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  2018/ أبريل/  18   األربعاء: التاريخ 

  
  القدس رسالة

 
 القدس مدينة ألخبار يومية نشرة

  والعلوم والثقافة للتربية الفلسطينية الوطنية اللجنة عن تصدر
  

  

  

 القدس في قلب كل أحرار العالم: وكيل األزھر الشريف. 

  حراس من األقصى للتحقيق 5مخابرات االحتالل تستدعي. 

 "طالب بمواجھة وردع محاوالت االحتالل الختراق الموقف الدولي ت" الخارجية

 .من القدس

 عيسى يطالب بإنعاش قطاع السياحة في القدس. د. 

 االحتالل يعيد اعتقال مقدسي فور اإلفراج عنه. 

 االحتالل يصادر األعالم ورايات الفصائل من العيسوية. 

 االحتالل يقتحم مخيم شعفاط بالقدس. 

 "تكرمان مدارس القدسوالتربية " قادر.  

 يوميات األسر بشھادات مقدسيات محررات. 

 570 أسيراً مقدسياً في السجون اإلسرائيلية. 
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 مستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى. 

 مقدسية تنتظر حرية ابنھا منذ عقد ونصف.. يسرى عودة. 

  األوقاف تبدأ استعداداتھا الستقبال مئات آالف المواطنين في األقصى خالل

 ".رمضان"

  شمال القدس لتوسيع حاجز عسكري" شھداء قلنديا"االحتالل يھدم حديقة. 
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  القدس في قلب كل أحرار العالم: وكيل األزھر الشريف

  
 القدس الشريف قضية أمة ال قضية شعب بعينه والتفريط فيھا يعد جريمة: مفتي مصر

  وفا 2018-4-17القاھرة / فلسطين القدس عاصمة

إن القدس في قلب كل أحرار العالم، وأنھا قضية العرب  وكيل األزھر الشريف عباس شومان، قال
المحورية التي ال ينساھا األزھر الشريف، ولن نترك القدس محتاّلً ومغتََصبًا، وعزيمتنا قائمة على 

  .تحريره

في مركز ) تراث ال ينسى ..القدس: (وأضاف في كلمته التي ألقاھا خالل الندوة التي نظمھا األزھر بعنوان
عاما للقدس، واحتفال  2018مؤتمرات االزھر، اليوم الثالثاء، في إطار إعالن األزھر الشريف عام 

الھيئة العاّمة لدار الكتب والوثائق القومية باليوم العالمّي للتراث، إن الندوة تأتي ضمن فعاليات كثيرة 
  .ھو عام القدس الشريف 2018باعتبار أن عام  ينظمھا األزھر الشريف، لدعم قضية القدس الشريف

قضية فلسطين "وأكد أن األزھر لم ولن ينسى القضية المحورية لألمة العربية واإلسالمية، وھي 
، ولذلك كان رد فعل األزھر قويّا بعد اإلعالن الجائر من قِبَِل الرئيس "وعاصمتھا القدس الشريف

رة لرفض ھذا القرار الباطل عقب صدوره، وعقد مؤتمر األميركي، وقام األزھر بخطوات وجھود كبي
  .عالمي تابعه ما يزيد على المليار من أحرار العالم الرافضين لھذا القرار الجائر

وشدد على أن األزھر الشريف سيعمل جاھدا على إحياء ھذه القضية في قلوب شباب األمة من خالل 
المحاضرات التوعوية في المدارس والمعاھد فعاليات وندوات تنظمھا جامعة األزھر، ومن خالل 

والمساجد، والندوات الفكرية في مراكز الشباب وقصور الثقافة، إضافة إلى الحمالت التي تقوم بھا 
القوافل الدعوية التي ينظمھا األزھر الشريف، فرأينا ثابت وال تنازل عنه وھو أن القدس عاصمة أبدية 

ست محال للنقاش وال يملك الفلسطينيون أنفسھم الحوار حول ھذه لدولة فلسطين العربية، وھي قضية لي
المسألة، موجھا الثناء والشكر للقادة العرب على موقفھم الحاسم في القمة األخيرة لجامعة الدول العربية 

  .وتمسكھم برأيھم ورفضھم القاطع للقرار األميركي

المباركة التي يقوم بھا األزھر تجاه القدس من جانبه، قال مفتي الديار المصرية شوقي عالم إن الجھود 
تحمل للعالم رسالة أن للقدس َمن يحرص على تراثه وھويته، وأن قضيته ال يمكن التفريط فيھا، مشيرا 
إلى أن ھذه الجھود تأتي في ظل اعتداءات صارخة على المسجد األقصى، تحاول سلب أحقية العرب 

ة ماسة لبذل الكثير من الجھود، فجميع األبحاث والدراسات والمسلمين في القدس الذي ما يزال في حاج
التاريخية تؤكد أن مدينة القدس عربية خالصة، كما أن كل ما مر بھذه المدينة َعْبَر تاريخھا ليؤكد ھويتھا 
العربية، في الوقت الذي نرى فيه حكومة االحتالل الصھيوني ينقبون ويبحثون عن أثر واحد يؤكد أحقيتھم 

  .سفي القد

وأحسب أننا  -وأشار إلى أن القدس لن ترجع إلينا بالعبارات الرنانة أو الخطب الزائفة، فإن كنا صادقين 
فإن أمامنا أن نبذل الكثير من أجل األقصى المبارك، وأكد فضيلته أيًضا على أھمية وضرورة أن  -كذلك 

َوْعيِنا، فالقدس الشريف قضية أمة  تتحول محبتنا للقدس إلى مجال عملي حتى تعود القدس إلى مكانتھا في
  .ال قضية شعب بعينه، والتفريط فيھا يعد جريمة
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من جانبه، قال الوكيل الرفاعي إن األزھر الشريف يثبت بوصفه مؤسسة مركزية للعالم اإلسالمي أن 
نًا مواقف  اإلمام األكبر القدس في القلب، وأن كافة الحروب التي أدخلھا عليھا أعداؤنا لم تغير شيئًا، ُمثمِّ

عام القدس، ليجذب بذلك أنظار أحرار العالم لقضية  2018شيخ األزھر تجاه القدس، وآخرھا اعتبار عام 
  .القدس، فالقدس ليست للفلسطينيين وحدھم بل لجميع العرب والمسلمين

  

  حراس من األقصى للتحقيق 5مخابرات االحتالل تستدعي 

  وفا 2018-4-17قدس عاصمة فلسطين ال

دعت مخابرات االحتالل، اليوم الثالثاء، خمسة من حراس المسجد األقصى المبارك، للتحقيق معھم است
 .في باب الخليل بالقدس القديمة" القشلة"بمركز اعتقال وتوقيف 

وأفاد المسؤول اإلعالمي بدائرة األوقاف اإلسالمية في القدس فراس الدبس، بأن االستدعاءات شملت كال 
  .النبالي، وعرفات نجيب، ولؤي أبو السعد، وخليل الترھوني، وفادي عليانحمزة : من الحراس

  

  تطالب بمواجھة وردع محاوالت االحتالل الختراق الموقف الدولي من القدس" الخارجية"

  وفا 2018-4-17رام هللا /القدس عاصمة فلسطين

لية الرامية الى اختراق طالبت وزارة الخارجية والمغتربين بمواجھة جدية لردع المحاوالت اإلسرائي
 .الموقف الدولي من القدس المحتلة

دولة في األمم المتحدة إلى  40وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثالثاء، أن ترتيب زيارة سفراء 
يأتي في سياق تحرك إسرائيلي الستمالة ھذه الدول لصالح   إسرائيل، وتنظيم جولة لھم في القدس المحتلة

  .ية إسرائيل في مجلس األمن نھاية حزيران القادم عن طريق االقتراع السريالتصويت لعضو

وأضافت أن الزيارة تأتي في إطار المحاوالت االحتاللية المكشوفة إلقناع العديد من الدول بنقل سفاراتھا 
  .الى القدس المحتلة

ط الرأي العام العالمي تواصل دولة االحتالل القيام بحمالت تضليل وتزوير للحقائق في أوسا: وتابعت
والمسؤولين الدوليين، من أجل تبييض انتھاكاتھا الجسيمة للقانون الدولي وجرائمھا بحق أبناء شعبنا 

  .وأرضه وممتلكاته ومقدساته

وأكدت أن ھؤالء السفراء ودولھم يعلمون جيداً بأن القدس الشرقية وبلدتھا القديمة ھي أرض فلسطينية 
توطنات غير شرعية وباطلة وغير قانونية وفقا للقانون الدولي وقرارات محتلة، ويدركون أن المس

الشرعية الدولية، وزيارتھم لھا تعتبر انتھاكاً اللتزامات دولھم بالشرعية الدولية وقراراتھا، وخروجاً على 
  .قوانين المنظومة الدولية التي يعملون بھا
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ا، وتأثيراتھا، فإنھا بدأت اتصاالتھا مع وزارات ونوھت إلى أنھا تنظر بخطورة لھذه الزيارة، وتفاصيلھ
خارجية الدول التي يشارك سفراؤھا في ھذه الزيارة، لالستفسار عن مواقفھا من مشاركة سفرائھا، 
ووضعھا في صورة االرتدادات السلبية لمثل ھذه المشاركة االستفزازية وغير القانونية، علماً أن السيد 

من اإللحاحية، وفي أكثر من مناسبة على ضرورة التحرك الجماعي  الرئيس محمود عباس ركز بكثير
والتصدي لمحاوالت اسرائيل الحصول على عضوية مجلس األمن، وأعاد التأكيد على ذلك مرة أخرى 
أمام قمة القدس األخيرة التي عقدت في الظھران، وھو ما يتطلب صحوة ضرورية ومواجھة جدية من 

لردع المحاوالت اإلسرائيلية الرامية الى اختراق الموقف الدولي من القدس  جانب الدول العربية الشقيقة
  .المحتلة

ولفتت إلى أنه من المقرر أن تشمل زيارة ھؤالء السفراء إلى مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس ومواقع 
  .تاريخية وأثرية أخرى، بھدف الترويج لرواية االحتالل التھويدية

  

  قطاع السياحة في القدس عيسى يطالب بإنعاش. د

  17/4/2018 - معا -القدس

طالب الدكتور حنا عيسى، األمين العام للھيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات بإنعاش قطاع 
السياحة في مدينة القدس المحتلة ودعمه، جراء سياسات االحتالل وسلطاته ومخططاته التھويدية ضد 

 .المدينة اصبحت شبه مغلقة ال يدخلھا اال من ارادت له اسرائيل الدخولالمدينة المقدسة، محذرا ان 

عيسى ان استمرار االحتالل من أھم المعيقات التي تواجه نمو القطاع السياحي في القدس . وقال د
واألراضي الفلسطينية عموما؛ فھي تحول دون استغالل الموارد السياحية في القدس، ولذلك فإن زوال 

 .شرط أساسي لربط القطاع السياحي بتنمية اقتصاية مستدامةاالحتالل ھو 

وأضاف عيسى ان القطاع السياحي في القدس مصدر رزق لعدد كبير من التجار المقدسيين، العتماد 
تجارتھم على نوعين من السياحة، سياحة داخلية بحيث يتوافد للمدينة الزوار من جميع القرى والمدن 

دينة كقوى شرائية منعشة لالقتصاد فيھا، وسياحة خارجية بشقھا التاريخي المحيطة، وتعتمد عليھم الم
ألھمية المدينة على مر العصور، والديني وھو األھم كون المدينة تعتبر مھٌد للديانات السماوية الثالث، 

واحتالل المدينة  1967وقد بقي ھذان النوعان من السياحة يثلجان قلب التجار المقدسيين حتى عام 
 .قدسةالم

ً وتاريخياً، تحفل حاراتھا وشوارعھا وازقتھا  ً دينياً وحضاريا وتابع عيسى ان مدينة القدس تعتبر إرثا
باالماكن الدينية من كنائس ومساجد واديرة وتكايا، اضافة للعديد من المقامات والمزارات والمتاحف 

معلًما  682أثريًّا رئيسا، وحوالي  موقًعا 60موقًعا، بما في ذلك  742والمكتبات، حيث يوجد فيھا حوالي 
مبنى  700تراثيا كالقبور والكھوف والقنوات وبرك المياه والمنشآت الصناعية، إضافة إلى ما يربو عن 

تاريخي، جعل منھا قبلة للسياح من شتى بقاع االرض، للوقوف على حضارات تعاقبت، وامم تالحقت 
 .للسكن في ھذه البقعة المقدسة من االرض
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عيسى ان المحتل االسرائيلي الغاشم باحتالله وما اقامه من تجمعات وبؤر استيطانية، وما بناه  وأوضح
من جدران اسمنتية احاطات القدس وكبلتھا، شوه ھدوء المدينة وروعتھا، وحجب جمالھا عن العالم بأسره 

تھا االسالمية، لتكون مدينة حصرية لليھود، حيث يعملون ليل نھار على سرقة تاريخھا العربي وحضار
 .وتزوير حقائقھا ومعالمھا لتصبح القدس كما يتمنون ويحلمون، حاضنة لكنسھم وحدائقھم التلمودية

، 1993وأشار عيسى الى ان عزل االحتالل للمدينة المقدسة عن محيطھا عقب توقيع اتفاقية اوسلو عام 
من %  50را، واضعاف نحو متج 37الذي أجل قضية القدس للمفاوضات األخيرة، تسبب باغالق نحو 

 .قوتھا الشرائية، لتسطر حكاية معاناة القطاع السياحي في مدينة القدس

األن االحتالل يسيطر على جزء مھم من الموارد السياحية في القدس كسور المدينة وقلعة "وأضاف 
نه يرفض منح القدس ومتحف اآلثار الفلسطيني واألنفاق األرضية ومغارة سليمان وقنوات المياه، كما ا

التراخيص إلنشاء أو توسعة الفنادق للمقدسيين وعدم منحھم التسھيالت المالية من البنوك، ثم منح 
 ."األفضلية التنافسية لقطاع السياحة كالقروض طويلة األجل واإلعفاءات الضريبية

في القدس،  كان أدالء السياحة العرب حوالي مائة وخمسين دليل سياحي 1967ونوه عيسى أنه قبل حرب 
اال انه بعد عشرات السنين من االحتالل فقد تراجع العدد بشكل كبير جراء السياسات االسرائيلية ضد 
السياح العرب وما تمارسه عليھم من ضغوطات ومعيقات، يقابلھا دعم أدالء السياحة اليھود لنشر افكارھم 

 .دسةومزاعمھم في عقول السياح عن احقيتھم التاريخية في االرض المق

وأضاف عيسى ان سلطات االحتالل عملت على منح آالف الرخص ألدالء يھود، وحرصت حرصاً 
وبالمقابل فقد حرمت مئات بل آالف األدالء . شديداً على إعدادھم حسب توجھات السلطة اإلسرائيلية

الى العرب الذين تقدموا للحصول على رخصة دليل سياحي دون مبررات مقبولة، ما دفع عشرات منھم 
العمل بدون رخص كأدالء سياحة متجولين، رغم ما لھذا العمل من صعوبات ألن الشركات الرسمية ال 

 .تتعامل معھم وال يحق لھم قيادة مجموعات سياحية سوى بعض األفراد الذين يفدون وحدھم

بل تقليص واوضح ان وزارة السياحة االسرائيلية عملت على زيادة أعداد األدالء السياحيين اليھود مقا
 .دليل سياحي اسرائيلي) 9000(دليل مقابل ) 500(أعداد العرب منھم، الذين وصل عددھم مؤخراً إلى 

وحذر عيسى من مھمة األدالء السياحيين اليھود، مشيرا انھا تقوم على نشر األفكار الصھيونية حول 
ترويج بين السياح بأن التسوق من وضع القدس والبلدة القديمة وتاريخھا وفق الرؤية اإلسرائيلية، إضافة لل

البلدة القديمة بشكل خاص وشرقي القدس بشكل عام في غير صالح السياح ألن األسعار في القدس العربية 
كما يدعون غالية جداً ويطلبون منھم التسوق في غربي القدس، ھذا وعالوة على دورھم في اثارة الفزع 

ة في المساء ألنھا مليئة بقطاع الطرق العرب، وإن البقاء في بين السياح حول خطورة زيارة البلدة القديم
 .غربي القدس أضمن لھم

وتحدث عيسى حول الفنادق ومكاتب السياحة العربية في مدينة القدس المحتلة، موضحا انھا تواجه الكثير 
ً إلى  40من  1967من المشاكل، تمثلت بتناقص عددھا في المدينة منذ عام  لبث أن ، لكنه ما 22فندقا

 .بعد أن تم إعادة فتح عدد منھا 30انتعش بعض الشيء ليرتفع عددھا إلى 
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لكن ما زالت سلطات االحتالل تعمل على توجيه السياح األجانب للفنادق االسرائيلية التي "وقال عيسى 
لدية أقيمت في الشيخ جراح وباب الخليل، كما أنھا أوقفت حركة السياحة المحلية، ھذا إضافة لعدم منح ب

االحتالل تراخيص بناء لفنادق جديدة فخمة، وارتفاع تكلفة تشغيلھا بالتوازي مع ارتفاع الضرائب التي 
 ."تفرضھا بلدية االحتالل وبالتالي يصعب عليھا تمويل ذاتھا

وذكر عيسى ان التراث الثقافي يعتبر أحد ساحات الصراع الكبرى في المدينة المقدسة، حيث تبذل 
جھودا متواصلة إلنتاج رواية تاريخية أحادية جديدة تخدم مشروعھا االستيطاني في  سلطات االحتالل

المدينة، تقوم على نفي التعددية والحقائق الموضوعية المتصلة بالوجود التاريخي الفلسطيني في ھذه 
 .المدينة

ول تاريخ القدس، ونوه عيسى انه جرى توظيف مباشر لعلم اآلثار في إنتاج الرواية الصھيونية المختلقة ح
حيث تسھم المؤسسة األثرية الرسمية وھي سلطة اآلثار والمؤسسات األكاديمية الصھيونية والجمعيات 
االستيطانية في إنتاج ھذه الرواية وتكريسھا والترويج لھا، وتقدمھا للسائح المحلي واألجنبي من خالل 

 .شبكة واسعة من المؤسسات والمكاتب السياحية

شجيع السياحة العربية للقدس النعاش السياحة فيھا من خالل التعامل مع الفنادق والمكاتب وناشد عيسى بت
السياحية العربية، واستثمار رجال االعمال العرب الموالھم في القدس لدعم قطاع السياحة فيھا، من خالل 

نة وتوزيعھا على إعداد برشورات وكتيبات حول القدس ومعالمھا واثارھا تروي الحقائق التاريخية للمدي
السياح، لكشف الرواية الصحيحة للمدينة المقدسة لمواجھة االكاذيب االسرائيلية حول احقيتھم وتاريخھم 

  .في المدينة

  

  االحتالل يعيد اعتقال مقدسي فور اإلفراج عنه

   17/4/2018 - معا -القدس

، فور خروجه من سجن أعادت مخابرات االحتالل اعتقال األسير المحرر عزالدين مصباح أبو صبيح
 .ريمون الصحراوي

وعلمت معا أن مخابرات االحتالل كانت بانتظار الشاب أبو صبيح أمام باب سجن ريمون، وفور خروجه 
 .بعد قضائه كامل محكوميته اعيد اعتقاله وتحويله الى مركز شرطة التحقيق في القدس الغربية

ل القدس، واعتدي عليه بالضرب المبرح واعتقل عز الدين في كمين نصب له في طريق حزما شما
 .وخضع عدة أسابيع لتحقيقات قاسية في زنازين االحتالل، وأدين باالنتماء لشباب المسجد األقصى

واالسير عزالدين ھو نجل الشھيد مصباح والذي تواصل سلطات االحتالل احتجاز جثمانه في الثالجات 
  .ق نار في حي الشيخ جراح بالمدينة، بعد تنفيذه عملية اطال2016منذ شھر تشرين أول 
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  االحتالل يصادر األعالم ورايات الفصائل من العيسوية

  17/4/2018 - معا -القدس

 .صادرت قوات االحتالل ظھر اليوم الثالثاء األعالم الفلسطينية ورايات الفصائل من قرية العيسوية
كالة معا أن قوات االحتالل اقتحمت وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في قرية العيسوية لو

قرية العيسوية وجابت شوارعھا الرئيسية وأحياءھا، ثم شرعت بمصادرة األعالم الفلسطينية ورايات 
 .الفصائل المعلقة في الشوارع، كما قامت بتمزيق صور يافطات ألسرى محررين معلقة على الجدران

شوارع وتستفز السكان من خالل توقيفھم وأضاف أبو الحمص أن قوات االحتالل تتمركز في عدة 
  .وتحرير ھوياتھم

  

  االحتالل يقتحم مخيم شعفاط بالقدس

  17/4/2018 - معا -القدس

 .اقتحمت قوات االحتالل اليوم الثالثاء، مخيم شعفاط لالجئين بمدينة القدس وانتشرت في شوارعه
ط بعد التمركز عند الحاجز العسكري، وأفاد شھود عيان لوكالة معا أن قوات االحتالل اقتحمت مخيم شعفا

التواجد بشكل "ثم داھمت عدة منشآت تجارية وحررت ھويات الشبان، واعتقلت مجموعة منھم بحجة 
 .النھم يحملون ھوية الضفة الغربية" غير قانوني بمدينة القدس

وأوراق وأضاف شھود العيان أن قوات االحتالل أوقفت عدة مركبات وشاحنة وحررت ھويات راكبيھا 
  .المركبة الخاصة

  

  والتربية تكرمان مدارس القدس" قادر"

  17/4/2018 - معا -القدس

كّرمت مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية ومؤسسة أيسبو االيطالية يوم األحد، وبالشراكة مع وزارة التربية 
بعنوان من مديريتي القدس الشريف وضواحي القدس في احتفال مھيب ) مدرسة 30(والتعليم العالي 

صبري . وتحت رعاية وزير التربية والتعليم العالي د" تعزيز حقوق الطلبة ذوي اإلعاقة في التعليم"
  .صيدم وبمشاركة الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي
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ورحب سمير جبريل مدير مديرية تربية القدس الشريف بالحضور، مؤكدا على اھمية العمل على ادماج 
اقة في السياق التربوي وتلبية احتياجاتھم في االندماج في مدارس التربية والتعليم حقوق الطلبة ذوي االع

 .بكفاءة وفاعلية وخاصة في محافظة القدس

عدنان الحسيني، مھنئة المدارس على . كما رحبت سميرة مفرح بالحضور بالنيابة عن محافظ القدس م
الممولين اإليطاليين لما يقدمونه من دعم انجازھا وجھودھا، مثنية على دور مؤسسة قادر والشركاء و
 .للطلبة وللمؤسسات التي تعنى بشؤون األشخاص ذوي االعاقة

وشكرت لنا بندك مدير عام مؤسسة الحضور والمدارس التي شاركت في المسابقة، مؤكدة على أھمية 
ھم واالستراتيجي الذي الشراكة والتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، مشيدة في كلمتھا بالدور الم

تلعبه الوزارة في إطار مساعيھا في دمج الطلبة ذوي االعاقة في التعليم وفي تطبيق سياسة التعليم 
 .الشمولي واالسھام في رفع نسبة الطلبة المتعلمين من فئة الطلبة ذوي االعاقة

عن ايمانھم بأھمية العمل  وبدورھا تحدثت فيرونيكا بيرتوزي ممثلة الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي
على تلبية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، مشيرة إلى انضمام فلسطين إلى اإلتفاقية الدولية لحقوق 

، وضرورة التعاون فيما بين كافة األطراف للعمل على اإللتزام 2014األشخاص ذوي اإلعاقة في العام 
 .باإلتفاقية الدولية

طالية بھذا القطاع وعلى تقدريرھا للدور الذي تقوم به مؤسسة أيسبو كما أكدت على إھتمام الحكومة اإلي
 .2008اإليطالية ومؤسسة قادر للتنمية المجتمعية في ھذا االطار التنموي المستمر منذ العام 

صبري صيدم شكره لمعلمي المدارس . وقدم محمد الحواش بالنيابة عن وزير التربية والتعليم العالي د
يزة في دمج الطلبة ذوي االعاقة في المجتمع وفي التعليم، مؤكدا على ان الطلبة ذوي على جھودھم المتم

االعاقة يستحقون ان يكون لھم حضور ليس فقط على مستوى المدارس بل ايضا على المستوى الرسمي 
 والدولي ألن ذلك يعبر عن تقدم الشعب الفلسطيني، وھو نوع من انواع المقاومة التي تقوم على مخاطبة

المجتمع الدولي بالعلم والتطور وخاصة عندما يقف االشخاص ذوي االعاقة امام العالم ليأخذوا مكانتھم 
  .التي يستحقونھا

الحواش مدراء ومعلمي المدارس على بذل المزيد من الجھد لدمج الطلبة ذوي اإلعاقة، مشيرا . وحث أ
أي معلم يستطيع دمج أي طالب لديه إعاقة أو أن " 2017إلى إعالن وزيرالتربية في المسابقة األولى عام 

، وأنه يجب على المعلمين "ينجح في إرجاعه إلى مقاعد الدراسة بإمكانه الترشح لجائزة التميز واإلبداع
  .اغتنام ھذه الفرصة التي اتاحھا الوزير امام الكادر التعليم

حكومة اإليطالية على دعمھم صبري صيدم لل. ونقل شكر وزارة التربية والتعليم ممثلة بالوزير د
 .المتواصل لفلسطين وموقف الحكومة االيطالية الداعم للقضية الفلسطينية

يذكر ان احتفال مسابقة المدارس يقام في في إطار مذكرة التعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي 
، الممول "الصحة والحمايةمشروع التنمية الشاملة في التعليم و"ومؤسسة قادر للتنمية المجتمعية ضمن 

 .من الحكومة اإليطالية بالشراكة مع مؤسسة إيسبو اإليطالية
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مدرسة في مديرية القدس ومنضواحي القدس، والتي نفذت مبادرات مختلفة  30وشاركت في المسابقة 
 .تدعم حقوق الطلبة ذوي اإلعاقة في التعليم الدامج والشامل

م المدارس المشاركة في المسابقة واإلعالن عن المدارس الفائزة وقد تم تنظيم ھذا الحفل من اجل تكري
، ومدرسة دار الفتاة الالجئة االساسية ومدرسة " ب"الروضة الحديثة المختلطة "من مديرية القدس : وھي

، ومن مديرية ضواحي القدس فازت كل من مدرسة بيت اجزا االساسية المختلطة، "زھرة المدائن
  ."ساسية ومدرسة بنات بيرنباال الثانويةومدرسة بنات حزما اال

  

  السعودية بين صفقة القرن ونزع الوصاية األردنية عن األقصى

  17/4/2018 -الجزيرة

المنعقدة يوم األحد  29خالل كلمته أمام مؤتمر القمة العربية الـ سلمان بن عبد العزيز صّرح الملك
مليون دوالر  150وتبرعه بقيمة  "القدس قمة"عودية، بتسمية القمة بـالس الظھرانالماضي في مدينة

 .األونروا ر لوكالةمليون دوال 50لألوقاف اإلسالمية في القدس، باإلضافة إلى 

عادل   وشدد الملك على مركزية القضية الفلسطينية عند العرب، كما صرح وزير الخارجية السعودي
ماليين  7.5من  الدعم السعودي الشھري للحكومة الفلسطينية ُرفع عقب انتھاء القمة األخيرة بأن  الجبير

 ".األقصى"و" القدس"مليون دوالر إلى صندوق  70تقّدم  المملكة  مليون دوالر، وأن 20إلى 

المتصاص تأثير تصريحات  -كما يبدو- التصريحات السعودية السياسية المالية تأتي ضمن حملة رد فعل 
، وكذلك استمرارا للنزاع السعودي األردني التاريخي فلسطين  ولي العھد السعودي عن حق اليھود في

، ولتبديد األنظار عن موافقة السعودية المسجد األقصى  في موضوع الوصاية الھاشمية على  القديم
  .إسرائيل  لتصفية القضية الفلسطينية وتطبيع العالقات مع" صفقة القرن"ومشاركتھا في الخطة األميركية 

    تصريحات علنية
إنّه  محمد بن سلمان  الشھرية األميركية، قال ولي العھد السعودي" ذي أتالنتيك"خالل مقابلة مع مجلة 

ولم . وبضرورة وجود دولة قوية لليھود في فلسطين" أرضه الخاصة"في  يعترف بحق الشعب اليھودي
يخف ولي العھد السعودي العالقات التي تربط بين السعودية وإسرائيل، وإن كان لم يُفّصلھا لكنه أيضا لم 

 .يخفھا

المدّوية ألول مرة علنا والصادرة عن أعلى ھرم سياسي في المملكة السعودية في حق اليھود  التصريحات
التاريخي والديني في فلسطين، ھي التي دفعت الملك سلمان إلصدار بيان صحفي المتصاص ردود الفعل 

  .الغاضبة من خالل تأكيده على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتھا القدس

والسعودية محل   اإلمارات لم يعد موضوع العالقات واالتصاالت بين إسرائيل ودول الخليج وخاصة
أت تخرج إلى العلن من خالل التسريبات الصحفية والتصريحات المختلفة في المدة األخيرة، بل بد تكھنات

أشار فيھا إلى العالقات اإلستراتيجية التي تربط  وخاصة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياھو، الذي
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إسرائيل مع الدول العربية السنية المعتدلة، وكذلك الدعوات اإلسرائيلية لشخصيات سياسية بضرورة 
  .واإلرھاب اإلسالميإيران ية العالقات مع السعودية في مواجھةتقو

أغلب عناوين الصحف العبرية  وقد تصدرت تصريحات ولي العھد السعودي عن حق اليھود في فلسطين
محمد بن  ويبدو أن ولي العھد السعودي على خطى صديقه. الثاني  بوعد بلفور التي وصفت تصريحاته

يدرك أنه ال يمكن مواجھة التمدد اإليراني في المنطقة إال من خالل التحالف والتعاون مع إسرائيل  زايد
ادة من التكنولوجيا اإلسرائيلية التي تجمعھم معھا اإلستراتيجية المشتركة المعادية عسكريا وأمنيا، واالستف

للوجود اإليراني في المنطقة وعدم قدرة اإلمارات والسعودية وحدھما على مواجھة إيران وحلفائھا في 
مليارات الدوالرات دون تحقيق أي إنجاز  دول الخليج حيث أنفقت  ،اليمنو سوريا المنطقة خاصة في

  .عسكري أو سياسي في مواجھة إيران وحلفائھا

    الوصاية الھامشية
التحركات السعودية األخيرة فيما يتعلق بالوصاية الھاشمية األردنية على   باإلضافة إلى ما سبق ذكره، فإنّ 

عندما بويع الشريف حسين  1924وخصومة قديمة تعود إلى عام  األقصى تأتي بخلفية صراع تاريخي
 .العربية الجزيرة  وصياً على المقدسات اإلسالمية في القدس بعد ھزيمته وطرده من

ويالحظ أن السعودية لديھا نوايا دفينة في نزع الوصاية الھاشمية عن المسجد األقصى لتحقيق مكاسب 
  :قد ظھر ذلك جلياً من خالل التحركات التاليةسياسية في إستراتيجيتھا بتوثيق العالقات مع إسرائيل، و

على إغالق المسجد األقصى أليام عدة خالل شھر ) دون فعل(الموقف السعودي السياسي الصامت : أوال
دين وإعالميين وسياسيين  تموز من العام الماضي، باإلضافة إلى التصريحات العلنية من مشايخ/يوليو

عدم قدسية المسجد األقصى وأن الموت في سبيل األقصى ليس  بحق اليھود في فلسطين، وعن سعوديين
  .شھادة، وعن الدعوة للتطبيع الفوري مع إسرائيل

الكشف عن االتصاالت التي أجراھا ديوان ولي العھد السعودي محمد بن سلمان مع بعض : ثانيا
القدس لمقابلة ولي الشخصيات الدينية اإلسالمية والمسيحية وبعض الشخصيات السياسية الفلسطينية في 

  .العھد السعودي، التي تم إجھاضھا من قبل السلطة الفلسطينية والحكومة األردنية

اعتراض الوفد السعودي وبشدة على رغبة الوفد األردني في التحدث عن تأثير الوصاية الھاشمية : ثالثا
نھاية العام  الرباط لذي عقد فيللمؤتمر البرلماني العربي ا 24األردنية على القدس خالل انعقاد الدورة الـ

  .الماضي

يسرائيل "يفة وكانت صح. ھناك مقترحات ومشاريع تتم لنزع الوصاية الھاشمية من المسجد األقصى  إًذا
اإلسرائيلية قد كشفت خالل الشھر الماضي عن وساطة ومقترحات مصرية لجعل الحرم القدسي " ھيوم

 .الشريف منطقة دولية، وذلك لتسھيل صفقة القرن األميركية

    ضعف أردني
ھذه المشاريع والصفقات ما زالت محل رفض فلسطيني وأردني وخاصة الموقف الفلسطيني الرافض 

اية الھاشمية عن األماكن اإلسالمية والمسيحية في القدس تخوفاً منھا بشأن تصفية قضية لنزع الوص
  .القدس بعد قرار ترمب اعتبار القدس عاصمة لدولة االحتالل
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الموقف األردني والفلسطيني في حالة ضعف وتشتت وھو تابع خاصة وأن الحكومة اليمينية اإلسرائيلية 
ى شكلية وتعمل حاليا على تقليص صالحيات األوقاف اإلسالمية في جعلت الوصاية على المسجد األقص

  .القدس

عودية في المنطقة بسبب أن السعودية من أكبر رسميا ال يستطيع مواجھة السياسة الس األردن وبالتالي
األقصى وتنازلت  فھي ال تملك صالحيات على المسجد السلطة الفلسطينية أما. المستثمرين في األردن

، لذلك اإلغراءات المالية الكبيرة في ظل االنقسام والتغول اإلسرائيلي 2013عنه للملك عبد هللا عام 
والھيمنة األميركية كفيلة بقبول الدور السعودي الذي ينظر إستراتيجيا إليران على أنھا خطر أكبر على 

  .العرب من إسرائيل

تحركات وتغيرات   خاصة لولي العھد محمد بن سلمان تأتي في سياقأخيرا التحركات السياسية السعودية 
صفقة "سياسية في المنطقة تقودھا اإلدارة األميركية برئاسة ترمب ضمن إستراتيجية شاملة تحت مسمى 

، التي تھدف إلى إحداث تحوالت كبيرة في المنطقة من خالل تطبيع العالقات بين إسرائيل ودول "القرن
المجاالت العسكرية واالقتصادية واألمنية والدبلوماسية، وثانيا محاصرة التمدد اإليراني الخليج في كافة 

العسكري في المنطقة ومحاربة اإلرھاب اإلسالمي، وأخيرا القفز عن المسألة الفلسطينية من خالل 
وعدم إيجاد حلول في المرحلة القادمة وترتيب موضوع المقدسات في القدس باعتبارھا تقع  الصراع  إدارة

  .ضمن عاصمة إسرائيل األبدية

  

  يوميات األسر بشھادات مقدسيات محررات

 17/4/2018 -القدس- ھبة أصالن -الجزيرة

، ويندرج أسيرة مقدسية يقبعن اليوم في سجون االحتالل 22بأن  األسير الفلسطيني  ائيات ناديتفيد إحص
ألف حالة اعتقال نفذھا االحتالل في  15حاليا في سجون االحتالل، و أسيرة فلسطينية 62ھذا العدد ضمن 

 .1967صفوف النساء الفلسطينيات منذ عام 

وتعايش األسيرات داخل المعتقالت ظروفا قاسية تُنتھك فيھا حقوقھن بشكل صارخ، وبعض ھذه 
ت ھذه االنتھاكات بالصمود مظاھرھا في المناسبات الدينية واالجتماعية، وتقابل األسيرا  االنتھاكات تتجلى

  .واإلصرار على عدم االنكسار

لمسلمين ومنھم األسيرات الكريم من مكانة في نفوس ا رمضان ال تكترث سلطات االحتالل لما لشھر
" الشارون"داخل المعتقالت، وتروي األسيرة المحررة دالل أبو الھوى كيف تقدمت األسيرات في معتقل 

  .بطلب لتناول وجبة اإلفطار في ساحة المعتقل

    ممارسات مذلة
لكن ھذه إال أيام الجمع والسبت،  وحصلت األسيرات على موافقة جزئية، تسمح لھن بذلك كل أيام األسبوع

الفسحة لم تدم طويال، فقد عوقبن الحقا بمنع أطفالھن من زيارتھن، وسحب المياه المعدينة من الزنازين 
 .بسبب اعتراضھن على الممارسات المذلة من قبل إدارة السجون
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وتروي األسيرة المحررة كيف اضطرت للشرب من مياه الصنبور المليئة بمادة الكلور، ولحق ھذا 
  .درة كل الطعام الموجود لديھناالنتھاك مصا

قبل دخول قوة القمع قمنا بتخبئة عدد من حبات البطاطا المسلوقة، وعند خروجھا ومع "وتقول 
، أطعمناھا لألسيرات الكبيرات بالسن والجريحات، أما البقية فبقين صائمات ليومين المغرب حلول
   ".متتالين

لمدة   حررت دالل من األسر بعد قضائھا عاما كامال، لكن تحررھا كان مشروطا باإلبعاد عن مدينة القدس
  .ثالث سنوات، وھو شرط شتت عائلتھا وفّرقھا

    بال طفل
رت دالل على ترك طفلھا حمزة وعمره عشرة أشھر، وعندما تحررت لم يتقبلھا وظنّھا عند اعتقالھا، أجب

 .سيدة غريبة، فاالحتالل لم يسمح له بالزيارة إال مرة واحدة

وتتشابه قصة دالل وحمزة مع قصة األسيرة منال دعنا، التي اعتقلت وھي حامل بحجة طعن جندي، 
لتھا المحكمة وقتا حتى وضعت حملھا، وذلك بناء على طلب شھرا، وقد أمھ 15وحكم عليھا بالسجن لمدة 

  .من محاميھا

، وتستذكر كيف كانت أجواء االحتفال بيوم األم، وما "الدامون"و" الشارون"تنقلت دالل ما بين معتقلي 
يتخلله من تحضير للھدايا مثل األساور واألقراط المصنوعة من الخرز، وأحيانا تھدي األمھات األسيرات 

  ".الشيبس"دھن أكياسا من الحلويات وأوال

ويا لحظ دالل وزميالتھا األسيرات إذا اضطررن مرة لزيارة عيادة السجن لوعكة صحية ما، حيث 
  .الورود مزروعة على جنبات الطريق، وكذلك األمر عندما كن يخرجن للمحاكم

ين اليھود، ھناك ورود قسم المعتقلين المدني نعم كنا محظوظات، فعيادة السجن تقع قرب"تقول دالل 
  ".تحت مالبسي  مزروعة، وفي طريق العودة أسترق أي لحظة ألقطف وردة، أخبئھا

، وفي لينا الجربوني ونجحت دالل مرتين في قطف الورود، في المرة األولى أعطتھا لألسيرة المحررة
  .الثانية لألسيرة إسراء جعابيص

  مشغوالت
أما األسيرة المحررة شيرين العيساوي فتروي كيف تّدخر األسيرات ما تدخله لھن منظمة الصليب األحمر 

لھدايا الرمزية ويقدمنھا ألمھاتھن في الدولي على مدار العام من أقمشة وأدوات خياطة ليصنعن بأيديھن ا
 .آذار/زيارة شھر مارس

وتستذكر العيساوي، التي تحررت من األسر بعد قضاء نحو أربع سنوات، كيف أنھا سھرت عشية عيد 
لم "يوم األم،  األم ولم تسمح للنوم أن يغلبھا لتنجز لوالدتھا وسادة مطرزة، ألن موعد الزيارة صادف في

  ".الفرحة، وكنت أسابق الوقت إلنجازھاتسعني الدنيا من 
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األسيرات األمھات لھن   وحدھن من يحصلن على ھذه الھدايا، فحتى أمھات األسيرات في الخارج لسن
تقول " كنا نشكل الورود من أوراق الصحف أو من أي قماش متوفر ونھديھا إياھن"نصيب منھا، 

  .العيساوي

  

  ةأسيراً مقدسياً في السجون اإلسرائيلي 570

  17/4/2018 -الجزيرة

تعتقلھم سلطات  أسير 6500من بين نحو  القدس أسيرا من مدينة 570يقبع في السجون اإلسرائيلية 
 .اإلسرائيلي في سجونھا االحتالل

ن بأن من بي يوم األسير الفلسطيني  وأفادت معطيات نشرتھا لجنة أھالي األسرى المقدسيين اليوم بمناسبة
 .أطفال مودعين داخل مراكز األحداث 8منھم  طفال 74المعتقلين 

  .سيدة، خمس أسيرات منھن جريحات 22وذكرت أن من بين األسرى 

ويطلق عليه   أقدم أسرى القدس 1986تشرين األول /أكتوبر 20يعد األسير سمير أبو نعمة المعتقل منذ و
  .اماع 32، إذ مضى على اعتقاله "عميد األسرى المقدسيين"

مرة إضافة إلى  35أما أعلى أسرى القدس حكما فھو األسير وائل قاسم ويقضي حكما بالسجن المؤبد 
  .عاما 16ومضى على اعتقاله  عاما،  50

أحمد   عاما، يليه 11ويعد الطفل محمد تيسر طه صاحب أعلى حكم بين األطفال ووھو محكوم بالسجن 
  .شھرا 11سنوات و 10المحكوم بالسجن مناصرة

  .عاما 16وتعد األسيرة شروق دويات صاحبة أعلى حكم بين األسيرات وھي محكومة بالسجن 

أصغر أسير مقدسي ومضى على اعتقاله عامان، في حين أن  بأنه) عاما 14(ويسَجل الشبل محمد حوشية 
  .وتقضي حكما بالسجن لمدة ست سنوات )عاما 18(أصغر أسيرة ھي منار شويكي 

  .عاما 20مضى على اعتقالھم أكثر من  أسيرا 13أسيرا مقدسيا حكما بالسجن مدى الحياة، و 53يقضي و

أسرى أعيد اختطافھم من محرري صفقة وفاء األحرار  7، واالعتقال اإلداري  من بين األسرى رھن 5و
  .وأعيدت لھم األحكام السابقة

ھو األسير أيمن الكرد،  الرملة  فى سجنمن بين األسرى أيضا أسير مقدسي جريح يقبع في مستش
ى مقدسيين أسر 8يواصل االحتالل منذ عامين عزل األسير عبد هللا المغربي، كما سحب ھويات   حين في

  .يقبعون داخل السجون ويقضون أحكاما عالية من السجن
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ومن بين األسرى المحررين أربعة مبعدين عن القدس بعد أن سحبت ھوياتھم بقرار من وزير داخلية 
االحتالل وھم النواب محمد أبو طير، وأحمد عطون، ومحمد طوطح، ووزير القدس السابق خالد أبو 

  .عرفة

البلدة ألسرى إن االعتقاالت تركزت في بلدة العيسوية ومخيم شعفاط وبلدة سلوان ووتقول لجنة أھالي ا
  .ق واالستجواب، مؤكدة خضوع جميع المعتقلين للتحقيالقديمة

  

  مستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى

   PNN- 18/4/2017 -القدس المحتلة

جدد عشرات المستوطنين، اليوم األربعاء، اقتحامھم باحات المسجد االقصى المبارك من جھة باب 
 .المغاربة

ذي تم على شكل وقالت مصادر مقدسية إن قوات االحتالل ووحداته الخاصة أّمنت اقتحام المستوطنين ال
 .مجموعات للمسجد المبارك صباح اليوم

وأشارت الى أن االحتالل يشدد من اجراءاته األمنية على بوابات المسجد وداخل باحاته ويتخذ اجراءات 
 .أمنية بحق المصلين، لتأمين االقتحامات اليومية المتكررة

  

  مقدسية تنتظر حرية ابنھا منذ عقد ونصف.. يسرى عودة

 17/4/2018 -القدس- سيل جنديأ-الجزيرة

منذ أسري دارت األرض حول الشمس ست عشرة دورة، فإذا سألتموھا قالت لكم ليس من اسم لھذا "
الزمن القصير الذي ال يرى إال بالمجھر، وإذا سألتموني أجبتكم أنھا ستة عشر عاما من عمري مرت وأنا 

كي ال تتسرب من بين أصابعي كحبات  ملتصق بساعة يدي محاوال السيطرة على كل ثانية من حياتي
 ."الرمل، فأجد بتلك الساعة خيط الحياة مع الكون الواسع وزمنه الحقيقي

آب من العام الماضي بمناسبة /ھذه كلمات خطھا األسير المقدسي بالل عودة في الثامن من أغسطس
 .، بينما كان عائدا من عمله الذي استمر طوال الليل2001عام  القدس ذكرى اعتقاله من بلدة شعفاط شمال

ساعة يدي تدور دون توقف لتعلن بوقت ما عودة الزمن ألصله وطبيعته، لزمن الوطن بھوائه : "وتابع
رابه وعشقي لرائحته التي ال تفارق ذاكرتي، ستبقى ساعة الوقت على معصمي لتكون بوصلتي، وذلك وت

 ."الخيط الذي يربطني بالوطن الحقيقي لتنتھي فترة من العمر ال عالقة لھا بالوقت بل بالوطن
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تضامنية  ، ويطلقون فعالياتنيسان من كل عام يوم األسير الفلسطيني/أبريل 17يحيي الفلسطينيون في و
 .معھم

   أسر ومثابرة
والدة األسير بالل التي تواظب على ) عاما 68(في منزل عائلته بالتلة الفرنسية، استقبلتنا يسرى عودة 

زيارة ابنھا منذ أكثر من عقد ونصف، وبغرفة الضيوف بدأت تشير بيديھا إلى كل قطعة تربطھا بابنھا 
لمحررين بجلبه لي بمناسبة يوم األم، وتلك الباقة ھذا األصيص من بالل أوصى أصدقاءه ا: "األسير

 ."وصلتني منه مؤخرا وبدأت ورودھا تذبل، لكنني لن أستغني عنھا سأجففھا وأحتفظ بھا

كانت في بداية الحديث ھادئة وإجاباتھا قصيرة ومتقطعة، لكنھا تحمست عندما بدأت الحديث عن تفاصيل 
إلكمال دراساته العليا في السجون، حيث اعتقلته قوات االحتالل اللقاءات الشحيحة مع ابنھا، وعن مثابرته 

 .بعد أسبوعين من إنھاء دراسته بجامعة بيت لحم في تخصص الخدمة االجتماعية

نصبوا لبالل كمينا واعتقلوه من شعفاط، واقتحمت "، وقالت 2001عادت األم بذاكرتھا إلى عام 
قضى في التحقيق مدة شھر ونصف، وفي أول لقاء لنا .. الهالمخابرات منزلنا وعاثت فيه فسادا بعيد اعتق

 ."عاما 18معه في المحكمة بدا ھزيال لكن معنوياته عالية، نطقت عليه الحكم قاضية ظالمة بالسجن 

تصف األم الحكم بالجائر وتقول إن تھمة ابنھا أنه فلسطيني يدافع عن وطنه، مشيرة إلى أن ھذه ھي 
 .بالل الذي قضى عاما في السجون عندما كان في السابعة عشرة من عمرهتجربة االعتقال الثانية ل

   اعتقاالت متكررة
بالل ليس وحيدا في األسر، بل خاض غمار تجربة االعتقال والتحقيق عدة مرات، وعما صنعت منھا ھذه 

له ثمن باھظ، ويجب أن نضحي  فلسطين جعلتني امرأة قوية وأعرف أن تحرير"التجارب قالت أمه 
 ."ال شيء أغلى من االبن إال الوطن، وأنا أقدم أبنائي للوطن فقط.. جميعا ألنھا تستحق

ونفحة وھشارون وجلبوع ومجدو والنقب، سجون تنقل فيھا األسير بالل  بئر السبعوعسقالن و الرملة
 .عاما 41عاما وسيتحرر صيف العام القادم وھو ابن  22حتى اآلن، ودخلھا وھو يبلغ من العمر  عودة

يارة برد الشتاء القارس وحرارة الصيف الشديدة لم يثنيا المقدسية يسرى يوما عن التوجه إلى السجون لز
نستيقظ أنا ووالده في تمام الرابعة فجرا وننطلق الساعة : "ابنھا، وھنا أوجزت ألم الزيارة ببضع كلمات

ساعة، نقضيھا في الطريق  14الخامسة باتجاه سجن النقب حيث يقبع حاليا، وتستغرق الزيارة نحو 
 ."ونتكلم معه عبر الھاتف دقيقة من خلف الزجاج 45والتفتيش االستفزازي واالنتظار لنرى ابننا لمدة 

ورغم لھفتھا في يوم الزيارة لرؤية ابنھا، فإنھا لم تتنازل يوما لشرطية احتاللية حاولت استفزازھا 
لن أزور ابني يوما على حساب "بالتفتيش المھين، وقالت للسجانين بصوت مرتفع في أحد الزيارات 

 ."أنا وبالل نرفض ذلك.. كرامتي

   ھتافات الحرية
ا في الزيارات ومثابرتھا في المشاركة بكافة االعتصامات الخاصة باألسرى داخل المدينة المحتلة صالبتھ

أكتب إلى أكثر الناس عطاء "كتب لھا ذات يوم . وخارجھا، كان لھا دور في تعزيز إرادة ابنھا وصبره



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
{Û¿ßÚ<†{è†vjÖ]<í

í{{éßéŞŠ×ËÖ]< <
í{{éßéŞŠ×ËÖ]<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö]< <

<<Ýç×{ÃÖ]æ<<í{Ê^ÏnÖ]æ<í{ée†{{j×Ö       

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation 

Organization 
 Palestinian National Commission  

For   
Education, Culture & Science 

  

    174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
    PNCECS@Palnet.com: ، البريد اإللكتروني 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
 

صليب األحمر ألمي التي تعبت قدماھا من الوقوف أمام مقرات ال.. وصبرا، ألمي المناضلة الجميلة
 ."ال لكل االنتھاكات التي نتعرض لھا خلف القيد: الدولي لترفع صوتھا عاليا وتقول

طال حديثھا للجزيرة نت عن ابنھا وتخلل ذلك دخول زوجھا المسن وخروجه مرارا من الغرفة، وھو 
محمد  يصحح بعض التواريخ واألحداث التي ازدحمت في ذاكرة زوجته، وعندما جاء دوره للحديث قال

إن االحتالل سرق فرحته بابنه األصغر المدلل الذي تزوج أشقاؤه الثالثة وھو يقبع خلف ) عاما 80(عودة 
 .حفيدا، لم يعرف بالل أيا منھم بسبب منعھم من زيارته 14ورزق محمد وزوجته   وقد. القضبان

 24حلمي أن يكون بالل في حضني خالل : ، قال المسن عودةيوم األسير الفلسطيني عن أمنيته فيو
لم أعلق آمالي يوما على صفقة تبادل لألسرى، وأنا على يقين أنه في حال ُخيِّر بالل بين أن  ..ساعة

  ."ھكذا يتكاتف أسرانا خلف القضبان.. أو أسير آخر محكوم بالمؤبد فسيفضل اآلخر على نفسه يتحرر ھو

  

  "رمضان"األوقاف تبدأ استعداداتھا الستقبال مئات آالف المواطنين في األقصى خالل 

  17/4/2018 -موقع مدينة القدس

بالتحضيرات  المبارك، المسجد األقصى شرعت طواقم تابعة لدائرة األوقاف االسالمية، عبر لجنة إعمار
 .المبكرة لشھر رمضان المبارك

وساحات المسجد الواسعة،  وبدأت ھذه الطواقم بالتمھيد لنصب العرائش والمظالت الضخمة في باحات
 .لتوفير األجواء المناسبة للمصلين الوافدين الى المسجد خالل شھر رمضان المبارك

ومن  48داخل الفلسطيني المحتل عام مئات اآلالف من المصلين من القدس وال األقصى ويتوقع أن يؤمّ 
جنسيات أجنبية، في حين تواصل سلطات االحتالل منع أبناء الشعب الفلسطيني من محافظات الضفة 

  .وغزة من الوصول الى القدس ومقدساتھا

  

 شمال القدس لتوسيع حاجز عسكري" شھداء قلنديا"االحتالل يھدم حديقة 

  17/4/2018 -موقع مدينة القدس

الواقعة في حي المطار " شھداء قلنديا"ات تابعة لبلدية االحتالل في القدس، اليوم الثالثاء، حديقة ھدمت آلي
 .شمالي مدينة القدس المحتلة

وأفاد الناطق اإلعالمي باسم بلمجلس محلي كفر عقب، رائد حمدان، أن بلدية االحتالل نفذت 
ليوم، ومساحتھا نحو دونمين، علما أنھا نفذت خالل الفترة األخيرة، عمليات األطفاال لحديقة ھدم عملية
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العسكري الذي يربط القدس " قلنديا"عنصري لشّق طريق يتبع لحاجز ھدم قرب جدار الضم والتوسع ال
  .رام هللا بمدينة

  

  

 ***انتھت النشرة *** 

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  

  

  

 


