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  القدس رسالة

 
 القدس مدينة ألخبار يومية نشرة

  والعلوم والثقافة للتربية الفلسطينية الوطنية اللجنة عن تصدر
 

 نجاز موسوعة الغناء النسائي الشعبي في فلسطينإ: القدس. 

  تدفيع الثمن"عصابات " ً  .في بيت صفافا جديداً  تنفذ عدوانا

 وحي وعاصمة دولتنا القدس ھي حاضنة مقدساتنا وتراثنا الر: المحمود
 .المستقلة

 ذا بقيت قضية القدس خارج الطاولة فستبقى أميركا خارج الطاولة إ: أبو ردينة
 ً  .أيضا

 أي مع نتعامل لن القدس، حول قراراتھا عن واشنطن تتراجع نأ بدون :رأفت 
 .الصراع لحل مريكيةأ خطة

 شأن القدسالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تعرب عن أسفھا إلعالن ترمب ب. 

 إسطنبول تستضيف اجتماعاً دولياً بشأن القدس اإلثنين. 

 ما يحدث بالقدس ھو جزء من صفقة العصر المشؤومة: حنا.   

 حملة تغريدات لرفض المنھاج اإلسرائيلي بالقدس.  

 مؤتمر دولي لعلماء المسلمين بماليزيا عن القدس.   

 أسواق البلدة القديمة.. معالم القدس.  

  

  



 

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

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

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission   

For   
Education, Culture & Science 

  2018يناير    28 -26:  التاريخ 

    174 ، :2421080 ،2420901رام 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.org
 

  

 

 ندن يندد بقرار ترمب بشأن القدسمؤتمر في ل. 

 مشاريع وإجراءات تكرس القدس عاصمة لالحتالل. 

 الكويت تحيي اليوم المقدسي المفتوح. 

 تعليق اعتصام المعلمين أمام رئاسة األونروا بالقدس. 

 2017اقتحامات غير مسبوقة لألقصى في : تقرير. 

 بوزارة نمسؤولي مع يجتمعون العرب السفراء ومجلس سليمان السفيرة 
 .القدس قضية جلأ من الھولندية الخارجية

 جديدة الستھداف القدس" إسرائيلية"التھويد البصري محاولة : بكيرات. د.   
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  نجاز موسوعة الغناء النسائي الشعبي في فلسطينإ: القدس
  

  وفا 2018-1-27 القدس عاصمة فلسطين

عديلة من دائرة الموسيقى في جامعة القدس، موسوعة متخصصة رائدة  أنجز االستاذ الدكتور معتصم
دراسة  –موسوعة الغناء النسائي الشعبي في فلسطين "  :على مستوى العالم حملت عنوان

 ."اثنوميوسيكولوجية

نموذج غنائي نسائي شعبي اختص في مجتمع ) 1000(في جمعھا لما يقارب   وتمتاز الموسوعة
ً وموسيقياً، وكذلك دراستھا وتحليلھا من كافة أبعادھا اإلثنية المختلفة، وقد واحد، تم تدوينھا شعر يا
  .صفحة) 2000(وقعت الموسوعة في 

إن ھذه الدراسة الموسوعية ذات المضمون الفكري والثقافي والتاريخي، تعتبر تأصيال "  وقال عديلة
ً أنھا تعتبر "للرواية الفلسطينية، وتجذيرا لھا بالذاكرة ً يوثق ويحفظ الھوية ، مضيفا ً ھاما مرجعا

  .الثقافية للشعب الفلسطيني

ً من أھمية الغناء الشعبي وتحديداً النسائي كجزء أصيل من   وأكد أن ھذه الموسوعة جاءت انطالقا
التراث الفلسطيني، مشيراً إلى أن أھمية ھذا االنجاز تنبع في إلقائه الضوء على جزء مھم من الھوية 

في عصر بدأت تتالشى فيه الھويات الثقافية، وذلك من   ة المھددة باالندثار والضياعالثقافية الفلسطيني
خالل جمعه وتدوينه وإجراء دراسة تحليلية عليه تعتمد األسلوب العلمي، وبالتالي استيعابه والحفاظ 

النتماء عليه، ونقله لألجيال القادمة دون تشويه لتحقيق استمرارية التواصل الفكري والثقافي وتعميق ا
  .لألرض والمكان

وأشار عديلة إلى أن الموسوعة انجزت بعد عمل دؤوب استمر ثالث سنوات، بدعم من مجلس البحث 
وقد أثنى رئيس المجلس وزير التربية والتعليم . العلمي في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني

تغني المكتبة الفلسطينية بدراسات وابحاث صبري صيدم على ھذا االنجاز معتبراً إياه إضافة . العالي د
  .متميزة

حاصــل علــى درجـــــة الدكتوراه فـــــي العلــــوم الموسيقيـــة   معتصم عديلة،. د.يشار إلى أن أ
وھو . 1997، مــــن جامعة تشايكوفسكي للفنـون الموسيقية عام )إثنوميـوسيكـولوجـــي(األثنيــــة 

لس العلمية والبحثية العالمية، وله العديد من األبحاث العلمية المنشورة في عضو في العديد من المجا
   .مجالت عالمية محكمة مرموقة

  

ً " تدفيع الثمن"عصابات    في بيت صفافا جديداً  تنفذ عدوانا

  إحراق مركبة وشعارات عنصرية -

  وفا 2018-1-26 القدس عاصمة فلسطين
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طرفة فجر اليوم الجمعة، جريمة جديدة بمنطقة بيت صفافا اليھودية المت" تدفيع الثمن"نفذت عصابة 
  .شعارات عنصرية على الجدران في القدس المحتلة، تمثلت بإضرام النار في سيارة، وكتابة

، وأخرى تشير إلى "الموت للعرب"فقد وجد المواطنون شعارات عنصرية على الجدران، بينھا 
  ".تدفيع الثمن"عصابة 

  

  ضنة مقدساتنا وتراثنا الروحي وعاصمة دولتنا المستقلةالقدس ھي حا: المحمود

  وفا 2018- 1-25رام هللا  / القدس عاصمة فلسطين

حكومة الوفاق الوطني مساء اليوم الخميس، إن القدس مدينتنا وعاصمتنا، ھي األشد حضورا في  قالت
 .كل مشھد على مر التاريخ وال يمكن استبعادھا

 -لرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود بأن مدينة القدس العربيةوفي ھذا السياق، صرح المتحدث ا
عاصمة دولتنا    حاضنة مقدساتنا وتراثنا الروحي، وھي   ھي  -في الوقت الراھن   التي تحتلھا إسرائيل

العربية الفلسطينية المستقلة التي لن نرضى عنھا بديال وعاصمة قلوب العرب والمسلمين والمؤمنين 
  .في العالم 

ولن يستقيم ي تحرك ولن يصلح أي أمر دون عودتھا إلى أھلھا األصليين عاصمة لدولتھم : وأضاف
المستقلة كاملة السيادة على كل األراضي الفلسطينية التي احتلت في الرابع من حزيران من عام 

  .المشؤوم 1967

د المشھد وشدد المتحدث الرسمي على أن إعالن ترمب بشأن عاصمتنا القدس العربية المحتلة عق
إن الذي أزيح عن الطاولة ھو فرصة إحالل السالم في المنطقة والتي لن تعود إال : برمته، مضيفا

  .بعودة القدس إلى أھلھا وإنھاء االحتالل نھائيا عن أرضنا

وجدد المتحدث الرسمي التأكيد على الموقف الفلسطيني الموحد بأن القدس ليست للبيع ال بالذھب وال 
ي ثمن تحت أي ظرف من الظروف، ألنه ال يوجد أحد في الدنيا يقدم على التنازل عن بالفضة وال بأ

  .وطنه ومقدساته وال عن ذرة تراب من بالده

  

 ً  أبو ردينة: إذا بقيت قضية القدس خارج الطاولة فستبقى أميركا خارج الطاولة أيضا

  وفا 2018-1-25رام هللا / فلسطين القدس عاصمة

سم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن سياسة التھديد والتجويع والتركيع لن تجدي مع قال الناطق الرسمي با
 .الشعب الفلسطيني
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وأضاف في تصريح للصحفيين، إن قضية القدس ھي قضية مقدسة، وھي مفتاح الحرب والسالم في 
 المنطقة، وھي التباع وال تشترى بكل أموال الدنيا، والتھديد بقطع أموال االونروا ھي سياسة

  .مرفوضة ولن نقبل بھا بالمطلق

وجدد أبو ردينه التأكيد على التزام الجانب الفلسطيني بالسالم القائم على قرارات الشرعية الدولية 
الممثلة بقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن الدولي وقرارات القمم العربية، ومبادرة 

وعاصمتھا  1967الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود  السالم العربية، وفق حل الدولتين إلقامة
  .القدس الشرقية

وقال إبو ردينه، ما لم تتراجع االدارة األميركية عن قرارھا بخصوص مدينة القدس المحتلة فلن  
يكون لھا اَي دور في عملية السالم، فإذا بقيت قصية القدس خارج الطاولة، فأميركا خارج الطاولة 

  .أيضا

  

 لحل مريكيةأ خطة أي مع نتعامل لن القدس، حول قراراتھا عن واشنطن تتراجع نأ بدون :رأفت
  الصراع

  

   PNN- 28/1/2018 - رام هللا

قال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إنه بدون ان تتراجع واشنطن عن اعالنھا بأن 
إنه ال دور منفرد للواليات المتحدة في القدس عاصمة إلسرائيل وعن قرار نقل سفارتھا الى القدس ف

أي مفاوضات ولن نتعامل مع أي خطة امريكية لحل الصراع ألنھا أزالت القدس من جدول أي 
 .مفاوضات

الرسمية صباح اليوم االحد إلى أن الواليات المتحدة ومن “ صوت فلسطين”وأشار رأفت إلذاعة 
مل مع اسرائيل لشطب قضية الالجئين من أي خالل تقليص ما تقدمه من أموال لألونروا فإنھا تع

 .مفاوضات األمر الذي ال يمكننا القبول به

وفي سياق أوسع اشار صالح رأفت الى استمرار الحراك السياسي بقيادة السيد الرئيس في مسعى لعقد 
 .مؤتمر دولي او من خالل لجنة دولية لرعاية أي مفاوضات بعيدا عن التفرد االمريكي

 

  

  لبرلمانية لمجلس أوروبا تعرب عن أسفھا إلعالن ترمب بشأن القدسالجمعية ا

  وفا 2018-1-25بروكسيل / القدس عاصمة فلسطين

أعربت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عن أسفھا إلعالن الرئيس األميركي دونالد ترمب اعترافه 
ب الى القدس، مؤكدة موقفھا بالقدس عاصمة إلسرائيل، وعن موافقته على نقل سفارة بالده من تل ابي

 .الثابت بأن القدس يجب أن تكون عاصمة لكل من اسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية



 

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

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

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission   

For   
Education, Culture & Science 

  2018يناير    28 -26:  التاريخ 

    174 ، :2421080 ،2420901رام 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.org
 

وجاء ذلك خالل اجتماع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الذي عقد في ستراسبورغ اليوم الخميس، 
ذات الصلة بالقدس، مشددة على والذي أكدت فيه التمسك بالقانون الدولي وقرارات االمم المتحدة 

  .كحل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي 1967تأييدھا لحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 

كما طالبت الجمعية جميع األطراف االيفاء بالتزاماتھا ومسؤولياتھا بموجب القانون الدولي واالمتناع 
  .وضع القدسعن اتخاذ أي تدابير تقوض عملية السالم، بما في ذلك 

وأكد القرار الذي تبنته الجمعية بأغلبية ساحقة على ان الجمعية البرلمانية تشاطر العالم قلقه جراء ھذا 
االعالن، ولكنھا رأت أن السياق الحالي يمكن أن يتيح فرصة إلعادة إطالق عملية السالم وأنه تقع 

التصرف بصورة حاسمة من أجل على عاتق المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس أوروبا، مسؤولية 
واكدت الجمعية ان دور الواليات المتحدة بوصفھا وسيطا . تھيئة الظروف المالئمة لبلوغ ھذا الھدف

جادا في عملية السالم قد قوضه إعالن رئيسھا بشأن القدس، وأن أي دور مستقبلي لھا ينبغي أن يستند 
  .الى مقاربة جديدة محايدة في ھذه العملية

معية أوروبا إلى لعب دور رئيسي في رعاية واستئناف عملية السالم، كما دعت السلطات ودعت الج
اإلسرائيلية إلى وقف بناء مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة، وإلى وقف جميع عمليات 
ھدم المنازل واإلخالء القسري للسكان ومصادرة األراضي في األراضي المحتلة بما فيھا القدس 

  .يةالشرق

وقد جاء القرار الذي صوتت عليه الجمعية في أعقاب مناقشة تقرير أعده النائب تيتوس كورليتنان من 
االسرائيلية ودور مجلس أوروبا، حيث أعرب -البرلمان الروماني حول عملية السالم الفلسطينية 

ة وكرامة، غالبية المتحدثين خالل النقاش عن دعمھم لتطلعات الشعب الفلسطيني في العيش بحري
منتقدين سياسات اسرائيل التي تنتھك حقوق االنسان الفلسطيني من خالل منع حرية الحركة وسرقة 
مصادر المياه وتعريض األطفال الفلسطينيين الى محاكمات عسكرية، كما حدث مع عھد التميمي في 

  .خرق واضح لألعراف والقوانين الدولية

لتي أقرتھا الكنيست لتكريس االحتالل وشرعنة االعمال وأدان االجتماع اإلجراءات والتشريعات ا
  .العدائية بحق الشعب الفلسطيني

وشارك الوفد الفلسطيني في النقاش الذي جرى حول التقرير في الجمعية البرلمانية، حيث قدم النائب 
ية ألية قيس أبو ليلى مداخلة دعا فيھا إلى التمسك بمبادئ القانون الدولي باعتبارھا األسس والمرجع

عملية سالم مقبلة، مؤكدا أن تراجع الدور األميركي في رعاية عملية السالم يحتم على اوروبا التقدم 
  .للعب دور رئيسي في ھذه العملية

كما شدد على ضرورة أن ينطلق مجلس أوروبا في رؤيته ھذه من تمسكه بسيادة القانون، وحماية 
  .على استئناف الحوار حقوق االنسان، وعدم االكتفاء بحّث الطرفين

إن إسرائيل تواصل احتاللھا لألرض الفلسطينية المحتلة منذ خمسين عاما، وتبني المستوطنات : "وقال
غير القانونية في أرض محتلة في خرق صارخ للقانون الدولي، وال تحترم حقوق االنسان للشعب 

لسالم الذي يسمح بالتعايش بين الفلسطيني، وتعرضھم لكل أشكال القمع واالضطھاد واالذالل، وإن ا
الشعبين يجب أن يقوم على احترام القرارات الدولية بما يعني انھاء االحتالل االسرائيلي، وتمكين 
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دولة فلسطين من ممارسة سيادتھا على ارضھا وعاصمتھا القدس، وحل قضية الالجئين على اساس 
  ".194القرار 

أكد فيھا أن إعالن ترمب يتجاھل حقيقة أن القدس مدينة من جھته قدم النائب فيصل أبو شھال مداخلة 
محتلة، وانه بإعالنه ھذا قد تنكر لحق الشعب الفلسطيني في القدس التي كانت عاصمته منذ آالف 

  .السنين

إن ھذا اإلعالن ھو بمثابة ھدية للمتطرفين في اسرائيل، ومن شأنه تدمير عملية السالم التي : وتابع
  ".ما يجعل من امريكا جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل عاما، 27مضى عليھا 

وأشار إلى سياسات االحتالل بحق الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير واعتقال وحصار ظالم تفرضه 
  .على قطاع غزة

إن إعالن ترمب شكل ضربة خطيرة "وفي مداخلتھا أمام الجمعية قالت النائب سحر القواسمي 
ع القادة االسرائيليين على اتخاذ خطوات لضم الضفة الغربية، كما شجع الحتماالت السالم وشج

الكنيست على إقرار قوانين عنصرية تجعل التفاوض حول مستقبل القدس مستحيالً، اضافة الى إقرار 
  ".عقوبة اإلعدام بحق االسرى الفلسطينيين في مخالفة صريحة لمبادئ مجلس اوروبا

وبا دورا يمكن أن يلعبه استجابة للحاجة الى إطار دولي للدفع ان لمجلس أور"واضافت القواسمي 
  ".بعملية السالم قدما في ضوء انحياز الواليات المتحدة الى طرف واحد

وأكدت حرص الشعب الفلسطيني على السالم، وعلى ضرورة أن يحرص المجتمع الدولي على حماية 
  ".االبرتھايد"يل ھو دولة عملية السالم من اجل انقاذ حل الدولتين وإال فإن البد

  

  إسطنبول تستضيف اجتماعاً دولياً بشأن القدس اإلثنين

  27/1/2018 -معا -بيت لحم

 29تعتزم رئاسة الشؤون الدينية التركي، تنظيم اجتماع دولي بشأن القدس في مدينة إسطنبول يومي 
 .كانون ثاني الجاري/ يناير 30و

ة، إن الغاية من االجتماع، ھو الدفاع عن قضية القدس وقال بيان صادر عن رئاسة الشؤون الديني
 .والتأكيد على أھميتھا في العقيدة اإلسالمية، وكذلك تعزيز مشاعر التضامن مع الشعب الفلسطيني

دولة من أوروبا وآسيا وإفريقيا، بينھا باكستان  20وأضاف البيان أنه سيشارك في االجتماع المذكور 
 .ن وفرنسا وبريطانيا وأذربيجانوإندونيسيا والعراق واألرد

كاغيت ”وأشار إلى أن االجتماع سيعقد في صالة المؤتمرات التابع لدائرة األرشيف العثماني بمنطقة 
 .في إسطنبول“ ھانة
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باحث وعالم إسالمي، وأن رئيس الشؤون  70وذكر أنه من المتوقع أن يشارك في االجتماع حوالي 
على ندوة تعقد على ھامش االجتماع اإلثنين المقبل، الساعة الدينية التركي علي أرباش، سيشرف 

  .”الھوية اإلسالمية للقدس: القدس المسلمة”بعنوان ) غ.ت 07:00(بالتوقيت المحلي  10.00

  

  ما يحدث بالقدس ھو جزء من صفقة العصر المشؤومة: حنا

    27/1/2018 -دنيا الوطن -رام هللا 

وفد اعالمي بلجيكي وصل من العاصمة البلجيكية بروكسل في  وصل الى المدينة المقدسة صباح اليوم
زيارة ھادفة العداد عدد من التقارير االعالمية حول واقع مدينة القدس وردود فعل الشعب الفلسطيني 
على قرار ترامب االخير المتعلق بالمدينة المقدسة كما وسيزورون عددا من المدن والمحافظات 

   .ون الى قطاع غزةالفلسطينية االخرى وسيتوجھ
 

وقد استھل الوفد االعالمي زيارته للقدس بلقاء سيادة المطران عطا هللا حنا رئيس اساقفة سبسطية 
للروم االرثوذكس الذي رافق الوفد في جولة داخل البلدة القديمة من القدس حيث وضع سيادته الوفد 

اللية ظالمة بحق شعبنا تستھدف في صورة ما يحدث في المدينة المقدسة من سياسات وممارسات احت
 .   مقدساتنا واوقافنا كما انھا تستھدف ابناء شعبنا في كافة مفاصل حياتھم

 
وقد توجه الوفد مع سيادة المطران الى منطقة باب الخليل حيث شاھدوا االبنية االرثوذكسية الجميلة 

 .   المھددة بالمصادرة من قبل بعض الجماعات االستيطانية االسرائيلية
 

قال سيادة المطران في كلمته امام الوفد بأن شعبنا الفلسطيني وامتنا العربية وكافة اصدقاءنا في سائر 
ارجاء العالم اعلنوا رفضھم لقرار ترامب االخير المتعلق بالقدس الذي اتى بھدف ارضاء اللوبي 

 .   الصھيوني والجماعات المتطرفة الموجودة في امريكا المؤيدة السرائيل
 

الرئيس االمريكي ليس صاحب صالحية وليس مخوال لكي يأخذ قرارا من ھذا النوع وال يحق له ان 
 .   ولغيره بأن يتجاھل حقوق الفلسطينيين في المدينة المقدسة

 
ان ما اقدم عليه الرئيس االمريكي وكذلك ما قاله نائبه خالل زيارته االخيرة للقدس انما يعتبر تطاوال 

واحد منا ، انه تطاول على المسيحيين والمسلمين في مدينتھم المقدسة حاضنة  على شعبنا واھانة لكل
 .   اھم مقدساتھم واوقافھم وعقاراتھم

 
القدس عاصمة شعبنا الفلسطيني الروحية والوطنية وشعبنا يدرك بأن للقدس خصوصية تنفرد بھا 

ية الثالث ولھا خصوصيتھا فالقدس ليست مدينة كسائر المدن فھي مدينة مقدسة في الديانات التوحيد
وفرادتھا وال يحق لترامب ان يُلغي حقوق المسيحيين والمسلمين في المدينة المقدسة وان يتجاھل 
  .وجود شعبنا الفلسطيني المتمسك بحقوقه والمناضل من اجل تحقيق امنياته وتطلعاته الوطنية

 
قدس مؤخرا انما يعتبر مؤشرا ان القرار االمريكي االخير وخطاب نائب الرئيس االمريكي في ال

  .  خطيرا على ان امريكا ماضية في سياساتھا العدوانية بحق شعبنا وبحق امتنا العربية
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ان السياسات االمريكية الخاطئة في منطقة الشرق االوسط كانت سببا اساسيا من اسباب ما حل بنا من 

راق واليمن وليبيا فأمريكا ھي دمار وخراب وارھاب ، انظروا الى سوريا وما حدث بھا والى الع
المخطط االساسي لكل ھذا الدمار والخراب الذي حل بمشرقنا العربي وھي التي اوجدت لنا حالة عدم 
االستقرار واالضطراب ونحن نعتقد بأن الھدف من كل ذلك انما ھو تصفية القضية الفلسطينية 

يلنا كفلسطينيين الى ضيوف في مدينتنا وانھائھا بشكل كلي وابتالع مدينة القدس وطمس معالمھا وتحو
  .المقدسة

 
ان ما يحدث في القدس انما جزء من صفقة العصر المشؤومة التي تقودھا امريكا وحلفاءھا وھدفھا ھو 
شطب فلسطين من على الخارطة وانھاء قضية القدس والغاء حق العودة ولكن ھذه الصفقة المشؤومة 

ا يعشق الحرية والكرامة ولم ولن يتنازل عن ثوابته وحقوقه في لن تمر الن ھنالك شعبا فلسطينيا حي
  .  يوم من االيام

 
في مواجھة السياسة االمريكية العدائية والممارسات االحتاللية الغاشمة نحن بحاجة الى ان يصل 
صوت فلسطين الى كل مكان ، نحن بحاجة الى اصدقاءنا المنتشرين في سائر ارجاء العالم وھم 

ى كافة الديانات والقوميات والخلفيات الثقافية ، نحن بحاجة الى من يقول كلمة الحق التي ينتمون ال
يجب ان تقال في ھذا الزمن الرديء ، نحن بحاجة الى كل صوت صادق يؤازر الشعب الفلسطيني في 

  .  محنته ومعاناته وآالمه واحزانه وجراحه
 

امتنا العربية ولكننا ايضا نثمن المواقف  نراھن اوال على شعبنا الفلسطيني وعلى االحرار من
التضامنية الصدقاءنا المنتشرين في سائر ارجاء العالم والذين يقفون دوما في الساحات رافعين راية 

  .  الحرية لفلسطين
 

قدم سيادته للوفد تقريرا تفصيليا عن احوال مدينة القدس وعن مسألة االوقاف المسيحية المستباحة كما 
   .  د من االسئلة واالستفساراتاجاب على عد

  

  حملة تغريدات لرفض المنھاج اإلسرائيلي بالقدس

  27/1/2018 - القدس -الجزيرة

أطلق نشطاء فلسطينيون في القدس مساء أمس الجمعة حملة تغريدات رفضا لفرض المنھاج 
 .في مدارس المدينة المحتلة اإلسرائيلي

ضمن الحملة الوطنية التي أطلقھا األسبوع  جتماعيعبر مواقع التواصل اال وتأتي حملة التغريدات
المحتلة  القدس  الماضي أكاديميون ومحاضرون جامعيون بالتعاون مع اتحاد أولياء أمور الطلبة في

  .وجھات ذات صلة على المستوى الرسمي والشعبي واإلعالمي

وبدأت حملة التغريدات الساعة الثامنة من مساء أمس، واستخدم 
وطني، وقد تضمنت التغريدات معلومات عن _واجب_االسرائيلي_المنھاج_رفض#وسم المغردون



 

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

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

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission   

For   
Education, Culture & Science 

  2018يناير    28 -26:  التاريخ 

    174 ، :2421080 ،2420901رام 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.org
 

الوسائل التي يستخدمھا االحتالل لتغلغل المنھاج اإلسرائيلي في مدارس القدس، ومنھا تجميد بلدية 
  .إلسرائيلياالحتالل موارد التمويل ووقف الدعم عن المدارس المقدسية التي ال تطبق المنھاج ا

وطالب المغردون بأخذ موقف ثابت لرفض المنھاج اإلسرائيلي، موضحين مضمون ھذا المنھاج وما 
  .يحتويه من مفاھيم تساھم بتھويد مدينة القدس

إلى تطوير موقف رسخ وثابت برفض المناھج، مؤكدة أن أي تنازل يعني " ھنادي"فقد دعت المغردة 
  .تعبيرھا سقوط مزيد من أحجار الدومينو، وفق

أن بلدية االحتالل تستغل النقص الكبير في المدارس التي تدرس المنھاج " ياسر"بين المغرد  في حين
الفلسطيني وتقوم بفتح مدارس في البلدات العربية تدرس المنھاج اإلسرائيلي إلجبار الطالب على 

  .دراسة منھاجھا

الل منذ احتالل المدينة المقدسة ألسرلة كما نشر المغردون فيديوھات توضيحية توضح إجراءات االحت
  .المناھج في القدس

طالبا  ٣٧٤٤ووصل عدد الطلبة المقدسيين الذين يتعلمون المنھاج اإلسرائيلي في الوقت الحالي إلى 
وطالبة يتعلمون في عشرين مدرسة تابعة لبلدية االحتالل بحسب اتحاد أولياء أمور طالب مدارس 

  .القدس

تالل زيادة ھذه األعداد بطرق مختلفة بين الترغيب والترھيب كان آخرھا إصدار وتحاول بلدية االح
وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية قرارا يقضي بوقف موارد التمويل والدعم عن المدارس التي ال 

  ".البجروت"تطبق المنھاج اإلسرائيلي أو ما يسمى نظام 

إن الھدف ھو رفض المنھاج اإلسرائيلي  -على الحملةوھو أحد القائمين - وقال اإلعالمي عنان نجيب 
ورفع الوعي لدى الطلبة المقدسيين وذويھم عن أخطار تدريس المنھاج اإلسرائيلي، إضافة إلى تجنيد 
الطاقات الفكرية واألكاديمية والتربوية للوقوف صفا واحدا في وجه األسرلة الممارسة بحق الطلبة 

  .المقدسيين

نت أن الحملة الوطنية ستشمل عدة خطوات أخرى، منھا محاضرات تستھدف وأكد نجيب للجزيرة 
  .الطلبة وذويھم، وإصدار كتيبات توعوية وإنتاج برامج ومواد إعالمية أخرى

وعن تفاعل النشطاء في ھذه الحملة قال نجيب إنھا ما زالت في بدايتھا، داعيا الفلسطينيين إلى 
  .لى أكبر عدد ممكن من المقدسيينالمشاركة في التغريدات لتصل الرسالة إ

  

  مؤتمر دولي لعلماء المسلمين بماليزيا عن القدس

  27/1/2018 -الجزيرة
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بدأت اليوم السبت أعمال المؤتمر الدولي لعلماء المسلمين في مدينة بوتراجايا الماليزية لمناقشة سبل 
دونالد  يركيمواجھة التحديات التي تواجھھا األمة اإلسالمية بعد قرار الرئيس األم

 .عاصمة إلسرائيل  القدس  اعتبار  ترمب

وأكد المتحدثون في الجلسة االفتتاحية للمؤتمر على رفض قرار ترمب لمخالفته جميع القوانين الدولية 
ومن المقرر أن يصدر المؤتمر ميثاقا للعلماء بشأن القدس وخطة عمل على . والحقائق التاريخية

  .لفرد والمؤسساتمستوى ا

حول القدس شارك  لندن ويأتي ھذا المؤتمر بعد مؤتمر آخر انعقد قبل يومين في العاصمة البريطانية
ير من العلماء برعاية جمعية أصدقاء األقصى، وأقر المؤتمر عريضة وقعھا ما يزيد عن فيه عدد كب

في إسرائيل إلى القدس، وتؤكد  الواليات المتحدة تندد بقرار ترمب نقل سفارة  ثالثة آالف عالم وناشط
  .على أھمية األقصى والقدس للمسلمين

وذّكرت العريضة الزعماء العرب بأنه ليس من حق أحد التنازل عن القدس نظرا ألھميتھا بالنسبة 
  .لإلسالم والمسلمين، وأن القدس ليست للبيع

  

  أسواق البلدة القديمة.. معالم القدس

  27/1/2018 -زيرةالج

واحدة من أبرز معالمھا، وھي في معظمھا تجاور  القدس من مدينة البلدة القديمة تعتبر األسواق في
 .أسواره، وفي ھذا التقرير جولة عامة فيھا الحرم القدسي الشريف، وأصبحت جزءا من

منازل مقببة األسقف، وعلى نوافذھا وأسواق القدس شوارع صغيرة على جوانبھا محال تعتليھا 
مشربيات خشبية، وفي كل شارع طويل تستقر محال تجارية تبيع نفس النوع من البضائع، ويطلق 

 .عليھا اسم البضائع التي تبيعھا

، فقد بنيت في عھود إسالمية 1948ويعود تاريخ ھذه األسواق إلى ما قبل االحتالل اإلسرائيلي عام 
العھود اإلسالمية المتتالية، وبقيت حتى سقوط المدينة كاملة تحت االحتالل مختلفة، وحدِّثت في 

 .اإلسرائيلي حيث طمس بعضھا، وبني مكانھا الحي اليھودي

وسوق الحصر والبازار وباب السلسلة  باب القطانينومن أشھرھا سوق العطارين واللحامين و
  .والخواجات وباب خان الزيت وغيرھا

  

  مؤتمر في لندن يندد بقرار ترمب بشأن القدس

  27/1/2018 -الجزيرة
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وبمشاركة عدد  برعاية جمعية أصدقاء األقصى القدس مؤتمر حول  لندن  نُظم في العاصمة البريطانية
 .كبير من العلماء

ما يزيد عن ثالثة آالف عالم وناشط على عريضة تندد   وجاء المؤتمر بعد إطالق حملة جمعت توقيع
د على في إسرائيل إلى القدس، وتؤك الواليات المتحدة نقل سفارة دونالد ترمب بقرار الرئيس األميركي

  .أھمية األقصى والقدس للمسلمين

وأقر المشاركون في المؤتمر العريضة، وطالبوا الزعماء الفلسطينيين والعرب بإدراك أھمية القدس 
 .للمسلمين حول العالم

وذّكرت العريضة الزعماء العرب بأنه ليس من حق أحد التنازل عن القدس نظرا ألھميتھا بالنسبة 
لن تفت في  دعم الفلسطينيين  جاء فيھا أن تھديدات الواليات المتحدة بوقفكما . لإلسالم والمسلمين

  .عضدھم ألن القدس ليست للبيع

ترمب الضغط على الفلسطينيين بسالح المال وزيادة األمور   ويأتي ھذا التجمع بينما تواصل إدارة
  .إلسرائيل تعقيدا بالقول إن وضع القدس بات خارج طاولة التفاوض بعد اعتبارھا عاصمة

المؤتمر تكمن في عقده بلندن، وذلك نظرا للنفوذ  وقالت ناشطة السالم سلمى يعقوب إن أھمية
 .تجاه القضية الفلسطينية بريطانيا ن أن تقوم بهالبريطاني والدور الذي يمك

ين لن يبقوا صامتين تجاه وأضافت الناشطة أن المؤتمر نقل رسالة إلى الدول الغربية مفادھا أن المسلم
  .ما يھدد القدس

وجود األماكن لديھا تحالف مع إسرائيل، مشيرة إلى أن  السعودية دوال مثل وأعربت عن أسفھا من أن
  .ال تعني قيادة السعودية للعالم اإلسالمي كله المدينة المنورةو مكة المكرمة المقدسة في

من جانبه، قال رئيس جمعية أصدقاء األقصى البريطانية إسماعيل باتيل إن الغضب من قرار ترمب 
  .األمم المتحدة صوتت ضد ذلك فيلم يقتصر على المسلمين فقط، بل إن أغلب دول العالم 

حظر التفاوض بشأن القدس دون موافقة غالبية نوابه، يشير إلى  الكنيست اإلسرائيلي  وأضاف أن قرار
  .أن إسرائيل غير مھتمة بتحقيق السالم مع الفلسطينيين

  

  مشاريع وإجراءات تكرس القدس عاصمة لالحتالل

 26/1/2018 - القدس- أسيل جندي–الجزيرة 

بدأ بسباق مع  1967باحتالل شطرھا الشرقي عام  القدس  منذ إجھاز االحتالل اإلسرائيلي على مدينة
ويدھا، لكنه يسابق الزمن حاليا لتمكينھا كعاصمة إسرائيلية مقدسة، وذلك من خالل سلسلة الزمن لتھ

 .مشاريع تھويدية تضفي الصبغة التلمودية عليھا، وتعدم ما تبقى من معالم تؤكد على عروبتھا
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كعاصمة "وضعت خطة لدعم تطوير القدس  2018و 2017وضمن الخطة االقتصادية لعامي 
ومن بين المشاريع ). مليارات دوالر 3نحو (مليارات شيكل  10رصد لھا مبلغ " إلسرائيل موحدة

أربعة شوارع داخلية جديدة  ى سبيل المثال فإنالجديدة التابعة لوزارة المواصالت اإلسرائيلية عل
  .البلدة القديمةومع مركز المدينة الغربي و  ستدشن لربط أحياء القدس اإلسرائيلية الكبيرة مع بعضھا

ويضاف إلى ھذه الشوارع شق مفترقات طرق خارجية جديدة لربط مدينة تل أبيب بالقدس لتخفيف 
. وتسھل ھذه المفترقات حياة السكان غربي المدينة بشكل أساسي. أزمات السير الصباحية والمسائية

يث تفتتح ھذه الشوارع بح) مليون دوالر 600نحو (وستصل تكلفة المشروع إلى نحو ملياري شيكل 
  .أمام المركبات مع نھاية العام الحالي

    2020خطة 
وستُطّور خطوط جديدة للحافالت والقطارات بحيث تصبح شبكة متكاملة تربط كل أحياء المدينة 

وستشمل  2020وستنفذ ھذه الخطوط حتى عام . الكبيرة مع مراكز القدس الغربية والبلدة القديمة
  .قطارا تنقل يوميا مليون شخص بين محلي وسائح 62ة والوصول إلى مئة محط

الذي أعلن عنه أيضا رئيس بلدية االحتالل نير بركات والذي سيتم العمل  "واجھة القدس"مشروع 
على إنجازه خالل السنوات الثالث القادمة سيكون األكبر واألضخم على مستوى البالد، حيث سيشمل 

ربع على مدخل المدينة الغربي، وبالتحديد على أراضي قريتي منطقة تجارية وتشغيلية اقتصادية تت
وسيحتوي المشروع الجديد على بنايات شاھقة تضم مراكز حكومية . لفتا والشيخ بدر المھجرتين

 880نحو (مليارات شيكل  3وستصل تكلفته إلى   رياضةوفنادق وسلسلة مطاعم ومراكز فنون و
  ).مليون دوالر

، يعمل االحتالل بشكل حثيث لالنتھاء من خط القطار السريع الذي سيربط تل أبيب بغربي القدس  كما
  .حائط البراق  ومن ھناك إلى البلدة القديمة بالقدس وتحديدا قرب

ويرى الصحفي المختص في شؤون القدس والمسجد األقصى محمود أبو عطا أن ھذا المشروع 
سرائيلي بالقدس، من خالل نقل كافة السياح من مطار بن غوريون في بالتحديد ھدفه تعزيز الوجود اإل

 26صل إلى المدينة المحتلة في غضون الذي ي القطار السريع تل أبيب مباشرة إلى القدس، عبر ھذا
  .دقيقة فقط

القطار الخفيف في القدس ستشمله التوسيعات أيضا إذ ستربط المسارات الجديدة بين شطر المدينة 
وحسب أبو عطا فإن آالف الدونمات التي كانت تتبع الحيز الفلسطيني . غربھاالمستوطناتالشرقي و

قديما صودرت لصالح المشروع الذي سيكثف السيادة اإلسرائيلية على المدينة وسيجزئ األحياء 
  .الفلسطينية بالقدس على غرار ما حدث في بلدة شعفاط

    تھويد مفتوح
، إذ لعامود نصيب من المشاريع التھويدية التي تنفذ بحجج أمنية بما يتنافى مع العمران القديملباب او

تعمل طواقم االحتالل حاليا على بناء ثالث نقاط عسكرية تحكم القبضة على ھذا المدخل الحيوي 
ي المنطقة وقبل بدء العمل بھذه النقاط أقدمت طواقم بلدية االحتالل على إعدام األشجار ف. للمدينة

  .وزرع مزيد من كاميرات المراقبة لرصد تحركات الفلسطينيين بدقة
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ريع تھويدية منھا ما ھو في طور البناء وأخرى المبارك توجد ثمانية مشا المسجد األقصى وفي محيط
في طور التخطيط، وتشمل بنايات ومسارات تلمودية فوق األرض وحفريات أسفلھا، لتكّون مجتمعة 

  .رواية االحتالل التوراتية حول الھيكل المزعوم

ل العام أما في المسجد األقصى نفسه فيؤكد أبو عطا أن ازدياد أعداد المقتحمين له بشكل ملحوظ خال
المنصرم يدل على أن االحتالل يريد فرض السيادة عليه، وأتبع االقتحامات بالسماح للمستوطنين بأداء 
الشعائر التلمودية وإقامة مراسم الزفاف العلنية مقابل حرمان آالف المصلين من دخول المسجد، ومنع 

في  الصراع صى ھو لبإضاءة مصلى قبة الصخرة المشرفة من الخارج في رسالة مفادھا أن األق
  .قضية السيادة على القدس

سور القدس  ومقابل منع إضاءة قبة الصخرة أقدمت سلطات االحتالل عدة مرات مؤخرا على إضاءة
سلطات االحتالل تسابق الزمن لتمكين  وحسب أبو عطا فإن. التاريخي بالعلمين اإلسرائيلي واألميركي

بالمدينة، خاصة بعد إعالن الرئيس  العاصمة اإلسرائيلية المقدسة وتغييب الوجود العربي اإلسالمي
  .دونالد ترمب  األميركي

    كليات عسكرية
أيلول المنصرم وضع حجر األساس لبناء مجمع الكليات العسكرية في القدس الغربية، /سبتمبر وفي

ورئيس بلدية االحتالل نير بركات اللذين أكدا أن ھذا المجمع   أفيغدور ليبرمان بحضور وزير الدفاع
يكل ش مليار 1.5يندرج ضمن مشروع القدس العاصمة التاريخية األبدية إلسرائيل، وستبلغ تكلفته 

  ).مليون دوالر 440نحو (

وفي تعليقه على خطورة ھذا المشروع بالتحديد قال المستشار اإلعالمي المختص بالشأن اإلسرائيلي 
محمد مصالحة إنه مع احتفال إسرائيل بمرور خمسين عاما على احتالل القدس، تحاول األذرع 

ات العسكرية بالتحديد إبراز القوة والھدف من نقل الكلي. المختلفة نقل أھم المؤسسات إلى المدينة
  .العسكرية، وإحاطة القدس بذراع أمني ضخم لالفتخار بالقدس كعاصمة تتمتع باألمن واألمان

إسرائيل تعتقد من خالل بناء الكليات العسكرية  أن  للجزيرة نت  وأضاف مصالحة في حديثه
، وترھب المقدسيين بأن كل أذرع الجيش متواجدة في أنھا ترد على العمليات التي تنفذ ضدھا  بالقدس

في  الجنود الذين يلتحقون بتخصصات مختلفة المدينة، حيث يتعلم في ھذه الكليات ويتخرج منھا آالف
، باإلضافة إلى وحدة السايبر المسؤولة عن الموسادوالشاباكسالح الجو والمدفعية والمخابرات و

  .مراقبة مواقع التواصل االجتماعي

  

  الكويت تحيي اليوم المقدسي المفتوح

 26/1/2018 -الكويت-أسماء ظاھر -الجزيرة

الشتات بجذورھم وتراثھم، ودعم التواصل الشعبي  في خطوة لتعزيز ارتباط الفلسطينيين في
 ."اليوم المقدسي المفتوح"الجمعة  الكويت  في القدس أقام ملتقىالفلسطيني والكويتي،
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الجزيرة  وشھد اليوم المفتوح الذي أقيم بالتعاون مع شركة المشروعات السياحية الكويتية واستضافته
في الواجھة البحرية بالكويت، حضورا شعبيا كبيرا من الجالية الفلسطينية والجنسيات   الخضراء

  .العربية واألجنبية المختلفة

كما . مقدسي المفتوح بعرض جدارية كبيرة لقبة الصخرة كمدخل للجزيرة الخضراءافتتح مقر اليوم الو
تضمنت فعالياته العديد من األنشطة والفقرات التراثية الشعبية والثقافية التي عكست الھوية الفلسطينية 

  .ومنھا الزجل الشعبي الفلسطيني، والدبكة الفلسطينية، واألناشيد واألغاني الوطنية

أيضا سوقا شعبيا وعرضا للتراثيات والمشغوالت اليدوية الفلسطينية، باإلضافة الى الخيمة وضم اليوم 
  .المقدسية

كما اشتمل ھذا اليوم الفلسطيني الذي استمر حتى المساء، على محاضرة عن أھمية القدس في التاريخ 
يد وتغيير جغرافي اإلسالمي والعربي، والتھديدات التي تتعرض لھا المدينة المقدسة من عمليات تھو

  .وديمغرافي لتثبيت االحتالل فيھا، خاصة بعد االعتراف األميركي بھا عاصمة لالحتالل

  

  تعليق اعتصام المعلمين أمام رئاسة األونروا بالقدس

 25/1/2018 - القدس -الجزيرة

لوكالة غوث  المحتلة اعتصامھم في مقر الرئاسة القدس علق المعلمون الفلسطينيون في
 .في حي الشيخ جراح بالمدينة المحتلة) أونروا(الفلسطينيين  الالجئين وتشغيل

معلما ومعلمة  158شرة أيام رفضا لقرار من إدارة الوكالة بفصل واستمرت احتجاجات المعلمين ع
وانتھت االحتجاجات   .نھاية الخدمة وحرمانھم من أتعاب  الضفة الغربيةمن حملة الدبلوم في القدس و

  .االتفاق على التفاوض معھم حول مطالبھم بعد

بناء على مبادرات قدمت من إدارة "وقال عضو اتحاد موظفي األونروا أمين عليان للجزيرة نت 
وكالة الغوث إلى اتحاد العاملين العرب في الوكالة، وكمبادرة حسن نوايا من طرف االتحاد، تم فتح 

ات في مقر رئاسة األنروا بحي الشيخ جراح مساء اليوم، على أن يُشَرع في مفاوضات حثيثة البواب
  ".مطلع األسبوع القادم للوصول إلى حل أزمة معلمي الدبلوم المفصولين

وكان اتحاد موظفي األونروا قد أغلق مقر رئاسة وكالة األونروا في حي الشيخ جراح بالقدس منذ 
، وستعلق فيھا رام هللاو نابلسو الخليل لحالي، وتدريجيا أغلقت بقية المقار فيا كانون الثاني/يناير16

  .بعا لالتفاقفعاليات االحتجاج ت

  

  2017اقتحامات غير مسبوقة لألقصى في : تقرير

  25/1/2018 -الجزيرة
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 2017السنوي عن حال القدس إنھا سجلت في العام  الدولية في خالصة تقريرھا القدس قالت مؤسسة
، وفي المقابل سجل إبعاد عشرات 1967أكبر عدد لمقتحمي المسجد األقصى منذ احتالله في العام 

 .والقدسالمسجد األقصٮ المقدسيين عن

، إن روتبي  وقال رئيس األبحاث في المؤسسة ھشام يعقوب خالل ندوة للمؤسسة عقدت في
مشيرا إلى أن . ألف مستوطن للمسجد األقصى في العام الماضي 25رصد اقتحام أكثر من  التقرير

 .أشھر 6أيام و 5فلسطينيا عن القدس واألقصى لفترات تتراوح بين  170االحتالل اإلسرائيلي أبعد 

قصى العام ثالثة آالف طالب يھودي اقتحموا األ مستوطنا يضاف إليھم 25630وأوضح يعقوب أن 
مبينا أن قرارات اإلبعاد ھذه . سيدة 15قاصرا و 14طالت إبعادات المقدسيين عنه   الماضي، في حين

مقدسيين منعوا  6شخصا أبعدوا عن القدس بأكملھا و 16و  البلدة القديمةشخصا أبعدوا عن 68طالت 
  .أشھر 6أيام الى  5ن وتراوحت قرارات اإلبعاد م الضفة الغربية  من دخول

%) 37.4( 323700يبلغ عدد المقدسيين في القدس بشطريھا  ووفق خالصات تقرير مؤسسة القدس 
  %).62.6( 528700في مقابل عدد المستوطنين البالغ 

    انتصار البوابات
المسجد األقصى وأعادت افتتاحه بعد  2017تموز /يوليو 14وأضاف أن سلطات االحتالل أغلقت في 

ن، على خلفية العملية التي نفذھا ثالثة شبان من آل جبّارين ضد عناصر االحتالل الموجودين يومي
    .أبواب األقصى  على

تموز تركيب بوابات إلكترونية وجسور حديدية /يوليو 16ر لقرار االحتالل في وتطرق التقري
يوما رافضين  14وكاميرات مراقبة على أبواب األقصى وھو ما رفضه المقدسيون، واعتصموا مدة 

  .إلى أن خضع االحتالل وتراجع عن كل إجراءاته  البوابات اإللكترونية الدخول إلى األقصى عبر

، وكان من بين 2017حالة اعتقال في القدس خالل  2466سلطات االحتالل نفذت  يفيد التقرير بأن
 4قاصرات، و 6امرأة بينھن  88عاما، و 12الـ طفال دون 54ُمسنًّا، و 26، وقاصرا 720المعتقلين 

سنوات، وآخر من حي  6وكان أصغر معتقل بين المعتقلين طفال من سلوان عمره . سيدات مسنات
  .سنوات 7ُشْعفاط عمره 

شھد استھدافا متزايدا للوجود المسيحي في القدس وللمعالم واألوقاف المسيحية في  2017وأكد أن عام 
لنقاب عن صفقات مشبوھة أبرمت لتسريب األوقاف المسيحية عبر بيعھا أو المدينة، وقد كشف ا

مبينا أن من أبرز األوقاف . عاما لجمعيات استيطانية 199أو  99تأجيرھا لسنوات تصل إلى 
  .المسيحية المستھدفة تلك الواقعة في ميدان عمر بن الخطاب في منطقة باب الخليل بالبلدة القديمة

محال تجاريا أسفلھما، وبيت  22و  البتراءلقدس من األوقاف فندقي اإلمبريال ووذكر تقرير مؤسسة ا
ى سكنيا مكونا من ثالث طبقات في شارع الملك المعظمية في حي باب حطّة بالبلدة القديمة، ومبن

، وقطعة أرض في حي البقعة تبلغ "ھس"داوود في القدس، ومبنى مكونا من ست طبقات في شارع 
  .مترا مربعا 685مترا مربعا، وقطعة أرض في حي الشيخ جراح تزيد مساحنھا على  2300مساحتھا 

بيتا ومنشأة حسب معطيات مركز معلومات  160وعن عمليات الھدم وثق تقرير مؤسسة القدس ھدم 
  .وادي حلوة
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    تمدد استيطاني
على الصعيد االستيطاني ذكر أن عدد الوحدات االستيطانية التي صادق االحتالل على بنائھا أو خطط 

، جبل المكبر وحدة استيطانية فندقية على 1330وحدة استيطانية، إضافة إلى  16252لذلك بلغ نحو 
ألف وحدة استيطانية في  14فضال عن إعالن تقديم مخطط لبناء . مصنعا استيطانيا في قلنديا 12و

  .القدس

حدوث نحو   "الشاباك"رير جھاز األمن العام اإلسرائيلي ذكر التقرير استنادا إلى معطيات تقا  كما
من رشق الحجارة تتض عملية جرت في القدس المحتلة 368، من بينھا 2017عملية خالل  1464

  .والزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية

واعتبر التقرير السنوي قرار أميركا االعتراف بالقدس عاصمة لالحتالل أخطر مستجدات عام 
، مبينا أنه منذ إعالن ترمب تصاعد الرفض الشعبي للقرار على مختلف الصعد الفلسطينية، 2017

حتى  مع قوات االحتالل نقطة مواجھة 1015 غزة وقطاع وشھدت الضفة الغربية والقدس المحتلتين
  .نھاية العام

  

  ستھداف القدسجديدة ال" إسرائيلية"التھويد البصري محاولة : بكيرات. د
  

  27/1/2018القدس أون الين 

للوقف والتراث ناجح بكيرات، أن التھويد البصري للقدس ال يقل خطورة  األقصى أكد رئيس أكاديمية
المعتادة، مبينا أن إبقاء االحتالل على أعطال " ائيليةاإلسر"عن السياسات التھويدية 

 .يندرج ضمن مخططاته الساعية الستھداف المدينة المقدسة بمختلف السبل الكھرباء شبكة

التي تستھدف تزوير وسرقة " اإلسرائيلية"في موازاة المشاريع : "تصريح صحفيقال بكيرات في 
يعمل االحتالل على تدمير الھوية البصرية الخاصة بمدينة القدس  اليھودتاريخ القدس ونسبه إلٮ

 ."والمعروفة عربيا وإسالميا وكذلك عالميا بمشھد قبة الصخرة المضاءة باألنوار على مدار الوقت

والمسجد األقصى وقبة الصخرة بجميع أركانھما يعانيان من تلف  1994منذ عام : "وأضاف بكيرات
ات شبكة الكھرباء وضعف قدرتھا على تحمل األحمال المتزايدة مع السنوات، وكل ذلك بسبب معيق

 ".وسياساته التھويدية" اإلسرائيلي"االحتالل 

وأشار إلى أن االحتالل يفرض قيودا مشددة على جميع المشاريع الخاصة بصيانة البنية التحتية في 
إلدخال لمبة واحدة لباحات األقصى فأنت بحاجة إلى تنسيق مسبق وإبالغ شرطة "المسجد، فـ 

 .ا يوضح بكيرات، كم"االحتالل بمكان العطل وتفاصيله كافة

وكانت دائرة األوقاف اإلسالمية وشؤون الـمسجد األقصى قد حذرت في وقت سابق من استمرار 
سلطات االحتالل بمنع إضاءة مسجد قبة الصخرة المشرفة، في إشارة إلى تمادي شرطة االحتالل 

 .بانتھاكاتھا بحق الحرم القدسي الشريف في صورة واضحة، وفاضحة

  



 

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

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

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission   

For   
Education, Culture & Science 

  2018يناير    28 -26:  التاريخ 

    174 ، :2421080 ،2420901رام 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.org
 

  


