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


"شؤون المفاوضات" تنظم جولة ميدانية في القدس المحتلة.



األردن يدين تنظيم "تدريب قرابين الفصح" جنوبي المسجد األقصى.



االحتالل يخطر بھدم منازل في سلوان بالقدس.



االحتالل يُمدّد اعتقال طفل مقدسي جريح.



االتحاد البرلماني الدولي يرفض بلغة حازمة قرار ترمب بشأن القدس ويعتبره
الغيا ً وباطالً.



عاصمتُنا".
القدس
الخليل :اختتام فعاليات أيام البوليتكنك تحت شعار "
ُ
ِ



مجلس الوزراء :إجراءات االحتالل ومستوطنيه بحق األقصى تنذر بأسوأ
العواقب.



"الھيئة اإلسالمية العليا" :األقصى لن يخضع ألي محكمة وال عالقة لغير
المسلمين به.
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رام ﷲ :افتتاح المعرض الفني "من العالم إلى القدس".



القدس :قوات االحتالل تداھم العيسوية وتشدد من إجراءاتھا.



أكثر من  100مستوطن وعنصر مخابرات يقتحمون باحات األقصى.



وفد سنغالي برفقة مستوطنين يقتحمون األقصى.



ترامب لن يحضر مراسم افتتاح السفارة في القدس.



عامر خليل ..مقدسي عشق المسرح وأبدع فيه.



وزير الخارجية المغربي :القدس جزء منا كعرب ومسلمين.



القدس :االحتالل يعيد اعتقال والدة الشھيد شماسنة وشقيقتيه.



عقد بركات :من ربح ومن خسر في القدس.
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"شؤون المفاوضات" تنظم جولة ميدانية في القدس المحتلة
القدس عاصمة فلسطين /رام ﷲ  2018-3-27وفا
نظمت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الثالثاء ،جولة ميدانية في البلدة
القديمة من مدينة القدس المحتلة ،بمناسبة عيد الفصح المجيد الذي يتزامن االحتفال به ھذا العام مع مرور
 70عاما ً على النكبة ،و 51عاما ً على االحتالل العسكري لفلسطين.
وشارك في الجولة شخصيات دينية وممثلين عن المجتمع المدني ،رافقھم خاللھا وفد صحافي دولي من
أھم المؤسسات ووسائل االعالم الدولية والمحلية ،بھدف اطالعھم عن كثب على أثر سياسات االحتالل
على الوجود المسيحي في القدس ،وعلى زمرة المعيقات التي تحول دون وصول الفلسطينيين المسيحيين
من كافة أنحاء فلسطين الى مدينتھم المقدسة ،وخصوصا ً خالل فترة عيد الفصح.
وبدأت الجولة من فندق االمبريال القريب من باب الخليل ،المدخل الرئيسي للبلدة القديمة حيث تحدث
السيد وليد الدجاني الذي يملك حقوق استئجار الفندق من البطريركية األرثوذوكسية عن محاوالت
الجمعيات االستيطانية الحثيثة ،وعلى رأسھا جمعية "عطيرت كوھانيم" لبسط سيطرتھا على ھذا العقار
ضمن خطة ممنھجة لالستيالء على كافة الممتلكات الكنسية وتسريبھا للمستوطنين.
وشدد دجاني على ان شعبنا لن يرضخ للسياسيات االسرائيلية التھويدية للقدس ،وسيبقى يدافع مع أبناءه
عن ھذا العقار لكي ال يقع في قبضة المستوطنين.
من جھته قدم مستشار السياسات في الدائرة فؤاد الحالق ،عرضا ً مفصالً حول سياسات االحتالل بعد
ضمھا للقدس واالستيالء عليھا ،والتي ھدفت بمجملھا الى الحفاظ على أغلبية يھودية ،وتصفية الوجود
الفلسطيني لصالح بناء وتوسيع المستوطنات فضالً عن فصل القدس الشرقية عن باقي فلسطين المحتلة.
وقال" :لم تكتف اسرائيل بمصادرة األراضي في القدس وبناء المستوطنات والمشاريع االستيطانية غير
القانونية ،بل ما تزال تقوم بتضييق الخناق على المقدسيين ،وذلك باتخاذ عدة اجراءات تعسفية بحقھم ،مثل
سحب ھوياتھم وھدم منازلھم ،والتعدي على المقدسات االسالمية والمسيحية ومحاولة تغيير الوضع القائم
فيھا بھدف تھجيرھم قسريا ً".
كما شرح مدير مركز القدس للعالقات الكنسية يوسف ضاھر ،قيام إسرائيل بتصعيد عدوانھا على القدس
ومقدساتھا عندما اتخذت قرارا بفرض الضرائب على الكنائس ومحاولتھا إقرار قانون يتيح مصادرة
امالكھا .وقال "إن قرار ترمب األخير بشأن القدس شجع سلطات االحتالل االسرائيلي على اتخاذ المزيد
من االجراءات المعادية للوجود المسيحي في القدس ،مما اضطر رؤساء الكنائس الى إغالق كنيسة القيامة
لمدة ثالثة أيام احتجاجا ً على ذلك حتى أن تراجع االسرائيليون عن سياساتھم" .
ومن جھته ،شرح رئيس التجمع السياحي المقدسي رائد سعادة ،المعيقات التي تواجه قطاع السياحة في
القدس ،وخاصة أصحاب الفنادق ،مشيراً إلى أنه تم اغالق ما ال يقل عن خمسين بالمئة من الفنادق في
القدس منذ عام  ،2000بينما أغلقت حوالي  %30من المحال التجارية في البلدة القديمة .وأضاف" :ان
السياحة في فلسطين ھي المحرك الرئيسي للنمو االقتصادي ،كما انھا ترتبط بشكل وثيق بثقافتنا وھوتنا
الوطنية ،ومنذ االحتالل االسرائيلي للقدس وعزلھا عن باقي الضفة المحتلة ال تستطيع االسواق المحلية
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الوصول للمدينة واالستثمار فيھا ،وبالتالي اصبحت القدس الشرقية مھمشة مما دفع بالعديد من رجال
األعمال لنقل مشاريعھم التجارية الى خارج المدينة ،أضف الى ذلك صعوبات التنقل بين القدس وباقي
مدن الضفة بسبب انتشار الحواجز العسكرية".
ثم توجه الوفد إلى كنسية القيامة ،وخالل الطريق عرجت المديرة السابقة لمؤسسة كايروس فلسطين
والناشطة المجتمعية ،السيدة نورا كارمي ،على بعض مراحل طريق اآلالم وارتباطھا الوثيق بالنكبة
وذكرى االحتالل ومواصلة معاناة الشعب الفلسطيني بسبب استمرار االحتالل .وقالت "إن طريق اآلالم
متواصل منذ النكبة الى ذكرى االحتالل في  ،1967فاالحتالل يواصل سلب حرية شعبنا وحقوقه
المشروعة ،فبينما تسمح اسرائيل ألي يھودي كان بالعودة الى فلسطين والمطالبة باستعادة الممتلكات التي
يدعي حيازتھا قبل عام  ،1948ترفض إسرائيل عودة أي فلسطيني شرّد قسراً من وطنه والمطالبة
باسترداد ما كان يملكه".
وفي ختام الجولة تطرق أمين سر البطريركية الالتينية في القدس األب ابراھيم شوملي ،الى العراقيل التي
يفرضھا االحتالل االسرائيلي على وصول المصلين المسيحيين الى مدينتھم المقدسة ،وخاصة خالل عيد
الفصح المجيد ،رافضا ً التعاطي مع ما يسمى "بنظام التصاريح .وقال "القدس ھي أم كل الديانات ويجب
أن تكون مفتوحة للجميع دون تمييز أو تفرقة ،ومن حق جميع ابناء شعبنا الصالة في القدس ،إال أن
إسرائيل ما تزال تنتھك ھذا الحق .ولألسف لن يتمكن أبناؤنا في غزة من المشاركة ھذا العام باحتفاالت
العيد كون سلطات االحتالل رفضت اعطاء التصاريح أليا منھم ،وان سياسات االحتالل تلك بال أدنى شك
تھدد الوجود المسيحي في المدينة".
يذكر أن دائرة شؤون المفاوضات قد وزعت ملخصا ً إعالميا ً للدبلوماسيين والصحافة الدولية بعنوان
"سبعون عاما ً على النكبة :أثر السياسات االسرائيلية على احتفاالت عيد الفصح المجيد".

األردن يدين تنظيم "تدريب قرابين الفصح" جنوبي المسجد األقصى
 -ويرفض قراراً قضائيا ً إسرائيليا ً يسمح بصالة اليھود خارج أبواب الحرم القدسي الشريف

القدس عاصمة فلسطين /عمان  2018-3-27وفا
أدان وزير الدولة لشؤون اإلعالم ،الناطق الرسمي باسم الحكومة األردنية محمد المومني ،تنظيم ما يُسمي
باحتفال "تدريب قرابين الفصح" في منطقة القصور األموية جنوبي المسجد األقصى المبارك مساء أمس،
األمر الذي يحدث ألول مرة منذ عام .1967
وح ّمل المومني ،وفق ما ذكرته وكالة "بترا" ،اليوم الثالثاء ،الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية عن مثل ھذه
الممارسات االستفزازية المرفوضة التي تقوم بھا جھات متطرفة إسرائيلية ذات أھداف وغايات معروفة.
وأضاف أن على إسرائيل ،كقوة قائمة باالحتالل ،االلتزام بمسؤولياتھا بموجب القانون الدولي والقانون
اإلنساني الدولي إزاء سالمة المسجد األقصى المبارك وحرمته ،وكذلك الحال إزاء جميع األمالك الوقفية
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في القدس ،ومنھا منطقة القصور األموية المالصقة للسور الجنوبي للمسجد ،وھي أرض وقفية تقع ضمن
المسؤوليات القانونية إلدارة أوقاف القدس والمسجد األقصى المبارك.
وطالب المومني الحكومة اإلسرائيلية بالوقف الفوري لمثل ھذه الممارسات التي تمس بمشاعر المسلمين
في كل مكان ،وتؤدي إلثارة النعرات الدينية وتصب في النھاية لمصلحة الفكر واألجندات المتطرفة في
المنطقة.
من جھة أخرى ،عبّر المومني عن رفض الحكومة األردنية المطلق للقرار الصادر عن إحدى محاكم
االحتالل في القدس والقاضي بالسماح بصالة اليھود خارج أبواب الحرم القدسي الشريف ،مؤكدا عدم
اعتراف المملكة بوالية أو اختصاص المحاكم اإلسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة ،التي تخضع ألحكام
القانون الدولي.
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين األردنية أرسلت اليوم مذكرة احتجاج دبلوماسية إلى وزارة
الخارجية اإلسرائيلية على تنظيم الحفل المذكور مساء أمس ،طالبت من خاللھا إسرائيل ،كقوة قائمة
باالحتالل ،التوقف الفوري عن مثل ھذه الممارسات االستفزازية ،وح ّملتھا المسؤولية إزاء سالمة المسجد
األقصى المبارك وحرمته وجميع األمالك الوقفية في القدس ،كما عبرت عن رفض المملكة المطلق
للقرار الصادر عن إحدى محاكم االحتالل في القدس بخصوص السماح بصالة اليھود خارج أبواب الحرم
القدسي الشريف.

االحتالل يخطر بھدم منازل في سلوان بالقدس
القدس عاصمة فلسطين /القدس  2018-3-27وفا
أخطرت بلدية االحتالل في القدس ،اليوم الثالثاء ،بھدم عدد من المنازل في بلدة سلوان جنوب المسجد
االقصى المبارك.
وقال مراسلنا ،إن طواقم تابعة لبلدة االحتالل في القدس ،تحرسھا قوة عسكرية ،و ّزعت دفعة جديدة من
اخطارات الھدم لمنازل مواطنين في بلدة سلوان بحجة البناء بدون ترخيص.
وكانت سلطات االحتالل قد أجبرت في الثامن عشر من الشھر الجاري ،عائلة المواطن المقدسي إسحق
الشويكي ،بھدم منزلھا في حي العباسية ببلدة سلوان ،بضغط من بلدية االحتالل في القدس ،لذريعة البناء
غير المرخص.
كما ھدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل اإلسرائيلي في القدس ،في السادس من نفس الشھر ،مغسلة
مركبات ،انفس الذريعة.
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االحتالل يُمدّد اعتقال طفل مقدسي جريح
القدس عاصمة فلسطين  2018-3-27وفا
مددت محكمة االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم الثالثاء ،اعتقال الطفل المقدسي الجريح أسد الدين أبو الھوى
) 14عاما( ،من سكان حي الطور ،جبل الزيتون ،ال ُمطل على القدس القديمة ،إلى يوم الخميس المقبل.
وسمحت المحكمة لذوي الطفل أبو الھوى بزيارته والبقاء عنده في المستشفى ،حيث يتلقى العالج جراء
إصابته بحروق شديدة في جسمه خاصة في منطقة الظھر واليد ،بعد تقديم محاميه خلدون نجم استئنافا
للقاضي.
يُذكر أن قوات االحتالل اعتقلت الطفل أبو الھوى قبل عدة أيام من داخل مستشفى المقاصد في القدس،
أثناء تلقيه العالج.

االتحاد البرلماني الدولي يرفض بلغة حازمة قرار ترمب بشأن القدس ويعتبره الغيا ً وباطالً
 رغم العراقيل والمناورات من قبل إسرائيل وحلفائھا أعرب عن بالغ قلقه إزاء القيود التي تفرضھا إسرائيل على وصول المصلين إلى األماكن المقدسة دعا جميع البرلمانات إلى حث حكوماتھم على االعتراف بدولة فلسطين طالب إسرائيل بوقف جميع األنشطة االستيطانية -شجع القرار إعادة اطالق عملية سالم من خالل مبادرة متعددة األطراف

القدس عاصمة فلسطين /جنيف  2018-3-27وفا
رفض االتحاد البرلماني الدولي بشكل مطلق وكلي قرار اإلدارة األميركية األخير بشأن القدس وأعتبره
الغيا ً وباطالً بموجب القانون الدولي.
وأكد البرلماني الدولي من جديد ،أن جميع اإلجراءات واإلجراءات التشريعية واإلدارية التي اتخذتھا
إسرائيل لفرض قوانينھا وتدابيرھا على القدس غير قانونية وليست لھا أية شرعية.
واستنكر االتحاد البرلماني الدولي وأدان إعالن اإلدارة األميركية نقل سفارتھا إلى القدس المحتلة بحلول
منتصف مايو ،والذي يتزامن مع ذكرى النكبة ) 15مايو  ،(1948مؤكدا دعمه لحق الشعب الفلسطيني في
كفاحه المشروع إلنھاء االحتالل اإلسرائيلي واستعادة حقوقه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتھا
القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام .1967
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وقد اعتمدت الجمعية العامة في دورتھا  138لالتحاد البرلماني الدولي مساء اليوم الثالثاء ،خالل
اجتماعھا الذي خصص لمناقشة واعتماد الصيغة النھائية للقرار المعنون" :تداعيات اعالن اإلدارة
األمريكية حول القدس ،وحقوق الشعب الفلسطيني فيھا ،وفقا ً لميثاق األمم المتحدة ولقرارات الشرعية
الدولية".
ورفض االتحاد أي قرارات فردية تتعلق بأي تغييرات في قرارات مجلس األمن والجمعية العامة لألمم
المتحدة وغيرھا من المواثيق الدولية التي تتناول الوضع القانوني لمدينة القدس ،سواء من خالل حكومة
الواليات المتحدة أو من خالل االحتالل اإلسرائيلي أو غير ذلك.
وأعرب االتحاد عن بالغ قلقه إزاء القيود التي تفرضھا إسرائيل على إعاقة وصول المصلين إلى األماكن
المقدسة في القدس ،داعيا المنظمات الدولية التخاذ الخطوات الالزمة للحفاظ على التراث التاريخي للقدس
والحفاظ عليه.
ودعا االتحاد الذي يضم في عضويته  178برلمانا ،جميع البرلمانات إلى حث حكوماتھم على االعتراف
بدولة فلسطين على حدود  1967وعاصمتھا القدس الشرقية ،مقررا دعمه لجميع الخطوات القانونية
والسلمية التي تتخذھا دولة فلسطين على الصعيدين الوطني والدولي لتعزيز سيادتھا على مدينة القدس
المقدسة واألراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب االتحاد ،إسرائيل بوقف جميع أنشطة بناء المستوطنات وأي إجراءات أخرى تھدف إلى تغيير
وضع األرض الفلسطينية المحتلة وشخصيتھا وتكوينھا الديموغرافي ،بما في ذلك القدس وما حولھا،
وكلھا تمس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني والفلسطينيين وآفاق التسوية السلمية.
وجدد االتحاد في قراره ،تضامنه ودعمه للشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته العادلة وحقوقه
المشروعة ،بما في ذلك حقوقه التاريخية والمتجذرة في القدس ،والتي تضمنتھا القرارات ذات الصلة من
الشرعية الدولية.
واكد االتحاد على ضرورة دعم األونروا لتنفيذ برامج مساعدات إلغاثة الالجئين الفلسطينيين بما يتماشى
مع قرار الجمعية العامة  (IV) 302في ديسمبر .1949
وشجع القرار إعادة اطالق عملية سالم من خالل مبادرة متعددة األطراف تنسجم مع قرارات األمم
المتحدة للوصول الى حل الدولتين على أساس حدود .1967
وأشار القرار الصادر عن االتحاد البرلماني الدولي في ديباجته إلى قرارات مجلس األمن التابع لألمم
المتحدة ،بما في ذلك القرارات  (1967) 242و  (1969) 252و  (1971) 298و  (1979) 446و
 (1980) 478، 465و  (2000) 1322و  ،(2016) 2334وقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة
وغيرھا من الوثائق الدولية ذات الصلة.
وأحاط االتحاد علما بالبيان الختامي والقرار الذي اعتمده مؤتمر القمة اإلسالمي االستثنائي واالجتماع
االستثنائي لمجلس وزراء الخارجية المعقود في اسطنبول في  13كانون األول  /ديسمبر  2017وإعالن
اسطنبول بشأن "حرية القدس".
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وجاءت ھذه النتيجة رغم المحاوالت المستميتة من قبل الوفد اإلسرائيلي وبعض حلفائه من اجل عرقلة
صدور ھذا القرار بمجموعة من المناورات اإلجرائية التي جوبھت بالصد من قبل األغلبية الساحقة من
قبل الوفود المشاركة.
وكان رئيس وفد الوفد الفلسطيني عزام األحمد ،وعضو الوفد قيس عبد الكريم ،في اجتماع لجنة صياغة
مشروع القرار التابعة لالتحاد البرلماني الدولي والخاص بمواجھة تداعيات قرار اإلدارة األمريكية بشأن
القدس الذي تم اعتماده بالقراءة النھائية اليوم.
يذكر أن المجلس الوطني الفلسطيني في دولة فلسطين ،وبرلمانات كل من :دولة الكويت ،ومملكة
البحرين ،وجمھورية تركيا ،تقدمت نيابة عن المجموعتين العربية واإلسالمية بھذا البند الطارئ على
جدول اعمال جمعية االتحاد البرلماني الدولي ،وفاز بعد معركة تصويت محسوبة باألغلبية الكبيرة مقابل
بندين آخرين تقدمت باألول إسرائيل الذي تم رفضه وشطبه من جدول أعمال الجمعية ،والثاني تقدمت به
السويد نيابة عن المجموعة األوربية في االتحاد الذي لم يفز.
ويعتبر تبني االتحاد البرلماني الدولي لھذا القرار ،والذي يضم في عضويته  178برلماناً ،انتصارا من
قبل شعوب العالم التي تمثلھا تلك البرلمانات للحق والعدل ،بعد ان رفضت الجمعية العامة لألمم المتحدة
قبل اشھر القرار األمريكي الذي يعتبر اعتداء صارخا على القانون الدولي وانتھاكا صارخا لقرارات
الشرعية الدولية.

عاصمتُنا"
القدس
الخليل :اختتام فعاليات أيام البوليتكنك تحت شعار "
ُ
ِ
القدس عاصمة فلسطين /الخليل  2018-3-27وفا
اختتمت جامعة بوليتكنك فلسطين ،فعاليات "أيام البوليتكنك" التي نظمت على مدار يومين تحت شعار
"القدس عاصمتنا" ،اليوم الثالثاء.
وھدفت الجامعة إلى ربط فعالياتھا بما يسھم في تثبيت الھوية الفلسطينية ،من خالل تشجيع الشباب على
الحفاظ على التراث الفلسطيني ،والتعريف بتخصصات الجامعة المختلفة وعرض المشاريع واإلبداعات
سواء لطلبة الجامعة أو لطلبة المدارس ،وتوثيق الصالت ما بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المختلفة.
وقال رئيس مجلس أمناء جامعة بوليتكنك فلسطين أحمد سعيد التميميّ ،
إن جامعة بوليتكنك فلسطين أثبتت
وجودھا على أرض الواقع في فلسطين وخارجھا ،من خالل الخبرات التي يتمتع بھا طلبتھا وخريجوھا.
وأضاف "تعتبر فعاليات أيام البوليتكنك من ضمن القنوات التي تسھم في إبراز إبداعات طلبتنا وتشجعھم
على تنمية مھاراتھم" .ور ّكز على الدور الذي تلعبه الجامعة والذي ال يقتصر فقط على العملية األكاديمية
والتعليمية ،بل يمتد ليشمل النشاطات والفعاليات الفاعلة الھادفة لخدمة المجتمع ،والمرتكزة على مبدأ
الشراكة االستراتيجية مع المؤسسات والشركات وفئات المجتمع.
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من جھته ،قال رئيس اللجنة التحضيرية أليام البوليتكنك أمجد برھمّ ،
إن الجامعة حرصت من خالل
الفعاليات على إبراز وتعزيز روح االنتماء عند أبناء المجتمع الفلسطينيّ ،
وإن الشباب قادرون على بناء
دولة حضارية ُمتقدمة تتحمل مسؤولياتھا ال ُمختلفة.
وأضاف برھم ،أن الفعاليات احتوت على كل ما ھو جديد في كافة المجاالت ،للتأكيد على التقدم العلمي
والثقافي الذي تشھده دولة فلسطين ،ومدى الشراكة الحقيقية ما بين المؤسسة األكاديمية والمجتمع المحلي
وخاصة فئة الشباب الفلسطيني.
كما ھدفت جامعة بوليتكنك فلسطين للتأكيد على أھميّة التمسك بالھوية الفلسطينية والعودة إلى التراث ،من
خالل تشجيع الحرف التقليدية في فلسطين لتعريف الطلبة بقيمة ھذا اإلرث ومدلوالته للحفاظ على
ّ
وبأن يوم األرض معلم بارز في التاريخ النضالي للشعب الفلسطيني باعتباره اليوم الذي أعلن
األرض،
فيه الفلسطينيون تمسكھم بأرض آبائھم وأجدادھم.
وشملت فعاليات "أيام البوليتكنك" العديد من المعارض والفعاليات ال ُمتعددة وال ُمميّزة التي جذبت آالفا من
شرائح المجتمع ال ُمختلفة ،وأياما علمية مفتوحة ،ومعرضا ً إلبداعات الطلبة الالمنھجية ومعرضا ً
للتكنولوجيا ،ومعرضا ً للكتاب ومعرضا ً للصناعات الوطنية ،ومعرضا ً للصناعات والحرف اليدوية
ومعرضا ً للصور و"الجرافيكس" ،وفعاليات ثقافية وطبية ونشاطات تراثية غنائية فلكلورية ثقافية تھدف
إلى المحافظة على اإلرث والھوية الفلسطينية.

مجلس الوزراء :إجراءات االحتالل ومستوطنيه بحق األقصى تنذر بأسوأ العواقب
 يدعو إلى اتخاذ "يوم األرض" مناسبة إلنھاء االنقسام -يقرر إنشاء كلية طب حكومية في الخليل

القدس عاصمة فلسطين /رام ﷲ  2018-3-27وفا
ّ
حذر مجلس الوزراء ،خالل جلسته األسبوعية التي عقدھا اليوم الثالثاء في مدينة رام ﷲ برئاسة رامي
الحمد ﷲ ،من خطورة ما تصدره وتفرضه سلطات االحتالل من إجراءات تتصل بالمسجد األقصى
المبارك ،كإجازة إقامة المستوطنين طقوسھم التلمودية على بوابات المسجد األقصى.
واعتبر األمر "سابقة خطيرة تنذر بأسوأ العواقب" ،وتتح ّمل سلطات االحتالل كامل المسؤولية عنھا،
إضافة إلى إعالن وتبجح المستوطنين واستعداداتھم إلقامة طقوس ذبح القرابين في منطقة القصور
األموية حول المسجد األقصى.
وأدان اإلجراءات االحتاللية اإلسرائيلية في مدينة القدس ،والتي تتمثل باالعتداء على المقدسات اإلسالمية
والمسيحية ،كاالقتحامات اليومية للمسجد األقصى المبارك ،واالعتداء وعرقلة أداء أبناء شعبنا المسيحيين
لشعائرھم الدينية ،كما جرى خالل االعتداء على مسيرة الشعانين قبل يومين.
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ووجه مجلس الوزراء ،تحية إجالل وإكبار إلى شعبنا الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده ،لمناسبة
الذكرى الثانية واألربعين ليوم األرض الخالد ،التي تصادف  30من آذار ،داعيا إلى اتخاذه مناسبة إلنھاء
حالة االنقسام ،واستعادة وحدتنا الوطنية.
وشدد على ضرورة استعادة وحدة أرضنا ومصيرنا ،لمواجھة االحتالل ومخططاته العدوانية ،الرامية إلى
تمزيق األرض الفلسطينية ،والمتمثلة في إقامة جدار الفصل العنصري ،واالستيالء على األراضي وإقامة
المستوطنات االستعمارية عليھا ،وھدم المنازل ،واقتالع األشجار ،ونھب مياھنا ومواردنا الطبيعية.
وأكد أن شعبنا في أماكن تواجده كافة في الجليل والمثلث والنقب ،وفي الضفة الغربية بما فيھا القدس،
وفي قطاع غزة ،يؤكدون يوميا إرادة الصمود أمام مخططات االقتالع والتھجير ،وإرادة البناء أمام
مخططات الھدم والتدمير ،وإرادة البقاء أمام مخططات االستيطان والمصادرة والجدار ،وإرادة الحرية
أمام الحصار واالحتالل ،وإرادة الحياة أمام آلة القتل واالعتقال.
وتابع :شعبنا الصامد مصمم على التخلص من نير االحتالل ،وعلى التمسك بأرضه ،وإنجاز حقوقه
الوطنية المشروعة ،مجددا دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد
القانون الدولي ،وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ،وإلزامھا بالوقف الشامل والتام لالستيطان في مجمل
األرض الفلسطينية المحتلة منذ عام  ،1967بما فيھا القدس الشرقية ومحيطھا ،ووقف االجتياحات ،ورفع
الحصار عن شعبنا في قطاع غزة ،واإلقرار بحقوق شعبنا التي أقرتھا الشرعية الدولية في نيل الحرية
واالستقالل وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام  1967وعاصمتھا القدس
الشرقية.
وأكد أن صمام األمان لمشروعنا الوطني ھو بإنھاء االنقسام البغيض ،وباستعادة وحدة الوطن ،وجدد
مطالبته لحركة حماس بالتحلي بروح المسؤولية الوطنية وتجنيب أھلنا في قطاع غزة المزيد من ويالت
الحصار الظالم ،وتداعيات االنقسام المرير ،وتسليم القطاع بشكل كامل دون تأخير ،وتمكين الحكومة
الفاعل والشامل لالضطالع بمسؤولياتھا ومھامھا في كافة مناحي الحياة ،لنكرس وحدتنا الوطنية ونتوحد
معا لمواجھة المخططات التي تھدد مشروعنا وقضيتنا وھويتنا الوطنية.
وجدد التأكيد على أن القيادة والحكومة لن تتخلى عن أھلنا في قطاع غزة.
وفي السياق ،أشاد بالجھود الكبيرة التي بذلتھا سلطة المياه على مدى ثالث سنوات بدعم وتوجيھات من
سيادة الرئيس ،ورئيس الوزراء ،والتي تكللت بعقد مؤتمر المانحين األسبوع الماضي بمشاركة  55دولة
ومنظمة دولية ،لحشد التمويل الالزم إلقامة المحطة المركزية لتحلية مياه البحر في قطاع غزة .وأعرب
عن شكره العميق للدول والمؤسسات التي ساھمت في توفير تمويل بمبلغ ) 565مليون دوالر( ،أي ما
يعادل  %80من قيمة تكلفة المشروع ،ما سيمكننا من البدء بإجراءات طرح عطاءات المحطة والخط
الناقل ،والبدء بتنفيذ ھذا المشروع االستراتيجي.
ووصف مجلس الوزراء ھذا المشروع باألضخم على مستوى فلسطين ،مؤكدا أنه يشكل طوق النجاة
لسكان قطاع غزة ،ويؤمن حالً مستداما ً للنقص المزمن للمياه ولألزمة اإلنسانية في القطاع ،ليضاف ھذا
المشروع إلى جملة المشاريع الحيوية التي نجحت الحكومة الفلسطينية وبمساندة الدول المانحة والصديقة
في إنجاز مجموعة كبيرة منھا ،ومجموعة أخرى قيد التنفيذ ،وشملت إنشاء ثالث محطات تحلية صغيرة
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الحجم ،وثالث محطات معالجة لمياه الصرف الصحي ،وستة عشر خزانا ً للمياه ،وكل ما رافق ھذه
المشاريع من خطوط ناقلة ومضخات ،والتي تأتي جميعھا ضمن خطة متكاملة لمواجھة الوضع المائي
الكارثي في القطاع ،وللتخفيف من معاناة أھلنا فيه.
كما رحب بنتائج اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة ) (AHLCالذي عقد في العاصمة البلجيكية
"بروكسل" ،الذي أشاد باإلصالحات التي تقوم بھا الحكومة وباإلنجازات التي حققتھا في إدارة المال
العام ،وزيادة اإليرادات ،وخفض العجز المالي وديون القطاع الخاص ،وتنفيذ الخطط التنموية في عدة
مجاالت ،وأكد على أھمية حل جميع قضايا الصراع وتحقيق حل الدولتين ،ودعم جھود السلطة الوطنية
لتمكين الحكومة في قطاع غزة إلعادة الوحدة الفلسطينية تحت سلطة واحدة ،وجدد مطالبته للدول المانحة
بزيادة الدعم للخزينة العامة.
ق آخر ،ن ّدد المجلس بالحكم الجائر الذي فرضته سلطات االحتالل على الطفلة عھد التميمي
وفي سيا ٍ
ووالدتھا بالسجن الفعلي لثمانية أشھر ،مؤكدا أن تقديم الئحة اتھام ومحاكمة طفلة أمام محكمة عسكرية
ھي وصمة عار على جبين الجھات القضائية االحتاللية ،مستنكراً ما يتعرض له أطفال فلسطين في
معتقالت االحتالل ومراكز التحقيق والتوقيف.
وأدان الحكم الجائز على السيدة أماني الھشيم من القدس بالسجن الفعلي لمدة ) 10سنوات( وھي أم
لطفلين ،داعيا ً المجتمع الدولي إلى التدخل لدى إسرائيل من أجل إطالق سراح كافة األسرى ،وخاصة
النساء واألطفال منھم من سجون االحتالل.
وطالب كافة المؤسسات الدولية والدول األطراف في اتفاقية حقوق الطفل بإلزام إسرائيل بالتوقف عن
انتھاك حقوق األطفال الفلسطينيين ،وتطبيق توصيات لجنة حقوق الطفل الدولية فيما يتعلق بانطباق
االتفاقية على األطفال الفلسطينيين في األراضي المحتلة.
كما ن ّدد بمصادقة الكونغرس األميركي على ما يسمى بقانون )تايلور فورس( ،والذي يقضي بوقف
المساعدات المالية األميركية في حال استمرت السلطة الفلسطينية بصرف مخصصات األسرى والشھداء،
مشددا على أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بحقوق عائالت الشھداء واألسرى وتوفير حياة كريمة لھم.
واستنكر خضوع اإلدارة األميركية للتحريض اإلسرائيلي وانحيازھا التام لالحتالل اإلسرائيلي على
حساب الشعب الفلسطيني ،في الوقت الذي تقدم فيه اإلدارة األميركية مليارات الدوالرات لدولة االحتالل
التي تعقد محاكمات صورية لقتلة األطفال الفلسطينيين وتستمر في حمايتھم وتمويلھم ،وتصمت على
الجرائم التي ترتكبھا سلطات االحتالل على أبناء شعبنا وعلى مواصلة احتالل أرضه ونھب مقدراته.
وعلى صعي ٍد آخر ،ث ّمن المجلس اعتماد مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ،أربعة قرارات تدين
سياسات إسرائيل االستيطانية في فلسطين المحتلة ،وتؤكد على حق شعبنا الفلسطيني غير القابل للتصرف
في تقرير المصير ،وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وإنھاء احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية
المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية ،وكذلك حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني بالسيادة الدائمة على
ثرواته وموارده الطبيعية التي يجب أن تستخدم في رفاھية الشعب الفلسطيني ،باإلضافة إلى حالة حقوق
اإلنسان ،وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتھاكات القانون الدولي في األرض الفلسطينية المحتلة ،بما
فيھا القدس الشرقية.
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وأكد المجلس أن اعتماد ھذه القرارات يعتبر استفتا ًء دوليا ً جديداً برفض االحتالل وتبعاته ،ونبذاً لقرار
الرئيس األمريكي بشأن القدس ،موضحا أن ھذه الخطوة المھمة تستوجب من المجتمع الدولي تحركا ً فعليا ً
لضمان إنھاء االحتالل الذي ما زال قائما ً بالقوة والعدوان منذ نصف قرن.
وتوجه بالشكر إلى الدول الشقيقة والصديقة التي صوتت لصالح القرارات ،ودعا الدول التي امتنعت عن
التصويت إلى مراجعة مواقفھا والوقوف إلى جانب الحق والعدل وفي وجه سياسات االحتالل اإلسرائيلي،
في ظل تسارع وتيرة الحملة االستيطانية الشرسة التي تقودھا حكومة االحتالل اإلسرائيلية.
وتقدم بالتھاني والتبريكات ألبناء شعبنا من الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الفصح المجيد ،معربا عن
تمنياته بأن يحتفل شعبنا بھذه المناسبة في العام المقبل ،وقد زال االحتالل عن أرضنا ،وتحققت أماني
شعبنا في الحرية واالستقالل ،وترسخت المثل والقيم اإلنسانية التي آمن ودافع عنھا سيدنا المسيح رسول
المحبة والسالم.
ونعى المجلس إلى أبناء شعبنا الفنانة الفلسطينية القديرة ريم بنا ،التي كانت فلسطين سيدة الحضور في كل
سكناتھا وتحركاتھا ،وعلى امتداد سنوات حياتھا وھي تغني لألرض دائما ،متيقنة من النصر ،منتصبة
القامة ،شديدة االنتماء ،عظيمة الكبرياء ،والتي رحلت بعد أن تركت فينا شعاع الحلم لنواصل االلتفاف
حوله واالعتصام به في وجه المحتل ،وشعاع األمل الذي نمسك به بقوة حتى نظفر بالحرية وننال شرف
االستقالل.
وقال " ننحني إجالالً وإكراما ً لروحھا الطاھرة ،ونتقدم بأصدق التعازي القلبية والمواساة الصادقة ألبناء
شعبنا الفلسطيني وعائلة الفقيدة ومحبيھا ،سائلين المولى عز وجل أن يتغمدھا بعظيم عفوه ويدخلھا فسيح
جناته وأن يلھم شعبنا جميل الصبر وحسن العزاء".
قرارات مجلس الوزراء

وعلى صعي ٍد آخر ،قرر المجلس إنشاء كلية طب حكومية في الخليل ،وتكليف كل من وزير الصحة
ووزير التربية والتعليم العالي ووزير الزراعة بمتابعة تنفيذ ھذا القرار.
وصادق على مشروع قرار بقانون تعديل ضريبة األبنية واألراضي داخل مناطق البلديات رقم )(11
لسنة 1954م وتعديالته ،والتنسيب به إلى السيد الرئيس إلصداره حسب األصول.
كما قرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات
العقلية رقم ) (18لسنة 2015م ،إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء المالحظات بشأنه ،تمھيداً
التخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة ،وذلك بتشديد العقوبات على تجارة المخدرات ،وذلك
انسجاما ً مع خطط وتوجيھات الحكومة للقضاء على ھذه اآلفة وحماية أبناء شعبنا بأكمله.
كما قرر إحالة عدد من مشاريع القوانين ،وذلك بتعديل بعض النصوص إلى أعضاء مجلس الوزراء
لدراستھم وإبداء المالحظات بشأنھم ،تمھيداً التخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة ،والتي
تتضمن التعديالت المقترحة لتشديد العقوبات بحق مھربي البضائع ومروجي البضائع الفاسدة ،لما لھذه
الجرائم من خطر جسيم على أبناء شعبنا واقتصادنا الوطني.
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"الھيئة اإلسالمية العليا" :األقصى لن يخضع ألي محكمة وال عالقة لغير المسلمين به
القدس عاصمة فلسطين  2018-3-27وفا
قالت الھيئة اإلسالمية العليا في القدس "إن المسجد األقصى المبارك أسمى من أن يخضع لقرارات
المحاكم ،أو للمفاوضات ،أو للحوارات ،أو للتنازالت ،وھو للمسلمين وحدھم ،وال عالقة لغير المسلمين
به".
جاءت تصريحاتھا تعقيبا على ما صدر عن محكمة االحتالل "بأن أي إسرائيلي له الحق في أن يصلي
في أي مكان شاء" ،وما تبعه من موافقة ضمنية لمطلب جماعة استيطانية متطرفة في أداء صلوات
تلمودية أمام بوابات األقصى الخارجية.
وقالت :إن االقتحامات من قبل اليھود لألقصى ھي بمثابة اعتداء على األقصى ،ولن تكسبھم أي حق فيه،
ما تقوم به الجماعات المتطرفة في القصور األموية من احتفاالت ومھرجانات لمناسبة ما يسمى )عيد
الفصح( ھو عدوان سافر على تراث وآثار المسلمين وعلى أراضيھم الوقفية ،ولن نخضع له ،ولن نوافق
عليه.
كما اعتبرت الشعارات المعادية للمسلمين ،والتي نشرت اليوم الثالثاء من قبل متطرفين "مرفوضة ،وتدل
على العنصرية المقيتة".

رام ﷲ :افتتاح المعرض الفني "من العالم إلى القدس"
رام ﷲ  2018-3-27وفا
بمشاركة  150رسام كاريكاتير من  40دولة ،افتتح اليوم الثالثاء ،المعرض الفني "من العالم إلى القدس"،
في دار بلدية رام ﷲ.
وقيم المعرض ،فنان الكاريكاتير الفلسطيني ،محمد سباعنة ،الذي قال في حفل االفتتاح :في الخمسة أعوام
األخيرة بدأت بتغيير الخطاب في الكاريكاتير ،وتوجيھه نحو العالمية ،ونحو أنسنته أكثر.
وتابع" :استطعنا جمع  150رسام كاريكاتير من  40دولة من مختلف القارات ،وھو محور مھم في
التضامن مع شعبنا ،وجميع الرسامين سيعرضون رسوماتھم في دولھم وفي وسائل اعالم دولية ،كما
سيتم تنظيم المعرض الحقا في بلجيكا".
وبين سباعنة ،أن أكبر ھدف للمعرض ھو رفع الوعي عما يحدث للقدس وأطفال فلسطين ،اضافة لكون
المعرض قيمة فنية كبيرة ،بعد مشاركة مؤسسات دولية مھتمة بالكاريكاتير فيه ،منھا فرنسية ،وھولندية،
وأميركية.
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بدوره ،قال رئيس بلدية رام ﷲ موسى حديد :إن المعرض غير تقليدي ،فاللوحات معروضة في الشارع
للجمھور ،وعلى أسوار مبنى المحكمة العثمانية مقابل بلدية رام ﷲ ،وجاءت في الوقت الذي تتعرض فيه
القدس لھجمة استيطانية شرسة ،ويتعرض أطفال فلسطين لالعتداءات كبيرة ،بالتالي المعرض ھو رواية
الحكاية الفلسطينية ورسالة من فناني الكاريكاتير لشعوبھم ودولھم التي ستعرض فيھا اللوحات.
يشار إلى أن الحضور اقتصر على فنانين من الضفة وغزة ،بينما سيقوم الـ 150من رسامي الكاريكاتير
المشاركين في المعرض ،بعرض رسوماتھم في دولھم.

القدس :قوات االحتالل تداھم العيسوية وتشدد من إجراءاتھا
القدس عاصمة فلسطين  2018-3-27وفا
اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم الثالثاء ،بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة ،وداھمت العديد من
أحيائھا.
وقال مراسلنا في القدس ،إن قوات االحتالل سيّرت دوريات عسكرية استفزازية راجلة ومحمولة،
وشرعت بتوقيف المواطنين ومركباتھم والتدقيق ببطاقاتھم الشخصية.
يذكر أن العيسوية تتعرض القتحامات يومية ،في ساعات النھار وبعد منتصف الليل ،وسط حصار مشدد
على البلدة منذ شھرين.

أكثر من  100مستوطن وعنصر مخابرات يقتحمون باحات األقصى
القدس عاصمة فلسطين  2018-3-27وفا
اقتحم  66مستوطناً ،معظمھم باللباس التلمودي التقليدي ،و 37عنصراً من مخابرات االحتالل ،اليوم
الثالثاء ،باحات المسجد األقصى ،من جھة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات االحتالل.
وقال مراسلنا في القدس ،إن قوات االحتالل أوقفت أحد ال ُمصلين من الشبان وأخرجته من المسجد
وأخضعته للتفتيش الجسدي دون معرفة ما إذا كانت اعتقلته أم ال.
وأشار الى أن مجموعات المستوطنين نفذوا جوالت استفزازية في المسجد ،وسط أداء عدد منھم حركات
تلمودية صامتة ،في حين نفذت عناصر المخابرات جولة استكشافية في العديد من مرافق المسجد
المبارك.
وكانت "منظمات الھيكل" المزعوم دعت إلى تفريغ المسجد األقصى الجمعة المقبل من المصلين؛
بذريعة "تنفيذ قرابين الفصح التوراتي".
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وألصقت عناصر تابعة لھذه المنظمات في ساعات مبكرة من فجر اليوم الثالثاء ،إعالنات عنصرية على
أبواب المسجد األقصى المبارك ،تدعو إلى افراغ األقصى فيما أسمته بـ"يوم االبكار التوراتي" ،الذي
يسبق يوم "البيسح" أو الفصح العبري.
كما قضت محكمة الصلح التابعة لالحتالل في مدينة القدس المحتلة ،بالسماح للمستوطنين اليھود الصالة
على أبواب المسجد األقصى ،مدعية بأن "حقھم في ذلك ال يقل عن حق العرب".
وذكرت مصادر عبرية ،أن القرار جاء في إطار جلسة للمحكمة عقدت أول أمس ،للنظر في قرار شرطة
مستوطنات عن منطقة األقصى ،بعد أدائھن صلوات يھودية عند باب حطة )أحد
االحتالل إبعاد ثالث
ِ
أبواب المسجد األقصى(.

وفد سنغالي برفقة مستوطنين يقتحمون األقصى
القدس -وطن لألنباء2018/3/28 -
اقتحم وزير خارجية السنغال برفقة وفد سنغالي ،اليوم األربعاء ،المسجد األقصى بحماية قوات االحتالل،
من جھة باب المغاربة.
وأوضحت مصادر مقدسية أن وزير خارجية السنغال برفقة وفد سنغالي اقتحموا األقصى ،مع
مستوطنين ،تحت حماية قوات االحتالل.
وأشارت أن الوفد والذي يضع على مالبسه علم دولة االحتالل والسنغال ،دخلوا قبة الصخرة والمصلى
القبلي بالقوة يرافقھم صحفي ومصور اسرائيلي.
وأضافت المصادر أنه جرى احتكاك بينھم وبين حراس المسجد األقصى بسبب دخولھم عنوة.

ترامب لن يحضر مراسم افتتاح السفارة في القدس
القدس -معا2018/3/27 -
كشفت القناة الثانية من التلفزيون االسرائيلي ان الرئيس االمريكي دونالد ترامب لن يزور اسرائيل
لحضور افتتاح السفارة االمريكية المقرر في شھر ايار المقبل .لكن لن يتم تأجيل االفتتاح.
وأشارت القناة الى أن ھناك جھود تبذل من أجل تحديد موعد آخر الفتتاح السفارة الجديدة التي تنوي
واشنطن نقلھا من تل ابيب الى القدس ليتسنى لترامب المشاركة ،إال أن البيت األبيض عقب للقناة
اإلسرائيلية قائال إنه "لم يتخذ بعد قرار بھذا الشأن".
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ووفق القناة ،فإن السبب قد يعود الى استعداد ترامب لالنسحاب من االتفاق النووي مع إيران ،الذي
سيكون في الشھر ذاته وھو موعد افتتاح السفارة األمريكية في القدس ،إال أن جھودا تبذل اآلن لتأجيل
موعد نقل السفارة الى شھر حزيران المقبل.
وكانت إجراءات بيروقراطية قد ھددت في السابق عدم افتتاح السفارة األمريكية بموعدھا في القدس،
وذلك بسبب إجراءات األمان وفق قانون التخطيط والبناء ،مثل بناء جدار عازل وطرق طوارئ ،إال أن
اللجنة القطرية للتخطيط والبناء قررت التنازل عن ھذه اإلجراءات الضرورية من أجل السماح بافتتاح
السفارة بموعدھا.
وكان قد أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب خالل زيارته الى القدس في السادس من كانون األول/
ديسمبر  ،2017اعتراف الواليات المتحدة في القدس عاصمة اسرائيل.
وأصدرت وزارة الخارجية األميركية ،في شباط الماضي بيانا أعلنت فيه عزمھا استكمال نقل السفارة
األميركية من تل أبيب إلى القدس مع حلول الـ  14من آيار/مايو المقبل ،وھو الموعد الذي يتزامن مع
الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية وتأسيس دولة االحتالل.
وجاء في البيان أن السفارة "ستكون في البداية في الحي االستيطاني المقام على اراضي القدس) ،ارنونا(
في مبنى حديث يضم أالن عمليات القنصلية األميركية العامة بالقدس ،وأن العمليات القنصلية ،بما في ذلك
خدمات المواطنين األميركيين وخدمات التأشيرات في مرفق أرنونا ستستمر دون انقطاع ،كجزء من
السفارة".

عامر خليل ..مقدسي عشق المسرح وأبدع فيه
الجزيرة -أسيل جندي -القدس2018/3/27 -
"يُكتفى بتعليمه" كتب أحد مدرسي الممثل المسرحي المقدسي عامر خليل ھذه العبارة بقلم حبر أحمر على
شھادته بعد إنھائه الصف الثاني اإلعدادي ،وعاد الطفل المفصول بسبب ضعفه األكاديمي لمنزله في ذلك
اليوم بحالة دھشة ينبھه منھا سؤال والده المتكرر :ماذا أفعل بك اآلن؟
وفي اليوم التالي استقل عامر ووالده الحافلة من بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى باتجاه البلدة
القديمة بالقدس ،وفي الطريق التقى والده بصديق له وحدثه عما حصل بمسيرة ابنه التعليمية ،ونصحه
صديقه بأن يتوجه لجمعية الشبان المسيحية بالقدس ويسجل ابنه في برنامج التدريب المھني ھناك ،ليتخرج
بعد ثالث سنوات بتخصص الكھرباء والصيانة العامة ..وھذا ما كان.
ولد المسرحي عامر خليل عام  1964ببلدة سلوان ،وتنحدر عائلته من قرية قالونيا المقدسية المھجرة عام
 .1948ومع بلوغه سن الخامسة عشرة التحق بجمعية الشبان المسيحية ،وھناك شعر بأن مرحلة جديدة
في حياته قد بدأت ،إذ عاش أجواء مختلفة أثناء مراقبته لوفود السياح والفرق المسرحية المختلفة على مقر
الجمعية.
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

< <°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

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

نقطة تحول
كان شھر ديسمبر/كانون األول  1980المنعطف الكبير الذي أدخل الفنان المقدسي لعالم المسرح إذ
عرضت فرقة مسرح الحكواتي مسرحية "محجوب" في مقر الجمعية ،وطلب منه الممثل والمخرج
المسرحي فرانسوا أبو سالم حينھا مساعدة الطاقم بترتيب مكان العرض ،ولمس المخرج شغف عامر
بالمسرح أثناء العمل.
انضم عامر خليل لفرقة مسرح الحكواتي عام  1983كفني إضاءة وصوت في البداية ،ثم حمل مسؤولية
تمثيل أدوار ثانوية في المسرحيات ،وأول األعمال التي شارك بھا كانت مسرحية "العين والسن" و"ألف
ليلة وليلة" و"اليوبيل" ،وفي عام  1987مثل أول دور رئيسي بمسرحية "كفر ش ّما" وكانت مدتھا ثالث
ساعات تجولوا بھا في عدة دول منھا أميركا.
وفي مسرح الحكواتي بالقدس حيث استقبل عامر خليل الجزيرة نت استرجع تفاصيل أحد عروض ھذه
المسرحية في والية نيويورك قائال "وبّخني فرانسوا واتھمني بالغرور وسألني :ماذا تظن نفسك؟ أنت أم ّي
ال تعرف شيئا عن المسرح بعد ..الثقافة والفن مسؤولية ،وعليك أن تلتحق أكاديميا وتتخصص بالمسرح..
رغم غضبي منه حينھا فقد أدركت الحقا أھمية كالمه".
غادر خليل القدس إلى فرنسا ومكث فيھا أربعة أعوام درس خاللھا المسرح ورافقه فيھا فرانسوا الذي لم
يفارقه حتى لحظة انتحاره برام ﷲ عام .2011
يقول خليل إنه أدرك المعنى العميق للعبارات التي وبّخه بھا فرانسوا أثناء جوالته العالمية بالمسرحيات
التي مثل بھا .وأوضح "نحن الممثلين المسرحيين سفراء لفلسطين في الخارج ،ال نعرض فنا فحسب بل
نلتقي بقناصل وسياسيين ،ودورنا حمل القضية وإيصال رسالتنا السياسية للعالم".
وأضاف أن "مواطني بعض الدول ال يصدقون أن ھناك مسرحيين فلسطينيين وأن المسيحيين جزء من
فسيفساء المجتمع الفلسطيني ..كل ھذا نوضحه في جوالت عروض مسرحياتنا".
تأثير أوسلو
اتفاقية أوسلو كانت صفعة ،كما يقول الممثل المقدسي ،موضحا أن األجواء الثقافية والمسرحية التي كانت
سائدة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي لن تعود ،فمع مجيء اتفاقية أوسلو اندثرت مفاھيم الوطن
واالنتماء والتضحية ،وتحول الفن والثقافة لخطط ومقترحات تقدم لالتحاد األوروبي" .ودخول المسرح
والثقافة تحت مظالت الوزارات كان كارثيا".
ثالثون عمال مسرحيا في رصيد الفنان المقدسي عامر خليل الذي يتفرغ منذ نحو ست سنوات إلدارة
المسرح الوطني الفلسطيني )الحكواتي( في القدس .ويطمح اليوم لجمع األدوار التي أداھا في حياته في
عمل واحد وأن يكون فيلما وثائقيا.
وأضاف "أريد صنع خط درامي لكل الشخصيات التي تقمصتھا منذ أواخر السبعينيات حتى اليوم وأستمتع
بمشاھدتھا في عمل واحد".
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الحكواتي دفيئتي
أسس خليل العديد من المؤسسات التي تھتم بمجال المسرح الفلسطيني ،أحدھا مؤسسة "أيام المسرح" في
قطاع غزة ،لكنه لم يبتعد عن الحكواتي كليا ألن له معه حكاية يحرص على سردھا باستمرار.
ويضيف "كان الحكواتي يسمى قديما سينما النزھة وأُحرقت عام  ،1979ثم أھمل المكان حتى عام 1983
وأخذنا أنا وفرانسوا أبو سالم وعدد من الشبان على عاتقنا ترميمه وافتتحناه بالفعل في مايو/أيار 1984
ليصبح الحكواتي دفيئتي منذ ذاك الحين".
وعند سؤاله عما يعني له المسرح بدأ ينسج بأصابع يديه صورا وأشكاال كمن أبحر في عالم آخر ،وقال
"المسرح ھو الحياة والمكان الذي يمكننا أن نكون به أحرارا ..نقول به ونطرح ما نريد ،نتقمص األدوار
ونلعب بالحدود وتتوفر لنا مساحة لمس األشياء الالمنطقية والالعقالنية".
وعن رسالته ممثال مسرحيا مقدسيا في اليوم العالمي للمسرح الذي يصادف اليوم  27مارس/آذار حيا
عامر خليل المسرحيين الفلسطينيين الذين أنتجوا فنا بمستوى عال يضاھي مسارح عالمية تقف خلفھا دول
وميزانيات.
وخلص إلى أن المسرح الفلسطيني رغم طاقاته المتواضعة وفقره المادي تمكن بالغنى اإلنساني من تحقيق
إنجازات ضخمة ،وكان لكل شخص تحت ھذه المظلة تأثير ودور في إنجاح الحركة المسرحية
الفلسطينية.

وزير الخارجية المغربي :القدس جزء منا كعرب ومسلمين
القدس -معا2018/3/27 -
زار وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة برفقة وفد دبلوماسي مغربي المسجد
األقصى المبارك ،واطلع على االنتھاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس واألقصى.
واستقبل الوزير بوريطة في المسجد األقصى الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية
وشؤون المسجد األقصى المبارك ،ووزير شؤون القدس ومحافظھا المھندس عدنان الحسيني  ،والشيخ
عمر الكسواني مدير المسجد األقصى.
واستھل الوزير بوريطة زيارته لألراضي الفلسطينية ،بزيارة مدينة القدس والمسجد األقصى المبارك،
والى ذلك قال في تصريحات صحفية ":إن توجيھات وتوصية الملك محمد السادس ھي أن تبدأ الزيارة
من القدس كدعم للفلسطينيين عموما والمقدسيين خصوصا ،وللوقوف على آخر المستجدات في المدينة،
والقدس جزء منا جميعا كعرب ومسلمين ،وصعوبة الظروف في مدينة القدس ال تعني االستسالم".
من جانبه رحب الشيخ عزام الخطيب بالوزير بوريطة والوفد المرافق مؤكدا على مدى أھمية ھذه الزيارة
التاريخية كونھا أول زيارة لوزير خارجية مغربي للمسجد األقصى المبارك ،داعيا كافة وزراء الدول
العربية لزيارة المسجد تحت رعاية ووصاية جاللة الملك عبد ﷲ الثاني ابن الحسين ،لما تحمله ھذه
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الزيارات من رسائل تأكيد على إسالمية وعروبة المسجد ورسائل دعم للمسجد ولمدينة القدس كافة،
وأطلعه الشيخ الخطيب على االنتھاكات في األقصى والقدس وعلى مشاريع اإلعمار الھاشمية في المسجد.
من جانبه أكد محافظ القدس عدنان الحسيني على أھمية الزيارة لمدينة القدس في ظل األوضاع الصعبة
التي تمر بھا المدينة ،مشددا على أھمية زيارة مدينة القدس من قبل العرب والمسلمين.
وزار الوزير المغربي البيت المغربي )المركز الثقافي المغربي( في البلدة القديمة ،وكان في استقباله
المدير العام المساعد لوكالة بيت المال رضا عباس ،ومندوب وكالة بيت مال القدس الشريف في مدينة
القدس عبد الرحيم بربر.

القدس :االحتالل يعيد اعتقال والدة الشھيد شماسنة وشقيقتيه
رام ﷲ -وطن لألنباء2018/3/27 -
اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي الليلة الماضية األسيرة المحررة رسيلة شماسنة ،والدة الشھيد محمد
شماسنة وابنتيھا )فاطمة وسارة شماسنة( من بلدة قطنة شمال غربي مدينة القدس المحتلة.
وقالت مصادر محلية لـ)صفا( إن قوة عسكرية إسرائيلية اعتقلت شماسنة وابنتھا على مدخل نفق بلدة بدو،
وجرى اقتيادھن إلى جھة مجھولة.
وكانت قوات االحتالل أفرجت عن األم وابنتھا سارة قبل قرابة الشھر.

عقد بركات :من ربح ومن خسر في القدس
الحياة الجديدة -نقالً عن ھآرتس بقلم نير حسون2018/3/28 -
خطاب الفوز لنير بركات في  2008الذي أصبح رئيسا لبلدية القدس ،يتم تذكره بسبب المقولة البائسة عن
الحاجة الى تفكيك الجسر الذي يوجد في مدخل المدينة .بعد عشر سنوات ما زال ھذا الجسر موجودا ،لكن
القدس برئاسته تغيرت بدرجة كبيرة .رغم كل االنتقادات على سلوكه الشخصي والسياسي فإن قدس
بركات سارت بصورة جيدة ،وبمعان كثيرة فان عاصمة  2018ھي مدينة افضل لسكانھا ،وضمن امور
اخرى ،بفضله .القدس  2018ھي مدينة وسطھا صحي اكثر ويوجد فيھا ثقافة اكثر ومصالح تجارية
اكثر ،وجھاز التعليم فيھا جيد جدا والفضاءات العامة فيھا ،على االقل في غربي المدينة ،تسير نحو
التحسن .في صالح بركات لعبت عدة عوامل ،وھي غير مرتبطة به لكنھا ساعدت في نجاحه .العامل
االول ھو أنه باستثناء سنتي  ،2015 – 2014على مدى العشر سنوات ،كانت القدس ھادئة جدا من
الناحية االمنية .وھذا االمر مكن من زيادة عدد السياح الذين وصلوا الى المدينة ،وصحوة بطيئة لوسطھا.
في عھده القدس حظيت ايضا باستثمارات حكومية غير مسبوقة في العاصمة ،سواء في مجال التعليم أو
المواصالت وشرقي القدس .وقد قطف ثمار انتھاء االعمال وبداية تشغيل الخط االول للقطار الخفيف.
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بركات الذي اعلن في يوم االحد الماضي أنه لن يتنافس مرة اخرى على رئاسة البلدية ،ظھر بصورة
خاصة على خلفية رئيسي البلدية قبله ،ايھود اولمرت واوري لوبليانسكي ،اللذان أدينا في فترة واليتھما،
لكن العقاب الحقيقي بخصوص ادارتھما للمدينة ما زال يعاني منه سكان المدينة .ورغم اعتقال نائب
رئيس البلدية مئير ترجمان قبل اسبوعين ،إال أنه منعت تحت والية بركات الرشوة في مجال تطوير
المدينة .في عدد من الحاالت نجح عدد من السكان في منع مشاريع عقارية ضارة وترويج مبادرات
محدثة في الفضاء المحيط ببيته – تم انشاء متنزه السكة ووادي الغزالن.
وقد وجه لبركات انتقاد ،في المقابل ،بأنه فضل االستثمار في مشاريع كبيرة مثل سباق السيارات
والماراثون واالحتفاالت ،التي ربما وفرت له فرص ممتازة اللتقاط الصور كرئيس للبلدية ،لكن اسھامھا
بالنسبة للمقدسيين لم تكن دائما واضحة .كما وجھت له االنتقادات ألن االستثمارات الكبيرة بقيت على
االغلب في مركز المدينة ولم تصل الى االحياء .موضوع النظافة ايضا ،وبالدرجة االولى نظافة المدينة،
بقيت مسألة غير محلولة بالنسبة لرئيس البلدية القادم.
بركات سيتم تذكره باعتباره الشخص الذي فضل في الغالب السياسة على ما ھو جيد للمدينة وسكانھا.
وھكذا وجد نفسه ملزما بمؤيديه من اليمين ،ومؤيد متحمس لكل مشروع استيطاني مھما كان ضارا
ومرفوضا .احد االمثلة ھو رفضه الخالء المستوطنة غير القانونية في بيت يونتان ،وامثلة اخرى تشمل
التشجيع بتحمس للقطار العلوي في البلدة القديمة ،وطريق الحجاج التحت ارضي وعدد ال يحصى من
المشاريع السياحية واالستيطانية لجمعية العاد وعطيرت كوھانيم.
مشكلة اخرى ظھرت لدى بركات في كل ما يتعلق بالعالقة بين المتدينين والعلمانيين في المدينة .فمن جھة
سيتم تذكره كمن انشأ التحالف السياسي بين العلمانيين والمتدينين ،وھو التحالف الذي بفضله فاز في
الحملتين االنتخابيتين االخيرتين .من الجھة االخرى ،مؤيدوه العلمانيون شعروا احيانا ،ال سيما في فترة
واليته االخيرة ،بأنه يتعامل معھم كأمر مفھوم ضمنا .ھكذا كان عندما وافق على ابداء المرونة مقابل
المتدينين في كل ما يتعلق بتوزيع الميزانيات ،طابع يوم السبت وادارة االحياء المختلطة – قبل تسعة
اشھر توصل الى اتفاق دراماتيكي مع الحاخامات الليطائيين "الحريديين" فيما يتعلق بادارة االحياء التي
يعيش فيھا علمانيون ومتدينون معا .وحسب النشطاء العلمانيين فان ھذا االتفاق أضر بالجمھور غير
المتدين في المدينة وھو سيمكن من استمرار "زيادة تدين" االحياء العلمانية .على خلفية ھذه االنتقادات،
انسحبت القائمة التعددية الكبرى من االئتالف برئاسة بركات ،االمر الذي ابقاه مع اغلبية متدينة كبيرة.
على الرغم من االنتقاد المحق للمعسكر التعددي ،فان القدس في نھاية عقد والية بركات ،ھي مدينة اكثر
ودا للعلمانيين واكثر انفتاحا في ايام السبت مما كانت في بداية واليته .ومن أراد رؤية فيلم أو الجلوس في
مقھى في يوم السبت في القدس ،توجد له اآلن خيارات أكثر مما كان عام  .2008المشكلة الحقيقية الوحيدة
في العالقة بين العلمانيين والحريديين في المدينة ھي "زيادة تدين" االحياء العلمانية ،لكن ليس من المنطق
القاء المسؤولية عن ازمة السكن للجمھور الحريدي في المدينة على بركات .ھذه المھمة اكبر مما يتحمله
أي رئيس بلدية.
إن من يتفحص بركات عن قرب يجد صعوبة في التقرير احيانا ھل سلوكه السياسي ھو سلوك منطقي أو
بدافع مشاعر قوية غير قابلة للتحكم بھا .ھذا الشعور وصل الى الذروة في مواجھاته الشديدة مع وزير
المالية .موشيه كحلون ،الذي شقيقه كوبي كان رقم  2في قائمة بركات خالل سنوات كثيرة ،تحول بين
عشية وضحاھا الى الخصم اللدود للقدس ،تيتوس الحديث ،بسبب رفضه االستجابة لطلبات مالية كبيرة
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لبركات .ھذه المواجھة تطورت الى حملة دعائية شخصية والقاء القمامة على مدخل وزارة المالية .ھل
ھذا الصراع ھدف الى مساعدة القدس؟ تثبيت مكانة بركات في الليكود؟ أو أنه نبع من الشعور بالغضب
الحقيقي وغير المسيطر عليه من قبل بركات.
مثال آخر :قبل ثالثة اسابيع ورط بركات اسرائيل في ازمة مع الكنائس ،الذي أدى الى اغالق كنيسة
القيامة .خلفية ذلك كانت اجراءات لمصادرة امالك الكنيسة بسبب عدم دفع ضريبة المسقفات .في ھذه
العملية تم طرح سؤال ھل بدأ حملة محقة لصالح المدينة؟ ھل عمل لمصلحته الشخصية؟ أم أنه لم يدرك
تعقيد وحساسية الكنيسة في القدس؟ قليلون ،اذا وجدوا ،يستطيعون االجابة على ھذه االسئلة.
بركات فاجأ في مرات كثيرة بقدرته على العفو عن خصومه والتوصل معھم الى تحالف .ھكذا كان مع
رئيس المعارضة السابق ترجمان ونفس الشيء مع خصمه في االنتخابات السابقة موشيه ليئون الذي
تحول الى شريك في االئتالف .مؤيدو بركات يعتبرون ھذه الصفة عامل سياسي حقيقي وسليم ،وخصومه
يعتبرونھا طموح شخصي وضعف للعمود الفقري االيديولوجي.
بركات سيتم تذكره ايضا باعتباره الشخص الذي حاول وفشل في حل المشكلة الكبرى في القدس وھي
الفرق بين شرقي المدينة وغربھا .ورغم جھوده إال أنه لم يتم حل مشكلة البناء غير القانوني ،النقص في
الصفوف في المدارس ،الفقر واالھمال لالحياء في شرقي القدس والفوضى في االحياء التي تقع خلف
جدار الفصل .يبدو أن بركات لم يفھم أو أنه ال يريد أن يفھم عمق المشكلة السياسية للفلسطينيين في
القدس .وبدل ذلك حاول تقليصھا الى حدود مشكلة مالية وتخطيطية ،لكنه فشل .وأخطر من ذلك أنه في
فترة موجة االرھاب استخدم اجھزة المدينة كأداة لعقاب السكان في شرقي القدس وتفاخر بذلك .وخالل
ھذه الفترة تم كشف الجوانب السيئة لبركات – صورته مع مسدس في شوارع بيت حنينا وقرار اغالق
االحياء الفلسطينية بمكعبات اسمنتية ،ھي قرارات سيئة من القرارات التي اتخذھا.
ورغم أن المشاكل الكبيرة حقا للمدينة لم يتم حلھا ،ومنھا شرقي القدس ،مشكلة المواصالت ومشكلة
"زيادة التدين" ،فان بركات يخلف وراءه مدينة افضل من التي تسلمھا.
في العقد القادم ستكون القدس ھي المدينة االسرائيلية االولى التي تخترق خط المليون ساكن ،وال شك أن
ھذه التركيبة ال يأمل بھا أي رئيس بلدية 40 :في المئة من السكان فلسطينيون بدون حقوق مواطنة30 ،
في المئة منھم حريديون يوجدون في اجراءات تغيير سريعة 1 ،في المئة منھم ھم خليط من الطوائف
الدينية والقومية الضئيلة ،لكنھا ذات قوة سياسية وتراث ديني .والباقي؟ ھنا يوجد يھود ،متدينون قوميون
وعلمانيون ،يتساءلون عن مكانتھم في ھذه المدينة .بركات سيتم تذكره ،كما يبدو ،كرئيس بلدية جيد ،لكن
في الداخل يسود شعور بأنه لم يدرك جيدا رتم المدينة ،وأن القدس كانت بالنسبة له خشبة قفز للمنصب
القادم.
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