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القدس  رسالة

 
 القدس مدینة ألخبار یومیة نشرة

والعلوم  والثقافة للتربیة الفلسطینیة الوطنیة اللجنة عن تصدر
 

 تدشین "ھاشتاج" األزھر لنصرة القدس. •

  دولة تلبي دعوة األزھر لمؤتمر القدس بالقاھرة.86 •

  مقدسیین بینھم أسیر محرر.10االحتالل یعتقل  •

 العاھل األردني: القدس مفتاح تحقیق السالم وحل الصراعات في المنطقة. •

 ."طوباس: أمسیة شعریة في الفارعة بعنوان "القدس في العیون •

 صیدم: لن نتوانى عن دعم المؤسسات التعلیمیة المقدسیة. •

االحتالل یحرر مخالفات مالیة بحق الباعة في أحد الشوارع المؤدیة إلى  •
 األقصى.

 ."االحتالل یواصل حفریاتھ جنوب األقصى إلقامة "جسر سیاحي •

  مستوطن یقتحمون األقصى.100أكثر من  •

 .2017 انتھاكات بحق المقدسات اإلسالمیة والمسیحیة خالل 1210ادعیس:  •

رسالة القدس للعالم.  •

مسنات مسیحیات یتطوعن لخدمة عجائز القدس.  •

 ."ندوة حواریة بعنوان "القدس بین المقدس والمتخیل •
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 تدشین "ھاشتاج" األزھر لنصرة القدس
 

  وفا2018-1-15القدس عاصمة فلسطین/القاھرة 

دشنت الصفحة الرسمیة لألزھر الشریف على مواقع التواصل االجتماعي "فیسبوك"، و"تویتر"، 
"انستجرام"، ھاشتاج، #األزھر_لنصرة_ القدس، وذلك للتفاعل مع كل ما ینشر بشأن المؤتمر الذي 

  دولة، وتنطلق فعالیاتھ األربعاء المقبل.86تشارك فیھ وفود من أكثر من 

ودعت الصفحة الرسمیة لألزھر متابعیھا للتفاعل ومتابعة أحداث وفعالیات وجلسات وورش عمل 
المؤتمر، والبث الحي اللحظي والمباشر لھا، ویأتي ھذا المؤتمر الذي ینظمھ األزھر الشریف بالتعاون 

مع مجلس حكماء المسلمین، في إطار سلسلة القرارات التي اتخذھا اإلمام األكبر الدكتور أحمد 
الطیب، شیخ األزھر الشریف، رئیس مجلس حكماء المسلمین، للرد على اعالن الرئیس األمیركي 

دونالد ترمب االعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل. 

ومن المقرر أن یناقش المؤتمر عدة محاور رئیسة تركز على استعادة الوعي بقضیة القدس، والتأكید 
على ھویتھا العربیة اإلسالمیة، واستعراض المسئولیة الدولیة تجاه المدینة المقدسة باعتبارھا خاضعة 

لالحتالل، والتأكید على أن القانون الدولي یلزم القوة المحتلة بالحفاظ على األوضاع القائمة على 
 األرض.

 

 دولة تلبي دعوة األزھر لمؤتمر القدس بالقاھرة 86

  وفا2018-1-14القاھرة 

أعلن رئیس جامعة األزھر عضو اللجنة التنظیمیة العلیا لمؤتمر األزھر العالمي لنصرة القدس، محمد 
 دولة من مختلف قارات العالم، في مؤتمر القدس الذي تنطلق 86المحرصاوي، مشاركة ممثلون من 

 فعالیاتھ األربعاء المقبل.

وأضاف المحرصاوي في بیان لھ الیوم األحد، إن األزھر الشریف وبتوجیھات من اإلمام الدكتور 
أحمد الطیب، حرص على تأمین أوسع مشاركة فعالة في جلسات المؤتمر، بما یسلط الضوء على 
مختلف جوانب قضیة القدس، ویبلور توصیات ونتائج تدعم صمود المقدسیین في وجھ مخططات 

 .التھوید والتھجیر

وأوضح، أن عقد المؤتمر تحت رعایة الرئیس عبد الفتاح السیسي، یعكس مدى االھتمام الذي تولیھ 
الدولة بمختلف مؤسساتھا لجھود األزھر الشریف وشیخھ في الدفاع عن قضایا األمة، ودعم مؤسسة 

 .الرئاسة للمؤتمر وللقضیة الفلسطینیة بشكل عام، وفي القلب منھا القدس الشریف
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  مقدسیین بینھم أسیر محرر10االحتالل یعتقل 

  وفا2018-1-14القدس عاصمة فلسطین 

 شبان مقدسیین بینھم األسیر المحرر صبیح 10اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائیلي، مساء الیوم األحد، 
 أبو اصبیح، بعد وقت قصیر من االفراج عنھ.

وقال شھود عیان، إن قوات االحتالل نصبت كمیا للشبان في الطریق من السجن إلى مسقط رأس 
 .الُمحّرر أبو اصبیح في القدس المحتلة

وأضاف أنھ عرف من بین المعتقلین: ماجد الجعبة، وروحي الكلغاصي، ومحمد الھشلمون، ولؤي 
 .نصر الدین، وجابر أبو صبیح، وعالء أبو اصبیح، وتیسیر أبو اصبیح

 

 العاھل األردني: القدس مفتاح تحقیق السالم وحل الصراعات في المنطقة

- موضوع القدس یجب تسویتھ ضمن إطار حل شامل یحقق إقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة 
 

  وفا2018-1-14القدس عاصمة فلسطین/ عمان 

بحث العاھل األردني الملك عبد هللا الثاني، مع وزیرة الدفاع األلمانیة أورسوال فون دیر لیین، 
مستجدات األوضاع في المنطقة، خاصة تلك المتعلقة بالقضیة الفلسطینیة والقدس. 

وأكد العاھل األردني لدى استقبالھ وزیرة الدفاع األلمانیة، في قصر الحسینیة، الیوم األحد، أن 
موضوع القدس یجب تسویتھ ضمن إطار حل شامل یحقق إقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة وعاصمتھا 

 .القدس الشرقیة

وشدد على أن القدس یجب أن تكون مدینة تجمع وال تفرق، وھي مفتاح تحقیق السالم وحل 
 داعیا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولیاتھ في .الصراعات واألزمات السیاسیة في الشرق األوسط

دعم الفلسطینیین. 

وتطرق اللقاء، إلى التطورات المرتبطة بالحرب على اإلرھاب، وجرى التأكید على أھمیة تكثیف 
التعاون والتنسیق بین جمیع األطراف المعنیة، إقلیمیا ودولیا، وضمن استراتیجیة شمولیة، للتصدي 

 .لخطر اإلرھاب، الذي یھدد أمن واستقرار المنطقة والعالم

" طوباس: أمسیة شعریة في الفارعة بعنوان "القدس في العیون

  وفا2018-1-14القدس عاصمة فلسطین/ طوباس 
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شارك عدد من الشعراء، بحضور مسؤولین، وممثلین عن المؤسسات األھلیة والحكومیة، واألجھزة 
األمنیة، ومواطنین، الیوم األحد، في أمسیة شعریة، نظمھا مجلس قروي وادي الفارعة، تحمل عنوان 

 .""القدس في العیون

وقال رئیس مجلس وادي الفارعة، نھاد صالحات: "نُظمت ھذه األمسیة لتكون القدس، عنوانا من 
عناوین الشعر الفلسطیني"، خصوصا في ھذه الفترة التي أعلن فیھا الرئیس األمیركي دونالد ترمب 

بأن القدس عاصمة إلسرائیل ونقل سفارة بالده إلیھا، مؤكدا أن ھذا القرار لن یغیر شیئا من الواقع بأن 
 .القدس عاصمة الدولة الفلسطینیة

بدوره، قال عبد هللا دراغمة، في كلمة محافظة طوباس، "إن الشعراء ھم جنبا لجنب مع الثوار، وقد 
 ."جابوا الوطن للتغني بالقدس، وأن إسرائیل أدركت خطورتھم فاغتالت، واعتقلت ونفت عددا منھم

وخالل األمسیة، أكد الشعراء أھمیة القدس في الشعر الفلسطیني، وقدموا قصائد دعما لھا ورفضا 
 .لقرار ترمب بأن القدس عاصمة إلسرائیل

 

 صیدم: لن نتوانى عن دعم المؤسسات التعلیمیة المقدسیة

  وفا2018-1-14القدس عاصمة فلسطین/ رام هللا 

أكد وزیر التربیة والتعلیم العالي صبري صیدم، دعم الوزارة الكبیر لكافة المؤسسات التعلیمیة 
المقدسیة وعلى رأسھا جامعة القدس، خاصةً في ظل الھجمة الشرسة ضد المدینة المقدسة والھویة 

 الوطنیة الفلسطینیة بشكل عام.

جاء ذلك خالل لقائھ بمكتبھ، الیوم األحد، رئیس جامعة القدس عماد أبو كشك، لبحث العدید من 
القضایا والملفات الخاصة بالجامعة وآلیات دعمھا، خاصةً في ظل الظروف الراھنة التي تمر بھا 

نتیجة ممارسات االحتالل وسیاساتھ العنصریة. 

وأشاد صیدم بجامعة القدس، مؤكدا أنھا واحدة من المؤسسات التعلیمیة المقدسیة الصامدة في وجھ 
المحتل وسیاساتھ التھویدیة، وشدد على اھتمامھ بتطویر مسیرة الجامعة، وتوفیر كافة المقومات التي 

تضمن النھوض بھا بما ینسجم مع خطط الوزارة وإمكاناتھا. 

ولفت إلى أن الوزارة وعبر الجھات المعنیة والمختصة ستقوم بدراسة ومتابعة جمیع الملفات والقضایا 
التي تم بحثھا خالل ھذا اللقاء. 

من جھتھ، ثمن أبو كشك حرص الوزیر صیدم على االرتقاء بالقطاع التعلیمي خاصة التعلیم العالي، 
مؤكدا على الرسالة التي تؤدیھا الجامعة وتركیزھا على تعزیز الھویة الوطنیة الجمعیة وحمایتھا. 

وأطلع أبو كشك الوزیر صیدم على عدید من المشاریع التطویریة في الجامعة والبرامج والقضایا 
المھمة، معبرا عن شكره وتقدیره للوزیر على متابعة ھذه القضایا ودراستھا، األمر الذي یؤكد على 

 روح الحرص واالھتمام بجامعة القدس وطلبتھا.
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 االحتالل یحرر مخالفات مالیة بحق الباعة في أحد الشوارع المؤدیة إلى األقصى

  وفا2018-1-14القدس عاصمة فلسطین 

شنت طواقم تابعة لسلطات وشرطة االحتالل اإلسرائیلي، الیوم األحد، حملة إلزالة الشوادر الممتدة 
بین جانبي الشارع والطریق المؤدیة الى المسجد األقصى المبارك من باب الناظر "المجلس" مروراً 

 بالحي االفریقي.

وأوضح مراسلنا أن سلطات االحتالل استولت على بسطات الباعة وحررت مخالفات مالیة بحق 
أصحابھا، علماً أنھم اعتادوا عرض بضائعھم للوافدین الى االقصى في ھذه المنطقة منذ عشرات 

 .السنین

ولفت مراسلنا الى أن توتراَ شدیداً ساد المنطقة بفعل ھذه االجراءات التي تمت وسط حراسة عسكریة 
 .وشرطیة مشددة

 

 "االحتالل یواصل حفریاتھ جنوب األقصى إلقامة "جسر سیاحي

  وفا2018-1-14القدس عاصمة فلسطین/ القدس 

أفاد مركز معلومات وادي حلوة في سلوان، بأن سلطات االحتالل اإلسرائیلي تواصل حفریاتھا في 
حي وادي الربابة في البلدة جنوب المسجد األقصى المبارك، تمھیداً إلقامة "جسر سیاحي" للمشاة، 

 یربط المنطقة بباحة حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد األقصى).

وكان أصحاب أراض في الحي تصدوا مؤخراً، لھذه الحفریات وتمكنوا من توقیفھا الى حین البت 
باعتراضاتھم على المخطط ومصادرة أراضیھم، إال أن االحتالل مضى في تنفیذ مشروعھ غیر 

 .مكترث الحتجاجات السكان وأصحاب األراضي

 .یذكر أن المنطقة ال تبعد عن المسجد األقصى سوى بضع عشرات من األمتار

 

  مستوطن یقتحمون األقصى100أكثر من 

  وفا2018-1-14القدس عاصمة فلسطین/ 

 مستوطنین المسجد األقصى المبارك، في فترة االقتحامات الصباحیة الیوم األحد، والتي 105اقتحم 
 .تمت من باب المغاربة عبر مجموعات متالحقة وبحراسة مشددة من قوات االحتالل
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وقال مراسلنا في القدس إن عددا كبیراً من طلبة المعاھد التلمودیة كانوا بین مجموعات المقتحمین، 
 .وحاول عدد منھم إقامة طقوس تلمودیة في المسجد المبارك

 

 2017 انتھاكات بحق المقدسات اإلسالمیة والمسیحیة خالل 1210ادعیس: 

  وفا2018-1-14القدس عاصمة فلسطین/ رام هللا 

قال وزیر األوقاف والشؤون الدینیة یوسف ادعیس إن عدد االنتھاكات واالعتداءات اإلسرائیلیة بحق 
 1210المقدسات اإلسالمیة، والمسیحیة في األرض الفلسطینیة المحتلة خالل العام الماضي بلغ 

 انتھاكات، طالت المسجد األقصى المبارك، والحرم االبراھیمي، والمقابر، والكنائس.

جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي نظمتھ وزارة االعالم، الیوم األحد، للوقوف على االنتھاكات 
اإلسرائیلیة بحق المقدسات اإلسالمیة والمسیحیة، وذلك بمشاركة قاضي القضاة، مستشار الرئیس 

للشؤون الدینیة والعالقات اإلسالمیة محمود الھباش، والمفتي العام للقدس والدیار الفلسطینیة الشیخ 
 محمد حسین.

وأشار دعیس الى أن وتیرة ھذه االعتداءات تزایدت بعد اعالن الرئیس األمیركي دونالد ترمب بشأن 
القدس، مؤكدا أن مدینة القدس عربیة فلسطینیة، وستبقى العاصمة األبدیة لدولة فلسطین، وھي مدینة 

محتلة من قبل االحتالل االسرائیلي، وكل االجراءات التي یقوم بھا االحتالل ھي اجراءات تعسفیة 
 تخالف كل المواثیق والمعاھدات الدولیة.

وأضاف، "االحتالل یومیا یمكن قطعان المستوطنین من الدخول الى مسجد االقصى ألداء الصلوات 
التلمودیة، فضال عن الحفریات أسفل السجد األقصى المبارك، كما أنھ یمنعنا من أداء الشعائر التعبدیة 

في الحرم االبراھیمي، واقامة األذان، وذلك لفرض سیادتھ على مقدساتنا، في ظل تجاھل المجتمع 
 الدولي لھذه االنتھاكات".

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك وتحمل مسؤولیاتھ تجاه ما یحدث، مثمنا دور القیادة األردنیة 
 والفلسطینیة بالتحرك الدائم لدى المحافل الدولیة للوقوف ضد ھذا القرار.

بدوره، قال الھباش إن االنتھاكات االسرائیلیة المتكررة في مدینة القدس وكل األرض الفلسطینیة لم 
تعد خافیة على أحد، معتبرا أن حكومة االحتالل تتخذ من الدین حجة وذریعة، لتنفیذ مخططات 

 .استعماریة ذات أبعاد سیاسیة توسعیة احتاللیة، تھدف الى فرض أمر واقع في القدس

وأضاف "ان المجلس المركزي خالل اجتماعھ المقرر مساء الیوم ھو سید القرار في بلورة الرد 
المناسب العملي واإلجرائي على ھذه االعتداءات اإلسرائیلیة، كما أنھ سیكون ھناك مؤتمر لنصرة 

 ."القدس في رحاب األزھر الشریف في مصر، وما سیتمخض من إجراءات على الصعید العملي

وتابع، "سیتم التأكید في مؤتمر األزھر من المرجعیات الدینیة في العالم االسالمي على تشجیع 
 .الجماھیر االسالمیة على أن تأخذ دورھا تجاه القدس"
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من جھتھ، أكد الشیخ حسین أن القدس دائما كانت تنتصر رغم الحروب المتواصلة بحقھا، وحتى ولو 
 .طال الزمان

 دولة ضد القرار 129وأشار الى أن الوالیات المتحدة األمیركیة باتت معزولة دولیة بعد أن صوتت 
االمیركي الذي ھو عدوان صارخ على الحق الفلسطیني والعربي واالسالمي والمسیحي وحق احرار 

 العالم والشرعیة الدولیة التي تتغنى بھا الوالیات المتحدة.

االعتداءات بحق األقصى 

وأبرز تقریر صدر عن وزارة األوقاف والشؤون الدینیة، عقب اختتام المؤتمر، أن المسجد األقصى 
یتعرض لجملة من االعتداءات، واالنتھاكات الممتدة من یوم األحد إلى الخمیس من كل أسبوع، لتصل 

 اعتداء في كل شھر، یمارس خاللھا المغتصبون صلوات تلمودیة، وشروحات حول 45–35الى 
 أسطورة "الھیكل المزعوم"، وسط دعوات لھدم المسجد األقصى، ومسیرات استفزازیة.

) أخطر التطورات بمنع الصالة في األقصى ألول مرة، مع تركیب كامیرات على 7وشھد شھر (
ابوابھ، تخلل ذلك اقتحام كل أركانھ، وبینت التقاریر والفحص الفلسطیني بعد ذلك جملة من 

االعتداءات على المسجد، والمرافق الموجودة فیھ، سواء الدینیة، أو الخدماتیة، وخصص القتحام 
المغتصبین فترتان؛ صباحیة، وبعد صالة الظھر، وتأتي ھذه االقتحامات في ظل انتشار كثیف لقوات 

االحتالل وأجھزة مخابراتھ. وتأخذ االقتحامات زخما أكثر حسب المناسبة، والوضع السیاسي، 
 والدعایة، والتضلیل التي تمارسھا اجھزتھم االعالمیة من تحریض.

 ویضاف لالنتھاكات أیضا استھداف حراس وسدنة المسجد االقصى، فقد مورس بحقھم االعتقال 
 واالبعاد ودفع الغرامات المالیة العالیة والسجن.

وشملت االعتداءات أیضا تركیب الكامیرات شدیدة الحساسیة وانظمة مراقبة فائقة التطور، وبین 
 الفترة واالخرى یتم تسییر طائرات استطالع فوق المسجد االقصى األمر الذي تكرر أكثر من مرة

 مما زاد من خطورة االنتھاكات تلك الحفریات المتعددة والكثیرة اسفل المسجد االقصى والمخططات 
 التي تنفذ لتھوید المنطقة.

االعتداء على الكنائس: 

 االعتداء على كنیسة دیر الرھبان السالزیان بالقدس برسم وخط شعارات مسیئة للسید المسیح.

 اعتداء، على النحو اآلتي: 12وبلغت االعتداءات على المساجد في الضفة الغربیة 

 حاول مستوطنون اقتحام مسجد النبي یونس في حلحول بالخلیل

جمعیة تابعة للمستوطنین تدعى حركة "رغافیم" تقدم التماساً للمحكمة العلیا لھدم مسجد یدعي 
 المستوطنون بأنھ بني بشكل غیر قانوني في بلدة یطا.

 سلسلة قوانین مقدمة للكنیست لمنع استعمال مكبرات الصوت ورفع صوت األذان
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 مداھمة مسجد بالل بن رباح في جنین

استیالء قوات االحتالل على الواح الطاقة الشمسیة، والبطاریات الحافظة للطاقة، والتي تغذي مسجد 
 قریة جب الذیب في بیت لح

 اقتحام مسجد عمر بن الخطاب في قلقیلیة

 االحتالل یقتحم مسجد ابي ھریرة في العیزریة ویعتقل عددا من المصلین

سلطات االحتالل تسلم اخطارا للقائمین على مسجد اللتواني في مسافر یطا، بمنعھم من رفع األذان 
 عبر مكبرات الصوت، وتھدیدھم بمصادرة اجھزة الصوت في حال استمر رفع األذان

 مخطط لضم منطقة جبل مسجد بالل بن رباح للسیطرة اإلسرائیلیة شمال بیت لحم

اقتحامات عدیدة لبلدة كفل حارس شمال سلفیت؛ بحجة تأمین زیارات المستوطنین لمقامات ذي الكفل 
 وغیره.

 اعتداء، وفق اآلتي: 15في حین وصلت االعتداءات على المقابر نحو 

  اعتداءات (القدس)3مقبرة مامن هللا 

  اعتداءات (القدس)7مقبرة باب الرحمة 

 مقبرة الیوسفیة مرتان (القدس)

 مقبرة شھداء الجیش العراقي مرة واحدة (جنین)

 مقبرة الشھداء بالقدس مرة واحدة

 مقبرة حي كفر عقب مرة واحدة

االعتداءات على المسجد اإلبراھیمي: 

تجاوز االحتالل كل الخطوط الحمراء بمنعھ رفع األذان بحجج واھیة من على مآذن المسجد 
االبراھیمي، مصحوبة باغالق كامل للمسجد مع فتحھ بالكامل امام المستوطنین في اعیادھم، إضافة 

للمضایقات التي ال حد لھا، ورفع لشمعدان على سطحھ بحجة أحد أعیادھم، واقامة الحواجز والتفتیش 
المذل، ومنع للترمیمات ومصادرة المعدات، واالقتحامات، والحفریات في ساحاتھ، واسفل منبره، 

واالقتحامات على المستویین السیاسي والعسكري ككبار الضباط، واالعتداءات على درج المسجد، 
ووضع مزید من كامیرات المراقبة، وتركیب بوابات لولبیة على المدخل الجنوبي، واالعتداء على 

شبك شباك السیدة ساره، وكسر زجاج شباك الجاولیة، وخلع باب الیوسفیة، واستحداثات في الكھرباء، 
واستخدام المستوطنین الطریق الخاصة بالمسلمین باب المسجد االبراھیمي طلعة سیدنا یوسف، 

 وإغالق للمسجد لعشرة ایام في السنة، واضافة كرافانات، وغرف مراقبة.
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)، وفي 651 (2010وقتا، وفي سنة (615) 2009وبلغت االعتداءات بمنع رفع االذان في العام: 
)، ومنع االحتالل رفع األذان في 648 (2013)، وفي 457 (2012 وقتا، و636 منع األذان 2011
 وقتا، وفي 644 منع األذان 2016 وقتا، وفي عام 590 یتخطى 2015) وقتا، وفي 624 (2014
  وقتا.645 بلغت 2017

 

 رسالة القدس للعالم

 15/1/2018الجزیرة 

 في مقر الرئاسة بمدینة رام هللا یومي األحد 28بانعقاد المجلس المركزي الفلسطیني في دورتھ 
القدس   بعنوان "القدس: العاصمة األبدیة لدولة فلسطین"؛2018 ینایر/كانون الثاني 15 و14واالثنین 

 تبرق مطالبھا.. فھل من مجیب؟

م ، ودولة االحتالل ماضیة في التضییق على 2018م وحتى الیوم، وبحلول عام 1967منذ عام 
بكافة األسالیب والطرق، حتى باتت حیاتھم شبھ مستحیلة، في ظل ما تمارسھ حكومات  المقدسیین

االحتالل المتعاقبة من مشاریع تھویدیة ومخططات تلمودیة طالت كافة مناحي الحیاة في المدینة 
المقدسة، حتى بات المقدسیون یعیشون في سجن كبیر تمارس فیھ قوات االحتالل كافة أشكال 

 .االضطھاد والتعذیب

وبانعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحریر الفلسطینیة توجھ القدس رسالتھا للعالم بأسره عسى أن 
تصل یوماً، حیث تحتاج المدینة المقدسة ھذا العام أكثر من أي وقت مضى دعما كامالً لكافة مناحي 

 الحیاة فیھا، وباألخص إلغاء قرار الرئیس األمیركي ترمب الذي اعتبر القدس عاصمة لدولة إسرائیل.

ویعتبر الدعم المالي للمقدسیین أھم نقطة في مساعدتھم على الصمود في وجھ ترسانة التھوید 
والتھجیر؛ وذلك لما یعانیھ المقدسي الیوم من تضییق من قبل سلطات االحتالل، وفرض غرامات 
مالیة باھظة علیھ إلجباره على الرحیل من القدس، مما یؤدي إلى تناقص أعداد المرابطین بالقدس 

 والمدافعین عن األقصى المبارك.

وال بد من دعم قطاع اإلسكان؛ فالسكن یعتبر من أبرز معاناة المقدسیین في أرضھم، في ظل ما 
تفرضھ حكومة االحتالل وبلدیتھا في المدینة المقدسة من قوانین صارمة تمنع المقدسیین من ترمیم 

منازلھم، أو البناء على أراضیھم، ناھیك عن مصادرة األراضي وھدم المنازل، حیث بات المقدسیون 
یعیشون في بیوت قدیمة مھترئة تفتقر ألدنى درجات الصحة، فتراھا شدیدة البرودة في الشتاء تغمر 

المیاه رؤوس أصحابھا جراء الشقوق، وشدیدة الحر في الصیف ملیئة بالحشرات؛ لذلك ال بد من وقفة 
حازمة إلعانة المقدسیین على الصمود والتحدي من خالل المنح السكنیة وإعادة الترمیم. 

وبنظرة سریعة على قطاعات الصحة والتعلیم؛ فإن القدس تعاني من نقص في المشافي والعیادات 
الصحیة، إضافة إلى نقص حاد في المدارس ومستلزماتھا حیث بات آالف الطالب دون مقاعد 

دراسیة، والعدید من المرضى یستجدون عالجا، لذا یعتبر توفیر المعدات الطبیة والمراكز الصحیة 
 ومستلزماتھا، إضافة إلى دعم قطاع التعلیم في المدینة، من أولویات نصرة المقدسیین.
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وال بد من إعداد خطة توعویة إعالمیة إلطالع الرأیین العربي والدولي على ما یدور داخل مدینة 
القدس من عملیات تھوید وتھجیر للسكان وسرقة للتراث اإلسالمي، وھذا األمر یكون من خالل نشر 

الخرائط التي تخص مدینة القدس من خرائط السكان وخرائط التراث وخرائط الحفریات وغیرھا، 
وكذلك نشر مقاطع الفیدیو والدراسات والتقاریر التي توثق ما یدور داخل القدس وتحت المسجد 

األقصى المبارك. 

وال بد من حفظ خریطة القدس لحفظ أسماء المناطق واألحیاء العربیة في القدس للحیلولة دون 
 تھویدھا.

 

 مسنات مسیحیات یتطوعن لخدمة عجائز القدس

 14/1/2015- أسیل جندي-القدسالجزیرة- 

من حیي النصارى واألرمن وطریق اآلالم وغیرھا من أزقة البلدة القدیمة في القدس المحتلة، تتوّجھ 
یومیا ست عشرة مسنة مسیحیة من منازلھن إلى مركز "بذور الحیاة" في حارة النصارى للتطوع 
بمساعدة غیرھن من كبار السن الذین ال یتمكنون من مغادرة منازلھم والقیام باحتیاجاتھم الیومیة. 

 عاما) إنھا شعرت من خالل تنقلھا بین منازل حي 72تقول صاحبة المبادرة سمیرة الشاعر (
النصارى بحالة من الفراغ القاتل تعیشھا المسنات، وخاصة األرامل منھن، ففكرت في إعادة افتتاح 

مركز مغلق منذ عقود یجمع ھؤالء النسوة في أجواء عائلیة تخفف عنھن آالم الشیخوخة الجسدیة 
والمعنویة. 

وبالفعل افتتح المركز قبل عام تقریبا، وجھز المطبخ بكافة المستلزمات، وباشرت السیدات بإعداد 
الطعام بشكل یومي وتوزیعھ على نحو خمسین مسنا ومسنة. 

وعن ھذه المبادرة تقول سمیرة الشاعر "نحن المسنات نشعر بأن وجودنا في ھذه الحیاة بال قیمة ألنھ 
لیس لدینا ما نقوم بھ في المنازل، آلمتني ھذه الحال ففكرت في الخروج من سجن الشیخوخة إلى الحیاة 

مجددا، وبالفعل أعلنت لكل من حولي من نساء حي النصارى عن ھذه المبادرة، وتمكنت من جمع 
عدد منھن لمساندتي فیھا". 

  لفتة اجتماعیة
تُقرر سمیرة وصدیقاتھا المسنات نوعیة األطباق التي ستعد أسبوعیا، ویعملن بشكل جماعي على 

طھي المأكوالت الفلسطینیة المختلفة، ثم یجتمعن معا لتناولھا على المائدة مع من یتمكن من الحضور 
من المسنات األخریات، وترسل وجبات جاھزة لمن تعذر خروجھن من منازلھن. 

أما في مواسم األعیاد المسیحیة، فتبادر المسنات لصنع الحلوى التقلیدیة وتغلیفھا لترسل للمسنین في 
منازلھم، كما یحرصن على زیارتھم وتوفیر احتیاجات یومیة یعجز البعض عن شرائھا لضیق الحال، 

وذلك من خالل تمویل متواضع یحصلن علیھ بشكل شھري. 
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 عاما) واحدة من القائمات على المبادرة، تؤكد أن انضمامھا للسیدات بالمركز قبل 61حنّة مجلطون (
عام انتشلھا من ألم عمیق كانت تعیشھ بعدما أخبرھا األطباء أنھا مصابة بسرطان الثدي ومباشرتھا 

قبل عامین تلقي العالج الكیمیائي الذي أدى لتساقط شعرھا وإدخالھا في حالة نفسیة صعبة. 

تقول حنة "عندما اجتمعت ببقیة المسنات واستمعت لھموم غیري ھانت علي مصائبي، وبدأت بتحدي 
المرض بإرادة أقوى من قبل حتى شفیُت مؤخرا منھ.. نحتاج في ھذا العمر لالھتمام ولملء وقت 

فراغنا ألنھ طویل وقاتل". 

 عاما) فشعرت بمجرد دخولھا المركز بعودتھا للحیاة لھا من جدید بعد معاناة 71أما میري سیسریان (
استمرت عشرین عاما مع مرض زوجھا قبل أن توافیھ المنیة قبل عامین. 

وتقول عن تجربتھا "كبر أبنائي وخرجوا للحیاة وكنت أنا حبیسة المنزل قبل وبعد وفاة زوجي، واآلن 
أصبحت لدي عائلة جدیدة من المسنات، نطھو الطعام معا ونجتمع على المائدة، كما نقوم بفعالیات 

ترفیھیة وأخرى دینیة، وأصبحنا جمیعنا منتجات نمأل أوقات فراغنا بما ھو مفید لنا ولغیرنا". 

  صناعة األمل
 عاما) ما تشعر بھ منذ انضمامھا لمجموعة 66"راحة النفس" ھكذا وصفت المسنة أنطوانیت شاھین (

المتطوعات في الطھي وخدمة مسني حارة النصارى. وتؤكد أنھ رغم اإلرھاق الجسدي الذي تشعر بھ 
أحیانا، فإنھا لم تعد تخشى التقدم في السن ألن اختالطھا باآلخرین وانشغالھا في التفكیر بما ستقوم بھ 
في األیام القادمة مع السیدات أنعش ذاكرتھا، وجعلھا أقوى في مواجھة أمراض الشیخوخة وخاصة 

ألزھامیر. 

 عاما) في االجتماع الیومي للنساء 67ومن بلدة العیساویة شرقي القدس، وجدت یولیت كیدان (
المسیحیات في البلدة القدیمة فرصة للتغلب على وحدتھا، وذلك بعد أن ظلت وحیدة بعد وفاة زوجھا 

وعدم إنجابھا أطفاال. 

وتابعت "تلقینا دورة في اإلسعاف األولي وأخرى في الزراعة المنزلیة، ویتردد معلم لتعلیم األمیات 
من المسنات القراءة والكتابة، باإلضافة للقداس األسبوعي والفعالیات الترفیھیة والطھي لنا وللمسنین، 

نحن نساعدھم وحتما سیأتي یوما من یساعدنا.. ماذا تحتاج مسنة مثلي ألكثر من ذلك؟". 

في نھایة كل یوم تغادر العجائز إلى منازلھن بكثیر من األمل والتفاؤل اللذین ولدا بتحویل روتین 
 حیاتھن الیومیة من الوحدة إلى النشاط والحیویة والشعور بأھمیة ما ینتجنھ لذاتھن وباقي مسني القدس.

 

 "ندوة حواریة بعنوان "القدس بین المقدس والمتخیل
 

نظم الحزب الدیمقراطي االجتماعي األردني بالعاصمة عّمان ندوة حواریة بعنوان "القدس بین 
 .المقدس والمتخیل" تأكیدا ألھمیة القدس العربیة واالسالمیة عبر التاریخ االنساني
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وبین الدكتور أحمد العجارمة من وزارة التنمیة السیاسیة ومسؤول فرع الحزب بعمان، خالل ادراتھ 
للندوة، اھمیة عقد الندوات التعریفیة والتوعویة بتاریخ القدس لترسیخ عروبتھا فى نفوس االجیال، 

 .وانھا التقبل المساومة او التنازل النھا حق عربي فلسطیني، وان مقدساتھا بحمایة ھاشمیة

وقال مدرس االثار فى جامعة الیرموك الدكتور عمر الغول "ان القدس مدینة فلسطینیة عربیة محتلة، 
وتأتي عروبتھا من الواقع االجتماعي والحیاتي العربي المعاش فیھا والمستمر والمستدام، ومن 

 ."االسالمیة والمسیحیة المقدسات خالل

وأشار إلى ان قرار الرئیس األمیركي دونالد ترمب باالعتراف بالقدس عاصمة لالحتالل 
"اإلسرائیلي" ونقل السفارة االمریكیة الیھا جاء من اجل انھاء التواجد االجتماعي والحیاة العربیة 

المستمرة في القدس وجاء لكي یفصلھا عن محیطھا الفلسطیني والعربي، قائال انھ "ال مجال للحركة 
الصھیونیة من االنتصار اال بازالة وابعاد وتھجیر المواطن الفلسطیني المقدسي عن المدینة ومن خالل 

 ."عمیات التھوید القسریة

واضاف "بسبب عدم وجود اي حق سیاسي او قانوني للحركة الصھیونیة فإنھا لجأت للتاریخ المتخیل، 
الثبات دعواھا بنسج وتلفیق روایتھا عن المدینة وفلسطین بشكل عام، في الوقت الذي یعبر الفلسطیني 

 ."عن عروبة المدینة المقدسة من خالل واقعھ االجتماعي العربي الفلسطیني المعاش

كما وتحدث الغول عن اھمیة المقدسات االسالمیة والمسیحیة وعالقة ھذه المقدسات بالمواطن 
المقدسي بشكل خاص والفلسطیني بشكل عام، وما تضیفھ ھذه المقدسات من عوامل الصمود والتمسك 

 . بالقدس مدینة فلسطینیة عربیة بناسھا ومواطنیھا الفلسطینیین

واشار رئیس المجلس المركزي للحزب الدكتور حیدر العتوم، إلى أھمیة القدس السیاسیة والدینیة 
ومكانة القدس وفلسطین في برنامج الحزب واالردنیین شعبا وقیادة واعتبار فلسطین وقضیتھا بمثابة 
قضیة وطنیة اردنیة بامتیاز وانھا تعتبر مصلحة وطنیة اردنیة علیا، قائال ان القدس ستبقى عاصمة 

 .عربیة لفلسطین
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