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اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة
للتــربيـة والثقافـة والعـلوم
التاريخ :اجلمعة  24السبت  25األحد  ، 26آذار 2017

رس ــالة الـ ـق ـدس

نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
• املدير العام لأللكسو حيذر من متادي االحتالل يف االعتداء على مدينة القدس.
• "اخلارجية" تؤكد املوقف الفلسطيين من االستيطان سواء ابلقدس أو يف "الكتل
االستيطانية".
• اإلفراج عن شرطي إسرائيلي هاجم سائقا يف القدس.
• القدس وامللفات اخلاصة بفلسطني مبقدمة أعمال القمة العربية ابألردن.
• زايرة أهايل أسرى القدس ألبنائهم "جبلبوع" غدا على نفقتهم اخلاصة.
• اندالع حريق يف منزل الشهيد "قنرب" يف القدس.
• االحتالل جيرب مقدسيا على هدم منزله بيده.
• االحتالل ينصب حاجزا يف حي املكرب ابلقدس وحاالت تفتيش وتضييق.
• قوات االحتالل تعتقل شابني من القدس.
• االحتالل يربئ مستوطنا ألقى زجاجات حارقة على فلسطينيني ابلقدس.
• اآلالف يؤدون اجلمعة برحاب األقصى واالحتالل يعتقل ُمصليا.
• انطالق فعاليات رابطة نساء ألجل القدس يف غزة.

• املتطرف "غليك" بصدد تقدمي التماس للسماح له ابقتحام املسجد األقصى.
• إنشاء مدينة إنتاج إعالمي حتاكي أحياء "القدس القدمية" يف غزة.

• "فلسطني ع البسكليت" ..جولة احلرية من القدس إىل مدينة العقبة األردنية.
• دعوات فلسطينية ملقاطعة مهرجان تسوق تطبيعي ابلقدس.
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املدير العام لأللكسو حيذر من متادي االحتالل يف االعتداء على مدينة القدس
تونس  2017-3-23وفا -حذر املدير العام للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (األلكسو)
الدكتور عبد هللا حمارب ،من خطورة تواصل االعتداءات اإلسرائيلية على مدينة القدس واالرض
الفلسطينية احملتلة وما تتعرض له يوميا من انتهاكات وعمليات هتويد هلويتها العربية واإلسالمية،
واالستيطان الغاشم.
جاء ذلك خالل افتتاح حمارب اليوم اخلميس يف تونس ،أعمال امللتقى الدويل حول مرصد الرتاث
املعماري والعمراين الذي تشارك فيه خمتلف الدول العربية األعضاء يف املنظمة مبا فيها دولة فلسطني.
وميثل دولة فلسطني يف امللتقى سفري دولة فلسطني بتونس هايل الفاهوم ،ومدير عام الرتميم وإدارة
املواقع يف وزارة السياحة واآلاثر الفلسطينية املهندس أيهاب داوود.
ويشارك يف امللتقى األمني العام ملنظمة مدن الرتاث العاملي تروين روكار ،واألمني العام ملنظمة املدن
العربية أمحد حممد صبيح.
وقال حمارب "إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تربر ما تقوم به من محالت حفر وتنقيب عشوائي هتدد
سالمة املعامل واملباين ،حبجة أهنا تبحث على آاثر مزعومة واالدعاء أبن لديهم أراث اترخييا ودينيا وابلتايل
حقا يف هذه األرض ،مما يغري معامل ومالمح املعامل الدينية والتارخيية ،كما أنه قد وصل هبم الغلو حفر
كلمات حفرية على تلك املعامل ،غري مبالني مبا تصدره املنظمات الدولية من قرارات حلماية مدينة القدس
وسكاهنا ابعتبارها قبل كل شيء ممتلكا ثقافيا إنسانيا مدرجا على الئحة الرتاث العاملي املهدد ابخلطر
للمنظمة الدولية للثقافة والرتبية والتعليم (اليونسكو).
ويناقش امللتقى الذي يتواصل على مدار يومني ،قضااي مهمة مثل كيف ميكن للمرصد أن يبلغ أهدافه
يف ظل الظروف الصعبة اليت متر هبا املدن املعرضة للحروب والنزاعات املسلحة ،ابإلضافة إىل كيفية ان
يكون أداة فاعلة يف احلفاظ على الرتاث الثقايف ،واحملافظة على الذاكرة التارخيية وان يبين القدرات يف
جمال البحث العلمي والتوثيق والرقمنة واستخدام التقنيات اجلديدة لرصد االنتهاكات ومحاية املمتلكات
الثقافية.

"اخلارجية" تؤكد املوقف الفلسطيين من االستيطان سواء ابلقدس أو يف "الكتل االستيطانية"
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رام هللا  2017-3-23وفا -أكدت وزارة اخلارجية –جمددا -أن االستيطان جبميع أشكاله غري
شرعي ،وغري قانوين ،وفقا ألحكام القانون الدويل ،وقرارات الشرعية الدولية.
ويف السياق ،ترفض الوزارة االدعاء اإلسرائيلي املتكرر أبن ما يسمى (الكتل االستيطانية الكربى)
أصبحت حبكم (الضم اإلسرائيلي) ،يف أي اتفاقية سالم ،وتؤكد أنه ال يوجد أية تنازالت فلسطينية جمانية
تسبق العملية التفاوضية ،وال ميكن اعتماد أو اعتبار هذا املفهوم االسرائيلي ،وكأنه مفروغ منه ،وحبكم
املضمون ،فعند بدء املفاوضات سيتم طرح املوقف الفلسطيين الرمسي مبا يتالءم واملصلحة الوطنية
العليا.
وشددت على أن مفهوم (الكتل االستيطانية) الذي يتم تداوله غري واضح وغري حمدد ،متسائلة :هل
يعين :جتمع أكثر من مخس مستوطنات صغرية ،أو وجود أكثر من مخسة آالف مستوطن ،أو وجود
منطقة صناعية استيطانية ،أو مساحة نفوذ استيطانية واسعة؟!! ،وهل هناك حد أعلى أو أدىن لكل هذه
املؤشرات؟! ومن هي اجلهة اليت سوف حتدد أو تفسر معىن الكتل االستيطانية؟!
كما تساءلت :هل ميكن االدعاء أبن بؤرتني استيطانيتني منعزلتني ،يتم ربطهما ببعض سواء عرب مصادرة
أرض جديدة بينهما ،أو شق طرق لربطهما ...اخل ،هل ميكن اعطاؤمها صفة الكتلة االستيطانية؟ .لذا
ترى الوزارة أن طرح هذا املوضوع أو تكراره فلسطينيا هو خطري جدا ،ويستدعي األمر جتنبه ،وعدم
التعاطي معه على االطالق ،مبا ينسجم ،واملصلحة الفلسطينية.
وأشارت إىل أن اجلانب الفلسطيين وبنفس األسلوب الذي يعتمده نتنياهو وأقطاب حكومته عرب
التصريح عن مواقفهم وشروطهم املسبقة ،للتأثري على موقف االدارة األمريكية اجلديدة ،يستطيع التأكيد
جمددا على أن القدس الشرقية احملتلة هي خط أمحر ،واالستيطان فيها جبميع أشكاله وهدم أي منزل أو
مصادرة أي قطعة أرض ،أو طرد أي مواطن مقدسي وغريها ،مرفوض ،وغري شرعي ،وغري قانوين.
واتبعت :هذا املوقف ينطبق ليس فقط على القدس الشرقية ،وإمنا على مجيع األرض الفلسطينية اليت
حتتلها اسرائيل ـ العضو يف األمم املتحدة ـ منذ عام  1967وحىت اآلن ،دون أن تنجح هذه املنظمة
األممية يف إلزام اسرائيل إبهناء احتالهلا لألرض الفلسطينية ،وإجبارها على وقف نشاطها االستيطاين غري
الشرعي ،وغري القانوين ،وفقا للقانون الدويل وقرارات نفس املنظمة األممية.
وأشارت إىل أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو يستمر يف حماوالته حلسم قضااي احلل الدائم
بشكل أحادي اجلانب ،وبعيدا عن اجلانب الفلسطيين ،ويركز يف هذه املرحلة ابلذات على قضيتني
أساسيتني ،مها القدس واالستيطان ،موضحة "أنه فيما يتعلق ابلقدس ،حياول نتنياهو ايئسا إعطاء انطباع
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ومهي أبن هناك موافقة أمريكية على استمرار البناء االستيطاين ،وتوسيعه يف القدس الشرقية احملتلة"،
مؤكدة أن القدس الشرقية احملتلة عاصمة دولة فلسطني ،هي العنوان الرئيسي الذي ميكن أن يوفر ،أو
يطلق أية فرصة للحل السياسي التفاوضي للصراع.
ونوهت إىل امتالك اجلانب الفلسطيين الكثري من الدالئل ،للتأكيد على أن عدم اعتماد القدس الشرقية
احملتلة عاصمة لدولة فلسطني ،ووقف البناء االستيطاين فيها سيكون املانع الرئيسي للتوصل ألي اتفاق
سالم ،هذا ما أكدته مفاوضات "كامب ديفيد" ،وما كشفت عنه زايرة شارون للمسجد األقصى
املبارك ،وأكدته أيضا مجيع أشكال املفاوضات.
واتبعت :حماولة مترير قضية االستيطان يف القدس ،وكأهنا موضوع مفروغ منه وحمسوم ،متثل تضليال
إسرائيليا غري مقبول ،وحنن نعتقد أن االدارة األمريكية اجلديدة أصبحت تعي ذلك بكل وضوح ،خاصة
عندما طرحت فكرة نقل السفارة األمريكية من تل أبيب اىل القدس ،مبا استدرجته من ردود فعل ليس
فقط من اجلانب الفلسطيين ،إمنا أيضا العريب واالسالمي والدويل ،والقدس الشرقية احملتلة خط أمحر ،ال
ميكن السماح بتجاوزه ،بسكاهنا ،ومعاملها ،واترخيها ،ومقدساهتا ،وهي عاصمة دولة فلسطني.
اإلفراج عن شرطي إسرائيلي هاجم سائقا يف القدس
أخلت سلطات االحتالل ،صباح اليوم األحد ،سبيل اجلندي اإلسرائيلي الذي اعتدى على السائق
املقدسي ،أول أمس اجلمعة.
وكان فيديو قد نشر على مواقع التواصل االجتماعي يظهر فيه الشرطي وهو يعتدي ابلضرب على
السائق املقدسي ،حبسب وكاالت حملية.
وأفادت صحيفة "يديعوت احرنوت" العربية أن االحتالل أفرج عن اجلندي ولكنه حتت اإلقامة اجلربية
حىت يوم اإلثنني املقبل.
القدس وامللفات اخلاصة بفلسطني مبقدمة أعمال القمة العربية ابألردن
أعلن األمني العام املساعد لشؤون فلسطني واألراضي العربية احملتلة يف جامعة الدول العربية السفري
سعيد ابو علي ،مساء اجلمعة ،أن القضية الفلسطينية مبختلف ملفاهتا وأبعادها ستتصدر جدول أعمال
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اجتماع جملس اجلامعة العربية على مستوى وزراء اخلارجية العرب املقرر عقده يف السابع والعشرين من
الشهر اجلاري ،وكذلك أعمال القمة العربية الدورية العادية الثامنة والعشرون املقرر عقدها يوم التاسع
والعشرين الشهر من شهر آذار مارس يف البحر امليت ابألردن.
وقال السفري ابو علي ،يف تصرحيات صحفية" :هناك سياسة "إسرائيلية" اثبتة تستهدف هتويد القدس،
وهتجري أهلها األصليني ،وتغيري معاملها الدميغرافية ،ومؤخرا تلقى عدد كبري من األسر الفلسطينية
إخطارات هلدم بيوهتا ،ابإلضافة اىل التمدد االستيطاين "اإلسرائيلي" ،واستهداف القدس ،خاصة بعد
املصادقة على قانون منع رفع األذان يف املساجد من قبل سلطات االحتالل ،مشددا أن كل هذا
يستدعي التفكري جداي إبجياد آليات جديدة تضمن دعم أهايل القدس".
واضاف ،أن عمليات اهلدم واحلفرايت اليت تقوم هبا سلطات االحتالل يف مدينة القدس ،هتدف لتغيري
الطابع العريب اإلسالمي املسيحي للمدينة املقدسة ،مشددا على مركزية القضية الفلسطينية للعرب
واملسلمني وألحرار العامل ،حىت يتمكن الشعب الفلسطيين من اهناء االحتالل وإقامة دولته املستقلة
بعاصمتها القدس ،فال أمن وال سالم يف املنطقة بل ابلعامل أبسره دون القدس عاصمة الدولة الفلسطينية
املستقلة.
زايرة أهايل أسرى القدس ألبنائهم "جبلبوع" غدا على نفقتهم اخلاصة
أعلنت جلنة أهايل األسرى واملعتقلني املقدسيني أن زايرة أهايل األسرى ألبنائهم القابعني يف سجن
"جلبوع" ستكون يوم غد األحد ،على نفقتهم اخلاصة.
ودعت اللجنة يف بيان صحفي ،أهايل األسرى املقدسيني إىل التواجد ابلقرب من حافالت الزايرة يف
شارع الزهراء فجر غد ،داعية من مل يسجل للزايرة إىل االتصال ابللجنة من أجل أتكيد الزايرة واحلجز.
وخبصوص زايرة سجن "رميون" اليت كانت مقررة يوم األحد املقبل ،فقد مت أتجيلها ملدة أسبوع ،حيث مت
حتديدها بتاريخ .2017/4/2
اندالع حريق يف منزل الشهيد "قنرب" يف القدس
اندلع حريق يف منزل عائلة الشهيد فادي قنرب ،مساء اليوم ،يف حي جبل املكرب جنوب شرق القدس
احملتلة.
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وأوضحت العائلة املقدسية ،أن سبب احلريق يعود للضغط على األسالك بعد إغراق قوات االحتالل
املنزل ابالمسنت املسلح "الباطون" قبل يومني.
االحتالل جيرب مقدسيا على هدم منزله بيده
شرع املواطن الفلسطيين يوسف خبتان ،اليوم السبت ،هبدم منزله مبنطقة األشقرية حبي بيت حنينا مشال
القدس احملتلة ،بضغط من سلطات االحتالل.
وكان املواطن خبتان تسلم مؤخرا أمر هدم ملنزله من بلدية االحتالل يف القدس حبجة البناء دون ترخيص،
واليت هددت هبدمه جبرافاهتا وحتميل املواطن خبتان فاتورة اهلدم وعادة ما تكون مببالغ عالية جدا ،ما
دفعه وأبناء أسرته على هدم منزله بنفسه وسط شعور ابحلسرة واألمل.
االحتالل ينصب حاجزا يف حي املكرب ابلقدس وحاالت تفتيش وتضييق
نصبت قوات االحتالل صباح السبت ،حاجزا عسكراي يف "راس اجلبل" حبي جبل املكرب جنوب شرق
القدس احملتلة.
ونقل مراسلنا يف القدس عن شهود عيان أن قوات االحتالل نصبت احلاجز يف املنطقة ،وشرعت بتفتيش
املركبات ،وفحص البطاقات الشخصية للركاب ،والتضييق على املواطنني.
قوات االحتالل تعتقل شابني من القدس
اعتقلت قوات االحتالل اليوم السبت ،شابني مقدسيني بعد اقتحام منزليهما يف مدينة القدس احملتلة.
ومشل االعتقال الشابني أمري البلبيسي من منزله يف حي الصوانة قرب سور القدس التارخيي ،وعبد الرحيم
بربر من حي رأس العامود يف بلدة سلوان جنوب املسجد األقصى.

االحتالل يربئ مستوطنا ألقى زجاجات حارقة على فلسطينيني ابلقدس
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قررت حمكمة االحتالل يف القدس يوم أمس تربئة مستوطن يهوديُ ،وجهت له ،قبل عامني ،هتمة وصفها
اإلعالم العربي حينها بـ"اخلطرية" ،تتمثل إبلقاء زجاجات حارقة "قنابل مولوتوف" وحجارة على مركبات

فلسطينية يف العام  20144بعد اختطاف املستوطنني الثالثة.
وعلل قضاة حمكمة االحتالل قرارهم بتربئة املستوطن من التهم املوجهة إليه حبجة إنه كان أحد أصدقاء
املستوطنني الثالثة ،وإنه تعرض لصدمة بعد عملية اخلطف.
قرار احملكمة جاء خمالفا لتوصية نيابة االحتالل العامة اليت طلبت فرض عقوبة السجن الفعلي على
املستوطن ،وحىت النيابة تساوقت يف النهاية مع قرار قضاء االحتالل ومل تتقدم ابستئناف على احلكم
خالل املدة القانونية.
تربئة املستوطن من التهم املوجهة له أاثرت حىت أحد الصحفيني "اإلسرائيليني" وهو الصحفي “دان
مرغليت” والذي علق على احلكم عرب صفحته على توتري ابلقول" :القاضي دروري الذي توصف
أحكامه أبهنا إشكاليه قام بتربئة يهودي ألقى زجاجات حارقة على فلسطينيني ،الفلسطيين ال يوجد له
فرصة لرباءة كهذه ،آمل أن تستأنف النيابة العامة على احلكم".
هذه ليست املرة األوىل الذي تظهر فيها عنصرية قضاء االحتالل عندما يتعلق األمر ابلفلسطينيني
واالعتداء عليهم من قبل املستوطنني أو جيش االحتالل.
والزالت حاضرة يف الذهن القضية األخرية يف هذا السياق وهي قضية جندي االحتالل قاتل الشهيد
عبد الفتاح الشريف قبل حوايل العام ،عملية إعدام نفذت مع سبق اإلصرار والرتصد وأمام الكامريات،
يف هناية األمر حولت القضية لعملية قتل عري العمد وحكم على اجلندي القاتل ابلسجن ملد عام ونصف
قابلة لالستئناف.
اآلالف يؤدون اجلمعة برحاب األقصى واالحتالل يعتقل ُمصليا
اعتقلت قوات االحتالل الشاب املقدسي عالء النتشة لدى خروجه من املسجد األقصى من جهة
منطقة ابب األسباط ،عقب انتهاء صالة اجلمعة ابملسجد املبارك.
وقال مراسلنا يف القدس إن آالف الفلسطينيني من القدس والداخل احملتل عام 1948م أدوا صالة
اجلمعة اليوم برحاب املسجد االقصى ،وسط انتشار واسع لقوات االحتالل يف املدينة املقدسة،
وتسيريها لدورايت عسكرية راجلة وحممولة يف املدينة.
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تواجد املواطنني بصالة اجلمعة يف األقصى وشرعت بتحرير
من جانبها ،استغلت شرطة االحتالل ُ

خمالفات مالية لسيارات املصلني وألصقتها على زجاج السيارات بذريعة الوقوف مبنطقة منوعة (ابلقرب
من سور القدس التارخيي).
اىل ذلك ،نظم مصلون وقفة عقب انتهاء صالة اجلمعة للمطالبة ابسرتداد جثامني الشهداء احملتجزين
بثالجات االحتالل ،رفعوا فيها الفتات تؤكد هذه املطالب وصور الشهداء.
بدوره ،دعا املفيت العام للقدس والداير الفلسطينية الشيخ حممد حسني ،يف خطبة اجلمعة ابألقصى،
القمة العربية املقرر انعقادها بعد أايم يف عمان ،إىل حتقيق الوحدة واحلفاظ على القدس ومقدساهتا ويف
مقدمتها املسجد األقصى من املخططات التهويدية.
وقال هبذا اخلصوص" :يف األايم القليلة القادمة ينعقد مؤمتر القمة العريب يف األردن وعلى مرمى حجر
من القدس واألقصى ،فماذا عساكم فاعلون اي قادة األمة وزعمائها؟ وما القرارات واخلطوات اليت
ستتخذوهنا؟ واليت من شأهنا ختفيف آالم هذه األمة اليت اكتوت بنار الفرقة والضياع والفنت واحلروب
الداخلية".
وأكد أن املرحلة الدقيقة اليت تعيشها شعوب أمتنا العربية واإلسالمية تتطلب من اجلميع أن يرتفعوا إىل
مستوى مسؤولياهتم ملواجهة األخطار اليت حتدق ابألمة.
ونبه إىل أن املسجد األقصى مستباح من املستوطنني فيما خمططات التهويد حتدق ابلقدس هتويدا ،داعيا
إىل أن تكون قضية القدس واألقصى واملقدسات "بوصلة يهتدي هبا(قادة األمة) إىل سبل الوحدة
والقوة وطريق اختاذ القرار املناسب يف الوقت املناسب قبل فوات األوان".
وشدد املفيت العام على أن شعبنا يف هذه الداير املباركة سيبقى الطليعة املتقدمة يف الدفاع عن كرامة أمته
وعزهتا وقدسها ومقدساهتا.
وقال موجها حديثها للقادة العرب" :نرسلها رسالة واضحة إىل القمة اجملتمعة قريبا من أرض فلسطني
ونقول لكم إن قضية فلسطني كما هتم شعبها هتم كل شعوب أمتها العربية واإلسالمية ال بل هتم كل
أحرار العامل ألهنا قضية العدل والعدالة وألن شعبها عاىن وما زال يعاين كل أنواع االضطهاد والظلم
والعدوان".
وشدد على أن احملافظة على القدس عربية إسالمية وعلى املقدسات ورأسها املسجد األقصى يتطلب
جهدا مجاعيا وعمال واحد موحدا يعني املرابطني ابلقدس وأكنافها على الصمود واالستمرار.
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وقال" :هذا ال يتأتى إال من خالل مواقف اثبتة وبرامج تنفذ من أجل استمرار بقاء هذا الشعب مدافعا
عن القدس ومقدساهتا".
وتطرق خطيب ابألقصى إىل ما يتعرض إليه املسجد األقصى من استهداف من سلطات
االحتالل وقطعان املستوطنني ،مؤكدا ـن االقتحامات تكاد تكون يومية وتضاعفت يف اآلونة وازدادت
أعداد املقتحمني واملعتدين على قدسية وحرمة املسجد األقصى وازدادت كذلك خمططات حماوالت
فرض األمر الواقع يف املسجد.
وشدد املفيت حسني على أن األقصى هو للمسلمني وحدهم ال يشاركهم فيه أحد وان كل ما يف األقصى
من قباب ومعامل ومصاطب ومصليات وأروقة وقباب وابحات هو املسجد األقصى املبارك الذي قرر هللا
إسالميته يف كتابه العزيز.
وأضاف أن كل مرافق املسجد األقصى املصلى القبلي وقبة الصخرة واملصلى املرواين واألقصى القدمي
وكل قبة يف رحاب املسجد وابب الرمحة هي أجزاء من املسجد املبارك ال جيوز لالحتالل بكل مؤسساته
وعلى وجه اخلصوص أفراد شرطته أن يتدخلوا أو مينعوا األوقاف اإلسالمية وجلنة اإلعمار من ممارسة
واجباهتم يف رعاية وصيانة املسجد.
وعاد الشيخ حسني وأكد "أن كل هذه املرافق هي مرافق إسالمية وهي أجزاء ال تتجزأ من األقصى"،
حمذرا أبن املساس أبي منها هو "مساس مباشر ابملسجد األقصى ال بل هو عدوان سافر على املسجد
وعلى كل املسلمني يف هذا العامل ألنه جزء من عقيدة كل مسلم يف هذا العامل وهو قبلتنا األوىل".
انطالق فعاليات رابطة نساء ألجل القدس يف غزة
رابطة نساء ألجل القدس يف فلسطني أمس األربعاء  2017/3/22عن انطالق فعالياهتا يف
مدينة غزة لتكون اإلطار اجلامع لكل الفعاليات النسوية اليت ختدم قضية القدس يف اجملتمع الفلسطيين،
وحضر االفتتاح األستاذ الدكتور أمحد أبو حلبية رئيس مؤسسة القدس الدولية يف فلسطني ولفيف من
القيادات النسوية يف قطاع غزة واملهتمات يف قضية القدس.
األستاذ الدكتور أمحد أبو حلبية رئيس املؤسسة ،خالل إعالنه انطالق فعاليات الرابطة أنه جيب تفعيل
العنصر النسوي يف كافة األطر اليت ختص القضية الفلسطينية وتوحيد اجلهود الرامية لنصرة القدس
واملقدسات والدفاع عنها.
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حرص مؤسسة القدس الدولية الدائم على تفعيل قضية القدس ومقدساهتا ،وتفعيل كل الشرائح من أبناء
شعبنا يف الدفاع عن القدس واألقصى وفضح املمارسات االسرائيلية اليت متارس حبق أهل القدس إعالميا
وقانونيا ،وقال" :هذه القضية جيب أن أتخذ منا مجيعا حيز اهتمام كبري ملا متثله من أمهية ومكانة يف
إسالمنا وعقيدتنا وديننا".
أعلنت املهندسة هالة الزبدة رئيس رابطة نساء ألجل القدس يف غزة عن بدء فعاليات وأنشطة الرابطة يف
كافة اجملاالت اليت ختدم قضة القدس ومقدساهتا ودعت كل الفعاليات النسوية اليت تعمل ألجل القضية
أن تتوحد يف إطار جامع وهي رابطة نساء ألجل القدس حىت تثمر ويظهر اإلجناز احلقيقي الداعم
للقدس.
مستهل كلمتها ،أبرقت الدكتورة أمل خليفة رئيس ائتالف املرأة العاملي لنصرة القدس ابلتحية إىل أهل
غزة ،وصفتهم جبيل التحرير الذي سيقود األمة حنو األقصى والقدس ،وأضافت :إن "كان هناك إعالم
وسواعد ميكن أن تفعل فهي سواعد مشروع التحرير ،وأنتم أهل غزة ستقودوننا للمسجد األقصى
والتحرير ،قريبا.
وختلل الفعالية إلقاء شعر محاسي عن القدس ،وعرض شرائح ضوئية إلكرتونية ،وعرض فيديو تناول
دور املرابطات املقدسيات يف نصرة القدس والدفاع عنها ،وعرض أنشطة رابطة نساء من أجل القدس -
السودان.
املتطرف "غليك" بصدد تقدمي التماس للسماح له ابقتحام املسجد األقصى
يف خطوة اعتربت خطرية وغري مسبوقة ،ينوي عضو" الكنيست" ،املتطرف" يهودا غليك "من حزب
الليكود ،تقدمي التماس إىل حمكمة االحتالل العليا ضد رئيس حزبه رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو،
يطالب فيه ابلسماح ألعضاء "الكنيست" ابقتحام "جبل اهليكل ابلنسبة لغليك واليهود" يف إشارة
اىل املسجد األقصى.
وحاول "غليك" طوال عشرة أشهر فهم سبب قرار نتنياهو والشرطة ،ووفقا ألي صالحية منع دخول
النواب إىل األقصى ،وعقد سلسلة من اللقاءات مع املستشار القانوين للحكومة ومع املستشار القانوين
للـ"كنيست" ،فقاال له إن املنع الذي فرضه نتنياهو لن جيتاز اختبار احملكمة العليا.
ودعا "غليك" ممثلي الشرطة إىل "الكنيست" ،ورد قائد شرطة االحتالل يف القدس إنه ال يكمن أي
خطر أمين يف دخول النواب إىل املكان.
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وزعم غليك أن "النواب مينعون من دخول احلرم القدسي منذ أشهر طويلة ،وبشكل خمالف للقانون .هذا
يتعارض مع قوانني اساس حرية احلركة وحرية العبادة ،ويتعارض مع قانون حصانة النواب وقانون األماكن
املقدسة .كل املستشارين القضائيني وقادة الشرطة يربرون موقفي .ولكن لألسف يرفض رئيس احلكومة
التحدث معي يف املوضوع منذ اشهر طويلة".
وأضاف" :لقد بعثت برسالة اىل نتنياهو أبلغته فيها أبنين سأضطر لاللتماس اىل احملكمة لكن هذا مل
يساعد .ال ميكن حتمل هذا التمييز .كنت أرغب جدا يف انضمام النواب العرب إىل االلتماس لكنهم
ليسوا مستعدين للتعاون معي يف موضوع املسجد األقصى .ورئيس احلكومة ال يستطيع إصدار أمر
للشرطة يتعارض مع القانون.
وعلم أن احملامي ابيعاد فيسويل حول اىل غليك مسودة االلتماس ،وسيتم تقدميه اىل احملكمة يف مطلع
األسبوع املقبل.
إنشاء مدينة إنتاج إعالمي حتاكي أحياء "القدس القدمية" يف غزة
حتاكي أول مدينة إنتاج إعالمي ،يف قطاع غزة ،أحياء البلدة القدمية يف مدينة القدس احملتلة.
وتشهد املدينة اليت مت إنشاؤها على أراضي كانت يف السابق مستوطنة صهيونية جنوب القطاع ،تصوير
عمل درامي ،حيمل اسم "بوابة السماء".
ومن املتوقع أن يُعرض مسلسل "بوابة السماء" يف شهر رمضان القادم ،عرب شاشة

فضائية األقصى الفضائية التابعة حلركة" محاس".

وتبلغ مساحة املدينة حنو  5آالف مرت مربع ،وتقع غريب مدينة خان يونس ،جنويب القطاع ،على أراضي
كانت اتبعة ملستوطنة أخلتها "إسرائيل" عام .2005
ومت يف املدينة بناء منطقة حتاكي حارة "ابب السلسلة" ،احملاذية للمسجد األقصى ابلقدس القدمية.
وتتضمن املنطقة جدراان ومقاهي ومتاجر ومنازل وطرقات على ذات النمط املعماري للحارة املقدسية
اليت تضم أحد أبواب املسجد األقصى.
ويقول زهري اإلفرجني ،خمرج مسلسل "بوابة السماء" ،إن العمل يركز على تصوير معاانة
املواطنني املقدسيني ،وخاصة يف حارة ابب السلسلة ،من املستوطنني والشرطة والبلدية اإلسرائيلية.
وأضاف يف تصرحيات صحفية" :إسرائيل" تضيق على السكان يف حماولة لسلب بيوهتم وهتويد املدينة
املقدسة.
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وأضاف" :املسلسل يُظهر الوجه املشرق لشموخ وصمود هؤالء املقدسيني يف وجه هذه املعاانة ،كذلك
يظهر تبين الشعب الفلسطيين خليار املقاومة ،يف دفاعه عن أرضه ووقوفه ضد هذه اهلجمات

املُمنهجة".

وأشاد اإلفرجني مبدينة اإلنتاج اليت مت تشييدها ،معتربا إايها "أول خطوة جتاه صناعة وتطوير الدراما

والسينما الفلسطينية".
ومتىن أن تكون هذه املدينة والعمل الدرامي اجلديد ،مبثابة "دفعة قوية للعمل الدرامي الفلسطيين".
وبني املخرج أن مسلسل ابب السماء ،مكون من  30حلقة ،ستبث يف شهر رمضان القادم ،على شاشة
قناة األقصى.
وذكر أن اإلعداد للمسلسل بدأ قبل حوايل عام ،واستمر أربعة أشهر من التصوير املتواصل.
وقال ":فريق العمل بسيط وإمكانيات التصوير واملكان متواضعة؛ واملشاركني يف التمثيل حوايل 50
ممثال".
ومل يفصح اإلفرجني عن تكلفة إنشاء املدينة أو املسلسل ،واكتفى ابلقول ،إهنا ال تقارن أبي مسلسل
عريب وعاملي.
بدوره ،قال مدير قناة األقصى الفضائية حممد ثراي أن "املسلسل حياكي تفاصيل احلياة يف حارات
وحياكي معاانهتم ،من إغالقات وتضييق وهدم البيوت ،وتزوير احلقائق والتاريخ".
القدسُ ،

واتبع ثراي ":سيشاهد املشاهد للمسلسل كيف أن الفلسطيين مل يبع أرضه رغم كل الضغوط
واإلغراءات؛ وحيافظ على األوراق الثبوتية لألرض ،وسيتم مشاهدة ملحمة بطولية".
"فلسطني ع البسكليت" ..جولة احلرية من القدس إىل مدينة العقبة األردنية

أطلق  10شبان فلسطينيني ،صباح اليوم اخلميس ،رحلة هي األوىل من نوعها على "دراجات هوائية"
من مشارف القدس احملتلة صوب مدينة العقبة األردنية ،حتت شعار "جولة احلرية" للمطالبة حبرية احلركة
للفلسطينيني.
وأفاد مراسل "قدس برس" ،أبن الفريق انطلق من معرب قلنداي العسكري (مشايل القدس احملتلة) ،لعدم
متكن الشبان من دخول املدينة ،صوب مدينة أرحيا شرق القدس.
وأشار إىل أن الفريق سيصل معرب "الكرامة" (الفاصل بني األردن وفلسطني) ،ومن مث العاصمة
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األردنية عمان لتنتهي اجلوله يف مدينة العقبة للتعريف برايضة الدراجات اهلوائية.
وقال الشاب صهيب مسارة( ،أحد مؤسسي جمموعة "فلسطني على البسكليت") ،إن الفريق وصل مدينة
أرحيا ويستعد للمرور عرب "الكرامة" إىل األراضي األردنية ابلباصات دون أن يتمكن من املرور من خالل
الدراجات اهلوائية "خلصوصة الوضع على احلدود".
ولفت مسارة النظر إىل أن رسالة الفعالية؛ التأكيد على قدرة الشباب الفلسطيين وطموحه للتخلص من
االحتالل ومعيقاته يف احلركة أبرجاء الضفة الغربية وختطي احلواجز اليت فرضها االحتالل.
وبني أن أن فريق "فلسطني ع البسكليت" ،خيطط لتنظيم جولة على الدراجات اهلوائية تطوف أرجاء
العامل للتعريف ابلقضية الفلسطينية ومعاانة الفلسطينيني على حواجز االحتالل ومعيقاته يف احلركة.
وتفرض سلطات االحتالل إجراءات مقيدة على حركة الفلسطينيني عرب معرب الكرامة ،ومتنع أسبوعيا
العشرات من مغادرة األراضي الفلسطينية احملتلة ،حبجة "املنع األمين".
وأنشأت الدولة العربية ،بعد احتالهلا للضفة وغزة ،معربا إىل األردن ،أصبح يعرف بـ "جسر امللك
حسني" أو "معرب الكرامة" (حسب التسمية العربية) ،و"جسر اللنيب" (التسمية اإلسرائيلية) ،حيث يبعد
 55كيلومرتا غرب عمان ،ومت ختصيصه لتنقل أبناء الضفة الغربية بشكل أساسي.
مث أضافت إليه معربا آخر هو جسر "الشيخ حسني" ( 90كيلومرتا مشال عمان) ،كمعرب جتاري ،خصص
الحقا ملرور اإلسرائيليني والسياح األجانب ،ابإلضافة إىل محلة اهلوية (اإلسرائيلية) من فلسطينيي
الداخل احملتل.

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

Palestine13
- 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

دعوات فلسطينية ملقاطعة مهرجان تسوق تطبيعي ابلقدس
دعا نشطاء فلسطينيون ،إىل مقاطعة مهرجان تسوق ،من املقرر أن ينظم اليوم اخلميس ،يف مدينة القدس
احملتلة ،مبشاركة شخصيات فلسطينية و(إسرائيلية(.
وأطلق النشطاء عرب مواقع التواصل االجتماعي وسم "ربيع_التطبيع" ،دعوا من خالله ملقاطعة مهرجان
تسوق يف بلدة "بيت حنينا( "مشايل القدس) ،حتت رعاية االحتالل وجهات فلسطينية معروفة ابلتطبيع
معه.
وبعد الكشف عن ارتباط الفعالية ابالحتالل  ،أعلنت شركات فلسطينية انسحاهبا من املهرجان.
من جهته ،أوضح املنسق العام للجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة ،حممود نواجعة ،أن فعالية "مهرجان
الربيع" اليت تقام اليوم يف القدس بتنظيم ومحاية من قبل شرطة االحتالل أتيت يف إطار التطبيع مع
االحتالل.
وعرب نواجعة ،اليوم اخلميس ،عن استغرابه من محاية شرطة االحتالل للفعالية ،يف الوقت الذي منعت
ومتنع إقامة أي فعالية فلسطينية يف القدس احملتلة.
وأشار إىل أن الراعي الرئيسي للفعالية؛ بنك (إسرائيلي) قام سابقا بتجميد أرصدة مؤسسات فلسطينية
ويقدم حاليا الدعم لالستيطان يف الضفة الغربية والقدس.
ولفت الناشط الفلسطيين النظر إىل أن بعض الشركات الفلسطينية "مت تضليلها ابملشاركة يف املهرجان؛
قبل أن ينسحب بعضها من املشاركة بعد الكشف عن أهداف املهرجان".
وبني أن سياسية االحتالل تتواصل يف حماولة "إجياد تواصل مع شخصيات فلسطينية ال وطنية ،قبلت أن
تقوم بدور املطبع مع االحتالل ،يف حماولة لنزع الصبغة الوطنية عن مدينة القدس".
وفند نشطاء مقدسيون مزاعم القائمني على املهرجان بدعم اقتصاد مدينة القدس ،معتربين أن "دعم
القدس ال ميكن أن يتم عرب ترسيخ االحتالل ،وعلى حساب اهلوية الوطنية".
قدس برس

-انتهى-
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