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القدس  رسالة
 

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

 

 .القدس: محكمة االحتالل ترفض استئناف قتلة الشھید أبو خضیر •

 . یوماً 21االحتالل یبعد شاباً مقدسیاً عن مكان سكنھ لـ •

القدس: بلدیة االحتالل تخطط لمتنزه یربط موقعین استیطانیین في جبل  •
 .الزیتون

 ."صیدم یطلق من القدس األیام اإلرشادیة لطلبة "اإلنجاز •

 .إصابة فتى بجروح خطیرة برصاص االحتالل في كفر عقب شمال القدس •

 ."بیروت: اعتصام تضامني مع القدس ورفضاً لتقلیصات "األونروا •

 .االحتالل یھدم منزالً في القدس •

 .طفالن من القدس یرویان تفاصیل تعّرضھما للتنكیل خالل اعتقالھما •

 .االحتالل یستدعي حارساً بالمسجد األقصى للتحقیق •

 المؤتمر الوطني الشعبي: القدس تلفظ أنفاسھا األخیرة. •

 كیف أحكم االحتالل سیطرتھ على القدس بالقوانین؟. •

 مسیحیو القدس یرفضون "سالح الضرائب" اإلسرائیلي. •
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  عائلة تكابد قساوة االحتالل والحیاة شرق القدس.57 •

 . ملیون دوالر300قطامي: القدس بحاجة ھذا العام إلى  •

 ."المطران حنا: "القدس مدینة ُغیب عنھا السالم وُسرق منھا العدل •
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 القدس: محكمة االحتالل ترفض استئناف قتلة الشھید أبو خضیر

 
  وفا2018-2-8القدس عاصمة فلسطین 

رفضت محكمة االحتالل العلیا غرب مدینة القدس المحتلة، قبل قلیل، االستئناف الذي قّدمھ المستوطن 
، بعد أكثر من 2014اإلرھابي "یوسف حاییم بن دافید" قاتل الطفل محمد أبو خضیر من حي شعفاط عام 

 عام ونصف على صدور حكم السجن المؤبد بحقھ.

 عاما) من حي شعفاط بمدینة القدس المحتلة، 15یُشار أن الطفل المقدسي محمد حسین سعید أبو خضیر (
 اثناء خروجھ ألداء صالة الفجر في شھر رمضان المبارك، على ید ثالثة 2014 تموز 2قد اختُطف یوم 

مستوطنین عذبوه، وحرقوه حیا، وألقوا بجسده في أحراش قریة دیر یاسین المھجرة غرب القدس، 
ورفضت محكمة االحتالل العلیا التماسا تقدمت بھ عائلة أبو خضیر بھدم منازل اإلرھابیین الیھود الذین 

اختطفوا الشھید، وحرقوه حیا. 

 

  یوماً 21االحتالل یبعد شاباً مقدسیاً عن مكان سكنھ لـ

  وفا2018-2-8القدس عاصمة فلسطین/ القدس 

أفرجت سلطات االحتالل، لیلة أمس، عن الشاب المقدسي لؤي الرجبي من سكان بلدة سلوان جنوب 
 . یوما21المسجد االقصى بشرط اإلبعاد عن مكان سكنھ لمدة 

 . شیكل، وكفالة طرف ثالث700كما تضمنت شروط االفراج عنھ دفع كفالة مالیة بقیمة 

 

 القدس: بلدیة االحتالل تخطط لمتنزه یربط موقعین استیطانیین في جبل الزیتون

  وفا2018-2-8القدس عاصمة فلسطین 

كشفت صحیفة "ھآرتس" الصادرة الیوم الخمیس، عن مخطط إلقامة متنزه في جبل الزیتون المطل على 
 القدس القدیمة، یربط بین موقعین استیطانیین للیھود في داخل الطور بمدینة القدس المحتلة.

وأوضحت أن المتنزه المشار إلیھ سیقام على المنحدرات الغربیة لجبل الزیتون، وبین الحي االستیطاني 
"بیت أوروت"، وبین المستوطنة الجدیدة "بیت ھحوشن". 

وبحسب تقریر نشرتھ الصحیفة، فإن إقامة ھذا المتنزه یقتضي االستیالء على أراضي فلسطینیة خاصة، 
حیث تنوي بلدیة االحتالل في القدس وما تسمى "السلطة لتطویر القدس" العمل على خطة إلقامتھ، ومن 

المقرر في المرحلة القادمة عرض المخطط على اللجنة اللوائیة للتخطیط. 
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وفي السیاق، صادقت اللجنة على مخطط آخر تعمل علیھ بلدیة االحتالل و"السلطة لتطویر القدس"، 
والذي یتضمن إقامة مركز زوار في المقبرة الیھودیة في جبل الزیتون. 

وجاء أن المركز ھو من تخطیط المھندس أریھ رحمیموف، ویقع بالقرب من مستوطنة "معالیھ زیتیم"، 
الذي خطط جزءا كبیرا من المشاریع التي أقامتھا الجمعیة االستیطانیة "إلعاد" في سلوان المجاورة، وھو 

من خطط إلقامة المتنزه. 

وأشارت الصحیفة إلى أنھ بدأت أعمال تطویر في موقع تدعي جمعیة "إلعاد" ملكیتھ في الجانب الثاني من 
البلدة العتیقة، في جبل المكبر، حیث یخطط إلقامة مطعم في المكان، في حین تعمل "سلطة تطویر القدس" 

على إقامة جسر من الحبال یخرج من المطعم وینتھي في جبل صھیون. 

وأكدت جمعیة "عیر عمیم" اإلسرائیلیة أن المخطط یھدف إلى تھوید المنطقة شرق البلدة القدیمة، من 
خالل تعقید حصول العرب على تراخیص بناء، وعدم تقدیم الخدمات البلدیة الكافیة لھم، من جھة، ومن 

 جھة أخرى إقامة مشاریع تھدف أساسا لخدمة االستیطان في المدینة.

 

 "صیدم یطلق من القدس األیام اإلرشادیة لطلبة "اإلنجاز

  وفا2018-2-7القدس عاصمة فلسطین 

أطلق وزیر التربیة والتعلیم العالي صبري صیدم، الیوم األربعاء، األیام اإلرشادیة لطلبة الثانویة العامة 
، بعنوان: "سفراء فلسطین"، في حرم كلیة المجتمع اإلبراھیمیة 2018-2017"اإلنجاز" للعام الدراسي 

 .في القدس؛ بالشراكة مع مؤسسات التعلیم العالي

وعبر صیدم عن اعتزازه وافتخاره بإطالق ھذه األیام من قلب المدینة المقدسة، "وقال: نوجھ رسالة 
للقاصي والداني بأن القدس فلسطینیة عربیة، ونقول إنھ ال شرعیة للتعلیم الذي یحاول االحتالل أن یفرضھ 

عنوة على طلبتنا"، مؤكدا أن وزارة التربیة ستبقى الحصن المنیع والحامي للھویة الوطنیة الفلسطینیة، 
 .وأن المناھج الوطنیة لن تغیر إال لما فیھ مصلحة الطلبة وتطویر التعلیم والنھوض بھ

وخاطب الوزیر الطلبة واصفھم بالجیل الذي سینتصر للتاریخ، مؤكدا أن الشعب الفلسطیني رغم النكبات 
المتتالیة والمعاناة والقھر إال أنھ یثبت انتصاره لعلمھ وأمتھ، "فمنا المعلمة األولى على العالم، والمدرسة 

 .األولى عربیا، والقارئة األولى عربیا، وغیرھا من اإلنجازات التربویة

وفي ختام كلمتھ، قّدم صیدم شكره للعاملین في مدیریة التربیة والتعلیم بالقدس، "القابضین على جمرة 
 .النار في مقاومة محاوالت االحتالل ألسرلة التعلیم وفرض منھاجھ على طلبة القدس

وأشاد عمید الكلیة اإلبراھیمیة بسام الرجبي، بالدور المھم والممیز الذي تؤدیھ وزارة التربیة لدعم التعلیم 
في القدس، والذي یظھر جلیا من خالل تنظیم ھذه األیام اإلرشادیة وغیرھا، مقدما نصائح تربویة للطلبة 
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فیما یتعلق باختیار التخصصات التي یلتحقون بھا، الفتا نظرھم إلى أھمیة التوجھ نحو التعلیم المھني 
 .والتقني

 طالب 1500وقام الوزیر والوفد المرافق لھ بجولة في المعرض اإلرشادي، والذي زاره ما یقارب 
 .وطالبة من مدارس القدس الحكومیة والخاصة

وشارك في إطالق األیام اإلرشادیة؛ مدیر عام اإلرشاد والتربیة الخاصة محمد حواش، ومدیر التربیة 
والتعلیم العالي في القدس سمیر جبریل، ونائبھ عبد السالم أبو رمیلة، ومدیرو المدارس والمرشدون 

 .والمرشدات وطلبة "اإلنجاز، وممثلون عن مؤسسات التعلیم العالي

وتھدف ھذه األیام إلى تقدیم اإلرشاد لطلبة الثانویة العامة، وتعریفھم بمؤسسات التعلیم العالي 
والتخصصات التي تطرحھا. 

 .یشار إلى أنھ سیتم تنظیم عشرة أیام إرشادیة لھذا العام الدراسي موزعة على الجامعات الفلسطینیة

 

 إصابة فتى بجروح خطیرة برصاص االحتالل في كفر عقب شمال القدس

  وفا2018-2-7القدس عاصمة فلسطین 

 عاما)، مساء الیوم األربعاء، بجروح خطیرة برصاص قوات االحتالل اإلسرائیلي، في 16أصیب فتى (
 كفر عقب شمال القدس.

وقالت مصادر في الھالل األحمر الفلسطیني، إن الفتى أصیب برصاص قوات االحتالل خالل مواجھات 
في منطقة كفر عقب قرب مستوطنة "كخاف یعقوب". 

وأضافت المصادر ذاتھا ان الفتى اصیب بالرصاص الحي في منطقة الوجھ والصدر والفخذ، وان حالتھ 
 حرجة، ونقل إلى مجمع فلسطین الطبي في رام هللا لتلقي العالج.

 

 "بیروت: اعتصام تضامني مع القدس ورفضاً لتقلیصات "األونروا

  وفا2018-2-7القدس عاصمة فلسطین/ بیروت 

نظمت اللجنة الشعبیة والفصائل الفلسطینیة في مخیم الرشیدیة، الیوم األربعاء، اعتصاماً تضامنیاً مع 
 القدس، ورفضاً لتقلیص خدمات وكالة غوث وتشغیل الالجئین الفلسطینیین "األونروا".

وأكد عضو اللجنة الشعبیة یاسر ھجاج، أن شعبنا الذي یخوض أشرس معارك النضال في مواجھة المحتل 
لن یرضى بفلسطین دون القدس عاصمتنا األبدیة. 
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وشدد على ضرورة استمرار خدمات األونروا وتحسینھا ودعم وموازنتھا، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل 
 .مسؤولیاتھ في تمویل الوكالة، محذراً من المساس بخدمات الالجئین أو حقوق الموظفین

وفي شمال لبنان، نظمت الفصائل الفلسطینیة واللجان الشعبیة اعتصاماً حاشداً امام مقر األونروا دعماً 
 .لمدینة القدس وصمود ابناء شعبنا ورفضاً للمساس بالخدمات التي تقدمھا وكالة االونروا

وأكد المشاركون أھمیة توفیر حیاة كریمة لالجئین الفلسطینیین الى حین عودتھم الى دیارھم، رافضین 
 المساس بأي من حقوقھم.

 

 االحتالل یھدم منزالً في القدس

  وفا2018-2-7القدس عاصمة فلسطین 

ھدمت جرافات تابعة لبلدیة االحتالل في القدس، الیوم األربعاء، منزالً یعود لعائلة النعیمي المقدسیة بحي 
 .وادي یاصول ببلدة سلوان جنوب المسجد االقصى، بحجة البناء دون ترخیص

في سیاق مشابھ، أزالت سلطات االحتالل، "حافلة" تعود للمواطن مازن الشویكي كان یستخدمھا كبدیل 
 .لمنزلھ، الذي ھدمھ االحتالل في حي بیت حنینا شمال القدس المحتلة

 

 طفالن من القدس یرویان تفاصیل تعّرضھما للتنكیل خالل اعتقالھما

  وفا2018-2-7القدس عاصمة فلسطین/رام هللا 

أفاد األسیران القاصران أسامة زكریا علیان وخضر شوكت الشیخ بتعّرضھما للتّنكیل بھما واالعتداء 
 .علیھما بالّضرب خالل عملیة اعتقالھما

جاء ذلك عقب زیارة محامي نادي األسیر لھما في معتقل "عوفر"، وأوضح نادي األسیر الفلسطیني،  
 عاماً )، من بلدة العیزریة تعّرض للّضرب المبرح بواسطة 15الیوم األربعاء، بأن المعتقل خضر الشیخ (

 كانون الثاني/ ینایر 12أعقاب المسّدسات على أیدي المستعربین الذین ھاجموه واعتقلوه بتاریخ 
 .المنصرم، الفتاً إلى أنھ أصیب برضوض في جمیع أنحاء جسده

 عاماً )، من بلدة عناتا، إلى أن قّوات االحتالل اقتحمت منزلھ فجر 17فیما أشار المعتقل أسامة علیان (
التاسع من كانون الثاني/ ینایر المنصرم وقامت بتكبیلھ وشقیقھ، وانھالت علیھ بالّضرب المبرح باألیدي 

واألرجل أمام عائلتھ لمّدة عشر دقائق، وأجبروه على المشي لمسافة طویلة وھو مكبّل األیدي ومعصوب 
العینین، واحتجزوه في معسكر "عناتوت" حتّى الّصباح، وبیّن المعتقل علیان بأنّھ تعّرض خالل التحقیق 

 .معھ لضغط نفسي وتھدید بأنھ "سیتعفّن في الزنازین" النتزاع االعترافات منھ
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 االحتالل یستدعي حارساً بالمسجد األقصى للتحقیق

ا  وف2018-2-8القدس 

استدعت شرطة االحتالل، الیوم الخمیس، حارس المسجد األقصى محمد الصالحي، للتحقیق معھ في وقت 
 .الحق من صباح الیوم، بمركز اعتقال وتحقیق "القشلة" في باب الخلیل بالقدس القدیمة

یُشار إلى أن االحتالل صّعد مالحقاتھ للعاملین في المسجد االقصى المبارك في اآلونة األخیرة، كان 
أبرزھا اقتحام لجنة إعمار المسجد األسبوع الماضي ومنع الموظفین من العمل بصیانة وترمیم المسجد 

 .عدة أیام تحت طائلة االعتقال والمالحقة

 

المؤتمر الوطني الشعبي: القدس تلفظ أنفاسھا األخیرة 

 7/2/2018معا- القدس- 

أصدر المؤتمر الوطني الشعبي للقدس بیانا حول األحداث المتواترة في مدینة القدس والسیاسات التي 
ینتھجھا االحتالل ضمن سلسلة مخططاتھ المتواصلة لحسم وضعھا وإخراجھا من أي إتفاقیة دولیة 

بخصوص القضیة الفلسطینیة، كذلك تداعیات قرار ترامب المجحف بحق القدس وفلسطین والذي جاء 
بمثابة دعم وضوء أخضر لإلحتالل لكي یمعن في نھجھ ومخططاتھ اإلستعماریة المرفوضة جملة 

 .وتفصیال من قبل القانون الدولي

األمین العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بالل النتشة قال" المقدسي الیوم یواجھ ظلم وصلف 
االحتالل وغطرستھ في كل لحظة، من قتل وحصار واعتقال وھدم للمنازل وتھدید ووعید، ما یحتم على 
الدول العربیة والمجتمع الدولي توفیر متطلباتھ األساسیة وحمایتھ من اإلحتالل وفقا للشرعیة واإلتفاقیات 

الدولیة"، مشیراً بأن الظروف الحیاتیة والمعیشیة والوضع اإلقتصادي وحال القطاع السیاحي في ترد 
مستمر بفعل سیاسة وخطط اإلحتالل بحق سكان المدینة، یضاف إلى كل كذلك تطویقھا بالحواجز وجدار 

الضم والتوسع واغراقھا بالمستوطنات التي رفضھا العالم، مناشداً أحرار العالم للوقوف في وجھ الظلم 
 .ونصرة القدس وأھلھا ومقدساتھا وھي تلفظ أنفاسھا األخیرة

واستنكر المؤتمر في البیان جملة االعتداءات االسرائیلیة على المقدسیین التي تخطت كل المواثیق 
واألعراف الدولیة، وذلك من منع ترمیم وصیانة المسجد األقصى ومحاولة فرض الضرائب على الكنائس 
وحملة االعتقاالت الیومیة العشوائیة التي طالت قرابة خمسمئة مقدسي منذ قرار ترامب المشؤوم إلى قمع 

اإلحتجاجات السلمیة وحصار مداخل األحیاء العربیة، كذلك إغالق المؤسسات الوطنیة الحیویة بالمدینة 
وتمدید إغالق مؤسسات أخرى، یترافق مع كل ذلك تفتیش للمارة بطرق مھینة وعربدة في األسواق 

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


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

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

 

 

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation 

Organization 
 Palestinian National Commission  

For  
Education, Culture & Science 

 2018 فبرایر   8التاریخ :  الخمیس   

   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 
 

القدیمة وإقتحامات یومیة للمنازل واألحیاء، كل ذلك بھدف فرض واقع للتضییق على المقدسیین 
وتھجیرھم وتقلیص وجودھم لتغلیب أعداد الصھاینة علیھم، األمر الذي یتطلب دعما ووقفة عربیة 

 .وإسالمیة وعالمیة جادة أكثر من أي وقت مضى

 

كیف أحكم االحتالل سیطرتھ على القدس بالقوانین؟ 

 8/2/2018- عدنان أبو عامرالجزیرة- 

بینما تزداد التسریبات السیاسیة حول صفقة القرن الموعودة، وما تتضمنھ بشأن اقتطاع بعض أجزاء 
مدینة القدس المحتلة لمنحھا للفلسطینیین إلقامة عاصمتھم علیھا، نشر المعھد األورشلیمي للشؤون العامة 

، والتي 2018 و1967ورقة بحثیة استعرضت سلسلة القوانین التي أقرھا الكنیست اإلسرائیلي بین عامي 
أرید منھا إحكام السیطرة اإلسرائیلیة على المدینة المقدسة، وعدم تسھیل اقتطاع أي من أجزائھا 

 للفلسطینیین.

وقال المعھد الذي یدیره الوكیل السابق لوزارة الخارجیة اإلسرائیلیة دوري غولد ویكتب بھ كبار 
المسؤولین والجنراالت اإلسرائیلیین، إن آخر القوانین الخاصة بالقدس صدر قبل أیام، ویحظر نقل أي 

قطعة من المساحة الجغرافیة للمدینة المقدسة إلى ما وصفھا بجھة أجنبیة. وقد حاز ھذا القانون على أغلبیة 
ثمانین عضوا في الكنیست، وأقر في الوقت ذاتھ إعادة تأكید أن القدس عاصمة إسرائیل الموحدة، بھدف 

منع تقسیمھا في المستقبل. 

وأوضح معد الورقة الخبیر اإلسرائیلي بشؤون القدس نداف شرغاي أن مسیرة القوانین اإلسرائیلیة 
 أعلن الكنیست أنھا عاصمة إسرائیل 1980 بشأن توسیع المدینة، وفي 1967الخاصة بالقدس بدأت عام 

 شھد إقرار الكنیست حدود المدینة، ومنع نقل أي من أجزائھا إلى 2000دون ذكر حدودھا، لكن عام 
طرف أجنبي أو سلطة غریبة. 

  حظر التنازل
 أقر الكنیست قانونا یحظر التنازل عن أي من أجزاء دولة إسرائیل، دون إجراء استفتاء 2014وفي 

شعبي، بما في ذلك القدس والجوالن. 

 الذي رفض نقل أي من مساحة القدس إلى أي جھة 2018وجاء القانون األخیر في ینایر/كانون الثاني 
أجنبیة. 

وأضاف شرغاي أن النظرة العامة لھذه القوانین تعني في النھایة وضع صعوبات جمة على طرح أي 
خطة سیاسیة قد یتقدم بھا رؤساء الحكومات اإلسرائیلیة في المستقبل، كما فعل في السابق إیھود باراك في 

 .2008 و2000كامب دیفد وإیھود أولمرت في أنابولیس بین عامي 

وتحدثت الورقة البحثیة عن خمس مراحل مركزیة في سلسلة القوانین الخاصة بالقدس، بدأت أوالھا عام 
 بناء على طلب وزیر القضاء آنذاك یعقوب شمشون شافیرا بعد أسابیع قلیلة من السیطرة علیھا 1967
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 28خالل حرب األیام الستة. وطرح القانون آنذاك أن مساحة القدس بلغت سبعین كیلومترا مربعا، ضمت 
 قریة وبلدة، لكن الكنیست آنذاك امتنع عن الحدیث عما أسماه "ضم" أراضي المدینة إلى إسرائیل.

 تأتي المرحلة الثانیة من قوانین القدس عقب مباحثات كامب دیفد التي انطلقت 1980في العام 
. وقد كانت القدس ضمن مداوالت الطرفین، حیث تم اإلعالن عن القانون 1978بین مصر وإسرائیل عام 

. 15 عضو كنیست مقابل 69 بأغلبیة 1980األساسي بأن القدس عاصمة إسرائیل في یولیو/تموز 

ونص القانون على أن القدس الكاملة والموحدة ھي عاصمة إسرائیل، على أن تشمل مقرات رئیس الدولة، 
والكنیست، والحكومة، والمحكمة العلیا. وطالبت عضوة الكنیست آنذاك غیئوال كوھین بسن قانون للدفاع 

 لن تمس بأذى. 1967عن حدود القدس، والتأكید على أن ھذه الحدود التي تم ترسیمھا عقب حرب 

، أدخل الكنیست تعدیلین ھامین على قانون القدس، األول یتعلق بذكر حدود المدینة بعد 2000في العام 
تأخیر دام عشرین عاما، والثاني یرفض نقل أي ملكیة من مساحتھا إلى جھة أجنبیة، بما یشمل عدم نقل 

أي صالحیات إداریة أو بلدیة خاصة بالمدینة إلى أي طرف غیر إسرائیلي، سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، 
واإلبقاء علیھا حصریة لدولة إسرائیل وبلدیة القدس اإلسرائیلیة. 

 بال حدود
 شھد إصدار قانون االستفتاء الشعبي، الذي یضع بدیلْین ألي قرار خاص 2014وأشارت الورقة أن العام 

بالقدس تتخذه الحكومة اإلسرائیلیة في أي اتفاق سیاسي، بما قد یشمل التنازل عن أي أراض سیادیة في 
، والحصول على أغلبیة إسرائیلیة 120 عضو كنیست من أصل 61إسرائیل: األول تحصیل أغلبیة عدد 

 عضو كنیست دون الحاجة إلى استفتاء شعبي. 80في االستفتاء الشعبي، والثاني الحصول على أغلبیة 

وللعلم فإن ھذا القانون لم یتحدث البتة عن أي حدود جغرافیة دقیقة خاصة بالقدس، لكن من الواضح أن 
مداوالت الكنیست تحدثت عن المناطق التي تم ضمھا إلى إسرائیل بعد حرب األیام الستة. 

، أدخل الكنیست تعدیالت إضافیة على القانون األساسي للقدس، تقضي بمنع نقل أي 2018في عام 
 عضو كنیست، وتضع صعوبات جمة 80صالحیات بلدیة خاصة بالقدس إلى أي جھة أجنبیة إال بتوفر 
على إجراء أي تغییر طبوغرافي في حدود المدینة المقدسة. 

وتخلص الورقة إلى أن ھذه المراحل التشریعیة الخمس شكلت مسارا تدریجیا لتحویل القدس عاصمة 
أبدیة إلسرائیل، وقیدت من محاوالت أي حكومة إسرائیلیة قادمة لنقل أي من أجزائھا، أو إجراء أي تغییر 
في حدودھا، أو اقتطاع أي من مساحتھا، ولو كان قلیال، في إشارة واضحة إلى الحراك السیاسي الحاصل 

 في المنطقة، الذي قد یتضمن منح الفلسطینیین مساحة ما في القدس.

 

مسیحیو القدس یرفضون "سالح الضرائب" اإلسرائیلي 

 7/2/2018الجزیرة- 
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إنھم شكلوا لجنة قانونیة للرد على قرار بلدیة االحتالل اإلسرائیلي  القدس قال رجال دین مسیحیون في
   .فرض ضرائب على كنائس المدینة وعلى المؤسسات التابعة لھا بأثر رجعي

 
  .وناشد رجال الدین القیادتین األردنیة والفلسطینیة التوجھ إلى محكمة الجنایات الدولیة لوقف ھذا القرار

 
الفلسطینیة ھذا اإلجراء "عدوانا جدیدا على الكنائس  حكومة الوفاق الوطني من جانبھ، اعتبر متحدث باسم

، مؤكدا أن تبریرات االحتالل اإلسرائیلي في ھذا "األمم المتحدة األكثر قداسة في العالم، وعلى مباني
  .على مواصلة خططھا لتھوید و"أسرلة" القدس المحتلة الشأن تدل على إصرارإسرائیل

 
معفاة من الضرائب منذ العھد العثماني كما ھو الحال مع  فلسطین یذكر أن كل الكنائس المسیحیة في

 .نكبة فلسطین مؤسسات األمم المتحدة منذ

قبل نحو شھرین باالعتراف بالقدس عاصمة  دونالد ترمب لكن القرار الذي اتخذه الرئیس األمیركي
إلسرائیل شجع بلدیة االحتالل على ما یبدو على أن تتنصل من االتفاقیات الدولیة التاریخیة وتقرر 
 190فرض ضریبة أمالك على الكنائس ومباني مؤسسات األمم المتحدة بأثر رجعي لجبایة ما یزید على 

  .ملیون دوالر

 

 عائلة تكابد قساوة االحتالل والحیاة شرق القدس 57

 7/2/2018الجزیرة- 

وتزید سلطات  القدس،  فلسطینیة تنحدر من عشیرة الجھالین في تجمع جبل البابا البدوي شرقي57تعیش 
االحتالل من قسوة الحیاة البدائیة التي یعیشونھا في ظل االنتھاكات الیومیة واإلجراءات التعسفیة الرامیة 

 .لترحیلھم

وفي جولة لـ صفحة القدس في التجمع عبر البث المباشر على صفحتھا في فیسبوك، قال رئیس لجنة 
خدمات التجمع عطا هللا مزارعة إن قوات االحتالل تقتحم التجمع بشكل شبھ یومي لھدم المنشآت أو تسلیم 

 إخطارات بالھدم أو قرارات من المحكمة تفید بمنع توسع السكان أو رعي مواشیھم بالمناطق المحیطة.

ویشكل تجمع جبل البابا عائقا أمام ربط مستوطنة معالیھ أدومیم بالقدس، األمر الذي یزید من حدة الھجمة 
علیھ وتجاه السكان والمنشآت. 

 عاما) من أكبر رجال التجمع سنا، ویقول إنھ بات یتمنى الموت فقط بعد 85ویعتبر سلمان الجھالین (
حرمان أبناء العشیرة من كافة مظاھر الحیاة البدویة وحصرھم ومواشیھم في مساحات ضیقة تصعب 

علیھم الحیاة. 
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ویضطر طلبة المدارس من أبناء التجمع للذھاب لمقاعد الدراسة مشیا على األقدام لمسافة ثالثة 
كیلومترات على األقل یومیا، ویضطر ھؤالء للتغیب عن الدوام المدرسي في الظروف الجویة الصعبة، 

 ویكون مصیر معظمھم التسرب من المدارس.

 

  ملیون دوالر300قطامي: القدس بحاجة ھذا العام إلى 
 

 7/2/2018الحیاة الجدیدة- ابراھیم ابو كامش- 

 300أعلن مستشار رئیس الوزراء لشؤون الصنادیق العربیة واالسالمیة د. ناصر قطامي عن الحاجة إلى 
 إلجراء ما وصفھ ببعض التدخالت الجراحیة في موضوع االستفادة من الفرص 2018ملیون دوالر لعام 

المتاحة في القدس المحتلة سواء التراخیص الممنوحة او ترمیم او بناء مدارس او بناء مستشفیات او دعم 
المؤسسات منوھا إلى ان الكرة في ملعب العرب والمسلمین. 

وقال في لقاء خاص بـ "الحیاة الجدیدة": "اذا تحدثنا عن قیمة االحتیاج للقدس المحتلة للخمس سنوات 
 ملیار دوالر، مطلوب تأمینھا فورا وعاجال من اجل بناء تدخالت حقیقیة تسھم في 2القادمة فانھ یفوق عن 

الحفاظ على الوجود العربي والمسلم والمسیحي في القدس المحتلة. 

لكن قطامي "یأسف الن حجم االستعداد العربي واالسالمي لدعم القدس وصمود اھلنا فیھا لم یرتق حتى 
بعد القرار االخیر للرئیس االمیركي إلى مستوى التحدیات". 

وفي حین یؤكد قطامي ان لالسرائیلیین مخططا واضح المعالم یھدف الى تھوید المدینة وطرد سكانھا، 
فانھ بالمقابل یفتقد الفلسطینیون لمخطط او استراتیجیة متكاملة لمواجھة المخطط العدواني التھویدي 

االسرائیلي، لكنھ اشار الى ان ھنالك محاوالت ودعما تم ضخھ من العرب، لكن سمتھ الرئیسیة انھ مشتت 
وال یأتي ضمن رؤیة، وافضل ما یمكن وصفھ بھ، انھ جرعات تصبیریة ولیس مخططا یھدف فعلیا الى 

افشال المخطط االسرائیلي عبر توفیر الموارد المالیة الالزمة. 

مقارنة بین موازنات التھوید االسرائیلي والدعم الفلسطیني العربي 

وبالمقارنة ما بین ما یرصده االسرائیلیون لتھوید القدس المحتلة وبین ما یرصده الفلسطینیون والعرب قال 
قطامي: "ترصد بلدیة االحتالل موازنة سنویة بقیمة ملیار شیقل، غیر تلك الموازنات التي یرصدونھا 
 150لدعم االستیطان وتھوید المدینة المقدسة المحتلة، بینما ترصد وزارة شؤون القدس في احسن حاالتھا 

ملیون شیقل بحكم ضعف قدرات موازنة الحكومة، وفوق كل ذلك فإن ھذا المبلغ ال یصل لخزینة 
الوزارة، لكن من خالل الداعمین العرب والمسلمین فانھ تتم تغطیة باقي االحتیاجات اال ان ھذا الدعم ال 

یرتقي لالحتیاج الحقیقي. 

ازمات اھلنا في القدس المحتلة 

وقال قطامي: "لدینا ازمات عدة یعاني منھا اھلنا في القدس المحتلة بفعل السیاسات االسرائیلیة، على 
رأسھا عدم مقدرة الكثیر من االزواج الشابة او حتى العائالت على تأمین مأوى لھم، ما یدفع الكثیرین 
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منھم للھجرة خارج سور البلدة القدیمة، ویصب ذلك في جوھر المخطط االسرائیلي الذي یھدف الى طرد 
الفلسطینیین خارج السور، حیث یلجأ االسرائیلیون لتحفیز السكان الفلسطینیین من خالل طمأنتھم بعدم 
فقدانھم الھویة او الخدمات المقدمة لھم عند انتقالھم للسكن الى مدن الضفة، بھدف اخراجھم من داخل 

المدینة المقدسة". 

غیاب رؤیة وخطة طنیة   

وانتقد قطامي، المرحلة السابقة حینما قال: "في السابق كان ھناك غیاب لرؤیة واحدة وموحدة، كان ھناك 
جھد فلسطیني متناثر، كلھ یتسابق لجذب ھذا الدعم، والیوم من خالل القرارات االخیرة ، تم توحید القناة 

وتم ربط كافة المؤسسات المتدخلة من خالل الصنادیق العربیة االسالمیة لتكون ھي عنوان المخاطبة مع 
ھذه المؤسسات". 

صیاغة استراتیجیة موحدة الدارة الدعم المقدم من الدول العربیة واالسالمیة 

واشار قطامي، الى انھم كصنادیق عربیة واسالمیة اجتھدوا في الفترة االخیرة من خالل التنسیق مع 
العدید من المؤسسات العاملة داخل القدس والمرجعیات لصیاغة استراتیجیة موحدة الدارة الدعم المقدم 

من الدول العربیة واالسالمیة وتحدید االحتیاج الفعلي، وقال: "نجحنا في صیاغة استراتیجیة متكاملة 
وتحدیدا في موضوع قطاع االسكان والترمیم وتم اعتمادھا من قبل الحكومة وارسلت طیتھا للبنك 

االسالمي للتنمیة، حیث یتطلب توفیر موارد مالیة ضخمة من اجل البدء بتنفیذھا". 

الجزء االكبر لتغطیة مشاریع البلدة القدیمة ومنطقة سلوان 

 ملیون دوالر سیرصد لالسكان 300واوضح قطامي، ان جزءا كبیرا من المبلغ المراد توفیره والمقدر بـ 
والترمیم، وقال: "ومن خالل قراءة سریعة ناتجة عن دراسة متعمقة عن واقع القدس، فان الجزء االكبر 

المستھدف، یتمثل بالبلدة القدیمة ومنطقة سلوان او ما یسمى حسب المصطلح االسرائیلي "الحوض 
المقدس" حیث تركز فلسفة المشروع االسرائیلي على تھوید ھذا المكان، وممارسة ضغوطات كبیرة على 
الساكنین الفلسطینیین فیھ، وبالتالي نجد جزءا كبیرا من المباني داخل سلوان نتاج الحفریات تحت االقصى 
تصدعت واصبحت غیر صالحة للسكان، باإلضافة إلى استھداف البلدة القدیمة كونھا تتعرض لمضایقات 

كبیرة وخاصة في موضوع فرض الضرائب المرتفعة على أصحاب المحالت. 

تدخالت تعین األسر المقدسیة 

ویرى قطامي ان المطلوب حالیا القیام بتدخالت تعین االسر المقدسیة على تحمل مرارة الواقع المفروض 
علیھم وتعزز من قدرتھم على الصمود، ولذلك قال: "ان القطاعات التي نركز علیھا بالدرجة االولى ھي 

االسكان والترمیم والتمكین االقتصادي، النھ ال قیمة الي تدخالت اخرى ان لم ننجح في تثبیت االھل 
والمواطنین ھناك على الصمود داخل السور، منوھا إلى ان نسبة الفقر في القدس المحتلة تصل إلى نحو  

%. 70% بینما تزید نسبة البطالة عن 80

اولویات الصنادیق العربیة واالسالمیة 
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وعن اولویات الصنادیق العربیة واالسالمیة قال قطامي: "اولویتنا الیوم في القدس، وان كان االستھداف 
االسرائیلي ال یستثني اي جزء من وطننا، بمعنى حجم الھجمة على البلدة القدیمة في الخلیل ال یقل ضراوة 
عن حجمھا في القدس، وكذلك األمر بالنسبة للمناطق المصنفة "ج"، واشكالیة قطاع غزة واعادة االعمار 

وانعاش الحیاة ھناك، نحن من خالل االموال التي یتم حشدھا في الصنادیق العربیة واالسالمیة سنویا، 
نذھب باتجاه تغطیة احتیاجات الوطن ككل". 

% اجمالي الدعم الذي توفره الصنادیق العربیة واالسالمیة، 25ونوه إلى أن القدس تستحوذ على نحو 
 ملیون دوالر المطلوبة حالیا ستخصص للقدس فقط، وھي تدخل 300ولكن بشكل استثنائي فان الـ 

جراحي یھدف إلى تعزیز قدرة الناس على الصمود والبقاء. 

 ملیون دوالر سنویا تدخل للصنادیق وھذه القیمة یتم صرفھا بادارة 100وأضاف "نتحدث عن ما یقارب 
فنیة من قبل البنك االسالمي وبالتعاون معنا كحكومة وتمثیلھا في ھذه الصنادیق وھي تقدم على شكل 
مشاریع موزعة على قطاعات مختلفة "بنیة تحتیة، وتعلیم، وتمكین اقتصادي وصحة"، حصة القدس 

% لمعالجة االحتیاجات الرئیسیة والطارئة". 25المحتلة منھا 

واشار قطامي، الى ما یتم تحصیلھ من مجمل التعھدات ال یزید عن الثلث ویعزى ھذا الى عدم القدرة 
 دول خلیجیة، باالضافة الى الجزائر التي لدیھا 4 او 3المالیة لبعض الدول، لذلك نجد الدعم یتركز على 

التزام مبدئي في تسدید مساھماتھا. 

ویرى قطامي، ان حجم االحتیاج یزداد سنویا بفعل ممارسات االحتالل التي تسعى الى تھوید ھذه المناطق 
واخراج ساكنیھا منھا. 

قریبا مكتب في رام هللا خاص بالبنك االسالمي للتنمیة للضفة وغزة 

واكد قطامي على مطالبة رئیس الوزراء د. رامي الحمد هللا في مراسالت رسمیة من البنك االسالمي 
للتنمیة النشاء مكتب خاص بالبنك االسالمي للتنمیة في الضفة وغزة، "الن حجم العملیات والمشاریع التي 

یدیرھا ھذا البنك كبیرة، وبالتالي االكتفاء ببعض المستشارین ھنا وھناك ال یفي بالغرض، لذلك تمت 
المطالبة من البنك االسالمي لینشئ مكتبا لھ ویتم تعیین طواقمھ حتى تدیر ھذه العملیات، ما سیكون لھ اثر 

كبیر ایجابي على ادارة المشاریع وعلى حشد موارد مالیة جدیدة. 

وتوقع قطامي انشاء المكتب الدائم لبنك التنمیة االسالمي في رام هللا حسب رد رئیس البنك الذي وصل 
 شھور في احسن الحاالت االیجابیة وذلك بعد اتمامھم عملیة مراجعة 6مؤخرا لرئیس الوزراء خالل 

الھیكلیات. 

 ملیارات دوالر سنویا 5ونوه إلى أنھ عند اتفاق اوسلو تعھد المجتمع الدولي بدعم السلطة الوطنیة بنحو 
 ملیون دوالر سنویا، مرجعا ذلك إلى ثالثة أسباب: األول یتعلق  بتغیر 650لكنھ تراجع حالیا إلى ما دون 

االولویات منذ توقیع االتفاق لدى العدید من الدول وقدرتھا على استمرار على الدعم، وثانیا  ظھور 
احتیاجات جدیدة على مستوى المنطقة منذ أحداث ما یسمى الربیع العربي  والثالث ھو ممارسة االبتزاز 

السیاسي على شعبنا وقیادتھ. 
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ولفت إلى أن الحكومة الفلسطینیة وضعت خططا بدیلة عن المساعدات الدولیة بتوسیع دائرة االعتماد على 
االیرادات المحلیة بھدف عدم الرضوخ لالبتزاز السیاسي. واضاف "یكفي ان الزعیم الوحید الذي یقول 

لالمیركان (ال) ھو الرئیس محمود عباس "ابو مازن" دون االلتفات لتأثیر الدعم او المال السیاسي 
الموجھ، بالرغم من النصائح الكثیرة التي تلقاھا من اشقاء عرب ومسلمین حثوه فیھا على تغییر لغتھ 

وعدم االستمرار في التحدي، اال انھ فعلیا مستمر على التحدي، واعتقد انھ ال یمكن للقیادة الفلسطینیة ان 
 تخضع لھذا االبتزاز".

 

 "المطران حنا: "القدس مدینة ُغیب عنھا السالم وُسرق منھا العدل
 

 7/2/2018القدس أون الین- 

ان اعالن الرئیس االمریكي حول  عطا هللا حنا قال رئیس اساقفة سبسطیة للروم االرثوذكس المطران
القدس اتى تتویجا لمؤامرات ومخططات خبیثة تتعرض لھا مدینتنا المستھدفة الیوم أكثر من أي وقت 

 . مضى

وأضاف، في تصریح صحفي الیوم: نتمنى من وسائل اإلعالم التي تأتي إلینا لزیارة ارضنا المقدسة بأن 
تنقل الحقائق كما ھي بعیدا عن التزویر والتأویل والتضلیل لتصل الصورة الحقیقیة لما یحدث في أرضنا 

 .المقدسة الى سائر أرجاء العالم

وتابع: إن شعبنا الفلسطیني تعرض لنكبات ونكسات ومظالم ال عد لھا وال حصر ولألسف الشدید فإننا 
نرى أمریكا وحلفاءھا یغضون الطرف عما یحدث في أرضنا المقدسة، إنھم یتشدقون بالحدیث عن 

الدیمقراطیات والحریات وحقوق اإلنسان ولكن كل ھذا یتوقف عندما یدور الحدیث عن فلسطین وشعبھا 
 .المظلوم وقضیتنا الوطنیة العادلة

وقال المطران حنا: أطفالنا وشبابنا وشاباتنا مستھدفون ومنھم من أصبح شھیدا ومنھم من أصبح أسیرا 
وشعبنا الفلسطیني یعیش في ظل أوضاع مأساویة فاألسوار العنصریة تحیط بنا والفلسطینیون ال یتمتعون 

فإنھا تتعرض لحصار ادى الى كثیر من الكوارث االنسانیة، إن  غزة بحریة التنقل من مكان إلى مكان، أما
غزة تستغیث وتناشد أصحاب الضمائر الحیة بأن یلتفتوا الیھا فھناك مجاعة وأوبئة وأمراض ومآس 

إنسانیة وغزة تعتبر أكبر سجن في العالم حیث یعیش أكثر من ملیوني شخص في ظل ظروف أسوء بكثیر 
 .من العالم الثالث
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