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  2018/ أبريل/  16   األثنين: التاريخ 

  
  القدس رسالة

 
 القدس مدينة ألخبار يومية نشرة

  والعلوم والثقافة للتربية الفلسطينية الوطنية اللجنة عن تصدر
  

  

  

  عباس يدعو الزعماء العرب لزيارة القدس ويتعبرھا" ً  ".ليست تطبيعا

 جامعة القدس تعقد مؤتمر القدس الدولي الثاني. 

 القدس احتلت األولوية في القمة العربية: سياسيون. 

 مستوطنون يعربدون حول بوابات األقصى. 

 29خادم الحرمين الشريفين يطلق اسم القدس على القمة العربية الـ. 

 للتحقيق غداً  االحتالل يخضع قاصراً : القدس. 

 االحتالل يشن حملة تنكيل جديدة ببلدة العيسوية: القدس. 

 "أحياء وتداھم متاجر في بلدة سلوان تقتحم" بلدية االحتالل. 

 محكمة االحتالل تقرر إبقاء األسير الطفل شادي فراح داخل مركز : القدس

 .األحداث
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  3االحتالل يقرر إبعاد وحبس  ً  .مقدسيين منزليا

 مسيرة للمستوطنين داخل القدس القديمة. 

 القطاع السياحي في القدس من أھم القطاعات: معايعة. 

 القطري ينفذ مشروع تمكين األسر في القدس الھالل األحمر. 

 وميزانية للحكومة األقصى صندوقي القدس ومليون دوالر لدعم  70: الجبير

 .مليون دوالر 20الفلسطينية بـ 

 رجال أعمال فلسطينيون يدعمون اقتصاد القدس. 

 غضب بالقدس تجاه زعماء العرب وقمتھم. 

 سمخطوطات عثمانية تثبت حقوق المسيحيين بالقد. 

 اجتماع لتوحيد النضال الشعبي ضد تسريب األوقاف األرثوذكسية بالقدس . 

 مستوطنتان تحطمان قبراً في مقبرة الرحمة المالصقة لجدار األقصى. 

 وزير داخليتھا" مزاج"سلطات االحتالل تشرعن .. سحب ھوية المقدسيين.  
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ً ليست تط"عباس يدعو الزعماء العرب لزيارة القدس ويتعبرھا    "بيعا

  
 15/4/2018 – ٤٨عرب 

دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، القادة العرب إلى زيارة القدس والمسجد األقصى، وطلب منھم 

توجيه الدعوة لزيارة القدس، معتبًرا أن مثل ھذه الزيارات ليست تطبيًعا، معلاًل ذلك بأن زيارة السجين 

 .ھي ليست زيارة للسجان

الدولية للتطبيع، وأن كل من يريد زيارة القدس عن طريق الضفة الغربية عليه وتجاھل عباس المعايير 

الحصول على الموافقة اإلجرائية والسياسية واألمنية من إسرائيل، وضرورة المرور من الحواجز 

 .العسكرية التي تنصبھا إسرائيل، أو من المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

اس خالل خطابه في القمة العربية المنعقدة، اليوم األحد، في منطقة الظھران في وجاءت دعوات عب

 250، ومنحت خاللھا السعودية األوقاف في القدس مبلغ "قمة القدس"السعودية، والتي أطلق عليھا اسم 

 .مليون دوالر 50مبلغ ) أونروا(مليون دوالر، ومنحت كذلك وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

وخالل كلمته، طلب من زعماء الدول العربية الحاضرة إلى تبني ودعم خطة السالم التي طرحھا في 

فبراير الماضي، والتي تستند إلى المبادرة العربية، وتشمل / جلسة مجلس األمن الدولي في شھر شباط

في األمم المتحدة، قبول دولة فلسطين عضًوا كاماًل "وعلى أثره يتم  2018عقد مؤتمر دولي للسالم عام 

وتشكيل آلية دولية متعددة األطراف، لرعاية مفاوضات جادة تلتزم بقرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ ما 

 ."يتفق عليه ضمن فترٍة زمنية محددة، بضمانات تنفيذ أكيدة، وتطبيق المبادرة العربية كما اعتمدت

وانين الدولية، بقرارھا اعتبار القدس عاصمة وأشار عباس إلى أن اإلدارة األميركية الحالية خرقت الق

إلسرائيل، وجعلت من نفسھا طرفًا في الصراع وليست وسيطًا منفرًدا لحله، ما جعل الحديث عن خطة 

 .سالم أميركية أمًرا غير ذي مصداقية

لم يرفض المفاوضات يوًما، واستجاب لجميع المبادرات التي قدمت، "وشدد على أن الجانب الفلسطيني 

وعمل مع الرباعية الدولية وجميع اإلدارات األميركية المتعاقبة وصواًل لإلدارة الحالية، والتقينا مع 

الرئيس ترامب عدة مرات، وانتظرنا أن تقدم خطتھا للسالم، إال أن قراراتھا األخيرة شكلت انتكاسة 

 ."كبرى، رفضتھا غالبية دول العالم
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صفًا واحًدا للحيلولة دون وصول إسرائيل إلى عضوية مجلس "وطلب من الدول العربية كاملة أن تقف 

دولة ال تحترم مجلس األمن، وال تحترم الشرعية الدولية، وتريد "، وقال إن "األمن، ألنھا ال تستحق ذلك

 ."أن تنصب نفسھا على منصة مجلس األمن، ھذا ال يجوز

متھًما الحركة في قطاع غزة ولم يغفل عباس التحريض على حركة حماس والتطرق إلى المصالحة، 

بتعطيلھا المصالحة رغم تسليمه إدارة القطاع والمعابر وملفات أخرى لحكومة الوفاق الفلسطينية التي 

، وقال إن تريد استالم كامل الملفات، ومن ضمنھا سالح المقاومة، وأنه  غما أن "يترأسھا رامي الحمد 

 ."تستلم الحكومة كل شيء وإما ال

 
 

  قدس تعقد مؤتمر القدس الدولي الثانيجامعة ال
  

  وفا 2018-4-15قدس عاصمة فلسطين ال

: عقدت جامعة القدس في حرمھا بالمدينة المقدسة، اليوم األحد، مؤتمر القدس الدولي الثاني بعنوان
، بحضور شخصيات دبلوماسية وسياسية ومجتمعية ودينية، ومؤسسات أھلية مقدسية "القدس والمستقبل"

 .ودولية

وشدد مدير عام مركز دراسات القدس أرنان بشير، في كلمته خالل افتتاح المؤتمر الذي عقد تحت رعاية 
رئيس الجامعة عماد أبو كشك، على الدور األكاديمي الذي تقوم عليه جامعة القدس، وعلى وجود مركز 

ة، وتأكيد للھوية العربية دراسات القدس في قلب البلدة القديمة وداخل أسوارھا، لتثبيت الرواية الفلسطيني
  .الفلسطينية للمدينة المقدسة

وتحدثت نائب رئيس جامعة القدس لشؤون القدس صفاء ناصر الدين، حول السياسة التي اتبعتھا جامعة 
القدس واستراتيجية العمل في المدينة المقدسة، ومن أجل القدس وقضايا المقدسيين، وفق خطط مدروسة 

  .بدقّة وإحكام

الجامعة لم تأُل جھًدا في تطوير البرامج األكاديمية لخدمة مجتمع القدس، فقد تم مؤخًرا إنشاء  وأضافت أن
حاضنة للمشروعات الريادية واإلبداعية، ومقرھا قصر الحمراء في القدس، لتشجيع المبادرات 

  .االقتصادية، وتدريب المبادرين على إعداد المشروعات ودراسات الجدوى

ى عمر يوسف، التي تركزت في مضامينھا على ثالثة مواضيع أساسية، وھي احتالل وأدار الجلسة األول
إرھاب الدولة لدكتورة نادرة شلھوب التي استعرضت خاللھا أساليب " جمالية"و" االصطناعية: "الحواس

  .االستعمار والسلب والتجريد االستعماري من خالل أشكال مختلفة من العنف

ني نور الدين عن التاريخ الحضاري لمدينة القدس في العصور القديمة، أما وفي الورقة الثانية تحدث ھا
  .في الورقة الثالثة فأسھب نظمي الجعبة بالحديث عن اليونسكو والقدس
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أما الجلسة الثانية، فأدارھا ھاني نور الدين، تحدثت خاللھا في الورقة تمارا التميمي عن ھدم المنازل في 
الثانية ناقش خليل التفكجي الصراع الديموغرافي في مدينة القدس، وفي  القدس الشرقية، وفي الورقة

  .الورقة التي تليھا تطرق منير نسيبة للحديث عن تقييد حق إقامة المقدسيين في مدينتھم وتطور المبررات

وفي الورقة األخيرة تحدث راسم خمايسي عن واقع وتحديات التخطيط الحضري الفلسطيني في القدس 
رقته في الكشف وتحليل األيديولوجية التخطيطية اإلسرائيلية، سياساتھا وأدواتھا المستخدمة وتلخصت و

  .تجاه الفلسطينيين المقدسيين إلحاطتھم، وتقطيع وشرذمة أحيائھم والتغلغل االستيطاني في القدس الشرقية

لسطينية واألردنية الموجودة وأدار الجلسة الثالثة منير نسيبة، حيث كانت الورقة األولى بعنوان الوثائق الف
، ألقاھا داود الغول، وتخللھا عرض أرشيف يحتفظ بالوثائق التاريخية الفلسطينية، "أرشيف الدولة"في 

والكثير منه بقي لسنوات طويلة دون أن يأخذ حقه من الدراسة والبحث، أما الورقة الثانية فجاءت في 
لسياحة في القدس استعرضھا يوسف نتشة ورائد سبيل بلورة خطة سياحية خماسية إلحياء وتنشيط ا

  .سعادة

وفي الورقة األخيرة من المؤتمر، تحدث منتصر ادكيدك عن الشباب المقدسي الصامد رغم المحتل، 
  .بصفته المتابع لألحداث اليومية التي تدور في مدينة القدس خاصة منذ شھر رمضان الماضي

ادي يخدم المدينة المقدسة، والعمل على رفع المستوى وأوصى المؤتمرون بإنشاء مشروع سياحي واقتص
الثقافي لدى الشباب المقدسي، وتوفير معلومات للمواطن الفلسطيني عن القدس، وإصدار كتيبات للمصلين 
تحتوي على معلومات مختلفة حول القدس، وشددوا على ضرورة دعم وتمكين المرأة المقدسية، ودعم 

  .المؤسسات الشبابية

  

  القدس احتلت األولوية في القمة العربية :سياسيون

 بالل غيث كسواني -وفا 2018-4-15رام هللا 

رغم األحداث العديدة التي نوقشت في القمة العربية التاسعة والعشرين المنعقدة في مدينة الظھران 
الشريفين بالمملكة العربية السعودية، إال أن القدس احتلت أولوية للقادة العرب، وأعلن خادم الحرمين 

  .على القمة العربية" قمة القدس"الملك سلمان بن عبد العزيز إطالق اسم 

، رسائل عربية أبرزھا أن القدس "قمة القدس"وحمل إطالق خادم الحرمين الشريفين على القمة العربية 
الد ستبقى في وجدان كل عربي، ولن يتم التنازل عنھا، والتأكيد على رفض اعالن الرئيس األميركي دون

  .ترمب االعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل ونقل سفارة بالده إليھا

انعقاد   ال شك أن"، "وفا"وقال نائب القائد العام لحركة فتح، عضو اللجنة المركزية محمود العالول لــ
القمة العربية شيء ھام وأساسي رغم تأخرھا، وھي عقدت لبحث عدة أمور وأبرزھا ما يجري في 

وما أعلنه خادم الحرمين بشأن القدس وما تبرع به يؤكد أن القدس عربية وعاصمة لدولة القدس، 
  .فلسطين، وفشل إعالن ترمب
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وأضاف، أن الرئيس قدم شرحا وافيا وسلط الضوء على األوضاع الفلسطينية وما يعانيه شعبنا جراء 
آمال أن يتحمل "ية والمسيحية، ممارسة االحتالل االسرائيلي من عدوان يومي وتدنيس للمقدسات االسالم

جدية   العرب مسؤوليتھم تجاه القدس وقضية شعبنا، باعتبارھا ھي قضية األمة والمطلوب مواقف أكثر 
  ".من ھذا الموضوع

، إن إطالق اسم "وفا"بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدالني لــ
مة العربية الحالية له مغزى كبير يعكس اھتمام القمة العربية وقادة الدول للق 29القدس على الدورة الـ

بالقدس باعتبار أن القضية الفلسطينية ما زالت تشكل القضية المركزية المحورية للنظام الرسمي العربي، 
ونقل  وھذا تأكيد أن القمة العربية ترفض قرار اإلدارة األميركية باعتبار القدس عاصمة لدولة االحتالل

  .السفار االميركية إليھا

ما أعلن عنه الملك سلمان من دعم لألوقاف اإلسالمية ھو تعزيز لھوية القدس وعروبتھا وھويتھا : وتابع
يشكل رد فعل قوي " األونروا"اإلسالمية والمسيحية، وتبرعه لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

بھدف تصفيتھا، كما أنه تأكيد على دعم قضية " األونروا"على الموقف األميركي بتجفيف منابع دعم 
  .الالجئين وحقھم بالعودة وتقرير المصير

إن الرئيس محمود عباس أكد في كلمته بالقمة تمسكه بالثوابت الوطنية، وقدم سياسة عملية : وقال مجدالني
م والتمسك بمبادرة السالم ملموسة من خالل تأكيده على حقوق شعبنا وعلى الوحدة الوطنية وإنھاء االنقسا

فبراير الماضي كأساس  20العربية كأساس للحل وما تقدم به من مبادرة طرحھا أمام مجلس االمن في 
  .للتحرك السياسي الفلسطيني والتحرك السياسي العربي عموما

ة التي ، إلى أن القمة تفادت المطبات الكبير"وفا"من جانبه، أشار المحلل السياسي أحمد رفيق عوض لــ
يمكن أن تقع فيھا في مختلف القضايا، ولجأت إلى القضية الفلسطينية التي توحد جميع العرب خلفھا، 
فالقضية الفلسطينية ھي طوق النجاة والنجاح لھذه القمة لذلك ظھرت القضية الفلسطينية في أولويات القمة 

  .قمة الظھران نجحت بامتيازوالنظام العربي الرسمي ظھر بشكل موحد وبإجماع واحد حول القدس، و

مليون دوالر للـتأكيد على مواقف السعودية الداعمة للقدس،  150وأضاف، الملك سلمان تبرع مشكورا بـ
  .وأكد جليا دعم المملكة العربية السعودية للقدس وللقضية الفلسطينية

ادة الفلسطينية، وكبح جماح القيادة الفلسطينية بحاجة لھذه القرارات الكبيرة لتقوية موقف القي: وقال عوض
أي ھرولة نحو االحتالل وتقديم تنازالت والثبات على المواقف التي حددھا الرئيس محمود عباس والقيادة 
الفلسطينية، والقرارات العربية أفشلت جھود كل الفئات والجھات والتيارات التي حاولت أن تقدم أوراق 

  .لثوابت الوطنيةاعتماد لدى االحتالل بتقديم التنازالت عن ا

  

  مستوطنون يعربدون حول بوابات األقصى

  وفا 2018-4-16قدس عاصمة فلسطين ال
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مارس عشرات المستوطنين، الليلة الماضية، عربدتھم في القدس القديمة، وحول أبواب المسجد االقصى، 
 .خالل مسيرتھم الليلية الشھرية، بحراسة وحماية قوات االحتالل

وشعارات عنصرية تدعو الى طرد وقتل العرب، في الوقت الذي أغلق فيه وتخلل المسيرة ھتافات 
  .االحتالل العديد من شوارع مدينة القدس

كما أغلقت قوات االحتالل الطريق المؤدية الى البلدة القديمة من جھة باب األسباط، ما أتاح المجال 
  .للمستوطنين ممارسة طقوسھم، في ھذه المنطقة القريبة جدا من األقصى

وقال مراسلنا، إن المستوطنين اقتحموا البلدة القديمة من جھة باب األسباط، سبقھا اغالق المنطقة من قبل 
االحتالل بالسواتر والحواجز الحديدية، وحطّت مسيرة المستوطنين في ساحة الغزالي أمام األقصى من 

ت الصوت، وصلوات جھة باب األسباط، ونظم المستوطنون حلقات رقص وغناء استفزازية بمكبرا
  .وشعائر تلمودية

  .يذكر أن المستوطنين باتوا ينظمون مسيرة مشابھة حول أبواب المسجد األقصى عشية كل شھر عبري

  

  29خادم الحرمين الشريفين يطلق اسم القدس على القمة العربية الـ

  وفا 2018-4-15الظھران / فلسطين القدس عاصمة

القمة العربية الحالية، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اطالق أعلن خادم الحرمين الشريفين، رئيس 
 .اسم القدس، على القمة العربية، المنعقدة في الظھران في المملكة العربية السعودية

كما أعلن خادم الحرمين الشريفين، بعد أن قدم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إللقاء كلمته في القمة، 
مليون دوالر  50مليون دوالر لصالح األوقاف اإلسالمية في القدس، ومبلغ  150بلغ عن تبرع المملكة بم

  ".األونروا"لصالح وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

  

  للتحقيق غداً  االحتالل يخضع قاصراً : القدس

  وفا 2018-4-15قدس عاصمة فلسطين ال

المتوقع أن تعقد محكمة االحتالل في القدس جلسة  ذكرت لجنة أھالي األسرى والمعتقلين المقدسيين أنه من
، من سكان حي جبل )عاما 13( لھا يوم غد االثنين، لمحاكمة الطفل المقدسي القاصر أشرف غيث

 .الطور الُمطل على القدس القديمة/الزيتون

متھا وكان االحتالل اعتقل الطفل غيث نھاية األسبوع الماضي، وأُفرج عنه بشرط دفع كفالة مالية قي
  .شيقل، وبشرط الحضور لجلسة المحكمة 1000
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  االحتالل يشن حملة تنكيل جديدة ببلدة العيسوية: القدس

  وفا 2018-4-15قدس ال/ القدس عاصمة فلسطين

اقتحمت قوات االحتالل، اليوم األحد، بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وشرعت بشن حملة تنكيل جديدة 
 .بحق المواطنين

حرس "نا في القدس عن شھود عيان أن أعداداً كبيرة من عناصر الوحدات الخاصة، وونقل مراسل
داھمت العديد من أحياء البلدة، وأوقفت مركبات للتدقيق ببطاقات أصحابھا، في الوقت الذي " الحدود

  .نصب فيه االحتالل حاجزا عسكرياً على المدخل الغربي للبلدة لتفتيش مركبات المواطنين

ة العيسوية تشھد منذ فترة حملة تنكيل وحصار بحق المواطنين، ما يتسبب بمواجھات ضد يذكر أن بلد
  .االحتالل خاصة في ساعات المساء

  

  تقتحم أحياء وتداھم متاجر في بلدة سلوان" بلدية االحتالل"

   اوف 2018-4-15القدس / صمة فلسطينالقدس عا

ھا قوة عسكرية وشرطية، قبل ظھر اليوم األحد، اقتحمت طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس، تحرس
 .عدة أحياء من بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى

وقال مراسلنا في القدس إن أصحاب متاجر في المنطقة أغلقوا محالھم خشية اقتحامھا من ھذه الطواقم، 
ً أن طواقم البلدية تنفذ حمالت دھم لمحال تجارية ولمنازل المواطنين، لصالح ا لضرائب المختلفة علما

، باإلضافة لتوزيعھا وبشكل مستمر ومتواصل إلخطارات ھدم إدارية "األرنونا"أبرزھا ضريبة األمالك 
  .أو غرامات مالية في المنطقة بحجة البناء دون ترخيص

  

  محكمة االحتالل تقرر إبقاء األسير الطفل شادي فراح داخل مركز األحداث: القدس

  وفا 2018-4-15قدس عاصمة فلسطين ال

محكمة االحتالل المركزية في القدس جلسة للنظر في قضية جديدة تقدمت بھا نيابة االحتالل بحق  عقدت
من القدس، الدعائھا أنه يقوم بعمليات تحريض داخل مركز أحداث ) عاما 15(الفتى شادي فراح 

 .2015كانون األول  30، حيث تحتجزه سلطات االحتالل منذ تاريخ اعتقاله في "طمرة"

وأوضح نادي األسير، أن نيابة االحتالل طالبت خالل جلسة اليوم بنقل الفتى فراح إلى أحد معتقالت 
   .االحتالل، وقررت المحكمة إبقاءه داخل مركز األحداث، ليقضي ما تبقى من ُحكمه وھو عامان
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االعتقال قبل النطق يذكر أن محكمة االحتالل حينما حكمت الفتى فراح لم تحتسب عاماً كامالً قضاه في 
  .2016بالحكم النھائي عام 

ويُشار إلى ثمانية فتية مقدسيين من ضمنھم الفتى فراح تحتجزھم سلطات االحتالل داخل مراكز خاصة 
  .، حيث يقضون أحكاما مختلفة بالسجن الفعلي1948باألحداث في أراضي عام 

  

ً  3االحتالل يقرر إبعاد وحبس    مقدسيين منزليا

  وفا 2018-4-16فلسطين  قدس عاصمةال

موطنين عن مكان سكنھم في بلدة العيسوية  3قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، الليلة الماضية، إبعاد 
 .في مدينة القدس المحتلة لمدة أسبوع، وبكفالة طرف ثالث

يحيى  وقال مراسلنا في القدس، إنه من بين الشروط التي فرضھا االحتالل لإلفراج على الشبان الثالثة
  .عبد الكامل، وقصي داري، ومحمد مصطفى، فرض الحبس المنزلي عليھم في الفترة ذاتھا

  

  مسيرة للمستوطنين داخل القدس القديمة

   16/4/2018 - معا -القدس

نظم العشرات من المستوطنين مساء اليوم األحد، مسيرة داخل البلدة القديمة بمحاذاة أبواب المسجد 
 .األقصى المبارك

شھود عيان لوكالة معا أن شرطة االحتالل اغلقت عدة شوارع محاذية ألسوار القدس القديمة، وأفاد 
ونصبت الحواجز الحديدية في عدة طرقات ، كما انتشرت داخل البلدة القديمة، بالتزامن مع مسيرة 

 .المستوطنين الشھرية في المنطقة
ناء وأدوا طقوسھم الدينية خالل وأضاف شھود العيان أن المستوطنين شكلوا حلقات الرقص والغ

مستخدمين  -أحد أبواب المسجد األقصى –مسيرتھم، خاصة في ساحة الغزالي عند باب االسباط 
  .المكبرات الصوتية

  

  القطاع السياحي في القدس من أھم القطاعات: معايعة

  15/4/2018 -معا - اسطنبول
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 في كلمتھا خالل لسياحة لمدينة القدس وفلسطيناكدت وزيرة السياحة واالثار ُرلى معايعة أھمية القطاع ا
 رعاية وتحت اسطنبول التركية المدينة في يعقد والذي القدس، اقتصاد وتمكين لدعم األول المؤتمر
 .فلسطين دولة رئيس عباس محمود الرئيس

وتحدثت معايعة عن أھمية السياحة لفلسطين بشكل عام وللقدس بشكل خاص، باألخص في ظل امتالك 
طين لمجموعة مميزة من المواقع السياحية واالثرية والدينية والتاريخية واالثرية، ھذه المواقع والتي فلس

تنفرد فلسطين بامتالكھا على مستوى العالم كالمسجد األقصى المبارك وكنيسة القيامة وكنيسة المھد 
 .والحرم االبراھيمي الشريف

في فلسطين والقدس، مؤكدة على ان ھذه القطاع قطاع  واكدت معايعة أھمية االستثمار في قطاع السياحة
الحيوي والمھم يحظى بالعديد من الفرص االستثمارية الناجحة وبعائد استثماري مجزي ومھم، باألخص 

وذلك  2017بعد حصول فلسطين على لقب الوجھة السياحية األكثر نموا خالل النصف األول من العام 
عالمية، باإلضافة لما حظيت به فلسطين من إضافات نوعية من خالل بحسب إحصائيات منظمة السياحة ال

ادراج عدد من المواقع االثرية على الئحة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو والتي كان اخرھا 
 .الحرم االبراھيمي الشريف في مدينة الخليل

الفلسطيني الخاص والعام، ھذا التناغم وتحدثت معايعة عن الشراكة النوعية التي تتم بين القطاع السياحي 
والذي عمل على تسويق فلسطين في العديد من المحافل الدولية السياحية وساھم وبشكل فعاليا في تحقيق 
تشبيك مباشر بين القطاع السياحي الفلسطيني الخاص ونظرائه من قطاعات السياحة من حول العالم، ما 

متخلف جنسيات العالم الى فلسطين، وذلك ضمن برامج سياحية ساھم في تكثيف اعداد سياحية جديدة من 
فلسطينية ومستخدمين للمرافق السياحية الفلسطينية، مما ساھم وبشكل فاعل في دعم الدخل القومي 

 .الفلسطيني

وتطرقت للحديث عن سلة األنماط السياحية التي بدأت بانتھاجھا فلسطين في السنوات األخيرة لتكون 
للسياحة التقليدية التي تزور فلسطين سنويا، حيث عملت ھذه األنماط على لفت انظار وفود رافدا إضافيا 

سياحية جديدة لتزور فلسطين على مدار السنة، لتكون بذلك فلسطين وجھة سياحية مھمة لفئات سياحية 
مستوى جديدة ومساھم بذلك في تنمية وتطوير المجتمع المحلي حيث تعمل المسارات السياحية على رفع 

االنفاق على طول خط المسار وتشجع السياحة الداخلية ورفع مستوى الوعي السياحي لدى المواطن 
الفلسطيني وتحافظ على البيئة وعلى الموروث الثقافي والحضاري للمواقع والمجتمعات المحلية، ومسھم 

االحتالل بالتھجير  بذلك في النھوض بالمناطق الريفية المھمشة وبالمناطق المسماة ج، التي يھددھا
 .والترحيل، باإلضافة لدعم وتثبيت السكان المحليين

كما أكدت معايعة بان جميع المدن والمواقع السياحية واالثرية والتراثية والتاريخية في فلسطين مفتوحة 
الستقبال السياح من مختلف دول العالم، معطية صورة حقيقية وواقعية عن فلسطين والشعب الفلسطيني 

قع المدن والمواقع السياحية التي تتغنى بھا فلسطين، وتسھم في الترويج لفلسطين ولكافة المرافق ووا
  .السياحية الفلسطينية
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  الھالل األحمر القطري ينفذ مشروع تمكين األسر في القدس

  15/4/2018 - معا -القدس

القطري بتنفيذ مشروع بدأت لجنة زكاة القدس بالمسجد األقصى المبارك وبتمويل من الھالل األحمر 
 .تمكين األسر الفقيرة والذي يستھدف األسر المتعففة واألرامل في مدينة القدس وضواحيھا

وذكر المتحدث باسم اللجنة أن اللجنة انتھت من تنفيذ القسم األول من المشروع والذي يتمثل في مشروع 
بالشراكة مع الھالل األحمر القطري  تزويد األسر المستھدفة بخاليا النحل ومستلزماتھا، وتسعى اللجنة

الى تمكين األسر المتعففة لتوفير مصدر دخل لھا والتخلص تدريجيا من االعتماد على المساعدات 
 .المباشرة

وأكد المتحدث باسم اللجنة أن لجنة زكاة القدس تسعى بكل طاقتھا من أجل مساعدة األسر الفقيرة واأليتام 
في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منھا أبناء شعبنا الفلسطيني، الفتاً إلى مضي اللجنة قدماً في تقديم 

 .مة من األرامل واأليتام والفقراءرسالة الخير التي تتبناھا من أجل تخفيف المعاناة عن الفئات المحرو

 الخير، عمل في المباركة جھودھم على القطري األحمر الھالل إلى الشكر القدس زكاة لجنة ووجھت
  .معاناته من والتخفيف الفلسطيني الشعب صمود دعم في قطر دولة تبذلھا التي بالجھود مشيدة

  

مليون  20يزانية للحكومة الفلسطينية بـ مليون دوالر لدعم صندوقي القدس واألقصى وم 70: الجبير
  دوالر

 15/4/2018 -دنيا الوطن -رام هللا 

التي عقدت اليوم األحد، في مدينة  29أكد عادل الجبير وزير الخارجية السعودية، أن القمة العربية الـ 
ضية الظھران السعودية، تركزت على القضايا التي تھم األمة العربية بشكل عام، وعلى رأسھا الق

الفلسطينية، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أعلن عن تقديم 
 7.5مزيد من الدعم للشعب الفلسطيني، حيث تم رفع نسبة دعم المملكة الشھري للحكومة الفلسطينية من 

 .مليون دوالر منذ بضعة أشھر 20مليون دوالر إلى 

مشترك مع األمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، عقب اختتام  مؤتمر صحفي وأشار الجبير خالل
مليون دوالر تنفيذاً لقرار قمة  70إلى أنه تم اإلعالن عن تقديم  ،)قمة القدس( 29أعمال القمة العربية الـ 

قمة، أعلن الملك ، منوھاً في الوقت ذاته إلى أنه خالل ھذه ال)األقصى(و) القدس(لدعم صندوقي ) عمان(
مليون دوالر لـ  50مليون دوالر لألوقاف اإلسالمية في القدس و 150سلمان عن تقديم تبرع بمقدار 

   .التي تدعم وتساعد الشعب الفلسطيني) أونروا(
إن مبادرة السالم العربية، ما تزال قائمة، وتعتبر من المرجعيات األساسية للوصول إلى : "وقال الجبير

 67ئي للقضية الفلسطينية، مبني على حل الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينية على حدود حل شامل ونھا
   ."وعاصمتھا القدس الشرقية
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وأكد الجبير، خالل المؤتمر، أن القمة أكدت أيضاً، أن السالم ھو خيار استراتيجي للعالم العربي، بحسب 

   .(وفا(ما جاء على موقع وكالة 
 

القمة العربية، وثيقة للتعاون العربي في مواجھة التحديات المشتركة، وتم وأشار إلى أنه صدرت عن 
 .االتفاق بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على عقد قمة ثقافية

 
مة ولفت الجبير إلى أنه تم إقرار إقامة قمة اقتصادية في بيروت العام المقبل، وكذلك االتفاق على إقامة الق

  .المقبلة في تونس 30العربية الـ 
  

  رجال أعمال فلسطينيون يدعمون اقتصاد القدس

  15/4/2018 -الجزيرة

، واتفق المشاركون على تنفيذ القدس  تركية المؤتمر األول لدعم وتمكين اقتصادال إسطنبول اختُتم في
 .والرمشاريع استثمارية بقيمة تزيد على مئتي مليون د

وقد طُرح العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بالشراكة بين رجال أعمال فلسطينيين دعْوا 
  .نظراءھم من داعمي القضية الفلسطينية ليحذوا حذوھم

التعليم والسياحة الدينية والتجارة : على أربعة محاور - التي اتفق على تنفيذھا-وتوزعت معظم المشاريع 
بالقدس، يُضاف إليھا مشاريع اإلسكان أحد أكبر التحديات في مواجھة  البلدة القديمةيوالزراعة ف
  .تغيير ديمغرافية المدينة المقدسة  إسرائيل  محاوالت

أي قطعة أرض فارغة في "ويقول رئيس اتحاد رجال األعمال الفلسطيني التركي مازن الحساسنة إن 
  ".رة اإلسرائيليةالقدس قابلة للمصاد

القدس بحاجة إلى أكثر من أربعين ألف وحدة سكنية، ھذا القطاع إستراتيجي ومنطلق نضالي "ويضيف 
  ".بحيث تغلق ھذه المناطق الفارغة

  

  غضب بالقدس تجاه زعماء العرب وقمتھم

  15/4/2018 -الجزيرة

المحتلة عن غضبھم تجاه الزعماء العرب، ولم يعلقوا أي آمال  القدس عبر عدد من الفلسطينيين في مدينة
 .السعودية شرقي الظھران على القمة العربية المزمعة اليوم في مدينة
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، وتنفيذ قرارتھم المسجد األقصىو فلسطين الحكاَم بأن يتحركوا لصالح طالب بعض المستطلعة آراؤھمو
 .إسرائيل لصالح القضية على أرض الواقع خاصة بعد االعتراف األميركي بالقدس عاصمة

  .واتھم ھؤالُء الزعماَء بالعمل على ترسيخ مصالحھم الشخصية بعيدا عن مصالح دولھم أو شعوبھم

مع إسرائيل  الصراعبندا في مقدمتھا القضية الفلسطينية و 18، ويتضمن جدول أعمالھا 29وتعقد القمة الـ 
وانتھاكاتھا بالمدينة المقدسة المحتلة، ومتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة 

  .ود شعب فلسطين وموازنة الدولةالسالم، ودعم صم

  

  مخطوطات عثمانية تثبت حقوق المسيحيين بالقدس

 15/4/2018 -رام هللا - ميرفت صادق -الجزيرة

معرض  المحتلة ظھرت في للقدس  البلدة القديمة  ورة عن مخطط تاريخي لكنيسة القيامة وممتلكاتھا فيص
افتتح على ھامش مؤتمر  لمخطوطات من األرشيف العثماني توثق أمالك غير المسلمين في القدس المحتلة

 .بالضفة الغربية  بيت المقدس التاسع في مدينة البيرة

المجاورة " بالخانقاة الصالحية"ويضم المخطط خريطة للكنيسة وقبتھا واألوقاف التابعة لھا وما تعرف 
ويعيد األرشيف العثماني تاريخ إعداد ھذا . عمر بن الخطاب وسوق الدباغة لھا، في حين يقابلھا مسجد

  .الميالدي 1852الھجري،  1269ربيع األول عام  15المخطط إلى 

وعرضت ھذه المخطوطة مع جملة وثائق عن الحقوق الممنوحة لغير المسلمين في القدس خاصة 
عامة في العھد العثماني، وتحفظ جميعھا في مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية ببلدة أبو  فلسطينو

  .ديس شرقي القدس، والتي تضم أكبر أرشيف فلسطيني للتراث العربي واإلسالمي

م تقتصر المعروضات على أمالك الطوائف المسيحية أو محطاتھا التاريخية في العھد العثماني، بل ول
  .وثقت أيضا قرارات ومراسيم خاصة باليھود في القدس

    تثبيت الحقوق
حصلت على نسخ من الوثائق   السلطة الفلسطينية وقال وزير األوقاف الفلسطيني الشيخ يوسف ادعيس إن

األصلية تثبت حق الفلسطينيين في عقارات مسيحية وإسالمية مھمة في القدس وفلسطين، وكانت موجودة 
في مؤسسة إحياء التراث التابعة لوزارة األوقاف في األرشيف العثماني بإسطنبول، وتحفظ حاليا 

 .الفلسطينية

وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن ھذه الوثائق تظھر كيف تعاملت الدولة اإلسالمية مع الطوائف األخرى 
من مسيحيين ويھود، وتعرض حاليا بالتزامن مع االعتداءات اليھودية على المقدسات المسيحية إلى جانب 

  .ميةالمقدسات اإلسال
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، ونصبت الوثيقة التي وضعت اإلطار العھدة العمرية  وتصدرت المعرض صورة للنسخة العثمانية من
مع الطوائف المسيحية في القدس منذ الفتح اإلسالمي للمدينة على يد الخليفة عمر لعالقة الدولة اإلسالمية 

بن الخطاب، إلى جانب وثائق تثبت إعفاء الدولة للطوائف األخرى من الضرائب على ممتلكاتھا وخاصة 
  .المسيحية

تثبت "وقال الناطق باسم بطريركية الروم األرثوذكس في القدس األب عيسى مصلح إن ھذه الوثائق 
تاريخنا وأن لنا أماكن مقدسة وعقارات يجب أن نحافظ عليھا أمام مساعي االحتالل اإلسرائيلي لالستيالء 

  ".وكنيسة القيامة المسجد األقصى  على المقدسات وعلى رأسھا

ويكشف المعرض عن نحو أربعين مخطوطة حصلت وزارة األوقاف الفلسطينية على عدد منھا مؤخرا 
من األرشيف العثماني وانضمت إلى نحو ستة آالف مخطوطة يحفظھا الفلسطينيون في مؤسسة إحياء 

  .ة الفلسطينية المختلفةألف وثيقة تتعلق بجوانب الحيا 40التراث، ضمن نحو 

    مواجھة التسريب
وحسب المصادر الرسمية، فإن بعض المخطوطات التي حصل عليھا الفلسطينيون من األرشيف العثماني 
تم استخدامھا فعال في مواجھة قرار االحتالل فرض الضرائب على أمالك الكنائس في القدس قبل شھرين 

 .عقارات أخرىتقريبا وإلبطال محاوالت تسريب أو مصادرة 

صفر  25ومن تلك الوثائق، فرمان السلطان العثماني سليم خان لطائفة الروم عند فتحه لمدينة القدس في 
وبيت لحم وأمالكھم  كنيسة القيامة ميالدية، وقرر فيه حقوق طائفة الروم في 1517ھجرية  923سنة 

إلى جانبه، مخطوطة باللغة  .وأوقافھم، وأعفاھم فيه من كافة الرسوم والضرائب بموجب العھدة العمرية
األول  جمادى 29العثمانية لحكم سلطاني إلى قاضي القدس بإعفاء الرھبان من جميع الضرائب بتاريخ 

  .ميالدية 1690/ھجرية 1101سنة 

وتضمنت المخطوطات أيضا أوامر عثمانية تنظم العالقة بين الطوائف المسيحية نفسھا واشتراكھا في 
  .األماكن المقدسة وخاصة كنيسة القيامة في القدس ومغارة الميالد ببيت لحم

    حفاظ على الھوية
فلسطين، وخاصة إذا كانوا يھودا، إلى أواخر سنوات وتعود وثيقة خاصة بمنع تملك األجانب األرض في 

رئيس الوزراء العثماني في (م، وقد صدر ذلك في كتاب عن الصدر األعظم  1911الدولة العثمانية عام 
 ).ذلك الوقت

وقال مدير مؤسسة التراث خليل كراجة إن مجموعة من ھذه الوثائق تسلمھا الفلسطينيون مؤخرا من 
  .جميعھا ستكون مفتوحة لكل من يرغب في استخدامھا أو االستفادة منھااألرشيف العثماني، و

وشارك كراجة في التوقيع على وثيقة تعاون بين األرشيف الفلسطيني والتركي ھدفھا تبادل المعلومات 
  .تركيا  والوثائق بين مؤسسة إحياء التراث الفلسطيني واألرشيف العثماني في

ويأمل الفلسطينيون في الحصول على مزيد من الوثائق العثمانية الخاصة بالعقارات المسيحية واإلسالمية 
اريخنا المكتوب للحفاظ على الھوية العربية سنحظى بفرصة تاريخية السترداد ت" في القدس، وقال كراجة

  ".واإلسالمية لبيت المقدس، وسيكون لھذه االتفاقية مردود عظيم
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  اجتماع لتوحيد النضال الشعبي ضد تسريب األوقاف األرثوذكسية بالقدس

 15/4/2018 -٤٨عرب 

الشعبي " الحقيقة"اك ُعقد، صباح اليوم، األحد، اجتماع في مدينة القدس المحتلّة، ضّم وفًدا من حر 
لتوحيد الجھود المرجّوة    الّرافض لتسريب األوقاف األرثوذكسيّة وھيئة العمل الوطني في القدس، وذلك

 .حول النضال الشعبي ضد تسريب األوقاف

نيفين أبو رحمون، حنا نور حاج، نزار بولس، عدي بجالي ": الحقيقة"وشارك في االجتماع عن وفد 
زياد الحّموري، عبد : وعن ھيئة العمل الوطني. حليّة عضو المجلس المركزيوبيتر حبش، وماھر سا

فھيمة .وقد حضر اإلعالمي عنان نجيب واألكاديميّة د. اللطيف غيث، مازن الجعبري، ومانويل عبد العال
 .غنايم

وجاء في بيان صادٍر عن االجتماع أنه يھدف إلى توحيد الجھود المرجّوة حول النضال الشعبي ضد 
سريب األوقاف، بغية تسليط الضوء على القدس ومكانتھا وما تمر به سياسيًا وتاريخيًا، باإلضافة إلى كل ت

  .عمليات البيع والتسريب التي تحدث في المدينة

 .وقد تحدث الحّموري، بدوره، عن أھميّة التشبيك وتوحيد الصفوف والعمل في القضية بجھود موحدة

راك الوطني حول قضيّة األوقاف األورثوذوكسية والعمل على تثبيت فيما تحدث غيث عن أھميّة الح
 .القضية في أذھان الناس للتفاعل مع الحراك

ومن جھته، أشار نجيب، إلى ضرورة استنھاض الفعاليات الشعبيّة والوطنيّة لجعل القضيه قضيّة ھّم عام 
 .وطني

وطنيّة ال تقّل أھمية عن قضايا وطنيّة  أھمية التعامل مع القضية كقصيّة"ونوھّت أبو رحمون إلى أن 
أننا نتحدث عن قضية ھوية وأرض وعن استعادة السيادة الفلسطينية على الكنيسة  أخرى، خصوًصا

 ."واألمالك

عن أھمية  بينما عرض بجالي معطياٍت حول صفقات في القدس أھمھا باب الخليل وُحطّة ورحابيا، معربًا
  .ألوقاف وكشف الحقيقةالعمل الوطني في القدس لحماية ا

من الخطوات والفعاليات المشتركة التي ستباشر  وقد تم االتفاق على أھمية العمل المشترك، وأقرت سلسلة
 .كل من المجموعتين فيھا

أبناء شعبنا الفلسطيني الى االلتفاف حول الحراك الشعبي لحماية أم الكنائس "وختاًما، دعا المجتمعون 
  ."ادة السيادة العربية الفلسطينية عليھاوتحريرھا كامالً واستع
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  مستوطنتان تحطمان قبراً في مقبرة الرحمة المالصقة لجدار األقصى

  PNN- 16/4/2018 -القدس

االسالمية التاريخية المالصقة لجدار “ باب الرحمة”حطمت مستوطنتان، الليلة الماضية، قبرا، في مقبرة 
 .شتائم، ومسبات، وشعارات عنصرية المسجد األقصى الشرقي، وداستاه بحقد، وسط

يذكر أن االحتالل، وعبر العديد من مؤسساته، يستھدف ھذه المقبرة منذ فترة، بعد أن اقتطع منھا جزءا 
، وھي عبارة عن مشاريع “حدائق وطنية”مھما وواسعا بمحاذاة سور األقصى؛ إلقامة ما أسماه االحتالل 

  .سجد األقصى، ومنع دفن موتى المقدسيين في ھذه المنطقةتخدم الرواية التلمودية للقدس ومحيط الم

  

  وزير داخليتھا" مزاج"سلطات االحتالل تشرعن .. سحب ھوية المقدسيين

  15/4/2018 -نقال عن المركز الفلسطيني لإلعالم  -موقع مدينة القدس

ة المزاجية لوزير رھنت حكومة االحتالل الصھيوني قضية مصيرية تتعلق بأبناء المدينة المقدسة، بالحال
إذا عرضت على الوزير "، "قانون الدخول إلسرائيل"من ما يسمى ) 11(داخلية الكيان، إذ تنص المادة 

، ما يفتح الباب على مصراعيه لسحب ھويات "معلومات ھي حسب رأيه كافية يحق له سحب الھوية
 .المقدسيين آالف

، الذي أقرته اللجنة الوزارية )11(وحذرت مصادر قانونية فلسطينية من خطورة تعديل االحتالل البند 
، سحب ھوية أي مقدسي بناء على ملف "اإلسرائيلي"، ويخول وزير الداخلية "التشريع"الخاصة لشؤون 

 .إدانة من المحاكم سري دون

أحمد عطون، ومحمد أبو طير، (وقال فادي القواسمي، محامي نواب المجلس التشريعي في القدس، 
لمراسلنا، إن قضية سحب ھويات وإقامة النواب ): ومحمد طوطح، ووزير القدس السابق خالد أبوعرفة

 ."عاما ١٢" اإلسرائيلي"المقدسيين ووزير شؤون القدس السابق، قضية طويلة استمرت أمام القضاء 

في شھر أيلول الماضي أصدرت المحكمة قرارا لصالحنا، إذ أكدت أنه ليس من ضمن : "وأضاف
صالحيات وزير الداخلية سحب ھويات النواب والوزير، بناًء على الوضع القانوني القائم، وال يسمح 

 ."(خرق الوالء لدولة إسرائيل(بسحب اإلقامة بناًء على ما يسمى ب 

احتالل، ولھا نوايا مبيتة وال تريد أن تحكم بالعدل، وال تريد أن  محكمة بما أنھا: "أوضح محامي النوابو
نا القانوني، اقترحت قاضية تسلم بصحة موقفنا وأننا في النھاية انتصرنا، وھزمنا الدولة بصحة موقف

فرصة إذا ) الدولة(أشھر إلعطاء  ٦القرار  تأجيل ،(ھي اليوم رئيسة المحكمة(تدعى ايستر حايوت 
، وھو ما تم ، وخالل ھذه )النواب الثالثة والوزير(أرادت تعديل القانون، أو اتخاذ قرار جديد يتعلق بـ

وعرضه على اللجنة الوزارية التي  11الفترة جرت مداوالت داخل الحكومة والكنيست وتم تعديل بند 
ووافقت عليه، ثم طرح للتصويت بالقراءات  الكنيست وافقت عليه ثم عرضه على لجنة التشريع في

 .الثالث



 

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 
    PNCECS@Palnet.com: ، البريد اإللكتروني 9022420فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

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

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

خرق (القانون الجديد يجيز لوزير الداخلية سحب اإلقامة بسبب ما يسمى بـ: وقال المحامي القواسمي
مى، الخيانة العظ: التجسس، والثانية: ، ويبرر حدوث ذلك لعدة حاالت، األولى)الوالء لدولة إسرائيل

أو قدم لھا خدمات من ھذا " إرھابية"أو كان عضوا في منظمة " إرھابي"والثالثة، إذا قام الشخص بعمل 
 .القبيل

المشكلة في ھذا القانون، أنه خلق وسيلة جديدة لطرد المقدسيين دون تحديد األسباب، فوزير : وأضاف
وال يذكر مثالً إذا تم إدانة ھذا اإلنسان الداخلية الصھيوني، يستطيع سحب الھوية وفقا لما يراه مناسباً، 

إذا عرضت على الوزير "أمام المحكمة، أو إذا ثبت عضويته في منظمة ممنوعة، بل إن النص يقول 
 ."معلومات ھي حسب رأيه كافية، يحق له سحب الھوية

 إفراغ القدس

خالل ممارساتھا بحق بدوره، قال النائب المبعد عن القدس أحمد عطون، إن حكومة االحتالل تھدف من 
 .المقدسيين، لتفريغ مدينة القدس من أھلھا وسن القوانين والتشريعات التي تخدم ھذا المخطط

قرار الكنيست تم المصادقة عليه في وقٍت وظروف غير طبيعية وبمدة زمنية لم تتجاوز : "وأضاف
ا الذي أعطى الص الحيات لوزير داخلية االحتالل األسبوعين بقراءاته الثالثة، وھذا التشريع الخطير جّدً

بسحب بطاقات المقدسيين وطردھم من مدينة القدس تحت ذريعة عدم الوالء لدولة االحتالل، أو ممن ثبت 
تورطھم في أعمال معادية من وجھة نظر االحتالل، يعني شن حرب على سكان مدينة القدس تحت ذرائع 

 ."ومسميات لھا أول وليس لھا آخر

راء تم َسنّه تحديداً بعد أن أصدرت المحكمة العليا اإلسرائيلية، قرارا بحق نواب القدس ھذا اإلج: "وتابع
ووزيرھا السابق، بأن وزير داخلية االحتالل في حينه كان مخالفا للقانون، وال يملك صالحيات سحب 

ا جرى إن دّل بطاقاتھم وإبعادھم، وكان الوضع الطبيعي أن يعود النواب والوزير إلى مدينة القدس، لكن م
على شيء فعلى أّن كل مؤسسات االحتالل التشريعية والقضائية والتنفيذية واألمنية تتفق في مجملھا 

  ."لخدمة المشروع االحتاللي الذي يھدف إلى تفريغ مدينة القدس وأْسَرلَتِھا

 

 ***انتھت النشرة *** 


