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


 21إصابة إحداھا بالرصاص الحي بمواجھات مع االحتالل في أبو ديس.



الحكومة األردنية تدين االنتھاكات اإلسرائيلية المستمرة ضد "األقصى".



االحتالل يعتقل ثالثة فتية من قرية العيسوية.



العالم مجلي يتبرع بمليون دوالر لبرامج "كلية القدس بارد".



مستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى بحماية أمنية مشددة.



"القدس أيقونتنا" معرض فني بعمان.



االحتالل يمنع زواراً مسيحيين عن كنيسة القيامة.



الطوائف الشرقية بالقدس تحتفل بسبت النور.



اختتام حملة "حارتنا بالقدس حق" بثالث دول مغاربية.



القدس عاصمة فلسطين ..ھجوم إلكتروني جديد يخترق مواقع إسرائيلية.
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الحساسنة لـ  :PNNمؤتمر تمكين اقتصاد القدس بإسطنبول للتعبير عن رفض
قرار ترمب وخطوة عملية أولى من رجال األعمال الفلسطينيين.



تقرير :مخططات استيطانية جديدة بغطاء أمريكي في القدس وعربدة
للمستوطنين في احتفاالت عيد الفصح اليھودي.



الكنيسة القبطية :موقفنا من الزيارات التطبيعية للقدس لم يتغير.



"اإلسالمي للتنمية" يعلن إنشاء صندوق وقفي بـ 100مليون دوالر لمشاريع
القدس.
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 21إصابة إحداھا بالرصاص الحي بمواجھات مع االحتالل في أبو ديس
القدس عاصمة فلسطين  2018-4-6وفا
أصيب  21مواطنا أحدھم بالرصاص الحي ،مساء اليوم الجمعة ،خالل مواجھات مع قوات االحتالل
اإلسرائيلي في بلدة أبو ديس ،شرق القدس المحتلة.
وأفادت جمعية الھالل األحمر الفلسطيني ،بأن طواقھما تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي ،و5
بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط ،و 12باالختناق جراء الغاز المسيل للدموع ،و 3إصابات بحروق،
خالل المواجھات التي اندلعت في البلدة.

الحكومة األردنية تدين االنتھاكات اإلسرائيلية المستمرة ضد "األقصى"
القدس عاصمة فلسطين /عمان  2918-4-6وفا
دان وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة االردنية الدكتور محمد المومني،
االنتھاكات اإلسرائيلية المستمرة ضد المسجد األقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف ،وخصوصا ً
االقتحامات االستفزازية للمتطرفين إلى باحات المسجد األقصى المبارك بشكل يومي بحماية الشرطة
اإلسرائيلية.
وأضاف المومني في بيان نشرته وكالة االنباء االردنية "بترا" اليوم الجمعة ،أن األعياد الدينية اليھودية
أصبحت لألسف مناسبات لزيادة التوتر في الحرم الشريف من خالل الممارسات ال ُمدانة والمرفوضة من
قبل الجماعات المتطرفة بحماية الشرطة اإلسرائيلية ،التي تنتھك حرمة ھذا المكان المق ّدس وتستفز
مشاعر ال ُمصلين فيه.
وأ ّكد المومني أن مثل ھذه التصرفات االستفزازية وغير المسؤولة ُمدانةً ومرفوضة ،وتمثل انتھاكا ً
اللتزامات إسرائيل ،كقوة قائمة باالحتالل في القدس الشرقية ،بموجب القانون الدولي والقانون اإلنساني
الدولي ،وانتھاكا ً أيضا ً لكافة األعراف والمواثيق الدولية التي تؤكد ضرورة احترام أماكن العبادة للديانات
كافة ،مثلما تمثل مساسا ً بمشاعر المسلمين في كل مكان ،مشدداً على أن الحفاظ على الھدوء في الحرم
يأتي من خالل احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم وإدارة المكان الشرعية المتمثلة بإدارة أوقاف
القدس.
وشدد المومني على ضرورة وقف مثل ھذه االجراءات االستفزازية فوراً والحفاظ على الوضع التاريخي
القائم في المكان ،واحترام الدور األردني في رعاية المقدسات في القدس الشرقية الذي اعترفت به معاھدة
السالم بين البلدين.
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االحتالل يعتقل ثالثة فتية من قرية العيسوية
القدس -معا2018/4/7 -
اعتقلت قوات االحتالل قبل قليل ثالثة فتية من قرية العيسوية.
وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في قرية العيسوية أن قوات االحتالل اعتقلت ثالثة فتية
من قرية العيسوية واعتدت عليھم بالضرب ،وأطلقت الرصاص خالل تنفيذ االعتقال.

العالم مجلي يتبرع بمليون دوالر لبرامج "كلية القدس بارد"
القدس -معا2018/4/7 -
اعلن العالم ورجل االعمال الفلسطيني البروفيسور عدنان مجلي ،تبرعه بمبلغ مليون دوالر لصالح كلية
"القدس بارد" ،لتطوير برامج واساليب تعليمية حديثة ومتطورة لطلبة جامعة القدس ،وكلية "القدس
بارد" ،ضمن الشراكة الفريدة من نوعھا بين الجامعتين والتي حققت قفزة في مستوى التعليم العالي وآلياته
ومخرجاته في فلسطين.
وجاء اعالن البروفيسور مجلي عن المنحة التي سيقدمھا خالل اربع سنوات ،خالل ترؤسه في نيويورك،
اجتماع المجلس االستشاري لكلية "القدس بارد" بحضور رئيس جامعة القدس ،عماد ابوكشك ،ورئيس
كلية بارد االمريكية البروفيسور ليون بويلسين.
واكد بروفيسور مجلي خالل االجتماع الذي عقد على مدى يومين ،دعمه للتعليم العالي الفلسطيني ،الذي
يقدم العلم والمعرفة بجودة عالية ومستوى متقدم ،من شأنه رفع مستوى كفاءة الخريجيين في فلسطين ،مما
يعتبر استثمارا ھائال بطاقات وابداعات الشباب الذين ھم بناة مستقبل وطننا.
وكما بحث االجتماع ،سبل توفير المنح الدراسية لقطاع واسع من الطلبة ذوي المواھب والظروف
االجتماعية الخاصة لتمكين جامعة القدس من االستمرار والتوسع في تقديم العلم والمعرفة بمعايير عالمية
حديثة ومتطورة ،ضمن برامجھا التي تركز على مد يد العون واالستشارة والتدريب والتوظيف في سوق
العمل للطلبة اصحاب االفكار الريادية والمواھب المبتكرة ،ضمن دراسة ناقشھا المجلس االستشاري
لمراحل النمو المختلفة المواكبة إلحتياجات المجتمع الفلسطيني.

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى بحماية أمنية مشددة
رام ﷲ  -دنيا الوطن2018/4/8 -
اقتحمت مجموعة من المستوطنين صباح اليوم األحد ،باحات المسجد األقصى المبارك.
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جاء ذلك ،بحماية مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي ،ومن جھة باب المغاربة ،بحسب ما جاء على
وكاالت محلية.

"القدس أيقونتنا" معرض فني بعمان

الجزيرة -أسامة المغربي -عمان2018/4/7 -
افتتح مساء اليوم في العاصمة األردنية عمان معرض الفن التشكيلي "القدس أيقونتنا" لكل من الفنانين
المقدسيين طالب الدويك وھائلة الوعري.
وتعكس لوحات الفنانين بالعرض المقام في "غاليري إطاللة اللوييدة" ،برعاية من لجنة القدس في مؤتمر
"فلسطينيو الخارج" ويستمر حتى الرابع عشر من الشھر الجاري ،جماليات مدينة القدس وعراقتھا
وھويتھا مع لمسات فنية تعكس الصعوبات التي تعانيھا المدينة.
وقال الدويك في حديثه للجزيرة نت على ھامش المؤتمر إنه تذوق جماليات مدينة القدس منذ طفولته،
حيث كان يعيش قرب المسجد األقصى ،مضيفا أن مشھد أبواب وشوارع وأقواس وقناطر القدس حفرت
في مخيلته ،وھو ما انعكس على فنه "فالفنان أيضا يقاوم بريشته".
وأضاف الدويك "نحن نعيش في القدس في ظروف صعبة جدا ،وأحاول من خالل لوحاتي أن أعبر عن
جمال ھذه المدينة ،وأن أؤكد عروبيتھا وإسالميتھا ،وبالنسبة لي أعتبر أن كل متر مربع في القدس ھو
مشروع لوحة".
من جھتھا جعلت الفنانة ھائلة الوعري من مخيلتھا وأيام الطفولة وحيا لرسم لوحاتھا .وتقول إنھا خرجت
من القدس وعمرھا أربع سنوات بعد احتالل المدينة عام  ،67إال أنھا تؤكد "أستطيع التعبير عن القدس
ورسمھا في لوحاتي من خالل مخيلتي ،ومن خالل القصص التي تروى عن ھذه المدينة العظيمة".

االحتالل يمنع زواراً مسيحيين عن كنيسة القيامة
الجزيرة2018/4/7 -
منعت قوات االحتالل اليوم السبت مئات المسيحيين الفلسطينيين والزوار األجانب من دخول كنيسة
القيامة فيالقدس المحتلة ،وعززت وجودھا العسكري في محيط البلدة القديمة بالمدينة المقدسة وداخلھا.
ولم تسمح قوات االحتالل بدخول المدينة إال لمن يحمل بطاقة خاصة بعيد الفصح.
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في المقابل سمحت سلطات االحتالل لليھود بالوصول إلى حائط البراق لالحتفال بعيد الفصح اليھودي بال
قيود.
وبرر االحتالل إجراءاته بدعوى تأمين كنيسة القيامة بمناسبة إحياء "سبت النور" لدى الطوائف المسيحية
وفق التقويم الشرقي.
وعيد الفصح عيد للمسيحيين يتفق في االسم مع عيد في اليھودية مع اختالف الرمزية والداللة والمواعيد
بينھما ،فھو يرمز عند اليھود لخروجھم من مصر ،أما في المسيحية فيرمز آلالم السيد المسيح وما يسمونه
"قيامته من بين األموات" .وقد تزامنا بسبب االعتقاد المسيحي بأن "قيامة المسيح" وقعت يوم األحد
الموافق لعيد الفصح عند اليھود.
يذكر أنه في نھاية فبراير/شباط الماضي أغلقت أبواب كنيسة القيامة ليومين احتجاجا على مشروع قانون
يفرض على الكنائس ضرائب ،وأدى إغالق أبوابھا إلى توقف زيارات المسيحيين إلى الكنيسة.
وتعتزم اللجنة الوزارية اإلسرائيلية للتشريعات بحث مشروع قانون يفرض على الكنائس دفع ضرائب
متعلقة بعقاراتھا وممتلكاتھا في القدس بأثر رجعي يعود إلى عام .2010
واعتبر حينھا رئيس اللجنة الرئاسية الفلسطينية لشؤون الكنائس حنا عميرة أن إسرائيل "تختبئ وراء
قرار فرض الضرائب بخصوص أمالك الكنائس ،في الوقت الذي ترمي فيه في الواقع إلى السيطرة على
العقارات واألراضي التابعة للكنائس ،التي تشكل  %30تقريبا من مساحة القدس الشرقية".
ووفقا لعميرة ،فإن أكثر من  130مؤسسة تابعة للكنائس ستتأثر سلبا بھذا القرار ،بينھا مؤسسات مجتمعية
طبية ومستشفيات وعيادات ومدارس ،كما سيمسّ "آالف المواطنين الذين يتلقون خدمات في تلك
المؤسسات".

الطوائف الشرقية بالقدس تحتفل بسبت النور
الجزيرة -ھبة أصالن -القدس2018/4/7 -
تحتفل الطوائف المسيحية -التي تسير وفق التقويم الشرقي اليوم -بسبت النور الذي يسبق احتفاالت عيد
القيامة المجيد "عيد الفصح" غدا األحد.
وينتظر المسيحيون الشرقيون الذي وصلوا القدس من مختلف أنحاء العالم سطوع شعلة النور من قبر
المسيح عليه السالم في كنيسة القيامة حيث تجسدت معجزات ،وفق معتقداتھم.
وتتجلى في ھذا اليوم اإلخوة اإلسالمية المسيحية ،فبحسب أديب جودة الحسيني أمين مفتاح كنيسة
القيامة وحامل الختم المقدس ،فإن النور ال يخرج من القبر المقدس إال بعد أن يدخل الحسيني )وھو مسلم(
إلى داخل القبر ويتأكد بنفسه من خلوه من أي مواد مشتعلة ،فيختمه معطيا الضوء األخضر لبطريرك
القدس بالدخول.
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ويدخل بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين واألردن إلى قبر المسيح عليه السالم بعد تفتيشه ليؤدي
الصلوات وليخرج بعدھا حامال النور المقدس الذي يتبارك المصلون المسيحيون بإشعال الشمع الذي
جلبوه معھم به ،قبل أن تبدأ رحلة النور إلى المدن الفلسطينية والعالم من خالل مندوبي الطوائف الذين
جاؤوا خصيصا.
ويسبق سبت النور مسيرة الجمعة الحزينة وخميس األسرار حيث تمت الوشاية بالمسيح عليه السالم،
وجميع ھذه االحتفاالت تأتي تتويجا للصوم المقدس الذي يستمر ألربعين يوما.
ويحتفل المسيحيون في القدس بھذا اليوم وسط تطويق أمني وانتشار مكثف لقوات االحتالل في أنحاء
متفرقة من المدينة وخاصة داخل أسوار البلدة القديمة ،حيث نصبت الحواجز العسكرية التي تعكر على
المسيحيين أجواء االحتفاالت.
ونصبت تلك القوات الحواجز العسكرية والشرطية عند أبواب البلدة القديمة ،ومنعت الدخول سوى لمن
يحمل بطاقة خاصة بعيد الفصح ،ولليھود الذين يتوجھون إلى حائط البراق لالحتفال بعيد الفصح اليھودي.

اختتام حملة "حارتنا بالقدس حق" بثالث دول مغاربية
الجزيرة نت -الرباط2018/4/7 -
اختتمت حملة "حارتنا بالقدس حق" أسبوعا من الفعاليات الھادفة إلثارة النقاش إعالميا وقانونيا حول
حارة وأقاف المغاربة في القدس المحتلة بين شرائح المجتمعات المغاربية في ثالث دول.
وتضمنت الحملة -التي أطلقتھا ھيئات مدنية بكل من المغرب والجزائر وتونس السبت الماضي واختتمت
مساء أمس -برنامجا غنيا باألنشطة الميدانية وعلى مواقع التواصل االجتماعي ،وندوات ووقفات
ومھرجانات ودورات معرفية ،إضافة إلى تدشين ھاشتاغ )وسم( رسمي للحملة.
ففي المغرب ،تم تنظيم وقفات تضامنية مع القدس بعدد من المدن رُفع خاللھا شعار الحملة ،بالموازاة مع
ندوات ودورات تأطيرية وعروض فنية في المدارس والكليات في كل من مدن أكادير والرباط وسال
ومكناس وبني مالل ووجدة وتيفلت وتطوان ،مع فعاليات مشابھة في الجزائر وتونس.
محمد الرياحي اإلدريسي منسق حملة "حارتنا بالقدس حق" بالمغرب وعضو المكتب المركزي للھيئة
المغربية لنصرة قضايا األمة ،قال إن النتائج التي تم تحقيقھا خالل الحملة تجاوزت ما كان متوقعا من
طرف الھيئات المنظمة.
وأوضح -في حديثه للجزيرة نت -أن الحملة ساھمت في "ترسيخ" مبدأ التواصل والتعاون بين الھيئات
العاملة ألجل القضية في المنطقة المغاربية ،بما يخدم القدس وخصوصية المغاربة فيھا ،إضافة إلى
المساھمة في نشر الوعي والمعرفة حول حارة المغاربة بالقدس ومختلف أوقافھم في فلسطين.
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وشارك في إطالق الحملة كل من الھيئة المغربية لنصرة قضايا األمة بالمغرب ،رابطة شباب ألجل
القدس بالجزائر ،جمعية أنصار فلسطين بتونس ،جمعية فداء لنصرة القضية الفلسطينية بتونس ،وذلك
تزامنا مع ذكرى يوم األرضالفلسطيني وانطالق مسيرات العودة الكبرى.
وشدد اإلدريسي على أن ھذه المبادرة تأتي للتأكيد على أن "استرجاع حارة المغاربة وأوقافھم بالقدس من
أيدي االحتالل حق تاريخي يأبى النسيان".
ودمر االحتالل حارة المغاربة بمحاذاة الجدار الغربي للمسجد األقصى خالل عام النكسة في
يونيو/حزيران  .1967وكانت تضم  135بيتا سكنيا ومسجدين أحدھما مسجد البراق ،وأوقفھا ابن صالح
الدين األيوبي للمغاربة نظير مساھمتھم القوية في معركة تحرير بيت المقدس.
وكان منظمو الحملة أطلقوا العام الماضي حملة مماثلة بعنوان "ولنا في القدس حارة".

القدس عاصمة فلسطين ..ھجوم إلكتروني جديد يخترق مواقع إسرائيلية
عرب 2018/4/7 – ٤٨
أفادت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ،اليوم السبت ،إن عشرات المواقع اإللكترونية اإلسرائيلية تعرضت
لـ"ھجوم وقرصنة" أدى إلى اختراق بعضھا ،وكتابة شعارات القدس عاصمة فلسطين.
وحسب وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ،فإن نحو  70موقعا إلكترونيا إسرائيليا اخترق في "ھجوم إلكتروني
عنيف استمر لساعات".
وأشارت وسائل اإلعالم إلى أن قراصنة يطلقون على أنفسھم " "th3falconاخترقوا أيضًا آالف عناوين
البريد اإللكتروني إلسرائيليين.
وأضافت" :كما حدث في االختراقات السابقة ،وضع المھاجمون صورا كتب عليھا القدس عاصمة
فلسطين ،ويسمع في خلفية الصوت ﷲ أكبر".
وكان قراصنة اخترقوا في  4نيسان/إبريل الجاري عدة مواقع إلكترونية إسرائيلية بشكل متزامن ،ونشر
على صفحاتھا الرئيسية صورًا التقطت خالل اعتداء قوات االحتالل على مسيرة العودة السلمية الجمعة
الماضية.
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وتمكم الھاكر من مھاجمة وشل عدة مواقع مجالس محلية من بينھا مواقع مدن "كفار سابا ،ھرتسليا،
إيالت وعكا".
ونشر صورة من المواجھات التي دارت في قطاع غزة الجمعة الماضية مع عبارات "لن ننسى شھداءنا"،
و"القدس عاصمة فلسطين".
وخالل األسابيع األخيرة ،جرى اختراق آالف المواقع وبريد الكتروني لالحتالل ،في حملة ھي األكبر منذ
سنوات.

الحساسنة لـ  :PNNمؤتمر تمكين اقتصاد القدس بإسطنبول للتعبير عن رفض قرار ترمب وخطوة
عملية أولى من رجال األعمال الفلسطينيين
اسطنبول2018/4/7 -PNN -
يعقد اتحاد رجال االعمال الفلسطيني التركي مؤتمرا خاصا بعنوان المؤتمر االول لدعم وتمكين اقتصاد
القدس عاصمة دولة فلسطين في العاصمة السياحية بتركيا اسطنبول حيث يعقد المؤتمر اعماله في الثالث
والرابع عشر من شھر نيسان الجاري من اجل تعزيز مدينة القدس من خالل برامج و مشاريع سيقوم
مجموعة من رجال االعمال الفلسطينين بالعمل عليھا للتاكيد على الھوية الفلسطينية العربية للمدينة وذلك
في اطار الردود الفلسطينية على قرار الرئيس االمريكي دونالد ترامب االعتراف بمدينة القدس عاصمة
لدولة االحتالل االسرائيلي.
وتتضمن اھداف المؤتمر طرح العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لتنفيذھا بالشراكة ما
بين رجال االعمال الفلسطينين الذين جاؤوا من مختلف دول العالم من اجل العمل على دعم مدينة القدس
في ظل ما تواجه من تحديات وقرارات امريكية واسرائيلية.
كما تتضمن ايضا انشاء صندوق استثماري والعمل على انشاء برامج سياحية لمدينة القدس من كافة دول
العالم وايالء البلدة القديمة في القدس اھمية بالغة وايجاد اليات وبرامج للتطوير فيھا والعمل على اسنادھا
من خالل خطط استراتيجية محددة واحداث برامج تشغيلية للخريجين والمراة بالقدس لتعزيز اقتصاد
المدينة.
وسيفتح المؤتمر ابواب النقاش والتعارف والتشبيك بين المؤتمرين القادمين من مختلف دول العالم
للمشاركة بالمؤتمر الذي سيعتمد نظام الجلسات بواقع جلستين في كل يوم باالضافة الى الجلست االفتتاحية
والختامية على مدار يومي انعقاده.
الحساسنة :المؤتمر خطوة اولى لتوحيد جھود رجال االعمال الفلسطينين في العالم من اجل القدس
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وقال رئيس رجال االعمال الفلسطيني التركي مازن الحساسنة في حديث خاص مع شبكة فلسطين
االخبارية  PNNان ھذا المؤتمر ياتي ردا على قرار الرئيس االمريكي دونالد ترامب والذي اعلن فيه ان
القدس عاصمة موحدة للكيان الصھيوني موضحا ان رجال االعمال الفلسطينين الموجودين في تركيا
تداعوا من اجل عقد مؤتمر اقتصادي لتمكين ومساعدة االقتصاد المقدسي والتاكيد على ھوية المدنية.
واكد الحساسنة ان المشاركين في المؤتمر سيكونون من رجال االعمال النخبويين الفلسطينين المتميزيين
والمتواجدين في بمختلف دول العالم للمشاركة بجلسات المؤتمر حيث يقتصر الحضور على رجال
االعمال الفلسطينين من الوطن والشتات الى جانب عدد من المؤسسات الرسمية والغير رسمية الفلسطينية
والتي يقدر عددھا بنحو عشرين مؤسسة من الداخل والشتات.
وشدد على ان المؤتمر غير نمطي وياتي بطريقة جلسات العمل النقاشية والحوارية ويتخللھا مناقشة نماذج
لبرامج مشاريع ستطرح لتحقيق اھداف المؤتمر حيث سيكون ھناك متحدثون رئيسيين يقابلھم مداخالت
من قبل رجال االعمال الفلسطينين حول المشاريع التي يمكن ان تنفذ في المدينة المقدسة.
المؤتمر سيناقش اربع محاور رئيسية
واكد الحساسنة ان المؤتمر سيناقش اربع محاور ھي محاور التعليم وتكنلوجيا المعلومات وتشغيل الشباب
و السكن والخدمات السياحة ومحور البلدة القديمة والتجارة مشددا على ان سقف التوقعات بان يخرج
المؤتمر باجراءات عملية على االرض لتنفيذ استثمارات مباشرة في القدس عالية جدا موضحا ان ھناك
امكانيات لخلق شراكات مع جھات مقدسية الى جانب برامج ومشاريع تنموية للمقدسيين بشكل خاص.
وحول سؤال لشبكة فلسطين االخبارية  PNNعن وجود مشاركة لرجال اعمال عرب او اتراك قال
الحساسنة ان المشاركة العربية والتركية ستقتصران على االفتتاح الرسمي فيما الفعاليات والجلسات
الرسمية ستكون مقتصرة على رجال االعمال الفلسطينين اوال مشيرا الى ان ھناك رؤية تقوم على اھمية
اتخاذ رجال االعمال الفلسطينين خطوة اولى لالستثمار ودعم القدس اوال.
واضاف رئيس اتحاد رجال االعمال الفلسطيني التركي انھم ارادوا من ھذا المؤتمر ان يكون مؤتمرا
مختصرا على رجال االعمال الفلسطينين حتى يكونوا نموذج لالستثمار داخل القدس وھم يحملون العبئ
ويتقدمون الصفوف مضيفا انه سيلي ھذا المؤتمر مؤتمر لرجال االعمال العرب واالتراك لكن باالساس
نحن الفلسطينين يجب ان نبادر وان نشكل نموذجا يحتذى به في البداية.
وشدد على ان رجال االعمال الفلسطينين ال يقومون بواجبھم اتجاه قضيتھم ومدينة القدس بشكل كامل
وقال “:بصراحة ان رجال االعمال الفلسطينين في العالم ال يقومون بواجبھم اتجاه القضية الوطنية ليس
النھم ال يودون ذلك ولكن بسبب منظومة التعامل بين الجھات الرسمية ورجال االعمال حيث ان ھناك
نقص حيث ان منظومة الحوافز الموجودة ال تكفي ان تحفز رجل االعمال بالشتات لالستثمار في القدس”.
واكد على ان المؤتمر يسعى الن يكون اداة للمساھمة بفتح ثقافة ان يكون ھنالك حافزا وطنيا وروحي
وانساني لدى رجل االعمال الفلسطيني ليستثمر في مدينته وقريته و وطنه.
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واشار الحساسنة الى ان دعوة رجال اعمال فلسطينين من مختلف انحاء العالم كان يھدف الى الخروج من
الجغرافيا التركية الى اوروبا والعالم لخلق مظلة عالمية ينضوي تحتھا جميع رجال االعمال الفلسطينين
في مختلف انحاء العالم لمد جسور التعاون من خالل ھذه المظلة.
المؤتمر خطوة لتحفيز رجال االعمال وتوحيد جھودھم
وفي معرض رده على سؤال ل  PNNتناول نوع من المقارنة بما يقوم به رجال االعمال والمستثمرون
االسرائيلييون واليھود في العالم من اجل اسرائيل وبين ما يقوم به الفلسطينيون قال رجل االعمال
الفلسطيني ان رجال االعمال الذين يدعمون اسرائيل وھم يھود متقدمون على رجل االعمال الفلسطيني
الذي يسعى لدعم فلسطين متطرقا الى ان ھناك تبادين في االمكانيات واللوبي الفلسطيني واللوبي اليھودي
في العالم حيث ان ھناك نواقص في التعاطي بالشان الفلسطيني وفق االحصائيات.
واكد رئيس اتحاد رجال االعمال الفلسطيني التركي الى ان ھناك جھود ونماذج عظيمة بوسط رجال
االعمال الفلسطينين الحريصين على قضيتھم و وطنھم لكنھا متشرذمة السباب عدة على عكس ما يجمع
اليھود من رؤى عقائدية مشتركة.
وعبر الحساسنة عن امله ان يكون المؤتمر نموذج لخلق حالة تجمع وتشبيك وتوحيد الجھود وتثبيت
الرؤى المختلفة حتى يكون ھناك اداة ضغط الى جانب ان تكون ھذه االداة شريكة وداعمة الي تواجد
سياسي فلسطيني مشيرا ان بامكان الفلسطينين التاثير بدول اغترابھم لو توحدت جھودھم.
وضرب الحساسنة مثاال مھم حول الوجود الفلسطيني بالواليات المتحدة على سبيل المثال مشيرا الى ان
عدد الفلسطينين في امريكا بلغ مليون فلسطيني لكن نسبة مشاركتھم في االنتخابات االمريكية ال تتجاوز 5
 %لقناعاتھم انھا ال تؤدي الى شيئ وال اثر ايجابي لمشاركتھم بسبب تفرق الجھود على عكس اللوبي
الصھيوني الداعم السرائيل حيث يبلغ عدد اليھود بالواليات المتحدة  7ماليين ويقومون باالدالء باصواتھم
في االنتخابات االماليكية بنسبة  % 80حيث تسعى مراكز القوى في السياسة االمريكية للتعاطي معھم
على انھم مراكز ضغط وتاثير على عكس الفلسطينيون و العرب حيث ال تعيرھم مراكز القوى السياسية
االمريكية اي اھتمام لسبب واحد انھم غير فاعلين ومشتتين.
واكد الحساسنة ان دعوة اتحاد رجال االعمال الفلسطيني التركي للمؤتمر لدعم القدس ھو خطوة االف ميل
التي تبدا بالخطوة االولى ونحن في تركيا علقنا الجرس لنقول ان القدس في خطر وان الخطر اصبح على
ابواب مدينة القدس وھي تتعرض للتھويد وان عملية محاولة شطب الھوية العربية المسيحية االسالمية
فيھا قد بدات بالفعل حيث تتعرض المدينة واھلھا لعذابات وسلوك صلف اسرائيلي اتجاه بكل ما يتعلق
باالنسان الفلسطيني وقدسية االرض.
المؤتمر رسالة الھلنا بالقدس ان ھناك من يضحي من اجلھم
وشدد على ان ھذا المؤتمر ھو ما يعرف باضعف االيمان لعلنا نصنع امرا ايجابيا لھذه المدينة الحبيبة
عاصمة دولة فلسطين موجھا رسالة للشعب الفلسطيني واھالي القدس خصيصا والقول لھم ان ھناك
من يدفعون بروحھم ومالھم للمحافظة على مدينة القدس جوھرة فلسطين.
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واشار الى ان المؤتمر يوجه رسالة ثانية و واضحة الى االدارة االمريكية ورئيسھا بان قرارھم جائر وان
الفلسطينيونوالعرب والمسلمون والكثير من دول العالم يرفضون وال يعترفون به النه القرار االخضر في
السنوات االخيرة وسيؤدي الى منعطف كبير في مجريات المنطقة.

تقرير :مخططات استيطانية جديدة بغطاء أمريكي في القدس وعربدة للمستوطنين في احتفاالت عيد
الفصح اليھودي
رام ﷲ  -PNN-المكتب الوطني2018/4/7 -
استغل اليمين الحاكم في إسرائيل المناسبات الدينية واألعياد اليھودية في استباحة االراضي الفلسطينية
المحتلة بعدوان  ، 1967حيث كثفت الجمعيات االستيطانية وبدعم وإسناد من الوزارات والھيئات
الحكومية االسرائيلية اقتحام المواقع االثرية والينابيع والمحميات الطبيعية تحت شعارات مختلفة من بينھا
”في الفصح نتجول في يھودا والسامرة“ بھدف ”تعزيز عالقة اليھود بما يسمى زورا وبھتانا إرثھم
التاريخي في يھودا والسامرة“.
وتم اقتحام بلدة سبسطية وموقعھا األثري وازالة الالفتات اإلرشادية التي وضعتھا وزارة السياحة واالثار
الفلسطينية بالتعاون مع بلدية سبسطية والمطابقة للمعايير الدولية في المواقع التاريخية واالثرية بالبلدة
بسياج شائك للحيلولة دون وصول المواطنين اليه ،وسط
وقامت بتحطيمھا ،كما احاطت الموقع االثري
ٍ
إنتشار كثيف لقوات االحتالل بذريعة توفير الحماية الالف المستوطنين الذين وصلوا بأعداد كبيرة الى
ساحة الموقع االثرى في سبسطية ،وكذلك تكرر الحدث في في منطقة بئر حرم الرامه داخل مدينة الخليل
وفي السموع أدى مستوطنون بحماية جيش االحتالل ،طقوسا تلمودية في كنيسة رومانية تقع في بلدة
السموع جنوب الخليل وكذلك في مدينة وتتزامن ھذه االعتداءات وحمالت جذب اليھود الى المواقع
االثرية ،مع حملة عالقات عامة والفتات ضخمة تنتشر على مفارق الطرق االلتفافية تدعو االسرائيليين
الى دعم مساعي اليمين في فرض السيادة االسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
في ذات الوقت تواصل سلطات االحتالل وبلدية نير بركات بغطاء اميركي يوفره قرار االعتراف بالقدس
عاصمة لدولة االحتالل  ،ھجومھا االستيطاني المركز في مدينة القدس ومحافظتھا  .فقد صادقت ”اللجنة
اللوائية للتنظيم والبناء“ في محافظة القدس على المخطط الھيكلي الجديد للمستوطنة القائمة على الخط
األخضر وتجاوزته الى قرية واد فوكين في محافظة بيت لحم  ،ويتضمن المخطط الجديد بناء 5700
وحدة سكنية الستيعاب حوالي عشرين الف شخص يضافون الى  9000شخص في حوالي  4000وحدة
سكنية .وتوجد مخططات مقرة للمستوطنة تتضمن بناء  1450وحدة سكنية لم تتم اقامتھا بعد وذلك شمال
شارع  . 375وسيتم في اطار المخطط الجديد تعبيد شارع يربط بين اجزاء المستوطنة وإقامة مباني
تجارية وأخرى عامة ومشاغل وغيرھا.
وتفيد مصادر المكتب الوطني للدفاع عن االرض ان بلدية االحتالل في القدس تعتزم بناء  1045وحدة
استيطانية جديدة في عدة مستوطنات بالقدس المحتلة بعد ان صادقت اللجنة المحلية للتنظيم التابعة لبلدية
القدس على بناء ثالثة االف وحدة جديدة في مستوطنة ”غيلو“ وحدھا قبل اسبوعين  .وفي السياق ذكرت
اسبوعية ”كول ھعير“ان ”شركة تسرفتي شمعون“ للبناء بدأت األسبوع الماضي بإقامة مشروع
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استيطاني جديد في مستوطنة ”بسغات زئيف“ يتكون من  92وحدة استيطانية سكنية في أربعة مباني
يتراوح عدد الطوابق فيھا بين  8-6طوابق  .وقال آفي تسرفتي نائب مدير عام الشركة في احتفال وضع
حجر االساس القامة المشروع بأن ھذه ھي المرحلة األولى من المشروع الذي سيتضمن  300وحدة
سكنية جديدة  ،تقام قرب المخرج الشمالي للمستوطنة قرب شارع  90وسكة القطار الخفيف .كما أنھت
شركة ”ع.أھارون“ األسبوع الماضي تسويق  65وحدة استيطانية في مشروع ”البارك في بسغات
زئيف“ الذي أقيم في شارع سمحه ھولتسبيرغ مقابل متنزه أشجار وقرب مراكز تجارية وسكة القطار
الخفيف.
وكشفت مصادر مقدسية النقاب عن مخطط إسرائيلي جديد يھدف إلقامة  1600وحدة استيطانية جديدة
شرق مدينة القدس المحتلة .وأوضح خليل تفكجي خبير الخرائط واالستيطان في بيت الشرق أن وزارة
البناء واإلسكان التابعة لحكومة االحتالل وضعت مخططا ً إلقامة  1600وحدة استيطانية شمال شرق
مدينة القدس المحتلة ضمن عدد من المشاريع االستيطانية التي سيتم تنفيذھا بعد األعياد اليھودية األسبوع
المقبل .وأوضح التفكجي أن المخطط المسمى ”سد الفجوات وربط القائم من المستوطنات“ ليس جديداً،
وكان قد أعد لقطع التواصل بين القدس المحتلة والضفة الغربية وخلق بيئة حاضنة لتوسيع االستيطان
وربط المستوطنات مع بعضھا ،للقضاء على الترابط الجغرافي في الضفة.
واعتبر المكتب الوطني للدفاع عن االرض ومقاومة االستيطان مشاركة السفير األميركي في إسرائيل
ديفيد فريدمان  ،بطقوس تلمودية خاصة لعيد الفصح العبري“نعمة كوھانيم“  ،عند حائط البراق ،بانه
تجاوز لكل االعراف الدبلوماسية حيث يتحول بممارساته إلى جزء من حكومة االحتالل والجماعات
االستيطانية  ،التي تمارس التحريض والعدوان ضد شعبنا ومقدساتنا ،ما بات يتطلب من دول العالم اتخاذ
موقف من ھذا السفير العنصري  ،الذي يدافع عن االستيطان ،ويتمادى في مخالفة القانون الدولي ،وينقلب
على قرارات مجلس األمن والجمعية العامة الرافضة لنشاطات اسرائيل االستيطانية.
من جھة ثانية تنفذ شركة ”أزوريم“ مشروعا في مستوطنة “ موشيه عيليت“ على سفح جبل يتضمن
 221وحدة سكنية وتمكنت من انھاء المرحلة االولى من المشروع والتي تتضمن  91وحدة سكنية  .ويقام
المشروع على مساحة  55دونما منھا متنزه بمساحة  16دونما ومن المتوقع ان تصل كلفة المشروع الى
حوالي سبعة ماليين شيكل  .كما تقوم شركة ”دونه“ بتنفيذ مشروع ”دونه غيلو“ في مستوطنة غيلو
وأعلنت عن تسويق  %64من مساكن المشروع البالغ عددھا  113وحدة سكنية تقام في خمسة مباني كل
منھا يتكون من  10طوابق .وقال ايھود سبان نائب مدير عام الشركة ” :ھذه منطقة لم تقم فيھا مشاريع
كبيرة منذ فترة طويلة“.
واعلنت شركة ”يورو اسرائيل“ عن بيعھا  20وحدة سكنية من مشروع ”يوروبسغات زئيف“ في “
مستوطنةبسغات زئيف“ الذي يقام على حدود مسار القطار الخفيف وقرب مركز التسوق ”بسغات
زئيف“ والذي يتضمن  122وحدة سكنية .وتقوم الشركة المذكورة ھذه االيام بتنفيذ أربعة مشاريع
استيطانية اثنان منھا في مستوطنة ”بسغات زئيف“ يتكون االول من  24وحدة سكنية والثاني من 122
وحدة ،اما المشروع الثالث فتتم اقامته في مستوطنة ”ھارحومه-جبل ابو غنيم -ويتكون من  122وحدة
سكنيةكما تنفذ مشروعا في مستوطنة ”النبي يعقوب“ يتكون من  78وحدة سكنية.
وتعھدت ما تسمى بوزيرة الثقافة اإلسرائيلية ”ميري ريغيف“ ،ببناء  500وحدة استيطانية في مستوطنة
”ھار براخا“ قرب نابلس في مايو /أيار المقبل.وقالت ريغيف خالل مشاركتھا في حفل لمجلس
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المستوطنات بالضفة ”إن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية جزء ال يتجزأ من بناء البلد بأكمله،
تاريخنا ھنا ومملكة إسرائيل القديمة ال زالت ھنا“ ،حسب زعمھا .وأوضحت ريغيف أنه إلى جانب بناء
الوحدات االستيطانية سيتم منح تصاريح لبناء مناطق صناعية جديدة في الضفة .واضافت ”نحن بحاجة
لبناء واستعادة الحياة اليھودية في ھذه المناطق”.
وفي تطور يلفت االنتباه تقوم سلطة إخالء األلغام التابعة لوزارة جيش االحتالل بإزالة حقول ألغام قديمة
بالقرب من مستوطنة ”كرني شمرون“ الى الشمال من مدينة نابلس في الضفة الغربية .ويدور الحديث
عن المرة األولى التي تقوم بھا ”إسرائيل“ بمشروع إلخالء ألغام أرضية من مناطق في الضفة الغربية،
وذلك بھدف بناء  1200وحدة استيطانية جديدة مكانه ا.ھذا وسيتم إخالء أكثر من  2200لغم أرضي ،في
إطار ھذا المشروع ،كما ستدوي أصوات االنفجارات الناجمة عن تفجير األلغام عن بعد في العديد من
مناطق ومدن الضفة الغربية.
وعلى صعيد آخر تواصل حكومة االحتالل االسرائيلي تحديھا للقانون الدولي والشرعية الدولية  ،فعلى
الرغم من صدور فتوى محكمة العدل الدولية في الھاي في التاسع من تموز عام  ، 2004والتي أكدت ّ
أن
بناء الجدار داخل أراضي الضفة الغربية مخالف للقانون وان مسار الجدار يمسّ بحقوق المواطن
الفلسطيني و ّ
أن على إسرائيل وقف بناء الجدار وتفكيك المقاطع التي قد ت ّم بناؤھا داخل الضفة الغربية
وجبر الضرر  ،الذي لحق بالمواطنين الفلسطينيين وبالھيئات واإلدارات الرسمية منھا واألھلية جرّاء
إقامة الجدار  ،اال ان حكومة االحتالل ماضية في مخططاتھا االستيطانية حيث أضافت مقاطع جديدة
لجدار الضم العنصري الذي يلتف حول بلدة عزون العتمة جنوب شرق قلقيلية في محاولة منھا فرض
سياسة األمر الواقع  ،وتثبيت الجدار القائم ،الذي يبلغ طوله في البلدة ) (7كيلو متر ،بعرض يتراوح من
) (70-50مترا ،ويعزل خلفه ) (2000دونم من أراضي القرية البالغة ) (9400دونم.
وعلى صعيد االنتھاكات االسبوعية التي وثقھا المكتب الوطني للدفاع عن االرض ومقاومة االستيطان
فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:
القدس:
أقدم مستوطنون ،على خط شعارات عنصرية على مركبات مواطنين مقدسيين ،في بيت حنينا ،شمال
القدس ،كما أعطبوا وأتلفوا إطارات عدد من المركبات في المنطقةـ وأفاد مركز معلومات وادي حلوة أن
طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس و ّزعت دفعة جديدة من اخطارات الھدم االدارية على عدد من
منازل المواطنين بحجة عدم الترخيص في حي تربة السواحرة ببلدة سلوان جنوب المسجد االقصى.فيما
تواصلت اقتحامات باحات المسجد االقصى حيث استباح المستوطنون باحات المسجد األقصى بحراسة
مشددة من شرطة االحتالل ،بالتزامن مع تنظيم ”صالة الفصح“ في ساحة حائط البراق شارك فيھا آالف
المستوطنين ،بحضور كبار حاخامات المؤسسة الدينية في دولة االحتالل ،وطلبة مدارس ومعاھد دينية،
باإلضافة إلى مشاركة السفير األميركي في ھذه الطقوس التلموديّة عند حائط البراق.
الخليل:
أقدم مستوطنون على فتح مياه الصرف الصحي التابعة لمجمع مستوطنات ”غوش عتصيون“ ،المقامة
على أراضي شمال الخليل على نحو  40دونم من األراضي المزروعة بأشجار العنب واللوزيات ،تعود
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ملكيتھا لمواطنين من بلدة بيت أمر ،ما خلف خسائر فادحة في األراضي والمحاصيل الزراعية بھدف
إتالف المحصول السنوي ،وإلحاق األضرار بالمزارعين ،إلبعادھم عن أراضيھم ،تمھيدا لالستيالء عليھا
لصالح االستيطان .وسلّمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،أمر وضع اليد على نصف دونم ،تعود ملكيته
لمواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل .في منطقة سدر الزيتونة قطعة رقم  ،582حوض  ،22مقابل
البرج العسكري على مدخل بيت امر؛ بذريعة ”أغراض أمنية“ كما جاء في القرار العسكري ،وتعود
ملكية األرض للمواطنين احمد ومحمود يونس ابو عياش ،كما سلمت ما تس ّمى بدائرة ”التنظيم والبناء“
في اإلدارة المدنية اإلسرائيلية المواطن سامي أحمد مصطفى اخليل إخطارا بوقف العمل في منزله قيد
االنشاء المكون من طابقين ومساحته ) (120مترامربعا ،كما سلّمت المواطن جمال غنيمات إخطارا
بوقف العمل في منزله ومساحته ) 70مترا( مربعا ،من بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل وطلبت
مراجعتھما لما يسمى اإلدارة المدنية في بيت ايل .وأخطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،بوقف العمل
والبناء في منزل ،تعود ملكيته للمواطن حسين الجمل النواجعة ،وبئر مياه تعود ملكيته للمواطن عيسى
حسن حسين الشواھين ،بحجة البناء دون ترخيص.في منطقة ”الجوايا“ شرق بلدة يطا،فيما اقتحمت قوات
االحتالل اإلسرائيلي ،حي ”بئر حرم الرامة“ في مدينة الخليل ،وأغلقته أمام حركة المواطنين ،تمھيدا
لزيارة المستوطنين للموقع األثري وإقامة صلوات تلمودية بالمكان ،كمااقتحم عشرات المستوطنين،
منطقة عين فرعة ،شمال دورا ،ونصبوا عرائش بالمكان لالحتفال باألعياد اليھودية ،ومنعت قوات
االحتالل المواطنين ورعاة األغنام من الوصول والتجول في تلك المنطقة ،لتأمين الحماية للمستوطنين.
وأدى مستوطنون بحماية جيش االحتالل ،طقوسا تلمودية في كنيسة رومانية تقع في بلدة السموع جنوب
الخليل  ،وقامت قوات االحتالل باغالق عدة مداخل في بلدة السموع جنوبا ،لتأمين دخول المستوطنين
إلقامة صالة تلمودية في كنيسة رومانية بجوارھا محراب لمسجد إسالمي عمري.من جھة أخرى ،أبقت
قوات االحتالل الخيام والحواجز العسكرية التي نصبتھا على مداخل مسافر بلدة يطا جنوبا ،في قريتي
شعب البطم ،والتوانه .كما اقتحم العشرات من المستوطنين البلدة القديمة بحجة إقامة احتفاالت تلمودية في
المكان ،لمناسبة ما يسمى عيد الفصح لدى الشعب اليھودي ”بيسح“،وبالتحديد منطقة عين العسكر ”باب
البلدية القديمة“ وتجولوا بطريقة استفزازية في أسواق البلدة وأزقتھا وصوال الى الحرم االبراھيمي
الشريف.
بيت لحم:
أراض تابعة لمزارعين فلسطينيين في قرية وادي فوكين ،غرب بيت لحم ،في
اقتحم مئات المستوطنين،
ٍ
منطقة الفوار جنوب القرية وانتشروا قرب البرك الزراعية وعرقلوا عمل المزارعين الفلسطينيين في
المنطقة.
نابلس:
أصيب الشاب محمود مرمر عودة بجراح جراء إطالق النار عليه من قبل مستوطن من مستوطنة
”مجدوليم“ جنوب نابلس وتم نقل الشاب إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العالج  ،فيما اقتحم مئات
المستوطنين ،المنطقة األثرية في بلدة سبسطية شمال نابلس وأعلنتھا منطقة عسكرية مغلقة لمدة يومين،
بحراسة جنود االحتالل الذين اعتلوا أسطح المنازل القريبة من المنطقة األثرية وتزامن ھذا االقتحام مع
عيد ”الفصح اليھودي“ .وھاجم مئات المستوطنين ،قرية بيتا جنوب نابلس و اقتحموا المنطقة الشرقية من
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القرية ،وبدأوا برشق الحجارة تجاه المواطنين كما اقتحم مئات المستوطنين مدينة نابلس ،بحماية مشددة
من قوات االحتالل ،بحجة أداء طقوس تلمودية واالحتفال بعيد الفصح اليھودي في منطقة قبر يوسف.
قلقيلية:
خط مستوطنون ،شعارات عنصرية على جدران منازل المواطنين في بلدة فرعته ،شرق قلقيلية ،وأعطبوا
إطارات  5مركبات ،وأدوا طقوسا تلمودية وقاموا بإعطاب اطارات خمس مركبات ،عرف من أصحابھا:
محمود محمد سلمان ،وربحي صادق طويل ،وعبد الرحمن ابراھيم صالح ،وھيثم صالح صالح ،في
الوقت الذي قاموا فيه بأداء صلواتھم التلمودية بأصوات عالية أفزعت المواطنين.
رام ﷲ:
أقدم عشرات المستوطنون على رشق مركبات المواطنين بالحجارة على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
شمال رام ﷲ على شارع رام ﷲ – الجلزون من خلف الجدار المحيط بالمستوطنة ،فيما خرب
مستوطنون ،النصب التذكاري للشھيد الوزير زياد أبو عين في ترمسعيا شمال شرق مدينة رام ﷲ
وازاحوا النصب عن مكانه  10أمتار.
جنين:
أدى عشرات المستوطنين ،طقوسا تلمودية ،جنوب مدينة جنين ،بحماية قوات االحتالل اإلسرائيلي حيث
اقتحم عشرات المستوطنين األراضي ،التي كانت تقام عليھا مستوطنة ”ترسلة“ قرب قرية صانور قبل
اخالئھا عام  ،2005وأدوا طقوسا تلمودية ،ورددوا ھتافات عنصرية معادية للعرب والمسلمين.

الكنيسة القبطية :موقفنا من الزيارات التطبيعية للقدس لم يتغير
موقع مدينة القدس2018/4/7 -
نفت الكنيسة القبطية األرثوذكسية في مصر تسييرھا رحالت دينية للحج المسيحي إلى مدينة القدس
المحتلة ،مؤكدة التزامھا الكامل بقرار المجمع المق ّدس بشأن رفض كافة أوجه التطبيع مع "إسرائيل"؛ بما
في ذلك زيارة األراضي الواقعة تحت احتاللھا.
وقال المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية ،القس بولس حليم ،في تصريح صحفي" ،إن الكنيسة ملتزمة
بقرار المجمع المقدس بشأن االمتناع عن زيارة القدس إال بعد تحريرھا ودخولھا مع المسلمين".
وحول تسيير رحالت لألقباط إلى مدينة القدس رغم منع الكنيسة ،أوضح القس حليم أن موقف األخيرة لم
يتغير منذ عصر البابا شنودة؛ حيث يحظر على الكنائس في مصر تنظيم رحالت دينية للمدينة المحتلة،
مبينا أن الرحالت التي يتم تسييرھا تنظمھا شركات سياحية.
Palestine - Ramallah  174,  2421080,2420901
فلسطين  -رام ﷲ 2420901 ،2421080 : ،174 
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com
فاكس  ،2420902البريد اإللكتروني PNCECS@Palnet.com :
PNCECS2011@gmail.com
PNCECS2011@gmail.com
Web site :http://www.pncecs.plo.ps

< <°ŞŠ×Ê<í{{{{Öæ
<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚ
]< <í{{éßéŞŠ×ËÖ

]< <í{{éßéŞŠ×ËÖ]<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö
<<Ýç×{ÃÖ]æ<<í{Ê^ÏnÖ]æ<í{ée†{{j×Ö

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

سار ولم يسمح في السابق وال في الوقت الرھن ألحد بزيارة
وأضاف "قرار منع األقباط من الزيارة
ٍ
القدس ،طالما ما زالت تحت قبضة االحتالل".
وكانت تقارير إعالمية مصرية قد تحدثت عن مغادرة آالف المسيحيين المصريين إلى األراضي
الفلسطينية المحتلة ،للالحتفال بذكرى دخول المسيح  -عليه السالم  -للمدينة وعيد القيامة الذي يحل غدًا
األحد.
وبيّن موقع "األقباط اليوم" المختّص بأخبار مسيحيي مصر ،أن أعداد المسافرين إلى القدس تراجعت ھذا
العام بنسبة  20في المائة عن العام الماضي؛ حيث تراوحت أعدادھم بين  4000و ،4500بسبب اإلعالن
األمريكي بشأن القدس واألحداث الميدانية المتصاعدة في األراضي الفلسطينية.
وفي شباط /فبراير  ،2017قضت المحكمة الدستورية العليا ،ألول مرة في مصر ،بالسماح للموظفين
المسيحيين بإجازة شھر كامل مدفوعة الراتب لزيارة القدس ،أسوة بالقرار المتبع مع الموظفين المسلمين
لتأدية فريضة الحج.
وعقب زيارة البابا الحالي تواضروس الثاني المدينة لحضور قداس وفاة بطريرك القدس وتعيين بديل له
في تشرين ثاني /نوفمبر  ،2015عاد تدفق األقباط المصريين إلى القدس اقتداء بـ "الحبر القبطي األكبر".

"اإلسالمي للتنمية" يعلن إنشاء صندوق وقفي بـ 100مليون دوالر لمشاريع القدس
موقع مدينة القدس2018/4/6 -
أعلن رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية الدكتور بندر حجار عن توقيع اتفاقية مع صندوق التضامن
اإلسالمي إلنشاء صندوق وقفي بمبلغ  100مليون دوالر لينفق من عوائده على دعم المشاريع في القدس
ودعم المدينة القديمة.
وقال حجار ،خالل المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بتونس العاصمة في ختام أعمال االجتماع السنوي
الثالث واألربعين لمجموعة البنك بحضور وزير التنمية واالستتثمار والتعاون الدولي التونسي ،رئيس
مجلس محافظي البنك للدورة الحالية ،زياد العذاريرداً على سؤال التحاد وكاالت أنباء دول منظمة
التعاون اإلسالمي )يونا( حول الوضع الراھن لصندوقي األقصٮوالقدس :ھناك مشاريع أخرى لفائدة
الشعب الفلسطيني مع مجموعة التنسيق العربية في غزة إلنشاء محطة تحلية في غزة ومشاريع أخرى
لمساعدة سكان القدس للبقاء بھا والتمكين االقتصادي لھم ،مشيراً إلى أن صندوق القدس تكون من
مساھمات عربية وكانت أكبر مساھمة من السعودية بمليار دوالر ،والكويت  300مليون بما يعادل %76
من رأسمال الصندوق.
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 لقد حظي االجتماع باھتمام عالمي واسع فقد حقق موقع المؤتمر مليون:وحول حصاد االجتماع قال حجار
3400  مليون متابع وشارك في الفعاليات6.5  ألف متابع وبلغ عدد متابعي ھاشتاق المؤتمر200و
. دولة40  متحدثا من130 مراقب و255شخصية و

** ** انتھت النشرة
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