
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  كية لشؤون القدساللجنة المل
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  ع القدسائخبار ووقأ
  

  تقرير يومي
  
  

  ٢٠١٨/كانون األول/ ٤
  
  
  

  
 

  

  :للمزيد من األخبار تابعونا على 
 
 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 
 
https://www.youtube.com/rcjajordan 
 
https://www.rcja.org.jo 
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٤

  االردن والقدس

  األوقاف تطلق مؤتمرا حول المسجد األقصى

 

 دوليا كبيرا تنظم وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية مؤتمرا -منال القبالوي- عمان   
نداء للمسجد األقصى "في العشرين من الشهر الجاري تحت الرعاية الملكية السامية بعنوان 

  .الطريق الى القدس، بالتعاون مع لجنة فلسطين النيابية".المبارك

وقال وزير األوقاف الدكتور عبدالناصر ابو البصل في تصريحات صحفية إن ما يتعرض له 
من انتهاكات واقتحامات وأخطار جسيمة ويومية تستفز مشاعر المسلمين والعرب المسجد االقصى المبارك 

قاطبة، وقد زادت وتيرة هذه االعتداءات في اآلونة األخيرة بصورة غير مسبوقة مما ينذر بوجود خطة مبيتة 
  .لالحتالل الصهيوني لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم الى ما ال تحمد عقباه

ًا في األردن وبحكم الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات نيابة عن األمتين إنن"وأضاف 
العربية واالسالمية نجد أنه من واجبنا إطالع االمة والعالم أجمع على خطورة ما يتعرض له أقدس 

  ."مقدساتها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من خالل تنظيم مؤتمر دولي

وبحكم واليتها الدينية واالدارية على أوقاف القدس والمسجد األقصى المبارك وأشار إلى أن الوزارة 
دعت الى تنظيم هذا المؤتمر الدولي بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة، لغايات التباحث والتشاور في 

  .سبيل نصرة األقصى والوقوف خلف القيادة الهاشمية في دعم القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية

  ٦ص/٤/١٢/٢٠١٨الرأي 

*** 

  الملك الوحيد المتفهم للقضية الفلسطينية: المصري

  

أكد رئيس الوزراء األسبق طاهر المصري أنه لمس خالل تجواله في  -  محمد الخصاونة- عمان 
عواصم إسالمية وغربية أن ال أحد متفهم ويتابع ويهتم ويتحدث عن القضية الفلسطينية والقدس إال جاللة 

داهللا الثاني والفلسطينيون واألردنيون، مطالبا العرب والمسلمين بدعم األردن بكافة مناحي الحياة الملك عب
  .خاصة اإلقتصادية واإلجتماعية ليستطيع مواصلة الدفاع عن القضية والقدس والمقدسات

أدارة رئيس نادي " تداعيات صفقة القرن على األردن وفلسطين " وقال المصري خالل حوار حول 
ناء الثورة العربية الكبرى بكر خازر المجالي بالنادي أمس، ان صفقة القرن دار حولها كالم ونقاشات أب

 عقد الصهاينة مؤتمرا وضعوا فيه أهدافهم التي حققوقها وهي ١٨٧٩كثيرة وواقعيا إنها حصلت، ففي عام 
لقدس وبناء الهيكل ما تسمى اليوم بصفقة القرن، وهذه األهداف هي إنشاء دولة يهودية عاصمتها ا

ليكون رمزا للدولة اليهودية، وها هم يصولون ويجولون في األقصى وأسفله، والهيكل جاهز حتى ما 
  .يسمونه بالبقرة الصفراء موجودة أيضا



 
٥

وأضاف المصري ان الصهاينة أيضا قرروا قانون يهودية الدولة مما يعني ان أرض فلسطين 
فقط، وغيرهم غريب ويستطيع وزير داخلية إسرائيل ترحيلهم بأي التاريخية دولة لليهود وسكانها يهود 

 مليون نسمة لم يعد ٦وقت، وكل الفلسطينيين الموجودين على أرض فلسطين التاريخية وعددهم حوالي 
لهم أي صفة غير أنهم عمالة وافدة بحسب نظرة اإلسرائيليين، وبرنامج ترحيل الفلسطينيين من أرض 

  . عام ويفكرون ويخططون له وسيحصل لكن متى ال أحد يعلم١٠٠ع من فلسطين التاريخية موضو

وبين المصري ان االردن وفلسطين في خطر من مخططات إسرائيل، إنهم يريدون فلسطين من 
غير سكان، واإلسرائيليون يستخدمون عدة أدوات إلتمام مخططاتهم وصفقتهم منها خلق ظروف إقتصادية 

ة في فلسطين واألردن، وتعرض حلوال لما تريده على المنطقة ال تراعي ومجتمعية صعبة في المنطقة خاص
حقوق الفلسطينيين واألردنيين، ال يريدون إستيعاب أنه ال حل بدون تحقيق حقوق األردن، واألردن لوحده 
ال يستطيع الوقوف بوجه تأثيرات مخططات إسرائيل، ويحتاج أوال لجبهة داخلية صلبة متماسكة ووحدة 

تميزة شديدة تحت ظل القيادة والدستور والمؤسسات والتجانس الصلب، وثانيا األردن يحتاج لدعم وطنية م
  .عربي إسالمي مستمر ولوقفة أخوية بكل شيئ ليستطيع األردن دعم القضية الفلسطينية

وأكدت رئيسة ملتقى سيدات الجبيهة النائب السابق مريم اللوزي أنه كلنا فلسطينيين من أجل 
ٕكلنا أردنيين من أجل األردن، موضحة أن شرح ما يسمى بصفقة القرن واجالء حقيقتها هام جدا فلسطين و

  .لألردنيين والفلسطينيين

  ٦ص/٤/١٢/٢٠١٨الرأي 

*** 

  لقدس في اقوال الهاشميينا
  

إلى كلوب باشا حمه اهللا  بن الحسين ر المؤسس عبد اهللا األولرسالة وجهها الملكجاء في 

  : ما يلي عن القدس"دون تاريخ) ٥٣- ١١٦) (٢٣(وثيقة رقم "

ال بد سمعتم عن حادث دير يوسف وما فعله األرغون اليهود في أهلها أرجو تبليغ "... 

القيادة العامة بأنه كان لهذا الحادث أشد موجبات االستفزاز نرجو أن يتكرم سعادة القائد العام 

اجة للحماية إلى وقت رحيل الجيش بإحالل أي قوة ممكنة من الجيش العربي في هكذا أماكن محت

  ."...االنجليزي أو إنتهاء االنتداب

***  

  

  

 



 
٦

  شؤون سياسية

 بابا الفاتيكان يدعو للحفاظ على هوية القدس
 

أعرب بابا الفاتيكان فرانسيس عن قلقه إزاء وضع القدس خالل لقائه مع رئيس  - وكاالت –روما 
 .لى هوية المدينة المقدسة للديانات اإلبراهيمية الثالثالسلطة الفلسطينية محمود عباس، ودعا للحفاظ ع

اهتماما خاصا أعير لوضع القدس، "وجاء في بيان صادر عن الحبر األعظم في أعقاب اللقاء أن 
مع التأكيد على أهمية االعتراف بهويتها والحفاظ عليها وعلى القيمة العامة للمدينة المقدسة للديانات 

 ".اإلبراهيمية الثالث

على ضرورة استئناف عملية التسوية بين إسرائيل والفلسطينيين، على أساس "كد بابا الفاتيكان وأ
 ".حل الدولتين

الفلسطينية الرسمية، أطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس البابا فرانس على " وفا"وحسب وكالة 
كية بخصوص القضية تطورات األوضاع في األراضي الفلسطينية، وتداعيات قرارات اإلدارة األمري"

 ".الفلسطينية، خاصة قرارها االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، ونقل سفارتها إليها

االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته اإلسالمية "وتطرق عباس إلى 
 ".والمسيحية، خاصة في مدينة القدس

  ١٩ ص٤/١٢/٢٠١٨الغد 

***  

  اعتداءات

  ومستوطنون يهود يقتحمون األقصى"يهودا غليك"تطرف  الم"الحاخام"
 

 المتطرف "الحاخام"اقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود بينهم  -  القدس المحتلة
 اليوم، المسجد األقصى، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة "يهودا غليك"من حزب الليكود اليميني 

  .من قوات االحتالل اإلسرائيلي

ً مستوطنا، اقتحموا المسجد األقصى ونفذوا جوالت ٩١ادت مصادر فلسطينية في القدس، أن وأف
  .مشبوهة في باحات ومرافق المسجد، واستمعوا إلى شروحات حول ُأسطورة الهيكل المزعوم

وذكر المسؤول اإلعالمي بدائرة األوقاف اإلسالمية فراس الدبس، أن األقصى يشهد اقتحامات 
  .ًلمستوطنين، وتضم كل مجموعة أربعين مستوطنامكثفة من قبل ا

  ٤/١٢/٢٠١٨صحيفة مكة اإللكترونية 

*** 

  



 
٧

  االحتالل يقتحم مخيم شعفاط ويشن حملة اعتقاالت بالضفة

  

 اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر األربعاء، مخيم شعفاط شمال شرق - القدس المحتلة 
 .ًت واسعة، طالت عددا من الشبان والفتيةالقدس المحتلة، وشنت حملة مداهمات واعتقاال

وقال الناطق اإلعالمي باسم حركة فتح في شعفاط ثائر فسفوس إن قوات كبيرة من عناصر 
االحتالل والوحدات الخاصة اقتحمت مخيم شعفاط عند الساعة الثانية من فجر اليوم، وانتشرت في 

ً منزال وفتشتهم وعاثت خرابا ف٢٠الشوارع، وداهمت نحو   .يهم، واعتدت على السكان بطريقة همجيةً

ًوأضاف أن قوات االحتالل اعتقلت عددا من الشبان عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، عرف منهم، 
مؤيد جبر محيسن، أحمد عمران أبو شمس، محمد الميمي، حمودة الكري، مهند العناتي ووالده بالل 

 .العناتي

التوالي اقتحامها لمخيم شعفاط، من المعبر العسكري وتواصل قوات االحتالل لليوم السابع على 
وبوابات الجدار الفاصل في حيي رأس خميس وشحادة وأرض األوقاف، حيث توقف الشبان وتجري عمليات 

 .تفتيش لهم بشكل استفزازي

وذكر شهود عيان أن تلك القوات داهمت فجر اليوم منازل عدة بالمخيم تعود ألبو أدهم الشرقاوي، 
 . الساليمة، العناتي، الترتير، وصبحي أبو خليفةوعائالت

بدوره، أوضح المحامي محمد محمود أن قوات االحتالل شنت اعتقاالت في مخيم شعفاط وبيت 
والشبان محمد ماهر ) ً عاما١٥(، وأحمد عمران علي )ً عاما١٦(حنينا، شملت الفتيين بهاء بالل عيد 

ل عواد عناتي، أحمد ترتير، فادي عيد، أحمد بالل عيد، مؤيد ، مهند بالل عناتي، بال)ً عاما٢٠(الميمي 
 .جبر محيسن، حمودة جمال عبد القادر

وأفادت مصادر من مخيم شعفاط أن قوات االحتالل خالل اقتحام المخيم اعتقلت كذلك حمودة 
 .الكري، وصدام جودة، وأدهم الشرقاوي

ألسير المحرر خليل عطا قريع بعد وفي بلدة أبو ديس شرق القدس، اعتقلت قوات االحتالل ا
 .مداهمة منزله في البلدة فجر اليوم

ًوفي السياق ذاته، داهمت قوات االحتالل فجرا مخيم قلنديا شمال القدس، وانتشرت في عدة  
 حارات، واعتقلت ثالثة شبان بعد اقتحام منازلهم، هم حسام الجمزاوي، فارس أصالن، وأحمد الكسبة

قوات االحتالل اقتحمت عدة منازل في مخيم قلنديا، وفتشتها وعبثت وأفاد شهود عيان أن 
العسكري، " عوفر"بمحتوياتها، وسلمت عدد من السكان استدعاءات لمراجعة مخابرات االحتالل في معتقل 

 .عرف منهم األشقاء الثالثة عمر ومحمد ويحيى فيالة ووالدهم خليل

 ٤/١٢/٢٠١٨وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

***  



 
٨

  ًاالحتالل يهدم منزال قيد اإلنشاء في القدس

 
 جرافات تابعة لبلدية االحتالل في القدس، تحرسها قوة عسكرية معززة، في هدمت – وفا – القدس

جنوب شـرق القـدس المحتلـة   في حي جبل المكبراإلنشاءساعة مبكرة من صباح اليوم الثالثاء، منزال قيد 
عــن شــهود عيــان أن قــوات االحــتالل اعتــدت بالــضرب علــى "  وفــا"ونقــل مراســل.بحجــة البنــاء دون تــرخيص

  .مواطنين حاولوا التصدي لجرافات االحتالل

  ٤/١٢/٢٠١٨الحياة الجديدة 

*** 

  شؤون مقدسية

  سكان الخان األحمر يرفضون استالم أوامر عسكرية بتمديد إغالق المنطقة
  

ثنين، استالم أوامر عسكرية من رفض سكان قرية الخان األحمر شرقي القدس المحتلة، اليوم اال
ضباط االحتالل، تقضي بتمديد إغالق الشوارع المؤدية الى القرية حتى الخامس عشر من الشهر 

وأفاد مراسلنا، بأن أهالي القرية رفضوا .مستعجلة بهدف االستيالء على األراضي ألغراض عسكرية القادم،
وتوثيقها ميها في الشوارع وحول المساكن استالم هذه األوامر، ما حدا بجنود االحتالل إلى ر

 دونما؛ ١.٤٦٨وضع اليد على أراضي قرية عناتا؛ المقدرة مساحتها حوالي "وتضمنت األوامر .بالتصوير
ألغراض أمنية مستعجلة، ويحق ألصحاب األراضي أو المتصرفين فيها تقديم طلب لمديرية التنسيق 

للحصول على رسوم " يهودا والسامرة"لقضائي لمنطقة واالرتباط ضواحي القدس أو ديوان المستشار ا
في الوقت نفسه، تتواصل الفعاليات التضامنية مع سكان الخان األحمر، فيما ."استعمال أو تعويضات

تستقبل خيمة االعتصام في القرية المزيد من الوفود المحلية والعالمية لشد أزر المواطنين والتأكيد على 
 .رفض سياسات االحتالل

  ٣/١٢/٢٠١٨قع مدينة القدس مو

***  

  تقارير

  عمليات هدم في مدينة القدس خالل نوفمبر الفائت٨ :تقرير

المحتلة  القدس في ٕرصد تقرير فلسطيني مزيدا من عمليات الهدم واخطارات الهدم واالستيطان
" سرائيلياإل"وقال التقرير الصادر عن مركز القدس لدراسات الشأن .تشرين الثاني الماضي/خالل نوفمبر

ٕضد الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم واخطار   سياساتهاالعنصريةوالفلسطيني إن سلطات االحتالل تواصل 
والقدس خالل الشهر  الضفة الغربية  منشأة في٣٦ٕواخطار  هدم الكثير من المنشآت بالهدم، مسجال
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ووفق التقرير، فقد نفذت سلطات االحتالل ثماني عمليات هدم في القدس طالت منازل ومحال .الماضي
 .باني متنقلة وأخرى قيد اإلنشاء، ووزعت إخطارات هدم على مساكن ومحالت تجارية أخرىتجارية وم

وكان من بين أعمال الهدم الشهر الماضي تدمير نحو عشرين محال تجاريا في عملية هدم واحدة 
  .وسط المدينة المحتلة شعفاط بمخيم

جبل  وعلى الصعيد االستيطاني، رصد مركز القدس تجريف أراض في قرية قلنديا وبلدتي
 .نة القدس المحتلةوسلوان بمدي المكبر

بهدم قرية الخان األحمر شرق القدس  نتنياهو بنيامين وأشار إلى تهديد رئيس حكومة االحتالل
ل بتنفيذ أعمال الحفريات لبنى تحتية تهدف إلى إنشاء بؤرة المحتلة، واستمرار آليات تابعة لسلطات االحتال

 .سلوان استيطانية في حي واد الربابة ببلدة

  ٣/١٢/٢٠١٨موقع مدينة القدس 

*** 

  مدينة القدس وقائع ومعالم
  

   القدسكنائس: الرابعة الحلقة

  

يوجد في مدينة القدس وحولها عدد كبير من الكنائس واألديرة المسيحية، وهذا ما جعل من القدس 
مدينة مقدسة للمسيحيين في العالم، ومن هذه الكنائس واألديرة ما هو موجود داخل سور المدينة القديمة 

 خاصة ببعض الطوائف المسيحية، وهناك للقدس، ومنها ما هو موجود خارجها، وكنائس أخرى وأديرة
كنائس لجميع الطوائف ككنيسة القيامة، وباإلضافة إلى الكنائس واألديرة هناك مؤسسات وأماكن دينية 
أخرى شيدتها اإلرساليات األجنبية في القدس، وسنتعرف في هذا التقرير على أبرز الكنائس واألديرة في 

  :القدس وهي

  :ر المقدس كنيسة القيامة أو القب- ١

ازدادت أهمية القدس عند المسيحيين منذ بناء كنيسة القيامة في عهد القيصر قسطنطين 
بأمر من والدته اإلمبراطورة هيالنة، وكان هذا اإلمبراطور أول من اعترف بالديانة ) م٣٣٥- ٣٢٨(

  .المسيحية ديانة رسمية لإلمبراطورية الرومانية

قديمة وفي الموقع الذي يعرف اآلن بحارة النصارى، وتستمد وتقع هذه الكنيسة داخل بلدة القدس ال
 مكانتها الدينية من قصة المسيح عليه السالم – المعروفة عند الغربيين بالقبر المقدس –كنيسة القيامة 

مع كهنة اليهود الذين تآمروا عليه وقاموا بصلبه في مكان هذه الكنيسة، كما يعتقد بذلك جميع 
  .المسيحيين في العالم
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كنيسة : ومنذ البداية كان البناء األساسي لهذه الكنيسة يتكون من ثالث كنائس متجاورة، وهي
، وتقع اليوم على يمين الداخل إلى كنيسة القيامة، – حسب المعتقد المسيحي –الجلجلة في مكان الصلب 

لثالثة، هكذا وكنيسة شملت في وسطها القبر المقدس، وكنيسة فوق البئر التي وجدت فيها الصلبان ا
، فقاموا بتوحيد هذه الكنائس )م١٠٩٩(كانت صورة هذه البقعة إلى أن احتل الصليبيون القدس سنة 

الثالث على شكل صليب وتحت سقف واحد، وأصبحت الكنائس المنفصلة كنيسة واحدة كبيرة، حيث أصبح 
ًالقبر المقدس مكانا مقدسا تحيط به األعمدة الحجرية الضخمة على شكل دا ئري تتربع فوقها القبة، ً

  .وأصبح سطح المبنى الكامل يضم قبتين واحدة سوداء وأخرى بيضاء

وقد تعرضت الكنيسة لعدة حوادث وعمليات حرق وهدم وتخريب، حيث دمرها الفرس عند تدمير 
، وهدمت بأمر الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر اهللا سنة )م٩٦٥(، وأحرقت قبتها سنة )م٦١٤(القدس سنة 

ً، كما كانت أيضا ضحية الحريق الذي شب في )م١٠١٩(، ثم أعاد الفاطميون بنائها سنة )م١٠٠٩(
أجزاء منها أكثر من مرة، حيث سقطت القبة وتلفت أجزاء كبيرة منها وأعيد ترميمها نتيجة الحرائق 

  .والزالزل

  

  :"الصالحية"القديسة حنة  كنيسة - ٢

ويعتقد . ، وهي من كنائس وأديرة الروم الكاثوليكتقع هذه الكنيسة بين باب حطة وباب األسباط
النصارى أن مكانها كان يسكنه والدي مريم أم المسيح عليهما السالم، وأن الرومان هم الذين بنوا هذه 

ًوالدة مريم البتول ولذلك فقد سميت أيضا بكنيسة البتول وقد " حنة"الكنيسة في المكان الذي كان فيه بيت 
ببناء ) م١٠٩٩(فبنى مكانها المسلمون دار علم، ثم قام الصليبيون عام ) م٦١٤(دمرها الفرس سنة 

كنيسة القديسة حنة في نفس الموقع ثم حولها صالح الدين من جديد إلى مدرسة للعلم عرفت بالصالحية 
  ".الصالحية"نسبة إليه لذلك يطلق عليها اسم 

  

  :"دير صهيون"العلية  كنيسة - ٣

بل صهيون بالقرب من باب النبي داوود ويعتقد بعض المسيحيين أن يقع هذا الدير على قمة ج
  .تناول وأتباعه في موقع الدير عشاءهم األخير" السيد المسيح"

  

  :البستان قبر - ٤

ًيقع شمال باب العمود، وقد حفر القبر في الصخرة على هيئة جمجمة أصبحت مزارا مسيحيا  ً
أن السيد المسيح صلب في حديقة تقع على مقربة من تلة ًوسياحيا، حيث يعتقد طائفة من البروتستانت 

كان اليهود يرجمون فيها المحكومين ويصلبونهم ويلقون بجثثهم منها إلى واد قريب، ويعتقدون أنه هو 
  .هذا المكان
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  :دير المصلبة - ٥

يقع هذا الدير في القدس الغربية على مقربة من متحف القدس، ويبدو كأنه قلعة من قالع 
وسمي دير المصلبة نسبة إلى صليب المسيح الذي . ور الوسطى أدخلت عليه ترميمات عبر العصورالعص

  .يقال أنه صنع من شجرة نبتت في ذلك الموقع

ولم تتوفر وثائق تاريخية لهذا الدير فتعددت التقاليد إال أن المرجح تقليد يعود إلى القرن الثامن 
اطعة جورجيا بناه في القرن الخامس على األرض التي مقملك ) Tatian(عشر يشير إلى أن طاطيان 

أحد ملوك جورجيا وذلك في المكان الذي نمت فيه شجرة ) Mirian(وهبها اإلمبراطور قسطنطين لمريان 
  .الصليب

في القرن الحادي ) Prochorus(هدم الفرس الدير فأعاد بناءه بروخورس ) م٦١٤(وفي عام 
  ).١٧٤٣(، إنما أدخلت عليه بعض التعديالت، كان آخرها عام ومن ذلك الوقت لم يصب بدمار. عشر

باع الرهبان الجورجييون هذا الدير إلى البطريركية األرثوذكسية في القدس ) م١٨٥٨(في عام 
ًلعجزهم عن دفع الديون المتراكمة عليهم من الضرائب التركية، وأنشأ الروم فيه معهدا للدراسات الالهوتية 

  ).م١٩٠٣(مرات كان آخرها عام وأغلق المعهد أربع 

  

  :)Flagellation" (حبس المسيح"دير الجلد  - ٦

ًيضم مزارين ومعهدا ومتحفا يقع عند بداية  التي هي امتداد لطريق باب األسباط، " طريق اآلالم"ً
ًاعتقادا أنه المكان " حبس المسيح للفرنسيسكان"ويعرف هذا الدير بأسماء مختلفة، فالعرب يسمونه دير 

ًوتمييزا له عن دير الروم األرثوذكس المجاور الذي يحمل نفس . ذي سجن فيه المسيح، هذا من ناحيةال
  .االسم

ًوذلك بناء على تقليد يعود إلى القرون ) Flagellation(أما الغربيون فيسمونه دير الجلد 
  .سيحالوسطى يشير إلى أن الحاكم الروماني بيالطوس النبطي أمر في هذا المكان بجلد الم

  

  :الجثمانية كنيسة - ٧

، كان "سيدتنا مريم"تقع هذه الكنيسة في المنطقة بين سلوان وجبل الطور وباب األسباط وكنيسة 
فوق أطالل الكنيسة البيزنطية القديمة، ) م١٩٢٤-١٩١٩(قد بناها اآلباء الفرنسيسكان ما بين األعوام 

في "  يهوذا االسخريوطي"يح عندما وشى به حيث يعتقد أن الموقع شهد عملية القبض على السيد المس
" وصخرة العذاب" "مغارة المعصرة"هناك موقعان مقدسان هما . الجسمانية والتي معناها معصرة الزيتون

اشترى األباء الفرنسيسكان حقل ) م١٦٦٦(التي تقوم في كنيسة الجسمانية قرب بستان الزيتون، في عام 
ومن اآلثار المميزة في أرضية الكنيسة، فسيفساء تمثل . ة الصليبيةالزيتون الذي كان يضم أطالل الكنيس

إضافة لصخرة . مشهد عذاب يسوع في بستان، أما الجوانب فتمثل قبلة يهوذا ومشهد القبض على يسوع
  .العذاب في وسط الكنيسة أمام الهيكل
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  :قبر العذراء كنيسة - ٨

رج ينزل إلى ساحة محاطة باألسوار إلى يسار الشارع المحاذي لكنيسة الجسمانية، هناك د
ًفي آخر الباحة ترتفع كنيسة مكرسة النتقال العذراء، هذه الكنيسة كانت ملكا للفرنسيسكان منذ . العالية
  .لتصبح ضمن أمالك طائفة الروم األرثوذكس) م١٧٥٧(انتقلت فيما بعد، وبعد عام ) م١٣٦٣(عام 

  

  :الصعود كنيسة - ٩

صعد منه إلى السماء، يقوم " السيد المسيح"المكان الذي يعتقد أن بنيت على جبل الزيتون في 
السور الذي يحوي بداخلة مزار الصعود فوق بقايا البناء الصليبي وهو على شكل مثمن األضالع، كان هذا 

) م١٢٠٠(المزار يقع في منتصف البناء الصليبي الضخم الذي بنوه وقبته مفتوحة نحو السماء، وفي عام 
  .بة على النحو الذي نراه اليومأغلقت الق

٤/١٢/٢٠١٨  

*** 

  

  فعاليات

  من أجل هويتي أغني: حناجر أطفال القدس تصدح
 

بــسألوني أنــت مــين؟ شــو بتحــب وشــو بتكــره لــيش معــصب؟ " – لقــدس ا– جنــدي أســيل –الجزيــرة 
وليش زعالن؟ ليش مش نايم؟ وليش حيران؟ عندي جواب ومئة سؤال مثلي مثلك بسأل حالي عـاللي صـار 

أبني .. القدس حلمي يوصل أبعد كوكببأهلي وداري شو اللي جاي وشو مخبى لي؟ عايش هون في نص 
  ".بسألوني أنا مين؟.. بيتي بيدي وبيدك قشة قشة ساحة وملعب

ــة خطتهــا أنامــل أطفــال مدرســة دار األيتــام  ــي كتبــت باللهجــة الفلــسطينية العامي هــذه الكلمــات الت
الــذي تنفــذه " مــن أجــل هــويتي أغنــي"حــي الثــوري ببلــدة ســلوان فــي القــدس ضــمن مــشروع اإلســالمية فــي 

  .مؤسسة المدى للتنمية المجتمعية من خالل الفنون

أثنـاء تأديـة مجموعـة مـن األطفـال هـذه األغنيــة داخـل أحـد الـصفوف المدرسـية الحظنـا عمـق تــأثر 
تلـة، ومـن بـين هـؤالء الطالـب جهـاد النتـشة بعضهم بكلماتها التي تعبر عن واقـع حيـاتهم فـي المدينـة المح

  .الذي قال إنه يفصح من خالل األغنية عما يدور في ذهنه كفتى يعيش بالقدس)  عاما١٤(

  عالم جميل

يعبر جهاد من خالل األغنية عن حزنه الشديد على المنازل التي يهـدمها االحـتالل ثـم عـن إصـراره 
 .حرمانه من ساحات ومالعب يلعب فيهاعلى المساعدة في بنائها من جديد، ويتحدث عن 
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ــأليف  وعــن أهميــة انــضمامه للمــشروع تحــدث النتــشة عــن إســهامه فــي تفريــغ طاقاتــه الــسلبية بت
لـم أكـن مـستمعا جيـدا لآلخـرين لكننـي اآلن أنـصت .. أدخلني الغناء لعالم جميـل"الكلمات وتلحينها وغنائها 

  ".لهم وأحترم من أمامي أكثر حتى إن اختلفت آراؤنا

طفـل آخـر كـان يقـف فـي الـصف األمـامي أثنـاء تأديـة األغنيـة، يحـرك )  عامـا١٢(منتصر عطـوان 
أغنـي عـن الحـب "يديه بانفعال ومالمح وجهه تنسجم مـع كـل كلمـة تـصدح بهـا حنجرتـه، قـال للجزيـرة نـت 

ت التــي علمتنــي األغنيــا.. والفــرح والحلــم والظلــم الــذي أتمنــى أن يــزول ألعــيش بحريــة كبقيــة أطفــال العــالم
  ".ألفناها االنتماء للوطن أكثر والشعور بالفرح حتى لو كانت حياتي قاسية

ويترافق غناء الطلبة مع عزف لمدربهم المنتج الموسـيقي جـون حنظـل علـى آلـة األورغ الـذي قـال 
هـو إعطـاء الطلبـة فرصـة الولـوج فـي كافـة مراحـل اإلنتـاج مـن " من أجل هويتي أغني"إن ما يميز مشروع 

وتلحين وتسجيل الغناء في أستوديو، وأهمها التـأليف الـذي يعطـي الطفـل فرصـة للتعبيـر عمـا يجـول تأليف 
  .في خاطره

  فسحة للنظر

ُالمست هموم أطفال القدس من خالل المشروع وخضت في مشاكلهم الداخلية فكـل كلمـة باألغنيـة "
 .والكالم لحنظل" يةالموسيقى أعطتهم فسحة للنظر للقيم الذاتية والوطن.. خلفها قصة كبيرة

غادرنا مدرسة دار األيتام في حي الثوري وتوجهنا لمدرسة النظامية في بلدة شعفاط شـمال القـدس 
وهناك التقينا بالطالبتين شذى صب لبن وتاال شلودي اللتين التحقتا بالمشروع وألفتا مع مجموعتهن أغنيـة 

  .لسرقة التراث الفلسطيني المستمرةالتي تتحدث عن محاوالت االحتالل " يمكن ما بعرف كل شيء"

قالـت إن األطفـال فـي بلـدة شـعفاط ومنـذ استـشهاد الفتـى محمـد أبـو خـضير بعـد )  عاما١٤(شذى 
مع انضمامي للمـشروع فرغـت مـشاعر الخـوف والقلـق "حرقه يعيشون حالة من اإلرباك والترقب بشكل دائم 

  ".دين األكاديمي واالجتماعيوأصبحت أقوى في مواجهة األزمات التي أمر بها على الصعي

فألفت مع زميالتها مؤخرا أغنيـة عـن اسـتهداف االحـتالل المنـاهج الفلـسطينية )  عاما١٣(أما تاال 
خـالل الغنـاء نـشعر بأننـا "في القدس بالتحريف والتشويه، ويعكفـن حاليـا علـى التـدرب علـى لحنهـا، وقالـت 

نوصل الرسائل بحناجرنـا ألن مـساحات .. نا تلقائيانركز بصوتنا على مقاطع معينة دون غيرها ويرتفع صوت
   ".التعبير األخرى ضيقة

  مساحة للتعبير

فـي مؤسـسة المـدى للتنميـة المجتمعيـة مـن خـالل الفنـون " من أجـل هـويتي أغنـي"منسقة مشروع 
روان غنيم أشارت إلـى أن المؤسـسة تنفـذه بتمويـل مـن الـصندوق العربـي لإلنمـاء االقتـصادي واالجتمـاعي 

 .إشراف مؤسسة التعاون، ويعمل مع األطفال مختصون في الكتابة اإلبداعية والموسيقىوب
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واستهدف المشروع في مرحلته األولى أربع مدارس بالقدس ونتج عنه ألبـوم يـضم ثمـاني أغنيـات، 
ية وينفــذ حاليــا بمرحلتــه الثانيــة مــع أربــع مــدارس أخــرى فــي المدينــة تتبــع لــوزارة التربيــة والتعلــيم الفلــسطين

  .ويستفيد منه ثمانون طالبا وطالبة

 إلـى إيجـاد مـساحات جديـدة لطلبـة القـدس للتعبيـر عـن همـومهم -حـسب غنـيم-ويهدف المـشروع 
ٕوأفكارهم وتحدياتهم، والى بلورة هويتهم الشخصية والوطنية وتمكينهم عبـر إكـسابهم مهـارات تـساعدهم فـي 

  .امهم بأساليب فنية إبداعية مختلفةالتعبير عن آرائهم في القضايا التي تشكل محور اهتم

وأضــافت أنــه تــم إنتــاج ســبع أغنيــات جديــدة للطلبــة يــتم العمــل علــى تــسجيلها حاليــا علــى أن تقــدم 
  .نيسان من العام المقبل/في أبريل رام اهللا الثقافيبعرض ختامي للمشروع في قصر 

  ٢/١٢/٢٠١٨ الجزيرة

*** 

  تنتدي في اليوم العالمي للفلسفة والتضامن مع الشعب الفلسطيني" آداب فيالدلفيا"

  

وان برعاية رئيس الجامعة الدكتور معتز الشيخ سالم وحضور الدكتور مر -نضال برقان  –عمان 
عبيدات نائب الرئيس للشؤون األكاديمية والدكتور غسان عبد الخالق عميد اآلداب والفنون، أقام قسم 
العلوم اإلنسانية يومه العلمي بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة واليوم العالمي للتضامن مع الشعب 

  .الفلسطيني

 الفلسفة أو يرفع الفلسفة من من يتنكر ويعادي: استهلت الندوة بكلمة رئيس الجامعة الذي قال
التداول والشأن العام، كمن يرفع العقل من حياة اإلنسان، وهذا ما قاله الفيلسوف والطبيب والفقيه الكبير 

لقد ارتفعت الفلسفة بارتفاع وازدهار حضارتنا العظيمة، وانحطت بانحطاط تلك الحضارة، واليوم . ابن رشد
عقل والفلسفة، ولو كنا نملك المنهج العلمي والعقل الفلسفي في العصر ال تقدم وال ازدهار إال باحترام ال

الحديث، لصانت أمتنا نفسها من الكوارث والنكبات السياسية، ومنها نكبة فلسطين التي نستذكر مقدماتها 
ً الذي قسم فلسطين بين العرب واليهود، علما بأن ٢٩/١١/١٩٤٧وتطوراتها في قرار التقسيم بتاريخ 

من األرض، ولم يكن عددهم يؤهلهم لتقاسم فلسطين مع % ٧في ذلك الوقت لم يمتلكوا أكثر من اليهود 
هذا إذا تجاوزنا موضوع الحقوق التاريخية لعرب فلسطين في أرضهم التي ال تنازع فيها، . ًالعرب مناصفة

ًفهل كان قرار التقسيم قرارا منطقيا وواقعيا؟ أي مطابقا للعقل؟ ً ً ً  

، فاستعرض تاريخ )بين الفلسفة والعلم(الخبير التربوي حسني عايش تحت عنوان وتحدث الباحث و
ًالفلسفة وعدد تعريفاتها ونوه باستقاللها عن العلم منذ القرن الثامن عشر، مؤكدا أن موضوعات الفلسفة  ّ ّ ّ

المعرفة، كما أن ٕوان كانت غير قابلة للقياس مقارنة بالعلم، إال أنها كانت على الدوام من أبرز قواطرالعلم و
ّأعالمها قدموا كثيرا من التضحيات التي أسهمت في تطور حرية التفكير ّ ً وأعقب ذلك حوار موسع مع . ّ

وتحدث .المحاضر أداره الدكتور أمجد الزعبي حيث وجه المدرسون والطلبة العديد من األسئلة والمالحظات



 
١٥

قرار التقسيم وقانون (لثانية تحت عنوان الخبير القانوني الدولي الدكتور أنيس القاسم في الجلسة ا
، وظهور نظام االنتداب، ١٩١٨حيث تناول تطورات القضية الفلسطينية من العام ) القومية، ما العالقة؟

،ودور االنتداب البريطاني على فلسطين في خرق شروط نظام االنتداب وتمكين »عصبة األمم«من قبل 
ٕن خالل الهجرات اليهودية غير المشروعة للبالد، واجراءات الصهاينة اليهود من األرض الفلسطينية م

الترغيب والترهيب التي مارستها الحركة الصهيونية والدول االستعمارية على بعض الدول اإلفريقية 
واألميركية الالتينية للحصول على موافقة أغلبية أعضاء األمم المتحدة في التصويت على قرار تقسيم 

وعدم اكتفاء العصابات اليهودية  ة ويهودية، بعد فشل القرار في المرة األولى،عربي: فلسطين لدولتين
وبالتالي  في المئة، )٥٥(المسلحة بالمساحة التي حددها القرار المذكور لها من أرض فلسطين والبالغة 

طر ُاستيالئها على اجزاء واسعة من األرض المخصصة للدولة العربية لتصل المساحة اإلجمالية التي سي
  .م١٩٤٩في المئة من مساحة فلسطين، وذلك قبل نهاية العام ) ٧٨(عليها الصهاينة إلى 

ّوقدم رئيس الجامعة . وقد أعقب ذلك حوار مستفيض مع المحاضر أداره الدكتور هشام العياصرة
ّالدروع التكريمية للمحاضرين وللمدرس فاتح عساف بمناسبة تقاعده ّ.  

 ٢١ ص٤/١٢/٢٠١٨الدستور 

***  

  اء عربيةآر

 من واجبنا اطالع األمة والعالم على خطورة ما تتعرض له القدس
 

ًيقف األردن دوما بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني، موقف الثبات والصالبة إزاء قضايا  - رأي الدستور ُ
في أمتيه العربية واإلسالمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وملف المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

ًالقدس الشريف انطالقا من واجب وشرف الوصاية الهاشمية التي ينوب األردن فيها عن األمتين في 
وكان األردن على الدوام عبر .ًالدفاع والحفاظ على أرض تشكل عقيدة ووجدانا لكل العرب والمسلمين

ن األشقاء من نيل ّمختلف المسؤولين يحمل ملف القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، ليتمك
حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني، ويحشد العالم باستمرار لدعم الالجئين وآخر ما تم في هذا اإلطار 

، وكذلك واصل األردن »األونروا«ّالموقف المشرف من سد عجز وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
لمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس ّدوره المشرف في مختلف المحافل الدولية للحفاظ على ا

ًوفي هذا اإلطار واستكماال لشرف الواجب تجاه المقدسات، تنظم وزارة األوقاف والشؤون .الشريف
والمقدسات اإلسالمية برعاية ملكية سامية مؤتمرا دوليا في العشرين من الشهر الحالي، تحت عنوان 

جلس األمة، ويأتي وفق ما أعلن وزير األوقاف والشؤون بالتعاون مع م» نداء للمسجد األقصى المبارك«
ّوالمقدسات اإلسالمية الدكتور عبدالناصر أبو البصل في ظل ما يتعرض له المسجد األقصى المبارك من 

الوزير أبو البصل .انتهاكات واقتحامات وأخطار جسيمة ويومية، تستفز مشاعر المسلمين والعرب قاطبة
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ّيه على ما تتعرض له المقدسات، يشير بوضوح إلى أن وتيرة االعتداءات زادت في وفي إطار التأكيد والتنب
اآلونة األخيرة بصورة غير مسبوقة ما ينذر بوجود خطة مبيتة للسلطة القائمة باالحتالل لتغيير الوضع 

 القدس التاريخي والقانوني القائم الى ما ال تحمد عقباه، ونحن في األردن وبحكم الوصاية الهاشمية على
ًوالمقدسات نيابة عن األمتين العربية واالسالمية نجد أنه من واجبنا إطالع األمة والعالم أجمع على خطورة 
ّما يتعرض له أقدس مقدساتها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من خالل تنظيم هذا المؤتمر 

  .الدولي

ية ودولية واسعة، ستصب في طريق مواصلة ّإن إقامة هذا المؤتمر في المملكة بمشاركة محلية وعرب
تعزيز وتنسيق الجهود لغايات التباحث والتشاور في سبيل نصرة المسجد األقصى المبارك والوقوف خلف 
القيادة الهاشمية في دعم القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية، فاألقصى وكل مقدساتنا في القدس 

 أو السماح بتدنيسها، وحق المسلمين والمسيحيين فيها خالد إسالمية ومسيحية، ال يمكن التفريط بها،
                                                   .وثابت

  ١٥ ص٤/١٢/٢٠١٨الدستور  

***  

  صمود مقدسي أسطوري

  

  كمال زكارنة

هم الصخرة القوية الضخمة الصلبة، التي تتربع هلى صدر االحتالل الصهيوني ..المقدسيون 
ّ على صدور الفلسطينيين، وهم الثقل الحقيقي الذي يؤرق االحتالل ويضيق انفاسه، ويعيق ويمنع الجاثم

اوعلى االقل يؤخر، تنفيذ مشاريعه التوسعية التهويدية في االراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة مدينة 
 االحتالل، الذي القدس، وصمودهم وثباتهم في مدينتهم المقدسة، يعتبر الشوكة التي ال تنكسر في حلق

يراهم كجبل ال يقدر على ازاحته او تجاوزه، وال اختراقه او االلتفاف حوله، لذلك، لم يترك العدو االسرائيلي 
اسلوبا اال واستخدمه ضد المقدسيين، الجبارهم على الرحيل من بيوتهم وممتلكاتهم واحيائهم في المدينة 

بها كليا او جزئيا، واسكن فيها المستوطنين الذين احتلوا المقدسة، قتل وجرح واعتقل، وهدم البيوت واغتص
البيت بالكامل او شاركوا اصحابه السكن فيه، وضايقوهم واستفزوهم وابتزوهم، بهدف ترحيلهم، وتدخل 
العدو المحتل بالمدرسة والطلبة والمنهاج الدراسي، وبكل تفاصيل الحياة اليومية للمقدسيين، الصحية 

اعية والخاصة والعامة، واغلق المؤسسات وضاعف الضرائب واغلق الطرق واالبواب والتعليمية واالجتم
ّوالنوافذ، وغير اسماء االحياء والشوارع العربية االسالمية الفلسطينية الى عبرية، لقلب الحقائق وتغيير 

االذالل، وتزوير التاريخ وفرض االمر الواقع، وسحب الهويات وتصاريح العمل ومارس ابشع انواع القهر و
واقتحموا االقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، مدججين بالسالح ومحميين بجيش االحتالل، لكن 
المقدسيين صمدوا وثبتوا، وظلوا واقفين شامخين متحدين االحتالل وبطشه ووحشيته، قابضين على 
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ل اال ان يستخدم االرض والصبر والتراب والحق، ال يهتز لهم جسد وال يرف جفن، فما كان من االحتال
اسلوبه القديم الجديد، بمحاوالت بائسة لشراء العقارات واالراضي المقدسية، بطرق مباشرة او غير مباشرة، 
منفردا او بمساعدة جهات فلسطينية وغير فلسطينية لالسف، بدأت اصابعها تعبث بالحقوق الفلسطينية 

فقات البيع المشبوهة، وطاردوا والحقوا منفذيها باستخدام المال، واستطاع المقدسيون افشال العديد من ص
ّواعتقلت االجهزة االمنية الفلسطينية بعضهم، وجن جنون االحتالل الن مخططه االجرامي فشل فشال ذريعا، 
والتصدي الفلسطيني له كان عاما وشامال وناجحا، ووجد العدو المحتل نفسه، غير قادر على فرض 

قدس التي احتلها وضمها، واعلنها عاصمة موحدة لكيانه الغاصب، وال السيطرة المطلقة، على مدينة ال
يملك الحرية الكاملة للتصرف بعقاراتها وازقتها وبيوتها، وتجاوز كل من نتنياهو وترمب البروتوكوالت 
المعروفة بين الدول، وطالبا السلطة الوطنية الفلسطينية باطالق سراح معتقل فلسطيني متهم بتسريب 

 القدس لليهود، فاذا كان طلبهما هذا حرصا منهما على حرية المعتقل، فعليهما التوجه الى عقارات في
المعتقالت االسرائيلية التي تزدحم بحوالي خمسة االف معتقل فلسطيني، لكنهما بكل تأكيد يحرصان على 

لمقدسيون استمرار تسريب عقارات القدس للمستوطنين اليهود بطريقة البيع والشراء، بعد ان افشل ا
انها حرب .بصمودهم وذكاءهم، جميع خطط ومشاريع واساليب االحتالل التهويدية في القدس المحتلة

مفتوحة مع االحتالل وضده، في القدس وفي كل مكان في فلسطين، في اطار الصراع على الوجود، 
 .تستخدم فيها جميع االدوات المادية والمعنوية

  ١٥ ص٤/١٢/٢٠١٨الدستور 

*** 

  برية مترجمةآراء ع

  حي أصولي جديد على مساحات واسعة من غابة القدس

تخطط سلطة أراضي إسرائيل إلقامة حي أصولي جديد على أجزاء واسعة من غابة  - هآرتس– نير حسون
 وحدة سكنية على ٢٣٠٠الحي عبارة عن مخطط لتوسيع حي هار نوف الذي من شأنه أن يضم . القدس

قامة الحي قالوا إنه سيؤدي الى ضرر كبير للغابة، وسيقسمها الى المعارضون ال. دونما٦٤٨مساحة 
المخطط، الذي يوجد في المراحل االولية من التخطيط، يناقض عددا من مخططات الكيرن كييمت .حرشين

فقط مؤخرا اتفقت الكيرن كييمت ووزارة المواصالت على تحديد الطرق التي ستمر في . لتطوير الغابة
ّمصدر مطلع على . كبي الدراجات، وحتى وضع خطة للحفاظ على الغابة وتطويرهاالغابة للمشاة ورا

المخططات قال إنه اذا تمت المصادقة على مبادرة سلطة اراضي اسرائيل فستكون هناك حاجة الى رمي 
اقامة الحي ستنفذ من خالل عملية سريعة بوساطة .جزء كبير من عمليات تطوير الغابة في سلة القمامة

خطيط المجمعات السكنية، التي تستهدف اختصار اجراءات التخطيط من اجل محاربة ارتفاع اسعار لجنة ت
على » تخطيط المجمعات السكنية«في السابق عارضت بلدية القدس بشدة مخططات لجنة . السكن
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 زيادة«حسب وثيقة نشرتها سلطة أراضي اسرائيل، االسبوع الماضي، فان هذه الخطة هدفت الى .اراضيها
االفضلية الكبيرة «وجاء فيها ايضا أن . »احتياطي الوحدات السكنية لصالح السكان االصوليين في القدس

افضلية مهمة . » هار نوف–للخطة هي حقيقة أن زيادة االحتياطي تتم بمحاذاة الحي االصولي القائم 
خبير في .»ي غليلوتب«اخرى هي ازالة مكرهة بيئية وأمنية كبيرة توجد في المنطقة، منشأة الوقود 

هذه اقوال سخيفة، هذا محور بيئي من «: االحراش، طلب عدم ذكر اسمه، غضب من هذا الوصف، وقال
: وأضاف. »االمر المهم هو ربط منطقة مفتوحة بنظام بيئي فاعل. المحاور المهمة في غربي القدس

فماذا اذا لم تكن هناك . نتوجد هناك اشجار صنوبر واشجار عريضة األوراق وحرش طبيعي وحقول زيتو«
في .»هذا هو المحور الذي يربط قسمي الغابة، ودونه فان غابة القدس ستكون حرشين. اشجار اقل جماال

 آالف دونم، ولكن منذ ذلك الحين تم قضم مساحة منها من ٦السابق امتدت غابة القدس على اكثر من 
اليوم بقي منها حوالى ألفي دونم، والغابة قسمان .قبل االحياء ومنشآت البنى التحتية ومقبرة ومواقع اخرى

 الحلقة الشمالية التي تشمل حي هار نوف وتفصل بينه وبين موشاف بيت زايد، والحلقة الجنوبية التي –
البناء المخطط له سيفصل الربط االساسي بين هاتين الحلقتين، ونشطاء . تشمل بيت هكيرم وجبل هرتسل

في السنوات األخيرة قام سكان ومنظمات بيئة بنضاالت بهدف منع .كارثة للغابةللبيئة قالوا إنها ستتسب ب
 المخطط شقه بين موتسا التحتا وبين مستشفى شعاري تصيدق، ١٦النضال على شارع . المس بالغابة

سيمر الشارع في المنطقة من الحي المخطط . جزء منه سيكون عبر انفاق، فشل، والشارع سيشق قريبا
 ضد نقل الكليات العسكرية إلى مجمع تسيبوري الذي يقع في غابة القدس انتهى بأن قرر نضال آخر.له

في السنوات . الجيش نقل الكليات إلى موقع آخر على جانب الغابة، وايضا هناك هذا االمر يثير المعارضة
 عاصفة ثلجية .االخيرة عانت الغابة من عدة اضرار، منها الحرائق الكبيرة التي دمرت اجزاء كبيرة منها

، وعدد منها تم قطعها بسبب انشاء بنى تحتية ٢٠١٣تسببت بضرر كبير لعشرات آالف االشجار في العام 
غابة القدس هي منطقة مفتوحة جيدة ومتطورة، حيث تعتبر تقريبا مقدسة بالنسبة «.مثل المياه والغاز

هذه بقايا غابة «.  حماية الطبيعة، قال ابراهام شكيد، مركز منطقة القدس في شركة»لمعظم سكان القدس
من المحظور اإلضرار بها من خالل مخطط ال أهمية له للجنة مدمرة، غير . كبيرة شملت القدس ذات يوم

تخطيطية، وغير ديمقراطية، وليس لها أي قيمة من ناحية مهنية، كل هدفها هو ملء جدول االكسل في 
بي « إن شركة حماية الطبيعة ال تعارض ازالة منشأة شكيد قال. »وزارة المالية وسلطة اراضي اسرائيل

هذه مؤامرة تستدعي حربا عالمية مدنية ضد «. ، ولكن ليس لصالح كل أنواع سماسرة االراضي»غليلوت
في إدارة التخطيط لم يردوا على توجهنا إليهم بهذا الشأن، ولكن .، لخص أقواله»كل من يؤيد هذه الخطة

 يتبين أن مخططة اللواء، المهندسة شيرا تلمي، تعارض بشدة هذه الخطة »هآرتس«من وثيقة وصلت الى 
في العرض المقدم في العطاء يدور الحديث عن مس شديد بمناطق الغابة «. بسبب الضرر المتوقع للغابة

حجم الضرر في غابة القدس شديد . البلدية المقلصة التي تخدم بصورة فورية جميع سكان العاصمة
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ناحية الجزء النسبي للغابة الذي سيلغى، وكذلك من ناحية أداء الغابة كجزء من النسيج وكبير ايضا من 
 وحدة سكنية، تنظيم شبكة طرق، مباني ٢٤٠٠تشمل الخطة .، كتبت تلمي عن رأيها بالخطة»الحضري

. عامة وبرنامجي مناسبي، وهي توجد بمحاذاة بناء قائم في حي هار نوف، ومتناسبة مع البناء الحضري
التي اصبحت غير مستخدمة، » بي غليلوت«افضلية الخطة هي أنها تخلي صهاريج الوقود في منشأة 

. وتخصص المنطقة المخصصة للتطوير للسكن ومناطق عامة بعد تطهير االرض الذي سيتم في المكان
عدد من الوحدات السكنية سيستخدم كأرضية مكملة لمشاريع تحديث حضري في ارجاء المدينة حسب 

  .»فاق أوسع تمت بلورتهات

  ١٧ ص٤/١٢/٢٠١٨الدستور 

***  

   اللجنة الملكية لشؤون القدسمكتبة

 مكتبـــة اللجنـــة الملكيـــة لـــشؤون القـــدس علـــى مجموعـــة مـــن الكتـــب والدراســـات والخـــرائط تحتـــوي
ً عنوانا، ٥٠٠٠المتخصصة في موضوعات القدس الشريف المختلفة والقضية الفلسطينية، وتضم أكثر من 

 بـأن اللجنـة ًعلمـا ، خالل الدوام الرسمي في مقر اللجنـةالطالع واالستفادة منها للباحثين والدارسين لًامتاح
ً، وحرصـا مـن اللجنـة علـى أطـالع ًقامت بإصدار أكثر من خمسين كتابـا يمكـن للمهتمـين طلبهـا مـن اللجنـة

 من خالل هـذا التقريـر عـن ًالمهتمين على عناوين الكتب المتوفرة في مكتبتها فقد رغبت في اإلعالن يوميا
  .عدد من عناوين هذه الكتب

  : العناوين هذهومن

  .النحوي رضا علي عدنان/الواقع والرباني المنهاج بين فلسطين .١

  .رزوق أسعد/دراسة : الصهيونية والتلمود .٢

  .سالمة جمال/ونتائج مقدمات : الفلسطيني الكفاح .٣

  .لمانالس أحمد محمود/وجدانية شهادة : حيفا طيرة في مأساة .٤

  .الشريف سميح/فلسطينية آفاق : الثمانينات أسر من محررة كتابات صوت .٥

  .العليا العربية اللجنة/ بالقدس الملكية اللجنة إلى المقدمة العليا العربية اللجنة مذكرة .٦

  .عليان ربحي/يالو المدمرة الفلسطينية القرية: يالو: ننسى ال لكي .٧

  .العطي العزيز عبد/الجفر صحراء إلى غزة شاطئ من العمر رحلة .٨

 الدراسات مؤسسة/الجبين أبو الدين خيري مجموعة : البريد طوابع في فلسطين تاريخ .٩
  بيروت.الفلسطينية

 .المسيري الوهاب عبد/الصهيونية تاريخ موسوعة .١٠

***  
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