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  القدس رسالة

 
 القدس مدينة ألخبار يومية نشرة

  والعلوم والثقافة للتربية الفلسطينية الوطنية اللجنة عن تصدر
  

  

 شعبنا يواجه مؤامرة تستهدف قضيته وحقوقه : الرئيس بمؤتمر بيت المقدس

 .وعاصمته المقدسة

  لمزيد من التكامل العربي نصرة لفلسطين غنام تدعو بمؤتمر المرأة العربية

 .والقدس

 األعرج يطلع على احتياجات هيئات محلية في محافظة القدس. 

 عائلة الرويضي خارج منازلها والمستوطنون داخلها. 

 االحتالل يهدم منزلين في أبو غوش ويشرد أصحابها: القدس. 

 إبعاد أربعة مقدسيين عن مكان سكنهم. 

 يدفع مؤسساتها للهجرةاالحتالل يخنق القدس و. 

 شكوك بإنجاز مبنى السفارة األميركية في الموعد المحدد: القدس . 
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 مستوطنون وعناصر مخابرات ورجال آثار اقتحموا األقصى. 

 النقب "أهالي أسرى القدس يزورون أبناءهم في .. على نفقتهم الخاصة

 ".ونفحة

 قهااالحتالل يتوعد سكان بلدة حزما ويهددهم  بإعادة إغال . 

 االحتالل يعتقل ثالثة مقدسيين من بلدة العيسوية وسط القدس. 

 المفتي العام يحرم تسهيل تمليك القدس وأرض فلسطين لألعداء. 
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  شعبنا يواجه مؤامرة تستهدف قضيته وحقوقه وعاصمته المقدسة: الرئيس بمؤتمر بيت المقدس

  
 د في دولتين ولن نقبل بالوطن البديلفلسطين واألردن شعب واح - 

  كفاحنا لن يتوقف في سبيل حماية أرضنا وقدسنا -

  جدد الدعوة لعقد مؤتمر دولي يقر آلية دولية لرعاية أية مفاوضات مستقبلية -

  لن ننتظر من اإلدارة االميركية شيئا ولن نقبل منها شيئا -

  ار المفروض عليهاالتواصل مع القدس وأهلها يدعم هويتها ويكسر الحص -

  وفا 2018-4-11رام هللا / فلسطينالقدس عاصمة 

شعبنا يقف في مواجهة مؤامرة كبرى تستهدف قضيته وحقوقه  أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن
  .كفاحنا لن يتوقف في سبيل حماية حقنا وأرضنا وقدسنا وشعبنا وعاصمته المقدسة، وأن

يت المقدس اإلسالمي الدولي التاسع، بمقر الرئاسة في مدينة رام هللا، وجدد سيادته في كلمته بمؤتمر ب 
مساء اليوم األربعاء، الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسالم على أساس قرارات الشرعية الدولية يقر آلية دولية 

  .متعددة، لرعاية أية مفاوضات مستقبلية وعملية السالم بشكل عام

جهة مؤامرة مضى على بدايتها أكثر من مئة عام، وصوال إلى إعالن إن شعبنا يقف في موا: وقال الرئيس
  .الخطيئة للرئيس األميركي دونالد ترمب، الذي أدعى فيه أن القدس عاصمة إلسرائيل

نرفض ومعنا كل العرب والمسلمين والمسيحيين هذا االعالن المنحاز لالحتالل : وأضاف سيادته
  .والعدوان اإلسرائيلي

القدس عاصمة دولة فلسطين األبدية، وستبقى إلى األبد، وشدد على أن التواصل مع وأكد الرئيس أن 
القدس وأهلها يدعم هويتها العربية واإلسالمية، ويكسر الحصار الذي يحاول االحتالل فرضه عليها، 

  .وليس تطبيعا مع االحتالل أو اعترافا بشرعيته المزعومة

لم يولد بعد، ولن يولد : "تمر األزهر الشريف مطلع العام الجاريوجدد سيادته التأكيد على ما قاله أمام مؤ
أبدا الفلسطيني أو العربي أو المسلم أو المسيحي الذي يمكن أن يساوم على القدس، أو يفرط بذرة من 
ترابها، أو يتهاون في قيمتها ومكانتها الدينية والتاريخية، فال معنى لفلسطين من دون القدس، وال معنى 

  .ن دون مقدساتها اإلسالمية والمسيحية، وستبقى عاصمة فلسطين األبديةللقدس م

  :وفيما يلي نص كلمة الرئيس

أقول قبل أن أبدأ كلمتي إن هذا الشهر شهر مبارك ألنه جمع األعياد الثالثة لطوائف الشعب الفلسطيني، 
يعا، وهناك عيد اإلسراء فهناك عيد الفصح المجيد للطوائف المسيحية نتقدم بالتهنئة والتبريك لهم جم
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والمعراج لكل المسلمين، وعيد القربان للطائفة السامرية، االخوة الذين يعيشون معنا وفي حياتنا جنبا إلى 
  .جنب كجزء ال يتجزأ من الشعب الفلسطيني، فالتهاني للجميع

لتي تأتينا وبهذه المناسبة، وبوجودي إلى جانب أخي طاهر المصري، أريد أن أرد على بعض األقويل ا
من الغرب وتتحدث عن الوطن البديل، ألقول لهم نحن هنا في فلسطين واألردن شعب واحد بدولتين، 

  .المملكة األردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، وليموتوا بغيظهم

﷽  

وله لنريه من آياتنا سبحان الذي أسرى بعبده ليالً من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركنا ح"
  .صدق هللا العظيم" إنه هو السميع البصير

  أيها اإلخوة واألخوات

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ً على أرض فلسطين، أرض األنبياء والمرسلين، أهالً بكم في بيت المقدس  وأهالً وسهالً بكم جميعا
األعزاء من الدول الشقيقة والصديقة، وأكناف بيت المقدس، أهالً باإلخوة واألصدقاء ضيوف فلسطين 

  وكم يسعدنا حضوركم إلى أرضنا المقدسة المباركة،

لكي تؤكدوا بحضوركم ومشاركتكم في مؤتمر بيت المقدس، أنكم تقفون مع الشعب الفلسطيني في نضاله 
قلة المشروع للتخلص من االحتالل اإلسرائيلي، ونيل الحرية واالستقالل وإقامة دولة فلسطين المست

وعاصمتها القدس الشرقية، مدينة السالم والمحبة والتاريخ، درة تاج فلسطين، وزهرة مدائنها، وقلبها 
النابض بالحياة، أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى نبينا دمحم صلى هللا 

  .لصالح والرباطعليه وسلم، ومهد ورفعة سيدنا المسيح عليه السالم، وأرض النبوة وا

مجيئكم إلى هنا يؤكد موقفكم الدائم مع الشعب الفلسطيني، ولكن عندما تكونون معنا هنا يكون لهذا معنى 
من الوصول، لكنها ستزول ليصل الجمع إلى بيت    آخر تماما، تتحدون الحواجز التي منعت بعضا منكم

  .المقدس بإذن هللا

  ..أيها السيدات والسادة

دس هي عاصمة فلسطين األبدية فنحن ال نأتي بأمر جديد، بل هو الحق والتاريخ الذي ال حين نقول إن الق
يمارى فيه، فقبل ما يزيد عن خمسة آالف عام، بنى أجدادنا اليبوسيون الكنعانيون مدينة القدس لتكون 

ينة السالم أي مد" أورسالم"تقديراً لها واعتزازاً بها، ثم لقبوها " يبوس"عاصمة لهم، وأعطوها اسمهم 
باللغة الكنعانية القديمة، ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا، لم ينقطع الوجود العربي والفلسطيني عن 
مدينة القدس، باعتبارنا أحفاد الكنعانيين، بل وأكرمها هللا بميالد المسيح وإسراء الرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، الذي 

ها بأنهم سيظلون إلى يوم القيامة على الحق ظاهرين ولعدوهم قاهرين بشر أهلها المرابطين فيها وفي أكناف
  .ال يضرهم من خذلهم وال من خالفهم أو اعتدى عليهم، حتى يأتيهم أمر هللا
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وبهذه المناسبة أيها األخوة واالخوات أؤكد لكم أن هذا الكالم ورد في التوراة، فهي أكدت أن الكنعانيين 
سيدنا إبراهيم ولم ينقطع وجودهم منذ خمسة آالف عام، ثم يقول البعض هذه موجودون في هذه البالد قبل 

  .لنا وهذه أرضنا، ال ليست أرضهم

وهم كذلك، يواصلون رباطهم وصمودهم، ويحملون رسالة السالم والمحبة واإلنسانية، ومن خلفهم كل 
  .العرب والمسلمين والمسيحيين وأحرار العالم

  ..أيها األعزاء.. األشقاء أيها .. اليوم أيها األصدقاء

يقف الشعب الفلسطيني في خضم تحديات كبرى، وفي مواجهة مؤامرة كبرى تستهدف قضيته وحقوقه 
وعاصمته المقدسة، مؤامرة مضى على بدايتها السوداء أكثر من مئة عام، منذ وعد بلفور المشؤوم الذي 

، تم محاولتها 1967رائيل للقدس عام أعطاه من ال يملك لمن ال يستحق، وكان من فصولها احتالل إس
، فيما عرف بمعركة البوابات االلكترونية، 14/7/2017تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في 

التي تصدى لها شعبنا الفلسطيني بكل بسالة، وتحدى فيها غطرسة االحتالل بالمقاومة الشعبية السلمية، 
سلمين والمسيحيين في مشهد مهيب تجسدت فيه وحدتنا الوطنية التي تالحمت فيها جماهير شعبنا من الم

دفاعاً عن مقدساتنا، قبل أن يخرج علينا الرئيس األمريكي بإعالن الخطيئة التي ادعى أن القدس عاصمة 
إلسرائيل، متحدياً بذلك عقيدة ومشاعر مئات الماليين من المسلمين والمسيحيين، ومخالفاً للقانون الدولي 

  .الشرعية الدولية ذات الصلةولقرارات 

، أريد أن أذكركم بشيء، عندما لم يستطع المسلمون أن يدخلوا إلى المسجد، كانوا يصلون 7- 14في 
  .خارجه، مسلمين ومسيحيين، هذا يحمل اإلنجيل، وذلك يحمل القرآن، هذا نحن هذا الشعب الفلسطيني

قرارات الشرعية الدولية يقر آلية دولية متعددة، ولذلك فإننا ندعو إلى عقد مؤتمر دولي للسالم على أساس 
  .لرعاية أية مفاوضات مستقبلية وعملية السالم بشكل عام

نحن عندما أعلن األميركان هذا الكالم وقالوا إن القدس خارج الطاولة وإن الالجئين خارج الطاولة ولم 
صفقة العصر، عندما أخرجوا  يعترفوا برؤية الدولتين، ثم يتحدثون عن صفقة العصر، ال أدري ما هي

نحن بصراحة لن ننتظر منهم شيئا ولن نقبل منهم شيئا، وبما أن أميركا  ! هذه القضايا خارج الطاولة؟
انحازت بهذا الشكل الفاضح إلسرائيل، فإنها لم يعد بإمكانها أن تكون وسيطا، ألن أبسط ما يكون في 

لنا ال بد من وساطة جماعية تأتي من خالل مؤتمر دولي الوسيط هو النزاهة، وهنا النزاهة مفقودة، لذا ق
تتبناه الشرعية الدولية للتوسط بيننا وبين اإلسرائيليين، وهذا ما طالبنا به، وهذا ما سيكون، إن شاء هللا هذا 

  .سيكون أحد أهم قرارات القمة العربية المزمع عقدها

ابية رغم أننا أكثر دول العالم التي تحارب الكونغرس االميركي يعتبر منظمة التحرير الفلسطينية إره
دولة لمحاربة اإلرهاب، كيف نحارب اإلرهاب والكونغرس  83بروتوكوال مع  83اإلرهاب، ولدينا 

الكونغرس يقول ذلك، واألمن األميركي . يسمينا إرهابيين؟ لذلك نطالب اإلدارة األميركية بتوضيح ذلك
حن نطالب أن يثبت أننا إرهابيون رغم أننا نحارب اإلرهاب واإلدارة األميركية يتحدثون عكس ذلك، ن

  .أكثر منهم
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لم تقف االنتهاكات اإلسرائيلية العدوانية عند استهداف المسجد األقصى المبارك فحسب، بل لقد طالت هذه 
االنتهاكات الهمجية المقدسات المسيحية أيضاً، حتى وصل األمر إلى اضطرار الطوائف المسيحية في 

إلى إغالق كنيسة القيامة احتجاجاً على محاوالت سلطة االحتالل فرض ضرائب عدوانية عنصرية القدس 
وهي الكنيسة التاريخية التي ظلت  - يريدون تهجير المسيحيين -على أمالك الكنائس وأوقافها الدينية 

مي المسيحي في أبوابها مشرعةً أمام روادها منذ الفتح اإلسالمي إلى يومنا هذا، في ظل التالحم اإلسال
فلسطين الواحدة التي ال تقبل القسمة، هذا التالحم الذي تجسد أيضاً في الدفاع عن الكنيسة، كما تجسد من 

  .قبل في الدفاع عن المسجد

المسيحيون والمسلمون دافعوا عن االقصى عندما حاول االحتالل االعتداء عليه، وعندما اعتدوا على 
ن والمسلمون ودافعوا عن الكنيسة، وهذا يدل على أن تالحمنا سيؤدي بنا كنيسة القيامة اجتمع المسيحيو

  .إلى النصر إن شاء هللا

لقد رفضنا ومعنا كل العرب والمسلمين والمسحيين هذا القرار األمريكي المنحاز لالحتالل والعدوان 
ً لمواجهة آثاره الكارثية على األمن والسالم ال ً وغربا عالميين، ولن يتوقف اإلسرائيلي، وتحركنا شرقا

كفاحنا األخالقي في سبيل حماية حقنا وأرضنا وقدسنا وشعبنا، هذا الشعب العظيم الذي يسطر بمقاومته 
الشعبية السلمية في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية تاريخاً مشرفاً، في الحقيقة الشعب هب هبة واحدة، 

شعب الفلسطيني هب هبة واحدة دفاعا عن حقوقه ليس فقط في القدس وفي غزة وفي الضفة، وإنما كل ال
ومقدساته الدينية اإلسالمية والمسيحية، رغم الهمجية التي يواجهه بها االحتالل اإلسرائيلي الذي يطلق 
الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين، وقد سقط نتيجة هذا العدوان الهمجي أكثر من ثالثين شهيداً 

  .ثالثة آالف جريح في أسبوع واحد، وما يزيد عن

الناس تتظاهر على مسافات بعيدة وتهتف هتافات ال أكثر وال أقل، وليس بيدها شيء، وهم بعيدون كل 
البعد، استعمل اإلسرائيليون القناصة لبعدهم عن المتظاهرين من أجل قتلهم، أطلقوا النار على شخص 

نا في حماس بدأوا يتبنون المقاومة يصلي وآخر يركض، رغم انهما لم يحمال رصاصة واحدة، حتى إخوان
  .الشعبية السلمية، وأنا أهنئهم أنهم استفاقوا وثبت لهم أن المقاومة الشعبية السلمية فعالة أكثر

من أجل القدس انطلق النضال الفلسطيني الطويل، ومن أجل القدس قبلنا بالشرعية الدولية والسالم، ومن 
ع أمريكا حين اعترفت بالقدس عاصمة إلسرائيل، واغلقت مكتب أجل القدس أوقفنا اتصاالتنا السياسية م

  .منظمة التحرير في واشنطن، وأوقفنا االتصاالت، لماذا نتصل بعد فعل كل هذا

ومن أجل القدس نلتقي بكم هنا اليوم لنقول وإياكم، وبصوت واحد يشاركنا فيه كل محبي السالم والعدل 
عاصمة دولة فلسطين األبدية، كانت كذلك، وما زالت، وستبقى إلى  القدس: في العالم يشاركوننا هذا الكالم

  .األبد

هي عاصمتنا السياسية والروحية، وهي مهوى قلوب وأفئدة مئات الماليين من المسلمين .. القدس لنا 
ً مع  والمسيحيين، وإن التواصل معها ومع أهلها هو دعم أكيد لهويتها العربية واإلسالمية، وليس تطبيعا

  .تالل أو اعترافاً بشرعيتهاالح

مجيئكم إلى هنا ليس تطبيعا مع االحتالل، أنتم تزورون السجين وليس السجان، وهذه الحجة السخيفة التي 
تتذرع بها بعض الجهات في العالمين اإلسالمي والعربي، أقول لهم كفى، إن ُمنعوا مرة سيدخلون في 
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يون أن تقفوا إلى جانبنا وتدعمونا وتساعدونا، القدس مرات أخرى، عليكم أيها العرب والمسلمون والمسيح
بأهلها وليست بحجارتها، وهم يريدون أن يرحلوهم جميعا، ما هو موقف األشقاء؟ وكما قال بعض 

مكة مهمة والقدس مهمة، وهي أولى القبلتين وثاني : أقول لهم. ماذا تعني القدس هي مكة؟: السفهاء
  .في المدينة المنورة المسجدين، مسجدنا بني قبل المسجد

وإنكم اليوم، ضيوفنا األعزاء، وبحضوركم الكثيف إلى أرضنا وقدسنا إنما تكسرون الحصار الذي يحاول 
ً مع السجان أو اعترافاً  االحتالل فرضه على القدس والشعب الفلسطيني، فزيارة السجين ليست تطبيعا

  ...".فإذا جاء وعد اآلخرة"هللا وعدنا،  ال تتركونا وحدنا سنندم جميعا، ولكن. بشرعيته المزعومة

لم : وفي الختام أقول لكم أيها األعزاء ما سبق أن قلته أمام مؤتمر األزهر الشريف في مطلع هذا العام 
يولد بعد، ولن يولد أبداً الفلسطيني أو العربي أو المسلم أو المسيحي الذي يمكن أن يساوم على القدس، أو 

و يتهاون في قيمتها ومكانتها الدينية والتاريخية، فال معنى لفلسطين من دون يفرط بذرة من ترابها، أ
مفاتيح كنيسة القيامة مع عائلة مسلمة، - من دون مقدساتها اإلسالمية والمسيحية  القدس، وال معنى للقدس 

إخواننا  وهو دليل الوحدة الوطنية، منذ أن فتحها عمر بن الخطاب إلى يومنا هذا، وستبقى هذه الوحدة مع
  .وسوف تبقى بأهلها المرابطين عاصمة فلسطين األبدية -السامريين أيضا

  .صدق هللا العظيم" يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا هللا لعلكم تفلحون"

  

  غنام تدعو بمؤتمر المرأة العربية لمزيد من التكامل العربي نصرة لفلسطين والقدس

  وفا 2018-4- 11عمان 

دعت محافظ رام هللا والبيرة ليلى غنام، خالل كلمتها االفتتاحية اليوم األربعاء، في المؤتمر الثامن للمرأة 
العربية الذي يعقد في العاصمة األردنية عمان، لمزيد من التكامل العربي نصرة لفلسطين وعاصمتها 

 .وات االحتاللالقدس في ظل حمالت التهويد واألسرلة واالستهداف المتصاعد من قبل ق

وشارك في المؤتمر، الذي جاء بعنوان قوة التأثير نحو قيادة التغيير، شخصيات نسوية اعتبارية مؤثرة 
  .وصاحبات قرار في الوطن العربي

وبينت غنام أن المرأة كل المجتمع، فهي نصفه والمساهم الرئيسي في تنمية وتنشئة نصفه اآلخر، مشيرة 
: لصامدة المناضلة سطرت أروع مالحم العطاء على كافة األصعدة، وقالتالى أن المرأة الفلسطينية ا

أطبع قبلة محبة على جبين كل امرأة فلسطينية، أم الشهيد أو زوجة األسير، وأخص أكثر أسيراتنا في "
  ."سجون االحتالل اإلسرائيلي، ونقول لهن بأن الفرج قريب

عمل قومي عربي في هذا المؤتمر الذي سيشكل  نلتقي اليوم في عمان التي ترحب بكل: "وأضافت غنام
وتمكينها في مواقع صنع القرار والتي .. خطوة فاعلة أخرى، تجاه دعم مشاركة المرأة العربية سياسيا

خطت في عالمنا العربي خطوات واسعة تجاه إيجاد مكانتها الحقيقية التي تستحق، والتي ما زالت بحاجة 
فة، للرقي أكثر بمشاركتها وبتبوء دورها الفعال دون تمييز أو إجحاف إلى تضافر الجهود من األطراف كا

  .بحقها
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لقد سجلت المرأة العربية وما زالت قصص نجاح عديدة وفي مجاالت مختلفة، ولكن "وأردفت المحافظ 
التحديات كبيرة والطريق في بدايته وسنعبره بإذن هللا بإرادتكن القوية، وعملنا الجماعي المتواصل 

  ."دف لتمكين المرأة العربية من خدمة مجتمعاتها بكل كفاءة واقتداروالها

وأوضحت أن المرأة العربية هي من حاربت لنيل حقوقها حتى بتنا نراها في السياسة والقيادة وريادة 
فلتنظروا إلى كل سيدة وامرأة عربية موجودة في هذه القاعة، فستعرفون أن كل ماجدة "األعمال، وقالت 

صة نجاح بحد ذاتها، وهي فرصة مناسبة اليوم أن نؤكد أهمية تطبيق كافة المعاهدات منكن هي ق
  ."واالتفاقيات الدولية التي تهدف إلى إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة

وكرمت المحافظ ليلى غنام، األميرة ريم علي، راعية المؤتمر، واألميرة هند بنت عبد الرحمن آل سعود، 
  .تقديرا لدورهما الريادي، فيما تم تكريم غنام تقديرا لعطائها وتميزها

يذكر أن المحافظ غنام ستقدم ورقة عمل تفصيلية للمؤتمر الهادف لمزيد من التشبيك بين القياديات 
  .يات، تعزيزا لدور المرأة في المجتمعات العربيةالعرب

  

  األعرج يطلع على احتياجات هيئات محلية في محافظة القدس

  وفا 2018-4-11قدس عاصمة فلسطين ال

اطلع وزير الحكم المحلي حسين األعرج، على احتياجات عدد من الهيئات المحلية في محافظة القدس، من 
 .افة إلى أبرز القضايا المتعلقة بعملها ومتابعاتها مع المواطنينالمشاريع التنموية التطويرية، إض

، )عناتا، وبدو، وقطنة، والرام(جاء ذلك خالل لقاء الوزير اليوم األربعاء، مع رؤساء وأعضاء بلديات 
بحضور الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية عمر سمحة، ومدير عام المشاريع عمر شرقية، ومدير 

  .ي القدس موسى الشاعرعام حكم محل

وأكد األعرج أن الحكومة تعمل على تعزيز دور الهيئات المحلية من خالل رفدها بمشاريع تنموية 
  .وتطويرية ملموسة لدى المواطنين، وذلك من أجل تعزيز صمودهم وتثبيتهم في أراضيهم

لموارد الالزمة من أجل وشدد على أن الوزارة لن تدخر جهدا في سبيل العمل على حشد الطاقات وتوفير ا
إقامة وتنفيذ مزيد من المشاريع في الحزام المحيط بالعاصمة القدس من البلدات والقرى نظرا لكونها 
تشكل خط دفاع متقدم وسدا منيعا أمام محاوالت االحتالل ومساعيه في السيطرة على األراضي وترحيل 

  .سكانها من خالل إجراءاته التضييقية على السكان

األعرج للجهات ذات العالقة في الوزارة بالعمل على متابعة كافة االحتياجات التي تم طرحها وأوعز 
  .خالل اللقاء، وتلبيتها ضمن اإلمكانات المتاحة

بدورهم، استعرض ممثلو البلديات المشاركة االحتياجات والقضايا التي تتعلق بعمل مجالسهم، وأهمية 
  .ت الجديدة على األرض وأبرزها النمو السكاني المتسارعتلبية هذه االحتياجات في ظل المتغيرا
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  عائلة الرويضي خارج منازلها والمستوطنون داخلها

 راسم عبد الواحد -وفا 2018-4-10القدس / القدس عاصمة فلسطين

تساؤالت كثيرة تنشأ عادة عقب استيالء االحتالل أو جمعياته االستيطانية على أي عقار في مدينة القدس، 
، وال تُخفي الجمعيات الصهيونية خططها وأهدافها "سلوان"في خاصرة المسجد االقصى الجنوبية خاصة 

من وضع اليد على الكثير من عقارات هذه البلدة وتحويلها الى بؤر استيطانية طاردة لمن تبقى من 
  .السكان

بر سلوان، حسب هذه وتؤكد هذه الجمعيات المتطرفة صلة ذلك بخرافة وأسطورة الهيكل المزعوم، إذ تُعت
  .الجماعات، جزءا من مرافق الهيكل

وانتشرت أمس، الكثير من التساؤالت في الشارع المقدسي، وعبر مواقع التواصل االجتماعي، حول ما 
جمعية إلعاد "آلت اليه منازل عائلة الرويضي المقدسية في سلوان وعددها ثالثة، وقد وضعت 

اية ودعم قوات االحتالل، وبات جزء كبير من المقدسيين يسأل يدها عليها بحراسة وحم" االستيطانية
  .ويتساءل عن حقيقة ما جرى

رصد وبشكل خاص، انتهاكات االحتالل في سلوان، خاصة في قضية " معلومات وادي حلوة"مركز 
  .االستيالء على منازل الرويضي

السيطرة على المنازل الثالثة وحسب المركز، فقد تمكنت الجمعية المتطرفة بمساعدة قوات االحتالل من 
بطرق ملتوية، وطردت سكانها وأخلتها من محتوياتها بالكامل، في الوقت الذي أكدت فيه عائلة الرويضي 
أنها لم تتسلم أي قرار إلخالء المنازل، وأنها تخوض صراعا في المحاكم إلثبات حقها بمنازلها منذ حوالي 

  .عامين

جمعية إلعاد سيطرت على منازل خالد رويضي وأشقائه، ومنزل  إن"وقال محمود عطا هللا الرويضي 
ورثة أبناء عطا هللا سليمان الرويضي وتعيش به زوجة رزق الرويضي وأبناؤها وأحفادها، ومنزل فيصل 

  .فردا 13الرويضي، ويعيش فيه 

قات وأضاف الرويضي ان قوات االحتالل فرضت إغالقا كامال على منطقة شارع العين، وأغلقت الطر
المؤدية الى المنازل، فيما شرعت القوات باقتحام المنازل الثالثة وأخرجت بالقوة ساكنيها واعتدت 

  .بالضرب والدفع على عدد من المتواجدين إلجبارهم على الخروج من المنازل واالبتعاد عن محيطها

المنازل تعود ملكيتها  والقيم ألن" إلعاد"إنه تم االعتراض على االتفاق الذي جرى بين "وقال الرويضي 
رغم أن القضية ال تزال في المحكمة فوجئنا "لعدة أشخاص من العائلة وليس لشخص واحد، مضيفا 

  .باقتحام المنازل وإخالئها

ألف  100أدعى محامي القيّم أن المحكمة المركزية طالبت قبل حوالي أسبوعين من العائلة دفع : وتابع
ت اإلخالء، لكن لم يتم إبالغنا من قبل محامينا باألمر وفقط فوجئنا شيقل لخزينة المحكمة لوقف إجراءا

باالقتحام واإلخالء، ولو تم إبالغنا باألمر لكنا عملنا ما بوسعنا لجمع المبلغ المالي للحفاظ على عقاراتنا، 
  ".ولألسف اليوم العقارات بأيدي المستوطنين ونحن بالشارع
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أول أمس، للمحكمة العليا بطلب استئناف مستعجل وطالبها  وأوضح الرويضي أن محامي العائلة توجه
بتوقيف إجراءات اإلخالء، وبالفعل أصدرت المحكمة العليا قرارا يقضي بتوقيف اإلجراءات، اال أن 
الضباط ادعوا أن اإلخالء قد انتهى قبل وصول القرار من المحكمة العليا، وعليه سيبقى وضع المنازل 

  .الى حين صدور القرار النهائي من المحكمة العليا" مكن ألصحابها الدخول إليهافارغة وال ي"على ما هو 

االحتالل يمنعنا من الدخول إلى منازلنا، لكن يسمح للمستوطنين وحراسهم بالتواجد : "وقال الرويضي
  ".داخل المنازل

على " ة إلعادجمعي"بدورها، حذرت لجنة حي وادي حلوة من الطرق الملتوية التي استولت من خاللها 
منازل العائلة، في الوقت التي تحاول الجمعيات االستيطانية االدعاء بأنها ال تستولي على منازل 

  .الفلسطينيين اال بأوراق قانونية

منازل عائلة الرويضي تكشف زيف ادعاءات المستوطنين، ورغم قرار المحكمة العليا بإيقاف "وقالت 
  ".انتهاء اإلخالء"األرض رفضت تنفيذ القرار بحجة  إجراءات اإلخالء اال ان الشرطة على

وطالبت اللجنة بالعمل على كشف ظروف ومالبسات القضية من خالل طواقم المحامين، من أجل استرداد 
  .منازل عائلة الرويضي المقدسية

  

  االحتالل يهدم منزلين في أبو غوش ويشرد أصحابها: القدس

  اوف 2018-4-11رام هللا /فلسطين القدس عاصمة

هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي، بتعزيزات عسكرية، منزلينفي قرية أبو غوش غرب مدينة القدس 
 .المحتلة، وشردت أصحابها

وأفاد مراسلنا، بأن قوات االحتالل هدمت منزلين يعودان إلى عائلة موسى قاسم، وعبد أحمد حسين، عقب 
  .لتين قبل هدمهما؛ وذلك بحجة البناء دون ترخيصاعالن المنطقة عسكرية مغلقة، وطرد أفراد العائ

  

  إبعاد أربعة مقدسيين عن مكان سكنهم

  11/4/2018 -معا - القدس 

 .أبعدت سلطات االحتالل يوم األربعاء أربعة مقدسيين عن مكان سكنهم في قرية العيسوية لمدة أسبوع
، ودمحم كركش، وأمير وأوضح المحامي دمحم محمود أن الشرطة أفرجت عن الشبان أنس أبو عصب

 .مصطفى، ودمحم درويش، من قرية العيسوية، بشرط اإلبعاد عن القرية والحبس المنزلي لمدة سبعة أيام
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  .واعتقلتوا الشبان االربعة قبل عدة أيام، وبعد تمديدهم افرج عنهم اليوم بالشروط المذكوره أعاله

  

  االحتالل يخنق القدس ويدفع مؤسساتها للهجرة

  11/4/2018 -الجزيرة

إلى هجرة كثير من المؤسسات المحلية  القدس على مدينة  أدى الحصار الخانق الذي يفرضه االحتالل
 .شماال رام هللا ا، وغالبا إلى مدينةإلى خارجه والدولية

% 15طيني من مساهمة المدينة المقدسة في االقتصاد الفلس -بفعل إجراءات االحتالل-وتدريجيا تراجعت 
 .في السنوات األخيرة% 7إلى نحو  أوسلواتفاق قبل

كان بمثابة الضربة   الجدار العازل وضع  ويقول مدير الغرفة التجارية والصناعية بالقدس فادي الهدمي إن
القاضية للمدينة المحاصرة، وتحاول الغرفة رغم إغالقها من قبل االحتالل مساعدة التجار في التغلب على 

  .ظروفهم الصعبة

  

  شكوك بإنجاز مبنى السفارة األميركية في الموعد المحدد: القدس

 11/4/2018 -48عرب 

لتقديرات إلى أنه بالرغم من التسهيالت واإلعفاء من الحصول على ترخيص بناء، فإن أعمال تشير ا
 ."يوم االستقالل"تحويل مبنى القنصلية األميركية في القدس المحتلة إلى سفارة لن تنجز قبل ما يسمى 

ية أو ، فإن سبب التأخير هو عدم تحويل التزامات مال"هآرتس"وبحسب الملحق االقتصادي لصحيفة 
خريطة بناء إلقامة الجدار الذي يحيط بمبنى السفارة، والذي يعتبر ضمن مطالب الحماية المركزية 

 .لإلدارة األميركية

وكان موضوع نقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس قد احتل العناوين، قبل عدة أسابيع، وذلك 
مايو القريب، بالتزامن مع /القدس سيكون في أيار بعد أن أعلنت اإلدارة األميركية أن نقل السفارة إلى

 .السبعين إلسرائيل" يوم االستقالل"احتفاالت ما يسمى 

وبحسب الخطة األولية، ورغم اإلعفاء من تراخيص البناء بعد تدخل وزير المالية موشي كحلون، فإن 
 .السفارة األميركية ستعمل داخل مبنى القنصلية إلى حين اختيار مبنى دائم

كانت اإلدارة األميركية قد اشترطت، قبل انتقال السفير األميركي ديفيد فريدمان إلى القدس، شق طريق و
 .متر 3.2أمتار، وإقامة جدار يحيط بالسفارة بارتفاع  7مترا وبعرض  750هروب بطول 
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لم  وبحسب الشركة فإنها. هي التي تتولى تنفيذ المشروع" موريا لتطوير القدس"يشار إلى أن شركة 
مليون شيكل من مكتب  6كما حصلت الشركة على مبلغ . تحصل على خرائط بناء للجدار حول السفارة

 .رئيس الحكومة لشق الشارع، والذي يتوقع أن يبدأ العمل به مطلع األسبوع القادم

وقالت بلدية االحتالل في القدس إنه تم تخصيص ميزانية لشق الشارع، وإن موضوع الجدار في مراحل 
  .قدمة من الحوار بين الهيئاتمت

  

  مستوطنون وعناصر مخابرات ورجال آثار اقتحموا األقصى

  11/4/2018 - لألنباء وطن -رام هللا

اقتحم عشرات المستوطنين وطالب الهيكل المزعوم، اليوم األربعاء، المسجد األقصى المبارك من باب 
 .المغاربة بحراسة مشددة من قوات االحتالل الخاصة

شرطة االحتالل باب المغاربة الساعة الحادية عشر صباحاً، عقب انتهاء فترة االقتحامات وأغلقت 
 .الصباحية للمستوطنين، وتأمين الحماية لهم أثناء تجولهم باألقصى

من عناصر مخابرات  10مستوطنًا وطالبًا و 90وبحسب دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة، فإن 
اقتحموا المسجد األقصى خالل الفترة الصباحية على عدة " ة اآلثارسلط"االحتالل وعنصر من 

 .مجموعات، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته بحراسة أمنية مشددة

المزعوم، ومحاوالت ألداء طقوس وشعائر تلمودية " الهيكل"وتخلل تلك االقتحامات تقديم شروحات عن 
 .في المنطقة الشرقية من المسجد

االحتالل على أبواب االقصى تفتيش المصلين واحتجاز هوياتهم الشخصية قبيل دخولهم وواصلت شرطة 
للمسجد، فيما أوقفت صباح اليوم عددًا من الشبان عند باب مقبرة الرحمة، وأخضعتهم للتفتيش الجسدي، 

  .أثناء دخولهم إلى األقصى والقدس القديمة

  

  "النقب ونفحة"ناءهم في أهالي أسرى القدس يزورون أب.. على نفقتهم الخاصة

  11/4/2018 -لألنباء وطن -القدس

" النقب ونفحة"توجهت مجموعة من أهالي أسرى مدينة القدس المحتلة، فجر اليوم األربعاء، إلى سجني 
 .لزيارة أبنائهم األسرى

عائلة من أهالي  120وأوضح رئيس لجنة أهالي األسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب أن 
 .لزيارة أبنائها، على نفقتهم الخاصة" النقب ونفحة"رى المقدسيين توجهت فجًرا إلى سجني األس
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يذكر أن إدارة الصليب األحمر كانت قلصت عدد زيارات أهالي أسرى القدس والضفة الغربية المحتلتين، 
منذ " الثانية الزيارة"واقتصرتها على زيارة واحدة خالل الشهر، ويواظب المقدسيون على زيارة أبنائهم 

  .، على نفقتهم الخاصة1/7/2016

  

  االحتالل يتوعد سكان بلدة حزما ويهددهم  بإعادة إغالقها

  11/4/2018 -موقع مدينة القدس

شمال شرق  حزما وزعت قوات االحتالل اليوم االربعاء منشورات باللغة العربية تتوعد فيها سكان بلدة
 .القدس المحتلة بإعادة إغالق البلدة اذا استمرت فيها المواجهات ضدهم

تعرضت للرشق بالحجارة، وأخرى لقوات االحتالل وهي  وطنينمست وتضمن المنشور صوراً لمركبات
في حار رجوع أعمال الشغب وعدم االلتزام بالقانون سوف نغلق البلدة : "تغلق البلدة، وجاء في المنشور

 ."مرة أخرى

يذكر أن االحتالل يواصل حصاره العسكري للبلدة بدوريات عسكرية على المداخل الرئيسية والفرعية 
  .فيها

  

  الحتالل يعتقل ثالثة مقدسيين من بلدة العيسوية وسط القدسا

  11/4/2018 -موقع مدينة القدس

في بلدة العيسوية وسط  منازلهم اقتحام اعتقلت قوات االحتالل، فجر اليوم األربعاء، ثالثة مقدسيين بعد
 .القدس المحتلة، وحّولتهم الى مراكز توقيف وتحقيق تابعة لها في المدينة

عاماً،  17شهاب أحمد القبيني : وأفاد محامي مركز معلومات وادي حلوة أن االحتالل اعتقل الطفلين
ً  16ويحيى ياسر عبد الكامل   .عاما

 .ادي محيسن بعد دهم منزله في نفس البلدةفي الوقت نفسه، اعتقلت قوات االحتالل الشاب ش

مقدسيا من العيسوية، من  61مارس الماضي /ولفت المركز أن سلطات االحتالل اعتقلت خالل شهر آذار
  .قاصرا 24نساء، و 4بينهم 
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  المفتي العام يحرم تسهيل تمليك القدس وأرض فلسطين لألعداء

  وفا 2018-4-12رام هللا / فلسطينالقدس عاصمة 

م المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس االفتاء األعلى، الشيخ دمحم حسين، تسهيل تمليك حر
 .القدس وأرض فلسطين لألعداء

ً التنازل عنها، أو تسهيل : "وقال إن فلسطين التي تحتضن القدس أرض خراجية وقفية، يحرم شرعا
، وتمليك األعداء لدار اإلسالم، أو لجزء منها باطل تمليكها لألعداء، فهي من األمالك اإلسالمية العامة

  ."ويعد خيانة

آثم من يبيع أرضه ألعدائه، أو يأْخذ تعويضاً عنها، ألنه يعد بذلك "وبين حسين في بيان له اليوم الخميس، 
مظاهراً على إخراج المسلمين من ديارهم، وقد قرن هللا تبارك وتعالى الذين يخرجون المسلمين من 

  ."، والذين يظاهرون على إخراجهم بالذين يقاتلون المسلمين في دينهمديارهم

وأكد أن القدس هي عاصمة فلسطين األبدية، وأن القرار األمريكي بنقل السفارة األمريكية إلى القدس، 
  .واعتبارها عاصمة االحتالل هو قرار باطل وال شرعية له، ألنه تصرف من ال يملك في حق غيره

أن القدس والمسجد األقصى المبارك وقفان إسالميان، إلى يوم القيامة، ال يباعان وال "وشدد حسين على 
يوهبان وال يورثان، وال يملك أحد أن يتنازل عنهما، والتنازل عن القدس أو جزء منها، أو عن جزء من 

  ."بوي الشريفالمسجد األقصى لألعداء كالتنازل عن مكة والمسجد الحرام أو المدينة المنورة والمسجد الن

وأكد حسين على أن إسرائيل اغتصبت فلسطين، وأخرجت أهلها من ديارهم، وشردتهم، وسلبت أموالهم، 
واقترفت أفظع الجرائم بأماكن العبادة، كل ذلك بالتعاون مع دول االستعمار التي ناصرتها وتناصرها في 

  .ة احتاللية في هذا الوطنهذا العدوان اآلثم، وأمدتها بالعون السياسي والمادي إلقامة دول

  

 ***انتهت النشرة *** 


