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  القدس رسالة
 

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

  
 

 قرار نقل السفارة األميركية إلى القدس مساس بھوية شعبنا ووجوده: الحكومة. 

 نتنياھو يدعو ترمب لحضور افتتاح السفارة األمريكية في القدس . 

 ديمغرافياً بعد قرارترمبوضع القدس قانونياً و. 

 قرار أمريكا فتح سفارتھا في القدس في مايو يضر بالسالم: تركيا. 

  ما ھي األسباب التي دفعت األمريكيين لتبكير موعد نقل السفارة للقدس؟ 

 القدس : ً ً  االحتالل يغلق مطعما  .ويمنع إقامة فعالية فيه ويعتقل صاحبه وصحافيا

 قتالع آفة المخدراتخطة محكمة لشرطة ضواحي القدس ال. 

  األقصى"مليون دوالر حصتھا في زيادة صندوقي  70السعودية تسدد "

 ."القدس"و

 االحتالل يغلق حاجز بيت إكسا ويعزل القرية عن محيطھا: القدس. 

 القدس لھا مكانتھا في الضمير والتاريخ والتراث المسيحي: حنا. 

  



 

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

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

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation 

Organization 
 Palestinian National Commission  

For   
Education, Culture & Science 

  2018ر فبراي  25 - 23 / األحد -الجمعة : التاريخ 

    174 ، :2421080 ،2420901 رام هللا -فلسطين 
    PNCECS@Palnet.com: ، البريد اإللكتروني 2420902فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

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

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

  

 

 بلدة القديمةشمم تختتم مھرجان ليالي القدس العتيقة داخل ال. 

 مركز السالم للمكفوفين بالقدس يواجه خطر اإلغالق. 

 اليھود الھاربون من القدس يفوقون القادمين إليھا. 

 القدس في افتتاح ورشة فكرية بالمغرب. 

 نرفض تدخل شرطة االحتالل بمدارس القدس: اتحاد أولياء األمور. 

 عضوا كونغرس يقتحمان األقصى برفقة عشرات المستوطنين. 
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 قرار نقل السفارة األميركية إلى القدس مساس بھوية شعبنا ووجوده: الحكومة

  

  وفا 2018-2-24رام اهللا / فلسطينالقدس عاصمة 

قال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود، إن التصريحات االميركية، التي يتم 
ة الى مدينة القدس في شهر أيار المقبل، الذي يوافق ذكرى النكبة تناقلها بشأن نقل السفارة االميركي

المشؤومة، تشكل مساسا بهوية شعبنا العربي الفلسطيني ووجوده، ومساسا مباشرا ومتعمدا بمشاعر أبناء 
 .شعبنا وامتنا العربية

االميركي  وشدد المحمود في بيان صحفي اليوم السبت، على أن قرار نقل السفارة الذي أعلنه الرئيس
ترمب مرفوض ومدان، وهو يشكل مخالفة واضحة وصريحة لقرارات الشرعية الدولية ولكافة القوانين 

  . االنسانية والعالمية المتفق عليها

وأضاف ان ما فعله ترمب هو قيامه بمنح مدينتنا العربية المقدسة عاصمة دولة فلسطين، آلخرين، في 
  . نجهية االحتالل واالستعمارخطوة لم تحدث في التاريخ، إال عبر ع

وجدد مطالبته دول العالم قاطبة برفض الخطوات االميركية االسرائيلية، ودعم رؤية الرئيس محمود عباس 
للسالم، التي طرحها قبل أيام في مجلس األمن الدولي، ألنها تشكل الطريق الصحيح والمناسب إلرساء 

  .أسس السالم في بالدنا والمنطقة

سراع في تحقيق المصالحة وتوحيد الصف الوطني لمواجهة التحديات المتالحقة التي تواجه ودعا إلى اإل
  .قضيتنا الوطنية ومصير شعبنا البطل

  

  نتنياھو يدعو ترمب لحضور افتتاح السفارة األمريكية في القدس

  24/2/2018 -معا -القدس
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ارجية االميركية موعد نقل السفارة رحب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو بتحديد وزارة الخ
وبالنسبة " ذكرى النكبة"مايو المقبل وهو اليوم الذي يصادف / االميركية من تل ابيب الى القدس في ايار 

 . " يوم االستقالل"السرائيل 

كما وجه نتنياهو خالل تعقيبه مساء اليوم على الخطوة االمريكية الرئيس االمريكي دونالد ترامب لزيارة 
 .رائيل في مايو، لحضور حفل االفتتاحإس

وقال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز يوم الجمعة إن من المتوقع أن تفتح الواليات المتحدة سفارتها لدى 
 .إسرائيل في القدس في مايو أيار المقبل

مريكية قرار الرئيس ترامب نقل السفارة األ. هذه هي لحظة عظيمة بالنسبة لدولة إسرائيل"واضاف نتنياهو 
 ."إلى القدس في يوم االستقالل القادم يجعل هذه االحتفاالت حتى أكثر سعادةً 

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية االمريكية ان السفارة االمريكية ستقام اوال فى مبنى فى حي ارنونا 
 .2019م ومن المتوقع أن تنتقل إلى مبنى جديد بحلول نهاية عا. بالقدس الذى يضم حاليا القنصلية

وأفيد أمس أن إدارة ترامب تدرس اقتراحا من شيلدون أديلسون، أحد أكبر المانحين للحزب الجمهوري، 
ووفقا لتقرير نشرته وكالة انباء اسوشيتد برس، اقترح اديلسون المشاركة فى اعداد . لتمويل هذه الخطوة

 .ميزانية اقامة السفارة الجديدة فى القدس
" يبة مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، كما يمتلك صحيفة وتربط أديلسون عالقات ط

المقّربة من اليمين اإلسرائيلي، ويوصف الرجل بأنه صاحب التأثير في السياسات األمريكية " إسرائيل هيوم
 .لصالح إسرائيل

ت من جهات وأوضح الموظفون أن محامين في وزارة الخارجية يفحصون الُبعد القانوني لتلقي تبرعا
 .خاصة لتغطية نفقات إقامة السفارة

بتمويل أشخاص لبناء السفارات األمريكية، وما إذا كان المحامون " سابقة"ولم تتضح الصورة بشأن 
  .سيسمحون بتنفيذ هذه الفكرة أم ال

  



 

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

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

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation 

Organization 
 Palestinian National Commission  

For   
Education, Culture & Science 

  2018ر فبراي  25 - 23 / األحد -الجمعة : التاريخ 

    174 ، :2421080 ،2420901 رام هللا -فلسطين 
    PNCECS@Palnet.com: ، البريد اإللكتروني 2420902فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

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

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

  وضع القدس قانونياً وديمغرافياً بعد قرارترمب

  24/2/2018 -الجزيرة

الوضع القانوني "أكاديمية نظمها المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات  تناول باحثون وخبراء في ندوة
واالعتراف بها عاصمة إلسرائيل واالعتبارات السياسية  "بعد قرار نقل السفارة األميركية للقدس والسياسي

 .التي دفعت إلى اتخاذ القرار

 2017كانون األول /ديسمبر 6يوم  دونالد ترمب وتأتي هذه الندوة في سياق إعالن الرئيس األميركي
 .اعترافه بالقدس عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي ونقل السفارة األميركية إليها

   الوضع القانوني
األبعاد القانونية لالعتراف "في الجلسة األولى التي اهتمت بدراسة وتحليل -  فقد أرجع الباحث أنيس قاسم

نقل السفارة األميركية إلى  مسألة مخالفة قرار الرئيس األميركي - "س عاصمة إلسرائيلاألميركي بالقد
 .القانون الدولي ألحكام وقواعد ومبادئ القدس

ويجرم اكتساب أراضي الغير بالقوة، والثاني ويجرم شروع أي دولة في  األول: وعرج قاسم على مبدأين
 .ال تتماشى وأحكام ومبادئ القانون الدوليتنفيذ قوانين فردية 

طابع الديمغرافي الساعية إلى تغيير ال إسرائيل محاوالت وعلى مستوى مواز، بينت الباحثة سلمى كرمي
للقدس، كما تناولت المخالفات اإلسرائيلية للقانون الجنائي الدولي، وركزت على ضرورة االستفادة من 

جرائم ضد  القانون الدولي في مواجهة جرائم إسرائيل ضد اإلنسانية في األرض الفلسطينية التي ترقى إلى
 .بحسبها اإلنسانية

وضمن هذا السياق، تطرق الباحث والمحامي عالء محاجنة في مداخلته إلى األدوات القانونية التي 
ولتغيير طابعها الديمغرافي والجغرافي من خالل قراءة وتحليل ألهم  للسيطرة على القدستستغلها إسرائيل

 .القوانين اإلسرائيلية، وال سيما بعد قرار ترمب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل
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محاجنة إلى أن إسرائيل هدفت من القوانين اإلسرائيلية إلى تغيير الميزان الديمغرافي من خالل وأشار 
ألف إقامة من  16 ما يقارب 1967سحب إقامات الفلسطينيين في القدس، حيث سحبت منذ عام 

 .الفصل العنصري المقدسيين، وفضال عن ذلك أخرجت إسرائيل بعض التجمعات الفلسطينية خارج جدار

   الديمغرافي والجغرافي
الديمغرافي والجغرافي في مدينة القدس، حيث فصلت الباحثة دانا  الصراع وناقشت الجلسة الثانية مسألة

 .بالقدس ودور السلطة الفلسطينية الكرد في أنماط التعبئة الفلسطينية

في الخارج  منظمة التحرير شكلت حجر الزاوية في العمل السياسي بين أوسلو ورأت أن القدس قبل توقيع
قدس أهميتها وأهمية المؤسسات التي تعمل بها فقدت ال االنتفاضة الثانية والفلسطينيين، إال أنه وبعد

لمكاسب المهنية في واعتماد المقدسيين على السلطة وا رام اهللا بسبب انتقال المؤسسات المقدسية إلى
 .مقابل الصالح العام

وترى الكرد أن ممارسات السلطة أثرت في تبدل العمل الجمعي بالقدس، وتركت آثارا وخيمة في التماسك 
االجتماعي بعد فترة أوسلو، مما يعني أن السلطة كان لها أثر سلبي على قدرة المقدسيين في العمل 

 .الجماعي

يعود  الضفة الغربية الذي يوضح وجود مظاهرات في القدس أكثر من أن العامل األساسي وخلصت إلى
لضفة الغربية يعاني الفلسطينيون من تأثير إلى أن السلطة لها تأثير على التماسك االجتماعي بينما في ا

 .السلطة والتي أثرت على التماسك االجتماعي بشكل أكبر

قدم في دراسته أثر السياسة اإلسرائيلية في القدس من خالل التغييرات  أما الباحث خليل تفكجي فقد
وعزلها عن الضفة الغربية  الجغرافية والمتمثلة في المشاريع االستيطانية ومصادرة األراضي وتهويد المدينة

 .العنصري جدار الفصل بإقامة

الفلسطينية تقوم على اإلحاطة  وأشار تفكجي إلى أن اإلستراتيجية اإلسرائيلية تجاه التجمعات والقرى
إلى  -بحسبه-وتقطيع ثم تفتيت التجمعات الفلسطينية، وقد أدت هذه االنتهاكات في حق الفلسطينيين 

خلق خلل ديمغرافي يستخدم وسيلة للضغط في أي مفاوضات ضد الطرف الفلسطيني إلنجاز اتفاقيات 
 .تخدم المصالح اإلسرائيلية
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   االعتبار السياسي
ناقش الباحث كاليد " االعتبارات السياسية لقرار نقل السفارة األميركية إلى مدينة القدس" وفي جلسة

ويلكوكس االعتبارات الداخلية األميركية للقرار، فقال إن اإلدارة األميركية تأمل من هذه الخطوة أن تحرف 
وغيرها من  االنتخابات األميركية األخبار بعيدا عن مسارات داخلية ذات صلة، مثل التدخل الروسي في

 ."الفضائح"

األميركية، أسامة أبو ارشيد دوافع وأبعاد قرار نقل السفارة  على الصعيد ذاته، ناقش الباحث الفلسطيني
أوال شخصي سياسي : ، ويرتكز على أربعة أبعاد"صفقة القرن"ورأى أن القرار يصب في اتجاه ما تسمى 

يتعلق : بزعم أن القرار يدعم مصالح الطرفين بعملية السالم، وثالثا: مرتبط بالرئيس دونالد ترمب، وثانيا
 .ضغوط الداخلية للوبي الصهيونيبالتزامه بالوعود التي منحها ترمب لناخبيه، باإلضافة إلى ال

الذي استمر سنوات  السياسي الفلسطيني واعتبر أبو ارشيد أن هذا القرار يعتبر ضربة قوية للمشروع
على حدود الرابع من  القدس الشرقية عديدة والذي قام على دولة فلسطينية عاصمتها

 .1967 حزيران/يونيو

   راع جديد
أال يتوقعوا تغيير "وكشف أن الفلسطينيين اآلن يعيشون واقعا فلسطينيا وعربيا صعبا، ولهذا عليهم 

 ."بقرار ذاتي من قبلهم الواليات المتحدةحسابات

عن أثر قرار نقل السفارة األميركية إلى القدس على مستقبل   أما الباحث إبراهيم فريحات الذي قدم دراسة
رأى أن القرار عقد مسار العملية التفاوضية بين الفلسطينيين اإلسرائيلي فقد -الصراع الفلسطيني

هامشا تفاوضيا للفلسطينيين بعيدا عن احتكار الراعي األميركي  واإلسرائيليين، ومن جهة ثانية أعطى
لم يحصل فيها "لعملية الوساطة بين الطرفين، معتبرا أن ما حدث اآلن عبارة عن كامب ديفد جديدة 

 ."العرب على شيء

برعاية عملية  االتحاد األوروبي عن إمكانية قيام ا تضمنت الندوة دراسة قدمها الباحث أديب زيادةكم
 .في ضوء بحث السلطة الفلسطينية عن رعاية بديلة لعملية السالم واشنطن السالم بدال من
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بمحاكاة الموقف األميركي بشأن حق  وخلصت الدراسة إلى أنه من غير الوارد أن يقوم االتحاد األوروبي
  .القدس، كما أنه من غير الوارد أن يعمل على التقدم للحلول مكان أميركا في عملية السالم

  

  قرار أمريكا فتح سفارتھا في القدس في مايو يضر بالسالم: تركيا

  24/2/2018  - الحياة الجديدة -رويترز -أنقرة

يات المتحدة فتح سفارتها لدى إسرائيل بالقدس في مايو أيار يتجاهل قالت تركيا اليوم السبت إن قرار الوال
  .قرارات األمم المتحدة ومنظمة التعاون اإلسالمي ويظهر إصرار واشنطن على اإلضرار بالسالم

  

كانت الخارجية األمريكية قد ". يبعث على القلق الشديد"وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان أن القرار 
  .الجمعة إنها ستفتح سفارة في القدس في مايو أيار بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام إسرائيل قالت أمس

  

  ما ھي األسباب التي دفعت األمريكيين لتبكير موعد نقل السفارة للقدس؟
  

  24/2/2018 -موقع مدينة القدس

لت اإلدارة اإلمريكية ، فادي عبد الهادي، إن هناك عدة أسباب جع"االسرائيلي"رأى الخبير في الشأن 
 :ومنها .مايو المقبل 14لـ 2019تسرع في قرارها بنقل السفارة االمريكية من نهاية 

اعتبره االمريكيون  الخطاب الذي القاه الرئيس محمود عباس أمام مجلس األمن قبل أيام، حيث : أوالً 
قتصر األمر على ذلك، بل أنه و ولم ي .خطابًا ضعيفًا، ووصفه االمريكيون بغير البناء" االسرائيليون"و

: فور انتهاء خطاب عباس ومغادرته قاعدة المجلس، قالت المندوبة االمريكية نيكي هيلي مستهزئة بعباس
 ."لن نركض خلفه فلماذا لم يجلس لالستماع لباقي الخطابات؟"
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ن بوست حيث المندوبة األمريكية في األمم المتحدة امس الجمعة لصحيفة واشنط  ما صرحت به: ثانيا
والفلسطينيين أوشكت من االعداد وسيتم االعالن عنها " اسرائيل"قالت إن الخطة األمريكية للتسوية بين 

 .للقدس" تل أبيب"ربما في مارس المقبل أي قبل شهرين من نقل السفارة األمريكية من 

السفارة بعد ان اقترح  كان لتصريح الملياردير اليهودي األمريكي ادلسون انعكاس كبير على نقل: ثالثا
على البيت االبيض تمويل نقل السفارة للقدس من أمواله الخاصة حيث قال البيت االبيض إنه سيدرس 

 .العرض وربما يكون البيت االبيض هنا قد وافق على عرضه

، حيث نتنياهو بنيامين" االسرائيلي"ربما يكون لنقل السفارة وبشكل سريع طوق نجاة لرئيس الوزراء  :رابعا
تربطني عالقة ممتازة مع " االسرائيلية"قال الرئيس االمريكي دونالد ترامب بعد صدور توصيات الشرطة 

 .نتنياهو

لسطيني ومراوحة المصالحة في مكانها فاألمريكيين يرون وهو الدافع األهم استمرار االنقسام الف: خامسا
ما يحلو لهم طالما أن الفلسطينيين منقسمين على " اسرائيل"بذلك ثغرة يمكن أن يفعلوا بالتنسيق مع 

 .بعضهم البعض

الضعف والهوان العربي الرسمي من قبل األنظمة العربية التي لم تعترض بشكل جدي وفاعل، بل : سادساً 
تسريع الخطوة من خالل دعمها لسياسة ترامب عبر التطبيع والهرولة العربية باإلضافة الى  ساعدت في

 ."ان هناك التفاف عربي ودولي على خطته لعملية التسوية: "ما عبر عنه الرئيس محمود عباس حين قال

 
 

ً : القدس   ويمنع إقامة فعالية فيه ويعتقل صاحبه وصحافياً  االحتالل يغلق مطعما

  وفا 2018-2-24القدس / مة فلسطيناصالقدس ع

أغلقت مخابرات االحتالل، مساء اليوم السبت، مطعما بشارع الزهراء وسط القدس المحتلة، واعتقلت 
 .صاحبه، ومدير مؤسسة ايلياء لإلعالم
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وقال مراسلنا في القدس إن مخابرات االحتالل أغلقت مطعما في القدس واعتقلت صاحبه زهير ازحيمان، 
عشاء للصحفيين المقدسيين كان من المقرر عقده في المطعم ذاته، بحجة أن الفعالية  ظيم حفلومنعت تن

  .مخصصة للجبهة الديمقراطية

ولفت إلى أن قوات االحتالل تتقدمها مجموعة من ضباط وعناصر المخابرات استبقت الفعالية وداهمت 
العشاء فيه، وطردت كافة المتواجدين من  المطعم، وألصقت عليه قرارًا باإلغالق لليلة، ومنع إقامة حفل

  .الصحفيين، واعتقلت الصحفي أحمد الصفدي وصاحب المطعم ازحيمان

وأضاف مراسلنا إن مخابرات االحتالل سلمت أمين سر حركة فتح إقليم القدس شادي مطور، وعضو 
  .أوامر استدعاء للتحقيق معهم يوم غد اإلقليم عوض الساليمة،

  

  واحي القدس القتالع آفة المخدراتخطة محكمة لشرطة ض

  وفا 2018-2- 23قدس عاصمة فلسطين ال

كثّفت شرطة ضواحي القدس حمالتها وعملها تجاه آفة المخدرات وتّجارها ومروجيها في ظل ظروف 
عملها الصعبة التي تواجهها كمنع االحتالل لها من العمل في مناطق ضواحي القدس، واتساع المساحة 

لكادر البشري واالمكانيات لديها، ولكنها ورغم ذلك تصدرت احصائية عدد قضايا الجغرافية ونقص ا
 .وعدد االشخاص المقبوض عليهم في هذه المنطقة 2017المخدرات المضبوطة في العام الماضي 

إن ادارة مكافحة المخدرات "وفي تعقيبه على ذلك، قال المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، 
القدس طورت عملها خالل السنوات القليلة الماضية من خالل توفير الدورات المختصة بشرطة ضواحي 

لضباطها ورفع الكفاءة لديهم وحرفية متابعة تجار هذه اآلفة كما هو الحال في كافة المحافظات، لذلك 
مواد قضايا تجارة وبيع  9قضية مخدرات منها  62تمكنت منذ بداية العام الجاري من ضبط والتعامل مع 

القنب الهندي المهجن والحشيش والهيروين "كغم من هذه السموم بأنواعها 1مخدرة وضبط ما يقرب 
  ."اداة تعاطي وتم ضبط معمل لتصنيع وتغليف المواد المخدرة 71، كما تم ضبط "والحبوب المخدرة

معنية بمحاربة هذه وبّين ارزيقات ان الشرطة تعمل وفقا الستراتيجية وطنية بالشراكة مع كافة الجهات ال
اآلفة في كافة المحافظات والتركيز على المناطق التي يحاول التجار زيادة عملهم فيها ظنا منهم انها 
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بعيدة عن انظار االمن خاصة مناطق ضواحي القدس التي كانت تعتبر مالذا آمنا للتجار والمروجين 
في عملها على آليتين اساسيتين،  والمتعاطين، الفتا الى ان الشرطة حققت نجاحات واضحة معتمدة

االولى تتمثل في االجراءات العملية على االرض من خالل مالحقة تجارها ومروجيها ومتعاطيها والقاء 
القبض عليهم وتقديمهم للعدالة وضبط المستنبتات وما بداخلها من مواد وادوات وبذور لمنع انتاجها او 

تمثل في التوعية وبرامجها التي تقدمها الشرطة في المدارس ترويجها، الى جانب اآللية الثانية التي ت
  .والجامعات واللقاءات مع المواطنين في كافة االماكن والتي بدأت تأتي بنتائج ايجابية على االرض

لإلبالغ عن اي  100وناشد ارزيقات كافة المواطنين ضرورة التواصل مع الشرطة عبر الرقم المجاني 
  .يتعاطى المواد المخدرةشخص يتاجر او يروج او 

  

  "القدس"و" األقصى"مليون دوالر حصتھا في زيادة صندوقي  70السعودية تسدد 

 مليون دوالر شهرياً  20وترفع حصتها في ميزانية دولة فلسطين إلى  -

  وفا 2018-2-22القاهرة / فلسطين القدس عاصمة

صرح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول 
بزيادة رأس مال صندوقي  29/03/2017العربية السفير أحمد قطان، انه باإلشارة لقرار قمة عّمان في 

يد حصة مليون دوالر، فقد صدرت الموافقة السامية الكريمة على تسد 500األقصى والقدس بقيمة 
 17.5أقساط سنوية قيمة القسط الواحد  4مليون دوالر، على  70المملكة من هذه الزيادة والتي تبلغ 

  .مليون دوالر

إنه قد صدرت الموافقة السامية الكريمة برفع "وقال قطان في بيان صادر عن السفارة اليوم الخميس، 
) 20(مليون دوالر إلى ) 7.7(فلسطينية من مساهمات المملكة الشهرية لدعم ميزانية السلطة الوطنية ال

  ".مليون دوالر) 12.3(مليون دوالر شهريًا بزيادة قدرها 

مليون دوالر أميركي بعملة ) 40(ان الصندوق السعودي للتنمية قام بتحويل ما يعادل مبلغ "وأضاف، 
ميزانية السلطة الوطنية اليورو، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، وذلك قيمة مساهمات المملكة لدعم 

  ".2018، ويناير 2017الفلسطينية لشهري ديسمبر 
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  االحتالل يغلق حاجز بيت إكسا ويعزل القرية عن محيطھا: القدس

  وفا 2018- 2- 25  رام اهللا/ القدس عاصمة فلسطين

عزلت أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األحد، حاجز بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة، و 
القرية عن محيطها، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منها، وهو الحاجز الوحيد الذي يربطها 

 .بالعالم

وأفاد مدير جمعية بيت إكسا التعاونية للنقل زياد زايد لمراسلنا، بأن قوات االحتالل احتجزت حافالت 
  .حت حجج واهيةالقرية، والمركبات القادمة إلى القرية، ومنعتها من العبور، ت

وأضاف أن هذا الحاجز هو المدخل الوحيد للقرية وال يوجد أي مدخل آخر لبيت إكسا المحاصرة بجدار 
  .الفصل العنصري والمعزولة عن محيطها في مدينة القدس، وعن القرى القريبة التابعة للضفة الغربية

وقف عمليات التنكيل التي يتعرض  وناشد المواطنون، الجهات الحقوقية وذات العالقة بالتدخل، من أجل
لها المواطنون على هذا الحاجز االحتاللي، الذي يعتبر من أسوأ الحواجز الموجودة في أرجاء الضفة 

  .الغربية

يذكر أن قرية بيت إكسا يقطنها قرابة ألفي نسمة، وهم معزولون بالكامل عن العالم الخارجي، ويهدف 
ييق إلى دفع األهالي للهجرة وترك القرية، الواقعة في قلب مدينة االحتالل من هذا العزل المحكم والتض

  .القدس المحتلة، ويحمل سكانها هوية الضفة الغربية

  

  القدس لھا مكانتھا في الضمير والتاريخ والتراث المسيحي: حنا

  24/2/2018 -معا -القدس

السبت، وفدا ارثوذكسيا من  استقبل المطران عطا اهللا حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم االرثوذكس يوم
بريطانيا ضم عددا من االباء الكهنة، وابناء الرعية االرثوذكسية من االبرشية اليونانية التابعة للبطريركية 

 .المسكونية
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شخصا في كنيسة القيامة، حيث ابتدأ اللقاء بالصالة والدعاء امام القبر المقدس، ومن ثم  50وضم الوفد 
 .ةكانت هنالك كلمة ترحيبي

بأننا نرحب بكم وقد اتيتم من االبرشية التي يرأسها سيادة رئيس االساقفة " ورحب المطران في كلمته
غريغوريوس اتيتم الى فلسطين االرض المقدسة والى مدينة القدس بشكل خاص وزيارتكم هي عودة الى 

 ."جذور االيمان

اث المسيحي، ويجب ان تلتفت الكنائس واشاد ان مدينة القدس لها مكانتها في الضمير والتاريخ والتر  
المسيحية في مشارق االرض ومغاربها، فالسلطات االحتاللية تسعى بوسائلها المعهودة والغير المعهودة، 

 .لبسط سيطرتها وهيمنتها، وتهميشها

واعلنت الواليات المتحدة نيتها نقل سفارتها الى القدس، وينوي تحقيقه في شهر ايار، وهو الشهر الذي 
 . ستذكر فيه شعبنا نكبته والمأساة االنسانية التي تعرض لهاي

وقال المطران ان هذا الموقف االمريكي الجديد انما يميط اللثام اكثر فأكثر عن الوجه الحقيقي للسياسات 
االمريكية في المنطقة، وان هناك دول في الغرب تؤيد امريكا وتقف معها، وايضا يؤيدونها في مواقفها 

 . وسياساتها

واكد على رفضه للقرارات االمريكية حول القدس، مؤكدا على االنحياز لالدارة االمريكية تجاه سياسات 
 .االحتالل وممارساته

واشار الى ان القرارات االمريكية لن تغير شيئا من واقع مدينة القدس، فهي مدينة تعاني من ظلم 
شيئا من الهوية، والتي ستبقى عاصمة  االحتالل وسياساته وقمعه وبطشه، وان السياسات لن تغير

 .لفلسطين وعاصمة للسالم واالخوة والتالقي بين االديان

كما تحدث المطران عن الحضور المسيحي في هذه االرض المقدسة، مؤكدا على ان المسيحيين 
اجل  الفلسطينيين هم متمسكون بأصالتهم االيمانية، وجذورهم الروحية، وانتماءهم للشعب الفلسطيني، من

  .الحرية، مؤكدا على انهم شعب واحد يدافعون عن قضية واحدة
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  شمم تختتم مھرجان ليالي القدس العتيقة داخل البلدة القديمة

    24/2/2018 -دنيا الوطن -رام اهللا 

 
ضمن  اختتم مهرجان ليالي القدس العتيقة باستضافة مدرسة دار األيتام الصناعية داخل البلدة القديمة، 

وقد بدأ .بكة المراكز المجتمعية المنفذ من رابطة أندية القدس والممول من صندوق ووقفية القدسبرنامج ش
المهرجان الذي تولى عرافته الفنان المقدسي أحمد ابو سلعوم، بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، 

ق فعاليات تبع ذلك كلمة رئيس رابطة أندية القدس احمد سرور، الذي رحب بالحضور معلنا انطال
مهرجان ليالي القدس العتيقة، كاول نشاط مشترك ضمن برنامج شبكة المراكز المجتمعية، مؤكدا على 
 .خصوصية الفعالية باعتبارها داخل البلدة القديمة، واهمية تكثيف الحراك داخل سور البلدة

 
ية والرياضية في المدينة وشكر سرور صندوق ووقفية القدس على دعمه ومساندته للفعاليات الثقافية والفن

  .المقدسة

  

  مركز السالم للمكفوفين بالقدس يواجه خطر اإلغالق

  24/2/2018 -الجزيرة

من  ببلدة شعفاط في القدس مركز السالم للمكفوفين ليكون نافذة أمل لهذه الفئة انطلق 1982في عام 
ديون عليه، وهو ما يهدد ذوي االحتياجات الخاصة، لكنه اليوم يعاني خطر اإلغالق بسبب تراكم ال

 .نزيالته المكفوفات

استجابة لحاجة  1982 كانون األول/ديسمبر 15وتقول مؤسسة المركز ليديا منصور إنها أسسته في 
ماسة لمستها كونها ضريرة أيضا، موضحة أنها سعت إلى توفير احتياجات المركز طوال هذه المدة، 

  .لكنها اليوم تقف أمام معضلة حقيقية

ألف دوالر سنويا بدل أجرة مباني الجمعية، لكنها تقف عاجزة عن سدادها،  61أنها تتكلف نحو  وأضافت
  .مما دفعها للتفكير جديا في إغالق المركز
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ومن  الضفة الغربية من لمى عبد اهللا إلى أن أغلب نزيالته من جهتها، أشارت المديرة اإلدارية للمركز
، مشيرة إلى برامج أكاديمية هي القدس  المكفوفات، مما يستدعي استصدار تصاريح من االحتالل لدخول

  .، وأخرى مهنية مثل حياكة الصوف"برايل"ذاتها مناهج المبصرين لكن بطريقة 

  .وناشدت المعلمة في المركز سميرة علقم أهل الخير الوقوف إلى جانب المركز ليعود كما كان وأفضل

  

  ن القدس يفوقون القادمين إليھااليھود الھاربون م

 24/2/2018 - القدس -أسيل جندي -الجزيرة

 
ارتفاع معدالت الهجرة الداخلية  كشفت معطيات جديدة نشرتها دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية عن

، وهي معدالت تعتبرها األوساط السياسية مقلقة إلى مدن أخرى ألسباب أمنية واقتصادية القدسلليهود من
   .ويجري نسفها عكس ما تشتهيه الرواية األيديولوجية اإلسرائيلية

 

منهم   ،2017-2016حصائي األخير خالل العام اإل القدس يهوديا 17654 غادر وفق المعطيات فقد
حتى  30شخصا من عمر  11154عاما، في حين غادرها  29و 15تتراوح أعمارهم بين  شاب 6500

من الشباب والشابات تتراوح أعمارهم  9702المدة نفسها  عاما، ومقابل هذه الهجرة وفد للقدس في 60
 .عاما 46و 19بين 

الذي سجل ) 2016-2015(مع العام اإلحصائي السابق  هذه المعطيات سجلت ارتفاعا ملحوظا مقارنة
شابا وشابة للمدينة في  7320عاما مقابل دخول  46حتى  19يهوديا من عمر  13640خالله مغادرة 

 .المدة ذاتها

ويستدل من المعطيات التي نشرت قبل أيام أن معظم من يصل للعيش في القدس هم من اليهود 
بعيدة عن المدينة ومن مدن مهمشة   مستوطنات تون ألهداف أيديولوجية منالذين يأ" الحريديم"المتشددين 

ذ منتصف التسعينيات من نظرية التحديث مثل نتيفوت وبيت شيمش، حيث انتقلت المرأة اليهودية من
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وفكرة التمدن إلى نظرية الخطر الديمغرافي استجابة للباحثين اإلسرائيليين الذين ال يتوقفون عن الحديث 
  .عن الديمغرافية وأهمية حسمها لصالح اليهود في المدينة المحتلة

    انعدام األمن
الحصة األكبر في استقبال اليهود ) لخط األخضرمدن داخل ا(وكان لكل من مدن أسدود والعفولة ويفني 

المهاجرين من القدس والذين رأوا فيها مالذا آمنا مقارنة بالمدينة المحتلة التي ضاقت بهم بسبب انعدام 
 .األمن بها وتناقص فرص العمل

 سية والطبيةهبطت مدينة القدس من الدرجة الرابعة إلى الثالثة من حيث الخدمات التربوية والتعليمية والنفو 
بعد إغالق الكثير من المراكز التي تؤوي الطلبة بعد دوامهم المدرسي وتوفر لهم وجبة غذائية ومساحة 

وتعتبر هذه المراكز من مظاهر الرفاهية في المدن، ومع تقليصها  .ترفيهية بعد إنجاز واجباتهم المدرسية
  .غادرت الكثير من العائالت اليهودية القدس

مي المتابع للشأن اإلسرائيلي محمد مصالحة قال إن المعطيات الجديدة حول الهجرة المستشار اإلعال
الداخلية تشكل صفعة للرواية الرسمية اإلسرائيلية التي تواصل الليل بالنهار للترويج لمدينة القدس على 

التي تنعم باألمن واألمان والمدينة السياحية الساحرة التي تتالقى بها األديان، وأتت " إسرائيل عاصمة"أنها 
 .دائرة اإلحصاء لتسحق الرواية السياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينية

رة نت إلى ضرورة االلتفات ألعمار المهاجرين داخليا، إذ ال تقتصر على وأشار مصالحة في حديث للجزي
الشباب صغار السن الذين يتركون المدينة للبحث عن فرص عمل، بل يدور الحديث عن هجرة من هم 
في العقد الخامس والسادس من العمر، وهذا يؤكد تغلغل الشعور بالخوف وانعدام األمان لدى اليهود 

  .الفئة العمرية ال تترك مكان سكنها بسبب العمل عادةبالقدس ألن هذه 

وعدم توقف  اإللكترونيةالبوابات   األحداث التي شهدتها مدينة القدس خالل العام المنصرم من هبة
إلى تجاهل اإلسرائيليين قضية األيديولوجيا وٕابقاء الخطر  -حسب مصالحة-العمليات الفردية، أدت 

  .الديمغرافي على سلم أولوياتهم، وانتقلوا للبحث عن مصدر الرزق الثابت والرفاهية واألمان قبل هذا وذاك

    معركة ميزانيات
بركات المعطيات الجديدة لدائرة اإلحصاء لتجديد مطالبه للحكومة برفع  واستغل رئيس بلدية االحتالل نير
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على مبلغ سنوي إضافي أقره  -باإلضافة لمخصصاتها السنوية من الوزارات-ميزانية البلدية، التي تحصل 
 ).مليون دوالر 50نحو (مليون شيكل  170المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر بقيمة 

ديدة حول الهجرة الداخلية، فإن دائرة اإلحصاء اإلسرائيلية تتحفظ على نشر أي ورغم نشر المعطيات الج
  .بيانات تتعلق بهجرة العائالت اليهودية إلى خارج البالد، وتبقى هذه المعلومات طي الكتمان

ويؤكد مصالحة أن الكثير من العائالت اليهودية تهاجر من القدس إلى الخارج لمدة تصل لخمسة عشر 
حتفظ هؤالء بمواطنتهم وكافة حقوقهم، وتساعدهم السلطات اإلسرائيلية على العودة للعيش عاما، وي
  .بالمدينة

من  الجدار العازل وعلى الجانب اآلخر، تحرم سلطات االحتالل المقدسيين ممن ينتقلون للعيش خلف
منهم، كما تسحبها من كل  الزرقاء كافة حقوقهم، وعلى رأسها حق اإلقامة في القدس بسحب الهوية

  .مقدسي ومقدسية يسافر للخارج وال يعود خالل ثالثة أعوام

  

  القدس في افتتاح ورشة فكرية بالمغرب

  24/2/2018 -الجزيرة

بورقة  الرباط في العاصمة المغربية" القضية الفلسطينية في اإلعالم العربي"افتتاح ورشة  كان الفتا
 .في اإلعالم التونسي القدس عن

دين سعد ال رعاية رئيس الوزراء المغربي وأقامت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الورشة تحت
، وذلك على مدى يومين تخللتهما )تواصل(لإلعالم واالتصال  فلسطين وبالتعاون مع منتدى العثماني

 .مس عشرة ورقة بحثيةخ أربع جلسات تعرض فيها

المؤرخ التونسي عبد اللطيف الحناشي إن كون القدس   وفي افتتاح الندوة أمس قال مقدم ورقة القدس
المدخل الصحيح ألي عمل إعالمي أو أي ورشة عمل أو حتى أي "المفتاح األول والبداية للورشة هو 

  ".نشاط عربي أو إسالمي أو عالمي أو إنساني
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ية لعقد مثل هذه الورشة، قال رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبد اهللا وعن األهداف الرئيس
تدعونا للتفكير مليا في األسباب التي "مر بها العالم العربي إن الظروف الدقيقة التي ي المغربالبقالي في

دفعت بالقضية الفلسطينية إلى الوراء إعالميا، وكذلك موجة محاولة التطبيع مع الكيان الصهيوني جعلت 
من مسؤولية الجميع التحرك لتقديم القضية الفلسطينية إلى األمام من جديد ألنها أم القضايا العربية وألنه 

  ".مكن للجسد اإلعالمي العربي تقبل فيروس التطبيع الذي يحاول أن يخترقه في كل لحظةال ي

آليات العمل المطلوبة لتحقيق هدف جعل الصحفيين المغاربة يواكبون القضية الفلسطينية، أكد  وعن
البحث في  األمين العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يونس مجاهد للجزيرة نت أن النقابة مستمرة في

ألننا بصدد عمل كبير "األفكار والطرق والخالصات العملية مع مختلف الشركاء لتحقيق ذلك الهدف 
 ".ومهم وضروري

وقال األمين العام لمنتدى فلسطين لإلعالم والتواصل هشام قاسم للجزيرة نت إن هذا النشاط هو باكورة 
المملكة المغربية هما نقابة الصحفيين المغاربة  أنشطة تم االتفاق عليها بين المنتدى وأهم نقابتين في

  .وفدرالية الناشرين المغاربة بهدف تعزيز حضور القضية الفلسطينية في اإلعالم المغربي

وأضاف أن هذا النشاط يشمل أيضا مجموعة من البرامج التدريبية وكذلك زيارات وفود أفريقية للمناطق 
  .ختلف الدول العربيةالفلسطينية وتكرار مثل هذه الورشة في م

وكان األكاديمي القطري الدكتور محمد المسفر تحدث في ورقته عن الدور القطري في دعم القضية 
في الدعم اإلعالمي  شبكة الجزيرة ، وعن دوررام اهللا  وبالتحديد مدينة الضفة الغربية  الفلسطينية وخاصة

  .لفلسطين

  

  نرفض تدخل شرطة االحتالل بمدارس القدس: اتحاد أولياء األمور

  23/2/2018 -موقع مدينة القدس

ة االحتالل بمدارس المدينة من خالل أنشطة رفض اتحاد أولياء أمور مدارس القدس المحتلة تدخل شرط
 ."التطبيعية"وصفتها بـ
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واستنكر رئيس االتحاد زياد الشمالي تطبيع مؤسسات االحتالل، مع المدارس الفلسطينية داخل مدينة 
 .القدس

يوم األمن : "وكانت شرطة االحتالل نظمت االثنين الماضي فعالية في إحدى مدارس القدس بعنوان
عوى النشاطات التربوية الهادفة لتوعية الطالب، للتعرف على قوات األمن والطوارئ واإلنقاذ واألمان، بد
 .الصهيونية

طالب ومعلم، إلى جانب أفراد شرطة االحتالل واإلنقاذ، وعدد من موظفي بلدية  ١٠٠وشارك في النشاط 
 .القدس العبرية

لي الطالب، وٕايصال المعلومات الصحيحة وحّمل الشمالي إدارة المدرسة مسؤولية عدم التواصل مع أها
 .لطبيعة النشاط الذي ينظم ألطفالهم

وأعرب عن استغرابه من ازدواجية عمل شرطة االحتالل، ففي الوقت الذي تقتحم فيه المدارس وتعتقل 
الطالب، وتستخدم الخيالة في قمع الطالب والتنكيل بهم، تقوم بعمل نشاطات تحت حجج واهية، تغيب 

  .جه الحقيقي لالحتاللفيها الو 

  

  عضوا كونغرس يقتحمان األقصى برفقة عشرات المستوطنين

 

  23/2/2018 - عبد الرؤوف أرناؤوط-القدس - جريدة األيام

في خطوة غير مسبوقة أقدم عضوا كونغرس أميركيان على اقتحام المسجد األقصى المبارك، أمس، برفقة 
   .مستوطنين

، من غرب فرجينيا، وسكوت تبتون، من كوالرادو، على اقتحام وأقدم عضوا الكونغرس ديفيد ماكنلي
   .المسجد األقصى برفقة مستوطنين

إن الشرطة اإلسرائيلية أوقفتهما بعد أن : الذي رافق عضوي الكونغرس" معهد الهيكل"وقال ما يسمى 
   .انحنيا على األرض لمحاولة التقاط غصن زيتون
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المبرر لدى محاولتهم أداء طقوس دينية خالل اقتحاماتهم  وعادًة ما يلجأ المستوطنون لتسويق هذا
 .للمسجد

إن عضوي الكونغرس اقتحما المسجد ": األيام"وقال الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد األقصى، لـ
   .األقصى مع مجموعة من المستوطنين

باإلمكان ترتيب كان : "واستهجن الكسواني اقتحام عضوي الكونغرس للمسجد برفقة المستوطنين، وقال
الزيارة للمسجد األقصى من خالل التنسيق مع إدارة األوقاف اإلسالمية في القدس المسؤولة الشرعية عن 

   ."إدارة شؤون المسجد
يقوم العديد من المسؤولين والمشرعين والضيوف األجانب بتنسيق زياراتهم إلى المسجد األقصى : "وأضاف

   ."بشرح واقع األمر في المسجد للضيوف مع دائرة األوقاف ونحن بدورنا نقوم
سبق أن قامت القنصلية األميركية في القدس بالتنسيق لزيارات مسؤولين أميركيين : "وتابع الشيخ الكسواني

   ."إلى المسجد مع دائرة األوقاف اإلسالمية
أغصان بدوره، قال ما يسمى معهد الهيكل إن الشرطة اإلسرائيلية طلبت من عضوي الكونغرس تسليم 

   .الزيتون التي أخذاها من المسجد األقصى
يبدو أن هذا هو الوضع نفسه الذي يتعين على العديد من اليهود أن يواجهوه : "وزعم عضو الكونغرس
 ."اعتقلونا ألنهم ال يعتقدون أننا يجب أن نأخذ شيئًا من أقدس المواقع. عندما يكونون هناك

قى عضوا الكونغرس مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، والحقًا القتحامهما المسجد األقصى الت
 .حيث أشارا إلى أنهما سيتحدثان إليه عما جرى معهما في المسجد األقصى

  .وكان عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد األقصى أمس
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