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

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

اﻟﺗﺎرﻳﺦ  21 -19 :ﻳﻧﺎﻳر 2018

رسالة القدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم
 القدس :خنق االقتصاد في خدمة خطط التھويد.
 ملتقى تضامني دولي في تونس :فلسطين عربية والقدس عاصمتھا األبدية.
 البشاري يدعو المسلمين لزيارة القدس وإعمار مقدساتھا ودعم أھلھا.
 رئيس اللجنة األوروبية البرلمانية يتضامن مع القدس عاصمة دولة فلسطين.
 االحتالل يقتحم بلدة حزما قرب القدس.
" مؤتمر األزھر العالمي لنصرة القدس" يتخذ مجموعة من القرارات الداعمة
لشعبنا وقضيته.
 إصابات واعتقاالت في القدس.
 بناء أول نفق مائي يصل إلى القدس.
 اتحاد نقابات عمال فلسطين :ال سالم بدون القدس عاصمة لدولتنا.
 ماذا قال ترامب للعاھل المغربي عن قراراته في القدس؟
 أحمد الزغير ...فارس االقتصاد المقدسي يرحل في صمت.
 إضاءة أسوار قلعة صيدا البحرية بصورة القدس والمسجد األقصى.
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القدس :خنق االقتصاد في خدمة خطط التھويد
 -مكانة روحية وضرورة اقتصادية

القدس عاصمة فلسطين /رام ﷲ  2018-1-20وفا -لورين زيداني
مجددا ،القدس في واجھة االحداث ،ومجددا تواجه خطط العزل والتھويد االسرائيلية ،اقتصاد
يتضاءل ،وسكان ينھكون عاما بعد عام.
في الذاكرة الجمعية للعرب والمسلمين ،وحتى الغالبية العظمى من مسيحيي العالم ،للقدس مكانة
روحية ودينية فريدة ،وھي مكانة اودعتھا ايضا في قلوب الفلسطينيين ،لكنھا ايضا في عقولھم
ضرورة اقتصادية ال حظ لدولتھم العتيدة في الحياة من دونھا.
في العقدين االخيرين ،تسارعت االجراءات االسرائيلية لخنق المقدسيين اقتصاديا بشتى انواع
الضرائب ،ومنع إصدار تراخيص البناء في القدس الشرقية ،وتحويل االراضي فيھا الى مناطق
خضراء والستخدامات عامة تمھيدا إلحالتھا الى المستوطنين ،اضافة الى عزلھا عن محيطھا من
االراضي الفلسطينية المحتلة عام  ،1967والنتيجة :اسواق راكدة ،وبطالة تزيد عن  ،%15ونسبة فقر
تتجاوز .%80
"القدس ھي عماد التناغم االقتصادي والسياسي واالجتماعي والثقافي والتاريخي لكل مفاصل دولة
فلسطين وامتداداتھا" ،قال محمد اشتية رئيس المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار
"بكدار".
وأضاف في حديث لـ"وفا" :القدس كانت تشكل مجموعة روافد لالقتصاد الفلسطيني ،االول ھو
السياحة ،وھي ليست سياحة دينية فقط ،بل تاريخية وتعليمية وترفيھية ،خاصة أن للقدس بنية تحتية
للفنادق والمناخ المناسب ،وتشكل البيت الصيفي إلى جانب رام ﷲ ،والقيمة االقتصادية أيضا تتمثل في
القطاع التجاري والقطاع الثقافي.
وقال :القدس على مدار التاريخ كانت أيضا عاصمة التعليم ،بوجود عدد كبير من المدارس ومؤسسات
التعليم على مستوى رفيع ،سواء أكانت حكومية ام خاصة ام تلك التابعة لجمعيات غير ربحية ،وبعض
المدارس األقدم موجودة في المدينة منھا :تراسنطا منذ العام  1846امتدادا لفرع بيت لحم ،ومدرسة
شميدت للبنات ،والفرير ،والمدارس التي أقيمت أيام الدولة العثمانية.
إسرائيل ،ومنذ احتاللھا للمدينة عام  ،1967ادركت القيمة االقتصادية للقدس بالنسبة للفلسطينيين،
فبدأت منذ اليوم االول تنفيذ خطط لعزل المدينة عن باقي االراضي الفلسطينية ،لكن الھجمة أصبحت
أكثر وحشية وشراسة في السنوات الخمس األخيرة.
القطاع السياحي الذي يشكل  %40من الناتج المحلي المقدسي ،ھو األكثر تعرضا إلجراءات االحتالل
من خالل التحكم بالحركة السياحية ،وھذا ما أوضحه مدير عام الغرفة التجارية الصناعية العربية في
القدس فادي الھدمي بقوله" ،كانت القدس تحوي  40فندقا قبل العام  ،67االن ھناك  20فندقا فقط ،ولم
يتم إنشاء إال فندقين بعد العام  67بسعة  130غرفة ،في المقابل فإن الخطة االسرائيلية وماكنتھا
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االقتصادية أنشأت فنادق على مقربة من الفنادق الفلسطينية ،وفي قلب القدس الشرقية والبلدة القديمة
وقرب المقدسات ،لضرب تنافسية الفنادق الفلسطينية".
وتابع" ،جزء من سياسة الھيمنة على السياحة بمنظومتھا الكاملة ،عمل المرشد السياحي االسرائيلي
ومكاتب السياحة التي تھيمن بشكل كامل على المفاصل السياحية في المدينة ،فتمنع السياح األجانب
من الوصول للمناطق العربية أو اسواقھا".
وقال اشتية" :ھناك تحريض اسرائيلي كبير على المنشآت السياحية في القدس الشرقية ،ولذلك يأتي
السائح يزور القدس العربية والبلدة القديمة لكنه ينام في القدس الغربية ،ضمن برنامج تحريض األدالء
السياحيين االسرائيليين وتخويفھم للسياح من المقدسيين ،ودفعھم للمبيت في الفنادق اإلسرائيلية،
وبالتالي فإن المردود المالي للسياحة يكون لصالح اسرائيل ،بدءا بتذاكر السفر ،مرورا بالمبيت
والمطاعم وكل المتعلقات".
يواجه التجار المقدسيون في أسواق البلدة القديمة عددا ال حصر له من المصاعب ،تتمثل في ضعف
القوة الشرائية لدى البائع والمشتري ،المثقل كاھلھم بالضرائب والمخالفات ،إذ إن  250محال تجاريا
مغلقا من أصل  1300في أسواق البلدة القديمة.
خارج أسوار البلدة القديمة ،ھناك  550محال تجاريا تتوزع في شوارع :صالح الدين ،والزھراء،
والمسعودي ،واالصفھاني ،والرشيد ،وابن سينا ،وابو عبيدة ،ليست بحال أفضل.
وقال اشتية :شارع صالح الدين الذي كان يسمى "شانزلزيه القدس" ،والقلب النابض للسوق للمدينة،
يتحول إلى شارع فارغ من الناس وحركة البيع والشراء بحدود السادسة مساء".
حتى أواخر الثمانينيات من القرن الماضي ،كانت أسواق القدس تعج بالمتسوقين من باقي انحاء الضفة
الغربية وقطاع غزة ،ومع بداية التسعينيات ،بدأت إسرائيل بحصار متدحرج للمدينة ،حتى باتت
معزولة ومحاصرة بالكامل بالحواجز والبوابات وجدار الفصل ،ولم يعد بمقدور الفلسطينيين من باقي
انحاء األراضي الفلسطينية دخولھا اال بتصاريح وھي قليلة جدا ومحصورة بأنشطة معينة كالعالج،
فتعثرت الحركة التجارية في المدينة وضاقت على سكانھا ما دفع  112ألف مقدسي إلى العيش والعمل
خارج المدينة.
في أواخر تشرين االول الماضي ،بدأت دوائر القرار في اسرائيل مناقشة ما يسمى بـ"قانون القدس
الكبرى" ،وھو اطار قانوني لخطط اسرائيل المتواصلة بشأن القدس ،تحت مسميات مختلفة كـ"القدس
 "2020و"وجه القدس" ،واستخدامھا لفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطھا وشمالھا ،إضافة الى
دفع اكبر عدد من الفلسطينيين الى خارج المدينة ،وفي جميعھا استخدمت الحكومات االسرائيلية
المتعاقبة التضييق االقتصادي سالحا.
في التفاصيل ،تھدف ھذه الخطط لتخفيض الفلسطينيين كنسبة الى اجمالي سكان المدينة الى -%10
 ،%12وتھجير المواطنين المسلمين والمسيحيين ،وتوسيع مساحة القدس إلى أكثر من  %10من
مساحة الضفة الغربية المحتلة ،أو ما يعادل  600كم 2تقريبا ،لتمتد من اللطرون غربا حتى البحر
الميت شرقا.
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وتمضي الخطة قدما من خالل مضاعفة البناء االستيطاني في القدس وما حولھا ،وانشاء الطرق
االلتفافية والجسور لربط المستوطنات بالمدينة ،والسعي إلسكان مليون يھودي فيھا مع مرور الوقت،
اضافة الى عزل االحياء العربية ،وحصرھا بنحو  9.5كيلومتر مربع فقط.
وقال الھدمي" ،خطة القدس  2020تعمل على تحويل المدينة العربية الى غيتو داخل القدس الغربية،
والتي تحولت مالمحھا وتفاصيلھا الى مركز مدينة يشبه مراكز المدن العالمية في لندن ونيويورك
وغيرھما ،لتصبح قلب العاصمة بدال من القدس العربية ،التي يقيد معمارھا بعدم االرتفاع ألعلى من
 4طوابق ،مع اھمال متعمد لبنيتھا التحتية".
بدوره ،قال اشتية ان ھناك خططا وبرامج لدعم وتعزيز صمود المقدسيين ،بتوفير مشاريع انشاء
مساكن ومدارس وفنادق تعوض النقص لدى أھل المدينة ،وتوفر الدعم للمدارس والمستشفيات لكن
االمكانيات متواضعة.
ويقول "طالبنا الدول العربية واالوروبية بتخصيص جزء من موازناتھا لدعم القدس ،وقدمنا الخطط
وتقديرات المشاريع المطلوبة ،لكن دون تجاوب أو أقل من المطلوب".
بتقديري اذا استطعنا توفير  100مليون دوالر سنويا وھو اقل التقدير سيكون مناسبا لدعم صمود
المقدسيين".
عربيا ،اقرت قمة بيروت في العام  2002تقديم دعم سنوي للقدس بقيمة  150مليون دوالر ،وفي العام
 2010اسست الجامعة العربية صندوقا لدعم القدس بـ 500مليون دوالر ،تبعه صندوق اخر في
 2013بمليار دوالر ،لكن واقع الحال يقول ان ما وصل القدس من ھذه المبالغ ال يتجاوز .%30

ملتقى تضامني دولي في تونس :فلسطين عربية والقدس عاصمتھا األبدية
القدس عاصمة فلسطين /تونس  2018-1-20وفا
افتتح األمين العام لالتحاد العام التونسي للشغل ،رئيس االتحاد العربي للنقابات نور الدين الطبوبي،
اليوم السبت ،في العاصمة التونسية ،الملتقى الدولي للتضامن مع فلسطين تحت شعار )فلسطين عربية
والقدس عاصمتھا األبدية(.
حضر افتتاح الملتقى ،عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام االحمد ،وسفير دولة فلسطين لدى
تونس ھايل الفاھوم ،واالمين العام المساعد لالتحاد الدولي للنقابات مامادو ديالو ،وممثل االمم المتحدة
بتونس دياغو زوريال ،واالمين العام لنقابات عمال فلسطين شاھر سعد ،وممثلون عن نقابات عربية
ودولية.
وقال الطبوبي" ،إن ما جمعنا ھنا ھو قرار ادارة الرئيس االميركي ترمب باالعتراف بالقدس عاصمة
إلسرائيل ونقل سفارتھا لھا ،ھذا القرار الذي أدانته المجموعة الدولية وأحرار العالم ،وتظاھر العالم
ضده ،باعتباره ضربا للشرعية الدولية ،وخرقا فاضحا للقانون الدولي ،وانتھاكا لحق الشعوب في
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تقرير مصيرھا ،وتجاھال لحقوق شعب فلسطين ،وعدوانا سافرا على ھذا الحق الثابت والتاريخي في
قوانين الشرعية الدولية ،وتعد على حق الفلسطينيين في دولة مستقلة وعاصمتھا القدس.
واشار الى أن الحركة النقابية العالمية حركة واسعة وممتدة وممثلة ولديھا كل المقومات المعنوية
والمادية والبشرية الھائلة ،لممارسة الضغط دفاعا عن الحق والعدل ودعما للقضية الفلسطينية.
من جھته شدد السفير الفاھوم ،على أن استخدام اسرائيل للحصار والعنف بقصد الضغط وإمالء
الشروط وكسر االرادات والرضوخ لمطالبھا مرفوض تماما ،مقدما شكر شعبنا وقيادته لتونس التي
توحد حالھا مع حالنا وقدمت وما زالت بشعبھا ونقاباتھا ومجتمعھا المدني كافة أشكال الدعم
والمساندة.
وكان الملتقى قد افتتح بأغان وطنية فلسطينية وللبطلة عھد التميمي من قبل كورال التضامن للمنظمة
التونسية للطفل.
ويشارك في الملتقى رؤساء الكتل النيابية واالتحاد الوطني للمرأة التونسية ،والنقابة الوطنية للصحفيين
التونسيين ،وعدد كبير من الشخصيات ومنظمات المجتمع المدني بمختلف صنوفھا.

البشاري يدعو المسلمين لزيارة القدس وإعمار مقدساتھا ودعم أھلھا
القدس عاصمة فلسطين /رام ﷲ  2018-1-19وفا
أكد رئيس المؤتمر اإلسالمي األوروبي الدكتور محمد البشاري ،اليوم الجمعة ،على أحقية الشعوب
في حقوقھا وأرضھا ومقدساتھا وفي مقدمتھا الشعب الفلسطيني.
وأوضح البشاري في تصريح صحفي له في ختام مشاركته في مؤتمر األزھر العالمي لنصرة القدس
بالقاھرة ،أن العالم اإلسالمي ينتظر تثبيت وتأكيد المصالحة الفلسطينية.
وشدد على ضرورة الحرص على زيارة القدس تأكيدًا على ھويتھا اإلسالمية ودع ًما ألھلھا ،واقترح
أن تنظم المراكز اإلسالمية في الغرب زيارات بشكل منتظم لألراضي الفلسطينية.
وأشار إلى ضرورة فك الحصار اإلسالمي عن المدينة المقدسة بمقاطعة زيارتھا من قبل المسلمين
والمسيحيين في الشرق.
وقال البشاري إن مؤتمر األزھر العالمي لنصرة القدس ،يعكس دور مصر الريادي في القضايا
العربية اإلسالمية المصيرية واھتمامھا بالقضايا اإلنسانية بشكل عام.
وأشار إلى األھمية الزمانية والمكانية لمؤتمر األزھر العالمي لنصرة القدس ،والذي يأتي كرد قوي
على الخطوة األمريكية بنقل سفارتھا للقدس.
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وأشاد البشاري بالرد القوي الحاسم من شيخ األزھر الشريف ،الذي يترأس أكبر مؤسسة دينية في
العالم العربي واإلسالمي ورمز اإلسالم في مواجھة مشروع االستيطان والتھويد.
يذكر أن البشاري دشن ھاشتاج )#شد_الرحال_الى_القدس_ وقوفا_ ضد_ تھويدھا( ،ضمن مساعيه
إلبراز الحصار اإلسرائيلي المفروض على القدس.

رئيس اللجنة األوروبية البرلمانية يتضامن مع القدس عاصمة دولة فلسطين
القدس عاصمة فلسطين /براتيسالفا  2018-1-19وفا
عبر رئيس اللجنة االوروبية البرلمانية لوبوش بالھا ،خالل استقباله بمكتبه بالبرلمان السلوفاكي اليوم
الجمعة ،سفير دولة فلسطين لدى الجمھورية السلوفاكية عطا ﷲ قبيعة ،عن سعادته لموقف بالده
)سلوفاكيا( الداعم للقضية الفلسطينية والرافض إلعالن الرئيس االميركي دونالد ترامب االعتراف
بالقدس عاصمة إلسرائيل ،باعتباره يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية.
وأبدى السيد بالھا استعداده الكامل للعمل دائما ً من أجل استمرار الدعم للقضية الفلسطينية وبذل كل
الجھود لتطوير عالقة الصداقة مع دولة فلسطين على مختلف االصعدة.
وأطلع السفير قبيعة ،معاليه على الموقف السياسي األخير على ضوء اجتماعات المجلس المركزي
الفلسطيني وكذلك التحركات الفلسطينية بشكل عام لمواجھة التداعيات الناجمة عن االعالن االميركي
بخصوص مدينة القدس.
وقدم السفير قبيعة ،الشكر لجمھورية سلوفاكيا حكومة وشعبا ً على الموقف الداعم للقضية الفلسطينية
ولحرية الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتھا القدس ،والرافض بأن تكون القدس
عاصمة إلسرائيل.
وفي نھاية اللقاء أعرب بالھا عن أمله في اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتھا القدس ،مرسالً تحياته
للشعب الفلسطيني وقيادته برئاسة الرئيس محمود عباس رجل السالم والحرية.

االحتالل يقتحم بلدة حزما قرب القدس
القدس عاصمة فلسطين /رام ﷲ  2018-1-19وفا
اقتحمت قوات االحتالل الليلة ،بلدة حزما شمال شرق مدينة القدس المحتلة.
وجاء ھذا االقتحام بعد إغالق المدخل الرئيس للبلدة بالمكعبات االسمنتية بعد ساعات من إغالقه
باآلليات العسكرية ومنع المواطنين من التنقل.
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وذكرت مصادر محلية أن ذروة االنتشار اإلسرائيلي يتركز في الحي الشرقي من البلدة.
وخالل االقتحام اندلعت مواجھات بين المواطنين وقوات االحتالل ،حيث أطلق جنود االحتالل
العيارات النارية ،والرصاص المعدني المغلف بالمطاط ،وقنابل الغاز السام والصوت نحو الشبان،
دون أن يبلغ عن إصابات.
يذكر أنه سبق ھذا االقتحام قيام جنود االحتالل مساء أمس بإرغام أصحاب المحال التجارية الواقعة
على الطريق العام على إغالقھا والمغادرة إلى منازلھم ،بذريعة مھاجمة بعض الشبان لحافلة ركاب
إسرائيلية.

"مؤتمر األزھر العالمي لنصرة القدس" يتخذ مجموعة من القرارات الداعمة لشعبنا وقضيته
مطالبة األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني للتحرك السريع والجاد لوقف تنفيذ قرار اإلدارة األميركية بشأن
القدس
 2018عام القدس الشريف وقرار بتصميم مقرر دراسي عن المدينة المقدسة يُد ﱠرس في المعاھد األزھرية وجامعة
األزھر

القدس عاصمة فلسطين /القاھرة2018-1-18وفا
اعتمد مؤتمر األزھر العالمي لنصرة القدس في ختام أعماله مساء اليوم الخميس ،أن تكون سنة 2018
عا ًما للقدس الشريف.
كما أكد اإلعالن الصادر في ختام أعمال المؤتمر تبني مبادرة األزھر بتصميم مقرر دراسي عن
القدس يُدرﱠس في المعاھد األزھرية وجامعة األزھر.
وشدد على أن القدس ھي العاصمة األبدية لدولة فلسطين المستقلة والتي يجب العمل الجاد على
إعالنھا رسميًّا واالعتراف الدولي بھا وقبول عضويتھا الفاعلة في كافة المنظمات والھيئات الدولية.
وقال إعالن المؤتمر :إن القدس ليست فقط ُمجرﱠد أرض محتلة ،أو قضية وطنية فلسطينية ،أو قضية
قومية عربية ،بل ھي أكبر من كل ذلك ،فھي حرم إسالمي مسيحي مقدس ،وقضية عقدية إسالمية-
مسيحية ،وإن المسلمين والمسيحيين وھم يعملون على تحريرھا من االغتصاب الصھيوني الغاشم،
فإنما يھدفون إلى تأكيد قداستھا ،ودفع المجتمع اإلنساني إلى تخليصھا من االحتالل الصھيوني.
وشدد اإلعالن الصادر عن المؤتمر على أن عروبةَ القدس أمر ال يقبل العبث أو التغيير وھي ثابتة
تاريخيًّا منذ آالف السنين ،ولن تفلح محاوالت الصھيونية العالمية في تزييف ھذه الحقيقة أو محوھا من
التاريخ ،ومن أذھان العرب والمسلمين وضمائرھم فعروبة القدس ضاربة في أعماقھم ألكثر من
خمسين قرنًا ،حيث بناھا العرب اليبوسيون في األلف الرابع قبل الميالد ،أي قبل ظھور اليھودية التي
ظھرت أول ما ظھرت مع شريعة موسى -عليه السالم -بسبعة وعشرين قرنًا.
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وقال :كما أن الوجود العبراني في مدينة القدس لم يتعد  415عا ًما ،على عھد داود وسليمان -عليھما
السالم -في القرن العاشر قبل الميالد وھو وجود طارئ عابر محدود حدث بعد أن تأسﱠست القُدس
العربية ومضى عليھا ثالثون قرنا من التاريخ.
ورفض المؤتمر رفضا قاطعا لقرارات اإلدارة األميركية األخيرة والتي ال تعدو بالنسبة للعالم العربي
واإلسالمي وأحرار العالم ،أن تكون حبرًا على ورق ،فھي مرفوضة رفضًا قاطعًا وفاقدة للشرعية
التاريخية والقانونية واألخالقية التي تلزم الكيان الغاصب بإنھاء ھذا االحتالل وفقًا لقرارات األمم
المتحدة الصادرة في ھذا الشأن ،ويح ﱢذر المؤتمر ومن ورائه كافة العرب والمسلمين وأحرار العالم في
الشرق والغرب ،من أن ھذا القرار إذا لم يسارع الذين أصدروه إلى التراجع عنه فورًا فإنه سيغذي
التطرف العنيف ،وينشره في العالم كله.
كما أكد وجوب تسخير جميع اإلمكانات الرسمية والشعبية العربية والدولية )اإلسالمية ،المسيحية،
اليھودية( من أجل إنھاء االحتالل الصھيوني الغاشم الظالم ألرض فلسطين العربية.
ودعا المؤتمر حكومات دول العالم اإلسالمي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي واألمم
المتحدة ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك السريع والجاد لوقف تنفيذ قرار اإلدارة األميركية،
وخلق رأي عام عالمي مناھض لھذه السياسات الجائرة ضد الحقوق والحريات اإلنسانية.
وقال المؤتمر :إننا نعلن مؤازرة صمود الشعب الفلسطيني الباسل ويدعم انتفاضته في مواجھة ھذه
القرارات المتغطرسة بحق القضية الفلسطينية ومدينة القدس والمسجد األقصى المبارك ،كما نحيي
روح التالحم الشعبي بين مسلمي القدس ومسيحييھم ،ووقوفھم صفًّا واحدًا في مواجھة ھذه القرارات
والسياسات والممارسات الظالمة ،ونحن نؤكد لھم من ھذا المؤتمر أننا معھم ولن نخذلھم ،حتى يتحرر
القدس الشريف.
واعتز المؤتمر بالھبﱠة القوية التي قامت بھا الشعوب العربيﱠة واإلسالمية وأحرار العالم ،داعيًا إلى
مواصلتھا للضغط على اإلدارة األميركية للتراجع عن ھذا القرار المجافي للشرعية الدولية ،كما يحيي
المؤتمر الموقف المشرﱢف لالتحاد األوروبي وكثير من الدول التي رفضت القرار األميركي الجائر
بحق القدس ،وساندت الشعب الفلسطيني.
وأكد المؤتمر دعمه لمبادرة األزھر بتصميم مقرر دراسي عن القدس الشريف يُدرﱠس في المعاھد
األزھرية وجامعة األزھر ،استبقا ًء لجذوة قضية القدس في نفوس النشء والشباب ،وترسي ًخا لھا في
ضمائرھم ،مع دعوة القائمين على مؤسسات التعليم في الدول العربية واإلسالمية وفي سائر بلدان
العالم ،وكافة الھيئات والمنظمات الفاعلة ،إلى تبني مثل ھذه المبادرة.
وحث المؤتمر ،عقالء اليھود أنفسھم لالعتبار بالتاريخ ،الذي شھد على اضطھادھم في كل مكان حلّوا
به ﱠإال في ظل حضارة المسلمين ،وأن يعملوا على فضح الممارسات الصھيونية المخالفة لتعاليم موسى
عليه السالم التي لم تدع أبدا إلى القتل أو تھجير أصحاب األرض ،أو اغتصاب حقوق الغير وانتھاك
حرماته وسلب أرضه ونھب مقدساته.
واعتمد المؤتمر اقتراح األزھر أن يكون عام 2018م عا ًما للقدس الشريف ،ويدعو كل الشعوب
بمختلف مرجعياتھا وھيئاتھا ومؤسساتھا إلى تبنﱢي ھذه المبادرة ،خدمة لقضية القدس بمختلف أبعادھا.
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وحث المؤتمر كل الھيئات والمنظمات العالمية ،ويدعوھا إلى الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة
القدس ،وتأكيد ھُويتھا ،واتخاذ كافة التدابير الكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني ،وخاصة المرابطين من
المقدسيين ،ودعم صمودھم ،وتنمية مواردھم ،وإزالة كل العوائق التي تمنع حقوقھم اآلدمية األساسية،
وتحول دون ممارسة شعائرھم الدينية ،وذلك لضمان استمرار بقائھم وتجذرھم في القدس العربية ،مع
َحضﱢ أصحاب القرار السياسي في العالميْن :العربي واإلسالمي على دعم ذلك كله ،دون اتخاذ أي
إجراء يضر بالقضية الفلسطينية ،أو يصب في التطبيع مع الكيان المحتل الغاصب.
كما تقرر تكوين لجنة مشتركة من أبرز الشخصيات والھيئات المشاركة في ھذا المؤتمر لمتابعة تنفيذ
التوصيات على أرض الواقع ومواصلة الجھود في دعم القضيﱠة الفلسطينيﱠة وبخاص ٍة قضيﱠة القُدس،
وعرضھا في كافة المحافل الدوليﱠة اإلقليميﱠة والعالميﱠة.
وأكد المؤتمر على وثيقة األزھر الشريف عن القدس الصادرة في  20تشرين الثاني /نوفمبر ،2011
والتي شددت على عروبة القدس ،وكونھا حر ًما إسالميًّا ومسيحيا مقدسا عبر التاريخ.
يذكر ،إن األزھر الشريف بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين ،وتحت رعاية الرئيس المصري عبد
الفتاح السيسي ،وبحضور الرئيس محمود عباس ،عقد »مؤتمر األزھر العالمي لنصرة القدس«
بمركز األزھر للمؤتمرات في القاھرة ،وذلك للتباحث بين قادة الفكر والرأي والدين والسياسة ،و ُم ِحبﱢي
ت وثمانين دولة من مختلف قارﱠات العالم.
السﱠالم من س ٍ
ت وأساليب جديدة تنتصر لھوية القدس
وھدف المؤتمر خالل جلساته لمدة يومين إلى بحث آليا ٍ
ولكرامة أبناء الشعب الفلسطيني ،وبما يعزز صموده ويدعم الحفاظ على عروبة القدس وھويتھا
الروحية ،ودراسة سبل الرد على قرارات اإلدارة األميركية التي تأ ﱠكد انحيازھا لالحتالل الصﱡ ھيوني
الغاصب ،وقد اختتم أعماله بإصدار »إعالن األزھر العالمي لنصرة القدس«.
ِ

إصابات واعتقاالت في القدس
القدس  -معا2018/1/20 -
أصيب سبعة مقدسيين مساء السبت بشظايا قنابل صوتية ،فيما اعتقلت القوات شابا خالل قمع وقفة في
شارع صالح الدين بمدينة القدس ،منددة بقرار ترامب وزيارة نائب الرئيس األمريكي مايك بنس
للمنطقة.
وأفادت طواقم االسعاف الميدانية لمراسلة وكالة معا أن  7مقدسيين اصيبوا بشظايا قنابل صوتية
باالطراف السفلية واأليدي ،ومن بين المصابين طفل وسيدتين ،وقدم لھم العالج ميدانيا.
واعتقلت قوات االحتالل الشاب عبد بربر خالل قمع الوقفة في شارع صالح الدين واعتدوا عليه
بالضرب المبرح.
وأوضحت الوكالة ان قوات االحتالل انتشرت في شارع صالح الدين قبل موعد الوقفة األسبوعية
التي تنظمھا القوى الوطنية في القدس ،وفور بدء الوقفة وترديد الھتافات للقدس واألقصى قامت
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القوات بمحاصرتھم ثم صادرت منھم االعالم الفلسطينية التي رفعت  ،والقت القنابل الصوتية
باتجاھھم.
وتعمدت القوات قمع المشاركين ومنعھم من اي تجمع في شارع صالح الدين ،والقت باتجاھھم القنابل
عدة مرات لتفريقھم اال انھم أصروا على االعتصام والھتاف للقدس ألكثر من ثالث ساعات.

بناء أول نفق مائي يصل إلى القدس
بيت لحم -معا2018/1/20 -
كشفت صحيفة "ھآرتس" العبريةّ ،
أن محطة القدس للمياه على وشك االنتھاء من مشروع "نفق مائي"
يصل من تل أبيب إلى مدينة القدس.
وقالت الصحيفة عبر موقعھا اإللكتروني ،إنّه عند اكتمال المشروع ،سيصل نفق المياه "يائيل" إلى
 13كيلومترا وسيصبح أطول نفق في إسرائيل بتكلفة  2.5مليار دوالر ،وھو أكبر مشروع للمياه في
البالد منذ إنشاء الناقل الوطني للمياه".
وأضافت الصحيفة ،أنّه تم بناء أول خط أنابيب إسرائيلي متوجه إلى مدينة القدس على امتداد طريق
بورما ،وكان الھدف منه أن يحل محل خط األنابيب البريطاني.وأوضحتّ ،
أن "قطر األنبوب آنذاك
كان  46سم" ،وقد وضعت األنابيب الثانية في عام ،1950وكان قطرھا  61سم.
وأشارت ،إلى أنّه "في عام  ،1979تم افتتاح األنابيب الثالثة ،قطرھا  91سنتيمترا ،مضيفةَ ّ
أن رئيس
الوزراء االسرائيلي األسبق ،اسحق رابين ،أنشأ االنبوب الرابع الذي وصل الى قطر يبلغ 17
سنتيمترا في عام  1994وكان اول من وصل الى شبكة المياه الوطنية".
ُ
ونوھت إلىّ ،
بحيث يوفر النظام بكامل طاقته 65
أن تكلفة المشروع تبلغ حوالي  2.5مليار دوالر،
ألف متر مكعب في الساعة.
يمر مشروع "يائيل" الذي بدأ بناؤه قبل عام ،حوالي  300متر تحت األرض ،خالفا لمعظم األنفاق
ُ
حيث سيتم ضخ المياه في ضغط مرتفع ،وھي خطوة تحمل
المائية في العالم ،بما في ذلك نيويورك،
العديد من اآلثار الھندسية -من بين أمور أخرى ،أن النظام بأكمله سوف يضطر إلى تحمل ضغوط
ھائلة.
وفي تفاصيل بناء النفق المائي بحسب ھآرتس ،يتم حفر النفق باستخدام آلة حفر مخصصة تمتد على
مسافة  270مترا ،على غرار الجھاز الذي يحفر أنفاق المترو في تل أبيب ،وقد تم تركيبه عند مدخل
النفق بالقرب من بلدة كيزالون ويخلف الجھاز الذي تشغله الشركة االلمانية "زوبلين" خط سكة حديد
لنقل العمال والمعدات الى النفق ولكن معظمھا تسرب االوساخ.
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العمل يتحول على الجھاز من  12ساعة متتالية تحت األرض ،في أعماق النفق تم إنشاء غرفة
طوارئ أيضا في حالة االنھيار المفاجئ ،وھي محمية ومجھزة باألكسجين والماء والغذاء ،التي يمكن
أن تستمر لمدة تصل إلى  12يوما.
وتعتبر القدس أيضا حالة خاصة الستھالك المياه 800 ،متر فوق مستوى سطح البحر ،ھناك ما يقرب
من مليون شخص يستھلكون المياه بكميات كبيرة -باإلضافة إلى أن المدينة على اطراف الصحراء،
من دون مصادر مياه خاصة بھا.
ومع ذلك ،من المتوقع أيضا أن يضر نظام المياه الجديد بالمناظر الطبيعية والبيئة ،في السنوات
األخيرة كان ھناك احتجاجات جماھيرية ضد المشروع.
فقد احتج سكان عين كارم على موقع محطة ضخمة للضخ عند مدخل "وادي ميزا" ،مدعين أن ھذه
المنشأة يمكن أن تكون موجودة في مناطق أقل ضررا بالمناظر الطبيعية والبيئة.

اتحاد نقابات عمال فلسطين :ال سالم بدون القدس عاصمة لدولتنا
رام ﷲ  -معا2018/1/20 -
قال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين ،شاھر سعد ،إن المؤتمر الذي يعقد في تونس ھو المتلقي
النقابي الدولي بمشاركة  50نقابة عربية ودولية ووزراء ومنظمات مجتمع مدني لدعم القضية
الفلسطينية في األساس ولتقييم تداعيات القرار األمريكي بنقل السفارة للقدس ،ولحشد التضامن العربي
والدولي من أجل القضية الفلسطينية.
وأضاف سعد خالل تصريحات صحفية أن الجميع سيخرجون اليوم بصوت واحد أنه آن اآلوان أن
ينتھي االحتالل ويزول لألبد ،مشيرا إلى أن ھذا االحتالل اإلسرائيلي ھو أخر احتالل في الوجود،
مشددا على أن القدس ھي عاصمة لفلسطين سواء شاء ترامب ونتنياھو أو ال ،وأن القدس تشكل
المحور األساسي للنضال الوطني الفلسطيني.
وأوضح سعد أن الرد الذي يسخرج من المؤتمر سيكون أنه ال سالم بدون أن تكون القدس عاصمة
لفلسطين ،الفتا الى أن المؤتمر سيشھد عدة مداخالت عن المعتقلين واالطفال المعتقلين ومن بينھم
"عھد التميمي" وما يقوم به االحتالل ضد الشعب الفلسطيني ،مؤكدا أن إسرائيل ھي دولة فاشية
ويجب أن تتوقف عن فاشيتھا.

ماذا قال ترامب للعاھل المغربي عن قراراته في القدس؟
رام ﷲ  -دنيا الوطن2018/1/21 -
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قال الرئيس األميركي دونالد ترامب ،في رسالة بعث بھا إلى العاھل المغربي الملك محمد السادس:
إنه يدعم حل الدولتين لتحقيق السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.
ووفقًا لوكالة األنباء المغربية ،فإن ترامب أكد في رسالته أنه حريص على التوصل إلى اتفاق دائم
للسالم بين إسرائيل والفلسطينيين ،بناء على حل الدولتين ،إذا ما التزم به الطرفان.
وأوضح ترامب ،أنه يقدر األھمية التي تكتسيھا مدينة القدس بالنسبة ألتباع الديانات اليھودية
والمسيحية واإلسالم.
وجدد ترامب حديثه القديم بأن "القدس يجب أن تبقى مكانًا يصلي فيه اليھود بالحائط الغربي ،ويسير
فيه المسيحيون على محطات الصليب ،ومكانا ً يُصلي فيه المسلمون بالمسجد األقصى".
وشدد ترامب على أن حدود القدس ھي جزء من المفاوضات بشأن الوضع النھائي ،وأن الواليات
المتحدة األميركية ال تتخذ أي موقف بشأن ھذه الحدود.
وجاءت رسالة ترامب رداً على رسالة تلقاھا من الملك محمد السادس ،بصفته رئيسا للجنة القدس عبر
فيھا عن انشغاله العميق ،وقلقه إزاء اعتراف اإلدارة األميركية بالقدس عاصمة إلسرائيل ،وعزمھا
نقل سفارة الواليات المتحدة األميركية إليھا ،حسب الوكالة.

أحمد الزغير ...فارس االقتصاد المقدسي يرحل في صمت
الجزيرة -ھبة أصالن -القدس2018/1/20 -
ودعت مدينة القدس األربعاء الماضي الحاج أحمد ھاشم الزغير أحد رموزھا وقادتھا الوطنيين
والشعبيين ،وقد وصف الزعير بأنه شخصية محنكة اقتصاديا ،ورجل المھمات الصعبة ،ساھم في
تكريس السيادة الفلسطينية بالقدس ،وحارب التھويد ،عمل بصمت وكذلك كان رحيله.
ولد أحمد ھاشم الزغير في حارة المغاربة قرب المسجد األقصى عام  ،1937ونشأ فيھا قبل احتاللھا
وتدميرھا عام  ،1967لكن منزل عائلة الحاج "أبو ھاشم" كما كان يحب أھالي القدس أن ينادوهُ ،دمر
في وقت الحق ،وتحديدا عام  ،1977كونه كان أول بيت في الحارة ومالصقا لمركز لشرطة
االحتالل.
دخل أبو ھاشم معترك الحياة من باب الزراعة ،فقد امتلك سوقين للخضراوات في مدينتي القدس
وأريحا ،وكان ملما باالقتصاد الزراعي لدرجة االستعانة به مرجعا استشاريا في كل النكسات
الزراعية والحيوانية التي مرت بفلسطين وبالد الشام عموما.
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اليد النظيفة
الكاتب المقدسي عزام أبو السعود ،صديق الفقيد المقرب منذ سبعينيات القرن الماضي ،فرافقه في آخر
عشرين سنة .ويقول إنه والقدس فقدا أحد مرجعياتھا الشعبية "رجل مخلص ،وصاحب يد نظيفة".
ويستذكر أبو السعود عالقة الصداقة القوية التي ربطت الفقيد بالرئيس اللبناني األسبق إلياس الھراوي،
الذي وصل إلى العمل السياسي من خالل التعاونيات الزراعية ،وكان يمتلك مزارع البصل في البقاع
اللبناني ،ليجمع حب األرض الرجلين.
و تداول المقدسيون عقب وفاته قصة "تفاح الجوالن" ،التي كان الزغير بطلھا ،قصة تعود للعام
 ،1982عندما أعلن أھاليالجوالن المحتل ما عرف بـ "اإلضراب الكبير" ،الذي استمر ستة أشھر،
رفضا لقانون ضم الجوالن لدولة االحتالل.
في ذلك الوقت ،أوكلت ألبي ھاشم مھمة إنقاذ محصول تفاح الجوالن ذائع الصيت لمذاقه المميز من
التلف ،بعد استحالة تسويقه في سوريا ،حيث اتصل القيادي الفتحاوي خليل الوزير "أبو جھاد" من
مكان إقامته في تونس بالحاج أحمد ،طالبا منه تقديم يد العون ألھالي الجوالن ،فكان له ما طلب.
وصل الزغير الجوالن وح ّمل التفاح في عشرات الشاحنات ،وعاد إليه مرة أخرى حامال مئات آالف
الدوالرات ،بعد أن باع المحصول كامال في المدن الفلسطينية ،وص ّدر ما تبقى لألردن.
كان الفقيد أبو ھاشم رجال ھادئا وحكيما ،غير محب للظھور ،ويحسب له أنه كان المنقذ
للمزارعين ومربي المواشي عموما ،عندما كان يزودھم باألعالف التي يحتاجونھا للماشية ،كما
استطاع المساعدة في إحصاء حجم الثروات الحيوانية والزراعية.
ترأس الزغير لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني بين عامي  1996و  ،2005وكانت
تربطه عالقة قوية بالرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ،الذي كان يأتمنه ويعتمد عليه في مختلف
القضايا التي تحتاج الحراك الشعبي.
كان لفقيد القدس أحمد ھاشم الزغير والشيخ الراحل حسن طھبوب ) (1998-1923دور بارز في
أحداث "ھبّة النفق"عام  ،1996وقد وجھت لھما تعليمات من الرئيس عرفات في الحشد والتعبئة
للھبّة ،خاصة أنھما كانا من أوائل األشخاص الذين اكتشفوا حفريات االحتالل لنفق أسفل المسجد
األقصى.
وعلى مدار تسع سنوات من ترؤسه للجنة ،قدم الزغير  120مشروع قرار للسلطة الفلسطينية خاصة
بالقدس ،لكن شيئا منھا لم يخرج للنور ،ومع ذلك كان يتابع بشكل مكثف ملفات ھدم المنازل ومخالفات
البناء بالقدس ،ويقدم المساعدات المالية للمتضررين من ممارسات االحتالل.
سالح الصمود
شغل الزغير ،إدارة الغرفة التجارية الزراعية منذ تأسيسھا عام  ،1989كما شغل إدارة اتحاد الغرف
التجارية والصناعية خلفا للشيخ علي قدورة الطزيز ،وقد أولى القطاع التجاري والسياحي بالقدس
اھتماما خاصا ،وعمل في فترة توليه للمنصب على توفير الدعم المادي خاصة لتجار البلدة القديمة،
وحذر من ھجرة الحركة الشرائية من أسواق القدس ،وھذا ما حصل الحقا بسبب إقامة االحتالل لجدار
الفصل العنصري الذي جعل القدس تخسر حوالي  %50من القوى الشرائية العربية.
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آمن أحمد ھاشم الزغير ،بأن مواجھة االحتالل تستدعي الصمود في األرض وتوفير مقومات
الصمود ،ورغم أن تحصيله الدراسي كان متواضعا فقد كان مثقفا ،فطنا ،صاحب ذكاء اجتماعي ،له
شعبية كبيرة ،يمشي بين الناس ويستمع لھمومھم ويساعد في حلھا ،فكان أحد وجھاء اإلصالح ذائعي
الصيت.
وشغل الراحل رئاسة الجمعية التعاونية في أريحا ،ورئاسة االتحاد التعاوني الزراعي في فلسطين،
كما كان عضوا في مجلس األوقاف اإلسالمية وفي مؤسسة فيصل الحسيني وغيرھا من المؤسسات،
ومنحته الرئاسة الفلسطينية عام  2015وسام االستحقاق والتميز.

إضاءة أسوار قلعة صيدا البحرية بصورة القدس والمسجد األقصى
القدس أون الين2018/1/20 -
نصرة للقدس عاصمة فلسطين األبدية ودعما َ النتفاضة شعبنا الفلسطيني ،قام اللقاء التشاوري
للجمعيات والمؤسسات الفلسطينية في منطقة صيدا ومخيماتھا بإضاءة القلعة البحرية بصورة القدس
والمسجد األقصى المبارك في مشھد فني تراثي تاريخي ثقافي مع وقع األناشيد الثورية الفلسطينية
والنشيدين الوطنيين اللبناني والفلسطيني وذلك مساء اليوم السبت  20كانون الثاني )يناير( ،وذلك رداً
على قرار الرئيس األميركي دونالد ترمب بنقل السفارة اإلسرائيلية الى القدس.
كما تخلل النشاط كلمة باسم اللقاء التشاوري ألقاھا عضو اللقاء التشاوري ومدير عام شركة دار العودة
للدراسات والنشر ياسر علي ،قال فيھا إن القدس واألقصى بوابة السماء ومھد الحضارات ،مؤكداً بأن
ھذا النشاط ھو رسالة للعالم بان القدس ليست مدينة فقط بل ھي حياتنا ويومياتنا التي نعيشھا نعيشھا
في كل جوانبھا الدينية والمعيشية والفنية والثقافية والسياسية ،والتي نسترجع فيھا تاري َخ فلسطين
َ
القدس فلسطينيةٌ عربية ومقدساتھا ألبنائھا المسلمين والمسيحيين.
وتراث األجداد ،ولنؤكد أن
َ
وطالب "علي" العالم برفض قرارات الرئيس األمريكي دونالد ترمب ،وإعالن بطالنھا ورفض
إعالن القدس عاصمةً لكيان االحتالل ،ورفض الضغوط المالية على وكالة غوث وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين )االونروا).
وأضاف بأن ال شرعية لوجود االحتالل على أرض فلسطين كاملة ،مجدداً التحية لصمود الشعب
الفلسطيني في الداخل والشتات على مواقفھم البطولية الداعمة للقدس والفلسطين.
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