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 2017 ،ايرآ   14األحد   13السبت   12اجلمعة  التاريخ:

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 .املسجد األقصىمستوطنا يقتحمون  72 •

 .يف القدس مقدسياا  مستوطن يدهس شابا  •

 .أخرى 4القدس: االحتالل يغلق بناية وخيطر هبدم  •

 .استشهاد مواطن أردين برصاص االحتالل يف القدس •

 .يف سجون االحتالل 23أسري مقدسي يدخل عامه الـ •

األمريكية إىل الربملان العريب وبرملان عموم إفريقيا ينسقان جهودمها ضد نقل السفارة  •
 .القدس

 .عشرات املستوطنني وعناصر من خمابرات وضباط االحتالل يقتحمون األقصى •

 .القدس: قوات كبرية من جنود االحتالل تقتحم خميم شعفاط •
 .االحتالل ُيصّعد إجراءاته يف القدس وينّكل بملواطنني عقب عملية الطعن •

 .االحتالل يعتقل أحد حراس املسجد األقصى •

 اهليئة االسالمية العليا يرحب بتوصيات ملتقى أوقاف القدس الدويل.رئيس  •

 .ألفاا أّدوا اجلمعة بألقصى وخطيبها يدعو لتوسيع التضامن مع األسرى 50أكثر من  •

 .نتنياهو: السفارة األمريكية مكاهنا القدس •

 .إجراءات أمنية مشددة وتفتيشات ُمهينة يف القدس •
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 األقصىمستوطنا يقتحمون املسجد  72

  

طالبا من ما تسمى "منظمة طالب  20مستوطنا، بينهم  72اقتحم  -وفا 2017-5-14القدس 
ألجل اهليكل"، يف الفرتة الصباحية من اليوم األحد، املسجد األقصى املبارك، من بب املغاربة حبراسة 

 .معززة ومشددة من قوات االحتالل اخلاصة
جاء املسجد، وسط رقابة شديدة من حراس املسجد، وهتافات ونفذ املستوطنون جوالت استفزازية يف أر 

 .تكبري احتجاجية من املصلني
 

 مستوطن يدهس شاب مقدسيا يف القدس

  

دهس مستوطن مبركبته، اليوم األحد، الشاب رائد غيث، يف منطقة  -وفا 2017-5-14القدس 
 عطروت الصناعية، مشال القدس احملتلة.

 ىل املشفى لتلقي العالج.إسكان حي بيت حنينا مشال القدس،  ومت نقل الشاب غيث، وهو من
 

 أخرى 4القدس: االحتالل يغلق بناية وخيطر هبدم 

  

 ويعتقل شاب ويستويل على مركبتني -
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم األحد، الشاب حممود  -وفا 2017-5-14القدس 

 .القدس احملتلةمحد، عقب مواجهات حبي املطار مشال 
ونقل مراسلنا عن شهود عيان أن املواجهات اندلعت اثر اقتحام قوات االحتالل للمنطقة، وإغالقها 

بناية بحلديد، وإخطارها هبدم أربع بناايت أخرى قيد اإلنشاء يف احلي حبجة التعدي على شارع رئيسي، 
 ن "مطار القدس" )قلنداي(.وقرهبا من مقاطع جدار الضم والتوسع العنصري الذي يفصل احلي ع

 .كما استولت قوات االحتالل على مركبتني، وأشاعت أجواء من التوتر الشديد يف احلي
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 استشهاد مواطن أردين برصاص االحتالل يف القدس
 

 بزعم تنفيذه عملية طعن

  

م السبت، برصاص عاما(، بعد ظهر اليو  57أستشهد مواطن أدرين ) -وفا 2017-5-13القدس 
سرائيلي، يف منطقة بب السلسلة )أحد أبواب القدس القدمية(، بزعم طعنه عنصر االحتالل اإل قوات

 .من شرطة االحتالل
بلغت رمسياا بستشهاد املواطن األردين عقب إطالق قوات االحتالل النار أوقالت وزارة الصحة "إهنا 

 عليه، يف البلدة القدمية بلقدس احملتلة.
قوات االحتالل أغلقت بيب العامود والساهرة )من أبواب القدس القدمية( يف  وأفاد مراسل "وفا" أبن

ىل املنطقة، واليت اعتدت على املواطنني قبل أن تعتقل إلذي وصلت تعزيزات عسكرية وشرطية الوقت ا
 .شاب

ونقل املراسل عن شهود عيان قوهلم "إن أحد عناصر شرطة االحتالل املعروف بعنصريته وعدائه 
 .قصى، واعتداءاته عليهم، أصيب يف عملية الطعنبطني واملرابطات يف املسجد األللمرا

ردين اهلوية دخل إىل القدس قبل حنو اسبوع بتأشرية سياحة وذكرت شرطة االحتالل أن املواطن األ
 ولغرض الزايرة.

 
 يف سجون االحتالل 23أسري مقدسي يدخل عامه الـ

  

عاماا( من سكان القدس  50أمين عبد اجمليد عاشور سدر )دخل األسري  -وفا 2017-5-13القدس 
 .يف سجون االحتالل اإلسرائيلي 23احملتلة، عامه الـ

 1995عاما، علماا أن االحتالل اعتقله عام  30األسري سدر حمكوم بلسجن املؤبد مدى احلياة و
لة، قبل أن تصدر وأخضعه لتحقيقات قاسية استمرت مخسة شهور يف "املسكوبية" غريب القدس احملت

 .غالق منزله يف املدينة املقدسةإكمة االحتالل حكمها عليه، وقبل حم
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 الربملان العريب وبرملان عموم إفريقيا ينسقان جهودمها ضد نقل السفارة األمريكية إىل القدس
 

 خماطبة جملس العموم الربيطاين إلبالغه برفض إحياء مئوية وعد بلفور املشؤوم

  

قال الربملان العريب اليوم اجلمعة، انه اتفق وبرملان عموم إفريقيا يف ختام  -وفا 2017-5-12القاهرة  
و  08رئيس الربملان العريب مشعل بن فهم السلمي يف اجللسة الرابعة لربملان عموم إفريقيا يومي   مشاركة

خاصة يف القضااي  أاير، على االرتقاء بعالقات التنسيق والتعاون بينهما اىل أعلى املستوايت 09
 االسرتاتيجية واملصريية ويف مقدمتها القضية الفلسطينية.

روجي نكودو دانغ خبطاب   ويف هذا السياق بعث رئيس الربملان العريب ورئيس برملان عموم إفريقيا
مشرتك إىل رئيس جملس النواب األمريكي حلث إدارة الرئيس دوانلد ترامب على العدول عن نيتها نقل 

ة األمريكية يف تل أبيب إىل مدينة القدس، وقع عليه كذلك رئيس اجلمعية الربملانية للبحر املتوسط السفار 
 بدرو روك الذي شارك هو اآلخر يف اجتماعات برملان عموم إفريقيا.

أرسل الرؤساء الثالثة كذلك خبطاب مشرتك إىل رئيس جملس العموم الربيطاين حلث حكومته على  كما
 بلذكرى املئوية لوعد بلفور املشؤوم.إلغاء االحتفال 

كما أصدر رئيسا الربملان العريب وبرملان عموم إفريقيا بياان مشرتك لدعم نضال األسرى الفلسطينيني 
، مطالبني دولة االحتالل باللتزام 2017نيسان/ أبريل  17الذي يواصلون إضرابا عن الطعام بدأ يف 

 سرى الفلسطينيني.بلقوانني الدولية يف التعامل مع األ
 وفيما يلي النص الكامل للبيان املشرتك:

 بيان مشرتك صادر عن
 رئيس الربملان العريب ورئيس برملان عموم إفريقيا

 مدينة ميدرند، مجهورية جنوب إفريقيا
ا للرغبة املشرتكة بني الربملان العريب وبرملان عموم إفريقيا يف االرتقاء بعالقات التنسيق  والتعاون جتسيدا

 بينهما اىل أعلى املستوايت؛
ا ملذكرة التفاهم اليت تنظم أوجه التنسيق والتعاون بني الربملانني املمثلني إلرادة الشعوب العربية  وتنفيذا

واإلفريقية، ولفحوى اإلعالن الذي توج أول جلسة مشرتكة بني الربملان العريب وبرملان عموم إفريقيا واليت 
وتلبيةا لدعوة كرمية من معايل السيد  بشرم الشيخ ) مجهورية مصر العربية(؛ 2016عقدت يف أكتوبر 

روجي نكودو دانغ، رئيس برملان عموم إفريقيا، حضر الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس الربملان 
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يقي برفقة وفد عايل املستوى من الربملان العريب اجللسة االفتتاحية للدورة الرابعة للربملان اإلفر   العريب
يف ميدرند جبمهورية جنوب إفريقيا، حيث ألقى رئيس الربملان  2017نيسان/ أبريل  08املنعقدة يوم 

مع برملان   العريب كلمة هامة جدد فيها اإلرادة الراسخة للربملان العريب لدفع عالقات التنسيق والتعاون
االسرتاتيجية العربية اإلفريقية، عموم إفريقيا على كل املستوايت وخاصة تلك اليت تعزز عالقة الشراكة 

اليت أتسست على التعاون والتنسيق بني الدول والشعوب العربية واإلفريقية، والدفاع عن قضااي العرب 
واألفارقة العادلة، خصوصاا الكفاح ضد االستعمار، وحماربة اإلرهاب، وحفظ األمن والسلم يف املنطقتني 

العالقات العربية اإلفريقية يف إطار القمم الدورية العربية العربية وإلفريقية، وقد تبلورت ونضجت 
 اإلفريقية.

عقد رئيسا الربملانني جلسة مباحثات على انفراد مث توسعت لتشمل وفدي البلدين تناولت استعراضاا 
لكافة جماالت التشاور والتعاون املمكنة، والتنسيق حول القضااي املصريية واالسرتاتيجية اليت هتم 

 -ني، وقد مت االتفاق على اآليت:اجلانب
م واليت أرست أسس 2013مايو  13االلتزام بتفعيل مذكرة التفاهم املوقعة بني الطرفني يف    (1

التنسيق والتعاون إزاء القضااي ذات االهتمام املشرتك مبا يعكس تطلعات الشعوب العربية واإلفريقية، 
الكربى لعمل الربملانني لتجسيد أهداف الشراكة وما ورد يف إعالن شرم الشيخ الذي حدد احملاور 

 من أجل مستقبل أفضل؛–االسرتاتيجية العربية اإلفريقية 
إجراء مشاورات ولقاءات منتظمة بني رئيس الربملان العريب ورئيس برملان عموم إفريقيا خصوصاا يف    (2

ة واإلفريقية وكرامة الشعبني العريب القضااي املصريية واالسرتاتيجية اليت متس سيادة ومصلحة الدول العربي
 واإلفريقي.

عقد اجتماع تنسيقي بني رئيس الربملان العريب ورئيس برملان عموم إفريقيا قبل كل مناسبة وفعالية    (3
برملانية دولية حيضرها الرئيسني أو من ينوب عنهما، وذلك لبلورة موقف موحد جتاه القضااي الكربى 

 للشعبني العريب واإلفريقي. واالسرتاتيجية واملصريية
املوافقة على مقرتح رئيس الربملان العريب إنشاء منتدى بسم "املنتدى الدويل للربملاانت اإلقليمية"    (4

حتت مظلة احتاد الربملان الدويل، ويتم خالله عقد اجتماع سنوي لرؤساء الربملاانت اإلقليمية على هامش 
 الدويل يف مقر االحتاد جبنيف. اجلمعية العادية لالحتاد الربملاين

إعداد وثيقة مشرتكة بسم "وثيقة الربملان العريب واإلفريقي" تسبق االنعقاد الدوري للقمة العربية    (5
اإلفريقية متثل رؤية موحدة للربملان العريب ممثل الشعب العريب والربملان اإلفريقي ممثل الشعب اإلفريقي 
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يجية واملصريية، يتم رفعها لالعتماد كوثيقة من واثئق القمة الدورية العربية جتاه القضااي الكربى واالسرتات
 واإلفريقية.

رفع خطاب مشرتك من رئيسي الربملانني العريب واإلفريقي حلضور القمم العربية اإلفريقية، وإلقاء     (6
د عريب ورئيس الربملان كلمة يف حفل افتتاح القمة يُلقيها رئيس الربملان العريب إذا انعقدت القمة يف بل

اإلفريقي إذا انعقدت القمة يف بلد إفريقي، وذلك حىت يتم إيصال رسالة الشعبني والربملانني العريب 
  واإلفريقي إىل القادة العرب واألفارقة.

ووجه رئيس الربملان العريب حتية تقدير وعرفان للموقف التارخيي اإلفريقي جتاه القضية الفلسطينية وكفاح  
عب الفلسطيين، من أجل إقامة دولته املستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية، وفق قرارات الش

الشرعية الدولية، وتناولت احملاداثت مستجدات القضية الفلسطينية ومعوقات إرساء سالم عادل ودائم 
 -على أساس حل الدولتني منها على وجه اخلصوص:

الدولية والسعي إىل ترسيخ نظام فصل عنصري جتلى على وجه إمعان إسرائيل يف التنكر اللتزاماهتا   -
اخلصوص يف تعاملها الالإنساين مع األسرى الفلسطينيني، ويف هذا السياق حييي رئيس الربملان العريب 

واإلفريقي كفاح وصمود قيادة وشعب فلسطني ويُطالب إسرائيل بحرتام القوانني الدولية يف التعامل مع 
 ني.األسرى الفلسطيني

تلويح الوالايت املتحدة األمريكية الراعي األول ملفاوضات السالم الفلسطينية اإلسرائيلية بنقل   -
 سفارهتا إىل مدينة القدس؛

الذي أسس لسلب الشعب  املشئومإعالن احلكومة الربيطانية االحتفال بلذكرى املئوية لوعد بلفور    -
 الفلسطيين ألرضه وقيام دولة إسرائيل؛

رساء سالم قائم على حل الدولتني، إحرك املشرتك من أجل الدفع مبسار ق رئيسا الربملانني على التواتف 
 وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها مدينة القدس الشرقية، على اآليت:

إرسال خطاب مشرتك إىل كل من الكونغرس األمريكي حلث ادارة الرئيس دوانلد ترامب على    (1
 نقل السفارة األمريكية يف تل أبيب إىل مدينة القدس؛ العدول عن نيتها

إرسال خطاب مشرتك إىل رئيس جملس العموم الربيطاين حلث حكومته على إلغاء االحتفال     (2
 بلذكرى املئوية لوعد بلفور املشئوم.
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يف  إصدار بيان مشرتك لدعم نضال األسرى الفلسطينيني الذي يواصلون إضرابا عن الطعام بدأ   (3
سرائيل إ الفلسطيين من كل عام، ومطالبة م حىت اترخيه والذي يصادف يوم األسري2017أبريل  17

 دولة االحتالل االلتزام بلقوانني الدولية يف التعامل مع األسرى الفلسطينيني.
ضور ويف ختام االجتماع وجه معايل رئيس الربملان العريب دعوة إىل معايل رئيس برملان عموم إفريقيا حل 

 اجللسة القادمة للربملان العريب.
 

 عشرات املستوطنني وعناصر من خمابرات وضباط االحتالل يقتحمون األقصى

  

مستوطنا، وعناصر من خمابرات وضباط االحتالل  44اقتحم حنو  -وفا 2017-5-11القدس 
اخلميس، حبراسة اإلسرائيلي، بزيهم العسكري، املسجد األقصى املبارك يف الفرتة الصباحية، اليوم 

 مشددة، ومعززة من قوات االحتالل اخلاصة.
ونفذ املقتحمون جوالت استفزازية يف أرجاء املسجد املبارك، واستمعوا، يف منطقة بب الرمحة "احلُرش" 

 ىل شروحات حول أسطورة اهليكل املزعوم.إ -بب األسباط واملُصلى املرواينبني -
املشبوهة وسط رقابة صارمة من حراس وسدنة املسجد املبارك جرت هذه االقتحامات واجلوالت 

 .وهتافات التكبري االحتجاجية من املُصلني
 

 القدس: قوات كبرية من جنود االحتالل تقتحم خميم شعفاط
 

اقتحمت قوات كبرية من جنود وشرطة االحتالل اإلسرائيلي، اليوم  -وفا 2017-5-11القدس 
 احملتلة، وسط حالة من التوتر النسيب تسود املنطقة. اخلميس، خميم شعفاط وسط القدس

وقالت مصادر حملية ملراسلنا إن قوة معززة من جنود وشرطة االحتالل اقتحمت املخيم من جهة احلاجز 
العسكري القريب من مدخل املخيم، يف الوقت الذي شرعت هذه القوات بتوقيف مركبات مواطنني، 

 ىل إغالق حماهلم حتسبا من دمهها وحترير خمالفات مالية قهرية.إقة ا جلأ عدد كبري من جتار املنطفيم
وكانت محالت مشاهبة نفذهتا قوات االحتالل مؤخرا يف املنطقة استهدفت مالحقة العمال من محلة 

 هوايت الضفة الغربية.
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 االحتالل ُيصّعد إجراءاته يف القدس وينّكل بملواطنني عقب عملية الطعن
 

، خاصة يف املقدسيني االحتالل اجراءاهتا املشددة يف مدينة القدس، وتنكيلها بملواطننيصّعدت قوات 
ّدهتا هبا عقب عملية الطعن اليت نفذها مواطن البلدة القدمية وعلى بوابهتا وحميطها، واليت زادت من ح

الل قرب املسجد قبل أن يرتقي شهيدا برصاص االحت شرطة االحتاللأردين يوم أمس حبق أحد عناصر 
 .االقصى من جهة بب السلسلة

وقال مراسلنا يف القدس إن قوات االحتالل املتمركزة على بوابت القدس القدمية، ودورايهتا الراجلة يف 
املنطقة، تُوقف الشبان والفتيات وختضعهم لتفتيشات استفزازية وُمهينة، وحُتّرر بطاقاهتم الشخصية؛ األمر 

 .املواطنني خالل دخوهلم وخروجهم من وإىل البلدة القدميةالذي يستفز 

وتُرّكز قوات االحتالل نشاطاهتا يف املنطقة املمتدة من بب العامود )أحد أشهر أبواب القدس القدمية( 
 .وصوالا اىل منطقة بب الساهرة مروراا بشارع السلطان سليمان ومغارة الكتان

عاما(، يوم أمس، جرت  57طن األردين حممد عبد هللا الكسجي )وكانت عملية الطعن اليت نفذها املوا
رغم كل اجراءات االحتالل املشددة يف املدينة املقدسة، وبلدهتا القدمية، ورغم االنتشار الواسع لعناصر 
الوحدات اخلاصة وما يسمى "حرس احلدود"، ومئات كامريات املراقبة املنتشرة يف شوارع وأزقة وحواري 

 .ينةوأسواق املد

ولفت مراسلنا اىل أنه يظهر على جنود االحتالل وسط القدس حاالت من االرتباك الشديد، واليت 
 .اطنني متسرعة على املو طالق انر  إ أحياان ترتجم لعمليات

 

 االحتالل يعتقل أحد حراس املسجد األقصى
 

من مكان عمله يف بب عمران الرجيب  املسجد األقصى اعتقلت قوات االحتالل، اليوم السبت، حارس
 .)املسجد  السلسلة )أحد أبواب

االحتالل الوحشي على سيدة كانت تدخل إىل  اعتداء جاء االعتقال بزعم تصوير احلارس الرجيب
ك، عقب اطالق الرصاص على فلسطيين يف املنطقة بدعوى طعنه أحد املسجد األقصى املبار 

 .شرطة االحتالل عناصر
 
 

mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84


 

 ة فلسطينــــدول
 لسطينيــةالفمنظمـة التحريـر 
 لسطينيــةالفاللجنــة الوطنيـة 

       للتــربيـة والثقافـة  والعـلوم  

 

 

 State Of  Palestine 

Palestinian Liberation Organization 

 Palestinian National Commission  

For  

Education, Culture & Science 
 

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

                    PNCECS2011@gmail.com 

Palestine - Ramallah  174,  2421080,2420901 
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com 

                                        PNCECS2011@gmail.com 

Web site :http://www.pncecs.plo.ps 

 

9 

 بتوصيات ملتقى أوقاف القدس الدويل رئيس اهليئة االسالمية العليا يرحب
 

، بلتوصيات اليت عكرمة صربي الشيخ املسجد األقصى رحب رئيس اهليئة اإلسالمية العليا خطيب
الرتكية، حبضور الرئيس  اسطنبول خرج هبا امللتقى الدويل ألوقاف القدس، الذي عقد قبل أايم يف مدينة

 .نيواملغرب وتركيا وفلسط األردن الرتكي رجب طيب أردوغان ومبشاركة عدد من الوفود من

ا نوعاا وكمًّا، وركز على  وقال الشيخ صربي، يف تصريح  عّممه اليوم اجلمعة: إن اللقاء كان حاشدا
 .الوقفيات املقامة خارج فلسطني لصاحل مدينة القدس

وأضاف: "حنن نستبشر خرياا بتوصيات امللتقى، ونتوقع أن يكون هناك متابعات هلا"، مبيناا أن أهم 
عربية واإلسالمية على إقامة وقفيات يف بالدهم ليكون ريعها ملدينة القدس التوصيات تشجيع الدول ال

 .ومؤسساهتا

ولفت الشيخ صربي إىل أن هذه التوصيات ركزت على أن يكون للقدس موارد اثبتة لتغطية احتياجاهتا، 
اف مضيفا أن هناك توصيات أخرى إلقامة تنسيقية بني الدول العربية واإلسالمية إلدارة هذه األوق

 .القائمة خارج فلسطني وترتيب صرفها حسب األولوايت

وأّكد أن هناك اهتماما تركيًّا مبدينة القدس؛ والدليل على ذلك أن املشاركني من مدينة القدس ميثلون 
األغلبية بلنسبة للدول األخرى، مشرياا إىل أن مدينة القدس كانت حمور خطاب الرئيس أردوغان الذي 

 .املسجد األقصى وموضوع األذانتعرض فيه أيضا إىل 

 

 ألفاا أّدوا اجلمعة بألقصى وخطيبها يدعو لتوسيع التضامن مع األسرى 50أكثر من 
 

م 1948أدى أكثر من مخسني ألف فلسطيين من القدس وضواحيها وبلداهتا والداخل احملتل عام 
جراءات االحتالل املشددة يف القدس وبلدهتا إاملبارك، رغم  املسجد األقصى برحاب صالة اجلمعة اليوم

 .القدمية وحميطها

من جهته، دعا خطيب املسجد األقصى، الشيخ يوسف أبو سنينة، الشعب الفلسطيين والعريب واملسلم 
ومساندهتم يف حمنتهم وإضراهبم عن الطعام املتواصل لليوم السادس  األسرى إىل وقفة حقيقية مع

 .والعشرين على التوايل

وقال الشيخ أبو سنينة يف خطبة اجلمعة: إن هذا اإلضراب املشروع واملطالب العادلة البد أن تتحقق، 
والواجب حيتم علينا مجيعاا أن نساند أسراان يف حمنتهم ومعركة األمعاء اخلاوية لتحقيق الكرامة والعيش 

 .الكرمي حىت أييت الفرج خبروجهم مظفرين منصورين إبذن هللا
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وكل قادر من الفلسطينيني إىل شد الرحال اليومي للمسجد؛ لتفويت الفرصة  املقدسيني ودعا أبو سنينة
 .واملدينة املقدسة األقصى على املرتبصني به، مشدداا على أمهية الربط يف

ولفت إىل أن "األحوال السياسية بتت معقدة؛ فاالحتالل يستغل ما حيدث يف احمليط العريب واإلسالمي، 
ويستخدم سياساته العقابية اجلماعية الظاملة حبق الشعب الفلسطيين؛ فيواصل حصار 

 املنازل الفلسطينية ومصادرة األراضي هدم واعتقاالته وإعداماته امليدانية للشبان فضال عن غزة قطاع
 ."املبارك  وبناء املستوطنات وانتهاك حرمة املسجد األقصى

 

 نتنياهو: السفارة األمريكية مكاهنا القدس
 

، أتكيده على أن مكان سفارة الوالايت نتنياهو جدد رئيس وزراء االحتالل الصهيوين، املتطرف بنيامني
 ."املتحدة األمريكية هو يف القدس احملتلة وليست تل أبيب

وجاء أتكيد نتنياهو ملكان سفارة أمريكية، قبل أايم قليلة من زايرة الرئيس األمريكي دوانلد ترامب 
 .لألراضي الفلسطينية احملتلة

بدية للـ"شعب" اليهودي ولدولة الليكود: القدس هي العاصمة األين عضاء حزبه اليميأوقال نتنياهو أمام 
وىل سفارة الوالايت املتحدة، "إسرائيل"، مضيفاا: سيكون جيدا أن تنتقل كل السفارات، ويف الدرجة األ

 .إىل القدس، ألن هذا مكاهنا الطبيعي

عقد يف شباط/ فرباير  مريكية من "تل أبيب" إىل القدس خالل اجتماعونوقشت مسألة نقل السفارة األ
 .يف واشنطن بني نتنياهو وترامب

 

 إجراءات أمنية مشددة وتفتيشات ُمهينة يف القدس
 

تفرض قوات االحتالل إجراءات مشددة وسط مدينة القدس منذ ساعات صباح اليوم اجلمعة األوىل، 
 .وسط حالة من اهلوس األمين تسيطر على جنود وشرطة االحتالل

ن دورايت راجلة وحممولة وخيالة اتبعة لقوات االحتالل تنتشر وسط ألقدس احملتلة وقال مراسلنا يف ا
املدينة، حتديداا يف املنطقة املمتدة من حميط بب العامود )أحد أشهر أبواب القدس القدمية( وسوق وحي 

 .سباطاملُصرارة املقابل، مروراا بشارع السلطان سليمان وبب الساهرة ووصوالا اىل منطقة بب األ

ولفت مراسلنا اىل أن قوات االحتالل تتعمد توقيف نساء وفتيات يف املنطقة، وخُتضعهن لتفتيشات مذلة 
 .ومهينة، فضالا عن حترير بطاقاهتن الشخصية
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يف الوقت نفسه، نصبت قوات االحتالل دورايت عسكرية وشرطية مباغتة وطيارة يف شوارع وأحياء 
 .ا عشرات املركبات وحررت خمالفات مالية حبق عدد من السائقنياملدينة املقدسة، أوقفت من خالهل

ومن املتوقع أن تشهد القدس فعاليات ُمناصرة وُمساندة لألسرى يف إضراهبم املفتوح عن الطعام يف يومه 
 .ومن العديد من مساجد القدس احملتلة املسجد األقصى من صالة اجلمعة ، وذلك عقب26الـ

 

 -انتهى -
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