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  2017 ، نوفمبر   16الخميس    15األربعاء     :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ    
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  جنوبي القدس البتالع مزيد من األراضي الفلسطينيةاالحتالل يقرر نقل حاجز. 

 اعتقال ثالثة مواطنين من مخيم قلنديا. 

 دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس آتية ال محالة: الرئيس. 

 االحتالل يهدم بركسا سكنياً في القدس. 

   شرطة االحتالل تنتقم من حافالت نقل المصلين من الداخل لألقصى بمخالفات

 .كيدية

  مواطنا 16االحتالل يشن حملة اعتقاالت في القدس طالت. 

 العيسوية"نشاء في االحتالل يهدم مبنى قيد اإل: القدس". 

 االحتالل يُفّجر منزل شهيد في القدس. 

 المّد االستيطاني في القدس واألغوار نتيجة تخّلي المجتمع الدولي : مجلس الوزراء

 .عن مسؤولياته
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 "قرارا نهائياً بأحقية كهرباء القدس تزويد الشيخ جراح  تصدر" العليا اإلسرائيلية

 .بالتيار الكهربائي

 االحتالل يعتقل أربعة قاصرين من سلوان في القدس. 

 االحتالل يخرج ُمصليا من األقصى وسط اقتحامات جديدة. 

 أوقاف القدس تتفقد األراضي الوقفية والمقامات في مخماس. 

  فرنسيرئيس فرنسا يمنح مقدسية أعلى وسام. 

 "يؤكد رفضه تبريرات ببيع أراضي البطريركية لالحتالل" المجلس األرثوذكسي. 

 مركز حقوقي يكشف عن أحكام قاسية بحق أسيرات مقدسيات. 

 خبير مقدسي يحذر من حرب ديموغرافية متسارعة في القدس. 

 95 ألف طفل مقدسي تحت خط الفقر. 

  صفقات البيع المشبوهة في األب مسلم يطالب بإقالة بطريرك الروم الذي سهل

 .القدس

 الكشف عن صفقة جديدة لتسريب قطعة أرض تعود ملكيتها للبطريركية في القدس. 

 المطران حنا يناشد وسائل اإلعالم اإلهتمام بما يحدث في القدس. 

 88 مستوطًنا وجنديًّا صهيونيًّا يقتحمون المسجد األقصى. 
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 البتالع مزيد من األراضي الفلسطينيةاالحتالل يقرر نقل حاجز جنوبي القدس 
   

أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي رسميا نيتها نقل الحاجز  -وفا 2017-11- 16القدس 
، الذي يقع على الشارع الذي ربط بين القدس وبين مستوطنة "عين ياعل"العسكري، الذي يطلق عليه 

  .الجانب اإلسرائيلي، وذلك بهدف نقل أراض فلسطينية إلى سيطرة "جبل جيلو"

، اليوم الخميس، فإن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس أبلغت، "هآرتس"وبحسب صحيفة 
هذا األسبوع، سكان قرية الولجة، جنوب المدينة، بنيتها نقل الحاجز، ما يعني أن المنطقة التي تضم 

  .اإلسرائيليعين الحنية سوف تنتقل من الجانب الفلسطيني إلى سيطرة الجانب 

يشار إلى أن قرية الولجة تقع ضمن نفوذ بلدية االحتالل في القدس، ولكن جدار والضم العنصري 
الذي استكمل في اآلونة األخيرة يفصلها بشكل تام، كما يفصل الجدار بين القرية وبين األراضي 

  .الزراعية التابعة لها

، "السلطة لتطوير القدس"سرائيلية وما تسمى ومع استكمال بناء جدار الفصل، عملت سلطة اآلثار اإل
على مشروع كبير يتصل بعين الحنية، الذي كان يستخدمه رعاة األغنام وأبناء قرية الولجة، كما تقصده 

  .عائالت من بيت لحم وبيت جاال

، فسوف يتم بناء جدار حول عين الحنية، ويقام فيه مركز للزوار ومطعم، "هآرتس"وبحسب صحيفة 
  .لى منتزه تابع لبلدية االحتالل في القدسويتحول إ

كيلو   2.5وكان أبناء الولجة قد تلقوا، قبل يومين، رسائل تشير إلى نية االحتالل نقل الحاجز مسافة 
وبعد . كيلومتر من مجمع المالحة التجاري  1.5متر إلى العمق الفلسطيني، والذي يقع اليوم على بعد 

طينيين الذين ليس بحوزتهم بطاقة هوية شخصية زرقاء الوصول نقل الحاجز، لن يكون بإمكان الفلس
  .إلى العين أو إلى األراضي الزراعية

ولفت التقرير، إلى أنه من بين أسباب إقامة المنتزه في هذه المنطقة المنحدرات الجبلية المدرجة التي  
   .هاعمل عليها أبناء الولجة، ولكن القرار األخير يمنعهم من مواصلة الحفاظ علي

، أفيف تترسكي، إن نقل الحاجز هو تنفيذ عملي لمخطط الوزير "عير عميم"وقال الباحث في جمعية 
إلكين في إخراج الولجة وباقي األحياء التي تقع خارج الجدار من الحدود البلدية للقدس، وبالنتيجة 
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لجة، بينما يكون فإن اإلسرائيليين سوف يتجولون في المنحدرات المتدرجة التي أقامها أبناء الو 
  .أصحاب األراضي على بعد عشرات األمتار منها يحاصرهم الجدار وال يستطيعون الوصول إليها

  

 اعتقال ثالثة مواطنين من مخيم قلنديا

  

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر اليوم الخميس ثالثة  -وفا 2017-11-16رام اهللا 
  .سمواطنين من مخيم قلنديا، في محافظة القد

محمود نمر اللوزي، : وذكرت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل اقتحمت المخيم، واعتقلت كال من
  .وعبد اهللا يوسف مناصرة، وحسن محمد سجدية

  

 دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس آتية ال محالة: الرئيس
   

فلسطين الحرة قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن دولة  -وفا 2017-11-15رام اهللا 
  .، وعاصمتها القدس الشرقية آتية ال محالة1967والمستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 

وأضاف سيادته في الذكرى التاسعة والعشرين إلعالن االستقالل، أن الرئيس الشهيد ياسر عرفات 
للعالم، وأن يستثمر ، إنما أراد أن يرسل رسالة سالم 1988عندما أعلن قيام الدولة الفلسطينية عام 

سياسياً تضحيات الشعب الفلسطيني وكفاحه في االنتفاضة الشعبية الفلسطينية الباسلة، وذلك كي ال 
  .تتكرر المأساة بأن تذهب هذة التضحيات من دون أي إنجاز

وأضاف سيادته أن العالم اليوم هو أكثر تفهما لحقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في تقرير 
دولة بالدولة الفلسطينية المستقلة، إضافة إلى  138الحرية واالستقالل، مشيراً إلى اعتراف المصير وب

ما تم إنجازه على صعيد انضمام دولة فلسطين إلى عشرات المنظمات والمؤسسات الدولية، ومن 
  ".االنتربول"، ومحكمة الجنايات الدولية، وأخيرا منظمة "اليونسكو"بينها منظمة 
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ن الدولة الفلسطينية قد أصبحت موجودة ومعترف بها، وأن ال أحد يمكنه تجاهلها أو وقال الرئيس إ
مشيراً أن المطلوب اليوم هو أن تعترف إسرائيل بهذه الدولة في إطار مبدأ حل الدولتين . القفز عنها

  .الذي ينادي به المجتمع الدولي، دولتان تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسالم

عام، منذ وعد بلفور،  100عب الفلسطيني الذي بدأ كفاحه المشروع منذ وأكد الرئيس أن الش
سيواصل كفاحه ولن يرضخ ولن يتخلى عن ثوابته وحقوقه الوطنية المشروعه المستندة إلى قرارات 

الشرعية الدولية، وفي مقدمة هذه الحقوق، حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية 
  .وعاصمتها القدس

دد سيادته على أهمية الخطوات التي بدأت بمساعدة الشقيقة مصر، من أجل إنهاء االنقسام، وش
مؤكداً أن هذا ليس خياراً بل هو هدف مقدس للشعب الفلسطيني سنعمل . واستعادة الوحدة الوطنية

  .مشيراً إلى أن الوحدة الوطنية الصلبة هي طريقنا إلى الحرية واالستقالل الناجز. على تحقيقه

  

 االحتالل يهدم بركسا سكنياً في القدس
   

هدمت جرافات تابعة للبلدية العبرية في القدس، اليوم األربعاء، بركساً -وفا 2017-11- 15القدس 
  .سكنياً في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، يعود للمواطن عمر داري، بحجة البناء دون ترخيص

بسبب عدم منح " البركس"لجأ المواطن داري للسكن في  ويتكون البركس من غرفتين وتوابعهما، وكان
  .بلدية االحتالل تراخيص بناء في البلدة وسواها في مدينة القدس

وكانت جرافات البلدية العبرية ترافقها قوة عسكرية دمرت اليوم مبنى سكنياً قيد االنشاء في البلدة 
البناء دون ترخيص، كما فجرت منزل مكون من طابقين وعدة شقق سكنية لنفس الحجة والذريعة وهي 

  .الشهيد نمر الجمل في بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس المحتلة
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 شرطة االحتالل تنتقم من حافالت نقل المصلين من الداخل لألقصى بمخالفات كيدية
   

حّررت شرطة االحتالل، اليوم األربعاء، مخالفات مالية بحق حافالت  -وفا 2017-11- 15القدس 
للمسجد األقصى بشكل يومي  48ًمخصصة لنقل الُمصلين من التجمعات السكانية داخل أراضي الـ

  .للصالة والتعّبد برحابه الطاهرة

وقال مراسلنا في القدس إن شرطة االحتالل حّررت مخالفات لهذه الحافالت التي تركن بحي وادي 
ه الحافالت أن المخالفات هي كيدية الجوز القريب من سور القدس التاريخي، في حين أكد سائقو هذ

وانتقامية، وغير ُمبّررة، ولفتوا الى أنهم ومنذ وقت طويل يركنون حافالتهم في هذه المنطقة دون 
التسبب بأي تشويشات على حركة السير، وأكدوا أن مخالفات اليوم تأتي في إطار الحمالت التي 

  .لى المسجد األقصىيشنها االحتالل لوضع حد لتدفق المصلين من الداخل ا

  

 مواطنا 16االحتالل يشن حملة اعتقاالت في القدس طالت 
   

شنت أجهزة أمن االحتالل، فجر اليوم األربعاء، حملة دهم واسعة  -وفا 2017-11- 15القدس 
فتى وشابا  16الطور الُمطل على القدس القديمة؛ اعتقلت خاللها /لمنازل المواطنين بحي جبل الزيتون

  .مراكز تحقيق في المدينة المقدسة وحولتهم الى

، وعدي )عاماً  19(، وأحمد محمد عشاير )عاما 20(أحمد عطوان ربايعة : وشملت االعتقاالت
، )عاماً 17(، وعدنان موس الهدرة )عاماً  16(، وودانيال زهير أبو نصرة )عاماً  18(مروان الهدرة 

 19(، ومهدي أبو الهوى )عاماً  14(، وسفيان فراس أبو الهوى )عاماً  14(وعدي فادي أبو جمعة 
، ويوسف سامي أبو الهوى )عاماً  19(، ومصطفى محمد أبو الهوى )عاماً  19(، وابراهيم الصياد )عاماً 

، )عاما 16(محمد عيسى سطليح، مهدي نبيل أبو الهوى .، و)عاماً  20(، ووجيه سبيتان )عاماً  19(
  (.(عاما 14(أبو سبيتان ، ومحمد محمود )عاماً  14(خالد رجائي أبو سبيتان 
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 "العيسوية"نشاء في االحتالل يهدم مبنى قيد اإل: القدس

  

دمرت جرافات تابعة لبلدية القدس العبرية ترافقها وتحرسها قوة من  -وفا 2017-11- 15القدس 
جنود االحتالل، في ساعة مبكرة من صباح اليوم األربعاء، مبنى قيد اإلنشاء مكونا من طابقين وعدة 

  .شقق سكنية، في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص

وقال عضو لجنة المتابعة في البلدة محمد أبو ريالة لمراسلنا في القدس إن أصحاب المبنى تلقوا 
إخطارات سابقة بوقف البناء، وفعال تم توقيفه والشروع بالحصول على رخصة من بلدية القدس العبرية، 

  .البلدية باغتت أصحاب المبنى وهدمته صباح اليوم دون سابق إنذار إال أن

ُيشار أن بلدة العيسوية تقع وسط القدس، واستولى االحتالل على معظم أراضيها طوال السنوات 
م، وشّيد عليها آالف الوحدات االستيطانية، فضًال عن بناء مباٍن تابعة للجامعة 1967الممتدة من عام 
لمشفى هداسا، وحاصر البناء الفلسطيني لسكان البلدة لمتطلبات الزيادة الطبيعية العبرية، وأخرى 

للسكان، وأصدر مئات االخطارات بهدم منازل المواطنين، وأقدم على هدم عدد كبير منها، وما زال 
 علماً أن البلدية" البناء دون ترخيص"خطر الهدم يتهدد المزيد منها في البلدة لنفس الذريعة والحجة 

  .العبرية ال تمنح تراخيص بناء بتاتا في المنطقة

  

  االحتالل يُفّجر منزل شهيد في القدس
 

فّجرت قوات االحتالل، فجر اليوم األربعاء، منزل الشهيد نمر  -وفا 2017-11- 15القدس 
الجمل من بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس المحتلة، وسط أجواء شديدة التوتر وحصار 

 .المنطقةعسكري على 

هار "عاماً، نفذ في شهر أيلول الماضي عملية بالقرب من مدخل مستوطنة  37وكان الشهيد الجمل، 
شمال غرب المدينة المقدسة قتل فيها ثالثة من عناصر أمن االحتالل قبل أن يرتقي شهيدا " ادار

  .برصاص قوات االحتالل

ت سوريك، وشرعت بفرض حصار ونقل مراسلنا عن شهود عيان أن قوات االحتالل اقتحمت بي
عسكري على محيط المنزل والشوارع المؤدية إليه، وطلبت من عائلة الشهيد إخالء المنزل 
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واالحتياجات الضرورية، في الوقت الذي أخلت فيه منازل مجاورة للمبنى وتجميعهم بساحة مدرسة 
  .في البلدة

قراراً قبل نحو أسبوع  - حمد دحلةعبر محاميها م-يذكر أن االحتالل سّلم عائلة الشهيد الجمل
  .بإخالء منزلها حتى الرابع عشر من الشهر الجاري، تمهيداً لهدمه

  

  المّد االستيطاني في القدس واألغوار نتيجة تخّلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته: مجلس الوزراء
 

 رجعة عنه أكد دعمه الكامل الجتماع الفصائل في القاهرة وأن المصالحة خيار استراتيجي ال

 هنأ أبناء شعبنا بذكرى إعالن االستقالل

أكد مجلس الوزراء، خالل جلسته األسبوعية، التي عقدها في مدينة  -وفا 2017-11-14رام اهللا 
رام اهللا اليوم الثالثاء، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد اهللا، دعمه الكامل الجتماع الفصائل 

 .الفلسطينية القادم بالقاهرة

المجلس على أهمية الوصول إلى االتفاق على الملفات المطروحة كافة، وخاصة الملف األمني، وشدد 
وبما يمّكن الحكومة من االضطالع بمهامها كاملة حسب ما نص عليه االتفاق المتعلق بالمصالحة 

  .الوطنية وبسط السيادة الكاملة على قطاع غزة

حكومة غيرها النجاح، إّال بحلول واضحة وجذرية وأكد المجلس أنه ال يمكن لحكومة الوفاق أو أي 
للقضايا كافة، وإيجاد الحلول لمعالجة القضايا المدنية واإلدارية الناجمة عن االنقسام من خالل 

اللجنة القانونية اإلدارية التي بدأت عملها يوم األحد الماضي ولمدة عشرة أيام، لحصر موظفي قطاع 
يذاً لقرار مجلس الوزراء بالخصوص، مشدداً على أن المصالحة تنف 14/6/2007غزة المعينين قبل 

  .خيار استراتيجي ال رجعة عنه

وفي سياٍق آخر، حّذر المجلس من المّد االستيطاني االستعماري في األغوار، من خالل قيام حكومة  
نات االحتالل بتقديم إغراءات وحوافز مالية ضخمة لتشجيع المستوطنين على االنتقال إلى مستوط

األغوار لضمان سيطرة إسرائيل عليها، وذلك استكماًال للمخططات االستيطانية التي يجري تنفيذها 
، )ج(بشكل متسارع على امتداد األرض الفلسطينية المحتلة بهدف تهويد غالبية األراضي المصنفة 

كما استنكر . وتعميق وتوسيع االستيطان والبنى التحتية الستيعاب أعداد إضافية من المستوطنين
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المجلس مواصلة جرافات االحتالل هدم منازل الفلسطينيين في تلك المنطقة بحجة البناء دون 
ترخيص، كما حصل مؤخراً في الجفتلك وفروش بيت دجن، واعتداءات قطعان المستوطنين اإلرهابية 

تيالء على ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم، التي وصلت مؤخراً حد االس
وشدد المجلس على أن رئيس حكومة االحتالل يصر على . خط مياه عين الساكوت في األغوار

مواصلة إطالق التصريحات والمواقف ضمن حملته المضللة للرأي العام في إسرائيل أوًال، وللعالم 
فاخر بسعيه لـِ ، ويت)انتصار الصهيونية(التي يدعي أنها ) اإلنجازات(ثانياً، عبر حديثه عن جملة من 

، في وقت ينكر فيه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، )تحقيق السالم مع العرب(
ويتفاخر أركان حكمه بأنهم األكثر إنجازًا في بناء المستوطنات وسرقة األرض الفلسطينية، وتدمير 

  .مقومات وجود دولة فلسطينية ذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية

لس أن اليمين الحاكم في إسرائيل يستغل ببشاعة تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته، وأكد المج
وحالة الصمت المطبق التي تعتريه إزاء االنتهاكات اإلسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي ولقرارات 
يد الدولة الشرعية الدولية، من أجل تنفيذ مخططاته وسياساته الهادفة الى إغالق الباب نهائياً أمام تجس

وشدد على أن تحقيق السالم واألمن يمر فقط عبر بوابة السالم مع . الفلسطينية كاملة السيادة
  .الفلسطينيين ووفقاً لما تمليه مرجعيات السالم الدولية وقرارات الشرعية الدولية

ناء وفي السياق نفسه، أدان المجلس قرار حكومة االحتالل اإلسرائيلي األخير بالمصادقة على ب 
واعتبر المجلس أن هذه . وحدة استيطانية سكنية جديدة في القدس الشرقية المحتلة) 240(

الخطوات تعتبر تحدياً سافراً للمجتمع الدولي وفي مقدمته اإلدارة األمريكية، واعتداًء واضحاً على 
تي احتلتها األرض والحقوق الفلسطينية بشكل يهدد إمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية على األرض ال

وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يستدعي اتخاذ موقف صلب وحازم من قبل  1967إسرائيل عام 
المجتمع الدولي إللزام إسرائيل بوقف كافة األنشطة االستيطانية في األرض الفلسطينية وفي مقدمتها 

  .مدينة القدس المحتلة

ان المستوطنين والمتطرفين للمسجد األقصى كما استنكر االقتحامات اليومية المتكررة من قبل قطع
المبارك بحراسة مشددة من قوات االحتالل الخاصة، وتنفيذ المستوطنين جوالت استفزازية مشبوهة 
في المسجد المبارك، وسط تواجد عدد كبير من المصلين المسلمين، واعتبر المجلس أن ما يجري 

سات عدوانية رغم التحذيرات من خطورة في باحات المسجد األقصى من انتهاكات سافرة وممار 
عواقبها هي رسالة واضحة من حكومة االحتالل على أنها ماضية في سياستها ونهجها العنصري 
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الخطير بتهويد كامل المدينة المقدسة والمسجد األقصى، وتهجير المواطنين المقدسيين واقتالعهم 
  .وإحالل المستوطنين مكانهم

   
لس جماهير شعبنا على المشاركة الواسعة في إحياء الذكرى الثالثة عشرة من جانٍب آخر، حّيا المج

الستشهاد الرئيس القائد ياسر عرفات، ودعا المجلس، ومن موقع الوفاء لياسر عرفات، ولتضحيات 
الشهداء ومعاناة األسرى، وألم وتوق الالجئين والمشردين، إلى العمل الجاد الستدامة المصالحة 

ث بإرث الزعيم الراحل في صون وحدتنا وتوافقنا، بهدف حماية مشروعنا الوطني وتكريسها، والتشب
وأكد المجلس على أن إحياء ذكرى رحيل الزعيم الراحل . وحشد عناصر الصمود والقوة والمنعة له

ياسر عرفات في كل عام، وفي كل مكان، إنما يؤكد إصرار شعبنا على الوفاء لقائد ثورته المعاصرة، 
مًا، بقيادة الرئيس محمود عباس رفيق دربه، على الطريق الذي عبده القائد الفذ ياسر والمضي قد

عرفات نحو القدس، عاصمة الروح وزهرة المدائن، لنستكمل معاً مسيرة التحرر واالستقالل، ونصنع 
  .مستقبلنا في دولتنا، دولة القانون والمؤسسات، في غزة والقدس واألغوار وفي كل شبر من أرضنا

، الممول من "إيراسموس بلس"وأشاد المجلس بإطالق برنامج دعم البحث العملي في فلسطين  
االتحاد األوروبي، كونه حقق حضوراً فلسطينياً مميزاً خالل السنوات األخيرة، بما يعكس حجم الرغبة 

سعي وأكد المجلس . في مد جسور التعاون في المجاالت البحثية المعرفية مع المؤسسات األوروبية
الحكومة الجاد لالرتقاء بواقع التعليم العالي في فلسطين، بالرغم من حمالت االحتالل التحريضية 

على مناهج التعليم الفلسطينية، وعّبر المجلس عن رفضه ألي ضغوط للتدخل في المناهج الوطنية، 
مؤخرًا، والذي " يونسكوال"واعتبر أن القرار الذي صادقت عليه منظمة التربية والثقافة والعلوم الدولية 

يقضي بمتابعة دعمها لقطاع التعليم في فلسطين واالستمرار بمواجهة اإلجراءات والعقبات التي يضعها 
االحتالل أمام المؤسسات التربوية والثقافية، واتخاذ إجراءات حاسمة لحماية تلك المؤسسات، يثبت 

  .االدعاءات اإلسرائيليةمصداقّية المناهج الدراسية والرواية الفلسطينية، وكذب 

ورحب المجلس بفوز فلسطين بمنصب مقرر لجنة الثقافة في منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم  
، على هامش اجتماعات الدورة الحالية لليونسكو، والتي فازت إيطاليا برئاسة "اليونسكو"والثقافة 
جة لتصويت، قراراً يتعلق بصون التراث كما رحب باعتماد اللجنة بإجماع أعضائها ودون الحا. اللجنة

الثقافي في مدينة القدس القديمة، والذي يطالب بإرسال بعثة الرصد التفاعلي المكونة من مركز التراث 
العالمي، والمركز الدولي لدراسة وحماية الممتلكات الثقافية وترميمها، والمجلس الدولي لآلثار 
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نص على ضرورة التعاون والتشاور مع األطراف المعنية، وي. والمواقع، إلى مدينة القدس القديمة
لتحديد اآلليات وأساليب العمل التنفيذية والمالية المالئمة لتعزيز التعاون التقني مع جميع األطراف 

  .ذات العالقة

وأشاد بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي قامت بها البعثة الدائمة لفلسطين في اليونسكو مع البعثات 
بية الشقيقة واألجنبية الصديقة لوضع الهوية الثقافية الفلسطينية دائماً في صدارة أعمال منظمة العر 

اليونسكو ولجانها المختلفة، واعتماد قرارات من شأنها الحفاظ على الطابع التراثي والثقافي 
  .الفلسطيني لألماكن ذات الرمزية الخاصة للشعب الفلسطيني

جمهورية مصر الشقيقة قيادًة وشعباً بإعادة انتخابها لعضوية المجلس  وتقدم المجلس بالتهنئة إلى 
واعتبر المجلس أن هذه النتيجة . 2021ألربعة أعوام إضافية حتى العام " اليونسكو"التنفيذي لمنظمة 

بمصر ومكانتها على الساحة الدولية وبدورها المميز على الصعيد  تدل على ثقة المجتمع الدولي 
  .الثقافي

ا هنأ نقابتي المحاسبين الفلسطينيين، والعاملين في المطاعم والشركات السياحية على انتخاب كم 
فلسطين لتمثيل الشرق األوسط والوطن العربي في األمانة العامة للمؤتمر العالمي للشباب النقابي 

 ، والذي عقد في العاصمة اإليطالية روما، وبما يعزز حضور فلسطين"WFTU" التابع التحاد
  .ويرفع اسمها عالياً، كدولة فاعلة في مختلف المحافل الدولية

وتوجه بالتهنئة من أبناء شعبنا في الوطن والشتات بمناسبة حلول ذكرى إعالن االستقالل، معرباً عن  
أمنياته بأن يعيد اهللا علينا هذه الذكرى، وقد تحققت أماني شعبنا وتطلعاته في نيل حريته واستقالله، 

وعاصمتها القدس  1967امة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وتجسيد إق
  .عطلة رسمية 15/11/2017الشرقية، وقرر المجلس بهذه المناسبة اعتبار يوم غد األربعاء الموافق 

وعلى صعيٍد آخر، صادق المجلس على آلية العمل بالتعويضات الزراعية واستمارة حصر األضرار،  
ح وتنظيم أنشطة وإجراءات عمليات التعويض على المزارعين واألعمال والمنشآت الزراعية عن إليضا 

األضرار والخسائر الزراعية التي تصاحب الكوارث والحوادث الناجمة عن المخاطر الطبيعية أو 
ن األزمات السياسية بهدف تأكيد توجيه التعويضات الزراعية نحو المحافظة على مصادر دخل المزارعي

وفرص عملهم، خاصة صغار المزارعين، من خالل المساعدة على التعافي من األضرار التي تلحق 
بأعمالهم ومنشآتهم الزراعية واستئناف أعمالهم، وتأكيد فعالية عملية التعويض من خالل مساعدة أكبر 
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زارع وفرص قدر ممكن من األعمال الزراعية على التعافي من األضرار األكثر تأثيراً على دخل الم
العمل المتاحة في القطاع الزراعي، وضمان انتهاج الشفافية في أنشطة التعويض التي يقوم بها 

  .الصندوق، وضمان تحقيق أكبر درجة من العدالة في التعويض بين المزارعين

م، والتنسيب به 2017وصادق على مشروع قرار بقانون الهيئة القضائية لقوى األمن الفلسطيني لسنة  
  .ى السيد الرئيس إلصداره حسب األصولإل

وقرر المجلس إحالة مشروع نظام إدارة النفايات الخطرة، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وإبداء  
المالحظات بشأنه، تمهيدًا لعرضه على جلسة مجلس الوزراء واتخاذ المقتضى القانوني المناسب 

  .بشأنه في جلسة مقبلة

  

  صدر قرارا نهائياً بأحقية كهرباء القدس تزويد الشيخ جراح بالتيار الكهربائيت" العليا اإلسرائيلية"
 

أكد مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري اليوم  -وفا 2017-11- 14القدس 
الثالثاء، أن المحكمة العليا اإلسرائيلية أصدرت أمراً قضائياً قاطعاً ونهائياً يقضي بأحقية استمرار شركة  

 .كهرباء محافظة القدس بتزويد منطقة الشيخ جراح في مدينة القدس بخدمة التيار الكهربائي

وأضاف العمري أنه خالل جلسة المداوالت التي عقدت بين فريق محامي الشركة وقضاة المحكمة 
العليا اإلسرائيلية، أقرت المحكمة أن منطقة الشيخ جراح هي منطقة تتبع لشركة كهرباء محافظة 

دس، إضافة إلى أحقية شركة كهرباء محافظة القدس في تزويدها بخدمة التيار الكهربائي، وال يجوز الق
  .لكهرباء اسرائيل تزويد أي مشتركين داخلها

وأوضح أنه من الناحية القانونية ال يحق ألي مشترك أو أية جهة داخل مناطق امتياز الشركة التوجه إلى  
التيار الكهربائي، مشيراً إلى أن قرار المحكمة اإلسرائيلية العليا كهرباء إسرائيل للحصول على خدمة 

جاء بموجب االمتياز القانوني الذي تمتلكه كهرباء القدس في المدينة المقدسة منذ سنوات طويلة 
  .والذي يعزز أحقيتها في تزويد خدمة التيار الكهربائي للمواطنين في مدينة القدس

يأتي في إطار اهتمام الشركة بصون مقدراتها والحفاظ على مكتسباتها وبين العمري أن قرار المحكمة 
المالية والقانونية واستمرار تقديم الخدمات الكهربائية للمواطنين في مدينة القدس، وخاصة في ظل 
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معركة الوجود التي يخوضها المقدسيون والمحاوالت اإلسرائيلية المتواصلة لالنقضاض على الشركة 
  .بما فيها مصادرة امتيازها في المدينة المقدسة وخصوصاً في البلدة القديمة منها والسيطرة عليها

يذكر أن المحكمة العليا اإلسرائيلية كانت أصدرت في وقت سابق من هذا العام أمراً قضائياً مؤقتا  
يقضي بأحقية استمرار شركة كهرباء محافظة القدس في تزويد منطقة الشيخ جراح بخدمة التيار 

هربائي إلى حين البت في القضية بشكل نهائي بعد رفضها لاللتماس الذي تقدم به المستوطنون الك
  .حول حصولهم على خدمة التيار الكهربائي من كهرباء إسرائيل

  

 االحتالل يعتقل أربعة قاصرين من سلوان في القدس
   

ثالثاء، أربعة أطفال اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم ال -وفا 2017-11- 14القدس 
قاصرين من بلدة سلوان جنوب المسجد االقصى، وحّولتهم الى مراكز توقيف وتحقيق في مدينة 

  .القدس

الحارة /وقال مراسلنا إن االحتالل اعتقل الطفل مهدي موسى قراعين، بعد دهم منزله بحي بطن الهوى
  .الوسطى ببلدة سلوان

لمراسلنا في القدس إن االحتالل اقتحم منزلها بوحشية قبل أن " أم أنس"وذكرت والدة الطفل مهدي 
  .يعتقل نجلها مهدي، الذي تم اقتياده الى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة

محمد زيتون، وقصي وُعدي الرجبي وتم اقتياهم الى مراكز تحقيق في : كما اعتقل االحتالل األطفال
  .المدينة المقدسة

بطن الهوى يشهد مواجهات واحتكاكات يومية بين السكان من جهة، والمستوطنين ُيشار إلى أن حي 
وُحّراسهم وقوات االحتالل من جهة ثانية بعد وضع االحتالل يده على العديد من المنازل في الحي 

  .وتحويلها الى بؤٍر استيطانية متطرفة في قلب الحي
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 دةاالحتالل يخرج ُمصليا من األقصى وسط اقتحامات جدي
   

أوقفت قوات االحتالل، اليوم الثالثاء، شاباً داخل المسجد األقصى  -وفا 2017-11- 14القدس 
  .المبارك، وأخضعته لتفتيش استفزازي قبل أن تخرجه من المسجد المبارك دون معرفة األسباب

من  مستوطنا اقتحموا المسجد األقصى من باب المغاربة في الفترة الصباحية 85وقال مراسلنا، إن 
  .اليوم، بحراسة مشددة من قوات االحتالل

ونفذ المستوطنون جوالت استكشافية استفزازية في المسجد وسط محاوالت مشبوهة إلقامة طقوس 
  .وشعائر تلمودية فيه

  

 أوقاف القدس تتفقد األراضي الوقفية والمقامات في مخماس
   

اليوم الثالثاء، األراضي الوقفية تفقدت مديرية أوقاف شؤون القدس  -وفا 2017-11- 14القدس 
والمقامات والبنايات الوقفية في قرية مخماس شمال شرق القدس، وذلك من أجل والوقوف على ما 

تحتاجه من عمل استثماري يعود بالنفع والفائدة، وكذلك في إطار االستمرارية في تفقد المقامات 
  .والبنيات الوقفية وتحديث بياناتها

اف شؤون القدس الشيخ ابراهيم زعاترة خالل الجولة التي رافقه خاللها نائب وقال مدير عام أوق
محافظ القدس عبداهللا صيام، ورئيس مجلس محلي مخماس سمير كنعان، إن الوقف بأراضيه يعاني من 

التي تعصف باألوقاف االسالمية من مصادرة وتهويد   االحتالل وغطرسته وسيطرته ومحاوالته العديدة
أن االحتالل ال يدخر جهدا في مصادرة األرض وحصار شعبنا، ناهيك عن ممارساته بحق ومالحقة، و 

  . المسجد االقصى والمقدسات

وأكد أهمية تطوير واستثمار األمالك الوقفية من أجل دعم صمود الفلسطينيين على أرضهم، موضحا  
يادتها من خالل مشاريع أن األوقاف تعمل جاهدة وبكل إمكاناتها من أجل استثمار هذه األراضي وز 

  . مستدامة ذات بعد تنموي على أسس علمية لتحقق أكبر عائد مالي
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وبين أن األوقاف على استعداد تام للتعاون مع جميع القطاعات من أجل تحقيق ما يمكن تحقيقه من 
  .مكاسب سواء من خالل التعاون مع القطاع الحكومي أو القطاع الخاص

  

  على وسام فرنسيرئيس فرنسا يمنح مقدسية أ
 

منح الرئيس الفرنسي، بقراٍر جمهورٍي عبر ممثله في فلسطين القنصل الفرنسي العام في القدس 
لشؤون القدس ووزيرة االتصاالت  جامعة القدس المحتلة بيار كوشار، أمس الثالثاء، نائب رئيس

الشرف الوطني الفرنسي برتبة "وتكنولوجيا المعلومات السابقة، المقدسية صفاء ناصر الدين، وسام 
 .، وهو أعلى وسام تقدمه الجمهورية الفرنسية بقرار رئاسي"فارس

ويأتي التكريم تقديرا لمنجزات ناصر الدين في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ودعم الريادة 
والشباب واإلبداع ودورها الرائد والمتميز بتعزيز العالقات الفرنسية الفلسطينية في المجاالت 

والتكنولوجية وتواصلها وتفاعلها الداعم مع مختلف المؤسسات والفعاليات االقتصادية والثقافية 
 .فرنسا المرتبطة بجمهورية

أبو  بلدة وقدم القنصل الفرنسي الوسام في حفل خاص نُظِّم في حرم جامعة القدس الرئيس في
جنوب شرق القدس المحتلة، بحضور العديد من الشخصيات السياسية واالعتبارية واألكاديمية  ديس

 .واالقتصادية

الجامعة، العالقات الفرنسية الفلسطينية  من جانبه، ثمن حسن الدويك في كلمته نيابة عن رئيس
 .التاريخية، معتبرا منح ناصر الدين هذا الوسام وساما لفلسطين

وعبر عن فخر الجامعة بها، معتبرا هذا الحضور الحاشد والمتميز دليال على االحتفاء بابنة القدس 
  .وخريجة جامعة القدس ونائب رئيس الجامعة التي تحظى باالحترام والتقدير
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  يؤكد رفضه تبريرات ببيع أراضي البطريركية لالحتالل" المجلس األرثوذكسي"
 

البطريركية وفلسطين رفضه الكامل لكافة تبريرات  األردن في" المجلس المركزي األرثوذكسي"أكد 
كافة األراضي في أرجاء "فيما يتعلق ببيع أراضي البطريركية في فلسطين لالحتالل الصهيوني، معتبرا 

البطريركية في األردن وفلسطين التاريخية هي وحدة واحدة وجميعها وقف ال يحق ألي كان التصرف 
 ."بها

عات التي تمت بما فيها كل الصفقات والبيو "وأكد بيان صدر عن المجلس األرثوذكسي على أن 
صفقات باطله ألن ذلك يتسبب   ..صفقات رحافيا والقدس والطالبية وقيسارية وطبريا ويافا وغيرها 

 .حسب البيان". في فقدان األراضي وتهجير المسيحيين من القدس، وهذا ما يريدوه الصهاينة

أول من أمس  عمان عقب اجتماع كنسي عقد في" المجلس المركزي األرثوذكسي"وصدر بيان 
بحضور كٍل من رئيس المجلس المركزي ورئيس الجمعية األرثوذكسية، ورؤساء المؤسسات 

تطورات مناقشة ورصد ال"األرثوذكسية الوطنية وأعضاء المجلس المركزي المتواجدين في األردن، لـ
في فلسطين، وآخرها البيوعات وصفقات العار مع .. التي تعصف بالبطريركية األرثوذكسية المقدسية 

، وتساهم "اإلسرائيلي"الكيان الصهيوني ومؤسساته وشركاته االستيطانية التي تصب في مصلحة العدو 
سة وتتسبب في في مساعدة الكيان الصهيوني على تحقيق حلمه األزلي في تهويد األراضي المقد

الكبير بتفريغ المشرق " إسرائيل"تهجير وطرد العرب المسيحيين من فلسطين تمهيداً لتنفيذ مخطط 
 ."العربي من مسيحييه والسطو على التاريخ والحضارة

في األردن وفلسطين، انه يسعى من أجل إلغاء مشروع " المجلس المركزي األرثوذكسي"وقال بيان 
، وإفشال "إسرائيل"لمقترح، والذي يقضي بمصادرة أراضي الكنائس لصالح ا" اإلسرائيلي"القانون 

في " ميدان عمر بن الخطاب"محاوالت الجمعيات االستيطانية الرامية لالستيالء على عقارات 
بالقدس القديمة، بما في ذلك العمل على استئناف الحكم القضائي الجائر الذي صدر  الخليل باب

 .بهذا الخصوص المستوطنين لصالح

اطلع على التفاصيل القانونية لصفقة أرض باب الخليل "وذكسي وبحسب البيان، فإن المجلس األرث
، بتهاون وتواطؤ البطريركية وعدم احترافية "اإلسرائيلية"داخل القدس والقضية المطروحة أمام المحاكم 

 "."اإلسرائيلية"إدارة الملف القانوني الخطير والوطني بامتياز داخل المحاكم 
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إننا نُتابع بكّل حرٍص ونرصد محاوالت التشويه والتعنت التي ”: ونقل البيان عن المجتمعين قولهم
يمارسها البطريرك والتي َتطال تحرك أبناء الرعية العربية األرثوذكسّية في األردن وفلسطين، باعتباره 

يمارس السياسة العنصرية التي تَتبعها البطريركية ِتجاه أبناء الرعّية العربّية األرثوذكسّية التي تُنادي 
 ."اإلصالح والعدالة والحفاظ على األوقاف والمقدساتب

كافة المؤمنين من أبناء الكنيسة األرثوذكسية المقدسية في األردن وفلسطين وكافة "البيان   ودعا
المؤسسات والفعاليات األرثوذكسية والشباب العربي األرثوذكسي وكل أبناء الوطن، لإللتفاف ودعم 

 ."ريخية للعرب األرثوذكس غير القابلة للتصرفمطالبنا العادلة والحقوق التا

عن تقديرهم للدور التاريخي والمستمر الذي يقوم به في الرعاية والحفاظ "وأعرب المجتمعون 
ة واإلسالمية داخل القدس، كما ويؤيدون المواقف الحازمة للملك والدولة المسيحي المقدسات على

  ."األردنية بكافة مؤسساتها في رفض صفقة باب الخليل
 

  مركز حقوقي يكشف عن أحكام قاسية بحق أسيرات مقدسيات
 

للدراسات إن سلطات االحتالل صعدت االعتقاالت بشكل كبير بحق  فلسطين أسرى قال مركز
، كما أصدرت محاكم االحتالل أحكاما قاسية، ذات طبيعة األقصىالفلسطينيات منذ اندالع هبة

 .انتقامية بحق النساء األسيرات في سجونه

عاما تصدر أحكاما  11 وأوضح المركز في بيان له أن محاكم االحتالل وألول مرة منذ ما يزيد على
 .األسيرات الفلسطينيات انتقامية رادعة بحق

لتهمه واحدة، ، وامقدسيات تزيد على عشر سنوات، بينهن ثالث أسيرات بحق ستوصدرت أحكام 
 .خالل العامين األخيرين مستوطنين وهي تنفيذ عمليات طعن ضد جنود أو

صور  من) ماعشرون عا(فقد أصدر االحتالل حكما بسجن الطالبة الجامعية شروق صالح دويات 
، بعد أن أطلق 2015تشرين الثاني /أكتوبر بالقدس، التي اعتقلت في السابع من باهر
 .النار أثناء محاولتها الدفاع عن نفسها حين تعمد المستوطن نزع حجابها مستوطن عليها

شهرا كامال تحت حراسة ( القدس غربي(وقال المركز إن شروق مكثت في مستشفى هداسا بعين كارم 
 .عمليات جراحيةمشددة، وكانت مقيدة طوال الوقت في السرير وأجريت لها عدة 
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وقبل أن تتعافى بشكل كامل، نقلها االحتالل إلى سجن هشارون للنساء، وأصدرت 
 16بالسجن  االحتالل المركزية بالقدس بعد عام ونصف العام من اعتقالها حكما قاسياً  محكمة بحقها
 .عاماً 

عاما، بعد أن  11، فقد صدر حكم بسجنها )عاما 32(أما األسيرة المقدسية إسراء رياض جعباص 
 .وجه االحتالل لها االتهام بمحاولة تنفيذ عملية على حاجز الزعيم

بعد أن أطلق جنود االحتالل النار على سيارتها، مما  2015تشرين الثاني / أكتوبر 11واعتقلت في 
إلى انفجار أسطوانة غاز كانت بداخلها، وأصيبت بحروق شديدة وبترت ثمانية من أصابعها،  أدى

 .وكانت حالتها خطيرة

، وصدر بحقها حكم بالسجن )عاما 16(أما األسيرة المقدسية الثالثة فهي ملك محمد يوسف سلمان 
حجة محاولة ، ب2016شباط / فبراير الفعلي عشر سنوات، وكانت اعتقلت بتاريخ التاسع من

 .لجندي في منطقة باب العمود بمدينة القدس المحتلة عملية طعن تنفيذ

دينة كفر قاسم بالداخل من م) عاًما 24(واألسيرات الثالث األخريات فهن شاتيال سليمان أبو عيادة 
 .عاما 16المحتل، وأصدرت المحكمة حكما بالسجن الفعلي 

 23(عاما بحق األسيرة ميسون موسى الجبالي  15كما أصدرت محاكم االحتالل حكما بالسجن 
 .من محافظة بيت لحم، بعد أن أدانها بطعن مجندة وإصابتها بجراح) عاما

، )عاما 18(نصف العام بحق األسيرة نورهان إبراهيم عواد عاما و  13وحكم االحتالل بالسجن الفعلي 
 .ووجه لها االحتالل تهمه تنفيذ عملية طعن

وطالب مركز أسرى فلسطين المؤسسات الحقوقية بالقيام بمسؤولياتها وحماية النساء الفلسطينيات من 
  .ون مبررجرائم االحتالل، ووقف استهدافهن بإطالق النار واالعتقال واألحكام القاسية بد
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  خبير مقدسي يحذر من حرب ديموغرافية متسارعة في القدس
 

ناجح بكيرات من حرب ديموغرافية . للوقف والتراث د األقصى رئيس أكاديمية حذر الخبير المقدسي
 .تشنها سلطات االحتالل في القدس متسارعة

انه بات من الواضح أن سياسات االحتالل تجاه مدينة القدس "وقال، في تصريحات صحفية 
، الفتاً إلى أنه وبعد أحداث باب األسباط زادت "تستهدف تفريغها ومحاولة فرض واقع جيد فيها

 ."حرب البوابات االلكترونية"بعد هزيمتهم في  المقدسيين الهجمة بشكل أكبر على

بكيرات على أن هدف االحتالل االن لم يعد تفريغ المدينة وزيادة وتيرة البناء االستيطاني . وشّدد د
اإلنسان المقدسي، من خالل استهداف وجوه وحياته وحسب، بل الهدف تعَداه إلى استهداف 

 ."إن أردت أن تدّمر إنسانا فاهدم بيته"ونفسيته، مستشهدا بالرأي القائل بأنك 

وأشار إلى وجود حرب ديموغرافية حقيقية يشنها االحتالل من خالل تقليص أعداد المقدسيين، مؤكدا 
التي  2020في ذات السياق إلى الخطة  بأن هذه الحرب تتسارع بشكل كبير ووفق مخطط، الفتاً 

من سكان المدينة فقط ضمن خطة تهويد القدس % 20تستهدف جعل عدد المقدسيين تقريبا 
 .الكبرى

أنه وبمقابل الهدم القائم : "وأوضح أن المحور األخطر في حرب االحتالل في مدينة القدس يتمثل في
تعلو في المدينة وألول مرة بهذا " اإلسرائيلية" ، مشيرا إلى أن األبراج"تجري عملية إحالل للبنيان

 .الشكل، بحيث وصل علوها إلى ثالثين طابق

حارة كاملة ومسجد خديجة في حي  هدم وبسؤال حول األخبار التي تحدثت حول نية االحتالل
إنه لم يعد هناك شيء مقدس عند االحتالل وُيحترم : بكيرات. القدس المحتلة، قال دالمطار شمال 

" ، وبالتالي لم يعد هناك أية خطوط حمراء على اإلطالق"وأصبح كل شيء معرض للدمار والخراب
 ."هجمة غير مسبوقة"واصفا األمر بأنه 

اته، األمر الذي يعيد للذاكرة وأكد على أن ما يحصل فعليا هو استهداف لإلنسان المقدسي في مقدس
قضية محو الوجود الذي تم في كثير من القضايا، خاصًة المتعلقة بمحو الوجود العربي في كثير من 

 .القرى
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تجاه ما يجري من تصاعد عمليات الهدم ،  وناشد بكيرات الجميع بالتحرك، للدفاع عن مدينة القدس 
ا يحصل، في خطوة حقيقية نحو لجم االحتالل عّما تجاه م  مؤكدا على ضرورة وجود ردود فعل قوية

في  انتهاكات يقوم به، ومتسائال في ذات الوقت حول دور منظمات حقوق اإلنسان تجاه ما يجري من
 .مدينة القدس

  

  ألف طفل مقدسي تحت خط الفقر 95
  
  

 - على مدار يومين الكويت الذي استضافته-الفلسطيني  الطفل كشف المؤتمر الدولي حول معاناة
 .المحتلة وحدها القدس في الفقر ألف طفل فلسطيني يعيشون تحت خط 95عن وجود 

ألف فلسطيني في القدس تحت خط الفقر، بينما بلغ  350من نحو % 80حيث يعيش أكثر من 
 .المدارس في القدس هذا العام نحو تسعين ألفا طالب عدد

بوتيرة  حقوق الطفل اتفاقية االحتالل لـ انتهاكات -اختتم أعماله أمس االثنينالذي -وأبرز المؤتمر 
 .متواصلة، وحرمانهم من أبسط حقوقهم

الرابعة إلى القيام  جنيف الذي دعا الدول األطراف باتفاقية" إعالن الكويت"وصدر عن المؤتمر 
، بما في ذلك مقاطعتها ومحاسبة المسؤولين "إسرائيل "بمسؤوليتها وتطبيق عقوبات على

 .عن انتهاكات حقوق الطفل باألجهزة القضائية المحلية للدول األعضاء" اإلسرائيليين"

ودعا المشاركون في المؤتمر المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق بشأن البالغات 
  .المحكمة الجنائية الدولية فلسطين، وفق آليات عمل المقدمة من
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  الذي سهل صفقات البيع المشبوهة في القدس األب مسلم يطالب بإقالة بطريرك الروم
 

الالتين  كنيسة وراعى المقدسات قال األب مانويل مسلم عضو الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة
السابق، أن ما يحدث في القدس يستوجب المتابعة الجدية والتدخل الفوري من  غزة في
 .والسلطة الفلسطينية لوقف صفقات البيع األردن قبل

أنه يجب وقف بيع األراضي والممتلكات المقدسية، : وأضاف مسلم، في تصريحات صحفية
والمملكة األردنية الهاشمية، ألنها هي الوصّية فعلياً والمخولة للحفاظ السلطة الفلسطينية بمساعدة

 .قاف وممتلكات القدسوالدفاع عن أو 

إلى ضرورة إقالة بطريرك الروم، ألنه هو من يساعد في تسهيل صفقات البيع  ولفت األب مسلم
 ."اإلسرائيلية"المشبوهة للجهات األجنبية و

وطالب السلطة الفلسطينية واألردن بإقالة البطريرك، وإنشاء نظام مشترك مع األوقاف االسالمية باسم 
اإلسالمية المسيحية، لتقوم بكافة األعمال المتعلقة بأوقاف القدس، وحتى ال ينفرد الشؤون الدينية 

 .فيها أي أجنبي بالبيع أو الشراء

المسيحيون في فلسطين ضعفاء، وبحاجة لتدخل من السلطة الفلسطينية، ألن هناك تغير كبير : "وقال
يع والشراء، لتخلق وضعاً يجرى على الساحة الفلسطينية، ويجب أن تتدخل للحد من صفقات الب

 ."يكون فيه نظرة خاصة، لتتحكم باألوقاف واألراضي في القدس، وتتابع األمر عن كثب

وأكد األب مسلم، أن وقف الصفقات يحتاج لبطريرك أمين محب ألرضه، وال يفرط بأي شبر من 
سات المسيحية بذلك نكون قد وصلنا للهدف المنشود للحفاظ على المقد"فلسطين وأموالها، مضيفاً 

  ."واإلسالمية
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  الكشف عن صفقة جديدة لتسريب قطعة أرض تعود ملكيتها للبطريركية في القدس
 

صفقة جديدة تم خاللها وفلسطين،  األردن كشف أعضاء في المجلس المركزي األرثوذكسي في
تسريب قطعة أرض تعود ملكيتها لبطريركية الروم االرثوذكس، في أراضي حي الشيخ جراح وسط 

 .القدس، لشركة أجنبية مرتبطة بشركات استيطانية يهودية

وقال عدي بجالي، عضو المجلس المركزي االرثوذكسي في األراضي المقدسة، إن البطريركية سّربت 
متراً مربعاً في حي الشيخ جراح، حوض رقم  685للبطريريكة تزيد مساحتها عن  قطعة ارض مملوكة

 .لشركة كورنتي المملوكة في جزر العذراء البريطانية 4قسيمة رقم /  30509

وأضاف بجالي، في تصريحات صحفية، أن عملية البيع جاءت على مراحل من خالل الوثائق التي 
وبعدها بأشهر تم عقد اتفاقية  6/9/2009بتاريخ حصلنا عليها، بدأت بتأجير بمفتاحية 

ألف دوالر، وبموجب  200عاماً مقابل دفع  99لنفس االرض لمدة  22/10/2010بتاريخ "تحكير"
عاماً ثانية، وفي  99من االتفاق، يحق لشركة كورنتي التمديد لمدة اضافية لفترة  1بند  -مرفق ب 

نقل ملكية االرض عن طريق اتفاقية بيع ) الطابو(تم إبالغ دائرة تسجيل االراضي  3/12/2013
الف دوالر، وهو مبلغ اقل من ثلث  200لألرض وتحويل الملكية بالكامل لشركة كورنتي بمبلغ 

 .قيمتها الحقيقية

ال يوجد اي مبرر : "وعن مبررات استمرار عقد مثل هذه الصفقات وبيع امالك البطريركية قال بجالي
أخالقي، وهذه الصفقات تعقد من أجل سرقة األمالك واألوقاف األرثوذكسية، أرض مالي أو قانوني أو 

في الشيخ جراح مشرفة على البلدة القديمة في موقع استراتيجي تباع بهذا المبلغ البخس غير معقول، 
ولماذا البيع من األساس؟ والمثير لالستغراب التدرج في العملية بسلسلة اتفاقيات من إيجار محمي 

تحكير ثم البيع والبطريركية تتكفل بتكاليف الترخيص للبناء على االرض والضرائب، لبناء عمارة  الى
 ."من ثالثة طوابق على األرض لماذا؟ وكل ذلك مثبت بالوثائق وبختم البطريركية

وأوضح بجالي أن الشركة األجنبية تعاقدت مع البطريركية بحسب المستندات والوثائق الرسمية التي 
اتفاقية لعقارات وأراٍض، منها أرض في منطقة الملك داود اشترتها الشركة  ١٢عليها بـ حصلنا

مليون شيكل لشركات استيطانية، مؤكداً  ٤٢ماليين شيكل، وبعد أقل مع عامين باعتها بـ٩بـ) كورنتي(
فيتها أن هذه الصفقات سرقة في وضح النهار، مشيراً الى أن أمالك البطريركية األرثوذكسية يجري تص
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وبيعها للمستوطنين بطريقة ممنهجة، وبأسعار بخسة في القدس والناصرة والطالبية وسلوان وفي كل 
 ."ارجاء فلسطين التاريخية ودون ان تتحرك الجهات الرسمية

، ١٩٤٨وقال إن هذه الصفقات ليس كما يدعي البعض أنها في أراضي الداخل المحتل منذ العام 
مع اننا ال نفرق بين اراضينا وأوقافنا في االراضي المقدسة كل  ١٩٦٧عام وإنما في األراضي المحتلة 

االراضي الفلسطينية، مشيراً الى أن صفقات البيع تتم في كافة المناطق من الطالبية لرحافيا الى ابو 
 .طور وسلوان والبلدة القديمة والشيخ جراح مع شديد األسف

دونماً من اراضي البطريركية  ٧١مار الياس التي تبلغ وأضاف بجالي انه في صفقة تسريب اراضي دير 
لتغيير تصنيف االرض " إسرائيلية"، تحججت البطريركية أنها أعطت االرض لشركة يسارية ٢٠٠٩عام 

من منطقة خضراء ممنوع البناء فيها لتنظيمها ورفع نسبة البناء فيها وإقامة إسكان لألزواج الشابة من 
خالل المستندات والوثائق تبين لنا قبل االتفاق ان البطريركية حصلت على  الشبيبية االرثوذكسية، من

" اإلسرائيلية) "شاس(معروف من قيادات حركة " إسرائيلي"ماليين دوالر من مسؤول  ٣قرض بقيمة 
الشرقية، وهو احد المسؤولين في بلدية القدس بفائدة من السوق السوداء وال نعلم كيف يحدث 

 .ذلك؟

واالردن التدخل لوقف  السلطة الفلسطينية كافة القيادات والمسؤولين والمختصين فيودعا بجالي  
ات المشبوهة، وقال إن هذه القضية ال تتعلق بأمالك الروم االرثوذكس فقط، هذه الممارسات والصفق

 ."بل قضية وطن وقضية تهم كافة ابناء شعبنا، والبد من التحرك قبل فوات األوان

، أي بعد أن وقع ٢٠١٣وأضاف بجالي إن تسريب وبيع األرض في الشيخ جراح تم في العام 
م القيادة الفلسطينية والحكومة االردنية بإلغاء ووقف صفقات البطريرك ثيوفولوس على تعهد رسمي أما

وغيرها ما يدل على انه  الخليل البيع في كل مكان والعمل على استعادة االمالك التي سربت في باب
 .هداته لألردن والسلطة الفلسطينيةال يلتزم بتع

وأوضح بجالي أن الذين يتحدثون عن تصويب األوضاع في البطريركية واستعادة األمالك واألوقاف 
األرثوذكسية تجاهلوا الواقع، وما يتم تسريبه بشكل منهجي، فعلى سبيل المثال، االراضي في مار 

وحدة استيطانية ١٥٠٠منها متنزه وأكثر من الياس التي سيقام عليها ثالثة فنادق ضخمة وحدائق وض
ستفصل بيت لحم عن القدس، وتفصل بيت صفافا عن محيطها، وتشكل ) جفعات همتوس(مستوطنة 

 .جدارا استيطانيا ضخما يضرب المنطقة سياسياً واقتصادياً 
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ولفت الى أن هذه المستوطنة ستضرب اقتصاد بيت لحم وبيت جاال وبيت ساحور سياحياً بتخطيط 
 ."إسرائيل"منهجية وبتواطؤ مع بلدية وحكومة و 

هذه الصفقات تأتي في وقت ومناطق حساسة تغلق الدائرة إذا ربطناها في ما حصلنا : "وتساءل بجالي
عليه من وثائق ومستندات تتعلق بصفقة باب الخليل تثير مئات االسئلة وتلقي بها أمام اللجنة الرئاسية 

المصيبة ماذا فعلتم ؟ وهل يعقل أن يكون محامي اللجنة الرئاسية هو عاماً على تلك الصفقة  ١٢بعد 
 ."نفسة محامي للبطريركية

ووصف بجالي بيان البطريركية امس بأنه جاء لذر الرماد في العيون، وقال إن هناك أطرافا لألسف 
ة من تصدق ادعاءات البطريركية، فصفقة باب الخليل وساحة عمر ليستا فندقين ومنزًال، بل سلسل

العقارات الحساسة واالستراتيجية التي تجسد حجم المصيبة والمؤامرة على أوقافنا وعقاراتنا في كل 
أرجاء القدس وفلسطين، ورئاستها المتمثلة بالبطريرك ثيوفلوس الثالث، وفتحت المجال لبث الفتنة 

  .والظلم في مشهد ترفضه الديانات السماوية والقانون
 

  ئل اإلعالم اإلهتمام بما يحدث في القدسالمطران حنا يناشد وسا
 

كافة وسائل االعالم المحلي والعالمي بضرورة  عطا اهللا حنا ناشد المطران االرثوذكسي المقدسي
االهتمام بما يحدث في مدينة القدس، مؤكداً أن ما يحدث في المدينة المقدسة هو أمر خطير جدا، 

 . وأن االستهداف يطالنا جميعا مسيحيين ومسلمين وال يستثنى من ذلك أحد على االطالق

 .جاءت تصريحاته خالل استقباله في القدس القديمة، اليوم وفداً اعالميا من المانيا

سياسات االحتالل في القدس حولت مدينة السالم الى مدينة صراع وتطرف : ان حناوأضاف المطر 
وعنف وكراهية واستهداف البناء شعبنا الفلسطيني الذين يعتبرون مدينة القدس عاصمتهم وحاضنة أهم 

 .مقدساتهم وتراثهم الروحي واالنساني والوطني

ستهدفون ويعاملون كالغرباء في مدينتهم، كما وأكد أن القدس مدينة مستهدفة، وان الفلسطينيين فيها م
أن مقدساتنا وأوقافنا االسالمية والمسيحية مستهدفة حيث تسعى السلطات االحتاللية لتغيير مالمح 

 . القدس وطمس معالمها وتزوير تاريخها وتهميش الحضور العربي الفلسطيني فيها
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  مستوطًنا وجنديًّا صهيونيًّا يقتحمون المسجد األقصى 88
 

، بحماية "باب المغاربة"من جهة  المسجد األقصى ، اليوم الثالثاء،المستوطنين اقتحم عشرات
 .عسكرية معززة من قبل قوات االحتالل

 
على شكل " باب المغاربة"مستوطنا يهوديا اقتحموا المسجد من  77ووفقا لمصادر محلية فإن 

 .صباح اليوممجموعات متتالية منذ الساعة السابعة وحتى العاشرة من 

 
وأضافت أن مجموعات المستوطنين تجّولت في باحات المسجد، أثناء تأديتهم لطقوس تلمودية قبل 

؛ حيث تجمهروا أمامه وبدأوا بالرقص والغناء في استفزاز واضح "باب السلسلة"مغادرة المسجد من 
 .للمصلين المسلمين

 
، ثالثة عناصر من مخابرات االحتالل، وأوضحت أن من بين ُمقتحمي المسجد ضمن الجولة الصباحية

 .وثمانية من الشرطة

 
ثانية تبدأ ما بعد صالة الظهر، ولمدة  اقتحام ُيشار إلى أن شرطة االحتالل تسمح للمستوطنين بجولة

 .مع العلم بأن االقتحامات تتم بشكل يومي ما عدا الجمعة والسبتساعة كاملة، 

  
 

  -انتهى -


