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رس ــالة الـ ـق ـدس

نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 اخلارجية :فشل إسرائيلي يف التأثري على املوقف الدويل واألمريكي من القدس احملتلة.
 وسط إجراءات أمنية يف القدس :ترامب يزور كنيسة القيامة وحائط "الرباق".
 اخلارجية :تصرحيات نتنياهو بشأن القدس إصرار على التمرد والتمسك ابالحتالل.
 االحتالل يبعد شاابا عن القدس  30يوما وحيبسه منزليا لـ 10أايم..
 لليوم الثالث :أضواء استفزازية يطلقها االحتالل يف مساء القدس.
 مشاركة واسعة يف أعمال تطوعية داخل املسجد األقصى ومقابر القدس.
 اخلارجية :مظاهر إسرائيل االحتفالية لن تنجح إبخفاء حقيقة احتالهلا للقدس.
 افتتاح أعمال مؤمتر "القدس بعد  50عاما من االحتالل اإلسرائيلي".
 إصاابت ابالختناق خالل مواجهات عنيفة جنوب األقصى.
عددا من املواطنني.
 االحتالل يشن محلة اعتقاالت يف القدس طالت ا
 االحتالل يعدم طفالا على حاجز عسكري يف القدس حبجة "الطعن".
 اإلفراج عن أسري مقدسي مضرب عن الطعام ومتديد توقيف آخرين.
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شااب.
 االحتالل يعتقل أربعة مقدسيني بينهم  3أطفال ويستدعي ً
يعم القدس وإجراءات االحتالل تشل احلركة فيها.
 اإلضراب التضامين مع األسرى ّ

اخلارجية :فشل إسرائيلي يف التأثري على املوقف الدويل واألمريكي من القدس احملتلة
رام هللا  2017-5-23وفا -قالت وزارة اخلارجية "أن املسؤولني اإلسرائيليني يتعمدون تكرار مواقفهم
املعادية للسالم ،ومرجعياته الدولية عامة ،وتكرار مواقفهم العنصرية بشأن القدس احملتلة خاصة ،يف

حماولة لرتسيخ تلك املواقف وحتويلها اىل حقائق يف وعي املسؤولني الدوليني ،وبشكل خاص املسؤولني

األمريكيني".

وأشارت اخلارجية يف بيان صحفي ،اليوم الثالاثء ،إىل أن هذا ما حاول عمله (رؤوفني ريفلني) رئيس دولة

االحتالل خالل حفل استقبال الرئيس األمريكي دوانلد ترامب يف املطار ،حني قال ان (إسرائيل لن

تتنازل عن القدس الشرقية) ،وهي ذات األسطوانة املشروخة اليت كررها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني

نتنياهو أمس االول ،وابألمس ،وهذا اليوم أيضا خالل املؤمتر الصحفي الذي عقده مع ترامب ،قائالا:
"القدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل" ،ومرحبا برتامب "يف عاصمة الدولة اليهودية".

وأدانت تلك املواقف اإلسرائيلية املعادية للسالم وحل الدولتني ،وأكدت "أن ما يهمنا هنا هو ما يقوله
ويفعله الرئيس األمريكي ،واملسؤولون األمريكيون ،رغم كل ما يسمعونه من كالم ومواقف متطرفة حول
القدس وقضااي احلل النهائي التفاوضية ،خاصة يف مدى التزام املوقف األمريكي ابملوقف الدويل القائم

على اساس القانون الدويل وقرارات األمم املتحدة العديدة ،اليت تؤكد ان القدس الشرقية هي جزء ال

يتجزأ من األرض الفلسطينية احملتلة عام .1967

واتبعت :يتضح لنا من خالل ما مسعناه من الرئيس األمريكي واملسؤولني األمريكيني ،أهنم مل يتأثروا حىت

اآلن بتلك التصرحيات واالدعاءات ،اليت تصدر عن كل مسؤول إسرائيلي يعتقد أنه يف حلبة سباق،

وتنافس مع زمالئه ،إلصدار أكثر التصرحيات واملواقف املتطرفة ادعاء (ابن القدس الشرقية هي عاصمة

إسرائيل األبدية).
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ونوهت إىل أن زايرة ترامب حلائط الرباق بدون مشاركة إسرائيلية رمسية رغم مطالبة نتانياهو مبرافقته،

وزايرته لكنيسة القيامة بدون مرافقة إسرائيلية أيضا ،أكرب أتكيد على إصرار اجلانب األمريكي على

التمسك ابلشرعية الدولية ،واملوقف األمريكي الرمسي ،الذي ال يعرتف بضم اسرائيل للقدس الشرقية،

والذي يؤكد أهنا أرض فلسطينية حمتلة.

أغلق مواطنون ونشطاء ،مساء اليوم ،شارع القدس رام هللا الرئيسي من أمام مدخل خميم قلنداي مشال

املدينة املقدسة ،وذلك يف إطار الفعاليات املُساندة لألسرى يف اضراهبم املفتوح عن الطعام بسجون

االحتالل.

وسط إجراءات أمنية يف القدس :ترامب يزور كنيسة القيامة وحائط "الرباق"
القدس  2017-5-22وفا -زار الرئيس األمريكي دوانلد ترامب اليوم االثنني ،احلائط الغريب

للمسجد األقصى املبارك املعروف ابسم حائط الرباق ،يف القدس القدمية ،وأدى طقوسا تلمودية يف

املكان.

وكان ترامب زار كنيسة القيامة يف القدس القدمية ،وتوجه خمرتقا بعض أحياء البلدة القدمية يف القدس

احملتلة ،إىل ابحة حائط الرباق ووضع قلنسوة تلمودية على رأسه وأدى وزوجته طقوس ا يف املكان.

ويرافق الرئيس األمريكي  750عنصر أمن و 80مركبة لتأمني الزايرة للمدينة املقدسة ،دون أن يشاركه
يف هذه اجلولة أي من قادة إسرائيل.

وحبسب ما نشرت املواقع العربية ،فقد حط رئيس الوالايت املتحدة يف مدينة القدس وكانت حمطته

األوىل مقر رائسة إسرائيل ،واستقبله رئيسها روبني ريفلني ،وعقد معه أول اجتماع من اجلانب
اإلسرائيلي.

اخلارجية :تصرحيات نتنياهو بشأن القدس إصرار على التمرد والتمسك ابالحتالل

رام هللا  2017-5-22وفا -أدانت وزارة اخلارجية ،تصرحيات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو
بشأن القدس ،اليت أدىل هبا ابألمس يف "احتفاالت" إسرائيل ،ملناسبة مرور مخسني عاما على احتالهلا
للقدس الشرقية ،اليت قال فيها "القدس كانت وستظل دائما عاصمة إسرائيل".
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واعتربت اخلارجية يف بيان صحفي اليوم اإلثنني ،أن هذه املواقف اليت يتسابق أكان اليمني احلاكم يف

اسرائيل على إطالقها ،إمعاانا إسرائيليا رمسيا يف إصرارها على التمرد على قرارات الشرعية الدولية

واالستهتار هبا ،ويف التمسك ابالحتالل ومواصلة عمليات هتويد القدس ،وحماولة فصلها عن حميطها

الفلسطيين ،مبا يؤدي اىل تكريس نظام الفصل العنصري "االابرهتايد" يف فلسطني ،مستفيدين من حالة

الالمباالة الدولية حيال هذا االحتالل وإجراءاته.

وقالت اخلارجية إهنا تنظر خبطورة ابلغة ملثل تلك املواقف ،خاصة أهنا أتيت أثناء الزايرة التارخيية اهلامة

اليت يقوم هبا الرئيس األمريكي دوانلد ترامب إىل املنطقة ،مبا تعنيه تلك التصرحيات من عراقيل وعقبات

أمام اجلهد الدويل واألمريكي اهلادف للبدء مبفاوضات حقيقية وجادة بني اجلانبني الفلسطيين

واالسرائيلي ،ومبا متثله أيضا من شروط مسبقة وممارسات أحادية اجلانب.

وأكدت أن القدس الشرقية هي جزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام  ،1967وهي

عاصمة دولة فلسطني األبدية ،وأن مجيع االجراءات االسرائيلية حبق املدينة املقدسة وحميطها غري شرعية

وابطلة وفق ا للقانون الدويل وقرارات الشرعية الدولية واالتفاقيات املوقعة.

وقالت :إن استمرار االحتالل ال يشكل حقا ،وتغيري معامل املدينة املقدسة ال يشكل واقعا ،واستمرار

اخلداع اللفظي ،وإقناع الذات بتصرحيات تلو تصرحيات عن واقع حياولون فرضه عرب مخسني سنة من

االحتالل لن يقنع احدا ،حىت أقرب احللفاء.

وطالبت اخلارجية اجملتمع الدويل إبدانة هذه املواقف والتصرحيات ،ومساءلة إسرائيل عليها ،وحتميل
احلكومة االسرائيلية برائسة بنيامني نتنياهو املسؤولية كاملة عن تداعياهتا وآاثرها السلبية على عملية

السالم برمتها ،وعلى األمن واالستقرار يف املنطقة.

االحتالل يبعد شاابا عن القدس  30يوما وحيبسه منزليا لـ 10أايم
القدس  2017-5-21وفا -أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،ليلة أمس ،قرارا إببعاد الشاب

كفاح دعنا من سكان البلدة القدمية ابلقدس احملتلة عن مدينة القدس ملدة  30يوما ،واحلبس املنزيل ملدة

 10أايم ،ودفع كفالة مالية بقيمة  2000شيقل كشروط لإلفراج عنه.
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وكان الشاب دعنا اعتقل عقب استشهاد مواطن أردين يوم السبت املاضي يف منطقة ابب السلسلة

ابلقدس القدمية ،عقب إطالق شرطة االحتالل النار عليه حبجة الطعن.

لليوم الثالث :أضواء استفزازية يطلقها االحتالل يف مساء القدس
القدس  2017-5-21وفا -واصلت سلطات االحتالل ،الليلة املاضية ،ولليوم الثالث على التوايل،
تنظيم احتفاالت استفزازية بواسطة إضاءات هتويدية استفزازية على سور القدس التارخيي ،ومساء املدينة

املقدسة ،ورسم شعارات حتمل جنمة داود ،وكلمة "أورشليم" ،ورقم ( )50يف إشارة ملرور مخسني عاما
على استكمال احتالل مدينة القدس.

وذكر مراسلنا أن هذه االحتفاالت جتري وسط استعدادات واسعة لتنظيم احتفاالت هي األكرب-حسب

إعالانت االحتالل -ملناسبة مرور  50سنة على ضم الشطر الشرقي من القدس للغريب وإعالن ما
يسمى توحيد القدس.

وسترتكز االحتفاالت يف عدد من األماكن يف القدس ،من بينها حي الشيخ جراح وسط القدس (تلة

الذخرية) ،وأراضي قرية لفتا املهجرة ،ويف مقر برملان االحتالل "الكنيست" ،وعلى أراضي الكنيسة

األرثوذكسية غريب القدس احملتلة.

ولفت مراسلنا اىل أن هذه االحتفاالت تتزامن مع زايرة الرئيس األمريكي لدولة االحتالل ،مشريا اىل

حتليق طائرات مروحية يف مساء القدس ،ووصول طائرات مروحية اىل شارع القدس اخلليل استعدادا
حوهلا االحتالل اىل ثكنة عسكرية
لذلك ،فضالا عن إجراءات أمنية غري مسبوقة يف املدينة املقدسة؛ اليت ّ

تغيب عنها مظاهر احلياة الطبيعية.

مشاركة واسعة يف أعمال تطوعية داخل املسجد األقصى ومقابر القدس
القدس  2017-5-21وفا -شارك العشرات من أبناء القدس ومن أراضي الـ ،48ولليوم الثاين على

التوايل ،يف أعمال تطوعية ابملسجد األقصى املبارك ،ومقربيت اليوسفية والرمحة املالصقتان بسور املسجد

األقصى والقدس القدمية ،استعدادا لشعر رمضان الفضيل.
فلسطين  -رام هللا 2420901 ،2421080 : ،174 
فاكس  ،2420902البريد االلكتروني PNCECS@Palnet.com :
PNCECS2011@gmail.com

Palestine5- Ramallah  174,  2421080,2420901
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com
PNCECS2011@gmail.com
Web site :http://www.pncecs.plo.ps

دولــــة فلسطين
منظمـة التحريـر الفلسطينيــة

State Of Palestine
Palestinian Liberation Organization
Palestinian National Commission
For
Education, Culture & Science

اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة
للتــربيـة والثقافـة والعـلوم

وقال مراسلنا ،ان األعمال مشلت تنظيف ساحات ومرافق املسجد األقصى مبشاركة العاملني يف

األقصى ،وكذلك إزالة األعشاب واألتربة املرتاكمة يف املقربتني التارخييتني.

ويف السياق ،تواصل أوقاف القدس تركيب العرائش الكبرية ،واملظالت الضخمة الواقية من الشمس يف
ابحات املسجد املبارك ،فضالا عن اجرائها مشاورات تنسيقية واسعة مع اللجان العاملة يف املسجد

االقصى خالل شهر رمضان ،خاصة يف أايم اجلّمع وليلة السابع والعشرين منه.

اىل ذلك ،استأنفت عصاابت املستوطنني اليوم اقتحامها للمسجد االقصى من ابب املغاربة حبراسة
مشددة من قوات االحتالل اخلاصة.

ونفذ املستوطنون جوالت استفزازية ومشبوهة يف املسجد تصدى هلا مصلون هبتافات التكبري

االحتجاجية.

اخلارجية :مظاهر إسرائيل االحتفالية لن تنجح إبخفاء حقيقة احتالهلا للقدس
رام هللا  2017-5-21وفا -أكدت وزارة اخلارجية الفلسطينية ،يف بيان اليوم األحد ،أن املظاهر
االحتفالية اليت تقوم هبا إسرائيل ،لن تنجح إبخفاء حقيقة احتالهلا للقدس الشرقية.

وقالت الوزارة :تستعد إسرائيل لإلعالن اليوم ،عن انطالق (االحتفاالت مبناسبة مرور  50عاما على

توحيد القدس) ،حبضور كبار املسؤولني اإلسرائيليني على رأسهم رئيس دولة االحتالل رؤوفني ريفلني
ورئيس وزرائها بنيامني نتنياهو ،وذلك من البلدة القدمية يف القدس احملتلة ،ويتضمن برانمج

(االحتفاالت) الذي نشرته سلطات االحتالل على أوسع نطاق ،واليت تتواصل لعدة أايم ،العديد من

الفعاليات والنشاطات واملسريات االستفزازية اليت تسعى من خالهلا اىل حماولة تكريس احتالهلا للمدينة

املقدسة وضمها ،عرب حشد أوسع مشاركة شعبية إسرائيلية ممكنة فيها وكأهنا بذلك تقطع الشك ابليقني.

وأضافت الوزارة :تتوهم دولة االحتالل ومن خالل العديد من األشكال االحتفالية االستفزازية

والالفتات الضخمة ،بقدرهتا على إخفاء حقيقة احتالهلا للمدينة املقدسة ،وتزوير اترخيها وهويتها العربية

الفلسطينية ،وطمس معاملها وفك ارتباطها اجلغرايف والثقايف والسياسي ابألرض الفلسطينية احملتلة منذ

العام .1967

وأدانت وزارة اخلارجية أبشد العبارات ،عنجهية االحتالل وإصراره على التنكر حلقوق الفلسطينيني يف

عاصمتهم اليت أقرهتا قرارات الشرعية الدولية ،وأكدت أن أي زائر أجنيب للمدينة املقدسة ميكنه وبكل
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بساطة اكتشاف حقيقة احتالل إسرائيل ملدينة القدس ،فلن تستطيع األضواء امللونة واألعالم

اإلسرائيلية واملنشورات الدعائية أن ختلق وعيا مزيفا لدى الزائرين واملسؤولني الدوليني ،فكل زاوية

وجانب يف هذه املدينة ينطق بعروبتها وفلسطينيتها وتعدديتها الدينية السمحة ،خاصة وأن هذا الزائر

سرعان ما يشاهد جدار الفصل العنصري الذي خينق املدينة ،واحلواجز العسكرية اليت حتيط هبا من كل

جانب وتنتشر بكثافة لتفصل أحيائها العربية عن بعضها البعض ،ليكتشف سريع ا حجم التمييز

العنصري يف تعامل سلطات االحتالل مع املدينة املقدسة ،وابلتحديد ما يتعلق حبجم الدمار واخلراب

واإلمهال الذي تعاين منه القدس الشرقية احملتلة.

كما أكدت الوزارة أن سلطات االحتالل فشلت فشال ذريعا يف حماوالهتا وإجراءاهتا ويف ما يسمى ب ـ
(توحيد) القدس ،خاصة وأهنا تضطر يف كل مرة إىل إعادة احتالل املدينة املقدسة ،اترة بشكل

عسكري ،وأخرى بشكل احتفايل ،وهذا يدفع مثنه املواطنون الفلسطينيون عرب القيود املشددة اليت

تفرض على حركتهم احلياتية واالقتصادية ،والتنكيل هبم على احلواجز ومنعهم من الوصول اىل أماكنهم

املقدسة ،ابإلضافة حلمالت االعتقال العشوائية اليت تطال العشرات من أبناء القدس مبن فيهم األطفال

والنساء ،ومحالت سحب اهلوايت واإلبعاد القسري وغريها.

وشددت الوزارة على أن القدس الشرقية احملتلة هي عاصمة دولة فلسطني ،وهي جزء ال يتجزأ من

األرض الفلسطينية احملتلة عام  ،1967وأن مجيع اإلجراءات العسكرية واالستيطانية التهويدية اليت
تتعرض هلا ابطلة وغري شرعية ،وفقا للقانون الدويل واالتفاقيات املوقعة بني اجلانبني اإلسرائيلي

والفلسطيين.

افتتاح أعمال مؤمتر "القدس بعد  50عاما من االحتالل اإلسرائيلي"
القدس  2017-5-21وفا -افتتح رئيس جامعة القدس عماد أبو كشك ،ورئيس جلنة القدس يف

القائمة العربية املشرتكة ،أمحد الطييب ،اليوم األحد ،أعمال املؤمتر الدويل "مدينة القدس بعد مخسني عاما

من االحتالل اإلسرائيلي  -وآفاق مستقبلية" ،يف املدينة املقدسة.
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وحضر افتتاح املؤمتر ،رئيس جملس أمناء جامعة القدس أمحد قريع (أبو العالء) ،إضافة لتواجد مميز

لقناصل وسفراء عدد من الدول الصديقة والشقيقة ،ورجال الدين اإلسالمي واملسيحي ،ورجال األعمال

املقدسيني ،وخنبة من أبرز الشخصيات واملؤسسات املقدسية والفلسطينية ،وخرباء وأكادمييون
متخصصون.

وأكد أبو كشك ،يف كلمته ،أن إحياء ذكرى احتالل القدس أييت لتذكري العامل أن مدينة القدس تعاين منذ
عشرات السنني احتالال جامثا على صدرها ،مشريا إىل أن هذا املؤمتر سيأخذ الشكل األكادميي ليأيت إليه

الباحثون من كل أحناء العامل ،من أجل تعريف املشكالت اليت تواجه هذه املدينة املقدسة على املستوايت

املختلفة ووضع آليات مستقبلية.

ووجه شكره وتقديره للطييب على جهوده االستثنائية وعمله الدؤوب إلجناح املؤمتر وحرصه على الشراكة

مع جامعة القدس يف هذه الذكرى األليمة لشعبنا الفلسطيين وقدسنا احلبيبة ،كما أعرب عن شكره أيضا
للقائمة العربية املشرتكة على جهودها وتفانيها ودورها احملوري يف التحضريات واإلعداد هلذا املؤمتر اهلام،
كشريك أساسي مع جامعة القدس يف تنظيمه وخروجه إىل النور.

وقال أبو كشك إن املؤمتر ينطلق من القدس "لنؤكد على أننا لن ننسى هذه املدينة ،وستبقى القدس

صامدة عربية ومنارة للعامل احلر وحمجا لكل العامل العريب اإلسالمي واملسيحي".

بدوره ،أكد الطييب أن املؤمتر أييت لتسليط الضوء على كل مناحي احلياة للقدس واملقدسيني بعد مخسني

عاما من االحتالل.

وقال إن مشاركة كوكبة من السياسيني واألكادمييني والباحثني ال بد أن ينتج عنها إصدار توصيات على

كافة حماور املؤمتر تصب يف صاحل القدس وأهلها.

وشدد الطييب على أن القدس هي مفتاح السالم العادل والشامل يف الشرق األوسط ،وأهنا تعترب من أهم

املدن يف العامل كوهنا تسكن قلوب ماليني املؤمنني من كافة األداين ،فضال عن مزاايها الدينية والثقافية
والتارخيية ،وأهنا العاصمة ابلنسبة للشعب الفلسطيين واملركز االقتصادي األكثر أمهية ومقر مؤسساهتا

الوطنية ،ومركزا لتقدمي اخلدمات االجتماعية والصحية والتعليمية وكذلك األنشطة الثقافية والسياسية.

من جانبه ،حتد "أبو العالء" عن معاانة أهل فلسطني من سياسة التهجري واهلدم واالعتقال على مدار

الـخمسني عاما من احتالل االرض ،مؤكدا أن املقدسيني ابقون وصامدون رغم كل االنتهاكات املستمرة
حبق املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف مدينة القدس.
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وختلل املؤمتر جلستان ،األوىل بعنوان "القدس بني احتالالت وخطط تغيري معاملها -منذ االنتداب إىل
يومنا" حتد فيها يوسف جبارين ،وسكوت بولينز ،وانردة شلهوب – كفركيان ،أما اجللسة الثانية

فكانت بعنوان "التاريخ الفلسطيين والرواية الفلسطينية بشأن القدس" ،حتد فيها كل من :يوسف

النتشة ،ونظمي اجلعبة.

يذكر أن هذا املؤمتر هو األول من نوعه داخل أسوار املدينة املقدسة؛ وسيستمر ثالثة أايم ،قبل اخلروج
بنتائج حبثية وعلمية تؤسس ملرحلة جديدة يف القدس من حيث العمل والرؤية املستقبلية.

ويهدف إىل استكشاف وتوثيق جوانب وأوضاع معينة يف القدس احملتلة ،بعد  50عاما من االحتالل

اإلسرائيلي ،من خالل تسليط الضوء على قضااي رئيسة ذات أمهية اسرتاتيجية ملستقبل املدينة يف املدى

القريب ،واملتوسط ،والبعيد ،واستكشاف التحدايت والفرص املتعلقة ابالسرتاتيجيات الفلسطينية

للصمود واملقاومة ،وتزويد القيادة الفلسطينية أبوراق سياسات أو توصيات حتدد التهديدات وسبل
مواجهتها.
إصاابت ابالختناق خالل مواجهات عنيفة جنوب األقصى
القدس  2017-5-20وفا -أصيب عشرات املواطنني ،الليلة املاضية ،ابختناقات حادة ،بسبب
اإلطالق العشوائي ،والكثيف للقنابل الصوتية احلارقة ،والغاز السامة املسيلة للدموع ،من قبل قوات

االحتالل اإلسرائيلي ،ابجتاه سكان حي عني اللوزة ،ببلدة سلوان جنوب املسجد األقصى املبارك.

ونقل مراسلنا عن شهود عيان ،أن املنطقة شهدت مواجهات عنيفة بني الشبان وقوات االحتالل ليلة

رد خالهلا الشبان ابحلجارة ،والزجاجات الفارغة ،واملفرقعات
أمس ،وامتدت حىت ساعات متأخرةّ ،

النارية.

ولفت شهود العيان إىل أن املستوطنني املنتشرين يف البؤر االستيطانية يف سلوان ،يتعمدون استفزاز

املواطنني من سكان املنطقة ،برفع أعالم االحتالل ،وتنظيم احتفاالت صاخبة متتد اىل ساعات الفجر،

ملناسبة مرور  50عاما على احتالل ما تبقى من مدينة القدس ،والذي يسمونه بـ"يوم القدس".

وأوضح مراسلنا ،أن العديد من أحياء وبلدات القدس شهدت ليلة أمس ،مواجهات تضامنية مع

األسرى املضربني عن الطعام بسجون االحتالل ،تركزت مبحيط احلاجز العسكري القريب من خميم

قلنداي مشال القدس احملتلة ،والعيسوية ،والرام ،مل يبلغ خالهلا عن اصاابت مباشرة ،أو اعتقاالت.
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عددا من املواطنني
االحتالل يشن محلة اعتقاالت يف القدس طالت ا
اعتقلت قوات االحتالل ،الليلة املاضية ،وفجر اليوم ،ستة مواطنني (على األقل) من أحناء خمتلفة مبدينة

وحولتهم اىل مراكز حتقيق وتوقيف يف املدينة املقدسة.
القدسّ ،

فقد اعتقل االحتالل فجر اليوم الشابني :حممد صالح أبو دهيم ،واسالم أمين عويسات ،من حي جبل

املكرب جنوب شرق القدس احملتلة.

واعتقلت قوات االحتالل ثالثة شبان خالل اقتحامها بلدة سلوان جنوب املسجد األقصى ،الليلة
املاضية هم :حممد زيداين ،ومساح سرحان ،وحممد كايد الرجيب.

يف السياق ،اعتقلت قوات االحتالل ،ليلة أمس ،الشاب سعيد الباسطي ،من مدخل بلدة الرام مشال

القدس احملتلة.

االحتالل يعدم طفالا على حاجز عسكري يف القدس حبجة "الطعن"
أعدمت قوات االحتالل برصاصها احلي ،طفالا فلسطينيا ( 16عاما) ،مساء اليوم االثنني ،عند احلاجز

العسكري املعروف ابسم "الكونتينر" ابلقرب من بلدة أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس احملتلة ،حبجة

حماولته تنفيذ عملية طعن.

وزعمت شرطة االحتالل يف ٍ
بيان هلا :أن فلسطينيا حاول تنفيذ عملية طعن ضد جنود من قوات "حرس
احلدود" يف احلاجز" الكونتينر" ،فأطلق اجلنود النار جتاهه وجرى "حتييده" ،ويف ٍ
وقت الحق أكدت نبأ
استشهاده ،بينما أشارت إىل عدم وقوع إصاابت يف صفوف قوات االحتالل.

يف املقابل ،أكد شهود عيان ملراسلنا يف القدس أن جنود االحتالل أطلقوا النار على الشاب أثناء مروره
عن احلاجز الفاصل بني بيت حلم وقرى شرق القدس ،وشوهد يسقط على األرض ،فيما منعوا طواقم

اهلالل األمحر الفلسطيين من الوصول إليه ،حيث ترك ينزف حىت ارتقى شهيدا.
الصحة ،تبلَّغها ابستشهاد مواطن (مل تعرف هويته بعد) ،عقب إطالق جنود االحتالل
وأكدت وزارة ّ
النار عليه ،عند حاجز الكونتينر ،مشال بيت حلم.

والح اقا ،ذكرت املتحدثة ابسم شرطة االحتالل ،يف بيان صحفي ،أن منفذ عملية الطعن ( 16عاما) من
بيت حلم ،زاعمة أنه تقدم حنو قوات "حرس احلدود" مشهرا سكينا مهروال يف حماولة لطعن أحدهم

وخالل عراك قصري ،أطلق أحد اجلنود النار جتاهه وأصابه "حمي ادا إايه".
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اإلفراج عن أسري مقدسي مضرب عن الطعام ومتديد توقيف آخرين
عاما)
أطلقت إدارة سجن شطة سراح األسري املقدسي املضرب عن الطعام علي عبد حممود زواهرة ( 22ا

من بلدة صور ابهر ،بعد أن أمضى مدة حمكوميته البالغة سبعة أشهر ونصف الشهر.

وأفاد رئيس جلنة أهايل األسرى واملعتقلني املقدسيني أجمد أبو عصب ،أبن األسري علي انضم لإلضراب
املفتوح عن الطعام مع األسرى بتاريخ ( ،)2017-4-17وتعرض للقمع والتنكيل والعزل أكثر من

مرة.

وقد استقبل رئيس اللجنة ،وعضوها عالء احلداد وجمموعة من أهايل أسرى القدس ،األسري زواهرة  ،يف
مستشفى املقاصد لالطمئنان على وضعه الصحي ،واالستفسار منه عن وضع األسرى املضربني عن

الطعام.

وحضرت جمموعة من زوجات وأمهات األسرى إىل املستشفى ،بينما كن حيملن صور األسرى ،لتقدمي

التهاين لزواهرة مبناسبة اإلفراج عنه.

وأوضح أبو عصب أن األسري زواهرة يعاين من آالم يف املعدة والقفص الصدري ،وال يقوى على السري
إال مبساعدة اآلخرين ،وقد أجرى له األطباء الفحوصات الطبية الالزمة ،وقرروا أن يرقد يف املستشفى.
ولفت أبو عصب إىل أن األسري احملرر زواهرة أكد أن وضع األسرى املضربني عن الطعام منذ  35يوما
صعب للغاية ،لكنهم صابرون وصامدون ،وحباجة إىل االلتفاف الشعيب حوهلم حىت يتم تقليص مدة

اإلضراب عن الطعام.

وكان زواهرة قد اعتقل بتاريخ ( ،)2016-7-8ووجهت له النيابة العامة الصهيونية هتمة التحريض

عرب "الفيسبوك" ،وقضى قيد التوقيف مدة  35يوما ،وأفرج عنه بشرط حتويله للحبس املنزيل ملدة ثالثة
شهور ونصف الشهر ،وقد سلم نفسه بتاريخ  2016-12-4من أجل قضاء مدة حمكوميته املذكورة.
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من جهة أخرى ،مددت حمكمة الصلح أمس توقيف مقدسيني حىت اليوم االثنني واألربعاء القادم ،كما

أخلت سبيل الشابني :أمحد حممود ووسيم عبيد من العيسوية بكفالة شخصية.

شااب
االحتالل يعتقل أربعة مقدسيني بينهم  3أطفال ويستدعي ً
اعتقلت قوات االحتالل ،ليلة أمس وفجر اليوم االثنني ،أربعة مواطنني من القدس احملتلة ،بينهم

ثالثة أطفال.

وقال مراسلنا يف القدس ان قوات االحتالل اعتقلت فجر اليوم الشاب جاد هللا الرجيب من حي بطن

اهلوى/احلارة الوسطى يف بلدة سلوان جنوب املسجد األقصى املبارك.

وكان االحتالل اعتقل ليلة أمس الطفلني املقدسيّـ نني :فايز برقان ،ويوسف أبو جنمة من مدينة القدس ،يف

حني اعتقلت الطفل القاصر حممد انئل حممد ادريس العمر 11سنة من القدس القدمية ،ومت اقتياده اىل
مركز توقيف وحتقيق يف املدينة.

من جهة اثنية ،استدعت سلطات االحتالل ،فجر اليوم ،الشاب املقدسي تيسري شقيق الشهيد مصباح

أبو صبيح للتحقيق.

إىل ذلك ،أخلت سلطات االحتالل مساء أمس سبيل مدير مؤسسة إيلياء أمحد الصفدي بكفالة مالية،
علما أنه اعتقل األسبوع املاضي من مقر الصليب األمحر ابلقدس ،يف حني مددت حمكمة االحتالل

أمس اعتقال كل من :انصر أبو خضري ،وحممد الشليب ،واثئر أبو صبيح من القدس احملتلة اىل يوم بعد
غد األربعاء.

يعم القدس وإجراءات االحتالل تشل احلركة فيها
اإلضراب التضامين مع األسرى ّ
يسود اإلضراب الشامل والعام مدينة القدس وحمافظتها وأحيائها وبلداهتا وأسواقها ومدارسها منذ

ساعات صباح االثنني ،استجابة لنداء اللجنة املُساندة ملعركة األمعاء اخلاوية اليت خيوضها أسراان يف
سجون االحتالل لليوم السادس والثالثني على التوايل.

وقال مراسلنا يف القدس احملتلة ان نشطاء من خمتلف القوى الوطنية شرعوا منذ ساعات فجر اليوم

إبغالق معظم الشوارع الرئيسية والفرعية لألحياء والبلدات املقدسية بعوائق وسواتر ترابية وإبشعال
إطار ٍ
ات مطاطية ،يف الوقت الذي برزت اعالانت يف خمتلف شوارع املدينة املقدسة تدعو اىل االضراب

العام اليوم.
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وأوضح مراسلنا أن االضراب مشل كافة املدارس يف املدينة املقدسة؛ التابعة لبلدية ووزارة معارف

االحتالل ،أو التابعة لوزارة الرتبية ،واألونروا ،فضالا عن املدارس اخلاصة ،كما توقفت حركة املواصالت
العامة اليت تربط بني مركز املدينة واألحياء والبلدات يف الضواحي ،يف الوقت الذي دعت فيه القوى
الوطنية واحلراك الشبايب املقدسي ،عرب مواقع التواصل االجتماعي ،املواطنني اىل املشاركة الواسعة يف

الفعاليات التضامنية املُساندة إلضراب األسرى.

من جهة اثنية ،تزامن االضراب الشامل يف القدس مع اجراءات االحتالل ،غري املسبوقة ،يف املدينة

املقدسة ،اليت يستعد خالهلا االحتالل الستقبال الرئيس االمريكي ترامب.

وحول االحتالل القدس اىل ثكنة عسكرية تطغى عليها كل املظاهر العسكرية بفعل االنتشار الواسع
ّ

ونصب دورايت
لقوات االحتالل يف املدينة ،وإغالق شوارع وطرقات رئيسية وفرعية يف شطري القدسّ ،

عسكرية وشرطية ،ونشر دورايت راجلة وحممولة وخيالة ،واعتالء أسطح عمارات وبناايت ،وسور القدس

التارخيي.

وكانت أجهزة أمن االحتالل شنت ليلة أمس وفجر اليوم محلة اعتقاالت جديدة لشبان وأطفال من
أحياء خمتلفة يف املدينة املقدسة ،تركزت يف البلدة القدمية وسلوان جنوب املسجد األقصى.

 -انتهى-
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