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  القدس رسالة

 
 القدس مدينة ألخبار يومية نشرة

  والعلوم والثقافة للتربية الفلسطينية الوطنية اللجنة عن تصدر
  

 قوى العيسوية تقرر إغالق مساجدھا يوم الجمعة والرباط في األقصى. 

 لوقف العنف ضد مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته : رام هللا

 .المقدسيات

 فتوح يحذر من خطورة األوضاع في مدينة القدس. 

 "إسرائيل تقيد دخول المسيحيين من غزة لالحتفال بعيد الفصح في ": ھآرتس

 .القدس

 إسرائيل تسرع إجراءات نقل السفارة األميركية للقدس. 

 شد الرحال إلى األقصى واجب ديني: صبري. 

 من العيسوية االحتالل يعتقل سيدة وزوجھا. 

 قرارات االتحاد البرلماني الدولي بشأن القدس انتصار لقيم العدالة : الحمد هللا

 .واالنسانية
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 مستوطنون يقتحمون األقصى واالحتالل يعتقل أحد حراس المسجد. 

 مستعربون يطلقون النار على شاب من بلدة عناتا. 

 ياً بالحقصوتاً منادالمقدسة سنبقى في ھذه األرض : المطران حنا. 

 المقدسيون شوكة في حلق االحتالل: الحموري. 

 "الكاريكاتير يدعم فلسطين".. من العالم إلى القدس. 

 مستوطن يحلّق بمروحيته في الضفة وصوالً للقدس. 

 الھباش يطالب بمبادرات فلسطينية وعربية وإسالمية إلنقاذ مدينة القدس. 

  واسعة في الضفة الغربية االحتالل يشن حملة اعتقاالت ومداھمات وتفتيش

 .والقدس

 من منازل بلدة سلوان مھددة بالھدم% 40: ناشط مقدسي. 

  أطماع صھيونية وصمود مقدسي".. وادي حلوة"حي. 
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  قوى العيسوية تقرر إغالق مساجدھا يوم الجمعة والرباط في األقصى

  
  وفا 2018-3-28القدس / مة فلسطينالقدس عاص

واإلسالمية في قرية العيسوية وسط القدس المحتلة، إغالق كافة مساجدھا، يوم أعلنت القوى الوطنية 
الجمعة، والتوجه للرباط في المسجد األقصى من صالة الفجر للتصدي للمستوطنين الذين يھددون بذبح 

 .قرابينھم على بواباته

 وشيوخا ونساء وشبابا أھل القرية وسكانھا رجاال ودعت القوى في بيان صدر عنھا، مساء اليوم األربعاء،
وأطفاال، بضرورة التواجد في المسجد األقصى المبارك لما يتعرض له من اعتداءات ومؤامرات، 

  .ومخاطر من قبل المحتل والمتطرفين والتھديد بذبح قرابينھم والصالة على أبوابه يوم الجمعة

اجد القرية وسيتم إغالق وأضافت إن ذلك واجب وطني وديني، مؤكدة أنه لن تقام صالة جمعة في مس
  .المساجد جميعھا، كما أنه لن تنظم وقفة احتجاج على مدخل القرية

  

  مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته لوقف العنف ضد المقدسيات: رام هللا

  وفا 2018-3-28رام هللا / فلسطينالقدس عاصمة 

من آذار، يوم المرأة العالمي، اليوم األربعاء، طالب المشاركون في المؤتمر الختامي لفعاليات الثامن 
المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته في مواجھة العنف ضد المقدسيات وضد النساء الفلسطينيات، 

 .1435وتطبيق االتفاقيات والقرارات الدولية خاصة 

ن وزارة شؤون ، وعقد بالتعاون بي"واقع العنف ضد النساء في مدينة القدس"وحمل المؤتمر عنوان 
المرأة، ومحافظة القدس، واالتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومنتدى المنظمات األھلية، والتجمع النسوي 

  .وكالة التعاون اإليطالي المقدسي بدعم من

وقالت وزيرة شؤون المرأة ھيفاء اآلغا، إن النساء المقدسيات صاحبات إدارة صلبة رغم ما يحاك 
  .ن متواصل أمام مخططات سلطات االحتالل اإلسرائيلي لسلبھن حقھنضدھن، فنضالھن وصمودھ

 1967، وبعد حرب 1948وأضافت ان المرأة الفلسطينية خالل السنوات الماضية، تأثرت بنكبة عام 
حدث تطور على دور المرأة وانخرطت في النضاالت وفي منظمات المقاومة، حيث كانت المرأة 

  .يقونة للتحدي والصمودالفلسطينية وتحديدا المقدسية أ

وأشارت إلى أن القدس تشھد سلسة من اعتداءات المستوطنين ضد النساء بھدف تضييق الخناق على 
العائالت المقدسية، خاصة في سلوان والشيخ جراح، وتتعرض المقدسيات للضرب والقتل وإجراءات 

  .التي تھدف للتضييق عليھن وسحب ھويتھن
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حماية المقدسيات من خالل خلق آليات لحمايتھن، وتحسين ظروف ودعت إلى ضرورة دعم صمودھن و
  .الحياة للفئات الضعيفة والمھمشة، وفتح األسواق العربية أمامھن وحماية الشباب

من جھته، قال نائب محافظ القدس عبد هللا صيام، إن االحتالل ھو السبب في معاناة المرأة الفلسطينية 
سرة يرتبط بتصريح، إلى جانب عمليات ھدم المنازل والتھجير خاصة المقدسية، حيث جعل لقاء األ

  .القسري

وأشار إلى ضرورة تكاتف الجھود في مواجھة الھجمة اإلسرائيلية التي تصاعدت بعد إعالن القدس 
  .عاصمة إلسرائيل من قبل الرئيس األميركي دونالد ترمب

م سعافين، إن االتحاد يھدف إلى الحفاظ على من جھتھا، قالت ممثلة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ختا
استمرار النھج الوطني والحفاظ على الثوابت الوطنية في حق العودة وتقرير المصير، وضرورة استمرار 

  .العمل لوقف الظلم االستعماري الكولونيالي

وأشارت إلى ضرورة مواجھة العنف ضد النساء المقدسيات، وبذل جھود وسياسات وخطوات وطنية 
  .للتمسك بالوحدة الوطنية

ودعت إلى ضرورة النھوض ببنية قانونية لدعم النساء واألطفال، وسن منظومة قانونية متوائمة مع 
  .القوانين الدولية

فيما قالت ممثلة المنظمات األھلية المناھضة للعنف ضد المرأة نداء عواد، إن العنف له أشكال سياسية 
  .اليوم جزء من مسؤوليتنا النسوية والوطنيةواجتماعية وسياسية، وإن مشاركتنا 

وأضافت، ان العنف االستعماري االستيطاني مكون بنيوي وحاضنة لشتى أشكال العنف التي تتعرض لھا 
المقدسيات من تھجير قسري وتدمير ممنھج لالقتصاد، وفرض الضرائب إلجبار التجار على إغالق 

  .إعدامات ميدانيةمؤسساتھم وما نتج عن ذلك من عنف واعتقاالت و

بدورھا، قالت ممثلة التجمع النسوي المقدسي سندرين عامر، إن نساء القدس يواجھن إرھاب دولة 
االحتالل وھجماته الجماعية التي تستھدف بيوتنا ومؤسساتنا، وإنھن يواجھن سياسة العقوبات الجماعية 

  .التي تطال أمالكنا ونفوسنا

لبناء موقف نسوي يحترم التعددية، لرفع العنف ضد  نساء مقدسياتوأضافت، اتفقنا على توحيد جھودنا ك
  .شعبنا ونسائنا واطفالنا

وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف . وأشارت الى ان التجمع يقدم الدعم النفسي لذوي األسرى والشھداء
سطينية وعاصمتھا أمام ما يجري في القدس ومتابعة تنفيذ قرارات األمم المتحدة الخاصة بإقامة الدولة الفل

  .القدس، إلى جانب سن وتطبيق التشريعات الخاصة بالنساء واألطفال

من جھتھا، قالت ممثلة وكالة التعاون اإليطالي سارة دومينوني إن ما تمر به النساء المقدسيات مؤلم 
" الجندر"جندة ومعبر وقوي ويستحق الثناء، وعلينا االھتمام بالمرأة طيلة العام، كما أن علينا االلتزام بأ

  .في فلسطين
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وتخلل المؤتمر شھادات حية لمعاناة المقدسيات، تحدثن فيھا عن عنف االحتالل بحقھن، وممارساته من 
حبس منزلي وتھجير قسري وھدم المنازل، كما تم تكريم نساء مقدسيات من أمھات األسرى والشھداء 

  .وضحايا عنف االحتالل

  

  دينة القدسفتوح يحذر من خطورة األوضاع في م

  وفا 2018-3-28رام هللا / فلسطينالقدس عاصمة 

حذر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العالقات الدولية روحي فتوح، من أن استمرار سلطات 
االحتالل االسرائيلي في سياساتھا العدوانية في األراضي الفلسطينية خاصة في مدينة القدس، يھدد أمن 

ھا، داعيا المجتمع الدولي للتحرك الحثيث واجبار الحكومة االسرائيلية الى واستقرار المنطقة برمت
 . االنصياع لقرارات الشرعية الدولية

  .جاء ذلك خالل لقاء فتوح اليوم االربعاء، وفدا من كتلة االشتراكية الديمقراطية في البرلمان االوروبي

الدولتين، مؤكدا ضرورة وجود اطار  وشدد فتوح على اھمية وجود موقف دولي فاعل لحماية خيار حل
  . دولي متعدد االطراف لإلشراف على العملية السياسية

واشار الى رفض دول العالم لقرار الرئيس األمريكي ترمب، اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل، والذي 
  . يعتبر انتھاكا فظا للقانون الدولي ولقرارات األمم المتحدة

حدة تعاقب الشعب الفلسطيني اآلن لرفضة مبادرة تصفية القضية وأوضح فتوح أن الواليات المت
، مجددا التأكيد على حق الفلسطينيين في انھاء االحتالل واقامة الدولة "صفقة القرن"الفلسطينية المسمى 

  . وعاصمتھا القدس الشرقية 1967الفلسطينية المستقلة على حدود حزيران 

ة الشراكة مع اسرائيل لعدم التزامھا بمبادئ الديمقراطية وحقوق ودعا االتحاد االوروبي لمراجعة اتفاقي
  .االنسان

وتتطرق فتوح لتطورات ملف المصالحة بعد عملية التفجير الجبانة التي تعرض لھا موكب رئيس 
الوزراء رامي الحمد هللا، واللواء ماجد فرج، رئيس جھاز المخابرات العامة، وتداعياتھا على جھود انھاء 

  . م وتحقيق الوحدة الداخليةاالنقسا

من جانبھم اكد اعضاء الوفد أن االستيطان االسرائيلي غير شرعي ويشكل عائقا امام التوصل الى سالم 
كما اكدوا تضامنھم مع الشعب الفلسطيني ورفضھم لقرار الرئيس األمريكي االعتراف . دائم وعادل

تقرير مصير القدس يكون عبر المفاوضات بالقدس عاصمة إلسرائيل ألنه يعيق عملية السالم، وأن 
  .باعتبارھا من قضايا الحل النھائي
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  إسرائيل تقيد دخول المسيحيين من غزة لالحتفال بعيد الفصح في القدس": ھآرتس"

  وفا 2018-3-28 رام هللا

س العبرية اليوم األربعاء، إن إسرائيل ستقيد وصول المسيحيين من غزة إلى القد" ھآرتس"قالت صحيفة 
عاما فقط، من أجل الصالة في كنيسة  55في عيد الفصح المجيد، بحيث ستسمح بدخول من ھم فوق 

 .القيامة

في عيد الميالد السابق إلى  700وقد انخفض عدد التصاريح التي تم إصدارھا للمسيحيين في غزة من 
  .في عيد الفصح 500

مسيحيا  120لقيود غير عادلة، ان حوالي وأضاف رجال الدين المسيحيون في غزة، الذين اعتبروا ھذه ا
من غزة فقطن يستجيبون للمعايير التي وصلتھم من دائرة التنسيق واالرتباط، ولن يتمكن الكثير منھم من 

  .الوصول إلى القدس من دون أبناء عائالتھم الذين ال يستجيبون للمعايير

ن إصدار تصاريح للعيد القريب، الذي وقال جورج أنطون، الناشط المسيحي من غزة، إنه لم يتم حتى اآل
قيام المسيح وصعوده إلى "يعتبر مناسبة دينية ھامة لدى المسيحيين في الشرق األوسط، كونه يرمز إلى 

  ."السماء

 1313مسيحي، مقابل  1200انه يوجد في القطاع حاليا حوالي " ھآرتس"وأضاف أنطون لصحيفة 
، 2015وكانت إسرائيل قد فرضت قيودا كھذه في . 2014في سجلھم وفد من الفاتيكان وصل إلى القطاع 

عاما، ولكن في أعقاب تدخل  35وحتى  16بعد عميلة الجرف الصامد، حيث منعت دخول أبناء جيل 
  .850رؤساء الكنيسة في البالد تم إزالة القيود، ووصل عدد التصاريح إلى 

بوك، شريط فيديو يتحدث فيه الرائد إلى ذلك، نشر مكتب منسق أعمال الحكومة على صفحته في فيس
عالء حلبي، ويتوجه إلى المسيحيين الذين حصلوا على تصاريح الخروج من غزة في عيد الميالد ولم 

  .يرجعوا إلى غزة، بأن يعودوا فورا

على اتخاذ خطوات عشية " مكتب المنسق"وحذر حلبي من أنھم إذا لم يرجعوا، فسيؤثر ذلك على قدرة 
  .در مصادر في غزة أن العشرات من السكان المسيحيين لم يرجعوا بعد العيدوتق. عيد الفصح

لكن مكتب . وفي وثيقة وزعھا منسق أعمال الحكومة االسرائيلية في المناطق لم يتم تقديم أي سبب للقيود
ائيل دولة إسر"وجاء في الرد ان . المنسق أكد في تعقيبه فرض ھذه القيود، ولم يُنكر أنھا إجراءات عقابية

ھي دولة ذات سيادة ولھا الحق بأن تقرر من سيدخل بواباتھا، وليس للمقيمين األجانب أي حق مكتسب في 
وفي ضوء الظاھرة . دخول األراضي اإلسرائيلية، بمن في ذلك الفلسطينيون الذين يعيشون في قطاع غزة

يل جيل المسموح بدخولھم إلى المتكررة من قبل فلسطينيين استغلوا التصريح بشكل غير قانوني، تقرر تعد
  ."عاما فما فوق كجزء من النشاط للحد من اإلقامة غير القانونية في إسرائيل 55سن 

من نائب وزير األمن إيلي بن دھان تغيير ) القائمة المشتركة(وطلبت عضو الكنيست عايدة توما سليمان 
ووفقا لتوما ". ي في حرية العبادةممارسة حقھم األساس"شروط الدخول حتى يتمكن جميع المسيحيين من 

إسرائيل تتباھى في العالم بأنھا المكان اآلمن لجميع : "وقالت. سليمان، لم تتم اإلجابة على طلبھا بعد
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ھذا القرار ھو دليل آخر على أن . األديان، لكنھا في الواقع ال تزال تؤذي السكان الفلسطينيين المسيحيين
  ."السيطرة على ما يحدث ھناكإسرائيل لم تخرج من غزة وتواصل 

إلى منسق أعمال الحكومة وطالبته بإلغاء القيود وزيادة عدد ) وصول" (غيشاه"وتوجھت منظمة 
ال يوجد أي مبرر للمس "وجاء في بيان المنظمة انه . التصاريح واالمتناع عن العقاب الجماعي

ھذا مثال آخر على العقاب الجماعي . ھديداالعتباطي بحرية الحركة وحرية العبادة، وبالتأكيد ليس للغة الت
للسكان، وبشكل عام، الطبيعة العقابية والتعسفية لنظام التصاريح الذي تمارسه إسرائيل تجاه سكان قطاع 

  ."غزة

  

  إسرائيل تسرع إجراءات نقل السفارة األميركية للقدس

  وفا 2018-3-28رام هللا / فلسطينالقدس عاصمة 

ائيلي موشيه كحلون، عن إعفاءات إدارية، حتى يتسنى افتتاح مبنى السفارة أعلن وزير المالية اإلسر
 .األميركية في القدس المحتلة، في أيار المقبل

بلدية القدس ستعمل على تجاوز التصاريح المطلوبة لبناء جدار ومنفذ خروج "وقال كحلون في بيان، إن 
ة ال داعي لھا بأن تعطل نقل السفارة األميركية لن نسمح لبيروقراطي"عند الموقع المؤقت للسفارة، مضيفا 
  ".إلى القدس العاصمة األبدية إلسرائيل

ھذه خطوة دبلوماسية استراتيجية لدولة إسرائيل، وھيئات التخطيط الخاضعة لي ستبذل كل ما في : وتابع
  ."وسعھا للوفاء بالجدول الزمني المطلوب

إن مقر السفارة المؤقت في القدس المحتلة سيفتح "بق وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون في وقت سا
  ."لنكبة فلسطين 70أيار، بالتزامن مع الذكرى الـ 14أبوابه في 

  

  شد الرحال إلى األقصى واجب ديني: صبري

  وفا 2018-3-28قدس عاصمة فلسطين ال

كرمة صبري، دعا خطيب المسجد األقصى المبارك، رئيس الھيئة اإلسالمية العليا في القدس الشيخ ع
أبناء شعبنا ممن يستطيعون الوصول إلى مدينة القدس إلى شد الرحال للمسجد األقصى وأداء صالة 

 .الجمعة فيه

وجاءت دعوة الشيخ صبري رًدا على دعوات الجماعات اليھودية المتطرفة، عناصرھا عبر الشعارات 
وم الجمعة القادم وإقامة شعائر والملصقات العنصرية التي نشرتھا، القتحام رحاب المسجد األقصى ي

  .تلمودية لمناسبة األعياد اليھودية
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وأوضح أن من واجب المسلمين اغتنام أيام الجمع، وجميع أيام السنة بإعمار المسجد األقصى المبارك، 
والمرابطة فيه، وأداء الصلوات، والمشاركة في حلقات االبتھال الذكر، وحضور الدروس الدينية في 

  .يبقى األقصى عامراً بأھله وروادهرحابه، حتى 

وناشد الشيخ صبري، األمتين العربية واإلسالمية، بتكثيف جھودھما وتعزيز مواقفھما لحماية األقصى من 
  .األخطار المحدقة به، وصون األوقاف والمقدسات في القدس وفلسطين

  

  االحتالل يعتقل سيدة وزوجھا من العيسوية

  وفا 2018-3-28قدس عاصمة فلسطين ال

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األربعاء، سيدة وزوجھا بعد اقتحام منزليھما في بلدة العيسوية، 
 .وسط القدس المحتلة

وأوضح مراسلنا أن قوات االحتالل اقتحم البلدة وداھمت عددا من منازل المواطنين واعتقلت المواطن 
  .اكز التوقيف والتحقيق في المدينة المقدسةوسيم نايف عبيد وزوجته، وحولتھما إلى أحد مر

  

  قرارات االتحاد البرلماني الدولي بشأن القدس انتصار لقيم العدالة واالنسانية: الحمد هللا

  وفا 2018-3-28رام هللا / فلسطينالقدس عاصمة 

أن القدس، تعد قال رئيس الوزراء رامي الحمد هللا إن قرارات الجمعية العامة لالتحاد البرلماني الدولي بش
 .انتصارا من قبل شعوب العالم التي تمثلھا تلك البرلمانات لقيم الحق والعدالة واإلنسانية

، اليوم األربعاء، عن تقديره لقرارات "فيسبوك"وأعرب الحمد هللا، في تصريح نشره على صفحته على 
مانا، مؤكدا على دعوة االتحاد برل 178الجمعية العامة لالتحاد البرلماني الدولي، الذي يضم في عضويته 

البرلماني الدولي جميع البرلمانات إلى حث حكوماتھم على االعتراف بدولة فلسطين وفق قرارات 
  .الشرعية الدولية

وشدد على أن جميع اإلجراءات واإلجراءات التشريعية واإلدارية التي اتخذتھا إسرائيل لفرض قوانينھا 
  .، وليست لھا أية شرعيةوتدابيرھا على القدس غير قانونية

للجمعية العامة،  138في الدورة    وكان االتحاد البرلماني الدولي رفض، أمس الثالثاء، بشكل مطلق،
  .قرار اإلدارة األميركية األخير بشأن القدس واعتبره الغيا وباطال بموجب القانون الدولي
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  مستوطنون يقتحمون األقصى واالحتالل يعتقل أحد حراس المسجد

  وفا 2018-3-28قدس عاصمة فلسطين لا

جّدد المستوطنون، اليوم األربعاء، اقتحامھم للمسجد األقصى، ونفذوا جوالت مشبوھة في أرجائه، 
 .بحراسة مشددة من قوات االحتالل

كما اعتقلت قوات االحتالل الخاصة، حارس المسجد األقصى المبارك عرفات نجيب من مكان عمله في 
  .اء عليه، وحّولته الى مركز اعتقال وتحقيق في البلدة القديمةالمسجد، بعد االعتد

منظمات "يذكر أن توترا متصاعدا يشھده المسجد األقصى، في أعقاب الدعوات المتطرفة التي أطلقتھا 
  ".قرابين الفصح"، إلى إفراغه الجمعة المقبل، لتمثيل تقديم "الھيكل المزعوم

  

  لدة عناتامستعربون يطلقون النار على شاب من ب
  

   29/3/2018 -دنيا الوطن -رام هللا 
أطلق جيش االحتالل النار مساء أمس األربعاء، صوب سيارة عند مفترق بلدة عناتا شمال شرقي القدس، 

   .عقب فشل عملية اعتقاله
 

أبو (وأفادت مصادر محلية، أن مستعربين بمساندة الجيش، فتحوا النار على سيارة قرب محطة محروقات 
   .(القدس(، بعد أن فشلوا باعتقال المطلوب، بحسب ما جاء على موقع صحيفة )خليل

 
إن الشاب الذ بالفرار، ولم يعرف إذا كان قد أصيب نتيجة كثافة النيران التي أطلقت : "وقالت المصادر
   ."صوبه بالمكان

 
  .الق الناروأكدت المصادر، أنه تمت مصادرة تسجيل كاميرات المراقبة من محطة الوقود عقب إط

  

  سنبقى في ھذه األرض المقدسة صوتاً منادياً بالحق: المطران حنا

   28/3/2018 -دنيا الوطن -رام هللا 
وصل الى المدينة المقدسة اليوم وفد كنسي قبرصي من الكنيسة االرثوذكسية القبرصية والذين سيمكثون 

 .االحتفالي الذي سيقام في العيزريةفي االراضي المقدسة حتى سبت اليعازر حيث سيشاركون في القداس 
 

وقد استقبل المطران عطا هللا حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم االرثوذكس الوفد عصر ھذا اليوم في 
كنيسة القيامة في القدس القديمة حيث رحب بزيارتھم وتمنى لھم حجا مباركا وادعية مرضية وتوبة 

  .  يامته المجيدة وانتصاره على الموتصادقة لكي يؤھلنا الرب االله لمعاينة انوار ق
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تحدث المطران في كلمته عن تاريخ كنيسة القيامة وعن عراقة الحضور المسيحي في ھذه االرض 
    .المقدسة مؤكدا بأن كنيستنا ھي ام الكنائس وھي اقدم واعرق مركز روحي مسيحي في عالمنا

 
ات التي تستھدف حضورنا العريق في ھذه كثيرة ھي التحديات التي نعاني منھا وكثيرة ھي المؤامر

االرض المقدسة ولكننا على يقين بأننا وبالرغم من الظروف الصعبة التي نمر بھا اال ان الرب لن يترك 
  .  كنيسته فھو حاميھا وھو مصدر تعزية وقوة لكل واحد منا

 
لموسم المبارك نرفع الدعاء الى بعد ايام سنستقبل اسبوع االالم الذي يوصلنا الى القيامة المجيدة وفي ھذا ا

هللا من اجل كنيستنا التي تمر بمحنة وازمة غير مسبوقة كما ونسأل هللا بأن يحفظ الحضور المسيحي 
    .العريق واالصيل في ھذه االرض المقدسة

 
سنبقى متمسكين بانتماءنا لتراثنا الروحي والكنسي االيماني االصيل والعريق وسنبقى متشبثين ايضا 

ماءنا لھذه االرض التي ھي ارضنا ووطننا ونحن بدورنا نفتخر بانتماءنا للشعب الفلسطيني المناضل بانت
  .  والمكافح من اجل الحرية

 
صلوا من اجل فلسطين المصلوبة والمتألمة والمطعونة كسيدھا ، صلوا من اجل ھذه البقعة المقدسة من 

ولكي ينعم شعبنا الفلسطيني بالحرية التي يستحقھا العالم لكي تتحقق فيھا العدالة ويسود فيھا السالم 
  .  ويناضل في سبيلھا

 
اننا نعتبر زيارتكم عودة الى جذور االيمان كما اننا نعتبرھا رسالة محبة واخوة وتضامن مع شعبنا ومع 

    .ارضنا المقدسة التي يعاني ابنائھا من الظلم والقمع والقھر واالستبداد
 

قدسة صوتا مناديا بالحق والعدالة ونصرة المظلومين وسيبقى انحيازنا دوما سنبقى في ھذه االرض الم
لشعبنا الفلسطيني كما اننا سنبقى ندافع عن حضورنا المسيحي العريق في ھذه االرض المقدسة ھذا 
الحضور المستھدف بوسائل متنوعة ووجب علينا جميعا ان نتحلى بالمسؤولية والحكمة والصدق 

افع عن ھذه االرض المقدسة وشعبھا ولكي ندافع ايضا عن الحضور المسيحي العريق واالستقامة لكي ند
في ھذه البقعة المقدسة من العالم والتي نعتبرھا ارض التجسد والفداء والقيامة والنور وارض السالم 

    .والمحبة والتالقي بين االنسان واخيه االنسان
 

ستبقى شعلة ايماننا متقدة رغما عن كل الصعاب التي نمر لن يتمكن احد من النيل من عزيمتنا وارادتنا و
    .بھا والعثرات التي تعترض طريقنا

 
ننظر الى القبر المقدس ونرفع الدعاء الى الناھض من بين االموات لكي ينھض كنيستنا معه ولكي يبارك 

  .  شعبنا ويحمي بالدنا
 

نصلي من اجلكم ومن اجل كنيستكم ومن  اذكرونا دوما في ادعيتكم وفي صلواتكم ونحن بدورنا سنبقى
   .  اجل شعبكم ومن اجل حل عادل وسلمي للمسألة القبرصية
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  المقدسيون شوكة في حلق االحتالل: الحموري

 29/3/2018 -عمان - أسامة المغربي -الجزيرة

 
للحقوق االجتماعية واالقتصادية زياد الحموري إن مدينة القدس تتعرض  القدس قال مدير مركز

إلجراءات تستھدف سكانھا المقدسيين بھدف نزعھا من بين أيديھم، لكنه أكد أن وجود وثبات المقدسيين 
 .في المدينة االستيطان ية التي تھدد استمرار ونجاح مشاريعيجعلھم الشوكة الوحيدة الباق

مساء  عمان العاصمة األردنيةنظمتھا مجموعة وعد الثقافية في   وأضاف الحموري في ندوة تثقيفية
الثالثاء، أن المقدسيين يتعرضون لحرب ديمغرافية منذ اللحظة األولى التي وقعت فيھا القدس تحت 

 .سكانھا تھجير  االحتالل الذي يواصل ھدم البيوت بھدف

حتى ھذا  1967عام  داخل مدينة القدس منذ مسكن 4800سلطات االحتالل ھدمت أكثر من   وذكر أن
ألف أمر ھدم، األمر الذي يھدد مصير وحياة  22، وأنه يوجد في المحاكم اإلسرائيلية ما يزيد عن العام

  .أكثر من مئة ألف مقدسي ويعرضھم للتشرد، ليتم استبدالھم الحقا بمستوطنين إسرائيليين

    عقوبة الھدم
تراخيص البناء، وفق  تقريبا، ويسبقه منع وبالنسبة لسلطات االحتالل، فإن الھدم ھو الحل األخير

ألف دوالر،  50و  30الحموري، الذي بيّن أن تكلفة إصدار ترخيص البناء للعقار تتراوح ما بين 
سنوات، وقد تُحجب الموافقة على إصدار التصريح رغم تحقق ھذه  8إلى  5ويستغرق إصدارھا من 

  .الشروط

منطقة .. ن، فمن عرف القدس سابقا يستحيل أن يعرفھا اليوملم يعد شكل المدينة كما كا"أضاف الحموري 
وكان آخرھا تغيير شكل  الشيخ جراح تغيرت بشكل كلي، وما زال االحتالل يمارس تغييره لمعالم المدينة،

منطقة باب العمود بحجة تشديد الحراسة األمنية عليه، وتغيير شكل مقبرة باب الرحمة، ناھيك عن 
 ".القدس من كل جانبالمستوطنات المحيطة ب

في القدس شبه  االحتالل يتبع سياسة الضغط على المقدسيين اقتصاديا بھدف جعل حياتھم وقال إن
، وھي نسبة عالية جدا على مستوى العالم %80تجاوزت  الفقر فنسبة المقدسيين تحت خط"، مستحيلة

كله، ويمارس االحتالل ضغوطه على المقدسيين من خالل فرض الضرائب المختلفة، أبرزھا ضريبة 
  ".األرنونا

ھدف المقدسيين من خالل االلتفاف على النصوص القانونية، إذ وتابع أن ممارسات سلطات االحتالل تست
  .قدس بحكم وقوعھا تحت االحتاللتمنع تغيير الوضع القائم لل لألمم المتحدة  توجد عشرات القرارات

عتبر ، ي"إسرائيل  القدس عاصمة لدولة"والذي يعتبر أن  1980وقال إن قانون أساس القدس الصادر عام 
سلطات االحتالل إجراءاتھا على األرض، وتدعمه قوانين أخرى كقانون   ركيزة تمارس على أساسھا

صندوق أمالك الغائبين وقانون مركز الحياة الذي يستھدف كل من كان أصله من القدس ويعمل فيھا لكنه 
  .ال يسكن فيھا بسحب أمالكه

    فارق الموازنة
) مليون دوالر 57نحو (ص للقدس ميزانية تقدر بملياري شيكل ذكر الحموري أن بلدية االحتالل تخص

% 1أقل من  سنويا، يذھب جزء كبير منھا لدعم مشاريع االستيطان، بينما ترصد السلطة الفلسطينية
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، وتصرف في )ماليين دوالر 7نحو (مليون شيكل سنويا  25للقدس من ميزانيتھا الكلية التي تقدر بـ
 .من الميزانية على األمن% 37الوقت نفسه ما نسبته 

، وأن االحتالل ما زال من أراضي القدس لم تعد تحت سيطرة المقدسيين% 86ما نسبته   يضيف أن
يضغط باتجاه سحب المزيد من األراضي ولو كان ذلك بإرجاعھا تحت حكم السلطة وجعلھا أراضي تابعة 

بھدف التھيئة لتھجير أھلھا،  للضفة، أو بمخططات تأسيس مجالس محلية مصغرة للمدن بعد تفتيتھا
  ".نحن مقبلون على وضع خطر جدا، والمقدسيون يحاربون وحدھم"وأوضح 

حاصر "بالتعاون مع بعض الجمعيات الناشطة في مجال دعم القدس ضمن أسبوع  يذكر أن الندوة أقيمت
  .يوم األرض الذي يأتي بالتزامن مع" حصارك

  

  الكاريكاتير يدعم فلسطين".. من العالم إلى القدس"

  28/3/2018 -رام هللا - ميرفت صادق -الجزيرة

بي ھو الكالم عن القدس، ويسأله لوحة للفنان األردني أمجد رسمي يظھر فيھا أن أقصى ما يستطيعه العر
بينما يقف مسؤول عربي مزھو بنياشينه كصنم أمام إعالن " ھل ھذا كل ما لديك؟"اإلسرائيلي 

  .في كاريكاتير لفؤاد عياش من سوريا إسرائيل عاصمة للقدس  ترمب

القديمة، علقت اللوحتان ضمن عشرات رسوم الكاريكاتير  رام هللا وفي مسار حر بأحد شوارع مدينة
المدينة   دونالد ترمب  لفنانين من أنحاء العالم تناولت قضية القدس في معارضة إلعالن الرئيس األميركي

  .كانون األول الماضي/المقدسة عاصمة إلسرائيل في ديسمبر

من العالم إلى "أمس الثالثاء تحت عنوان   بالضفة الغربية وفي المعرض الذي افتتحته بلدية رام هللا
لداعمة إلسرائيل، ويستمر عدة أيام، لوحة للفنان التشيلي أريل روخاس تنتقد السياسة األميركية ا" القدس

ما "بلدا واحدا متحدا في نصرة القدس، وثالثة بعنوان  األردنو  فلسطين وأخرى لناصر الجعفري تمثل
وجدار الفصل العنصري لخليل أبو عرفة ابن  باالستيطان  تمثل واقع مدينة القدس المقسمة" تبقى لنا

  .المدينة نفسھا

رساما من أربعين دولة توجھت إليھم بلدية رام هللا عبر فنان  150ويضم المعرض رسوم كاريكاتير لنحو 
ر أعمالھم في بلدانھم تزامنا مع عرضھا في فلسطين الكاريكاتير الفلسطيني محمد سباعنة، وطلبت نش

  .لتسليط الضوء على قضية القدس، إلى جانب معاناة األسرى الفلسطينيين األطفال خاصة

    حضور ترمب
وعبّر المعرض عن حالة احتجاج فني عالمية ضد السياسة األميركية المنحازة إلسرائيل، وكان الرئيس 

تمثال  فة في رسوم الكاريكاتير، ومنھا حين وقف مشھرا سيفه في وجهترمب األكثر حضورا بأشكال مختل
 .يطالي سيرو دي أوريانوالذي ارتدى الكوفية الفلسطينية في لوحة للفنان اإل الحرية

ومن خالل عرض الرسومات بفضاء مفتوح في شوارع مدينة رام هللا، يقول سباعنة إن المعرض يُظھر 
مستوى التضامن مع الشعب الفلسطيني عبر مشاركة عدد كبير من الفنانين من كافة قارات العالم 
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ت اإلسرائيلية واألميركية، والمساھمة وبمختلف اللغات لدعم الحق الفلسطيني بالقدس في مواجھة السياسا
  .في رفع الوعي بما يحدث في فلسطين عامة

وسمح الفنانون المشاركون في المعرض باستخدام رسوماتھم في كافة األنشطة المحلية والمحافل الدولية 
نشر  ودعا سباعنة السفارات والقنصليات الفلسطينية حول العالم للمشاركة في. لدعم القضية الفلسطينية

  .الرسوم وإظھار االلتفاف العالمي حول القدس وحق األطفال في الحرية

مع الفنان الفلسطيني أحمد فراسيني، بالتعاون  بلجيكا  ومن المقرر أن يُنقل المعرض إلى
عن  أيضا، بالتزامن مع عروض قادمة له في مدينة القدس، ثم تطبع رسوماته في كتاب فرنسا وإلى

  .الكاريكاتير المتضامن مع فلسطين

بتوجيه رسالته عبر رسم الكاريكاتير إلى العالم بعد  -الذي تشارك لوحاته في المعرض-وبدأ سباعنة 
" أسطرته"النضال الفلسطيني بدال من " أنسنة"تعرضه لالعتقال في سجون االحتالل، وقال إنه سعى إلى 

 .ا ھيكي يفھم العالم المعاناة الفلسطينية كم

ضمن نشاط فلسطيني دولي للفت االنتباه إلى قضيتي القدس  -حسب القائمين عليه-ويأتي المعرض 
واألسرى، وفضح سياسات االحتالل عبر فن الكاريكاتير الذي يتتبعه االحتالل اإلسرائيلي ويترّصده 

  .ويتھم فنانيه بالتحريض على العنف

    قضية إنسانية
تعرضوا " من العالم إلى القدس"ثيرا من الرسامين المشاركين في معرض ويشير القائمون عليه إلى أن ك

  .للمضايقات والتھديدات على خلفية رسوماتھم الناقدة، وخاصة العرب منھم في العقد األخير

) تركيا(وميكيل شفشي ) مصر(وظھرت أسماء الفنانين وسام خليل ولمياء عيسوي ومصطفى الشيخ 
وفؤاد عياش من سوريا، إلى جانب محمد سباعنة ) الكويت(وبدر بن غيث ) العراق(ركان البھادلي وأ

  .وعالء اللقطة وأسامة نزال وعدد كبير من فناني الكاريكاتير الفلسطينيين واألجانب

زي الجنيدي محاطا بقوة كبيرة وكان أسامة نزال يقف إلى جوار لوحته التي رسم فيھا الفتى الفلسطيني فو 
من جنود االحتالل لحظة اعتقاله، لكنه ظھر في الرسم أكبر من سجانيه وينظر إلى فضاء خلفي مثّل مدينة 

  .القدس بمساجدھا وكنائسھا

كأيقونة ومحرك " انتفاضة القدس"وقال نزال إن الطفل الفلسطيني ظھر فيما عرف بالسنوات األخيرة بـ 
 .لألحداث فيھا

وبرأيه، فإن المجتمع الفلسطيني بنضاله الدائم بيئة تعبير مثالية بالنسبة لرسامي الكاريكاتير المحليين 
مع الحقوق الفلسطينية، وخاصة أن الكاريكاتير يواكب قضايا المجتمع ويعبر عن واألجانب المتضامنين 

  .ھموم الناس بطريقة بسيطة وسريعة

حين تلقى رسائل تھديد وتحريض من  -كما قال- 2012وتعرض نزال نفسه لمالحقة إسرائيلية بدأت عام 
  .مستوطنين على خلفية رسوماته
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رسم كاريكاتير لنزال نشره في  2014امين نتنياھو عام واستخدم رئيس الوزراء اإلسرائيلي بني
ذلك، ھاجم جيش االحتالل منزل  وعلى إثر". بالتحريض ومعاداة السامية"ليتھم الفلسطينيين  النكبة ذكرى

  .نزال قرب رام هللا وقام بمصادرة لوحاته وإتالف أرشيفه ومقتنياته الفنية

  .لكن الفنان قرأ في ذلك تأثيرا كبيرا لرسم الكاريكاتير الفلسطيني على الرأي العام المحلي والدولي

  

  مستوطن يحلّق بمروحيته في الضفة وصوالً للقدس

  28/3/2018 -إلسرائيليةالصحافة ا -الجزيرة

، وأعلن أنه يريد السيطرة المحتلة القدس شمال حاجز قلنديا حط مستوطن إسرائيلي بطائرته الخاصة قرب
 .على الحاجز

مستوطنا من بؤرة مجاورة  - األحد الماضي-إن شرطة حرس الحدود اعتقلت " ھآرتس"وقالت صحيفة 
بعد وصوله بمروحيته الخاصة إلى مطار قلنديا الذي يقع على ) الضفة الغربية  شمال(لمستوطنة إيتمار 

 .جزء من أراضيه حاجز قلنديا

ليس "وقال للشرطة . إنه جاء للسيطرة على الحاجز" يديديا مشولمي"قال الطيار  وخالل التحقيق معه،
  .وتبين أن مشولمي طيار سابق في سالح الجو". أنا سأطير ھنا. مھما ما الذي ستفعلونه لي

وخالل التحقيق معه، تبين أن المستوطن كان وصل قبل عشرة أيام على متن مروحيته الخاصة إلى 
لسطينيا بمطار قلنديا لكنه غير مستخدم، وتم إطالق سراحه، لكن بعد الوصول األخير المكان المعروف ف

  ".ألنه حلق في الضفة دون تصريح"تمت مصادرة طائرته وسحب ترخيصه 

ويستدل من التحقيقات مع المستوطن أنه كان في السابق طيارا في سالح الجو، وعمل على مروحيات 
  .ألركان، وشارك في بعض العمليات الخاصةالنقل في سالح الجو، ونقل رئيس ا

  

  الھباش يطالب بمبادرات فلسطينية وعربية وإسالمية إلنقاذ مدينة القدس

  PNN- 28/3/2018 - رام هللا

محمود الھباش على أھمية زيارة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لفلسطين .أكد قاضي القضاة د 
 .ق العالقات بين البلدين الشقيقينوعاصمتھا القدس المحتلة تأكيدا على عم

الرسمية، صباح اليوم االربعاء، إن الرئيس محمود “ صوت فلسطين”وقال الھباش في حديث إلذاعة 
عباس أطلع الوزير المغربي على مستجدات األوضاع في فلسطين وتطورات العملية السلمية التي وصلت 



 

  ة فلسطينــــدول
  منظمـة التحريـر الفلسطينيــة

  اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة
       للتــربيـة والثقافـة  والعـلوم  

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation 

Organization 
 Palestinian National Commission  

For   
Education, Culture & Science 

  

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

                    PNCECS2011@gmail.com 

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

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

ية الفلسطينية وخاصة القدس ، كما بحثا طبيعة لطريق مسدود والقرارات األمريكية الجائرة بحق القض
 .القرارات الخاصة بفلسطين التي سترفع للقمة العربية منتصف الشھر القادم في الرياض

وطالب الھباش بضرورة أن يكون ھناك مبادرات فلسطينية وعربية واسالمية إلنقاذ مدينة القدس في ظل 
 .الحتالل تجاه المدينة ومقدساتھا ومواطنيھاھذه المعركة المفتوحة التي تشنھا كافة أذرع ا

ودعا قاضي القضاة في السياق العرب والمسلمين لتكثيف لزياراتھم للمدينة المقدسة تأكيدا على العمق 
العربي واالسالمي لھذه المدينة التي تعمل سلطات االحتالل لعزلھا عن محيطھا، مشددا على أن ھذا 

 .ندا على جدول أعمال القمة العربية المقبلةالموضوع وبطلب من فلسطين سيكون ب

وفيما يتعلق بالعملية السلمية، شدد الھباش على حرص القيادة في التواصل مع المجموعة األوروبية لتكون 
جزءا من أية رؤية متعددة األطراف وتشكل حاضنة لعملية السالم بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي، 

لقيادة لن تغلق الطريق أمام أي دور أمريكي طالما كانت واشنطن جادة في مؤكدا في ذات االطار ان ا
  .التوصل لسالم حقيقي يضمن حقوق شعبنا

  

  االحتالل يشن حملة اعتقاالت ومداھمات وتفتيش واسعة في الضفة الغربية والقدس

  29/3/2018 -موقع مدينة القدس

ً  18اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر اليوم  ، خالل الضفة الغربية من مناطق مختلفة في مواطنا
 .حملة مداھمات وتفتيش واسعة لمنازل المواطنين

بني حسان غرب سلفيت، محسن حسين عيسى، أنس عاكف قراوة  -محمد موسى مرعي: وعرف منھم
 -قلقيلية، نوار بسام مزھر -مخيم بالطه، قاسم أيمن جبر/، ضياء يوسف المغربي نابلس سالم شرق - اشتية

شمال  رامال -دير نظام غرب رام هللا، بھاء كنعان -، مصطفى صالح التميميرام هللا دير نظام غرب
الخليل، أوس محمود  -، ثائر شريتح المزرعه الغربيه، يزن عطا الرجبيالخليل -القدس، مالك قفيشة

 .جنين - عجاوي

محمد مجدي عطية، أحمد خالد أبو شمالة،  الطفل كما واعتقلت محمد عبد الرؤوف محمود، علي محيسن،
 محمد زكريا عليان من بلدة العيسوية شرق القدس

واقتحمت منزل  واقتحمت قوات االحتالل منزل األسير قاسم أبو سنينة في الخليل وعاثت فيه خرابا،
 .المواطن مكروم غيث

  .شرق القدس أبو ديس في بلدة جامعة القدس وداھم االحتالل سكنات للطلبة قرب
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  من منازل بلدة سلوان مھددة بالھدم% 40: ناشط مقدسي

  28/3/2018 -موقع مدينة القدس

من منازل المواطنين في بلدة سلوان %  40أن  سلوان كشف الناشط المقدسي عضو لجنة الدفاع عن
 .جنوب المسجد األقى، مھددة بالھدم بحجة البناء دون ترخيص من بلدية االحتالل في القدس

سنوات لم تصدر أي رخصة بناء في  10أن سلطات االحتالل منذ "وأكد أبو دياب، في تصريح صحفي، 
 .قت تواصل فيه منح ھذه التراخيص للمستوطنين وبشكل يوميسلوان، في و

ولفت الناشط المقدسي الى أن توزيع بلدية االحتالل دفعات جديدة ومتتالية من اخطارات الھدم لمنازل 
المبارك  المسجد األقصى مواطنين في مختلف أحياء البلدة، ھي بمثابة استمرار المساعي لتفريغ محيط

 .تنفيذا لسياسة التطھير العرقي وتھويد المدينة

وأوضح أبو دياب أن ھناك أحياء بكاملھا مھددة بالھدم في سلوان منھا أحياء البستان، وعين اللوزة، 
  .ووادي الربابة

  

  أطماع صھيونية وصمود مقدسي".. وادي حلوة"حي 

  28/3/2018 - قدس برس

يوميّاً على  الواقعة جنوبي مدينة القدس المحتلة، يفيق سكانه وينامون سلوان في بلدة" وادي حلوة"في حي 
وترويعھم،  األطفال ،وذلك عبر صلواتھم التلمودية، حملھم للسالح أمامالمستوطنينازعاج
 .قوات االحتالل وطواقمه بشكل يومي للحي اقتحامات وكذلك

، ومنذ األقصى قدسي، حيث يقع قرب األسوار الجنوبية للمسجدآالف م   6  يسكن ذلك الحي نحو
المسجد  التسعينيات وسلطات االحتالل تخّطط وترسم من أجل السيطرة عليه، فھو الموقع األقرب من

 .والبلدة القديمة وحائط البراق األقصى

، والعثور على بعض اآلثار التي تم االّدعاء "وادي حلوة"ومنذ بدء عمليات حفر االحتالل في أول حي 
ھا تعود لليھود، بدأ الزحف االستيطاني من خالل االستيالء على المنازل، وتغيير معالم الشوارع بأن

وأسمائھا، وفرض السيطرة وتواجد قوات من الشرطة والبلدية 
   .اإلسرائيليتين بشكل دائم  "اآلثار"و "الطبيعة" وسلطتيْ 

لطات االحتالل بكافة أذرعھا إن س  "قدس برس"، أحمد قراعين لـ"وادي حلوة"يقول عضو لجنة حي 
ً إلى عمليات حفر  تمكنت من السيطرة على جزء من الحي، سواء على سطحه أو تحت األرض، الفتا

 .األنفاق الصھيونية



 

  ة فلسطينــــدول
  منظمـة التحريـر الفلسطينيــة

  اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة
       للتــربيـة والثقافـة  والعـلوم  

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation 

Organization 
 Palestinian National Commission  

For   
Education, Culture & Science 

  

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

                    PNCECS2011@gmail.com 

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

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

االستيطانية باتت المتحّكمة في تنفيذ مخططات االحتالل بوادي حلوة، من   "إلعاد"  جمعية أن إلى ويُشير
الذي يصل جبل الزيتون بسلوان ثم البلدة (  )تلفريك(ثم القطار الھوائي األنفاق،  ،إلى"كيدم" خالل مشروع

   .، والحفريات تحت منازل الفلسطينيين، إلى جانب مصادرة األراضي وتحويلھا لحدائق توراتية)القديمة

ويستذكر قراعين، عين الماء الموجودة في الحي، والتي سيطرت عليھا سلطات االحتالل، حيث كانت 
 .ن ينقلَن المياه يومياً من العين إلى منازلھن، كما أن األطفال كانوا يغتسلون ويلعبون بھانساء سلوا

لكن اليوم، أصبح الدخول إلى تلك العين غير مسموح إاّل بموافقة االحتالل، ويجب عليك أن تدفع رسوم 
 ."وكأن األرض ليست أرضك"دخول، 

وحشية، سواء من قبل المستوطنين الذين احتلوا وباتت أشكال التضييق على سكان الحي أكثر وضوحا و
وطواقم البلدية، ما يسبب توتّراً في  عدداً من المنازل، أو من خالل االقتحامات اليومية لقوات االحتالل

 .مواجھات المنطقة واندالع

إن االحتالل بات يتعّمد اإلتيان   "قدس برس"، جواد صيام لـ"وادي حلوة"يقول مدير مركز معلومات 
ً من المتواجدين في حي وادي حلوة، ويكونون أكثر عنصريّة  بمستوطنين ُجدد، يكونون أكثر تطّرفا

  .وحقداً 

ً على السكان واألطفال، رش الغاز أو التھديد بالسالح "من خالل  ويُضيف أن المستوطنين يعتدون يوميا
أو العربدة، وذلك بحماية قوات االحتالل نفسھا، ناھيك عن اقتحامات االحتالل من طواقم بلدية وغيرھا 

  ."التي تحاصر كل مشروع فلسطيني في البالد

تّدعي بأنھا تقع الصھيونية، باتت تتدخل في المحال التجارية، و  "سلطة الطبيعة"ويُلفت إلى أن ما تسّمى بـ
  .، كما يسّمونھا"الحديقة الوطنية التوراتية" ضمن

ويقوم المستوطنون عادة باستفزاز السّكان من خالل مركباتھم الخاصة وحافالتھم التي تقف وسط 
الشوارع الرئيسية، وتتسبّب بأزمات مرورية خانقة، يعطّلون من خاللھا الطالب الذين يغادرون صباحاً 

 .لوان إلى وسط مدينة القدس، وكذلك العماللمدارسھم من س

تعّرض ( وتقوم شرطة االحتالل بحماية ھؤالء المستوطنين المستفّزين، وكلّما اقترب منھم طفل أو مواطن
قامت عناصر االحتالل باعتقاله دون أن تُلقي باالً لمن اعتدى، وفق  (طنمستو لإلساءة أو الضرب من
 .مدير مركز وادي حلوة

، معّرضة إّما للھدم أو االستيالء عليھا من قبل "وادي حلوة"في المائة من منازل حي   65 ويؤكد صيام أن
 .الفترة القادمةاالحتالل، ما يجعل السكان في حالة عدم استقرار، وخوف دائم مما سيجري خالل 

وال بّد أيضاً من اإلشارة في ھذا المقام، إلى ما تقوم به آليات االحتالل من عمليات تجريف "ويضيف قائال 
وحفر أسفل األراضي والمنازل في حي وادي حلوة، حتى بات عشرات المواطنين الفلسطينيين مھددين 

 ."بالتشّرد بسبب االنھيارات داخل منازلھم

   .منازل حصلت في جدرانھا تشقّقات كبيرة خالل فترة قصيرة جداً ويؤكد أن ھناك 
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