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رسالة القدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم
 القدس :االحتالل ينصب برج مراقبة على مدخل "باب العامود".
 وزير الخارجية األردني يؤكد دعم بالده للقضية الفلسطينية والقدس.
 إصابة مقدسي بجروح بالغة إثر اعتداء مستوطنين عليه عقب خروجھم من
األقصى.
 الشرطة تضبط مواد أثرية تعود للعھد العثماني في ضواحي القدس.
 الحكومة تطالب بتحرك عربي وإسالمي وأممي لوقف المشاريع االستيطانية
بالقدس.
 جاليتنا بھولندا تشارك بندوة القدس من "وعد بلفور إلى وعد ترمب".
 القدس :االحتالل يعتقل فتى من بلدة الرام.
 عيسى يؤكد على دور المجلس الصوفي اإلسالمي األعلى بنصرة القدس.
 كفيفات مبدعات بالقدس ينتظرن مصيراً مجھوالً.
 بلدية االحتالل بالقدس تحتجز أمالك بطريركية الروم األرثوذكس.
 االحتالل يضع رافعة بناء ضخمة في ساحة البراق غربي األقصى.
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 االحتالل يھدم منزالً فلسطينيا ً جنوب القدس.
 محكمة االحتالل تمدد اعتقال مقدسي إثر مقتل جنديين "إسرائيليين" في حادث
سير.
 مؤسسة القدس الدولية :عشرات المستوطنين رھن االعتقال المؤبد.
 مركز حقوقي يدين مشروع االحتالل في بناء مركز تلمودي في قلب القدس.
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القدس :االحتالل ينصب برج مراقبة على مدخل "باب العامود"
القدس عاصمة فلسطين  2018-2-15وفا
أنھت قوات االحتالل اإلسرائيلي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية ،بناء برج مراقبة "أمني" على
مدخل باب العامود )أشھر أبواب القدس القديمة(.
وقال مراسلنا في القدس "إن شاحنات ضخمة أفرغت ،ليلة أمس ،حمولتھا من معدات ،وأجھزة في منطقة
باب العامود لھذا الھدف".
وكانت سلطات االحتالل أقرت مجموعة من المخططات للسيطرة التامة على باب العامود ،منھا :نصب
حواجز أمنية ثابتة ،وتركيب المزيد من كاميرات المراقبة الحساسة ،وإزالة أشجار ،وتغيير معالم
المنطقة ،علما ً أن المقدسيين يركزون فعالياتھم الوطنية في ھذه المنطقة ضد االحتالل ،وسياساته بحق
المدينة المقدسة.

وزير الخارجية األردني يؤكد دعم بالده للقضية الفلسطينية والقدس
القدس عاصمة فلسطين /عمان  2018-2-14وفا
أكد وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي ،دعم األردن قيادة وشعبا للقضية الفلسطينية والقدس وتحقيق
السالم في المنطقة.
جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي عقده الصفدي مع نظيره األميركي ريكس تيلرسون ،في مبنى
وزارة الخارجية ظھر اليوم األربعاء.
واكد الصفدي أن القدس ھي الطريق الوحيد للسالم ،قائال :نسعى إلحالل السالم واألمن بالشرق االوسط،
وإن األردن ال يزال يؤمن بحل الدولتين وال يستطيع اال االستمرار بھذه الجھود .مبينا ان الملك كان
واضحا بأن االردن سيقوم بجھوده كامله وأن السالم خيار استراتيجي.
واعاد الوزير الصفدي تأكيده على أن األردن والواليات المتحدة مختلفين بالمواقف تجاه القدس ،وغياب
األفق السياسي يدفع الى من يريد زيادة الصراع بإيجادھا فرصة.
وشدد على أن األردن ملتزم بإيجاد حل للصراع الفلسطيني االسرائيلي ،لكنه يريده ان يكون عادال ،مبينا
أن الدولة الواحدة تعني اننا سنكون امام دولة عنصرية.
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من جھته ،قال وزير الخارجية األميركي ريكس تيلرسون ،إن الواليات المتحدة طورت صداقتھا الحميمة
خالل ھذه الزيارة ،مؤكدا أنھا شريك بإمكان األردن الثقة به .وبين أن األردن يلعب دورا ھاما في عملية
السالم ،تأكيدا على ما نقله نائب الرئيس بنس اننا شركاء واصدقاء.
وعن توقيت عملية السالم رفض تيلرسون التصريح به قائال" :االدارة تعمل عليه وال اريد استباق الرئيس
وفريقه وھي خاضعة للعمل اآلن ،واألمر يعود للرئيس ترمب متى يريد تقديمھا' .اما عن دعم وكالة غوث
وتشغيل الالجئين "االونروا" فقال إن الواليات المتحدة قامت بدعمھا بـ  6مليون دوالر للتأكد من عمل
المعلمين والمستشفيات ،مشيرا الى أن بعض القرارات تعتمد على ما ستقوم به األطراف األخرى.

إصابة مقدسي بجروح بالغة إثر اعتداء مستوطنين عليه عقب خروجھم من األقصى
القدس عاصمة فلسطين /القدس  2018-2-14وفا
أصيب الشاب المقدسي مصطفى المغربي ،من سكان زاوية المغاربة ،عصر اليوم األربعاء ،باعتداء
مجموعة من غالة المستوطنين المتطرفين عليه ،عقب خروجھم من المسجد األقصى المبارك ،من جھة
باب السلسلة.
ونقلت طواقم تابعة لجمعية الھالل األحمر الفلسطيني الشاب المصاب الى مستشفى في القدس المحتلة
لتلقي العالج ،ووصفت إصابته بأنھا بالغة.
وأكد مسؤول اإلعالم في دائرة األوقاف فراس الدبس ،أن مجموعة من المستوطنين ،وأثناء خروجھم من
المسجد األقصى ،عقب اقتحامھم له ،اعتدوا على شاب من القدس بالضرب المبرح ،ما أدى إلى فقدانه
الوعي ،ومن ثم نقل إلى المستشفى للعالج.

الشرطة تضبط مواد أثرية تعود للعھد العثماني في ضواحي القدس
ضواحي القدس  2018-2-14وفا
ضبطت الشرطة ،اليوم األربعاء ،مواد يشتبه أنھا أثرية تعود للعھد العثماني في بلدة جبع شرق مدينة
القدس المحتلة.
وذكرت الشرطة في بيان ،وردت معلومات تفيد بحيازة أحد المواطنين من بلدة جبع لمواد يشتبه أنھا
أثرية ،وينوي بيعھا على الفور ،وبعد التحري عن مكان تواجد المشتبه به من قبل شرطة السياحة واآلثار،
تم إلقاء القبض عليه ،وضبط المواد ،التي تبين أنھا عبارة عن جرة فخارية عدد ) ،(2ووعاء برونزي
واحدة ،تعود للعھد العثماني بعد فحصھا من قبل المختصين في وزارة السياحة واآلثار.
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وأكد البيان توقيف المشتبه به والتحرز على المضبوطات ،الستكمال اإلجراءات القانونية تمھيدا إلحالته
الى النيابة العامة حسب األصول.

الحكومة تطالب بتحرك عربي وإسالمي وأممي لوقف المشاريع االستيطانية بالقدس
القدس عاصمة فلسطين /رام ﷲ  2018-2-14وفا
طالبت حكومة الوفاق الوطني ،بتحرك عربي وإسالمي وأممي فوري وعاجل ،إلجبار إسرائيل على وقف
تنفيذ مشاريعھا االستيطانية في عاصمتنا مدينة القدس ،خصوصا المشروع االستيطاني الذي كشفت عنه
خالل الساعات األخيرة في ساحة البراق.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود ،في بيان اليوم األربعاء ،إن شروع سلطات
االحتالل بتنفيذ وإقامة ھذا المشروع االستيطاني بمحاذاة المسجد األقصى المبارك وعلى أرض تعد
امتدادا له وھي وقف إسالمي أصال وجزء من أرض القدس العربية المحتلة التي ال تتجزأ  ،ينذر بأشد
وأصعب المخاطر التي تتدافع على القدس والمقدسات.
وشدد المتحدث الرسمي على أن إقامة وتنفيذ مثل ھذا المشروع االستيطاني ،يعد انتقاما من المشھد
الحقيقي والكامل لمدينة القدس ،وھو المشھد العربي األصيل الواضح في كافة التفاصيل واالتجاھات،
ويعد عدوانا جديدا وخطيرا على أقدس مقدسات العرب والمسلمين ،وعلى عاصمة دولتنا ،القدس العربية
المحتلة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن سلطات االحتالل تھدف من وراء إقامة المشاريع االستيطانية حول
المقدسات والتي تضم مباني ضخمة ،إلى طمس وتغيير معالم مدينة القدس الحقيقية وتشويھھا.
وجدد المحمود ،مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات والھيئات الدولية وعلى رأسھا "اليونسكو ،بالتحرك
من أجل وقف ھذا المس الخطير بالقدس والمقدسات والتراث العربي واإلنساني ،والعدوان الواضح
والسافر على كافة األعراف والقوانين الدولية.

جاليتنا بھولندا تشارك بندوة القدس من "وعد بلفور إلى وعد ترمب"
بيت لحم -معا2018/2/14 -
شاركت الجالية الفلسطينية في ھولندا بندوة نظمتھا مؤسسة عائدون بعنوان "فلسطين من "وعد بلفور الى
ترامب".
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وشھدت الندوة حضورا الفتا من ابناء الجالية وعدد من النشطاء الھولندين ،كما وحضر الندوة واثق
سعادة رئيس الجالية الفلسطينية ومحافظ مدينة فالردنجن  Arnout Hoekstraوعضو المجلس البلدي
Lianne Van Kalkenعن حزب  Groenlinksومرشحون عن احزاب البلديات.
كما وتضمنت الندوة مشاركة االستاذ يوسف ضاھر االمين العام لتجمع كنائس القدس عبر السكايب حيث
تناولت العديد من المواضيع بشأن القدس ماضيا ً وحاضراً وما ھو الدور المنوط بنا لدعم قضية القدس
كعاصمة ابدية لدولة فلسطين.

القدس :االحتالل يعتقل فتى من بلدة الرام
القدس عاصمة فلسطين /القدس  2018-2-15وفا
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،فجر اليوم الخميس ،الفتى شادي أبو غربية ،من منزله ببلدة الرام
شمال القدس المحتلة.
وقالت نسرين أبو غربية ،والدة الفتى ،إنه تم اقتحام منزلھا فجرا بصورة وحشية من جنود االحتالل ،قبل
أن يعتقلوا نجلھا شادي واقتياده الى أحد مراكز االعتقال والتحقيق في المدينة المقدسة.

عيسى يؤكد على دور المجلس الصوفي اإلسالمي األعلى بنصرة القدس
رام ﷲ  -دنيا الوطن2018/2/14 -
أكد األمين العام للھيئة االسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى على أھمية
المجلس الصوفي اإلسالمي األعلى في بيت المقدس والديار الفلسطينية ودوره في نصرة القدس وتثبيت
المقدسيين وتعزيز صمودھم ،ونشر ثقافة التسامح بين األديان.
جاء ذلك خالل استقبال األمين العام د .حنا عيسى وفد المجلس الصوفي اإلسالمي األعلى والذي ضم
سماحة كل من الشيخ عبد الكريم نجم ،الشيخ مازن عبد الغني أھرام ،والشيخ زين العابدين محمد
المغربي ،في مقر الھيئة بمدينة رام ﷲ.
وتباحث الطرفان بالسياسات التھويدية الشرسة التي تمارسھا سلطات االحتالل ضد القدس ومقدساتھا
ومقدسييھا ،مشيراً إلى المخطط التھويدي األخير "بيت الجوھر" الذي بدأت سلطات االحتالل إقامته على
بعد 200م غرب المسجد االقصى المبارك.
وأدان الحضور قرار الرئيس االمريكي "دونالد ترامب" باعتبار القدس المحتلة عاصمة لدولة اسرائيل،
مؤكدين على عروبة المدينة المقدسة.
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ووجه الحضور التحية للكنائس المسيحية في القدس المحتلة ،والتي أكدت على رفضھا مطالب االحتالل
بدفع الضرائب عن الكنائس ،مؤكدين التزامھم بالستاتيكو العثماني والوصاية األردنية على األوقاف
اإلسالمية والمسيحية في المدينة المقدسة.
ووقف الطرفان على أفضل الوسائل واألساليب من أجل الحفاظ على األمة ،ودور المجالس الصوفية
وباقي الطرق الصوفية االخرى في العالم نصرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقوقه المشروعة.

كفيفات مبدعات بالقدس ينتظرن مصيراً مجھوالً
الجزيرة -أسيل جندي -القدس2018/2/14 -
"أُبصر بقلبي ال بعينَي" ھذا ما باحت لنا به الكفيفة ھيام جرادات ) 29عاما( التي ال تتوقف أناملھا عن
غزل الصوف سوى لحث إحدى الكفيفات حولھا على التزام الصمت احتراما للضيوف ،أو لمساعدة طفلة
كفيفة أخرى في ترتيب مالبسھا أو تصفيف شعرھا.
ال تعرف ھيام لون الصوف الذي بدأت مؤخرا بغزله إلنتاج بنطال جديد لطفل حديث الوالدة ،وعندما
أخبرناھا بلونه األحمر قالت "ال بأس ..لون جميل".
قبل تسع سنوات انتقلت من بلدة سعير شمال مدينة الخليل لمركز السالم للمكفوفات في بلدة شعفاط
شمااللقدس ،بعدما أنھكتھا نظرة المجتمع المتمثلة بالشفقة عليھا ورفض المؤسسات دمجھا في سوق
العمل ،رغم نجاحھا بالثانوية العامة وحصولھا على دبلوم بتخصص رياض األطفال.
مركز المكفوفات بالمدينة المحتلة يوفر المبيت لھيام ولـ 15كفيفة أخرى تبلغ أصغرھن من العمر ست
سنوات ،ومعظمھن قدمن للمركز من قرى مھمشة في محافظات الضفة الغربية المختلفة.
الحدس واللمس
حفظت ھيام جرادات ستة أجزاء من القرآن الكريم بنفسھا من خالل قراءته على نظام بريل وترديد اآليات
بشكل دائم.
وإلى جانب قضاء أوقات فراغھا بغزل الصوف تعلمت الحياكة على اآلالت وأعمال التدبير المنزلي
لمساعدتھا على االستقاللية في تلبية احتياجاتھا والتكيف في المحيط الذي تعيش فيه.
تتبع الكفيفات بالمركز حدسھن ويميزن بعضھن عبر اللمس" ،حال اجلسي ..أين ھديل؟ أميرة أال ترين أن
سريرك يحتاج للترتيب؟ أنت فوضوية دائما ..مالبسك تتكوم فوق بعضھا انھضي ورتبي حاجياتك" يتلفت
الزائر حوله في حالة دھشة عميقة ويتھيأ لوھلة أنه ھو من يعيش في الظالم ،وليست النزيالت الالتي
يتنقلن بين غرفة وأخرى دون االستعانة بالعصا الخاصة بھن أو حتى بلمس الجدران.
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أميرة العملة ) 13عاما( آخر من انضمت لمدرسة الكفيفات والسكن الخاص بھن قبل شھور،وذلك بعد
رفض ثالث مدارس استقبالھا بسبب مشكلتھا البصرية التي تتفاقم تدريجيا وتخشى الطفلة فقدان نظرھا
بالكامل خالل السنوات القادمة ،األمر الذي سيحرمھا من تحقيق حلمھا بأن تصبح رسامة في المستقبل.
تتھامس الكفيفات حول تخوفاتھن من إمكانية إغالق المدرسة والسكن الذي يعتبر الدفيئة الوحيدة لھن،
ويصدح صوت الفتاة منى الطاھر ) 15عاما( عاليا لتقول "إذا أُغلق المركز أنا سأضيع" .فمنذ بلوغھا سن
السادسة احتضن المركز منى التي لجأت إليه قادمة من قرية كفر الديك في محافظة سلفيت شمال الضفة
الغربية.
اللون والرائحة
تدرس منى في الصف الرابع االبتدائي وتعاني من مشكالت صحية أخرى إضافة لكونھا كفيفة ،تضحك
كثيرا وتنصت لحديث من حولھا أكثر .وللجزيرة نت قالت "أعشق اللون األحمر ألنھم أخبروني أنه لون
الورود التي أحب رائحتھا ،كما أخبروني أن لون عيوني أخضر لكنني ال أعرفھما ..أحب أن أكون متعلمة
وأطمح أن أصبح طبيبة أطفال".
ليلى علقم ) 32عاما( أقدم الكفيفات في المركز وقدمت له عام  2002وعما يعنيه لھا قالت إنه الحضن
الدافئ الذي يحتويھا وشبيھاتھا ممن ظلموا في مجتمع ال يتقبل اآلخر المختلف.
جرأتھا بالحديث عن إعاقتھا البصرية تفتح شھية الفضول لدى الزائر لسؤالھا عن عالم الظالم ،وكان
السؤال مباغتا كيف ترسمين مالمح الشخص الذي يجلس أمامك؟ فسارعت قائلة "أسأله أحيانا عن
تفاصيل مالمحه وأرسمھا في مخيلتي ،وفي أحيان أخرى أجتھد في رسم مالمحه بنفسي من خالل تحسسه
وسماع صوته".
تأسس مركز السالم للمكفوفات عام  1983بمبادرة من المقدسية الكفيفة ليديا منصور بھدف تأمين حقوق
المكفوفات في التعليم والعمل والصحة ،من خالل تزويدھن بمھارات الحياة اليومية والثقة الالزمة
ليصبحن فاعالت في المجتمع ال عالة عليه.
وللمركز مبنيان في بلدة شعفاط أحدھما للمدرسة واآلخر سكن متھالك لمبيت الطالبات والكفيفات المقيمات
األخريات وصاحبة المركز ،التي غادرت حياتھا الشخصية منذ افتتاح المركز وكرست وقتھا للكفيفات.
غزل وحياكة
 35عاما من العطاء دربت خاللھا ليديا مئات الكفيفات على غزل الصوف والحياكة على اآلالت ،وما
زالت تواظب على عرض منتجاتھن الصوفية في بازارات ومعارض في القدس وخارجھا ،وتحصل
الكفيفات من خالل بيع ھذه القطع على دخل يؤمن مصروفھن الشخصي.
يحمل المركز رسالة إنسانية عظيمة حسب منصور لكن منذ عامين بدأت الرياح تجري بما ال تشتھيه سفن
ھذه الثمانينية بعد تقاعس الجھات المانحة عن تمويل المدرسة والسكن باإليجارات ،وتواجه ليديا
ّ
يسكن به في حال
والكفيفات قرارا من صاحب العقار بطردھن حتى نھاية الشھر الجاري من المنزل الذي
تأخر دفع مبلغ اإليجار المستحق عليھن لعام  2017والبالغ  48ألف دوالر أميركي.
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وكما تتراكم الديون على السكن تتراكم على المدرسة منذ عامين وتبلغ  26ألف دوالر ،وفي ظل األزمة
المالية تضطر ليديا منصور إلنفاق مخصصات الشيخوخة الشھرية الخاصة بھا على الكفيفات بالسكن
الالتي يغادرن لمنازلھن في الضفة ليومين فقط كل شھر.
و ّدعنا الكفيفات وليديا منصور دونما نعلم ما إذا تمكن من رسم صورة مالمحنا في الظالم أم ال ،لكنھن
حتما رسمن مالمح المرحلة المقبلة األكثر ظالما في حال طردن من مقرھن وعدن أدراجھن لقراھن
المھمشة حيث ال يلقي لھن أحد باال في مجال التعليم والتدريب المھني.

بلدية االحتالل بالقدس تحتجز أمالك بطريركية الروم األرثوذكس
عرب  -٤٨تحرير  :محمد وتد2018/2/15 -
حجزت سلطات االحتالل االسرائيلي على أمالك والحسابات البنكية التابعة لبطريركية القدس المحتلة
للروم األرثوذكس بمجموع قيمته أكثر من  30مليون شيكل.
وحسب بيان صادر عن بطريركية القدس ،يوم األربعاء ،أن سلطات االحتالل تھدف إلى توجيه ضربة
أخرى للبطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين واألردن ،ضمن سلسلة من
اإلجراءات المجحفة التي تمارسھا في إطار المواجھة مع أقدم كنيسة في العالم.
وقال الناطق باسم بطريركية القدس للروم األرثوذكس عيسى مصلح ،إن بلدية االحتالل حجزت على
أمالك والحسابات البنكية للبطريركية بحجة ضرائب األمالك.
وذكر مصلح أن البطريركية ترفض التعاطي مع اإلجراء اإلسرائيلي كونه يخالف "الستاتيكو" أو
"الوضع القائم" منذ مئات السنين في المدينة المقدسة ،حيث أن الكنائس تُعفى من ضرائب األمالك.
وأضاف أن الجھات اإلسرائيلية التي تستھدف بطريركية القدس منذ تولي غبطة البطريرك ثيوفيلوس
الثالث منصبه عام  2005باتت ال تخفي مساعيھا إلضعاف "أم الكنائس".
وشدد على أن ھذا اإلجراء المجحف يطال حرية العبادة ويمس بالخدمات التي تقدمھا البطريركية للمجتمع
من خالل مؤسساتھا الخدماتية في المجاالت التعليمية والصحية والثقافية والرياضية.
ونبه إلى أن دوائر مؤثرة في إسرائيل تمارس ضغوطات كبيرة على غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث
والبطريركية المقدسية والمؤسسات الخدماتية والتعليمية التابعة لھا بطرق مختلفة مثل قرارات ادارية
مجحفة ومشاريع قوانين ظالمة ،وحمالت تشويه ُمنسّقة مع الصحافة اإلسرائيلية.
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واعتبر أن ذلك يھدف إلى إثارة الرأي العام ضد الكنيسة وغبطة البطريرك ودفعه للتراجع عن سياسته في
استرجاع العقارات التي تم تسريبھا في عھود سابقة وحماية المقدسات ،ونشاطه الدولي الذي يفضح
الممارسات اإلسرائيلية.
وحث مصلح العاھل األردني عبد ﷲ الثاني بصفته الوصي على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في
القدس على التدخل لرفع الظلم التي تعاني منه بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية وسائر كنائس
األراضي المقدسة جراء االجراءات اإلسرائيلية الظالمة.
وأضاف أنه يوجد في إسرائيل جھات متنفذة ال ترى في القدس سوى روايتھا وھويتھا ،أما نحن فجذورنا
ضاربة في ھذه األرض المقدسة.

االحتالل يضع رافعة بناء ضخمة في ساحة البراق غربي األقصى
القدس المحتلة2018/2/15 -PNN -
نصبت سلطات االحتالل ،مساء امس ،رافعة بناء ضخمة جدا في ساحة البراق ،تحديدا على أنقاض حي
المجاھدين غربي المسجد األقصى المبارك.
وقال شھود عيان إن نصب الرافعة الضخمة يأتي تمھيدًا إلطالق مشروع المجمع التھويدي السياحي
متعدد الطوابق واالستخدامات في غربي الساحة.
وقال الدكتور جمال عمرو المختص بعمارة وشؤون القدس ”في اطار التغول بالمشاريع التھويدية وسلسلة
المشاريع التي نشرتھا بلدية القدس وارسلت بعضا منھا للسكان تحت رقم  50مشروع في كراس ضريبة
”االرنونا“ بما يسمى بالتنمية والتطوير فان المشاريع تنصب تحديدا بمشاريع تھويدية المحيطة بالمسجد
االقصى المبارك بكل الجھات سواء التفلريك فان احد ھذه المشاريع ھو مبنى متعدد الطبقات ،مشيرا الى
انه منذ سنوات جرى العمل على وضع االساس للمبنى عبارة عن اساس خرساني مسلح في منتھى القوة.
وقال ان المبنى متعدد الوظائف من ضمنه مركز استعالمات سياحية ومخفر للشرطة ومصعد يوصل
للطبقات مع سلسلة االنفاق تحت االرض القادمين من باب الخليل وباب العامود وباب المغاربة وسلوان
وجميعھم يلتقون في داخل قاعة عمالقة تحت االرض تشكل مرجعية للسواح والزوار والقاء المحاضرات
وعرض االفالم.
واكد عمرو ان المبنى متعدد الوظائف سيقام في منطقة حائط البراق وھي منطقة حساسة على انقاض
التاريخ العربي واالسالمي في المدينة المقدسة بحيث ال يوجد انسب من ھذا الوقت خاصة ان خطى
الرئيس االمريكي ترامب ونائبه بنس قد فتحا الباب على مصراعيه في ھذا المكان تحديدا)حائط البراق(
وھما اول من دنسا المكان.
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وقال ان من بداية خطواتھما الشروع علنا بنصب الرافعة بغرض استكمال البناء والذي سيكون تشويھا
كبيرا للعمارة العربية واالسالمية في البلدة القديمة من القدس.

االحتالل يھدم منزالً فلسطينيا ً جنوب القدس
موقع مدينة القدس2018/2/14 -
ھدمت آليات تابعة لسلطات االحتالل اإلسرائيلية ،اليوم األربعاء ،منزال فلسطينيا في قرية بيت صفافا
جنوب مدينة القدس المحتلة.
وقال مراسل "قدس برس" إن طواقم بلدية القدس االحتاللية ھدمت منزل المواطن "عوض زواھرة" في
قرية بيت صفافا ،بدعوى البناء دون الحصول على ترخيص من السلطات اإلسرائيلية.
وتفرض سلطات االحتالل قيودا صارمة على البناء في القرى واألحياء الفلسطينية داخل مدينة القدس ،في
الوقت الذي تجري فيه عمليات ھدم واسعة تستھدف المنشآت الفلسطينية متذرعة بافتقارھا لتراخيص
البناء اإلسرائيلية.

محكمة االحتالل تمدد اعتقال مقدسي إثر مقتل جنديين "إسرائيليين" في حادث سير
موقع مدينة القدس2018/2/14 -
مددت محكمة االحتالل ،اليوم األربعاء ،اعتقال مواطن فلسطيني من سكان القدس المحتلة بتھمة التسبّب
في حادث سيرأدى إلى مقتل وإصابة عدد من جنود جيش االحتالل الصھيوني ،غرب مدينة طولكرم.
وذكرت القناة السابعة في التلفزيون العبري ،أن الشرطة "اإلسرائيلية" تجري تحقيقات مع المعتقل
الفلسطيني حول حادثالسير الذي وقع الليلة الماضية على الطريق رقم ) (6قرب مستوطنة "نيتساني
أراض فلسطينية غربي مدينة طولكرم.
عوز" المقامة على
ٍ
وقالت القناة ،إن الحادث أسفر عنه مقتل جنديين "إسرائيليين" وإصابة عشرة آخرين بجروح ،وصفت
حالة أحدھم بالخطيرة وآخر بالمتوسطة.
وأشارت إلى أن الفلسطيني كان يقود شاحنة لحظة اصطدامه بثالثة جيبات عسكرية كانت تقف على
جانب الطريق ،موضحة أن القتلى والجرحى من عناصر لواء "جوالني" في جيش االحتالل.
وتحقق سلطات االحتالل مع المواطن الفلسطيني؛ لمعرفة ما إذا تعمد صدم الجيبات العسكرية بالشاحنة
التي كان يقودھا أم أنه مجرد حادث سير.
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مؤسسة القدس الدولية :عشرات المقدسيين رھن االعتقال المؤبد
موقع مدينة القدس2018/2/14 -
أفادت مؤسسة القدس الدولية ،أن خمسين فلسطينيا من القدس وبلداتھا حكمت عليھم محاكم االحتالل
"اإلسرائيلي" بالسجن المؤبد مرة أو عدة مرات ،وھو ما يعني السجن مدى الحياة.
ومن أقدم أسرى المؤبدات عميد أسرى القدس األسير سمير إبراھيم أبو نعمة المعتقل منذ 20
أكتوبر/تشرين األول  ،1986واألسير عالء الدين البازيان الذي اعتقل في  20أبريل/نيسان  1986لكنه
أفرج عنه في صفقة شاليط عام 2011ثم أعيد اعتقاله ليواصل حكمه ،ثم األسير جمال حماد أبو صالح
المعتقل منذ  21فبراير/شباط .1988
أما أحدث أحكام المؤبد فصدرت بحق األسير بالل عمر أبو غانم المعتقل منذ  13أكتوبر/تشرين األول
 ،2015وإن عددا من أسرى القدس حكم عليھم بالسجن عدة مؤبدات بينھم األسير وائل محمود محمد علي
قاسم المعتقل منذ عام  2002وحكم عليه بالسجن  35مؤبدا و 50سنة ،يليه األسير وسام سعيد موسى
عباسي المعتقل منذ  2002أيضا المحكوم عليه بالسجن المؤبد  26مرة يضاف إليھا  40سنة.
وفي تقريرھا السنوي ،ذكرت مؤسسة القدس الدولية أن سلطات االحتالل خالل عام
ّ
بينھن
 2017اعتقلت  2466مقدسيا ،بينھم  720قاصرا وُ 26مسنّا و 54طفال دون  12عاما و 88امرأة
ست قاصرات وأربع مسنّات.
وكان أصغر معتقل خالل العام نفسه طفل من سلوان عمره ست سنوات ،باإلضافة إلى آخر من حي
ُشعْفاط عمره سبع سنوات.

مركز حقوقي يدين مشروع االحتالل في بناء مركز تلمودي في قلب القدس
موقع مدينة القدس2018/2/14 -
أدان المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان شروع سلطات االحتالل "اإلسرائيلي" ،ببدء العمل في المشروع
االستيطاني الديني "بيت ھليبا  -بيت الجوھر" في قلب مدينة القدس المحتلة ،بما يشكله من مساس خطير
في الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في المدينة ،وبما يحمله من خطورة بالغة على طمس وتشويه
معالمھا التاريخية في إطار خطط االحتالل لتھويد المدينة بشكل كامل.
وذ ّكر المركز بتحذيراته السابقة ،وبموقفه الذي أعلنه فور إصدار الرئيس األميركي ،دونالد ترمب بتاريخ
 ،2017/12/6بإعالن القدس عاصمة لـ"إسرائيل" ،ونقل سفارة بالده إليھا ،باعتبار حكومة الواليات
المتحدة األميركية شريكا ً في جريمة عدوان على الدولة الفلسطينية ،وجريمة حرب باعتباره اشتراك في
جريمة االستيطان.
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وأكد المركز مجدداً على أن القرار األميركي المذكور أعطى الضوء األخضر لسلطات االحتالل
الستباحة األرض الفلسطينية لصالح المشاريع االستيطانية ،وفي مقدمتھا مدينة القدس المحتلة .ودعا
المركز المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية واألخالقية ،والتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات
االحتالل ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
وشدد المركز على أن القدس ھي مدينة محتلة ،وال تغير كافة اإلجراءات التي اتخذتھا سلطات االحتالل
في أعقاب احتالل المدينة في عام  1967من وضعھا القانوني كأرض محتلة .
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