافة إلى التغريدات التي عممھا منسقو الحملة فإن رواد موقع تويتر نشروا الكثير من
التغريدات ،وتطرقوا في بعضھا لجلسة محاكمة األسيرة المقدسية إسراء جعابيص في المحكمة
اإلسرائيلية العليا ،وضرورة اإلفراج عنھا وتقديم العالج لھا ،بينما كثف آخرون مشاركاتھم بالتأكيد
على عروبة القدس باعتبارھا عاصمة لدولة فلسطين.

مجموعات من المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى
القدس أون الين2018/1/14 -
ْ
ت المسجد األقصى المبارك ،صباح اليوم األحد ،بحماي ٍة
اقتحمت مجموعات من المستوطنين ،باحا ِ
استفزاز واضح وفاضح لمشاعر المسلمين والمرابطين في
االحتالل اإلسرائيلي ،في
أمنية من شرطة
ِ
ٍ
المسج ِد األقصى المبارك.
وأفادت مراسلتنا ،أن عددًا من المستوطنين اقتحموا األقصى ،عبر باب المغاربة.
وبصور ٍة يومية ،يقتحم المستوطنون األقصى ،فيما تواصل أجھزة االحتالل في ممارساتھا العنصرية
وھدم للمنازل ومنع من الصال ِة في األقصى.
ت
واإلجرامية بحق المقدسيين ،من إعداما ٍ
ٍ
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االحتالل يحاصر "العيسوية" ومواجھات ليلية تع ّم بلدات وأحياء مقدسية
القدس أون الين2018/1/14 -
تواصل قوات االحتالل حصارھا العسكري المشدد على بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة ،والذي
فرضته بعد عصر أمس ،ومنعت خالله دخول أو خروج المواطنين من وإلى البلدة.
وقال مراسلنا في القدس ان اللبلدة التي تتواصل فيھا المواجھات على مدار أكثر من عام دون انقطاع،
شھدت مساء أمس ،مواجھات عنيفة اشتدت ح ّدتھا في ساعات الليل وامتدت الى معظم أحياء البلدة
استخدم فيھا االحتالل األعيرة النارية والقنابل الصوتية الحارققة والغازية السامة ،بينما تصدى شبان
البلدة لالحتالل بالحجارة والزجاجات الفارغة والحارقة ،دون تبليغ عن اعتقاالت أو إصابات مباشرة
بين المواطنين.
وكانت قوات االحتالل اقتحمت أمس بلدة العيسوية من مدخليھا الرئيسيين ،وشرعت بإغالق المدخل
الغربي ،ثم اقتحمت قوة أخرى البلدة من جھة "حبايل العرب" ،وتصدى لھا أبناء البلدة بالحجارة،
وامتدت المواجھات لمعظم أحياء البلدة واستمرت حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية.
ولفت مراسلنا في القدس الى أن العديد من بلدات وأحياء القدس شھدت ليلة أمس مواجھات عنيفة في
إطار الفعاليات االحتجاجية على قرار ترمب المشؤوم الخاص بمدينة القدس.
وتركزت المواجھات في" حزما "وعناتا شمال شرق القدس ،والعيزرية وأبو ديس جنوب شرق
القدس ،والرام شمال المدينة ،وسلوان جنوب المسجد األقصى.

رداً على ترمب :السفير السنغافوري يرفع العلم الفلسطيني في األقصى
القدس أون الين2018/1/13 -
ر ّدت سنغافورة على قرار الرئيس االمريكي ترمب على طريقتھا الخاصة ،حيث زار سفيرھا
المعتمد لدى فلسطين Hawazi Daipiالمسجد األقصى المبارك ،رفع خاللھا العلم الفلسطيني في
رحابه الطاھرة.
وتجول السفير بأرجاء المسجد المبارك والتقى المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد
حسين ،ومحافظ القدس ووزيرھا عدنان الحسيني واستمع الى شرح مستفيض حول انتھاكات االحتالل
للقدس والمقدسات خاصة المسجد االقصى.

نتنياھو :مقرا "الكنيست" والحكومة سيكونان في القدس مھما كلف األمر!
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القدس أون الين2018/1/11 -
قال رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياھو ،اليوم الخميس ،إن مقرا الكنيست والحكومة سيكونان في
القدس بغض النظر عن مسار عملية التسوية السياسية.
ورفض نتنياھو التفاوض حول مصير مدينة القدس مع الفلسطينيين ،مشددا على أن الرئيس الفلسطيني
محمود عباس ،ھو من يعرقل عملية السالم.
وقال نتنياھو ،في مؤتمره السنوي مع الصحافة األجنبية" ،مقرا الكنيست والحكومة "اإلسرائيلية"
سيكونان في القدس سواء كان ذلك باتفاق أو بدونه".
كما أشار إلى أن "الرئيس الفلسطيني ھو من يعرقل عملية السالم ،برفضه العودة إلى طاولة
المفاوضات".
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