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  القدس رسالة
 

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

  
 

 "تدعو العتبار األول من آذار يوم "اإلعالم ً ً إعالمي ا  .لدور العبادة المقدسية ا

 الجامعة العربية تدين فرض إسرائيل ضرائب على كنائس القدس. 

 ألميركية للقدس تمھيد لالستيالء على المقدساتنقل السفارة ا: ادعيس. 

 على إسرائيل أن تدرك أننا لن نقايض على ھوية ومكانة القدس أو : الحمد هللا

 .على وضع المقدسات فيھا

 عضو كونغرس أميركي يتقدم المستوطنين باقتحام األقصى. 

 االحتالل يعتقل خمسة شبان من مخيم شعفاط بالقدس. 

 السياحة والتربية من افتتاح مدرسة في القدس االحتالل يمنع وزيري. 

 منظمة التعاون اإلسالمي تجدد تمسكھا بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية. 

 سنبقى في القدس دعاة حرية وسالم: المطران حنا. 

 "سياحة استيطانية بجبل الزيتون والقدس القديمة".. أوميغا. 
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 د المسيحي في القدساالحتالل اإلسرائيلي يريد تصفية الوجو: عون. 

  بروكسل" قلب"القدس في. 

 أبرز االعتداءات على المقدسات المسيحية بفلسطين. 

 مناضلة يشغلھا ھم القدس واألقصى..  فاطمة خضر. 

 صناعة النحاس في القدس تصمد رغم تكالب النكبات. 
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ً " اإلعالم" ً إعالم تدعو العتبار األول من آذار يوما   لدور العبادة المقدسية يا

  
  وفا 2018-2-26رام هللا / فلسطينالقدس عاصمة 

دعت وزارة اإلعالم العتبار األول من آذار المقبل يوما إعالميا فلسطينيا وعربيا وعالميا إلسناد مقدساتنا 
 .المسيحية واإلسالمية التي تتعرض لعدوان غير مسبوق

، مساء اليوم االثنين، المؤسسات الصحافية الوطنية والعربية وطالبت وزارة اإلعالم في بيان صدر عنھا
باالنضمام لليوم اإلعالمي التضامني مع دور العبادة في مدينة القدس المحتلة، للوقوف في وجه قرار 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي فرض الضرائب عليھا، وتضامنا ودعما إلعالن كنيسة القيامة إغالق 

  .القرصنة اإلسرائيليةأبوابھا، احتجاجا على 

وحثت الوزارة إدارات القنوات اإلعالمية اإلذاعية والتلفزيونية، والمواقع اإللكترونية، واالتحادات 
اإلعالمية العربية واألممية، وفي مقدمتھا اتحاد اإلذاعات العربية، وھيئات البث الوطنية، والفضائيات 

الصديقة في العالم على االنتصار لحرية العبادة، الخاصة في الدول اإلسالمية والعربية، والمحطات 
  .ورفض العدوان اإلسرائيلي على بيوت هللا

وأھابت بالكتاب والفنانين والمبدعين إنصاف المقدسات، والتوقف عند ممارسات االحتالل بحقھا، داعية 
بدأت اتصاالتھا  بكل اللغات المتاحة، مشيرة إلى أنھا" ھاشتاج"نشطاء اإلعالم االجتماعي التوحد حول 

مع المؤسسات العربية والدولية لدعوتھا إلى المشاركة في اليوم التضامني، والوقوف إلى جانب الحق 
  .الفلسطيني رفضا للعدوان السافر على مقدساتنا، والتي تواجه عين النار اإلسرائيلية

  

  الجامعة العربية تدين فرض إسرائيل ضرائب على كنائس القدس

  وفا 2018-2-26القاھرة / سطينفل القدس عاصمة

أدانت الجامعة العربية، اليوم االثنين، إعالن بلدية االحتالل االسرائيلي في القدس بدء تشغيل آلية تحصيل 
 .على مباني األمم المتحدة والكنائس، وما تملكه ھذه الكنائس من أراض وقفية" االرنونا"ضريبة األمالك 

ن قطاع فلسطين واالراضي العربية المحتلة السفير سعيد ابو علي في واعتبر األمين العام المساعد لشؤو
تصريح له، أن ھذا اإلجراء عدوان جديد على الشعب الفلسطيني في القدس بمسيحييه ومسلميه، ومواجھة 
غير مسبوقة مع كنائس مدينة القدس وسلسلة من مخططات سلطة االحتالل للتصعيد تجاه المدينة المقدسة 

  .وأھلھا

دأبت على انتھاك جميع قرارات الشرعية الدولية والقوانين ) السلطة القائمة باالحتالل(د أن اسرائيل وأك
والمعاھدات واالتفاقيات الموقعة في ظل غياب المساءلة الدولية، كما ان سلطة االحتالل بقرارھا ھذا 
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لفاتيكان منذ عقود، وتعمد فرض الضرائب على دور العبادة تسعى إللغاء اتفاقياتھا الموقعة مع حاضرة ا
  .بشكل ممنھج على تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس

وشدد على ان ھذه السابقة الخطيرة الستھداف الكنائس تعرض قدرتھا على القيام بدورھا وتقوض العمل 
ضطالع المسيحي في االراضي المقدسة، كما ناشد المجتمع الدولي وباألخص مسيحيي العالم لال

بمسؤولياتھم لوقف ما تتعرض له مدينة السالم، رمز التعايش والتآخي من استھداف للوجود المسيحي 
التاريخي كما االسالمي في المدينة، والذي يعد جزءا ال يتجزأ من تاريخ وحضارة ھذه المدينة وفلسطين، 

  .عن ھذا القرارمطالبا المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل كقوة احتالل للتراجع فورا 

وأدان بأشد العبارات مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في اسرائيل اليوم على مشروع قانون 
صاغته وزيرة القضاء االسرائيلية اليمينية المتطرفة، يقضي بقضم المزيد من أراضي الضفة الغربية 

ية العليا، للمطالبة بحقوقھم، مؤكدا أن ھذا المحتلة، وحرمان الفلسطينيين من التوجه الى المحكمة االسرائيل
القانون يندرج في اطار سلسلة من القوانين العنصرية واالستعمارية التوسعية، التي تمررھا الحكومة 
االسرائيلية بھدف احكام السيطرة االسرائيلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وتسريع عمليات نھب 

رض الفلسطينية المحتلة وفرض القانون االسرائيلي عليھا بتطبيع االحتالل وسرقة وابتالع ما تبقى من اال
  .وتسريع وتيرة الضم الزاحف

وحدة استيطانية جديدة خارج الخط  3000كما ادان، مصادقة بلدية االحتالل في القدس على بناء 
مزيد من األخضر، فضال عن مصادرة آالف الدونمات شمال مدينة طولكرم بھدف االستيالء على ال

أراضي الفلسطينيين، في الوقت الذي يستعد فيه رئيس حكومة االحتالل لتقديم قانون يسمح بفرض السيادة 
إحدى أكبر مستوطنات الضفة الواقعة شرق القدس تنفيذا ) معاليه أدوميم(اإلسرائيلية على مستوطنة 
القرارات الدولية ذات الصلة،  ، مؤكدا مضي إسرائيل قدما في انتھاك(E1) للمشروع االستيطاني األخطر

  . 2334بما فيھا قرار مجلس األمن 

إلى ذلك أدان الوفد الوزاري العربي المصغر المشكل بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 
  .، اإلجراءات اإلسرائيلية األخيرة ضد كنائس القدس وممتلكاتھا2017-12-9الصادر في  8221

التنسيقي الذي عقده اليوم في بروكسل قبيل االجتماع المقرر للوفد مع وزراء  وأكد الوفد خالل االجتماع
خارجية دول االتحاد االوروبي، رفضه المطلق لإلجراءات الممنھجة التي تقوم بھا السلطات اإلسرائيلية 

خرھا قيام لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في األماكن المقدسة االسالمية والمسيحية، والتي كان آ
بالحجز على ممتلكات الكنائس وحساباتھا البنكية بحجة عدم دفعھا لمستحقات مالية متعلقة " بلدية القدس"ـ

بضريبة المسقفات، في خرق صارخ للقانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي، وترتيبات الوضع 
  .التاريخي القائم

الوجود المسيحي التاريخي في مدينة القدس، وحذر الوفد، من أن ھذه الخطوات تستھدف بشكل واضح 
الذي يُعّد جزءا أساسيا من تاريخ المدينة المقدسة وإرثھا التاريخي واإلنساني والديني والحضاري، ذلك 

  .الوجود الذي يجّسد قيم العيش المشترك بين األديان بأبھى صورھا

لسطين، ومصر، والسعودية، تجدر االشارة الى ان الوفد المصغر ھو برئاسة االردن، وعضوية ف
  .والمغرب، واالمارات، واالمين العام للجامعة
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  نقل السفارة األميركية للقدس تمھيد لالستيالء على المقدسات: ادعيس

  وفا 2018-2-26رام هللا / القدس عاصمة فلسطين

لقدس، وذلك حذر وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، من نقل السفارة األميركية الى ا
بعد تحديد اإلدارة األميركية موعدا لذلك يصادف يوم النكبة الفلسطينية، لكونه سيكون تمھيدا لالستيالء 
على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في المدينة المقدسة من خالل إضفاء شرعية باطلة على كونھا 

 . عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي

والمسلمين بضرورة العمل فورا على توفير إسناد سياسي وإعالمي لمنع  ووجه ادعيس نداًء الى العرب
ووقف ھذا القرار، ألن القدس والمقدسات الفلسطينية ليست للفلسطينيين فقط، بل للعرب والمسلمين 

  . جميعا

وأشار في بيان اليوم االثنين، إلى أن الواقع الحالي في القدس في ظل التطورات السياسية األخيرة، 
م، ما 1967مؤامرات التي تتعرض لھا، ھو األكثر خطورة في العصر الحالي منذ احتاللھا في العام وال

يدفعنا بالضرورة للعمل بكامل الجھد والطاقة للوقوف بحزم وقوة أمام ھذه المؤامرات، وعدم التقاعس عن 
  .بمنھجية واضحة ومتفق عليھا القيام بكل ما يلزم؛ فلسطينياً وعربياً وإسالمياً ودولياً، داعياً إلى العمل

وجدد ادعيس الدعوة للشعوب العربية واإلسالمية إلى شد الرحال للمسجد األقصى ومدينة القدس، لدعمھا 
  . وحمايتھا مما تتعرض له من كل المخططات والمؤامرات العدوانية

لقيادة الفلسطينية مھما بلغت الھجمة الشرسة بحق مدينة القدس، فسنواصل الصمود والتوحد خلف ا"وقال 
برئاسة األخ محمود عباس، حتى يتحقق الھدف الكبير وھو التخلص من االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية 

  ". وعاصمتھا القدس الشريف

وأعلن ادعيس وقوف وزارة األوقاف إلى جانب اإلخوة المسيحيين في مطالبھم العادلة التي جاءت إثر 
الضرائب على الممتلكات الكنسية المسيحية في القدس، والتي تأتي في  قرارات االحتالل األخيرة بفرض

  . سياق المحاوالت اإلسرائيلية للسيطرة على المدينة بعد إعالن ترمب

  

على إسرائيل أن تدرك أننا لن نقايض على ھوية ومكانة القدس أو على وضع المقدسات : الحمد هللا
  فيھا

  وفا 2018-2-26رام هللا / فلسطينالقدس عاصمة 

إن على إسرائيل أن تدرك أننا لن نقايض على ھوية ومكانة القدس "قال رئيس الوزراء رامي الحمد هللا 
 ".أو على وضع المقدسات فيھا، وستبقى عاصمتنا األبدية والتاريخية



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
è†vjÖ]<í{Û¿ßÚ<†{

í{{éßéŞŠ×ËÖ]< <
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 

  2018ر فبراي   27   الثالثاء : التاريخ 

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

                    PNCECS2011@gmail.com 

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

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

اليوم االثنين، بطاركة ورؤساء الكنائس " الفيسبوك"وحيا الحمد هللا، في تصريح على صفحته على 
الذي نؤكد من خالله أن "رفين والمسؤولين عن كنيسة القيامة على موقفھم الوطني الشجاع المش

مخططات إسرائيل الھادفة إلى اقتالع الوجود الفلسطيني من المدينة المقدسة وعزلھا عن محيطھا 
مة تغلق واستھداف مقدساتھا لن تلغي حقوقنا التاريخية العادلة أو تطمس ھويتنا وتاريخنا، فكنيسة القيا

  ".أبوابھا ألول مرة احتجاجاً على اإلجراءات والممارسات اإلسرائيلية بحق الكنائس

وتابع أن اسرائيل بھذا العدوان على الكنائس إنما تنتھك الوضع القائم في القدس والوضع الذي يحكم 
  .الكنائس المسيحية فيھا

والجاد إلبقاء القدس منارة لالنفتاح ورمزا وشدد الحمد هللا على أن دول العالم مطالبة بالتحرك الفوري 
للتعايش والتسامح ولجم االنتھاكات اإلسرائيلية المستمرة لكافة االتفاقيات والقوانين واألعراف الدولية، 

  .التي تحترم حق وحرية ممارسة الشعائر الدينية وتصون األماكن المقدسة

  

  عضو كونغرس أميركي يتقدم المستوطنين باقتحام األقصى

  PNN - 27/2/2018 -بيت لحم

شارك عضو كونغرس أمريكي، صباح اليوم الثالثاء، باقتحام المستوطنين للمسجد األقصى المبارك، حين 
فتحت شرطة االحتالل باب المغاربة ووفرت الحراسة لعضو الكونغرس ولمجموعة من المستوطنين 

 .خالل جولتھم االستفزازية بساحات الحرم

قطعان المستوطنين، ساحاِت المسجد األقصى بحمايٍة أمنية من شرطة االحتالِل  واقتحمْت مجموعات من
 .اإلسرائيلي

وواصلت شرطة االحتالل تشديد إجراءاتھا على دخول المصلين لألقصى، واحتجزت ھوياتھم الشخصية 
 .عند األبواب، باإلضافة إلى منع عشرات الرجال والنساء من دخول المسجد منذ فترة طويلة

رٍة يومية، يقتحم المستوطنون األقصى، فيما تواصل أجھزة االحتالل في ممارساتھا العنصرية بحق وبصو
 .المقدسيين، من إعدامات وھدٍم للمنازل ومنع من الصالِة في األقصى

وأمس اإلثنين، دعت زوجة النائب بالكونغرس األمريكي سكوت تيبتون، الجماعات الدينية اليھودية 
 .المزعوم“ الھيكل”رفين الحتالل المسجد األقصى والسيطرة علية فورا، وإقامة والمستوطنين المتط

وتأتي دعوة زوجة النائب تيبتون، بعد أيام على اقتحام زوجھا والنائب ديفيد ماكينلي، المسجد األقصى في 
 .خطوة استفزازية وبحماية من شرطة االحتالل

تحلم باليوم الذي “ قائلة إنھا“ فيس بوك وتويتر”وكتبت تيبتون في تدوينة لھا على موقعي التواصل 
 .”يصبح فيه المسجد األقصى تحت السيطرة الصھيونية
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وفي خطوة غير مسبوقة أقدم عضوا كونغرس أميركيان، األسبوع الماضي، على اقتحام المسجد األقصى 
 .المبارك، برفقة مستوطنين

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

إن الشرطة اإلسرائيلية أوقفتھما بعد أن : الذي رافق عضوي الكونغرس“ معھد الھيكل”وقال ما يسمى 
 .انحنيا على األرض لمحاولة التقاط غصن زيتون

 .داء طقوس دينية خالل اقتحاماتھم للمسجدوعادة ما يلجأ المستوطنون لتسويق ھذا المبرر لدى محاولتھم أ

  

  االحتالل يعتقل خمسة شبان من مخيم شعفاط بالقدس

  وفا 2018-2-26القدس / مة فلسطينالقدس عاص

 .اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، ظھر اليوم االثنين، خمسة شبان من مخيم شعفاط في القدس المحتلة

ل اقتحمت المخيم جھة الحاجز العسكري القريب من مدخل وقال مراسلنا في القدس إن قوات االحتال
المخيم، وداھمت الشارع الرئيسي، وتصدى لھا أبناء المنطقة بالحجارة والزجاجات الفارغة، في الوقت 
الذي أمطرت فيه قوات االحتالل المنطقة بقنابل الصوت والغاز، قبل أن تعتقل خمسة من شبان المخيم 

  .ية الى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في مدينة القدسوتقتادھم في سيارة عسكر

  

  االحتالل يمنع وزيري السياحة والتربية من افتتاح مدرسة في القدس

  وفا 2018-2-26قدس عاصمة فلسطين ال

منعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم االثنين، وزيري السياحة واآلثار روال معايعة، ووزير التربية 
ي صبري صيدم، من الوصول إلى البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، للمشاركة في والتعليم العال
، حيث أغلقت "األمن الداخلي"بموجب قرار صدر عن ما يسمى بوزير  مدرسة تراسنطا، احتفال ترميم

  .وحدات من المخابرات والشرطة اإلسرائيلية مداخل البلدة القديمة في القدس، لمنع وصول الوزيرين

أن الھستيريا اإلسرائيلية لن تثنيھما عن أداء : "وأكدت وزارتا التربية والسياحة في بيان صحفي مشترك
محاوالت االحتالل   دوريھما تجاه القدس، وأن تكرار ھذه الممارسات المجحفة تشكل دليال قاطعا على
  .لفلسطينيالنيل من الدور الرسمي في القدس، وصوال إلى الطمس الكامل للحضور الوطني ا
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كما أوقفت قوات االحتالل أمين سر حركة فتح بالقدس شادي مطور، ومدير نادي األسير بالقدس ناصر 
قوس، وعضو لجنة اقليم حركة فتح بالقدس عادل أبو زنيد، واحتجزت بطاقاتھم الشخصية، ومنعتھم كذلك 

  .من الوصول إلى البلدة القديمة، للمشاركة في احتفال ترميم المدرسة

ان االحتالل منع أول من أمس اقامة جلسة عشاء للصحفيين في إحدى المطاعم بالقدس، بزعم تنظيم وك
  ".تنظيم إرھابي"ھذه الفعالية االجتماعية من 

  

  منظمة التعاون اإلسالمي تجدد تمسكھا بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية

  وفا 2018-2- 26جدة / اصمة فلسطينالقدس ع

سالمي، تأكيدھا على ما سبق من قرارات بشأن عزم الواليات المتحدة األميركية جددت منظمة التعاون اإل
نقل سفارتھا إلى القدس، بما في ذلك قرارات القمة اإلسالمية االستثنائية التي عقدت مؤخراً، والتي طالبت 

 .الواليات المتحدة بالتراجع عن ھذه القرار الذي يقوض حل الدولتين

لمنظمة التعاون اإلسالمي، في بيان صدر عنھا اليوم االثنين، بقرار مجلس األمن  وذّكرت األمانة العامة
كانون األول / ديسمبر 21، وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة حول القدس بتاريخ 478الدولي رقم 

  .م، الرافضين ألي إجراءات تھدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة2017

وتمّسكت األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، بحل الدولتين القائم على أساس المبادرة العربية، 
وقرارات مجلس األمن ذات الصلة، باعتبارھا الحل األمثل للبدء في عملية السالم الشامل والدائم لدولة 

  .وعاصمتھا القدس الشريف 1967فلسطينية على حدود العام 

  

  سنبقى في القدس دعاة حرية وسالم: المطران حنا

  26/2/2018 - معا -القدس

قال المطران عطا هللا حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم االرثوذكس إن مدينة القدس تتعرض لھجمة 
احتاللية غير مسبوقة وھي تھدف من خالل كل ممارساتھا وسياساتھا الى تھميش واضعاف البعد 

 .الفلسطينيين الى ضيوف في مدينتھم الفلسطيني للمدينة المقدسة، وتحويل
ان السياسات االحتاللية الغاشمة التي تستھدف مدينة القدس لم تتوقف منذ ان تم " وأضاف المطران حنا

احتالل المدينة المقدسة، فھنالك استھداف للحضور الفلسطيني وللمقدسات واالوقاف والمؤسسات 
االخيرة تسارعا في السياسات والممارسات التي تستھدف االسالمية والمسيحية ، ولكننا نشھد في االونة 

ان سلطات االحتالل تستغل الواقع العربي المأساوي المحيط بنا كما انھا تستغل االنحياز . مدينة القدس
الغربي المتزايد لسياساتھا وخاصة انحياز االدارة االمريكية التي اعلنت قبل عدة اشھر اعالنھا المشؤوم 

 ."س واليوم تقول بأنھا تريد ان تنقل سفارتھا للقدسحول مدينة القد
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ان المسيحية في بالدنا ليست بضاعة مستوردة من اي مكان في ھذا العالم فالكنيسة " وأكد المطران
انطلقت رسالتھا من ھنا وفي بالدنا تمت كافة االحداث الخالصية، ھنا شيدت اول كنيسة مسيحية في 

طع منذ اكثر من الفي عام بالرغم من كافة التقلبات واالوضاع السياسية العالم والحضور المسيحي لم ينق
لقد بلغت . التي عصفت بنا ولكن يبدو اننا اليوم نقف امام منعطف خطير وھو اما ان نكون او ان ال نكون

 ذروة الوقاحة والعنجھية عند السلطات االحتاللية الى مستوى خطير جدا يھدد وجودنا وبقاءنا واستمرارية
ھنالك استھداف خطير للحضور المسيحي فاولئك الذين . ثباتنا وصمودنا في ھذه البقعة المقدسة من العالم

يسرقون اوقافنا وعقاراتنا ھم ذاتھم الذين يفرضون ضرائبھم اليوم على الكنائس بھدف ابتزازھا والضغط 
ھم ذاتھم الذين يستھدفون عليھا، واولئك الذين يستھدفون الحضور المسيحي العريق في مدينة القدس 

 ."مقدساتنا واوقافنا االسالمية
لن نستسلم للضغوطات واالبتزازات االسرائيلية ولن نقبل بالممارسات االحتاللية العنصرية " وأشار الى

ان . حيث يراد تھويد مدينة القدس بشكل كلي ويراد ايضا ان تختفي مؤسساتنا الوطنية في مدينة القدس
بواقع خطير وما يحدث اليوم في المدينة ال يمكن وصفه بالكلمات فھنالك تھديد وجودي مدينة القدس تمر 

يستھدف المسيحيين واذا ما استمر الوضع على ما ھو عليه فربما بعد سنوات قليلة سنشھد اختفاء 
 ".للحضور المسيحي في ھذه المدينة المقدسة

قدسة ونتمنى ان تصل رسالتنا الى سائر ارجاء القدس في خطر شديد وكلنا مستھدفون في ھذه المدينة الم
  .العالم
واقول باسم . الفلسطينيون لن يتخلوا عن عاصمتھم حاضنة اھم المقدسات االسالمية والمسيحية" وقال

مسيحيي القدس وفلسطين بشكل عام بأننا باقون في وطننا ولن نستسلم الولئك الذين يريدوننا ان نحزم 
سنبقى في القدس دعاة عدل وحرية وسالم وسنبقى ندافع عن وجودنا وتاريخنا . امتعتنا وان نغادر وطننا
 ."وتراثنا ومقدساتنا واوقافنا

  .وجاءت كلمات المطران لدى لقائه اليوم لوفد كنسي من روسيا ورومانيا واليونان

  

  سياحة استيطانية بجبل الزيتون والقدس القديمة".. أوميغا"

 27/2/2018 -٤٨عرب 

ات االحتالل اإلسرائيلي مشاريعھا التھويدية واالستيطانية بالقدس المحتلة، فتحت ذريعة تواصل سلط
االستيطانية الزمن، لفرض وقائع من خالل اإلسراع بمشاريع في " إلعاد"تطوير السياحة، تسابق جمعية 

 .منطقة سلوان والطور وجبل الزيتون

بل الزيتون بساحة البراق، وبعد تدشين الحدائق بعد المصادقة على مشروع القطار الھوائي الذي يربط ج
التوراتية بالقصور األموية وتدشين شبكة النفاق بساحة البراق لتمدد تحت القدس القديمة وعين سلوان 
والمصادقة على مخطط إلقامة متنزه في جبل الزيتون المطل على القدس القديمة، يتم في ھذه المرحلة 

 "النزول على حبل"أو ما يعرف بـ" أوميغا"تيطاني التحضير للمشروع السياحي االس
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، الذي ينضم إلى مشاريع استيطانية وتھويدية تحركھا الجمعية االستيطانية "أوميغا"ويمتد مشروع 
الحوض "مترا، ويدعي معارضو المشروع أنه سيضر بمناظر  784في القدس القديمة، على " إلعاد"

 .مدينةللقدس وال يتناسب مع طابع ال" التاريخي

في البالد والتي " أوميغا"، فقد حصلت الجمعية االستيطانية على تراخيص لبناء أطول "ھآرتس"وحسب 
مترا من منتزه  784ستقام بالقدس المحتلة، وينضم ھذا المشروع إلى مشاريع أخرى للجمعية وسوف يمتد 

 .إلى غابة حي أبو طور" أرمون ھانتسيف"

قبل شھرين، ومن المتوقع الشروع بأعمال البناء بالمشروع " غاأومي"ومنحت رخصة البناء لمشروع 
ويتكون المرفق من عمودين خرسانيين مغطيين بالخشب، على ارتفاع أربعة . االستيطاني السياحي قريبا
 .أمتار، يمر بينھما الحبل

طة تسمى ، وتم منح التصريح لھا بموجب خ"أوميغا"ولم تقدم الجمعية االستيطانية خطة بناء خاصة لـ 
 .عاما 40، والتي تمت المصادقة عليھا قبل "9/ م .ع"

وذكرت الصحيفة أن الخطة تھدف إلى الحفاظ على المساحات المفتوحة حول البلدة القديمة في القدس، 
 .وتسمح بإنشاء مرافق ترفيھية ورياضية دون الحاجة إلى برنامج خاص لھم

والتھويدية للمؤسسة اإلسرائيلية في مدينة القدس  ويندرج ھذا المخطط، ضمن السياسات االستيطانية
المحتلة، من خالل سن مجموعة قوانين وتشريعات تصب في اتجاه السيطرة الجغرافية والديمغرافية على 

 .المدينة المقدسة على طريق تھويد المدينة بالكامل وطرد سكانھا األصليين

طل على القدس القديمة، يربط بين موقعين ويضاف ذلك إلى مخطط إقامة متنزه في جبل الزيتون الم
استيطانيين لليھود في داخل الطور بمدينة القدس المحتلة، إذ يقتضي إقامة المتنزه االستيالء على أراضي 

 ..فلسطينية خاصة، وفي المرحلة القادمة سيتم عرض المخطط على اللجنة اللوائية للتخطيط

، وبين “بيت أوروت”ل الزيتون، وبين الحي االستيطاني وسيقام المتنزه على المنحدرات الغربية لجب
 .”بيت ھحوشن”المستوطنة الجديدة 

وصادقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية االحتالل على ضم البلدية كمبادرة للمخطط إلى جانب 
لة المقبلة ، كما أوصت اللجنة بالمصادقة على المخطط، ومن المقرر في المرح“السلطة لتطوير القدس”

 .عرض المخطط على اللجنة اللوائية للتخطيط

يتضمن إقامة مركز “ وصادقت اللجنة على مخطط آخر تعمل عليه بلدية االحتالل والسلطة لتطوير القدس
 .زوار في المقبرة اليھودية في جبل الزيتون
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ه في الجانب الثاني ملكيت“ إلعاد”كما بدأت سلطات االحتالل بأعمال تطوير في موقع اخر تدعي جمعية 
سلطة تطوير ”من البلدة القديمة، في جبل المكبر، حيث يخطط إلقامة مطعم في المكان، في حين تعمل 

 ."جبل صھيون"على إقامة جسر من الحبال يخرج من المطعم وينتھي في “ القدس

  

  االحتالل اإلسرائيلي يريد تصفية الوجود المسيحي في القدس: عون

   26/2/2018 -لوطندنيا ا -رام هللا 
ي، بفرض ضرائب على إسرائيل، قرار سلطات االحتالل الميشال عوندان رئيس الجمھورية اللبناني 

المحتلة، بما يتنافى والقوانين واألعراف الدولية، وينقض  القدسالكنائس واألديرة والمقامات الدينية في 
   ."االتفاقيات الخاصة بأماكن العبادة

 
الكنائس واألديرة في األراضي المقدسة، وفي مقدمتھا كنيسة القيامة، ليست بأماكن "ى أن ولفت عون، إل

   ."سياحية، بل مقامات يحج إليھا المؤمنون للتبرك والتقرب من هللا
 

واعتبر رئيس الجمھورية، أّن القرار اإلسرائيلي ھذا بمثابة استھداف ممنھج لما تبّقى من وجود مسيحي 
لة من قبل إسرائيل التي تتعّمد التطھير العرقي والديني بحق كل ما ومن ھو غير في األراضي المحت

   ."يھودي، تحقيقاً لمشروعھا القائم على العنصرية بكافة وجوھھا
 

وقفة عالمية جامعة، تنطلق من الضمير العالمي؛ لتصل إلى وجدان الشعوب التواقة لقيم العدل "ودعا إلى 
والخير والسالم، وقبول اآلخر، واحترام حرية المعتقد، تتحرك على أساسھا الحكومات العربية والعالمية 

    ."على وجه السرعة لوضع حد للمخطط اإلسرائيلي اإللغائي، وذلك من أجل اإلنسانية قاطبة

  

  بروكسل" قلب"القدس في 

  26/2/2018 -الجزيرة

رفض االتحاد األوروبي القرار  فيديريكا موغيريني لالتحاد األوروبي جددت مسؤولة السياسة الخارجية
وزراء خارجية دول  بروكسل ، وخالل استقبالھا فيالقدس إلى الواليات المتحدة األميركي بنقل سفارة

أكدت موغيريني أن الحل الوحيد للقضية  ،جامعة الدول العربيةل اللجنة السداسية العربية واألمين العام
 .الفلسطينية يكمن في دولتين تكون القدس عاصمتھما المشتركة

واعتبرت المسؤولة األوروبية أن ھذا الحل ھو الفرضية الوحيدة التي تلبي تطلعات الطرفين وتحقق 
الطريق الوحيد  - بحسب موغيريني-ات ألنھا سالما شامال ودائما، ودعت الجانبين إلى استئناف المفاوض

والواقعي لتنفيذ القرارات األممية وتحقيق سالم طويل األمد، وحثت الفلسطينيين واإلسرائيليين على 
 .كتمھيد للعودة إلى طاولة الحوار" وقف العنف واالستفزازات"
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أمرا غير شرعي ويشكل عقبة في طريق   المستوطنات كما جددت موقف االتحاد األوروبي اعتبار بناء
  .السالم

إن موقف العالم العربي موحد بشأن قضية القدس  أيمن الصفدي من جانبه، قال وزير الخارجية األردني
وخالل لقائه موغريني أشار الصفدي إلى أن المبادرة . وعدم مشروعية قرار نقل السفارة األميركية

العربي مع إسرائيل، ولكن شريطة أن تكون للفلسطينيين دولة مستقلة على العربية أكدت خيار السالم 
  .القدس الشرقية عاصمتھا 1967حدود عام 

ام لقاء وزراء خارجية دول اللجنة السداسية العربية واألمين العام لجامعة الدول العربية جاء ذلك في خت
  .مع نظرائھم في االتحاد األوروبي اليوم االثنين في بروكسل

وقال مراسل الجزيرة حافظ مريبح إن االجتماع األوروبي العربي كان مناسبة لالتحاد األوروبي لتجديد  
بالقدس  حل الدولتين فاوضات السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين للوصل إلىموقفه بالدعوة إلحياء م

  .الشرقية عاصمة للفلسطينيين

بين العرب واألوروبيين في ھذه النقطة، الفتا إلى أن االتحاد األوروبي " شبه تطابق"ى وأشار المراسل إل
الذي سحب  دونالد ترمب يحاول أن يلعب دورا في أي مفاوضات سالم قادمة بعد قرار الرئيس األميركي

 .الثقة الفلسطينية في الواليات المتحدة كراع للسالم

واستعداد االتحاد األوروبي لدعم المصالحة  غزة وأوضح مريبح أن موغيريني تحدثت عن الوضع في
وحكومة الوفاق تقنيا وماديا وتقديم المساعدات اإلنسانية وفي المستشفيات، ودعت إلى حشد مزيد من 

وشددت على دور األونروا المھم وعدم التخلي ) أونروا) الفلسطينيين لالجئينلوكالة غوث وتشغيال الدعم
 .عنھا

واألردن ومصر والمغرب والسعودية  فلسطين وتضم اللجنة العربية الوزارية بشأن القدس كال من وزراء
  .واإلمارات

  

  أبرز االعتداءات على المقدسات المسيحية بفلسطين

  26/2/2018 -الجزيرة

 القدس في المسيحية الطوائف من قرار على بناء القدس من القديمة البلدة في القيامة كنيسة إغالق يكن لم
 تم فقد نوعه؛ من األول ھو فيھا، الكنائس أمالك على ضرائب فرض االحتالل بلدية قرار على احتجاجا
 .1990 نيسان/أبريل 27 في وتحديدا الزمن، من عقود ثالثة نحو قبل ذاتھا الكنيسة إغالق

 
ولكن القرار أعاد إلى األذھان مسلسل التضييق واالعتداءات المتواصلة التي تستھدف مسيحيي القدس 

 .ومؤسساتھم وكنائسھم من قبل االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين اليھود
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وتشكل ھذه االعتداءات استھدافا مباشرا للمسيحيين وأماكن تعبدھم ومقدساتھم، سعيا من المنظمات 
، اعتدت قوات االحتالل 2018وحتى  1948اشطة فيھا إلى تھجيرھم من األراضي المقدسة، فمنذ عام الن

والمستوطنون على أكثر من مئة كنيسة ومقبرة في جميع األراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب قصف 
 .غزة مقبرة وكنيسة بقطاع

وتدعو إلى  المسيحيين تستھدف التي المنظمات من "الھافا"و ،"محير تاج" أو "الثمن تدفيع" منظمتا تعدو
رفض الحكومة حرق كنائسھم في جميع أماكن تواجدھم، وتنتھك حرمات المقدسات الدينية، وفاقم ذلك 

 ."إرھابية"باعتبار تلك المنظمات  2014طلبا كان تقدم به النواب العرب عام  الكنيستاإلسرائيلية و

بحسب وكالة  1967عتداءات اإلسرائيلية على المقدسات المسيحية الفلسطينية منذ عام وھذه أبرز اال
 .، نقال عن اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسـطين)وفا(األنباء والمعلومات الفلسطينية 

؛ كما غيّر امحتوياتھ وسرقة ونوافذھا، المعمدانية يوحنا القديس كنيسة أبواب تحطيم تم ،1967 سنة في -
اإلسرائيليون أيقونة السيدة العذراء التي تحمل صورة المسيح بمنظر حقير ومخجل، وعرضت في 

 ."السالم على أم المسيح"معرض تل أبيب، وكتب عليھا 

، سرق إسرائيليون تاج السيدة العذراء ونزعوا عنه الآللئ الثمينة وأعادوه؛ وضربوا 1967 سنة في -
سة القديس جورج؛ مما اضطر بطريرك الالتين إلى إغالق ثالث كنائس بعد بالقذائف ممتلكات كني

 .انتھاكھا وسرقة محتوياتھا

حضر جنود إسرائيليون إلى سطح كنيسة القيامة ودير الروم األرثوذكس، واعتدوا على  1967 عام في -
ب وأيقونة من رجال الدين المسيحي، بالقرب من كنيسة القديس قسطنطين؛ وحاولوا الحقاً سرقة صلي

 .(المطران تيودروس(سيارة مطران الروم األرثوذكس في القدس 

، سطا اإلسرائيليون على كنيسة القيامة ليال، وتمكنوا من سرقة المجوھرات الموضوعة 1968 سنة في -
 .على تمثال العذراء الكائن في مكان الجلجثة، داخل الكنيسة

يسة، وتمكنوا من سرقة التاج المرصع باألحجار الكريمة ، سطا اإلسرائيليون على الكن1969في سنة  -
الموضوع على رأس تمثال العذراء مريم في كنيسة الجلجثة، وقد شوھد التاج وھو يُعرض للبيع في 

 .أسواق تل أبيب

نيسان /أبريل 25، صادرت قوات االحتالل بطريركية األقباط األرثوذكس، بتاريخ 1970في سنة  -
ت من رجال الشرطة اإلسرائيلية المسلحين ھذه البطريركية؛ مما اضطر مطران ، حيث احتل مئا1970

 .الكرسي األورشملي إللغاء االحتفاالت الدينية، ليلة عيد القيامة

 .، أحرق إسرائيليون المركز الدولي للكتاب المقدس1973في سنة   -

واأليقونات الثمينة واألواني ، قامت عصابات إسرائيلية بسرقة بعض الصلبان النحاسية 1978في سنة  -
 .المقدسة من الكاتدرائية الروسية
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 .2007، قامت عصابة إسرائيلية بحرق الكنيسة المعمدانية، ثم أحرقوھا مرة أخرى عام 1982في سنة  -

، استولى يھود على دير ماريوحنا بالقوة، وبتشجيع وتمويل من وزارة اإلسكان 1989في سنة  -
 .ھرات احتجاجية اعتدى فيھا جنود االحتالل على البطريرك ثيوذورساإلسرائيلي، وخرجت مظا

ھدمت بلدية االحتالل كنيسة دير الروم األرثوذكس بجبل الزيتون بحجة عدم استكمال  ،1992في سنة  -
 .الرخصة

 .، دخل جنود إسرائيليون الكنيسة الجثمانية وأطلقوا النار على المصلين فيھا1998في سنة  -

 .، ھدمت بلدية القدس اإلسرائيلية كنيسة المصعد بحجة أنھا شيدت دون ترخيص2000في سنة  -

، قتل االحتالل األرشمنديت جرمانوس وھو يقود سيارته مقابل مستوطنة معاليه أدوميم 2001في سنة  -
 .على طريق القدس أريحا

كنيسة جمعية الشبان  ، أطلق اإلسرائيليون النار والقذائف من مستوطنة أبو غنيم على2002 سنة في -
 .المسيحية؛ مما أدى إلى تدمير العديد من دور السكن وأماكن العبادة

، اقتحم الجنود اإلسرائيليون كنيسة الرجاء اللوثرية، وكنيسة التجلي للروم األرثوذكس، 2002 سنة في -
 .، وقاموا بتفتيشھارام هللا والكنيسة اإلنجيلية في

 .قام مستوطنون متطرفون بحرق كنيسة في شارع األنبياء، في مدينة القدس المحتلة ،2010 سنة في -

، بكتابة شعارات مسيئة دفع الثمن قامت مجموعة يھودية متطرفة، تعمل تحت شعار ،2012 سنة في -
 .للمسيحية والمسيحيين على جدران الكنيسة المعمدانية في القدس الغربية

بت شعارات مسيئة للمسيحيين على جدران كنيسة في جبل صھيون، بالقرب من ، كت2013 سنة في -
 .السور الجنوبي المحيط بالبلدة القديمة في المدينة المقدسة

، تم تدمير كنيسة القديس بروفيروس التي تقع بحي الزيتون في غزة، والتي يعود 2014 سنة في -
 .م406تاريخھا لعام 

في القدس " جبل صھيون"على إحراق كنيسة " اإلسرائيلية"دفيع الثمن أقدمت عصابة ت ،2015 سنة في -
 .المحتلة، وخطت عبارات مسيئة للديانة المسيحية على جدرانھا

 .، إضرام النار في إحدى الغرف التابعة للكنيسة اليونانية2016 سنة في -

لس الثالث إغالق ، وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن بطريرك الروم األرثذوكس ثيوفو2018 سنة في -
المحتلة حتى إشعار آخر، احتجاجا على قرار بلدية االحتالل  البلدة القديمة في القدسكنيسة القيامة في

 .ائيلي فرض ضرائب على أمالك الكنائس في القدس المحتلةاإلسر
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-وجاء اإلعالن خالل مؤتمر صحفي للبطريرك أمام كنيسة القيامة، حيث نفذ المقدسي وجيه نسيبة 
والخارج أدراجھم  فلسطين قرار اإلغالق، وعاد عشرات الزائرين من -المسؤول عن فتح وإغالق الباب

  .دون دخول الكنيسة

  

  مناضلة يشغلھا ھم القدس واألقصى..  فاطمة خضر

 26/2/2018 - القدس - أسيل جندي -الجزيرة

باب  يصدح صوتھا بالھتاف نصرة له وانتقادا للحكام العرب، وعلى مدرجات المسجد األقصى في باحات
ال تتأخر عن المشاركة في كل الوقفات التضامنية مع األسرى وأھالي الشھداء وضد كل القرارات  العامود

 .وسكانھا وخالل المناسبات الوطنيةالقدس التعسفية بحق

رفيقھا الدائم العلم الفلسطيني الذي لم تستبدله يوما بأعالم الفصائل حتى باتت   ..إنھا الستينية فاطمة خضر
ذين وضعوا صورتھا مؤخرا على إحدى أيقونة لصمود المرأة المقدسية وھدفا لالحتالل ومستوطنيه، ال

  .المنشورات الداعية لتنظيم اقتحامات جماعية للمسجد األقصى في تحريض واضح لالعتداء عليھا

    بنت الوطن
افعلوا ما تشاؤون، أنا بنت ھذا "خاللھا للمحققين   أربعة استدعاءات تبعتھا جلسات تحقيق مع فاطمة قالت

  ".ه ظلمكم حتى النفس األخيرالوطن وصاحبة حق وقضية، وسأقف بوج

فلسطين بلدي ألبوي وولدي واللي .. عربية يا أرض الكفاح فلسطين  ..باسم الحرية نضحي باألرواح"
ببارود .. إحنا مش ناسيين أرضك يا فلسطين يا بالدي راجعين بنار الفدائية).. يديّ (تعدي روحه بايديا م

 ".ومدافع عن وطني بدافع يا بالدي راجعين بعلم الحرية

ترددت ھذه األغنية الوطنية على مسامع المناضلة المقدسية منذ نعومة أظفارھا، ورددتھا آالف المرات 
ا، وتواظب على ترديدھا اآلن في شيخوختھا بكل الوقفات التضامنية واالحتجاجات في طفولتھا وشبابھ

  .واالعتصامات التي تنظم بالمدينة المحتلة

ليست أزقة القدس ومصليات األقصى وساحاته تعرفھا وتعاتبھا إذا لم تدافع عنھا، حسب قولھا، بل كل 
، إذ تنشط فاطمة في تنظيم زيارات لھن برفقة الضفة الغربية أمھات الشھداء واألسرى في كافة محافظات

  .مقدسيات أخريات، باإلضافة لزيارة أصحاب المنازل المھّدمة للتخفيف عنھم

ة شعفاط شمال القدس تستقر المسنة مع أبنائھا في منزل مستأجر، تستقبل ضيوفھا في الشارع بثوب في بلد
بيتي "فلسطيني تراثي وكوفية تنسدل على أكتافھا، ومعصم صوفي بعلم فلسطين تضعه في يدھا اليمنى 

  .، تقول فاطمة"صغير ال يكاد يتسع لمطرزتي اليدوية يا خالتي

    ھتاف وتطريز
تعلمت التطريز بعمر التاسعة من أمي .. ما أھتف بالميدان وإما أطرز بالمنزل في أوقات الفراغأنا إ "..
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، "وجدتي وعرفت أن لكل غرزة حكاية، فتلك تحكي عن الربيع وأخرى عن العروس وثالثة عن السنابل
  .تضيف ابنة القدس

لقطع التراثية التي وضعتھا كأس الشاي يتجول بصر الزائر بين عشرات ا) فاطمة(بينما تحضر أم أيمن 
على مقاعد غرفة الجلوس بمنزلھا، ھنا أثواب وھناك حقائب وشاالت، وفي الزاوية مجموعة من الوسائد 
التي تربعت صورة قبة الصخرة المشرفة عليھا، ويجاورھا مفتاحان ضخمان، أحدھما أھدته إياھا جدتھا 

  .ويعود لمنزل العائلة التي ھجرت منه قبل سبعين عاما

إال بالزي   التراث ھويتي، أتجول به في معارض داخل القدس وخارجھا، وال أخرج من منزلي"
من الوسائل التي  الفلسطيني التقليدي، أنتخلّى عن جذورنا؟ أنا الجئة بوطني وأتمسك بتراثي العتقادي أنه

  .، تضيف ابنة القدس وعاشقة األقصى"ستعيدنا لقرانا التي ھّجرنا منھا قسرا

  

  ة النحاس في القدس تصمد رغم تكالب النكباتصناع

  26/2/2018 -دياال جويحان - الحياة الجديدة - القدس عاصمة فلسطين

اشتھرت مدينة القدس بالحرف والصناعات اليدوية منذ آالف السنين، لكن لألسف رويداً رويداً بدأت 
  .الحرف تتالشى نتيجة األوضاع الصعبة التي تمر بھا المدينة

عة النحاس من الحرف التي مازال البعض يحافظ عليھا ويمارسھا كإرث تاريخي والتي تعتبر وتعّد صنا
  .من الصناعات العريقة التي كانت تتميز  بھا المدينة

انتشرت صناعة النحاس في العھد العثماني وأبدع سكان مدينة القدس فيھا حيث قاموا بصناعة األواني 
  .مالعق، واألشكال الھندسية االسالمية  المنقوشة على األوانيواألباريق والمزھريات  واألطباق وال

السوق "في سوق الخواجات وھو أحد األسواق الواقعة داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس يطلق عليه 
ھنا يشتھر السوق بالمحالت . الذي يشمل سوق اللحامين، وسوق العطارين، وسوق الخواجات" الثالثي

محالت لبيع   4بس التراثية القديمة مثل القمباز والعابيات، ليصبح في حاضرنا الحالي التي تحيك المال
  ".البوابير"وتصليح " االنتيكا النحاسي"المالبس التراثية، ومطعم شعبي، ومحل 

ً  48" (النحاس وتصليح البابور"يقول المقدسي محمد عبد الجواد صاحب محل  ، ورثت المھنة من )عاما
ورثھا من والده وجده  رحمھما هللا، كتجميع األواني والصواني والطناجر لتنظيفھا والدي بعد أن 

  .وتبييضھا، منوھا إلى أن ربات البيوت في القدم كن يستخدمن اآلواني المنزلية المصنوعة من النحاس

أسواق في سوق الخواجه داخل  2000، قمُت بإعادة فتح المحل عام "الحياة الجديدة" يضيف عبد الجواد لـ
البلدة القديمة بالقدس المحتلة للحفاظ على مھنة صناعة النحاس حيث عملت في السابق في محل  صنع 

  .الحديد والنجاره ولكن دون فائدة
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وأشار إلى أن أسواق البلدة القديمة كانت تشتھر بالصناعات اليدوية ولكن عاما بعد عام بدأت تلك 
ھنة في مدينة القدس اضافة للوضع االقتصادي وفرض الصناعات باالندثار، نتيجة لالوضاع الرا

ً على  للضرائب الباھظة، وايضا لوفاة أصحابھا دون استكمال المھنة من جيل آلخر وھذا ما أثر سلبا
  .إختفاء ھذه الصناعات والحرف في مدينة القدس، باإلضافة إلى االعتماد على المستورد لسھولة تنظيفه

اح المحل وعرضت األدوات القديمة النحاسيةالقى ذلك اھتماما من قباللسياح عندما أعدت افتت" تابع حديثه
األجانب القادمين إلى القدس وتسارعواعلى شرائھا،كما القى ذلك إقباال من قبل بعض العائالت المقدسية 

  ".التي تھتم في الحفاظ على التراث ليبقى في ذاكرة األجيال

تّد على كافة نواحي  الحياة في أسواق البلدة القديمة وعلى أحياء بعد االنتفاضة الثانية بدأت الظروف تش
المدينة وعزلھا ببناء جدار الفصل العنصري، حيث تراجعت الحركة السياحية وخاصة مع انتشار 
المرشدين اليھود وتحديدا في باب الخليل باإلضافة إلى العنصرية الممارسة بحق التجار العرب بعدم 

اضافة لالغالقات المتكرره خالل السنوات واالشھر الماضية داخل أحياء البلدة الشراء من محالتھم، 
القديمة ونشر الحواجز الحديدية لعدم اقتراب الزوار االجانب من اصحاب المحالت، ما أدى إلى تدھور 

  .الحال اقتصاديا على التجار

س بوك بدأت بعرض التحف مع تطور التكنلوجيا وسرعة التواصل عبر صفحات الفي" يقول عبد الجواد 
والنقش على الصفائح بآيات ) األصفر واألحمر(كمابدأت بإعادة تدوير النحاس ) النحاس(القديمة من 

ال " االنتيكا النحاسية"قرانية، اضافة لصنع الھالل بأحجام مختلفة للمساجد في مدينة القدس، مؤكدا ان بيع 
  .تطعم عيش ولكن مھنة يجب الحفاظ عليھا

ابريق الشاي والقھوة، : ى أنه يوجد في المحل مئات من القطع القديمة من صنع  النحاس منھاونوه إل
والطناجر، والصواني، والفناجين، والمزھريات القديمة، وأكواب المياه من النحاس، التي أصبحت حديثا 

على الھوية تستخدم كزينة أثرية في المنزل، الفتا إلى أنه شاركفي عدة معارض دولية بھدف الحفاظ 
  .التراثية وھذه الصناعة اآلخذة في االندثار

: يعتبر  النحاس من  أكثر المعادن استخداما، وھناك أربع طرق تقنية لصنع األوعية النحاسية  وھي
  .الطرق، والصب، والسحب، والكبس

جداد كتراث ليحافظ على مھنة اآلباء واأل" البابور"ومع حلول فصل الشتاء يبدأ عبد الجواد عمله كمصلح 
  .فلسطيني يتم استخدامه بديال عن المكيفات وخاصة مع انقطاع الكھرباء

منطقة صور باھر، : للتدفئة مثل" البابور"بعض احياء مدينة القدس ما زالت تتبع عادة الشتاء باستخدام 
  .والطور، والعيساوية

نتيجة ) بإبرة خاصة(يتوافدون الى المحل في ساعات الصباح وينتظرون من أجل تصليحه ونكشه 
استخدام الكاز وضخه عدة مرات ووضع جلده من أجل استعماله مدة أطول، بينما المكيفات والتدفئة 
الكھربائية في حال تعطلت يتم اتالفھا وشراء جھاز جديد وخاصة بأن كافة االدوات الحديثة مستوردة من 

  .الخارج



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
è†vjÖ]<í{Û¿ßÚ<†{

í{{éßéŞŠ×ËÖ]< <
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 

  2018ر فبراي   27   الثالثاء : التاريخ 

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

                    PNCECS2011@gmail.com 

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

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

يئه بالدفء وخاصة مع تعليق إبريق الشاي والقھوة موسيقى عائلية مل" البابور"يعتبر عبد الجواد صوت 
في ساعات الصباح والمساء وتحميص الكستناء والخبز واعداد السحلب والمھلبية، إذ يلتف أفراد العائلة 

  .حوله لالستماع لحديث اآلباء عن ذكرياتھم الطفولية ومغامراتھم

 

 

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

 


