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اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة
للتــربيـة والثقافـة والعـلوم
التاريخ :اإلثنني  ،1الثالاثء  2آاير 2017 ،

رس ــالة الـ ـق ـدس

نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
• خالل مشاركته يف اجتماعات اجمللس التنفيذي لليونسكو  ..السوداين :سنواصل التصدي
للتضليل اإلسرائيلي.
• االحتالل يقضي بسجن مقدسي  5سنوات ونصف وغرامة مالية.
• مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية يف األقصى و"األوقاف" تتهم الشرطة ابلتواطؤ.
• االحتالل يبعد فتاة مقدسية عن ابيب العامود والساهرة ويغرمها ماليا.
• القدس :االحتالل يغلق الشارع الرئيسي حبي الطور حبجة رشق حجارة.
• مقدسي يُسلّم نفسه لقضاء  13شهرا بسجون االحتالل.

• اإلفراج عن أسري مقدسي بعد قضائه  12عاما يف سجون االحتالل.
• مستشفى املطلع ابلقدس يتضامن مع األسرى املضربني عن الطعام.
• االحتالل يعتقل فتاة ويقمع فعالية مناصرة لألسرى يف القدس.
• عشرات املستوطنني يقتحمون األقصى ودعوات الستباحته غدا.
• القدس :تشييع جثمان الشهيد مشاهرة يف بلدة السواحرة.
• األعرج يفتتح مهرجان "حتت القناطر" يف العيزرية.
• وفد من بلدية سانت جوس البلجيكية يزور حمافظة القدس.
•  461حالة اعتقال خالل شهر نيسان تصدرهتا القدس وتلتها اخلليل.
• االحتالل يقمع فعالية تضامنية مع األسرى يف القدس.
• منذ بداية العام ..االحتالل وجه  200الئحة اهتام لشباب القدس.
• حبس منزيل حبق طفل مقدسي وإبعاده عن منزله وتغرميه ماليًّا.
• حرب صامتة ..القبور الومهية حتاصر املسجد األقصى.
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خالل مشاركته يف اجتماعات اجمللس التنفيذي لليونسكو
السوداين :سنواصل التصدي للتضليل اإلسرائيلي
ابريس -الثالاثء  -٢٠١٧/٥/٢ -شارك أمني عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم الشاعر مراد

السوداين يف اجتماع اللجان الوطنية الذي عقد يف املقر الرئيسي ملنظمة اليونسكو يف العاصمة الفرنسية ابريس ،من

اتريخ السادس والعشرين لغاية الثامن والعشرين من الشهر اجلاري.

وافتتح االجتماع ايريك فالت املدير العام املساعد ملنظمة اليونسكو حبضور ما يقارب مائة ومخسني ممثل للجان الوطنية

حول العامل ،وانقش االجتماع العديد من املواضيع اليت مت اعتمادها على جدول األعمال وهي متحدون من أجل
الرتاث ،أولوية أفريقيا لدى اليونسكو ،منتدى الشباب العاشر ،برانمج منح اليونسكو ،ابإلضافة إىل بعض املواضيع

األخرى.

وشدد السوداين على أمهية مؤمتر الشباب العاشر وضرورة اإلصغاء للشباب يف رسم السياسات املستقبلية ملنظمة
اليونسكو ،ودورهم الفعال يف نشر ثقافة شعوهبم واملسؤولية املناطة على عاتقهم يف املستقبل ،وأبدى استعداد اللجنة
الفلسطينية للمشاركة يف إجناح مؤمتر الشباب العاشر املزمع عقده يف مقر اليونسكو يف اخلامس والعشرين من شهر

أكتوبر القادم.

كما أعرب عن دعمه ملبادرة اليونسكو متحدون من أجل الرتاث وشدد على ضرورة احلفاظ على الرتاث كإرث عاملي

وقيمة حضارية من األجداد لألبناء.

ويف هذا الصدد أكد السوداين على ضرورة دعم املشاريع اخلاصة ابحملافظة على الرتاث الثقايف والتارخيي والديين ملدينة

القدس الشريف ،يف ضوء ما تتعرض له املدينة من عمليات هتويد واسعة ،هبدف إلغاء طابعها التارخيي وسرقة تراثها

وفرض سياسة األمر الواقع.

وعرب السوداين خالل لقاءات جانبية مع عدد من ممثلي اللجان الوطنية املشاركني يف االجتماع على ضرورة تعزيز دور

اللجان الوطنية فيما بينها كمنصة للحوار والتواصل بني اليونسكو من جهة والوزارات ومنظمات اجملتمع املدين.

وشكر السوداين منظمة اليونسكو على جتديد كرسيها يف جمال علم الفلك والفيزايء الفلكية وعلوم الفضاء لفلسطني،

وذلك للمرة الثانية وملدة  4سنوات قادمة ،والذي خيضع لربانمج واسع أقره جملسها التنفيذي عام  1991أطلق عليه

اسم “توأمة اجلامعات” ،ويهدف إىل خلق بيئة تعاون مع اجلامعات يف اجملاالت املتقدمة واألقل تقدما ،من أجل تسهيل
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ونقل املعارف إىل املؤسسات يف مجيع أحناء العامل ،وإنشاء مراكز متميزة يف الدول النامية ،ووقف هجرة األدمغة إىل

الدول املتقدمة.

ويُنظر إىل كرسي اليونسكو يف علوم الفلك والفيزايء الفلكية وعلوم الفضاء كإجناز فلسطيين علمي كبري ،ملا له من
فائدة كبرية يف نشر الثقافة الفلكية يف اجملتمع الفلسطيين ،وإنشاء املزيد من املراكز والنوادي البحثية والفلكية يف

اجلامعات واملدن الفلسطينية.

ومن جهة أخرى شارك السوداين يف أعمال افتتاح الدورة الواحدة بعد املائتني للمجلس التنفيذي ملنظمة اليونسكو

وتشهد هذه الدورة أمهية ابلغة بسبب إجراء مقابالت للمرشحني ملنصب مدير اليونسكو حيث عقد أعضاء اجمللس

التنفيذي لليونسكو ،البالغ عددهم  58عضوا ،برائسة ميخائيل ووربس (أملانيا) مقابالت مع املرشحني ملنصب املدير

العام من أذربيجان والصني ومصر وفرنسا وغواتيماال والعراق ولبنان وقطر وفيتنام.

اجلدير ابلذكر أن اجمللس التنفيذي يرشح املدير العام ،بينما يقوم املؤمتر العام بتعيينه لفرتة أربع سنوات وسيتم اختيار

ال شخص الذي رشحه اجمللس التنفيذي بعد إجراء اقرتاع سري خالل الدورة الثانية بعد املائتني للمجلس خالل شهر
أكتوبر  .2017مث يبلغ رئيس اجمللس املؤمتر العام خالل دورته التاسعة والثالثني ،يف نوفمرب  2017اسم املرشح (أو

املرشحة) الذي وقع االختيار عليه.

ومن جهة أخرى سوف يطرح مشروع قراري فلسطني خبصوص انتهاكات االحتالل ضد القدس وابب املغاربة واخلليل
وغزة واملؤسسات التعليمية والثقافية والرتبوية يوم الثالاثء املقبل املوافق  ٢٠١٧/٥/٢على أعضاء اجمللس التنفيذي

العتمادها.

وشكر السوداين وفد فلسطني الدائم على جهوده املتواصلة وتنسيقه الدائم مع اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية

والثقافة والعلوم.

يذكر أن إسرائيل تواصل محلتها التحريضية ضد القرارات الفلسطينية يف اليونسكو حلجب التصويت لصاحل فلسطني

ومتارس شىت انواع التضليل والفربكة حلرف وعي الدول األعضاء عن حقيقة ما تتعرض له فلسطني والقدس من استباحة

يومية وتعدايت احتاللية تطال املكان والوعي والرتاث وكل مناحي احلياة .ما يستدعي حشد الطاقات للتصدي للهجمة

الدبلوماسية االحتاللية اليت تواصل ضغطها وتشويهها للحقائق على األرض.
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االحتالل يقضي بسجن مقدسي  5سنوات ونصف وغرامة مالية
القدس  2017-5-2وفا -قضت حمكمة االحتالل العسكرية يف سجن "عوفر" على األسري املقدسي حممد مجال

حوشية من بلدة قطنّة ،مشال غرب القدس احملتلة ،ابلسجن  5سنوات ونصف ،وغرامة مالية بقيمة  8000شيقل.

وكان االحتالل اعتقل حوشية بتهمة إطالق النار على مستوطنة "هارادار" اجملاورة لبلدة قطنّة ،علما أبنه معتقل منذ
حوايل العام.

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية يف األقصى و"األوقاف" تتهم الشرطة ابلتواطؤ
القدس  2017-5-2وفا -اهتم مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس الشيخ عزام اخلطيب التميمي شرطة
االحتالل ابلتواطؤ مع املستوطنني خالل اقتحاماهتم للمسجد األقصى املبارك ،اليوم الثالاثء ،وأدائهم طقوسا تلمودية

استفزازية فيه.

وأضافت دائرة األوقاف أبن شرطة االحتالل مل تستجب لطلب مدير عام األوقاف ملنع املستوطنني من إقامة طقوسهم

ضت طرفها عنهم يف إشارة تؤكد تسهيل عربدات املستوطنني يف املسجد املبارك.
يف املسجد ،بل غ ّ

من جانبه ،قال فراس الدبس من قسم اإلعالم يف األوقاف أبن اثنني من جنود االحتالل وبلباسهما العسكري أداي حتية

عسكرية داخل املسجد األقصى قُبالة مسجد الصخرة.

وقال مراسلنا إن اقتحامات املستوطنني للمسجد األقصى متواصلة ،ومبجموعات متالحقة من جهة ابب املغاربة
حبراسات معززة من قوات االحتالل اخلاصة ،وسط حالة من التوتر الشديد ،ووسط إجراءات مشددة على بواابت

املسجد الرئيسية "اخلارجية" واحتجاز بطاقات الشبان عند دخوهلم للمسجد.

وأضاف أن املستوطنني أدوا طقوسا وصلوات استفزازية مشاهبة خالل خروجهم من املسجد األقصى من بوابة

السلسلة.

ولفت مراسلنا إىل أن عصاابت املستوطنني استباحت الليلة املاضية البلدة القدمية يف القدس ،حبراسة مشددة من قوات

االحتالل ،ونظمت احتفاالت موسيقية صاخبة وأبصوات عالية جدا ملناسبة مرور  69عاما على أتسيس إسرائيل
(النكبة الفلسطينية) ،واليت استفزت املقدسيني ،واستمرت حىت ساعات فجر اليوم.

وجهت دعوات ألنصارها ،عرب مواقعها اإلعالمية ومواقع التواصل
وكانت ما تسمى بـ"منظمات اهليكل" املزعومّ ،
االجتماعي للمشاركة يف اقتحامات واسعة ومجاعية للمسجد األقصى اليوم الثالاثء ملناسبة مرور  69عاما على أتسيس

إسرائيل (النكبة الفلسطينية).

االحتالل يبعد فتاة مقدسية عن ابيب العامود والساهرة ويغرمها ماليا
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القدس  2017-5-1وفا -أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،مساء اليوم االثنني ،عن الفتاة املقدسية صمود
أبو خضري بشرط اإلبعاد عن منطقيت ابيب العامود والساهرة (من أشهر أبواب القدس القدمية) ملدة أسبوعني ودفع كفالة

قيمتها ألف شيقل.

وكانت قوات االحتالل اعتقلت يف وقت سابق اليوم ،الفتاة أبو خضري ،وهي من سكان حي شعفاط ،خالل قمعها
بصورة وحشية فعالية تطوعية ورسم وكتابة جدارية يف ابحة ابب العامود ملناسبة األول من أاير وتضامنا مع األسرى

املضربني عن الطعام يف سجون االحتالل .

القدس :االحتالل يغلق الشارع الرئيسي حبي الطور حبجة رشق حجارة
القدس  2017-5-1وفا -أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،مساء اليوم االثنني ،الشارع الرئيسي حبي جبل
الزيتون /املُطل على القدس القدمية ،حبجة استهداف شبان احلي مركبة اتبعة للمستوطنني ابحلجارة.

يذكر أن االحتالل كثريا ما يلجأ اىل اغالق الشارع نفسه ولذات األسباب واحلجج ،علما أنه يوجد يف املنطقة ثالثة
مستشفيات اتبعة للمقاصد ،واملطلع ،واهلالل األمحر فضال عن مربة األمرية بسمة.

مقدسي يُسلّم نفسه لقضاء  13شهرا بسجون االحتالل
القدس  2017-5-1وفا -سلّم املواطن املقدسي هيثم شكري حممد طه ( 47عاما) من سكان حي بيت حنينا مشال
القدس احملتلة ،اليوم االثنني ،نفسه إلدارة سجن االحتالل يف الرملة لتنفيذ القرار الصادر حبقه ابلسجن ملدة  13شهرا.

وأفادت جلنة أهايل األسرى املقدسيني أبن املواطن طه كان اُعتقل بتاريخ  2011/11/25وأفرج عنه بتاريخ
 2012/3/1بشرط حتويله للحبس املنزيل خارج مدينة القدس بعد اإلفراج مباشرة يف قرية عني رافة قرب القدس،
وشددت سلطات االحتالل اخلناق عليه من خالل مراقبة مجيع حتركاته ،وألزمته برتكيب السوار اإللكرتوين (حيدد مكانه
وحتركاته) ،وبعد عدة أشهر متكن من العودة لبيت حنينا ،وأعيد اعتقاله ملدة مثانية أشهر إضافية وأفرج عنه مرة أخرى

ليحول للحبس املنزيل حىت هناية اإلجراءات الصادرة حبقه.

وكانت احملكمة املركزية يف القدس احملتلة قد أدانت طه ابلضلوع يف نشاطات داخل املسجد األقصى املبارك.

اإلفراج عن أسري مقدسي بعد قضائه  12عاما يف سجون االحتالل
القدس  2017-5-1وفا -أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم اإلثنني ،عن األسري املقدسي أمين عيد طلب

سلهب ( 42عاما) ،بعد قضائه  12عاما يف سجوهنا.
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حرر سلهب ،مبسرية حاشدة تقدمتها فرقة كشافة كفر عقبُ ،رفع فيها العلم
واستقبل أهايل بلدة الرام مشال القدس املُ ّ
الفلسطيين ،وجابت الشارع الرئيسي يف البلدة ،وحطّت يف خيمة االعتصام التضامنية مع األسرى املضربني عن الطعام

يف الرام.

مستشفى املطلع ابلقدس يتضامن مع األسرى املضربني عن الطعام
القدس  2017-5-1وفا -أكد موظفو مستشفى املطلع يف مدينة القدس احملتلة ،اليوم االثنني ،تضامنهم مع األسرى
املضربني عن الطعام منذ  15يوما على التوايل.

واستعاض موظفو املستشفى عن العصائر واملأكوالت يف احتفاهلم "بيوم العمال العاملي" ،ابملاء وامللح ،وذلك ليوصلوا

رسالة لألسرى أهنم معهم ،ولن يتخلوا عنهم حىت حتقيق مطالبهم العادلة.

من جهته ،قال املدير التنفيذي ملستشفى املطلع وليد منور "إن املستشفى يتضامن مع األسرى الذين يزيد عددهم عن

سبعة آالف أسري ،من بينهم  1700أسري مريض ،ومنهم من هو مريض أبمراض مستعصية كالسرطان ،والقلب".

وطالب بتحقيق مطالب األسرى ،وخاصة املتعلقة يف اجلانب الصحي ،ألن إمهاله قد يودي حبياهتم.

االحتالل يعتقل فتاة ويقمع فعالية مناصرة لألسرى يف القدس
القدس  2017-5-1وفا -اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم اإلثنني ،الفتاة صمود انصر أبو خضري ،من

حي شعفاط وسط القدس احملتلة ،وقمعت فعالية تضامنية مع األسرى املضربني عن الطعام لليوم اخلامس عشر على
التوايل.

وقال مراسلنا إن قوات االحتالل هامجت بصورة وحشية أعماال تطوعية لتنظيف املنطقة ،ورسم وكتابة جدارية لنشطاء
مقدسيني مبناسبة األول من أاير وتضامنا مع األسرى املضربني عن الطعام يف سجون االحتالل اإلسرائيلي.

يذكر أن الفتاة صمود هي ابنة احملرر والناشط املقدسي انصر أبو خضري  ،الذي قضى سنوات طويلة يف سجون

االحتالل.

عشرات املستوطنني يقتحمون األقصى ودعوات الستباحته غدا
القدس 2017-5-1وفا -اقتحم حنو  55مستوطنا يهوداي املسجد األقصى املبارك ،يف الفرتة الصباحية من اليوم
االثنني ،من جهة ابب املغاربة وحبراسة مشددة من قوات االحتالل اخلاصة.
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ونفذ املستوطنون ،عرب جمموعات صغرية ومتتالية ،جوالت استفزازية ومشبوهة تصدى هلا املصلون هبتافات التكبري

االحتجاجية.

وجهت ما تسمى بـ"منظمات اهليكل" املزعوم ،دعوات ألنصارها ،عرب مواقعها اإلعالمية ،ومواقع
يف الوقت ذاتهّ ،
التواصل االجتماعي ،للمشاركة يف اقتحامات واسعة ومجاعية للمسجد األقصى يوم غد الثالاثء ،ملناسبة مرور  69عاما

على "أتسيس دولتهم" (نكبة فلسطني).

ومن املتوقع أن يتوجه املئات من املستوطنني يوم غد اىل ابحة حائط الرباق (اجلدار الغريب للمسجد األقصى) لالحتفال
هبذه املناسبة ،واليت عادة ما يتخللها انطالق مسريات استفزازية ابجتاه البلدة القدمية يف القدس ،وحميط أبواب املسجد

األقصى ،تتميز برفع أعالم االحتالل وأداء رقصات تلمودية استفزازية يف حميط بواابت القدس القدمية ،ووسط هتافات

عنصرية ،وأحياان كثرية االعتداء على مقدسيني وممتلكاهتم يف املنطقة.

القدس :تشييع جثمان الشهيد مشاهرة يف بلدة السواحرة
القدس  2017-4-30وفا -مبشاركة واسعة وموكب مهيب ،شيع أهايل بلدة السواحرة جنوب شرقي مدينة القدس

احملتلة ،مساء اليوم األحد ،جثمان الشهيد صهيب مشاهرة.

وانطلق موكب التشييع ،من أمام مركز مستشفى املقاصد ببلدة أبو ديس ابجتاه منزله يف حي الشيخ سعد ببلدة

السواحرة ،حيث ألقيت عليه نظرة الوداع من قبل عائلته.

وجاب اجلثمان شوارع حي الشيخ سعد وصوال إىل مقربة الشهداء يف بلدة السواحرة ،حيث ووري الثرى هناك.

وكانت طواقم اهلالل األمحر الفلسطيين ،استلمت من قوات االحتالل أول أمس اجلمعة ،جثمان الشهيد صهيب

مشاهرة ( 21عاما) ،والذي استشهد برصاص جنود االحتالل بزعم حماولته دهس جنود يف مفرتق "غوش عتصيون"
جنوب بيت حلم يف اخلامس عشر من الشهر اجلاري.

األعرج يفتتح مهرجان "حتت القناطر" يف العيزرية
القدس  :2017-4-30افتتح وزير احلكم احمللي حسني األعرج ،اليوم األحد ،نيابة عن رئيس الوزراء رامي احلمد
هللا ،مهرجان "حتت القناطر" يف بلدة العيزرية مبحافظة القدس.

جاء ذلك خالل حفل أقامته بلدية العيزرية ،حبضور حمافظ القدس الوزير عدانن احلسيين ،وممثل القنصلية االيطالية،
ورئيس البلدية موسى الشاعر ،وممثلني عن مؤسسة األراضي املقدسة ومركز فسيفساء أرحيا ،وقادة ومدراء األجهزة

األمنية ،وطواقم الوزارة ،وأهايل البلدة.

ونقل األعرج حتيات ومباركة رئيس الوزراء ألهايل العيزرية الفتتاح مثل هذا املهرجان الذي يقام على مقربة من العاصمة
القدس الشريف ،ويهدف إىل إحياء البلدة ومقاماهتا التارخيية الشاهدة على إرث هذه البلدة التارخيي والديين.
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وأشاد األعرج جبهود البلدية الرامية إىل حتقيق التنمية احمللية يف العيزرية بكافة جوانبها واالهتمام ابالرتقاء بواقعها
السياحي والثقايف واالجتماعي ،وسعيها الدؤوب لوضع البلدة على خارطة السياحة الفلسطينية ،حيث تعترب مقصدا
للسياح من مجيع أحناء العامل المتالكها العديد من الشواهد األثرية الدينية التارخيية ومنها وجود قرب اليعازر ،وآاثر تعود

إىل احلقبة الرومانية والبيزنطية حسب ما كشفته احلفرايت ،ومسجد العزير الذي يتوسط كنيسيت الالتني والروم
األرثوذوكس ،ما يشكل تناغما اترخييا دينيا فريدا قل ما نشاهده يف مكان آخر.

وأكد األعرج أن الوزارة ،من خالل عقدها للمؤمتر الوطين األول للتنمية االقتصادية احمللية ،هدفت إىل إطالق سلسلة
من اإلجراءات واألنظمة احملفزة واملسهلة لعقد الشراكات بني القطاع اخلاص واهليئات احمللية من أجل االنطالق حنو
إقامة مشاريع تنموية اقتصادية حملية تسهم يف تغيري املفهوم التقليدي لدور اهليئات احمللية وتوسيعها ،لتشمل تنفيذ

مشاريع تنموية اقتصادية توفر فرص عمل وتعزز من اإليرادات املالية للهيئات احمللية ،وحتسن مستوى اخلدمات املقدمة
للمواطنني أبقل التكاليف املمكنة ،وتدعم االقتصاد الوطين بشكل عام.

وأضاف األعرج أن إقامة مثل هذا املهرجان بكافة فعالياته الثقافية واالجتماعية والرتفيهية والرتاثية يف البلدة القدمية
ابلعيزرية ،يسلط الضوء على هذه البلدة ومعاانة املواطنني فيها ،جراء ممارسات االحتالل العنصرية حبقهم ،مشريا إىل أن

هذه اإلجراءات مل ولن حتول دون التأكيد على أمهية القدس وضواحيها كجزء ال يتجزأ من الدولة الفلسطينية ،ولتكون

القدس درة التاج وعنوان العدل والسالم يف املنطقة.

وبعث األعرج بتحية اعتزاز وافتخار وتقدير لألسرى األبطال يف سجون االحتالل وهم خيوضون إضراهبم املفتوح عن
الطعام لليوم الرابع عشر على التوايل ،جمددا التأكيد على وقوف القيادة الفلسطينية وكافة أبناء شعبنا إىل جانبهم حىت

حتقيق مطالبهم العادلة.

وشدد على أن انتخاابت جمالس اهليئات احمللية ستعقد يف موعدها املقرر يف الثالث عشر من أاير املقبل ،وأن

التحضريات إلجرائها قائمة حسب الربانمج املعلن من قبل جلنة االنتخاابت املركزية ،داعيا اجلميع للمشاركة فيها ،وأن

تكون نتائجها واختيار املواطنني ملمثليهم يف هيئاهتم احمللية هدية ألسراان األبطال.

ووجه األعرج الشكر لكافة املؤسسات اليت عملت على التحضري الفتتاح هذا املهرجان ،كما شكر بلدية العيزرية على

وجه اخلصوص هلذه املبادرة ،معراب عن أمله بنجاح املهرجان وحتقيق أهدافه.

وفد من بلدية سانت جوس البلجيكية يزور حمافظة القدس
بروكسل  2017-4-30وفا -يبدأ غدا االثنني وفد من بلدية سانت جوس ،إحدى البلدايت البلجيكية املكونة
للعاصمة البلجيكية بروكسل ،زايرة عمل رمسية حملافظة القدس ،إلرساء عالقة صداقة وتعاون مع بلدية العيزرية يف

العاصمة احملتلة.
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ويرأس الوفد ،رئيس البلدية اميري كري ،وهو انئب يف الربملان الفيدرايل البلجيكي ،ويضم يف عضويته انئب رئيس البلدية
ايريك جاسان ،ومسؤول العالقات الدولية ،وعدد من أعضاء اجمللس البلدي الذين ميثلون عددا من التيارات السياسية

يف بلجيكا.

وتنظم دائرة العالقات الدولية يف حمافظة القدس برانجما مكثفا ،يشمل االجتماع مبحافظ القدس الوزير عدانن احلسيين،
ورئيس بلدية العيزرية موسى الشاعر ،وبعدد من نواب اجمللس التشريعي عن مدينة القدس ،كما يشمل الربانمج زايرات

ملدينة القدس ومواقع هامة فيها ،وسيتم التوقيع على اتفاقية تعاون بني البلديتني.

وذكر مسؤول العالقات الثنائية يف بعثة فلسطني لدى االحتاد االورويب ،بلجيكا ،ولوكسمبورغ ،املستشار حسان
البلعاوي ،أن سانت جوس هي أصغر البلدايت يف العاصمة بروكسل واألكثر تنوعا ،انضمت اىل شبكة السلطات

احمللية لصاحل فلسطني ،واليت مت االعالن عن أتسيسها رمسيا يف  29نوفمرب املاضي يف بروكسل  ،ابلتنسيق مع بعثة

فلسطني

وأضاف أن هذه أول مرة تسعى فيها إحدى البلدايت البلجيكية من العاصمة بروكسل االرتباط ببلدية تتبع حمافظة

القدس ،األمر الذي ينطوي على داللة سياسية ،وانه سبق لسانت جوس أن نظمت فعاليتني ثقافتني هامتني ابلتعاون

مع بعثة فلسطني ،مشريا اىل أن فلسطني ستكون ضيف الشرف يف فعالية ثقافية هامة للمدينة يف شهر اكتوبر القادم.

يذكر أن بلدية سانت جوس هي أصغر بلدية يف بروكسل ومتتد على مساحة كيلو مرت مربع واحد ،ويقطنها قرابه 27

ألف نسمة ينتمون اىل  128دولة ،وهي بذلك األكثر تنوعا يف بلجيكا .

كما تضم البلدية عددا هاما من املؤسسات الرمسية للدولة البلجيكية ،منها عدد من احلكومات والربملاانت اإلقليمية،

ابإلضافة إىل عدد من املسارح واملراكز الثقافية واملتاحف ،وفيها أهم مركز جتاري يف بروكسل ونصف املؤسسات
الفندقية يف العاصمة.

 461حالة اعتقال خالل شهر نيسان تصدرهتا القدس وتلتها اخلليل
أشارت دراسة إحصائية أعدها مركز القدس لدراسات الشأن "اإلسرائيلي" والفلسطيين ،إىل تصاعد االعتقاالت اليت

نفذها جيش االحتالل يف خمتلف مناطق الضفة الغربية خالل شهر نيسان للعام  ،2017حيث بلغت جممل

االعتقاالت .4611

وبينت الدراسة أن جيش االحتالل نفذ  461عملية اعتقال ملواطن ومواطنة ،يف خمتلف مناطق الضفة وفق توثيق

املركز لالعتقاالت املُعلن عنها.

وأوضحت الدراسة أن مدينة القدس تصدرت قائمة احملافظات اليت نفذ فيها االحتالل محالت اعتقالية واسعة ،وبلغ

أعداد املعتقلني املقدسيني ، 157مث حمافظة اخلليل بـ  71أسريا ،يليها حمافظة بيت حلم بعدد أسرى بلغ  ،62مث

حمافظة رام هللا والبرية بـ  58أسريا ،مث حمافظة انبلس بعدد أسرى  31أسريا ،مث حمافظة جنني بـ  26أسريا ،وطولكرم بـ

 222أسريا ،مث قلقيلية بـ  19أسريا ،يليها حمافظة طوابس بـ  5أسرى خالل نيسان املنصرم ،فيما اعتقلت قوات
االحتالل  77مواطنني من قطاع غزة وفلسطيين من الداخل  ،ولبناين أثناء تواجده يف مشال فلسطني.
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وكانت سلطات االحتالل اعتقلت  7مواطنني من قطاع غزة 2 ،من الصيادين و 3آخرين تسللوا عرب احلدود،
ونوه املركز،
وسيداتن أثناء مرورهن عرب حاجز بيت حانون "ايرز" ،علما أهنن حصلن على تصريح مرافقات مريضّ .
إىل أن هناك حاالت اعتقال عديدة متر دون اإلعالن عنها إعالميا.

وبلغ عدد األطفال الذين جرى اعتقاهلم خالل نيسان 74 ،طفال موزعني على حمافظات الضفة ،وتصدرت مدينة
القدس كذلك قائمة احملافظات اليت اعتقل منها أكرب عدد من األطفال وبلغ عددهم  211طفال ،مث حمافظة بيت حلم

واليت سجلت اعتقال  19طفال ،وسجلت حمافظة رام هللا اعتقال  14طفال ،مث حمافظة اخلليل بـ  12طفال ،مث انبلس بـ

 4أسرى ،مث جنني بـ  3أطفال أسرى ،وطفل آخر من قلقيلية.

وسجل املركز يف إحصائيته العديد من األطفال دون سن  12الذين جرى اعتقاهلم يف القدس خالل نيسان ،يف انتهاك
صارخ للقوانني الدولية حبق الطفولة ،مث جرى اإلفراج عنهم بشرط دفع كفاالت مالية وإبعاد عن البلدة القدمية والقدس

احملتلة.

كما ورصد املركز اعتقال الطفل معتز محامرة ( 8أعوام) من حمافظة بيت حلم.

واعتقل جيش االحتالل يف شهر نيسان  11امرأة من خمتلف حمافظات الضفة ،حيث تصدرت حمافظة القدس أيضا
مرورهن على حاجز
أسريتني أثناء
قائمة احملافظات اليت اعتقل منها أكرب عدد من النساء بواقع  ،7مث قطاع غزة بواقع
ن
ّ
"ايرز" ،وحمافظيت رام هللا واخلليل بواقع أسرية من كل حمافظة.

ويف انتهاك "إسرائيلي" آخر للقوانني الدولية ،اعتقلت سلطات االحتالل خالل نيسان النائب املقدسي يف اجمللس

التشريعي أمحد عطون من حمافظة رام هللا ،علما أنه مبعد عن القدس منذ أكثر من  7سنوات.

وبذلك يرتفع عدد النواب األسرى يف سجون االحتالل إىل  13انئبا ،حيث تواصل سلطات االحتالل اعتقاهلا لـمروان
الربغوثي احملكوم ابلسجن املؤبد  5مرات ،وأمحد سعدات احملكوم ابلسجن  300عاما ،وحسن يوسف املعتقل إداراي،

وحممد أبو طري وصدر حبقه حكما ابلسجن ملدة  17شهرا ،وحممد مجال النتشة ،وعزام سلهب وأمحد مبارك وثالثتهم
خيضعون لالعتقال اإلداري ،ومسرية احلاليقة وحممد الطل ،وخالد طافش وأنور زبون ،وابراهيم دحبور.

االحتالل يقمع فعالية تضامنية مع األسرى يف القدس
قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم اإلثنني ،فعالية سلمية نُظّمت مبناسبة "يوم العمال" الذي حيييه العامل يف األول
من أاير /مايو من كل عام.

وأفادت مراسلة “قدس برس” إبقدام قوة عسكرية إسرائيلية على قمع الفعالية اليت نُظّمت يف منطقة "ابب العامود"
اليوم ،مبشاركة عشرات الشبّان الفلسطينيني الذين عمدوا إىل تنظيف املكان ،يف خطوة تعكس تقديرهم للعمال يف

عيدهم السنوي.
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صصت لكتابة كلمات
وأوضحت أن القائمني على الفعالية قاموا عقب انتهاءهم من تنظيف املكان بنصب جدارية ُخ ّ
الدعم والتقدير لألسرى الفلسطينيني املضربني عن الطعام يف معتقالت االحتالل لألسبوع الثالث على التوايل،
احتجاجا على ظروفهم االعتقالية.

من جانبها ،قامت قوات االحتالل بقمع الفعالية وتفريق مجوع املشاركني فيها ،واعتقال الشابة الفلسطينية "صمود أبو

خضري".

وقالت شرطة االحتالل يف بيان هلا "الفعالية غري قانونية وداعمة لألسرى الفلسطينيني ( ،)...وتضمنت أعماال
استفزازية من قبل املشاركني الذين ارتدوا مالبس حتمل صور األسرى".

وأضافت أن عناصرها املتواجدين يف “ابب العامود” قاموا بفض الفعالية وتفريق املشاركني ،مضيفة أهنا قامت بتوقيف
تنصع لتعليمات شرطة االحتالل”.
منظّمتها اليت اعتربت أهنا “مل َ

ويف سياق متّصل وابلتزامن مع عقد الفعالية التضامنية مع العمال الفلسطينيني ،أعاقت قوات االحتالل عمل
الصحافية املقدسية ملى غوشة خالل إعداد إحدى حلقات من برانمج “بروفايل أسري” ،كما قامت مبصادرة اهلوايت
الشخصية لطاقم العمل ،وسحب صور األسري سائد سالمة اليت كانت حبوزته ،حمكوم ابلسجن ملدة  24عاما ،وهو

أحد املضربني حاليا عن الطعام.

يُشار إىل أن برانمج “بروفايل أسري” يُعرض عرب موقع التواصل االجتماعي“ فيسبوك” ،وتتناول حلقاته قصص األسرى
املضربني عن الطعام يف سجون االحتالل.

قدس برس

منذ بداية العام ..االحتالل وجه  200الئحة اهتام لشباب القدس
قال حمامي مؤسسة الضمري حممد حممود يف تصريح صحفي ،إن قضاة حماكم االحتالل يتشددون بشكل مطلق

معاألطفال( القصر) والشبان الذين يتم اعتقاهلم ابدعاء التحريض عرب منشورات "الفيس بوك" ،ويرفضون جمرد طرح
ختفيف احلكم أو احلبس املنزيل ،الفتا إىل أن كل من يقدم ضده الئحة اهتام يرتاوح احلكم عليه بني  6أشهر إىل

 155شهرا.

وأوضح أنه شهراي يتوىل الدفاع عن  15إىل  20حالة اعتقال بسبب هذه املنشورات.

وأشار إىل أن املالحقات بدأت بشكل قليل نسبيا يف العامني  2014و ،2015بيد أهنا تضاعفت بشكل ملحوظ يف
العام  ،2016وزادت وتضاعفت منذ مطلع العام .2017
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يذكر أن االحتالل ضاعف مالحقته للناشطني املقدسيني بتهمة التحريض على االحتالل عرب منشوراهتم على موقع
التواصل االجتماعي وخاصة (الفيس بوك) ورفع وترية االعتقاالت ،حيث مت تقدمي لوائح اهتام ضد ما يقرب من

 2000شاب منذ مطلع عام .2017

حبس منزيل حبق طفل مقدسي وإبعاده عن منزله وتغرميه ماليًّا
أخلت سلطات االحتالل ،سبيل الطفل املقدسي مالك القاق بكفالة قيمتها  6آالف شيقل ،وكفالة طرف اثلث قيمتها

 10آالف شيقل.

كما تضمنت شروط االحتالل لإلفراج عن الطفل القاق ،احلبس املنزيل وإبعاده عن منزله ببلدة سلوان جنوب املسجد

األقصى إىل حي وادي اجلوز قرب سور القدس التارخيي.

حرب صامتة ..القبور الومهية حتاصر املسجد األقصى
حذر رئيس جلنة رعاية املقابر اإلسالمية ابلقدس املهندس مصطفى أبو زهرة من خطورة زرع السلطات اإلسرائيلية ملئات
القبور الومهية يف الواجهة اجلنوبية الشرقية والغربية للمسجد األقصى املبارك.

وقال ابو زهرة خالل ندوة نظمتها كلية الشهاب املقدسية حبضور حشد من ممثلي املؤسسات املقدسية واحلضور ":ان

السلطات اإلسرائيلية ماضية يف حماصرة املسجد األقصى املبارك من اجلهة اجلنوبية الشرقية والغربية بزراعة القبور

الومهية يف منطقة السلودحة قرب القصور األموية يف اجلهة اجلنوبية الشرقية من املصلى املرواين وقبل فرتة

وجيزة شرعت بصب قبور من الباطون يف منطقة وادي الراببة يف الواجهة اجلنوبية الغربية املطلة على املسجد األقصى
.مؤكدا ان كافة هذه القبور فارغة ال اموات فيها ،واهلدف منها إعطاء صفة حرمة ومكانة املقربة والسيطرة على

االراضي احمليطة ابملسجد" .

وأضاف :ابو زهرة ان القضية برمتها خمطط اهلدف منه السيطرة على هذه األراضي يف الوقت الذي مت فيه هدم قبور يف
اجلدار اجلنويب الشرقي للمصلى املرواين يزيد عددها عن  ٤٠قربا وتدمريها ومنع اهايل سلوان من دفن مواتهم فيها
حبجة ان هذه املنطقة اليت تزيد مساحتها عن  ٩٠٠مرتا مربعا جزء من "احلديقة الوطنية" املزعومة.

وأوضح ابو زهرة يف الندوة اليت جاءت حتت عنوان (املقابر اإلسالمية تراث وهوية) مبشاركة حممود أبو غزالة رئيس

اندي املوظفني وعزيز العصا املسؤول الثقايف ابلنادي الذي أدار الندوة ":ان االحتالل يشن حراب حقيقية صامته على
االحياء واالموات معا ،استهدف فيها املقابر لوجودها يف مراكز حساسة وخاصة مقربة ابب الرمحة املالصقة للجدار
اجلنويب الشرقي للمسجد االقصى املبارك ،قرب املصلى املرواين قرر سلخ وتدمري حنو  ٩٠مرتا مربعا ،ويف منطقة ابب

اإل سباط عن مدخل املقربة حيث خيططون لبناء القواعد للقطار اهلوائي بني جبل الزيتون والبلدة القدمية يف ابب
االسباط اعتربوا تلك التلة اليت هي جزء من اراضي االوقاف اإلسالمية منطقة عامة واراضي اتبعة للحديقة الوطنية

وقرروا حماكمتنا لدفن مواتان فيها".
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وقال ابو زهرة ان مقابر املسلمني يف مدينة القدس هي شواهد تراث واتريخ مدينة القدس وهي جزء من التاريخ
والتوثيق اإلنساين للمدينة ،وقد وثق املسلمون يف القدس موت التابعني واألمراء واالعالم بعد القرن السابع اهلجري

ففي مقربة مأمن هللا قرب القالنسي وعليه شاهد ضخم يعود للعام ٧٣٤هـ ،ووجدان بعض الشواهد الضخمة غري

واضحة االمساء يف اقصى اجلزء الشرقي من املقربة مدفونة مل نستطع نقلها لثقلها .مشريا اىل ان اهم عمل ماكر قامت

به السلطات اإلسرائيلية كان هو طمس التاريخ وتدمري شواهد القبور حيث أزالت  ٪٩٨من الشواهد وبذلك قطعت
الصالت والعالقات ما بني العائالت اليت مل تعد تعلم اين دفن ابناؤها واابؤها واجدادها يف مقربة مأمن هللا.

واضاف ابو زهرة  ":تعترب مقربة مأمن هللا من أشهر وأكرب املقابر اإلسالمية يف فلسطني وتقدر مساحتها بـ  ٢٠٠دومن.

تضم املقربة رفات وأضرحة أعالم وصحابة وشهداء واتبعني مسلمني كثريين ،حيث دفنوا فيها منذ الفتح اإلسالمي

للقدس عام ٦٣٦م".

واتبع ابو زهرة يقول" :منذ إحتالل القدس عام ١٩٤٨م خضعت املقربة للعديد من املخططات اإلسرائيلية لطمس

معاملها وحتويلها إىل مشاري ٍع عدة ،وقد نُفذ عد ٌد منها ،فقد ُح ّول جزء كبري من املقربة إىل حديقة عامة؛ما يسمى ب
(حديقة االستقالل) فاجلنود اليهود من جنوب افريقيا هم من قاموا بتحويلها وتسميتها هبذا االسم الباطل ،وأقيم على

أراضيها من الغرب فندق "ليوانردو" ويف وسطها مقهى ويُقام فيها املهرجاانت منها مهرجان اخلمور واالحتفاالت
اليهودية الشعبية والرمسية ،وقد شقت الطرق فيها.

وقال املهندس ابو زهرة ان املقربة من الشمال مت إقامة مكتب الصحافة احلكومي اإلسرائيلي على أراضيها وكذلك
املوقف ويف االعوام األخرية بدأ العمل إلقامة العديد من املشاريع التدمريية للمقربة كمد شبكة املياه واجملاري من
قلبها؛وكذلك إقامة ما يسمى بـ"متحف التسامح" فوق مساحة قدرها  ٢٥دومنا؛ حيث مت جرف جزء كبري من املقربة

ونبش قبورها.

واوضح ابو زهرة ان مقربة مأمن هللا أو ماميال وقد ُعرفت اترخييا ابلعديد من األمساء منها :امال ،ابب هللا ،ابب املله،
ابمال ،بيت مامل وغريها .تُعرف املقربة مباميال منذ العصر اململوكي وطيلة العصر العثماين وحىت اليوم ،وانشئت مقربة

مأمن هللا يف مطلع القرن السابع امليالدي يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب أثناء فتح املسلمني لبالد الشام ،وعند زايرة
اخلليفة عمر القدس لتسلم مفاتيحها؛ أمر ببناء هذه املقربة ،وأول من دفن فيها هو أحد مرافقيه يف رحلته ،واملقربة
تضم يف ثراها صحابة واتبعني من جيش الفتح اإلسالمي وآابء وأجداد عائالت القدس منها اخلالدي والعلمي والدجاين

ونسيبة والقلقشندي ووهبة وصندوقة والكالويت واهلكاري والنشاشييب وغريهم.

واشار ابو زهرة اىل ان بعض هذه العائالت حاولت رفع قضية يف الوالايت املتحدة ضد مؤسسة (سيمون فيزنتل) اليت
تدعي الدفاع عن احلرية والكرامة إليقاف البناء فيما يسمى مبتحف (التسامح) على اراضي املقربة ومل يفلحوا ووجهوا
نداءات اىل االمم املتحدة ومؤسسة اليونسكو وغريها لوقف هذا املشروع الذي حطم ودمر مئات القبور اإلسالمية

دون جدوى.

ولفت اىل انه يف أواخر العهد العثماين عام ١٩٠٠م أحيطت املقربة بسور .يف العام ١٩٢٧م أصدر اجمللس اإلسالمي

األعلى حظرا على دفن املوتى فيها بسبب إكتظاظها واقرتاب العمران إليها ،إال أن عملية الدفن استمرت حىت العام
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١٩٤٨م .يف عهد اإلنتداب الربيطاين قام اجمللس اإلسالمي األعلى برتميمات متكررة لسور املقربة وغريها من

الرتميمات.

وردا على سؤال قال ابو زهرة انه بناء على قرار احملكمة الشرعية يف القدس مت تعيني متوليني على مقربة مأمن هللا ومها
مصطفى توفيق ابو زهرة واحلاج سامي رزق هللا ،موضحا ان السلطات اإلسرائيلية قامت بطمس وتغطية القبور

وخصوصا اليت بال شواهد بطبقة مسيكة من اخلشب املفروم ،فقمنا بدوران حبمالت ضخمة شارك فيها املئات من أهل
الداخل وابناء القدس لتنظيف تالل من هذا اخلشب املفروم كذلك قامت هذه احلشود بعمليات تنظيف وترميم للمقربة

وازالة ما يدنس املقابر من آاثر الفواحش وزجاجات اخلمر وغريها.

ولفت أبو زهر إىل تقارير رمسية وإعالمية إسرائيلية تفضح ممارسات االحتالل بنبش مقربة مأمن هللا ومجع عظام املوتى
إثر عمليات احلفر فيما يسمى مبتحف (التسامح) املزعوم.

واستعرض ابو زهرة التاريخ منذ العام ١٩٤٨م ،حيث احتلت القوات اإلسرائيلية اجلزء الغريب من القدس ،فسقطت

من ضمنها مقربة "مأمن هللا" .وأقرت إسرائيل قانوان مبوجبه يعترب مجيع األراضي الوقفية اإلسالمية وما فيها من مقابر

وأضرحة ومقامات ومساجد بعد احلرب أبراضي تدعى أمالك الغائبني ،وبذلك دخلت مقربة "مأمن هللا" ضمن أمالك

حارس أمالك الغائبني لدى ما يسمى بـ (دائرة أراضي إسرائيل).

ولفت إىل أن يف مقربة مأمن هللا ثالث زوااي وهي الزاوية الكبكية والزاوية القلندرية تقع يف وسط املقربة وتُنسب للشيخ

إبراهيم القلندري ،والزاوية الكبكية وتقع على بعد مائة مرت من الشمال الشرقي من بركة مأمن هللا .وتُنسب لألمري
عالء الدين الكبكي ،والبسطامية :تقع يف اجلهة الشمالية للمقربة ،ودفن فيها أصحاب الطريقة البسطامية ،وقد
اندثرت معاملها ،ومل يبق منها إال قرب الشيخ علي العشقي البسطامي.

وعن "مغارة اجلماجم" قال ابو زهرة" :صحيح كان يف املقربة مغارة قدمية يعود اترخيها إىل العصور الرومانية اهلريودسية
حتوي على ٍ
حنوت هندسية ،وتزيد مساحتها عن الدومن الواحد .أما اليوم فقد ردمت وبُين عليها موقف سيارات.
مث انتقل املهندس ابو زهرة للحديث عن اإلعتداءات على أرض السلودحة الواقعة جنوب املسجد األقصى ،حيث ما
زال موظفو اجلمعيات االستيطانية واملؤسسات اإلسرائيلية يضعون ويثبتون حجارة على القبور الومهية يف األرض رمست
عليها جنمة داوود ،ووضع حجرين كبريين يف اجلهتني اليمىن واليسرى من األرض وعليها إشارة وعبارة ابللغة العربية

تقول "مقربة يهودية" علما ان ذلك تزوير عار عن احلقيقة.

واضاف ابو زهرة "لقد قام عمال اتبعون لبلدية القدس أو سلطة الطبيعة يف ايلول عام  ٢٠١٤بوضع جنمة داوود على

كل قرب من القبور الومهية السبعة املوجودة على أرض السلودحة ،وثبتوا حجارة حديثة وإشارات على احلجارة من

اليمني واليسار تشري اىل أهنا مقربة يهودية ،وتزامن هذا االعتداء مع قيام موظفي سلطة الطبيعة بتدمري حنو  ٤٠قربا يف

مقربة اليوسفية قبل ذلك".

وا ضاف أبو زهرة" :ان ذلك يتم على بعد أمتار من املسجد األقصى املبارك وهذه القبور ومهية وضعت لتثبيت مصادرة
أو سلب أو هنب األرض الوقفية أرض السلودحة ،اليت هي وقف إسالمي وموثقة لدى األوقاف االسالمية ،تبلغ

مساحتها  ٣٤دومنا ،وثبت على طرفيها عبارة ابللغة العربية تفيد أهنا مقربة يهودية من اليمني واليسار ،وتقع أرض
فلسطين  -رام هللا 2420901 ،2421080 : ،174 
فاكس  ،2420902البريد االلكتروني PNCECS@Palnet.com :
PNCECS2011@gmail.com

Palestine14
- Ramallah  174,  2421080,2420901
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com
PNCECS2011@gmail.com
Web site :http://www.pncecs.plo.ps

دولــــة فلسطين
منظمـة التحريـر الفلسطينيــة

State Of Palestine
Palestinian Liberation Organization
Palestinian National Commission
For
Education, Culture & Science

اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة
للتــربيـة والثقافـة والعـلوم

السلودحة جنويب املسجد األقصى املبارك ومطلة على جبل الزيتون واملقربة احملاذية للشارع الرئيس يف رأس العمود اليت

معظم أجزائها السفلية ومهية ،يف الوقت الذي حنتاج فيه إلضافة مقابر للمسلمني ،وحنن أوىل ابلبناء على أرض
السلودحة ألن مقابران ضاقت حيث ندفن فيها منذ  ١٤٣٨عاما ،ومن املفرتض أن تكون مقربة إسالمية وليس

يهودية.

وأوضح أنه يف املرحلة األخرية مت االعتداء على أراض يف وادي الراببة ايضا وزراعة قبور ومهية فيها وهي اراض مطلة

على األقصى من اجلنويب الغريب".

وأكد أبو زهرة أنه مسلسل لالعتداء على مقابر وأراضي املسلمني ،منها أرض واد الراببة والسلودحة ،كما يوجد هناك

إعتداء صارخ على مقربة عني كارم ومقربة املاحلة اليت مت تدمريها ابلكامل.

واكد أن األراضي الوقفية االسالمية مبدينة القدس ليست للفلسطينيني وحدهم وإمنا ملك جلميع املسلمني.

وتناول ابو زهرة خالل الندوة عددا من املشاريع اليت مت تنفيذها يف مقربة اجملاهدين ابب الساهرة املطلة على البلدة
القدمية وكذلك مقربة ابب الرمحة واليوسفية اليت تضم شهداء مدينة القدس عام  ١٩٦١واجلندي اجملهول .مشريا اىل
ان تطوير مقربة اجملاهدين مت بتمويل من البنك اإلسالمي للتنمية واالحتاد االورويب.

وردا على سؤال حول مقربة النيب داود ،قال لالسف مت االستيالء على هذه املقربة.

من جانبه قال الكاتب املقدسي عزيز العصا الذي ادار الندوة ان احلرب على املقابر اإلسالمية قدية ،مع احداث
النكبة الفلسطينية عام  ،١٩٤٨وهي حرب صامتة ينفذها االحتالل بشكل دائم ومستمر فيها دون ضجيج.

-انتهى-
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