
 

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

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

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation 

Organization 
 Palestinian National Commission  

For   
Education, Culture & Science 

  2018ر فبراي   26 األثنين   : التاريخ 

    174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
    PNCECS@Palnet.com: لكتروني ، البريد اإل2420902فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

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

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

  

  القدس رسالة
 

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

  
 

 مجلس التعليم العالي يبحث ملف التعليم في القدس ويرفض تقييد األكاديميين. 

 خطوة غير مسبوقة : ً على  كنيسة القيامة تغلق أبوابھا حتى إشعار آخر احتجاجا

 .حتاللضرائب اال

  جراءاتھا ضد كنائس القدسإعن " التراجع فوراً "سرائيل بـإاألردن يطالب. 

 رجع ظريف ع القدس"وسكار االستعراضية تحيي التراث بـأ: رام هللا". 

 فرض االحتالل الضرائب على دور العبادة عدوان جديد على شعبنا : الحكومة

 .ومقدساته

 م التدخل لحماية الوضع التاريخي قسيسية يناشد حاضرة الفاتيكان وكنائس العال

 .القائم بالقدس

 قوات االحتالل وطواقم البلدية تقتحم العيسوية: القدس. 

 أسيرة مقدسية محررة وابنتھا تؤكدان تعرضھما للتعذيب. 
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 المفتي العام يحذر من التداعيات الخطيرة لنقل السفارة األمريكية إلى القدس. 

 تفزازية للمسجد األقصىمستوطنون يجددون اقتحاماتھم االس. 

 االحتالل يشن حملة مداھمات واعتقاالت واسعة بالضفة الغربية والقدس. 

  عائلة بالقدس 200جمعية تركية تقدم مساعدات لـ. 

 االحتالل ينتقم من أسواق القدس بغرامات باھظة على تجارھا. 
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  دس ويرفض تقييد األكاديميينمجلس التعليم العالي يبحث ملف التعليم في الق

  
  وفا 2018-2-25رام هللا / فلسطينالقدس عاصمة 

بحث مجلس التعليم العالي خالل اجتماعه، اليوم األحد، برئاسة وزير التربية والتعليم العالي صبري 
صيدم؛ عدداً من الموضوعات الخاصة بتطوير قطاع التعليم العالي؛ إذ تصدرت مدينة القدس واستھداف 

 .عليم فيھا أجندة ھذا االجتماع، إضافة لمناقشة واقع التعليم في قطاع غزة والبلدة القديمة في الخليلالت

وأكد المجلس الوقوف الكامل إلى جانب المدينة المقدسة ومؤسساتھا، والدفاع عن قطاع التعليم والمناھج 
  .ة التعليم في المدينةالوطنية بشكل خاص في ظل حملة االحتالل التحريضية وسعيه الدائم ألسرل

وفي سياق آخر، ناقش المجلس موضوع تجديد اإلقامة لعدد من األكاديميين في مؤسسات التعليم العالي 
الفلسطينية، حيث أكد المجلس رفضه تقييد حركة األكاديميين األجانب وعرقلة وصولھم إلى مؤسسات 

بير بھذا الملف ومتابعته من خالل الجھات التعليم العالي داخل الوطن، مشددا على ضرورة االھتمام الك
المعنية، وضرورة تكاتف الجھود عبر القنوات السياسية والدبلوماسية واإلعالمية للضغط على االحتالل 
ً على  ووقف المعوقات التي يضعھا االحتالل أمام دخول ھؤالء األكاديميين وخروجھم؛ والذي يؤثر سلبا

  .قطاع التعليم العالي وتطوره

ناقش المجلس موضوع تقنين التخصصات في مؤسسات التعليم العالي، حيث تم تأكيد أھمية المضي كما 
ً بعدم اعتماد أي مؤسسة تعليم عاٍل ال تلبي االحتياجات الوطنية ومتطلبات سوق العمل، إضافة لعدم  قدما

العاطلين عن العمل،  اعتماد أي برامج أكاديمية مكررة ال تحتاجھا السوق، خاصةً في ظل العدد الكبير من
  .والمتابعة مع الھيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية بھذا الخصوص

ً موضوع شھادة التنال العربي  الخاصة " العربية شھادة الكفاءة الدولية في اللغة"وناقش المجلس أيضا
لدول التي تتبنى ھذا بتعزيز كفاءة طلبة التعليم العالي في اللغة العربية، حيث تعد فلسطين من أوائل ا

الموضوع، لما لھذه اللغة من أھمية في حماية الھوية الوطنية للشعب الفلسطيني، حيث أكد المجلس أنه 
وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء واالتفاقية التي وقعھا وزير التربية في ھذا المجال؛ فإنه سيتم دراسة 

  .الترتيبات الالزمة للبدء باعتماد ھذا االختبار

ى صعيد آخر، بحث المجلس آليات تفعيل دور االتحاد الرياضي الجامعي، والتأكيد على تضافر وعل
الجھود والتشبيك مع االتحاد الرياضي المدرسي بما يضمن تنشيط الحركة الرياضية في مختلف 

ية وحصد المؤسسات التعليمية وتأھيل الطلبة رياضياً؛ بما يؤھلھم للمشاركة في المزيد من المسابقات الدول
  .أكبر عدد من الجوائز في ھذه المسابقات

كما بحث المجلس عدداً من الموضوعات األخرى، منھا متابعة ملف البحث العلمي؛ استكماالً لالتفاقية 
التي وقعتھا الوزارة مع الجامعات الفلسطينية لدعم البحث العلمي فيھا، إضافة للتأكيد على الحوار البنّاء 

لب نقابية، وذلك من خالل اللجنة المنبثقة عن مجلس التعليم العالي، وضرورة الحفاظ فيما يتعلق بأي مطا
على استمرار المسيرة األكاديمية بالشكل األمثل خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بھا القضية 

  .وأحال المجلس بعض القضايا إلى جھات االختصاص لمتابعتھا  .الفلسطينية
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ً كنيس: خطوة غير مسبوقة   على ضرائب االحتالل ة القيامة تغلق أبوابھا حتى إشعار آخر احتجاجا

  وفا 2018-2-25قدس عاصمة فلسطين ال

بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين واألردن ثيوفيلوس الثالث، باسم جميع بطاركة  أعلن
ديمة حتى إشعار آخر، في ظھر اليوم األحد، إغالق كنيسة القيامة في القدس الق ورؤساء كنائس القدس،

خطورة غير مسبوقة، وذلك تعبيرا عن رفضھم واحتجاجھم على سياسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
 .بحق ھذه الكنائس، ومالحقاتھا ماليا، وفرض ضرائب عليھا

جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي تم عقده في ساحة كنيسة القيامة، احتجاجا على ممارسات سلطات 
  ".تالل بحق الكنائساالح

على الكنائس " االرنونا"يُشار أن سلطات االحتالل فرضت مؤخرا ضريبة األمالك المعروفة باسم 
المقدسية، والتي تصل قيمتھا الى ماليين الشواقل سنويا، كما وضعت يدھا على أموال كنيسة الروم 

  .األرثوذكسية للغرض ذاته

أن فرض الضرائب على "المؤتمر الصحفي، أكدوا فيه  وأصدر رؤساء الكنائس في القدس بيانا، في
الكنائس في مدينة القدس ھو خرق لكافة االتفاقيات القائمة وااللتزامات الدولية التي تضمن حقوق الكنائس 

  ".وامتيازاتھا

من تمرير   ، محذرا"محاولة إلضعاف الوجود المسيحي في المدينة"وشدد البيان على اعتبار ھذا االجراء 
ع من اللجنة الوزارية التابعة لسلطات االحتالل فرض الضرائب على الكنائس في القدس والذي من مشرو

  .الممكن من يتم من خالله مصادرة أراضي الكنائس في المدينة

  .ولفت مراسلنا الى أن قوات االحتالل فرضت طوقا عسكريا محكما حول كنيسة القيامة

  

  جراءاتھا ضد كنائس القدسإعن " التراجع فوراً "سرائيل بـإاألردن يطالب 

  وفا 2018-2-25عمان / صمة فلسطينالقدس عا

أدانت المملكة األردنية الھاشمية اليوم األحد، اجراءات سلطات االحتالل االسرائيلي ضد كنائس القدس 
 ."التراجع عنھا فورا"وممتلكاتھا، معتبرة انھا تخالف القانون الدولي ومطالبة بـ

لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني عن ادانة األردن  وعبر وزير الدولة
رفض المملكة المطلق لإلجراءات الممنھجة التي تقوم بھا السلطات اإلسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي "و

ية والقانوني القائم في األماكن المقدسة في القدس الشرقية، بما في ذلك األمالك واألوقاف اإلسالم
  ."والمسيحية
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اتخاذ خطوات لتصعيد التضييق على الكنائس في القدس، والتي كان آخرھا "واستنكر في تصريح رسمي 
قيام ما يسمى ببلدية القدس بالحجز على ممتلكات الكنائس وحساباتھا البنكية بحجة عدم دفع مستحقات 

  ."مالية متعلقة بضريبة المسقفات

تضرب بعرض الحائط القانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي  ھذه اإلجراءات"واكد المومني ان 
  ."وترتيبات الوضع التاريخي القائم منذ سنوات طويلة

  ."الكنائس على الدوام ُمعفاة من دفع ھذه الضرائب للسلطات المدنية القائمة في المدينة"واشار الى ان 

وجود المسيحي التاريخي في مدينة ھذه الخطوات تستھدف بشكل واضح ال"وقال المومني ايضا إن 
القدس، الذي يُعّد جزءاً أساسياً من تاريخ المدينة المقدسة وإرثھا التاريخي واإلنساني والديني 

  ."والحضاري، ويجّسد قيم العيش المشترك بين األديان بأبھى صورھا

حترام التزاماتھا بالتراجع الفوري عن القرارات التي تم اتخاذھا ضد الكنائس، وا"وطالب اسرائيل 
  ."بموجب القانون الدولي كقوة قائمة باالحتالل في القدس الشرقية

، بإشراف المملكة األردنية على 1994وتعترف إسرائيل التي وقعت معاھدة سالم مع األردن في 
  .المقدسات االسالمية في المدينة

  

  "رجع ظريف ع القدس"وسكار االستعراضية تحيي التراث بـأ: رام هللا

  وفا2018-2-25رام هللا / القدس عاصمة فلسطين

شارك مئات المواطنين مساء اليوم األحد، على دوار نيلسون منديال في رام هللا، بأحياء التراث والفلكلور 
 .الفلسطيني، بتنظيم طابور دبكة على انغام أغنية ظريف الطول وعدد من األغاني الشعبية

بالتعاون مع   جيب كوفيتك وتعال،".. رجع ظريف ع القدس"ونظمت فرقة اوسكار االستعراضية حملة 
بلدية رام هللا، بھدف اعادة احياء وتجسيد التراث من خالل التذكير بالدلعونة وحكاية ظريف الطول الذي 

  . ونقله من جيل آلخر  يجسد الواقع الفلسطيني بكل صورة

وليست   تأكيد والتذكير ان الدبكة ھي ثقافةواكد مدير الفرقة عقبة سالمة، أن ھذا الحدث يھدف إلعادة ال
مجرد ھواية وھي جزء من عاداتنا وتقاليدنا الني نفتخر بھا ونسعى لنقلھا لألجيال القادمة، فكل شخص 

  . موجود معنا اليوم يحمل بطاقه تحمل رقم واسم قرية فلسطينية للتعريف بھا

ة للعالم انه ورغم االحتالل والوجع نحن وشدد عقبة على ضرورة دعم التراث الفلسطيني إليصال رسال
  .شعب نعشق الحياة ونصر على عيشھا

بدوره اشار رئيس بلدية رام هللا موسى حديد، الى أن ھذا العام يشھد مئوية ميالد نيلسون منديال، واقامه 
عنجھية ھذه الفعالية في ھذا المكان يحمل رمزية كبيرة لشعبنا، مؤكدا على أن مستقبل الشعوب ال يكتب ب
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آخرھا الھجوم   من يتربع على عرش زائف، والقدس اليوم تتعرض ألبشع مجزرة لمصادرة كافة حقوقنا،
  . على المقدسات المسيحية

وقال حديد إن وقوفنا اليوم ھنا كبارا وصغارا إلحياء تراثنا ھو رسالة للعالم ولكل محبي السالم اننا شعب 
  .ھذه المبادرة التي تبعث األمل اصيل له حضارة وتاريخ وتراث غني، مثمنا

  

  فرض االحتالل الضرائب على دور العبادة عدوان جديد على شعبنا ومقدساته: الحكومة

 .طالبت بتدخل دولي لوقف تلك الممارسات ووجھت نداء للعالمين المسيحي واإلسالمي لحماية المقدسات -

  وفا 2018-2-25رام هللا / فلسطينالقدس عاصمة 

لوفاق الوطني أن فرض سلطات االحتالل الضرائب على دور العبادة ومنھا الكنائس، أكدت حكومة ا
يعتبر عدوانا جديدا يستھدف مدينة القدس    األمر الذي أدى إلى إغالق كنيسة القيامة في العاصمة المحتلة،

تيالء على وجميع أبناء شعبنا العربي الفلسطيني ويمس مقدساته، وينذر بعواقب خطيرة قد تقود إلى االس
  .األراضي التابعة للكنائس

وطالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، بتدخل دولي عاجل لوقف تلك الممارسات 
اإلسرائيلية التي تعد اعتداء فاضحا على كافة االتفاقيات والمواثيق واالعراف الدولية التي تضمن حرية 

ة الظروف وأينما وجد، كما وجه نداء خاصا الى العالم العبادة وتحترم قداسة المكان الديني تحت كاف
المسيحي والعالم االسالمي بضرورة التحرك على كافة االصعدة والمستويات من أجل وقف الخطوات 

  . االحتاللية التي تستھدف المقدسات المسيحية واإلسالمية على السواء

عبادة في فلسطين طوال الحقب والمراحل وشدد على اننا لم نشھد إغالق كنيسة القيامة أو اَي مكان  
  . التاريخية، اال خالل عھود االحتالل والغزو الذي تعرضت له بالدنا

وتابع المتحدث الرسمي، أن شعبنا العربي الفلسطيني يعيش في بالده وعلى أرض آبائه وأجداده منذ فجر 
  . وإجالل الديانات السماوية التاريخ، مستندا إلى ثقافة المحبة واألخوة والشراكة واحترام اآلخر

وأكد أن إغالق كنيسة القيامة أمر يمس مشاعر كافة أبناء شعبنا وأبناء امتنا العربية، وھو أمر مرفوض 
  .ومستنكر، ولن يقبل به شعبنا

  

  قسيسية يناشد حاضرة الفاتيكان وكنائس العالم التدخل لحماية الوضع التاريخي القائم بالقدس

  وفا 2018- 2-25الفاتيكان / لسطينالقدس عاصمة ف
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ناشد سفير دولة فلسطين لدى حاضرة الفاتيكان عيسى قسيسية دول العالم وعلى رأسھا حاضرة الفاتيكان، 
والدول التي تعتبر نفسھا حامية لألماكن المقدسة منذ العھد العثماني وغيرھا من كنائس العالم، التدخل 

م السياسات األحادية وغير القانونية لحكومة االحتالل لحماية الوضع التاريخي القائم في القدس ولج
اإلسرائيلية، التي تستھدف ما تبقّى من الحضور الكنسي المسيحي الممتد منذ ألفي سنة، في أرض ميالد 

 .وقيامة السيد المسيح

نية، وقال قسيسية، في بيان له اليوم األحد، إن التصعيد الخطير والمدروس من قبل حكومة االحتالل اليمي
خاصة بعد إعالن الرئيس األميركي ترمب اعترافه بالقدس عاصمة إلسرائيل، يھدف إلى تقويض وإنھاء 
الوجود الكنسي المسيحي في المدينة المقدسة، من خالل سياساتھا التي تسعى للسيطرة على عقارات 

لقدس، وذلك بفرض ومباني الكنائس من خالل الحركات االستيطانية، أو من خالل بلدية االحتالل في ا
الضرائب على عقارات وأمالك الكنائس، وتجميد حسابات الكنائس في البنوك بخرق للوضع التاريخي 

، وتجاوز للخطوط الحمراء، مشيرا إلى أن آخر ھذه السياسات كانت "Status Quo" والقانوني القائم
للحكومة اإلسرائيلية  تمرير مشروع قانون أراضي الكنائس في الكنيست اإلسرائيلي، الذي يسمح

  .بمصادرة أراضي وأمالك وأوقاف الكنيسة والتصرف بھا

واعتبر أھذه اإلجراءات اإلسرائيلية تعّد خرقاً فاضحاً للستاتسكو الذي ينظم العالقات بين السلطات المدنية 
، 1878 ، ومعاھدة برلين لسنة1856ھذا ما أكدته معاھدة باريس لسنة : "، وقال1757والكنسية منذ عام 

، لتعاود تأكيد خصوصية وضع 1949وأيضا من قبل لجنة تقصي الحقائق التي حضرت إلى فلسطين سنة 
الذي نص على عدم المس بالوضع  1947األماكن المقدسة، كما جاء أيضا في قرار التقسيم لسنة 

  ."لألماكن المقدسة Status Quo القائم

لدى األمم المتحدة رسالة يعبر فيھا عن التزام  سلم مندوب إسرائيل 8/11/1946وذّكر قسيسية في 
وجاء في االتفاقية : "حكومته بالحفاظ على الوضع القائم لألماكن المقدسة وعدم المساس بھا، وأضاف

 4، حيث أكدت األخيرة التزامھا في بند 1993األساسية الثنائية بين الكرسي الرسولي ودولة إسرائيل سنة 
  ".التاريخي والقانوني لألماكن المقدسة باحترام الوضع القائم) 1(

، 476: وشدد على قرارات مجلس األمن ذات الصلة والمتعلقة بالقدس ومنھا قرار مجلس االمن رقم
، وغيرھا من قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة، والتي تؤكد جميعھا على 2334، 1515، 478

  .باالحتالل بخصوص القدس بطالنية قرارات وإجراءات إسرائيل، القوة القائمة

المساس بالوضع  7/9/2017أعرب رؤساء الكنائس في األراضي المقدسة عن رفضھم في : "وتابع
ومحاوالت شرعنة اإلجراءات والسياسات غير القانونية من خالل مصادرة أمالك الكنائس  القائم

ا فيه عن قلقھم الشديد ، خالل أحداث األقصى عبرو2017والتصرف بھا، كما صدر بيان لھم في تموز 
لمحاوالت إسرائيل تغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في المدينة المقدسة، كذلك صدر البيان األخير 

، يرفضون فيه إجراءات بلدية القدس اإلسرائيلية بفرض 2018شباط  14لرؤساء الكنائس بتاريخ 
تحديا كبيرا للحضور الكنسي المسيحي، الضرائب على الكنائس ومؤسساتھا، باعتباره خرقا فاضحا و

مذكرين بمساھمتھم الكبيرة لخدمة المجتمع من خالل مشاريعھم في القطاعات المختلفة ومنھا الصحية 
  ."والتعليمية والثقافية وتشجيعھا للحج المسيحي، الذي يعتبر المصدر األساسي لدخل السلطات المدنية

  



 

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

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

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation 

Organization 
 Palestinian National Commission  

For   
Education, Culture & Science 

  2018ر فبراي   26 األثنين   : التاريخ 

    174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
    PNCECS@Palnet.com: لكتروني ، البريد اإل2420902فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

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

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

  قتحم العيسويةقوات االحتالل وطواقم البلدية ت: القدس

  وفا 2018-2-25القدس / مة فلسطينالقدس عاص

اقتحمت طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس، تحرسھا قوات االحتالل، اليوم األحد، بلدة العيسوية وسط 
 .القدس المحتلة

رع ونقل مراسلنا عن شھود عيان قولھم إن القوة العسكرية والطواقم البلدية تجولت في العديد من شوا
  .البلدة وسط حالة من الخوف والخشية من حملة جديدة لبلدية االحتالل تطال منازل ومتاجر البلدة

  .يذكر أن العيسوية تخضع لحصار عسكري مشدد منذ أكثر من ثالثة أسابيع

  

  أسيرة مقدسية محررة وابنتھا تؤكدان تعرضھما للتعذيب

 25/2/2018 -القدس - عاطف دغلس -الجزيرة

أكدت أسيرة مقدسية محررة تعرضھا للتعذيب والتنكيل والشتم بألفاظ نابية خالل اعتقالھا في األسابيع 
 ".التحريض"األخيرة من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي بتھمة 

-، موضحة يوما 26إنھا مرت ھي وابنتھا سارة بمعاناة كبيرة خالل فترة حبسھما  قالت رسيلة شماسنةو
أنه تم عزلھا وحبسھا  -مساء اليوم  الضفة الغربية نھا قرب حاجز جبارة اإلسرائيلي شمالعقب اإلفراج ع

  .انفراديا داخل زنزانة عشرين يوما

تعرضت خالل حبسھا لتحقيق قاس في مركز تحقيق   أنھا  في اتصال ھاتفي مع الجزيرة نت ضافتوأ
التحريض عبر "بتھمة    شر مرات على محكمة عوفر العسكرية، وأنھا عرضت عالقدسالمسكوبية بمدينة

  ".إسرائيل شبكات التواصل االجتماعي وتھديد أمن

أنھا تحررت من داخل العزل في سجن ھشارون المخصص للنساء، فيما ) ماعا 47(وأوضحت رسيلة 
  .من داخل قسم القاصرات بالسجن ذاته) عاما 14(تحررت ابنتھا سارة 

حوالي (وكانت محكمة إسرائيلية أصدرت حكما بالسجن أربعين يوما وغرامة مالية قدرھا ألفا شيكل 
من بلدة قطنة شمال غرب القدس، يضاف لھا حكم  على كل من األسيرتين، وھما) دوالر أميركي  ستمئة

وفرض رقابة عليھما مع وقف التنفيذ بالسجن ست سنوات لألسيرة رسيلة وأربع سنوات البنتھا سارة، 
  .لمدة أربعين يوما

من جھتھا قالت سارة في حديث للجزيرة نت إنھا أمضت فترة حكمھا في قسم األسيرات القاصرات في 
سجن ھشارون، مؤكدة تعرضھا للقمع من قبل السجانين اإلسرائيليين والضرب أكثر من مرة على أيديھم، 

  ".وخاصة خالل جلسات التحقيق"
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عاناة داخل السجن، أضافت أن أكثر ما تواجھه األسيرات من معاناة يكون أثناء نقلھن وإضافة إلى الم
وقالت  .، حيث يتم تكبيلھن والتضييق عليھن)حافلة السجن" (البوسطة"لجلسات المحاكمة والتحقيق عبر 

  ".ين المدنيينكنا نتعرض للشتم بألفاظ نابية من السجانين والجنود اإلسرائيليين ومن المساجين اإلسرائيلي"

  

  المفتي العام يحذر من التداعيات الخطيرة لنقل السفارة األمريكية إلى القدس

   PNN- 25/2/2018 -القدس المحتلة

خطيب المسجد األقصى / حذر سماحة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية
تھا إلى القدس المحتلة، والذي حددت فيه المبارك، من خطورة قرار اإلدارة األمريكية نقل مقر سفار

ذكرى النكبة الفلسطينية موعداً لذلك، مما يشير إلى البجاحة التي وصل إليھا المتحيزون لالحتالل ممعنين 
في ظلم الشعب الفلسطيني ومقدساته، واالعتداء الصارخ على القضية الفلسطينية، في محاولة لتصفيتھا، 

نوني، وسيؤدي إلى عواقب خطيرة تتحمل وزرھا اإلدارة األمريكية، وبيّن مؤكداً أن ھذا التعسف غير قا
سماحته أن نقل السفارة األمريكية إلى القدس، إن حصل، لن يكون اعتداء على الفلسطينيين وحدھم، بل 
ھو اعتداء صارخ على العرب والمسلمين في أنحاء العالم، وينافي المواثيق والمعاھدات الدولية كافة، التي 
تعتبر القدس أرضاً محتلة، ولن يخدم السالم واألمن في المنطقة، بل سيجرھا إلى ويالت الحروب 

 .والفوضى وعدم االستقرار

وأضاف سماحته أن المقدسيين والفلسطينيين والعرب والمسلمين كافة لن يرضخوا لھذا االعتداء السافر، 
نت األمريكي، الذي تتوالى على أبناء شعبنا وسوف يبذلون الغالي والنفيس من أجل الوقوف في وجه التع

النكبات بسببه؛ فمن نكبة نقل السفارة األمريكية إلى القدس، إلى الضغط إللغاء األونروا، وتصفية قضية 
 .الالجئين، وشطب ملف العودة إلى األبد

حمود عباس وأثنى سماحته على القرارات والمواقف الشجاعة للقيادة الفلسطينية، وعلى رأسھا الرئيس م
 .حفظه هللا، التي تبذل الجھود للتصدي لھذه الھجمة الشرسة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته“ أبو مازن”

ً قادة العرب والمسلمين وشعوبھم وعلمائھم والشرفاء ومحبي السالم في العالم إلى الوقوف صفاً  داعيا
األمن واالستقرار في المنطقة، ويجرھا  واحداً إللغاء التوجه األمريكي المنحاز لالحتالل، والذي يزعزع

   .إلى المجھول والدمار

  

  مستوطنون يجددون اقتحاماتھم االستفزازية للمسجد األقصى

   PNN- 25/2/2018 -القدس المحتلة

جدد مستوطنون، اليوم االثنين، اقتحاماتھم االستفزازية للمسجد األقصى المبارك من جھة باب المغاربة، 
 .وات االحتالل الخاصةبحراسة مشددة من ق
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وقال مراسلنا في القدس، إن المستوطنين نفذوا جوالت مشبوھة في المسجد المبارك، واستمعوا في منطقة 
، فضال عن محاوالت متكررة إلقامة طقوس “الھيكل المزعوم”باب الرحمة الى شروحات حول أسطورة 

  .وشعائر تلمودية صامتة في المنطقة

  

  مات واعتقاالت واسعة بالضفة الغربية والقدساالحتالل يشن حملة مداھ

  26/2/2018 -موقع مدينة القدس

الضفة  شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر اليوم االثنين، حملة مداھمات واسعة لمختلف مناطق
 .والقدس المحتلة تخللھا تفتيش للمنازل واعتقاالت في صفوف المواطنين الغربية

مواطناً من مناطق متفرقة بالضفة الغربية  18وأفادت مصادر محلية، أن االحتالل اعتقل فجر اليوم 
 .والقدس المحتلتين

، ذكرت مصادر محلية أن قوات االحتالل اقتحمت مدينة نابلس فجرا، واعتقلت الشاب عمر نابلس وفي
 .سمارة من منزله، واعتقلت الشاب عميد عماد بنات من منزله في مخيم عسكر القديم

ا من المنازل، واعتقلت كال من زيد أحمد البنا عصيدة، واقتحمت بلدة تل غرب نابلس، وداھمت عدد
 .وعاصم حسن عصيدة، ومحمود عبد الكريم رمضان

ت طالت أكثر من عشرة مواطنين في قرية ، وشنت قوات االحتالل اإلسرائيلي حملة اعتقاالرام هللا وفي
 النبي صالح شمال غرب مدينة رام هللا

وقالت مصادر من القرية إن قوة عسكرية كبيرة وعشرات الجنود المشاة اقتحموا القرية انطالقا من النقطة 
الي العسكرية المقامة في المنطقة الشرقية، وشرعوا باقتحام عدد كبير من المنازل والتحقيق مع األھ

 .والشبان بصورة استفزازية

، وشقيقه تميم )عاما 15(الجريح محمد فضل التميمي  الطفل وأضافت المصادر أن االحتالل اعتقل
 .(عاما 17(التميمي 

 17(، مؤيد حمزة التميمي )عاما 15(محمد مجاھد التميمي : كل منوبحسب المصادر اعتقل االحتالل 
، )عاما 14(، صھيب سميح التميمي )عاما 29(، عمر صالح التميمي )عاما 17(، وئام إياد التميمي )عاما

 .(عاما 21(، إسالم صالح التميمي )عاما 19(، أحمد سامي التميمي )عاما 28(أمجد عبد الحفيظ التميمي 

في أرجاء القرية أطلق خاللھا الجنود القنابل الصوتية والرصاص  مواجھات تحام اندلعتوخالل االق
 .المطاطي على الشبان

ماضية طوقا عسكريا على بلدة عزون شرق مدينة وفي قلقيلية، فرضت قوات االحتالل اإلسرائيلي الليلة ال
 .قلقيلية وشرعت بعملية عسكرية واسعة داخل البلدة تخللھا مداھمات لعشرات المنازل
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وقال شھود عيان إن جنود االحتالل أغلقوا جميع المداخل بما فيھا البوابة الشمالية وداھموا بعشرات 
مع أصحابھا بشكل واسع طال لعشرات منھا وألحق  الجنود البلدة وشرعوا بتفتيش للمنازل والتحقيق

 .أضرارا بالممتلكات

وأشاروا إلى أن جنود االحتالل اعتدوا على عدد من المواطنين فيما اندلعت مواجھات في شوارع البلدة 
 .أطلقت خاللھا قوات االحتالل القنابل المسيلة للدموع والتي أوقعت عشرات اإلصابات باالختناق

الل اإلسرائيلي حمالته المتكررة من مداھمات وتفتيش المنازل واعتقال المواطنين بالضفة ويواصل االحت
  .والقدس المحتلتين بشكل يومي

  

  عائلة بالقدس 200جمعية تركية تقدم مساعدات لـ 

  25/2/2018 -موقع مدينة القدس

لمحتلة لمساعدتھا عائلة فلسطينية في القدس ا 200التركية مساعدات إلى " صداقة طاش"قدمت جمعية 
 .على تجاوز فصل الشتاء

شمال القدس، وتضمنت مدافئ كھربائية، وبطانيات،  الرام عائلة في بلدة 200ووزعت المساعدات على 
 .ومالبس شتوية

أعوام، وتحاول أن  8لجمعية، أنس أرباش إن الجمعية تعمل في فلسطين من وقال عضو مجلس إدارة ا
 ."تكون بلسما لجراح اإلخوة الفلسطينيين

وأضاف أن الجمعية تقدم المساعدات للمحتاجين في فلسطين على مدار العام، كما تقدم العون للعديد من 
 .األيتام

لشكر للجمعية، قائاًل إن المساعدات قدمت دعًما بدوره، أعرب مدير لجنة زكاة القدس، حمزة القيسي عن ا
  .ھاًما للعائالت المقدسية

  

  االحتالل ينتقم من أسواق القدس بغرامات باھظة على تجارھا

  25/2/2018 -موقع مدينة القدس

المبارك، يلحظ أن سلطات االحتالل  المسجد األقصى من ينظر إلى حال أسواق القدس القديمة القريبة من
تنتقم منھا بشكل ممنھج من خالل السعي لتجفيف منابع ھذه األسواق لتصل إلى النتيجة النھائية في 

 .فيھااندثارھا واحالل الجمعيات االستيطانية 
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تحمل أسواق القدس القديمة قيمة دفاعية عن المسجد األقصى المبارك، فضاًل عن قيمتھا االقتصادية 
لمئات العائالت الفلسطينية، فقد برز ذلك في أحداث الصيف الماضي والتي انتفض المقدسيون وقتھا 

 .األقصى رفًضا لفرض قوات االحتالل بوابات الكترونية على مداخل

ويقول مراقبون، إن بلدية االحتالل في المدينة المقدسة، وضعت نصب أعينھا محاربة التجار في أسواق 
الحية تلك القدس القديمة من خالل سلسلة إجراءات مرھقة مثل فرض الضرائب ومنح شھادات بعدم ص

 .المحالت وخصوصا المطاعم في االستمرار في العمل

سوق حطه المالصق لباب حطه وھو أحد أبواب المسجد األقصى، تصل أعداد المحالت التجارية فيه 
قرابة العشرين محاًل وال تبعد كثيرا عن باب االسباط الشھير ومجاور لباب فيصل وھو على امتداد السور 

 .الشمالي

الت بين مخابر ومطاعم ومحالت لبيع المالبس والتحف، ويستھدفھا االحتالل بشكل مباشر وتتنوع المح
من خالل مالحقة التجار وفرض ضرائب عليھم تصل إلى خمسين ألف دوالر مما اضطر بعض التجار 

 .إلى إغالق بعض المحالت ھربًا من الضريبة

جعلت "ل االنتقام من تجار سوق حطه، ويؤكد الخبير المقدسي جمال عمرو أن محاولة سلطات االحتال
 ."من استمرار عملھم دربًا من المستحيل

سوق حطه يعتبر اآلن من بنك أھداف البلدية وھيئة الضرائب ووزارة الصحة االسرائيلية : "ويقول عمرو
 ."والجمعيات االستيطانية

عي، نتيجة خوف ويشير إلى أن أول ھذه الخطوات أن االحتالل نجح في إغالق المحالت بشكل طو
التجار من ضرائب باھظة تؤدي في نھاية المطاف إلى االستيالء على المحالت لتراكم الضرائب الباھظة 

 .عليھا

سوق حطه اليوم تحت طائلة االنتقام فھذا السوق وما فيه من مطاعم ومحالت تجارية قدم : "وتابع
ة من طعام وشراب وتوفير وسائل تساعدھم للمعتصمين في أزمة البوابات االلكترونية المساعدة اللوجستي
لتشغيل المرواح الرتفاع درجات  الكھرباء على الصمود، كتوفير اإليواء لھم داخل المحالت ومد كوابل

 ."الحرارة في حينه

وبناء على ذلك، وضعت بلدية االحتالل تجار ھذا السوق من ضمن بنك أھدافھا للقضاء على الحالة 
 .عام 300التجارية فيه، حيث يمتد تاريخ بعض المحالت فيه إلى ما يقارب الـ

على تجار أسواق القدس  الخليل وينبه عمرو إلى أن االحتالل يريد إسقاط تجربة تجار البلدة القديمة في
القديمة، ففي الخليل اغلقت معظم المحالت التجارية المحيطة بالحرم االبراھيمي وأصبحت الشوارع 

 .أبوابھا فارغة من المارة وفُتح المجال للمستوطنين بالتجوال بحرية بدون محالت تفتح

 ."في القدس المحتلة يحاولون إجبار التجار على الھجرة الطوعية: "ويتابع
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إن وزارة الصحة : "يبيع التحف وأدوات الزينة في باب حطه المقدسي يقول) عاًما 65(أحمد الزغير 
اإلسرائيلية دخلت على الخط وقامت بتغريم المطاعم الموجودة من خالل فرض شروط تكلف أصحاب 

عم آالف الدوالرات في خطوة انتقامية منھم ألنھم قدموا الشطائر مجانا للمعتصمين عند باب حطه المطا
 ."وباب األسباط

ويؤكد أن دور المحالت التجارية كان واضحا في أحداث أزمة البوابات االلكترونية، خصوصا أنھا وقعت 
 .في فصل الوقت

القدس المحتلة أن أسواق القدس التاريخية تحتضر مثل ويؤكد الباحث محمد القاسم من الجمعية العربية في 
سوق حطه وباب األسباط والقطانين وباب المجلس وباب السلسلة وسوق باب العامود الذي يلتقي مع سوق 
طريق الواد شريان البلدة القديمة المؤدي إلى أبواب المسجد األقصى في الجھة الغربية وھي باب السلسلة 

 .جلس وباب الغوانمة وباب السلسلة إضافة إلى الباب المؤدي الى ساحة البراقوباب الحديد وباب الم

سياسة االحتالل ضد أسواق القدس القديمة تعتمد على سياسة النفس الطويل، حتى يضطر : "وأضاف قاسم
 ."التجار بشكل طوعي للھجرة عنھا وإغالقھا

االسواق من خالل شراء محالت بسعر ثالثة وينبه إلى أن الجمعيات االستيطانية تحاول الولوج إلى ھذه 
 .ماليين دوالر بمساحة ال تزيد عن العشرين مترا حتى تكون نواة لبؤرة استيطانية تجاور المسجد األقصى

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 


