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القدس  رسالة
 

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

 

 .الرئیس یقلد السفیر إلشاد أسكندروف نجمة القدس من وسام القدس •

: نحن أصحاب القرار 2018الرئیس في احتفالیة القدس عاصمة الشباب اإلسالمي  •
 .وھذا القلم فقط الذي یوقع

موسكو: ندوة بعنوان "مستقبل القدس ودورھا في تسویة النزاع الفلسطیني  •
 ."اإلسرائیلي

 .وقفة في طوباس تندیداً بإعالن ترمب بشأن القدس •

 إسرائیل تھّجر "حي باب حطة". •

  .اإلسالمیة المسیحیة: القدس بحاجة لكافة أشكال الدعم والتأیید •

. ھدم مدرسة بالقدس یغضب االتحاد األوروبي •

. 2017حال القدس السنوي  •

. االحتالل یشھر سالح الضرائب بوجھ كنائس القدس •

•  ً . االحتالل یقتحم بلدة بّدو شمال القدس ویعتقل شابّا

. اعتقال شاب ومواجھات لیلیة عنیفة جنوب المسجد األقصى •
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 . مشروعاً في المسجد األقصى20االحتالل یعرقل تنفیذ  •

 .الطیبي وزحالقة یعارضان قانوناً جدیداً ضد المرشدین السیاحیین بالقدس •

 ألف مخطوطة تم 30الشرق": نفي حل األزمة بین أوقاف القدس واالحتالل.. و" •
 .سرقتھا

 . مستوطنون یجددون اقتحاماتھم للمسجد األقصى •
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 الرئیس یقلد السفیر إلشاد أسكندروف نجمة القدس من وسام القدس
 

  وفا 2018-2-6القدس عاصمة فلسطین/ رام هللا 

منح رئیس دولة فلسطین محمود عباس، السفیر إلشاد أسكندروف، رئیس منتدى شباب المؤتمر االسالمي 
 .للحوار والتعاون، نجمة القدس من وسام القدس

جاء ذلك خالل استقبال سیادتھ، للسفیر إسكندروف، في مقر الرئاسة بمدینة رام هللا، مساء الیوم الثالثاء، 
بحضور أمین عام الرئاسة الطیب عبد الرحیم، ورئیس المجلس األعلى للشباب والریاضة اللواء جبریل 

 .الرجوب، ومستشار الرئیس الدبلوماسي مجدي الخالدي

ومنح سیادتھ، السفیر إلشاد اسكندروف، نجمة القدس، تقدیراً لجھوده في حشد الدعم الختیار القدس 
. 2018الشریف عاصمة الشباب لدول منظمة التعاون االسالمي للعام 

 

: نحن أصحاب القرار وھذا القلم فقط الذي 2018الرئیس في احتفالیة القدس عاصمة الشباب اإلسالمي 
 یوقع

 القدس عاصمة الشباب المسلم والمسیحي- 

لم نرفض أبدا أي دعوة للمفاوضات - 

مستمرون في مسیرة المصالحة أیا كانت العقبات - 

  وفا2018-2-6القدس عاصمة فلسطین/ رام هللا 

، 2018قال رئیس دولة فلسطین محمود عباس، في كلمتھ خالل احتفالیة القدس عاصمة الشباب اإلسالمي 
التي أقیمت في صالة أحمد الشقیري بمقر الرئاسة في مدینة رام هللا،  "نحن أصحاب القرار وھذا القلم 

فقط ھو الذي یوقع". 

وأكد سیادتھ أن القدس ھي عاصمة الشباب المسلم وعاصمة الشباب المسیحي أیضا، ولن نقبل بإعالنھا 
عاصمة إلسرائیل، فھي عربیة إسالمیة مسیحیة وتظاھرة الیوم دلیل على ذلك. 

وتابع الرئیس أن اإلدارة األمیركیة لم تعد تصلح أن تكون وسیطا نزیھا، مشددا على أنھ "ال أحد یوقع 
بالنیابة عنا". 

وجدد الرئیس التأكید على أن "أیدینا ممدودة للسالم ومن خالل المفاوضات، ونحن مع الحرب على 
اإلرھاب في كل مكان في العالم"، مشددا على "أننا لم نرفض أبدا أي دعوة للمفاوضات". 
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 قرارات من 705وأكد سیادتھ أن زیارة فلسطین والقدس لیست تطبیعا، مشیرا إلى أنھ صدر من أجلنا  
 قرارا من مجلس األمن الدولي، لكن لم ینفذ منھا قرار واحد، متسائال: 86الجمعیة العامة لألمم المتحدة و

ما فائدة الشرعیة الدولیة واألمم المتحدة ما دامت إسرائیل فوق القانون مدعومة باآلخرین؟ 

وشدد الرئیس على "أننا مستمرون في مسیرة المصالحة أیا كانت العقبات والمعیقات في طریقنا، 
فالمصالحة مصلحة وطنیة فلسطینیة ومؤمنون تماما أنھ ال دولة في غزة وال دولة دون غزة. 

وحیا سیادتھ المشاركین في االحتفالیة وشكرھم على مبادرتھم وتمنى االستمراریة لھا. 

وفیما یلي كلمة رئیس دولة فلسطین محمود عباس: 

"نحن أصحاب القرار وھذا القلم ھو الذي یوقع" 

بسم هللا الرحمن الرحیم 

َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى الَِّذي بَاَرْكنَا َحْولَھُ لِنُِریَھُ ِمْن آیَاتِنَا  "ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى? بَِعْبِدِه لَْیًال مِّ
ِمیُع اْلبَِصیرُ " صدق هللا العظیم  إِنَّھُ ھَُو السَّ

بھذه اآلیات القرآنیة نذكر القدس ونذكر األقصى، أولى القبلتین وثاني المسجدین، وثالث الحرمین 
الشریفین، زھرة المدائن درة التاج عاصمة فلسطین األبدیة عاصمة الشباب المسلم، وعاصمة الشباب 

المسیحي أیضا، ألن الشباب المسلم والمسیحي یقفون جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف لیدافعوا عن األقصى 
 تموز الماضي عندما شاھدنا بأم أعیننا وشاھد العالم كلھ الناس تصلي بینھم 24والقدس، ال زلنا نتذكر 

اثنان أحدھما یحمل المصحف المبارك، والثاني یحمل االنجیل في األقصى یصلون مع بعضھما البعض، 
وھذا إن دل على شيء یدل على أن ھذه األرض أرض إسالمیة مسیحیة بكل المقاییس ولن نسمح ألحد أن 

یتكلم ھنا وھناك، لیقول العاصمة الموحدة، أو ینقل سفارتھ إلیھا، ھذا الكالم سواء خرج من ھنا أو ھناك 
لن نقبل بھ ولن نسمح بھ. 

 تموز ال زلنا نذكرھا ونذكر تفاصیلھا، ونقول إن الشعب في ذلك الوقت قد 24المعركة التي حصلت في 
انتصر، بوقفة واحدة ومن وراء أھل القدس كل الفلسطینیین في الضفة وقطاع غزة والخارج، والحقیقة 

أیضا كل العرب والمسلمین والمسیحین وقفوا وراءھم فانتصروا. 

واآلن ھذه المظاھرة العظیمة ھي رد، وما أسرع الرد على أولئك الذین یقولون إن القدس لھذه الجھة 
وتلك، كال إنھا عربیة إسالمیة ومسیحیة وھذا أكبر دلیل على ذلك، أنتم اسرعتم بالرد، وھذا الرد السریع 
العاقل الذي یقول للعالم ھذه القدس عاصمة للشعب الفلسطیني ولیس ألحد غیره. ومن ھنا عندما أعلن أن 

القدس الموحدة عاصمة إلسرائیل ونقل السفارة إلیھا؛ قلنا كلمة واحدة أنتم نأیتم بأنفسكم أن تكونوا محكمین 
لقضیة فلسطین فابتعدوا عنا، ھذا كل ما قلناه لھم، ما دمت بھذا االنحیاز والموقف الذي یتخلى ویرفض 

 إلى یومنا ھذا ویحكم أفكاره ومصالحھ ھذا الطرف لم یعد یصلح 47كل قرارات الشرعیة الدولیة منذ عام 
أن یكون وسیطا. 
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إضافة إلى ذلك ھم لم یخرجوا القدس فقط من الطاولة وإنما أیضا تحدثوا عن األونروا إلخراج قضیة 
الالجئین من الطاولة، وطبعا ھم السبب األساس لمشكلة الالجئین، وقالوا بعدھا الالجئین خارج الطاولة ثم 
تعالوا إلى الطاولة لنتكلم، عن ماذا سنتكلم بعد إخراج القدس والالجئین من الطاولة؟ لن نتكلم مع أي أحد 

یخرج الالجئین من قضایا الحل النھائي. ھنالك قضایا نحن موافقون علیھا رؤیة الدولتین على حدود 
، القدس الشرقیة عاصمة لنا، ونجلس بعد ذلك على الطاولة لنناقش كل القضایا إن شئت فأھال 1967

وسھال وإن لم تشأ لن نكون معك، نحن أصحاب القرار وھذا القلم ھو الذي یوقع، ال أحد یوقع بالنیابة عنا. 

ھنالك أكاذیب یروجون لھا وھي أننا نرفض المفاوضات، أنا أتحدى كل إنسان یقول إننا دعینا للمفاوضات 
 إلى یومنا ھذا، أما أن یقولوا إن الفلسطینیین ال یریدون حضور 1993ورفضنا ولو مرة واحدة، منذ عام 

المفاوضات لذلك نعاقبھم بوقف المساعدات "أقول هللا الغني". 

نقول للعالم أیدینا ممدودة للسالم ومن خالل المفاوضات، ونحن مع الحرب ضد اإلرھاب في كل مكان في 
العالم ولن نتوقف عن ذلك فمن شاء أن یكون معنا أھال وسھال ومن شاء فھو حر. 

أحییكم على ھذه المظاھرة العظیمة، التي ھي رد آخر على أقاویل أخرى وھي أن مجیئكم ھنا تطبیع مع 
إسرائیل، من قال ھذا ال أدري، ھل أتیتم للتطبیع مع إسرائیل أم جئتم من أجل القدس؟ لیسمع كل من 

یتحجج أو یبحث عن األسباب الواھیة، حتى ال یأتي إلى القدس وال یدعم القدس وال یقدم الدعم المعنوي 
للقدس ویقول ھذا تطبیع.. إن زیارة السجین في القدس لیست كزیارة السجان، وأنتم أتیتم لزیارة السجین 

ابنكم في القدس الصابر الصامد المرابط. الذي خاطبھ هللا سبحانھ وتعالى " یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا اْصبُِروا 
َ لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ ". وأعتقد أننا المرابطون أنتم جئتم لدعم المرابطین الصامدین  َوَصابُِروا َوَرابِطُوا َواتَّقُوا هللاَّ

الصابرین فحیاكم هللا في ھذه الخطوة العظیمة التي ال یمكن أن ننساھا. 

 قرارا من مجلس األمن لم ینفذ 86 قرارات، وصدر 705 ما یقارب 1947لقد صدر من أجلنا منذ عام 
قرار واحد حتى اآلن، فما فائدة الشرعیة الدولیة واألمم المتحدة ما دامت إسرائیل فوق القانون مدعومة 

باآلخرین تقف خارج القانون؟ وھذا ما ال یمكن أن یقبل بھ العالم. 

وحول المصالحة؛ بدأنا مسیرة المصالحة، ومستمرون فیھا أیا كانت العقبات والصعوبات في طریقنا، 
 سنوات من الصعوبات وبالتالي إن لم نتحل بالصبر ال 10وأعرف أنھا كثیرة، ألنك ال بد أن تتغلب على 

یمكن أن یكون ھناك مصالحة، األبواب مفتوحة سندخل من خاللھا وسنستمر في قرع األبواب ألنھا 
مصلحة وطنیة فلسطینیة، ألننا مؤمنون ومقتنعون أیضا أنھ ال دولة دون غزة وال دولة في غزة. 

أرحب بكم وأحییكم، وأرجو أن تستمر ھذه المظاھرة، لنصل إلى الحل السیاسي بدعمكم ومساعدتكم 
ومعونتكم، ھذه الخطوة التي قمتم بھا كلنا نقدرھا ونحترمھا. 

 والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
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 "موسكو: ندوة بعنوان "مستقبل القدس ودورھا في تسویة النزاع الفلسطیني اإلسرائیلي

  وفا2018-2-6القدس عاصمة فلسطین/ موسكو 

نظم منتدى فالداي الدولي ندوة بعنوان "مستقبل القدس ودورھا في تسویة النزاع الفلسطیني اإلسرائیلي"، 
 شارك فیھا خبراء وأكادیمیون ومراقبون روس، في العاصمة الروسیة موسكو.

واعتبر المتحدثون إعالن الرئیس األمیركي دونالد ترمب االعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل 
اإلسرائیلي، غیر شرعي ألنھ یتنافى مع القانون الدولي والمرجعیات الدولیة، ویقود إلى مزید من العنف 

والتطرف، إضافة إلى أنھ یطلق ید اإلسرائیلیین في مواصلة سیاسة تھوید المدینة المقدسة، وتوسیع 
االستیطان غیر الشرعي، لفرض أمر واقع جدید  من شأنھ أن یقّوض المساعي  الدولیة، وفي مقدمتھا  
الجھود الروسیة، إلحالل  السالم على أساس مبدأ حل الدولتین، وقیام دولة فلسطینیة على حدود الرابع 

 وعاصمتھا القدس الشرقیة. 1967من حزیران 

وقال سفیر دولة فلسطین لدى روسیا االتحادیة عبد الحفیظ نوفل إن مصیر قضیة القدس ال یخضع ألي 
شكل من أشكال المساومات أو الصفقات، وإنھ ال بدیل عن تسویة قضیة القدس وفق قرارات الشرعیة 

الدولیة. 

وشدد على أن قیام دولة فلسطینیة مستقلة على حدود الرابع من حزیران وعاصمتھا القدس الشرقیة، ھو 
السبیل األمثل إلرساء دعائم السالم العادل والشامل، وتكریس األمن والسلم فیھا، بما في ذلك القضاء على 

اإلرھاب الدولي، وكبح ظاھرة التطرف والعنف في المنطقة. 

وأشار إلى أن إعالن ترمب یؤكد أن واشنطن ال یمكن لھا بعد اآلن أن تكون وسیطاً نزیھاً في العملیة 
السیاسیة بانحیازھا السافر إلسرائیل. 

وطالب المجتمع الدولي العمل على خلق آلیة جدیدة للعملیة السیاسیة من شأنھا أن تقود إلنھاء االحتالل 
 وإقامة السالم العادل والشامل.

 

 وقفة في طوباس تندیداً بإعالن ترمب بشأن القدس

  وفا2018-2-6القدس عاصمة فلسطین/ طوباس 

شارك مسؤولون وموظفون من مدیریة أوقاف طوباس، وممثلون عن فصائل العمل الوطني، الیوم 
الثالثاء، في وقفة تضامنیة مع القدس، وتندیدا بإعالن الرئیس األمیركي دونالد ترمب االعتراف بأن 

 القدس عاصمة لدولة االحتالل.

وقال المشرف العام ألوقاف طوباس محمد عبد اإللھ: نؤكد اصرارنا على موقفنا الثابت تجاه القدس، 
وشعبنا وقیادتھ في خندق واحد، مطالبین االدارة األمیركیة العودة عن قرارھا". 
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 وأضاف: القدس بالنسبة لنا ھي فلسطین، وفلسطین ھي القدس، وال یمكن التفریط بھا.

 

إسرائیل تھّجر "حي باب حطة" 
 

 7/2/2018القدس- تقریر معا- 

یعاني تجار حي باب حطة -الحي األقرب إلى المسجد األقصى- من مالحقات شبھ یومیة من قبل سلطة 
الضرائب وطواقم بلدیة االحتالل ووزارة الصحة، التي تقتحم الشارع بشكل مفاجئ، وتفتح ملفات 

أصحابھا وتفرض علیھم مخالفات وغرامات مختلفة وتحولھم الى المحاكم، وتطالبھم بشروط إضافیة 
 . لمزاولة العمل

 محال تجاریا في باب حطھ، "مخابز للكعك المقدسي الشھیر وبقاالت ومطاعم للسندویشات" 20حوالي 
معظمھا أغلقت أبوابھا خالل األسابیع األخیرة، وغابت عن ھذا الحي مظاھر الحیاة الیومیة، وفي لقاء مع 
عدد من التجار في شارع باب حطة الذي یخلو من المارة، أعربوا عن استیائھم من الحملة المنظمة التي 

 .تقودھا سلطات االحتالل من أجل التضییق علیھم وإجبارھم على ترك محالتھم

 مخالفات ومالحقات إلجبارنا على الرحیل

یقول حازم أبو سنینة صاحب أحد المخابز في باب حطة أن الوضع ال یشجع على العمل ویضطر التجار 
 .في باب حطة الى فتح أبواب محالتھم لعدة ساعات وأحیانا ال تفتح أبوابھا إطالقا

وأضاف :"الشغل قلیل وبالمقابل ھناك مالحقات من الدوائر االسرائیلیة لكافة المحالت في 
المنطقة..ویداھم موظفو وزارة الصحة، البلدیة، وقوات االحتالل والمخابرات المحالت، في كثیر من 

األحیان نعمل ونتعب عدة ساعات، ونفاجئ بمخالفة واحدة نخسر فیھا كل ما حصلنا علیھ، حیث یقومون 
بمخالفتنا حتى لو وضعنا عربة فارغة أمام المحل"، الفتا أن عملھ یعتمد على توزیع الكعك خارج أسوار 

 .البلدة القدیمة وفي كثیر من األحیان یتم تحریر مخالفة خالل عملیة تنزیل الكعك

وأوضح أن الھجمة زادت على تجار باب حطھ بشكل خاص بعد استیالء مستوطنین على أحد العقارات 
 ."في الحي، فأصبحت المالحقة یومیة تحت ذرائع مختلفة "عقاب جماعي

وأكد أبو سنینة أن أصحاب المحالت یعانون من اجراءات تعسفیة وظالمة، وقال :"ھي محاولة الجبار 
التجار على اخالء محالتھم التجاریة وبالتالي العمل خارج البلدة القدیمة، وفي مقابل ذلك تراكم الدیون 
على المحالت التجاریة المغلقة بحیث ال یستطیع مالكھا دفع ما علیھا ویكون ذلك مقدمة للحجز علیھا 

 ."ومصادرتھا

وأضاف أبو سنینة :"سلطة الضرائب تقوم بتقدیر قیمة عملنا بناء على تقدیراتھم الخاصة لجني ضرائب 
 ."باھظة
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 !ضرائب باھظة... محاكم للرخصة

من جھتھ قال عمار یاسر الرازم صاحب مطعم ساندویشات خفیفة أن استھداف حارة باب حطة بشكل 
 .كبیر، یھدف الى عدم فتح المحالت التجاریة المغلقة

وقال الرازم :"تقوم سلطات االحتالل بتنفیذ الحیل القتحام المحالت في حارة باب حطة، من خالل 
االقتحام المفاجئ للحارة من قبل القوات الخاصة برفقة الطواقم من عدة دوائر وخالل ذلك تتم محاصرة 
المحل ومنع الخروج منھ وتحریر ھویات العاملین فیھ، وتبدأ عملیة تفتیش المحالت من الداخل وفحص 

األوراق والملفات الخاصة، ورغم إبرازنا األوراق المطلوبة اال انھم یتذرعون بحجج لیقولوا لنا أن 
 .""الشغل غیر قانوني" وبالتالي تتم تحریر مخالفات مختلفة لنا

 الف شیكل قبل عامین، ومؤخرا حولتھ دائرة الصحة للمحكمة بحجة "عدم 30ولفت الرازم أنھ غرم بمبلغ 
 .وجود رخصة لفتح مطعم" وھو اآلن بانتظار ما سیحدث وما سیحكم علیھ

 اجراءات ترخیص معقدة ومرتفعة التكالیف

وفي داخل مخبزه الذي یزید عمره عن مئة عام یقف عاطف أبو سنینة حیث كان مخصصا للعجن فقط اال 
أنھ ُحول قبل سنوات طویلة لیكون مخبزاً للكعك، والیوم تطالبھ البلدیة بترخیص للعمل وقال :"اجراءات 

التراخیص معقدة وطویلة وشبھ مستحیلة، اضافة الى تكالیفھ الباھظة، وسأحاول اصدار رخصة الستمرار 
 ."العمل

وأضاف :"قبل حوالي ثالثة أِسابیع اقتحمت القوات المخبز وطالبت بترخیصھ، وإجراء ترمیم وترخیص 
 ."للفرن، ونحن نحرص أن تبقى جودة الكعك ممیزة بالقدس

 ھجمة اسرائیلیة على أسواق القدس القدیمة

وقال عمار سدر وھو من سكان باب حطة أن ما یجري ھو ھجمة على القدس القدیمة من قبل دوائر 
االحتالل المختلفة، مضیفاً :"معروف أن العمل في أسواق البلدة القدیمة قلیل والعمل یعتمد بشكل رئیسي 

على سكان البلدة، ورغم ذلك فإن الدوائر االسرائیلیة تقوم بفرض ضرائب باھظة على التجار، وھذه 
 ."مضایقات غیر مسبوقة على التجار

 ألف شیكل، وھي مبالغ 80-30وأوضح أن العدید من تجار باب حطة فرضت علیھم ضرائب بقیمة 
 .تھدف الى تحطیم العزیمة داخل البلدة القدیمة، واجبار السكان على اغالق المحالت

 محالت في الحي تفتح 5وأكد أن العدید من أصحاب المحالت التجاریة اضطروا الى اغالق محالتھم، 
یومیا فقط، ومنھم من یفتح في ساعات المساء لمدة ساعتین فقط، ألنھ في ساعات النھار تكون االقتحامات 

 .الشبھ یومیة ومالحقة لھذه المنطقة

وأَضاف سدر:"أن عمل التاجر ال یكفي لسد مصاریف محلھ التجاري، فالعمل لمدة ساعتین ال یمكن أن 
 ."یغطي الضرائب وبضائع المحل وخدمات الكھرباء والماء
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 األسالمیة المسیحیة: القدس بحاجة لكافة أشكال الدعم والتأیید

  6/2/2018-  رام هللا-دنیا الوطن

م،  بزیارة 6/2/2018أشادت الھیئة اإلسالمیة المسیحیة لنصرة القدس والمقدسات الیوم الثالثاء الموافق 
وفد رھبان الكنیسة القبطیة الكاثولیكیة المصریة، برئاسة األب إبراھیم فلتس مستشار حراسة األراضي 

 .المقدسة، وتلبیتھم دعوة السید الرئیس محمود عباس

وأشارت الھیئة في بیانھا الى ان ھذه الزیارة جاءت نصرةً للقدس ومقدساتھا االسالمیة والمسیحیة، ودعماً 
لحقوق الفلسطینیین بإقامة دولتھم المستقلة، مؤكدةً على أھمیة الوجود المسیحي في فلسطین وال سیما 

 .القدس، وعلى أجواء التعایش الجمیل الذي یكتنف المدینة المقدسة

وأكد األمین العام للھیئة الدكتور حنا عیسى على أن مدینة القدس وأھلھا بحاجة لكافة اشكال الدعم والتأیید 
 .والنصرة، وھذه الزیارات رسالة واضحة لالحتالل الغاشم ان القدس عربیة اسالمیة مسیحیة وستبقى

ودعت الھیئة االسالمیة المسیحیة الشعوب العربیة مسلمیھا ومسیحییھا لزیارة القدس وإقامة الصالة في 
. المسجد االقصى المبارك وكنیسة القیا مة، ودعم القدس ومقدسییھا باالشكال كافة

 

 ھدم مدرسة بالقدس یغضب االتحاد األوروبي

 6/2/2018الجزیرة- 

إسرائیل إلعادة بناء مدرسة ھدمتھا قوات االحتالل بضواحي القدس المحتلة، وسط  االتحاد األوروبي دعا
 .في الضفة الغربیة بما فیھا القدس االستیطان تحذیرات أممیة من استمرار

وأعربت بعثات االتحاد األوروبي لدى السلطة الفلسطینیة وإسرائیل -في بیان- عن "قلقھا البالغ" تجاه قیام 
السلطات اإلسرائیلیة األحد الماضي بھدم فصلین في مدرسة ابتدائیة تم تمویلھما من خالل جھات مانحة 

 بذریعة عدم الحصول على تراخیص بناء.

 طالبا فلسطینیا من أطفال "أبو نوار" وھو تجمع بدوي 26وجاء في البیان أن الفصلین كانا یخدمان 
وتجمع لالجئین یقع بالمنطقة "ج" في ضواحي مدینة القدس. 

وذكر البیان أن لكل طفل الحق في الحصول على التعلیم، وأن على الدول واجب حمایة واحترام وتلبیة 
ھذا الحق. 

ودعت البعثات األوروبیة سلطات االحتالل إلى وقف ھدم ومصادرة البیوت والممتلكات الفلسطینیة، 
بموجب التزاماتھا كقوة احتالل وفق القانون الدولي اإلنساني. 
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كما حثت االحتالَل أیضا على وقف سیاسة بناء وتوسیع المستوطنات وتخصیص األراضي لالستخدام 
اإلسرائیلي الحصري، وحرمان الفلسطینیین من حقھم في النمو والتطور. 

ویقول الفلسطینیون إن عملیات الھدم إجبار للسكان على الرحیل عن ھذه المنطقة من أجل إقامة المشروع 
" الذي سیقسم الضفة إلى نصفین ویمنع التواصل بینھما إذا تم تنفیذه. 1االستیطاني الضخم "أي

وكان األمین العام لألمم المتحدة أنطونیو غوتیریش حذر أمس االثنین من الوصول إلى "واقع ال یمكن 
العودة عنھ یقوم على دولة واحدة" بدل حل الدولتین. 

وقال غوتیریش -خالل اجتماع عقدتھ لجنة أممیة معنیة بحقوق الشعب الفلسطیني غیر القابلة للتصرف- 
إن االستیطان المستمر بالضفة بما في ذلك القدس الشرقیة مخالف للقرارات األممیة والقانون الدولي، 

 مضیفا أنھ "عائق كبیر أمام السالم، ویجب أن ینتھي بالعودة إلى الوراء".

 

 2017حال القدس السنوي 

 6/2/2018الجزیرة- 

السنوي" الصادر عن مؤسسة القدس الدولیة أبرز األحداث التي جرت في  القدس یتناول تقریر "حال
، مع تقدیم 2018، ویحاول استشراف المآالت والتطورات خالل عام 2017القدس المحتلة خالل عام 

 .التوصیات المناسبة للجھات المعنیة

 شھد أعلى عدد لمقتحمي المسجد األقصى منذ احتالل المسجد عام 2017فقد سّجل التقریر أن عام 
 (حیث اقتحم األقصى فیھ 2016 مقتحًما. وبالمقارنة مع عام 25630، حیث اقتحم المسجد نحو 1967

%. یضاف إلى ھذا العدد اقتحام أكثر من ثالثة آالف 73 مقتحمین) زادت نسبة مقتحمي األقصى 14806
 طالب یھودي المسجد األقصى.

 14، بینھم: 2017 فلسطینیًّا خالل 170ووثق التقریر إبعاد سلطات االحتالل عن القدس واألقصى 
 شخصا أبعدوا 16 شخصا أبعدوا عن البلدة القدیمة، و68 سیدة، وشملت قرارات اإلبعاد ھذه 15قاصرا، و

عن القدس بأكملھا، وستة مقدسیین منعوا من دخول الضفة الغربیة، وتراوحت فترات اإلبعاد بین خمسة 
  أیام وستة أشھر.

 

  فشل البوابات
، وھو ما عرف بأزمة البوابات، حیث أغلقت سلطات 2017تطرق التقریر السنوي للحدث األبرز خالل 

 المسجد األقصى لمدة یومین، على خلفیة العملیة التي نفذھا ثالثة 2017یولیو/تموز  14 االحتالل في
شبان من عائلة جبّارین في مدینة أم الفحم في الداخل الفلسطیني ضد عناصر االحتالل الموجودین 

 .أبواب األقصى على
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 یولیو/تموز قرر االحتالل تركیب بوابات إلكترونیة وجسور حدیدیة وكامیرات مراقبة على 16وفي 
 یوما رافضین الدخول إلى األقصى 14أبواب األقصى؛ فرفض المقدسیون ھذه اإلجراءات، واعتصموا 

عبر البوابات اإللكترونیة إلى أن خضع االحتالل وتراجع عن كل إجراءاتھ، وفتحت أبواب األقصى أمام 
 یولیو/تموز، وأثناء ھذه المدة امتدت ید االحتالل لتعبث بمقتنیات األقصى 27جموع المصلین في 

 ومرافقھ وتزرع أدوات تجسس وتنصت.

 حالة اعتقال في القدس 2466في ملف االعتقاالت تحدث التقریر السنوي عن تنفیذ سلطات االحتالل 
 امرأة 88 عاما، و12 طفال دون 54 ُمسنّا، و26 قاصرا، و720، وكان من بین المعتقلین: 2017خالل 

بینھّن ست قاصرات، وأربع سیدات مسنّات. وكان أصغر معتقل بین المعتقلین طفال من سلوان عمره ست 
سنوات، باإلضافة إلى طفل آخر من حي ُشْعفاط عمره سبع سنوات. 

 اقتحم 2017 أغسطس/آب 29وتطرق التقریر القتحامات المسجد األقصى، موضحا أنھ في 
 مستوطنا، تال ذلك اقتحام لشولي 25عضو الكنیست المتطرف یھودا غلیك المسجد األقصى برفقة 

 مستوطنًا، وذلك بعد قرار رئیس الحكومة السماح 21روفائیلّي النائبة المتطرفة في الكنیست برفقة 
. 2015ألعضاء الكنیست باقتحام األقصى بعد منعھم منذ اندالع ھبة القدس في أكتوبر/تشرین األول 

 تواصلت التصریحات السیاسیة والدینیة واألمنیة والقضائیة العدائیة ضد األقصى من قبل 2017وخالل 
مسؤولي االحتالل ومؤسساتھ، وزعمت ھذه التصریحات أن األقصى أقدس مكان للیھود وال یحق ألحد أن 

یمنعھم من الصعود إلیھ والصالة فیھ. 

 مایو/أیار عقدت الحكومة اإلسرائیلیة اجتماعھا في أحد أنفاق الجھة الغربیة لألقصى، على بعد 27ففي 
عشرین متًرا من سور المسجد أسفل األرض، وخصصت ھذه الجلسة بمناسبة مرور خمسین سنة على 

 احتالل كامل القدس.

  استھداف الوجود المسیحي
 استھدافًا متزایًدا للوجود المسیحي في القدس وللمعالم واألوقاف المسیحیة في المدینة، 2017كما شھد عام 

وكشف النقاب عن عدة صفقات مشبوھة أبرمت لتسریب األوقاف المسیحیة، عبر بیعھا أو تأجیرھا 
 عاًما لجمعیات استیطانیة. 199 أو 99لسنوات تصل إلى 

ومن أبرز األوقاف المسیحیة المستھدفة تلك الواقعة في میدان عمر بن الخطاب في منطقة 
 محّالً تجاریًّا أسفلھما، وبیت 22باب الخلیل بالبلدة القدیمة، حیث تشمل فندقي اإلمبریال والبتراء و

المعظَّمیة في حي باب حطّة بالبلدة القدیمة، ومبنى سكني مكون من ثالثة طوابق في شارع الملك داود في 
 2300القدس، ومبنى مكون من ستة طوابق في شارع "ھس"، وقطعة أرض في حي البقعة تبلغ مساحتھا 

 مترا مربعا. 685مترا مربعا، وقطعة أرض في حي الشیخ جراح تزید مساحتھا على 

 بیتًا في القدس، حسب معطیات مؤسسة المقدسي 77على صعید عملیات الھدم، ھدمت سلطات االحتالل 
لتنمیة المجتمع، بینما تشیر مصادر مركز وادي حلوة إلى أّن عدد البیوت والمنشآت التي ھدمھا االحتالل 

 16 منشأة تجاریة، و19 بیتًا، و39 بنایة سكنیة، و12 بیتًا ومنشأة، من ضمنھا: 116 بلغ 2017خالل 
حظیرة (بركس) للمواشي، وأربعة أساسات بیوت سكنیة، وخمس غرف، وبركسان (بیت من الصفیح) 

سكنیان، وأربع مزارع، وستة مخازن، وموقفان للسیارات. 
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 صاحب بیت أو منشأة على ھدم بیتھ أو منشأتھ بیده. وشمل الھدم 27ومن بین عملیات الھدم ھذه أجبر 
 مقدسیًّا، 241بیت الشھید فادي القنبر، حیث تّم إغالقھ بالباطون، وتسببت عملیات الھدم ھذه في تشرید 

 عاًما. 18 أطفال دون 107بینھم 

 في مصادرة األراضي والعقارات التابعة للمقدسیین، ومن ذلك استیالء 2017استمر االحتالل خالل 
الجمعیات االستیطانیة على منزل الحاج أیوب شماسنة في حي الشیخ جراح، واستیالء المستوطنین على 

مخزن یعود لعائلة صب لبن، ومحل یعود لعائلة أبو میالة في البلدة القدیمة. كما صادرت سلطات 
االحتالل قطعة أرٍض في سلوان، وسیطر المستوطنون على بنایة سكنیة وغرفة وساحة ومخازن في 

سلوان. 

  عبث بالمقابر
لم تسلم مقابر القدس من عبث االحتالل؛ فقد تعرضت مقبرة الرحمة المالصقة للسور الشرقي لألقصى 

لقطع أشجار، وھدم قبور، ومنع للدفن بھدف السیطرة على مساحات جدیدة ضمن مشروع "الحدائق 
التوراتیة" حول البلدة القدیمة، وھدمت سلطات االحتالل سور مقبرة الشھداء في منطقة باب 

األسباط ونفذت عملیات تجریف لتشیید "حدائق توراتیة"، واستكمل االحتالل استھداف مقبرة مأمن هللا 
 عبر تنفیذ أعمال للبنیة التحتیة في الشارع المالصق للمقبرة.

وشكل استھداف قطاع التعلیم أولویة لدى االحتالل، عبر تزویر المناھج وفرض منھاج إسرائیلي على 
الطالب الفلسطینیین، أو استھداف الطالب والمدارس؛ ففي فبرایر/شباط أغلقت سلطات االحتالل مدرسة 

النخبة األساسیة في قریة صور باھر بحجة تدریس مواد تحرض على االحتالل وتنطبق مع فلسفة 
. 2017 طالبًا في ھذه المدرسة من التعلیم طیلة 230حركة حماس، وحرم االحتالل 

وفي نوفمبر/تشرین الثاني، اقتحمت قوات االحتالل مدرسة زھور القدس في حي بیت حنینا بالتزامن مع 
الدوام الدراسي، واعتقلت مدیرة المدرسة وثالث معلمات بعد تفتیش دقیق للمدرسة. 

وفي سبتمبر/أیلول منعت سلطات االحتالل إدخال الكتب إلى مدارس األقصى الشرعیة داخل المسجد 
األقصى بذریعة صدورھا من قبل السلطة الفلسطینیة ووجود شعار السلطة والعلم الفلسطیني علیھا؛ مما 

دفع إدارة المدارس إلى توزیع الكتب في موقف السیارات خارج المسجد األقصى. 

واقتحمت قوات االحتالل مدرسة األیتام في القدس القدیمة عدة مرات، وتمترست في محیط المدارس في 
 طالبًا 24 اعتقل االحتالل 2017العیسویة والطور ورأس العامود وعرقلت حركة الطالب. وخالل عام 

من داخل صفوفھم، أو أثناء ذھابھم إلى مدارسھم، أو بعد انتھاء دوامھم. 

وعلى الصعید االستیطاني، بلغ عدد الوحدات االستیطانیة التي صادق االحتالل على بنائھا أو خطط لذلك 
 مصنًعا 12 وحدة استیطانیة فندقیة على جبل المكبر، و1330 وحدة استیطانیة، إضافة إلى 16252نحو 

استیطانیًّا في قلندیا. وفي السابع من دیسمبر/كانون األول أعلن یوآف جاالنت وزیر اإلسكان واألشغال 
 ألف وحدة استیطانیة في القدس. 14العامة اإلسرائیلي تقدیم مخطط لبناء 

وأقر كنیست االحتالل في السادس من فبرایر/شباط قانون تسویة المستوطنات أو تبییضھا؛ مما یعني 
 دیسمبر/كانون األول صّوت حزب 31تشریع االستیطان في القدس حسب قوانین االحتالل الجائرة. وفي 
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اللیكود على قانون یقضي بفرض القانون اإلسرائیلي على مستوطنات الضفة الغربیة، بما فیھا القدس، 
 وذلك في المؤتمر العام للجنة المركزیة للیكود.

  سحب الھویات
 بطاقة ھویة زرقاء لمقدسیین یسكنون في القدس مما یعرضھم إلى 17سحبت سلطات االحتالل أكثر من 

خطر التھجیر خارج المدینة، في وقت یسعى فیھ االحتالل إلى إخراج منطقتي كفر عقب ومخیم شعفاط 
خارج حدود القدس، وتشكیل مجلس محلي لھما، ویھدف االحتالل من وراء ھذه الخطوة إلى التخلص من 

 ألف مقدسي یسكنون في ھذه المناطق. 140نحو 

 أّن نسبة الفقر عام 2017وتشیر األرقام الصادرة عن معھد القدس لبحث السیاسات في كتاب القدس 
% بین األطفال 86% بین األفراد المقدسیین، و79% بین العائالت المقدسیة، و79 بلغت 2015

المقدسیین. بینما تشیر مصادر فلسطینیة إلى أن نسبة الفقر بین األفراد الفلسطینیین في القدس تتعدى 
%. 31%، في حین تبلغ نسبة البطالة بین المقدسیین نحو 82

 الصادر عن معھد القدس لبحث السیاسات اإلسرائیلیة، بلغ عدد 2017وحسب كتاب القدس السنوي 
%) 62.6 (528700%) مقابل عدد المستوطنین البالغ 37.4 (323700المقدسیین في القدس بشطریھا 

 ملیار دوالر) 2 ملیارات شیكل (نحو 7.37 نحو 2017وبلغت میزانیة االحتالل المقرة في القدس خالل 
بزیادة أكثر من سبعمئة ملیون شیكل (نحو مئتي ملیون دوالر)، وتأتي ھذه الزیادة انسجاًما مع البرامج 

 التھویدیة التي أعلنھا االحتالل في الذكرى الخمسین الحتالل كامل القدس.

 توصیات
في ضوء ما سبق، أوصى التقریر السلطة الفلسطینیة برفض الذھاب إلى المفاوضات، ال سیما تحت 

الرعایة األمیركیة، ووقف كافة أشكال التنسیق األمني والتطبیع مع االحتالل، والتوقف عن تقدیم زیارة 
العرب والمسلمین على أنھا دعم للقدس. 

كما طالب التقریر السلطة بالتوقف عن إعطاء الشرعیة للبطریرك ثیوفیلوس المتھم بتسریب عقارات 
الكنیسة األرثوذكسیة لالحتالل، وإطالق ید المقاومة. 

وطالب تقریر مؤسسة القدس الفصائل والقوى الفلسطینیة باستحضار القدس كثابت دائم في خطاباتھا 
ومواقفھا، وتأمین دعم الحراك الشعبي ضد االحتالل والعمل على تحقیق المصالحة الفلسطینیة. 

ودعا التقریر األردن إلى تعزیز موقعھ كوصي على المقدسات اإلسالمیة والمسیحیة، وتبني إستراتیجیة 
مواجھة مع االحتالل، واحتضان الجھود الشعبیة عموما العاملة للقدس. 

كما طالب الدول العربیة واإلسالمیة بالنھوض بموقف حاسم حیال االحتالل، والتصدي إلعالن الرئیس 
األمیركي دونالد ترمب المدینة عاصمة إلسرائیل، والتوقف عن تقدیم مبادرات "السالم" في الوقت الذي 

 یرفض فیھ االحتالل ھذه المبادرات ویكثف تھویده للقدس.
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 االحتالل یشھر سالح الضرائب بوجھ كنائس القدس

 6/2/2018- القدس أسیل جندي-الجزیرة- 

كضرائب على عقارات وأراض تملكھا في  األمم المتحدة جبایة أموال من الكنائس المسیحیة ومؤسسات
القدس أحدث اإلجراءات التعسفیة لسلطات االحتالل اإلسرائیلي إلنھاء الوجود الفلسطیني في المدینة 

  .المقدسة التي ال تقل خطورة عما سبقھا
 

أن بلدیة االحتالل أبلغت  بنیامین نتنیاھو وذكرت صحیفة "إسرائیل الیوم" المقربة من رئیس الوزراء
 عقارا وملكا لھذه الجھات، وإلغاء 882 ملیون دوالر على 150المؤسسات الحكومیة نیتھا جبي نحو 

 .اإلعفاء الساري منذ عقود وحجز العقارات التي تتخلف أو تمتنع عن دفعھا

وقوبل القرار باستنكار ورفض من رئیس اللجنة الرئاسیة العلیا لشؤون الكنائس حنا عمیرة باعتباره سابقة 
خطیرة ومرفوضة، مشیرا إلى أن البلدیة كانت ترسل في السابق مطالبات وإشعارات للمؤسسات الكنسیة 

لدفع الضرائب، لكنھا تبدأ اآلن بإجراءات عملیة ستثقل كاھل الكنائس وممتلكاتھا بالمدینة المحتلة بأكثر 
 .دوالر أمیركیسنویا، باإلضافة لتسدید الدیون السابقة  ملیون650من 

 130تطرق عمیرة إلى أن القرار یھدف للضغط على الكنائس التي تتبعھا  نت الجزیرة وفي حدیثھ إلى
مؤسسة تعلیمیة وطبیة ومجتمعیة بالقدس، لفرض واقع جدید علیھا یندرج ضمن المخططات الرامیة 

المقدسیین باعتبار المدینة یھودیة، وأوضح أن "الممتلكات اإلسالمیة والمسیحیة بالمدینة ھي  تھجیر لـ
العصب الرئیسي للوجود والصمود بالقدس، وھم یحاولون ضرب ھذا الصمود وإطاحتھ بعد إعالن 

  ."القدس عاصمة إلسرائیل دونالد ترمب الرئیس األمیركي
 

  إفراغ المدینة
ولم یفصل عمیرة قرار استھداف الكنائس عن القرارات األمیركیة المتالحقة كقطع المساعدات عن وكالة 

علٮالسلطة الفلسطینیةوغیرھا من الخطوات السیاسیة التي تجِھز  الغوث، والتلویح بفرضعقوبات مالیة
  .على القضیة الفلسطینیة

 
وحول الخطوات التي یجب اتخاذھا لمجابھة القرار اإلسرائیلي، قال عمیرة إن البدایة ستكون من رؤساء 
الكنائس الذین سیلتئمون في اجتماع طارئ للخروج بموقف موحد، باإلضافة للتحرك الدولي القائم إذ ما 

والحكومة اإلسرائیلیة  الفاتیكان زال موضوع فرض الضرائب على الكنائس یعرقل المفاوضات بین
 .بھدف الوصول التفاق بینھما، وال بد من استخدام اإلجراء الجدید في المفاوضات لصالح الكنائس

 
البلدة القدیمة، وستضطر الكنیسة طبقا لإلجراء  وتملك بطریركیة الروم األرثوذكس بالقدس ثلث مساحة

الجدید إلى دفع ضریبة األمالك (األرنونا) عن كافة أمالكھا التي لن یُعفى منھا بعد اآلن سوى دور العبادة 
  .أي مبنى الكنیسة فقط

 
وفي تعقیبھ على ذلك، قال محامي البطریركیة أسعد مّزاوي "الكنیسة ال تعمل دون رھبان وكھنة 

ومطارنة، واآلن یطالبون بدفع ضرائب عن مساكن ھؤالء الذین یخدمون بدور العبادة، نتحدث عن 
  ."مالیین الشواكل التي ستدفع للبلدیة مقابل ذلك
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إجراء البلدیة الجدید -وفق مّزاوي- یضرب المؤسسات والوجود المسیحي في الصمیم، ألن ھذه 

المؤسسات ال تتلقى أي تمویل من جھات حكومیة أو من السلطة الفلسطینیة، بل تدیر شؤونھا وأمورھا 
المالیة بنفسھا وتقدم خدمات كثیرة للمجتمع المقدسي على حسابھا الخاص وتسد فجوة تركتھا السلطات 

 .المختلفة بالقدس، وبالتالي فإن إعفاءھا من الضرائب یجب أن یكون حقا ال منّة

  
 قرار سیاسي

ووصف مّزاوي القرار بالسیاسي الذي ال بد من محاربتھ على المستوى السیاسي بعد اجتماع رؤساء 
  .الكنائس وخروجھم بموقف قوي موحد

 
ویرجح أن تعلن الكنائس إفالسھا في حال اضطرت لدفع ضرائب على أمالكھا التي تتربع على مساحات 

واسعة خاصة المستشفیات والمدارس، مشیرا إلى أن ما یجري اآلن ھو محاوالت لتغییر الوضع القائم في 
عالقة إسرائیل مع المؤسسات الدینیة المسیحیة بإلغاء إعفائھا من الضرائب، وبمحاولة سن قوانین تعطي 

  .الدولة الحق في مصادرة أمالك الكنائس أو شرائھا والتحكم بھا
 

أما رئیس أساقفة سبسطیة الروم األرثوذكس بالقدس المطران عطا هللا حنا فاعتبر أن اإلجراءات األخیرة 
باطلة ألنھا صادرة عن احتالل غیر شرعي، وھي محاولة البتزاز المؤسسات الدینیة المسیحیة والضغط 
علیھا للخروج من القدس وإفراغ البلدة القدیمة منھا إلنھاء دورھا الوطني واإلنساني والروحي في خدمة 

  .المجتمع المقدسي
 

یُذكر أن كال من األوقاف اإلسالمیة والمسیحیة بالقدس معفاة حتى اآلن من الضرائب، فال تجبي بلدیة 
االحتالل من الكنائس ودائرة األوقاف اإلسالمیة الضرائب، لكن في حال أقدمت ھذه المؤسسات على 
تأجیر عقارات لھا للمقدسیین بھدف السكن أو التجارة فإن ھؤالء یضطرون لدفع الضرائب المختلفة 

 .للبلدیة

 

 ً  االحتالل یقتحم بلدة بّدو شمال القدس ویعتقل شابّا
 

 7/2/2018القدس أون الین- 

اقتحمت قوات االحتالل، فجر الیوم االربعاء، بلدة بّدو شمال غرب القدس المحتلة، وداھمت العدید من 
 .منازل المواطنین

وقال مصدر محلي لمراسلنا ان االحتالل اعتقل خالل دھمھ منازل المواطنین الشاب خالد رائد الشیخ 
 .واقتادتھ الى جھة غیر معلومة

وكانت قوات االحتالل اعتقلت أمس ثالثة أطفال من منطقة باب العمود (أشھر أبواب القدس 
 .القدیمة) وحولتھم الى مركز توقیف وتحقیق في المدینة
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 اعتقال شاب ومواجھات لیلیة عنیفة جنوب المسجد األقصى
 

 7/2/2018القدس أون الین- 

اعتقلت قوات االحتالل، لیلة أمس، الشاب لؤي سامي الرجبي من منزلھ بحي عین اللوزة 
 .جنوب المسجد االقصى، وحّولتھ الى مركز توقیف وتحقیق في المدینة المقدسة سلوان ببلدة

عنیفة في ساعات اللیلة الماضیة بسلوان، تركزت في حي  مواجھات ولفت مراسلنا في القدس الى اندالع
بطن الھوى/الحارة الوسطى، ألقت خاللھ قوات االحتالل قنابل صوتیة وأخرى غازیة سامة وأعیرة 

 .ناریة، بینما رد الشبان بالحجارة والزجاجات الفارغة

وكانت قوات االحتالل نصبت اللیلة الماضیة حاجزاً عسكریاً بحي عین اللوزة أوقفت خاللھ مركباٍت 
 .لمواطنین وحّررت بطاقاتھم الشخصیة

 

  مشروعاً في المسجد األقصى20االحتالل یعرقل تنفیذ 
 

 6/2/2018القدس أون الین- 

ذكرت صحیفة القدس الصادرة بالمدینة المقدسة، أن مصادر مطلعة نفت أمس، صحة التقاریر التي 
تحدثت عن انتھاء األزمة بین االوقاف اإلسالمیة في القدس والمسجد االقصى، والشرطة "االسرائیلیة" 

 .بخصوص المشاریع التي تقوم بھا لجنة اإلعمار في المسجد المبارك

ولكن رغم ذلك لم تحل األزمة، إذ  المسجد األقصى وأكدت المصادر أن اللجنة فعالً عادت للعمل أمس في
 مشروعا من مشاریع اإلعمار والترمیم التي تنفذھا 20ما زالت الشرطة "اإلسرائیلیة" تعرقل أكثر من 

 .اللجنة والصندوق الھاشمي

وقالت المصادر "إن ھذه المشاریع الحیویة ما زالت معطلة، وخاصة نظام اإلضاءة وتجدید 
 .في قبة الصخرة المشرفة واستكمال ترمیم أبوابھا والفسیفساء فیھا الكھرباء كوابل

وقالت المصادر انھ ما زالت ھناك اتصاالت تجرى على أعلى المستویات لوقف تدخل الشرطة 
 . "اإلسرائیلیة" في عمل االوقاف وعمال مدیریة االعمار ومشاریع الترمیم والصیانة في االقصى

وقال مدیر المسجد االقصى المبارك الشیخ عمر الكسواني ان التضییق ا"إلسرائیلي" على االعمار ما 
زال مستمراً، أما الصیانة الیومیة فعادت، ولكن حتى اآلن ترفض الشرطة "اإلسرائیلیة" ادخال المواد 

الخام والكوابل الجدیدة بدل التالفة من أجل إنارة المسجد وقبة الصخرة المشرفة بعد العطل الذي أصاب 
 .الكوابل القدیمة
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وأضاف إن العمل الیومي عاد ولكن الشرطة تمنع أبسط االعمال، إذ في حال إحدى الدرجات خرجت من 
مكانھا فانھم یرفضون إعادتھا إال بموافقة مسبقة وكذلك منع مدیریة االعمار من القیام بعملھا وتنفیذ 

 .مشاریعھا العدیدة

 

 الطیبي وزحالقة یعارضان قانوناً جدیداً ضد المرشدین السیاحیین بالقدس
 

 6/2/2018القدس أون الین- 

عبر النائبان أحمد الطیبي وجمال زحالقھ عن رفضتھما التام القتراح قانون جدید للنائبة طالي بلوسكوف 
من حزب كوالنو یقضي بزیادة العقوبات على من یخالف قانون المرشدین السیاحیین بدفع غرامة قدرھا 

 آالف شیكل أو السجن سنة واحدة بدال من نصف عام. وذلك في حال لم یحصال على ترخیص مناسب ٥
 .من سلطات االحتالل

 واعترضنا علیھ ألنھ یمس بالمرشدین السیاحیین ۲۰۱۰وقال الطیبي: ھذا القانون عرض أوال عام 
الرائعین من القدس الشرقیة الذین یعملون بشكل مھني  ویعرفون كل حجر وزقاق وحارة في القدس، وال 
یوافقون على تزویر التاریخ كما طالبھم أوال النائب السابق المتوفى غدعون عزرا انذاك. واشار الطیبي 

 .ان موكز عدالة تدخل انذاك ضد ھذا القانون ویأتي ھذا االقتراح الیوم لیضاعف العقوبة

النائب زحالقھ من جھتھ قال: تریدون فرض روایتكم عبر تضییق الخناق على المرشدین في القدس بشكل 
 .استفزازي مرفوض وعبر تزویر التاریخ

 .وتم التصویت على القانون بالقراءة االولى وتحویلھ للجنة االقتصاد

 

  ألف مخطوطة تم سرقتھا30الشرق": نفي حل األزمة بین أوقاف القدس واالحتالل.. و"
 

  6/2/2018القدس أون الین- 

ذكرت صحیفة "الشرق" القطریة أن مصادر وصفتھا بالمطلعة نفت صحة التقاریر التي تقول ان األزمة 
بین االوقاف اإلسالمیة في القدس مع قوات االحتالل اإلسرائیلي قد تم حلھا، وان لجنة االعمار في 

 مشروعا من 20المسجد االقصى المبارك عادت للعمل وما زالت الشرطة "اإلسرائیلیة" تعرقل أكثر من 
 .مشاریع االعمار والترمیم التي تنفذھا اللجنة والصندوق الھاشمي

یوم أمس واعتدى على الموظفین، واعتقل  المسجد األقصى وكان االحتالل اقتحم مركز المخطوطات في
 .حارس المركز سامر مجاھد من داخل مكان عملھ

من جانبھ، قال مدیر المركز رضوان عمرو أن المخطوطات تمثل ذاكرة القدس 
المبارك التي یعمل االحتالل بشكل مكثف على طمسھا من عقول الفلسطینیین ویغسلھا  األقصى والمسجد
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بأفكاره التھویدیة الجدیدة، بعد أن سرق االحتالل الكثیر من المخطوطات أثناء الحروب ویقدر عددھا 
 .بثالثین ألف مخطوطة

وكشف عمرو النقاب عن أن المركز یعمل على تحویل جمیع المخطوطات في مكتبة المسجد األقصى إلى 
مكتبة رقمیة بھدف حمایة المخطوطات وإبقاء نسخة آمنة منھا، وتمكین كل المسلمین من رؤیة ھذه 

 .المخطوطات النفیسة

واضاف عمرو ان مكتبة المسجد األقصى ضمت أكثر من أربعة آالف مخطوطة إسالمیة یعود عمر 
بعضھا إلى ألف عام، بینما جمعت ھذه المخطوطات من الفترة األیوبیة والمملوكیة والعثمانیة، وتوزعت 

 صنفا، بین العلوم الشرعیة والطب والھندسة والفلك والریاضیات وغیرھا جمعت 23موضوعاتھا تحت 
 .في المدرسة األشرفیة المملوكیة الواقعة في الرواق الغربي للمسجد األقصى المبارك

 

 مستوطنون یجددون اقتحاماتھم للمسجد األقصى

  وفا2018-2-7القدس 

جّددت مجموعات من المستوطنین، الیوم األربعاء، اقتحاماتھا االستفزازیة للمسجد األقصى المبارك، من 
 .باب المغاربة بحراسة مشددة من قبل قوات االحتالل

ویُنفذ المستوطنون جوالت استكشافیة في أرجاء المسجد، ویستمعون الى شروحات حول "الھیكل" 
المزعوم بمنطقة باب الرحمة، في حین یتواجد عدد كبیر من المصلین في المسجد وینتشرون في باحاتھ. 
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