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رسالة القدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم
 كنيسة القيامة تفتح أبوابھا فجراً بعد إغالقھا ثالثة أيام.
 بسيسو يفتتح معرض "العودة إلى القدس" للفنان الفلسطيني الراحل نيقوال صايغ.
 التربية :فتوى تحريم المنھاج اإلسرائيلي بالقدس قائمة وتحريف المنھاج
الفلسطيني جريمة تزوير.
 االحتالل يج ّمد قرار فرض الضرائب على كنائس القدس.
 احتفاالت تعم أحياء القدس القديمة ابتھاجا ً بتراجع االحتالل عن قرار فرض
الضرائب على كنائسھا.
" التھويد" يصل عتبات قيامة اليسوع.
 أكثر من مائة مستوطن يقتحمون "األقصى".
" الخارجية والمغتربين" :إعالن ترمب شجع االحتالل لإلسراع بتھويد القدس وضم
المناطق المصنفة "ج" كأمر واقع.
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. االحتالل يھدم محطات وقود ومنشآت زراعية في حزما شرق القدس
. حي ھادئ بالقدس سيحتضن مقر السفارة األميركية
. المطلوب إلغاء اإلجراءات بحق األماكن المقدسة وليس تعليقھا: الرئاسة
. قوات أمريكية تسير في شوارع القدس
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كنيسة القيامة تفتح أبوابھا فجراً بعد إغالقھا ثالثة أيام
القدس عاصمة فلسطين  2018-2-28وفا
أُعيد فجر اليوم األربعاء ،افتتاح كنيسة القيامة في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة ،استنادا الى قرار
رؤساء كنائس القدس ،الذي اتخذوه عقب اجتماع طارئ لھم الليلة الماضية ،إثر قرار حكومة االحتالل
بتجميد إجراءات ضريبية متعلقة بالكنائس ،وممتلكاتھا في القدس ،وخارجھا.
جاء قرار رؤساء الكنائس بإعادة فتح أبواب أم الكنائس "القيامة" ،بعد إغالقھا لمدة ثالثة أيام ،في بيان
مشترك ،وموقع باسم رؤساء الكنائس في القدس ،والذي جاء فيه انه "وبعد قرار رئيس الوزراء
"اإلسرائيلي" بنيامين نتنياھو بتجميد قرار البلدية "اإلسرائيلية" في القدس ،بفرض الضرائب على
ممتلكات الكنائس ،تقرر إعادة فتح بوابات الكنيسة اعتبارا من فجر األربعاء".
وأضاف البيان" :نشكر ﷲ على تجميد قرار فرض الضرائب من قبل رئيس الوزراء "اإلسرائيلي" ،وإننا
نقدم الشكر الكبير لمن دعم الوجود المسيحي في مدينة القدس ،ووقف معنا في ھذه القضية".
وكان مكتب "نتنياھو" أعلن ،مساء أمس ،تجميد قرار "بلدية القدس" العبرية فرض "ضرائب األمالك"
على المؤسسات الكنسية.
وكانت بلدية االحتالل في مدينة القدس ،أعلنت األحد الماضي ،عزمھا الشروع بجباية أموال من الكنائس
المسيحية ،بعنوان ضرائب على عقارات وأراض تملكھا في أرجاء المدينة ،وعلى إثرھا ،أغلقت كنيسة
القيامة في القدس أبوابھا ،لالحتجاج على قرار االحتالل فرض ضرائب على الممتلكات الكنسية في
المدينة.

بسيسو يفتتح معرض "العودة إلى القدس" للفنان الفلسطيني الراحل نيقوال صايغ
القدس عاصمة فلسطين /رام ﷲ  2018-8-27وفا
افتتح وزير الثقافة إيھاب بسيسو ،مساء اليوم الثالثاء ،معرض "العودة إلى القدس" للفنان الفلسطيني
الراحل نيقوال صايغ ،في "جاليري  "1بمدينة رام ﷲ.
ويعتبر الفنان الراحل نيقوال صايغ أحد أبرز رواد الفن التشكيلي الفلسطيني في نھايات القرن التاسع عشر
وبدايات القرن العشرين.
وقال بسيسو إن أھمية المعرض ألعمال الفنان نيقوال صايغ ،أحد الفنانين البارزين والمميزين في تاريخ
الفن الفلسطيني ،تكمن بتجسيدھا للھوية الثقافية والوطنية ،وتنفي الكثير من االدعاءات اإلسرائيلية حول
الثقافة الفلسطينية والفن الفلسطيني ،كونه أحد أبرز الفنانين الفلسطينيين في مجال الفن التشكيلي ،وخاصة
فيما يتعلق باأليقونات التي بدأ معھا مسيرته الفنية.
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وشدد بسيسو على أن لمعرض "العودة إلى القدس" دالالت معنوية وسياسية ذات عالقة بمركزية القدس
في الفعل الثقافي الفلسطيني عبر التاريخ ،مضيفا إنه من المھم جداً في الثقافة الفلسطينية الوطنية العودة
إلى القدس كمسار وطني ذي دالالت متعددة ،خاصة أن النكبة وحرب العام  1967تسببت في تشتيت
الوجود الفلسطيني فيھا ،لكن ھذا المعرض بما يحمله من رمزيات على مستوى االسم ،وصاحب اللوحات
وتاريخه في المدينة المقدسة ،ينتصر لعاصمة دولة فلسطين.
وأكد وزير الثقافة أن العودة إلى القدس ،ولو عبر بوابة الثقافة والفن واإلبداع عامة ،تشكل جزءاً من
عودة فعلية تبدأ من استعادة الوجود الفلسطيني في القدس عبر ھكذا معارض ،واستعادة ذاكرتنا التي
يسعى االحتالل إلى نھبھا ،باتجاه العودة الكاملة ،والتي ھي حق لشعبنا ،وال يمكن أن تسقط بأي شكل من
األشكال ،عبر التقادم أو عبر أية مشاريع سياسية مھما كانت.
ولفت بسيسو إلى أن معرض صايغ عبارة عن مزيج من الفن والثقافة والذاكرة ،موجھا ً شكره لكل من
ساھم في إقامة ھذا المعرض ،وإنجاحه ،ليخرج المعرض على ھذه الشاكلة ،بما يحمله من أيقونات فنية،
ليساھم ،عالوة على دالالته ورمزياته ،بإثراء المشھد الثقافي الفلسطيني ،مشدداً على أھمية انطالقة
المعرض في القدس ،ثم رام ﷲ ،ليواصل رحلته في مدن أخرى.
من جھته ،تحدث قيّم المعرض جورج األعمى ،عن حكاية المعرض الذي ھو األول لصايغ الراحل قبل
النكبة بست سنوات ،وعن جمع اللوحات ،والمزاوجة ما بين األعمال الفنية لصايغ ،وسيرته الذاتية وسيرة
من حفظ أعماله من الفنان المقتني الشھيد فرح حنا زخريا ،ومن بعده ابنه رجائي الذي قدم بدوره أيضا ً
روايته عن حكاية لوحات صايغ التي نجت من االغتيال أكثر من مرة ،وعمل على حمايتھا ،بوصية من
والدته ،نقلتھا عن والده الذي استشھد في العام  ،1967حين كان زخريا االبن في السادسة من عمره.
وفي نھاية القرن التاسع عشر ،عرف نيقوال صايغ ) (1942 – 1863كأيقونوغرافي ورسام ،كما عرف
بتبنيه ألسلوب المدرسة المقدسية ،حيث من المرجح أنه درس فن األيقونات البيزنطية في الكنيسة
االرثوذكسية.

التربية :فتوى تحريم المنھاج اإلسرائيلي بالقدس قائمة وتحريف المنھاج الفلسطيني جريمة تزوير
القدس عاصمة فلسطين /رام ﷲ  2018-2-27وفا
أدانت وزارة التربية والتعليم العالي إقدام بلدية االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس على تحريف المنھاج
الفلسطيني واصفة ھذا الفعل؛ بجريمة تزوير بشعة.
وأكدت التربية أن الفتوى الصادرة عن دار اإلفتاء الفلسطينية ،بتاريخ  2017/9/20بخصوص تحريم
تدريس المنھاج اإلسرائيلي في المدارس الفلسطينية المقدسية؛ ما تزال قائمة حتى اليوم.
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وفي ھذا السياق ،أكدت الوزارة أنھا ستفشل جميع المحاوالت والسياسات الرامية إلى تحريف المناھج
وتشويھھا والتصدي للممارسات المجحفة بحق التعليم المقدسي ،وإفشال المخططات العنصرية التي
تستھدف احتالل الوعي الجمعي واستھداف الرواية التاريخية الفلسطينية.
وأھاب وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم ،بكافة الغيورين على التعليم المقدسي التصدي لھذه
الخطوات الخبيثة والوقوف في صف وزارة التربية التي تدافع عن التعليم في القدس وتبذل قصارى
جھدھا من أجل حمايته؛ خاصة في ظل المعاناة التي تمر بھا المدارس وابتزازھا؛ بغية تطبيق المنھاج
اإلسرائيلي.
ولفت صيدم إلى أن تزوير وتشويه المناھج الوطنية في القدس عبر حذف بعض الدروس والصور
والتالعب بالمضامين يكشف مجدداً عن نية سلطات االحتالل ومحاوالتھا الھادفة إلى سلخ األجيال
الصاعدة عن تاريخھا وثقافتھا الوطنية ،مشدداً على أن الوزارة ستواصل حث الخطى من أجل فضح ھذه
األفعال عبر القنوات السياسية والدبلوماسية واإلعالمية؛ كونھا تخالف المواثيق واألعراف والقوانين
الدولية.
يشار إلى أن الفتوى التي أصدرھا مفتي القدس والديار المقدسة الشيخ محمد حسين كانت قد نصت على
أن" :تدريس المنھاج اإلسرائيلي في المدارس الفلسطينية ينطوي على محاذير ومفاسد جمة ،فال يجوز
القبول بتطبيقه في مدارسنا عوضا ً عن المنھاج الفلسطيني المعتمد".
وفي سياق متصل ،وجه الوزير صيدم رسالة لمدير مكتب اليونسكو في فلسطين لودفيكو كالبي ،تضمنت
اإلشارة إلى الھجمة اإلسرائيلية المتصاعدة ضد التعليم في القدس؛ عبر استھداف المناھج ،وغيرھا من
الممارسات والتحديات التي يواجھھا التعليم ،ودعوة اليونسكو إلى اتخاذ دور فاعل بھذا الخصوص.

االحتالل يج ّمد قرار فرض الضرائب على كنائس القدس
القدس  2018-2-27وفا
قرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياھو ،ورئيس بلدية االحتالل في القدس نير بركات ،تجميد
قرار فرض الضريبة العقارية )األرنونا( على الكنائس واألمالك الكنسية في القدس ،وتشكيل فريق فني
للتباحث في مسار جديد لفرض الضرائب العقارية "ارنونا" على الكنائس المقدسية.
وأوضح بيان صدر عن مكتب نتنياھو ،مساء اليوم الثالثاء" ،أن نتنياھو وبركات اتفقا على أن فريقا مھنيا
برئاسة الوزير ھانيغبي ،من بينھم ممثلين عن وزارات المالية والشؤون الخارجية والداخلية ،وبلدية
القدس ،سيعملون على ايجاد حل لمسألة ضرائب البلدية )التي ال تنطبق على دور العبادة( ،وسيتفاوض
الفريق مع ممثلي الكنائس لحل ھذه القضية .وأنه نتيجة لذلك ،تعلق بلدية القدس إجراءات التحصيل التي
اتخذتھا في األسابيع األخيرة".
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وعقب عضو اللجنة التنفيذية ،رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس حنا عميرة لــ"وفا" ،على ذلك
بالقول ،لقد أثمر موقف رؤساء الكنائس وإغالق كنيسة القيامة في وقف الھجمة مؤقتا باعتبار أن القرار
بانتظار نتائج لجنة شكلھا رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،مؤكدا انه ال حل في ھذا الملف إال بتراجع االحتالل
بشكل كامل عن قراره غير القانوني بحق أوقاف الكنائس.

احتفاالت تعم أحياء القدس القديمة ابتھاجا ً بتراجع االحتالل عن قرار فرض الضرائب على كنائسھا
القدس عاصمة دولة فلسطين /القدس  2018-02-27وفا
احتشد المئات من أبناء شعبنا للمشاركة في مسيرات جماھيرية جابت أحياء مدينة القدس المحتلة ،وتحديدا
في أزقة البلدة القديمة القريبة من كنيسة القيامة ،ابتھاجا بتراجع االحتالل عن قراره فرض ضرائب على
أمالك الكنائس.
وھتف المئات من أبناء شعبنا في المسيرات ،منددين بالھجمة التي يشنھا االحتالل ضد أمالك الكنائس
المختلفة الموجدة في القدس القديمة ومحيطھا ،وكذلك ضد وضع اليد وتجميد أرصدة تلك الكنائس
الموجودة لدى المصارف اإلسرائيلية.
وكان رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياھو ورئيس بلدية االحتالل بالقدس قد أعلنا مساء اليوم ،تجميد
قرار فرض ضرائب على أمالك الكنائس المسيحية في القدس المحتلة ،بعد احتجاجات في مختلف أرجاء
العالم كان في القدس أبرزھا وتمثلت في أغالق أبواب كنيسة القيامة ،منذ صباح األحد الماضي.

"التھويد" يصل عتبات قيامة اليسوع
القدس  2018-2-27وفا– جيفارا سمارة
يظھر مقطع فيديو دموع سائحة فلبينية ،ووجوم وجوه لسياح من جنسيات عدة ،وھم يشاركون
الفلسطينيين من أھل البالد حزنھم عند باب كنيسة القيامة بالقدس المحتلة الموصد.
دموع اعادت رسم ذات المشھد في ذات الموقع الذي يعتقد أن النبي عيسى عليه السالم صلب فيه ،بعد أن
قدمه رؤساء كھنة اليھود للحاكم الروماني ليقتله بتھمة أنه يحرض الشعب على قيصر.
باب الكنيسة االقدس عند المسيحيين ،اغلقه زعماء كنائس "حتى إشعار آخر" قبل يومين ،احتجاجا على
خرق االحتالل االسرائيلي لكافة االتفاقيات القائمة وااللتزامات الدولية التي تضمن حقوق الكنائس
وامتيازاتھا ،وتحذيرا من تمرير مشروع االحتالل الخاص بفرض الضرائب على الكنائس في القدس،
والذي من الممكن أن يتم من خالله مصادرة أراضي الكنائس في المدينة.
ذر للرماد في العيون:
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ويقول األمين العام للھيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى ،إن العقارات التجارية
التي يحاول االحتالل التھويل من أمرھا ھي عقارات واستثمارات للكنيسة تمول نفقات الكنيسة نفسھا من:
ترميم لدور العبادة ،ونفقات رجال الدين من مأكل وملبس وخالفه ،وتمول المستشفيات والعيادات التي
تقدم خدماتھا الطبية ألبناء شعبنا ،والمدارس التي تقدم خدماتھا التعليمية لكافة ابناء شعبنا ،وھذه النفقات
والمصروفات الھائلة ال يوجد أي جھة أو دولة تمولھا ،فالكنيسة تعتمد على ما تملك من عقارات لسد ھذه
االحتياجات.
خرق للقانون
ويشير إلى أن قانون االحتالل الناشئ عن الحرب ال يعطي الحق للمحتل باستغالل االقليم المحتل ھذا في
القانون الدولي ،اضافة الى أنه خرق لـ"ستاتيكو" العثماني القائم منذ عام  ،1825والقاضي بعدم فرض أي
ضرائب على دور العبادة واوقافھا.
محاولة السرقة واالحتيال مرتين
ويضيف عيسى ،االحتالل يطمع بممتلكات كنسية أو جرت ابان الحكم العثماني في فلسطين ،لجھات
يھودية وھو أمر طبيعي آنذاك ،حيث كان اليھود رعايا في ھذه المنطقة شأنھم شأن أي طائفة اخرى،
ولكن ومع انكشاف المخططات الصھيونية تبين الحقا أن ھذه الجھات )التي استأجرت( تواطأت مع
االحتالل االسرائيلي عقب نكبة عام  ،1948واستمر االيجار وفق عقود قانونية ،واآلن ومع قرب موعد
انتھاء ھذه العقود يحاول االحتالل سرقة ھذه االراضي وفق مسميات مختلفة.
ضرائب بالماليين ستفرض على الكنائس تماشيا مع قرار ترمب
ويوضح عيسى أن ھذه الخطوة االستعمارية ،تأتي تماشيا مع قرار ترمب باالعتراف بالقدس المحتلة
عاصمة للكيان االسرائيلي ،وھي محاولة لفرض ضرائب بالماليين ،فمثال المطلوب كضرائب من
الفرانسيسكان  177مليون دوالر ،والروم األرثوذوكس  12مليون دوالر ،والروم الالتين  12مليون
شيقل ،واالرمن  2مليون شيقل ،والكنيسة االنجليزية االسقفية  7.2مليون شيقل ،اضافة الى ما ھو مطلوب
من باقي الطوائف الـ 13االخرى من اقباط واثيوبيين وموارنة.
سيف الضرائب سالح للتھجير
ويقول حنا :الواضح أن اسرائيل تستھدف تحويل الصراع الى اسالمي -يھودي بعد اخراج المسيحيين
ليس من القدس وفلسطين فقط ،بل من كل المنطقة ،وھذا ما يفسر سر ارتباط التنظيمات االرھابية التي
تتستر بالدين االسالمي السمح وھو منھا براء ،وخالفا لعقود طويلة من التعايش االسالمي المسيحي في
أرض المسيح والذي تجلى في العھدة العمرية وبعدھا.
ويتابع :االنخفاض المستمر في اعداد المسيحيين في المنطقة جراء استھداف ھذه التنظيمات للكنائس في
المنطقة ،يأتي بدعم اسرائيل العسكري ،والتمويل ،وحتى تقديم خدمات عالج ،وھذا االمر واضح جدا في
العقيدة الصھيونية التي تتجلى في فكر وممارسة منظمة "الھافا" اليھودية االرھابية في كيان االحتالل،
التي تستھدف ھدم الكنائس وطرد كل المسيحيين من األرض المقدسة.
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يذكر أنه في عام  ،1990أغلقت المواقع المسيحية بما فيھا كنيسة القيامة احتجاجا على استيالء مستوطنين
إسرائيليين على منطقة قريبة من الكنيسة ،في القدس المحتلة.
وحينھا ،أغلقت الكنيسة أبوابھا لمدة  48ساعة ،احتجاجا على احتالل أعضاء من الجمعية االستيطانية
"عطيرت كوھنيم" مبنى الضيافة في دير "مار يوحنا" المقابل لكنيسة القيامة ،وھو ملك لبطريركية الروم
األرثوذكس ،بعد مضي أسبوعين على احتالل المبنى وفشل كل مساعي خروجھم منه.

أكثر من مائة مستوطن يقتحمون "األقصى"
القدس عاصمة فلسطين  2018-2-27وفا
اقتحم نحو مائة مستوطن من غالة المتطرفين ،معظمھم بلباسھم التلمودي التقليدي ،اليوم الثالثاء ،باحات
المسجد األقصى المبارك ،من جھة باب المغاربة بحراسات معززة ومشددة من قوات االحتالل الخاصة.
ونفذ المستوطنون جوالت استفزازية في المسجد ،وسط محاوالت متكررة إلقامة طقوس وشعائر يھودية
في المسجد المبارك.
في السياق ذاته ،دعت جماعات الھيكل المزعوم أنصارھا الى المشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد
االقصى يوم غد وبعد غد ،لمناسبة عيد البوريم اليھودي "المساخر".

"الخارجية والمغتربين" :إعالن ترمب شجع االحتالل لإلسراع بتھويد القدس وضم المناطق المصنفة
"ج" كأمر واقع
القدس عاصمة فلسطين /رام ﷲ  2018-2-27وفا
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين ،الحرب التھويدية الشاملة التي تشنھا سلطات االحتالل اإلسرائيلي
على القدس الشرقية المحتلة وبلدتھا التاريخية القديمة والمناطق المصنفة "ج" ،وعربدات المستوطنين
واستيالءھم على مساحات واسعة من أراضي قرية مادما بالقرب من نابلس ،ومواصلة تجريف مساحات
فلسطينية واسعة في ظھر المالح ومحيط بؤرة اإلرھاب االستيطانية "يتسھار".
كما أدانت الوزارة في بيان لھا ،اليوم الثالثاء ،الھجمة االستيطانية البشعة التي تتعرض لھا األغوار
الفلسطينية ،والتي كان آخرھا إقدام المستوطنين على إقامة ثالثة مواقع استيطانية عشوائية في تلك
المنطقة ،ومخططات الحكومة اإلسرائيلية الھادفة إلى تھويد البلدة القديمة في القدس وتغيير مالمحھا ،بما
في ذلك المخطط السياحي االستيطاني الذي تشرف على تنفيذه جمعية "العاد" االستيطانية المسؤولة عن
عمليات تھويد البلدة القديمة ،والقاضي بإقامة أطول خط )أوميجا( للتزلج الھوائي في القدس الشرقية ،علما
أن ھذا المخطط سيغير من وجه المدينة التاريخي ،وسيضر بالمنظر الطبيعي العام ،إضافة إلى العدوان
اإلسرائيلي المتواصل على الكنيسة واستھدافھا من خالل فرض الضرائب عليھا.
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وأكدت الوزارة أن الحكومة اإلسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياھو تواصل استخفافھا واستھتارھا باإلجماع
الدولي الرافض لإلعالن األميركي الخاص بالقدس ونقل السفارة ،والذي يحذر من تداعيات المخططات
اإلسرائيلية على مستقبل عملية السالم وحل الدولتين ،ما يستدعي من األمم المتحدة ومؤسساتھا وفي
مقدمتھا مجلس األمن الدولي تغيير طريقة تعاطيھا مع سلطات االحتالل بما ينسجم مع قراراتھا ذات
الصلة ،واتخاذ تدابير عملية كفيلة بوضع حد لالحتالل وانتھاكاته الجسيمة للقانون الدولي وللشرعية
الدولية وقراراتھا.
وتابعت" :ذلك يتطلب أيضا حراكا سياسيا فاعال وضاغطا من الدول كافة ،خاصة الدول التي تدعي
الحرص على حل الدولتين ومبادئ حقوق اإلنسان ،بما يساھم في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة
بالحالة في فلسطين ،ويوقف سياسة الكيل بمكيالين بالتعامل الدولي مع قضايا اإلقليم".
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين :إن عدم محاسبة ومعاقبة إسرائيل كدولة احتالل على انتھاكاتھا
وجرائمھا يشجعھا على التمادي في التمرد على النظام الدولي وشرعياته واالستخفاف بقراراته.

االحتالل يھدم محطات وقود ومنشآت زراعية في حزما شرق القدس
رام ﷲ  -دنيا الوطن2018/2/28 -
ھدمت جرافات تابعة لسلطات االحتالل اإلسرائيلي ،ترافقھا قوة عسكرية ،في ساعة مبكرة من صباح
اليوم األربعاء ،أسواراً استنادية ،ومنشآت زراعية ،ومحطات تعبئة وقود في بلدة حزما شمال شرق
القدس المحتلة ،بحجة عدم الترخيص.
وتزامنت عملية الھدم ،مع الحصار العسكري المشدد ،الذي تفرضه سلطات االحتالل على البلدة منذ أكثر
من ثالثة أسابيع ،في إطار سياسة العقاب الجماعي ،التي ينتھجھا االحتالل بحق السكان في البلدة.

حي ھادئ بالقدس سيحتضن مقر السفارة األميركية
الجزيرة2018/2/27 -
كشف تقرير صحفي أن السفارة األميركية في إسرائيل التي من المنتظر أن تنتقل من تل أبيب
إلى القدس في مايو/أيار المقبل ،سيكون مقرھا في أحد األحياء الھادئة في المدينة المقدسة.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن السفارة ستحل مؤقتا في مجمع القنصلية األميركية المحصن بحي
أرنونا "الھادئ" لحين تشييد مبنى خاص بھا.
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ويقع مقر القنصلية الذي سيحتضن السفارة في منطقة منخفضة شديدة االنحدار على شارع سكني يتسم
بھدوء الحركة يبعد كيلومترات قليلة من المدينة القديمة .ويصعب رؤية القنصلية بشكل كامل من الشارع
حيث ال يبدو منھا سوى علم أميركي كبير يرفرف من سطح المبنى.
ونوھت الصحيفة إلى أن المسؤولين بالبيت األبيض كانوا قد ذكروا أواخر العام الماضي أن نقل السفارة
إلى القدس ربما يستغرق سنوات .وبعد شھر من ذلك ،قال مايك بنس نائب الرئيس األميركي في خطابه
أمام الكنيست( البرلمان( اإلسرائيلي إن السفارة ستنتقل إلى مقرھا الجديد بالمدينة المقدسة بنھاية .2019
وفجأة ،أعلن البيت األبيض الجمعة الماضي أن السفارة ستُفتتح مؤقتا في  14مايو/أيار الذي يصادف
الذكرى السبعين إلعالن قيام دولة إسرائيل .وكخطوة أولى ،ستخصص القنصلية بعض المكاتب
للسفير ديفد فريدمان وكتيبة موظفيه الصغيرة.
وبنھاية العام المقبل ،سيجري توسيع المجمع إلضافة ملحق مؤقت للسفارة .ومن المتوقع أن يتنقل فريدمان
بين منزله على ساحل البحر في ھرتزليا شمال تل أبيب ومكان عمله الجديد لحين العثور على مسكن آمن
له في القدس.
ويجري حاليا البحث عن موقع دائم لبناء السفارة عليه ،وإلى ذلك الحين ستبقى البعثة الدبلوماسية
األميركية في حي أرنونا.
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن مجمع أرنونا يقع في منطقة وسط بين القدس الغربية التي يغلب عليھا
اليھود والقدس الشرقية.
وينتاب بعض سكان أرنونا القلق من وجود السفارة األميركية في منطقتھم خوفا مما قد تسببه من إرباك.
ويقول مايكل فريشر ،وھو مدرب قيادة سيارات ظل يؤدي عمله بالحي قرابة عشرين عاما ،إن وجود
السفارة "ليس باألمر الجيد لنا .فقد تزعجنا ألن الطرقات ربما تُغلق" من حين آلخر.
ويتفق معه زميله في المھنة أوفاديا تامر الذي زعم أن ال أحد سوى رئيس الوزراء بنيامين نتنياھو الغارق
في فضائح فساد قيد التحقيق ،سيستفيد من نقل السفارة األميركية ألن ھذه الخطوة سترفع من قدره سياسيا.

الرئاسة :المطلوب إلغاء اإلجراءات بحق األماكن المقدسة وليس تعليقھا
القدس عاصمة فلسطين -رام ﷲ -وفا2018/2/27 -
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن القرار اإلسرائيلي بتجميد الضرائب على األمالك
الكنسية في مدينة القدس المحتلة غير كاف ،داعيا إلى إلغاء كافة اإلجراءات المتخذة بحق المقدسات
المسيحية واإلسالمية في المدينة المقدسة.
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وأضاف أبو ردينة ،في بيان صحفي صادر عن الرئاسة مساء اليوم الثالثاء ،أن المطلوب فلسطينيا ودوليا
ھو الحفاظ على الوضع القائم القانوني والتاريخي لألماكن المقدسة ،وعدم المساس بھا بأي شكل من
األشكال باعتباره مخالفا لكل االتفاقيات الدولية بھذا الخصوص.
واعتبر أن القرار اإلسرائيلي ھو محاولة للتحايل على الضغوط الدولية الساعية لمنع المساس بالوضع
القائم لألماكن الدينية في القدس ،من خالل تعليق القرار الجائر بحق الكنائس ،ما يستدعي استمرار
الجھود المبذولة إللغاء القرار بشكل كامل ،وليس فقط تجميده.
وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة أن القدس الشرقية بمقدساتھا المسيحية واإلسالمية ھي جزء من
األراضي الفلسطينية المحتلة عام  ،1967وفق قرارات الشرعية الدولية ،واإلجماع الدولي ،ما يؤكد أن
كل اإلجراءات اإلسرائيلية بحقھا غير شرعية وباطلة ،ومخالفة لكل المواثيق والشرائع الدولية.
وختم أبو ردينة تصريحه بالقول ،إن اإلجراءات اإلسرائيلية االستفزازية لن تؤدي سوى إلى استمرار
التوتر وعدم االستقرار ،مؤكدا أنھا ستنعكس سلبا على المسار السياسي ومستقبل العالقة مع إسرائيل،
األمر الذي يمثل تھديدا طويل المدى على مجمل األحداث.

قوات أمريكية تسير في شوارع القدس
موقع مدينة القدس2018/2/27 -
فوجئ المواطنون بمشاھدة آليات وناقالت تابعة للجيش األمريكي في شوراع مدينة القدس ،وھي في
طريقھا إلى الجنوب ،بھدف المشاركة في المناورات العسكرية المشتركة الضخمة والتي ستبدأ في الرابع
من مارس -آذار المقبل وتستمر لمدة أسبوعين.
ووصل أكثر من  2500ضابط وجندي من أفراد القيادة العسكرية األمريكية في أوروبا إلى "إسرائيل"،
استعدادا إلجراء المناورات العسكرية التي يطلق عليھا "جنيفر كوبرا" مع قوات الدفاع الجوي
"اإلسرائيلي".
ويشارك في المناورة  2000جندي من سالح الجو الصھيوني ،وتتضمن مناورات حية ،إال أن أغلبھا
ستجرى بطريقة المحاكاة على أجھزة الحاسب اآللي.
وكانت القوات األمريكية ،نشرت في وقت سابق أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ في جميع أنحاء
"إسرائيل" ،قبيل بدء المناورات العسكرية التي تجرى كل عامين ،ومنھا أنظمة "باتريوت" المضادة
للصواريخ.
وتحاكي المناورات سيناريو تنتشر فيه القوات األمريكية لمساندة قوات الدفاع الجوي للجيش االحتالل،
ويشنان معا سيناريوھات متعددة لتھديدات قصف صاروخي في مناطق مختلفة ،تتضمن مواجھة ھجمات

Palestine - Ramallah  174,  2421080,2420901
فلسطين  -رام ﷲ 2420901 ،2421080 : ،174 
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com
فاكس  ،2420902البريد اإللكتروني PNCECS@Palnet.com :
PNCECS2011@gmail.com
PNCECS2011@gmail.com
Web site :http://www.pncecs.plo.ps

State Of Palestine
Palestinian Liberation
Organization
Palestinian National Commission
For
Education, Culture & Science

< <°ŞŠ×Ê<í{{{{Öæ
<†{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<<

2018  ﻓﺑراﻳر28  اﻷرﺑﻌﺎء: اﻟﺗﺎرﻳﺦ

الطائرات الحربية والطائرات بدون طيار والقصف الصاروخي الكثيف من جبھات متعددة والصواريخ
.الموجھة بدقة
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