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رس ــالة الـ ـق ـدس

نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
• مستوطنون خيطون عبارات عنصرية ويعطبون إطارات  30سيارة يف القدس.
• قوات االحتالل هتدم بقالة قرب حاجز قلنداي مشال القدس.
• االحتالل يواصل تركيب كامريات مراقبة حبي الطور يف القدس.
• مستوطنون جيددون اقتحامهم للمسجد األقصى.
• االحتالل يعتقل ثالثة مواطنني يف القدس.
• املفيت العام يستنكر تطاول املستوطنني املتطرفني على الرسول الكرمي.
• خمطط لبناء  28ألف وحدة استيطانية يف القدس والضفة.
• تركيا تندد بقتل "إسرائيل" الطفلة الفلسطينية فاطمة حجيجي.
• ملتقى أوقاف القدس الدويل يوصي إبنشاء وقف استثماري لصاحل القدس.
قرًن وال ميكن سلبها منهم
• رئيس احلكومة الرتكية :القدس للمسلمني منذ  14ا
ابالحتالل.
•  25رصاصة أصابت الطفلة حجيجي دون أن تشكل خطرا على اجلنود.
• "القدس :افتتاح مهرجان عكاظ املكرب الثقايف.

• أبو حلبية يستعرض أبرز انتهاكات االحتالل ابلقدس خالل الربع األول من العام
احلايل.
• بعنوان "الدفاع" :االحتالل يرفض صدور صحيفة فلسطينية جديدة ابلقدس.
• االحتالل يعرتض مسرية املشي من حيفا للمسجد األقصى.
• االحتالل يقضي ابلسجن الفعلي على طفلني مقدسيني.
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•  44مستوطناا و 3عناصر خمابرات و 20ضابطاا بزيهم العسكري يقتحمون األقصى.

عشرات املستوطنني وعناصر من خمابرات وضباط االحتالل يقتحمون األقصى
القدس  2017-5-11وفا -اقتحم حنو  44مستوطنا ،وعناصر من خمابرات وضباط االحتالل
اإلسرائيلي ،بزيهم العسكري ،املسجد األقصى املبارك يف الفرتة الصباحية ،اليوم اخلميس ،حبراسة
مشددة ،ومعززة من قوات االحتالل اخلاصة.
ونفذ املقتحمون جوالت استفزازية يف أرجاء املسجد املبارك ،واستمعوا ،يف منطقة ابب الرمحة "احلُرش"
بني ابب األسباط واملُصلى املرواين -اىل شروحات حول أسطورة اهليكل املزعوم.جرت هذه االقتحامات واجلوالت املشبوهة وسط رقابة صارمة من حراس وسدنة املسجد املبارك

وهتافات التكبري االحتجاجية من املُصلني.
قوات االحتالل هتدم بقالة قرب حاجز قلنداي مشال القدس
القدس  2017-5-11وفا -هدمت قوات االحتالل ،اليوم اخلميس ،بقالة جتارية ألحد املواطنني
قرب حاجز قلنداي العسكري القريب من مدخل خميم قلنداي مشال القدس احملتلة ،عقب هدمها ،بسبب
قرهبا من احلاجز وبذريعة عدم الرتخيص.
ونقل مراسلنا عن شهود عيان أتكيدهم أن مواجهات اندلعت عقب ذلك بني املواطنني وقوات
االحتالل ،أمطر فيها الشبان احلاجز العسكري ابحلجارة يف حني استخدمت قوات االحتالل الرصاص
احلي واملطاطي والقنابل الغازية السامة ،وأغلقت احلاجز يف كال االجتاهني ما تسبب ابزدحامات شديدة
حبركة سري املواطنني ومركباهتم من وإىل القدس احملتلة.

االحتالل يواصل تركيب كامريات مراقبة حبي الطور يف القدس
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ونصب
القدس  2017-5-10وفا -واصلت سلطات االحتالل ،ولليوم الثاين على التوايل ،تركيب ْ

املزيد من كامريات املراقبة يف الشارع الرئيسي املمتد من اجتاه مستشفى املُطّلع وحىت مستشفى املقاصد

اخلريية حبي جبل الزيتون/الطور املُطل على القدس القدمية.

وعزت سلطات االحتالل إجراءها بسبب استمرار عمليات رشق احلجارة اليت تستهدف مركبات
املستوطنني خالل مرورهم من املنطقة.

مستوطنون جيددون اقتحامهم للمسجد األقصى
القدس  2017-5-10وفا -جددت جمموعات من املستوطنني ،اليوم األربعاء ،اقتحاماهتا االستفزازية
للمسجد األقصى املبارك ،حبماية معززة من قوات االحتالل اخلاصة.
وقال مراسلنا إن االقتحامات تتم من ابب املغاربة ،عرب جمموعات صغرية تنفذ جوالت مشبوهة يف
املسجد املبارك ،يتصدى هلا مصلون هبتافات التكبري االحتجاجية.
االحتالل يعتقل ثالثة مواطنني يف القدس
القدس  2017-5-10وفا -اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،فجر اليوم األربعاء ،ثالثة مواطنني
من القدس احملتلة ،واقتادهتم إىل مراكز توقيف وحتقيق يف املدينة املقدسة.
ومشلت االعتقاالت الشاب محزة زهران بعد اقتحام منزله يف خميم قلنداي مشال القدس احملتلة ،يف الوقت
الذي اعتقلت فيه قوات االحتالل الطفلني الشقيقني علي (  18عاما) وحممد راضي ربيع ( 16عاما)،
من منزهلما وسط بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس.

املفيت العام يستنكر تطاول املستوطنني املتطرفني على الرسول الكرمي
القدس  2017-5-9وفا -استنكر املفيت العام للقدس والداير الفلسطينية ،خطيب املسجد األقصى
املبارك الشيخ حممد حسني ،ما قام به مستوطنون متطرفون من منظمة "تدفيع الثمن" ،عرب خط شعارات
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عنصرية على جدران ومركبات يف حي السهل ببلدة شعفاط مشال القدس احملتلة اليوم الثالاثء ،وكتابة
شتائم وألفاظ ًنبية حبق الرسول حممد (صلى هللا عليه وسلّم).
واعترب الشيخ حسني هذا الفعل العنصري ،اعتداء على قدسية األنبياء واحلرية الدينية واملقدسات ،األمر
الذي سيجر املنطقة إىل مزيد من الكراهية والتطرف والعنف ،داعي ا إىل ضرورة وضع قانون دويل جيرم
التطاول على األنبياء وحماسبة من يقوم هبذا العمل املشني.

من جهة أخرى ،أدان املفيت العام اقتحامات املستوطنني اليومية لساحات املسجد األقصى املبارك
حبراسة شرطة االحتالل ،واالعتداءات املباشرة على حراسه وسدنته وطلبة العلم ،ضاربني بعرض احلائط
مشاعر املسلمني والقوانني واملواثيق الدولية كافة ،اليت متنع املس أبماكن العبادة.
كما استنكر مصادقة اللجنة الوزارية اإلسرائيلية للتشريع على قانون القومية ،مشريا إىل أن هذا القانون
يعد قانوًنا عنصرايا تطهريايا لدعم يهودية الدولة ،وتفريغ األرض من سكاهنا األصليني وطمس اهلوية
الفلسطينية الوطنية.

من جهة أخرى ،تطرق الشيخ حسني إىل ما يعانيه األسرى يف سجون االحتالل ،وخوضهم إلضراب
الكرامة من أجل حتقيق مطالبهم اإلنسانية ،داعي ا العامل إىل ضرورة مساندة مطالبهم وحتقيقها ،والضغط

على سلطات االحتالل لوقف املمارسات واإلجراءات العنصرية حبقهم مجيعا.

خمطط لبناء  28ألف وحدة استيطانية يف القدس والضفة
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن أن حكومة االحتالل ختطط لبناء  28ألف وحدة استيطانية
سيتم بناؤها يف القدس خالل العقد القادم.
وقالت الصحيفة العربية" :إن هذا االتفاق الذي يشتمل على بناء  15ألف وحدة سكنية يف
أراضي الضفة الغربية سيتم عرضه أمام الرئيس االمريكي ترمب خالل زايرته املرتقبة إىل فلسطني".
ووفق الصحيفة العربية ،فإن رئيس اللجنة املسئولة عن املخطط ،قال":أايم أوابما مرت ،و سنصادق
على خطة دون قيود".
وصاغت وزارة اإلسكان و بلدية القدس التابعتني لالحتالل اتفاق يعد األكرب من نوعه لبناء أكثر من
 28ألف وحدة سكنية يف القدس يف العقد القادم ،وسيعرض رئيس حكومة االحتالل نتنياهو االتفاق
أمام ترمب خالل زايرته املرتقبة للقدس بعد أسبوع و نصف.

فلسطين  -رام هللا 2420901 ،2421080 : ،174 
فاكس  ،2420902البريد االلكتروني PNCECS@Palnet.com :
PNCECS2011@gmail.com

Palestine4- 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

ووفق الصحيفة فإن سقف االتفاق يعطي تعويض حكومي للسلطات احمللية إلكمال شبكة املواصالت
ومؤسسات التعليم.
وأكدت الصحيفة أن  15ألف من هذه الوحدات سيتم بناؤها يف نطاق أراضي الضفة الغربية يف أحياء:
جفعات مهتوس  ,شرق تلبيوت  ,راموت  ,بزجات زيئيب  ,نيب يعقوب جيلو و عرتوت ،و سيتم إقامة
منطقة صناعية متطورة ،و إقامة عشرات املؤسسات اجلماهريية و رايض أطفال و مدارس .و غريها.
أما داخل حدود حدود القدس سيتم بناء  10آالف وحدة استيطانية يف لفتة ،تسومت فات ،نزلة
موشاب اوري مشوآة  ،رومماه  ،هرتسوج  ،كتمونيم  ،ارنونه  ،ميلحاه
وأضافت الصحيفة أن تكلفة املشروع املقدم من “يوءاف جالنت” هي  5مليار دوالر  ،حيث سيكون
البناء األكرب سيشمل خطة لبناء  10000وحدة على أراضي دولة يف عطروت  ,و يليه يف احلجم راس
لينب و الواقع يف جنوب غرب املدينة هناك يبىن  4500وحدة  ,يليه يف احلجم من حيث البناء و عدد
الوحدات االستيطانية حي ارنونة و سيحوي بناء  1830وحدة و جفعات مهتوس و به سيبىن 1100
وحدة.
تركيا تندد بقتل "إسرائيل" الطفلة الفلسطينية فاطمة حجيجي
ن ّدد ًنئب رئيس الوزراء الرتكي نعمان قورتوملوش ،أمس الثالاثء ،بقتل االحتالل (اإلسرائيلي) الطفلة
الفلسطينية فاطمة حجيجي ( 16عاما) يوم األحد املاضي وسط القدس.

وجدد قورتوملوش يف تغريدة على حسابه يف تويرت موقف بالده الرافض لـ"االحتالل (االسرائيلي)"
لألراضي الفلسطينية وممارسة الظلم حبق الشعب الفلسطيين.
وأ ّكد أ ّن تركيا" ستظل تدافع عن حقوق ومطالب الشعب الفلسطيين ،رغم الصمت العاملي حيال
املمارسات (اإلسرائيلية )حبق أبناء فلسطني".

واتبع قورتوملوش" :ال بد أ ّن هذا الظلم سينتهي يوم ا ما ،وسندافع عن حقوق الفلسطينيني العزل ،وجنود
االحتالل (االسرائيلي) الذين ال يعرتفون ابلقوانني الدولية ،وأظهروا كراهيتهم هذه املرة عرب قتل الطفلة

فاطمة".
ملتقى أوقاف القدس الدويل يوصي إبنشاء وقف استثماري لصاحل القدس
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دعا البيان اخلتامي للملتقى الدويل ألوقاف القدس ،الثالاثء ،إلنشاء وقف استثماري لصاحل املدينة
إبشراف اجلهات الرمسية ابلدول اإلسالمية ،وسن قوانني وتشريعات تشجع املسلمني على الوقف لصاحل
القدس.
جاء ذلك يف البيان اخلتامي الذي صدر عن امللتقى ،وألقاه عدًنن أرمت ،مدير عام أوقاف رائسة الوزراء
الرتكية ،وفيه جاء "اتفق املؤمترون على ضرورة التواصل الدائم لتعزيز األصول الوقفية املقدسية يف العامل
خدمة ملدينة القدس ،وتشكيل جلان متخصصة وخرباء يف جمال إدارة األصول الوقفية لتطوير هذه
األصول والعمل على إعادة تفعيلها".
ودعا امللتقى "منظمة التعاون االسالمي ،واألمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت ،ابعتبارها منسقا عاما
مللف األوقاف يف العامل اإلسالمي ،بدعوة وزارات األوقاف فيه إبنشاء وقف استثماري لصاحل مدينة
القدس إبشراف اجلهات الرمسية يف تلك الدول ،وبسن قوانني وتشريعات تشجع املسلمني على الوقف
لصاحل القدس ،وال سيما يف جمال البىن التحتية والصحة والتعليم واإلسكان".
ومثن البيان "دعم الوصاية اهلامشية على األماكن املقدسة اإلسالمية واملسيحية ابالستمرار ابحلماية
والدفاع عن هذه املقدسات ،وتثمني موقف كنائس الشرق األوسط يف أيلول/سبتمرب  ،2016أبن احلرم
الشريف للمسلمني وحدهم ،كما كنسية القيامة للمسيحيني".
ويرى املؤمترون "ضرورة قيام املؤسسات املالية اإلسالمية ،وعلى رأسها البنك اإلسالمي للتنمية ،بتبين
ومتويلمبادرات وقفية مقدسية متثل مناذج ميكن تطبيقها".
كما أوصى "إبنشاء منظومة إلكرتونية لألوقاف على القدس وفلسطني ،ضمن سبل مسامهة تكنلوجيا
املعلومات ،ويف تنمية فرص العطاء والتمويل واالستثمار يف التمكني االقتصادي ألهل القدس".
وتضمن البيان كذلك "قيادة انتهاج أساليب جديدة للتربع للقدس ،مبا يف ذلك استخدام منصات
الوقف الرقمي حلشد املوارد".
ويف ذات السياق ،عزم املشاركون على "أتسيس مركز لتطوير األوقاف اإلسالمية يف العامل ،واليت ختصص
جزءا من ريعها لصاحل مدينة القدس ،حبيث يعمل هذا املركز على تنظيم هذه األوقاف ،وتكليف جلنة
متابعة توصيات وأعمال امللتقى الدويل ألوقاف القدس بعمان  2014وامللتقى الدويل ألوقاف القدس
يف إسطنبول  ،2017لتفعيل التوصيات ،وإعداد برامج العمل التنفيذية".
كما نوه البيان "بدعوة الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان ،بزايدة التوافد على مدينة القدس ،مبا
يشكل محاية هلويتها ومقدساهتا".
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وانطلقت فعاليات امللتقى الدويل ألوقاف القدس يف مدينة إسطنبول ،برعاية وحضور الرئيس الرتكي،
رجب طيب أردوغان ،ضمن فعاليات أسبوع الوقف يف تركيا ،وشاركت يف امللتقى منظمات مدنية
وشخصيات مهتمة ابلقدس واملسجد األقصى ،وسط حضور رمسي من دول عربية وإسالمية ،للتباحث
يف دور األوقاف يف التنمية االقتصادية ملدينة القدس وحميطها ،وبرزت موضوعات التعليم واملعرفة وترميم
اآلاثر يف اليوم الثاين لفعاليات امللتقى حيث اعترب املشاركون أن هذه املوضوعات تساهم يف تعزيز
صمود أهايل مدينة القدس.
والتوصيات اليت تعني على تطوير واقع األوقاف املقدسية يف العامل هي:
-يُقدر امللتقى قرار منظمة العلوم والثقافة والرتبية “اليونيسكو” التابعة لألمم املتحدة ،واليت صوتت

ملصلحة قرار يعترب القدس مدينة خاضعة لالحتالل الصهيوين ،وعدم أحقية “احملتل” يف األماكن املقدسة
يف القدس ،وأن هذه األماكن اتبعة للمسلمني فقط ،املسجد األقصى/احلرم الشريف ( 144دومن) وما
يتعلق فيه ،وأن املسجد األقصى/احلرم الشريف ال يقبل الشراكة وال التقسيم وال التفاوض.
اتفق املؤمترون على ضرورة التواصل الدائم لتعزيز األصول الوقفية املقدسية يف العامل خدمة ملدينةالقدس ،وتشكيل جلان متخصصة وخرباء يف جمال إدارة األصول الوقفية لتطوير هذه األصول والعمل
على إعادة تفعيلها.
يدعو امللتقى منظمة التعاون اإلسالمي واألمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت ابعتبارها منسقا عامامللف األوقاف يف العامل اإلسالمي بدعوة وزارات األوقاف فيه إبنشاء وقف استثماري لصاحل مدينة
القدس إبشراف اجلهات الرمسية يف تلك الدول ،وبسن قوانني وتشريعات تشجع املسلمني على الوقف
لصاحل القدس ،ال سيما يف جمال البىن التحتية والصحة والتعليم واإلسكان.
تثمني ودعم الوصاية اهلامشية على األماكن املقدسة اإلسالمية واملسيحية ابالستمرار ابحلماية والدفاععن هذه املقدسات واألوقاف اليت تتبع هلا ودعوة العامل اإلسالمي لدعم هذه املدافعة يف احملافل الدولية
والقانونية والدبلوماسية من أجل وقف انتهاكات االحتالل الصهيوين ضد القدس واملقدسات ،ويقدر
امللتقى دور الصندوق اهلامشي يف دعم إعمار املسجد األقصى.
تثمني موقف كنائس الشرق األوسط ،والذي أكد يف عمان يف أيلول “ 2016أبن املسجد األقصى /احلرم الشريف للمسلمني وحدهم مثلما أن كنيسة القيامة للمسيحيني وحدهم وهو أتكيد على متسك
املسيحيني ابلعهدة العمرية كأساس للتعايش والسالم يف القدس الشريف".
كما يثمن امللتقى دور وكالة بيت مال القدس يف الغرب يف دعمها ملدينة القدس.
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-يرى املؤمترون ضرورة قيام املؤسسات املالية اإلسالمية وعلى رأسها البنك اإلسالمي للتنمية جب ّدة بتبين

ومتويل مبادرات وقفية مقدسية متثل مناذج ميكن تطبيقها يف دول أخرى كنماذج وقفية مقدسية يف العامل.
-إنشاء منظومة إلكرتونية لألوقاف على القدس وفلسطني ،ضمن سبل مسامهة تكنولوجيا املعلومات

ويف تنمية فرص العطاء والتمويل واالستثمار يف التمكني االقتصادي ألهل القدس ،والتعاون بني املاحنني
وموردي املال واملعرفة يف العامل ،وتوظيف الثروة األرشيفية لتثبيت احلقوق يف القانون الدويل ولدى
املؤسسات الدولية واسرتداد املغتصب ،وإحياء الوقف املعطل وأتهيله.
قيادة انتهاج أساليب جديدة للتربع للقدس ،مبا يف ذلك استخدام منصات الوقف الرقمي حلشداملوارد من اجلمهور)(Crowd Waqfابلتآزر مع احلشد من املؤسسات على شكل استصدار
صكوك األثر االجتماعي ،ونظم صناديق االستقطاع ،والصكوك الوقفية بسندات املقارضة ،وختصيص
جزء من حساب أرابح املعامالت الربوية للمؤسسات املتوخية للحالل للصرف على مشاريع يف القدس.
الدعم الفين حلصر األوقاف احملبسة على القدس وأكنافها يف العامل ،وسبل االستثمار يف األمالكالوقفية من لدن القطاع اخلاص والشراكات بني القطاعني العام واخلاص ،واالستثمار االجتماعي النفوع،
وتشجيع الدراسات املهتمة ابستحداث صغ جديدة الستثمار أموال الوقف وانفتاحه على مصادر متويل
جديدة ،وتشجيع وقف الوقت واخلربة ،ووقف املمتلكات الفكرية واالخرتاعات.
ملا كان امللتقى الدويل للوقف اإلسالمي يف دورته الرابعة ميثل أغلب الدول اليت حتتضن األوقافاملقدسية خارج فلسطني ،فقد عزم املشاركون على أتسيس مركز لتطوير األوقاف اإلسالمية يف العامل
واليت ختصص جزءا من ريعها ملصاحل مدينة القدس ،حبيث يعمل هذا املركز على تنظيم هذه األوقاف،
وتنسيق أعماهلا ،وإعادة تفعيلها ،ويكون مقرها مدينة إسطنبول يف اجلمهورية الرتكية.

دعم دعوة الرئيس أردوغان إلكثار أعداد املسلمني الذين يتوافدون على املسجد األقصى والقدسلغرض محايته من االعتداءات واالقتحامات.
تكليف جلنة متابعة توصيات وأعمال امللتقى الدويل ألوقاف القدس بعمان  2014وامللتقى الدويلألوقاف القدس ابسطنبول  ،2017لتفعيل التوصيات وإعداد برامج العمل التنفيذية.
وقد أشاد املؤمترون بنضال األسرى الفلسطينيني يف سجون االحتالل وثباهتم ،داعني اجلهات مجيعا –
الرمسية وغري الرمسية -ملساندهتم والوقوف معهم من أجل حريتهم وإطالق سراحهم
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ويف ختام فعاليات امللتقى مثّن املشاركون واملشاركات جهود القائمني على إدارة امللتقى ،وعلى الرتتيبات
اإلدارية املتميزة اليت بُذلت يف إجناح أعماله ،وإعداده بصورة مثلى ،واليت أدت بفضل هللا إىل جناحه،

وظهوره ابملستوى الالئق.

قرًن وال ميكن سلبها منهم ابالحتالل
رئيس احلكومة الرتكية :القدس للمسلمني منذ  14ا
قرًن ،ومن غري
شدد رئيس الوزراء الرتكي بن علي يلدرمي على أن مدينة القدس للمسلمني منذ  14ا

فضال عن نزع صفة الرتاث اإلنساين
املقبول سلب هذه املدينة منهم عرب احتالل ترفضه كافة الدول ،ا

املشرتك للمدينة".

وأكد يلدرمي ،يف كلمة ألقاها خالل امللتقى الدويل ألوقاف القدس املنعقد يف مدينة إسطنبول الرتكية ،أن
حمبة القدس ال ُمتحى من األذهان ،وهذه األمة ال تنسى قبلتها األوىل ،وتلك األماكن املقدسة لن تبقى
دون ُمحاة ،ولن ختلو من املسلمني.

ولفت إىل أن مسؤولية احلفاظ على اإلرث اإلسالمي واملسيحي يف القدس ،تقع على عاتق "إسرائيل"
ضا ،بوصفها قوة احتالل ،لكن لألسف يتم منع حىت زايرة بعثة اليونيسكو إىل
من الناحية القانونية أي ا
القدس ،مؤك ادا ضرورة االبتعاد عن كل اخلطوات اليت من شأهنا اإلخالل ابلوضع التارخيي للمدينة.

وقال إن محاية الرتاث التارخيي والديين هلذه املدينة املقدسة إزاء املمارسات "اإلسرائيلية" اليت تنتهك
بشكل جسيم قدسية احلرم الشريف واملسجد األقصى ،وتصرفاهتا غري املقبولة الرامية إىل تغيري البنيان
الثقايف املتعدد األداين للقدس ،تعين احملافظة على ماضينا وهويتنا.
وأوضح أن االحتالل الذي يواجهه الفلسطينيون ،تستغله اجلماعات املتطرفة ليس يف الشرق األوسط
فحسب بل يف كل أحناء العامل ،وهو يزيد من اليأس وعدم الثقة جتاه اجملتمع الدويل.
مشددا
وأكد أن احلفاظ على القدس واحلرم الشريف كمكان عائد لإلسالم واجب على مجيع املسلمني،
ا

على أنه "ال ميكن أن نتوقع استقر اارا يف املنطقة من دون زوال الشعور العميق ابلظلم الناجم عن القضية
الفلسطينية".

معا عن قطاع غزة ،وقال "تعالوا لنضمد مجيع اجلراح،
وًنشد مجيع املعنيني وأصحاب الضمائر الدفاع ا
ونكون دواء آلالم إخوتنا هناك".

وخبصوص مشروع قانون حظر األذان يف القدس ،قال يلدرمي "ننتظر من الربملان "اإلسرائيلي" أن ال
يناقش هذا املشروع ،والزلنا حنثه على ذلك".
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25رصاصة أصابت الطفلة حجيجي دون أن تشكل خطرا على اجلنود
نشر موقع صحيفة هآرتس العربية ،اليوم الثالاثء ،شهادات لفلسطينيني كانوا يف حميط منطقة إعدام
الطفلة فاطمة حجيجي ( 16عاما) من قراوة بين زيد يف رام هللا.
وأكدت الصحيفة من خالل الشهادات اليت حصلت عليها تعرض الطفلة لإلعدام بشكل متعمد بنحو
 25رصاصة أطلقها أفراد حرس احلدود عليها دون أن تشكل أي خطر على اجلنود.
وقال أحد سكان منطقة ابب العامود أن أفراد الشرطة واصلوا إطالق النار على الطفلة وهي ملقاة على
األرض تنزف .مضيفا "مل تكن تشكل أي خطر ،لقد قتلوها من بعد  5أمتار ومل يكتفوا بذلك حىت وهي
مصابة واصلوا إطالق النار جتاهها".
ولفت شهود آخرين إىل أن اجلنود كانوا يقفون خلف جدار وال ميكن أن يتعرضوا خلطر .فيما أشار أحد
الشهود إىل أن سيارته تعرضت لعدة طلقات ًنرية جراء إطالق النار املكثف يف املكان من قبل اجلنود.
وسجل ابحث منظمة عري عميم اليسارية "اإلسرائيلية" وجود رصاصات أصابت نوافذ مبىن قريب على
مسافة تصل إىل حنو  30مرتا.
وادعت سلطات االحتالل أن الطفلة اقرتبت من اجلنود وهي تصيح "هللا أكرب" وحتمل سكينا وطلب
اجلنود منها التوقف إال أهنا رفضت ومت إعدامها.

"القدس :افتتاح مهرجان عكاظ املكرب الثقايف
اُفتُتح مساء أمس االثنني مهرجان "عكاظ املكرب الثقايف" ،الذي يشرف عليه متطوعو "مبادرة شباب

البلد" ،ابلتعاون والتنسيق مع مدراء املدارس يف جبل املكرب ،حبضور واسع من األهايل حبي جبل املكرب

جنوب شرق القدس احملتلة.
وقال املنظمون ان املهرجان حدث اجتماعي تربوي ثقايف من شأنه استهداف الطالب من مجيع فئاهتم
حزًن على الشهداء واألسرى ،ما
العمرية ،خاصة بعدما استقبلت "جبل املكرب" يف الفرتة املاضية ا

أدخ َل األطفال يف حالة من التخبّط والقلق.
َ
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ويتضمن معرضا للكتاب حيوي على الرواايت
ويستمر املهرجان حىت اليوم الـ  13من شهر أاير /مايو،
ّ
املطرزات الرتاثية
وقصص األطفال ،وكتب التاريخ واملوسوعات واألدب ،إىل جانب "ابزار" لبيع ّ
واملأكوالت الشعبية على هامش املعرض.

تضمنت كلمات وقراءات
ونُظمت ليلة أمس ،أمسية أمساها القائمون على املهرجان "مي وملح"ّ ،
شعرية ،كنوع من التضامن مع األسرى الفلسطينيني املضربني عن الطعام يف سجون االحتالل.

أبو حلبية يستعرض أبرز انتهاكات االحتالل ابلقدس خالل الربع األول من العام احلايل
استعرض رئيس جلنة القدس يف اجمللس التشريعي النائب أمحد أبو حلبية أبرز االنتهاكات الصهيونية يف
القدس احملتلة للربع األول من العام احلايل.
وبني أبو حلبية خالل مؤمتر صحفي بغزة ،الثالاثء ،أ ّن عدد مقتحمي املسجد األقصى وصل خالل هذه
عسكرايا وأمنيا احتالليا.
الفرتة إىل حنو ( ،)6920بينهم () 4565مستوطناا و( )518عنصرا
ّ

ولفت إىل أ ّن االحتالل افتتح ما يسمى بـ"مطاهر اهليكل" (املغطس) مبنطقة القصور األموية املالصقة

للمسجد األقصى جنوابا ،وصادق على مشروع منع رفع األذان يف املسجد األقصى ومساجد القدس

وغريها من الساعة  111ليالا حىت الساعة السادسة من صباح اليوم التايل.

ونبه إىل تصريح وزير أمن االحتالل "جلعاد أردان" أن "املسجد األقصى هو جبل اهليكل ،وأنه املكان
األكثر قداسة للشعب اليهودي ،وفقط "للشعب" اليهودي" ،حسب زعم أردان.

وأوضح أبو حلبية ،أ ّن االحتالل حاصر مدرسة ومسج ادا يف مكان جتمع البدو املقدسيني يف منطقة اخلان
األمحر ببادية القدس ،وأغلق ابب األسباط ،ومنع طالب وطالبات املدارس الشرعية من الوصول

ملدارسهم يف املسجد األقصى.
وكشف رئيس جلنة القدس ،عن خمطط وخرائط ورسومات وتصميمات هندسية تعدها مجعية "إلعاد"
االستيطانية بشكل شبه سري هتدف إىل حتويل مسار شبكة األنفاق أسفل بلدة سلوان ،من مقطع بركة
عني سلوان وحىت منطقة أسفل ساحة الرباق على مستويني من احلفرايت على طول حنو  750مرتا يف
كل مستوى لتصل ألسفل مسجد الصخرة املشرفة.
وأوضح أ ّن وزيرين يف حكومة االحتالل ق ّدما مقرتحا لتأسيس صندوق" تراث جبل اهليكل" (أي

املسجد األقصى) إلقراره يف وقت قريب؛ وذلك ردا على قرار اليونسكو الصادر يف شهر أكتوبر من
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نص على أن املسجد األقصى مكان مقدس خالص للمسلمني وال عالقة لليهود
عام 20166م الذي ّ
به.

وبني أبو حلبية ،أ ّن االحتالل اعتقل  12حارس ا من حراس األقصى ٍ
ملدد خمتلفة ،وأبعد العديد منهم عن
املسجد حىت ال يعرتضوا املغتصبني الصهاينة الذين يدنسون حرمة املسجد وقدسيته ،وكذلك أبعد
املرابطني واملرابطات ،ومنع تواجدهم يف األقصى بعد صالة العشاء.
انتهاكات حبق األهايل
وتطرق أبو حلبية إىل انتهاكات االحتالل حبق أهايل مدينة القدس ،مبينا أنّه اعتقل  141مواطنا مقدسيا
طفال وطفلة أقل من  18سنة ،ومعهم
بينهم ( )10سيدات و( ) 22ا
عاما).
أصغر أسري فلسطيين؛ الطفل املقدسي شاكر األشهب ( 122ا
كما أبعد االحتالل ( )19مقدسي ا و( )56فلسطيني ا عن القدس واملسجد األقصى ،وجدد منع سفر

( )3مقدسيني خلارج فلسطني ،ومن أشهرهم املرابطة خدجية خويص.

وأشار النائب أبو حلبية ،إىل أ ّن  4شهداء ارتقوا من القدس ممن شاركوا يف انتفاضة القدس ،مبين ا أ ّن
بلدية االحتالل طرحت يف القدس عطاءات لبناء ( )36077وحدات استيطانية يف مستوطنات شرقي
القدس.
كما أعلنت حكومة االحتالل عن خمطط لبناء ( )25000وحدة استيطانية جديدة يف مستوطنات
شرقي القدس حىت عام 2020م ،وأعلنت بلدية االحتالل يف القدس عن خمطط لبناء ( )17وحدة
استيطانية يف حي رأس العامود يف بلدة سلوان.
وأ ّكد أبو حلبية ،أ ّن سلطات االحتالل هدمت أكثر من ( )40منزالا ومنشأة حيوية وسكنية ،كما

أجربت  3مقدسيني على هدم منازهلم أبيديهم ،فيما هددت هبدم ( )1600منزل يف القدس ،ووزعت

حنو ( )85أمر هدم يف حي جبل املكرب.
بعنوان "الدفاع" :االحتالل يرفض صدور صحيفة فلسطينية جديدة ابلقدس
رفضت سلطات االحتالل أمس االثنني ،منح صحيفة "الدفاع" ترخيصا ابلصدور والطباعة يف مدينة
القدس احملتلة ،بعد أسابيع طويلة من املماطلة والتأجيل يف النظر ابلطلب الذي قدمه الناشر عرب
املستشار القانوين للصحيفة.
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وجاء يف رد سلطات االحتالل "بعد الفحص تبني أن مؤسستكم تقف خلفها جهات فلسطينية هدفها
تقويض السيادة "اإلسرائيلية" يف القدس ،مبا خيالف اتفاق إعالن املبادئ املوقع مع منظمة التحرير
الفلسطينية" ،حسب تعبريها وزعمها.
وتعقيبا على هذا اإلجراء ،أكدت إدارة الصحيفة أن هذا املنع لن يثنينا عن الصدور ،وستصل الدفاع
إىل كل فلسطيين وفلسطينية وإىل أحناء املعمورة إلكرتونيا ريثما تسنح الفرصة بصدورها مطبوعة.
االحتالل يعرتض مسرية املشي من حيفا للمسجد األقصى
اعرتضت شرطة وخمابرات االحتالل ظهر اليوم الثالاثء مسرية املشي على األقدام من حيفا لألقصى،
وذلك أثناء وصوهلا ملدينة قلنسوة قرب مدينة اللد ابلداخل احملتل.
وانطلق املشاركون يف املسرية صباح اليوم من قرية ابثان يف املثلث اجلنويب ،لليوم الثالث للمسرية.
واستجوب عناصر الشرطة واملخابرات املشاركني يف املسرية وتفحصوا هوايهتم ،قبل أن يستكملوا
مسريهتم.
وكانت املسرية انطلقت السبت من مسجد عبد هللا يف حي احلليصة مبدينة حيفا للسنة الثالثة على
التوايل ،وتقدمها الشيخ رائد صالح رئيس احلركة اإلسالمية ،مبشاركة عشرات الشبان من مدن الداخل
الساحلية.
ويقوم على املسرية اليت تنظم للسنة الثالثة على التوايل ،عدد من أبناء مدينة حيفا ،وحتمل عنوان
"األقصى مسؤولييت".
وهتدف املسرية للتأكيد على أن املسجد األقصى مسؤولية اجلميع وجيب نصرته من كل مسلم يف العامل،
ومحايته من انتهاكات االحتالل "اإلسرائيلي" وعصاابت مستوطنيه.

االحتالل يقضي ابلسجن الفعلي على طفلني مقدسيني
قضت حمكمة االحتالل ،اليوم الثالاثء ،ابلسجن الفعلي على الطفل املقدسي أدهم جعابيص من
حي جبل املكرب جنوب شرق القدس احملتلة ابلسجن الفعلي ملدة  ١٠٠أشهر.
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كما قضت نفس احملكمة ابلسجن على الطفل حممد السالمية من حي رأس العامود

ببلدة سلوان جنوب املسجد األقصى ملدة  ٩أشهر ،و  ٨٨أشهر مع وقف التنفيذ ملدة عامني ٍ
لكل
منهما.
 44مستوطناا و 3عناصر خمابرات و 20ضابطاا بزيهم العسكري يقتحمون األقصى
اقتحم  44مستوطن ا يهودايا ،وثالثة عناصر من خمابرات االحتالل ،و 20ضابط ا احتاللي ا بزيّهم
العسكري ،املسجد األقصى املبارك يف الفرتة الصباحية من اليوم اخلميس ،حبراسة مشددة ومعززة من
قوات االحتالل اخلاصة.
وقال مراسلنا يف القدس ان املُقتحمني نفذوا اجوالت استفزازية يف أرجاء املسجد املبارك ،واستمعوا ،يف

منطقة ابب الرمحة "احلُرش" -بني ابب األسباط واملُصلى املرواين -اىل شروحات حول أسطورة اهليكل
املزعوم.

جرت هذه االقتحامات واجلوالت املشبوهة وسط رقابة صارمة من حراس وسدنة املسجد املبارك
وهتافات التكبري االحتجاجية اليت صدحت هبا حناجر املُصلني.

 -انتهى-
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