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رسالة القدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم


االحتالل يعتقل  20مواطنا ً في مخيم شعفاط.



محكمة االحتالل تحول ستة مقدسيين بينھم قاصر للحبس المنزلي.



االحتالل يواصل إجراءاته االنتقامية بحق المقدسيين.



االحتالل يعتقل حارسا ً من األقصى والمستوطنون يواصلون اقتحاماتھم
االستفزازية.



شبيبة قلقيلية تنظم محاضرة حول تاريخ القدس.



ھل قررت اإلدارة األمريكية تأجيل نقل سفارتھا إلى القدس؟



ترحيب فلسطيني باعتماد القدس عاصمة للتراث العربي.



ماراثون مقدسي رداً على ماراثون لالحتالل.



دعوات من القدس لرأب الصدع الفلسطيني.



محكمة االحتالل تطلب من النيابة االنتھاء من لوائح اتھام بحق  3أطفال
مقدسيين.



مستوطنون ينظمون مسيرة أعالم في حي الشيخ جراح وسط القدس.
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االحتالل يعتقل  20مواطنا ً في مخيم شعفاط
القدس عاصمة فلسطين /القدس  2018-3-21وفا
شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،فجر اليوم األربعاء ،حملة اعتقاالت واسعة في صفوف المواطنين
بمحيم شعفاط وسط القدس المحتلة ،طالت نحو عشرين مواطناً ،معظمھم من األطفال واألشقاء ،وح ّولتھم
الى مراكز اعتقال وتحقيق بمدينة القدس ،في حين سلمت عدداً آخر من المواطنين أوامر استدعاء
للتحقيق.
وقال الناطق باسم حركة فتح في المخيم ثائر فسفوس ،إن قوة عسكرية كبيرة ،قوامھا أكثر من 300
جندي ،ترافقھا قوة من مخابرات االحتالل وتُساندھا طائرة مروحية ،اقتحمت المخيم من جھة الحاجز
دھم واسعة لمنازل المواطنين ،ر ّوعت خاللھا األطفال والنساء ،وأتلفت
العسكري ،وشرعت بحملة ٍ
ممتلكات المواطنين قبل انسحابھا من المخيم في ساعات الصباح األولى.
وشملت االعتقاالت في المخيم كالً من :أحمد خشان ،وضياء عوا ،وسالم الخالدي ،وأحمد محيسن ،وعبد
ﷲ أبو شمس محمد علي ،وباسم أبو شمس محمد علي ،وأحمد محمد علي ،وماھر علقم ،وفھد محمد
علي ،وإسماعيل علقم ،و علقم ،محمد علقم ،وإبراھيم علقم ،ومھدي الضابط ،ومحمد الشرحة ،وخليل
الدبعي ،وإسماعيل مزعرو ،حمزة طه ،أنس أبو سنينة ،إبراھيم حمد.

محكمة االحتالل تحول ستة مقدسيين بينھم قاصر للحبس المنزلي
القدس عاصمة فلسطين /رام ﷲ  2018-3-20وفا
حولت محكمة االحتالل في مدينة القدس المحتلة ،ستة مقدسيين ،بينھم قاصر للحبس المنزلي حتى تاريخ
الخامس والعشرين من آذار/مارس الجاري بعد قرار باإلفراج عنھم ،وھم :خالد غنيم ،وسعد قطينة،
ومحمد بكري ،ورامي عبد السالم ،وعمر عوض.
وقال محامي نادي األسير الفلسطيني مفيد الحاج إن محكمة االحتالل فرضت عليھم كفاالت طرف ثالث
وكفاالت خاصة.
وأضاف أن المحكمة حولت القاصر عبد الرحمن صندوقة للحبس المنزلي بنفس المدة وبكفالة طرف
ثالث.
وكانت سلطات االحتالل اعتقلت الشبان الخمسة والقاصر صندوقة يوم أمس الثالثاء.
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االحتالل يواصل إجراءاته االنتقامية بحق المقدسيين
القدس  2018-3-20وفا
واصلت أجھزة االحتالل اإلسرائيلي اجراءاتھا العقابية ومالحقاتھا للمواطنين المقدسيين على وقع
تداعيات عملية الطعن قبل يومين ،في شارع الواد بالقدس القديمة.
وقال محمد صندوقة التاجر في القدس القديمة لـ"وفا"" :إن االحتالل يتعامل مع تجار البلدة القديمة بكثير
من القسوة ،والمالحقات العقابية ،انتقاما لمقتل مسؤول أمن المستوطنين في عملية الطعن األخيرة ،إضافة
إلى دھم متاجر ومنازل المواطنين في المنطقة ،واعتقال عدد كبير منھم بحجة وتھمة )منع وقوع
جريمة(" .الفتا إلى التواجد المكثف لدوريات االحتالل الراجلة في المنطقة على وجه الخصوص ،فضال
عن كاميرات المراقبة وغيرھا.
بدوره ،أشار المواطن سعيد المغربي ،في حديثه لـ"وفا" ،الى أن سكان البلدة القديمة يعيشون في األصل
تحت وقع حصار مشدد واجراءات وسياسات طاردة للسكان ،إضافة لمالحقات أذرع االحتالل لجني
أموال الضرائب المختلفة والمتنوعة ،أبرزھا ضريبة األمالك المعروفة باسم "األرنونا" .مؤكدا أن كل
أساليب االحتالل ومؤسساته لن تجبر الفلسطيني على ترك منزله أو متجره في البلدة.
وبدا عناصر أمن االحتالل وعصابات المستوطنين و ُحرّاسھم ،بحاالت عصبية وتسيطر عليھم ھواجس
ومخاوف من تكرار مثل ھذه العمليات وسط حالة من االرتباك والھوس األمنيين ،خاصة أن عملية الطعن
األخيرة وقعت في منطقة تشھد تواجدا ثابتا لقوات االحتالل ،كونھا تُفضي الى باحة حائط البراق والمسجد
األقصى وأسواق وحارات القدس القديمة ،فضال عن مئات الكاميرات التي نصبھا االحتالل في كل شارع
وزقاق وحارة وحي في البلدة.
وكانت قوات االحتالل داھمت فجر اليوم منازل عدد من المواطنين في أنحاء مختلفة من مدينة القدس،
اعتقلت خاللھا الفتى محمد غزاونة من منزله ببلدة الرام شمال القدس ،في حين اعتقلت مساء أمس الطفل
أمير جابر من منزله في القدس القديمة.
وكانت قوات االحتالل اقتحمت عدة شوارع بالقدس القديمة ،في ساعات نھار أمس ،خاصة شارع الواد
والمناطق المحاذية له ،واعتقلت ثمانية مواطنين بينھم ُمسن و ُمسنة وطفل ،بحجة تواجدھم في مكان
العملية التي وقعت قبل يومين ،علما أن جميعھم لديھم محالت تجارية في المكان أو كانوا يسلكون الطريق
باتجاه منازلھم.
وشملت االعتقاالت :الطفل عبد الرحمن صندوقة ) 14عاما( ،وال ُمسنة فرحة عبد دعنا ) 67عاما(،
وال ُمسن زھير عبد الرحيم دعنا ) 62عاما( ،وخالد عمار غنيم ) 21عاما( ،ورامي نواف عبد السالم )37
عاما( ،وسعد عبد قطينة ) 35عاما( ،وعمر أحمد عوض ) 20عاما( ،ومحمد سعد البكري ) 20عاما(،
ووجھت لھم تھمة "عدم منع جريمة" ،وأفرج االحتالل الحقا عن المسنة فرحة دعنا ،والمسن زھير دعنا.
وتواصل قوات االحتالل انتشارھا الواسع في البلدة القديمة وشوارعھا وأسواقھا وحاراتھا ومحيطھا،
خاصة من منطقة حي المصرارة التجاري وباب العامود )أشھر أبواب القدس القديمة( ،مرورا بشارع
السلطان سليمان ووصوال الى باب الساھرة وشارع صالح الدين ،وتُسيّر خاللھا دوريات راجلة داخل
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البلدة ،وأخرى راجلة ومحمولة وخيالة خارج سور القدس التاريخي ،اضافة الى نصب متاريس وحواجز
لتفتيش الشبان ،وأحيانا كثيرة بواسطة كالب "بوليسية" متوحشة ،وبصورة استفزازية و ُمذلة ومھينة،
وتحرير بطاقاتھم الشخصية.

االحتالل يعتقل حارسا ً من األقصى والمستوطنون يواصلون اقتحاماتھم االستفزازية
رام ﷲ2018/3/21 -PNN -
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم األربعاء ،حارس المسجد األقصى المبارك ايھاب أبو غزالة من
مكان عمله داخل المسجد ،واقتادته الى مركز تابع لھا في القدس القديمة.
وقال مراسلنا ،إن مجموعات من سوائب المستوطنين استأنفت اقتحاماتھا االستفزازية للمسجد االقصى
صباح اليوم من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات االحتالل الخاصة ،الفتا الى محاوالت متكررة من
المستوطنين إلقامة شعائر تلمودية في المسجد وسط رقابة صارمة من ال ُحرّاس الذين يتدخلون لمنع ذلك
وھو ما أدى الى اعتقال الحارس أبو غزالة.
وكانت جماعات ”الھيكل المزعوم“ وجھت دعوات ألنصارھا ،للمشاركة في اقتحامات مكثفة للمسجد
األقصى تمھيدا لعيد ”البيسح“ ،أو الفصح العبري.

شبيبة قلقيلية تنظم محاضرة حول تاريخ القدس
قلقيلية -معا2018/3/20 -
نظمت حركة الشبيبة الطالبية ،محاضرة ثقافية بعنوان "تاريخ القدس" في مدرسة الرازي االساسية في
مدينة قلقيلية وحاضر فيھا احمد طاھر عودة ،بحضور ومشاركة حاتم خليف مدير المدرسة ،ومنسق
أنشطة الشبيبة طارق الخطيب ،وذلك ضمن سلسلة الفعاليات الثقافية والوطنية التي تنفذھا حركة الشبيبة
الطالبية في مدارس المحافظة.
واستعرض احمد عودة مع الحضور تاريخ القدس عبر العصور ،والمكانة التاريخية والدينية للقدس،
ومحطات من تاريخ الصراع على القدس ،واحقيتھا للفلسطينيين رغم انف االحتالل وامريكا ،الن الحق ال
يسقط باالحتالل ،وال يسقط بتصريح ترامب ،باإلضافة الى شرح الوضع القانوني والسياسي للقدس تحت
االحتالل اإلسرائيلي ،كما تم خالل المحاضرة عرض فيديو عن ھوية مدينة القدس ،وتم فتح باب النقاش
مع الحضور.
من جانبه ،شكر أبو سائد ق ّواس منسق أنشطة الشبيبة الطالبية في حركة فتح إقليم قلقيلية أدارة المدرسة
وطاقمھا التدريسي على الجھود البناءة التي تقدمھا في إطار رفع مستوى الوعي الوطني وعلى التعاون
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مع حركة الشبيبة الطالبية ،موضحا ان الشبيبة اطلقت برنامجا لتنظيم سلسلة محاضرات تھدف الى رفع
الوعي لدى الطلبة بأھمية القدس التاريخية ،واالحقية الدينية والتاريخية فيھا.

ھل قررت اإلدارة األمريكية تأجيل نقل سفارتھا إلى القدس
رام ﷲ  -دنيا الوطن2018/3/20 -
قالت القناة العبرية الثانية ،مساء الثالثاء ،إن ھناك احتمال أن تؤجل اإلدارة األمريكية نقل سفارتھا لدى
إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة ،والتي أعلن عنھا الرئيس األميركي ،دونالد ترامب ،في أعقاب
اعتراف بالده بالقدس عاصمة إلسرائيل ،في السادس من كانون األول/ديسمبر الماضي ،في الموعد
المحدد لذلك ،والذي يصادف  14أيار/مايو المقبل ،بالتزامن مع الذكري الـ 70للنكبة الفلسطينية.
وأوضحت القناة ،أن الرغبة األميركية والتي استقبلت بالترحيب اإلسرائيلي ،قد تتأجل بسبب اإلجراءات
البيروقراطية في الدوائر الحكومية اإلسرائيلية.
وكشفت القناة أنه خالل األيام الماضية قام عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية األميركية بزيارة
إسرائيل وعقدوا عدة اجتماعات مع السلطات اإلسرائيلية المعنية .وطالب المسؤولون األميركيون ،خالل
االجتماعات ،تكييف مقر القنصلية األميركية في شارع "أرنونا" بالقدس المحتلة ،وتحويلھا إلى سفارة،
ومن جملة المطالب ،االنتھاء من أعمال بناء وصيانة أمنية عاجلة قبل حلول موعد االنتقال المحدد.
وطالبت اإلدارة األميركية ،كذلك ،بناء سور عازل على ارتفاع أكثر من ثالثة أمتار يحيط بمجمع السفارة
الجديدة .باإلضافة إلى رصف طريق خلفي )للطوارئ( من موقف السيارات الجنوبي لفندق "ديبلومات"
على طول الجانب الغربي من حي "أرنونا".
وبحسب القناة ،فإن السلطات اإلسرائيلية تعتبر المطالب األميركية ال تتماشى مع مخطط المبنى ،والذي
كان معدًا حتى اآلن ليشغل مكاتب قنصلية وليس سفارة.
وفي رسالة بعث بھا المدير العام لوزارة الخارجية اإلسرائيلية ،إلى وزير المالية موشيه كحلون ،حذر من
أنه "إذا لم يتم منح مصادقات بناء فورية ولم يتم اختصار اإلجراءات البيروقراطية فسوف يكون موعد
نقل السفارة األميركية للقدس في خطر".
وجاء في رسالة المدير العام لوزارة الخارجية فإنه "من المتوقع أن تستغرق عملية طلب تعديل المخطط
الحالي وقتا طويال ،ولن تتمكن السلطات من إنجاز العمل في الموعد المحدد لنقل السفارة ،دون االنتھاء
من ھذه األعمال ،فإن المجمع لن يفي بالمتطلبات اإللزامية لوزارة الخارجية للسفارة األميركية".
وأضافت القناة أنه بالرغم من الرغبة الشديدة للرئيس األميركي ،ترامب ،ورئيس الوزراء اإلسرائيلي،
بنيامين نتنياھو ،بنقل السفارة للقدس بالموعد المحدد ،إال أن عطلة األعياد )الفصح العبري( قد تؤجل
اجتماعا طارئًا للجنة التخطيط والبناء لتعجيل تنفيذ الطلبات األميركية.
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وقال مكتب نتنياھو رداً على ذلك" :إن رئيس الحكومة سيتصرف بحزم وبسرعة لضمان أن يتم نقل
السفارة األميركية في الوقت المحدد كما ھو مخطط لھا ،ولن يسمح أن تعطل البيروقراطية غير
الضرورية إللحاق الضرر بعملية النقل".

ترحيب فلسطيني باعتماد القدس عاصمة للتراث العربي
الجزيرة2018/3/21 -
رحبت الحكومة الفلسطينية بقرار األمانة العامة لجامعة الدول العربية"-القطاع الثقافي" اعتماد
مدينة القدس عاصمة دائمة للتراث العربي ،وتخصيص فعاليات يوم التراث العربي لعام  2019للتراث
المقدسي.
واعتبر المجلس في جلسته األسبوعية في رام ﷲ اليوم اختيار الجامعة العربية مدينة القدس عاصمة
للتراث العربي التفافا حول المدينة وتأكيدا على العمق العربي لفلسطين ،رغم العدوان اإلسرائيلي المستمر
والقرارات األميركية المنحازة والمخالفة للقانون الدولي.
كما اعتبر أن القرار يساھم أيضا في تثبيت الھوية العربية واإلسالمية والمسيحية للمدينة المقدسة في
مواجھة أعمال التزييف والتزوير اإلسرائيلية.
وكانت جامعة الدول العربية أعلنت األسبوع الماضي اعتماد مدينة القدس عاصمة دائمة للتراث العربي،
وتقرر اعتبار يوم التراث العربي العام القادم ) (2019ليكون يوما للتراث المقدسي.
ويوم أمس أعلن في مقر مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية )ميثاق( في بلدة أبو ديس شرق القدس
عن ھذا االعتماد خالل اجتماع ضم عددا من الوزراء والمسؤولين الفلسطينيين.
واستمع المجتمعون إلى تقرير مقدم من خليل قراجة الرفاعي عميد مؤسسة إحياء التراث )ميثاق( والوكيل
في وزارة األوقاف بشأن مشاركة دولة فلسطين في فعاليات يوم التراث العربي لھذا العام بمقر جامعة
الدول العربية.
وشدد وزير الثقافة إيھاب بسيسو خالل حفل اإلعالن على ضرورة تضافر الجھود من أجل دعم صمود
أھل القدس ،وتعزيز الھوية العربية الفلسطينية للعاصمة ،مضيفا أن "من شأن مثل ھذا القرار المھم أن
يدعم روايتنا التاريخية وھويتنا الوطنية وذاكرتنا أمام كل محاوالت االحتالل من أسرلة وتھويد للقدس".
وقال -وفق بيان صدر عقب االجتماع -إن العمل على صعيد التراث المادي وغير المادي بحاجة لمزيد
من التفعيل والدعم العربي من أجل صون الذاكرة واإلرث في بعده العربي اإلسالمي والمسيحي ،وحمل
ھذه الجھود إلى الفضاءات الدولية.
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من جھته اعتبر وزير األوقاف الفلسطيني يوسف ادعيس اعتماد الجامعة العربية للقدس عاصمة فلسطين
األبدية عاصمة دائمة للتراث العربي "أمرا في غاية األھمية وانعكاسا لدور الجامعة العربية في دعم
قضية فلسطين العادلة".
أما وزيرة السياحة واآلثار روال معايعة فقالت إن القرار مھم جدا لفلسطين عامة ،والقدس خاصة السيما
وھي تتعرض النتھاكات سلطات االحتالل بشكل يومي.

ماراثون مقدسي رداً على ماراثون لالحتالل
الجزيرة -عاطف دغلس -ضواحي القدس2018/3/20 -
نظم تجمع "قدسنا" لالتحادات الرياضية بمدينة القدس المحتلة -اليوم الثالثاء -ماراثونا رياضيا ،شارك
فيه نحو  1200شاب وفتاة مقدسيين تحت شعار "ماراثون قدسنا" ،ردا على مارثون تھويدي نظمه
االحتالل مؤخرا داخل القدس.
وانطلق الماراثون -الذي ينظم للمرة الحادية عشرة -من أمام مبنى المجلس التشريعي المھجور في بلدة
أبو ديس وصوال إلى مدرسة دار األيتام في بلدة العيزرية القريبة منھا ،وتميز بمشاركة فئات عمرية
مختلفة من طلبة المدارس والجامعات وأعضاء األندية الرياضية الذين تراوحت أعمارھم بين  10و20
عاما.
وقال أحمد بخاري المشرف على الماراثون إنه جاء ليؤكد أن "القدس عاصمة فلسطين األبدية" ،وردا
على الماراثون اإلسرائيلي الذي ينظمه االحتالل في المدينة للمرة السادسة على التوالي وأقيم األسبوع
الماضي انطالقا من القسم الغربي بمدينة القدس وصوال للقسم الشرقي والبلدة القديمة منھا.
وأضاف في حديث للجزيرة نت أن االحتالل رفض تنظيم ماراثون فلسطيني األسبوع الماضي إال بعد
الحصول على تراخيص من الشرطة اإلسرائيلية ،واعتقل والحق منظمي الماراثون والمشاركين فيه،
وبينھم أطفال صغار.
وقال البخاري إن إجراءات االحتالل دفعتھم لتنظيم الماراثون في أقرب منطقة للقدس "مكانيا ووجدانيا"،
فانطلق الماراثون من جانبي الجدار في القدس وفي أبو ديس ،وحمل المشاركون فيه العلم الفلسطيني،
وارتدوا قمصانا بيضاء حملت شعاره وصورة رمزية لألماكن المقدسة -اإلسالمية والمسيحية -في
المدينة.

دعوات من القدس لرأب الصدع الفلسطيني
الجزيرة -أسيل جندي -القدس2018/3/20 -
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

دعت شخصيات مقدسية كال من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة التحرير الوطني الفلسطيني
)فتح( من جھة ،وحركة المقاومة اإلسالمية )حماس( من جھة ثانية ،إلى التوقف عن التراشق اإلعالمي
وتبادل االتھامات ،مع ترك التحقيق في التفجير الذي استھدف موكب رئيس الوزراء األسبوع الماضي
للجھات المختصة وعدم التسرع في إطالق األحكام.
ويتابع المقدسيون بقلق السجال واالتھامات المتبادلة بين الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس ،وذلك بعد
كلمة الرئيس الفلسطيني خالل اجتماع للقيادة الفلسطينية الليلة الماضة ،التي اتھم فيھا حماس باستھداف
موكب رامي الحمد ﷲ في غزة.
وطالب مدير المسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني حركتي فتح وحماس بالتروي والتراجع عن كافة
التصريحات التي من شأنھا تقويض المصالحة وعرقلة المشروع الوطني الفلسطيني بقيام دولة فلسطينية
وعاصمتھا القدس؛ "ألن المحتل ھو المستفيد األول من تبادل االتھامات".
كشف الجريمة
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن القدس وحدت كافة أطياف الشعب الفلسطيني في يوليو/تموز من العام
الماضي في ھبة البوابات اإللكترونية ،وھي التي توحد المسلمين في كافة أنحاء المعمورة ،فال بد من نبذ
الخالفات والتوحد من أجلھا ،والتوقف عن االتھامات التي تقود للمجھول.
وشدد الكسواني على "ضرورة الوصول لأليدي اآلثمة التي أرادت أن تنال من قيادات فلسطينية"،
مطالبا حماس "بالبت في األمر من خالل لجان عمل خاصة للكشف عن تفاصيل ھذا االعتداء الذي قصد
من خطط له ونفذه تفريق الدم الفلسطيني".
وأعرب مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر عن أسفه للسجال الدائر قائال إنه ال يخدم
الشعبالفلسطيني ،في وقت تمر به قضيتھم بأخطر مراحلھا .وأضاف "نحن بأمس الحاجة لوحدة الصف
الفلسطيني وتحقيق المصالحة الفلسطينية وما جرى يدعو لألسف".
وقال في حديثه للجزيرة نت إن حركة حماس جزء من الشعب الفلسطيني ،رافضا تحميلھا بصورة رسمية
مسؤولية جريمة تفجير موكب الحمد ﷲ ،لكنه قال إنھا تتحمل مسؤولية الكشف عما جرى من منطلق
وجودھا على األرض وإمساكھا بزمام األمن بقطاع غزة.
وأضاف أنه "رغم ما اتھم به الرئيس عباس حماس فإنني أرجو من الحركة تحمل المسؤولية ومواصلة
التحقيق في الجريمة".
واتھم عباس في كلمته حركة حماس بشكل مباشر باستھداف موكب رئيس الوزراء ،وقرر "اتخاذ
اإلجراءات الوطنية والقانونية والمالية كافة للحفاظ على المشروع الوطني" ،في حين ردت حماس
باعتبار تصريحاته خروجا على اتفاقيات المصالحة ،وتجاوزا للدور المصري الذي يتابع خطوات تنفيذھا.
خطاب ھجومي
من جھته ،قال المدير السابق لقسم الوعظ واإلرشاد في المسجد األقصى رائد دعنا "كان أولى بالرئيس
عباس أن يجمع وال يفرق ،ويحبب وال يبغض ،بدال من إلقاء خطاب ھجومي ال يرتضيه عاقل من الشعب
الفلسطيني".
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ودعا في حديثه للجزيرة نت حركة حماس -باعتبارھا القوة األمنية والتنفيذية في غزة -إلى إظھار حقيقة
ما جرى من تفجير لموكب الحمد ﷲ حتى يتضح للشعب الفلسطيني قبل الرئاسة من يقف خلف ھذه
الحادثة.
واستھجن دعنا السجال بين الطرفين في ظل الحرب األميركية اإلسرائيلية "الشعواء" على كل ما ھو
إسالمي ،مطالبا الجانبين بتجنب المجازفات السياسية والتوحد لمواجھة االعتداءات اإلسرائيلية اليومية
ضد المسجد األقصى.
وقال إن إسرائيل" استطاعت زرع الخالفات والفتن بين أبناء الشعب الفلسطيني حتى يروق لھا العمل
ضد األقصى".

محكمة االحتالل تطلب من النيابة االنتھاء من لوائح اتھام بحق  3أطفال مقدسيين
موقع مدينة القدس2018/3/20 -
طلبت محكمة االحتالل العليا "النيابة العامة" االنتھاء من لوائح اإلتھام وبدء مفاوضات بشأن التھم
الموجھة لثالثة أسرٮمقدسيين قاصرين ،من بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك.
ويشمل ھذا الطلب األسرى المقدسيين :ناجي محمد عودة ،ومحمد فرحات ،ووائل عليان ،ويقبعون حاليآ
بسجن نفحة الصحراوي.

مستوطنون ينظمون مسيرة أعالم في حي الشيخ جراح وسط القدس
موقع مدينة القدس2018/3/20 -
نظم عشرات المستوطنين ،اليوم الثالثاء ،مسير أعالم في حي الشيخ جراح وسط القدس ،بحماية وحراسة
قوات االحتالل.
وقال مراسلنا في القدس ان المسيرة مرّت من أمام مسجد الشيخ جراح وسط شعترات
ودعوات عنصرية تدعو الى قتل وطرد العرب.
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