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رسالة القدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم



"التعاون اإلسالمي" تشيد بالدعم السعودي للقدس و"األونروا".



جنيد :منع إسرائيل دخول وفود للمشاركة بمؤتمر القدس يوسع التضامن مع
الشعب الفلسطيني.



"الخارجية" :قمة القدس انتصار لفلسطين.



االحتالل ينفذ أعماالً تمھيدية لتركيب كاميرات مراقبة جنوب األقصى.



القدس :االحتالل يعتقل مواطنا ً من العيسوية.



اختتام فعاليات مھرجان "نوار نيسان" في رام ﷲ والقدس.



في يومھم -الحكم على أسيرين مقدسيين بالسجن  6سنوات.



االحتالل يفرض إغالقا ً على القدس لثالثة أيام بدءاً من ليلة الغد.



"بئر الملكة ھيالنة" إحدى عجائب القدس القديمة.
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.قرار غواتيماال المتعلق بنقل سفارتھا للقدس سيصدر غداً الثالثاء



. الھتاف "شعب إسرائيل حي" مسموح في الحرم المقدسي:سابقة قضائية



." ويعلنھا "غير مشروعة،االحتالل يغلق مؤسسة إيلياء القدس



. القدس حق خالد وأبدي للفلسطينيين:العاھل األردني



. معتقالً فلسطينيا ً على خلفية الفيسبوك340 :أغلبھم من القدس
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"التعاون اإلسالمي" تشيد بالدعم السعودي للقدس و"األونروا"
القدس عاصمة فلسطين /رام ﷲ  2018-4-16وفا
اشاد األمين العام لمنظمة التعاون االسالمي يوسف بن أحمد العثيمين ،بما أعلنه خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز ،من دعم بقيمة  150مليون دوالر لصالح األوقاف اإلسالمية في مدينة القدس
الشريف ،وبمبلغ  50مليون دوالر لصالح وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
"أونروا" ،أثناء انعقاد القمة العربية التاسعة والعشرين بالظھران في المملكة العربية السعودية.
وأعتبر العثيمين ،أن ھذا الدعم "يأتي امتداداً للمواقف التاريخية الثابتة والدعم المتواصل الذي تقدمه
القيادة السعودية الحكيمة للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتھا القدس
الشرقية".
كما ثمن األمين العام ،اعطاء القمة العربية اسم القدس تأكيداً على مكانة مدينة القدس لدى العالم العربي
واإلسالمي .وقال" :إن ھذه المبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ،سواء فيما
يخص الدعم أو تسمية القمة "قمة القدس" إنما يدعم ويسند جھود منظمة التعاون اإلسالمي وأعمالھا وھي
التي أُسست من أجل القدس الشريف".

جنيد :منع إسرائيل دخول وفود للمشاركة بمؤتمر القدس يوسع التضامن مع الشعب الفلسطيني
كانبرا  2018-4-16وفا
قال راتب جنيد المتحدث باسم الوفد االسترالي الرسمي_ الذي منعته إسرائيل من دخول األراضي
الفلسطينية المحتلة لحضور مؤتمر دولي حول القدس عقد في رام ﷲ الشھر الجاري_ إن التصرف
االسرائيلي كان متوقعا ولكنه سيأتي بنتائج عكسية من خالل توسيع دائرة التضامن مع الشعب الفلسطيني
داخل التجمعات اإلسالمية والمسيحية وغيرھا من التجمعات الموجودة داخل استراليا وفي أماكن أخرى،
من أجل مكافحة كافة المحاوالت اإلسرائيلية لتضليل المجتمع الدولي.
وأضاف جنيد ،في بيان أصدره الوفد االسترالي ،اليوم اإلثنين ،أنه على الرغم من المنع االسرائيلي للوفود
من دخول فلسطين إال ان المؤتمر انعقد داخل فلسطين كما كان مخططا له مع تمكن المشاركين الذين
منعوا من الدخول من المشاركة عبر الفيديو كونفرنس وتمكنھم من التحدث في المؤتمر مباشرة .
وكانت إسرائيل منعت وفدا رسميا ً استراليا ً مكونا ً من أربعة أشخاص مسيحيين ومسلمين من الدخول إلى
األراضي الفلسطينية تلبية لدعوة رسمية من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية لحضور مؤتمر دولي حول
القدس بعنوان " القدس عاصمة فلسطين األبدية" عقد في مدينة رام ﷲ في الحادي عشر من الشھر
الجاري واستمر لمدة يومين ،حيث لم يتمكن األستراليون األربعة من الدخول إلى إسرائيل عبر األردن
يوم األربعاء الموافق  11/4/2018دون إعطاء اي سبب من قبل االحتالل اإلسرائيلي لمنع دخولھم ،وتم
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الطلب منھم العودة إلى األردن بعد ختم جوازات سفرھم االسترالية بعبارة "الدخول ممنوع" ) Denied
.(Entry
وتكون الوفد األسترالي ،حسب البيان /من :د .راتب جنيد رئيس االتحاد الفيدرالي للمجالس اإلسالمية،
وعادل سلمان نائب رئيس المجلس اإلسالمي في فيكتوريا ،والمطران غريغور ھندرسون مسؤول الشبكة
المسكونية لفلسطين واسرائيل ورئيس سابق للكنيسة الموحدة في استراليا ،ود .كيفين براي عضو مجلس
إدارة الشبكة المسكونية ،رئيس شبكة األستراليين من أجل العدالة والسالم في فلسطين.
وأشار البيان إلى أن غريغور ھندرسون وكيفين براي ،كانا قد دخال إسرائيل مرات عديدة في السابق
ودون أي عوائق تذكر.
وذكر البيان ان مؤتمر "القدس عاصمة فلسطين األبدية" يكتسب أھمية خاصة بعد إعالن الرئيس
األميركي دونالد ترمب باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األميركية من تل أبيب الى
القدس ،و"ھو قرار يتعارض مع القانون الدولي كما أن الحكومة األسترالية كانت قد أعلنت عدم دعمھا
لمثل ھذه الخطوة".

"الخارجية" :قمة القدس انتصار لفلسطين
القدس عاصمة فلسطين /رام ﷲ  2018-4-16وفا
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين ،أن التوافق العربي على مركزية القضية الفلسطينية ،وتبني مبادرة
الرئيس محمود عباس ،التي طرحھا أمام مجلس األمن الدولي ،أصبحت تمثل رؤية وطرحا ً عربيا ً كامالً.
وقالت الخارجية في بيان لھا اليوم اإلثنين ،إن رفض القمة إلعالن الرئيس االميركي ترمب بشأن القدس،
دليل واضح على توافق عربي بشأن القدس ،مؤكدا أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.
وأضافت :أن المطلوب اآلن ترجمة ھذه القرارات وھذا الدعم العربي واالستفادة منه لصالح القدس
والقضية الفلسطينية بشكل عام ،مؤكدة أنھا ستواصل تحملھا للمسؤولية المباشرة عن ھذا الجانب ،عبر
التواصل المستمر والمباشر خالل األيام القادمة مع رئاسة القمة واألمانة العامة لجامعة الدول العربية
لبلورة اآلليات ووضع البنود المناسبة لمتابعة تطبيق تلك القرارات دون استثناء.
وأوضحت أن إعالن المملكة العربية السعودية الشقيقة عن تقديم  150مليون دوالر لدعم مشاريع البنية
التحتية في القدس ھو تعزيز لصمود أھلنا في القدس.
واعتبرت أن تقديم المملكة لخمسين مليون دوالر دعما "لألونروا" ،ھو أفضل رد على السياسة األمريكية
اإلسرائيلية الھادفة إلى تھميش "األونروا" وشل قدرتھا على تقديم الخدمات لالجئين الفلسطينيين ،وھو
أيضا مساھمة ھامة في تعزيز دور "األونروا" تُضاف الى ما تم جمعه في مؤتمر روما األخير لتغطية
العجز الناتج عن القرار األمريكي بتخفيض التزامات واشنطن اتجاھھا.
Palestine - Ramallah  174,  2421080,2420901
فلسطين  -رام ﷲ 2420901 ،2421080 : ،174 
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com
فاكس  ،2420902البريد اإللكتروني PNCECS@Palnet.com :
PNCECS2011@gmail.com
PNCECS2011@gmail.com
Web site :http://www.pncecs.plo.ps

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

State Of Palestine
Palestinian Liberation
Organization
Palestinian National Commission
For
Education, Culture & Science

]< <í{{éßéŞŠ×ËÖ]<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö
<<Ýç×{ÃÖ]æ<<í{Ê^ÏnÖ]æ<í{ée†{{j×Ö

االحتالل ينفذ أعماالً تمھيدية لتركيب كاميرات مراقبة جنوب األقصى
القدس عاصمة فلسطين  2018-4-16وفا
نفذت طواقم فنية تابعة ألجھزة االحتالل ،بحراسة مشددة ،اليوم االثنين ،أعماال تمھيدية لتركيب المزيد
من كاميرات المراقبة في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك.
وقال مراسلنا ،ان طواقم االحتالل شرعت بحفر األرصفة في حي بئر أيوب بسلوان ،استعدادا لتركيب
كاميرات مراقبة في المنطقة لحماية المستوطنين ،الذين ينتشرون في العديد من البؤر االستيطانية في عدة
أحياء من بلدة سلوان.

القدس :االحتالل يعتقل مواطنا ً من العيسوية
القدس عاصمة فلسطين /القدس  2018-4-16وفا
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم االثنين ،المواطن نسيم حربي عبيد بعد مداھمة منزله في بلدة
العيسوية وسط القدس المحتلة.
وقال مراسلنا في القدس إن قوات االحتالل ج ّددت اليوم اقتحامھا للعيسوية التي تخضع إلى حصار
عسكري مشدد منذ ما يزيد عن سبعين يوما ،وشرعت بحملة تنكيل واسعة بالمواطنين ودھم منازلھم
ومحالھم التجارية.
وشملت عمليات الدھم عمارة سكنية يقطن فيھا المواطن محمد عوض ﷲ درباس ،حيث تم تفتيش منزله
بواسطة الكالب ،في الوقت الذي واصلت فيه قوات االحتالل تمشيطھا ألحياء البلدة.

اختتام فعاليات مھرجان "نوار نيسان" في رام ﷲ والقدس
القدس عاصمة فلسطين /رام ﷲ -وفا2018/4/16 -
اختتمت بلدية رام ﷲ ،ومؤسسة تامر للتعليم المجتمعي ،ومركز الفن الشعبي ،وسرية رام ﷲ ،النسخة
السابعة من فعاليات مھرجان نوار نيسان لعام  ،2018وذلك تحت عنوان "سبع أبواب" في ميدان راشد
الحدادين ،بعرض غنائي لألطفال للفنانة روزان خوري ،بعنوان" :خرز مغنى" لبيت الموسيقى من شفا
عمرو.
وشارك بفعاليات المھرجان التي استمرت على مدار  3أيام ،مئات من األطفال ،وطالب المدارس في
المدينة ،حيث شملت أكثر من موقع في مدينة رام ﷲ والقدس ،وسط تفاعل األطفال وذويھم مع النشاطات
والعروض الفنية والموسيقية والتجارب العلمية واألعمال الفنية اليدوية وعروض افالم وسيرك وغيرھا.
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من جھتھا ،أشارت مديرة دائرة الشؤون الثقافية والمجتمعية سالي أبو بكر ،أن موضوع المھرجان لھذا
العام ھو "األبواب السبعة" ،كترميز لمدينة القدس في محاولة لتسليط الضوء على العاصمة ،وتثبيت
أھمية ھذه المدينة المحورية في عقل الطفل الفلسطيني ،على عدة مستويات :تاريخية وحضارية وسياسية
واجتماعية واقتصادية ودينية وثقافية وعلمية.
وأضافت أبو بكر ،أن فعاليات المھرجان شملت ھذا العام نشاطات علمية ،وعروضا مسرحية ،وعروض
حكي ،وورشا ً فنية ،وورشات سيرك ،وغناء ،كما انتقلت الفعاليات في الرابع عشر والخامس عشر من
نيسان الجاري الى المؤسسات الشريكة حول المدينة ،بحيث كانت بالتوازي مع فعاليات ثقافية أخرى في
مدينة القدس ،اضافة الى أمسيات مركزية في ميدان راشد الحدادين لمدرسة "عوشاق" للرقص،
وعروض رقص شعبي لمدرسة الدبكة في مركز الفن الشعبي ،والعرض الموسيقي "خرز مغنى" لمعھد
بيت الموسيقي.
ويرفع المھرجان ھذا العام ،شارة سوداء حزنا على فقدان الفنانة الفلسطينية ريم البنا ،والتي كانت رافدا
مھما في الموروث الثقافي وتحديدا الغنائي لألطفال ،إضافة الى كونھا مساھم مباشر في مھرجان نوار
نيسان على مدار سنوات طويلة انتجت خاللھا أغاني متعلقة بالمھرجان.
يذكر أن العديد من المؤسسات الثقافية والتعليمية المحلية تتعاون في تنظيم المھرجان بشكل سنوي ،وذلك
تماشيا مع موضوع المھرجان ،وفي ھذا العام ساھم في الفعاليات كل من :مدرسة سيرك فلسطين،
ورواق ،والمركز الثقافي األلماني -الفرنسي ،ومؤسسة فيلم الب ،ومؤسسة النيزك للتعليم المساند واالبداع
العلمي ،وحوش الفن الفلسطيني ،ومنتدى الفنانين الصغار ،ومركز خليل السكاكيني الثقافي ،ومؤسسة عبد
المحسن القطان ،وجمعية مركز برج اللقلق المجتمعي ،ومركز يبوس الثقافي.

في يومھم -الحكم على أسيرين مقدسيين بالسجن  6سنوات
القدس -معا2018/4/17 -
حكم قضاة المحكمة المركزية صباح اليوم الثالثاء ،على شابين مقدسيين بالسجن الفعلي لمدة  6سنوات،
بعد ادانتھما "بالتخطيط لعملية خطف وقتل اسرائيليين".
وعلمت مراسلة وكالة معا أن قضاة المحكمة المركزية حكمت على الشابين المحامي عمار الرجبي )25
عاما ً( وزياد أبو ھدوان ) 22عاما ً( بالسجن الفعلي لمدة  6سنوات.
وأوضحت والدة األسير عمار الرجبي لوكالة معا أن نجلھا اعتقل منزله بالقدس القديمة ،وزياد )ابن
شقيقھا( من منزله ببلدة سلوان ،مطلع شھر كانون أول عام  ،2015وبقيا قيد التحقيق والملفات والجلسات
السرية ألكثر من شھر ،ومنعا خالل الفترة األولى من زيارة المحامي ،ثم قدمت لھما الئحة اتھام ،وطوال
الفترة الماضية عقدت لھما عدة جلسات "تمديدات اتھام وسماع شھود" حتى صدر الحكم عليھما صباحا.
ويقبع األسير الرجبي في سجن ريمون ،بينما األسير أبو ھدوان في سجن ھداريم.
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االحتالل يفرض إغالقا ً على القدس لثالثة أيام بدءاً من ليلة الغد
القدس  2018-4-16وفا
تفرض سلطات االحتالل االسرائيلي ،ليلة يوم غد الثالثاء ،إغالقا على مدينة القدس ،أمام المواطنين
الفلسطينيين من الضفة وغزة ،لمدة ثالثة أيام.
وأوضح مراسلنا أن سلطات االحتالل ستمنع خالل فترة اإلغالق ،الفلسطينيين من حملة التصاريح من
دخول القدس وأراضي عام  ،1948إضافة إلى أنه يحظر دخول أو خروج الفلسطينيين من وإلى الضفة
الغربية وعن طريق معابر غزة ،خالل الفترة ذاتھا.

"بئر الملكة ھيالنة" إحدى عجائب القدس القديمة
الجزيرة -أسيل جندي -القدس2018/4/16 -
مھما طال مكوث المواطن أو السائح في مدينة القدس فلن تنتھي دھشته وانبھاره مع استمرار اكتشافه
ألماكن أثرية جديدة تروي حكايات أمم مرت على ھذه المدينة العريقة ،تحتضن آثارھا البلدة القديمة فوق
األرض وتحتھا ،تُبحر بزائرھا إلى عالم من العجائب.
"بئر الملكة ھيالنة" إحدى الظواھر الطبيعية األثرية في القدس القديمة ،وتقع في باطن األرض أسفل
بطريركية األقباط األرثوذكس.
عند بلوغ المرحلة التاسعة من مراحل درب اآلالم وفي المكان الذي سقط به المسيح عليه السالم على
األرض وھو يحمل الصليب للمرة الثالثة قبيل دخوله كنيسة القيامة حسب المعتقد المسيحي ،يقف السياح
طويال ألداء تراتيل دينية وھم يحملون الصليب ،ثم يكملون مسيرة اآلالم باتجاه الكنيسة ،لكن منھم من
يدخل "كنيسة الملكة ھيالنة" الواقعة على يمينھم ويندھش لوجود ساللم ضيقة جدا تؤدي إلى بئر كبيرة
تجتمع فيھا مياه األمطار منذ قرون طويلة.
ترتبط ھذه البئر بالملكة ھيالنة التي ولدت ألبوين مسيحيين عام  247ميالدية ،وكان لھا تأثير خاص في
اعتناق ابنھا اإلمبراطور قسطنطين الكبير للديانة المسيحية ،وفي جعل اإلمبراطورية الرومانية تعتنقھا
أيضا.
حكايات قرون خلت
ق ِدمت الملكة في فترة حكمھا إلى األراضي المقدسة وبنت الكثير من الكنائس واألديرة ،أشھرھا كنيسة
القيامة التي ارتبط إنشاؤھا ارتباطا وثيقا بالبئر.
تعود بداية الحكاية حسب األب ميصائيل األورشليمي من دير األقباط األرثوذكس في القدس ،عندما
اكتشفت الملكة ھيالنة الصليب وقبر المسيح عيسى عليه السالم في المكان وقررت بناء كنيسة القيامة أو
"القبر المقدس" ،ولم يكن الماء متوفرا في منطقة قريبة لبناء الكنيسة في البلدة القديمة آنذاك.
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كانت المنطقة عبارة عن جبل صخري ،واضطر عمال الملكة للتوجه إلى واد تتجمع به مياه األمطار في
منطقة جبل الزيتون لجلب الماء منه إلتمام البناء.
ھذا الحال لم يدم طويال حسب األب ميصائيل الذي روى للجزيرة نت ما ورد في المخطوطات القديمة؛
من أن مالكا ظھر للملكة ھيالنة وأخبرھا بوجود بئر حفرھا اإلمبراطور الروماني ھادريان لكنھا طُمرت
بسبب الحروب ،ودلّھا على مكانه فأمرت عمالھا وجنودھا بتنظيف الركام الكتشاف البئر وترميمھا
وبدؤوا باستخدام مياه األمطار منھا في بناء كنيسة القيامة المجاورة عام  335ميالدية.
ال يُخيل لزائر الكنيسة أن الممر الرئيسي فيھا سيدخله إلى عالم روحاني أسفل األرض ،فيسلك طريقا
شديد االنحدار وھو يحني ظھره ،وتؤدي به الساللم الضيقة التي ال تتسع لشخصين إلى تجمع كبير لمياه
األمطار سماه البعض "بركة" وليس بئرا.
ومن يصل من السياح إلى ھناك ينتبه فورا لصدى الصوت المختلف في المكان ،مما يعطيه بعدا روحانيا
عميق األثر أثناء ترتيل األلحان والترانيم الروحية ،حتى باتت البئر وجھة لعشاق الجوقات الموسيقية
والتراتيل الدينية.
أجواء روحانية
ويتمتع المكان برطوبة عالية وأجواء لطيفة حتى في فصل الصيف ،ويعود ذلك إلى الجدران القديمة
السميكة التي تحيط بالمنطقة الصخرية ،وإلى كون المكان مغلقا وليس به سوى فتحة دائرية في المنتصف
تنزل عبرھا مياه األمطار.
استعمل الناس قديما المياه للشرب ،وكان السكان يتعاونون على تنظيف البئر كل صيف لتھيئته الستقبال
أمطار الموسم المقبل ،لكنھم -حسب األب ميصائيل -توقفوا عن شرب ھذه المياه قبل خمسين عاما بسبب
إھمالھا حتى باتت غير صالحة للشرب.
يقف السائح القبطي جمال شكري القادم من القاھرة أمام البئر مندھشا يرقب تساقط قطرات المياه من
األعلى وارتطامھا بالسطح ،مشكلة سيمفونية موسيقية ومكونة حلقات دائرية تضفي على المكان روعة.
ويقول إنه لم ير لروحانية ھذا المكان مثيال في العالم ،مفتخرا بأن الكنيسة القبطية ما زالت تحافظ على
ھذه اآلثار من االندثار.
أما الباحث في تاريخ القدس روبين أبو شمسية فيبين أن الجزء األكبر من البناء أعلى بئر الملكة ھيالنة
يعود للفترتين الصليبية والبيزنطية ،وبعد الفتح األيوبي سلّم القائد صالح الدين األيوبي ھذا الوقف لألقباط
األرثوذكس ،وما زال بحوزتھم حتى اليوم.

قرار غواتيماال المتعلق بنقل سفارتھا للقدس سيصدر غداً الثالثاء
عرب 2018/4/16 -٤٨
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أكد قنصل فلسطين الفخري في غواتيماال ،نضال الحدوة ،أن القرار المتعلق بنقل سفارة غواتيماال إلى
القدس المحتلة سيصدر على أبعد تقدير يوم غد الثالثاء ،وذلك بعد رفع تقرير من قبل الجانب الفلسطيني
يطالب بعدم نقل السفارة إلى المدينة المحتلة.
وقال الحدوة إلذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم اإلثنين ،إن "عددا من البرلمانيين في غواتيماال ضد
قرار نقل السفارة ،ويدعمون القضية والشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة والعادلة بحق تقرير المصير،
ويقفون بجانب منع تمرير ھذا القرار".

سابقة قضائية :الھتاف "شعب إسرائيل حي" مسموح في الحرم المقدسي
عرب 2018/4/16 -48
سمحت محكمة الصلح اإلسرائيلية في القدس ،اليوم اإلثنين ،لليھود ،بالھتاف بـ"شعب إسرائيل حي" في
الحرم المقدسي ،وذلك بداعي أن ذلك ليست صالة ،والتي ال تزال تعتبر ممنوعة لليھود في الحرم
المقدسي.
جاء ھذا القرار ردا على التماس تقدم به ناشط اليمين العنصري ،إيتمار بن غفير ،والذي احتجز للتحقيق
معه قبل نحو سنتين ونصف ،وذلك بعد أن ھتف "شعب إسرائيل حي" في الحرم المقدسي ،وذلك ردا على
ھتاف "ﷲ أكبر".
وقررت المحكمة ،اليوم ،أن "شعب إسرائيل حي" ليس صالة ،وادعت أن ھذا الھتاف ال يشكل خطرا
على الزوار في المكان.
كما قرر القاضي أن احتجاز العنصري بن غفير لم يكن قانونيا ،وأنه كان من حقه التوجه إلى الشرطة
وتقديم شكوى ضد مسؤولي الوقف اإلسالمي في الحرم المقدسي.
كما قدم العنصري بن غفير دعوى ضد مسؤولي الوقف ،بادعاء أنھم ھتفوا بشعارات ضده وضد
المجموعة التي كانت معه .وكانت المحكمة قد قررت ،قبل نحو سنة ونصف ،إلزام الوقف بتعويض بن
غفير بمبلغ  50ألف شيكل ،وذلك بسبب عدم تقديم الوقف دفاعه.
وقررت المحكمة أيضا إلزام الشرطة بدفع مبلغ  6آالف شيكل كتعويض للعنصري بن غفير ،إضافة إلى
مصاريف المحكمة ،األمر الذي اعتبره "ھدية من قبل المحكمة بمناسبة االستقالل".
وقال العنصري بن غفير إن "المرحلة القادمة ستكون السماح لليھود بالصالة في الحرم المقدسي" .وزعم
أنه "حان الوقت للسماح لليھود بالصالة في المكان األكثر أھمية بالنسبة لھم ،كما يسمح للمسلمين
بالصالة" .على حد قوله.

Palestine - Ramallah  174,  2421080,2420901
فلسطين  -رام ﷲ 2420901 ،2421080 : ،174 
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com
فاكس  ،2420902البريد اإللكتروني PNCECS@Palnet.com :
PNCECS2011@gmail.com
PNCECS2011@gmail.com
Web site :http://www.pncecs.plo.ps

< <°ŞŠ×Ê<í{{{{Öæ
<†{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

االحتالل يغلق مؤسسة إيلياء القدس ،ويعلنھا "غير مشروعة"
القدس -وطن2018/4/16 -
وقع وزير جيش االحتالل ،افيغدور ليبرمان ،امرا عسكريا يقضي باعتبار مؤسسة إيليا لإلعالم الشبابي
في القدس ،العاملة في المدينة كمنظمة " إرھابية" على حد ما ورد في أمر االغالق.
وقال اعالم االحتالل ان "ايلياء" تعمل كمركز اجتماعي للشباب في المدينة ،لكنه مرتبط بالجبھة الشعبية
لتحرير فلسطين.
وزعمت مخابرات االحتالل ان المؤسسة تصدر اشرطة وصورا واخبارا وصفتھا بالتحريضية.

العاھل األردني :القدس حق خالد وأبدي للفلسطينيين
موقع مدينة القدس2018/4/16 -
قال ملك األردن عبد ﷲ الثاني أن األردن بذل كل جھد ممكن خالل فترة رئاسته للقمة العربية وبالتنسيق
مع القادة العرب لمواجھة التحديات التاريخية التي تواجھھا أمتنا وتسخير جميع اإلمكانيات والعالقات
الدولية لخدمة قضايا أمتنا العربية العادلة وعلى رأسھا القضية الفلسطينية والقدس الشريف.
وقال ،في كلمته بالقمة العربية أمس ،انه ال بد لنـا من إعادة التأكيـد على الـحق األبدي الخالـد للفلسطينيين
والعرب والمسلمين والمسيحيين في القدس التي ھي مفتاح السالم في المنطقة.
وأكد أن الفلسطينيين ،دعاة سالم ،وإن تمسكھم بحل الدولتين ونبذ العنف ھو دليل واضح على التزامھم
الثابت بالسالم ،وواجبنا جميعا ھو الوقوف معھم ودعم صمودھم لنيل حقوقھم المشروعة بإقامة دولتھم
المستقلة والعيش بأمن وسالم.
كما أكد على أن الوصاية الھاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس ،واجب ومسؤولية
تاريخية يعتز يتشرف بحملھا األردن وآل ھاشم ،مشيرا الى استمرار التواصل والتنسيق مع السلطة
االلفلسطينية وبدعم ومساندة العرب ،حمل ھذه المسؤولية والعمل على تثبيت صمود المقدسيين ،والتصدي
ألي محاولة تمس بھوية المدينة المقدسة أو تسعى لفرض واقع جديد أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني
القائم.

أغلبھم من القدس 340 :معتقالً فلسطينيا ً على خلفية الفيسبوك
موقع مدينة القدس2018/4/16 -
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واصلت سلطات االحتالل مالحقتھا للفلسطينيين بسبب آرائھم ونشاطھم على صفحات ”الفيسبوك“
واعتقلت في ھذا السياق قرابة ) (340فلسطيني منذ اندالع“ انتفاضة القدس“ في أكتوبر  ،2015بتھمة
التحريض على شبكات التواصل االجتماعي و نشر صور شھداء أو أسرى أو تسجيل االعجاب
لمنشورات اآلخرين.
وكان غالبية أالمعتقلين كانوا من القدس المحتلة ،وأن لوائح اتھام وجھت لبعضھم وصدر بحقھم أحكام
مختلفة مقرونة بغرامات مالية ،بتھمة التحريض ،وأن آخرين تم تحويلھم الى ”االعتقال اإلداري“ لبضعة
شھور دون محاكمة .وفي مرات أخرى اشترطت على بعض المعتقلين وقبل اطالق سراحھم االمتناع عن
استخدام )الفيسبوك( لفترات ھي تحددھا.
يذكر ان حكومة االحتالل اإلسرائيلي ش ّكلت وحدة خاصة في ھيئة اركان الجيش "االسرائيلي" تُسمى
)وحدة سايبر العربية( لرصد ومتابعة شبكات التواصل االجتماعي وما ينشر عليھا.

*** انتھت النشرة ***
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