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  2018/ مارس/  7   األربعاء: التاريخ 

  
  القدس رسالة

 
 القدس مدينة ألخبار يومية نشرة

  والعلوم والثقافة للتربية الفلسطينية الوطنية اللجنة عن تصدر
  

  

   نقل السفارة إلى القدس ھو الشيء الصحيح: وزير خارجية غواتيماال. 

 "لى القدس المحتلةإرفض قرار غواتيماال نقل سفارتھا ت" التعاون اإلسالمي. 

 تطوير المؤسسات المقدسية ورعايتھا حماية للمواطن المقدسي : ادعيس

 .ودعم لصموده

  مستوطنون وطلبة معاھد يقتحمون األقصى وسط محاوالت ألداء طقوس

 .تلمودية

  ًبإجراءات االحتالل بحق القدس  سفارتنا في البحرين تنظم وقفة تضامنية تنديدا

 .ومقدساتھا

 شطبھا قراٌر وال ينقل ملكيتَھا تاجرٌ القدُس ال ي. 

 عيسى يؤكد موقف الكنائس من الخطوات التھويدية بالقدس. 

 ھدم منشآت في سلوان. 
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 ندعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة : مصر والسعودية

 .وعاصمتھا القدس

 السفير الروسي لدى السلطة الفلسطينية يزور عدة مؤسسات مقدسية. 

 حتالل يالحق تجار باب حطة في القدساال. 

  منشأة وألفا مستوطن يقتحمون األقصى بفبراير 19ھدم. 

 حفريات إسرائيل في القدس تصب لخدمة مشروعھم االستعماري : السوداني

 .لتفريغ المدينة من أھلھا
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  نقل السفارة إلى القدس ھو الشيء الصحيح: وزير خارجية غواتيماال

  
   7/3/2018 -معا -بيت لحم

قالت وزيرة الخارجية الغواتيمالية ساندرا خوبيل ان قرارھا بنقل السفارة من تل ابيب الى القدس ھو 
 .القرار الصحيح

عاما  70اننا نفعل الشيء الصحيح وفقا للسياسة الخارجية الغواتيمالية تجاه اسرائيل خالل ال "وقالت 
 ."قرار سيادي للسياسة الخارجية الغواتيمالية"وة ، واضافت ان ھذه الخط"الماضية

وستستغرق عملية نقل سفارة غواتيماال من تل أبيب إلى القدس فترة تتراوح بين عام وعامين، وفق 
 .تصريح سابق للوزيرة خوبيل

، وأضافت خوبيل "إنھا عملية لوجستية وسياسية وإدارية وعملية قد تحتاج بين عام وعامين"وأوضحت 
 ."الواليات المتحدة وال إسرائيل عرضتا أمواالً مقابل نقل سفارة بالدھا إلى القدس ال"أن 

 
  

  لى القدس المحتلةإترفض قرار غواتيماال نقل سفارتھا " التعاون اإلسالمي"
  

  وفا 2018- 3-6رام هللا / فلسطين القدس عاصمة

نقل سفارتھا إلى مدينة القدس  أعربت منظمة التعاون اإلسالمي عن إدانتھا لقرار جمھورية غواتيماال
 .المحتلة في منتصف مايو القادم

واعتبرت المنظمة في بيان لھا، اليوم الثالثاء، أن ھذه الخطوة غير القانونية تشكل انتھاكاً لقرارات مجلس 
، وقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة حول القدس، والتي أكدت 478األمن الدولي ال سيما القرار رقم 

  .فض أي إجراءات من شأنھا المساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلةر

وقد سبق أن وّجه األمين العام للمنظمة رسالة مطلع يناير الماضي لوزير خارجية غواتيماال أكد فيھا 
انب رفض المنظمة لھذا القرار غير القانوني الذي يشكل اعتداًء على حقوق الشعب الفلسطيني إلى ج

. ماليين المسلمين والمسيحيين في العالم، ويسھم في تكريس االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس المحتلة
كما دعا األمين العام في الرسالة نفسھا جمھورية غواتيماال إلى التراجع عن قرارھا واحترام التزاماتھا 

لدولية، وطالبھا بتبني مواقف تدعم فرص القانونية والسياسية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية ا
  .تحقيق السالم القائم على رؤية حل الدولتين وتعزيز االستقرار في المنطقة والعالم
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  تطوير المؤسسات المقدسية ورعايتھا حماية للمواطن المقدسي ودعم لصموده: ادعيس

  وفا 2018- 3- 6لقدس عاصمة فلسطين ا

الشيخ يوسف ادعيس، خالل تفقده اليوم الثالثاء، مؤسسة دار األيتام أكد وزير األوقاف والشؤون الدينية 
الصناعية اإلسالمية التابعة للوزارة، أھمية تطوير المؤسسات المقدسية ورعايتھا من أجل حماية ودعم 
المواطن المقدسي الذي يعاني من انتھاكات االحتالل اإلسرائيلي وتضييقاته اليومية عليه في كافة شؤون 

 . ، خاصة بعد إعالن ترمب بحق مدينة القدسحياته

وأضاف أن القدس والمسجد األقصى وكافة المؤسسات المقدسية سواء الدينية أو األھلية، يحتاجون منا إلى 
كل جھد لحمايتھم والدفاع عنھم، كما تعھد ادعيس بإيالء مؤسسة دار االيتام بفرعيھا في القدس والعيزرية 

  .زارةكل رعاية ودعم من قبل الو

بدوره أوضح مدير عام المؤسسة مؤيد الحلو جملة المشاريع الھامة والحيوية واإلنجازات التي تنفذھا 
  .والرؤية المستقبلية لھا في سبيل تطوير أدائھا وأقسامھا خدمة لھذه الشريحة من المجتمع  المؤسسة

ن، مشددا على أھمية التعاون كما أشاد بدور الوزارة في دعمھا الكامل للمؤسسة وللمتبرعين والداعمي 
  .المستمر بين الجميع في سبيل تطوير المؤسسة وأقسامھا

م لتنشئتھم 1922وأكد أھمية المؤسسة التي أنشئت لرعاية أسر الشھداء في بداية القرن العشرين في العام 
  .تنشئة دينية ومھنية، ليخرجوا للمجتمع أعضاء نافعين ألنفسھم ووطنھم وأمتھم

خر افتتح ادعيس ومدير عام اوقاف القدس الشيخ إبراھيم زعاترة مركز عبد هللا بن عباس وفي سياق آ
لتعليم وتحفيظ القران الكريم في العيزرية، بحضور ممثلي المؤسسات المدنية والعسكرية والمحلية 

  . والدينية والمتبرعين والداعمين لھذا المركز

ا خدمة القرآن الكريم ونشره في كل مكان في ھذا وبين خالل االفتتاح أن الوزارة تضع نصب أعينھ
الوطن المبارك، موضحاً أن افتتاح ھذا المركز ھو دليل على حرص الوزارة على تعليم ونشر ثقافة قراءة 
وحفظ القرآن الكريم، وأنھا تعمل جاھدة من خالل برامجھا وخططھا لفتح مزيد من مراكز ودور القرآن 

  .الكريم

  

  اھد يقتحمون األقصى وسط محاوالت ألداء طقوس تلموديةمستوطنون وطلبة مع

  وفا 2018- 3- 6لقدس عاصمة فلسطين ا

مستوطنا، أكثر من نصفھم من طلبة معاھد دينية يھودية بلباسھم التلمودي التقليدي،  70اقتحم أكثر من 
االحتالل اليوم الثالثاء، المسجد األقصى المبارك، من جھة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات 

 .الخاصة
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وقال مراسلنا في القدس، إن األقصى شھد محاوالت متكررة من طلبة المعاھد اليھودية، ألداء طقوس 
وشعائر تلمودية في المسجد، في الوقت الذي أدى فيه عدد من المستوطنين طقوسھم أمام باب المسجد 

  .االقصى، خالل خروجھم منه من جھة باب السلسلة

  

  بإجراءات االحتالل بحق القدس ومقدساتھا ين تنظم وقفة تضامنية تنديداً سفارتنا في البحر

  وفا 2018-3-6المنامة / ة فلسطينالقدس عاصم

نظمت سفارة فلسطين لدى مملكة البحرين، بالعاصمة المنامة، وقفة تضامنية مع أبناء شعبنا في القدس 
لمحتلة، ومقدساتھا، وآخرھا محاولة فرض المحتلة، تنديدا باإلجراءات اإلسرائيلية بحق مدينة القدس ا

 .ضرائب باھظة غير قانونية على الكنائس

وأكد السفير الفلسطيني خالد عارف، أن الوقفة التضامنية تأتي في إطار تكثيف الجھود الداعمة لصمود 
  .أھلنا في القدس، في ضوء تصعيد االحتالل اإلسرائيلي إلجراءاته التعسفية بحق المقدسات

لى صمود شعبنا بحق ھذه الممارسات، والتي أجبرت سلطات االحتالل بتجميد الضرائب بحق وتطرق إ
أن موقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسھا الرئيس محمود عباس الرافض  الكنائس في القدس، مؤكدا

ن، للضرائب التي تفرضھا السلطات اإلسرائيلية على الكنائس في القدس، واعتبارھا اھانة لجميع األديا
  .وحربا شعواء على الوجود الفلسطيني في القدس

من جانبه، تناول الوكيل المساعد للشؤون اإلقليمية ومجلس التعاون في وزارة الخارجية يوسف محمد 
فرض الضرائب على ممتلكات الكنائس، وصياغة مشروع قانون حول ملكيتھا، محذرا من تداعيات األمر 

  .على ھذه الممتلكات واألراضي

ھا، بينت عضو مجلس الشورى رئيس لجنة المرأة والطفل فاطمة الكوھجي، إن ما يتعرض له بدور
  .الشعب الفلسطيني من ظلم طوال سنوات االحتالل الغاشم تھدف إلى زعزعة األمن

موقف إدارة األوقاف المسيحية التي رفضت االستجابة إلى قرار بلدية االحتالل في القدس ھو "وقالت، 
ايام أمام المصلين المسيحيين  3فلسطينيين، حيث إن اغالق بوابة كنيسة القيامة على مدار انتصار لكل ال

وغيرھم من الضيوف الوافدين إلى فلسطين المحتلة للحج وزيارة األماكن المسيحية المقدسة ھو ضربة 
  ".للحكومة اإلسرائيلية

يز، أن القساوسة والكھنة القائمين وفي كلمته، أكد راعي الكنيسة االنجيلية في البحرين القس ھاني عز
على كنيسة القيامة اتحدوا معا وأغلقوا الكنيسة ثالثة ايام، احتجاجا على قرار فرض الضرائب غير 

  .القانونية، وللمطالبة بإلغائھا

ال تزال قضيتنا األولى في مواجھة "من جانبه، أكد خطيب وإمام جامع الخير الشيخ صالح الجودر، 
ا إلى أن فلسطين والقدس الشريف تعاني السلوكيات العنصرية من الحكومة اإلسرائيلية، ، مشير"األحداث
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وما زال أھلنا في القدس المحاصرة يعانون األمرين من عملية التھويد، سبعون عاما وفلسطين والقدس 
  .منتھكة الحقوق، ولم تستطع كل االتفاقيات األممية من إرجاع الحقوق إلى أھلھا

المغربي أحمد رشيد خطابي على أن المكون المسيحي اإلسالمي في القدس المحتلة جزء وشدد السفير 
أساسي من النسيج االجتماعي الفلسطيني، ورافد فاعل في مسار ھذا التحرر الوطني إلى جانب باقي 

  .القوى الفلسطينية، في مواجھة مخططات االحتالل اإلسرائيلي

أن مملكة البحرين وبفضل توجيھات الملك تؤمن إيمانا  كما أكدت عضو مجلس النواب رؤى الحايكي
كامال بالتعايش السلمي والحوار بين األديان من مختلف دول العالم، معربة عن أسفھا لما يواجھه إخواننا 

  .الفلسطينيين في القدس

  

  القدُس ال يشطبھا قراٌر وال ينقل ملكيتَھا تاجرٌ 

 6/3/2018 -مصطفى يوسف اللداوي. د: الكاتب -معا

ال يفتأ الرئيس األمريكي دونالد ترامب يفاجئ العالم بتصريحاته المتعلقة بالقدس والقضية الفلسطينية، فال 
يكترث بما يقول، وال يفكر فيما يصرح، وربما ال يعنيه غضب العرب والمسلمين أو رضاھم، أو ثورة 

قناعاته أو يبدل من أفكاره شيئاً، بل ربما  الفلسطينيين وانتفاضتھم، فھذا أمٌر ال يعنيه في شئ، وال يغير من
 .أنه آخر ما يفكر فيه أو يقلق من أجله

إذ أن ھمه األساس أن يرضى عنه اإلسرائيليون، وأن يؤيد سياسته يھوُد أمريكا، وأن يدعم توجھاته اليمين 
قوم على دعم المسيحي المتطرف الذي ينتمي إليه، ويتبع منھجه ويطبق أفكاره ويؤمن بمعتقداته التي ت

إسرائيل بالمطلق، وضمان أمنھا إلى األبد، ورعايتھا مدى الحياة، إذ أنھا جزٌء من عقيدتھم، وأساٌس في 
مشروعھم، وشريٌك في مخططاتھم، وفاعٌل في تحالفاتھم، وھي أمينةٌ على مصالحھم في المنطقة وحارسةٌ 

 .لھا

ترة األخيرة، والتي قضى أولھا باالعتراف بالقدس لعل القرارات المتعلقة بالقدس التي أعلن ترامب في الف
عاصمةً أبديةً موحدةً للكيان الصھيوني، ونقل السفارة األمريكية إليھا إلى جانب القنصلية التي تعمل فيھا 

آيار القادم موعداً الفتتاح السفارة األمريكية بالقدس، /قديماً، وكان ثانيھا تحديد يوم الخامس عشر من مايو
ا مھامھا الدبلوماسية والقنصلية من داخل المدينة المقدسة، وقد أبدى استعداده لزيارة القدس ومباشرتھ

والمشاركة في حفل افتتاح سفارة بالده فيھا، ليؤكد بمشاركته الشخصية جديته وعزمه، وأنه لن يتراجع 
مھما بلغت عن قراره، ولن يخفف من مفاعيله، ولن يستجيب ألي ضغوٍط، ولن يصغي ألي احتجاجاٍت 

 .خطورتھا

أما التصريح الثالث الذي لم يأت على ھيئة قراٍر، ولكنه جاء في صيغة األمنية والرغبة، فھو ال يقل 
خطورةً عن سابقيه، إذ أنه مبني عليھما ومستند إليھما، فقد تمنى ترامب في تصريحه أن تنطلق عملية 

مفاوضاتھم حول مستقبل السالم في المنطقة، السالم من جديد، وأن يباشر اإلسرائيليون والفلسطينيون 
معتقداً أن المرحلة القادمة ستكون أسھل بكثير، ولن يعترض المفاوضين أُي عقباٍت أو صعوباٍت، بعد أن 
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ً قابالً للطرح  أزال القدس من طريق المفاوضات، وأخرجھا من دائرة التجاذبات، ولم تعد موضوعا
نةً إسرائيلية خالصةً لھا وحدھا، تمارس فيھا وعليھا سيادتھا والمساومة، إذ غدت بقراره األول مدي

المطلقة، وتعمل فيھا ما شاءت، كأن تبني مستوطناٍت جديدٍة، أو تعمر وتوسع القديم فيھا، شأنھا شأن أي 
مدينٍة أخرى يحق لإلسرائيليين تطبيق قوانينھم فيھا وممارسة سيادتھم الكاملة عليھا، وال يحق لغيرھم 

 .ض على سياستھم الداخلية في كيانھماالعترا

يبدو أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب يحلم إذ يتمنى، أو أنه يھذي ويخرف إذ يقرر، أو ربما أنه جاھٌل 
ال يعلم أو معتوهٌ ال يعقل، أو سفيهٌ ال يعي، إذ يظن أنه بقراره األھوج قد نجح بالفعل في إخراج القدس من 

ه تاجر ورجل أعماٍل قد تنازل عنھا لإلسرائيليين، وملََّكھم إياھا وكأنھا عقاٌر معادلة الصراع، وأنه بصفت
ً أو منحاً، ولھذا يظن أن المفاوضات  يملكه أو أرٌض يملك وكالةً حصريةً من أھلھا بالتصرف فيھا بيعا

فاٌت العتيدة القادمة ستكون سھلة، وأن الحوارات الموعودة ستكون ميسرة، ولن يكون على الطاولة مل
 .صعبةٌ وال قضايا شائكة

فالقدس أصبحت خارج إطار المفاوضات ألنھا مدينة إسرائيلية خالصة، وحق الصالة فيھا والعبادة مكفوٌل 
ومضمون ضمن مفاھيم الديمقراطية التي تتميز بھا الدولة اإلسرائيلية، التي تحترم األديان، وتحفظ حقوق 

 .وال تجبره على تغيير دينهاإلنسان، وال تُْكِره أحداً على معتقده 

والالجئون لن يعودوا إلى ديارھم، وسيوطنون حيث يكونون، وسيتم استيعاب بعضھم في أماكن أخرى، 
ولن تقَو دولةٌ في الجوار أو المحيط على الرفض أو االعتراض، إذ سيكون القرار أممياً وستفرضه قوانيٌن 

كانت ترعى شؤون الالجئين وتتابعھم فستفكك دولية، وسترعاه دوٌل عظمى، وأما المؤسسات التي 
وستشطب، وقبل ذلك ستجفف منابعھا وسيمنع الدعم عنھا، ولن تكون قادرة على تمويِل أٍي من عملياتھا، 
تمھيداً إلنھاء معضلة الالجئين الفلسطينيين كلياً، الذين يرى ترامب أنھم سينسون الوطن وسيتخلون عن 

سمونه بحق العودة، مقابل توطيٍن وحقوٍق وجنسيٍة وھويٍة جديدٍة وجواز الديار، وسيتنازلون عما كان ي
 .سفر

القدس ال يشطبھا بشٌر، وال يستطيع زعيٌم مھما بلغ، وقائٌد مھما َعظَُم وعال، أو سما وارتفع، وقوي 
ً على التخلي عنھا، أو يفرض على أمٍة أن تنساھا، أو يفرض على األرض وقائع  واستبد، أن يجبر شعبا
جديدة تتجاوزھا وتغير بالقوة المادية واقعھا، ولھذا فھو يخطئ كثيراً باستخفافه، ويجرم أكثر بسياساته، 
وسيجد نفسه بعد أياٍم قليلٍة أنه في مواجھة أمٍة تؤمن بقرآنھا، وتقدس كتابھا، وتعرف أن القدس آيةٌ في ھذا 

تلوھا المسلمون آناء الليل وأطراف النھار، الكتاب، وأن األقصى جزٌء من سورٍة كريمٍة في ھذا القرآن، ي
وأن التخلي عنھا كالتخلي عن القرآن، وتكذيب التنزيل والكفر بالكتاب، وھذا والعياذ با أبداً ال يكون، 

 .فھو وإن كان شرعاً ال يجوز، فإنه عقالً ومنطقاً يتجاوز الممنوع والحرام إلى المستحيل المطلق

ذي يتيه في ھوسه، ويضج في فضائحه، ويضطرب في سياسته، ويتخبط في ھل يظن الرئيس األمريكي ال
تصريحاته، أنه سيجد عربياً سيبقى بعد أن يتفق معه، أو أنه سيجد فلسطينياً سيكون قادراً على الحياة إن 
وافقه أو سكت عن سياسته، إذ ال يكون من األحياء من العرب والمسلمين من يبيع القدس ويفرط في 

يقبل بصفقات ترامب التجارية، وعلى الذين يراھنون على أن الدنيا قد تغيرت وأن المفاھيم قد األقصى، و
تبدلت أن يخافوا على حياتھم، وأن يخشوا على أرواحھم، فليس بعد ضياع األوطان كرامة، وليس بعد 

 .الخيانة حٌق في الحياة، أو سبٌب في البقاء
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ً عن قرارته، وإيماناً  ً عن سياسته، وصمتا ولعل من يراھن عليھم ويتوقع منھم قبوالً بباطله، ورضا
ً أن الذي  بخزعبالته، أن يدرك أن غد ھؤالء غير مأمون، وأن مستقبلھم غير مضمون، فقد عرفنا قديما

لمسلمين ال يبيع أرضه خائن، وأن الذي يفرط في وطنه عميٌل جاسوس، وكالھما في عرف العرب وا
يستحق الحياة، وال يحق له في األرض البقاء، وشواھد التاريخ على أمثالھم كثيرة، وصور أشباھھم في 
ً في الھواء، ويبني خياالً قصوراً في الفضاء من  صفحات كتبنا عديدة، فھل يدرك ترامب أنه يزرع وھما

  .ماء

  

  عيسى يؤكد موقف الكنائس من الخطوات التھويدية بالقدس

  6/3/2018 - معا -دسالق

أكد األمين العام للھيئة االسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى، على الموقف 
المشرف للكنائس المسيحية في القدس والقرار الموحد الصادر عنھا والذي لجم الخطوات التھويدية بحق 

 .المقدسات المسيحية في المدينة المحتلة

عيسى بسفير دولة فلسطين لدى الفاتيكان عيسى قسيسية، يوم الثالثاء، في مقر .ستقبال دجاء ذلك خالل ا
 .الھيئة بمدينة رام هللا

وأكد قسيسية على اھمية الحفاظ على الوضع القائم التاريخي والقانوني لألماكن المقدسة، واھمية متابعة 
 .التطورات مع بطاركة ورؤساء الكنائس

فاتيكان وموقف قداسة البابا فرنسيس بما يتعلق بالوضع التاريخي والقانوني للقدس، وأشاد الطرفان بدور ال
ورفض الكرسي الرسولي ألي إجراءات أحادية الجانب التي تمس بالوجود والحضور الفلسطيني 

 .المسيحي االسالمي بالقدس، مؤكدين على مركزية القدس للديانات السماوية الثالث

غير القانونية ضد مدينة القدس ومقدساتھا، والتي كان آخرھا محاولة فرض وبحث الطرفان االجراءات 
 .الضرائب على ممتلكات الكنائس في المدينة المقدسة، وتشريع مصادرة عقارات وأراضي الكنائس

وأشاد قسيسية بدور الھيئة االسالمية المسيحية ودورھا في نصرة المقدسات والدفاع عنھا والتواصل مع 
  .المقدسيين

  

  ھدم منشآت في سلوان

  6/3/2018 - معا -القدس
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ھدمت جرافات بلدية االحتالل صباح الثالثاء، سورا ومغسلة للسيارات للمواطن عبد عودة في حي بئر 
 .أيوب ببلدة سلوان

وأوضح المواطن عودة أن جرافات االحتالل ھدمت السور والمغسلة دون سابق انذار بحجة البناء دون 
 .المرة الثانية التي تھدم فيھا المغسلة منذ بنائھا قبل عامينترخيص، الفتا انھا 

 .كما قامت طواقم البلدية بمصادرة محتويات المغسلة وما تم ھدمه بشاحنة مخصصة لذلك

  .وفي قرية العيسوية، اعتقلت قوات االحتالل قبل منتصف الليل فتيين بعد اقتحام القرية

  

  يني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتھا القدسندعم حقوق الشعب الفلسط: مصر والسعودية

   6/3/2018 -دنيا الوطن -رام هللا 
أكدت جمھورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على دعمھما لحقوق الشعب الفلسطيني 
/ المشروعة في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتھا القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران

ً لمبادرة السالم العربية، وقرارات الشرعية الدولية، واستناداً لحق الدولتين بما 1967ونيو لعام ي ، ووفقا
   .يحقق تطلعات وأھداف الشعب الفلسطيني

 
جاء ذلك، في بيان مشترك صدر عن الجانبين اليوم الثالثاء، خالل زيارة األمير محمد بن سلمان، ولي 

   .العھد السعودي لمصر
 

ياق آخر، أعرب الطرفان عن رفضھما القاطع للتدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول وفي س
 .(سكاي نيوز(العربية، وأشارا إلى استمرار التنسيق فيما بينھما في ھذا الملف، بحسب ما جاء على موقع 

 
تدخالت اإليرانية، في واتفق الطرفان على التنسيق خالل عضويتھما في اللجنة العربية المعنية بمواجھة ال

   .إطار جامعة الدول العربية
 

كما أكدا على عزمھما التصدي لخطر التطرف، ومواجھة كل من يقدم له الدعم أو التمويل أو المالذات 
   .اآلمنة أو المنابر اإلعالمية

 
 .وحسب البيان، فإن القاھرة والرياض أعربتا عن ارتياحھما لمستوى التعاون والتنسيق بينھما

 
من شبه جزيرة سيناء، في إطار " اإلرھاب"كما أبدت المملكة دعمھا الكامل لجھود مصر الستئصال 

   ."2018سيناء "عملية 
 

وأكد الجانبان على أھمية تعزيز التعاون بينھما لمواجھة التدخالت األجنبية في الشؤون الداخلية للدول 
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لنشاطات المسلحة في سوريا وليبيا واليمن العربية، التي أفضت إلى تأجيج التوترات والنزاعات وا
  .والعراق

  

    السفير الروسي لدى السلطة الفلسطينية يزور عدة مؤسسات مقدسية

   7/3/2018 -دنيا الوطن -رام هللا 
الدكتور حيدر أغانين يرافقه السيد ادوارد  قام صباح يوم الثالثاء السفير الروسي لدى السلطة الفلسطينية

ووفد من ) نائب السفير(بعثه التجارية واإلقتصادية لدى السفارة الروسية في تل ابيب فيرتشنوف مدير ال
البعثة الكنسية برئاسة األرشمنديت الكسندر ايليسوف وعدد من كبار رجال الدين بزيارة العديد من 

 .المؤسسات المقدسية بدأھا بزيارة األوقاف اإلسالمية

قاف اإلسالمية في مكتبه بحضور الدكتور يوسف النتشة حيث التقى الشيخ عزام الخطيب مدير األو
ومنسق الجولة الكاتب الصحفي راسم عبيدات والناشط المقدسي إسماعيل الملسماني،وقد بدأ الشيخ عزام 
الخطيب اللقاء بالترحيب بالوفد الضيف،مؤكداً على العالقة التاريخية اإلسالمية المسيحية في المدينة 

فد على اھم وابرز مراحل االنتھاكات اإلسرائيلية بحق األماكن المقدسة في المدينة، المقدسة،كما اطلع الو
  .ودور رعاية ووصاية جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين في دعم وحماية ھذه المقدسات

  

  االحتالل يالحق تجار باب حطة في القدس

  6/3/2018 -الجزيرة

المحتلة، وتؤدي إلى باب حطة المؤدي  القدس قديمة فيحارة باب حطة واحدة من حارات البلدة ال
 .المسجد األقصى إلى

تموز من العام /في يوليو  أبواب األقصى على  البوابات اإللكترونية احتضان الحارة العتصامات رفض
 .ل ھدفا القتحاماته ومالحقاتهالماضي، سببت للسكان متاعب كثيرة بعد أن جعلھا االحتال

يوضح كمال راشد، وھو حالق قديم بالحي، أن الحياة تكاد تتوقف بعد عصر كل يوم، مبينا أن رواد 
  .السوق ھم فقط المارة من وإلى المسجد األقصى

يشير التاجر عمار الرازم إلى إغالق محله من قبل سلطات االحتالل ودوائرھا بسبب نقص   في حين
  .يتسع المحل إلضافتھاخدمات ال 

ووفق السكان، يستھدف االحتالل الحي ومتاجره بالضرائب والمخالفات مما تسبب في إغالق أغلبھا 
  .لھدف أساسي ھو إفراغ البلدة القديمة من سكانھا ومتاجرھا
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بلدية االحتالل تفرض الضرائب بينما وزارة الصحة تطلب إعادة تأھيل المحالت واستصدار  ويقولون إن
  .ص جديدة بشروط تعجيزيةرخ

محال تجاريا من مخابز ومحالت تجارية للبضائع ومطاعم صغيرة  50ويقع في حارة باب حطة أكثر من 
  .وغيرھا من المحالت التي تُعيل أھالي الحي ودكاكين لبيع احتياجات سكان الحي

  

  منشأة وألفا مستوطن يقتحمون األقصى بفبراير 19ھدم 

  6/3/2018 -الجزيرة

، كما شباط الماضي/خالل شھر فبراير بالقدس منشأة فلسطينية 19قوات االحتالل اإلسرائيلية  ھدمت
 .، وشددت حصارھا على بلدة العيسوية وواصلت حمالت االعتقالالمسجد األقصى واصلت انتھاك قدسية

عمليات الھدم  ھر الماضي إنوقال مركز معلومات وادي حلوة في تقرير شھري يرصد انتھاكات الش
، )كونتينرات(سبع حاويات  حظيرة مواشي، مزرعة،  منشآت تجارية،  منزالن، خمس: موزعة كالتالي

وأوضح أن  .جرى تجريف األرض وإجالئھا منه غرفة حراسة، وحافلة تستخدم كمنزل سكني لسيدة
 .ة أطفالخمس  فردا من بينھم 13عمليات الھدم للمنشآت السكنية أدت إلى تشريد 

وبشكل ) صباحية وبعد الظھر(وذكر التقرير أن المستوطنين واصلوا اقتحاماتھم لألقصى على فترتين 
يومي باستثناء يومي الجمعة والسبت، عبر باب المغاربة الذي تسيطر سلطات االحتالل على مفاتيحه منذ 

  .امستوطن 2127 احتالل المدينة، مبينا أن عدد المقتحمين طوال الشھر بلغ

بقرار من ) فبراير 27، 26، 25(  أبوابھا لمدة ثالثة أيام متتالية كنيسة القيامة وتطرق التقرير إلى إغالق
) األرنونا(الكنائس، احتجاجا على نية وخطوات بلدية القدس لجباية ضريبة المسقفات بطاركة ورؤساء 

 .على العقارات التابعة للكنائس

  اعتداءات استيطانية
على الصعيد االستيطاني، قال التقرير إنه مع منتصف الشھر الماضي بدأت سلطات االحتالل تنفيذ 

متر غربي  200على بعد نحو  ساحة البراق  في" ھربيت الجو/ بيت ھليبا"الطوابق العلوية لمشروع 
نشائية داخل حدود المسجد األقصى، ونصبت شركات إسرائيلية بالتعاون مع حكومة االحتالل رافعات إ

  .المكان المخصص للمشروع الذي يضم طابقين فوق األرض، وطابقا واحدا تحت األرض

اعتداء مستوطنين الشھر الماضي فور خروجھم من المسجد األقصى على الشاب مصطفى  وأشار إلى
بالقدس القديمة، مما أدى  باب السلسلة ، أثناء وجوده قرب منزله في طريق)عاما 19(إبراھيم المغربي 

  .إلى إصابته بكسور باألنف ورضوض مختلفة

سعاف األولي للشاب وأَوضح المركز أن شرطة االحتالل اعتقلت ثالثة من الشبان الذين قدموا اإل
، لفترات متفاوتة  البلدة القديمة مصطفى، وقضت بإبعاد اثنين منھم خارج مدينة القدس أما الثالث فأُبعد عن
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، ومنعوا من استخدام الھواتف ووسائل التواصل االجتماعي، كما الحبس المنزليكما فرض عليھم
  .االعتداء للتحقيق وفرض عليه الحبس المنزلي استدعي الشاب مصطفى بعد أيام من

أثناء قيادته حافلة تابعة  جبل المكبر كما اعتدى عدد من المستوطنين على المواطن صالح أبو جمل من
  .مما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض من القدس باتجاه مستوطنة كريات أربع،" إيجد"لشركة 

على مركبة وثقبوا إطارات مركبات في حي  عنصرية مستوطنون شعارات وخالل الشھر الماضي خط
  .باب المغاربة ببلدة سلوان

  اعتقاالت وقمع
حالة اعتقال، من بينھا حالتان لسيدتين  170قاالت، وثق مركز معلومات وادي حلوة وعلى صعيد االعت

  .عاما 18قاصرا دون سن الـ 69عاما، و 12وفتاة قاصر وأربعة أطفال دون الـ

أربعة مقدسيين عن مدينة القدس، واثنين عن القدس القديمة، وواحد عن   ورصد مركز المعلومات إبعاد
  .يوما 15و 3تفاوتة تراوحت بين المسجد األقصى لفترات م

شباط قمع الفعاليات في مدينة القدس بقرار من وزير األمن /وواصلت سلطات االحتالل خالل فبراير
 .حسب قرارات المنع" منظمات إرھابية"الداخلي بحجة رعايتھا أو تنظيمھا من قبل السلطة الفلسطينية أو 

يم المديرين والمعلمين المتميزين في مدارس القدس، وأوضح أن مخابرات االحتالل منعت احتفاال لتكر
واقتحمت مدرسة الشابات المسلمات حيث كان من المقرر إقامة الحفل، كما منعت وزير التربية صبري 

ووزيرة السياحة واآلثار روال معايعة من  الوزير نفسه صيدم من الوصول إلى مكان االحتفال، ومنعت
   .في حفل افتتاح مدرسة تراسنطا بعد ترميمھادخول القدس القديمة والمشاركة 

إذ ما منعت سلطات االحتالل الشھر الماضي إقامة حفل عشاء للصحفيين  وطالت االنتھاكات الصحفيين،
  .ساعة 15المقدسيين في مطعم فيالدلفيا بالمدينة، واعتقلت صاحب المطعم وأغلقته حوالي 

قال إن سلطات االحتالل واصلت االقتحامات اليومية وتطرق التقرير إلى بلدة العيسوية المحاصرة، و
للقرية وسياسة العقاب الجماعي بإغالق مداخل القرية وتنفيذ اعتقاالت لسكانھا وتوزيع إخطارات الھدم 

  .وتنفيذ عمليات ھدم لمنشآت مختلفة

  

  أھلھاحفريات إسرائيل في القدس تصب لخدمة مشروعھم االستعماري لتفريغ المدينة من : السوداني

   PNN- 6/3/2018 - رام هللا
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قال أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم مراد السوداني إن ما تقوم به إسرائيل من 
حفريات تحت وفوق األرض في القدس المحتلة يأتي في إطار تغيير معالم المدينة المقدسة التاريخية 

 .االستعماري االحاللي لتفريغ القدس من أھلھاوالجغرافية وتصب في خدمة المشروع 

أن المطلوب من   الرسمية، صباح اليوم الثالثاء،“ صوت فلسطين ”وأوضح السوداني في حديث إلذاعة 
 .المنظمات الدولية وعلى رأسھا اليونسكو واألمم المتحدة ھو كف يد االحتالل عن تشويه المدينة المقدسة

  

  

 

 
  

  

 

  

  

  

  

 


