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  القدس رسالة

 
 القدس مدينة ألخبار يومية نشرة

  والعلوم والثقافة للتربية الفلسطينية الوطنية اللجنة عن تصدر
  

  المجموعتان العربية واإلسالمية باالتحاد البرلماني الدولي تتقدمان ببند طارئ

 .حول القدس غداً 

 م أكبر مؤتمر علمي بحثي في فلسطينجامعة القدس تنظ. 

 تنمية المھارات العلمية في القدس ھدفنا: صيدم. 

 إصابات خالل مواجھات مع االحتالل في أبو ديس. 

 الرئيس يتسلم قرار اعتماد القدس عاصمة دائمة للتراث العربي. 

 "معاناة وصمود ومستقبل مجھول.. شرق القدس" تجمع الكسارة. 

  وحدة استيطانية في جبل المكبر 006إسرائيل تعتزم بناء. 

 زملط يلتقي كاردينال واشنطن ويناقش قرار ترمب بشأن القدس. 

  ويحلمون في القدس" جيروزاليم"يعيشون في. 
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 عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد األقصى. 

 استيطان وھدم واعتداءات بالقدس: تقرير أسبوعي. 

 وتسكنھا إثيوبية تعشق القدس.. فيوليت كيدان. 

 "مسار فني يفتتح فعاليات ليالي القدس" كان يا مدينة. 

 االحتالل يعزز قواته في القدس ويستعد لمسيرة العودة. 

  في األقصى" قرابين الفصح"تحذيرات من إقامة طقوس. 

 زيارة مرتقبة لوزير خارجية المغرب إلى القدس األسبوع المقبل. 

  أشھر 6االحتالل يبعد أسيراً محرراً عن القدس. 

 حي استيطاني جديد شمال القدس. 

  شھراً  26االحتالل يقضي بسجن فتاً مقدسي لـ. 

 "القدس عربية"األردنية ترفع شعار " ناشرون." 

 خطوة مؤلمة"قرار نقل السفارة األمريكية إلى للقدس : بن سلمان ." 

 القدس في خطر شديد وكل شيء فلسطيني فيھا مستباح: المطران حنا . 
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  وعتان العربية واإلسالمية باالتحاد البرلماني الدولي تتقدمان ببند طارئ حول القدس غداً المجم
  

  وفا 2018- 3-24 جنيف

تبنت المجموعتان العربية واإلسالمية في االتحاد البرلماني الدولي، مشروع بند طارئ حولتداعيات 
وفقاً لميثاق األمم المتحدة ولقرارات  اعالن اإلدارة األميركية بشأن القدس، وحقوق الشعب الفلسطيني فيھا

الشرعية الدولية، ومن المقرر ان يعرض ھذا البند غدا على الجمعية العامة للتصويت عليه، الى جانب 
 .بنود طارئة اخرى

وناقشت المجموعتان العربية واإلسالمية خالل اجتماعين منفصلين لھما اليوم السبت، في جنيف شارك 
طني الفلسطيني برئاسة عزام األحمد، البند الفلسطيني حول القدس الذي تم تقديمه فيھما وفد المجلس الو

الى االتحاد البرلماني الدولي، الى جانب مناقشة ثالثة بنود أخرى تقدمت بھا برلمانات كل من الكويت 
لمانات والبحرين وتركيا حول نفس الموضوع، وتم االتفاق على دمج البنود األربعة في بند واحد باسم بر

  .تلك الدول األربع نيابة عن المجموعتين العربية واالسالمية

لالتحاد البرلماني الدولي التي  138وفد المجلس الوطني الفلسطيني في اجتماعات الدورة  وأكد رئيس
عزام األحمد، أن ھذا البند الطارئ يأتي في سياق مواجھة   تنعقد اليوم وحتى نھاية ھذا االسبوع في جنيف،

لمانيين للتداعيات الناجمة عن قرار اإلدارة االميركية االعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل البر
اإلسرائيلي ونقل سفارة بالدھا اليھا، الى جانب التداعيات األخرى خاصة محاولة تصفية قضية الالجئين 

يزانية وكالة االونروا الفلسطينيين من خالل تخفيض مساھمة اإلدارة االميركية لمساھمتھا المالية في م
   .ھؤالء الالجئين لحين عودتھم الى ديارھم  التي أنشأت لرعاية

في  إن ھذا البند اإلضافي الطارئ الموحد والمتعلق بالقدس والذي سيقدم غدا الى الجمعية، مھم جدا: وقال
طيني وقيادته مواجھة الھجوم المعاكس والضغط الذي تمارسه اإلدارة االميركية ليس على الشعب الفلس

فحسب، بل على االمتين العربية واإلسالمية في محاولة منھا لفرض صفقة القرن التي تھدف الى تصفية 
القضية الفلسطينية، مؤكدا أن شعبنا بتمسكه بحقوقه المشروعة تمكن من عزل الواليات المتحدة وسياستھا 

 .الخارجة على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

إن العالم وقف مجتمعا في مجلس األمن الدولي في مواجھة قرار الرئيس األميركي : "وتابع األحمد
ترمب، والحق ذلك رفض الجمعية العامة لألمم المتحدة ھذا القرار العدواني على حقوق الشعب 

  ".الفلسطيني في مدينته وعاصمة دولته االبدية

واطفاله يواجه قرار اإلدارة االميركية بشأن القدس، والفتاة شعبنا بكافة فئاته برجاله ونسائه "وأضاف، 
عھد التميمي أصبحت عنوان تلك المواجھة المشروعة دفاعا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في 

وعاصمتھا مدينة القدس وعودة الالجئين  1967إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 
  .194وتعويضھم وفقا للقرار 

انتصار الوزير، وبسام الصالحي، وقيس أبو ليلى، : ويضم الوفد الفلسطيني، اعضاء المجلس الوطني
وزھير صندوقة، وبالل قاسم، وعمر حمايل، الى جانب األمين العام للمجلس التشريعي ابراھيم خريشة، 

  .وبشار الديك
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  جامعة القدس تنظم أكبر مؤتمر علمي بحثي في فلسطين

  وفا 2018-3-24القدس 

وبرعاية الرئيس محمود عباس، والرئيس التركي رجب طيب  أطلقت جامعة القدس اليوم السبت،
، والذي يعد الحدث العلمي االكاديمي االكبر "المؤتمر الدولي الثاني للعلوم االجتماعية"اردوغان أعمال 

 .من نوعه في فلسطين

ؤساء ست جامعات تركية، وشخصيات وحضر فعاليات المؤتمر رئيس الجامعة عماد أبو كشك، ور
دولة، وتم عقد  50عالم وشخصية أكاديمية من  500سياسية ودبلوماسية بارزة، وبمشاركة أكثر من 

  ".الدراسات التركية"التركية، ومجلة " غازي"المؤتمر بالتعاون مع جامعة 

تعزيز التعاون في وجرى على ھامش المؤتمر توقيع الجامعة اتفاقيات شراكة مع ست جامعات تركية ل
عدة مجاالت أكاديمية وبحثية، كتطوير برامج دكتوراه مشتركة ومدارس صيفية، وتبادل أكاديمي، وعقد 

  .ندوات وورش عمل، وتبادل باحثين ومنشورات بحثية

وفي كلمته التي القاھا نيابة عن الرئيس محمود عباس، أشار وزير شؤون القدس ومحافظھا عدنان 
وضاع التي تعيشھا المدينة المقدسة في ظل سياسة األمر الواقع التي تحاول السلطات الحسيني، إلى األ

اإلسرائيلية فرضھا تجاه كل الوجود الفلسطيني والعربي واإلسالمي ومحاولة تزوير التاريخ بسياستھا 
ھدات وممارستھا العنصرية وخططھا الرامية لتھويد المدينة المقدسة وتجاھلھا لكافة المواثيق والمعا

  .الدولية

وأكد عمق العالقات التركية والفلسطينية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشددا على جھود 
الحكومة الفلسطينية لصون وحماية مدينة القدس من العدوان اإلسرائيلي الرامي إلى تھويد القدس وعرقلة 

  .حياة الفلسطينيين فيھا

كانة القدس في عقولكم ووجدانكم وأھميتھا في التاريخ اإلسالمي نحن ندرك م: "بدوره، قال أبو كشك
، مؤكدا عمق العالقات الفلسطينية التركية وعلى مكانة القدس في التاريخ "التركي المشرق والعريق

  .اإلسالمي التركي

وأكد أنه رغم كل ما تتعرض له مدينة القدس من ظلم فإن أھلھا صامدون مرابطون في ارضھم، شاكراً 
ً على ما تقدمه للقدس من دعم ومساندة وعلى مواقفھا المشرفة التي نعتز ت ً وحكومة وشعبا ركيا رئيسا

  .ونفخر بھا

وأوضح أبو كشك أن جامعة القدس ماضية بالشراكة والتعاون االكاديمي والبحثي مع الجامعات التركية 
قة مع المؤسسات التعليمية في كل المجاالت، مشيراً إلى أن مؤتمر اليوم خير دليل على عمق العال

  .التركية

من جھته، ثمن سفير الجمھورية التركية في فلسطين جوركان تورك اوغلو، جھود الحكومة الفلسطينية 
وشعبھا في الصمود بوجه االحتالل االسرائيلي الذي يشكل عائقاً في كافة مجاالت حياتھم، مؤكداً أن ايمان 
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د الظلم والظالم دليل واضح على تحديھم لالحتالل وممارساته الفلسطينيين أن العلم غاية النضال ض
  .البغيضة

وأكد دعم ومساندة تركيا حكومةً وشعباً للفلسطينيين وألرضھم في كل المجاالت، خاصة في ظل ما 
  .تتعرض له مدينة القدس من تھويد

مر في حرمھا خير إن جامعة القدس تشكل حجر أساس في التعليم الفلسطيني وعقد المؤت: "وقال أوغلو
ً عمق العالقة بين الطرفين وذلك ببناء سكن للطالبات في جامعة القدس وتوافد "دليل على ذلك ، موضحا

  .األتراك للجامعة لتعلم اللغة العربية، اضافة للكثير من اتفاقيات التعاون األكاديمي والبحثي مع الجامعة

يتعرض له التعليم بفلسطين في ظل االحتالل  وأوضح وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، ما
ً ما يسعى االحتالل إليه ألسرلة التعليم في القدس وفرض منھاجه التعليمية على  اإلسرائيلي، مبينا
مدارسھا، وغيرھا من االنتھاكات المتواصلة التي تشمل اقتحام المؤسسات التعليمية واعتقال المعلمين 

  .ة عامةً والطلبة واعاقة العملية التعليمي

إنه سيتم تأسيس روابط علمية وثقافية من خالل : "التركية، إبراھيم اوصالن" غازي"وقال رئيس جامعة 
ھذا المؤتمر الذي سيمھد الطريق لتنظيم فعاليات علمية أقوى بالتعاون بين علماء فلسطينيين وأتراك 

  ".وعلماء من مناطق أخرى

محمد دورسون، أن األواصر التاريخية والحضارية بين  من جھته، أوضح رئيس مجلة الدراسات التركية
تركيا وفلسطين تجمع اليوم باحثين وعلماء في كافة المجاالت العلمية ومن أكثر من مؤسسة تعليمية تركية 

، لتقريب وجھات النظر المبنية على أسس علمية عميقة وانتاج معرفة "جامعة القدس"ومؤسسة فلسطينية 
  .نوعية جديدة

حلقة نقاش  90لمؤتمر مناقشة أكثر من أربعمئة ورقة علمية تم استعراضھا من خالل أكثر من وتخلل ا
  .تعقد بالتوازي، خرج عنھا جملة من التوصيات

علوم "، و"الدين والمجتمع"، و"البحوث التاريخية والفنية: "وتطرق المؤتمر لعدة موضوعات منھا
االقتصاد والقانون "، و"ات والعلوم التطبيقيةتكنولوجيا المعلوم"، و"الفلسفة والسلوك والصحة

  ."اللغة واآلداب"، و"العلوم التربوية"، و"والسياسة

  

  تنمية المھارات العلمية في القدس ھدفنا: صيدم

  وفا 2018-3-24قدس عاصمة فلسطين ال

نة القدس أكد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم أن تنمية المھارات العلمية لدى الطلبة في مدي
ودعم قطاع التعليم في المدينة على رأس أھداف وأولويات الوزارة، للحفاظ على الھوية الوطنية 

 .الفلسطينية ومواجھة سياسات األسرلة والتھويد التي ينتھجھا االحتالل
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 جاء ذلك خالل افتتاحه، اليوم السبت، المعرض العلمي التكنولوجي الرابع في مدرسة الكلية اإلبراھيمية
في مدينة القدس، بمشاركة وزير شؤون القدس ومحافظھا عدنان الحسيني، ورئيس الھيئة اإلسالمية العليا 
الشيخ عكرمة صبري، ومدير عام وحدة شؤون القدس في وزارة التربية ديمة السمان، ومدير التربية 

مديري المدارس والمعلمين والتعليم سمير جبريل، ومديرة الكلية اإلبراھيمية نديرة أبو غزالة، ولفيف من 
  .والطلبة وأولياء األمور

وأشاد صيدم بالمعرض والمشاريع الطالبية التي تحتويه، وبجھود األسرة التربوية وكل من أسھم في 
  ".الكالم يغيب في حضرة القدس ليحضر العمل"إعداده، مؤكداً أن 

ار ومعه تصبح القدس كما كانت وكما الذي يصنع االنتص"وبارك الوزير للجميع ھذه الجھود وحبھم للعلم 
، مقدما شكره للقامات التي تمجد الوطن "ستبقى وستستمر بإذن هللا، حرة وعاصمة أبدية لفلسطين
  .وتنتصر بالعلم والمعرفة من أمھات وآباء ومعلمين ومعلمات

ال رسالة أن ھذا المعرض ينظم في أحد صروح العلم والمعرفة في القدس، حام"من جھته، أكد الحسيني 
األجيال الصابرة والمرابطة، الذين بعلمھم وإنجازاتھم يثبتون وجودھم في القدس ويؤكدون أنھا العاصمة 

  ".األبدية للدولة الفلسطينية

أن ھذا المعرض بكل ما فيه من تجارب علمية ووسائل تعليمية ھو نتاج عام "من جانبھا، أكدت أبو غزالة 
، مقدمة شكرھا لكل من أسھم في "تعاون بين الطلبة والھيئة التدريسيةكامل من العمل الدؤوب الجاد وال
  .إبراز ھذه اإلبداعات لدى الطلبة

بدوره، أشار مشرف العلوم والكيمياء فايز عبد الكامل إلى أن ھذا المعرض أصبح نھجاً في المدرسة 
قّدم الطلبة عروضا حول وحاضنة علمية لثمرة أعمال الطلبة المميزين على مدار العام الدراسي، فيما 

  .تجاربھم العلمية، وأجرى الحضور جولة في المعرض واطلعوا على مشاريع الطلبة اإلبداعية

  

  إصابات خالل مواجھات مع االحتالل في أبو ديس

  وفا 2018-3-23 القدس عاصمة فلسطين

سرائيلي في بلدة أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الجمعة، خالل مواجھات مع قوات االحتالل اإل
 .أبو ديس

 6وأفادت جمعية الھالل األحمر الفلسطيني، بأن طواقھما تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي، و
إصابة باالختناق جراء الغاز المسيل للدموع، إضافة إلصابة  14بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و

  .قدس المحتلةبحروق، خالل المواجھات التي اندلعت في بلدة أبو ديس، شرق ال
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  الرئيس يتسلم قرار اعتماد القدس عاصمة دائمة للتراث العربي

  وفا 2018-3-23رام هللا / فلسطينالقدس عاصمة 

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام هللا، وكيل وزارة األوقاف والشؤون 
مية المستشار خليل قراجه الرفاعي، بحضور قاضي الدينية، عميد مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسال

قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعالقات اإلسالمية محمود الھباش وعدد من 
 .المسؤولين

وتسلم الرئيس من المستشار الرفاعي قرار األمانة العامة لجامعة الدول العربية الذي اعتمد مدينة القدس 
عام التراث المقدسين خالل اجتماع في األمانة العامة  2019عربي، واعتبار عاصمة دائمة للتراث ال

  .لجامعة الدول العربية في القاھرة مؤخرا

  

  معاناة وصمود ومستقبل مجھول.. شرق القدس" تجمع الكسارة"

 عالء حنتش -وفا 2017-3-23رام هللا 

اإلسرائيلية المقامة " سلعيت"ت كسارة تعكس معاناة سكان تجمع الكسارة او عائلة عراعرة الواقع بمحاذا
على أراضي المواطنين شمال شرق القدس على يسار الطريق الواصل بين الخان األحمر وبلدة عناتا، 
واقع الحياة في باقي التجمعات البدوية في شرق القدس المحتلة التي تعيش ظروفا صعبة ويتھدد سكانھا 

  .الترحيل

ائلة عراعرة المنحدرة من بئر السبع ظروفا حياتية صعبة، صحيا مواطن من ع 600 يعيش في التجمع 
  .وبيئيا واقتصاديا، يضاف اليھا تھديد االحتالل لوجودھم

طفال يعيشون في التجمع في ظروف صحية صعبة، وتزداد المعاناة  60تقول سارة عراعرة ان أكثر من 
ريحا في بعض الحاالت للحصول على لعدم وجود عيادة قريبة، ما يضطرھم للذھاب الى العيزرية أو أ

  .العالج

تأتي كل يوم أحد عيادة متنقلة ما يخفف من المشكلة، ولكن ھذا ال يكفي، خاصة في ظل انتشار : وتضيف
  .الفيروسات واإلصابات المتكررة لألطفال باألمراض، ووجود حاالت طارئة في بعض األحيان

 يصل بعض المنازل المرتفعة وھذا يؤثر على حياة ھناك نقص في الكھرباء، والماء ال"وقالت عراعرة 
  .اإلسرائيلية ومضايقات االحتالل للسكان" سلعيت"العائالت يوميا، ناھيك عن الغبار المنبعث من كسارة 

إن االحتالل ومضايقاته تشكل المشكلة الكبرى للمواطنين في عدم : مختار التجمع ضيف هللا عراعرة قال
ويمنع توفير الخدمات االساسية لھم، ألنه يسعى لتھجيرھم من المنطقة، بينما  منحھم التراخيص للبناء،

تتزايد أعداد المستوطنات والمستوطنين حولھم، ولم يسمح لھم إال بالحصول على منازل متنقلة وھي 
  .عرضة في أي وقت لإلزالة
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من ھذه المشكلة عام  إن نقص الكھرباء من أھم احتياجات المواطنين اليومية، فقد تم حل جزء: وأضاف
من خالل مشروع لتركيب خاليا طاقة شمسية، ولكنه غطى قرابة نصف االحتياج من الكھرباء  2013

  .ويتم استخدام الخاليا بشكل مشترك بين عائلتين، إضافة الى حاجة ھذه الخاليا للصيانة وھذا مكلف

ه عبر خرطوم مياه من الخط أما بخصوص المياه فأوضح المختار عراعرة أن التجمع يتزود بالميا
الرئيسي لشركة ميكروت اإلسرائيلية، وتدفع الحكومة تكلفة المياه، إال أنھا ال تصل لبعض المنازل 

  .المرتفعة، ما يشكل مشكلة حقيقية لھم

يعتمد سكان التجمعات البدوية في منطقة شرق القدس على تربية المواشي كمصدر رئيسي للدخل، إال أن 
  .أصبح يتھددھم خطر الخسارة النحسار المراعي واالستعاضة عنھا بأعالف مرتفعة الثمنمربي الماشية 

رأس ماشية، يعتمدون عليھا بشكل رئيسي في  3000يمتلك سكان التجمع قرابة : واوضح عراعرة
معيشتھم، إال أن ذلك أصبح غير مجد بسبب قلة المراعي واالعتماد على األعالف التي يكلف الطن 

شيقل تقريبا، يضاف الى ذلك اعتداءات وتضييقات االحتالل والمستوطنين على رعاة  110ھا الواحد من
  ".ان المستوطنين سمموا عددا منھا قبل فترة"المواشي، ويقول 

المنطقة تشھد أيضا عملية استنزاف للموار الطبيعية الفلسطينية من خالل كسارة سلعيت، التي تنھش 
  .الجرافات الجبال المحيطة بھا

 17وحسب تقارير ھيئة مقاومة الجدار واالستيطان فإن الكسارات اإلسرائيلية في الضفة تستنزف حوالي 
مليون طن حجر سنويا، وھذا يعتبر موردا طبيعيا واقتصاديا مھما بالنسبة للفلسطينيين، ويستخدم في بناء 

  .المستوطنات وإدخال جزء آخر إلسرائيل

والخان األحمر   واالستيطان، فإنه يوجد في المنطقة الواقعة بين عناتاوحسب بيانات ھيئة مقاومة الجدار 
وعدد سكانھا " علمون"   :ويقع في محيطھما عدة مستوطنات وھي  تجمعين بدويين ھما النخالة والكسارة،

مستوطنا، ومستوطنة  4271، وعدد سكانھا "الون"، و"نفي براك"، و"كفار ادوميم"مستوطنا،  1329
  .2015وعدد سكانھا غير معلوم حتى االن، وبدأ انشاؤھا في عام " تل"ليھا اسم حديثه اطلق ع

تجمعا بدويا، تسعى سلطات االحتالل لتھجير سكانھا وإسكانھم في تجمعات بديلة  21ويوجد شرق القدس 
حيث يقع جزء كبير من ھذه التجمعات ضمن المنطقة المستھدفة في   إحداھا في منطقة الجبل بالعيزرية،

، الذي يھدف الى ربط مستعمرات محيط القدس مع مدينة القدس وعزل وسط الضفة عن  E1خططم
جنوبھا، وليتم تنفيذ المخطط يتعرض المواطنون في ھذه التجمعات لسياسات تھجير قسري من عمليات 

  .عدم منح تراخيص بناء وھدم ودھم واعتداءات متواصلة

ً من األراضي  3522المحاجر اإلسرائيلية تنھب وبحسب مركز أبحاث األراضي، فإن الكسارات و دونما
كانون أول  4العبرية يوم " ھآرتس"، كما ذكر تقرير صدر في صحيفة 2015الفلسطينية حتى العام 

اإلدارة "، أن المحاجر وسعت مساحاتھا بشكل أكبر من التصاريح التي حصلت عليھا من ما يسمى 2016
  .الل اإلسرائيلياإلسرائيلية وسلطات االحت" المدنية

أبو ظاھر، أن عملية نھب الموارد   أيمن  وأوضح مدير عام التوعية والتعليم البيئي في سلطة جودة البيئة 
الطبيعية والصخور، يدمر النظام البيئي ويھدد األنواع والتنوع الحيوي والغطاء النباتي في المنطقة، 
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باإلضافة الى تھديد المياه الجوفية من خالل بحيث يقضي على الموائل الخاصة بالحيوانات والطيور، 
ودفنھا في المناطق التي يتم االنتھاء ) الصلبة والخطرة(تھريب كميات ھائلة من النفايات بجميع أنواعھا 

  .من العمل بھا

ويحاول سكان تجمع الكسارة، التعايش مع الظروف الصعبة التي يعيشونھا، ومع ذلك يطالبون بتعزيز 
اعفائھم من ضريبة االعالف التي بإمكانھا ان تساعدھم في االبقاء على مواشيھم التي  صمودھم من خالل

  .تعتبر مصدر رزقھم االساسي، وتوفير الطاقة الكھربائية، والخدمات الصحية كما قال المختار عراعرة

  

  وحدة استيطانية في جبل المكبر 600إسرائيل تعتزم بناء 

   25/3/2018 - معا -القدس

  .وحدة استيطانية جديدة في جبل المكبر 600ية االحتالل في القدس يناء تعتزم بلد
كانت مقررة وفق نفس المشروع  350وياتي المخطط الجديد لتوسيع مستوطنة نوف زھاف تضاف الى 

  .2017عام 
نشاطات حكومة االحتالل االستيطانية "وقال المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان، إن 

تتوقف ففي األغوار الشمالية تنوي تحويل أربع مستوطنات وبؤرة استيطانية لمدينة استيطانية على  ال
 .آالف الدونمات

ولفت التقرير النظر إلى أن أطماع االحتالل االستيطانية التوسعية ال تقتصر على الضفة الغربية بل 
  .تتعداھا باتجاه ھضبة الجوالن السورية المحتلة

  

  ردينال واشنطن ويناقش قرار ترمب بشأن القدسزملط يلتقي كا

   24/3/2018 -معا -واشنطن

حسام زملط، بغبطة . التقى رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الواليات المتحدة، د
قل ون. الكاردينال دونالد وليام ويرل، رئيس الكنيسة الكاثوليكية في الواليات المتحدة، في مقره بواشنطن

زملط تحيات السيد الرئيس محمود عباس للكنيسة الكاثوليكية متمثلة بقداسة البابا فرانسيس، شاكرا . د
 .الكاردينال على دور الكنيسة الكاثوليكية في مناصرة القضية الفلسطينية

رنة وثّمن السفير العالقات التاريخية بين دولة فلسطين والفاتيكان، والتي كان آخرھا رفض اتحاد المطا
الكاثوليك في الواليات المتحدة إعالن ترامب بشأن القدس والذي سبقه اعتراف دولة الفاتيكان بدولة 

 .فلسطين
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وأطلع السفير زملط غبطة الكاردينال على الوضع في فلسطين، مركزا على التقّصد واالستھداف 
ت االحتالل اإلسرائيلي كما اإلسرائيلي للمسيحيين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الكنائس تتعرض لمضايقا

حدث مع قضية الضرائب ووقوف الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه صفا واحدا ضد مساعي دولة 
 .االحتالل لنزع الصفة المتسامحة ومتعددة األديان لمدينة القدس

ئيلية زملط من أن تراجع إسرائيل عن القرار ضد الكنائس في القدس مؤقت، ألن السياسة اإلسرا. وحذر د
 .تقوم على تضييق الخناق على أھل القدس المسيحيين والمسلمين

وقال السفير الفلسطيني إن الصراع في فلسطين ليس دينيا بل ھو بين مستعمر وشعب يخضع لالستعمار، 
وشدد على أن القدس الشرقية ھي عاصمة دولة فلسطين وستكون مدينة مفتوحة لجميع األديان كما كانت 

 .خعلى مر التاري
وناقش الطرفان دور الكنيسة ورجال الدين في الواليات المتحدة وكيفية تعزيز الوعي حول القضية 

 .الفلسطينية داخل الكنيسة األمريكية و إيصال الرواية الحقيقة إلى الرأي العام األميركي
م الكاردينال زملط لوحة عن القدس بإسم السيد الرئيس محمود عباس إلى غبطة الكاردينال، وقد. وقّدم د

بدوره درعا تذكاريا للسفير، مقّدرا دور الرئيس والقيادة والشعب الفلسطيني في نشر ثقافة السالم 
  .والتعايش رغم التحديات الجسيمة والقوى المضادة

  

  ويحلمون في القدس" جيروزاليم"يعيشون في 

 24/3/2018 - جواد بولس: الكاتب -معا

 مقدمة

معظم البشر، حتى . كانت وما زالت أشھر مدينة في العالم" جيروزاليم"القدس وھي في لغة األعاجم 
اولئك الذين لم يزوروھا في حياتھم يحملون صورتھا ويحتفظون بھا في صدورھم أو أشعارھم أو خيالھم؛ 
مع ھذا لو سبرنا أجسادھم بأشعة كاشفة لحصلنا على عدد أشكال لھا تساوي عدد من أخضعوا للتجربة، 

كابنة األساطير ومشتھاة كلعاب المعجزات، وھي الفريدة كالشھوة، إنھا قاھرة الملوك وحارقة فھي ھيولية 
 .قلوب العذارى

. قدسنا، نحن المتكئين على أكتافھا، فكرة جامحة خارجة على التاريخ، وعذوبة راسخة في قصص الغيم
عتبات السماء وال توقظوا  كلما غمزنا خاصرتھا تأوه الفجر وصحا خدام ھياكلھا، فاتركوھا غافية عند

 .الجن في أحشائھا

 أرنونا، ضريبة من أكبر
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استلم في الصباح تحذيًرا . لم يترك لي صاحبي فرصة للسؤال، كان ھائًجا وصوته يندفع كمطر في كانون
واال ستفتح ضده دعوى قضائية في دائرة " األرنونا"القدس التي تطالبه بدفع ضريبة /من بلدية اوشليم

 .البلديةاإلجراء 
يسكن عزمي في بيته منذ أكثر من عشرة أعوام، ولم تطالبه البلدية خاللھا بدفع ھذه الضريبة، ألن العمارة 
التي يسكنھا مع سبع عائالت فلسطينية لم تكن داخل مسطح المدينة بل عّدت منذ لحظة بنائھا كمنطقة 

 .تابعة ألراضي الضفة الغربية المحتلة
لطلب قدمه اليھا عدد من جيرانه في العمارة ووافقت " استجابت"تبين له أن البلدية  بعد استفساراته العديدة

" بقدرة قادر"، تغييًرا طفيفًا بحيث أصبحت البناية ١٩٦٧على تغيير الحدود، القائمة والمرسمة منذ العام 
رغبتھم بدفع داخل حدود البلدية؛ وتبين له كذلك أن الغرض من تقديم جيرانه الفلسطينيين للطلب كان 

القدس وذلك في مسعى منھم للحصول على صك غفران احتاللي يشھد /لبلدية أورشليم" األرنونا"ضريبة 
ورميھم في فلسطين، أو حرمانھم " وراء الحلم"أنھم مواطنون مقدسيون وذلك كي ال يتم طردھم ألى ما 

 .يين أصحاب الھويات الزرقاءالمدنية أسوة بباقي إخوانھم الفلسطينيين المقدس" مواطنتھم"من حقوق 
ومواطن يحمل  ٤٨أنھى صديقي محادثته الغاضبة سائاًل مني النصيحة، فھو كفلسطيني من عرب ال 

الجنسية اإلسرائيلية، ليس بحاجة لھذه الوثيقة ويرفض دفع ضريبة ال تستحقھا بلدية المحتل، عدا عن 
ل كبير واستسالم لسياسة إسرائيل الرامية إلى قناعته بأن سلوك المقدسيين في ھذه المسألة ينم عن تناز

سلبھم حق السكن في مدينتھم والبقاء في وطنھم كمواطنين يعيشون تحت احتالل اجنبي، وأضاف، قبل أن 
يقفل المحادثة، إنه فوجئ بمرارة عندما اكتشف خالل معركته الصغيرة مع البلدية أن أعداًدا من المقدسيين 

 .سطينية بعد أن حصلوا على جواز سفر وجنسية اسرائيليةتنازلوا عن جنسياتھم الفل
 .الى ھذه المھزلة والمذلة" قدسنا"سمعته يتوعد البلدية، ويشتم في نفس الوقت ھذا الزمن الذي وصلت فيه 

 !ولكن بلدية من أكبر القضية

كرة ما اذا كانت لقد تذكرت قضية األرنونا والمجنّسين من شرقي القدس، بعدما ناقشت في مقالتي السابقة ف
القدس تبحث عن رئيس عربي؟ ونفيت الفكرة بتلقائية كما كان ينفيھا كل فلسطيني منذ /بلدية اورشليم

، وقلت اذا كان ذلك موقف الفلسطينيين دوًما فھو اليوم، في ھذه الظروف ١٩٦٧انتھاء حرب ال 
قبولھم لسيادة دولة االحتالل على  الترامبية، أوجب وأبدى، ألن مشاركة المقدسيين بانتخابات بلدية تعني

 .مع ھذا أقلقتني قصة صديقي واألرنونا. مدينتھم
فھي، على رمزيتھا المتواضعة، تعكس واقًعا معقًدا نما وتطور خالل خمسين عاًما من ممارسات 
إسرائيلية استھدفت نزع القدس عن فلسطينھا وانھاك سكانھا بشتى السياسات وأصناف التنكيل والترھيب 

 .بعض الترغيب كما سنشرح الحقًاو
والقصة دليل، بالمقابل، على أن ما تفعله معظم الشخصيات الفلسطينية، وھي على األغلب ال تفعل كثيًرا، 
لم يعد كافيًا لدرء احتماالت سقوط المدينة الكبير؛ وھي كذلك مؤشر على أن اعتكاف قادة المواقع في 

ن المأزومين مخارج تمكنھم من الصمود كما صمدوا في سنوات معابد المواقف التقليدية لن يقدم للسكا
 .النضال السابقة
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فبعد نجاح اسرائيل بتقطيع وتغيير وتشويه جغرافية القدس الشرقية الداخلية وھدمھا لمعظم نقاط التماس 
ة بين شرق المدينة وغربھا، نراھا تحتفل مؤخًرا بمحوھا لمجموعة قرى كاملة كانت تقف كأقمار فلسطيني

فبيت حنينا وشعفاط وعناتا والولجة وجبل المكبر والعيساوية وبيت اجزا وبيت  - تحيط وتحمي عروسھا 
اكسا وجبع وبير نباال وغيرھا أصبحت جميعھا مجرد أحياء صغيرة تشبه السجون وتعيش على ضفاف 

حاصرت مستوطناتھم خواصر المدينة من  شرايين اسفلتية فخمة تخدم عشرات آالف المستوطنين الذين
 .جھاتھا األربعة

وبعيًدا عن الجغرافيا دأبت اسرائيل على تنفيذ سياسة افقار السكان العرب وتعمدت ابقاءھم عند حافة القلق 
أنعمت من " صنابير بركة "والخوف، لكنھا، إلى جانب ذلك، فتحت، بخبث وبشكل مدروس وممنھج 

 .لصغيرة من مرقة الدولة وخيرھاخاللھا على بعض الفئات ا
إنه . ال يرى بعيون فلسطينية" المؤسسة الحاكمة"من ال يقر كيف نمت وانتعشت تلك الفئات على طاوالت 

من المستفيدين المباشرين والمرتبطة مصالحھم مع مفاعيل دولة " جيًشا"تغلغل إسرائيلي الفت أنتج 
 .االحتالل ومؤسساتھا

على حقه " المواطن الفلسطيني"ھو ظھورھا كتطور طبيعي يحصل في نھايته ما يقلق في ھذه الظاھرة 
من اسرائيل المحتلة في الحياة الكريمة والتقدم العلمي واالنخراط في سوق العمل والتجارة وغيرھا، وقد 
يكون ذلك من حقه وصحيًحا خاصة بانعدام بدائل وطنية شافية أخرى، لكنه في نفس الوقت يخلق داخل 

الذين يشكلون بصمت حقواًل من االلغام التي تقف كوابح في " المنتفعين"ع الفلسطيني جيوبًا من المجتم
 .وجه أي تحرك شعبي نحو امكانية بناء جبھات عريضة للعمل ضد سياسة اسرائيل القمعية

ھو عدم وجود قيادة وطنية " الجيوب المعرقلة"عالوة على ذلك، فقد يكون أشد خطًرا من تفشي تلك 
بولة كمرجعية موثوقة وحكيمة وقادرة على رسم استراتيجية مقاومة ناجعة ومؤثرة ولذلك ال يوجد في مق

المدينة تخطيط وطني فلسطيني شامل وملموس، بل كان كل ما شھدناه طيلة سنوات عبارة عن ردات فعل 
في الوقفة األخيرة موسمية ال سيما عندما مس الفعل االسرائيلي قضية دينية أو عقائدية، كما تجلى ذلك 

 .على عتبات المسجد األقصى
لم تغب أھمية التخطيط عن بال القيادة الوطنية المقدسية في عصر الراحل فيصل الحسيني وما زال 
الكثيرون يتذكرون كيف بادر ھو ومجموعات من المھنيين الى اطالق مشروع وطني كبير عندما أنشأ 

الصحة والتربية والتعليم : ع قطاعات الحياة في المدينة مثلعدة فرق عمل قامت بعملية مسح شاملة لجمي
والسياحة والرياضة والشباب والمرأة والعمل والرفاه االجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، ووضعت 

فالقضية في القدس لم تكن يوًما رئيس بلدية . في حينه، خالصاتھا وتوصياتھا في قوالب مھنية ووطنية
  !فحسب

 الريح، بمھ في قطاعات

كان أھم ما استھدفته خطة فيصل الحسيني ھو اخراج الفلسطينيين في القدس من حلقات ردود الفعل 
ودفعھم صوب واجھات الفعل والمبادرات الخالقة وذلك لحماية المجتمع من التصدع واالنھيارات 

 .الحرية واالستقالل ولتحصين أفراده من محاوالت االبتالع واالغواءات االحتاللية واستشرافًا لمستقبل
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أحكم الحصار . وعشرات المؤسسات المدنية األخرى" بيت الشرق"نجحت اسرائيل باغالق . رحل فيصل
غابت القيادات عن خيمتھم، وفي ". البھية"حرثت أسرائيل معالم الرصاص وشوھت وجه . على المدينة

 .نھار وتبيع ترابه في الليلشوارع المدينة نتأت طفيليات قاتلة بدأت تحكي باسم وطن وھمي في ال
واسرائيل، التي ابقت أھل القدس على حافة القھر والفقر والقلق، فتحت بعض طاقات األمل ليرقد على 

االنھزام "ھمزاته من سيضعون بيض أحالمھم في سالت التساوق مع سياسات االحتالل وممارسة رحلة 
بدأت اسرائيل تبتلع القطاعات، . وع الكبيرصار ما خططه الفيصل خرافة وھباء ودفن المشر". المحترم

قطاًعا تلو القطاع، بعصاراتھا وحوامضھا؛ فال الصحة بقيت فلسطينية واسألوا، إن جھلتھم، صناديق 
" شواقل"المرضى االسرائيلية ومئات األطباء العاملين فيھا والصيادلة، وال التربية والتعليم نجيتا من 

" قامت"وإن فاتكم ذلك اسألوا المعلمين والمدراء والمفتشين، وال السياحة الوزارة ومخالب بلدية االحتالل 
ساحة "في باب الخليل وباب حطة وإن لم تسمعوا فاصيخوا سمعكم للصدى وھو يصرخ موجوًعا في 

 ."عمر
وفي الليل " قدسھم"قضية القدس أكبر من بلدية، فأين كنتم حين كان الناس يحلمون في النھار بخبزھم و

  .الذي كان وما زال حاكًما ألورشليم" قيصر"ن في أحضان ينامو

  

  عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد األقصى

   25/3/2018 -دنيا الوطن -رام هللا 
اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم األحد، باحات المسجد األقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات 

   .االحتالل اإلسرائيلي
 

    .المستوطنين للباحات من جھة باب المغاربة جاء اقتحام

  

  استيطان وھدم واعتداءات بالقدس: تقرير أسبوعي

  24/3/2018 -الجزيرة

المحتلة جعلت من األسبوع الماضي  القدس وثّق تقرير أسبوعي جملة من االنتھاكات اإلسرائيلية في
 .أسبوعا ثقيال على مختلف المستويات

، بأن لمنظمة التحرير الفلسطينية ، التابعاالستيطان وأفاد المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة
الرسمية اإلسرائيلية والمستوطنين، متھما السفير األميركي في تل أبيب بأنه  االنتھاكات موزعة بين األطر

 .يشجع االستيطان

قال فيھا إنه يعتبر االستيطان نھجا وفعل إيمان وأسلوب  ديفد فريدمان  واستشھد التقرير بتغريدة للسفير
  .يتصرف دائما بصفته متبرعا دائما للحركة االستيطانية، حسب المكتب  حياة، مما جعله
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وقال التقرير إن وزير المالية اإلسرائيلي موشي كحلون أعفى البنى التحتية المطلوبة لنقل السفارة 
  .الترخيص الالزم األميركية للقدس من

توسيع مستوطنة  اإلسرائيلية" اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء"من انتھاكات األسبوع المنتھي بحث  وذكر
وحدة استيطانية جديدة تضاف إلى  600ضمن مشروع يقضي ببناء  جبل المكبر في حي" نوف زھاف"

  .كانت مقررة سابقا 350

تضمن تعديل خريطة مدينة القدس لتشمل   سرائيللطلب تقدمت به إ  فيسبوك  وأشار إلى استجابة إدارة
  .1967المستوطنات التي أقامھا االحتالل بعد عام 

على مركبة وجدران منازل تعود  عنصرية  اليھودية خطت شعارات" تدفيع الثمن"وذكر أن عصابة 
، وذلك في بلدة حزما شمال "عرب القدس ھم إرھابيون يجب طردھم" لمواطنين بالقدس المحتلة منھا

  .شرق القدس المحتلة، في حين أقدم مستوطنون على عطب إطارات عدد من المركبات بالبلدة نفسھا

الفصح "قبل  "قرابين الھيكل"وأشار إلى شروع الجماعات االستيطانية في التحضيرات لمشروع 
على مدار  المسجد األقصى القادم والذي يشھد اقتحامات واسعة لساحات نيسان/خالل شھر أبريل" العبري

  .لقصور األمويةعنالقيام بمھرجان في منطقة ا  الشھر، مشيرا إلى اإلعالن

على صعيد الھدم، ذكر أن عائلة المواطن المقدسي إسحق الشويكي اضطرت لھدم منزلھا في حي 
تفاديا لدفع غرامات  العباسية ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى بضغط من بلدية االحتالل في القدس

  .مالية

مدينة القدس بقرار من المحكمة كما ھدم المواطن فيصل محمد جمعة منزله في قرية جبل المكبر جنوب 
  .المركزية اإلسرائيلية، تفاديا لدفع غرامات مالية أيضا بحجة البناء دون ترخيص

  

  إثيوبية تعشق القدس وتسكنھا.. فيوليت كيدان

 23/3/2018 - القدس - أسيل جندي -الجزيرة

" ولو"قادما من محافظة  القدس قبل أكثر من قرن من الزمان جاء والد فيوليت كيدان إلى مدينة
، ليخدم في كنيسة األحباش بالبلدة القديمة في المدينة، لكن طاب له المقام وقرر البقاء في المدينة إثيوبيا في

 .األكثر قدسية للمسيحيين اإلثيوبيين، وبالفعل تزوج وأنجب خمسة أوالد وابنتين

بشكل نھائي والتوجه للقدس ھو قدسية تلك المدينة، فالمسيحيون  أفريقيا تقول فيوليت إن دافع والدھا لترك
نة مقدسة، ويقدسون مراحل اآلالم التي مر يؤمنون أن القدس مدي - وغيرھا من الدول األفريقية-في إثيوبيا 

 .ويتوقون جميعا للعيش في ھذه األجواء الروحانية) عليه السالم(بھا السيد المسيح 

عاشت عائلة كيدان سنوات في دير األحباش، كون رب األسرة يعمل خادما في الكنيسة مع رجال الدين، 
  .أحد أبواب القدس باب العامود ثم انتقلت للعيش في حي المصرارة الذي يبعد أمتارا عن
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وھي  طقوس المدينة وسكانھا ومعالمھا التاريخية عناصر جذب تعتقد فيوليت أنھا تأسر كل من يزورھا،
  .أسباب زادت من قناعتھا بضرورة العيش فيھا، وقضت على شغفھا بزيارة موطنھا األصلي في أفريقيا

، ورغم رحيلھا عنه بعد عاشت أسرة فيوليت المقدسية اإلثيوبية إلى جنب مع المسلمين في حي المصرارة
ساء الحي ورجاله، فقالت وفاة والديھا فإن ذاكرتھا ما زالت تنسج بخيط قوي واحد مشاھد اللحمة بين ن

عندما كان والدي يشتري كميات كبيرة من الملوخية ألمي، تخرج للفسحة الخارجية التي تشترك بھا عدة "
 ".عائالت وتزغرد بصوت مرتفع، لتتجمع حولھا النسوة ويبدأن العمل كخلية نحل

قبّل تراب القدس كلما عاما مرت من عمر فيوليت، زارت بھا عشر دول حتى اآلن، لكنھا ما زالت تُ   67
  .وطئت أرضھا مجددا، لشعورھا بقدسية الھواء الذي تستنشقه فيھا

، لتتطوع مع البلدة القديمة تقضي فيوليت أوقاتھا بالتردد على مركز بذور الحياة بحارة النصارى في
غيرھا من المسنات في الطھي للمسنين العاجزين عن تدبير أمور حياتھم اليومية في الحي، وبمجرد سماع 

ثم تُقرع أجراس كنيسة القيامة " ال إله إال هللا"تردد خلف المؤذن  المسجد األقصى صوت األذان القادم من
  .المجاورة وتردد ترتيلة سريعة من اإلنجيل

بالمدينة وتشعر أن بإمكانھا االستغناء عن كل شيء في العالم مقابل األجواء الروحانية التي تعيشھا 
  ".أن تدفن تحت ثراھا بجوار قبر أمھا وأبيھا"أمنيتھا الوحيدة بالقدس أيضا  المقدسة، وترتبط فيوليت

  

  مسار فني يفتتح فعاليات ليالي القدس" كان يا مدينة"

 23/3/2018 - القدس - ھبة أصالن -الجزيرة

نيسان /الثقافية التي تستمر حتى األول من أبريل" ليالي القدس"فعاليات " شفق" القدس افتتحت شبكة فنون
 .المقبل

عضاء في الشبكة باشرت المؤسسات والمراكز المقدسية الثقافية األ" القدس عمرانة بناسھا"وتحت شعار 
  ".كان يا مدينة"الثالث والذي حمل عنوان " استكشاف القدس"برنامج الليالي بافتتاح المسار الفني 

المشاركين في المسار بجولة متعددة المحطات  -بصفته المنظم للفعالية-" حوش الفن الفلسطيني"وأخذ 
  .البلدة القديمة  والنشاطات وسط المدينة وداخل أسوار

إن ھدف ھذا النوع من الجوالت ھو إحياء المدينة وخاصة " شفق"وقال داود الغول المدير التنفيذي لـ 
، إلى جانب إشراك تھجيرأسواقھا، ومناھضة ما تتعرض له من تفريغ والبلدة القديمة بحاراتھا وأزقتھا و

  .أھلھا في الفعاليات الثقافية

األولى في حارة السعدية، وقام المشاركون بالرسم على أسطح المنازل  وبحسب الغول، تمركزت الجولة
  ".جو"وورشة نحت وعرض فني لفرقة " ع السطوح"ضمن فعالية 
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كما شھد اليوم األول إقامة بازار لمقدسيات عرضت فيه األعمال اليدوية الفنية والتراثية لمجموعة من 
الطحينة في "الثقافي التركي، وتم التعريف بمسار  النساء صاحبات المشاريع الصغيرة وذلك في المركز

 .من خالل زيارة مطاحن السمسم داخل البلدة القديمة" البلدة القديمة

مجموعة من المعارض الفنية وعروض األفالم والعروض الموسيقية والندوات " ليالي القدس"وستشمل 
  .وورش الرسم لألطفال

نفيذي للشبكة إلى التركيز على أيام المرأة واألم واألرض، والتي وعن الجديد لھذا العام، أشار المدير الت
  .آذار مع فعاليات الليالي/تتزامن في مارس

، باإلضافة 48كما أشار الغول إلى الشراكة الواسعة لھذا العام مع الفلسطينيين من األراضي المحتلة عام 
المحال التجارية للمدينة من خالل  إلى الھدف االقتصادي لليالي والمتمثل بشراكة حقيقية مع أصحاب

  .بطاقات الخصومات والجوائز

ومؤسساتھا األعضاء، والمتمثلة بالمسرح " شفق"لھذا العام شبكةُ فنون القدس " ليالي القدس"وتنظم 
وحوش الفن الفلسطيني ومركز يبوس الثقافي والمعھد الوطني للموسيقى " الحكواتي"الوطني الفلسطيني 
  .ومؤسسة مقدسيات  فلسطين بالتعاون مع المركز الثقافي التركي ومؤسسة مدرستيومؤسسة المعمل، 

  

  لعودةاالحتالل يعزز قواته في القدس ويستعد لمسيرة ا

 23/3/2018 – 48عرب 

عيد الفصح "عززت شرطة االحتالل اإلسرائيلي قواتھا في القدس، وذلك لحماية احتفاالت ما يسمى 
 .، في ظل تصاعد المخاوف من تنفيذ عمليات ضد أھداف إسرائيلية يبادر إليھا أفراد"اليھودي

تراجع الحاد في السنتين ، فإن التعزيزات في القدس تأتي رغم ال"معاريف"وبحسب موق صحيفة 
، 2016عملية في الربع األول من عام  41األخيرتين في عدد العمليات التي نفذت في القدس، حيث نفذ 

 .2018، وعملية واحدة فقط في العام الحالي 2017عملية عام  17وتراجعت إلى 

ى تنظيم قوات الشرطة وتعمل قيادة المركز في الشرطة، بإشراف المفتش العام للشرطة، روني ألشيخ، عل
التي ستوفر الحماية لالحتفاالت اليھودية، وخاصة في ساحة البراق، وتشمل قوات الشرطة وعناصر 

 .حرس الحدود ووحدات أخرى خفية بلباس مدني

في قطاع غزة، والتي تنظم " مسيرة العودة"في المقابل، يستعد جيش االحتالل لمواجھة ما أطلق عليه 
 .األسبوع القدم

م توقعات جيش االحتالل بعدم حصول تصعيد، رغم التوتر القائم في غزة، إال أنه يواصل ورغ
 .استعداداته
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ونقل موقع الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولھا إن المخاوف مما ينشر عن المسيرات الضخمة، 
 .زة األمناألسبوع القادم، مسيرة العودة ويوم األرض، ال تستند إلى معلومات متوفرة لدى أجھ

تھديد "، ووزير المعارف، نفتالي بينيت، قوله إن "البيت اليھودي"كما نقلت الصحيفة عن رئيس 
الصواريخ واألنفاق معروف لنا، ويعمل الجيش على مواجھته، ولكن يجب االستعداد لسيناريو من نوع 

 ."آخر، وھو المسيرات ضخمة باتجاه السياج الحدودي مع إسرائيل

بما يشكل خطرا "ت اآلالف من سكان قطاع غزة سيتجھون إلى المنطقة الحدودية وأضاف أن عشرا
  ."فوريا على المستوطنين في محيط قطاع غزة

  

  في األقصى" قرابين الفصح"تحذيرات من إقامة طقوس 

  24/3/2018 -وطن لألنباء -لقدسا

يھودية إلى إقامة حذرت شخصيات ومؤسسات وقوى وطنية وشعبية من مدينة القدس، من سعي منظمات 
 .داخل المسجد األقصى" قرابين عيد الفصح"طقوس تقديم 

داخل " قرابين عيد الفصح"وتوجھت تلك الجماعات إلى الحكومة اإلسرائيلية بطلب السماح لھا بإقامة 
 .األقصى

ا أن المزعوم برسالة إلى بنيامين نتنياھو، جاء فيھ" تجمع الھيكل"وبعثت المنظمات المنضوية تحت مظلة 
األحداث العالمية واإلقليمية، تجعل من الممكن تجديد خدمة المعبد وتقديم قرابين عيد الفصح داخل جبل "

 .وفق زعمھم" الھيكل

من جانبھا حذرت دائرة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية بالقدس، من سعي منظمات يھودية 
ة جنوب المسجد األقصى تحت عنوان متطرفة إلى إقامة مھرجان ضخم في منطقة القصور األموي

المزعوم، وبمشاركة مطربين وقنوات " الھيكل"يشارك فيه كبار حاخامات " تدريب قرابين الفصح"
 .تلفزة

مذبح المحرقة وأدوات "وأشارت إلى أن المنظمة المتطرفة بدأت فعاًل بعمل التجھيزات الالزمة لنصب 
  .ادم ـ أي قبل المھرجان بيوم ـ في القصور األمويةلوضعھا يوم األحد الق" الطبخ وقرابين الھيكل

  

  زيارة مرتقبة لوزير خارجية المغرب إلى القدس األسبوع المقبل

  24/3/2018 - وطن لألنباء- رام هللا
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أعلن مسؤول في وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، سيزور األراضي 
 .المحتلة، األسبوع المقبلالفلسطينية ومن ضمنھا مدينة القدس 

الوزير المغربي سيصل إلى األراضي " وقال وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية تيسير جرادات، إن
 ."مارس الجاري، في زيارة رسمية سيتوجه خاللھا لمدينة القدس/ آذار 27الفلسطينية في 

مدتھا، فيما لم يصدر عن ولم يذكر جرادات مزيدا من التفاصيل حول جدول أعمال زيارة بوريطة أو 
 .الجانب المغربي أية بيانات بھذا الخصوص

ونادرا ما يزور مسؤولون عرب مدينة القدس المحتلة، ألن الوصول إليھا يحتاج إلى تنسيق مباشر مع 
  .السلطات اإلسرائيلية

  

  أشھر 6االحتالل يبعد أسيراً محرراً عن القدس 

  23/3/2018 - وطن لألنباء -رام هللا
، قرار )عاما 39(مخابرات االحتالل، مساء الخميس، المقدسي ماجد راغب محمد عاشور الجعبة سلمت 

 .أشھر 6يقضي بإبعاده عن مدينة القدس لمدة 

وأفادت شقيقته بيان الجعبة أن قوات االحتالل اعتقلت ماجد صباح الخميس من منزله في باب حطة بالبلدة 
وبية، وبعد التحقيق معه لعدة ساعات، سلمه المحققون قرارا القديمة، واقتادته إلى مركز شرطة المسك

 .أشھر 6بإبعاده عن القدس ابتداًء من يوم االثنين القادم ولمدة 

وأضافت بأن قرار اإلبعاد يشمل أيضا إبعاده عن الضفة الغربية لنفس المدة، باستثناء بلدة العيزرية 
 .تواصل مع أي ناشط في حماس أو شباب األقصىوالداخل الفلسطيني، ويمنع خالل المدة المذكورة ال

بدعوى " إسرائيل"وزعمت قوات االحتالل في تبريرھا لقرار اإلبعاد أن الجعبة يشكل خطرا على أمن 
، ويشارك في فعالياتھا "شباب األقصى"أنه ناشط في حركة حماس، وله صلة ومكانة عالية بمنظمة 

 .بالقدس

سنوات، وابعد عن  6أسير سابق قضى في سجون االحتالل نحو يشار إلى أن المقدسي ماجد الجعبة 
  .المسجد األقصى نفس المدة، وھو متزوج وأب لخمسة أطفال

  

  حي استيطاني جديد شمال القدس

  24/3/2018 - المركز الفلسطيني لإلعالم -موقع مدينة القدس
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" جبعات زئيف"ة عائلة، في حي استيطاني جديد بمستوطن) ٤٥٠(شرعت سلطات االحتالل، بإسكان 
 .العبرية" يروشاليم"شمالي القدس المحتلة، بحسب أسبوعية 

وحدة  ٣٥٠، المبادرة بالمشروع االستيطاني، إنه تم بيع "نوفي إسرائيل"وقال حانون كيس، مالك شركة 
في الواليات المتحدة، وبلغ مجموع صفقات " أنجلوسكونية"سكنية لعائالت متدينين يھود معظمھا لعائالت 

 .مليون شيكل ٢،٥مليون شيكل، وقارب سعر الوحدة االستيطانية  ٨٠٠لبيع حوالي ا

أرضية في  ١٥٠وحدة سكنية، منھا  ٤٠٠حوالي   وذكرت الصحيفة اليوم السبت، أن المشروع يتضمن
مبنى كل منھا من عشرة طوابق، ومن المتوقع استثمار  ١٣وحدة في  ٢٤٠مناطق مختلفة، وحوالي 

 .مليون إلقامة البنى التحتية ١٦٠مليون شيكل في بناء الحي، منھا  ٧٥٠الشركة حوالي 

وعقدت في إطار ھذا المشروع الصفقة العقارية األكبر خلف الخط األخضر، إذ بيعت وحدة سكنية 
 .، بحوالي ستة ماليين شيكل)متراً مربعاً  ٢٧٠(بمساحة 

، "جبعات زئيف"اني في مستوطنة أن أسعار المب" اإلسرائيلية"ويتضح من معطيات سلطة الضرائب 
  .٪١٥٠قفزت في العقد األخير بنسبة 

  

  شھراً  26االحتالل يقضي بسجن فتاً مقدسي لـ 

  24/3/2018 -موقع مدينة القدس

يوسف خلدون صالح  الطفل شھراً بحق األسير 26لسجن الفعلي لمدة االحتالل العسكرية با محكمة قضت
 .(عاما 16(

  .المبارك المسجد األقصى جنوب سلوان الحارة الوسطى ببلدة/والطفل يوسف من سكان حي بطن الھوى

  

  "لقدس عربيةا"األردنية ترفع شعار " ناشرون"

  24/3/2018 -موقع مدينة القدس

على أغلفة إصداراتھا، " القدس عربية"وضع وسم " اآلن ناشرون وموزعون"قررت دار النشر األردنية 
 .ليعبر عن التأكيد على عربية القدس، ومساھمة متواضعة في توجيه البوصلة إلى وجھتھا الصحيحة

صھيوني ثقافّي في األساس وعروبة القدس خطّ أحمر ال يمكن وقالت إدارة الدار إن الصراع مع الكيان ال
تجاوزه أو العبث به، ولھذا جاءت تلك الخطوة التي تؤكد على الثوابت، ولتبقى القدس وأرض فلسطين 

  .التاريخية حيّة في الوجدان، عصيّة على النسيان
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  "خطوة مؤلمة"قرار نقل السفارة األمريكية إلى للقدس : بن سلمان

  24/3/2018 -مدينة القدسموقع 

قال ولي العھد السعودي األمير محمد بن سلمان، إن قرار الرئيس األمريكي دونالد ترمب، نقل سفارة 
 ."خطوة مؤلمة"بالده إلى القدس 

السعودية الرسمية، " اإلخبارية"األمريكية، نقلتھا قناة " واشنطن بوست"جاء ذلك في تصريحات لصحيفة 
 .أمس الجمعة

لتصريحات على ھامش الزيارة التي بدأھا بن سلمان إلى الواليات المتحدة، الثالثاء الماضي، وتأتي ا
  .وتستمر أسبوعين

  

  القدس في خطر شديد وكل شيء فلسطيني فيھا مستباح: المطران حنا

  23/3/2018 -موقع مدينة القدس

إن مدينة القدس تمر "رئيس أساقفة سبسطية للروم االرثوذكس  عطا هللا حنا أكد المطران المقدسي
 ."بظروف كارثية واالحتالل يسعى لتھويدھا وطمس معالمھا

في القدس في اآلونة األخيرة من تكثيف نعتقد بأن ما يحدث : "وقال، في تصريح عّممه اليوم الجمعة
في إطار  يندرج المقدسيين للنشاطات االستيطانية ومن استھداف للمقدسات واألوقاف وللفلسطينيين

 ."صفية القضية الفلسطينية وابتالع مدينة القدس بشكل كليمؤامرة ھادفة لت

أن القدس في خطر شديد وما يحدث اليوم في مدينتنا المقدسة ال يمكن وصفه بالكلمات فكل "وأضاف 
شيء فلسطيني مستباح فيھا، ّما يستدعي تعزيز وتوحيد صفوفنا وأن نكون أسرة واحدة لكي نكون أقوياء 

 ."ن مدينتنا المقدسة المھددة اليوم أكثر من أي وقت مضىفي دفاعنا عن حقوقنا وع

ان االعالن االمريكي األخير حول القدس يندرج في اطار سياسة ممنھجة ھادفة : "وتابع المطران حنا
 ."لنزع مدينتنا المقدسة من الجسد الفلسطيني ومن الوجدان العربي وھذا لن يحدث على االطالق

ل في القدس والقرارات األمريكية الجائرة لن تزيدنا إال ثباتا وتمسكا أن سياسات االحتال"وشدد على 
فالقدس ألصحابھا ونحن أصحابھا وأبناؤھا وال يحق ألي جھة سياسية في ھذا ...وصمودا بمدينتنا المقدسة

العالم أن تحولنا الى ضيوف في مدينتنا، والقدس عاصمة فلسطين ھكذا كانت وھكذا ستبقى واالجراءات 
  ."اللية باطلة وغير قانونية وغير شرعيةاالحت

 


