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  دســــــــــــــــــــــــــــــــــالة القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم
  
  

  
  .من يزعجه صوت األذان فليرحل: سالميةالهيئة اإل* 

  .جامعتي خضوري والقدس االحتالل يقتحم: االتربية تدعو لحماية مؤسساته* 

  .لمحطات من حياة الشهيد ياسر عرفات هيئة المرابطين تقيم معرضاً * 

 .يحث على إقامة صالة االستسقاء المفتي العام*  

  .معالم بارزة تروي تاريخ المدينة: أسواق القدس القديمة *

  .أهالي أسرى القدس يتوجهون لزيارة أبنائهم على نفقتهم الخاصة للشهر الخامس* 

  .وطفلين من القدس االحتالل يعتقل مواطناً * 

  ".كي الفرنسيالحزب االشترا "توقيع اتفاقية توأمة بين إقليم القدس و* 

  .اعتقال فتاة من البلدة القديمة بالقدس* 

  .سرائيلية على معالم معروفة في القدسإسماء أطالق العبرية السابعة تكشف عن مخطط إل القناة *
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  من يزعجه صوت األذان فليرحل: سالميةالهيئة اإل

دون رجعة وعدم " قانون المؤذن"لغاء أكدت الهيئة العامة للهيئة اإلسالمية العليا على ضرورة ا -معا  - القدس
 .االكتفاء بتجميده، وَمْن يدعي االنزعاج من األذان عليه أْن يرحل

وأوضحت الهيئة العامة للهيئة اإلسالمية العليا ان هناك عدة محاوالت سابقة والحقة لمنع اآلذان عبر مكبرات 
المحاوالت السابقة بالفشل، إال أن المحاولة ، وقد باءت "اإلزعاج"الصوت من قبل االحتالل اإلسرائيلي بحجة 

العدوانية الحالية تختلف عن السابق، حيث أخذت ُمنحنًا خطيرًا أال وهو شرعنة منع األذان، وذلك بإصدار قانون 
 .لمنع األذان من قبل اللجنة الوزارية المنبثقة عن مجلس الوزراء اإلسرائيلي

الدولية والسياسية ال يحق لسلطة االحتالل أن تغير من الوضع القائم للبالد  وقالت الهيئة في بيان لها انه من الناحية
المحتلة، ويتوجب عليها أن تحافظ على ما كان متبعًا في البالد المحتلة قبل احتاللها، كما ال يحق لسلطة االحتالل 

 .أن تسن قوانين تتعارض مع القوانين التي كانت مطبقة في البالد قبل احتاللها
فإن األذان شريعة إسالمية وعبادة من العبادات، فال يحق لسلطات االحتالل : فت الهيئة انه من الناحية الدينيةوأضا

 .أن تتدخل بها، كما ال يجوز لها أن تحاول منع رفع األذان الن ذلك يتعارض مع حرية العبادة
صحاب الشرائع السماوية األخرى، وإنما إن ديننا اإلسالمي العظيم ال يتدخل في عبادة وطقوس أ:" وجاء في البيان

، وال يجوز لسلطات ٢٥٦سورة البقرة اآلية " َال ِإْكَراَه ِفي الدِّينِ : "يحافظ عليها ويحترمها، واهللا سبحانه وتعالى يقول
االحتالل أن تعتبر أن رفع األذان يؤدي إلى التشويش والضجيج، إنما التشويش والضجيج من آالت الحرب المعتدية 

   .الطائرات والدبابات والجرافات والقنابل من

  
  

  والقدس خضوري جامعتي يقتحم االحتالل :مؤسساتها لحماية تدعو التربية

 

أدانت وزارة التربية والتعليم العالي، اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي لحرم جامعة  - وفا ٢٠١٦-١١-١٩رام اهللا 
 .لقدس في بلدة أبو ديسوجامعة ا  في طولكرم،" خضوري"فلسطين التقنية 

وخلعوا أبواب مركز " خضوري"واوضحت التربية في بيان صحفي اليوم السبت، أن جنود االحتالل اقتحموا 
الحاسوب في الجامعة، وسرقوا محتويات ومواد الكترونية وأرشيف كاميرات الجامعة، في عملية سطو استمرت ألكثر 

  .من ساعة
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ل اقتحمت فجر اليوم جامعة القدس في بلدة أبو ديس، وخربت محتويات معرض وأشار البيان إلى أن قوات االحتال
  .الكتاب الدوري الذي تنظمه األطر الطالبية لخدمة الطلبة المحتاجين

ساعات، دخلت خاللها قوات االحتالل العديد من المباني بما فيها  ٣واوضح البيان أن اقتحام الجامعة استمر لمدة 
  .المراكز التعليمية وعبثت بمحتوياتها مبنى الرئاسة، وعدد من

ودعت وزارة التربية كافة المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية واإلعالمية لتحمل مسؤولياتها إزاء انتهاكات 
االحتالل الممنهجة والمتكررة بحق المؤسسات التعليمية، والعمل على فضح هذه االنتهاكات، وتحقيق ضمان 

هم في بيئة آمنة، حيث باتت انتهاكات االحتالل تهدد مستقبل اآلالف من الطلبة والمسيرة حصول الطلبة على تعليم
  .التعليمية برمتها

، وتصاعدها في العامين ٢٠٠٠إن مسلسل االقتحامات المتكررة بحق جامعة خضوري المتواصلة منذ عام : وقالت
طلبتها وتعريض حياة اآلالف منهم للخطر مرة، وتهديد  ٨٥الماضيين، التي تمثلت باقتحام الجامعة أكثر من 

واإلصابة المباشرة بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، واالعتقال والمطاردة، واالعتداء على مباني الجامعة 
وكلياتها، واالستيالء على ممتلكات الطلبة، وغيرها من االنتهاكات والمتمثلة بوجود معسكر التدريب والرماية 

على أرض الجامعة، مناف لجميع األعراف والقوانين اإلنسانية والدولية التي تكفل حرمة الجامعات  االحتاللي المقام
  .والحق في التعليم اآلمن

وأشارت الوزارة إلى أن االنتهاكات المتواصلة بحق جامعة القدس والمتمثلة باالقتحام المتكرر للجامعة وإصابة 
جامعة وحق طلبتها في الحصول على تعليمهم في ظل بيئة آمنة كفلتها  واعتقال العديد من طلبتها، تهدد مستقبل ال

  .كافة األعراف والقوانين الدولية
يذكر أن قوات االحتالل تمارس هذه االنتهاكات بشكل ممنهج ومتكرر بحق العديد من المدارس ومؤسسات التعليم 

  .العالي في مختلف محافظات الوطن
حام االحتالل لحرمها، وطالبت بتوفير الحماية لطلبتها، مشيرة إلى أن هذا بدورها، استنكرت جامعة القدس، اقت

  .االعتداء يعرقل سير مسيرتهم التعليمية في أروقة الجامعة وكلياتها ومراكزها المختلفة
وقال القائم بأعمال رئيس الجامعة حسن دويك، إن االحتالل يواصل اعتداءاته على حرم الجامعة، ضاربا بعرض 

  .كافة القوانين والمعاهدات واألعراف الدولية، التي تدافع عن المؤسسات التعليمية وتصون حرمتهاالحائط  
وأكد أن المعرض الطالبي العلمي كان يحتوي فقط على الكتب الثقافية واألدبية والفنية، وزوايا تعنى بالتراث 

  .الفلسطيني، وهو معرض يقيمه الطلبة سنويا وبشكل دوري
الدولية العربية واالسالمية التدخل لوقف اعتداءات االحتالل المتكررة على الجامعة وطلبتها  وناشد المؤسسات

  .وممتلكاتها دون أي مبرر
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وأكدت الجامعة بأنها ستمارس حقها القانوني بمالحقة وفضح ممارسات االحتالل بحق الجامعة وتهديدها المباشر 
  .لمسيرتها األكاديمية

  

  لمحطات من حياة الشهيد ياسر عرفات هيئة المرابطين تقيم معرضاً 
  

أقامت هيئة المرابطين في القدس الشريف أمس األول ؛ بالتعاون مع بلدية عناتا معرضًا للصور تحت   -معا - القدس
 . " معرض الوفاء للرئيس أبو عمار"عنوان 

على صور مهمة من حياة الراحل النضالية ، ومنها صور للتدريبات في لبنان إلى صور من إعالن واشتمل المعرض 
 .استقالل دولة فلسطين في الجزائر إلى عالقته مع دول العالم

وافتتح المعرض بالوقوف تحية للسالم الوطني الفلسطيني ، ثم وقف الحضور دقيقة صمت حدادًا على أرواح شهداء 
 . فلسطين

الحضور بكلمة افتتاحية أكد فيها على الدور التاريخي الذي لعبه  -رئيس بلدية عناتا  –بل السيد طه نعمان واستق
إعالن االستقالل في شرعنة المقاومة الفلسطينية ، وأكد في ختام حديثه على ضرورة االستمرار على نهج القائد 

  . البطل
إلى الدور الذي لعبه الراحل ياسر  –القدس الشريف رئيس هيئة المرابطين في  –إلى ذلك أكد يوسف مخيمر 

 . عرفات في الحفاظ على مدينة القدس
ويأتي معرض الصور تزامنًا مع الذكرى الثامنة والعشرين إلعالن استقالل دولة فلسطين ، وتزامنًا مع الذكرى الثانية 

  . عشر الستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات
 

 المفتي العام يحث على إقامة صالة االستسقاء
حث الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس اإلفتاء األعلى،  -معا - القدس

هللا عليه وسلم، الذي أدى هذه الصالة المواطنين على المبادرة إلقامة صالة االستسقاء، تآسيا بسنة الرسول صلى ا
 .عند انحباس األمطار

إن بالدنا المباركة تعاني من الجفاف الناجم عن قلة سقوط األمطار المغيثة، ما يقتضي التوجه إلى اهللا تعالى : "وقال
 ."الغدقابالصالة والدعاء والتوبة واالستغفار، رجاء أن ينعم سبحانه على عباده وأرضه وخلقه بالغيث المغيث 

وأكد بهذا الصدد على أهمية التوبة واإلقالع عن المعاصي واآلثام، والضراعة إلى اهللا العلي القدير، والتوجه الصادق 
فـَُقْلُت :" إليه سبحانه بخالص الدعاء، ليمن علينا بمزيد فضله، وكريم عطائه، وواسع رحمته، وهو القائل جل شأنه 
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َويُْمِددُْكْم بَِأْمَواٍل َوبَِنيَن َوَيْجَعل لَُّكْم َجنَّاٍت َوَيْجَعل لَُّكْم * يـُْرِسِل السََّماء َعَلْيُكم مِّْدرَارًا * َكاَن َغفَّارًا اْستَـْغِفُروا رَبَُّكْم ِإنَُّه  
 .(١٢-١٠: سورة نوح(أَنـَْهارًا 

لعلي القدير أن يستجيب وأشاد بدور وزارة األوقاف في حث أئمة المساجد على إقامة صالة االستسقاء، سائًال اهللا ا
 .الدعاء، وأن يرزقنا الغيث المدرار، وأن ينعم بغيث عاجل نافع غير ضار

 

  

  معالم بارزة تروي تاريخ المدينة: أسواق القدس القديمة

 
تعتبر أسواق القدس من أبرز معالم المدينة المقدسة وتمثل جزءا  - زكي ابو الحالوة  - دوت كوم " القدس" -القدس 

هويتها وتعد العمود الفقري القتصاد المدينة، وترتبط هذه االسواق بشبكة كبيرة من الطرق والعقبات أصيال من 
  .واالحواش

تشكل الحالة االقتصادية للقدس :" يقول الباحث في تاريخ القدس روبين أبو شمسية في حديثه عن أسواق القدس
دينة االقتصادية ألسباب عدة منها ندرة مصادر المياه حالة فريدة من نوعها فهي منذ عهود مبكرة تفتقر لمقومات الم

كذلك ندرة ) في منطقة سلوان اليوم-اسفل تل الضهور(فيها اال من نبع واحد وحيد يقع في الطرف الجنوبي فيها 
االمطار وطبيعتها الطبوغرافية الجبلية التي حدت من وجود مساحات زراعية ، وكذلك خلوها من مناطق صناعية اال 

  .ندر فيما
واضاف انه لم يبَق ما يساعد المدينة في اقتصادياتها اال احتوائها على جملة متنوعة من أالثار من مختلف العهود 

مما غّلب . باالضافة الى وجود اماكن مقدسة يشد اليها الرحال مثل المسجد االقصى ويحج اليها مثل كنيسة القيامة
وهو عامل اقتصاد الحج السياحي والديني ، لذلك كانت الحاجة  عامل مقوم لالقتصاد يندر حدوثه في مدن اخرى

ملحة وضرورية إلقامة اسواق اقتصادية تلبي حاجة الساكن المحلي وكذلك حاجة الوافد الحاج والمقدس لالماكن 
  .الدينية 

قدم الزمن ومع ت) الكاردو( وعلى هذا االساس قامت معظم االسواق منذ العهد الروماني " القدس"وتابع يقول ل 
نشأت اسواق محلية رئيسية ومتفرعة أضافت لالشعاع االقتصادي في القدس تجلياته الخاصة به واكثر العهود 
اهتمامًا لهذه الحالة هي الفترة الصليبية تالها الفترة االيوبية والمملوكية التي كانت بحق اكثر تجليات العصر 

ودها ضمن منظور الجانب الحرفي للقدس ، واكتملت االقتصادي للقدس حيث نشأت معظم االسواق وثبت وج
عناصرها في العصر العثماني فكانت االسواق نمطًا متوحدًا في مفهوم سوق الحرفة الواحدة ، التي ما لبث العصر 
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الحديث ان غير معالم هذا النمط فتنوعت الموارد والمنتوجات ومواد العرض للمستهلك، واستعرض ابو شمسية 
  :اآلتيهذه االسواق ب

  محلة باب العمود
سوق صغير غير مسقوف يستهل به الزائر القادم من الشمال اسواق القدس يحتوي على بضعة دكاكين صغيرة 
المساحة تقدم للزائر اشكال متنوعة من البضائع بعضها تابع لالوقاف االسالمية وجلها اوقاف ذرية او امالك خاصة 

  .ع سوق الواد وسوق باب خان الزيتحانوتاً وتنهي عند تفر  ٢٨تبلغ مجموعها 
  سوق الواد

هو سوق طويل حوانيته متفرقة ومتنوعة البضائع يبدأ من تفرع محلة باب العمود وينتهي عند قدم القدس الجنوبي 
عند مدخل نفق حائط البراق ، حوانيته بعضها واسع ورحب ومتطاول البناء وبعضها ضيق المساحة وتتوزع ملكيتها ما 

  .حانوتاً  ٨٢والخاص كما سبق، يبلغ عدد حوانيت هذا السوق حوالي بين العام 
  سوق باب خان الزيت

سوق العطارين ( وهو سوق طويل يمتد شماًال من تفرع محلة باب العمود الى ان يتقاطع مع السوق الثالثية 
عها وسمي هذا السوق حانوتًا تتميز برحابة مساحتها وتنوع بضائ ١٥٠به حوانيت تنوف عن ) واللحامين والخواجات

نسبة الى خان مملوكي كبير يمتد ما بين عقبة المفتي شرقًا الى عقبة التكية جنوبا، وكان هذا الخان يحتوي على 
مخازن كبيرة الستقبال منتوج شجر الزيتون من مدن وقرى فلسطين الشمالية وبه معاصر للزيتون ومصابن لصنع 

أن اندثرت معظم معالمه وتحولت غرفه ومخازنه اما اماكن للسكن او صابون زيت الزيتون، وما لبث هذا الخان 
محاٍل تجارية ولكنه حافظ على اسمه وتتفرع من هذا السوق عقبات كثيرة شرقًا وغربًا تلبي احتياجات السكان 

رقاً، وطريق السكنية والديمغرافية ومنها على سبيل المثال عقبة التوتة وعقبة المفتي وعقبة التكية وعقبة السرايا ش
الجبشة وعقبة حارة النصارى ومدخل مدرج الى بطريركية االقباط والمرحلة التاسعة من درب اآلالم وتفرع في نهايته 
الى مدخل سوق الدباغة والصاغة واللحامين والمدخل الشرقي لكنيسة القيامة وبه معالم مختلفة اسالمية ومسيحية 

  .عة ومسجد ابي بكر الصديقغير الحوانيت ومنها معبد المرحلة الساب
وهو يتكون من ثالثة اسواق مختلفة الطول تقع بجانب بعضها البعض اولها سوق النحاسين وثانيها :السوق الثالثي 

  :سوق العطارين وثالثها سوق اللحامين
) المانيفاتورة( سوق صغيرة تسمى اليوم بسوق الخواجات نظرًا النتشار باعة القماش بالجملة فيه، :سوق النحاسين

في العهد العثماني المتأخر، غير ان هذا السوق لفترات قديمة كان يختص بحوانيت تقوم على نقش النحاس وبيعه ، 
ممر وعالي السقوف قناطره ذات نوافذ جانبيه رحبة لتخليل قواعده صليبية ومعظم حوانيته مملوكية البناء مسقوف ال
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اشعة الشمس الى حوانيته ، اندثرت اليوم صناعة النحاس فيه اال من حانوت واحد ومعظمها اغلقت ابوابها او 
  .تحولت الى صنف أخر بسبب السياسة االسرائيلية التي حدت من القدرة الشرائية للسوق

  سوق العطارين
م من مدخل السوق شماال الى  ٣٠٠نوافذه جانبية وبعضها في عمق السقف تمتد لحوالي  سوق مسقوف معظم

ويوجد فيه مائه وستة حوانيت متعددة منها خمسة حوانيت متخصصة في بيع .التقاءه بسوق التجار وسوق الباشورة
رية والبخور تضفي على المكان والروائح العط. العطارة أْوقـََفُه صالح الدين األيوبي على مدرسته الصالحية في القدس

نوعا من السحر والجمال وذلك من خالل محالت العطارين التي تمتلئ بمثل هذه البضائع والتي أدت لتسميتة 
  .حوانيته اليوم متنوعة البضائع يغلب عليها بيع المالبس والمواد االخرى. بسوق العطارين
  سوق اللحامين

خان الزيت جنوبًا نحو كنيسة القيامة البازار وينتهي جنوبا مع سوق  يبدأ هذا السوق شماال من تفرع سوق باب
التجار،سمي السوق في العهد الصليبي بسوق الطعام الرديء كونه كان متخصصًا ببيع اللحوم والدجاج في معظم 

وفي العهدين حوانيته بعد ذبحها باالضافة الى مطاعم صغيرة تبيع ما ينتجه الذبح من جوف الماعز واالبقار والدجاج 
المملوكي والعثماني اعيد بناؤه اكتماًال ليسمى بعد ذلك بسوق الجزارين وفي اواخر القرن التاسع عشر غلب االسم 
الحالي وهو سوق اللحامين عليه كما يسمى اليوم، وهو سوق مسقوف، يوجد في سقفه وجوانبه نوافذ للتهوية 

ض المحالت ولقلة الوافدين اليه نظرًا لبعده عن باب العامود اما اليوم فالسوق يعاني من اغالق لبع. واإلضاءة
  .وللسياسة التعسفية ومن ضرائب مفروضة على حوانيته من قبل بلدية القدس

  سوق القطانين
سوق نموذجية أُنشأ في العهد المملوكي أيام السلطان الناصر محمد بن قالوون بأمر من امير دمشق تنكز الناصري 

واعتبر وقفًا بحوانيته وحماميه وخانه وقفًا للمدرسة التنكزية الواقعة بباب السلسلة، يبلغ طوله م ١٢٢٩/ هـ٧٣٧عام 
أمتار، كانت حوانيته الخمسين في العهد المملوكي متخصصة ببيع القطن والقماش المصنع منه، ٨متر وعرضه ١٠٠

م ومن ثم أهمل هذا السوق ٤٩٧١ولكن أهمية هذا السوق تضاءلت عند اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح سنة 
الى ان اصبحت معظمها مغلقة ، شهدت السوق فترة انتعاش نسبية مع التركيز . تماًما في أواخر العهد العثماني 

عليها من قبل المؤسسات االسالمية وتسيير قوافل البراق من عرب الداخل اليه ترافقاً مع زيارتهم للمسجد االقصى، 
لية الباهظة تهددها باإلغالق والمصادرة مع غيرها من المحالت األخرى الموجودة في جميع إال أن الضرائب اإلسرائي

  .أسواق القدس القديمة
  سوق الحصر
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وهي سوق قديمة وصغيرة، تقع بجانب سوق الباشورة غربًا وبها بضعة دكاكين من العهد العثماني مع قواعد البنية 
ت هذه السوق واندثرت صناعتها اليوم وال تحتوي اال على ست صليبية ، اشتهرت بصناعة الحصر والقش، تضاءل

  .حوانيت متنوعة البضائع وخاصة البضائع السياحية التذكارية
  سوق البازار

كانت تباع فيه الفواكه . وهو سوق تمتد من سويقة علون غربًا حتى ملتقى سوق الحصر وسوق اللحامين شرقا
كان السوق من جملة أوقاف المدرستين األفضلية . رائع جميل والخضراوات ويمتاز بأرضه المْرصوفة بشكل

. والكريمية، ثم أصبحت مرافقه من جملة أوقاف عائلتي الحسيني وجار اهللا، وهو االن يختص ببيع السلع السياحيه
  وهو من اجمل اسواق القدس تنتشر فيه حاليا حوانيت مخصصة لبيع السياح

  سوق باب السلسلة
إلى جهة الجنوب زقاق يتخلله الكثير من الدرج، وكان يوصل إلى حائط البراق الواقع إلى  يتفرع من هذه السوق

الغرب من المسجد األقصى المبارك، وكانت هذه السوق في الجانب األخير لسوق التجار من الشرق وتتصل به 
  .وبسوق الداللين

الشريف، وهو امتداد لهذا الباب وبه يوجد  وسمى بهذا اإلسم نسبه لقربه من باب السلسله من أبواب الحرم القدسي
بعض من االثار اإلسالميه القديمه مثل المكتبه الخالديه وبعض قبور الصالحين وسبيل باب السلسله والهيئة 

  .االسالمية العليا ويمتاز اليوم بحوانيته الجميله التي تقوم ببيع التحف التقليديه للسواح األجانب
  سويقة اليهود

بعد النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ويقع مقابل سوق التجار ولم يكن يفصل بينهما إال بعض وهو مستحدث 
، ١٩٦٧الدكاكين، وهي سوق طويلة اندثرت معظمها مع تحولها الى حارة مخصصة لسكن اليهود بعد نكبة عام 

ه اال بعض الحوانيت ومقام من حيث احتلت مساحات كبيرة من السوق، وقسم هدموه وأزالوه من الوجود ولم يتبَق من
  العهد المملوكي
  السوق الجديدة

  .تقع بباب الخليل وعلى بعد سبعين ذراعاً منه إلى الشرق تجاه القلعة
  سوق باب الجديد

فتح زمن السلطان عبد الحميد . وهو سوق صغيرة تقع قرب باب الجديد أحد األبواب الشمالية لمدينة القدس
  .ينةشمال المد) م١٨٨٩( الثاني

  سوق التجار
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وهي تقع جنوب سوق العطارين وتسير على محاذاة نصفها القبلي ثم تتصل بها، وشمال سوق الباشورة، وهي سوق 
  .قديمة مسقوفة وبسقفها تنفذ أشعة الشمس والهواء

  سوق الباشورة
لحكام المماليك وهو تقع جنوب سوق العطارين، والباشورة كلمة تعني النافورة وسط القلعة، وكانت فيما مضى مقر ا

من األسواق القديمه التي يعود تاريخها للعصر الروماني، وقد كشفت الحفريات عن السوق الروماني الذي هو امتداد 
لسوق الباشوره حيث األعمدهالرخاميه تزيد السوق جماًال ورونقاً، وقد قام االحتالل اإلسرائيلي بتهويد هذا السوق 

  .وسماه سوق الكاردو
ببيع المالبس المستعملة وتبديل وشراء المالبس القديمة والتي يطلق عليها  ١٩٤٨لسوق بعد نكبة عام واشتهر ا

للسكان، حيث اشتهرت عائلتي الكركي والدميري في البيع، لكن حاليا فأغلب محالته تحولت الى بيع " الباالت"
  .الخزف ومواد السياحة

  سويقة علون
وسميت . لقلعة من الغرب حتى ملتقى طريق البازار وحارة النصارى من الشرقتمتد من موقع الموقف الكائن تجاه ا

بهذا اإلسم نسبة إلى عائلة علون المقدسية، وهي من األسواق المزدهره بالسياح األجانب حيث أنها تقع في حي 
ط البراق، ويمتاز النصارى قرب باب الخليل، وهي الطريق المؤديه إلى كنيسه القيامة والمسجد األقصى المبارك وحائ

  .هذا السوق ببيع التحف السياحية
  سوق باب حطة

وهي مستقلة . وهي سوق تقع في حي باب حطة شمال الحرم القدسي، وأما اليوم فهي أقل األسواق حركة ونشاطاً 
  .عن جميع أسواق المدينة ومنفردة عنها

  سوق افتيموس
، فهي من أمالك البطريركية األرثوذكسية، وقد بنى م من آل العلمي١٨٣٧اشترى أرضه البطريرك أثناسيوس سنة 

م، وهي، وقد كانت أواسط القرن العشرين من ١٩٠٨فوقها األرشمندريت أفتيموس سوقا سميت باسمه وذلك عام
  أجمل أسواق المدينة
  سوق حارة النصارى

ومرصوفة رصفا جميال،  تقع بين سويقة علون في الجنوب والخانفاه الصالحية في الشمال، وهي سوق طويلة وكبيرة
ويتفرع منه سوق آخر باتجاه الكنيسة، وهي سوق مغطاة بقبو، وبعد بابها الشرقي الموصل لساحة الكنيسة، تأتي 

  .سوق أخرى مفتوحة ومبلطة إال أنها قصيرة وال تتجاوز المائتي متر إلى الشمال من سوق افتيموس وكنيسة الدباغة
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جاه الكنيسة، وهذه السوق مقبوة فيها دكاكين تباع فيها الشموع والمسابح ومن هذه السوق تتفرع سوق أخرى بات
  .والصلبان واألواني المستعملة في الصلوات والطقوس الدينية

ولوقوعه في قلب الحي المسيحي فيه الكثير من األديرة والكنائس المسيحية، وكذلك جامع سيدنا عمر بن الخطاب 
به عند زيارة كنيسة القيامة، وتمتاز حوانيت هذا السوق ببيع البخور للكنائس رضي اهللا عنه في الموقع الذي صلى 

  .وكذلك الشمع المقدس وكثير من التحف السياحية
  

  أهالي أسرى القدس يتوجهون لزيارة أبنائهم على نفقتهم الخاصة للشهر الخامس
  

م األحد، لزيارة أبنائهم القابعين توجه أهالي أسرى مدينة القدس المحتلة، فجر اليو  - وفا ٢٠١٦-١١- ٢٠القدس 
 .على نفقتهم الخاصة، للشهر الخامس على التوالي" ريمون"جلبوع، و "في سجني 

ويضطر األهالي لتحمل النفقات الباهظة، والتوجه إلى سجون االحتالل، بدون تنسيق الزيارة مع إدارة السجون، 
، واقتصارها فقط على زيارة واحدة، خالل الشهر بسبب تراجع الصليب األحمر عن تغطية الزيارات، وتنسيقها

  .الواحد

  

  االحتالل يعتقل مواطنا وطفلين من القدس

  
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم األحد، ثالثة مواطنين من مدينة  -وفا ٢٠١٦- ١١-٢٠القدس 

 .القدس المحتلة، واقتادتهم إلى مراكز تحقيق وتوقيف في المدينة

الطور الُمطل على / فيصل وحيد شبانة، ومحمد داوود الهدرة، من حي جبل الزيتون: عتقاالت الطفلينوشملت اال
  .القدس القديمة، والشاب محمود عمر غريب من قرية العيسوية وسط القدس المحتلة

  

  "الحزب االشتراكي الفرنسي"توقيع اتفاقية توأمة بين إقليم القدس و
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، إقليم القدس، اتفاقية توأمة مع )فتح(ركة التحرير الوطني الفلسطيني وقعت ح -وفا ٢٠١٦-١١-١٩القدس 
 .إقليم الحزب االشتراكي الفرنسي لمنطقة باريس الكبرى، في خطوة لتعزيز العالقة بين العاصمتين، القدس وباريس

لسياسية وتأتي هذه االتفاقية، التي وقعت في مقر إقليم القدس، اليوم السبت، ضمن سلسلة من التحركات ا
والدبلوماسية الفلسطينية والعربية والدولية المبذولة إلنجاح الجهود الدولية والفرنسية إلقامة المؤتمر الدولي للسالم 
المقرر نهاية العام الجاري، بما يسهم في إنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، في ضوء قرارات 

  .مجلس الجامعة العربية بهذا الخصوص

في القدس عدنان غيث، ومسؤول ملف الشبيبة في اإلقليم " فتح"ووقع االتفاقية عن إقليم القدس أمين سر حركة 
شادي مطور، وعن إقليم الحزب االشتراكي الفرنسي اكزافيا ياكوفالي، وبول جاكا، بحضور مستشار الرئيس للشؤون 

األولى بالعاصمة الفرنسية باريس في شهر آيار الماضي، حسام زملط، الذي كان وقع االتفاقية باألحرف   االستراتيجية
بترتيب من سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي، واالتحاد العام لطلبة فلسطين ممثلة بأمين سره في باريس عالء 

  .الشرباتي

زز الشراكة وقال غيث إن هذه االتفاقية من شأنها تعزيز مكانة القدس كعاصمة أبدية لدولة فلسطين، كما أنها تع
والحزب االشتراكي الفرنسي الحاكم، مؤكدا أن العمل سيبدأ فورا من أجل اعتراف فرنسا " فتح"الداخلية بين حركة 

  .بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف

بين  بدوره، أكد ياكوفالي أنه يتطلع وحزبه إلى الشراكة الحقيقية مع إقليم القدس، بهدف تحقيق األهداف المشتركة
  ."فتح"حزبه الحاكم وحركة 

يشار إلى أن إقليم القدس نظم جولة ميدانية للحزب االشتراكي الفرنسي في المدينة، خاصة في البلدة القديمة، كما 
  .تمت زيارة المسجد األقصى والتجمعات البدوية وجدار الفصل العنصري

  

 اعتقال فتاة من البلدة القديمة بالقدس
  

 .اعتقلت قوات االحتالل، قبل قليل، فتاة من البلدة القديمة بالقدس المحتلة   :القدس المحتلة /أمد

وأوضحت مصادر مقدسية بأن قوات االحتالل اعتقلت فتاة لم تعرف هويتها بعد، أثناء تواجدها في البلدة القديمة 
  .بالقدس
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  وفة في القدسالقناة العبرية السابعة تكشف عن مخطط الطالق اسماء اسرائيلية على معالم معر 
  

اسرائيلية جديدة على  اليوم األحد، عن مخطط إلطالق أسماء  كشفت موقع القناة السابعة العبرية : تل أبيب /  أمد
 .معالم معروفة في مدينة القدس 

على الساحة الرئيسية في البلدة " ساحة األبطال"وحسب الموقع المقرب من المستوطنين فإنه سيتم إطالق اسم 
القريبة من شارع الواد، الذي نفذ فيه الشهيد مهند الحلبي عملية قتل مستوطنين في ) ساحة باب العامود(القديمة 

  ".انتفاضة القدس"، في إشارة منها لتمجيد المستوطنين والجنود القتلى في عمليات ٢٠١٥شهر تشرين أول 

قررت بالتوافق مع بلدية القدس العمل  "إحياء ذكرى ضحايا الهجمات اإلرهابية"ووفقا للموقع، فإن ما تسمى لجنة 
  .على تغيير أسماء بعض الشوارع في القدس، بينها الساحة الرئيسية في البلدة القديمة والتي شهدت سلسلة عمليات

وسيطلق على شارعين اسمي اثنين من المستوطنين، قتلهما الشهيد الحلبي في شارع الواد والمنطقة المحيطة به، 
  .سيتم تغيير أسماء شوارع أخرى في الحي اإلسالمي بالبلدة القديمةباإلضافة إلى أنه 

 
******************  

  

  

  


