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القدس  رسالة
 

 القدس مدینة ألخبار یومیة نشرة
والعلوم  والثقافة للتربیة الفلسطینیة الوطنیة اللجنة عن تصدر

 

 .أطفال تونس للعالم: ال سالم دون القدس عاصمة لفلسطین •

 .تظاھرة في سویسرا دعماً لفلسطین ورفضاً إلعالن ترمب بشأن القدس •

 .أبو دیاك: لن نساوم على حقوقنا ولن نتنازل عن شبر من القدس الشرقیة •

الحكومة: "ضریبة األمالك" على الكنائس ومباني األمم المتحدة ومنھا  •
 ."األونروا" في القدس تصعید احتاللي

 . انتھاكات لألقصى واإلبراھیمي خالل كانون الثاني الماضي106كثر من أ •

  أشھر لوضع مرسوم حول عمل الصحفیین بالقدس.3"العلیا" تمنح "الدولة"  •

 .دائرة األحوال المدنیة والجوازات األردنیة تنفي فتح مكتب لھا بالقدس •

. تكدس النفایات في مناطق القدس المعزولة •

 .األقصى المسجد یقتحمون المستوطنین عشرات •

.  أطفال من الضفة والقدس3 مواطنًا بینھم 21االحتالل یعتقل  •

.  توأمان ال ینفصالن"المطران حنا: "االقصى والقیامة •

 .االحتالل یضخ مالیین الدوالرات لتھوید مغارة تاریخیة وسط القدس •
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 أطفال تونس للعالم: ال سالم دون القدس عاصمة لفلسطین
 

  وفا2018-2-4القدس عاصمة فلسطین/ تونس 

أكد أطفال والیة أریانة بالعاصمة تونس، في عمل غنائي استعراضي أقاموه في المركز الثقافي 
والریاضي بالمنزه السادس، الیوم األحد، بعنوان: (أوبریت السالم)، أن القدس عاصمة دولة فلسطین 

 وبدون ذلك لن یتحقق السالم.

وشدد األطفال خالل الفعالیة التي نظمھا نادي أطفال المنیھلة من والیة أریانة، بالتعاون مع الحضانة 
المدرسیة االمتیاز، على أنھ ال سالم وال أمن في العالم، ما لم ینعم أطفال فلسطین بالسالم واألمن، 

ویتحقق السالم لشعب وأطفال فلسطین ولعاصمتھا األبدیة القدس، زھرة المدائن وأرض السالم، 
 . وبوابة السماء، منھا السالم والیھا وعلیھا السالم

وحضر الفعالیة سفیر دولة فلسطین لدى تونس ھایل الفاھوم، وممثلون عن جمعیة األخوة الفلسطینیة 
التونسیة، وجمعیة أنصار فلسطین، ومندوبة عن وزارة المرأة والطفولة التونسیة نادیة رحالي، وعن 

 . المندوبیة الجھویة للثقافة بالوالیة

ویأتي ھذا العمل كثمرة لجھود الجمعیات مجتمعة مع سفارة دولة فلسطین، برعایة تامة من وزارة 
المرأة والطفولة التونسیة، وھو من إخراج شكري البدوي، وأداء مجموعة كبیرة من األطفال 

التونسیین. 

وزینت قاعة المركز الثقافي بلوحات متعددة، وتوشحت باألعالم الفلسطینیة والتونسیة، وقدمت أغاني 
 استعراضیة، بدأت بالقدس زھرة المدائن وھو عمل استعراضي عن القدس وفلسطین إلبراز المكانة 
الحضاریة والتاریخیة والتراثیة والدینیة لمدینة القدس، مع خلفیة متحركة لفیلم وثائقي للمدینة، وكیف 

 . سیكون دور الشباب الیافع في تحقیق النصر وإعادة السالم للمدینة

واختتم العرض بأغنیة أداھا طفل تونسي بعنوان: (هللا أكبر یا أقصى – جایینك أحنا ما ننسا)، و(حنا 
جایینك یا أقصى ویا فلسطین)، تفاعل معھا الحضور. 

وفي الختام قدمت ممثلة وزارة المرأة التونسیة ھدیة للفاھوم عبارة عن زیتونة من الفضة ثمارھا من 
العنبر طیب الرائحة، وشھادة شكر تقدیرا لجھود السفارة في إحیاء االوبریت، فیما تم تكریم كل 

 . الجمعیات الحاضرة، وكذلك المركز الثقافي على جھودھم التي أنتجت ھذا العمل النوعي

 

 تظاھرة في سویسرا دعماً لفلسطین ورفضاً إلعالن ترمب بشأن القدس

  وفا2018-2-4القدس عاصمة فلسطین/ برن 
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تظاھر المئات في العاصمة السویسریة برن، أمس السبت، دعما للشعب الفلسطیني، ورفضا إلعالن 
 الرئیس األمیركي دونالد ترمب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائیل.

 منظمة غیر حكومیة سویسریة 15وشارك في التظاھرة التي جرت في ساحة االتحادیة، ممثلون عن 
داعمة للقضیة الفلسطینیة، باإلضافة إلى أبناء الجالیة الفلسطینیة. 

وطالبوا وعلى رأسھم عضو البرلمان السویسري السابق وعمدة مدینة بادن جیري مولر، ورئیس 
جمعیة الصداقة سویسرا فلسطین، المجلس االتحادي باالعتراف رسمیا بدولة فلسطین. 

ودعوا المجلس للعمل بقوة وفاعلیة أكبر لتطبیق القانون الدولي، واالعتراف رسمیا بفلسطین كدولة، 
كما طالبوا بأن تتوقف سویسرا عن التعاون عسكریا مع إسرائیل، ووقف استیراد منتجات 

 .المستوطنات اإلسرائیلیة

كما طالب المتظاھرین باحترام الوضع القانوني الدولي للقدس، والطابع متعدد األدیان، ووضع حد 
فوري لتدمیر المنازل وطرد السكان األصلیین، وإنھاء بناء المستوطنات اإلسرائیلیة في األراضي 

. الفلسطینیة

 

 أبو دیاك: لن نساوم على حقوقنا ولن نتنازل عن شبر من القدس الشرقیة

  وفا2018-2-4القدس عاصمة فلسطین/ رام هللا 

قال وزیر العدل علي أبو دیاك، الیوم األحد، "لن نساوم على الحقوق الوطنیة المشروعة لشعبنا، ولن 
نتنازل عن شبر من القدس الشرقیة، ونرفض كل أشكال االبتزاز والتھدید والوعید والتحریض على 

 شعبنا وقیادتنا".

وأضاف أبو دیاك: "نحن شعب یكافح ویناضل من أجل السالم العادل، ومستعدون دوما للتفاوض من 
أجل حقنا في فلسطین، ولكننا لن نتفاوض على بیع فلسطین، ولن نرضى بأیة حلول وھمیة أو 
اقتراحات بدیلة لقرارات الشرعیة الدولیة، ولن نتراجع عن مسیرتنا النضالیة حتى ینعم شعبنا 

بالحریة واالستقالل وإقامة الدولة الفلسطینیة وعاصمتھا القدس الشریف". 

جاء ذلك خالل مشاركتھ في االحتفال بعید استقالل جمھوریة سریالنكا الدیمقراطیة االشتراكیة في 
مدینة رام هللا، ممثال عن رئیس الوزراء رامي الحمد هللا، بحضور ممثل سیریالنكا لدى فلسطین 

السفیر فوزان أنور، وعدد من الوزراء والسفراء والقناصل. 

وتابع أبو دیاك "أنھ وبعد سبعین عاما على االحتالل االسرائیلي، أطلت علینا اإلدارة األمیركیة 
بإعالن ترامب، الذي ینتھك حقوق شعبنا التاریخیة المشروعة غیر القابلة للتصرف، ویعتدي على 

مقدساتنا اإلسالمیة والمسیحیة ویجعل اإلدارة األمیركیة شریكا إلسرائیل في االحتالل واالستیطان، 
ویعتبر صفعة للشرعیة الدولیة والقوانین واالتفاقیات والمواثیق الدولیة وقرارات األمم المتحدة، 
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ویضع دول العالم واألمم المتحدة أمام اختبار حقیقي لحمایة الشرعیة الدولیة، وإعادة الھیبة واالعتبار 
لمنظمة األمم المتحدة". 

وقال في الذكرى السبعین الستقالل جمھوریة سیرالنكا "إننا نقف بكل احترام وتقدیر أمام التزامكم 
بلدكم الثابت والراسخ تجاه شعبنا وحقوقھ المشروعة وقضیتھ العادلة، حیث واصلت سیرالنكا دعمھا 

لفلسطین على كل المستویات وفي كافة المحافل الدولیة، وكانت من أوائل الدول التي اعترفت بمنظمة 
، واعترفت 1975التحریر الفلسطینیة، وتم فتح مكتب منظمة التحریر في العاصمة كولومبو منذ عام 

، وتم تحویل مكتب منظمة التحریر إلى سفارة دولة 1988بدولة فلسطین بعد إعالن االستقالل عام 
فلسطین". 

وأشار إلى أن الدعم استمر بالتصویت لصالح قرار منح فلسطین صفة دولة مراقب في الجمعیة 
، وقد صوتت جمھوریة سیرالنكا في الجمعیة العامة لألمم المتحدة 2012العامة لألمم المتحدة سنة 

 لصالح قرار رفض أي تغییر على الوضع القانوني 2017في الحادي والعشرین من كانون األول 
لمدینة القدس المحتلة الذي یرفض في مضمونھ إعالن ترامب باعتبار القدس عاصمة إلسرائیل ونقل 

السفارة األمیركیة إلیھا. 

وأردف: "على مستوى العالقات الثنائیة، فقد تم التوقیع على اتفاقیة إطار عام لتعزیز التعاون بین 
البلدین في مجال التربیة والثقافة والعلوم والتعلیم والسیاحة والریاضة خالل زیارة الرئیس محمود 

، وتم توقیع اتفاقیة مشاورات سیاسیة، واتفاقیة منع 2008عباس إلى جمھوریة سیرالنكا عام 
، 2012االزدواج الضریبي والتھرب المالي بین البلدین خالل زیارة سیادة الرئیس لسیرالنكا عام 

وتم افتتاح مركز للتدریب المھني في بیتونیا خالل زیارة سیادة رئیس جھوریة سیرالنكا لفلسطین عام 
2014 ."

 ودعا أبو دیاك، في ختام كلمتھ، منظمة األمم المتحدة إلى تحمل مسؤولیاتھا وتنفیذ قراراتھا 
والتزاماتھا إلجبار إسرائیل على إنھاء االحتالل واالستیطان، وتأمین حمایة دولیة لشعبنا ومقدساتنا، 

وقبول فلسطین دولة كاملة العضویة في األمم المتحدة، كما دعا المحكمة الجنائیة الدولیة لمحاكمة 
القادة والمسؤولین اإلسرائیلیین مرتكبي جرائم الحرب وجرائم العدوان والجرائم ضد اإلنسانیة، 

مطالبا المجتمع الدولي وكافة دول العالم الحر باالعتراف بدولة فلسطین وعاصمتھا القدس الشرقیة 
 على أساس الشرعیة الدولیة وحل الدولتین.

 

الحكومة: "ضریبة األمالك" على الكنائس ومباني األمم المتحدة ومنھا "األونروا" في القدس 
 تصعید احتاللي

 وفا 2018-2-4القدس عاصمة فلسطین/ رام هللا 

   

mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
http://www.pncecs.pna.net/
http://www.pncecs.pna.net/
http://www.pncecs.pna.net/


 
;Ø�â÷…;Ïzzzz’ÂÄ
;ÖzÁÖui’\;Ïz⁄æfiŸ
;ÏzzËfiË�â÷ ’\

;ÏzzËfiË�â÷ ’\;ÏzËfiöÊ’\;Ïzzfiq÷’\
‹Ê÷z¬’\Â;;Ïz…]Œm’\Â;ÏzËdÖzzi÷’;;       

 

 

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation 

Organization 
 Palestinian National Commission  

For  
Education, Culture & Science 

 2018 فبرایر   5التاریخ :  األثنین   

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

                    PNCECS2011@gmail.com 

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

Web site :http://www.pncecs.org 
 

وصفت حكومة الوفاق الوطني، فرض سلطات االحتالل االسرائیلي، دفع ما تسمى بضریبة االمالك على 
الكنائس ومباني االمم المتحدة، ومنھا وكالة غوث وتشغیل الالجئین "االونروا" في عاصمتنا مدینة القدس 

 المحتلة، بأنھ یندرج ضمن سیاسات ومخططات التصعید االحتاللي االسرائیلي تجاه المدینة واھلھا. 

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة یوسف المحمود في بیان الیوم األحد: "إن سلطات االحتالل بإقدامھا 
على ھذه الخطوة التي تعتبر عدوانا جدیدا ضد عاصمتنا مدینة القدس المحتلة وضد أھلھا األصلیین، إنما 

تستھدف فرض مزید من التضییق علیھم، جریا وراء اوھام ترحیلھم وتھجیرھم، اضافة الى العمل من 
اجل تثبیت االحتالل واالستیطان داخل المدینة".  

وشدد المحمود على انھ ال توجد أي شرائع في العالم  تقول بفرض الضرائب على دور العبادة سوى 
شریعة االحتالل.  

ووصف المتحدث الرسمي التبریر الذي ساقتھ سلطات االحتالل حول ذلك والقائل: بأنھا ال تفرض 
الضرائب على دور العبادة بل على االعمال التجاریة التابعة لھا بانھ (عذر أقبح من ذنب)، یساق لتبریر 

ھذا العدوان الجدید على الكنائس األكثر قداسة في العالم وعلى مباني االمم المتحدة ومنھا "االونروا"، 
التي تم تأسیسھا بسبب كارثة النكبة والتي وقعت عقب قیام اسرائیل، وتھجیر وتشرید أبناء شعبنا من 

 دیارھم وعن ارض وطنھم.

 

  انتھاكات لألقصى واإلبراھیمي خالل كانون الثاني الماضي106كثر من أ

  وفا2018-2-4القدس عاصمة فلسطین/رام هللا 

قال وزیر األوقاف والشؤون الدینیة الشیخ یوسف ادعیس إن االعتداءات اإلسرائیلیة، واالنتھاكات على 
 ) اعتداء وانتھاكا.31المسجد االقصى في شھر كانون الثاني المنصرم بلغت (

وأوضح ادعیس، في تقریر شھر یرصد تلك االنتھاكات، أن المجموعات المقتحمة شملت مستوطنین 
وطالب من معاھد تلمودیة، وموظفین حكومیین وعناصر من مخابرات االحتالل، واعضاء كنیست، 

ونفذوا جوالت استفزازیة ومشبوھة في أرجاء المسجد، وصلوات تلمودیة، وجوالت استكشافیة، 
 .وشروحات خرافیة حول ما یسمونھ ھیكلھم المزعوم، وطقوس زواٍج تلمودیة رسمیة ألحد المستوطنین

 اعتداء وانتھاكا شملت 106وكشف ادعیس النقاب ان االحتالل ارتكب خالل كانون الثاني الماضي 
 وقتا، اضافة القتحامھ مقامات 49االقتحامات للمسجد االقصى واالبراھیمي الذي منع رفع االذان فیھ ل 

 .ومصادرتھ ارض وقفیة، ومخططات تھویدیة

وبین ادعیس ان االحتالل "لم یكتف بھذا العدد من االقتحامات بل تعدى االمر الى انتھاكات اخرى فحملة 
التحریض مازالت مستمرة تجاه ابناء شعبنا في عاصمتنا االبدیة، والمرابطین بالمسجد االقصى، وحتى 
طالت تحریضاتھم الطفالنا في ساحات المسجد االقصى المبارك، وكما ھي لعبتھم تجاه االموات حتى ال 
یكاد یخلو شھر اال وسلطات االحتالل تنتھك حرمة المقابر، حیث اقدمت مجموعة من المستوطنین على 
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اداء صلوات تلمودیة استفزازیة بمقبرة باب الرحمة التاریخیة اإلسالمیة المالصقة بجدار المسجد األقصى 
 .الشرقي، بحراسة قوات االحتالل"

وتابع ان االحتالل "اغرق وما زال المدینة المقدسة بالكامیرات والتي تحیط بالمسجد االقصى خاصة 
حیث خالل ھذا الشھر شرعت طواقم فنیة تابعة لسلطات االحتالل، بتجھیز األرضیات، وعمل أساسات 
لتمدید شبكة كامیرات مراقبة تحت األرض في شارع صالح الدین (قُبالة سور القدس التاریخي من جھة 
باب السلسلة، وكما ھي عادتھا المستمرة منعت وحذرت                شرطة االحتالل مھندس لجنة دائرة 

األعمار قیام موظفي اللجنة بأي أعمال ترمیم داخل المسجد األقصى المبارك. مھددین باعتقال اي شخص 
یقوم بأعمال ترمیم، ومنعھم لصیانة اعطال الكھرباء التي على اثرھا انطفأت مصابیح قبة الصخرة 

المشرفة، ومنعھا لموظف الزراعة في المسجد األقصى من مزاولة عملھ صباحا وھددتھ باالعتقال إن لم 
 .یتوقف عن العمل في تقنیب األشجار"

وبین ادعیس ان االحتالل شرع بإنشاء جسر سیاحي للمشاة جنوب المسجد األقصى، ویصادق على قانون 
"القدس الموحدة"، ومخطط على وشك االنتھاء من "نفق مائي" یصل من تل الربیع إلى مدینة القدس، 

اضافة الى مخططات تھویدیة جدیدة لمسار القطار الخفیف في القدس، المشروع االكبر واالضخم واالكثر 
تھودیا وخطورة ما یسمى الحوض المقدس والذي یبدأ بحي الشیخ جراح شماال مرورا بالبلدة القدیمة 
ووصوال إلى بلدة سلوان وجبل المكبر بھدف إضفاء صبغة یھودیة على المكان، على حساب التراث 

 .واالثار االسالمیة والعربیة

 3وبین انھ وفي اطار عملیة التھوید والسیطرة الكلیة على كل اركان المدینة اقامت سلطات االحتالل 
مراكز عسكریة جدیدة عند مدخل باب العامود، وما یسمى االئتالف الحكومي االسرائیلي اعادة دفع قانون 

 .األذان، الذي یحد من استخدام المكبرات في المساجد

 ) وقتا ، وكما ھودت 49وفي الخلیل، واصل االحتالل منعھ لرفع االذان في المسجد االبراھیمي بواقع ( 
قسما من المسجد االبراھیمي وتتدخل في العدید من اموره تمارس ضغوطات ومحاوالت اخرى  لترمیم 
سقف صحن المسجد، وساحتھ الخارجیة بحجة تبلیطھا وترمیمھا، وتركیب مصعد في القسم المغتصب 

لتسھیل االمر على المستوطنین، وبناء وحدة حمامات في منطقة الحدیقة الستخدامھا من قبل المستوطنین، 
 .واالحتالل یخطر بوقف العمل والبناء في منزل ومسجد جنوب الخلیل

وفي نابلس، وسیاسة المستوطنین ومن یؤمن لھم الرعایة والحمایة، كما بین ادعیس اقتحم المستوطنون 
قبر یوسف واقاموا صلواتھم التلمودیة، وشھدت قریة عورتا قیام عشرات المستوطنین باقتحام "مقامات 

دینیة، بحمایة أمنیة مشددة من جیش االحتالل؛ وادوا طقوسھم التلمودیة. 

وفي اریحا، كشف ادعیس عن قیام طواقم مساحین تابعین لما تسمى اإلدارة المدنیة بوضع عالمات 
  دونما اراضي وقفیة.52مساحة لستمائة دونم من أراضي منطقة حجلة والزور شرق أریحا، منھا 

 

 أشھر لوضع مرسوم حول عمل الصحفیین بالقدس 3"العلیا" تمنح "الدولة" 
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 4/2/2018القدس- معا- 

نظرت المحكمة العلیا االسرائیلیة صباح الیوم في االلتماس الذي قدمتھ جمعیة حقوق المواطن ضد شرطة 
إسرائیل حول منع وعرقلة عمل الصحفیین خالل تغطیة األحداث التي تقع في محیط البلدة القدیمة في 

 .القدس الشرقیة
ونوه القضاة خالل الجلسة أن الحدیث ال یدور عن حاالت فردیة بل عن اجراء متبع ومتكرر، منوھین إلى 
وجود تناقض ما بین ادعاء الشرطة الحفاظ على سالمة الصحفیین وحریة مزاولة العمل الصحفي وحریة 

 .التعبیر
وشددت جمعیة حقوق المواطن في االلتماس على أن إجراءات الشرطة االسرائیلیة ال تندرج تحت أیة 

 .صالحیة قانونیة ویجب أن تخضع تصرفاتھم وقراراتھم مستقبال لسلطة ونُظُم القانون
قرار المحكمة َخلَص إلى أن على دولة اسرائیل وضع مرسوم منظم حول تغطیة األحداث أینما وقعت 

ولیس في محیط البلدة القدیمة فحسب، وذلك باالتفاق والتشاور مع الصحافیین والُملتمسین ومنحت 
 . أشھر لوضع المرسوم3المحكمة اسرائیل 

المحامیة نسرین علیان عقبت على قرار المحكمة بالقول أن توجھ المحكمة إزاء ضرورة وضع مرسوم 
 .یؤكد أن تصرف الشرطة لم یكن ضمن تعلیمات واضحة وقانونیة حتى اآلن

 بعد أن منعت الشرطة 2017وكانت جمعیة حقوق المواطن قد قدمت ھذا االلتماس في شھر تموز 
االسرائیلیة الصحفیین من دخول البلدة القدیمة في القدس لتغطیة االحداث التي وقعت عقب نصب البوابات 

االلكترونیة على مداخل الحرم القدسي الشریف، وجاء فیھ أیضا أن ھذه الممارسات التي تقوم بھا شرطة 
إسرائیل ھي لیست األولى انما تعود وتتكرر في أوقات األزمات في القدس ولكنھا وصلت ذروتھا في ھذه 

 .االحداث
وذكر االلتماس أن ھذه الممارسات من قبل الشرطة تعتبر مسا خطیرا في قدرة اإلعالم وقدرة الصحفیین 

 .والمصورین على تنفیذ مھمتھم

 

 دائرة األحوال المدنیة والجوازات األردنیة تنفي فتح مكتب لھا بالقدس

  4/2/2018- رام هللا - دنیا الوطن
نفى مدیر دائرة األحوال المدنیة والجوازات األردنیة، مالك الخصاونة، عزمھا افتتاح مكتب لھا في القدس 

  .إلصدار الجوازات األردنیة للمقدسیین
 

وأوضح الخصاونة، وفق ما أوردت صحیفة (القدس) المحلیة، أن األنباء التي تحدثت عن عزم األحوال 
المدنیة والجوازات األردنیة افتتاح مكتب لھا في القدس إلصدار جوازات سفر أردنیة للمقدسیین غیر 

 .صحیحة
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یذكر، أن وسائل اإلعالم الفلسطینیة، نقلت أنھ سیتم افتتاح مكتب لتجدید الجوازات األردنیة للمقدسین في 

 .القدس
 

وقال الخصاونة، إن األحوال المدنیة األردنیة تقدم تسھیالت للمقدسیین، وألبناء الضفة الغربیة، وألبناء 
غزة إلنجاز التوقیعات الرسمیة لمعامالت جوازات السفر من خالل مندوبیھا المعتمدین المتواجدین 

بالضفة الغربیة، إضافة إلى اعتماد التفویض الشخصي بدل الوكاالت المتخصصة، والتي كانت تكلف 
 .أصحابھا مبالغ مالیة من أجل اإلنابة عنھم في تقدیم طلبات الحصول على جوازات السفر األردنیة

 
وتابع الخصاونة: "خدمة جواز السفر المستعجل التي أعلنت عنھا الدائرة الشھر الماضي، التي شملت 
أبناء القدس والضفة الغربیة وغزة واألردنیین، جاءت في إطار التسھیالت التي تقدمھا دائرة األحوال 

  ."المدنیة والجوازات األردنیة

 

 تكدس النفایات في مناطق القدس المعزولة

 4/2/2018الجزیرة- 

تكفي جولة میدانیة قصیرة بالسیارة وتصویر في المناطق الفلسطینیة المكتظة والمعزولة 
 .لالطالع على آثار التھمیش واإلھمال الذي تعیشھ تلك األحیاء القدس في

عشرات آالف الفلسطینیین یعیشون في بنایات مكتظة ومتعددة الطوابق دون خدمات تقع في أحیاء تتبع 
حدود بلدیة االحتالل بالقدس، لكن تلك البلدیة ال تقدم أدنى الخدمات وعلى رأسھا النظافة، مما یضطر 

 السكان لتكدیسھا وحرقھا وسط المساكن وفي الشوارع.

ویوضح رئیس لجنة تطویر ضاحیة السالم داود أبو عصب أن جمیع سكان المناطق المعزولة یجبرون 
على دفع الضرائب لالحتالل لكنھم ال یتلقون أي خدمات، وموازنة مناطقھم ال تكاد تذكر 

مقارنة بموازنات المستوطنات. 

كما یشیر أشرف فروخ -وھو أحد سكان ضاحیة السالم- إلى اآلثار البیئیة والصحیة لحرق النفایات 
 والمخلفات، واضطرار كثیرین لنقل أبنائھم إلى المشافي.

 

 األقصى المسجد یقتحمون المستوطنین عشرات
 

  PNN -4/2/2018- القدس المحتلة
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اقتحم عشرات المستوطنین، المسجد األقصى المبارك، في الفترة الصباحیة من الیوم األحد، من باب 
 .المغاربة بحراسة مشددة من قوات االحتالل

وقالت مصادر محلیة في القدس ان مجموعات من المستوطنین استأنفت اقتحاماتھا لألقصى، وتنفیذ 
جوالت استفزازیة ومشبوھة في باحاتھ المحتلفة، في الوقت الذي تواجد فیھ عدد كبیر من المصلین خاصة 

 .من القدس القدیمة

 

  أطفال من الضفة والقدس3 مواطنًا بینھم 21االحتالل یعتقل 
 

الضفة  شنت قوات االحتالل اإلسرائیلي فجر الیوم االثنین، حملة مداھمات واسعة لمختلف مناطق
 .والقدس المحتلتین تخللھا تفتیش للمنازل واعتقاالت في صفوف المواطنین الغربیة

 مواطناً، موزعین على مناطق متفرقة من 21وأفادت مصادر محلیة، بأن االحتالل اعتقل فجر الیوم 
 .الضفة الغربیة ومدینة القدس المحتلتین

 عام، وعامر خالد طقاطقة 14األطفال، امیر مراد طقاطقة وفي مدینة بیت لحم، اعتقلت قوات االحتالل
 . عاما، من بلدة بیت فجار جنوب شرق المدینة15 عاماً، وعلي حمزة دیریھ 15

رام هللا، اعتقلت قوات االحتالل، شرحبیل الخطیب من قریة دیر أبو مشعل، واحمد مجدي العرابید،  وفي
 .محمد برناط، یاسین یاسین، مدحت أبو شریفة من مخیم الجلزون شمال رام هللا

كما اعتقلت قوات االحتالل من مخیم العروب بالخلیل الشاب نادر عویضات، ومنیب إبراھیم غنیمات 
 .وفادي ابراھیم غنیمات من بلدة صوریف بالخلیل

بالقدس المحتلة اعتقلت احمد شماسنة، كما اعتقلت جمال السید من بلدة كفر راعي  شعفاط ومن مخیم
 .قرب جنین

ویواصل االحتالل اإلسرائیلي حمالتھ المتكررة من مداھمات وتفتیش المنازل واعتقال المواطنین بالضفة 
 .والقدس المحتلتین بشكل یومي

 

  توأمان ال ینفصالن"المطران حنا: "االقصى والقیامة
 

 4/2/2018القدس أون الین- 

المسجد األقصى، وكنیسة القیامة  رئیس اساقفة سبسطیة للروم االرثوذكس ان عطا هللا حنا قال المطران
في القدس المحتلة توأمان ال ینفصالن، وان المسیحیین والمسلمین في القدس وفي فلسطین وفي ھذا 
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المشرق العربي ھم أبناء أمة واحدة ویخدمون أوطانھم وھم یعیشون في ھذا المشرق العربي معا وسویا 
 .منذ مئات السنین

جاء ذلك خالل استقبال المطران حنا الیوم في القدس القدیمة وفداً برلمانیا وحقوقیا من البرازیل وصل في 
زیارة تضامنیة مع فلسطین وكذلك لالعراب عن رفضھم واستنكارھم لالعالن االمریكي األخیر حول 

 .القدس

وأضاف المطران حنا ان "القدس عاصمتنا وحاضنة أھم مقدساتنا وال یحق ألي جھة سیاسیة في ھذا 
العالم أن تتجاھل حقوق الشعب الفلسطیني في المدینة المقدسة، ال یحق لترامب ولغیره بأن یتجاھلوا 
حقوق المسیحیین والمسلمین في مدینة القدس، ففي الدیانة االسالمیة تعتبر مدینة القدس أولى القبلتین 

وثالث الحرمین الشریفین، أما عندنا كمسیحیین فھي تعتبر قبلتنا األولى والوحیدة وھذا یعني انھ ال یوجد 
 ."ھناك ما ھو أھم وما ھو أقدس من مدینة القدس في الضمیر المسیحي وفي االیمان والعقیدة

وناشد المطران عطا هللا الكنائس المسیحیة في العالم وكافة المسیحیین في كل مكان بأن یلتفتوا الى مدینة 
القدس وأن یدافعوا عن مقدساتھا وأوقافھا وتاریخھا وھویتھا الحقیقیة، إن مسؤولیة الدفاع عن القدس تقع 

على عاتقنا جمیعا ونحن مطالبون الیوم اكثر من أي وقت مضى بأن نرفض االجراءات االحتاللیة في 
 . القدس وأن نرفض إعالن ترامب االخیر حول القدس الذي اعطى ما ال یملك الى من ال یستحق

وأضاف: الفلسطینیون ھم أبناء القدس وسدنة مقدساتھا والقدس عاصمة فلسطین وحاضنة أھم مقدساتنا 
االسالمیة والمسیحیة، فاألقصى والقیامة في القدس توأمان ال ینفصالن والمقدسیون المسیحیون 

والمسلمون ھم أبناء شعب واحد یدافعون عن قضیة واحدة وھذا ھو حال شعبنا الفلسطیني في ھذه األرض 
 .المقدسة وفي كل مكان

واختتم المطران حنا كلمتھ قائال: نرفض وبشكل قاطع ما اعلنتھ ما یسمى ببلدیة القدس التي تسعى لفرض 
ضرائب باھظة على المؤسسات الكنسیة في القدس وعلى غیرھا من المؤسسات األممیة وقال سیادتھ بأن 

ھذا االجراء االخیر انما یعتبر امعانا في التعدي واستھداف الكنائس والمؤسسات التابعة لھا في المدینة 
 .المقدسة

 

 االحتالل یضخ مالیین الدوالرات لتھوید مغارة تاریخیة وسط القدس
 

 4/2/2018القدس أون الین- 

أصدرت ما تسمى "شركة تطویر القدس" المشرفة على أعمال تھوید مغارة "القطن" أو ما یطلق علیھا 
االحتالل مغارة "تصدیقھو" الواقعة في شارع السلطان سلیمان، تحت البلدة القدیمة بالقدس بین بابي 

 .العامود والساھرة، مناقصتین منفصلتین ضمن عملیات التھوید التي ینفذھا االحتالل بالمدینة

 ملیون شیقل، تستھدف اإلعمار 12وأوضحت أسبوعیة "یروشالیم" العبریة، أن المناقصة األولى بمبلغ 
 .المادي لتجویف المغارة، والثانیة بمبلغ خمسة مالیین شیقل لتطویر عروض الصوت والضوء
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وذكرت األسبوعیة أن اإلعمار المادي یتناول تحسین البنى التحتیة القدیمة في الموقع السیاحي، وإخفاء 
 .الكھرباءتحت األرض، وتوفیر إمكانیة لدخول المعاقین خطوط

وتوفر "شركة تطویر القدس"، التي ستتحمل المسؤولیة عن العقود مع المقاولین وتراقب أعمالھم، 
 .میزانیة المناقصتین

یشار إلى أن مساحة المغارة تبلغ حوالي تسعة دونمات، وتقوم أفواج بزیارتھا في ساعات النھار، 
 . شخص500وجھزت المغارة العام الماضي إلجراء حفالت للمستوطنین فیھا تستوعب قرابة 

 .ووفقاً لشروط المناقصتین یتوجب استمرار زیارة السیاح للمغارة خالل إنجاز األعمال فیھا

وتسعى سلطات االحتالل إلى تنفیذ سلسلة مشاریع تحت عنوان تطویر التراث بھدف إبراز الھویة 
 .الیھودیة وطمس المعالم العربیة واإلسالمیة في مدینة القدس المحتلة

واستعملت "مغارة القطن" - ومن أسمائھا أیضا: الكتان، صدكیاھو، مقالع سلیمان، الكھوف الملكیة- مقلعا 
للحجارة في عدة عصور، وتقدر مساحتھا بنحو تسعة آالف متر مربع تمتد أسفل منازل البلدة القدیمة من 

 .القدس، وساعد قربھا من السور على اقتالع الحجارة التي شیّدت بھا المباني الفخمة داخل القدس

وتبیّن الالفتات الموزعة داخل المغارة -والتي نصبتھا بلدیة االحتالل باللغات العربیة واإلنجلیزیة 
والعبریة- أنھا "ظلت تستعمل كملجأ سري ألبناء الدیانات السماویة الثالث وكثیر من الجمعیات حتى 

 ."19منتصف القرن الـ 

، وجرى 1967وافتتحت بلدیة االحتالل بالقدس مغارة القطن أمام السیاحة بعد احتالل المدینة عام 
، كما یقوم المحفل "الماسوني" بإقامة احتفاالتھ داخل مغارة القطن منذ الثلث األخیر 1989ترمیمھا عام 

 . إیمانا منھ بصلتھا مع "الھیكل العظیم"-على حد تعبیرھم19للقرن الـ 

وعملت بلدیة االحتالل على إدراج المغارة ضمن الئحة مواقع التراث الثقافي، باإلضافة إلى وضعھا 
ضمن صیاغة توراتیة بعیدة عن الصیاغة التاریخیة الموضوعیة للمدینة المقدسة والتي تساھم في تھویدھا 

 .وطمس ھویتھا
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