
 
;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   6التاریخ :  الثالثاء   

   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 
 

 

القدس  رسالة
 

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

 

رھبان الكنیسة القبطیة الكاثولیكیة المصریة خالل لقائھم الرئیس: جئنا تلبیة  •
 .لنداء الرئیس نصرة للقدس

 .قوات االحتالل تعتقل شاباً بالقدس وتشدد حصارھا على حزما •

 .االحتالل یعتقل موظف أوقاف من مكان عملھ في المسجد األقصى •

 .قوات االحتالل تنشر دوریات وتنصب حواجز في القدس •

 السوداني: ھدم مدرسة أبو النوار وإغالق مؤسسات مقدسیة إرھاب منظّم.  •

 أبرز ضرائب "األرنونا" المفروضة على المقدسیین. •

 "العلیا" تقضي بإضافة عامین على حكم أسیر مقدسي. •

 .أردوغان والبابا یدعوان للحفاظ على وضع القدس •

. دوافع نقل أحیاء القدس لمسؤولیة جیش االحتالل •

. أطفال تونس یغنون للقدس •

.  حالة اعتقال في شھر ینایر211مستوطناً اقتحموا المسجد األقصى و 1920 •

 .االحتالل اإلسرائیلي یبدأ الحرب العلنیة على كنائس القدس وأدیرتھا •
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رھبان الكنیسة القبطیة الكاثولیكیة المصریة خالل لقائھم الرئیس: جئنا تلبیة لنداء الرئیس نصرة 

 للقدس
 

  وفا2018-2-5القدس عاصمة فلسطین/رام هللا 

استقبل رئیس دولة فلسطین محمود عباس، مساء الیوم االثنین، بمقر الرئاسة في مدینة رام هللا، وفد 
رھبان الكنیسة القبطیة الكاثولیكیة المصریة، برئاسة األب إبراھیم فلتس مستشار حراسة األراضي 

 المقدسة.

ورحب سیادتھ، بالوفد المصري الشقیق في بلده الثاني فلسطین، مؤكدا على ھذه الزیارة الھامة، التي تدل 
على عمق العالقات األخویة التي تربط الشعبین الشقیقین. 

وأكد الرئیس أن مثل ھذه الزیارات ھي للوقوف إلى جانب السجین، ودعم صموده أمام المحتل، مشددا 
على أن مدینة القدس وأھلھا بحاجة لدعم إخوانھم والوقوف إلى جانبھم، من خالل تكرار مثل ھذه 

الزیارات وتوسیعھا لتشمل اآلالف من أبناء شعبنا العربي. 

وتطرق الرئیس إلى أھمیة الوجود المسیحي في األراضي المقدسة، لتساھم في التنوع والتعایش المشترك 
الذي تشتھر بھ فلسطین في العالم أجمع. 

وأطلع سیادتھ الوفد الضیف على آخر مستجدات األوضاع في األراضي الفلسطینیة، والمأزق الذي 
وصلت إلیھ العملیة السیاسیة جراء سیاسات االحتالل. 

بدوره، ألقى األب كیریلوس، أحد الكھنة، كلمة باسم الوفد، قال فیھا، "تحیة طیبة ملؤھا الحب من قلب 
مصر النابض بالحب للقدس الشریف وألھلنا في األراضي المقدسة". 

وأضاف: "لكم التحیة من كل شعب مصر، وعلى رأسھم أخوكم سیادة الرئیس عبد الفتاح السیسي، ومن 
الكنیسة القبطیة عامة، ومن الكنیسة القبطیة الكاثولیكیة في مصر، وعلى رأسھا صاحب الغبطة أبینا 

البطریرك األنبا إبراھیم اسحق بطریرك االسكندریة لألقباط الكاثولیك". 

وقال: "فخامة الرئیس، لقد أطلقتم نداء خالل كلمتكم في مؤتمر نصرة القدس الذي عقد باألزھر الشریف، 
دعوتم فیھا إلى زیارة القدس وزیارة أھلنا في القدس، فكنا أول من لبى النداء". 

 عندما 1990وتابع: "اسمح لي سیادة الرئیس أن أذكر موقفا حصل لنا مع شیخ فلسطیني وقور في عام 
كنا في األراضي المقدسة، فقال (ھل أنتم من مصر، فقلنا نعم، فقال لنا بنظرة یملؤھا الحب والعتاب، ابقوا 

زورونا، واسألوا عنا)، لذلك جئنا الیوم لنزور السجین، ولیس السجان، كما طالبنا السید المسیح علیھ 
السالم، عندما قال (كنت سجینا في شخص كل سجین فزرتوني). 
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وتابع قائال: "أوكد لكم أن كل مصري یحمل شوقاً عظیماً لمثل ھذه الزیارة، وھا ھو عید القیامة قد 
اقترب، وسترون اآلالف من المصریین قادمین لزیارتكم، ونحن نتطلع إلى الیوم الذي یتمكن فیھ كل 

مصري وكل عربي من زیارة ھذه األرض المقدسة دون حواجز أو شروط". 

وقال األب كیریلوس: "نحن نقدر قیمة وقدسیة الوطن، وھنا تحضرني مقولة لألب تواضروس (وطن بال 
كنائس أفضل من كنائس بال وطن) وھي تعني أن الوطن قبل كل شيء، وھو المسجد األكبر، والكنیسة 

األكبر، فما أصعب أن یھجر اإلنسان من وطنھ، وأن یفقد تراب أرضھ". 

وأردف: "ھموم الشعب الفلسطیني ھي ھمومنا، وآالمكم آالمنا، وآمالكم آمالنا، فكما قمنا بزیارة القبر 
المقدس وكنیسة المھد، زرنا كذلك المسجد األقصى المبارك وقبة الصخرة بفرح وامتنان، مدركین أن 

قارباً واحدا یحملنا، وعلینا أن نجاھد معا لیصل بنا إلى بر األمان بعون هللا". 

وقال: "نحن كرجال دین، وككھنة لیس منوطاً بنا العمل بالسیاسة، ولكننا نجاھد على جبھتین وعلى 
محرابین لھما أولویتھما القصوى، المحراب األول وھو محراب الصالة، نصلي فیھ من أجل السالم في 
أرجاء العالم، ولكن بشكل خاص في األراضي المقدسة التي نادى بھا السید المسیح بالسالم، لتكون ھذه 

األرض أیقونة للسالم مقدمة للعالم كلھ، وكذلك نصلي من أجل المھجرین لیعودوا إلى وطنھم، ومن أجل 
كل إنسان یعاني من ظلم ومن اضطھاد". 

وأضاف: "المحراب الثاني، وھو محراب بناء اإلنسان، لذلك نعمل من خالل الكنیسة ومن خالل المدارس 
التي تخصنا، على تنشئة الشباب على حب الوطن، وتقدیر قیمة اإلنسان والدفاع عن حقوقھ، ونشر ثقافة 

الخیر والجمال والسالم ونصرة المظلوم، وتقاسم الخیرات، ونصرة الحق وأھمیة مدینة القدس". 

وتابع األب كیریلوس: "قد یرى البعض أن المستقبل مغلف بسحب ضبابیة، وقد یكون ھناك من فقد 
األمل، أو أن القضیة قد ضاعت، لكن نقول ال وألف ال، ألن إیماننا یؤكد أنھ لن یضیع حق وراءه مطالب 

ولو كان ھذا المطالب طفل صغیر". 

 وأردف: "قد یكون صوت المدافع والدبابات أعلى، ولكن ما ھو أعلى من الكل ھو صوت الحق، وإیماننا 
أن الكلمة األخیرة ھي ہلل إلھ الحق والخیر والحق". 

وفي ختام كلمتھ، قال األب كیریلوس: "نشكر هللا القدیر أن یسر لنا ھذا اللقاء الذي تمنیناه، ففي شخص 
سیادتكم الكریم التقینا بكل الفلسطینیین، والتقینا بنضالكم وكفاحكم، نشكركم، ونحن سوف نرحل ولن 

ترحل فلسطین من قلوبنا، وسوف نسافر ونحن نحملكم في قلوبنا، وفي صلواتنا، ونحمل كل الفلسطینیین 
 وھمومھم، فلتحیا مصر ولتحیا فلسطین".

 

 قوات االحتالل تعتقل شاباً بالقدس وتشدد حصارھا على حزما

  وفا2018-2-5القدس عاصمة فلسطین/ القدس 
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اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائیلي، عصر الیوم االثنین، شاباً من شارع وحي الواد في القدس القدیمة، 
 بعد االعتداء علیھ بالضرب.

وقال شھود عیان إن قوات االحتالل حّولت الشاب المقدسي، بعدما أوسعتھ ضربا إلى أحد مراكز التحقیق. 

وفي شأن ذي صلة، شددت قوات االحتالل حصارھا الذي تفرضھ منذ أیام على بلدة حزما شمال شرق 
مدینة القدس المحتلة، وأغلقت مداخل البلدة الفرعیة بالسواتر الترابیة. 

 وكانت قوات االحتالل أغلقت مداخل البلدة الرئیسیة قبل عدة أیام.

 

 االحتالل یعتقل موظف أوقاف من مكان عملھ في المسجد األقصى

  وفا2018-2-5القدس عاصمة فلسطین/ القدس 

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائیلي، الیوم االثنین، موظف األوقاف اإلسالمیة سامر مجاھد، الذي یعمل 
 .في قسم المخطوطات داخل المسجد األقصى المبارك

واقتادت قوات االحتالل الموظف مجاھد خارج المسجد، الى أحد مراكز التوقیف والتحقیق في القدس 
 .القدیمة

 

 قوات االحتالل تنشر دوریات وتنصب حواجز في القدس

  وفا2018-2-5القدس عاصمة فلسطین 

نشرت قوات االحتالل اإلسرائیلي، منذ ساعات صباح الیوم االثنین، فرقا من الدوریات الراجلة وسط 
 القدس المحتلة، خاصة في الشارع المتاخم لسور القدس التاریخي، من جھة شارع السلطان سلیمان.

ولفت مراسلنا في القدس إلى انتشار مكثف لعناصر من الوحدات الخاصة وما تسمى بقوات حرس الحدود 
في منطقة باب العمود-أحد أشھر أبواب القدس القدیمة، وشارع السلطان سلیمان المجاور ومنطقة باب 

الساھرة، تُخضع خاللھا عناصر االحتالل الشبان لتفتیشات جسدیة استفزازیة، فضال عن التدقیق 
ببطاقاتھم الشخصیة. 

في الوقت ذاتھ، نصبت شرطة وقوات االحتالل حواجز مشتركة في العدید من شوارع القدس الرئیسیة، 
وتحدیدا في غالف سور القدس بالقرب من حیّي الشیخ جراح ووادي الجوز، وأمام مدرسة الرشیدیة وسط 

 المدینة، یتم خاللھا توقیف مركبات المواطنین، وتحریر مخالفات مالیة بحق السائقین.
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 السوداني: ھدم مدرسة أبو النوار وإغالق مؤسسات مقدسیة إرھاب منظّم

 5/2/2018رام هللا- معا- 

استنكر أمین عام اللجنة الوطنیة الفلسطینیة للتربیة والثقافة والعلوم الشاعر مراد السوداني، قیام قوات 
االحتالل وما یسمى "اإلدارة المدنیة" بھدم غرفتین دراسیتین للمرة الخامسة في مدرسة تجمع أبو النوار 

البدوي الواقعة شرق القدس المحتلة وبالتزامن مع إغالق المؤسسات المقدسیة دون وجھ حق كالغرفة 
التجاریة، والمجلس األعلى للسیاحة، والمركز الفلسطیني للدراسات، ونادي األسیر الفلسطیني، ومكتب 

الدراسات االجتماعیة واإلحصائیة، معتبراً ذلك انتھاكاً صارخاً لكافة المواثیق والمعاھدات الدولیة والقیم 
 .اإلنسانیة الخاصة بحقوق التعلیم للشعوب

وقال السوداني في بیان صدر عنھ، إن الصفوف التي تم ھدمھا في مدرسة "أبو النوار" تأوي أكثر من 
 طالباً وطالبة من حر الصیف وبرد الشتاء وأن ھدمھا یؤدي إلى حرمان ھؤالء الطلبة من حقھم في 25

التعلیم ومن ممارسة حیاتھم الطبیعیة أسوة ببقیة أطفال العالم خصوصاً بأننا في فصل الشتاء، مؤكداً أن 
 مدرسة مقدسیة یعمل اإلحتالل اإلسرائیلي على ھدمھا وتھویدھا بكل 180ھذه المدرسة تعتبر واحدة من 

السبل المتاحة لدیھ، وھذه جریمة جدیدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي یرتكبھا اإلحتالل بحق المدینة 
المقدسة ومؤسساتھا، ومحاولة لتمریر سیاسة وأنظمة ومنھجیة مرفوضة فلسطینیاً وعربیاً ومنافیة لكافة 

 . المواثیق والقوانین الدولیة الخاصة بحقوق اإلنسان

وأضاف، أن ھذا التصعید الخطیر والممنھج یأتي في سیاق الحملة الشرسة لالحتالل تجاه القطاع التربوي 
في فلسطین عامة والقدس تحدیداً وإمتداد لقرار ترامب المشؤوم والعم األمریكي لالحتالل بھدف تفریع 

من الوجود العربي وأسرلتھا بشكل كامل، وتوسیع المسطحات ( (E1 المنطقة المعروفة لدى اإلحتالل
المخصصة للمستوطنات المحاذیة لمدینة القدس وخلق منطقة عازلة خالیة من الوجود الفلسطیني تفصل 

شمال فلسطین عن جنوبھا، وتمھد إلستكمال المشروع الصھیوني نحو بناء "القدس الكبرى" بحلول العام 
 .  لتصبح عاصمة الشعب الیھودي في العالم2020

وحث السوداني كافة الجھات والمؤسسات واألطراف المختصة والمؤسسات الدولیة وأسرة المجتمع 
الدولي وعلى رأسھا منظمة "الیونسكو" للتدخل العاجل والفوري للضغط على اإلحتالل اإلسرائیلي لوقف 
سیاسة الھدم للمدارس والبیوت وتجریف األراضي والمواقع األثریة وإغالق المؤسسات في مدینة القدس 
بذریعة عدم الترخیص، وبضرورة تعزیز الدعم الالزم للسكان المقدسیین وخصوصاً للتجمعات البدویة 

في محیط القدس، وتوفیر الحمایة لھم وألبنائھم بما یعزز الصمود، ویحافظ على الھویة الوطنیة 
الفلسطینیة، وعدم السماح لحكومة اإلحتالل باستغالل ما یجري في المنطقة والعالم وفي ظل الصمت 

العربي والدولي لتمریر سیاساتھا الھادفة للسیطرة على المدینة وأسرلتھا بشكل كامل واستكمال مشروعھا 
 .الليتاإلستیطاني اإلح

 

أبرز ضرائب "األرنونا" المفروضة على المقدسیین 

 5/2/2018- القدس – معا
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اوضح الدكتور حنا عیسى استاذ القانون الدولي الضرائب التي یفرضھا االحتالل على المقدسیین 
 ."والمسماه "ارنونا

كلمة أرنونا أصلھا أرامیة عربیة وتعني واجب وأصلھا أرنون ثم حرفت، وكما جاء في التوراة ان كل من 
یرید المرور من جنوب االردن الى شمالھ عن طریق وادي أرنون الیوم یسمى واد الموجب علیھ ان یدفع 

 .ضریبة مرور

 األرنونا: ھي ضریبة فرضھا الرومان على السكان أیام احتاللھم لفلسطین وبیت المقدس

الضرائب في القدس باتت سیاسة إحتاللیة ممنھجة لتحقیق ھدف سیاسي بحت، تھدف بشكل رئیس إلى 
تھوید المدینة وتھجیر سكانھا العرب منھا، من خالل تغییر البناء الدیموغرافي للقدس وإضفاء الطابع 

الیھودي علیھا. فالسیاسة الضریبیة، والتي تقوم على إثقال كاھل المواطن العربي الفلسطیني بالضرائب 
المفروضة علیھ لدفعھ إلى الھجرة من القدس في نفس الوقت الذي تبني فیھ المساكن للمستوطنین الیھود 

 .القادمین من خارج فلسطین وتقّدم لھم تسھیالت ال مثیل لھا

 ""األرنونا المفروضة الضرائب ابرز ومن

وھي ضریبة فرضھا الرومان على السكان أیام احتاللھم لفلسطین وبیت المقدس، یقول المؤرخون أنھا 
خلفت عبئاً كبیراً على المواطنین، فھي كانت تطلب من السكان بشكل أمر یصدر لھم بأن یقدموا بعض 
المواد الغذائیة للجنود في طریقھم عبر الوالیة، ولم یكن لھا وقت محدد، وال قیمة محددة، أي أنھا كانت 

تعسفیة... وضرائب األرنونا التي یفرضھا االحتالل في القدس ھي ضریبة تجبیھا بلدیة االحتالل في 
القدس، وتفرض على مواطني المدینة والمستوطنین فیھا، مقابل الخدمات، لكن بتقدیرات مختلفة، إذ بینما 

یجري تحدید مبالغ بسیطة على المستوطنین، مع تسھیالت كبیرة في الدفع وتقدیم الكثیر من الخدمات، فإن 
المبالغ التي تفرض على المواطنین الفلسطینیین مرتفعة جداً، وال تقابلھا خدمات تذكر، وباعتراف 

االحتالل نفسھ فإن الفارق بین الخدمات التي تقدم للمستوطنین واألحیاء االستیطانیة في القدس، وبین تلك 
التي یتلقاھا المواطنون العرب في األجزاء الشرقیة من المدینة، ھو فارق كبیر جداً . وبالتالي ھي ضرائب 

 .تعسفیة إلى حد بعید

وتفرض ضرائب عدیدة على الفلسطینیین في بیت المقدس وبمعدالت عالیة، فالحد األدنى لضریبة الدخل 
ھو خمسة وثالثین في المائة، وقد یصل إلى خمسة وستین في المائة، وتضاف إلى ھذه النسبة غرامات قد 

تصل إلى ستین في المائة من قیمة الضرائب... أما الحد المتوسط لضریبة األرنونا المفروضة على 
المواطنین الفلسطینیین، فقد وصل عام تسعین على سبیل المثال إلى عشرین ألف دوالر، وھو مبلغ مرتفع 

جداً أیا كان نوع ومستوى العقار الذي یملكھ المكلف بھذه الضریبة، وذلك لقاء خدمات شبھ معدومة، 
 .وتعطیل متعمد ومضجر لتقدیم مثل ھذه الخدمات

 ...معاناتھم وللتجار

أكثر ما یؤرق التجار المقدسیین ویثقل كاھلھم الضرائب والغرامات المالیة الباھظة التي تفرضھا علیھم 
% فقط، كما یشكو تجار المدینة المحتلة من 10بلدیة االحتالل مقابل خدمات محدودة جداً، ال تتعدى 

تراجع الحركة التجاریة ومن مواصلة االحتالل تضییق الخناق علیھم ضمن ما یصفونھ بالترحیل 
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الصامت، ومن ضمن ضغوط االحتالل التي یعتبرھا المقدسیون تھجیراً صامتاً اإلقدام على محاصرة 
أصحاب المحال التجاریة في البلدة القدیمة بقیود وغرامات باھظة، حیث إن مراقبو بلدیة االحتالل 

یرسمون خطوط صفر على األرض أمام المتاجر داخل بعض أسواق البلدة القدیمة في القدس، وتھدید 
 .التجار بعقوبات مالیة إذا عرضوا بضاعتھم قبالة دكاكینھم

ویفرض االحتالل عددا من الضرائب على أھالي القدس في مقدمتھا ضریبة على دخل األفراد 
% من قیمة المبیعات، أما ضریبة األمالك 17والشركات، وضریبة القیمة المضافة التي تحصل بنسبة 

% من قیمة األرض، إضافة إلى ضریبة األرنونا التي تجبى على أساس مساحة 3.5فھي تحسب بنسبة 
الشقق والمحالت التجاریة. وترتفع ضریبة األرنونا "المسقفات" عاما بعد اآلخر وھي لیست ثابتة، وتقوم 

شیقل 300بفرضھا بلدیة االحتالل وعلیھا في المقابل تأدیة خدمات النظافة، حیث أن االحتالل یفرض 
 دوالر" على المتر الواحد من المحل التجاري. ویضاف إلى ذلك تحصیل ضریبة من أصحاب العمل 90"

% من الدخل وتسمى رسوم التأمین الوطني، وضریبة أمن الجلیل التي فرضت على السكان 10بنسبة 
العرب عقابا لھم بسبب ھجوم على یھود الجلیل، وضریبة التلفزیون وبموجبھا یدفع المقدسیون ثالثمائة 

 دوالر على كل 8500دوالر سنویا مقابل استخدامھم للتلفزیون ، حیث یحصل االحتالل سنویا حوالي 
 متر من المحالت التجاریة، ویعد المبلغ كبیرا جدا، حیث أن الضرائب تراكمت على التجار 100

 .الفلسطینیین ووصلت إلى حوالي ملیون ونصف الملیون شیقل

فسلطات االحتالل تفرض على أصحاب المحال التجاریة، ضرائب تفوق قیمة الدخل العام لھذه المحال، 
وبالتالي تدفع أصحابھا إلى إغالقھا، ثم تقوم بمصادرتھا ومحتویاتھا، لحساب تسدید الضرائب وعن ھذه 

 متجرا من بین ألف متجر في 250الطریق تسربت محال كثیرة للمستوطنین في البلدة. وھناك حوالي 
% من سكان القدس العربیة 70البلدة القدیمة داخل األسوار موصدة نتیجة إفالس أصحابھا، وبالتالي فإن 

تحت خط الفقر، حیث بات أھالي القدس لم یعودوا قادرین على دفع الضرائب الباھظة التي یفرضھا 
 .االحتالل علیھم

وبالعودة الى ضریبة األرنونا نرى ان كثیرا ما وقع أصحاب البیوت في فخھا، فالكثیرون ال یملكون قدرة 
على تسدیدھا، وتلجأ السلطات االسرائیلیة إلى التسویف في جبایتھا مع غراماتھا التراكمیة، حتى تصل 

إلى مبلغ یعادل ثمن العقار تقریبا، وإذ ذاك تطالب بھا، وتوقع حجزا على العقار، بھدف دفع صاحبھ إلى 
بیعھ، وقد تولت لجان في القدس حمایة بعض البیوت، بمبالغ وصلت إلى أرقام كبیرة، و تفوق قیمتھا 

الفعلیة لتسدید الضریبة، والحیلولة دون تسرب العقار إلى المستوطنین، فیما كانت بعض المبالغ المترتبة 
 .على عقارات أخرى فوق طاقة ھذه اللجان

 

"العلیا" تقضي بإضافة عامین على حكم أسیر مقدسي 

 5/2/2018القدس- معا- 

قضت المحكمة االسرائیلیة العلیا الیوم االثنین، بإضافة عامین الى الحكم الصادر على األسیر المقدسي 
 .جون قاقیش
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وأوضحت دولین قاقیش شقیقة األسیر ان قضاة المحكمة العلیا زادوا الحكم على شقیقھا عامین اضافیین 
 الف شیكل 150 عاما، اضافة الى زیادة الغرامة المالیة علیھ لتصبح 11لیصبح حكمھ السجن الفعلي لمدة 

 . الف شیكل20بدال من 
 واتھم بتنفیذ عملیة طعن بالقدس القدیمة لمستوطنین 24/5/2015وأضافت قاقیش أن شقیقھا اعتقل بتاریخ 

 سنوات إال ان النیابة قدمت 9 حكمت المحكمة المركزیة علیھ بالسجن لمدة 2016اثنین، وفي ایلول 
 .استئنافھا على القرار مطالبة بزیادة الحكم

 

 أردوغان والبابا یدعوان للحفاظ على وضع القدس

 5/2/2018الجزیرة- 

الیوم االثنین خالل اجتماعھما  والبابا فرانشیسكو رجب طیب أردوغان أكد الرئیس التركي
ضرورة الحفاظ على وضع مدینة القدس الذي حددتھ القرارات الدولیة، كما تناولت  الفاتیكان في

 .المحادثات بینھما ظاھرة معاداة اإلسالم في الغرب

 كما بحث الجانبان قضیة اإلرھاب وضرورة تعاون كل العالم لمكافحتھ، إضافة إلى مكافحة ظاھرة
 عاما، اجتمع أردوغان بالبابا لنحو ساعة، 59ففي أول زیارة لرئیس تركي للفاتیكان منذ  ."اإلسالموفوبیا"

 .ووصف الطرفان اللقاء بالوّدي

ونقل مراسل الجزیرة عمر خشرم عن مصادر في الرئاسة التركیة أن أردوغان خرج ممتنا من لقاء البابا 
ضرورة الحفاظ على ھویة القدس وفق القوانین  تركیا ومسؤولي الفاتیكان، إذ أكدوا لھ أنھم یشاركون

 .الدولیة وعدم المساس نھائیا بأي جھة فیھا

وقالت المصادر إن الجانبین اتفقا على مواصلة الجھود الدبلوماسیة والسیاسیة الدولیة للحفاظ على وضعیة 
القدس، وممارسة الضغوط على اإلدارة األمیركیة لحملھا على عدم نقل سفارتھا، والضغط على أي دولة 
تقرر نقل سفارتھا للقدس، وأفاد مراسل الجزیرة نقال عن مصادر الرئاسة التركیة بأن كل ما أرادتھ تركیا 

 .من دعم سیاسي ومعنوي من الفاتكان حصلت علیھ

من جھتھ، نشر الفاتیكان بیانا قال فیھ إن البابا وأردوغان ناقشا وضع القدس، وأكدا على الحاجة إلى 
تعزیز السالم واالستقرار بالمنطقة عبر الحوار والتفاوض مع احترام حقوق اإلنسان والقانون الدولي، 

ونقل سفارتھا في  لقرار واشنطن اعتبار القدس عاصمة إلسرائیل وكان بابا الفاتیكان أبدى موقفا معارضا
 .تل أبیب إلیھا

وفي ما یخص معاداة اإلسالم، قال مراسل الجزیرة إن الرئیس التركي والبابا اتفاقا على خطوات 
مشتركة للقیام بمساع دبلوماسیة لدى البلدان األوروبیة لمواجھة معاداة اإلسالم والتیارات العنصریة التي 

بدأت تزادد ضد الجالیات المسلمة وغیر األوروبیة، خاصة التركیة منھا، فضال عن مواجھة التطرف 
 .الدیني واإلرھاب. كما أنھما اتفقا على التنسیق أكثر لتقدیم المساعدات لالجئین
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لمنظمة التعاون  وكان الرئیس التركي شدد على أھمیة زیارتھ للفاتیكان بصفتھ رئیس الدورة الحالیة
التي یبلغ عدد سكان دولھا ملیارا وسبعمئة ملیون مسلم، وكون البابا فرانشیسكو الزعیم الروحي  اإلسالمي

للطائفة الكاثولیكیة في العالم، معتبرا أن ھذین القطبین المھمین ھما في الوقت الراھن بمثابة عنصر حاسم 
 . عندما زار البابا تركیا2014في المنطقة. وكان البابا فرانشیسكو وأردوغان التقیا آخر مرة عام 

وبالتوازي، أدى أردوغان زیارة إلیطالیا التقى خاللھا الرئیس اإلیطالي سیرجیو ماتاریال ورئیس 
الھجرة غیر النظامیة،  باولو جنتیلوني، وبحث معھا العالقات الثنائیة وقضایا مشتركة في مقدمتھا الوزراء

وقال مراسل الجزیرة إن الجانبین اإلیطالي والتركي أكدا  .االتحاد األوروبي وانضمام تركیا المحتمل إلى
 .أنھما قاما بخطوة جدیدة لتوطید التعاون االقتصادي والسیاسي بین البلدین

وفي مقابلة نشرتھا أمس صحیفة "ال ستامبا" اإلیطالیة، قال الرئیس التركي إنھ ال خیار غیر انضمام 
باالكتفاء بشراكة بین  إیمانویل ماكرون بالده إلى االتحاد األوروبي، رافضا بذلك اقتراح نظیره الفرنسي

 .الطرفین

 

 دوافع نقل أحیاء القدس لمسؤولیة جیش االحتالل

 5/2/2018الجزیرة- 

قبل بضعة أسابیع تعدیل قانون  الكنیست اإلسرائیلي في خطوة اعتبرت التفافا على رفض
الواقعة خارج الجدار- خارج - القدس الشرقیة بما یسمح للحكومة اإلسرائیلیة بإخراج أحیاء القدس أساس

حدود بلدیة القدس ومنحھا مجلسا محلیا منفصال؛ قررت حكومة نتنیاھو نقل المسؤولیة األمنیة في األحیاء 
 .المقدسیة إلى الجیش

 ألف مقدسي، مما یثیر تخوفات السكان ویطرح تساؤالت عدیدة عن 140ویقطن في ھذه األحیاء قرابة 
نوایا إسرائیلتجاه ھذه األحیاء وسكانھا. فالجیش اإلسرائیلي ال یحمل أي مسؤولیة أمنیة داخل أي مكان في 

 إسرائیل، وإعطاء الجیش مسؤولیة أمنیة بھذه األحیاء ھو سابقة قد یكون لھا ما یتبعھا.

  الجدار والخطة
، وكرد على انتفاضة األقصى وما رافقھا من عملیات، قررت حكومة شارون بناء جدار 2002في عام 

عازل بین إسرائیل والفلسطینیین. قرار رآه جزء من العالم عبقریا، وجزء آخر من العالم رآه غیر واقعي 
وفیھ ترسیخ للفصل العنصري. 

،  لكنھ قضم الكثیر الكثیر 1967مسار ھذا الجدار لم یمر بالضبط على حدود السادس من یونیو/حزیران 
من األراضي الفلسطینیة ومنع آالف الفلسطینیین من الوصول إلى أراضیھم. أكثر شيء غرابة بمسار 

الجدار كان فصلھ أحیاء من القدس الشرقیة -تعتبرھا إسرائیل جزءا من القدس الموحدة- وإبقاؤھا خارج 
الجدار. 

 كیلومترا مربعا 72بعد االحتالل اإلسرائیلي للمدینة المقدسة، قامت السلطات اإلسرائیلیة بضم ما یقارب 
من أراضیالضفة الغربیة إلى حدود بلدیة القدس، وفرضت القانون اإلسرائیلي علیھا. ولم تشمل األراضي 
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 64المضمومة المدینة الشرقیة بحدودھا التي كانت تحت السیطرة األردنیة فقط، وإنما شملت أیضا قرابة 
 كیلومترا إضافیة كانت تتبع للقرى والمدن الفلسطینیة المحیطة.

االعتبار اإلسرائیلي الرئیسي كان االمتناع عن ضم المناطق المكتظة بالسكان الفلسطینیین إلى حدود 
القدس، وذلك من أجل ضمان األغلبیة الیھودیة في المدینة، ووفقا لذلك وضعت عدة قرى خارج الحدود 

البلدیة للمدینة، في حین ضمت بعض أراضیھا لھذه الحدود. 

 تقریبا، فھمت إسرائیل أنھا بصدد خسارة المعركة الدیمغرافیة بالقدس، إذ تؤكد 2000بحلول عام 
 1967، أنھ بین عامي 2017معطیات الكتاب السنوي اإلحصائي للقدس الذي أصدره االحتالل عام 

 ألف نسمة، ولكن السكان العرب ازدادوا في ھذه الفترة 174 ازداد عدد السكان الیھود في المدینة 2015و
 542 كان یعیش في القدس 2015الزمنیة نفسھا ضعفین أو أكثر. وبحسب المعطیات الرسمیة، ففي عام 

)؛ وھذا 1967 عام 86,600 ألف عربي (مقارنة بـ324) و1967 عام 187,700ألف یھودي (مقارنة بـ
دفع إسرائیل للبحث عن حلول جذریة للمشكلة الدیمغرافیة. 

  معضلة دیمغرافیة
ویبدو أن السلطات اإلسرائیلیة وجدت الحل للمعضلة الدیمغرافیة ببناء الجدار، ففي الوقت الذي كانت فیھ 

دائما تدعي أن الھدف من بناء الجدار أمني بحت، فإنھا اعترفت بشكل رسمي عند رسم مسار الجدار 
داخل حدود بلدیة القدس أنھ جاء لھدفین: "حمایة أمن إسرائیل والمحافظة على اھتمامات إسرائیل 

بالقدس". وعلى الرغم من أن االدعاء األمني كان واضحا وقتھا، لكن موضوع "المحافظة على اھتمامات 
إسرائیل بالقدس" لم یكن مفھوما، لكنھ بدأ یتوضح اآلن. 

فبعد أن ضمت إسرائیل القدس الشرقیة وصعبت كثیرا البناء على الفلسطینیین -حیث سمحت بالبناء 
% من أراضي القدس الشرقیة، والیوم ھناك نقص بحوالي عشرین ألف وحدة 8للفلسطینیین فقط على 

سكنیة بالقدس- قررت بناءالجدار العازل داخل أحیاء القدس الشرقیة، ثم سمحت بالبناء العشوائي ودون 
حسیب أو رقیب في أحیاء خلف الجدار واستمرت بمنع البناء داخلھ، وھذا اضطر السكان إلى االنتقال إلى 

ھذه األحیاء مما رفع بشكل كبیر جدا عدد السكان ھناك. في المقابل تجاھلت بلدیة القدس الزیادة المھولة 
 بعدد السكان واحتیاجاتھم، مما أدى إلى شبھ انھیار في الخدمات البلدیة والبنى التحتیة.

  الجدار وسیطرة الجیش
 كانت ھناك حاجة أمنیة 2002تستعمل السلطات اإلسرائیلیة مصطلح األمن بشكل فضفاض، ففي عام 

لبناء الجدار داخل حدود بلدیة القدس وفصل أحیاء مقدسیة عن مدینتھا األم، والیوم تستعمل إسرائیل 
األمن كحجة لنقل المسؤولیة األمنیة بھذه األحیاء لید الجیش اإلسرائیلي، فھي تدعي أن بناء الجدار أدى 
إلى وجود فراغ أمني بھذه األحیاء وھذا أدى إلى خروج مھاجمین فلسطینیین كثر منھا باتجاه إسرائیل، 

وھذا أمر غیر صحیح أبدا من ناحیة إحصائیة. 

بمعنى آخر، استعملت إسرائیل الجدار داخل ھذه األحیاء لعمل فراغ أمني، ثم استعملت الفراغ األمني 
لنقل المسؤولیة األمنیة بعد ذلك للجیش، ھذا على الرغم من أن الجیش اإلسرائیلي كان أصال یقوم في 

كثیر من المرات بعملیات داخل ھذه األحیاء. 
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  سیناریوھات متوقعة
كما أسلفنا، فإن إسرائیل دفعت بالمقدسیین لالنتقال بشكل كبیر ألحیاء خلف الجدار، ثم ما لبثت أن أھملتھا 

بشكل كامل، واآلن جاء القرار بنقل المسؤولیة األمنیة للجیش بعد فشل تمریر قانون یسمح یفصلھا عن 
القدس، كل ھذا یوحي بأن الخطوة التالیة ستكون فصل ھذه األحیاء عن القدس. فیكفي أن نعرف أن 

الجیش اإلسرائیلي یطلق على نقاط التفتیش الفاصلة بین ھذه األحیاء وباقي مدینة القدس مصطلح 
"معابر" -ولیس "نقاط تفتیش"- لنعرف أن ھناك نوایا مبیتة. 

رئیس الحكومة اإلسرائیلیة ووزیره لشؤون القدس ورئیس بلدیة القدس أوضحوا أكثر من مرة أنھم ال 
یریدون األحیاء المقدسیة الواقعة خلف الجدار، وھم من مدة بدؤوا "شیطنة" ھذه األحیاء أمام الرأي العام 

اإلسرائیلي بالقول إن عشرات آالف المقدسیین یسكنون بھا وإنھا أصبحت مرتعا لإلرھاب والمھاجمین 
الفلسطینیین ضد إسرائیل، ناھیك عن التذكیر بالوضع الدیمغرافي بالقدس، كل ھذا یمكن أن یكون خطوة 

باتجاه االنفصال عن ھذه األحیاء، وال سیما أن الجیش اإلسرائیلي یعمل حالیا على توسیع حاجز 
 قلندیا العسكري مما یعني أن النوایا قد تتحول إلى أفعال قریبا.

من ناحیة أخرى، ال أظن أن إسرائیل ستتخلى مجانا عن ھذه األحیاء، حتى لو كانت ال تریدھا، فھي لن 
ترجعھا للفلسطینیین دون أن یكون إلرجاعھا مكاسب سیاسیة لھا. وقد تكون ھذه األحیاء جزءا من صفقة 

ترمب. 

  مكانة الفلسطینیین
، ینظر إلى سكان 1952وفقا لتفسیر حكم القضاء (اإلسرائیلي) للبند (أ) من قانون الدخول إلى إسرائیل 

القدس الشرقیة على اعتبار أنھم حصلوا على تصریح أو إذن باإلقامة الدائمة، استنادا لالعتراف بالسكان 
، وذلك على 1967الذین شملھم اإلحصاء السكاني الذي أجرتھ وزارة الداخلیة اإلسرائیلیة بعد حرب العام 

الرغم من أن ھؤالء الفلسطینیین لم "یدخلوا" إلى إسرائیل، حسبما جاء في نص القانون، واألصح القول 
إن إسرائیل ھي التي "دخلت" إلیھم. 

وبذلك فقد فرضت -من ناحیة عملیة- مكانة "اإلقامة" على سكان القدس الشرقیة العرب، علما بأن 
رفضھم لھذه المكانة كان معناه إلغاء حقھم في مواصلة السكن في بیوتھم وإقامة حیاة منظمة في المكان 

الذي ولدوا وعاشوا فیھ، والعیش في ظل شبح الطرد. 

ال یتمتع السكان المقدسیون بالحق المدني األساس في االنتخاب والترشح لمؤسسات السلطة المركزیة 
(البرلمان اإلسرائیلي) طالما أنھم ال یحملون جوازات سفر إسرائیلیة، لكن یحق لھم التصویت واالنتخاب 

في انتخابات السلطة المحلیة الممثلة ببلدیة القدس، من دون حق الترشح لمنصب رئیس البلدیة. مع ذلك 
فإن الغالبیة العظمى من سكان المدینة العرب تقاطع االنتخابات البلدیة كتعبیر عن عدم تسلیمھا بسلطة 

االحتالل والضم اإلسرائیلي للمدینة، وللتأكید على انتماء المقدسیین الوطني الفلسطیني. 

  ما بعد المسؤولیة األمنیة
على الرغم من أن "قانون الدخول إلى إسرائیل" ال یتضمن أي نص أو تعلیمات صریحة ینتھي بموجبھا 

مفعول تصریح اإلقامة الدائمة في حال مغادرة صاحب التصریح إسرائیل وإقامتھ في دولة أخرى، فإن 
وزارة الداخلیة اإلسرائیلیة قامت، خالل العشرین سنة الماضیة -معتمدة على تفسیر معین ألنظمة الدخول 

إلى إسرائیل وألحكام صادرة عن المحكمة اإلسرائیلیة العلیا- بإلغاء مكانة "اإلقامة الدائمة" وسحب 
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ھویات اآلالف من المقدسیین الذین مكثوا في الخارج ألغراض مختلفة كالدراسة أو العمل، لمدة تزید 
 على سبع سنوات.

ومنذ منتصف عقد التسعینیات، واجھ أیضا الكثیرون من سكان القدس الشرقیة الذین توجھوا بطلبات 
مختلفة لوزارة الداخلیة اإلسرائیلیة، رفضا من جانب الوزارة إلعطاء الخدمة المطلوبة، وتم تسلیمھم 

بالغا مقتضبا بانتھاء مفعول رخصة إقامتھم الدائمة بدعوى أنھم نقلوا "مركز حیاتھم" إلى خارج 
إسرائیل. 

التخّوف الحقیقي لسكان أحیاء خلف الجدار ھو أن یكون نقل المسؤولیة األمنیة بدایة لخسارتھم حقھم في 
اإلقامة. ال شك أیضا أن ھناك تخوفات أخرى تتعلق بالعملیات األمنیة التي قد یبدأ الجیش بتفعیلھا أكثر 

وأكثر في ھذه األحیاء، مما سیمس بمسیرة حیاتھم. یتخوف السكان أیضا من زیادة ساعات االنتظار على 
نقاط التفتیش الفاصلة بینھم وبین القدس، ومن أن تقوم البلدیة اإلسرائیلیة باستعمال نقل المسؤولیة األمنیة 

سببا إلیقاف خدماتھا البلدیة السیئة جدا أصال. 

المشكلة، أنھ ال توجد ردود فعل فلسطینیة أو دولیة بخصوص نقل المسؤولیة األمنیة للجیش، فعلى الرغم 
من أن القانون الدولي ال یزال یرى في ھذه األحیاء أحیاء محتلة واقعة تحت السیطرة العسكریة 

اإلسرائیلیة، فإن استمرار إسرائیل باتخاذ خطوات أحادیة الجانب في ظل استمرار الصمت العربي 
 .والدولي سیمنع بالتأكید أي أفق حل سیاسي

 

 أطفال تونس یغنون للقدس

 5/2/2018الجزیرة- 

تحت عنوان "أوبریت السالم" قدم أطفال تونسیون عمال غنائیا استعراضیا یؤكد 
 .ومن دون ذلك لن یتحقق السالم فلسطین عاصمة القدس أن

 في عملھم الغنائي على أنھ ال سالم وال أمن في العالم ما لم ینعم بالعاصمة تونسوشدد أطفال والیة أریانة 
 أطفال فلسطین بالسالم واألمن ویتحقق السالم لشعب وأطفال فلسطین ولعاصمتھا األبدیة القدس.

ونظم الفعالیة بالمركز الثقافي والریاضي بالمنزه السادس، أمس األحد،  نادي أطفال المنیھلة من والیة 
أریانة، بالتعاون مع الحضانة المدرسیة "االمتیاز"، وحضرھا 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. 

وزینت قاعة المركز الثقافي بلوحات متعددة، وتوشحت باألعالم الفلسطینیة والتونسیة، وقدمت أغان  
استعراضیة، بدأت بـ"القدس زھرة المدائن" وھو عمل استعراضي عن القدس وفلسطین إلبراز المكانة 

الحضاریة والتاریخیة والتراثیة والدینیة لمدینة القدس، مع خلفیة متحركة لفیلم وثائقي عن المدینة، وكیف 
سیكون دور الشباب الیافع في تحقیق النصر وإعادة السالم للمدینة. 
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واختتم العرض بأغنیة أداھا طفل تونسي بعنوان: "هللا أكبر یا أقصى .. جایینك احنا ما ننسى"، و"حنا 
 جایینك یا أقصى ویا فلسطین".

 

  حالة اعتقال في شھر ینایر211مستوطناً اقتحموا المسجد األقصى و 1920
 

 5/2/2018القدس أون الین- 

مستوطنًا اقتحموا  1920إن  المسجد األقصى جنوب سلوان قال مركز معلومات وادي حلوة في بلدة
المسجد األقصى المبارك خالل كانون الثاني/ ینایر الماضي، فیما أبعدت سلطات االحتالل عن المسجد 

 . شبان10

 طالبا یھودیًا، 280وأوضح المركز في تقریر أصدره الیوم االثنین أن من بین المقتحمین ما یزید عن 
 ."یھودا غلیك" المتطرف باإلضافة إلى عضوالكنیست

األقصى، في  طقوسا دینیة داخل المستوطنین ولفت إلى أن منتصف الشھر الماضي شھد أداء عدد من
ومجموعة من  حراس األقصى منطقة باب الرحمة وبالقرب من باب الملك فیصل، وخالل ذلك تصدى لھم

 .المصلین وأجبروھم على الخروج من باب الحدید وعدم إكمال جولتھم في المسجد

وأشار إلى أن سلطات االحتالل منعت خالل الشھر الماضي أعمال الترمیم في كافة مرافق األقصى 
المبارك، وھددت باعتقال أي موظف من لجنة األعمار في حال قیامھ بالعمل، كما اعتقلت أحد الحراس، 

 .وأبعدتھ عن المسجد لمدة أسبوعین

وأمریكا،  تركیا  أجانب من6شبان عن األقصى، من بینھم  10 إبعاد ورصد مركز معلومات وادي حلوة
 .حیث اعتقلوا عقب خروجھم من المسجد

في المدینة، من  اعتقال  حالة211وبشأن االعتقاالت في مدینة القدس المحتلة، رصد مركز المعلومات 
 .( قاصًرا63 عاًما، و12 أطفال "أقل من جیل المسؤولیة – دون الـ 6 نساء، و6بینھم (

البلدة القدیمة،  20الطور،  28 سلوان، 33 من العیسویة، 63والتوزیع الجغرافي لالعتقاالت كان كالتالي: 
 2بیت حنینا،  2صور باھر،  4واد الجوز،  6جبل المكبر،   من8شعفاطوعناتا وبلدة شعفاط،   مخیم17

 . اعتقاًال من ساحات األقصى وعلى أبوابھ28كفر عقب، إضافة إلى 

منزل وأجزاء من منزلین آخرین في بیت حنینا، بركسین  ھدم وحول عملیات الھدم، رصد المركز
 . "خم للدجاج" في العیسویة، وبركًسا في سلوان2 "كونتینرات"، 6 مزارع، 2للمواشي، 

أحرقوا مركبة  مستوطنین خالل ینایر، أفاد مركز المعلومات بأن المقدسیین وفیما یتعلق باالعتداء على
 .في قریة بیت صافا جنوب القدس عنصریة تعود لمواطن مقدسي، وخطوا شعارات

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/
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%A7%20%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%83
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%A7%20%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%83
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%A7%20%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%83
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A5%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A5%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A5%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D9%87%D8%AF%D9%85
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D9%87%D8%AF%D9%85
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D9%87%D8%AF%D9%85
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9


 
;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   6التاریخ :  الثالثاء   

   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 
 

وفي شارع صالح الدین وسط المدینة، قمعت قوات االحتالل فعالیات االحتجاج على قرار الرئیس 
األمریكي ترمب إعالن القدس عاصمة لـ "إسرائیل"، واعتدت على المواطنین المحتجین بالقنابل الصوتیة 

 .والضرب

كما منعت عقد المؤتمر الصحفي "آما آن للعالم أن یسمع صرخة القدس"، تندیًدا بقرار ترمب، وأغلقت 
فندق "الدار" بالمدینة حیث كان من المقرر عقده فیھ، كما منعت تنظیمھ كذلك أمام "بیت األمریكي"، 

 .واعتقلت ثالثة من النشطاء المقدسیین

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن بلدیة االحتالل أجرت الشھر الماضي أعمال حفر وشق لبناء 
جسر یربط بین حي الثوري ومنطقة النبي داود مروًرا بحي وادي الربابة بسلوان، بإشراف ما یسمى 

 .""سلطة تطویر القدس

 

 االحتالل اإلسرائیلي یبدأ الحرب العلنیة على كنائس القدس وأدیرتھا
 

 5/2/2018- 21عربي 

المقدسیین، تحدیداً لدى بعض الھیئات الدینیة والوطنیة، بعد  سادت أجواء من السخط والصدمة صفوف
الرسالة التي وجھھا المتحدث الرسمي باسم بلدیة االحتالل في  القدس المحتلة، إلى رئیس وزراء 

ووزیر مالیتھ موشي كحلون، ذكر فیھا أن "بلدیتھ ستُحّصل دیوناً متراكمة بلغت  نتنیاھو االحتالل بنیامین
 عقاراً كنسیاً، وعقارات تابعة للمؤسسات الدولیة"، بادعاء أن تلك 887 ملیون دوالر على 190أكثر من 

 .العقارات تستخدم ألغراض غیر دینیة، وبعضھا لھا أنشطة ذات طابع تجاري ولیس تقدیم خدمة

 
في ھذا السیاق، رأى محللون سیاسیون وإعالمیون، أن "توقیت ھذه الحملة التي تستھدف كنائس القدس 

ومصالح أبناء الرعیة لھذه الكنائس، تزامنت مع عملیات بیع عقارات وأراض مملوكة ألبناء طائفة الروم 
األرثوذكس في عموم أنحاء فلسطین وتحدیداً في القدس المحتلة من قبل البطریرك ثیوفیلوس، والمتھم من 

قبل أبناء رعیتھ بالتواطؤ في عقد مزید من صفقات بیع عقارات وأراض لجمعیات استیطانیة یھودیة 
ولدوائر وھیئات رسمیة إسرائیلیة، متجاھالً حالة الغضب الشعبي العارم ضد ھذه الصفقات، وضد ما 

 ."یعتبرونھ تفریطاً بممتلكات أبناء الرعیة، وتسریعاً لمشاریع السیطرة وتھوید المدینة المقدسة

عطا هللا حنا، في حدیٍث  في ھذا اإلطار، وصف رئیس أساقفة سبسطیة للروم األرثوذكس، المطران
لـ"العربي الجدید"، اإلجراء اإلسرائیلي بأنھ "إمعان في التعدي على الكنائس المسیحیة واستھداف 

المؤسسات التابعة لھا في المدینة المقدسة". وقال "نرفض وبشكل قاطع ما اعلنتھ ما یسمى ببلدیة القدس، 
التي تسعى لفرض ضرائب باھظة على المؤسسات الكنسیة في القدس وعلى غیرھا من المؤسسات 

 ."األممیة
 

وأضاف أنھ "في الوقت الذي تُستھدف فیھ أوقافنا وتُسرق منا بطرق غیر قانونیة وغیر شرعیة، تخطط 
السلطات االحتاللیة في ھذه األیام لفرض ضرائب باھظة على الكنائس واألدیرة ومؤسساتھا في القدس في 
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محاولة ھادفة إلفراغ البلدة القدیمة من المؤسسات المسیحیة، وتھمیش وإضعاف الحضور المسیحي 
  ."الوطني في البلدة القدیمة من القدس بنوع خاص

 
وحّذر حنا من "تداعیات ھذا اإلجراء على الوجود المسیحي، وعلى مستقبل دور العبادة، خصوصاً 

الكنائس وما یتبع لھا من أدیرة ومؤسسات"، مشیراً إلى أن "ھذه األماكن معفاة تاریخیاً من الضرائب. 
بالتالي فإن التوّجھ االحتاللي الجدید الستھدافھا على ھذا النحو، یندرج في محاوالتھا للسیطرة على 

المدینة المقدسة، وتھمیش وإضعاف الحضور المسیحي بشكل خاص والحضور العربي الفلسطیني بشكل 
 "عام، وھو ما سیقاومھ المقدسیون مسلمین ومسیحیین بشدة
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