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


حرر.
اﻻحتﻼل يعتقل  5مقدسيين بينهم أسير ُم ّ



إصابة شاب بعيار معدني في العيسوية.



جامعة القدس تطلق المنتدى العلمي اﻷول لحماية الطبيعة.



الهباش يلتقي وزير اﻷوقاف القطري ويدﻋوه لزيارة القدس والمشاركة في
مؤتمر بيت المقدس.



السفير مصطفى يطلع رئيس الشؤون الدينية التركي ﻋلى التطورات المتعلقة
بالقدس.



في تعديل لقانون القومية" :القدس الكاملة والموحدة" ﻋاصمة إسرائيل.



هايلي للرئيس ﻋباس :قرار نقل السفارة للقدس لن يتغير ولن نجري وراءك.



تسريب أموال اﻷرثوذكس بالقدس ..قديم جديد.



مليونا مشاهدة لفيديو الطفل الفاخوري ﻋن أطفال القدس.



جمعية الفتيات المقدسيات تنشر الجمال والمهارة.



الشبيبة تنظم محاضرة حول تاريخ وهوية القدس في قلقيلية.
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إطﻼق حملة في ﻋ ّمان لجمع  9مليون دينار ديون مستشفى المقاصد
بالقدس.



المطران حنا" :ﻻتتركوا مدينة القدس لوحدها تقارع صالبيها وظالميها".



مفتي القدس يحذر من العودة لقانون حظر اﻷذان.
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حرر
اﻻحتﻼل يعتقل  5مقدسيين بينهم أسير ُم ّ
القدس عاصمة فلسطين /القدس  2018-2-21وفا
اعتقلت قوات اﻻحتﻼل اﻻسرائيلي ،فجر اليوم اﻷربعاء ،خمسة مواطنين من أنحاء مختلفة بمدينة القدس
حرر.
بينهم شقيقان وأسير ُم ّ
وقال مراسلنا في القدس إن اﻻحتﻼل اعتقل من القدس القديمة عبادة نجيب ،ومحمود نجيب ،ومن مخيم
حرر عمر محيسن.
شعفاط وسط القدس المحتلة اﻷسير ال ُم ّ
كما اعتقل اﻻحتﻼل الشقيقين أحمد وتامر عاطف عبيد من بلدة العيسوية وسط المدينة المقدسة.

إصابة شاب بعيار معدني في العيسوية
القدس عاصمة فلسطين  2018-2-20وفا
أصيب شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط ،مساء اليوم الثﻼثاء ،خﻼل اقتحام قوات اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي
بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.
وأفادت جمعية الهﻼل اﻷحمر الفلسطيني ،بأن طواقمها نقلت شابا من العيسوية أصيب بعيار معدني خلف
أذنه ،إلى مستشفى هداسا عين كارم.

جامعة القدس تطلق المنتدى العلمي اﻷول لحماية الطبيعة
القدس عاصمة فلسطين /القدس  2018-2-20وفا
أعلن رئيس جامعة القدس عماد أبو كشك ،عن اطﻼق المنتدى العلمي لحماية الطبيعة ،وهو اﻷول من
نوعه في فلسطين ،بمشاركة ست جامعات فلسطينية ،وبالتعاون مع جمعية الحياة البرية.
ويهدف المنتدى الى زيادة الوعي البيئي لدى المجتمع ،خاصة الطلبة على مستوى الجامعات والمدارس،
والقيام بأنشطة تحافظ على البيئة والتنوع الحيوي.
وقال أبو كشك" :التنوع الحيوي ثروة عظيمة ﻻ بد لنا أن ندرك جميعا كيفية استغﻼلها وبالشكل الصحيح،
حتى يستطيع اﻻنسان العيش واﻻستفادة منها مهما تغيرت أنماط وأسلوب حياته وتطورت واختلفت
اﻷدوات والتكنولوجيا".
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وأوضح أن التنوع الحيوي على الكرة اﻻرضية هو مورد وطني أساسي للشعوب واﻷمم ،فهو مصدر
الغذاء وكذلك للدواء وللمواد الخام التي تخدم اﻻنسان ،وأن الخطورة تكمن في انشغال العالم بالحروب
والنزاعات واﻻقتتال والتسلح وصراع امتﻼك التكنولوجيا ،والتي تؤدي إلى كوارث طبيعية تهدد بقاء
المنظومة الطبيعية.
وأضاف أبو كشك" :فلسطين تختلف عن باقي الدول نتيجة عدم السيطرة الفعلية على أراضي الدولة ،وما
نعيشه من واقع مرير يفرض على اﻷرض والهواء والماء ويتحكم بالموارد الطبيعية ،وذلك بالتصدي
ومنع أية محاوﻻت أو مبادرات فلسطينية للحد من التلوث وحماية الطبيعة ،باﻹضافة الى عدوان
المستوطنين ومخلفاتهم واقتﻼعهم اﻷشجار والتسبب في تلوث المياه واﻷتربة وقتل واستهداف كل ما هو
حي".
وأكد أبو كشك أن جامعة القدس تسعى إلى تحفيز الباحثين وتطوير قدراتهم المعرفية ،وترسيخ القيم
وزرع المفاهيم العلمية والتنموية في حماية الطبيعة والتنوع الحيوي.
وتحدث رئيس المنتدى العلمي لحماية الطبيعة الفلسطينية خالد صوالحة ،حول المناطق الطبيعة في
فلسطين والتعدد الحيوي الموجود فيها ،مشيرا ً إلى أن المنتدى سيقوم بعقد لقاءات علمية هادفة ومؤتمرات
متخصصة وترتيب مسارات بيئية وتدريب ادﻻء سياحيين.
وأشار عميد كلية العلوم في جامعة النجاح رائد كوني ،إلى ضرورة بذل الجهود لحماية طبيعة فلسطين
وما تبقى منها ،وان المنتدى سيعمل على اﻻستفادة من الخبرات في المجتمع الفلسطيني وخاصة الموروث
التاريخي والتراثي فيما يتعلق بحماية الطبيعة والعمل على توثيقه.
وفي سياق متصل تحدثت روﻻ جاد ﷲ ،من كلية العلوم واﻵداب في الجامعة العربية اﻷمريكية حول
أهمية التوازن البيئي في فلسطين ،والتعاون مع المؤسسات البيئية اﻻهلية والدولية لتنفيذ مشاريع تهدف
لحماية الطبيعة في فلسطين ،وضرورة تكوين منتديات من متطوعين تشمل جميع المناطق للمحافظة على
البيئة.
وقدم المدير التنفيذي لجمعية الحياة البرية في فلسطين عماد اﻷطرش ،عرضا ً تحدث عن التنوع الحيوي
في فلسطين والتي هي من الرموز الفلسطينية ،مستشهدا ً في ذلك بـزهرة سوسن فقوعة وعصفور الشمس
الفلسطيني ،وموضحا ً أن الحيوانات الكبيرة كاﻷسود والفيلة كانت موجودة في القرون السابقة في
فلسطين ،ويوجد في فلسطين ما يقارب  750صنفا من الطيور و 37نوعا من الزواحف وغيرها من
الحيوانات التي تشكل توازنا ً بيئيا ً هاما في فلسطين.
يذكر أن المنتدى العلمي لحماية الطبيعة برئاسة جامعة القدس ويضم ست جامعات فلسطينية ،تأسس عام
 2017بمبادرة أكاديميين من الجامعات الفلسطينية وسلطة البيئة والحياة البرية بهدف التوثيق العلمي
لعناصر الطبيعة وخاصة التنوع الحيوي والعمل على حماية الطبيعة الفلسطينية لكثرة التهديدات
والمخاطر ،وذلك من خﻼل البحث العلمي ورفع مستوى الوعي البيئي وتنظيم السياحة البيئية الهادفة.

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

دولــــة فلسطين
منظمـة التحريـر الفلسطينيــة
اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة
للتــربيـة والثقافـة والعـلوم

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

ال ار خ  :اﻷر عاء  21ف اي 2018

الهباش يلتقي وزير اﻷوقاف القطري ويدﻋوه لزيارة القدس والمشاركة في مؤتمر بيت المقدس
القدس عاصمة فلسطين /الدوحة  2018-2-20وفا
التقى قاضي قضاة فلسطين ،مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعﻼقات اﻹسﻼمية محمود الهباش ،اليوم
الثﻼثاء ،وزير اﻷوقاف والشؤون اﻹسﻼمية القطري قيس بن مبارك الكواري ،وبحث معه آفاق التعاون
في مجال الدعوة اﻹسﻼمية ونشر ثقافة الحوار والوسطية بين اﻷمم.
ووضع الهباش الوزير القطري ،خﻼل لقائهما في الدوحة ،في صورة اﻷوضاع في اﻷرض الفلسطينية
وخاصة في مدينة القدس ،والحصار اﻹسرائيلي الذي تفرضه قوات اﻻحتﻼل على العاصمة المقدسة
والمسجد اﻷقصى المبارك على وجه الخصوص ،مؤكدا في نفس الوقت أن الشعب الفلسطيني سيبقى
صامدا على أرضه ومتمسكا بالثوابت الوطنية ،حتى ينعم بالحرية وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة
وعاصمتها القدس الشريف.
وبحث الهباش مع الوزير القطري ،مجاﻻت التعاون في نصرة القدس والمسجد اﻷقصى ،من خﻼل حشد
الدعم العربي واﻹسﻼمي للقدس وأهلها ،ودعم صمودهم وثباتهم في أرضهم ،كما بحثا آلية عقد أيام ثقافية
مقدسية في الدوحة ،بناء على قرار قمة منظمة التعاون اﻹسﻼمي اﻷخيرة ،التي دعت إلى إقامة هذه اﻷيام
في جميع دول العالم اﻹسﻼمي.
وقدم الهباش خﻼل اللقاء ،دعوة رسمية للوزير القطري لزيارة مدينة القدس والمشاركة في فعاليات
مؤتمر بيت المقدس الدولي التاسع بعنوان "القدس عاصمة دولة فلسطين اﻷبدية ..القدس أمانة الدين
وأمانة التاريخ" ،المنوي عقده على أرض دولة فلسطين في نيسان القادم.
من جانبه ،رحب الوزير الكواري بدعوة الهباش ،معربا عن تمنياته العميقة بنجاح المؤتمر ،ومؤكدا أن
اﻷمة العربية واﻹسﻼمية تقع على عاتقها مسؤولية حماية ودعم صمود أهل القدس والمقدسات اﻹسﻼمية
والمسيحية ،التي تتعرض لهجمة ممنهجة من قبل اﻻحتﻼل اﻹسرائيلي.
وحضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني :مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ ﷴ حسين ،وسفير دولة
فلسطين في الدوحة منير غنام ،والقاضي في المحكمة الشرعية العليا ماهر خضير ،ورئيس وحدة البحوث
في ديوان قاضي القضاة سعد طه.

السفير مصطفى يطلع رئيس الشؤون الدينية التركي ﻋلى التطورات المتعلقة بالقدس
القدس عاصمة فلسطين /أنقرة  2018-2-20وفا
أطلع سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية فائد مصطفى ،اليوم الثﻼثاء ،رئيس الشؤون الدينية
التركي البروفيسور علي أرباش ،على التطورات الجارية في موضوع القدس منذ إعﻼن ترمب غير
القانوني في ديسمبر الماضي.
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وتحدث السفير مصطفى عن موقف القيادة والشعب الفلسطيني الرافض لذلك الموقف اﻷميركي الذي يمس
بالمكانة الدينية والقانونية والتاريخية لمدينة القدس ،وندد كذلك باﻹجراءات اﻷخرى التي تستهدف وكالة
"اﻷونروا" والتي ستؤثر على حياة مﻼيين الﻼجئين الفلسطينيين ممن يتلقون المساعدات.
وأشار إلى الخطاب الهام الذي سيلقيه الرئيس محمود عباس في مجلس اﻷمن الدولي في نيويورك والذي
سيحدد فيه موقفنا من التطورات اﻷخيرة ورؤيتنا للمرحلة المقبلة.
كما سلم السفير مصطفى أرباش دعوة رسمية لحضور مؤتمر بيت المقدس الدولي التاسع ،والمزمع
إقامته في مدينة رام ﷲ برعاية الرئيس خﻼل الفترة من  12-11نيسان المقبل.
من جانبه أكد أرباش متابعته للمستجدات على الساحة الفلسطينية عن كثب ،معربا عن اهتمام تركي كبير
بالتطورات المحيطة بمدينة القدس ،مشيرا الى المؤتمر الدولي الذي نظمته رئاسة الشؤون الدينية في نهاية
الشهر الماضي في مدينة اسطنبول ،والذي كان مكرسا لموضوع القدس ،وكان تنظيمه يعكس ذلك
اﻻهتمام بالمدينة المقدسة.
ولفت إلى أن إقرار الجمعية العامة لﻸمم المتحدة ،مشروع قرار حول عدم تغيير الوضع التاريخي للقدس،
أظهر عدم تبني المجتمع الدولي وجهة النظر نفسها مع الوﻻيات المتحدة حيال القدس.

في تعديل لقانون القومية" :القدس الكاملة والموحدة" ﻋاصمة إسرائيل
القدس -معا2018/2/20 -
تصوت لجنة الدستور بالكنيست غدا اﻻربعاء على الصيغة المعدلة لقانون القومية اليهودية ،وذلك
تحضيرا للتصويت عليه بالقراءة اﻻولى بالهيئة العامة للكنيست في اﻻسبوع القادم .وقد كشفت اللجنة عن
الصيغة المعدلة هذا المساء.
ومن ابرز التغييرات في الصيغة المعدلة للقانون جاء التغيير المتعلق بمكانة القدس في البند الرايع من
القانون ،فبدل "القدس هي عاصمة اسرائيل" تمت اضافة "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة
اسرائيل" ،وذلك بهدف التأكيد على رفض حكومة نتنياهو ﻻية تسوية سياسية بالقدس.
استمرارا ﻻعﻼن الرئيس اﻻمريكي اﻻعتراف بالقدس عاص ًمة ﻻسرائيل ،مما دفع هيئة
ويأتي هذا التعديل
ً
اﻻمم المتحدة ﻻتخاذ قرار بغالبية الدول يرفض اﻻعﻼن اﻻمريكي.
وقال النائب د .يوسف جبارين ،عضو لجنة الدستور البرلمانية عن القائمة المشتركة ،ان الصيغة التي من
المخطط التصويت عليها غدًا تشمل كل البنود العنصرية ضد المواطنين العرب التي جاءت بالصيغة
اﻷصلية ،بما في ذلك البند الذي يلغي المكانة الرسمية للغة العربية في البﻼد والبند الذي يسمح باقامة
بلدات لليهود فقط.
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وأكد جبارين ان القائمة المشتركة تواصل مجهودها ﻻقناع احزاب باﻻئتﻼف الحكومي لعدم دعم القانون
ومنع تمريره.

هايلي للرئيس ﻋباس :قرار نقل السفارة للقدس لن يتغير ولن نجري وراءك
رام ﷲ  -دنيا الوطن2018/2/20 -
قالت المندوبة اﻷمريكية في اﻷمم المتحدة ،نيكي هايلي ،للرئيس الفلسطيني محمود عباس ،إن المفاوضين
اﻷمريكيين مستعدون ﻹجراء محادثات ،لكننا لن نﻼحقكم ،مضيفة ً" :ليس عليك أن تمدح قرارنا بنقل
السفارة ،وﻻ حتى أن تقبل به ،ولكن عليك أن تعرف التالي :هذا القرار لن يتغير".
جاء ذلك ،خﻼل كلمة لها بمجلس اﻷمن الدولي ،اليوم الثﻼثاء ،حيث انتقدت مغادرة الرئيس عباس،
الجلسة دون اﻻستماع ﻹفادتها ،قائلة ً" :أشعر باﻷسف أن يغادر الرئيس عباس قاعة مجلس اﻷمن دون
اﻻستماع إلينا ،ونرحب به قائدًا للشعب الفلسطيني ".
وأضافت" :ولكنني لن أقبل نصيحة واحد من كبار المفاوضين لديك ،وهو صائب عريقات عندما طلب
مني أن أخرس ،ﻻ :سوف أتحدث بأعلى صوتي عن الحقائق الصعبة ".
وخاطبت أعضاء المجلس قائلة "نحن ندرك معاناة الفلسطينيين ،ونحن نمد أيادينا إلى القيادة الفلسطينية
من أجل إحﻼل السﻼم ،ونحن مستعدون لكي نتحدث معك )الرئيس الفلسطيني( لكننا لن نجري وراءك".
وأردفت" :أود أن أقول للسيد عباس ،أن أمامه طريقين؛ الطريق اﻷول وهو إظهار الغضب تجاه
اﻷمريكيين وتحريض الفلسطينيين على اﻹسرائيليين ،والطريق اﻵخر هو طريق المفاوضات ،وبالنسبة
للطريق اﻷول فأنا أود أن أؤكد لك أنه لن يؤدي بالفلسطينيين إلى أي شيء".
وانتقدت المندوبة اﻷمريكية قيام مجلس اﻷمن الدولي بعقد لقاءات شهرية حول القضية الفلسطينية ،بقولها:
"هذه الجلسة حول الشرق اﻷوسط ،تحدث كل شهر منذ عدة سنوات ،وتركيزها الرئيسي منصب فقط على
أكثر الدول ديمقراطية في الشرق اﻷوسط ،وهي إسرائيل".

تسريب أموال اﻷرثوذكس بالقدس ..قديم جديد
الجزيرة -أسيل جندي -القدس2018/2/20 -
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تخلص أوراق بحثية عرضت في ندوة بجامعة القدس إلى أن بيع اﻷمﻼك الوقفية التابعة للبطريركية
اﻷرثوذكسية ليس وليد اللحظة ،وإنما بدأ بتشجيع من اﻻنتداب البريطاني واستغﻼل وتخطيط إسرائيلي
ﻻحق ،وتآمر من اليونان.
وطرحت في الندوة التي عقدتها كلية الحقوق في جامعة القدس مساء أمس تحت عنوان "اﻷمﻼك الوقفية
اﻹسﻼمية والمسيحية في مدينة القدس" ،ثﻼث أوراق رئيسية ناقشت أيضا التأثير السياسي على بيع هذه
الممتلكات.
واستهل عضو المجلس المركزي اﻷرثوذكسي عن الشباب في اﻷردن وفلسطين جﻼل برهم حديثه
بتصويب بعض المعتقدات عن الكنيسة ،والدعوة إلى التفريق بين مفهوم الكنيسة والبطريركية كي ﻻ يظلم
أبناء الكنيسة العربية الذين يؤكد أنهم يقفون ضد البيع والتسريب ويناضلون من أجل حماية الوقف
اﻷرثوذكسي العربي ،والبطريركية التي تتبع إدارتها لليونان وﻻ عﻼقة لها بالهوية الفلسطينية والعربية،
وتسرب وتتآمر ومنخرطة في العمل السياسي منذ عام  1534وﻻ يقتصر عملها على
هي التي تبيع
ّ
الشؤون الدينية.
وشدد في ورقته التي تحدثت عن التسريبات ،على ضرورة عدم اعتبار القضية العربية اﻷرثوذكسية
تمس كافة مكونات الشعب الفلسطيني.
قضية كنسية داخلية ،بل قضية وطنية فلسطينية من الدرجة اﻷولى
ّ
الديون واﻻنتداب
مر العصور،
وفي لمحة تاريخية بشأن طريقة تعامل البطريركية اﻷرثوذكسية مع القوى المهيمنة على ّ
تحدث برهم عن التقاء مصالح اليونان مع الدولة العثمانية أثناء مدة حكمها بﻼد الشام وما قال إنه وقوف
اﻷخيرة ضد العرب اﻷرثوذكس في كل انتفاضاتهم ونضاﻻتهم التي كانت تطالب باستعادة الحقوق
والهوية العربية لهذه الكنيسة.
اﻻنتداب البريطاني مع قدومه لفلسطين شجع البطريركية على بيع مساحات واسعة من أراضيها للخﻼص
من اﻷزمة المالية الخانقة التي كانت تمر بها ،وهكذا بدأت تتوالى صفقات البيع والتسريب في أغلبها
للحركة الصهيونية ،أو اتباع طريقة تأجير اﻷمﻼك لشركات أجنبية -في جزر الكاريبي -التي تتملكها
ﻻحقا ثم تبيعها لجمعيات استيطانية.
المشكلة تكمن -حسب برهم -في أن اليونان تعتبر كافة ممتلكات الكنيسة اﻷرثوذكسية في فلسطين ملكا
خالصا لﻸمة اليونانية" ،اﻷمر الذي يحتم حراكا رسميا وشعبيا فلسطينيا متينا ضد الصفقات المستمرة
التي ﻻ يتم الكشف عنها إﻻ بعد مرور سنوات ومن خﻼل الصحافة اﻹسرائيلية في أغلب اﻷحيان".
وقدم المجلس المركزي اﻷرثوذكسي للمجلس المركزي لمنظمة التحرير في اجتماعه في يناير/كانون
الثاني المنصرم قائمة بتفاصيل صفقات البيع والتسريب بالقدس التي تمت في عهد البطريرك ثيوفيلوس
الثالث ،وتضمنت القائمة ثماني عشرة صفقة.
تطرق للتأثير السياسي على بيع
مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي
ّ
الممتلكات في مدينة القدس ،وبدأ حديثه من السياسة التي اتبعها رئيس الوزراء اﻹسرائيلي اﻷسبق أرييل
شارون باﻻمتداد نحو الحيين اﻹسﻼمي والمسيحي بالبلدة القديمة عام  1991واﻻستيﻼء حينها على فندق
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مار يوحنا وبيوت أخرى في حي الحبشةوتراسنطة ضمن مخطط مرسوم للجمعيات اﻻستيطانية بإقامة
ممرات آمنة لليهود إلى حائط البراق ،وتمهيدا ﻹحداث تغيرات جغرافية وديمغرافية لصالح اليهود بالبلدة
القديمة.
مسح وشراء
وحسب التفكجي فإن اﻻحتﻼل بدأ في ثمانينيات القرن الماضي التركيز على شراء اﻷمﻼك بعد عمليات
مسح قام بها للملكيات الوقفية واﻷمﻼك الخاصة بالبلدة القديمة ،ووفقا لهذا المسح تبين أن الكنائس
المسيحية تملك  ،%22.8وتشمل هذه الملكيات  920قطعة تعود جميعها للكنائس دون اﻷمﻼك الخاصة
للمسيحيين ،وتتوزع حسب التصنيف إلى  524بناية ،تعود ملكية  %56.2منها للكنيسة اﻷرثوذكسية.
وتتوزع أمﻼك البطريركية اﻷرثوذكسية في جميع أنحاء البلدة القديمة ،وتتركز في باب الخليل والجديد
والعامود والساهرة واﻷسباط ،اﻷمر الذي لفت انتباه سلطات اﻻحتﻼل ،مما أدى ﻻستغﻼل النفوس
الضعيفة في البطريركية لعقد صفقات علنية وسرية ،ومن بينها الصفقة اﻷخيرة في بابي الخليل والساهرة.
وعن صفقات القدس الغربية ،أكد التفكجي أن البطريركية تملك  %11من اﻷمﻼك باعتبارها البطريركية
اﻷقدم في البﻼد ،وبيع أمﻼكها يعني حسم وضعية القدس الغربية لصالح إسرائيل في واحدة من أدق
المراحل الوطنية التي يخوضها الشعب الفلسطيني مع اﻻحتﻼل حاليا باعتبار القدس عاصمة فلسطينية.
وقد أكد أستاذ القانون الدولي العام في جامعة القدس موسى دويك أن اليونان تضاف لقائمة الدول التي
عدوا ساهم في ضرر كبير للفلسطينيين،
على منظمة التحرير والشعب الفلسطيني محاكمتها باعتبارها
ّ
مشيرا إلى أن القانون الدولي اعتبر منذ عقود أن كل صفقات البيع التي تتم تحت اﻻحتﻼل باطلة وتنتهي
بانتهائه.

مليونا مشاهدة لفيديو الطفل الفاخوري ﻋن أطفال القدس
الجزيرة2018/2/20 -
سجل فيديو الطفل الفلسطيني زياد الفاخوري بشأن معاناة أطفال القدس المحتلة رقما قياسيا في أعداد
المشاهدة ،مقارنة مع مئات الفيديوهات التي نشرتها صفحة القدس منذ إطﻼقها قبل أقل من عامين.
وحقق الفيديو أكثر من مليونين وربع المليون مشاهدة منذ نشره في صفحة القدس على موقع التواصل
اﻻجتماعي فيسبوك قبل خمسة أسابيع.
كما حقق رقما قياسيا في الوصول يقترب من ثمانية مﻼيين ،إضافة إلى  74ألف إعجاب ،و 57ألف
مشاركة ،و 9آﻻف تعليق.
ول ّخص الطفل زياد ،المعروف أيضا باسم أصغر تيوبر في العالم ،ببراءة وغضب حال اﻷطفال
الفلسطينيين في مدينة القدس ،وأبرز أشكال المعاناة التي يعيشونها ،وبينها اﻻعتقال والتحقيق والحبس
المنزلي والحرمان من التعليم وغيرها.
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ويبلغ الطفل زياد من العمر ثﻼث سنوات ،وهو من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية ،ويملك قناة
على يوتيوبباسم " ،"ziad tvوحظيت صفحته على فيسبوك مؤخرا بالتوثيق.

جمعية الفتيات المقدسيات تنشر الجمال والمهارة
الجزيرة2018/2/20 -
بجهود مجموعة من المقدسيات ،تأسست عام  2009جمعية "الفتيات المقدسيات" من أجل خلق فرص
عمل للمرأة المقدسية وتمكينها وتدعيمها.
تتخذ الجمعية من حي القرمي في البلدة القديمة من القدس مقرا لها ،وهناك تنظم دورات في التجميل
والتطريز وصيانة الهواتف وإعادة التدوير وغيرها.
بعد الدورة تتحول المتدربات -وأحيانا المتدربون -إلى أماكن العمل ،لكسب المزيد من الخبرة وبالتالي
اﻻعتماد على الذات في توفير مصدر دخل والتخطيط للمستقبل.
وتقول هدى شويكي إنها استفادت من تجربتها في تعلم التجميل واختيار أنواع المكياج المناسبة لكل بشرة.
في حين تقول رئيسة الجمعية إنعام الشخشير إن هدف الجمعية هو تعزيز مكانة المرأة المقدسية بمزيد من
التأهيل ،من خﻼل الدورات لتمكينها في المجتمع.
وأشارت إلى استضافة مختصين في مختلف المجاﻻت لﻼستفادة من خبراتهم ،موضحة أن الدورات التي
تنظمها الجمعية تشمل أيضا قطاعات يعتبرها المجتمع حكرا على الرجال ،مثل صيانة الهواتف
المحمولة.

الشبيبة تنظم محاضرة حول تاريخ وهوية القدس في قلقيلية
قلقيلية2018/2/20 -PNN -
نظمت حركة الشبيبة الطﻼبية -إقليم قلقيلية ،محاضرة ثقافية بعنوان “تاريخ وهوية القدس” وذلك في
مدرسة الخنساء اﻻساسية في محافظة قلقيلية وبمشاركة وحضور ابو سائد قواس مسؤول حركة الشبيبة
الطﻼبية في حركة فتح إقليم قلقيلية ،وهناء الحاج حسن منسقة انشطة حركة الشبيبة الطﻼبية في مدارس
اﻻناث ،ونجوى حواري مديرة المدرسة ،وحاضر فيها اﻷستاذ مروان خضر مستشار محافظ قلقيلية وذلك
ضمن سلسلة الفعاليات الثقافية والتربوية التي تنفذها حركة الشبيبة الطﻼبية في المدارس.
مديرة المدرسة نجوى حواري رحبت بالحضور شاكرة حركة الشبيبة الطﻼبية على استهدافها لطالبات
المدرسة بجملة أنشطة وفعاليات ثقافية وتوعوية ،تعمل على تعميق اﻻنتماء الوطني لديهم وتعزز ثقافتهن
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الوطنية ،بما يتقاطع مع رؤية المدرسة كمركز اشعاع ثقافي ومعرفي وطني
قواس أدارة مدرسة بنات الخنساء وطاقمها التدريسي على الجهود البناءة التي تقدمها في
من جانبه شكر ّ
إطار رفع مستوى الوعي الوطني وعلى التعاون مع حركة الشبيبة الطﻼبية ،موضحا ان تنظيم المحاضرة
يهدف الى رفع الوعي لدى الطلبة بأهمية القدس التاريخية ،واﻻحقية الدينية والتاريخية فيها.
اما المحاضر خضر فقد استعرض مع الحضور تاريخ القدس عبر العصور ،والمكانة التاريخية والدينية
للقدس ،واحقيتها للفلسطينيين ،وبطﻼن اﻻدعاءات اﻻسرائيلية ،وتزيفهم للتاريخ حول القدس ،مستعرضا ً
اهم الحقبات التاريخية للقدس ،ودحرها للغزاة على مر التاريخ  ،كما تم خﻼل المحاضرة عرض فيديو
عن هوية مدينة القدس.

إطﻼق حملة في ﻋ ّمان لجمع  9مليون دينار ديون مستشفى المقاصد بالقدس
موقع مدينة القدس2018/2/20 -
أعلنت لجنة دعم جمعية مستشفى المقاصد بالقدس التابعة لنقابة اﻻطباء اﻷردنية في ع ّمان عن اطﻼق
حملة لجمع التبرعات لصالح المستشفى الذي يعاني من أوضاع مالية صعبة.
وقال رئيس اللجنة الدكتور رائف فارس ان مستشفى المقاصد بالقدس يعاني من أزمة مالية خانقة ،وتراكم
الديون والتي تقدر بنحو  9مﻼيين دينار اردني.
وأضاف ،خﻼل المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة في مقر نقابة اﻻطباء بالعاصمة اﻷردنية ع ّمان ،أن
اللجنة جمعت في وقت سابق نحو ) (127ألف دينار أردني من اﻷطباء والمواطنين من خﻼل الفعاليات
التي اقامتها لدعم المستشفى.
واشار الدكتور فارس أن الحملة ستنطلق يوم السبت المقبل يوما مفتوحا لجمع التبرعات على قناة وسط
البلد الفضائية من الساعة  12ظهرا ولغاية العاشرة مساء.
وبيّن ان استقبال التبرعات سيكون من خﻼل القناة ومن خﻼل مقر النقابة في جممع النقابات المهنية
وفروعها في المحافظات بموجب ايصاﻻت رسمية ،او من خﻼل حساب نقابة اﻻطباء في البنك العربي
لصالح لجنة دعم جمعية مستشفى المقاصد.
من جانبه ،قال رئيس اللجنة اﻻعﻼمية والعلمية في لجنة الدكتور نعيم أبو نبعة أن مستشفى المقاصد
بالقدس يعتبر من أهم وأكبر المستشفيات الفلسطينية في القدس ،وكان قد بدأ عمله في بداية حزيران عام
 ،1968ﻻستقبال الحاﻻت المرضية الصعبة من الضفة وقطاع غزة وبأسعار رمزية.
وأضاف ان المستشفى يحتوي على  250سريرا منها  70سريرا للعناية المكثفة ،كما يعتبر مستشفى
تعليمي يقدم خدمات التدريب واﻻختصاص والبحث العلمي لﻼطباء المقيمين وطلبة الطب بالتعاون
مع جامعة القدس ،وهو المستشفى التحويلي الرئيسي للحاﻻت الصعبة والمعقدة من الضفة وغزة والقدس.
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واشار الدكتور أبو نبعة ان المستشفى يحتوي على تسعة اقسام متخصصة ،ومعتمد من قبل المجلس الطبي
الفلسطيني واﻻردني والعربي لغايات التدريب والحصول على البورد في التخصصات الطبية الموجودة
في المستشفى.
وبين أن المستشفى بحاجة للصيانة وتحديث اﻻجهزة عدا عن حاجته للمستلزمات الطبية ،وان اللجنة تقوم
بدراسة احتياجاته بالتعاون مع ادارته وتوجيه الدعم لتلك اﻻحتياجات وبطرق رسمية والية مهنية.
من جانبه ،عضو اللجنة قال د .مؤمن الحديدي ان اللجنة تقوم باستقبال اطباء من مستشفى المقاصد
وتدريبهم في التخصصات الطبية التي يحتجها القطاع الطبي الفلسطيني على نفقتها ،حتى يعودوا الى تقديم
الخدمات الطبية للشعب الفلسطيني بما يعزز من صمودهم في وجه اﻻحتﻼل ومحاوﻻت التهويد التي
تتعرض لها القدس.
وقال عضو اللجنة الدكتور بسام الحجاوي ان هدف اللجنة افشال مخططات العدو الصهيوني التي تهدف
الى ايقاف عمل المستشفى واغﻼقه بعد اغراقه بالديون ،وان اللجنة تسعى الى ديمومة عمل المستشفى
حتى يستمر في دعم صمود الشعب الفلسطيني وباﻻخص في القدس.
كما تحدث في المؤتمر اعضاء اللجنة د.عادل دبدوب ود.عطاف صيام ،ود .آمال السيد ،مطالبين كافة
فئات الشعب اﻻردني بتقديم الدعم لمستشفى المقاصد ،وهو ما يعادل دعم صمود الشعب الفلسطيني
ونضاله ومقاومته لﻼحتﻼل الصهيوني.

المطران حنا" :ﻻتتركوا مدينة القدس لوحدها تقارع صالبيها وظالميها"
موقع مدينة القدس2018/2/20 -
قال المطران عطا ﷲ حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم اﻻرثوذكس مخاطبا العالم" :ﻻ تتركوا مدينة
القدس وحيدة تقارع صالبيها وقاهريها ومضطهديها ،ﻻ تتركوها وحيدة تقارع المتآمرين عليها
والمخططين لتصفية أوقافها والنيل من مكانتها وتاريخها وعراقتها ،إننا ندق ناقوس الخطر لعل صوته
يصل الى حيثما يجب أن يصل".
وتابع قائﻼ ً" :إن فلسطين هي اﻷرض المقدسة وشعبها ما زال رازحا في ظل اﻻحتﻼل وممارساته وقمعه
وظلمه ،والقدس مدينة مصلوبة ويطعنها اﻷعداء ويتآمر عليها المغرضون ويخططون لتشويه طابعها
وتزوير تاريخها والنيل من مكانتها".
وشدّد على أن "القدس عاصمة فلسطين وعاصمة الشعب الفلسطيني الروحية والوطنية وحاضنة أهم
مقدساتنا اﻻسﻼمية والمسيحية".
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مفتي القدس يحذر من العودة لقانون حظر اﻷذان
موقع مدينة القدس2018/2/20 -
حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية ،خطيب المسجد اﻷقصى المبارك ،الشيخ ﷴ حسين ،من
الرجوع إلى مشروع قانون حظر اﻷذان من قبل سلطات اﻻحتﻼل.
وقال المفتي حسين في بيان صحفي اليوم الثﻼثاء ،إن اﻻعتداء على الشعائر التعبدية والمساجد يأتي ضمن
سياسة مبرمجة ،مبينا أن المساجد في فلسطين بعامة ،ومدينة القدس خاصة ،تتعرض لحملة شرسة من
قبل سلطات اﻻحتﻼل ،في إطار مسلسل التطرف الذي تنتهجه للمس بالمقدسات التي هي وقف إسﻼمي ،ﻻ
يحق لغير المسلمين التدخل في شؤونها.
وبين أن سلطات اﻻحتﻼل تضرب عرض الحائط بالشرائع السماوية واﻷعراف والقوانين واﻷنظمة
الدولية ،وﻻ تحترمها ،وتسير وفق خطة ممنهجة لطمس كل ما هو عربي في فلسطين واستبداله باليهودي.
وأشار المفتي العام إلى أن سياسة التعسف وانتهاك شؤون العبادة ومنع الشعائر الدينية ،تشمل اﻷرض
الفلسطينية بأكملها ،وأن نداء )ﷲ أكبر( الذي تصدح به مآذن المساجد لن يُسكت مهما حاولت سلطات
اﻻحتﻼل فرض الغرامات والعقوبات على المؤذنين ،ﻷن اﻷذان مرتبط بالعقيدة واﻹيمان ،وهو من
العبادات والشعائر اﻹسﻼمية المتوارثة ،وليس كما يصوره اﻻحتﻼل على أنه نداء إزعاج وضوضاء ،كما
تزعم حكومة اﻻحتﻼل من منطلق تفكيرها العقيم والشاذ ،وتدخلها السافر في عبادات المسلمين وشعيرة
من شعائرهم.
وطالب المجتمع الدولي دوﻻ وحكومات وهيئات ومنظمات متخصصة ،بضرورة التدخل لوقف هذه
اﻻعتداءات على المساجد ،وعلى رأسها المسجد اﻷقصى المبارك ،ومنع السلطات اﻹسرائيلية من التدخل
في عبادات المسلمين وشعائرهم ،ﻷنها حق خالص للمسلمين في فلسطين وشتى بقاع اﻷرض ،واصفا هذا
القرار بالعنصري ،ومحمﻼ سلطات اﻻحتﻼل عواقبه.
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