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رسالة القدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم
 مجتمعون :اعتماد القدس عاصمة التراث العربي لعام  2019أحد أشكال
المواجھة الفكرية والمعنوية.
" اإلعالم" ترفض قرار إدارة "فيسبوك" اعتبار مستوطني محيط القدس جزءاً
من سكان المدينة.
 السفير الكركي :منظمة التعاون اإلسالمي اعتمدت مشروع قرار حول فلسطين
والقدس.
 صحفيون يطلعون على الواقع البيئي في منطقة شمال القدس.
 ادعيس :القدس يجب أن تظل مدينة للسالم والمحبة واألخوة.
 اعتقال  8مقدسيين بحجة عدم منع عملية.
 اإلفراج عن مدير نادي األسير بالقدس بشرط منع دخول الضفة.
 15 مستوطنا ً يقتحمون باحات المسجد األقصى بحماية من قوات االحتالل.
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 عائلة "قنيبي" بالقدس ضحية جديدة لالستيطان.
 االحتالل يدرس سحب إقامة  12مقدسيا ً.
 إصابة سائق مقدسي إثر اعتداء مستوطنين عليه.
 االحتالل يعتقل مسنة غزية قرب األقصى.
 40 شھيداً منذ اعتراف ترمب بالقدس عاصمة لالحتالل.
 االحتالل يجبر مواطنا ً على ھدم منزله في جبل المكبر بالقدس المحتلة.
 وفد إسباني يزور المسجد األقصى ويطلع على أوضاعه.
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مجتمعون :اعتماد القدس عاصمة التراث العربي لعام  2019أحد أشكال المواجھة الفكرية
والمعنوية
القدس  2018-3-18وفا
أكد مجتمعون في بلدة أبو ديس في محافظة القدس اليوم اإلثنين ،أن قرار األمانة العامة لجامعة الدول
العربية باعتماد القدس عاصمة للتراث العربي لعام 2019م ،ھو أحد أشكال المواجھة الفكرية والمعنوية،
وأحد أشكال المقاومة السلمية التي طالما نادت بھا قيادة شعبنا.
كما أكدوا أھمية ھذا القرار العربي ،وقالوا :إنه يع ﱡد ترسيخا ً للوجود العربي بمسلميه ومسيحييه في المدينة
المقدسة ،وتثبيتا ً للھوية العربية الوطنية والقومية ،باعتبار القدس العاصمة األبدية لدولة فلسطين العربية".
جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع عقد في مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية )ميثاق( في القدس/
أبو ديس ،بشأن اعتماد القدس عاصمة دائمة للتراث العربي بناء على قرار األمانة العامة لجامعة الدول
العربية حضره كل من :وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس ،ووزير السياحة
واآلثار روال معايعة ،ووزير الثقافة إيھاب بسيسو ،ووزير شؤون القدس عدنان الحسيني ،ورئيس جامعة
القدس د .عماد أيو كشك ،وأمين عام المؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بالل النتشة ،وأمين عام اللجنة
الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم مراد السوداني.
واستمع المجتمعون لتقرير عميد مؤسسة إحياء التراث )ميثاق( والوكيل في وزارة األوقاف خليل قراجة
الرفاعي حول مشاركة دولة فلسطين في يوم التراث العربي لھذا العام في جامعة الدول العربية بالقاھرة.
كما تداول المجتمعون بيان األمانة العامة لجامعة الدول العربية وأھميته ،وعبروا عن شكرھم وتقديرھم
لألمانة العامة لجامعة الدول العربية ،خاصة إلدارة القطاع الثقافي ،ولمندوبية دولة فلسطين.
وحيّا المجتمعون الشھداء واألسرى والجرحى ،والمقدسيين المرابطين في القدس وحولھا ،وك ﱠل أبناء
الشعب العربي الفلسطيني ،وقيادتَه الثابتة على الجمر والثوابت وعلى رأسھا فخامة السيد الرئيس محمود
عباس أبو مازن حفظه ﷲ.
وفِي ظل ما تسعى إليه دولة فلسطين من تحقيق للحرية واالستقالل والوحدة الوطنية ،أدان المجتمعون
واستنكروا أشد االستنكار المحاولة البائسة والفاشلة الغتيال رئيس الحكومة ورئيس جھاز المخابرات
العامة في دولة فلسطين التي نفذتھا فئة مارقة تسعى إلى ھدم أركان المجتمع الديمقراطي ،وإلى عرقلة
المصالحة الوطنية ،وإشاعة الفوضى واالضطراب.
وناقش المجتمعون سياسة االحتالل التي تعمل على البطش والتنكيل بالفلسطينيين في مدينة القدس
المحتلة ،العاصمة األبدية لدولة فلسطين ،وعلى تھويد ھويتھا العربية اإلسالمية والمسيحية األصيلة .وقد
أكد المجتمعون حتمية زوال االحتالل وظلمه وعودة المدينة إلى أصحابھا الشرعيين.
وأكدوا في بيان أصدره عقب االجتماع أھمية القرار العربي والتوجه إلى العرب الذين شاركوا وأيدوا
التوصية الفلسطينية.
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أثر في نفوس الشعوب العربية عموماً ،والشعب الفلسطيني
وأوضحوا في بيانھم أنه ألجل جعل القرار َذا ٍ
والمقدسيين خصوصاً ،أوصوا بتشكيل لجنة توجيھية تتولى اإلشراف على تنظيم الفعاليات والنشاطات
الوطنية والعربية ،في إطار ھذا الوصف برئاسة وزير األوقاف والشؤون الدينية ،وتشكيل فريق وطني
من كافة الجھات والمؤسسات األھلية والرسمية وغيرھا من الفعاليات التراثية في القدس وحولھا من كل
أماكن التواجد الفلسطيني؛ للمشاركة في كل األنشطة والفعاليات ذات الصﱢلة برئاسة عميد مؤسسة إحياء
التراث والبحوث اإلسالمية.
كما أوصوا بتكليف مؤسسة إحياء التراث )ميثاق( وبعد التنسيق والتشاور مع اللجنة التوجيھية ،التواصل
مع جامعة الدول العربية والمؤسسات التابعة لھا ،وغيرھا من المؤسسات العربية لتنظيم النشاطات
والفعاليات على المستوى العربي ،وكذلك بإعداد خطة وبرنامج عمل ،وفِي سبيل ذلك تقرر عقد ورشة
عمل لكل أطياف العمل في مجال التراث لتكون انطالقة واسعة.
كما أشاروا في توصياتھم ألھمية رصد موازنة خاصة بذلك ،وباعتماد مؤسسة إحياء التراث ،مركز
العمل والنشاطات ،ومقراً معتمداً لذلك.

"اإلعالم" ترفض قرار إدارة "فيسبوك" اعتبار مستوطني محيط القدس جزءاً من سكان المدينة
القدس عاصمة فلسطين /رام ﷲ  2018-3-19وفا
رفضت وزارة اإلعالم قرار إدارة موقع "فيسبوك" اعتبار مستوطني محيط القدس جز ًءا من سكان
المدينة ،كونه يعد خرقا لقرارات مجلس األمن والجمعية العامة ،بشأن المستوطنات اإلسرائيلية في
األرض الفلسطينية المحتلة عام  ،1967واعتدا ًء على الشرعية الدولية ،وعقبة أمام السالم المتوازن،
وصوال إلى الدولة المستقلة.
وأكدت الوزارة ،في بيان لھا ،مساء اليوم االثنين ،أن القرار يتعارض مع إجماع العالم وأن بناء
المستوطنات يفتقد إلى الشرعية القانونية ،ويضرب بعرض الحائط قرار األمم المتحدة  2334الرافض
ألي تغييرات تطرأ على حدود الرابع من حزيران عام  ،1967بما فيھا القدس.
وذكر القائم بأعمال الوزارة فايز أبو عيطة أن فضاء "فيسبوك" االفتراضي كان مصدرا لتھديد وسائل
اإلعالم الفلسطينية ،ونشطاء اإلعالم االجتماعي ،في وقت أغمضت إدارة الموقع عينيھا عن 445,000
دعوة لممارسة العنف والشتائم والمنشورات العنصريّة ضد أبناء شعبنا ،خالل عام  2017على حسابات
إسرائيلية!
وقال :أثبتت األرقام أن موقع "فيسبوك" نشر  ?82من التحريض العنصري اإلسرائيلي وبمعدل منشور
كل  71ثانية .ولم يقتصر األمر على ازدياد الصفحات والمجموعات اليمينيّة المحرّضة ،مثل "ھتسل" )
ّ
لمغن إسرائيل ّي يمين ّي(" ،ويزأرون من أجل اليمين" ،و"اإلعالم اليسار ّ
ي المتطرف" ،و"استعادة
التابعة
القومية اليھودية" ،و"نكافح من أجل أرض إسرائيل" ،و"أكاذيب اليساريين" ،بل تعدى األمر إلى ارتفاع
في طبيعة وحدة ھذه االنتھاكات ،باإلضافة إلى استخدام المواقع اإلخباريّة اإلسرائيلية للتحريض على
أبناء شعبنا.
Palestine - Ramallah  174,  2421080,2420901
فلسطين  -رام ﷲ 2420901 ،2421080 : ،174 
فاكس  ،2420902البريد اإللكتروني PNCECS@Palnet.com :
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com
PNCECS2011@gmail.com
PNCECS2011@gmail.com
Web site :http://www.pncecs.plo.ps

< <°ŞŠ×Ê<í{{{{Öæ
<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚ
]< <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

وأضاف أبو عيطة :ال تكتفي إدارة "فيسبوك" بخرق القرارات الدولية بشأن عدم قانونية االستيطان
واالحتالل ،ولكنھا تتماھى مع الرواية اإلسرائيلية وتصطف مع دولة االحتالل ،عبر التزامھا بالتدخل
الصارخ وغير المسبوق ،وبالمعايير المزدوجة فيما يتعلق بمعالجة المحتوى الرافض لالحتالل ،وبغض
الطرف عن التحريض والتطرف والعنصرية اإلسرائيلية.
ودعا إدارة "فيسبوك" إلى االلتزام بالقانون الدولي والتوقف عن االنحياز األعمى لالحتالل ،والكف عن
المساھمة في بث التحريض واإلرھاب اإلسرائيلي ،والتراجع عن دعم المستوطنات التي تحظى بمقاطعة
دولية واسعة ،كونھا تخالف القانون الدولي ،وھي بؤرة التطرف واإلرھاب.

السفير الكركي :منظمة التعاون اإلسالمي اعتمدت مشروع قرار حول فلسطين والقدس
جدة  2018-3-19وفا
أعلن سفير فلسطين لدى منظمة التعاون اإلسالمي ماھر الكركي ،أن اجتماع كبار الموظفين في المنظمة
الذي يعقد بمقر المنظمة في جدة ويستمر ثالثة أيام ،اعتمد اليوم االثنين ،مشروع قرار حول فلسطين
والقدس.
وأوضح الكركي في تصريح إلذاعة "صوت فلسطين" الرسمية ظھر اليوم االثنين ،أن مشروع القرار
يتضمن التأكيد على قرارات قمة اسطنبول األخيرة وأبرزھا رفض إعالن الرئيس األميركي بشأن القدس،
كما يتضمن دعم وتأييد مبادرة الرئيس محمود عباس للسالم التي طرحھا أمام مجلس األمن.
وأشار إلى أن ھذا االجتماع يأتي تحضيرا الجتماع مجلس وزراء خارجية الدول اإلسالمية المقرر في
أيار القادم.

صحفيون يطلعون على الواقع البيئي في منطقة شمال القدس
القدس عاصمة فلسطين /رام ﷲ  2018-3-19وفا
نظمت نقابة الصحفيين وسلطة جودة البيئة ،اليوم االثنين ،جولة للصحفيين ضمن فعاليات يوم البيئة
الفلسطيني لالطالع على الوضع البيئي في مناطق كفر عقب وقلنديا والرام.
وقال مدير عام التوعية والتعليم البيئي في سلطة جودة البيئة أيمن أبو ظاھر إن الواقع البيئي الموجود في
ھذه المناطق كارثي ،ويأتي ضمن خطة ممنھجة اسرائيليا تحت عنوان عريض ھو إفراغ القدس من
مواطنيھا لتحقيق حلم القدس الكبرى ،ومنع تطور الحياة الفلسطينية بما يمنع تعزيز صمود المواطنين
والحفاظ على الموارد الطبيعية.
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وأوضح أن بلدة كفر عقب أصبحت مكانا لسكن حوالي  150ألف مقدسي ،ما أحدث ازدحاما مروريا
وضغطا سكانيا وبنية تحتية غير قادرة على تحمل النمو المتسارع وغير المنظم في المنطقة.
وأكد أبو ظاھر أن منطقة الكسارات أصبحت وجھة لدفن النفايات الخطرة التي تأتي من الداخل عبر
شاحنات ،باإلضافة إلى تلوث الھواء الناتج عن الكسارات وحرق النفايات المختلفة بما فيھا إطارات
السيارات.
وبين أبو ظاھر أن ھناك مخاطر تترتب على التخلص من النفايات بشكل غير قانوني كما ھو الحال في
مكب النفايات المغلق في ضاحية األقباط في الرام ،حيث ما تزال األبخرة والروائح تنبعث منه ما أجبر
العديد من سكان المنطقة على تركھا.
بدوره ،أكد مدير مكتب سلطة جودة البيئة في محافظة رام ﷲ والبيرة ثابت يوسف ،أن منطقة شمال
القدس تعاني من مشكالت بيئية مركبة أوصلتھا إلى حالة من اإلنھاك ،فھي تعاني من االكتظاظ السكاني
والمكبات العشوائية التي تستغلھا اسرائيل لدفن نفاياتھا ،باإلضافة إلى التلوث الھوائي الذي يسبب
مشكالت صحية.
ولفت إلى أن أي شخص بإمكانه أن يلمس ھذه المشكالت لدى عبوره من المنطقة ،من خالل المنظر العام
المش ّوه والتلوث في تلك المنطقة.

ادعيس :القدس يجب أن تظل مدينة للسالم والمحبة واألخوة
القدس عاصمة فلسطين /رام ﷲ  2018-3-19وفا
قال وزير األوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس إن مدينة القدس يجب أن تظل مدينة للسالم والمحبة
واألخوة اإلنسانية.
وأضاف ادعيس لدى لقائه المختصة في تحالف الحضارات والحوار الديني في وزارة الخارجية والتعاون
اإلسبانية السفيرة بيلين الفارو ،في مقر مؤسسة احياء التراث والبحوث اإلسالمية "ميثاق" ،اليوم االثنين،
أن اإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية في المدينة المقدسة لم تستھدف المسلمين أو األماكن اإلسالمية المقدسة
فقط ،بل طالت المسيحيين واألماكن المسيحية المقدسة.
وقال :إن حمايتھا والحفاظ عليھا ھو واجب على الجميع كي يتحقق العدل والسالم.
وبين ادعيس أن الفلسطينيين يتطلعون إلى تحقيق السالم العادل على أساس القانون الدولي ويتطلعون
للعيش بحرية وكرامة وأمن ،وأن تحقيق ھذا األمر يتطلب من الدول الصديقة القيام بدور أكبر ،وأكثر
فاعلية بما يضمن تحقيق آمال وتطلعات شعبنا في التحرر واالستقالل.
واستعرض ادعيس دور الوزارة في بناء المجتمع الفلسطيني القوي والمتحضر ،من خالل سياستھا التي
تنتھجھا والمبنية على التسامح واإلخوة واإلنسانية.
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بدورھا ،أكدت الفارو متانة العالقة ما بين الشعبين الفلسطيني واإلسباني ،واالحترام الذي تكنه الحكومة
اإلسبانية للرئيس محمود عباس ووقوفھا مع حقوق الشعب الفلسطيني .وشددت على ضرورة التواصل
واالستمرار في تبادل اآلراء حول الحوار الديني المعتدل البعيد عن التطرف والھادف إلى نشر السالم
والعدل والمحبة.

اعتقال  8مقدسيين بحجة عدم منع عملية
القدس -معا2018/3/19 -
اعتقلت قوات االحتالل ،عصر اليوم االثنين ،ثمانية مقدسيين بحجة عدم منعھم عملية الطعن التي وقعت
في شارع الواد بالبلدة القديمة ،وحولتھم للتحقيق في مركز شرطة "المسكوبية" بالقدس الغربية.
وأوضح تجار شارع الواد لمراسلة وكالة معا أن قوات االحتالل ومخابراته اقتحمت الشارع وعدة مناطق
أخرى قريبة منه بالبلدة القديمة ،ونفذت حملة اعتقاالت طالت ثمانية أشخاص  ،ومن بينھم سيدة مسنة
ومسن.
ولفت التجار أن قوات االحتالل قامت عقب عملية الطعن بإغالق شارع الواد ومحيطه بشكل كامل،
ونصبت الحواجز الحديدية في محيطه ومنعت السير في لعدة ساعات ،وبالقوة أبعدت المواطنين
المتواجدين بالمكان ومعظمھم من التجار أو من سكان المنطقة والذين تواجدوا كعادتھم في المكان.
اإلسرائيلية شنت حملة اعتقاالت بحجة "عدم منع
والى ذلك أوضح المحامي محمد محمود أن القوات ٍ
وقوع جريمة ..عملية الطعن أمس" ،حيث اعتقلت السيدة فرحة دعنا  67عاماً ،والمسن زھير دعنا 62
عاما ،والفتى عبد الرحمن صندوقة ،والشبان رامي عبد السالم ،ومحمد البكري ،وعمر عوض.
ووقعت يوم أمس عملية طعن في شارع الواد أدت الى استشھاد الشاب عبد الرحمن بني فضل  28عاما ً
من قرية عقربا قرب نابلس ومقتل الحارس اإلسرائيلي.

اإلفراج عن مدير نادي األسير بالقدس بشرط منع دخول الضفة
القدس -معا2018/3/19 -
قررت قاضي محكمة الصلح اإلسرائيلية ،اليوم االثنين ،اإلفراج عن مدير نادي األسير بالقدس ،بشرط
الحبس المنزلي وعدم دخول مدن الضفة الغربية.
وعلمت وكالة معا أن قاضي محكمة االحتالل قرر االفراج عن ناصر قوس مدير نادي األسير بالقدس،
بشرط الحبس المنزلي لمدة  5أيام وعدم دخول الضفة الغربية لمدة  30يوما ً.
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واعتقلت قوات االحتالل قوس نھاية األسبوع الماضي ،عقب استدعائه للتحقيق.

 15مستوطنا ً يقتحمون باحات المسجد األقصى بحماية من قوات االحتالل
رام ﷲ  -دنيا الوطن2018/3/20 -
اقتحم  15مستوطناً ،باحات المسجد األقصى المبارك منذ ساعات صباح اليوم الثالثاء ،بحماية مشددة من
قوات االحتالل.
جاء اقتحام المستوطنين لباحات المسجد األقصى ،من جھة باب المغاربة.

عائلة "قنيبي" بالقدس ضحية جديدة لالستيطان
الجزيرة -ھبة أصالن -القدس2018/3/19 -
ال تعي الطفلة بيان قنيبي ذات السنوات التسع ماذا يعني أمر اإلخالء الذي تسلمه والدھا ،فھي ببراءتھا
منشغلة في َع ّد األشكال الھندسية على قوقعة السلحفاة التي أھداھا إياھا أخوھا األكبر.
يسابق المواطن المقدسي راتب قنيبي الوقت بعد أن انتھت المدة التي حددتھا دائرة اإلجراء اإلسرائيلية،
إلخالء منزله الواقع بمنطقة أم ھارون في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة ،لصالح المستوطنين.
ويصف المواطن قنيبي قرار اإلخالء بالمفاجئ ،فالعائلة لم تتسلم أي قرارات في السابق ،وتستغرب ادعاء
دائرة اإلجراء بأن القرار صادر منذ عام  ،1998ولن تكون ھناك أية محاكم إلثبات الملكية.
جدران متصدعة
تتكون عائلة المواطن قنيبي من ثمانية أفراد ،ويعاني ابنه األكبر حمزة ) 19عاما( من شلل األطفال،
ويعيشون جميعا في منزل مكون من غرفتين ال تزيد مساحتھما اإلجمالية عن  50مترا ،جدرانه متصدعة
مليئة بالشقوق.
أما ساحة المنزل الخارجية الصغيرة فمسقوفة بصفائح األلومنيوم ،تحتفظ العائلة فيھا بحاجيتھا ،ويمنع
عليھم الترميم إال بإذن من المستوطن الذي انتقلت إليه الملكية بعد تحريرھا له من قبل حارس أمالك
الغائبين.
وتستھدف الجمعيات االستيطانية حي الشيخ جراح لموقعه اإلستراتيجي وسط القدس ،ويزرعه االحتالل
بالبؤر االستيطانية لقربه من البلدة القديمة ولمنع تقسيمھا مستقبال.
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الزائر لمنطقة أم ھارون القريبة من الشارع الرئيسي لحي الشيخ جراح يرى كيف أن منازلھا األربعين
قديمة ومتراصة ،مبنية على  7دونمات ھي وقف لعائلتي السعدي والمعو ،حسب مدير دائرة الخرائط
ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي.
ووفقا للتفكجي ،فإن األرض المعروفة بـ"الكوبانية" بما عليھا من منازل قد سجلت إبان الحكم األردني في
طابوإسرائيل ،أي تحت سيطرة حارس أمالك الغائبين ،وفي حينھا وقعت العائالت عقود إيجار مع
الحارس الذي بدوره وعدھم بالبقاء في المنازل وعدم إخراجھم منھا.
رئيس لجنة أھالي الحي ھاشم بدر يؤكد أن خطر اإلخالء يتھدد جميع سكان الكوبانية ،خاصة بعد نجاح
سلطات االحتالل وعبر حارس أمالك الغائبين بإلغاء الحماية التي يتمتعون بھا منذ الحكم األردني للمدينة.
يقول بدر "نجحوا بإلغاء الحماية عن بعض العائالت ،يرسلون مندوبا عن القيم العام ،يوقع األھالي على
أوراق كتبت باللغة العبرية ويقنعھم بأنھا أوراق تجديد العقد وغيرھا من حجج التحايل ،والناس ھنا بسطاء
ويجھلون القانون ،وھذه من أكبر المشاكل عموما".
ويتھم رئيس لجنة الحي القيّم العام التابع لالحتالل بالتواطؤ مع المستوطنين ،ذلك بعد أن تسلمت العائالت
أوامر إخالء استدعت توجھھم إلى القضاء "القيّم العام مسؤول عن عدد من المنازل ،في حين حرر ملكية
منازل لصالح المستوطنين الذين أصبحوا يستلمون اإليجارات من السكان مباشرة".
مشاريع استيطانية
ويسعى االحتالل وفق الباحث في شؤون االستيطان أحمد صب لبن لتنفيذ ثمانية مشاريع استيطان في
الجزء الغربي من الحي ،أما الجزء الشرقي فھناك مساع من قبل جمعية "نحالت شمعون االستيطانية"
إلقامة  210وحدات استيطانية عليه.
وبيّن أنه سيتم بناء كنيس يھودي في الجزء الشرقي على أراض صادرھا االحتالل بحجة االستخدام العام،
وتشي التجربة بأن الملكية رويدا رويدا ستنتقل وبطريقة أو بأخرى للمستوطنين.
وليس بعيدا عن كوبانية أم ھارون ،يخطط االحتالل إلقامة  660وحدة استيطانية في المنطقة المسماة
"كرم المفتي" الواقعة في الجزء الشرقي أيضا ،باإلضافة إلى  90وحدة استيطانية في أرض فندق المفتي
القريب من الشارع الرئيسي.
وكانت دولة االحتالل قد سنت في العام  ،1950قانون أمالك الغائبين الذي بموجبه يتم االستيالء على
ممتلكات الفلسطينيين من أراض وعقارات.

االحتالل يدرس سحب إقامة  12مقدسيا ً
عرب 2018/3/19 -48
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يدرس وزير الداخلية اإلسرائيلي ،أريه درعي ،سحب إقامة  12مقدسيا ،وذلك بداعي المشاركة في
نشاطات مناھضة لالحتالل ،تعتبرھا سلطات االحتالل "إرھابية".
وجاء أن درعي قد أبلغ ،اليوم اإلثنين 12 ،مقدسيا ،من سكان القدس المحتلة بأنه يدرس مجددا اتخاذ قرار
بشأن سحب إقامتھم الدائمة ،وذلك بموجب صالحيته في البند " 11أ" من تعديل "قانون الدخول إلى
إسرائيل" ،والذي صادق عليه الكنيست مؤخرا.
وعلم أن الحديث يتصل بنواب المجلس التشريعي محمد أبو طير وأحمد عطون ومحمد طوطح وخالد أبو
عرفة ،من قبل حركة حماس ،بداعي أنھم ناشطون مركزين في مؤسسات حركة حماس.
وضمن القائمة محمد أبو كف ووليد أطرش وعبد دويات ،وذلك بداعي تنفيذ عملية قتل عشية رأس السنة
عام  ،2015العملية التي قتل فيھا إليكس لفلوفيتش ،ورشق مركبات إسرائيلية بالحجارة.
وتشمل القائمة أيضا بالل أبو غانم الذي نفذ عملية في حافلة في العام  ،2015في "أرمون ھنتسيف" في
القدس ،وقتل فيھا ثالثة إسرائيليين ،وأصيب آخرون.
كما تشمل القائمة وائل محمود قاسم ووسام سعيد عباس ومحمد إسحاق عودة وعالء الدين محمد عباس،
وذلك بداعي "العضوية في خلية سلوان" ،التي ينسب لھا تنفيذ سلسلة من العمليات ،بينھا عملية مقھى
"مومنت" في القدس ،وجبل المشارف و"غليلوت" بين تل أبيب وھرتسليا ،وعمليات أخرى قتل فيھا
عشرات اإلسرائيليين وأصيب كثيرون.
وادعى درعي ،أنه في ظل تعديل "قانون الدخول إلى إسرائيل" ،فإنه يدرس استخدام صالحياته ،واتخاذ
القرار بشأن سحب إقامة ھؤالء المقدسيين.
ورغم كون القدس محتلة ،إال أن ذلك لم يمنع درعي من القول إن "قتل إسرائيليين ،والمشاركة في
عمليات ضد مواطنين ھو خرق خطير للثقة بين مقيم وبين دولته" ،على حد قوله.

إصابة سائق مقدسي إثر اعتداء مستوطنين عليه
القدس المحتلة2018/3/19 -PNN -
أصيب سائق حافلة مقدسي بجروح طفيفة اليوم ،إثر تعرضه العتداء عنصري من قبل مجموعة من
المستوطنين في القدس.
وبحسب مصادر محلية ،فإن السائق أصيب بجروح طفيفة ونقل للعالج ،ولم يتسن معرفة متى وقع
الحادث تحديدًا.
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االحتالل يعتقل مسنة غزية قرب األقصى
رام ﷲ -وطن لألنباء2018/3/19 -
اعتقلت شرطة االحتالل ظھر اليوم االثنين ،مسنة أثناء تواجدھا قرب المسجد األقصى المبارك.
و نقال عن مصادر مقدسية قولھا إن قوات االحتالل أوقفت المسنة أميرة أبو عيدة من قطاع غزة أثناء
تواجدھا قرب باب الملك فيصل أحد أبواب المسجد األقصى المبارك ،ثم قاموا باعتقالھا ونقلھا إلى أحد
مراكز الشرطة القريبة.
وتأتي عملية االعتقال في ظل إجراءات تعسفية مشددة تنفذھا شرطة االحتالل في محيط المسجد والبلدة
القديمة.

 40شھيداً منذ اعتراف ترمب بالقدس عاصمة لالحتالل
وطن لألنباء2018/3/19 -
بيت دراسة توثيقية صادرة ،اليوم اإلثنين ،احصائية أعدھا مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي
والفلسطيني أنه باستشھاد عبد الرحمن بني فضل من نابلس بعد تنفيذه عملية طعن في القدس ،رفع أعداد
الشھداء الذين ارتقوا منذ اعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب القدس عاصمة لالحتالل اإلسرائيلي ،في
السادس من شھر كانون األول عام  ،2017إلى  40شھيدا ،بينھم ثالثة في مھمة مسلحة ،وأسير وآخر بعد
اعتقاله بساعات.
وتصدرت محافظات قطاع غزة قائمة المحافظات التي قدمت شھداء ،وبلغ عدد شھدائھا  22شھيدا ،بينھم
شھيدان من عناصر المقاومة استشھدا في مھمة مسلحة ،وآخر استشھد متأثرا بإصابته في العدوان
اإلسرائيلي على غزة عام  ،2014وآخر صياد استشھد أثناء مھاجمة بحرية االحتالل لمركب صيده.
وتلي غزة محافظة نابلس ،التي ارتقى فيھا  6شھداء ،أحدھم استشھد داخل سجون االحتالل متأثراً
بإصابته بمرض السرطان واإلھمال الطبي المتعمد ،يليھا جنين التي ارتقى فيھا  3شھداء ،وفي الخليل
ارتقى ثالثة شھداء وفي كل من وأريحا ورام ﷲ حيث ارتقى شھيدان في كل منھا ،ثم قلقيلية والقدس،
سجلت ارتقاء شھيد في كل محافظة.
ووفقا ً للفئة العمرية ،فقد استشھد خالل المواجھات مع االحتالل في الفترة التي تلت اعالن ترمب 11
طفال ،أعمارھم ال تتجاوز الثامنة عشر ،أصغرھم الطفل محمد سامي الدحدوح ) 14عاما( خالل
مواجھات مع االحتالل ،وآخرھم الطفل الصياد إسماعيل أبو ريالة ) 18عاما( والذي ارتقى برصاص
بحرية االحتالل أثناء ممارسة مھنة الصيد مع أقاربه.
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ّ
وھن المسنة حمدة وحش الزبيدات ) 75عاما( في أريحا بعد اقتحام
وارتقت شھيدتان في تلك الفترة،
االحتالل بلدة الزبيدات وإلقاء قنابل الصوت والغاز أمام منزلھا ،والطفلة دالل ديب لولح ) 9أعوام( من
نابلس ،التي منعتھا قوات االحتالل من الوصول الى المستشفى لتلقي العالج.
فيما ارتقى الشھيد األسير حسين حسني عطا ﷲ من نابلس ،بعد إصابته بمرض السرطان وتعرضه
لإلھمال الطبي المتعمد في سجون االحتالل ،كما واستشھد الشاب ياسين السراديح ) 33عاما( من أريحا
عقب اعتقاله بساعات ،حيث أظھرت نتائج التحقيق الطبية أن السراديح تعرض إلطالق نار من مسافة
صفر والضرب المبرح.

االحتالل يجبر مواطنا ً على ھدم منزله في جبل المكبر بالقدس المحتلة
القدس المحتلة -الحياة الجديدة -دياال جويحان2018/3/19 -
أجبرت بلدية االحتالل ،مساء االثنين ،المواطن فيصل محمد موسى جمعة من سكان جبل المكبر على ھدم
منزله بيده بحجة البناء دون ترخيص.
وأوضح المواطن فيصل جمعة ،بأن المنزل تبلغ مساحته  130متر مربع وھو قائم منذ نحو خمسة أشھر،
وسكنه قبل شھر ليأويه مع أسرته وأطفاله األربعة ،الذين يبلغ أكبرھم ست سنوات وأصغرھم عام
ونصف.
وأضاف جمعة لـ"الحياة الجديدة" ،أنه قام ببناء المنزل على أرض عائلته بمنطقة الشياح في جيل المكبر،
نتيجة الرتفاع االجور في مدينة القدس مما زاد المعاناة االسرية نتيجة الوضع االقتصادي العام في مدينة
القدس.
وأكد أنه خالل األشھر الماضية ومع انتھاء بناء المنزل ،سلمه موظفي بلدية االحتالل قراراً بمراجعة
البلدية ،موضحا ً أنھا أجبرته على ھدم المنزل ذاتيا ،تجنبا ً لعدم دفع الغرامة بقيمة  70ألف شيكل في حال
ھدمته البلدية.

وفد إسباني يزور المسجد األقصى ويطلع على أوضاعه
موقع مدينة القدس2018/3/19 -
استقبل مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية وشؤون المسجد األقصى المبارك عطوفة الشيخ عزام الخطيب
في مكتبه االثنين سفيرة وزارة الخارجية االسبانية لشؤون األديان بيلين الفارو ونائب القنصل االسباني
العام خوسيه جارسيا.
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وأطلع الخطيب الوفد على آخر المستجدات داخل المسجد األقصى خاصةً وفي مدينة القدس المحتلة عامةً،
مؤكدًا نبذه للتطرف الديني األعمى الممارس اتجاه المقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس.
ودعا الوفد إلى ضرورة احترام وصاية ورعاية الملك األردني عبد ﷲ الثاني على ھذه المقدسات،
والضغط على "إسرائيل" الحترام مقدسات اآلخر ،وعدم المساس بھا وااللتزام بالوضع التاريخي
والقانوي القائم منذ عشرات بل مئات السنين لھذه المقدسات.
من جھتھا ،قدرت الفارو موقف دائرة األوقاف والمعاناة اليومية التي يعانيھا المسجد األقصى ،مؤكدةً
احترام مملكة إسبانيا للدين اإلسالمي والتزامھا بدعم سبل السالم في المنطقة ،واحترام المقدسات
اإلسالمية والمسيحية في القدس وعدم المساس بھا وارتباطھا التاريخي بالوصاية والرعاية الھاشمية.
وأكدت أھمية التعايش المشترك في ھذه المنطقة من العالم حفا ً
ظا على السلم العالمي.
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