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  القدس رسالة
 

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

 

 "تطالب بتنفيذ قرار قطع العالقات مع الدول التي تعترف "البرلمانات العربية
 .بالقدس عاصمة إلسرائيل

  في القدساالحتالل يمنع تنظيم حفل لتكريم معلمين متقاعدين بحضور صيدم. 

 مسيرة حاشدة في جنين وفاء للشھداء الثالثة والقدس. 

  ًبإعالن ترمب مسيرة في بلعين وفاء للقدس وتنديدا. 

  50أكثر من  ً  .يؤدون صالة الجمعة في رحاب المسجد األقصى ألفا

 مجموعات يھودية تستأنف اقتحاماتھا للمسجد األقصى. 

 الظروف التي تمر بھا القدس صعبة للغاية: عيسى. 

 ستبقى مدينة القدس عاصمتنا: المطران حنا. 

 دعوات من الدار البيضاء لمواجھة تھويد القدس.  

 "عمل فني يستنھض الھمم" القدس توحدنا.  

 تأسيس مركز أبحاث حول القدس في تركيا.. ألول مرة. 
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اصمة تطالب بتنفيذ قرار قطع العالقات مع الدول التي تعترف بالقدس ع"البرلمانات العربية"

  إلسرائيل
  

 أكدت دعمھا للقيادة الفلسطينية في مواجھة الضغوط األميركية واإلسرائيلية  -

  وفا 2018-2-10القاھرة / فلسطين القدس عاصمة 

طالب رؤساء المجالس والبرلمانات العربية بقطع جميع العالقات مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة 
ب وقوف جامعة الدول العربية بحزم أمام بعض الدول التي إلسرائيل، أو تنقل سفارتھا إليھا، ووجو

خالفت قرارات الشرعية الدولية بعدم تصويتھا لصالح قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الخاص بالقدس 
 .21/12/2017بتاريخ 

بت، وأكد رؤساء البرلمانات العربية في ختام مؤتمرھم السنوي الثالث الذي عقد في القاھرة، اليوم الس
برئاسة رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، الطلب من القمة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية على 

، بشأن 1980مستوى الرؤساء التي ستعقد في السعودية في آذار المقبل تنفيذا لقرار مؤتمر قمة عّمان عام 
الذي أعيد تأكيده في عدد آخر من قطع جميع العالقات مع الدول التي تعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل، و

  ).2000، والقاھرة عام 1990عام  بغداد(القمم العربية، 

وشدد رؤساء البرلمانات العربية في بيانھم الختامي الذي صدر عن المؤتمر، على دعم ومساندة القيادة 
أن القدس، والمؤسسات الفلسطينية وما اتخذته سياسات وقرارات لمواجھة قرار اإلدارة األميركية بش

للحفاظ على عروبتھا كونھا العاصمة األبدية لدولة فلسطين، وتقديم الدعم الالزم لھا في توجھاتھا على 
  .كافة المستويات من خالل شبكة أمان مالية وسياسية عربية

وبحث رؤساء البرلمانات العربية خالل مؤتمرھم الذي شارك فيه وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة 
سر المجلس محمد صبيح، وعضو المجلس عمر حمايل، وشارك في الجلسة االفتتاحية للمؤتمر أمين 

التي تتعرض لھا مدينة القدس  كذلك سفير دولة فلسطين في القاھرة ذياب اللوح، التطورات الخطيرة
عاصمة  واألراضي العربية المحتلة، والتداعيات المترتبة على قرار اإلدارة األميركية االعتراف بالقدس

  .، ونقل السفارة األميركية إليھا)إسرائيل(للقوة القائمة باالحتالل 

جملة  القدس بشأن ترمب القاطع لقرار الرئيس األميركي دونالد وأكد رؤساء البرلمانات العربية الرفض
الدولية، واعتباره  الشرعية قرارات مع وتفصيال، وما يترتب عليه من سياسات وإجراءات تتعارض

ومخالفا للقانون الدولي، يستوجب العمل على إسقاطه، واعتبار اإلدارة األميركية بعد ھذا القرار  الغيا
لعملية السالم، بعد أن واجه ھذا القرار رفضا وإجماعا دوليا، يفرض  ألھليتھا كراع ووسيط الجائر فاقدة

  .عليھا مراجعة قرارھا، والعودة إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة

البيان رفض ومواجھة سياسة اإلدارة األميركية الھادفة لطرح مشاريع أو أفكار تتعلق بالقضية  كما أكد
الفلسطينية خارجة على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وسعيھا لفرض حل منقوص ال 

النھا عن يلبي الحد األدنى من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والتي ظھر جوھرھا من خالل إع
، وعدم إلغائھا لقرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير )إسرائيل(القدس عاصمة للقوة القائمة باالحتالل 
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، وإغالق مكتب مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في 1987الفلسطينية منظمة إرھابية منذ عام 
بتخفيض اسھاماتھا المالية  ، وفرض العقوبات، وتمارس االبتزاز السياسي17/11/2017واشنطن بتاريخ 

  .لوكالة األونروا إلى النصف، وتتعرض للشعب الفلسطيني وقيادته وعلى رأسھا الرئيس محمود عباس

وطالب البيان بدعم صمود الشعب الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس الشريف، والطلب من الحكومات 
بالقدس من خالل دعم رسمي وشعبي للحفاظ العربية واإلسالمية تنفيذ قراراتھا لدعم الصناديق الخاصة 

على مؤسسات القدس التعليمية والصحية واالجتماعية والدينية والتجارية، والطلب من رئيس البرلمان 
العربي وضع خطة لتنفيذ القرارات ذات الصلة، ومطالبة جامعة الدول العربية بتفعيل مكتب المقاطعة 

، لمواجھة ما تفرضه الواليات المتحدة وإسرائيل من حصار )ئيلإسرا(العربية للقوة القائمة باالحتالل 
  .مالي وعقوبات على الشعب الفلسطيني ومؤسساته

األبدية لدولة فلسطين، وتشكل مسؤولية عربية  وأكد البيان مجددا أن مدينة القدس الشريف العاصمة
اءات والتدابير العاجلة إلنقاذ وإسالمية ودولية جماعية وفردية رسمية وشعبية، تتطلب اتخاذ كافة اإلجر

األقصى وكنيسة  والمسيحية بمسجدھا اإلسالمية المدينة المقدسة، وإرثھا التاريخي واألماكن الدينية
وحمايتھا مما تتعرض له من أخطار وسياسات تھدف لتھويدھا وتشويه وطمس ھويتھا العربية  القيامة،

  .واإلسالمية

ملكة األردنية الھاشمية في تحركھا السياسي من أجل القدس والقضية وعبر البيان عن دعم وتثمين دور الم
الفلسطينية والقيام بدورھا ومسؤولياتھا في الوصاية الھاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
د القدس والذي أكده االتفاق األردني الفلسطيني، وتأييدھا في كافة المحافل اإلقليمية والدولية باعتبارھا أح

  .أھم ضمانات الوجود العربي الرسمي في مدينة القدس

كما ثمن البيان الموقف المبدئي للدول التي صوتت في الجمعية العامة لألمم المتحدة برفض القرار 
، وإدانة واستنكار الضغط على ھذه )إسرائيل(للقوة القائمة باالحتالل  األميركي اعتبار القدس عاصمةً 

دعوة الدول التي صوتت ضد القرار أو التي امتنعت عن التصويت مراجعة موقفھا الدول لتغيير موقفھا، و
  .واالنضمام إلى اإلجماع الدولي وااللتزام بالقانون والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية

ودعا البيان كافة برلمانات ودول العالم لالعتراف بدولة فلسطين وعاصمتھا القدس، والعمل مع تلك 
لضغط على حكوماتھا لمقاطعة المستوطنات االستعمارية اإلسرائيلية في المجاالت كافة، البرلمانات ل

والعمل على نشر قاعدة البيانات من قبل األمم المتحدة الخاصة بالشركات التي تعمل في المستوطنات 
بية منذ اإلسرائيلية، والتأكيد على عدم قانونية االستيطان االستعماري اإلسرائيلي الفلسطينية والعر

، ودعم حركة المنظمات والفعاليات واألنشطة التي تھدف لمقاطعة 1967الخامس من حزيران عام 
لفرض العقوبات على إسرائيل، لوقف انتھاكاتھا وعدوانھا المتواصل على  إسرائيل، ودعوة دول العالم

ارات ذات الصلة الصادرة الشعب الفلسطيني وممارسة نظام االبارتھايد عليه، ووقف انتھاكاتھا لكافة القر
  .عن مجلس األمن والجمعية العامة والمنظمات والھيئات الدولية األخرى

وقرر رؤساء البرلمانات في بيانھم الختامي إعداد خطة تحرك برلمانية عربية بالتعاون مع االتحاد 
رة القوانين البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لكشف خطو

العنصرية التي يقرھا الكنيست اإلسرائيلي وكل القوانين الخاصة بمدينة القدس التي أدت إلى إنھاء عملية 
السالم وآخرھا قانون يحظر على حكومة االحتالل التفاوض على مدينة القدس، ومشروع قانون إعدام 
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القومي الفلسطيني منظمة إرھابية،  األسرى، ومشروع قانون احتجاز جثامين الشھداء، واعتبار الصندوق
وقرار حزب الليكود الحاكم بضم المستعمرات االستيطانية، والعمل على استكمال مالحقة وكشف وعزل 
الكنيست اإلسرائيلي وقوانينه العنصرية في مختلف االتحادات والجمعيات البرلمانية اإلقليمية والدولية 

  .لتجميد عضويته في ھذا االتحاد وخاصة االتحاد البرلماني الدولي، وصوالً 

وطالب رؤساء البرلمانات العربية األمم المتحدة بقيادة عملية السالم، وإعالء مبدأ سيادة القانون الدولي، 
، 1967وحماية حق دولة فلسطين المطلق في السيادة على كامل األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

قدس، استناداً إلى قرارات األمم المتحدة ذات الصلة، وقواعد والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة ال
ً وروحاً، ورفض أي 2002القانون الدولي، ومبادرة السالم العربية لعام  ، والتأكيد على التمسك بھا نصا
حيث لم تعد الواليات المتحدة األمريكية وسيطاً نزيھا . محاوالت لتعديلھا أو الخروج عن نصوصھا

ً منحازاً ومقبوال في تحقي ً في النزاع باتخاذھا موقفا ق السالم الدائم والشامل، وبات بشكل سافر طرفا
  .لالحتالل

كما طالبوا األمين العام لألمم المتحدة، والمفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان التدخل العاجل 
، بحق الشعب الفلسطيني من )يلإسرائ(إليقاف الجرائم الالإنسانية التي ترتكبھا القوة القائمة باالحتالل 

تھجير وھدم المنازل وعمليات االغتياالت الميدانية واالعتقاالت ألبناء الشعب الفلسطيني بمن فيھم 
األطفال والنساء والشيوخ وذوي االحتياجات الخاصة وتوفير الحماية الدولية لھم، واعتبار ھذه 

  .الممارسات جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية

ا استمرار تنفيذ خطة تحرك البرلمان العربي إلفشال محاوالت القوة القائمة باالحتالل كما أكدو
، وإبراز كافة 2020- 2019، الترشح لشغل مقعد غير دائم في مجلس األمن الدولي لعامي )إسرائيل(

ن انتھاكاتھا لحقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس األم
  .والجمعية العامة

وشددوا على أھمية التنسيق بين البرلمان العربي، واالتحاد البرلماني العربي، واتحاد مجالس الدول 
األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، والبرلمان اإلفريقي إلدراج بنٍد طارٍئ بشأن عدم المساس بالوضعية 

 138التحاد البرلماني الدولي في دورته القادمة رقم التاريخية والقانونية لمدينة القدس على جدول أعمال ا
  .2018مارس  28-24المقرر عقدھا بجنيف خالل الفترة من 

كما دعوا إلى وضع مدينة القدس على جدول أعمال التصدي العربي لكافة االفتراءات ومحاوالت التزوير 
خرى، لتشويه تاريخ المدينة وإرثھا ، وجھات صھيونية أ)إسرائيل(التي تقوم بھا القوة القائمة باالحتالل 

الحضاري العربي واإلسالمي والمسيحي، على أن يتم ذلك التصدي بالتعاون والتنسيق مع الجھات المعنية 
في دولة فلسطين وفي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي، بما في ذلك الزامية تدريس تاريخ 

  .لمدارس العربية، وھو ما أقره مؤتمر األزھر العالمي حول القدسالقدس واھميتھا في مناھج الجامعات وا

، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات األمم 2002كما أكدوا االلتزام التام بمبادرة السالم العربية لعام 
 21المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس المحتلة وآخرھا قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الصادر في 

 267م، و1968لعام  252م، و1967لعام  242: م، وقرارات مجلس األمن الدولي أرقام2017ديسمبر 
لعام  2334، و1980لعام  478و 476و 465، و1979لعام  446و 1973لعام  338، و1969لعام 

بشأن الجدار العنصري العازل،  2004يوليو  9، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 2016
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ؤكد جميعھا الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس، وتعتبر القدس الشرقية جزءاً ال يتجزأ التي ت
  .1967من األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

واستنكر رؤساء البرلمانات العربية وادانوا استمرار العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، وعلى أھلنا في 
ة بما فيھا مدينة القدس، ومطالبة المجتمع الدولي العمل على وقف ھذا باقي االراضي الفلسطينية المحتل

العدوان والتھديد بشن حرب جديدة على القطاع، واتخاذ كافة اإلجراءات إلسناد أھلنا فيه، ودعم كافة 
احتياجات صموده بما في ذلك حرية تنقل أفراده واحتياجاته الصحية والمعيشية وإعادة االعمار، وحشد 

  .ع الدولي لكسر الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزةالمجتم

ورفض رؤساء البرلمانات في بيانھم الختامي بشكل قاطع المساس بالدور الھام الذي تقوم به وكالة غوث 
واإلصرار على المحافظة على استمرار رسالتھا طبقا لقرار " األونروا"وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

والقاضي بعودة وتعويض  194لدائم بين إنھاء عملھا وبين تنفيذ القرار رقم ، والربط ا302تأسيسھا رقم 
الالجئين، باعتبار حق العودة حقا فرديا وجماعيا مقدسا غير قابل للتصرف، ورفض تحويل مھام عملھا 
الى الدول المضيفة لالجئين، ودعوة المجتمع الدولي إلى الحفاظ على تفويضھا وتطوير مداخلھا المالية 

 1948الزمة لموازنتھا وأنشطتھا على نحو مستدام يمّكنھا من مواصلة تقديم خدماتھا لضحايا النكبة عام ال
بما يعزز  194باعتبار ذلك حقاً يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 

  .األمن واالستقرار في المنطقة، ورفض اية شروط الستمرار دورھا

د رؤساء البرلمانات العربية في الذكرى الثالثين على اعالن تأسيسي دولة فلسطين في وأك
، حق دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في األمم المتحدة، )2018- 1988(الجزائر

  .ومطالبة الواليات المتحدة األميركية عدم استخدام حق النقض الفيتو ضد ھذه العضوية

لمانات دعم الجھود الفلسطينية والعربية إلنھاء االنقسام الفلسطيني وااللتزام ببنود اتفاق ودعم رؤساء البر 
  .المصالحة الُموقع بالقاھرة، وثمنوا دور جمھورية مصر العربية في المصالحة الوطنية الفلسطينية

تالل، ويدعو ووجه رؤساء البرلمانات العربية التحية لنضال وصمود األسرى الفلسطينيين في سجون االح
إلى دعمھم في مواجھتھم اليومية مع السجان، ويدعو المؤسسات العربية والدولية متابعة قضاياھم في كل 
المحافل إلى حين اإلفراج عنھم، واستنكار اعتقال األطفال وترويعھم بما فيھم عھد التميمي والتي أصبحت 

  .آالف األطفالرمزاً للكبرياء الفلسطيني في مواجھة االحتالل وغيرھا من 

وفي ختام بيانھم أعاد رؤساء البرلمانات العربية التأكيد على أن القضية الفلسطينية ھي القضية المركزية 
األولى لألمة العربية، وإن التحدي األكبر الذي يواجھھا ھو استمرار االحتالل اإلسرائيلي لألراضي 

  .ن القومي العربيالفلسطينية والعربية، وھو المصدر األول الذي يھدد األم

وشددوا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران من العام 
، وھو ما أكدته 194وعاصمتھا القدس، وعودة الالجئين إلى ديارھم التي شردوا منھا وفق القرار  1967

  .القرارات الدولية ذات الصلة وإجماع العالم
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مانات العربية التأكيد أن حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة، وجدد رؤساء البرل
وممارسة كافة أشكال النضال ضد االحتالل وفقاً ألحكام القانون الدولي، لتحقيق أھدافه في إنھاء االحتالل 

  .ونيل حريته واستقالله

كافحة اإلرھاب ھو استمرار إرھاب كما أكد رؤساء البرلمانات العربية أن التحدي األكبر الذي يواجه م
بحق الشعب الفلسطيني، وانكارھا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ) إسرائيل(القوة القائمة باالحتالل 

في تقرير مصيره، واقامة دولته المستقلة وعاصمته مدينة القدس، ورفضھا االمتثال للقوانين الدولية 
  .ل واألسلحة النوويةالخاصة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشام

  

  االحتالل يمنع تنظيم حفل لتكريم معلمين متقاعدين بحضور صيدم في القدس

  وفا 2018-2-10قدس عاصمة فلسطين ال

منعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم السبت، تنظيم حفل تكريم لكوكبة من المعلمين المتقاعدين، في 
 .ر التربية والتعليم العالي صبري صيدممدرسة الشابات المسلمات بالقدس، بحضور وزي

االحتالل أعلن مدرسة الشابات المسلمات التي كان الحفل مقررا فيھا؛ : "وقال صيدم في بيان صحفي
منطقة عسكرية مغلقة وأغلق الشارع بالكامل ومنعنا من الوصول إلى مكان الحفل وأُجبرنا على مغادرة 

ان للتأكد من عدم وصولنا إليه، وقامت مخابرات االحتالل القدس، ورفضت شرطة االحتالل مغادرة المك
  ".بتسليم عدد من المتواجدين بالغات لمراجعة مكاتبھا للتحقيق

إن قرار المنع ھذا وغيره من االنتھاكات المتواصلة يندرج ضمن حملة االحتالل "وقال الوزير 
سطينية، وأن ذلك يدل على مدى ضد قطاع التعليم في القدس وحربه الضروس ضد المناھج الفل الشرسة

  ".التحريض الذي تتضمنه كتب المناھج التعليمية في دولة االحتالل

وجدد صيدم دعوته لكافة األحرار في العالم وللمؤسسات الدولية الحقوقية واإلنسانية واإلعالمية للوقوف 
ألسرلة التعليم في  بحزم أمام ممارسات االحتالل وفضحھا، حيث يسعى االحتالل بكل ما أوتي من قوة

القدس وفرض منھاجه التعليمي على مدارسھا، وغيرھا من االنتھاكات المتواصلة التي تشمل اقتحام 
  .المؤسسات التعليمية واعتقال المعلمين والطلبة

وكان برفقة الوزير للمشاركة في حفل التكريم؛ مدير عام المتابعة الميدانية أيوب عليان ورئيس وحدة 
ديمة السمان ومدير التربية والتعليم العالي سمير جبريل ورئيس ھيئة التقاعد الفلسطينية شؤون القدس 

  .ماجد الحلو

  

  مسيرة حاشدة في جنين وفاء للشھداء الثالثة والقدس

  وفا 2018-2- 9جنين / اصمة فلسطينالقدس ع
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أحمد اسماعيل حاشدة وغاضبة وفاء للشھداء الثالثة أحمد نصر و  شارك آالف المواطنين في مسيرة
جرار وأحمد سمير أبو عبيد، ولشھداء فلسطين، ووفاء للقدس، وذلك بدعوة من حركة فتح وفصائل العمل 

 .الوطني واإلسالمي في محافظة جنين، اليوم الجمعة

وندد المشاركون بالصمت الدولي على جرائم االحتالل، مطالبين بتوفير الحماية لشعبنا األعزل الذي 
  .العتقال يوميايواجه القتل وا

حيث أكد المتحدثون على الوحدة الوطنية . واستقرت المسيرة في واد برقين مسقط رأس الشھيدين جرار
وأكدوا أن القدس . لمواجھة جرائم االحتالل وعدوانه المستمر، وطالبوا العالم بالتحرك لوقف ھذه الجرائم

  .خط أحمر

  

  مببإعالن تر مسيرة في بلعين وفاء للقدس وتنديداً 

  وفا 2018- 2-9رام هللا / القدس عاصمة فلسطين

شارك أھالي قرية بلعين بمحافظة رام هللا والبيرة، ونشطاء سالم إسرائيليون ومتضامنون أجانب، اليوم 
الجمعة، في مسيرة شعبية سلمية انطلقت صوب جدار الفصل العنصري الجديد بالقرب من محمية أبو 

 .ن الرئيس األميركي دونالد ترمب، بحقھاليمون، وفاء للقدس وتنديدا بإعال

ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، وصور أسرى المقاومة الشعبية وعلى رأسھم الطفلة عھد 
التميمي والناشط منذر عميرة، وجابوا شوارع القرية وھم يرددون الھتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، 

  .وابت الفلسطينية، ومقاومة االحتالل وإطالق سراح جميع األسرىوالمشددة على ضرورة التمسك بالث

وقال المنسق اإلعالمي للجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في بلعين راتب أبو رحمة، إن جنود 
االحتالل اإلسرائيلي صوروا المشاركين في المسيرة من األبراج العسكرية المقامة على جدار الفصل 

  .أن فعالية اليوم تأتي وفاء وانتصارا للقدس وتنديدا بإعالن الرئيس ترمب بحقھا العنصري، مضيفا

  

ً  50أكثر من    يؤدون صالة الجمعة في رحاب المسجد األقصى ألفا

  وفا 2018- 2- 9 القدس عاصمة فلسطين

صالة الجمعة في رحاب المسجد  1948أدى أكثر من خمسين ألف مواطن من القدس وداخل أراضي عام 
 .ى المبارك، رغم إجراءات االحتالل المشددة في مدينة القدساألقص

وقال مراسلنا إن الُمصلين تدفقوا إلى المسجد األقصى منذ ساعات الصباح األولى، وانتشروا في ُمصلياته 
  .ولواوينه وساحاته
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ضافة واشار إلى أن اجراءات االحتالل شملت انتشارا واسعا للدوريات العسكرية والشرطية الراجلة، إ
  .لنصب متاريس وحواجز في مختلف شوارع وأحياء المدينة المقدسة

وأوضح أن شرطة االحتالل حّررت مخالفات مالية لمركبات المصلين خالل توقفھا في شوارع المدينة 
  .المتاخمة لسور القدس التاريخي

  

  مجموعات يھودية تستأنف اقتحاماتھا للمسجد األقصى

  وفا 2018-2-11القدس / القدس عاصمة فلسطين

استأنفت مجموعات من المستوطنين، اليوم األحد، اقتحاماتھا االستفزازية للمسجد األقصى المبارك من 
 .باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات االحتالل

" مسار"وكانت قوة من عناصر االحتالل اقتحمت االقصى في ساعات الصباح، ونفذت جولة في 
  .ين اقتحامات المستوطنيناالقتحامات قبل بدئھا، لتأم

وتنفذ مجموعات المستوطنين جوالت مشبوھة في المسجد المبارك، يتم خاللھا االستماع إلى شرح حول 
  .أسطورة الھيكل المزعوم

  

  الظروف التي تمر بھا القدس صعبة للغاية: عيسى

  11/2/2018 - معا -القدس

لمسيحية لنصرة القدس والمقدسات، المؤسسات طالب الدكتور حنا عيسى األمين العام للھيئة اإلسالمية ا
العاملة على قضية القدس والمقدسات بتحمل مسؤولياتھا بالوقوف بالمرصاد للمزاعم واالكاذيب اليھودية 
المزيفة، التي تعمل سلطات االحتالل على ترويجھا في العالم، منھا أحقيتھا بساحة البراق والمسجد 

 .لى انقاض االقصى المباركاالقصى، ورواية الھيكل المزعوم ع

وقال عيسى إن الدول والمؤسسات في العالم مسؤولة تجاه مساجد وكنائس القدس في ظل ما تتعرض له 
ً لحرمتھا في  من انتھاكات واقتحامات يومية من قبل جنود كيان االحتالل وما تمارسه من انتھاكاً صارخا

 .القدس وسائر االراضي الفلسطينية المحتلة

سلطات كيان االحتالل تحد من حرية العبادة للمصلين من كال الديانتين، المسيحية واإلسالم،  وأضاف أن
كونھا تحاصر المسجد المبارك وكنيسة القيامة وتمنع المصلين من الوصول إليھما من كافة أرجاء الوطن، 

ة على بناء جدار وتسمح لألحزاب اليھودية المتطرفة باالعتداء عليھا باالقتحام والتدنيس، ھذا عالو
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الفصل العنصري لعزل المدينة المقدسة والمقدسات بسور ال يعرف له مكان وال بداية أو نھاية، وال حدود 
 . جغرافية

وأوضح عيسى أن الظروف التي تمر بھا القدس صعبة للغاية، والمخاطر الحقيقية المحدقة بالمقدسات 
يرا أن الكنائس لم تكن بمنأى عن جبروت االحتالل حيث اإلسالمية والمسيحية تغير الواقع في المدينة، مش

تتعرض كالمساجد لالعتداء بالحرق والتدمير والتدنيس وخط الشعارات العنصرية، إذ ان سلطات 
 .االحتالل تعمل على منع المؤمنين من الوصول الى كنيسة القيامة في المناسبات واالعياد الدينية

ھا سلطات االحتالل االسرائيلية على المقدسات ھي حفر شبكات وبين أن من االعتداءات التي ترتكب
االنفاق اسفل المسجد االقصى المبارك حتى باتت أساساته معرضة لالنھيار في اي لحظة، و عمليات 
اقتحام مستمرة من قبل المستوطنين وجنود االحتالل لباحات الحرم القدسي الشريف وتدنيسھا باقامة 

فة الى استمرار االعتداء على ساحة البراق بالحفر والتدمير وانشار المتاحف الصلوات التلمودية، اضا
 .والكنس اليھودية

وناشد مؤسسات الوطن كافة بالرصد الدقيق والمصور إلنتھاكات االحتالل االسرائيلي بحق المقدسات 
ميره او تدنيسه، االسالمية والمسيحية على أراضي الدولة الفلسطينية كافة، وما يتم التعدي عليه أو تد

 .وذلك من اجل وضع العالم اجمع بالصورة الحقيقية لما يجري لالماكن الدينية من انتھاكات جسيمة

لھول ما تتعرض له المقدسات االسالمية المسيحية في مدينة القدس المحتلة من مخاطر محدقة ال بد " وقال
نائس، وكل دير ومحراب، وذلك من نصرتھا من خالل تعريف العالم بمقدسات القدس من مساجد وك

لتفويت على قوات االحتالل طمس او تدمير جزء منھا دون انتباه من أحد، حيث يتم التركيز على المسجد 
االقصى المبارك وكنيسة القيامة، دون تسليط الضوء على غيرھا من مساجد وكنائس صغيرة تتوزع في 

الغالق والتدمير والمصادرة من قبل قوات االحتالل، ارجاء البلدة القديمة من المدينة المحتلة، تتعرض ل
 ."واقامة كنس ومعالم تلمودية مكانھا ما يؤثر على المشھد العام للمدينة

يتوجب الرباط الدائم في االقصى المبارك ومصلياته وباحاته لرد اي ھجوم اسرائيلي والدفاع " وأضاف
، وال بد من التوعية الثقافية حول مقدسات عنه في ظل ما يتعرض له من انتھاكات واقتحامات يومية

القدس بحفر تاريخ القدس ومقدساتھا واھمية ھذه المقدسات التاريخية والدينية والحضارية البناء االمة 
 ."العربية واالسالمية من اجل انشاء جيل واع لقضيته وأھمية مقدساته حتى يتمكن من الدفاع عنھا

ف خاص بمقدسات القدس االسالمية والمسيحية، وذلك من اجل ربط كما يتوجب اقامة ارشي" وتابع عيسى
  ."ھذه المسميات واالماكن في ذھن ابناء االمة

 يخلفه ما ومواجھة والكنائس، المساجد واصالح لترميم الالزمة االموال بتوفير القانون أستاذ وطالب
 في للوقوف للماليين بحاجة سالقد فمقدسات والتدمير، بالحرق إعتداءاتھم جراء دمار من المتطرفون

  .التھويد وجه
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  ستبقى مدينة القدس عاصمتنا: المطران حنا

  10/2/2018 - معا -القدس

قال المطران عطا هللا حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم االرثوذكس بأننا ال نعترف بشرعية االحتالل 
الضرائب او غيرھا من االجراءات  االسرائيلي في مدينة القدس وبالتالي فإننا لن نتعاطى مع مسألة فرض

 .التي قد تتخذ من قبل السلطات االحتاللية

وأضاف أن القدس مدينة عربية فلسطينية بمقدساتھا االسالمية والمسيحية ومؤسساتھا وابناء شعبھا ونحن 
ية بدورنا نؤكد بأن االجراءات االحتاللية االبتزازية العنصرية بحقنا وبحق مؤسساتنا الدينية والوطن

ان مسألة فرض . المقدسية لن تزيدنا اال ثباتا وصمودا وتمسكا وتشبثا بانتماءنا لھذه المدينة المقدسة
الضرائب التي نشرت مؤخرا انما ھدفھا ھو الضغط على المؤسسات الدينية المسيحية وقد صادرت 

المسيحية واليوم  وحتى اليوم على كثير من العقارات واالوقاف 48واستولت سلطات االحتالل منذ عام 
 ."فشر البلية ما يضحك"يأتون لمطالبتنا بالضرائب 

ان الغالبية الساحقة من الدول الغربية انما منحازة السرائيل ويستثنى من ذلك بعض الدول : "وقال
الصديقة التي وقفت تاريخيا الى جانب فلسطين وكذلك الشعوب في ھذه الدول التي تربطنا واياھا اواصر 

لصداقة ونحن نستقبل يوميا الوفود االجنبية التي تأتي الينا من مختلف ارجاء العالم للتضامن مع المودة وا
فلسطين وشعبھا ونحن نتمنى ان تتسع رقعة اصدقاءنا في سائر ارجاء العالم وان نصل في وقت ما الى 

خصوص الواقع اما ب. مرحلة يكون فيھا ھؤالء قادرين على التأثير على سياسات بالدھم وقراراتھا 
العربي فنحن نعتقد بأننا نمر بظروف مأساوية حيث اضحت الصورة واضحة اليوم اكثر من اي وقت 
مضى ونحن كفلسطينيين ال نتوقع من اولئك الذين تآمروا على سوريا وعلى غيرھا من االقطار العربية 

  .بأن يكونوا الى جانب فلسطين وشعبھا وقدسھا ومقدساتھا

تكمن في ان المال العربي ليس بأيدي العرب والنفط العربي ليس للعرب وانما يستعمله  مأساتنا العربية
اعداء االمة العربية من اجل تمويل مشاريعھم االستعمارية الھادفة الى تفكيك منطقتنا واضعافھا والنيل 

يا ھم ذاتھم من اقطارنا العربية وكل ھذا ھدفه ھو تصفية القضية الفلسطينية، وأن المتآمرين على سور
المتآمرون على فلسطين ومن تآمر على سوريا وعلى غيرھا من االقطار العربية الشقيقة ال نتوقع منه ان 

  .تكون بوصلته تجاه فلسطين

ان المال العربي الذي دفع على االرھاب والحروب في منطقتنا لو استعمل استعماال جيدا لما بقي : وتابع
ربي ولتم دعم صمود الشعب الفلسطيني ودعم صمود المقدسيين الذين ھنالك انسان فقير في وطننا الع

وبالرغم من كل ذلك فإننا كمقدسيين لن نستسلم . يقفون في الخطوط االمامية دفاعا عن مدينتھم المقدسة
لالحتالل وممارساته ولن نستسلم لالنحياز االمريكي والغربي السرائيل وستبقى القدس لنا عاصمة 

 .لتراثنا الروحي واالنساني والوطني لفلسطين وحاضنة

وقد جاءت كلمات المطران عطا هللا حنا ھذه صباح اليوم لدى لقائه عددا من ممثلي وسائل االعالم العربية 
  .في مدينة القدس

  



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
<†{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 

  2018ر فبراي   11 - 9   األحد -الجمعة : التاريخ 

    174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
    PNCECS@Palnet.com: ، البريد 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
 

  دعوات من الدار البيضاء لمواجھة تھويد القدس

 10/2/2018 -الرباط -سناء القويطي -الجزيرة

مكانة القدس الدينية " ومركزھا الديني والحضاري القدس  ھوية"بية حول أكد مشاركون في ندوة مغر
بية إلى حمايتھا من محاوالت تھويدھا وإلغاء والتاريخية والمعمارية، داعين المانحين في الدول العر

 .الوجود اإلسالمي والمسيحي بھا

وزارة الثقافة واالتصال ضمن فعاليات المعرض الدولي و  وكالة بيت مال القدس  ونظم الندوة أمس الجمعة
   .بالدار البيضاء للكتاب والنشر

ف بتسيير األمور الجارية بوكالة بيت مال القدس الشريف، إن وقال محمد سالم الشرقاوي المدير المكل
الوكالة تعمل في سياق اختصاصاتھا على المحافظة على الھوية العربية للقدس من خالل حماية الوثائق 
  .وصيانة الذاكرة الجماعية وتبويب وإصدار الدراسات المحافِظة على الحق العربي واإلسالمي في القدس

نت على ھامش الندوة أن من شأن ھذا العمل أن يعطي الدليل لمن يحتاجه على  للجزيرة  واعتبر في حديث
  .إسالمية رمزا للتعايش والسالم واألمن في العالم أن ھذه األرض لم تكن أبدا إال أرضا عربية

وبعد أن لفت الشرقاوي إلى أن تنظيم ھذه الندوة يأتي في سياق النقاش السياسي والقانوني الدائر حول 
لجنة  رئيس محمد السادس  ھوية القدس ومركزھا الديني والحضاري، أشار إلى أن ملك المغرب

و دائما إلى حماية الوضع القانوني للقدس الذي كان دائما داال على حضور عربي إسالمي يدع  القدس
  .متميز في المدينة وعلى تعدد ھويات القدس لكل أتباع الديانات

    مواجھة التھويد
إلى مواجھة  ناجح داوود بكيرات  من جھته أشار مدير التعليم الشرعي في القدس والمسجد األقصى

وحرب الحفريات التي أدت إلى تدمير معالم المدينة الحضارية ومبانيھا العمرانية تھويد القدس برنامج
لحفاظ على اآلثار والمواقع التاريخية واألثرية والعلمية، وذلك بإنشاء خريطة لالحتياجات في مجال ا

  .ووضع قائمة بأھم المباني المعمارية التي تحتاج للصيانة حسب األولويات

وطالب بكيرات في كلمته بالندوة المانحين بالحفاظ على معالم المدينة وتفعيل الصناديق الخاصة بالقدس 
ماليين دوالر  10تضخ  إسرائيل ھا لليھود فقط، مشيرا إلى أنإلنقاذھا من الذين يريدون اختطافھا وجعل

  ".ماذا أنفقنا نحن للحفاظ عليھا"يوميا لتھويد المدينة متسائال 

االحتالل أنشأ تحت مدينة "أن  خليل تفكجي فأشار إلى  بالقدس  بيت الشرق مدير دائرة الخرائط في أما
وخلق رواية مفادھا أن العربي والمسلم ال وجود له  نفاق ألنه يريد إيجاد أثر لهالقدس مدينة أخرى من األ

  ".أن قبة الصخرة كرمز إسالمي ال يمكن ألحد أن يلغيه وكذلك كنيسة القيامة بوصفھا رمزا مسيحيا رغم

من األخطاء اإلعالمية الشائعة، معتبرا أن القدس   المسجد األقصى ولفت إلى أن اختصار القدس في
إنسان وھو الذي حمى الحجر فإذا ُدمر اإلنسان في القدس لن "حضارة وتاريخ وحجر وبشر، فھذه المدينة 

  ".يبقى فيھا حجر
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صف محمد دياب أبو صالح مدير البحث والتوثيق بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدوره و
، مشيرا إلى أن التوراة نفسھا "حجة مفلسة"حديث اإلسرائيليين عن الحق التاريخي في القدس بأنه  سابقا،

 التي يستندون إليھا إلثبات ھذا الحق نصت في كثير من نصوصھا على أن الفلسطينيين سكنوا ھذه
  .األرض قبل ظھور بني إسرائيل

أما الكاتب والصحفي اللبناني فيصل جلول فدعا إلى التفكير في قضية القدس بطريقة مختلفة، وذلك 
معتبرا أن  ،"بعدما أمضينا قرنا ونحن نتحدث عن الحق التاريخي ونُشھر اإلثباتات والوثائق والخرائط"

  .سياسيا على األرضھذا العمل على أھميته ال يفضي إلى تثبيت الحق 

    رئيس جاھل
القدس  وجعل حل الدولتين  عندما اقترحت مسألة السلطة الفلسطينية  وقال جلول إن

، حولت القدس من حق تاريخي إلى حق نسبي بالنظر للظروف السياسية القائمة، لفلسطينعاصمة  الشرقية
ضرب مقترح حل الدولتين على الرأس ووضع قضية القدس في سياق دونالد ترمب ركيلكن الرئيس األمي

  .آخر مختلف

الشوبكي الرئيس األميركي بالجاھل لتاريخ المنطقة، وأشار إلى  ووصف السفير الفلسطيني بالرباط جمال
ألنھم لم يُقدروا مكانة "اليمين األميركي واإلسرائيلي أخطآ بشأن إعالن القدس عاصمة إلسرائيل  أن

موضحا أن ما حدث أعاد طرح القدس كأولوية " في نفوس العرب والمسلمين والمسيحيين في العالم  القدس
  .را أن المدينة المقدسة ھي مفتاح السالم والحربفي أي حل، معتب

وأكد الشوبكي أن الفلسطينيين ال يسعون الى الصدام مع اإلدارة األميركية بل ھي التي تسعى للصدام 
سيكون المستقبل للفلسطينيين  -يقول الشوبكي-ومع ذلك . بوقفھا المساعدات والمقاطعات وفرض العقوبات

  .ب إذا سعت إلى الحرية فإنھا تنالھاألن التاريخ أثبت أن الشعو

  

  عمل فني يستنھض الھمم" القدس توحدنا"

 9/2/2018 -خاص -الجزيرة نت

، وشحذ الھمم في لم يكن الفن يوما بعيدا عن السياسة، بل كان إلى جانب اإلعالم أداة لتسويق األنظمة
 .الثورات والحروب والمقاومة

، ظلت األنشودة أو األغنية الثورية تطور نفسھا وفق األحداث وفي تاريخ الثورة الفلسطينية بمساراتھا
واألدوات المتجددة، لتبعث األمل في النفوس وتشد من أزر المقاومين؛ وبالتوازي وظف 

  .واألقصى في الخارج إمكانياتھم وقدراتھم لدعم الشعب الفلسطيني فلسطين عشاق

من   "توحدنا القدس"تتضافر جھود عدد من المؤسسات الفنية واإلعالمية إلطالق عمل فني بعنوان  واليوم
وحي الحراك الجماھيري في العالم نصرة للمدينة المقدسة، يستنھض أيضا ھمم العرب والمسلمين 

  .لنصرتھا ومواجھة مؤامرة تھويدھھا
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األردن، ومن أداء فرقة أنشودة من إنتاج مؤسسة الصوت الذھبي لإلنتاج اإلعالمي في " القدس توحدنا"
  .بموقع الجزيرة نت منصة أولى إلطالقھا صفحة القدس ، واختيرتلبنان  الوعد للفن اإلسالمي في

ووفق القائمين على ھذا العمل، فإن تضافر جھود عدد من المؤسسات بمختلف تخصصاتھا لنصرة القضية 
نتاج الفني إلرسال خطاب مفتوح للدول العربية واإلسالمية، من الفلسطينية، كان فكرة فريق الوعد لإل

  .المسجد األقصى  أجل رص الصف في نصرة ھذه القضية وتاجھا

مدير عام شركة الصوت الذھبي لإلنتاج الفني واإلعالمي عيسى أيو ذياب إن ھذا العمل نتاج  ويقول
  .شعور بالمسؤولية الربانية والعقدية في الدفاع عن األقصى

وأضاف أن الھدف ھو تذكير العرب والمسلمين بمسؤولياتھم تجاه المسجد، خاصة مع تراجع االھتمام 
ميا والمواقف الباھتة في مواجھة قرار ترمب االعتراف بالقدس عاصمة بالقضية الفلسطينية عربيا وإسال

  .للكيان المحتل

    صور مختارة
أما عن توقيت ھذا العمل، فيوضح أبو ذياب في حديثه للجزيرة نت أنه يأتي في ظل غياب الحاضنة 

والكيان على اتخاذ   الواليات المتحدة األميركية األمر الذي جرأ"العربية واإلسالمية للقضية الفلسطينية، 
قرارات مصيرية تصفي الحقوق الفلسطينية واإلسالمية في القدس باعتبارھا عاصمة للكيان، وتحاول 

  ".ق العودة فيما يعود الستھداف األونرواتصفية ح

رأينا أن من الواجب علينا على صعيد صياغتنا للكلمة واللحن، إعادة اللحمة العربية اإلسالمية "وأضاف 
  ".المفقودة وتذكير الجميع برموز ھذه الدول التي لطالما ھتفت لفلسطين

م معالم الدول العربية المحفورة في ، أشار إلى محاولة طرح أھ"القدس توحدنا"وعن مركبات أنشودة 
  .أذھان الجميع لتحريك العواطف واستذكار الدور المطلوب تجاه فلسطين من جميع ھذه العواصم

واعتبر أن مشاھد المظاھرات المستخدمة في ھذا العمل تؤكد على أن الشارع العربي حاضر يحتاج إلى 
  .لشعوب العربية واإلسالميةمبادرة لينطلق في وجه االحتالل، وفلسطين قضية كل ا

ولذلك كان الخطاب إلى أمة "وأشار إلى ربط األقصى وفلسطين بالبعد الديني الذي يره واجبا إسالميا، 
  ".النبي محمد صلى هللا عليه وسلم الستذكار أھمية األقصى الدينية وعناية كل المسلمين بقضيته

ة دولة حتى يكون الخطاب مباشرا صريحا وواضحا اجتھدنا في ذكر الدول بأسمائھا دول: وتابع أبو ذياب
بأن ال أحد مستثنى في العالمين العربي واإلسالمي من نصرة فلسطين ومسجدھا األقصى، مھما كانت 

  .الظروف الداخلية لكل دولة

    الفن رسالة
للنشيد  "الدور الكبير"من جھته يؤكد المسؤول اإلعالمي لفريق الوعد للفن اإلسالمي محمد إسماعيل على 

النشيد والفن عامة يستطيع أن يتجاوز حدود الزمان "في استنھاض الھمم ونصرة القدس، مبينا أن 
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إلى كل الفرقاء والمتناقضات، ليكون عامل وحدة   والمكان، وحتى الحواجز المختلفة لتصل الرسالة
  ".وتوحيد لكل الجھود

دورا مھما في صياغة الوعي العربي  يلعب في ھذه المرحلة  وقال في حديثه للجزيرة نت إن الفن
واإلسالمي وتأجيجه إلبقائه متصال بالقضية الفلسطينية أوال، ومن ثم يلعب دور المحفز والمحرك لكل 

  .الجھود على مختلف مستوياتھا للتحرك فعال وواقعا لنصرة القضية الفلسطينية

رحلة، ويعول عليه في بناء الوعي وخلص إلى أن ھذا الفن يلعب الدور األساسي المنوط به في ھذه الم
  .الجمعي العربي واإلسالمي مؤمنا بقضيته األولى فلسطين

  .فضائية عربية 12مساء اليوم عبر " القدس توحدنا"وينتظر أن يبث العمل الفني الجديد 

  

  المدينة في التھويد عمليات لتسريع القدس من ميركياأل الموقف تستثمر بركات نير لديةب :تقرير
  

  10/2/2018 -المكتب الوطني -PNN/هللا رام

في سياق استثمار قرار االدارة االميركية االعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل االسرائيلي ونقل 
السفارة االميركية من تل ابيب الى القدس المحتلة تواصل حكومة اسرائيل تسريع وتيرة مشاريعھا 

سة بشكل عام والبلدة القديمة في القدس المحتلة بشكل خاص ، التھويدية على المدى البعيد للمدينة المقد
إلقامة منتزه في جبل الزيتون “ سلطة تطوير القدس”حيث تخطط بلدية االحتالل في القدس وما تسمى بـ 

المتنزه المشار إليه سوف يقام على . يربط بين موقعين استيطانيين لليھود في داخل حي الطور بالمدينة
) بيت بطريرك االرمن سابقا(“بيت أوروت”بية لجبل الزيتون، وبين الحي االستيطاني المنحدرات الغر

الواقع في حي الصوانة على الجانب االيسر للشارع الرئيسي المؤدي للطور، وبين المستوطنة الجديدة 
اع او متنزه امتس“عوزيه”الواقعة مقابل جامع الفارسي، ومن المتوقع ان يطلق عليه اسم “ بيت ھحوشن”

وتھدف حكومة اسرائيل وبلدية االحتالل من إقامة ھذا المتنزه االستيالء . “منتصف االرتفاع““ھوغيه
“ السلطة لتطوير القدس”على أراضي فلسطينية خاصة، حيث تنوي بلدية االحتالل في القدس وما تسمى 

 .للتخطيطالتوسع في خطة اقامته، وعرض المرحلة القادمة من المخطط على اللجنة اللوائية 

السلطة لتطوير “في الوقت نفسه صادقت السلطة المذكورة على مخطط آخر تعمل عليه بلدية االحتالل و
معا ، ويتضمن إقامة مركز زوار في المقبرة اليھودية في جبل الزيتون ويقع بالقرب من “ القدس

“ إلعاد”عية االستيطانية ، في اطار مخطط كبير من المشاريع التي أقامتھا الجم“معاليه زيتيم”مستوطنة 
ملكيته في الجانب الثاني من “ إلعاد”في سلوان المجاورة، وقد بدأت أعمال تطوير في موقع تدعي جمعية 

“ سلطة تطوير القدس”جبل المكبر، حيث تجري عماية تخطيط إلقامة مطعم في المكان، في حين تعمل 
 .ل صھيونعلى إقامة جسر من الحبال يخرج من المطعم وينتھي في جب

أو ما يطلق “ القطن”المشرفة على أعمال تھويد مغارة “ شركة تطوير القدس”فيما أصدرت ما تسمى 
الواقعة في شارع السلطان سليمان، تحت البلدة القديمة بالقدس بين “ تصديقھو”عليھا االحتالل مغارة 

. فذھا االحتالل بالمدينةبابي العامود والساھرة، مناقصتين منفصلتين ضمن عمليات التھويد التي ين
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مليون شيقل، تستھدف اإلعمار المادي لتجويف المغارة، والثانية بمبلغ خمسة  12المناقصة األولى بمبلغ 
 .ماليين شيقل لتطوير عروض الصوت والضوء

وفي القدس كذلك تتابع سلطات االحتالل اعتداءاتھا على المؤسسات الفلسطينيّة في القدس المحتلة، حيث 
وزير األمن الداخلي في حكومة االحتالل، قرارات بإغالق وتمديد إغالق عدٍد من المؤسسات اصدر 

الغرفة التجارية، والمجلس األعلى للسياحة، والمركز الفلسطيني ”الفلسطينية في القدس المحتلة، شملت 
 .”للدراسات، ونادي األسير الفلسطيني، ومكتب الدراسات االجتماعية واإلحصائية

د آخر صادقت الحكومة اإلسرائيلية في جلستھا األسبوعية على شرعنة البؤرة االستيطانية على صعي
، وذلك انتقاما من الفلسطينيين وردا على عملية نابلس التي أسفرت عن مقتل المستوطن “حفات غلعاد”

بنيامين  وأعلن رئيس حكومة االحتالل،. كانون الثاني الماضي 9رازيئيل شيفاح، بعملية إطالق نار في 
نتنياھوعن منح التراخيص للبؤرة االستيطانية، المقامة على أراضي الفلسطينيين الخاصة في قريتي جيت 

 . وفرعتا، لتكون بذلك مستوطنة رسمية، وذلك بعد مناقشة الموضوع والتصويت عليه

برئاسة بنيامين  وقد دان المكتب الوطني للدفاع عن االرض ومقاومة االستيطان قرار الحكومة اإلسرائيلية
، ورصد الميزانيات الالزمة لتوسيعھا، وتعميق “حفات جلعاد”البؤرة االستيطانية “ شرعنة”نتنياھو 

االستيطان فيھا، ودعا المجتمع الدولي واألمم المتحدة سرعة التحرك للجم السياسات اإلسرائيلية ، 
واعتبر إن . دولي واتفاقيات جنيف ومحاسبة إسرائيل كقوة احتالل على خروقاتھا الجسيمة للقانون ال

القرار االستيطاني االستعماري ال يقتصر فقط على تشريع البؤر االستيطانية التي تم بناؤھا عنوة على 
الممتلكات الخاصة للشعب الفلسطيني، بل يطلق يد المستوطنين ويمنحھم ترخيصا صريحا بالشروع في 

 .”الغربية بالكاملاالستيالء على األراضي الفلسطينية في الضفة 

وفي الجرائم المتواصلة لقوات االحتالل وقطعان المستوطنين أقدمت سلطات االحتالل االسرائيلي على 
البدوي شرق العاصمة المحتلة، علما أنھا ليست المرة األولى التي تُقدم “ أبو النوار”ھدم مدرسة تجمع 

حرمان األطفال من حقھم في التعليم، وذلك  فيھا قوات االحتالل على ارتكاب ھذه الجريمة، وتتسبب في
تمھيدا للشروع في تنفيذ المخطط االستيطاني “ أبو النوار”في إطار سعي سلطات االحتالل لتھجير تجمع 

على جريمة جديدة “ يتسھار”فيما اقدمت قطعان المستوطنين من مستوطنة ). 1اي(التوسعي المعروف بـ 
 8(حسام : في قرية مأدما جنوب نابلس، وإختطاف الطفلين“ ةرزق زياد”عبر إقتحام منزل المواطن 

لكن، تجمع العشرات من أھالي القرية . ومحاولة جرھما الى المستوطنة) سنوات 10(وطه ) سنوات
 .ومالحقتھم للمستوطنين في الجبال أجبرھم على ترك الطفلين

اد أكثر من اقتحام للمستوطنين وفي اعتراف صريح قال عضو الكنيست عن الليكود، يھودا غليك، الذي ق
، شجعوا )الشاباك(لباحات المسجد األقصى المبارك، إن شرطة االحتالل في القدس وجھاز األمن العام 

وجاءت أقوال غليك ردا على اتھام . المستوطنين على االقتحامات وطلبوا منھم زيادة أعداد المقتحمين
ات األقصى، وأن مثل ھذه األعمال ھي السبب الرئيسي المستوطنين بتوتير األجواء من خالل اقتحام باح

في التصعيد الذي يمكن أن يؤدي إلى مواجھات عنيفة وربما انتفاضة وقال غليك إن رئيس الشاباك، آفي 
ديختر، الذي يشغل اليوم منصب عضو كنيست، ھو أول من شجعه على اقتحام المسجد األقصى، وأنه 

نحن بحاجة لمزيد من اليھود في جبل ”نين، وقال له بصريح العبارة طلب منه إحضار المزيد من المستوط
وكشف غليك أن من يشجعه اليوم على مواصلة اقتحام المسجد األقصى ھو قائد منطقة القدس . “الھيكل
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أحضروا المزيد، نحن بحاجة ”في شرطة االحتالل، يورام ھليفي، وأكد أنه قال لھم في أكثر من مرة 
 .”ون بأعداد قليلة جًدا؟للمزيد، لماذا تأت

وفي استعراض استفزازي شارك عشرات المستوطنين بينھم أعضاء كنيست ومسؤولون إسرائيليون، ، 
في شمالي الضفة الغربية، إلى “ ھار براخا”في جنازة المستوطن الحاخام إيتمار بن غال في مستوطنة 

وقد استغل وزير .يلي ايلي بن دھانجانب رئيس الكنيست يولي أدلشتاين ونائب وزير الدفاع اإلسرائ
الزراعة اإلسرائيلي أوري أرئيل المناسبة ليعلن بان وقت جبل الھيكل قد حان ، مثلما حان وقت اعتراف 

في سياق كلمته التي شارك بھا وقاطع “ شعب إسرائيل بقدسية األرض، بقدسية جبل الھيكل، ببناء معبدنا
يجب ”: ، وأكمل الوزير اإلسرائيلي قائال“نريد االنتقام”مئات المستوطنين حديث الوزير، بصيحات 

 .”الحسم بأن وقت السيادة قد حان

وفي االنتھاكات االسبوعية التي وثقھا المكتب الوطني للدفاع عن االرض ومقاومة االستيطان في الفترة 
 :التي يغطيھا التقرير فقد كانت على النحو التالي

 :القدس

ئيلي اخطارات ھدم جديدة في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وكانت سلمت قوات االحتالل اإلسرا
في البلدة، كما داھمت “ الكونتينر”قوات االحتالل اقتحمت البلدة وشرعت بتسليم أوامر إزالة لمحالت 

عدة متاجر، فيما ھدمت سلطات االحتالل منزل الشاب المقدسي علي طعمة في بلدة سلوان جنوب المسجد 
قال طعمة ان بلدية االحتالل ھدمت منزله دون سابق إنذار بعد سنوات من بنائه تكبّد خاللھا األقصى و

 .مصاريف البناء إضافة الى مصاريف للمحامين والمھندسين وغرامات بناء في محاولة لترخيص المنزل

من وفي بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس اقتحمت قوات االحتالل أرض عائلة شويكي، واخلتھا 
عاما، وھو  73وأوضح مازن شويكي أن األرض مقام عليھا منزل لوالدته الحاجة انعام شويكي .منشأتھا

وھدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل . عاما  16عبارة عن حافلة حولت لمنزل بعد ھدم منزل العائلة قبل 
سلوان جنوب المسجد االقصى، في القدس، منزالً يعود لعائلة النعيمي المقدسية بحي وادي ياصول ببلدة 

 .بحجة البناء دون ترخيص

 :الخليل

اعتدى مستوطنون بحماية قوات االحتالل اإلسرائيلي، على مزارعين في بلدة بيت امر شمال الخليل، في 
منطقة خلة الكتلة ورشقوھم بالحجارة وشتموھم بألفاظ نابية ومنعوھم من فالحة أراضيھم وھددوھم بالقتل 

 .، وعرف من بين ھؤالء المزارعين محمد ابراھيم صبارنة وعائلته“جنود االحتاللعلى مرأى من 

واقتحم مستوطنون متطرفون، البلدة القديمة في مدينة الخليل ، وسط حماية قوات االحتالل اإلسرائيلي 
 .وتجولوا في أزقتھا، وسط حراسة مشددة من قبل قوات الجيش

ى جرار زراعي شرق بلدة يطا، في منطقه أم لصفة شرق بلدة واستولت قوات االحتالل اإلسرائيلي، عل
يطا ومنعت المواطن محمد جبريل شحادة مخامرة وأشقائه من العمل بأرضھم، قبل أن تستولي على 
 .جرارھم الزراعي
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واعتدى مستوطنون، على ثالث سيارات فلسطينية في منطقة خربة الشيخ زكريا الواقعة وسط تجمع 
، المستوطنون اعتدوا على السيارات .تيطاني المقام ما بين الخليل وبيت لحماالس“ غوش عتصيون”

الثالث وثقبوا اطاراتھا وحطموا زجاج بعضھا وكتبوا شعارات تقول بانھم نفذوا ھذا االعتداء كنوع من 
 االنتقام

 :نابلس

، وذلك .بيوت متنقلة على أراضي جبل صبيح، شمال زعترة الواقعة جنوب نابلس 4نصب مستوطنون، 
 .على أراضي قرى عقربا، ويتما، وقبالن

وھدمت جرافات االحتالل منزال قيد اإلنشاء في قرية بيت دجن شرق نابلس يعود للمواطن زياد حسين 
 .راجح

وأصيب عدد من الفلسطينيين، ، بجروح ورضوض نتيجة استھداف المستوطنين المركبات الفلسطينية 
فيما .لى إصابة بعضھم بجروح طفيفة ورضوض عولجت ميدانياقرب حاجز حوارة، األمر الذي أدى إ

منازل المواطنين في بورين جنوب نابلس باإلطارات “ ھار براخا”استھدف مستوطنون من مستوطنة 
واقدم مستوطنون، على اختطاف طفلين بعد اقتحام منزلھما في قرية مادما جنوب نابلس، و . المشتعلة

اقتحموا منزل “ يتسھار”ن المستوطنين المسلحين من مستوطنة أكدت مصادر محلية بان مجموعة م
والذوا بھم بالفرار ) سنوات 10(وطه ) سنوات ٨(المواطن رزق زيادة واختطفوا الطفلين حسام 

عشرات المواطنين تجمعوا على عجل، وطاردوا المستوطنين في .“يتسھار”متوجھين صوب مستوطنة 
 .”يتسھار”وھم على ترك األطفال وفروا باتجاه مستوطنة واجبر“ هللا أكبر”الجبال وسط صيحات 

 :رام هللا

ً للمواطنين من  50احتشد نحو  ً على الطريق الرئيسي عند مدخل المستوطنة والتي تعتبر مسلكا مستوطنا
قرى شمال غرب رام هللا، وحملوا تابوتين اثنين، ورددوا ھتافات عنصرية بوجه المواطنين المارين 

 .لمنطقةبمركباتھم من ا

المقامة على أراضي قرى شمال مدينة رام هللا، التوسع “ حلميش”وفي الوقت نفسه يواصل مستوطنو 
ومصادرة المزيد من األراضي وشق الطرق اإلستيطانية، ما ينبئ أن المستوطنة ستتضخم وتستولي على 

ي توسيع مستوطنة حلميش ويجر. دونماً حتى اآلن  330أكثر من ثالثة آالف دونماً، رغم أنھا مقامة على 
على قدم وساق منذ عام تقريبا وخاصة في األراضي المحيطة بالمستوطنة والتابعة لقرية أم صفا، والتي 

دونماً في  459دونماً في جھة الشمال، و 378سبق أن أعلنھا االحتالل كمحميات طبيعية تمتد على مساحة 
توسع في المستوطنة يزداد يوميا حتى أقيمت بؤرة ھذا النشاط االستيطاني والبناء وال. الجھة الجنوب

على المساحات، “ قفزة”تابعة لمستوطنة حلميش، بھدف عمل “ ياد آخاي”استيطانية جديدة تحت اسم 
وذلك بھدف تشكيل امتداد جديد للمستوطنة وشرعنة وجودھا وشق طرق استيطانية جديدة تربطھا بما 

 .حولھا

 :سلفيت



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
<†{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 

  2018ر فبراي   11 - 9   األحد -الجمعة : التاريخ 

    174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
    PNCECS@Palnet.com: ، البريد 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
 

لفيت أن االحتالل يواصل منعھم من دخول أراضيھم الواقعة خلف الجدار قال مزارعون، من مدينة س
للعناية بأراضيھم الزراعية وحقول الزيتون واالشجار االخرى المختلفة، حيث تتعمد سلطات االحتالل 
إغالق بوابات الجدار في ھذا الموسم بالذات شمال سلفيت وكذلك في بلدتي الزاوية ومسحة غرب 

ك يؤثر سلبا على المزارعين الذي يقومون في ھذه األيام بتقليم أشجار الزيتون المحافظة، وان ذل
وقال مزارع من ال عوده انه في ھذه األيام يقومون بحراثة األرض وتقليم أشجار . واللوزيات والعناية بھا

ثالثة على الزيتون ورش السماد إال أن سلطات االحتالل تمنعھم بمواصلتھا انغالق البوابات والتي عددھا 
 .طول الجدار المحيط بمدينة سلفيت من الجھة الشمالية

 :جنين

ھدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، ، غرفة، وبركس أغنام، وأصيب عشرات المواطنين بحاالت اختناق 
وأُصيب المواطن نور . خالل مواجھات في بلدة برقين غرب جنين يعود للمواطن خالد مصطفي عتيق

وزوجته بجراح، بعدما ھاجمتھما كالب بوليسية، تابعة لجيش االحتالل، “ عاما 49”الدين روحي عواد 
في منزلھما في قرية الكفير جنوب شرق جنين، ونھشت الكالب يده خالل محاولته انقاذ زوجته من كلب 

 .آخر نھشھا من يدھا

 :األغوار

، ، تعود للمواطن سليمان استولت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، على خيام وبركسات، وشوادر ومعالف
وفي الوقت نفسه دّمرت جرافات االحتالل .ارحيل كعابنة من خربة أم الجمال باألغوار الشمالية

اإلسرائيلي، خطوط مياه تغذي عشرات الدونمات، في منطقة الساكوت باألغوار الشمالية، قبل االستيالء 
 كيلو متر، للمواطن باسم فقھا، يروي تقريبا 1.5عليھا ،جرافات االحتالل ھذه دمرت خط مياه يبلغ طوله 

فيما نقلت قوات االحتالل . دونما من البطيخ، في منطقة الساكوت القريبة من الحدود األردنية 150
اإلسرائيلي دبابتھا من أرض زراعية في منطقة الفارسية باألغوار الشمالية إلى موقع آخر في المنطقة، 

وكانت ثالث دبابات إسرائيلية ربضت .با في أرض مزروعة بالحمصلكن اآلليات العسكرية خلّفت خرا
في أرض مزروعة بالحمص لعدة أيام خالل األسبوع الماضي ، قبل أن تسحبھا قوات االحتالل لمكان 

وخالل أيام األسبوع، أجرت قوات االحتالل تدريبات عسكرية في منطقة الشق، وھي منطقة .آخر
الدبابات ربضت في قطعة . سنين أنھا مكان يستخدمه االحتالل لذلك األمرباألغوار الشمالية عرفت عبر ال

وخلفت وراءھا نسبة دمار المحصول في األرص يعادل . دونمات 8أرض ألحد المواطنين مساحتھا 
  .%100تقريبا 

  

  تأسيس مركز أبحاث حول القدس في تركيا.. ألول مرة
  

  10/2/2018 - مدينة القدس

نوعھا وعقب التطورات األخيرة المتعلقة بالمدينة المقدسية، أصدرت ھيئة في حادثة ھي األولى من 
 .القدس التعليم العالي التركية، قراراً بإنشاء أول مركز بالبالد يتخصص في إصدار أبحاث أكاديمية حول
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الھيئة "، قد قال حول ھذا إن "يكتا سراج"وفي وقت سابق، كان رئيس ھيئة التعليم العالي التركي 
س مركًزا لدراسات وأبحاث القدس من أجل تنظيم جھود األكاديميين األتراك في ھذا الخصوص، ستؤس

، موضحاً "لإلسھام في إبقاء قضية القدس على أجندة الرأي العام العالمي، وجعلھا أكثر تأثيًرا واستمرارية
الدعم للقدس، وتلقت  أن الھيئة تواصلت مع الجامعات الفلسطينية لمعرفة الطريقة التي يمكن بھا تقديم

 .اقتراًحا بإنشاء المركز

وعقب ھذه التصريحات تلقت ھيئة التعليم العالي التركية، عرضا من جامعة مرمرة بأن يتم إنشاء مركز 
 .أبحاث القدس في الجامعة، ووافقت الھيئة في اجتماعھا أمس الخميس على عرض الجامعة

إجراء ونشر "ماع حول األمر، فإن المركز سيعمل على ووفقاً لمسودة الالئحة التي صدرت عن أول اجت
أبحاث من أجل الحفاظ على قضية القدس على أجندة اھتمامات الرأي العام العالمي، وإجراء دراسات 
أكاديمية وثقافية في مجاالت من قبيل تاريخ القدس وبنيتھا االجتماعية ووضعھا السياسي، وتنظيم أنشطة 

 ."عاون مع الھيئات األكاديمية ذات النشاط المشابه حول العالموفعاليات حول القدس، والت

وإلى جانب ھذا سيشجع المركز طلبة الدراسات العليا على كتابة أبحاث ماجستير ودكتوراة عن القدس، 
 .ويقدم الدعم الالزم لتلك األبحاث، ويقوم بتوفير المراجع الالزمة عن القدس لطلبة الجامعات

ً في تجدر اإلشارة إلى أن خالل اآلونة األخيرة، وذلك  تركيا مسألة القدس اكتسبت حيوية وتفاعالً عاليا
ً ھذا . عقب قرار ترامب بشأن االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل حيث عارضت تركيا حكومة وشعبا

لقرار، ونددت به، فضالً عن إقامتھا فعاليات وندوات واجتماعات على كافة األصعدة، حول القدس ا
 .وھويتھا اإلسالمية

 

  


