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  2018/ أبريل/  11    األربعاء: التاريخ 

  
  القدس رسالة

 
 القدس مدينة ألخبار يومية نشرة

  والعلوم والثقافة للتربية الفلسطينية الوطنية اللجنة عن تصدر
  

  

 القدس توأم الخليل وستبقى كذلك رغم معيقات االحتالل: حميد. 

 قةالقدس مفتاح الحرب والسالم في المنط: وزير العدل اللبناني. 

 سطنبول إعم وتمكين اقتصاد القدس يعقد في المؤتمر األول لد: مصطفى

 .الخميس المقبل

 53  ً  .من شرطة ومخابرات االحتالل يقتحمون األقصى عنصراً  25و مستوطنا

 ادعيس يطلع اللورد البريطاني على انتھاكات إسرائيل بحق المقدسات . 

 للقدس "طمون مسابقة بلدية البيرة ومديرية التربية والمجلس الموحد ين

 ". نغني

 92 %من السياحة األجنبية تذھب لالحتالل. 

 حفريات متواصلة تھدد المقبرة اليوسفية بالقدس. 

 االحتالل يشّن حملة اعتقاالت بالضفة الغربية والقدس المحتلتين. 

  مھرجان بإسطنبول ينتصر لفلسطين": العودة للقدس"بعنوان . 

 ت تجوالية لجنوده في القدس واألقصىجيش االحتالل يدعو لتنظيم رحال. 
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  القدس توأم الخليل وستبقى كذلك رغم معيقات االحتالل: حميد
  

  وفا 2018-4- 10الخليل / القدس عاصمة فلسطين

القدس توأم محافظة الخليل وستبقى كذلك، رغم المعيقات التي تضعھا "قال محافظ الخليل كامل حميد إن 
 ".سلطات االحتالل اإلسرائيلي

: جاء ذلك خالل اللقاء الذي نظمته محافظة الخليل، اليوم الثالثاء، وضم إلى جانب المحافظ حميد، كال من 
رئيس الوزراء األردني األسبق طاھر المصري، ورجل األعمال الفلسطيني منيب المصري، وعضو 

لھيئة العليا لدعم عباس زكي، وخطيب المسجد األقصى المبارك، رئيس ا" فتح"اللجنة المركزية لحركة 
القدس الشيخ عكرمة صبري، ومستشار الرئيس للعالقات الخارجية والدولية نبيل شعث، إضافة إلى 

  .رؤساء الھيئات المحلية وكبار رجال األعمال في الخليل

وشدد حميد على قوة ومتانة العالقات الفلسطينية ــ األردنية، وما تتمتع به من استقرار على مدى عقود، 
ا إلى حكمة قيادات البلدين وعلى رأسھا الرئيس محمود عباس والعاھل األردني الملك عبد هللا مشير

 .الثاني، التي تحظى بتقدير كبير من الشعب الفلسطيني

واستعرض الوضع السياسي القائم في الخليل والمضايقات واالنتھاكات التي تقوم بھا سلطات االحتالل 
، خاصة البلدة القديمة والحرم )H2  منطقة(ضع لسيطرتھا األمنية اإلسرائيلي في المناطق التي تخ

اإلبراھيمي، وما يتسبب به وجود البؤر االستيطانية في قلب المدينة من معاناة، فھي تستنزف شريان 
الحياة الرئيسي للمحافظة، داعيا إلى تضافر الجھود وزيادة الدعم إلحياء البلدة القديمة اقتصاديا، ودعم 

  .واطنين في القدس والخليلصمود الم

وأشاد برجال األعمال والغرف التجارية، وملتقى رجال األعمال في المحافظة، وما حققوه على صعيد 
القطاعات االقتصادية في الخليل، ودعمھم الخيري الالمحدود للمستشفيات وبناء المدارس، ودعم 

ستوى الوطن، ولمدينة القدس الحاضرة المؤسسات التعليمية األكاديمية على مستوى المحافظة، وعلى م
  .دائما في وجدانھم واھتماماتھم

وشرح حميد ما يتم متابعته لدعم القدس، وما تشھده محافظة الخليل حاليا من تقدم وتطور يرجع باألساس 
إلى رغبة وإرادة أبنائھا ورجال االعمال وإصرارھم على تحقيق التقدم والنمو والحفاظ على مكتسباتھم 

  .زاتھموإنجا

واستعرض رجال األعمال ورؤساء الھيئات المحلية في المحافظة الخليل التحديات الكبيرة التي يواجھونھا 
نتيجة الوضع القائم، رغم التطور والنمو في بعض القطاعات االقتصادية، مؤكدين أن القطاع الخاص 

ت تجارية مشتركة تخدم اقتصاد البلدين الفلسطيني على استعداد تام لتوفير األجواء االستثمارية لعقد اتفاقيا
واالستفادة من الحوافز الحكومية لتشجيع الصناعات في مختلف المحافظات ) األردن وفلسطين(

  .الفلسطينية وتھيئة بيئة مواتية لالستثمار
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من جانبه، أكد رئيس الوزراء األردني األسبق مواكبته لألوضاع السياسية وللتطور االقتصادي 
تي يعيشھا الشعب الفلسطيني جراء السياسات اإلسرائيلية، مشددا على دعم األردن، ملكا والمصاعب ال

  .وحكومة وشعبا، للقيادة الفلسطينية في مواجھتھا للضغوطات السياسية

كما استعرض جھود رجال األعمال األردنيين في مساعدة القطاع الخاص الفلسطيني، والتباحث حول  
  .شترك، وسبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدينآفاق التعاون والتنسيق الم

بدوره، أشاد رجل األعمال منيب المصري، بمحافظة الخليل وأبناء المحافظة وما يقدموه من دعم ومساندة 
ألھل القدس، خاصة دورھم في تطوير البنية األساسية لالقتصاد الفلسطيني، مؤكدا أن التعاون الوثيق بين 

  .نيين عامة ھو نموذج يحتذى به من حيث ترسيخ مفاھيم المشاركة المجتمعيةرجال األعمال الفلسطي

  

  
  

  
  القدس مفتاح الحرب والسالم في المنطقة: وزير العدل اللبناني

  
  وفا 2018-4-10بيروت / مة فلسطينالقدس عاص

الم في أكد وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي، أن القدس عاصمة فلسطين األبدية، مفتاح الحرب والس
 .المنطقة

وقال جريصاتي في كلمة ألقاھا باسم الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الثالثاء، بافتتاح أعمال 
القدس تنزف والعالم يشيح النظر عن افظع جريمة "المكتب الدائم التحاد المحامين العرب في طرابلس، 

وإقامة دولة أخرى على أرض عربية  في حق اإلنسانية جمعاء باستباحة شعب وأرض وعاصمة لعقود
  ".غالية غابت عن الھم العربي، أو جله، كأن فلسطين مجرد ذكرى عابرة في تاريخ األمم والشعوب

وشدد على أن القدس جوھر قضية العرب المركزية، وھي مفتاح الحرب والسالم في المنطقة والتحدي 
قوم نؤمن بأن الحق ال يموت، وما قيمة القدس إن  نحن: "وقال. األكبر ألمتنا، فنبقى معھا أو نزول معھا

  ".لم نقصدھا أحرارا للصالة والتأمل في كنيسة القيامة والمسجد األقصى

واكد أن ادعاء دولة االحتالل بالقدس الموحدة عاصمة أبدية لھا، والتأييد األميركي األخير على ذلك من 
إنما يدالن على شيء واحد فقط، وھو االستخفاف  خالل نقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس،

بقرارات الشرعية الدولية وبأمة العرب وحقوقنا المشرقية والتاريخية في القدس أولى القبلتين وثالث 
  .الحرمين الشريفين وأم الكنائس وعاصمة العقيدة المسيحية حيث كنيسة القيامة ودرب اآلالم

ة العدل الدولية، حول عدم شرعية الجدار الفاصل، الذي وذكر جريصاتي بالرأي االستشاري لمحكم
  .2000شرعت إسرائيل في بنائه على األرض الفلسطينية المحتلة ابتداء من عام 

، ونص بشكل واضح ال لبس فيه، 2016تشرين االول  13وأشار إلى القرار الذي اعتمدته اليونسكو في 
أما القدس كمدينة ففيھا . قصى من المقدسات اإلسالميةعلى أن الحرم الشريف والحائط الغربي للمسجد األ

  .مقدسات للديانات الثالث
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وتطرق إلى قرارات الجمعية العامة العديدة المنددة باالحتالل االسرائيلي وإجراءاته في القدس، التي من 
، 14/7/1967والقرار بتاريخ  4/7/1967شأنھا تغيير وضع المدينة، بدءا من القرار الصادر بتاريخ 

، الذي اعتبر كل اإلجراءات التي تتخذھا دولة العدوان الستيطان 20/12/1971مرورا بالقرار بتاريخ 
 1980تموز  29األراضي المحتلة، بما في ذلك القدس، باطلة وملغاة كليا، وصوال إلى القرار بتاريخ 

بما فيھا  1967ذ عام الذي طالب إسرائيل باالنسحاب الكامل من كل األراضي الفلسطينية المحتلة من
  .القدس

  

  سطنبول الخميس المقبلإالمؤتمر األول لدعم وتمكين اقتصاد القدس يعقد في : صطفىم

  وفا 2018-4- 10/ دس عاصمة فلسطينالق

القدس في اسطنبول  قال سفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، إن المؤتمر األول لدعم وتمكين اقتصاد
 .الفلسطينيين في تركيا بادرة من رجال االعمالسيعقد يوم الخميس المقبل، بم

لجميع رجال  الرسمية اليوم الثالثاء أن الدعوات وجھت" صوت فلسطين"واوضح مصطفى إلذاعة 
االقتصاد الوطني داخل القدس والمحافظة على  االعمال الفلسطينيين من مختلف انحاء العالم لدعم وتمكين

  .طابعھا العربي

  

53  ً   من شرطة ومخابرات االحتالل يقتحمون األقصى راً عنص 25و مستوطنا

  وفا 2018-4-10قدس عاصمة فلسطين ال

عنصراً من شرطة ومخابرات االحتالل بلباس مدني، صباح اليوم الثالثاء، ) 25(مستوطناً، و) 53(اقتحم 
 .المسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسة مشددة

وطنين نفذوا جوالت استفزازية عبر مجموعات صغيرة في المسجد وقال مراسلنا في القدس، إن المست
، في حين نفذت عناصر "المغلق"المبارك، وسط حركات تلمودية صامتة في منطقة باب الرحمة 

  .مخابرات وشرطة االحتالل جوالت استكشافية في أنحاء متفرقة من المسجد المبارك

  

  ائيل بحق المقدساتادعيس يطلع اللورد البريطاني على انتھاكات إسر

  10/4/2018 -معا - رام هللا

اطلع الشيخ يوسف ادعيس وزير االوقاف والشؤون الدينية عضو مجلس اللوردات البريطاني اللورد 
صادق احمد والقنصل العام البريطاني في القدس فيليب ھول، على اإلعتداءات المتكررة على القدس 
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ز التي تمنع المصلين المسلمين والمسيحيين من الوصول الى واالماكن الدينية عامة والعراقيل والحواج
 .اماكن عباداتھم

واشار ادعيس أن ھناك منعا متعمدا من قبل سلطات االحتالل للمسلمين والمسيحيين ورجال الدين خاصة 
من الوصول الى مدينة القدس، معربا عن أمله في وجود موقف حقيقي وواضح من المجتمع الدولي يطبق 

  .ات الدولية الصادرة بھذا الشان من اجل حماية المقدسات والسماح بالوصول اليھاالقرار
أننا نؤمن بالتعايش الديني و المحبة و التسامح بين الناس من اجل تحقيق السالم و العدالة وان " وقال

سرائيلي الخالف بين الفلسطينين واالسرائلين ليس خالفا دينيا بل خالف سببه االحتالل واالستيطان أال
لالراضي الفلسطينية وانه لن يتحقق االمن واالستقرار في الشرق االوسط اال بانھاء االحتالل ووقف 

 ."االستيطان واقامة الدولة الفلسطينية
واكد ادعيس على متانة العالقة االسالمية المسيحية في فلسطين القائمة على التكاتف والتعاون والمحبة 

 .إلعتداءات االسرائيلية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في فلسطينخاصة في ظل تزايد وتيرة ا
وقدم ادعيس شرحا مفصال عن عمل وزارة األوقاف ودوائرھا المختلفة والظروف التي تعمل بھا في ظل 

 .الوضع القائم
الدؤوب بدوره، اشاد اللورد باالنجازات التي تحققھا وزارة األوقاف و الشؤون الدينية من خالل عملھا 

ونشر التعليم الديني ومساعدةا لفقراء والمحتاجين، مشددا على ضرورة استمرار التعاون ما بين الوزارة 
 .والقنصلية البريطانية في كافة المجاالت

وحضر اللقاء المستشار خليل الرفاعي عميد مؤسسة احياء التراث وحسام ابو الرب الوكيل المساعد للحج 
بدة الوكيل المساعد للوعظ واالرشاد وجمال قاسم الوكيل المساعد للشؤون والعمرة والشيخ خميس عا

   .االدارية والمالية ونجيب فرعون مدير عام مكتب الوزير

  

  "للقدس نغني"بلدية البيرة ومديرية التربية والمجلس الموحد ينطمون مسابقة 

  10/4/2018 -معا - رام هللا

لتربية والتعليم وفرقة األمن الوطني والمجلس الموحد ألولياء نظمت بلدية البيرة وبالشراكة مع مديرية ا
طالباً وطالبة من ذوي  50مدرسة و 20، بمشاركة "مسابقة للقدس نغني"أمور مدارس مديرية المحافظة 

 .األصوات الجميلة، بحضور المھندس موسى جويّد، عضو المجلس البلدي

ً لتشكيل  20ن تنظيم المسابقة اختيار أفضل وأشار جويّد في كلمته الترحيبية، إلى أن الھدف م صوتا
 .كورال غنائي للبلدية، سيتدربون على مھارات الغناء على مدار سنة كاملة من قبل فنانين مختصين

ثائر البرغوثي، والموسيقي رياض أبو سمرة، من الفرقة . وأدار المسابقة لجنة تحكيم مكونة من الفنان م
، والمربية سھى يامين، من قسم األنشطة في مديرية التربية والتعليم، القومية والموسيقات العسكرية
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الطالب بشار زايد من المدرسة الشرعية، : المرتبة األولى: وجاءت نتائج المسابقة على النحو التالي
الطالبة ميرفت الزين من : الطالب إبراھيم نخلة من مدرسة خليل الرحمن، المرتبة الثالثة: المرتبة الثانية

الطالبة سجى يحيى من مدرسة بنات بنت األزور، المرتبة : مدرسة بنات البيرة الثانوية، المرتبة الرابعة
 .الطالبة حال المصري من مدرسة بنات البيرة الجديدة الثانوية: الخامسة

  .شيكل، وقّدمت جوائز قيّمة للفائزين 7.000يُشار إلى أن بلدية البيرة رعت ھذه المسابقة بقيمة 

  

  من السياحة األجنبية تذھب لالحتالل% 92

  10/4/2018 -الجزيرة

، مما يجند االحتالل اإلسرائيلي كل إمكانياته بھدف محاصرة القطاع السياحي الفلسطيني بمدينة القدس
 .تسبب في تراجع ملحوظ في عدد الفنادق ومساھمة ھذا القطاع في االقتصاد المقدسي

تصل  ئتي ألف مستوطن توفر لھم كل سبل الراحة والرفاھية،وفي الوقت الذي يعيش فيه أكثر من م
 %.82بين األطفال إلى  وترتفع ھذه النسبة ،%75 بين السكان العرب في القدس إلى الفقر  نسبة

من اقتصاد القدس، لكن القطاع السياحي الفلسطيني غير قادر % 40ويشكل القطاع السياحي ما نسبته 
وخارجھا،   فلسطين على منافسة نظيره اإلسرائيلي؛ ألن األسواق العربية مغلقة أمام الزائرين من

  .اليوم  %7إلى   أوسلو اتفاق قبل% 15في االقتصاد الفلسطيني من   بالقدس  وتراجعت مساھمة ھذا القطاع

أما بالنسبة للسياحة األجنبية، فإنھا توجه إلى غربي القدس حيث األسواق اليھودية، والدعاية اإلسرائيلية 
  .المضادة التي تحذر من دخول األسواق العربية والشراء منھا

ويقول رئيس التجمع السياحي . اليوم 28فندقا قبل االحتالل إلى  43شرقي القدس من  وتراجع عدد الفنادق
المقدسي رائد سعادة إن تراجع عدد الفنادق بالقدس مرتبط بمجموعة قضايا أھمھا الطوق والحصار 

  .وفرض تصاريح الدخول

إلى %) 92(ھب الباقي ، ويذ%8االستفادة الفلسطينية من السياحة األجنبية ال تتجاوز   ويقول إن نسبة
غرفة فندقية شرق القدس، مقابل عشرة آالف غرفة غربي  133 ، مشيرا إلى وجودالجانب اإلسرائيلي

  .المدينة

من جھته، يشير التاجر عبد الرحمن أبو غزالة إلى تلقين السياح القادمين من الخارج معلومات مغلوطة 
لدرجة أن بعض السياح يسألون عن   ار المسلمين،تضر االقتصاد المقدسي، وتحذرھم من التسوق من التج

  .الديانة عند الشراء
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  حفريات متواصلة تھدد المقبرة اليوسفية بالقدس

 10/4/2018 -القدس -جمان أبو عرفة -الجزيرة

الساھرة واألسباط متاحة أمام المقدسيين، حيث تغلقھا بلدية : الطريق األقرب التي تصل بابي القدس لم تعد
 .الماضي حتى يومنا ھذا بحجة أعمال الحفر والصيانة رمضان االحتالل اإلسرائيلي من بُعيد شھر

ة اليوسفية اإلسالمية التي تمتد من منطقة الشرقي من أمالك المقبر  القدس وتعد الطريق المالصقة لسور
  .ونماد 14جنوبا، على مساحة ) أحد أبواب سور القدس( باب األسباط برج اللقلق شماال حتى

وفضال عن إغالق طريق المقبرة في وجه المقدسيين، قامت بلدية االحتالل بإجراء حفريات عميقة 
وصلت إلى مداميك أثرية قريبة من عتبة باب األسباط، باإلضافة إلى بركة رومانية ظلت تستعمل حتى 

لباب األسباط وإزالة  كما قامت جرافات االحتالل بھدم سور المقبرة اليوسفية المالصق. العھد العثماني
  .درجھا األثري أيضا

    تھويد وحظر الدفن
أعمال الحفر  أن -زيرة نتللج- رضوان عمرو  المسجد األقصى ويؤكد مدير مركز المخطوطات في

، ُخطط لھا منذ فترة طويلة وتندرج لمقبرة اليوسفية تأتي تنفيذا لمجموعة مخططات إسرائيلية متداخلة
  .ضمنھا مشاريع ثانوية أخرى

الذي يستھدف ما أسماه االحتالل بمنطقة الحوض المقدس  2020وذكر من أبرز ھذه المخططات مشروع 
الذي يطال السور الشرقي للقدس " زاموش"إلى جانب مخطط  )سسور القد  كيلومتر واحد حول(

والمسجد األقصى، ويھدف باألساس إلى وقف تمدد مقبرتي باب الرحمة واليوسفية ووقف الدفن فيھما 
 .الستعمال أراضيھما في المشاريع التھويدية

ئيا يبدأ بجبل الذي يتضمن قطارا ھوا" كيدم يورشاليم"وأضاف عمرو أن أكثر المخططات خطورة ھو 
مرورا بالجنوب، ويستمر حتى جبل   المصلى المرواني المشارف شرقا حتى جبل الزيتون وزاوية

  . غرباصھيون ومقبرة مأمن هللا

المقبرة اليوسفية من أھم المقابر اإلسالمية في القدس إلى جانب مقبرتي باب الرحمة ومأمن   وتعد
العديد من االنتھاكات وجرف القبور ومصادرة أراضيھما ومنع  -وما زالتا تواجھان-اللتين واجھتا  هللا

  .الدفن فيھما

بمنع الدفن في جزئھا الشمالي  2014الحتالل عام ولم تسلم اليوسفية من ھذه االنتھاكات أيضا، حيث قام ا
فيما يعرف بمقبرة الشھداء ونصب  1967وإزالة عشرين قبرا تعود إلى جنود أردنيين استشھدوا عام 

  .الجندي المجھول، وھي امتداد للمقبرة اليوسفية بمساحة أربعة دونمات على ما تعرف بأرض المظفر

نع الدفن في شمالھا وحصرھا في السور والشارع العام في شرقھا كما باتت المقبرة اليوم مكتظة بعد م
سوق "وجنوبھا، أما قسمھا الغربي المالصق للسور فيتعرض اليوم للمصادرة والجرف بدءا من منطقة 

 .التي يستعملھا االحتالل مكبا للنفايات حتى باب األسباط" الحالل/الجمعة
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في المقبرة اليوسفية تطويرية بحتة، لكن رئيس لجنة رعاية تّدعي بلدية االحتالل أن الحفريات القائمة 
أن ما يسمى بالتطوير يجري في أراٍض  -للجزيرة نت- المقابر اإلسالمية بالقدس مصطفى أبو زھرة يؤكد

لجنة المقابر اإلسالمية طالبت سابقا بترميم   إسالمية وقفية مما يشكل اعتداء صارخا عليھا، خصوصا أن
  .ن االحتالل رفض ذلكطريق المقبرة، لك

ويضيف أبو زھرة أن الخطر يتمثل في بناء مدرج تھويدي للسياحة في منطقة سوق الجمعة، األمر الذي 
  .يمكن أن ينفذ في ظل التدخل الضعيف لألوقاف اإلسالمية مالكة المقبرة واألرض

    مخططات كبيرة
حلقة صغيرة ضمن مخططات كبيرة وبحسب رضوان عمرو، فإن ما يحدث حاليا في المقبرة اليوسفية ھو 

ومعلنة تستھدف تطويق األقصى من كل النواحي بمشاريع تھويدية على حساب رفات المقدسيين 
 .وأجدادھم وأعالمھم

وذكر أن فرص تنفيذ تلك المخططات باتت أعلى بعد إعالن الرئيس األميركي دونالد ترمب القدس 
، وبعد ھبّة باب األسباط التي صنعت ردة فعل أمنية، حيث حاول االحتالل تفكيك إلسرائيل عاصمة

ن وتُخفيھم، وكانت عناصر قوة المقدسيين، ومن ضمنھا المقبرة اليوسفية التي كانت تمتص المتظاھري
حيث يسعى أيضا لزرع المنطقة بالكاميرات وتھيئتھا لمرور عرباته   حلقة وصل بين الشمال والجنوب،

  .بصفتھا طريقا مختصرة وسريعة من خاللھا

المقبرة اليوسفية تقع شمال مقبرة باب الرحمة التي كانت تعد امتدادا لھا بمحاذاة سور القدس   يُذكر أن
باب األسباط، حيث قام كافل المملكة الشامية األمير قانصوه اليحياوي بتعميرھا ويفصلھما الشرقي

  .عام 600وتوسعتھا قبل نحو 

  

  االحتالل يشّن حملة اعتقاالت بالضفة الغربية والقدس المحتلتين

  11/4/2018 -موقع مدينة القدس

، عددا من المدن والبلدات اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم األربعاء
 .الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة

بلدة تل جنوب غرب ) 4-11(اقتحمت قوات االحتالل فجر اليوم االربعاء   ، شمال الضفة،نابلس ففي
   .دينة واعتقلت شابينالم
 

أن دوريات االحتالل اقتحمت عدة أحياء بالبلدة، وداھمت عدة منازل وفتشتھا،  وأفادت مصادر محلية
   .(عاما 23(ومعروف باسل معروف الھندي ) عاما 23(واعتقلت الشابين لؤي حسان صالح البحتي 

 
ورات في المنطقة فيما شوھدت كما اقتحمت قوات االحتالل بلدات بيت دجن وبيت فوريك ونفذت منا

   .دبابات مصفحة في محيطھا
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واعتقلت  الضفة الغربية من جانب آخر، اقتحمت قوات االحتالل بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمال
 .شابين

 
إن العشرات من جنود االحتالل داھموا عزون واعتقلوا الشابين ياسين راجح  وقالت مصادر محلية

   .شبيطة، وبسام نبيل حسين، كما داھموا منزل المواطن عماد شبيطة
 

الذي  وأشارت إلى أن جنود االحتالل فتشت المنازل واعتدت على ساكنيھا وأغلقت مدخل عزون
   .واسعة يوميا مواجھات يشھد

 
من جھة أخرى انتشرت قوات االحتالل بشكل مكثف في محيط بلدات عزون عتمة وبيت أمين عقب 

 .نار في ساعات متأخرة من الليلة الماضيةتعرض مدخل مستوطنة في المنطقة إلطالق 

، واعتقلت كل من الحاج الخليل االحتالل بلدة بني نعيم شرق مدينة وفي جنوب الضفة، اقتحمت قوات
   .مدعليان محمد خليل، وزوجته أم مح

 
   .كما اعتقلت األسير المحرر أحمد عبد المجيد ابريوش من مدينة دورا جنوب الخليل

 
واقتحم االحتالل مخيم العروب شمال الخليل، إضافة إلى تفتيش منازل للمواطنين في بيت لحم واستدعاء 

 .الشاب ھادي الوحش

، اندلعت مواجھات في بلدة بيت ريما غرب المدينة، فيما ألقى الشبان زجاجات حارقة صوب رام هللا وفي
   .اآلليات العسكرية

 
  .ومن بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة اعتقلت قوات االحتالل الشاب شادي محيسن

  

  مھرجان بإسطنبول ينتصر لفلسطين: "العودة للقدس"بعنوان 

  10/4/2018 -موقع مدينة القدس

مھرجان العودة للقدس، أمس، في إسطنبول التركية ) فيدار(أقامت الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين 
 .بحضور عدد من أبناء الجاليات وشخصيات اعتبارية فلسطينية وعربية

لسطينية أبرزھا يوم األرض ويوم األسير الفلسطيني الذي جاء المھرجان بالتزامن مع مجموعة مناسبات ف
 .من أيار المقبل 15عاما على النكبة في الـ  70من نيسان الجاري باإلضافة لذكرى مرور  17يصادف الـ 

رشيد أبو بكر الذي رحب بالضيوف، وتحدث عن . باكورة الكلمات كانت لرئيس أمناء جمعية فيدار د
، وما "صفقة القرن"واصفاً إياه بوعد بلفور الثاني، وعن اقتراب اإلعالن عن إعالن ترمب بشأن القدس، 

 .تحمله من مؤامرات لتصفية القضية الفلسطينية
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إن األمة ورغم جراحھا ما تزال قادرة على تجاوز ھذه المحنة وإفشال جميع المخططات التي : "وقال
ستنفار األمة وشحذ الھمم للوقوف في وجه ھذه تھدف لتصفية القضية األم، وإن التحديات الحالية وسيلة ال

، كما تحدث عن إبداع المقاومة في ذكرى يوم األرض من خالل مسيرة "المؤامرة التي تحاك ليل نھار
 .العودة الكبرى

وألقى كلمة ھيئة علماء فلسطين رئيسھا الدكتور نواف التكروري، الذي تحدث عن قرب انتصار األمة 
صعاب، ورغم ما يقوم به البعض من تسخيف لنضال أبناء فلسطين ووصفه رغم كل ما تمر به من 

بالعبثي وغير المجدي، وعن التضحيات الكبيرة التي يقدمھا رجال ونساء فلسطين في سبيل الدفاع عن 
 .شرف وعزة األمة

إن بقاء إخواننا في فلسطين على أرضھم وفي بيوتھم ھو : قائلةً  المرابطات الدكتورة أمل خليفة ألقت كلمة
 .رباط وجھاد ضد العدو الصھيوني وسياسته التوسعية التي انتھكت كل المحرمات، وداست كل األعراف

عد األحداث األخيرة خاصة بعد انطالق فعاليات ذكرى كما تحدثت عن إبداع الشعب الفلسطيني مع تصا
يوم األرض وسبعينية النكبة، وعن ضرورة تفعيل دور المرأة لتكون جنبا إلى جنب مع الرجل في الرباط 
 .والجھاد على أرض فلسطين، ضاربةً أمثلة من السيرة النبوية

ت وتسلط االحتالل وتحدث الدكتور موسى عكاري عن صمود أھل القدس وفلسطين أمام جبرو
الصھيوني، وعن التآمر العربي، والصمت الدولي لتمرير المشاريع التصفوية لقضية القدس مع استمرار 

 .دون أخذ أي اعتبار لمشاعر المسلمين المسجد األقصى عملية التھويد والحفريات تحت
إن معركة القدس لن تھدأ إال بخروج المحتل صاغرا منھا ومن كل : "وختم عكاري كلمته بالقول

 ."فلسطين

االحتالل بحق األسرى وصبرھم  انتھاكات المحرر عبد الحكيم حنيني، واستعرض األسرى وألقى كلمة
حياھا األسرى في سجون االحتالل؛ من أمام جميع أنواع التعذيب، مستحضراً بعض صور العذاب التي ي

فراقھم لذويھم، ومعاناتھم األمراض دون عالج، وإجراء تجارب طبية ألدوية جديدة على بعض األسرى، 
 .باإلضافة للممارسات الالأخالقية بحق األسيرات، ومن أبرزھا إجبارھن على خلع الحجاب

 .ن على العھد رغم كل المعاناةإن األسرى في السجون ال يزالو: وختم حنيني كلمته بقوله

بدوره أكد رئيس فيدار محمد مشينش أن الفلسطينيين متمسكون بحقھم بالعودة، وعازمون على تحرير 
بالدھم مھما بعدت المسافة وطال الغياب، وأن التضحيات التي يبذلھا أبناء الشعب الفلسطيني داخل 

 .فلسطين وخارجھا خير دليل على تمسكھم بأرضھم

الحراك اليوم في الداخل والخارج يعيد بوصلة القضية للتأكيد على الحق الفلسطيني الكامل وغير ": وقال
من حراك في مسيرة العودة لخير دليل على ما يحمله ھذا  غزة المنقوص، وكل ما يجرى على حدود

 ."لشعب من طاقة كامنة ومخزون نضاليا

 .وأضاف مشينش أن طريق التحرير بات واضحاً، وھذا العدو أضعف من أن يصمد أمام إرادة ھذا الشعب

التي ارتقى  2011وفي ختام كلمته، حيّا شھداء مسيرة العودة الكبرى وجرحاھا، مستذكرا مسيرة العودة 
 .فيھا العشرات من الشھداء والجرحى
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ه تخللت كلمات المھرجان فقرات فنية وإنشادية للمنشدين أحمد الشريقي وعبد السالم حوا، وأفالم يذكر أن
 .قصيرة عن يوم األرض والقدس واألسرى في سجون االحتالل، وعن النكبة الفلسطينية

وفي نھاية المھرجان شكرت إدارة جمعية فيدار الحضور الكريم، وقدمت ھدايا تذكارية للضيوف 
  .ن، مؤكدة التمسك بحق العودة إلى فلسطين كل فلسطينالمتحدثي

  

 جيش االحتالل يدعو لتنظيم رحالت تجوالية لجنوده في القدس واألقصى

  10/4/2018 -موقع مدينة القدس

دعوى لقادة الوحدات العسكرية والعملياتية " اإلسرائيلي"وّجه سالح التعليم التابع لجيش االحتالل 
 .عداد رحالت تجوالية لجنودھم في مدينة القدسالمختلفة في الجيش إلى إ

وحسب موقع القناة العبرية السابعة، فإن الحديث يدور عن اقتراح يعتبر األول من نوعه من بين قائمة 
 ."اإلسرائيلي"الرحالت التجوالية السنوية التي يقترحھا سالح التعليم للوحدات المختلفة بالجيش 

  

  

  ***انتھت النشرة *** 

  

  
  

  

 


