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

اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة
للتــربيـة والثقافـة والعـلوم
التاريخ :الثالاثء واألربعاء  ، 22-21شباط 2017

رس ــالة الـ ـق ـدس

نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 االحتالل يهدم مبىن سكنيا يف القدس.
 يف مؤمتر طهران لدعم شعبنا :الزعنون يدعو الستخدام كافة أوراق الضغط حلماية
القدس.
 مستوطنون وعناصر من خمابرات االحتالل يقتحمون األقصى.
 اهلباش مبحاضرة يف البوسنة :هناك مذحبة حبق الرتاث واحلضارة اإلسالمية يف القدس.
 مفيت البوسنة واهلرسك :ندعم الفلسطينيني ونؤيد زايرة القدس.
 اعتقال فتاة يف القدس القدمية.
 القدس :االحتالل يعتقل  5مواطنني على األقل بينهم أشقاء من العيسوية.
 لتعزيز الوجود اليهودي على مدار األسبوع  ..منظمات "اهليكل" تطالب ابقتحام
األقصى أايم السبت.
ٍ
حلظات من اإلفراج عنه.
 القدس :اعتقال أسري حمرر بعد

فلسطين  -رام هللا 2420901 ،2421080 : ،174 
فاكس  ،2420902البريد االلكتروني PNCECS@Palnet.com :
PNCECS2011@gmail.com

Palestine1- 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

 نبيه بري :إلقفال السفارات العربية يف واشنطن إذا نقلت السفارة األمريكية إىل
القدس.
 إسطنبول :اجتماع حتضريي النطالق ملتقى أوقاف القدس الدويل.
 أكثر مئة صهيوين اقتحموا ابحات األقصى خالل "الفرتة الصباحية".
 االحتالل مينع حفل استقبال أسري مقدسي بعد اعتقاله  15عاما.
 للمرة الرابعة ..جتديد االعتقال اإلداري حبق أسرية مقدسية.
 الكشف عن إنشاءات إلقامة مراكز هتويدية جديدة جنوب األقصى.

االحتالل يهدم مبىن سكنيا يف القدس
القدس  2017-2-22وفا -هدمت جرافات اتبعة لبلدية االحتالل اإلسرائيلي يف مدينة القدس
احملتلة ،اليوم األربعاء ،مبىن سكنيا يف حي بيت حنينا مشاال (طلعة حزما)؛ حبجة البناء دون ترخيص.
وأفاد مراسلنا ،أبن جرافات االحتالل بتعزيزات عسكرية فرضت طوقا عسكراي حمكما حول املنطقة
املُستهدفة ،قبل وخالل عملية تدمري املبىن.

ويف وقت الحق ،عُلم أن املبىن يعود للمواطن املقدسي لؤي عوين حممود أبو رموز.

يف مؤمتر طهران لدعم شعبنا :الزعنون يدعو الستخدام كافة أوراق الضغط حلماية القدس
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طهران  2017-2-21وفا -طالب رئيس اجمللس الوطين الفلسطيين ،ابستخدام كافة أوراق الضغط
من أجل محاية القدس عاصمة دولتنا األبدية ،ودعم املقدسيني الذين يواجهون سياسات وإجراءات دولة
االحتالل اإلسرائيلي والصهيونية العاملية مبفردهم ،خاصة يف ظل التهديدات األمريكية لنقل سفارهتا من
تل أبيب إىل القدس.
وأكد الزعنون ،يف كلمة فلسطني ابملؤمتر السادس لدعم صمود الشعب الفلسطيين املنعقد يف العاصمة
اإليرانية طهران ،اليوم الثالاثء ،أن شعبنا يف كل مدنه وقراه وخميماته يدافع ليس فقط عن مقدسات
املسلمني واملسيحيني ،بل يدافع عن كرامة هذه األمة.
وشدد على مركزية القضية الفلسطينية للعرب واملسلمني وألحرار العامل ،حىت يتمكن الشعب
الفلسطيين من حترير أرضه وإقامة دولته املستقلة بعاصمتها القدس ،فال أمن وال سالم يف املنطقة بل
ابلعامل أبسره دون القدس عاصمة الدولة الفلسطينية ،مؤكدا على املوقف الرمسي الفلسطيين بعدم
التدخل يف الشؤون الداخلية ألي بلد ،ورافضا التدخل يف شؤوننا الداخلية من أي طرف.
وأضاف الزعنون يف كلمته ،أن القدس يف خطر حقيقي ،فسياسات التهويد الصهيونية تفتك ابملدينة
املقدسة وتنال من هويتها العربية واإلسالمية ،فهي حتتاج من يدعم صمودها وال حتتاج إىل مزيد من
املطالبات واملناشدات والبياانت اليت ال تسمن وال تغين من جوع.
وقال الزعنون :إن نتنياهو وترامب اتفقا على دفن حل الدولتني ،والسماح إلسرائيل ابالستفراد بشعبنا
وحنن يف دولة فلسطني نرفض هذا األمر مجلة وتفصيال ،فقد استطاعت القيادة الفلسطينية برائسة
الرئيس حممود عباس خالل السنوات املاضية ،إفشال خمططات نتنياهو وعصابته وفرض عزلة دولية على
االحتالل ،واستجابت الكثري من الدول لرؤيتنا حلل الصراع ،لكن مع وصول الرئيس ترامب بدأ نتنياهو
يطالب حبكم ذايت وسالم اقتصادي فقط للفلسطينيني وإسقاط حل الدولتني ،فأقر الكنيست القوانني
العنصرية اليت من شأهنا النيل من حقوق شعبنا ،كقانون شرعنة االستيطان وسرقة األرض الفلسطينية.
وطالب الزعنون ابإلسهام ودعم جهود اجمللس الوطين الفلسطيين لتعليق عضوية الكنيست اإلسرائيلي
يف االحتاد الربملاين الدويل ،بسبب القوانني العنصرية اليت يسنها وملخالفتها للقانون الدويل واملواثيق
الدولية.
ومثّن كل املواقف احلازمة من برملاانت العامل واالحتاد الربملاين الدويل والذي طالب الكنيست اإلسرائيلي
إبلغاء قانون التسوية ،معتربا إايه هتديدا خطريا للجهود املبذولة لتأمني حل سلمي للصراع يف منطقة
الشرق األوسط مبا فيه حل الدولتني الذي التزم به الطرفان بدعم قوي من اجملتمع الدويل ،وسيؤدي
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أيضا إىل عدم استقرار املنطقة أبسرها وإضعاف األمن فيها ،كونه ال يتناسق مع القانون الدويل
واالتفاقات الناظمة بني الدول حسب قرار جملس األمن  2334املدين لالستيطان.
ودعا الزعنون لدعم اجلهود الفلسطينية لتطبيق قرار جملس األمن الدويل اخلاص ابالستيطان وتفعيل
آلياته لوضع حد لالستمرار يف بناء املستوطنات يف أراضي دولة فلسطني مبا فيها القدس الشرقية،
وفرض عقوابت اقتصادية على الكيان احملتل ومؤسساته وبنوكه ،ودعم جهود محالت املقاطعة الدولية
لالحتالل خاصة محلة املقاطعة الدولية (BDS).
كما دعا إىل الضغط على بريطانيا إللغاء احلفل الذي تنوي تنظيمه ملناسبة الذكرى املئوية لوعد بلفور
املشؤوم مبشاركة رمسية إسرائيلية ،وبدال من ذلك جيب عليها تقدمي االعتذار للشعب الفلسطيين على
خطيئتها ،وتصويب اخلطأ ،والظلم التارخيي الذي ترتب على ذلك الوعد االستعماري ،واالعرتاف بدولة
فلسطني ،وحبق الالجئني الفلسطينيني يف العودة إىل دايرهم اليت هجروا منها ابلقوة العسكرية الغامشة،
وتعويض الشعب الفلسطيين عن اإلضرار اليت ترتبت على الكارثة اإلنسانية اليت تسبب هبا ذلك الوعد
االستعماري املشؤوم.
وأكد الزعنون على حق الشعب الفلسطيين يف مقاومة االحتالل بكافة أشكال املقاومة ،ابعتباره حقا
مقدسا ووجوداي لنا للبقاء يف أرضنا والدفاع عنها ،فاحلجر مقاومة ،والكلمة مقاومة ،ورفع العلم
الفلسطيين بوجه احملتل يوميا مقاومة ،واخليارات مفتوحة أمام شعبنا.
وخبصوص الشأن الداخلي الفلسطيين ،أشار الزعنون إىل نتائج اجتماع اللجنة التحضريية للمجلس
الوطين الفلسطيين ،الذي شاركت فيه كافة فصائل العمل الفلسطيين مبا فيها حركتا محاس واجلهاد
اإلسالمي ،وقوات الصاعقة والقيادة العامة ،حيث مت االتفاق على عقد دورة جديدة للمجلس الوطين
يسبقها تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إجراء االنتخاابت الرائسية والتشريعية.
ودعا الزعنون اجملتمعني لدعم قرارات اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية بتفعيل كل اآلليات
ملواجهة االستيطان مبا فيه دعوة املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية لفتح حتقيق قضائي بشأن
جرائم االستيطان بشكل فوري ،إىل جانب العمل على تعليق عضوية الكنيست يف االحتادات واجلمعيات
الربملانية الدولية واإلقليمية.
واستعرض يف كلمته املعاانة املستمرة ألبناء شعبنا يف قطاع غزة ،واستمرار احلصار اإلسرائيلي الظامل ما
جعل القطاع يعيش يف أزمة إنسانية ،داعيا لسرعة العمل على إهناء هذا احلصار .وقال إن الوضع يف
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الضفة الفلسطينية كذلك ليس أصلح حاال من القطاع ،فاحلواجز وجدار الفصل العنصري واملدامهات
واالعتقاالت جتري يوميا فيها.
واستعرض الزعنون معاانة األسرى واملعتقلني يف سجون االحتالل اإلسرائيلي ،اليت تزدحم آبالف
املعتقلني الفلسطينيني رجاال ونساء وأطفاال ،فهناك  350طفال و 170فتاة وامرأة ،وهي جرائم ال
تسقط ابلتقادم ،حيث أصبح ملف األسرى الفلسطينيني أمام احملكمة اجلنائية الدولية.
وشكر الزعنون يف كلمته اجلمهورية اإليرانية ومرشدها علي خامئين ،ورئيس اجلمهورية اإلسالمية حسن
روحاين ،ورئيس جملس الشورى اإليراين علي الرجياين ،على مبادرهتم لدعم صمود الشعب الفلسطيين
لتنظيم هذا املؤمتر يف ظل استغالل االحتالل اإلسرائيلي حلالة الرتدي يف العاملني العريب واإلسالمي،
وعلى ما قدموه من دعم لفلسطني ولشعبها.
مستوطنون وعناصر من خمابرات االحتالل يقتحمون األقصى
القدس  2017-2-21وفا -اقتحم مستوطنون ،وعناصر من خمابرات وجنود االحتالل بزيهم
العسكري ،املسجد األقصى املبارك ،يف الفرتة الصباحية من اليوم الثالاثء ،حبراسات معززة ومشددة من
قوات االحتالل اخلاصة.
ونفذ املُقتحمون جوالت مشبوهة واستفزازية أبرجاء املسجد ،وتلقوا شرحا حول أسطورة اهليكل املزعوم،
فيما تصدى مصلون هلذه االقتحامات هبتافات التكبري االحتجاجية.

اهلباش مبحاضرة يف البوسنة :هناك مذحبة حبق الرتاث واحلضارة اإلسالمية يف القدس
سراييفو  2017-2-21وفا -ألقى قاضي قضاة فلسطني ،مستشار الرئيس للشؤون الدينية
والعالقات اإلسالمية حممود اهلباش ،حماضرة يف الكلية اإلسالمية ابلعاصمة البوسنية سراييفو ،تناولت
األوضاع يف مدينة القدس ،حبضور عدد من أساتذة وطلبة الكلية والباحثني واملهتمني ابلشأن الفلسطيين
ومدينة القدس بشكل خاص.
ورحب عميد الكلية اإلسالمية الدكتور حسين حسانوفيتش ،بقاضي القضاة والوفد املرافق له ،مؤكدا أن
مدينة القدس واملسجد األقصى يف ضمري ووجدان الشعب البوسين واملسلمني كافة.
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وحتدث اهلباش خالل احملاضرة ،عن املكانة الدينية والتارخيية للقدس ،مشريا إىل أهنا جزء من العقيدة
اإلسالمية وحمور أساسي ومتني يف الثقافة اإلسالمية لكافة املسلمني يف أحناء العامل ،وأن إسالمية القدس
جاءت بقرار رابين وليس بقرار بشري ،كما جاء يف سورة اإلسراء ،ابإلضافة إىل آالف الشواهد اليت
تؤكد مكانتها لدى املسلمني ،مثل املقابر اإلسالمية اليت توجد فيها أضرحة الصحابة والفاحتني وعدد
كبري من علماء املسلمني الذين نشروا العلم منها اىل مجيع أحناء الكرة األرضية.
وقال اهلباش إن القدس اليوم متر أبصعب مراحلها من الغزو الفكري والرتاثي ومسح اهلوية اإلسالمية
فيها ،من خالل اهلجمة اليت تقودها حكومة االحتالل عرب مجعيات املستوطنني املتطرفة وحماولة زعزعة
الوعي لدى الرأي العام العاملي عرب تزييف احلقائق وادعاءات كاذبة ال أساس هلا ال يف املاضي وال يف
احلاضر ،ولن يكون هلا أي نصيب يف املستقبل ،مشريا إىل أن ما جيري يف القدس هو مذحبة اترخيية
وحضارية حبق الثقافة والرتاث اإلسالمي.
واستعرض اهلباش االنتهاكات اإلسرائيلية اليومية حبق أهايل مدينة القدس ،من تضييق يف احلركة وهدم
للبيوت واالعتقاالت املستمرة حبق الشبان ومنع األهايل من الوصول لباحات احلرم القدسي الشريف،
وكذلك منع سكان الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول اىل العاصمة املقدسة والصالة يف املسجد
األقصى املبارك ،مؤكدا أن هذه اإلجراءات واالنتهاكات يواجهها الفلسطينيون يف القدس ،إبصرار على
الرابط يف املسجد األقصى والبقاء يف املدينة والدفاع عنها بكل عزمية ومشوخ ،على مدار أكثر من ستني
عاما من عمر االحتالل.
وحتدث اهلباش حول واجب املسلمني جتاه مدينة القدس واملسجد األقصى ،مؤكدا أن عليهم العبء
األكرب يف الدفاع عن العاصمة الروحية للمسلمني يف كافة أحناء األرض ،ومشريا إىل أن القدس جيب أن
تكون على مائدة كل بيت من بيوت املسلمني أينما وجدوا ،وأن تكون على رأس أولوايهتم واهتماماهتم.
وأوضح أن الدعوة لزايرة القدس من قبل املسلمني القادرين على ذلك هلا أكرب األثر يف نفوس أهل
القدس وهي رسالة مزدوجة لالحتالل أبن القدس لن تكون وحيدة وهي ليست فريسة سهلة،
وللفلسطينيني أبنكم لستم وحدكم وأملكم هو أملنا ومسجدكم هو مسجدان ،انهيك عن التبعات
االقتصادية والسياسية للسياحة الدينية يف القدس وهي دعم مباشر لالقتصاد املقدسي بوجه خاص
يساعد املقدسيني على الصمود والبقاء.
واعترب اهلباش أن زايرة القدس والصالة يف املسجد األقصى املبارك هي تطبيع مع الفلسطينيني ،وليست
تطبيعا مع االحتالل.
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وطالب املثقفني والعلماء يف العامل اإلسالمي أبخذ زمام املبادرة ،فهم وعي األمة وضمريها ،وأن تكون
أقالمهم ومنابرهم يف دعم القدس واألقصى ومساندة القضية الفلسطينية بكل قوة ،فهم وحدهم من
يستطيع رفع الوعي لدى األجيال القادمة مبكانة القدس وأمهيتها سياسيا وثقافيا ودينيا.
مفيت البوسنة واهلرسك :ندعم الفلسطينيني ونؤيد زايرة القدس
سراييفو  2017-2-20وفا -قال مفيت مجهورية البوسنة واهلرسك ،رئيس هيئة العلماء املسلمني
مساحة الشيخ حسني كافازوفيتش" ،ندعم ونتبىن ونؤيد دعوة الرئيس الفلسطيين حممود عباس وعلماء
فلسطني لزايرة القدس والصالة يف املسجد األقصى املبارك ".
وأكد املفيت كافازوفيتش ،لدى استقباله اليوم اإلثنني ،قاضي قضاة فلسطني ،مستشار الرئيس للشؤون
الدينية والعالقات اإلسالمية حممود اهلباش ،يف العاصمة سراييفو ،أن البوسنة واهلرسك حكومة وشعبا
تقف بكل ما متلك من امكانيات اىل جانب الشعب الفلسطيين وقضيته العادلة ،وتدعم جهود القيادة
الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس حممود عباس يف كافة احملافل الدولية حىت نيل احلرية وإقامة الدولة
الفلسطينية وعاصمتها القدس.
ودعا كافة دول العامل اإلسالمي إىل زايدة االهتمام بقضية القدس واألقصى ووضعها على رأس أولوايهتا.
ووضع اهلباش ،مفيت البوسنة يف صورة األوضاع الراهنة يف مدينة القدس ،خاصة املسجد األقصى وما
ميارسه االحتالل االسرائيلي لتهويد املدينة املقدسة وطمس املعامل اإلسالمية فيها.
وأشار إىل ن القضية الفلسطينية واملقدسات اإلسالمية متر أبسوأ الظروف يف ظل احلصار املفروض عليها
واالقتحامات املتكررة للمجموعات اليهودية املتطرفة لباحات املسجد األقصى ،ومنع حرية العبادة
للمسلمني ،وحماولة فرض التقسيم الزماين واملكاين على احلرم القدسي الشريف أسوة ابحلرم اإلبراهيمي
يف مدينة اخلليل ،األمر الذي يستدعي استنفار كافة العلماء يف دول العامل اإلسالمي حلماية املسجد
األقصى من اخلطر الذي يتهدده.
وقدم اهلباش ،دعوة للمفيت كافازوفيتش لزايرة املسجد األقصى املبارك واالطالع عن كثب على صورة
األوضاع هناك ،مؤكدا أمهية التواصل وتبادل الزايرات لتعزيز العالقات األخوية بني الشعبني الفلسطيين
والبوسين والتعاون يف كافة اجملاالت.
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وحضر اللقاء إىل جانب قاضي القضاة ،سفري فلسطني لدى البوسنة رزق النمورة ،مدير عام مكتب
اهلباش يف ديوان الرائسة خالد ابرود ،واملستشار حممد محاد من سفارة فلسطني يف سراييفو.
اعتقال فتاة يف القدس القدمية
القدس  2017-2-21وفا -اعتقلت قوات االحتالل ،اليوم الثالاثء ،فتاة من شارع الواد املُفضي إىل

أسواق البلدة واملسجد األقصى يف القدس القدمية ،واقتادهتا إىل أحد مراكز التحقيق والتوقيف يف املدينة

املقدسة.
وقال مراسلنا إن قوات االحتالل أوقفت فتاتني يف القدس القدمية ،واعتقلت بعدها الفتاة مروة وزوز من
سكان القدس احملتلة.
القدس :االحتالل يعتقل  5مواطنني على األقل بينهم أشقاء من العيسوية
القدس  2017-2-21وفا -اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم الثالاثء 5 ،مواطنني على
األقل ،بينهم  3أشقاء ،من بلدة العيسوية مبدينة القدس احملتلة ،ختللها مدامهة عدد من املنازل.
وعُرف من بني املعتقلني كل من :حممد كايد حممود ،وشاهني عليان ،واألشقاء سامر ،ومهند ،وسامي
أنور عبيد ،ومت نقلهم إىل مركز التوقيف والتحقيق املعروف ابسم "املسكوبية" ،غراب.

وقال مراسلنا إن البلدة شهدت يف ساعات الليلة املاضية مواجهات متفرقة ،ختللها إزالة خيام نصبها
نشطاء البلدة استعدادا الستقبال األسري حممد زيدان حممود ،الذي سيُفرج عنه يف وقت الحق من اليوم،

بعد أسره ملدة  15عاما يف سجون االحتالل.

كما أزالت قوات االحتالل الزينة الوطنية اليت اكتست هبا البلدة ،من أعالم فلسطينية وراايت وطنية،
وصور األسري حممود والفتات الرتحيب ،كما اقتحمت منزل والد األسري حممود وحذرته من االحتفال
بنجله الذي سيتحرر اليوم.
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لتعزيز الوجود اليهودي على مدار األسبوع
منظمات "اهليكل" تطالب ابقتحام األقصى أايم السبت
طالب ائتالف منظمات اهليكل املزعوم وزير أمن االحتالل الداخلي ،املتطرف "جلعاد أردان" ابلسماح
هلا ابقتحام املسجد األقصى أايم السبت لتعزيز الوجود اليهودي فيه على مدار األسبوع ،ومما خيدم
قضية اهليكل املزعوم.
جاء ذلك برسالة بعثها رئيس ائتالف املنظمات "يعقوب هامين" إىل "أردان" أشاد يف مقدمتها جبهوده
اليت أبعد فيها العناصر اإلسالمية عن املسجد األقصى ،األمر الذي أعاد أجواء االقتحامات اهلادئة من
قبل اليهود إىل املسجد األقصى.

وأشارت الرسالة أبن هذا اإلبعاد غري ٍ
كاف وإمنا يستوجب تكثيف الوجود اليهودي يف "جبل اهليكل"
(تسمية االحتالل لألقصى) عرب إعادة السماح لليهود والسياح
األجانب اقتحام" دخول "األقصى أايم السبت ،كما كان معموال به قبل العام  ،20000حسب رأيه.

ومشلت الرسالة ادعاءات أبن االحتالل كان يسمح ابقتحامات اليهود واألجانب للمسجد األقصى أايم
السبت حبكم "الوضع القائم" قبل العام 2000م ،لكنه توقف منذ العام  ،2003كما أن السماح
لليهود ابقتحام األقصى يتيح-حسب الرسالة -الفرصة للمئات منهم اقتحامه ،وكذلك مئات السياح
األجانب ،يف مثل هذا اليوم ،سيما وأن الكثري منهم ال يتسىن هلم ذلك يف أايم األسبوع األخرى ،بسبب
الساعات القليلة املتاحة.
ٍ
حلظات من اإلفراج عنه
القدس :اعتقال أسري حمرر بعد
أعادت قوات االحتالل مساء أمس اعتقال األسري حممد زيدان حممود من بلدة العيسوية
وسط القدس احملتلة ،مباشرة بعد حلظات من االنتهاء من إجراءات اإلفراج عنه من سجن جلبوع ،بعد
قضائه  155عاما بسجون االحتالل ،ومت حتويله إىل مركز اعتقال وحتقيق املسكوبية غريب القدس احملتلة.
يف الوقت نفسه ،اقتحمت قوات االحتالل بلدة العيسوية ودامهت منزل األسري حممود وأجرت فيه
تفتيشات استفزازية ،وأحلقت أضرارا مادية فيه ،وصادرت بعض املالبس اليت جهزت له ،كما دامهت
اخليمة املعدة الستقباله ومصادرهتا ،فيما كانت قوات االحتالل دامهت أيضا منازل أبناء خالته وعبثت
يف حمتوايهتا وروعت األطفال يف منتصف ليلة أمس واعتقلت أبناء خالته مهند وسامر وسامي عبيد.
يذكر أن محالت الدهم واالقتحامات ملنازل عائلة األسري يف العيسوية مستمرة منذ عدة أايم.
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من جانبه ،أفاد حمامي اندي األسري مفيد احلاج ،أن حمكمة صلح االحتالل يف القدس،
قررت إبعاد الشابني حممد حممود وشاهني عليان عن بلدة العيسوية ،وفرض كفالة مالية عليهما ملنعهما
من التحضري الستقبال األسري حممد زيدان.
ولفت إىل أن احملكمة مجدت تنفيذ القرار الصادر حبق الشابني حممود وشاهني ،بعد أن صرحت النيابة
بنيتها تقدمي استئناف للمحكمة املركزية.
رجح حماميه أن يتم اإلفراج عنه يف وقت الحق من اليوم بعد عرضه على احملكمة يف القدس
يف حني ّ
احملتلة.

نبيه بري :إلقفال السفارات العربية يف واشنطن إذا نقلت السفارة األمريكية إىل القدس
دعا رئيس جملس النواب اللبناين نبيه بري الدول العربية إلغالق سفاراهتا يف واشنطن يف حال قيامها
بنقل السفارة من تل أبيب إىل القدس ,إذ أ ّن السفارات العربية ال تفعل شيئا سوى تلقي أوامر احلكومة
األمريكية ،كما قال.

وأضاف بري خالل اجللسة اإلفتتاحية ملؤمتر دعم اإلنتفاضة الفلسطينية السادس املنعقد يف طهران" :آن
لنا أن جنتمع وحنقق اإلمجاع حول فلسطني ،ألن إطفاء النريان املشتعلة ىف الشرق االوسط يبدأ من
فلسطني" ،مؤكدا أ ّن قرارااتالستيطان والتوسع ليست لتوسيع أراضي االحتالل فقط ،بل هي إعالن
حرب وحماولة متجددة لرتسيخ يهودية الكيان اإلسرائيلي ،وتعرب عن أعلى درجات اإلرهاب

واالستخفاف ابلنظام الدويل.
وذ ّكر رئيس الربملان اللبناين أبن االستيطان ليس وحده من يضغط على الشعب الفلسطيين ،بل عمليات

القتل املمنهج واهلدم للمنازل ىف األراضي احملتلة ,مشددا على أمهية تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية يف

وجه ممارسات كيان االحتالل.
ونبه ّبري إىل أنه "ال أحد ىف كيان االحتالل يريد حال سياسيا على أساس الدولتني ،وممارساته االحتاللية
اليومية تؤكد على ذلك ،كما أنه يسعى إىل كسب الوقت إلطالة أمد احلصار على قطاع غزة".
إسطنبول :اجتماع حتضريي النطالق ملتقى أوقاف القدس الدويل
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تشهد مدينة إسطنبول حراكا واسعا استعدادا النطالق "امللتقى الدويل الرابع لألوقاف العاملة للقدس"،
الذي يعقد ابملدينة يف مايو/أاير املقبل ،مبشاركة  50مؤسسة وقفية ومجعية خريية من خارج تركيا.
ويهيمن ملف متكني املقدسيني اقتصاداي وإعمار املدينة على فعاليات امللتقى الذي تنظمه املديرية العامة
لألوقاف يف تركيا والبنك اإلسالمي للتنمية جبدة واملعهد الدويل للوقف اإلسالمي مباليزاي.
وكان "وقف األمة" نظم هناية األسبوع املاضي لقاء حتضرياي استعدادا النطالق امللتقى الدويل ،وعقد
االجتماع مع املؤسسات الوقفية واملنظمات العاملة للقدس وفلسطني يف تركيا ،لتوحيد اجلهود وتنظيم
خطط العمل اليت ستعرض يف امللتقى الدويل.
وأييت املؤمتر املقرر أن ينعقد حتت رعاية الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان استجابة لقرارات قمة
منظمة التعاون اإلسالمي يف إسطنبول بتاريخ  15أبريل/نيسان .2016
وأكد املشاركون يف اللقاء التشاوري ضرورة بناء شراكات مع املؤسسات الوقفية احلاضرة يف امللتقى،
وتفعيل دورها يف حث الواقفني واملتربعني وأصحاب رؤوس األموال على دعم املدينة املقدسة.
ويعمل منظمو ملتقى األوقاف على تقريب خالصاته من الواقع قدر اإلمكان ،وحتويل نتائجه إىل
مشاريع ختدم القدس ،عرب إشراك عشرين شخصية مقدسية يف مداوالته ،وعقد ورشات عمل هبدف
اخلروج بقائمة موحدة الحتياجات املدينة املقدسة ،مث حتديد األولوايت واعتمادها من قبل اجلميع.
ويهدف امللتقى إىل تفعيل واقع األوقاف املقدسية يف العامل ،عرب التعريف ابالحتياجات األساسية
للمدينة ،واالحتياجات الالزمة لدعم ثبات سكاهنا فيها ،ابإلضافة إىل تطوير مناهج عمل إدارية
واستثمارية ،وحتديد الشراكات االسرتاتيجية وسبل التعاون لتعزيز املوارد واالستثمارات لصاحل القدس.
وقال رئيس جملس إدارة وقف األمة مصطفى نزار دمريجي إن نظام األوقاف أثبت قدرته على حل
املشكالت اليت تواجه اجملتمعات والدول ،وإن دوره ازدهر يف أزمنة الضعف اإلداري واملايل كالذي
تعيشه أغلب الدول اإلسالمية اليوم.
وتقوم فكرة األوقاف العاملة للقدس على امتالك وأتسيس منشآت وعقارات ومرافق تقدم خدمات
للجمهور مبقابل مايل (ريع) يتم إنفاقه على مشاريع خاصة مبدينة القدس.
ويوضح دمريجي لـ "اجلزيرة نت" أن النظام الوقفي ازدهر يف العديد من الدول واجملتمعات اإلسالمية،
ومن بينها فلسطني ومدينة القدس ،اليت تشكل األوقاف ما نسبته  %80-67من مرافق بلدهتا القدمية
ومنشآهتا.
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وأشار إىل أن وقف األمة نظم عدة ملتقيات ختصصية لدراسة واقع أوقاف القدس عن كثب ،من خالل
الدراسات واألحباث وورش العمل والربامج التدريبية ،اليت شكلت إطار عمل حقيقي لكيفية دعم أوقاف
املدينة املقدسة ،وتعزيز صمود أهلها املرابطني يف أكنافها.
ووفقا ملعطيات رمسية تركية ،فإن األوقاف املخصصة للقدس تنتشر يف العديد من دول العامل ،وتقدر
قيمتها اإلمجالية مباليني الدوالرات ،األمر الذي يتطلب تبادل اخلربات بني املؤسسات املالكة ملشاريع
األوقاف وأصوهلا.
وتشارك يف ملتقى أوقاف القدس الرابع مؤسسات من القطاعني احلكومي واخلاص يف دول العامل
اإلسالمي ،وموظفو املؤسسات الوقفية واخلريية واإلغاثية واالجتماعية ،واخلرباء والباحثني يف جمال علوم
الشريعة واالقتصاد والقانون واملالية واالستثمار يف اجلامعات احمللية والعربية والعاملية.
كما يشارك فيه رجال أعمال يف قطاع املصارف اإلسالمية واملؤسسات املالية واالستثمارية والتنموية،
وعاملون يف املؤسسات واملنظمات العربية والدولية املعنية بتنمية األوقاف.
من جهته ،أكد خمتص التسويق الداخلي يف "وقف األمة" إمساعيل تزل أن ملتقى أوقاف القدس سيناقش
أربعة حماور أساسية ،هي واقع االحتياجات املقدسية ،دور األوقاف املقدسية يف العامل يف دعم صمود
املقدسيني ،دور الشراكات االسرتاتيجية يف تطوير األصول الوقفية املقدسية ،إضافة إىل مبادرات مقدسية
من واقع األوقاف املقدسية يف العامل.
وكالة صفا

أكثر مئة صهيوين اقتحموا ابحات األقصى خالل "الفرتة الصباحية"
أفادت مراسلة "قدس برس" ،أبن عشرات اجلنود واملستوطنني الصهاينة اقتحموا ابحات املسجد
األقصى املبارك ،صباح اليوم الثالاثء.
وقالت إن  45مستوطنا يهوداي اقتحموا األقصى خالل جولة االقتحامات الصباحية حبماية عناصر
من شرطة االحتالل ،وتلقوا شروحات حول "اهليكل" املزعوم.
وأضافت أن  57عنصرا من خمابرات االحتالل واجلنود اإلسرائيليني بلباسهم العسكري اقتحموا املسجد
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األقصى من "ابب املغاربة" ضمن اجلولة االستكشافية الصباحية.
وأوضحت أن شرطة االحتالل اعتقلت شابتني من أحد أبواب املسجد األقصى ،واقتادهتما للتحقيقات،
حيث أفادت مصادر أبن إحدى املعتقلتني هي املقدسية مروة وزوز.
يذكر أن  330إسرائيليا اقتحموا املسجد األقصى خالل األسبوع املاضي ،من بينهم  43جنداي
إسرائيليا ابللباس العسكري ،و 85من فئة الطالب اليهود.
االحتالل مينع حفل استقبال أسري مقدسي بعد اعتقاله  15عاما
ف ّككت قوات االحتالل ،اليوم الثالاثء ،خيمة أُقيمت الستقبال أسري فلسطيين من

قرية العيساوية( مشايل شرق مدينةالقدس احملتلة) ،كان قد أمضى  15عاما يف اسجون االحتالل.
وأفادت مصادر حملية ،أبن مواجهات عنيفة اندلعت يف أعقاب اقتحام العيساوية ،ظهر اليوم ،وتفكيك
اخليمة ،مشرية إىل استهداف الشبان جلنود االحتالل ابحلجارة والزجاجات احلارقة.
وأضافت أن قوات االحتالل ر ّدت إبطالق القنابل الصوتية والغازية واألعرية املطاطية ابجتاه الشبان،
دون أن يبلغ عن وقوع إصاابت.

للمرة الرابعة ..جتديد االعتقال اإلداري حبق أسرية مقدسية
جددت سلطات االحتالل االعتقال اإلداري لألسرية الفلسطينية صباح حممد فرعون من بلدة العيزرية
جنوب شرق القدساحملتلة ،ملدة  44أشهر ،وذلك للمرة الرابعة على التوايل.
وأفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون األسرى واحملررين اليوم الثالاثء ،أبن قوات االحتالل كانت اعتقلت
فرعون بتاريخ  ،2016/6/19بعد اقتحام منزهلا وأمام أطفاهلا ،وبعد عدة أايم فرض عليها االحتالل
االعتقال اإلداري ملدة  44أشهر ،ومن مث التجديد ملدة شهر وبعدها مت جتديد االعتقال اإلداري حبقها
لـ 4أشهر والذي كان من املفرتض أن ينتهي بتاريخ  ،20177/2/25قبل أن تصدر سلطات االحتالل
قرارا جديدا بتمديد االعتقال هلا لـ 4أشهر.
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الكشف عن إنشاءات إلقامة مراكز هتويدية جديدة جنوب األقصى
ُكشف اليوم االثنني ،النقاب عن شروع سلطات االحتالل ببناء إنشاءات بُنية حتتية أساسية يف منطقة

هضبة سلوان ،عند "تل الظهور" جنوب املسجد األقصى املبارك ،إلقامة مراكز ختدم الرواية واألسطورة
التلمودية املزورة.
ولفت موقع "ديلي  "48من الداخل احملتل عام 48م ،أن طاقما اتبعا له نفذ جوالت ميدانية توثيقية يف
املنطقة ،والذي أكد أن اإلنشاءات تتضمن بناء قواعد وأسقف إمسنتية واسعة ،وجتهيزات لشبكات مياه
وكهرابء ،اعتربها االحتالل أبهنا أعمال "تطوير وبىن حتتية" ،يف البؤرة االستيطانية اليت يطلق عليها "مدينة
داوود" ،واليت تديرها مجعية" إلعاد" االستيطانية.
ولفت إىل أن األعمال تنفذ بدعم من وزارة السياحة "اإلسرائيلية" وبلدية االحتالل يف مدينة القدس.
تبني أن ما تسمى بـ "سلطة احلدائق والطبيعة" ومجعية
ومن خالل اطالعه على بعض اخلرائط والواثئقّ ،

"إلعاد" تطرح خمططات هتويدية يف املوقع ذاته والقريب منه ،حيث عرضت خمططات لبناء مركز هتويدي

زوار ،غرف تشغيلية
واسع ،فوق عني أم الدرج ،يشمل إقامة أربع قاعات كبرية منها قاعة عرض ،مركز ّ
وإدارية ،ابدعاء أن املوقع اترخيي يعود إىل فرتة النيب داوود-عليه السالم.

فيما تُظهر خرائط أخرى طرح إقامة مركز هتويدي آخر حتت اسم "بيت العني" ،يشمل قاعات إضافية
ومحامات و"مطاهر تلمودية" ،كل ذلك على حساب أرض فلسطينية اتبعة لبلدة سلوان ،سيطر عليها

وحوهلا إىل حديقة تلمودية ،ابسم "احلديقة القومية ما حول أسوار القدس
االحتالل جنوب األقصىّ ،

القدمية".

-انتهى-
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