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  2018/ مارس/ 15    الخميس: التاريخ 

  
  القدس رسالة

 
 القدس مدينة ألخبار يومية نشرة

  والعلوم والثقافة للتربية الفلسطينية الوطنية اللجنة عن تصدر
  

 االحتالل يعتقل شابين من بلدة حزما في القدس. 

  أطفال من العيسوية 3قوات االحتالل تعتقل. 

 ار األميركي بشأن القدسالرئيس اللبناني يجدد إدانته للقر. 

  لوكسمبورغ تجدد دعمھا لفلسطين وتدين االستيطان ونقل السفارة األميركية

 .للقدس

 األقصى"احتجاز فتاة والمستوطنون يقتحمون : القدس". 

 القدس عربية فلسطينية كانت وما زالت : الوزيرة األغا أمام لجنة أممية

 .وستبقى

  ازع القوانين في مدينة القدستن"لقاء قانوني في جامعة القدس حول."   

 حلول ألزمة مكتب الداخلية في القدس. 

 القدس وكشف المستور في ظل الخمس دقائق األخيرة. ... 
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 جمعية استيطانية تھدد عائلة مقدسية باإلخالء. 

 العب مقدسي يرفض اللعب مع إسرائيلي ببطولة دولية. 

 تأجيل محاكمة أحد حراس األقصى.. للمرة الرابعة. 

 االحتالل يزيل المكعبات اإلسمنتية عن مدخل بلدة حزما في القدس. 

  جنوب القدس وينّكل بسكانھا" الولجة"االحتالل يقتحم قرية.  
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  االحتالل يعتقل شابين من بلدة حزما في القدس
  

  وفا 2018-3-15قدس عاصمة فلسطين ال

 .اإلسرائيلي، اليوم الخميس، شابين من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة اعتقلت قوات االحتالل

وقال مراسلنا إن قوات االحتالل اعتقلت الشابين عامر عبد ربه الخطيب، وسفيان فتحي كنعان شقيق 
  .الشھيد محمد كنعان، واقتادتھما إلى أحد مراكز التحقيق التابعة لھا

  

  العيسويةأطفال من  3قوات االحتالل تعتقل 

  وفا 2018-2-14القدس 

اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي، مساء اليوم األربعاء، ثالثة أطفال من بلدة العيسوية وسط القدس 
 .المحتلة، بزعم إلقائھم الحجارة خالل مواجھات في البلدة

بالسكان وسط ولفت مراسلنا في القدس إلى أن قوات االحتالل اقتحمت اليوم العيسوية وشرعت بالتنكيل 
يوما، حيث دارت مواجھات أطلق خاللھا جنود  50حصار عسكري ما زالت تفرضه على البلدة منذ نحو 

  . االحتالل عشرات القنابل الصوتية والغازية السامة

  

  الرئيس اللبناني يجدد إدانته للقرار األميركي بشأن القدس

  وفا 2018-3-14بيروت / مة فلسطينالقدس عاص

اللبناني العماد ميشال عون، عن أمله بأن تتكلل بالنجاح كل الجھود المبذولة الستعادة اعرب الرئيس 
الشعب الفلسطيني حقه في العيش بسالم وأمان في أرضه، مجددا ادانته للقرار األميركي باعتبار القدس 

 .عاصمة إلسرائيل

ودة الى فلسطين لمناسبة انعقاد واكد عون خالل استقباله اليوم االربعاء، وفدا من الحملة العالمية للع
، بمشاركة مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد "المؤتمر الدولي الرابع للتضامن مع فلسطين"

  .حسين، أن المدينة المقدسة لم تكن يوما لطائفة محددة بل كانت لكل الطوائف

ع، وكان تقسيمھا شنيعا بالنسبة لم تكن فلسطين يھودية او اسالمية او مسيحية بل كانت للجمي"واضاف، 
لقد اصبحت الكرة االرضية اليوم بجميع شعوبھا متعددة الثقافات واالديان، ومعيبا ان نعود الى . لإلنسانية

نحن نعتبر أن االنسان ھو االنسان، وھو الذي . العھود الغابرة التي كانت تمارس التمييز العرقي والديني 
  ".يحترم في المقابل معتقد اآلخريتمتع بحرية المعتقد وعليه ان 
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اننا نعيش ليس في ازمة جغرافية او اسرائيلية او عربية، بل ازمة انسانية ضاعف من "واعتبر عون 
  ".حدتھا موقف الواليات المتحدة األميركية بعد اعطاء رئيسھا ما ال يملك من حق لمن ھو غير مستحق

  

  ونقل السفارة األميركية للقدس لوكسمبورغ تجدد دعمھا لفلسطين وتدين االستيطان

  وفا 2018-3-14رام هللا 

جدد نائب رئيس وزراء دوقية لوكسمبورغ، وزير الخارجية جان اسيلبورن، موقف بالده في الدفاع عن 
 1967حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني بقيام دولته المستقلة القابلة للحياة والديمقراطية على حدود 

 .إلى جانب إسرائيلوتعيش في سالم وأمن 

وأدان اسيلبورن، بشدة، سياسة الحكومة اإلسرائيلية االستيطانية التي تعرض حل الدولتين للخطر، 
  .وتكرس دولة الفصل العنصري

جاء ذلك خالل خطاب قدمة امام برلمان لوكسمبورغ، يوم أمس، استعرض فيه موقف بالده من مختلف 
، حيث انتقد قرار الرئيس األميركي باالعتراف بالقدس عاصمة القضايا الدولية بما فيھا الشرق األوسط

اإلعالن عن  إلسرائيل، معتبرا ذلك عمال أحادي الجانب ال يتماشى مع قرارات األمم المتحدة، مضيفا ان 
من " النكبة"أيار المقبل، وھو التاريخ المرتبط بـ/ مايو 14افتتاح سفارة الواليات المتحدة في القدس يوم 

  .جانب الفلسطيني، ھو استفزاز عديم الجدوىقبل ال

ورأى اسيلبورن، انه ال يمكن للواليات المتحدة، ضمن ھذه الظروف االستمرار في احتكار الوساطة في 
اإلسرائيلية، مطالبا بمشاركة اكبر للدول العربية واألوروبية في ھذا الملف،  -عملية السالم الفلسطينية

لفلسطيني لم يفقد أي شيء من موقعه المركزي وال يزال يشكل أرضا مؤكدا أن الصراع اإلسرائيلي ا
  .خصبة لإلحباط والكراھية والتطرف

كما ناشد رئيس الدبلوماسية اللوكسمبورغية المجتمع الدولي، بما في ذلك دول الخليج، دعم وكالة األمم 
اليات المتحدة األميركية وقف ، التي تساعد الالجئين الفلسطينيين في أعقاب قرار الو"األونروا"المتحدة 

  .جزء من مساعداتھا للوكالة

  

  "األقصى"احتجاز فتاة والمستوطنون يقتحمون : القدس

  وفا 2018-3-14القدس / القدس عاصمة فلسطين

، من داخل المسجد 48احتجزت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم االربعاء، فتاة من داخل أراضي الـ
 .ھا إلى مركٍز تابٍع لھا في القدس القديمة للتحقيق، قبل أن تفرج عنھااألقصى المبارك، واقتادت
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ً المسجد األقصى المبارك، في الفترة الصباحية، من جھة باب  86من جھة أخرى، اقتحم  مستوطنا
المغاربة، ونفذوا جوالت مشبوھة واستفزازية في المسجد، وسط محاوالت ألداء طقوس وشعائر تلمودية 

  .اركفي المسجد المب

  

  القدس عربية فلسطينية كانت وما زالت وستبقى: الوزيرة األغا أمام لجنة أممية

  وفا 2018-3-14رام هللا / فلسطينالقدس عاصمة 

رفضه القاطع ألن تكون القدس عاصمة لدولة  شعبنا يعلن  إن"قالت وزيرة شؤون المرأة ھيفاء األغا، 
معنا، فلن تمر المؤامرات والصفقات دون رفض، االحتالل، ونحيي وقوف الشرفاء من شعوب العالم 

 ".فالقدس عربية فلسطينية كانت وما زالت وستبقى

جاء ذلك خالل كلمتھا أمام لجنة وضع المرأة في دورتھا الثانية والستين بمقر األمم المتحدة في نيويورك، 
  .بحضور الوفد المشارك من دولة فلسطين

ب االحتالل وإجراءاته العدوانية، مبرزة االعتداءات التي واستعرضت الوزيرة الصعوبات الجمة بسب
  .طالت المرأة الفلسطينية بسبب التصعيد اإلسرائيلي

ان العمل على تمكين المرأة الريفية وإبراز دورھا في عملية التنمية من األمور المعقدة  :وأضافت
عن عوامل داخلية، تتعلق بثقافة  والصعبة، حيث ال تزال النساء تواجه العديد من المعيقات؛ بعضھا ناتج

المجتمع التقليدية المبنية على النظرة النمطية للمرأة والتي حملھا الفرد جيال وراء جيل، وبعضھا اآلخر 
يرجع الى عوامل خارجية؛ متمثلة في وجود االحتالل الذي يقوم باالنتھاكات المتواصلة في الضفة 

اشكاله ضاربا بعرض الحائط كل المواثيق واألعراف الغربية وغزة والقدس ويمارس العنف بكافة 
الدولية، وتُعد ھذه االنتھاكات من أھم العوامل التي تعيق عملنا لتحقيق أھدافنا، وليس ھذا فحسب؛ بل 
يسعى االحتالل إلى عرقلة جھودنا في الحصول على دولة ذات سيادة لنتمكن من الوصول الى التنمية 

  .المنشودة

الواقع نحو األفضل يحتاج إلى آليات عمل مبنية على أھداف استراتيجية وسياسات  ان تغيير :وتابعت
واضحة، واننا نسعى الى تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين لضمان الوصول إلى تنمية حقيقية 

من  شاملة، ونعمل على تمكين المرأة الريفية بوجه خاص ليكون لھا دور حقيقي في عملية التنمية، وذلك
خالل حصولھا على فرصة عمل حقيقية وعلى األرض والسكن والموارد المالية الالزمة، كما نعمل من 

  .أجل حصول المرأة على الحماية االجتماعية، إضافة الى فرص التعليم، والصحة

شجبا واستنكارا، وإصدار  ووجھت األغا سؤاال ھاما لھيئة األمم المتحدة واألمين العام، نحن ال نريد
عاما، لقد حان الوقت ألخذ خطوات أكثر إيجابية  70قرارات أممية غير نافذة تقبع في األدراج طيلة 

آن األوان للشعب الفلسطيني أن ينال حريته واستقالله؟ أما حان الوقت ألن تنتھي  وإلزاما وحزما، أما
خر احتالل على ھذه األرض أن معاناتنا وأن ننال حقوقنا ونقيم دولتنا أسوة بباقي شعوب العالم؟ أما آن آل

انني وشعبي ... يزول لنعيش بشكل طبيعي، ولنبني مؤسساتنا ولنعزز مواردنا على أسس تنموية عادلة
  .ننتظر إجابة عادلة وسريعة
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  "تنازع القوانين في مدينة القدس"لقاء قانوني في جامعة القدس حول 

  14/3/2018 - معا -القدس

ً بعنوان نظمت كلية الحقوق في جامعة ال تنازع القوانين في القدس آثار الضم وسبل "قدس لقاء قانونيا
، تناولت فيه مسألة تنازع القوانين في القدس بعد الضم غير الشرعي لھا، والتنازع على مسائل "المواجھة

  .األحوال الشخصية والمسائل العقارية في القدس

ن سلسلة من اللقاءات القانونية والسياسية التي محمد خلف أن ھذه الندوة تأتي ضم. وأوضح عميد الكلية د
تأتي ندوة اليوم لتعريف : "تنظمھا الكلية خاصة فيما يتعلق بمدينة القدس وحقوق المقدسيين، قائالً 

 ."المقدسيين بحقوقھم في ظل القانون الدولي الخاص، وتنازع القوانين في المدينة
من المراكز المختصة بالدفاع عن حقوق المقدسيين  خلف إلى أن جامعة القدس أنشأت العديد. وأشار د

وھي تقدم الخدمات القانونية لھم مجاناً، مؤكداً أن ذلك ينبع من إيمان الجامعة بحق وجود المقدسيين في 
 .أرضھم والدفاع عن حقوقھم فيھا

دس الى واصف البكري القائم بأعمال قاضي القضاة ورئيس محكمة االستئناف الشرعية في الق. وتطرق د
المعاناة التي تواجه محكمة القدس الشرقية في ظل االحتالل وضم اسرائيل وفرضھا للسيادة على المدينة 

 .المقدسة بقوانينھا، متحدثاً عن الجانب العقاري وموضوع تسريب العقارات في القدس لصالح االحتالل
التخطيط والبناء أن إسرائيل  وبين المحامي األستاذ إيھاب أبوغوش المختص باألمور العقارية وشؤون

تستعين بقوانين المصادرة كأدوات ھامة لشرعنة عمليات االستيالء على األراضي الفلسطينية، موضحاً 
وازدادت مع الھجرات %5من السكان ھم فلسطينيون عرب، واليھود % 90كان اكثر من  48أنه قبل عام 

من % 77"لعرب يعيشون داخل حدود اسرائيل من ا% 20من اليھود و % 80المختلفة، أما حالياً فان 
 .5- 3من األراضي والسكان العرب قرابة % 95مساحة فلسطين، وأن اسرائيل تمتلك 

وأكد محمد ھادية مدير مركز الفيصل لحل النزاعات بالطرق البديلة على أھمية نشر وتعميم ثقافة اللجوء 
نستطيع أن نقدم خدمة لمواطني مدينة القدس في  الى الوسائل البديلة لحل النزاعات في مدينة القدس حتى

حل كافة النزاعات التجارية والمدنية بما فيھا العقارية، ولكي يكون خياراً أو بديالً عن توجه المقدسي إلى 
 .القضاء اإلسرائيلي

الذي يعتبر آلية لحل الخالف بين طرفين متخاصمين " التحكيم"وأوضح أنه من بدائل حل النزاعات 
ن على إحالة النزاع الى شخص ثالث أو ھيئة وقرارھا يكون ملزما لھما، مثله مثل القرار الذي يتفقو

  .يصدر عن المحكمة
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  حلول ألزمة مكتب الداخلية في القدس

  14/3/2018 -معا  - القدس 

س العربية أحمد الطيبي، رئي. ُعقد صباح اليوم جلسة استثنائية في لجنة الداخلية البرلمانية بمبادرة النائب د
 .القائمة المشتركة -للتغيير 

حيث ترأس اللجنة النائب بيني بيچن بحضور المحامي اسامه السعدي ونايف ھنو نائب مدير عام قسم 
تسجيل السكان في وزارة الداخلية االسرائيلية وحچيت مديرة مكتب وزارة الداخلية االسرائيلية في القدس 

الية االسرائيلية، والمحامية عرين دكور من مركز الدفاع عن الفرد الشرقية وبيان وتد مندوبة وزارة الم
وعدد من مندوبي جمعيات حقوقية، بمشاركة نواب القائمة المشتركة " عير عميم"ومندوبي " ھموكيد"
 .يوسف جبارين ووائل يونس.د

ة تضع حد لھذه بدوره أشار الطيبي في افتتاح الجلسة الى أن اقامة ھذه الجلسة الخاصة لطرح حلول عملي
ألف مقدسي يحصلون على خدمات مكتب وزارة الداخلية  ٣٥٠المعاناة الكبيرة التي يعاني منھا اكثر من 

في القدس الشرقية، حيث نجحت بالحصول على موافقة خاصة من رئيس اللجنة القامة ھذه الجلسة في 
  .االسبوع األخير قبل خروج الكنيست الى عطلتھا

الى أن الصور والمشاھد التي نراھا من أمام مكتب الداخلية في القدس الشرقية كما وأشار األطراف 
تعكس معاناة اآلالف من األشخاص الذين ينتظرون بالدور ساعات وساعات وساعات، ثم في النھاية 
يقولون لھم إنھم لم يتسجلوا ويجب أخذ نموذج، التسجيل بواسطته وارساله ثم يتم االتصال بھم إلعطائھم 

، فھذا الوضع ھو غير انساني، وفيه محاولة إذالل للمقدسيين، مكتب واحد من المفروض ان يقدم دور
ألف مواطن، ھذا غير معقول وال يحدث اال في ھذا المكتب في القدس الشرقية، وعليه فانه  ٣٥٠خدمة لـ 

 .من الضروري عقد ھذه الجلسة اليجاد حلول جديّة وعملية النھاء ھذه المعاناة
اية الجلسة التي عرض خاللھا مندوبو وزارة الداخلية المعطيات الخاصة حول المكتب، واقروا في نھ

بالصعوبات الكبيرة التي يواجھھا المقدسيين في الحصول على خدمات الوزارة، تم االتفاق على العمل 
حيث يتم في  الفوري الفتتاح مكتب جديد اضافة للمكتب القائم، ليشكل ھذا المكتب حال جذريا للمشكلة،

ھذه االيام فحص عدة مبان في مناطق مختلفة، منھا بيت صفافا وكذلك في مبنى التأمين الوطني في شارع 
تمديد صالحية بطاقة ال : ابن بطوطة ، اضافة الى اتخاذ اجراءات فوريه تخفف من الضغط الكبير، منھا

دة في المكتب والفصل بين الدور شبابيك خدمة جدي ٩سي بي الى خمس سنوات بدال من سنتين، واضافة 
في مكتب الداخلية والدور في مكتب العمل وتوسيع الساحة الداخلية لتوفير وسائل تسھل على متلقي 

 .الخدمات خالل انتظارھم وتوفير تظليل للمراجعين
الطيبي ان سلوك بعض الحراس ھو فظ ومنفلت مستشھًدا بفيديو ألحد الحراس يشتم المراجعين .وذكر د

 .لبا بوقفه عن عملهطا
كما وتم االتفاق على ان يقوم المحامي السعدي بترتيب زيارة عمل العضاء اللجنة ومندوبي الوزارة في 

 .مكتب الداخلية في القدس الشرقية للوقوف عند المعاناة اليومية للمقدسيين ھناك
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  .ارات ووعودات المسؤولينجبارين بعقد جلسة اخرى للجنة الداخلية لمتابعة القر. الطيبي ود. وطالب د

  

  ...القدس وكشف المستور في ظل الخمس دقائق األخيرة

 14/3/2018 -يونس العموري: الكاتب -معا

ھي المھمة األصعب في الكتابة، وھي الفعل الذي يكاد ان يقارب المستحيل لنقل وقائع وحيثيات وھموم 
ما ھو مقدسي عروبي يتمنطق بلغة الضاد في القدس التي تئّن تحت وطأة التخريب والتدمير الممنھج لكل 

 .مالمسة ما يسمى بالمحرمات والخطوط الحمراء

فحينما يكون الحديث عن القدس البد لك وانت تھم بفعل صناعة المقال وحياكة الحروف من ان تتذكر انك 
مارس فعلك والبد وانت ت... تكتب عن العتيقة بكل ما تحمله من معاني ورموز لھا الكثير من الدالالت

الكتابي ان تتذكر ان ال مجاملة والقدس وأن للقدس عليك حق كشف المستور ومحاولة وضع النقاط على 
 .الحروف

والمشكلة تكمن في انك وانت تمارس ھذا النوع من التقريع وھذا الشيء من الفعل وھذا الضجيج جراء 
لذلك البد من ان ... يرى النور قرع جدران الخزان سيغضب منك الكثيرون ولربما لن يكون للنص ان

تنتقي الكلمات وان تبحر ما بين الحروف محاوال اإليماء، ومن الممكن ان ترمز بالرموز وحتما البد ان 
تلجأ لنوافل الكالم حتى تكتب عن القدس ، وبكل اإلتجاھات ستجد نفسك مبحرا بالكثير من الشجن والحزن 

  ...والھم

راغ في القدس، وأمام استعراضات وفبركات تدعي حرصھا على القدس مرة اخرى نجد انفسنا أمام الف
وعلى عروبتھا، وفعل األسرلة والتھويد واستباحة كل القدس بات العنوان األعرض واألشمل في المشھد 
المقدسي السريالي الفسيفسائي المعقد، جراء زحمة قضايا القدس، وتراجعھا من أولويات أولويات 

  ...والفعلية في األجندة الوطنية الفلسطينية الرسمية وتلك العربية الحاكمةاإلھتمامات العملية 

وراعي العربدة والبلطجة في العالم سيد البيت االبيض اعلنھا واضحة صريحة غير قابلة للتغير او 
ا معلنا بذلك الحرب الشعواء على لسانھا العربي وتاريخھ.. ) شعب هللا المختار ( التفسير فالقدس عاصمة 

الحضاري ، واضحى للقرن صفقة من بوابة القدس يكون عبورھا ، وسارعت المؤسسة االحتاللية 
بالمباشرة بترجمة اولى لبنات العصر وصفقته فعال واقعيا ال مواربة فيه ، وباشرت بسن القوانين بكل 

وحواريھا حتى تصبح القراءات الممكنة ، واطلقت العنان لغولھا بافتراس انسانية االنسان بالقدس وازقتھا 
وجلجلة اليسوع اوصدت قالعھا، ... وقبلة هللا االولى كانت أن اغلقت ابوابھا ... الحياة فعال غير ممكن 

  ...والطفولة ما زالت المتسللة لثنايا اللحظات تحاول ان تلھو بعيدا عن المدجج بالحقد عند كل زواية

ت الترويج واالعالن في ظل االستھانة واالستكانة وسيد كھنوت العالم اختار الموعد الدقيق في حسابا
واالنقسام العربي والفلسطيني واالختالف ما بين اقطاب الوجودية العربية حتى بجنس المالئكة اناث كانوا 
ام ذكور، وبذكرى فعل االغتصاب للبشر والحجر في االرض السمراء سيكون تدشين وافتتاح البيت 

سيكون انارة الضوء وبذلك كان و... ارة الُمكتشفة منذ عشرات السنين الجديد للواليات المتحدة بالق
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االخضر لتل ابيب ان تبدأ بسن القوانين والتغول على الھندي األحمر الجديد في ايلياء بھدف اقتالعه 
واحالته الى كم مھمل على ھامش االنسانية وأقلية تحاول العيش في الحواري واالزقة المھملة من الكل 

نية والعرب العاربة ورعاة الدين الحنيف واباطرة اقطاب المعادلة الوطنية الفلسطي( والكل ھنا يعني الكل 
  ... ( ...القانون والقوانين وحقوق االنسان واصحاب العمائم والكھنة والحافظين لكالم القدير القادر

والمشروع الوطني يترنح، واورسالم غائبة مغيبة عن فعل التحدي واسناد مجانينھا وعشاقھا ، بل ان ھذا 
ه واضحى سراب في وقائع اللحظة الراھنة وامراء المنصة يتسابقون ويعدون المشروع قد غابت مالمح

العدة لمرحلة ما بعد الضياع ، والقدس حجر الزواية باالصطفافات او ھكذا يجب ان يكون قد صار اسمھا 
 ةولبشاعة اللحظ.. وللمشھد السوادي .. وللحقية المرة .. ومعذرة للطمة المباشرة ... ( اورشليم العظيمة 

...) 

والمواطن بالقدس أضحى ال ھم له اال بإبتداع كل السبل والوسائل الممكنة وتلك غير الممكنة او المتاحة 
في محاولة منه للبقاء ليس أكثر والكل يطالبه بفعل . ليبقى قابعا ببيت المقدس او بأكناف بيت المقدس

ن مقومات والبد له من أسباب من وھذا الفعل البد له م.. الصمود والبقاء وفعل البقاء والتمكين 
  ..الضروري توافرھا وتوفيرھا وتحقيقھا حتى يستوي فعل الصمود ليقبع المقدسي ببيت المقدس

؟؟ حيث ان ...ويضل السؤال األكبر ، ما السبيل للخالص واعادتنا للقدس واماطة اللثام عن مرحلة العجز 
زيز المفھوم الوطني العربي بالتفاصيل اليومية في كل المؤشرات تؤكد تراجع البرامج التي من شأنھا تع

 ...القدس

وال شك ان خلق وقائع وطنية في القدس من شأنه اإلسھام في اإلبقاء على جذوة الصراع على القدس وفي 
القدس وأخشى في ھذا السياق ان الوقائع اإلسرائيلية المفروضة قسراً قد كسبت جوالت عديدة بھذا الشأن 

قامة جدار الفصل العنصري الذي اصبح التعامل والتعاطي معه كجزء من سياسة األمر سيما ما بعد ا
تلك السياسة التي اعتمدتھا كافة الدوائر اإلسرائيلية في مسلسل اطباق سيطرتھا بالكامل على ... الواقع
سياسات وھو األمر األخطر الذي يقودنا الى ان فرض األمر الواقع اسرائيليا وعدم مجابھته ب.. القدس

األمر الواقع فلسطينيا ايضا قد بات طريقا ذا اتجاه واحد يؤدي الى القدس اإلسرائيلية ذات المعالم اليھودية 
التي يعيش بأطرافھا أقلية عربية من الضروري اإلبقاء عليھا وفقا للفھم اإلسرائيلي حتى يكون باإلمكان 

 .دسان تدعي اسرائيل انھا تحترم األديان والتعددية في الق

وھذا ما عملت وتعمل عليه الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة بمعنى انھا كانت قد امتلكت الرؤية 
وكانت ان . اإلستراتيجية للُمراد من القدس وباشرت بالفعل التنفيذي منذ اليوم األول إلحتالل القدس

مية والعملية والمرتبطة استغلت حالة الفراغ الوطني والعروبي وغياب الخطط الوطنية ذات األبعاد العل
باألجندة الفلسطينية الرسمية وتحديدا خطط ومخططات السلطة الوطنية وغياب وتغبيب الھم المقدسي عن 
دائرة اإلھتمام حتى فيما يخص فعل اإلستثمار اإلقتصادي المرتبط بالفھم الوطني للفعل اإلستثماري الذي 

مع األخذ بعين اإلعتبار تعقيدات اإلستثمار .... قدسمن شأنه ان يساھم في معركة الوجود العربي في ال
 ....ووقائع العملية اإلقتصادية ذاتھا في القدس جراء السياسات اإلسرائيلية بھذا الشأن

كل ھذا ومع العلم المسبق لدى الكل الفلسطيني الرسمي وغير الرسمي نجد اننا ال نعمل سوى القليل القليل 
حف عن مشاريع اعالمية اعالنية لما يسمى بمسؤولي المدينة من حاالت االعالن اليومي بالص

والمتربعين على عرش تصريحاتھم والمحذرين بالتھديد والعويل اإلعالني اإلعالمي بھدف تمظھرھم 
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بمنطق الحضور الكثيف اعالمياً ومن يتابع ويقرأ تصريحات ھؤالء يعتقد انه امام حركة دائبة ودؤوبة في 
تالل وبرامجه مع ان الواقع المقدسي مخالف تمام لما يبدو بخلفية المشھد القدس تقض مضاجع االح

 ...اإلعالني اإلعالمي ھذا

ال شك أن معطيات اللحظة الراھنة في القدس تؤكد ان الواقع الحالي بدأ باالستسالم لألمر الواقع حيث 
المؤسسات االسرائيلية ذات  التعاطي بالشأن الحياتي الطبيعي صار يأخذ الشكل الدراماتيكي بالتعامل مع

الشأن وعلى مختلف الصعد والجبھات فاذا ما اتجھنا صوب العملية التعليمية نالحظ ان ھذه الجبھة قاب 
قوسين او ادني إلستكمال الفعل التھويدي الكامل المتكامل حيث ان فرض المنھاج االسرائيلي على 

صرة حتى اللحظة على عقد المؤتمرات الصحافية المدارس العربية قد اصبح الحقيقة والمواجھة ھنا مقت
وعقد ورش العمل من قبل منظمات االن جي اوز ودعوات خجولة تصدر من ھنا اوھناك في ظل انھيار 
فعلي وحقيقي في المسيرة التعليمية على الجبھة االخرى مما يھدد انھيار جھاز التعليم الوطني جراء غياب 

ات الداعمة لھا وراوفعھا الحقيقية التي من المفروض توافرھا حتى الخطط اإلستراتيجية ذات االمكاني
  .يستطيع ھذا الجھاز من الصمود وبالتالي من المواجھة

وبالمقابل فان الفعل االستيطاني وتكثيف قضم االراضي الفلسطينية بالشكل العلني في ظل تواصل الفعل 
القدس تتحول الى اورشليم بالشكل الفعلي مع التسووي والبحث عن رعاة جدد للعمل التفاوضي وتكثيفه و
  ....اختفاء المعالم الفلسطينية العربية بالمشھد المقدسي عموما

ان القدس تعيش واحدة من أخطر مراحلھا والبد ان تكون وقفة فعلية وشجاعة لمواجھة ومجابھة وقائع 
ة صياغة منظومة التعاطي وھذا يتطلب اوال اعاد) االورشيليمي(القدس الراھنة والتصدي للمشروع 

الفلسطيني الرسمي مع ھموم وقضايا المدينة على اساس وضع الخطط الكفيلة بمعالجة كافة القضايا بشيء 
من االھتمام والرعايا وعدم االھمال من قبل المؤسسات ذات الشأن العالقة في المؤسسة الفلسطينية 

االعتراف ان ثمة انھيارا فعليا وحقيقيا في مداميك الرسمية وبذات الوقت البد من مواجھة الذات الوطنية و
الحركة الوطنية الفلسطينية المقدسية االمر الذي يھدد بالتالي امكانية مواجھة المشروع االروشليمي بكل 

 .ابعاده واھدافه

د والبد من اعادة االعتبار للمؤسسات المقدسية التي تم تھميشھا وتفريغھا من محتوياتھا بقصد او بدون قص
جراء فعل التجفيف الذي قد يكون مقصودا ومبرمجا من قبل اصحاب العالقة مما ادى الى تراجع في دور 

 .ھذه المؤسسات على مختلف التوجھات واالختصاصات والتخصصات

والبد من اعادة االعتبار للدور الجماھيري الشعبي من خالل توفير السقف والحماية لھا في حالة التواجة 
 .المشروع االسرائيلي ال ان تذھب جماھير القدس لتواجه وال تجد من يساندھا ويدعمھا والمواجھة مع

فان كان المطلوب التصدي لسياسة ھدم المنازل وايقاف مھزلة الھدم الذاتي فالبد اذن من اسناد ھذا 
جدي المواطن وتمكينه من الصمود بوجه اليات وممارسات االحتالل ال ان يتحول ھذا المواطن الى مست

  ....على اعتاب من يعتبر نفسه مسؤوال ھنا او ھناك

وكانت قد طالعتنا وسائل االعالم وتحديدا العبرية بان نير بركات رئيس بلدية االحتالل في القدس مجلس 
والتي تعتبر أكبر ميزانية على اإلطالق  2018ادارته للتحضير للموافقة على الميزانية الحالية للعام 

اي ما يقارب مليار وسبعاية مليون . مليار شيكل لميزانية التنمية 3يار شيكل وحوالي مل 6وتصل قرابة 
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يتطلب من الكل الفلسطيني والعربي واالسالمي ) اورشليم ( دوالر ، وھذا الرقم الضخم لمزانة بلدية 
  ...التفكر والتأمل فيه وبمنطلقاته

واللبيب البد ان يفھم ) ... اورشليم ( تفصلھا عن اعتقد ان القدس تعيش مرحلة الخمس دقائق االخيرة التي 
من االشارة واالشارات كثيرة ھذه االيام والسؤال يبقى ھل من لبيب حتى يلتقط حقيقة الواقع والمطلوب 

  ؟؟؟...حاليا لنصرة مما تسمى حتى االن بالقدس 

  

  جمعية استيطانية تھدد عائلة مقدسية باإلخالء

 14/3/2018 - القدس - ھبة أصالن -الجزيرة

تعلم أنه سيأتي يوم ستدعي فيه  المسجد األقصى  الحاجة أم موسى عودة من بلدة سلوان جنوب لم تكن
 1400نحو (دينار أردني  1100بـ 1972لكيتھا لقطعة األرض اشتراھا زوجھا عام جمعية استيطانية م

  .، بل وتطالب العائلة بإخالئھا وفقا ألمر قضائي)دوالر

فقد تسلمت العائلة األسبوع الماضي بالغات قضائية تمھلھا ثالثين يوما إلخالء األرض التي أقاموا عليھا 
الل منذ عشرين عاما، وتتألف البناية من أربعة طوابق، بواقع عمارة سكنية مرخصة من قبل بلدية االحت

  .شقتين في كل طابق

 - أبناء المتوفى سعيد عودة الستة ووالدتھم، ونصفھم من األطفال ھم-تقع العمارة التي يقطنھا ثالثون فردا 
خارج حدود منطقة تسلمت سبعون عائلة تقطنھا قرارات   القدس في حي بطن الھوى وسط بلدة سلوان في

  .إخالء لصالح الجمعيات االستيطانية

    ادعاء ملكية
ملكيتھا ألراض وعقارات جمعيات استيطانية عدة تدعي  1967ونشطت في القدس بعد احتاللھا عام 

إرث اآلباء "يقطنھا الفلسطينيون في قرى وبلدات القدس، وتحرك ھذه الجمعيات جمعية أم تدعى 
، وقد قسمت ھذه الجمعية بلدة سلوان ألقسام ثالثة، وأوكلت مھمة نھب أراضيھا لجمعيتين "واألجداد

  .استيطانيتين، باإلضافة إلى بلدية االحتالل في المدينة

جمعية عطيرت كوھنيم التي كانت الحارة الوسطى وحي بطن الھوى من نصيبھا في التقسيم أن وتدعي 
بحسب رئيس لجنة الدفاع عن - ، وتستند في ھذا االدعاء 1889ملكية المنزل تعود ليھود اليمن منذ العام 

 .إلى مقال في صحيفة إسرائيلية لم يعد لھا وجود - أراضي سلوان فخري أبو دياب

دياب إن المقال كان قد كتبه شخص يھودي أورد فيه ذكر يھود اليمن الذين كانوا يصلون القدس  ويقول أبو
إبان الخالفة العثمانية ويتم تجميعھم في بلدة سلوان القريبة من مصادر المياه واألماكن الدينية ليتبقى منھم 

  .ا منازل وكنيساالمئات بعد انھيار الدولة، وكيف أنھم استملكوا ھذه األراضي وبنوا عليھ
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بلدية  وتمتلك عائلة أوراقا قانونية تثبت ملكيتھا لألرض والعقار، وتتساءل عما إذا كانت
لو لم يكن لديھا إثبات ملكية لألرض، خاصة أن أحد أھم شروط منح  ستمنحھا رخصة بناء االحتالل

  .إثبات الملكية  الرخصة ھو

شقيق من أشقائي بالغا قضائيا باسمه وباسم زوجته،  تسلم كل"ويقول موسى عودة االبن األكبر للعائلة 
وھو عبارة عن مجلد فيه كل تفاصيل العقار واألرض المقامة عليھا مع الصور باإلضافة إلى إرفاقھم 

  ".عثماني يبدو أن طالسم قد كتبت فيه" كوشان"صورة 

لعائلة للعيش في المنزل عاما عندما انتقلت ا 15 ويشاطر محمد شقيقه موسى الرأي، وھو الذي كان عمره
شھدت على تفاصيل بناء والدي أول طبقة في المنزل، والدي أسس لنا ونحن أكملنا، نحن "الجديد 

  ".أصحاب حق، وباطل ما يدعون

    تمدد وتوسع
 44نحو (ألف شيكل  150دفعنا رسوم تراخيص حوالي "أما األم فال تنسى تنغيصات االحتالل السابقة 

بسبب إضافة الشرفات بحجة أن ) ثالثين ألف دوالر  نحو(مئة ألف شيكل   بقيمة وخالفونا) ألف دوالر
 ".الترخيص ال يشملھا

ألف  55من أراضي بلدة سلوان البالغ تعداد سكانھا حوالي % 13وسيطرت الجمعيات االستيطانية على 
ة بنيت على أنقاض وحدة استيطانية في أحيائھا المختلفة، ويزعم اليھود أن البلد 73نسمة، وذلك ببناء 

  .مدينة داود حسب الوصف التوراتي

وحدة سكنية في البلدة بحجة البناء  5700وينتظر أھالي البلدة تنفيذ أوامر قضائية وأخرى إدارية لھدم 
وحدة سكنية في حيي البستان وبطن الھوى، أما وادي  160يھدد خطر اإلخالء  في حين  دون ترخيص،

  .حفرية 26تھدده حفريات األنفاق أسفله، والتي بلغ عددھا عائلة ف 180حلوة الذي تقطنه 

خمسمئة وحدة سكنية لمواكبة   واستنادا إلى معلومات فخري أبو دياب فإن أھالي البلدة بحاجة سنوية إلى
  .لم تمنحھم أي رخصة 2010النمو الطبيعي للسكان، لكن بلدية االحتالل ومنذ العام 

  

  لي ببطولة دوليةالعب مقدسي يرفض اللعب مع إسرائي

 14/3/2018 - القدس - ھبة أصالن -الجزيرة

في  رسو نتيجة القرعة عليھما المحتلة اللعب مع نظيره اإلسرائيلي بعد القدس رفض العب فلسطيني من
 .تايلند بطولة العالم للتاي بوكسنغ في

ر أمس االنسحاب من بطولة التاي بوكسنغ إنه آث) عاما 14(وقال الالعب المقدسي عبد السالم عقل 
 .على اللعب مع إسرائيلي يحتل أرضه وينكل بشعبه 2018السنوية للعام 
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في " نمور القدس للمواي تاي"أكد عقل الذي يلعب في فريق  نت بالجزيرة وفي تصريح مصور خاص
موافقتي اللعب معه يعني "العب إسرائيلي، وقال  نادي أبناء بيت حنينا، رفضه اللعب وخوض النزال مع
  ".احترامه وقبولي باالحتالل الذي يحتل أرضي ومقدساتي

ستين كيلوغراما، يشارك ضمن الوفد المقدسي  وزن وكان عقل الذي يخوض غمار البطولة للعب على
  .المكون باإلضافة إليه من العبين اثنين ھما فراس الزغير وخضر أبو غنام، بقيادة المدرب خالد عليان

ومن المقرر أن يشارك الفريق المقدسي عقب البطولة في معسكر تدريبي مكثف يستمر حتى نھاية الشھر 
  .في جزيرة فوكت، يھدف إلى تطوير اللعبة ورفع مستوى الالعبين المشاركينالحالي 

  

  تأجيل محاكمة أحد حراس األقصى.. للمرة الرابعة

  14/3/2018 -وطن لألنباء  -رام هللا

، 2018-12-19أجلت محكمة االحتالل في القدس،اليوم، محاكمة حارس األقصى حمزة نمر لتاريخ 
 .2015راد الشرطة في ساحات المسجد عام بتھمة االعتداء على أحد أف

وأوضح مسؤول العالقات العامة واإلعالم باألوقاف اإلسالمية فراس الدبس، أنه للمرة الرابعة على 
 .التوالي يتم تأجيل جلسة محاكمة الحارس نمر، بنفس التھمة

ى خمس مرات وكان الحارس نمر اعتقل عدة مرات من قبل قوات االحتالل، وأبعد عن المسجد األقص
  .لمدة عام وخمسة أشھر تقريبًا

  

  االحتالل يزيل المكعبات اإلسمنتية عن مدخل بلدة حزما في القدس

  14/3/2018 -موقع مدينة القدس

أزالت قوات االحتالل، اليوم األربعاء، مكعبات اسمنتية ضخمة كانت أغلقت بھا المدخل الرئيسي 
 .يوما 50شمال شرق القدس المحتلة قبل  حزما لبلدة

ً محكماً ومشدداً على حزما قبل سبعة أسابيع، وأغلقت المداخل  يذكر أن االحتالل فرض حصاراً عسكريا
دية، ما تسبب بمعاناة كبيرة الرئيسية والفرعية بالمكعبات االسمنتية والسواتر الترابية والحواجز الحدي

 .لسكان البلدة خالل دخولھم وخروجھم من وإلى البلدة

وجاء إغالق البلدة في اطار سياسات العقاب الجماعي التي ينتھجھا االحتالل للضغط على السكان بھدف 
  .بلدةوقف المواجھات في البلدة ومھاجمة أبنائھا لمركبات االحتالل والمستوطنين التي تمر من أمام ال



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚ
í{{éßéŞŠ×ËÖ]< <

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 

  

    174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
    ECS@Palnet.comPNC: ، البريد اإللكتروني 2420902فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

Palestine - Ramallah  174,  2421080,2420901 
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com 
                                        PNCECS2011@gmail.com 

Web site :http://www.pncecs.plo.ps
 

  

  جنوب القدس وينّكل بسكانھا" الولجة"االحتالل يقتحم قرية 

  14/3/2018 -موقع مدينة القدس

اقتحمت قوة كبيرة من جيش االحتالل، صباح اليوم، ترافقھا تابعة لمخابرات االحتالل، قرية الولجة 
 .جنوب مدينة القدس، وشرعت بالتنكيل بالمواطنين

لسيارات والمارة، ونصب حواجز عسكرية طيارة على مدخل القرية وشملت اجراءات االحتالل تفتيش ا
 .وفي داخلھا وتحرير بطاقات المواطنين

يذكر أن االحتالل وضع مقاطع من جدار الضم والتوسع العنصري يفصل المنطقة عن القدس، لكنه سمح 
دفع المواطنين الى بضم أراضي المواطنين دون أصحابھا لنفوذ البلدية؛ ما  لبلدية االحتالل في القدس

تنظيم فعاليات احتجاجية متاصلة في المنطقة ضد االحتالل للمطالبة بأراضيھم والوصول اليھا وعدم 
 .سلخھا عنھم

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


