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  القدس رسالة

 
 القدس مدينة ألخبار يومية نشرة

  والعلوم والثقافة للتربية الفلسطينية الوطنية اللجنة عن تصدر
  

 الذين يستھدفون األقصى ھم ذاتھم الذين يستھدفون أوقافنا : المطران حنا

 .المسيحية

 باب العامود"مع غزة في  االحتالل يقمع وقفة تضامنية " ً  .ويعتقل شابا

  كل قرارات االحتالل الخاصة باألقصى باطلة ومرفوضة": األقصى"خطيب. 

  جراءات مشددة إوسط " االقصى"برحاب  "الجمعة"عشرات اآلالف يؤدون

 .في القدس

  مسيحھا"القدس تبحث عن." 

 109 حتاللمستوطنين يقتحمون باحات المسجد األقصى بحماية من قوات اال. 

 الدعوات إلفراغ األقصى خطوة متقدمة بعد قرار ترمب: القدس الدولية. 

 ألف فلسطيني بالقدس 435نحو : اإلحصاء. 

 االحتالل يعتقل قاصرين من القدس بزعم إلقائھما الحجارة. 
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 االحتالل يعتقل مقدسياً من مكان عمله في القدس. 

  ل األقصىإلى داخ" قرابين الفصح"مستوطنان يحاوالن تھريب. 

 إسطنبول تحتضن ملتقى للتشاور حول سبل دعم القدس والمسجد األقصى. 

 االحتالل يشدد الخناق على تجار القدس. 

  مسيرة العودة "إضراب عام في القدس حداداً على أرواح شھداء مجزرة

 ".الكبرى

 اقتراح صھيوني للتسھيل على البطريركية استكمال بيع أراضيھا في القدس. 

  يعلّق اقتحامات أعضاء الكنيست للمسجد األقصى حتى نھاية رمضاناالحتالل. 
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  الذين يستھدفون األقصى ھم ذاتھم الذين يستھدفون أوقافنا المسيحية: المطران حنا

  
  وفا 2018-3-31القدس 

نيين في مخيمات المطران عطا هللا حنا، الالجئين الفلسطي دعا رئيس اساقفة سبسطية للروم االرثوذكس
اللجوء سواء داخل فلسطين أو خارجھا أن يتمسكوا بمفاتيح العودة ألنه حٌق لھم العودة الى أوطانھم 

 .وعقاراتھم، وحق العودة ال يسقط بالتقادم

إن ابناءكم ھم ابناؤنا : "ووجه المطران حنا في بيان صحفي، اليوم السبت، التحية الى أسر الشھداء، وقال
شھداؤنا وھم شھداء فلسطين وشھداء القدس وشھداء شعبنا المناضل والمكافح من أجل وشھداءكم ھم 

  ".الحرية

مھما طال الزمان ومھما كثر : "وحيّا أھلنا في المخيمات والذين ينتظرون يوم عودتھم الى فلسطين، وقال
حقا ثابتا كما ھو المتآمرون والمتخاذلون والمخططون لتصفية القضية الفلسطينية فإن حق العودة سيبقى 

  . "حقنا في القدس وحقنا في أن نعيش احرارا في وطننا وفي ارضنا المقدسة

أمس كان يوم االرض ونحن في فلسطين نعتقد أن كل االيام ھي لألرض وكل االيام ھي للقدس : "وتابع
نيات وتطلعات ، مطالبا أبناء شعبنا بالتمسك بحقوقھم، وبالعمل على تحقيق الوحدة لتحقيق أم"وللمقدسات

  .شعبنا

اعداؤنا يريدوننا أن نستسلم لسياساتھم واجنداتھم وممارساتھم، يريدون منا شطب القدس من : "وقال حنا
قاموسنا وأن ننسى حق العودة، وأن نكون في حالة يأس واحباط وقنوط بسبب اوضاعنا الداخلية وبسبب 

مدينة القدس، شعبنا لن يستسلم وسيبقى متمسكا الحالة العربية الراھنة، ورسالتنا الى العالم من رحاب 
  ".بحقوقه وثوابته الوطنية، وكلمة االستسالم ليست موجودة في قاموسنا

  

ً " باب العامود"االحتالل يقمع وقفة تضامنية مع غزة في    ويعتقل شابا

  وفا 2018-3-31القدس 

قوات االحتالل االسرائيلي، التابعة ل" حرس الحدود"ھاجمت عناصر من الوحدات الخاصة وما تسمى بـ
أشھر أبواب القدس (اليوم السبت، وقفة تضامنية مع أھلنا في قطاع غزة على درجات باب العامود 

 .واعتدت على المشاركات والمشاركين قبل أن تعتقل شابا وتقتاده الى أحد مراكزھا للتحقيق) القديمة

ً على المجزرة الدموية البشعة وكان عدد كبير من النساء والشبان نظموا وقفة في باب ا لعامود احتجاجا
ً مع أھالي  التي ارتكبھا جيش االحتالل يوم أمس في غزة خالل قمعه مسيرة العودة الكبرى، وتضامنا

  .الشھداء والجرحى بخاصة، ومع األھل في قطاع غزة بشكل عام
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ورددوا شعارات ضد إن المشاركات والمشاركين ھتفوا للشھداء ولغزة، : وقال مراسلنا في القدس
االحتالل، وحاولت قوات االحتالل نزع األعالم الفلسطينية التي حملتھا المشاركات والمشاركين، ثم 
اعتدت على الجميع بالضرب والدفع في محاولة إلخالء المنطقة، وسط أجواء متوترة وانتشار واسع 

  .لقوات االحتالل وسط المدينة وحول سور وبوابات القدس القديمة

  

  كل قرارات االحتالل الخاصة باألقصى باطلة ومرفوضة": األقصى"طيب خ

  وفا 2018-3-30القدس / مة فلسطينالقدس عاص

كل االجراءات "قال الشيخ محمد سليم محمد علي، في خطبة الجمعة بالمسجد األقصى المبارك، إن 
األقصى وما حوله،  والقرارات الصادرة عن محاكم االحتالل بالسماح للمستوطنين بالمس بالمسجد

 ".قرارات باطلة ومرفوضة وال نعترف بھا ولن نرضاھا

أن المسجد األقصى المبارك داخله وخارجه وما حوله ھو "وشدد على . وحذر من عواقب ھذه اإلجراءات
  ".للمسلمين وحدھم

لرباط برحابه ودعا المواطنين إلى شد الرحال دائما إلى المسجد األقصى المبارك، والصالة اليومية فيه وا
  .الطاھرة

األرض التي أكرمنا هللا تعالى بالرباط فيھا تدعونا إلى الترابط والتعاضد والتعاون على كافة : "وقال
  ".المستويات، لنكن يداً واحدة

  

  جراءات مشددة في القدسإوسط " االقصى"برحاب " الجمعة"ون عشرات اآلالف يؤد

  وفا 2018-3-30قدس عاصمة فلسطين ال

رات اآلالف من فلسطينيي القدس والداخل الفلسطيني اليوم صالة الجمعة برحاب المسجد أدى عش
 .األقصى المبارك، وسط اجراءات وتدابير أمنية مشددة في مدينة القدس

قبل صالة الفجر، التي شارك فيھا " األقصى"ان المواطنين بدأوا بالوصول الى " وفا"وذكر مراسل 
في المسجد بانتظار صالة الجمعة، في حين انضم عشرات اآلالف الى  اآلالف، وحافظوا على رباطھم

القوى  المصلين من مختلف أحياء وبلدات القدس وضواحيھا والداخل الفلسطيني، استجابة لنداء وإعالن
الوطنية واإلسالمية والمؤسسات والشخصيات االعتبارية المقدسية، في بيانات لھا يوم أمس، النفير العام 

ال الى المسجد األقصى، وإغالق كافة مساجد المدينة والتركيز على صالة الجمعة بالمسجد وشد الرح
المبارك، عقب سلسلة من التطورات الستھداف المسجد بدأت بسماح محكمة صلح االحتالل للمستوطنين 
ية بأداء شعائرھم التلمودية أمام أبواب األقصى، وتنظيم مھرجان تھويدي ضخم بمنطقة القصور األمو

العبري، وآخرھا إلصاق " البيسح"المالصقة بجدار المسجد األقصى الجنوبي، للتدريب على ذبح قرابين 
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اعالنات عنصرية على أحد أبواب االقصى تطالب فيه أھل القدس " منظمات الھيكل"ما تسمى بـ
بين الفصح واألوقاف االسالمية بإخالء المسجد األقصى اليوم الجمعة لصالح اليھود بھدف تقديم قرا

  .العبري في المسجد المبارك

من جانبھا، حّولت سلطات االحتالل مدينة القدس الى ثكنة عسكرية، تغيب عنھا مظاھر الحياة المدنية 
العادية وتطغى فيھا المشاھد العسكرية، واالجراءات األمنية المشددة، والتي شملت تسيير دوريات شرطية 

وارع القدس المتاخمة والمحاذية لسور القدس التاريخي، وتسيير وعسكرية راجلة ومحمولة وخيالة في ش
في شوارع وأسواق وطرقات البلدة القديمة المؤدية الى المسجد االقصى،  -وبشكل مكثف -دوريات راجلة

ونصب متاريس حديدية على أبواب القدس القديمة والمسجد االقصى لتفتيش المواطنين، في ما احتجزت 
بطاقات الھوية الشخصية للمصلين من فئة الشبان خالل دخولھم الى المسجد  قوات االحتالل مئات

  .األقصى

في ساحات وُمصليات ولواوين المسجد المبارك،  -رغم أحوال الطقس الماطرة-الى ذلك، انتشر المصلون 
  .مفي الوقت الذي آثرت أعداد كبيرة البقاء في المسجد للمشاركة في أداء الصلوات المتبقية من اليو

  

  "مسيحھا"القدس تبحث عن 

 31/3/2018 - جواد بولس: الكاتب -وكالة معا

دانت معظم الھيئات القيادية الفلسطينية قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي في مطلع األسبوع الجاري 
 . التقليدية في مدينة القدس" أحد الشعانين"باالعتداء على بعض المشاركين في مسيرة 

قوات شرطة االحتالل حاولت، في منطقة باب األسباط، منع بعض الشباب  وجاء في األخبار أنّ 
 .المشاركين من رفع علم فلسطين، في حين سمحت لمجموعات حّجاج أجانب برفع أعالم دولھم

صائب عريقات في معرض إدانته االعتداء .وأشار أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د
استفزاز قوات االحتالل ومنعھا لرفع العلم الفلسطيني : "العائالت المسيحية؛ إلى أّن  على الشبان وعلى

في العاصمة الفلسطينية ذات السيادة، والرّد على الھتافات والصلوات باالعتداء بالضرب على المشاركين 
للديانات اآلمنين ؛ يؤكد سياسة االحتالل الرافضة لكون مدينة القدس مدينة حرة ومقدسة ومفتوحة 

 ."الثالث

 وعلم صليب القضية

ھناك محاولة فلسطينية لتحميل الحادث معاني ال يعكسھا، على الرغم من خطورته كما سأبين الحقًا؛ 
فسلطات االحتالل تتصّدى منذ أعوام عديدة لمحاوالت رفع العلم الفلسطيني في احتفاالت شعبية مختلفة؛ 

دس الشرقية، كما تعرفّھا السياسة اإلسرائيلية، إذا شارك فيه وتحظر إقامة أي نشاط في حدود مدينة الق
 .ممثلون عن السلطة أو تحت مظلتھا أو رعايتھا
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لقد بدأت إسرائيل بتنفيذ ھذه السياسة منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، وصّعدتھا بعد عام األلفين، 
الجمعيات والمؤسسات  ومعه عشرات" بيت الشرق"خاصة بعد رحيل فيصل الحسيني؛ حين أغلقت 

المدنية الفلسطينية، وذلك من خالل اعتمادھا على قانون تطبيق اتفاقيات أوسلو، الذي شّرعته في العام 
خصيًصا لھذه الغايات، وحظرت بموجبه نشاط كل جمعية أو مؤسسة فلسطينية داخل مدينة القدس  ١٩٩٧

 .التحرير أو مع السلطة الفلسطينية إذا ثبت أن لھا أي نوع من العالقة أو االرتباط مع منظمة

في الواقع رضخت اإلرادة الفلسطينية، الرسمية والشعبية، إلمالءات االحتالل اإلسرائيلي، وما بدأ 
كاختبار للجاھزية الفلسطينية المقاِومة انتھى كواحد من أھم نجاحات السياسة اإلسرائيلية في القضاء على 

الوطنية، وسلخ الصراع عن جبھته العريضة /ين السياسيةمفاعالت تحصين وتعزيز ھوية المقدسي
لليھود أم : وحصره في بعده الديني الضيق ومحَورته حول ماذا قالت السماء ولَمن أعطت وعودھا 

 !للمسيحيين أم للمسلمين

م المحتفلين  ومن ھذه الرؤية يجب تحميل اعتداء قوات األمن اإلسرائيلية على الشباب المسيحي أثناء تقدُّ
نحو طريق اآلالم، ووسط تالوة الھتافات الكنسية والصلوات، دالالت أبعد من استھداف العلم ؛ ومن 

عناصر الشرطة المعتدين لوجود عالقة مسيحية مشروعة مع " أسياد"أھّمھا، في ھذه الحادثة، ھو إنكار 
وفي طليعتھم ممثل  المدينة، بمفھومھا األشمل، ألن التھّجم على مسيرة تتقّدمھا الصلبان والكھنة،

بالقدس كمدينة حرة ومقدسة ومفتوحة لألديان "الفاتيكان، يتعّدى كونه برھانًا على عدم اعتراف إسرائيل 
؛ ويؤكد موقف غالة المتطرفين المتدينيين اليھود وحلفائھم على أن القدس لھم وحدھم وال يوجد " الثالث

 .فيھا مكان لآلخرين، كل اآلخرين

 الشعانين أحد

أعرف كم من العرب يھّمھم ماذا يكون أحد الشعانين ھذا في العقيدة المسيحية وما عالقته بالقدس ال 
وبتاريخ روابط المسيحيين العرب بالمدينة وأبعادھا، ولست متأكًدا كم انكشف منھم على الموروث الثقافي 

ذا التراب ، سواء في آحاد الذي خلّد، في القصائد وغيرھا، مشاعر تلك القبائل العربية المسيحية تجاه ھ
شعانينه أو في أيام الفصح التي تلتھا؛ فما حفظ من ھذا الموروث في خزائن األدب يزخر بقصائد لعشرات 

ويكفي أن نستذكر أحد . شعراء القبائل العربية المسيحية الذين وصفوا تفاصيل تلك األيام وتداعياتھا
أن أباءه وأجداده " ليله بطيء الكواكب" ن أكد لنا، رغمفحولھم كالنابغة الذبياني، وھو ليس وحيًدا، حي

 . وھو عيد الشعانين عند العرب" يحيون بالريحان يوم السباسب"كانوا 

التي ھي عبارة عن شمعة " شعنينتنا"كنا نلبس جديدنا ونحمل مع . لم يعنينا ھذا العيد إال عندما كنا أطفااًل 
وكان أھلونا يتفنّون بتزيينھا بالورود وبأغصان الزيتون يتفاوت طولھا من بيت آلخر ومن ذوق لذوق، 

 .وبسعف النخيل الصغيرة

فالشعانين ھو نھاية فرح المؤمنين ، في دورة أبدية، وبداية أسبوع اآلالم وجمعته العظيمة، ساعة سيصلب 
اقع، إنه، في الو". أصلبه، أصلبه ليس لنا ملٌك إال قيصر"، في كل عام، على أصوات تصرخ "فاديھم"

 .فصل في سيرة فلسطين التي لم تنته
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لن يقبل يھودي متزّمت رسالة الشعانين المسيحية وال مغازي الفصح كما أوردتھا الكتب؛ فالمسيحيون 
يدعى " صغير"المتدينون يؤمنون أّن المسيح دخل القدس راكبًا على حمار تحقيقًا لنبوءة نبّي يھودي 

" يا ابنة صھيون، فان ملكك قادم إليك راكبًا على جحش ابن اتانال تخافي : "زكريا بن برخيا الذي قال
وعندما وصل المسيح مشارف القدس استقبلته . وذلك في إشارة لتواضع شخصه وإلى أنه الملك القادم

وھذا ما أغاظ قادة .." خلّصنا مبارك اآلتي باسم الرب/ھوشعنا" الجموع كما يُستقبل الملوك وھتفت أمامه 
 .وحكامھا يھود المدينة

 "مسيحھا" عن تفتش القدس

لقد عبّرت في الماضي عن قناعتي بأن فلسطين ستكون الخاسرة الكبرى من تحويل الصراع على القدس 
 .وحصره في بعده الديني فقط

فلقد تالقت إرادات ثالثة عوامل متناقضة لكنھا فاعلة بنفس . ويبدو أننا على أعتاب تحقيق ھذه الخسارة
وكل أرض (ل ذات الھدف؛ من جھة نجح التيار المتديّن الصھيوني بموضعة قضية القدس االتجاه ومن أج
تحت قبة الكنيست والسماء وإرادتھا المطلقة، ومن جھة أخرى تحاول التيارات اإلسالمية ) فلسطين عمليًا

 السياسية فرض موقفھا القاضي بجعل القدس عاصمة للخالفة اإلسالمية بعيًدا عن مقتضيات مشروع
" برشتوا"التحرر الفلسطيني الوطني ؛ وإلى جانب ذينك الموقفين نجد أن السيد ترامب ومسيحيين مثله قد 

ھجينة أفضت إلى تسليمه مفاتيح القدس إلسرائيل وذلك من " مسيحية"علينا مؤخًرا موقفًا معلبًا برؤية 
 .منطلقات إيمانية مشوھة

رقة قاسية وتذكار، فلقد كان ذلك األحد البعيد فاتحة ألھم قد يكون ما شاھدناه عند باب األسباط مجرد مفا
األسابيع في تاريخ البشرية وأكثرھا التباًسا، وأخالني أن عصي شرطة إسرائيل وھي تنھال على المصلين 
تذّكرنا، بعد ألفي عام ، بأن القدس ما زالت تبكي وتصرخ من أجل خالص أبنائھا وخالصھا؛ كما جاء ، 

إنِك لو علمِت أنت أيًضا، حتى في : " في خطبة المسيح قبل صلبه الذي قال" لوقا"يذ حسب انجيل التلم
فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك بمترسة . ولكن اآلن أُخفي عن عينيك! يومك ھذا ما ھو لسالمك

ويحدقون بك من كل جھة، ويحاصرونك من كل جھة، ويھدمونك وبنيك فيك، وال يتركون فيك حجًرا 
 ."ر، ألنك لم تعرفي زماَن افتقادكعلى حج

" مسيحھم"ما زالت نھاية ذلك األسبوع الصاخب موضع خالف بين األمم؛ لكن المسيحيين يؤمنون بأن 
صلب وقام وصعد إلى السماء؛ وتبقى ھذه في حكم العقيدة التي يؤمن بھا من يشاء وال يؤمن من يشاء؛ أما 

" النابغة الذبياني"مثله ھو ليس مسيح " يؤمن"ومن " رامبت"الحقيقة التي ال نزاع حولھا ھي أن مسيح 
وال مسيح أكثرية أحفاده العرب، وھو ليس مسيح جميع من يصلون في كنائسھم من أجل فلسطين وال َمن 

 .يصرخون من أجل أھلھا وسالمة قدسھا، ويدعمون قضيتھا في العالم من على جميع المنابر

الفصحية، أن للقدس أعداء يتوحدون ضدھا حسب مصالحھم وليس  فعسى أن تكون العبرة في ھذه األيام
بسبب دياناتھم، ولھا، في المقابل، حلفاء وأصدقاء وبينھم من يحملون صليبھم ويسعون في سبيل حريتھا 

  ."قيصر"وانعتاقھا من نير احتالل " قيامتھا"ومن أجل 
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  الحتاللمستوطنين يقتحمون باحات المسجد األقصى بحماية من قوات ا 109

   1/4/2018 -دنيا الوطن -رام هللا 
 .مستوطنين، باحات المسجد األقصى منذ ساعات الصباح األولى من اليوم األحد 109اقتحم 

جاء اقتحام المستوطنين لباحات المسجد األقصى بحماية مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي، ومن جھة 
  .باب المغاربة

  

  اغ األقصى خطوة متقدمة بعد قرار ترمبالدعوات إلفر: القدس الدولية

   31/3/2018 -دنيا الوطن -رام هللا 
أكد مدير إدارة اإلعالم في مؤسسة القدس الدولية محمد أبو طربوش، أن قيام وزير خارجية السنغال 

مستوطناً صباح أمس من باب المغاربة بحماية  84صديق باكا، باقتحام المسجد األقصى المبارك، مع 
وعناصر الوحدات اإلسرائيلية الخاصة، انعكاس لموجة التطبيع الحاصلة في العالمين العربي الشرطة 

   .واإلسالمي، والتي ربما بدأت تبرز بخطوات أكثر وضوحاً، على حد قوله
 

ً إلى أنھا تعد أحد تباشير " وقال أبو طربوش، إن  الخطوة استفزازية لصدورھا عن دولة إسالمية، الفتا
   ."ي تحدثت عن قيام عالقات تطبيعية بين إسرائيل والسنغال بشكل مباشراألحاديث الت

 
ونوه إلى أنه كان من الممكن القيام بھذه الخطوة بشكل سليم، حال تم التنسيق مع األوقاف اإلسالمية القائمة 

 ."ينةعلى األقصى أو األردن، ألن األخيرة صاحبة الوصاية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في المد
 

وقال وزير شؤون القدس ومحافظھا عدنان الحسيني، إنه من المعيب أن يقوم وزير خارجية دولة إسالمية 
بزيارة األقصى بحماية الشرطة واألمن اإلسرائيلي في الوقت الذي يتعرض له المسجد لتھديدات 

   .واقتحامات غير مسبوقة وبتفاصيل تبين المخاطر التي تنتظر المسجد
 

من دعوتھا إلفراغ األقصى غداً بذريعة تقديم القرابين " المزعوم"علق بخطوة جماعات الھيكل وفيما يت
الخطوة استھداف لألمة العربية واإلسالمية، ولذلك ھناك دعوات متعددة لشد "أكد أبو طربوش، أن 

يبات أساسية الرحال لألقصى، لمنع المستوطنين من استھدافه بشكل مباشر، بعد قيام جماعات الھيكل، بترت
   ."، تأكيداً للفكرة الدينية ببناء الھيكل المزعوم، مكان األقصى"الطقوس التلمودية"ضمن 

 
وأضاف أن الخطوة متقدمة، بعد قرار الرئيس األمريكي دونالد ترمب بشأن القدس، وذلك منذ احتاللھا 

لمعلن للتقسيم الزماني ، وقد تقدمت منذ ذلك الوقت في برنامجھا ا1967للجزء الشرقي للمدينة عام 
   .والمكاني لألقصى

 
ولفت إلى أن الدعوة تنذر بإشكاليات، خاصة أن المسألة عقديَة، األمر الذي يرفع احتماالت الصدام بشكل 
مباشر بين اليھود المتطرفين والمستوطنين، والمصلين بشكل مباشر، وخاصة أنھا تتزامن مع يوم األرض 

مسيرات العودة التي سيشارك فيھا الفلسطينيين في الداخل والشتات في الذي يصادف غداً، والدعوات ل
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   .جميع أرجاء العالم، باإلضافة ألحرار العالم والمتضامين مع شعبنا
 

وقد دعت أوساط دينية وسياسية فلسطينية لشد الرحال إلى المسجد األقصى غدا الجمعة، ردا على دعوات 
    .ه بمناسبة عيد الفصح اليھودي غدااستيطانية القتحامه وتقديم قرابين في

  

    ألف فلسطيني بالقدس 435نحو : اإلحصاء

  31/3/2018 -الجزيرة

ألفا  435بلغ نحو  القدس عدد السكان الفلسطينيين في بأن فلسطين أفادت نتائج تعداد السكان والمساكن في
 .عاما 29، غالبيتھم من فئة الشباب دون سن 2017نھاية 

ووفق المعطيات التي نشرھا الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وتشمل أغلب المناطق التي 
أطفال  4.5أسرة، بمعدل مواليد بلغ  152ألفا و  95 في القدس  ة القدس، فإنعن مدين الجدار العازل فصلھا
 .ذكر 14700عدد الذكور عدد اإلناث بنحو  يفوق ، في حين2017خالل 

  .ألف مسكن 129بواقع أكثر من  منشأة  40715وفيما يتعلق بالمنشآت تفيد نتائج التعداد بأن في القدس 

عدد العاملين في منشآت   ويبلغ منشأة اقتصادية عاملة في القدس، 10210اقتصاديا، تظھر النتائج وجود 
  .عامال أغلبھم من الرجال 763ألفا و 34 القطاع الخاص والقطاع األھلي والشركات الحكومية فيھا

مسيحيون، والباقي إما لم   8558ألفا من سكان القدس مسلمون، و 383  وبحسب الديانة، فإن حوالي
  .لديانات أخرى مونيحددوا ديانتھم وإما ينت

ويبلغ عددھم ) عاما فما دون 29(فئة الشباب  ويستدل من البيانات المنشورة أن غالبية السكان ھم من
  .ألفا 229حوالي 

ألف في فلسطين،  100أميا من حوالي  5911وعن المستوى التعليمي، ذكرت نتائج التعداد أن في القدس 
ألفا تعليمھم بمرحلة الدبلوم المتوسط  49في حين أنھى قرابة ، )أمية 4126(غالبيتھم العظمى من اإلناث 

  .فأعلى

  

  االحتالل يعتقل قاصرين من القدس بزعم إلقائھما الحجارة

   PNN- 30/3/2018 -القدس

 10و 8(اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الخميس، الطفلْين الشقيقين أمير وحاتم أبو ارميلة 
 .حي بيت حنينا شمال القدس المحتلةمن منزلھما في ) سنوات
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شمال “ 20شارع رقم ”وتدعي سلطات االحتالل أن اعتقال الطفلين جاء على خلفية إلقائھما الحجارة على 
  .القدس المحتلة

  

  االحتالل يعتقل مقدسياً من مكان عمله في القدس

  31/3/2018 -وطن لألنباء -القدس

غربي " القطمون"اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي مساء الجمعة شابًا مقدسيًا من مكان عمله في منطقة 
 .القدس المحتلة

 19(وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن قوات االحتالل اعتقلت الشاب محمد سلطان العباسي 
 .وتم تأجيل توقيفه ليوم غد األحد من بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، من مكان عمله،) عاًما

  .وفي سياق متصل، اعتدت قوات االحتالل أمس على شاب في محيط باب العامود بالقدس المحتلة

  

 إلى داخل األقصى" قرابين الفصح"مستوطنان يحاوالن تھريب 

  30/3/2018 -وطن لألنباء -القدس

يمه كقربان، بمناسبة عيد الفصح حاول مستوطنان تھريب جدي إلى ساحة المسجد االقصى بھدف تقد
 .اليھودي الذي يبدأ االحتفال به اليوم الجمعة

وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين حاوال تھريب الجدي من خالل صندوق كرتوني إلى المسجد، وتم 
 .منعھما من ذلك

 .دعت المستوطنين الى تكثيف اقتحام األقصى يوم الجمعة" جماعات الھيكل المزعوم"وكانت 

يشار الى أن محكمة االحتالل أصدرت قرار يجيز للمستوطنين أداء طقوس تلمودية ودينية على أبواب 
  .المسجد األقصى، األمر الذي اعتبرته األوقاف تأجيجاً للصراع

  

  إسطنبول تحتضن ملتقى للتشاور حول سبل دعم القدس والمسجد األقصى

  31/3/2018 -موقع مدينة القدس
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التركية اليوم السبت ملتقى شارك فيه العشرات من العلماء المسلمين للتشاور في  اسطنبول احتضنت مدينة
   .األقصى سبل دعم مدينة القدس المحتلة والمسجد

ملتقى (وقال رئيس ھيئة علماء فلسطين بالخارج نواف التكروري في كلمة خالل االفتتاح إن 
دولة  30عالم إسالمي تركي وعلماء من  200الذي يشارك به أكثر من ) ألجل القدس تركيا علماء

   .إسالمية يھدف الى زيادة دور العلماء في التوعية بالقضية الفلسطينية
مشيرا الى أن مخطط  "المسجد األقصى أن تبقى أعينھم على"واضاف التكروري أن من واجب العلماء 

 ."إذا تضافرت جھود العلماء شرقا وغربا"الرئيس األمريكي دونالد ترامب بشأن القدس سيفشل 
رج ھمام سعيد في كلمة مماثلة أن من جانبه ذكر رئيس المجلس االستشاري لھيئة علماء فلسطين في الخا

 ."الجھاد من أجلھا واجب على كل مسلم"مؤكدا ان " قضية القدس تتقدم على قضايا األمة"
والمسجد  المسجد اإلبراھيمي يصلون في"بدوره قال النائب التركي نور الدين نباتي إن الفلسطينيين 

األقصى تحت نيران الصھاينة وھنالك مسؤولية تجاھھم تقع على عاتقنا ولكن ال نقوم بھا على أكمل 
 ."وجه

ع على عاتق العلماء ألنھم يستطيعون شرح ھناك مشكلة حقيقية والمسؤولية األولى تق"ورأى نباتي أن 
أھمية القدس للمسلمين وألنھم أصحاب الفكر والرأي وينبغي أن تكون أقالمكم سليمة ومقنعة وتستطيع أن 

   ."تصل إلى القلوب
التشتت وعدم الوحدة "كما شدد النائب التركي حسن توران على أن االحتالل االسرائيلي يستفيد اليوم من 

تحاول دائما أن تجمع بين األطراف وتدعم كل أمر يؤدي إلى الوحدة "مضيفا ان بالده " في المسلمين
   ."وعدم التشتت واالجتماع تحت راية واحدة لكل األطياف الموجودة في األمة

من جھته عبر رئيس الشؤون الدينية التركية السابق محمد غورماز في كلمة خالل الملتقى عن أمله بعودة 
   .لى أرضھم وأن تتوج عودة المسلمين بعزتھم وحضارتھم وأمجادھم الماضيةالفلسطينيين إ

ودعا غورماز العلماء إلى بذل المزيد من الجھود وتوحيد صفوفھم مشددا على أھمية المسجد األقصى 
   .ومكانته الدينية

واألردن دولة أبرزھا فلسطين والعراق  30يذكر ان الملتقى يشارك به عدد من العلماء المسلمين من 
ولبنان وسوريا واليمن ومصر اضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية واإلعالمية من مختلف الواليات 

  .التركية

  

  االحتالل يشدد الخناق على تجار القدس

  31/3/2018 -موقع مدينة القدس

وسائل،  زاد جيش االحتالل من إجراءاته التضييقية على سكان وتجار المدينة المقدسة بكل ما يملك من
كما ارتفعت وتيرة مداھمات قواته للمتاجر ومنازل المواطنين واعتقلت عدداً منھم، إضافة إلى التواجد 

 .المكثف لدوريات االحتالل الراجلة في المنطقة وزيادة كاميرات المراقبة فيھا
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 .ومحاولة تھجيرھم من المدينة المقدسيين وتتذرع قوات االحتالل بالعمليات الفدائية، في سبيل خنق

المواطن سعيد المغربي ذكر أن سكان البلدة القديمة يعيشون في األصل تحت وقع حصار مشدد 
ت أذرع االحتالل لجني أموال الضرائب المختلفة واجراءات وسياسات طاردة للسكان، إضافة إلى مالحقا
، مؤكًدا على أن كل أساليب االحتالل "األرنونا"والمتنوعة، أبرزھا ضريبة األمالك المعروفة باسم 

 .ومؤسساته لن تجبر الفلسطيني على ترك منزله أو متجره في البلدة

تضييق على المقدسيين وعلى من جھته قال جمال عمرو المعماري والناشط المقدسي إن الحصار وال
ً أن البلدة  سكان البلدة القديمة بالذات موجود أصالً لكنه يزيد ويبلغ ذروته عند تنفيذ العمليات، مضيفا
القديمة تخضع لحصار دائم أدى إلى خسائر باھظة لدى التجار، إضافة إلى تحجيم وصول المسلمين 

 ."جبل الھيكل"يقابله فرض تسھيالت أمنية للمستوطنين للوصول إلى ما يسمونه  المسجد األقصى إلى

االحتالل  مواجھات م، على أن تجار البلدة القديمة يفتحون محالتھم رغ"الرسالة"وأكد عمرو في حديثه لـ
إن االحتالل أراد كسر معنويات المقدسيين :" ھم، وشدد قائالً واألسواق رغم أنف األقصىويصلون إلٮ

 ."ومحاربة نفسياتھم، ولكن أھل القدس أفسدوا ھذه المعادلة

رغم الحصار المفروض على المسلمين وإطالق اليد للمستوطنين "وعبر عن ثبات المقدسيين بقوله 
ً في  أرضھم وما تزال معنوياتھم أعلى من أن للتنكيل باألقصى والناس، إال أن المقدسيين يزدادون ثباتا

 "تنكسر

وأوضح زياد الحموري المختص في الشأن االقتصادي المقدسي أن التضييق على القطاع التجاري بدأ منذ 
أوسلو، ويتزايد بشكل مستمر، وبشكل خاص في البلدة القديمة، محذراً من وجود مخطط إسرائيلي كبير 

يھدف إلى إخراج  الخليل ا، على غرار ما حدث في البلدة القديمة فيللتضييق على القطاع االقتصادي فيھ
 .التجار من السوق بفعل الضغط الكبير عليھم

محالتھم في القدس بشكل دائم بسبب الكساد  تاجراً أغلقوا 250أن " الرسالة"وذكر الحموري في حديث لـ 
 1200تقريباً من تجار القدس البالغ عددھم % 24التجاري، وتراكم الضرائب عليھم، حيث إنھم يشكلون 

من المقدسيين يعيشون تحت خط الفقر، % 80تاجراً، منوھاً أن مؤسسات إحصائية إسرائيلية قالت إن 
 ."وھذا دليل على دمار االقتصاد المقدسي"

وكانت قوات االحتالل اقتحمت منازل عدد من المواطنين في أنحاء مختلفة من مدينة القدس عقب العملية 
ل القدس، في حين شما الرام قبل أيام، واعتقلت خاللھا الفتى محمد غزاونة من منزله ببلدة

أمير جابر من منزله في القدس القديمة، إضافة إلى اقتحامھا عدة شوارع بالقدس القديمة،  الطفل اعتقلت
ناطق المحاذية له، واعتقلت ثمانية مواطنين بينھم قبل أيام، خاصة شارع الواد الذي حدثت فيه العملية والم

ُمسن وُمسنة وطفل، بحجة تواجدھم في مكان العملية، علًما أن جميعھم لديھم محالت تجارية في المكان أو 
 .كانوا يسلكون الطريق باتجاه منازلھم

س األمريكي دونالد والجدير ذكره أن ھذه اإلجراءات الممارسة من قبل االحتالل تزيد في ظل إعالن الرئي
ترامب نقل سفارته إلى القدس، ولذلك يتوجب على المؤسسات الفلسطينية الرسمية التدخل لحماية التجار 

  .المقدسيين الذي يخطط االحتالل إلجالئھم عن المدينة بأكملھا
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  "مسيرة العودة الكبرى"إضراب عام في القدس حداداً على أرواح شھداء مجزرة 

  31/3/2018 -موقع مدينة القدس

عّم االضراب العام والشامل مدينة القدس المحتلة، وأغلقت المؤسسات والمدارس والمعاھد وجامعة 
القدس، والمتاجر أبوابھا اليوم، حداداً على أرواح شھداء شعبنا الذين ارتقوا برصاص الحقد الصھيوني 

ة شرائح مجتمعنا الفلسطيني خالل مشاركتھم يوم أمس بمسيرة العودة الكبرى، التي شاركت بھا كاف
 .في يوم األرض الخالد غزة بقطاع

وكان الرئيس عباس أعلن اليوم السبت الحداد الوطني، بينما أعلنت القوى الوطنية واالسالمية في القدس 
 .اب عام وشامل بسبب المجزرة الدموية الجديدةومحافظات أخرى اليوم اضر

وبشكل مواٍز، زحفت جماھير شعبنا بمختلف أحياء وضواحي وبلدات القدس والداخل الفلسطيني المحتل 
المبارك منذ صالة الفجر وحتى مساء  المسجد األقصى الى القدس المحتلة والرباط في 1948منذ العام 

أمس، بمشاركة عشرات اآلالف من المصلين بصالة الجمعة، استجابة لنداء القوى والفعاليات الوطنية 
، والتواجد المكثف األقصى ل الىواالسالمية والمؤسسات والشخصيات المقدسية االعتبارية بشّد الرحا

ودعوتھم الى المشاركة الجامعة برحاب  صالة الجمعة فيه، وإغالق كافة مساجد مدينة القدس خالل
اتھم الخبيثة التي أعلنوا عنھا صراحةً عبر ومخطط المستوطنين المسجد المبارك، للتصدي لعصابات

بيانات ألصقوھا قبل يومين على أبواب المسجد األقصى وطالبوا فيھا أھل القدس واألوقاف االسالمية 
 .العبري بداخله" البيسح"بھدف تقديم قرابين عيد  اليھود بإخالء األقصى يوم الجمعة لصالح

وكانت قوات االحتالل أعلنت حالة االساتفار في المدينة المقدسة، وحّولتھا يوم أمس الى ما يشبه الثكنة 
العسكرية بفعل االنتشار الواسع لقواتھا وعناصر وحداتھا الخاصة وآلياتھا، وتسيير دورياتھا الراجلة 

ولة والخيالة وسط المدينة، وأخرى راجلة داخل البلدة وفي الشوارع والطرقات المؤدية الى والمحم
 .األقصى المبارك

نباء الواردة من قطاع غزة، وارتكاب االحتالل مجزرة دموية لأل المقدسيين من جھة ثانية، وخالل متابعة
 1500أكثر من  إصابة جديدة بحق أبناء شعبنا باطالقه الرصاص وقتله خمسة عشر مواطنا فضالً عن

بأعيرة نارية، خرج المقدسيون في مختلف األحياء والبلدات، وانشغلوا بمواجھات مواطن، عدد كبير منھم 
عنيفة اشتدت حدتھا في ساعات المساء وامتدت حتى ساعات متأخرة من الليل، أصيب خاللھا عدد كبير 

 .باالختناقات، لكن لم يبلغ عن اعتقاالت أو إصابات مباشرة بين صفوف المواطنين

عيرة النارية والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة واستخدم االحتالل األ
المدمعة وخراطيم المياه العادمة، بينما رد الشبان بالحجارة والزجاجات الفارغة، والزجاجات الحارقة 

 .المعروفة باسم قنابل المولوتوف، والمفرقعات النارية

والعيسوية والطور والعيزرية وأبوديس والرام وعناتا  سلوان :وتركزت المواجھات في بلدان وأحياء
  .روجبل المكب شعفاط ومخيم
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  اقتراح صھيوني للتسھيل على البطريركية استكمال بيع أراضيھا في القدس

   30/3/2018 -موقع مدينة القدس

) الصندوق القومي الصھيوني(العبرية، اليوم الجمعة، أن رئيس ما يسمى بـ" ھآرتس"أفادت صحيفة 
يسھل على البطريركية ، دانييل عطار، يعمل على الدفع باتجاه اتفاق "كيرين كييميت"المعروف باسم 

 .اليونانية استكمال بيع أراضيھا في القدس لمستثمرين أفراد

مليون شيكل  17.5تحصل على مبلغ " كيرين كييميت"، فإن "ھآرتس"وبحسب االتفاق الذي نشرت عنه 
التي تظھر في تسجيل الطابو ألراضي الكنيسة في " مالحظة التحذير"من البطريركية، مقابل أن تمحو 

يزيل العقبة القضائية أمام استكمال بيع أراضي الكنيسة في رحافيا "ومحو المالحظة من شأنه أن . سالقد
 ."ونيوت والطالبية في المدينة

والبطريركية اليونانية في صراع قضائي منذ سنوات بشأن عملية " كيرين كييميت"وبحسب التقرير فإن 
وقد بدأ النزاع عام ". كيرين كييميت"لى تعويض احتيال تتصل بأراضي الكنيسة، وأن االتفاق يھدف إ

البطريرك ثيودوروس "، بحسب الصحيفة، بتقديم عرض مفاده أن "جھات جنائية"، حيث قامت 2000
وبعد أن قامت . مليون دوالر 20راضي الكنيسة في القدس مقابل تأجير غالبية أ تمديد األول موافق على

 ".بتحويل المبلغ لتلك الجھات، تبين أن البطريرك لم يكن يعلم شيئا عن الصفقة" كيرين كييميت"

قامت بشراء حقوق التأجير، والحقا " كومميوت –نيوت "وأضاف التقرير أن مجموعة مستثمرين باسم 
 .ة أراضي الكنيسة في القدسالحقوق الكاملة على غالبي

وتابع أن ھاتين الصفقتين تشكالن خطرا على الساكنين في األحياء التي أقيمت على ھذه األراضي، حيث 
أنه في حال عدم تمديد اتفاق التأجير، فسوف يضطر الساكنون إلى إخالء بيوتھم فيھا بدون تعويض بعد 

 .عاما 30نحو 

تعتبر الصفات غير قانونية، إال أنھا لم تتمكن من إلغائھا، " ييميتكيرين ك"وأضاف التقرير أنه رغم أن 
، والتي ال يمكن استكمال )الطابو(في دائرة تسجيل األراضي " مالحظة تحذير"وفي المقابل، فقد سجلت 
 .صفقات البيع بدون محوھا

معارضة من قبل  ، ولكنه واجه"كيرين كييميت"وقالت الصحيفة إن عطار قدم االتفاق، اإلثنين، إلدارة 
رئيس لجنة المالية، أرنين فيلمان، أن " كيرين كييميت"وادعى نائب رئيس . عدد من أعضاء اإلدارة

اإلجراء غير قانوني، ولم يصادق عليه كما ھو مطلوب من قبل الجھات المخولة في الشركة، بينما ادعى 
 .الخاصة تبقي الساكنين بدون حماية أمام الشركة" كيرين كييميت"آخرون أن 

 .وأكد عضو إدارة آخر أنه لم تتم المصادقة على االتفاق

إلى ذلك، لفتت الحصيفة إلى أنه في إطار اإلجراءات القضائية عينت المحكمة القاضي السابق، يتسحاك 
 .والبطريركية، وھو الذي عمل على إعداد وتقديم االتفاق" كيرين كييميت"عنبر، للتوسط بين 
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دعوى مالية لتطبيق اتفاق بين كيرين كييميت والبطريركية "بل، أن الحديث عن وادعى عطار في المقا
، حيث التزمت األخيرة في إطاره بإعادة جزء من األموال التي دفعتھا في عملية احتيال 2008من العام 

  .2000عام 

  

  االحتالل يعلّق اقتحامات أعضاء الكنيست للمسجد األقصى حتى نھاية رمضان

  30/3/2018 -قدسموقع مدينة ال

 الجمعة،   ، اليومنتنياھو قرر رئيس حكومة االحتالل بنيامين
بالقدس المحتلة، على أن يستمر الحظر حتى  المسجد األقصى لساحات الكنيست أعضاء اقتحامات تعليق

 .بعد نھاية شھر رمضان  يونيو القادم/منتصف حزيران

وعزا مقربون من نتنياھو القرار بالتوتر األمني بالمدينة المحتلة، فيما رجحت مصادر بأن يكون ذلك لمنع 
 .يونيو القادم/، على أن يستمر الحظر حتى منتصف حزيراناألردن وتر أو أزمة دبلوماسية معأي ت

يتعين على "تنياھو، أنه وأفادت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، نقال عن مجلس األمن القومي التابع لمكتب ن
أعضاء الكنيست االمتناع عن زيارة الحرم الشريف، المسجد األقصى، خالل األشھر الثالثة المقبلة، 

 ."بسبب التوتر األمني

اقتحامات أعضاء الكنيست من "وكان مسؤولون أمنيون إسرائيليون قالوا خالل األشھر الماضية، إن 
 ."، تشعل فتيل التوتر في مدينة القدس الشرقيةاألقصى اليمين اإلسرائيلي للمسجد

، المسجد يھودا غليك ، الحاخام"الليكود"يناير، اقتحم عضو الكنيست من حزب /كانون الثاني 30وفي 
 .األقصى

:" عن رئيس الكنيست يولي أدلشطاين قوله في رسالة بعثھا اليوم ألعضاء الكنيست" ھآرتس"ونقلت 
زيارة الحرم الشريف في بسبب الوضع األمني المتقلب الحالي، ينبغي ألعضاء الكنيست االمتناع عن 

 ."المستقبل المنظور

من أجل مسؤولية الحفاظ على أمن المواطنين اإلسرائيليين، يجب علينا جميعا : "وأضاف أدلشطاين
 ."التحلي بضبط النفس والصبر، رغم أي شيء غير مريح

 .إلى أدلشتاين وحسب الصحيفة، فإن نتنياھو اتخذ ھذا القرار األسبوع الماضي، وأرسل رسالة بھذا الشأن

 .حزيران القادم، الذي يصادف نھاية رمضان 15وأشارت إلى أن القرار يستمر حتى 

  

 


