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رس ــالة الـ ـق ـدس

نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
• احلمد هللا إىل تركيا للمشاركة يف املنتدى الدويل ألوقاف القدس.
• االحتالل مينع فعاليات التضامن مع األسرى يف ابحة الصليب األمحر ابلقدس.
• جامعة القدس تدشن جمسما سياحيا للقدس.
• عشراوي تشكر السويد على تصويتها لصاحل قرار "اليونسكو" بشأن القدس.
• "تنفيذي اليونسكو" يعتمد هنائيا قرار "القدس حمتلة".
• أربعون ألفا يؤدون صالة اجلمعة ابملسجد األقصى.
• أبو الغيط يُرحب بقرار "اليونسكو" حول القدس.

• حماوالت لفرض القانون اإلسرائيلي على املستوطنات يف الضفة والقدس.
• تنديد بقيام االحتالل هبدم منازل وخمازن ومنشآت سكنية يف مدينة القدس.
• االحتالل ُُي ّول حاجز شعفاط لثكنة عسكرية استعدادا الفتتاح مركز شرطة وحرس
حدود.
• افتتاح مهرجان "أايم شارع انبلس" يف القدس.
• تقرير :قرار الـ "يونسكو" يسلط الضوء على أخطر املشاريع االستيطانية يف القدس.
• االحتالل يقرر إبعاد شاب مقدسي عن منزله وتغرميه ماليًّا.

• االحتالل جيدد إبعاد ااشيخ "كمال اخلطيب" عن مدينة القدس.
• مشاركة واسعة مباراثون رايضي مشال القدس احملتلة.
• 222معتقال مقدسيا و 60قرار إبعاد عن األقصى يف شهر إبريل.
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• االحتالل يقضي حببس  3مقدسيني منزليا وبغرامة مالية وعدم استخدام
الـ"فيسبوك".

• نشاط تفاعلي لألطفال يف مدينة صيدا يف حب املسجد األقصى.
احلمد هللا إىل تركيا للمشاركة يف املنتدى الدويل ألوقاف القدس
رام هللا  2017-5-7وفا -غادر رئيس الوزراء رامي احلمد هللا ،أرض الوطن اليوم األحد ،متوجها اىل
إسطنبول يف تركيا ،للمشاركة يف املنتدى الدويل ألوقاف القدس.
ويرافق رئيس الوزراء :وزير وحمافظ القدس عدانن احلسيين ،ووزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ
يوسف دعيس ،واألمني العام للهيئة اإلسالمية املسيحية لنصرة القدس واملقدسات حنا عيسى،
ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية واإلسالمية انصر القطامي ،وعدد من املسؤولني.
ومن املقرر أن يلتقي احلمد هللا خالل زايرته ،عددا من املسؤولني األتراك.
االحتالل مينع فعاليات التضامن مع األسرى يف ابحة الصليب األمحر ابلقدس
القدس  2017-5-7وفا -أكد رئيس جلنة أهايل األسرى املقدسيني أجمد أبو عصب ،اليوم األحد ،أن
شرطة االحتالل أبلغت أهايل األسرى أبهنا لن تسمح إبقامة أي فعالية يف ابحة اهليئة الدولية حبي الشيخ
جراح وسط القدس احملتلة.
بفض أي فعالية يف الساحة ابعتبارها منافع عامة
وأضاف أبو عصب أن االحتالل ه ّدد أمس السبتّ ،
اتبعة لبلدية القدس العربية.

ولفت أبو عصب إىل أنه مت احلديث مع صاحب األرض ،وكذلك مع هيئة الصليب األمحر ،إال أن
شرطة االحتالل ممعنة يف قرار حظر أي فعالية يف املنطقة.
وقال أبو عصب "أننا نطلق صرخة من وسط القدس أبن من حقنا مساندة ودعم أسراان والوقوف إىل
جانبهم يف نضاهلم وإضراهبم املفتوح عن الطعام" ،وطالب الصليب األمحر ابلقيام بواجباته والوقوف بوجه
ضغوطات االحتالل.
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وكانت قوات االحتالل حاصرت املتضامنني من أهايل األسرى املقدسيني ،يوم أمس ،خالل فعالياهتا
التضامنية مع األسرى ،داخل مقر الصليب األمحر ويف الباحة األمامية للمقر ،وه ّددت أكثر من مرة

بفض اعتصام املشاركني.
ّ

جامعة القدس تدشن جمسما سياحيا للقدس
القدس  2017-5-6وفا -دشن رئيس جامعة القدس عماد أبو كشك ،اليوم السبت ،جمسما سياحيا
محل اسم" ، "we love Jerusalemيف حرم اجلامعة الرئيس ،حبضور عدد من الشخصيات
املقدسية واجملتمعية.
وأييت هذا اجملسم كخطوة لتعزيز مكانة القدس كعاصمة لدولة فلسطني ،وتشجيعا للزوار والسائحني
الفلسطينيني والعرب واالجانب لزايرة املدينة وتوثيق رمزيتها حنو العامل امجع.
وقال ابو كشك ،حنب مدينة القدس وسنبقى كذلك ،وهذا املعلم يف قلب اجلامعة يؤكد ان القدس
عنواننا الذي جيمعنا يف هذا الوطن ،حيث ُياكي هذا اجملسم جمسمات مشابه ابلشكل ولكن ليس
ابلفكرة واهلدف يف مدن العامل.
وأكد ان إضراب االسرى سيتكلل ابالنتصار ،فهو تعبري عن عدالة قضيتهم االنسانية ،داعيا اجملتمع
الدويل للتدخل الفوري إلهناء معاانهتم ،متمنيا ان يتحرر مجيع اسراان من سجون االحتالل ويقفوا على
بوابة القدس واحبائهم ملتقطني الصور التذكارية امام هذا اجملسم الرمزي حلب القدس واالنتصار هلا.
وشكر أبو كشك مفيت الداير املقدسة الشيخ حممد حسني وممثلي اجملتمع احمللي على حضورهم هذه
الفعالية املهمة ،ولرجل االعمال حممد زملط الذي اقام هذا اجملسم على نفقته اخلاصة.
من جهته أكد الشيخ حسني أن جامعة القدس هي احلصن املنيع الثاين ملدينة القدس ،ففيها العلم ،ذلك
السالح الذي ال منلك غريه الستعادة حقوقنا املسلوبة.
من جهته اشار رجل االعمال حممد زملط إىل أن دعمه هلذه اللوحة جاء لكون اجلامعة جزء من مدينة
القدس ،حيث ستبقى القدس عربية فلسطينية رغم كل التحدايت.
ومتت دراسة موقع اللوحة املضيئة بعناية ليتم تركيبها يف الساحة الرئيسية للجامعة لتشكل معلما سياحيا
جديدا للقدس وجامعتها.
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عشراوي تشكر السويد على تصويتها لصاحل قرار "اليونسكو" بشأن القدس
خالل زايرهتا للسويد
ستوكهومل  2017-5-5وفا -شكرت عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حنان
عشراوي ،السويد على تصويتها لصاحل قرار "اليونسكو" األخري بشأن القدس.
وقالت عشراوي خالل لقائها وزيرة اخلارجية السويدية مارغوت والسرتوم ،يف ستوكهومل"" :من املثري
للقلق أن هناك دوال أوروبية صوتت ضد هذا القرار حىت وإن كانت القدس أرضا حمتلة وفقا للقانون
الدويل واإلمجاع العاملي".
وأعربت عشراوي عن تقديرها العميق ملوقف وزيرة اخلارجية السويدية الشجاع واملميز يف الوقوف بوجه
االنتهاكات اإلسرائيلية الصارخة واملخالفة للقانون الدويل والقانون الدويل االنساين والتحدث بصوت
عال ضد الظلم واالستبداد.
وانقش الطرفان خالل اللقاء ،األوضاع املتدهورة على األرض مبا يف ذلك توسيع إسرائيل ملشروعها
االستيطاين االستعماري ،وأمهية قيام االحتاد األورويب بدور مباشر ومتميز يف صنع السالم احلقيقي.
اىل ذلك شاركت عشراوي يف سلسلة من االجتماعات واملناسبات الرمسية خالل زايرهتا للسويد ،بناء
على دعوة رمسية من وزيرة اخلارجية والسرتوم.
واستهلت عشراوي زايرهتا ابملشاركة يف "املنتدى السنوي الرابع لألمن والتنمية" يف ستوكهومل والذي عقد
ابلشراكة ما بني معهد ستوكهومل الدويل لبحوث السالم (  ) SIPRIووزارة اخلارجية السويدية،
وحتدثت خالله يف حماور رئيسية وهامة حول األمم املتحدة وجدول أعمال التنمية املستدامة لعام
 ،2030وصنع السالم ،وبناء السالم ،واألمن البشري ،وحقوق اإلنسان ،وحقوق املرأة.
كما القت عشراوي خالل زايرهتا الرمسية للسويد ،حماضرة بعنوان "فلسطني على مفرتق طرق" وذلك يف
املعهد السويدي للشؤون الدولية وأدارها مدير املعهد السيد كارلسون.
وقد ركز العرض الذي حضره عدد من القادة السياسيني والدبلوماسيني واألكادمييني والناشطني على
التطورات األخرية يف فلسطني ،فضال عن تدمري إسرائيل آلفاق السالم واالستقرار وانتهاكاهتا االحادية
غري القانونية واملخالفة حلقوق اإلنسان الفلسطيين.
ويف أعقاب الندوة ،التقت عشراوي بسفراء عرب يف السويد ،وأجرت العديد من املقابالت الصحفية.
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كما اجتمعت عشراوي خالل الزايرة مع انئبة وزيرة الشؤون اخلارجية أنيكا سودر ،وأكدت أمهية
اعرتاف السويد بفلسطني وكيف ينبغي للبلدان األخرى أن حتذو حذوها إلظهار التزامها ابلسالم
والعدالة.
كما انقش الطرفان آخر التطورات السياسية والدولية واإلقليمية وأحدث التحركات الفلسطينية يف
املؤسسات الدولية ،وتناول االجتماع أيضا قضااي العالقات الثنائية والتعاون املستقبلي بني فلسطني
والسويد ،ويف ختام اللقاء أكدت عشراوي أمهية اإلضراب اجلماعي عن الطعام الذي خيوضه االسرى
الفلسطينيني ،وأشادت بتصميمهم املستمر وارادهتم الثابتة.
واختتمت عشراوي زايرهتا الرمسية للسويد مبشاركتها يف غداء عمل مع الربملانيني واملسؤولني السويديني؛
حبضور كل من كارين جامتني ،أندرين وينثر ،كريسرت أورنفجادرم ،مجال منيمين ،وإميليا تويرا.
ورافقت سفرية فلسطني لدى السويد هالة فريز ،عشراوي يف مجيع فعالياهتا واجتماعاهتا.
"تنفيذي اليونسكو" يعتمد هنائيا قرار "القدس حمتلة"
يف اختتام الدورة الواحدة بعد املائتني للمجلس
ابريس  2017-5-5وفا -اعتمد اجمللس التنفيذي ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة
"اليونسكو"هنائيا ،اليوم اجلمعة اليوم اجلمعة ،مجيع القرارات اليت اختذها خالل الدورة  201مبا يف ذلك
قرار "فلسطني احملتلة" وقرار "املؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي العربية احملتلة" اللذين أعادا
التنديد ابنتهاكات قوة االحتالل يف جماالت اختصاص "اليونسكو" وطالب ابلكف الفوري هلذه
االنتهاكات.
جاء ذلك بعد أن أقر اجمللس بتوافق اآلراء تقرير رئيس جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية إابن اختتام
اجمللس أعمال دورته الـ 201مساء اليوم اجلمعة.
واكد السفري املناوب لدولة فلسطني لدى "اليونسكو" ،منري أنسطاس ،يف مداخلة له أن قرارات
فلسطني ليست سياسية وتتوافق مع ميثاق "اليونسكو" وتدخل ضمن اختصاصه حيث تندد القرارات
ابنتهاكات قوة االحتالل يف جماالت اختصاص "اليونسكو".
وذكر السفري انسطاس ،ممثلي الدول األعضاء يف اجمللس ابملسؤولية األخالقية امللقاة على عاتقهم أبن
يكون موقف بالدهم مبنيا على القناعة املستندة إىل احلقائق على األرض ومنسجمة مع القانون الدويل.
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وكانت املنظمة الدولية (اليونسكو) قد صوتت الثالاثء املاضي ،لصاحل قرار يعترب القدس مدينة خاضعة
لالحتالل االسرائيلي.
وصوت لصاحل القرار ،الذي يؤكد أن إسرائيل حتتل القدس وليس هلا يف البلدة القدمية أي حق22 ،
دولة ،فيما صوتت ضد القرار  10دول  ،وامتنعت  23دولة عن التصويت.
وأبرز ما أكده اجمللس التنفيذي يف القرار املدرج حتت اسم "فلسطني احملتلة" ،على النحو التايل:
البند " 30فلسطني احملتلة"
وعمان وقطر والسودان
مشروع قرار مقدم من :اجلزائر ومصر ولبنان واملغرب ُ
إ ّن اجمللس التنفيذي،

 -1وقد درس الوثيقة 201م ت30/
 -2وإذ يذكر أبحكام اتفاقيات جنيف األربع لعام  1949وأحكام بروتوكوليها اإلضافيني لعام ،1977
وبقواعد الهاي لعام  1907بشأن احلرب الربية ،وابتفاقية الهاي بشأن محاية املمتلكات الثقافية يف
حالة نزاع مسلح لعام  1954وبروتوكوليها ،وابالتفاقية اخلاصة ابلوسائل اليت تستخدم حلظر ومنع
استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة لعام  ،1970وابتفاقية محاية
الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي لعام  ،1972وإبدراج مدينة القدس القدمية وأسوارها ،بناء على طلب
األردن ،يف قائمة الرتاث العاملي يف عام  ،1981ويف قائمة الرتاث العاملي املعرض للخطر يف عام
 ،1982وبتوصيات وقرارات اليونسكو بشأن محاية الرتاث الثقايف ،وكذلك بقرارات اليونسكو بشأن
القدس ،ويذكر أيضا بقرارات اليونسكو السابقة املتعلقة إبعادة بناء وتنمية قطاع غزة وبقرارات
اليونسكو املتعلقة ابملوقعني الفلسطينيني يف اخلليل وبيت حلم.
 -3ويؤكد أنه ال يوجد يف هذا القرار ،الذي يرمي إىل حتقيق أمور تضم ،على سبيل املثال ال احلصر،
صون الرتاث الثقايف الفلسطيين والطابع املميز للقدس الشرقية ،ما يؤثر أبي حال من األحوال يف
قرارات جملس األمن والقرارات واملقررات األخرى الصادرة عن األمم املتحدة بشأن الوضع القانوين
لفلسطني والقدس ،وال سيما قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة رقم  2334لعام .2016
 -4ويذ ّكر أبن مجيع التدابري التشريعية واإلدارية وغريها من اإلجراءات اليت تتخذها إسرائيل ،القوة

احملتلة ،واليت تغري أو ترمي إىل تغيري طابع مدينة القدس املقدسة ووضعها القانوين ،وال سيما "القانون
األساس" الذي سنته إسرائيل بشأن القدس ،إمنا هي تدابري وإجراءات الغية وابطلة وجيب إبطاهلا

وإلغاؤها فورا.
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 -5ويؤّكد ما تنص عليه قراراته األحد عشر التالية 185 :م ت ، 14 /و  187م ت ، 11 /و 189

م ت، 8 /و  190م ت ، 13 /و  192م ت ، 11 /و  194م ت )5 /أوال ،دال (و 195م ت/
 ،9و  196م ت ، 26 /و  197م ت ، 32 /و  199م ت- 19 /أوال  ،و  200م ت ،/ 25
وكذلك قرارات جلنة الرتاث العاملي السبعة التالية،COM/7A.20 34 :
و ،COM/7A.22 35و، COM/7A.23 36
و COM/7A.26 37و،COM/7A.4 38
و COM/7A.27 39و ، COM/7A.1340بوصفها جزءا ال يتجزأ من هذا القرار.

 -6ويعرب عن أسفه المتناع سلطات االحتالل اإلسرائيلية عن وقف االنتهاكات املتواصلة املتمثلة يف
عمليات التنقيب وحفر األنفاق واألشغال واملشاريع وسائر املمارسات غري املشروعة يف القدس
الشرقية ،وال سيّما يف املدينة القدمية.

 -7ويعرب عن أسفه الشديد لرفض إسرائيل تعيني ممثل دائم لليونسكو يعمل يف القدس الشرقية ،من
أجل تقدمي معلومات عن مجيع اجلوانب املتعلقة مبجاالت اختصاص اليونسكو يف القدس الشرقية
ابنتظام ،تلبية للطلب املوجه إىل املديرة العامة يف هذا الصدد؛ ويطلب جمددا من املديرة العامة تعيني
املمثل الدائم املذكور آنفا يف أقرب وقت ممكن.
 -8ويشدد جمددا على احلاجة العاجلة إىل إيفاد بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إىل مدينة القدس
القدمية وأسوارها؛ ويدعو املديرة العامة ومركز الرتاث العاملي إىل القيام ،وفقا للمهام املسندة إليهما
ووفقا ألحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو املتعلقة هبذا املوضوع ،ببذل كل اجلهود املمكنة لضمان
اإليفاد العاجل للبعثة ،واقرتاح تدابري فعالة ميكن اختاذها لضمان إيفاد البعثة يف حال عدم االمتثال هلذا
األمر.
 -9ويقرر اجمللس إدراج هذه املسائل يف جدول أعمال دورته رقم  ،202من ضمن بنود قرار "فلسطني
احملتلة" ،ويدعو املديرة العامة إىل موافاته بتقرير مرحلي بشأهنا.
أربعون ألفا يؤدون صالة اجلمعة ابملسجد األقصى
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القدس  2017-5-5وفا -أدى آالف املواطنني من القدس وضواحيها وبلداهتا ،وأراضي الـ،48
صالة اجلمعة ،برحاب املسجد األقصى املبارك ،وسط إجراءات مشددة من قبل سلطات االحتالل
اإلسرائيلي يف املدينة وبلدهتا القدمية وحميطها.
وقدرت مديرية األوقاف اإلسالمية عدد املصلني أبكثر من أربعني ألفا ،وفدوا إىل ابحات املسجد
األقصى املبارك منذ ساعات الصباح ،وانتشروا يف أرجائه ،يف حني شهدت أسواق القدس التارخيية حركة
جتارية نشطة ،رغم االنتشار الواسع لدورايت االحتالل الراجلة يف شوارع وطرقات وأسواق القدس
القدمية.
ودعا رئيس اهليئة اإلسالمية العليا يف القدس الشيخ عكرمة صربي ،يف خطبة اجلمعة ألكرب حالة إسناد
لألسرى املضربني عن الطعام يف سجون االحتالل ،حىت حتقيق مطالبهم العادلة.
وقال صربي" :نوجه لألسرى حتية إعزاز وإكبار ،ونشد على أيديهم ،ونقف إىل جانبهم ،وندعو هلم
ابلثبات ،وأن ُيقق هللا مساعيهم" .وطالب سلطات االحتالل ابالستجابة إىل مطالبهم املعيشية اإلنسانية
العادلة إىل أن يتنسموا عبري احلرية
وأشاد خطيب األقصى مبنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة "اليونسكو" ،اليت قررت قبل
يومني ،أن مدينة القدس هي مدينة حمتلة ،وال عالقة لـ"إسرائيل" هبا ،وأن أي إجراء تنفذه يف القدس
إجراء ابطل.
وقال :نثمن هذه القرارات ،ونثمن مواقف الـ"يونسكو" العادلة اليت وقفت إىل جانب احلق والعدل ،ومل
ترضخ للضغوط األمريكية واإلسرائيلية.
وحذر صربي من فرطوا بعقاراهتم أو أراضيهم أو بالدهم أو مسسروا عليها ،وقال" :إن غضب هللا قد
أحاط هبم ،فال شفاعة هلم ،وامليت منهم ال يغسل ،وال يكفن ،وال يصلى عليه ،وال يدفن يف مقابر
املسلمني ،وهذه فتوى علماء املسلمني سابقا والحقا".
وبني خطورة اقتحامات املستوطنني اليومية للمسجد األقصى ،وقال إن اجلماعات اليهودية تصور
اقتحاماهتا وتوزعها على وسائل اإلعالم العاملية؛ لتشجيع يهود العامل للقدوم إىل فلسطني وإيهام العامل أبن
األقصى لليهود.

وأكد أبن "هذه اإليهام والتزوير لن يكسبهم ًّ
حقا يف األقصى ،وهو سيبقى للمسلمني وحدهم ،وال تنازل
عن ذرة تراب منه".
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أبو الغيط يُرحب بقرار "اليونسكو" حول القدس
القاهرة  2017-5-5وفا -رحب األمني العام جلامعة الدول العربية أمحد أبو الغيط ،ابلقرار الذي
صوتت عليه منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة "اليونسكو" ،والذي أكد القدس الشرقية
فلسطينية خالصة ،وال سيادة إلسرائيل عليها.
وقال املتحدث الرمسي ابسم األمني العام جلامعة الدول العربية حممود عفيفي ،إن األمني العام وجه
الشكر إىل الدول اليت صوتت لصاحل القرار .وأكد أن القرار ُميثل خطوة مهمة على طريق فضح

املمارسات اإلسرائيلية ،الرامية إىل تغيري طابع املدينة املُقدسة وتعديل وضعيتها القانونية ،واليت أشار إليها

القرار بصورة واضحة ال لبس فيها بوصفها "تدابري وإجراءات ابطلة وجيب إلغاؤها وإبطاهلُا فورا".
?ودعا كافة القوى الفاعلة يف اجملتمع الدويل إىل نزع غطاء الشرعية عن املمارسات والسياسات

اإلسرائيلية يف القدس الشرقية ،وكافة األراضي الفلسطينية املُحتلة .وأكد أن املرحلة املقبلة ستشهد
عودة القضية الفلسطينية لتحتل مكاهنا على رأس األجندة العاملية.

حماوالت لفرض القانون اإلسرائيلي على املستوطنات يف الضفة والقدس
القدس احملتلة  2017-5-5وفا -ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" اليوم اجلمعة ،أن وزيرة
"القضاء" اإلسرائيلية ،أييلت شاكيد ،ابلتعاون مع وزير السياحة ،ايريف ليفني ،يعدان مشروع قانون
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يقضي أبن تتطرق كل "القوانني احلكومية اليت ستسن يف الفرتة املقبلة إىل املستوطنات يف الضفة الغربية
والقدس احملتلة".
وحبسب االقرتاح الذي تعمل عليه شاكيد وليفني ،فإن كل اقرتاح قانون يقدم للكنيست جيب أن يسري
على املستوطنات ،ولو أبمر عسكري كما هو الوضع اليوم ،أي فرض القانون اإلسرائيلي على
املستوطنات بشكل غري مباشر.
ووفقا للصحيفة العربية قام الوزيران إبخطار مجيع الوزراء يف احلكومة مببادرهتا قبل بدء الدورة الصيفية
للكنيست ،وقالوا يف رسالتهما إن كل اقرتاح قانون يقدم للجنة الوزارية لشؤون التشريع ،اليت يتوليان
رائستها ،سيتم دراسة أتثريه على املستوطنني يف الضفة الغربية.
وقال الوزيران إنه "من غري املقبول بعد اليوم أن تقوم احلكومة مبنح االهتمام للمواطنني يف مناطق معينة
فقط ،يف الوقت الذي يتم فيه إمهال جزء آخر من املواطنني الذي يسكنون مناطق أخرى" ،يف إشارة
للمستوطنني.
وقالت الوزيرة شاكيد إهنا لن تقبل "بوضع ال يتطرق القانون فيه إىل  430ألف مستوطن" يف الضفة
الغربية ،واتبعت أن املستوطنات "ليست الساحة اخللفية إلسرائيل ،ولذلك على كل اقرتاح قانون
حكومي أن يربز كيف سيتطرق للمستوطنني".
من جانبه ،صرح الوزير ليفني أبن "االستيطان هو أمر واقع ومستدمي ،وليس جمرد أمر عابر ،وآن األوان
ألن تقوم دولة إسرائيل ابلتعامل مع مجيع مواطنيها مبساواة وتفرض ذات القانون على اجلميع ،هذه
املبادرة ستضع حدا للتمييز الواضح ولتغييب القانون" عمن يستوطنون الضفة الغربية.
وحاليا ،ال يسري القانون اإلسرائيلي على املستوطنات الواقعة يف الضفة والقدس احملتلة ،لكن القيادة
العسكرية اإلسرائيلية هي املسؤولة عن تطبيق القانون يف املستوطنات ،وتفعل ذلك عن طريق إصدار
"أوامر مدنية أو عسكرية".
تنديد بقيام االحتالل هبدم منازل وخمازن ومنشآت سكنية يف مدينة القدس
القدس  2017-5-4وفا -نددت دائرة شؤون القدس يف منظمة التحرير الفلسطينية اليوم اخلميس،
بقيام جرافات االحتالل هبدم منازل وخمازن ومنشآت سكنية يف مدينة القدس احملتلة.
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وقالت الدائرة يف بيان صحفي :يف الوقت الذي يواصل فيه األسرى األبطال إضراهبم عن الطعام يف وجه
احملتل اإلسرائيلي ،لتحقيق حقوقهم املشروعة وحقهم يف احلرية قامت جرافات بلدية االحتالل
اإلسرائيلي ،هبدم ثالثة منازل يف قرية الوجلة جنويب مدينة القدس حبجة عدم الرتخيص ،كما هدمت أيضا
اليوم ثالثة خمازن قيد االنشاء يف قرية العيساوية تعود مليكتها للمواطن حممود علي خليل انصر.
وأضاف :كما هدمت بلدية االحتالل اإلسرائيلي يف مدينة القدس منشأة سكنية قيد اإلنشاء مكونة من
شقتني تعود ملكيتها لعائلة ابو سبيتان وهلدرة ،وبذلك يرتفع عدد الوحدات السكنية وغري السكنية اليت
هدمتها سلطات االحتالل يف مدينة القدس منذ بداية العام اجلاري إىل  93وحدة سكنية.
وعربت الدائرة يف بياهنا عن ابلغ استنكارها ورفضها للممارسات واالنتهاكات اإلسرائيلية حبق شعبنا
واألسرى يف سجون االحتالل ،وحبق األرض واملمتلكات الفلسطينية ،وحبق املواطنني املقدسيني
واملقدسات اإلسالمية يف مدينة القدس.
ودعا البيان مؤسسات اجملتمع الدويل وجملس األمن وهيئة األمم املتحدة ،إىل الوقوف عند مسؤولياهتم
القانونية واألخالقية ،جتاه ما ُيصل لألسرى القابعني يف سجون االحتالل اإلسرائيلي ،وتوفري احلماية
الدولية هلم.
وحذر البيان من تداعيات تصعيد حكومة االحتالل اليمينية املتطرفة من أعماهلا اإلجرامية اليت تتمثل يف
االستيطان والتوسع االستيطاين وهدم املنازل حبجج واهية وممارسة التضييق على املواطن املقدسي هبدف
هتجريه من مدينة القدس ،إضافة إىل سياسة الضم والتوسع واحلفرايت وجدار الفصل العنصري.
ولفتت إىل خطورة تصاعد عمليات اهلدم واإلخالء يف القدس والبلدة القدمية ،واليت تشنها بلدية
االحتالل بشكل جنوين وسلوك عنصري وحبجج واهية.

االحتالل ُُي ّول حاجز شعفاط لثكنة عسكرية استعدادا الفتتاح مركز شرطة وحرس حدود
حولت قوات االحتالل ،صباح األحد ،احلاجز العسكري القريب من مدخل خميم شعفاط وسط القدس
ّ
احملتلة ،وحميطه ،اىل ثكنة عسكرية ،استعدادا الفتتاح مرك ٍز اتبع لشرطة وحرس احلدود قبل ظهر اليوم
األحد.
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وأعلنت انطقة ابسم شرطة االحتالل أنه سيشارك يف افتتاح املركز "املُدمج" اجلديد وزير األمن الداخلي
حبكومة االحتالل جلعاد أردان ،وقائد عام شرطة االحتالل ،ورئيس بلدية االحتالل يف القدس،
املتطرف "نري براخات" ،ولفيف من قيادات االحتالل.
وتنتشر منذ ساعات صباح اليوم أعداد كبرية من قوات االحتالل والوحدات اخلاصة يف احلاجز وحميطه،
ّما أثّر على انسياب حركة مرور املواطنني ومركباهتم من وإىل مركز مدينة القدس.

يذكر أن مواجهات شبه يومية يشهدها حميط احلاجز العسكري بني املواطنني وقوات االحتالل ،وتستمر

يف كثري من األحيان اىل ساعات متأخرة من الليل ،يف الوقت الذي تواصل فيه قوات االحتالل التنكيل
ابملواطنني خالل دخوهلم وخروجهم من وإىل املخيم والضواحي احمليطة بهُ ،متسبّبة ابختناقات وأزمات
وازدحامات مرورية خانقة يف املنطقة بسبب اجراءات التفتيش البطيئة والدقيقة واالستفزازية حبق

املواطنني ومركباهتم ،ومن شأن افتتاح مركز جديد يف احلاجز اتبع لقوات االحتالل زايدة الضغط على
سكان املنطقة.
افتتاح مهرجان "أايم شارع انبلس" يف القدس
افتتحت يف مدينة القدس ،يوم أمس ،فعاليات مهرجان "أايم شارع انبلس "بدورته الثانية ،يف حماولة من
القائمني على الفعاليات لتنشيط احلركة التجارية وربط املتسوقني ابحملالت يف واحد من أقدم شوارع
القدس.
وافتتحت الفعاليات أمس اخلميس يف كنيسة الدومينيكان وسط مدينة القدس وتستمر حىت مساء غد،
ضمن مبادرة يقول القائمون عليها إهنا تستجيب الحتياجات األعمال التجارية وسعيا لدعم صمود
أهل املدينة.
وتنظم "أايم شارع انبلس" من قبل مجعية الفنادق العربية والتجمع السياحي املقدسي ،ابلشراكة مع عدد
من املؤسسات املقدسية السياحية والثقافية والدينية والشبابية.
وحبسب رئيس التجمع السياحي يف القدس رائد سعادة ،فإن املبادرة حماولة لتسليط الضوء وكشف
ثروات وأسرار املؤسسات املختلفة الواقعة يف شارع انبلس ،الذي يعترب من أقدم شوارع املدينة وميتد من
ابب العامود إىل مدرسة دار الطفل.
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وأكد سعادة للجزيرة نت -خالل بث مباشر لصفحة القدس على فيسبوك -على أمهية املبادرة يف
استعادة القيمة املركزية للقدس يف خمتلف اجملاالت ،وحماولة محايتها كجزء حيوي ومهم من اهلوية
الفلسطينية.
وتنظم فعاليات األايم داخل مجيع املؤسسات الثقافية الواقعة على طول شارع انبلس ،واليت ستوفر
مساحاهتا وما يتوفر فيها من موارد لتستضيف األنشطة والفعاليات الثقافية والسياحية والرايضية
املختلفة.
وعرب البث املباشر على صفحة القدس على موقع فيسبوك ،صرحت املديرة التنفيذية جلمعية الفنادق
العربية روال رزق ،أن األايم هذا العام ما هي إال استمرارية لفعاليات العام املاضي وجململ احلراك الثقايف
يف املدينة احملتلة.
وعن اجلديد الذي ستقدمه األايم هذا العام ،أشارت روال إىل اإلضافات اليت أدخلها املنظمون على
الفعاليات ،من خالل فتح اجملال أمام الفنانني الفلسطينيني لعرض لوحاهتم ،ابإلضافة إىل التشجيع على
القراءة من خالل زاوية للكتب ،وغريها من الزوااي.
املصدر  :اجلزيرة
تقرير :قرار الـ "يونسكو" يسلط الضوء على أخطر املشاريع االستيطانية يف القدس
أكد "املكتب الوطين للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان" ،على أمهية قرار منظمة األمم املتحدة
للرتبية والعلوم والثقافة "يونسكو" ابعتبار مدينة القدس حمتلة ،وال سيادة (إلسرائيل) عليها ،يف ظل
أخطر املشاريع االستيطانية اليت تواجهها املدينة.
وصوت  22عضوا يف املنظمة األممية ،األسبوع املاضي ،لصاحل نفي السيادة (اإلسرائيلية) على القدس،
ّ
واعتبارها مدينة حمتلة ،مقابل معارضة  10دول ،فيما امتنعت  22دولة عن التصويت ،وتغيّب مندوبو

 3دول أخرى عن جلسة التصويت.

وبني املكتب ،يف تقريره األسبوعي ،اليوم السبت ،إىل أن أمهية التوقيت تكمن يف ما تواجهه مدينة
ّ

القدس احملتلة والبلدة القدمية فيها على وجه اخلصوص ،ويف تزامنه مع إعالن (اسرائيل) عن مباشرة

العمل أبخطر مشاريع االستيطان (اإلسرائيلية)  ،اضافة اىل تصاعد عمليات اهلدم واالخالء يف القدس
والبلدة القدمية ،واليت تشنها بلدية االحتالل بشكل جنوين وسلوك عنصري وحبجج واهية.
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كما اعترب أن "سياسات ومواقف أركان اليمني احلاكم يف (إسرائيل) تشكل احلاضنة احلقيقية
لعصاابت املستوطنني ،وهي اليت تشجع املستوطنني على مواصلة ارتكاب جرائمهم حبق املواطنني
الفلسطينني وممتلكاهتم".
وحول أبرز االنتهاكات اليت تواصل سلطات االحتالل تنفيذها ،قال املكتب املختص بشؤون
االستيطان ،إن سلطات االحتالل استأنفت أعمال بناء جدار الفصل العنصري حول قرية الوجلة
جنوب مدينة القدس احملتلة ،ويهدف العمل على عزل القرية من كافة اجلهات ،بعد توقفها ملدة 3
سنوات بسبب مشاكل يف التمويل.
كما رصد تصاعدت عمليات اهلدم واإلخالء يف القدس والبلدة القدمية ،واليت تشنها بلدية االحتالل
بشكل جنوين وحبجج واهية ،ابإلضافة إلعتدءات أخرى يف اخلليل من بينها دهس مستوطن لطفل
فلسطيين وسط املدينة ،ومهامجة ممتلكات للمواطنني يف قرى جنويب انبلس ،واقتحامات مقامات اترخيية
ال سيما يف بلدة كفر حارس قرب سلفيت وأداء طقوس تلمودية حبماية من جيش االحتالل.
قدس برس
االحتالل يقرر إبعاد شاب مقدسي عن منزله وتغرميه ماليًّا
قررت سلطات االحتالل االفراج عن الشاب املقدسي عالء نبابتة من خميم شعفاط وسط القدس احملتلة
بكفالة مالية وابعاده عن منزله مبخيم شعفاط ملدة  155يوما.
يذكر أن الشاب عالء هو شقيق الشهيد هباء نبابتة.

االحتالل جيدد إبعاد ااشيخ "كمال اخلطيب" عن مدينة القدس
جددت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،أمس اجلمعة ،قرار إبعاد انئب رئيس احلركة اإلسالمية يف الداخل
الشيخ كمال اخلطيب عن املسجد األقصى والقدس.
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وحبسب مصادر مقدسية ،سلّمت سلطات االحتالل أمس الشيخ اخلطيب قرار متديد إبعاده عن
املسجد األقصى والقدس احملتلة ،مدة ثالثة أشهر إضافية.
مشاركة واسعة مباراثون رايضي مشال القدس احملتلة
مبشاركة واسعة من طلبة مدارس أحياء كفر عقب والسمرياميس واملطار ،وخميم قلنداي مشال القدس
احملتلة ،انطلق اليوم مارثون الشهيد انهد مطري من خميم قلنداي مشال القدس.
ولفت مراسلنا اىل أن الفعالية الرايضية أُدرجت يف اطار فعاليات التضامن مع األسرى ،وانطلق املاراتون
من مدارس الفجر األساسية حبي كفر عقب.
222معتقال مقدسيا و 60قرار إبعاد عن األقصى يف شهر إبريل
ذكر مركز معلومات وادي حلوة أن قوات االحتالل اعتقلت خالل نيسان /أبريل املاضي 222
فلسطينيا يف القدس احملتلة ،وأبعدت  60آخرين عن املسجد األقصى املبارك والقدس القدمية.
ورصد املركز يف تقريره الشهري ،انتهاكات االحتالل يف مدينة القدس خالل الشهر املنصرم،
وتصاعد اقتحامات املستوطنني حلرمة األقصى ،الفتا إىل أن أعداد املستوطنني املقتحمني واالبعادات عن
املسجد والقدس القدمية واالعتقاالت كانت األعلى منذ بداية العام اجلاري.
وأفاد أبن قوات االحتالل أعدمت مطلع ابريل املاضي الفىت أمحد زاهر فتحي غزال ( 17عاما) من
مدينة انبلس ،بعد تنفيذهعملية طعن ملستوطنني يف شارع الواد ابلبلدة القدمية.
فيما استشهد يف التاسع عشر من الشهر الشاب صهيب موسى مشهور مشاهرة ( 21عاما) من قرية
الشيخ سعد جنوب شرق القدس ،بعد إطالق الرصاص عليه عند مفرق "غوش عصيون" جنوب مدينة
بيت حلم ،حبجة حماولته تنفيذ دهس جنود يف املنطقة ،احلجة اليت نفتها عائلته.
وحبسب التقرير ،فإن سلطات االحتالل تواصل احتجاز جثماين الشهيدين مصباح أبو صبيح الذي
ارتقى يف تشرين أول -أكتوبر املاضي ،وفادي القنرب الذي ارتقى مطلع كانون الثاين -يناير املاضي.
وأوضح التقرير أن "مجاعات اهليكل املزعوم" بدعم من حكومة االحتالل وحبماية أفراد الشرطة والقوات
اخلاصة من صعدت انتهاكها حلرمة األقصى خالل الشهر املنصرم ،خاصة فرتة "عيد الفصح" اليهودي،
حيث اقتحمه خالل نيسان 2758مستوطنا ،بينهم  297من الطلبة اليهود ،منهم "" 1418مستوطنا
اقتحموا األقصى خالل فرتة عيد "الفصح" من بينهم املتطرفان موشيه فيجلن ،ويهودا عتصيون.
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ولفت إىل أن سلطات االحتالل فرضت خالل العيد قيودا على دخول املسلمني إىل األقصى ،بنشر
احلواجز على أبوابه ومنع بعض الشبان والفتية من الدخول اليه ألداء الصالة فيه ،مما اضطرهم ألداء
الصالة على األبواب ،كما احتجزت هوايت املصلني قبل دخوهلم إليه.
ورصد مركز معلومات وادي حلوة إصدار سلطات االحتالل قرارات إبعاد  60فلسطينيا 38 ،منهم عن
األقصى 19 ،عن القدس القدمية ،وأسريا حمررا وشااب من الداخل الفلسطيين أبعدا عن كامل مدينة
القدس.
فيما سلمت خمابرات االحتالل أسريا حمررا قرارا يقضي مبنعه من دخول الضفة الغربية ملدة ستة أشهر،
ومن بني املبعدين سيدة من الداخل الفلسطيين ،و 11فىت ،و 22من اإلبعادات ملوظفي دائرة األوقاف
اإلسالمية.
وأضاف املركز أن سلطات االحتالل صعدت من محلة اعتقاالهتا يف القدس خالل الشهر املاضي،
خاصة قبل وخالل عيد "الفصح" ،حيث مت اعتقال  222فلسطينيا ،من بينهم سيدة  77 ،قاصرا،
و 4أطفال( أقل من جيل املسؤولية – مل يتجاوزوا  12عاما) ،و 22من كبار السن.
وخالل نيسان املاضي ،فقدت املقدسية فاطمة حممود عبيد ( 52عاما) عينها اليسرى جراء إصابتها
بعيار مطاطي أثناء وقوفها على شرفة منزهلا يف قرية العيسوية ،يف ساعة متأخرة من الليل.
ورصد مركز املعلومات هدم  12منشأة يف القدس خالل نيسان 3 ،منها مت هدمها ذاتيا بقرار من بلدية
االحتالل ،حيث شرد االحتالل بسبب عمليات اهلدم حبجة "البناء دون ترخيص"  30فردا بينهم
 20طفال.
وأصدرت بلدية االحتالل قرارات "إخالء وإغالق" لثالث شقق سكنية تعود لعائلة عويضة يف حي
وادي حلوة ببلدة سلوان ،بسبب خطورهتا نتيجة اتساع التشققات واالهنيارات يف أساسات املنازل
الناجتة عن حفر األنفاق أسفلهما من قبل سلطات االحتالل ،وأتوي املنازل  16فردا بينهم  10أطفال.
ومنذ بدء معركة األمعاء اخلاوية لألسرى بتاريخ السابع عشر من نيسان ،حتاول سلطات االحتالل إمخاد
فعاليات التضامن مع األسرى يف القدس ،فقد قمعت ثالث فعاليات مساندة هلم إبضراهبم ،كما منعت
عقد ندوة يف فندق الليجاسي بعنوان" فلسطني يف املناهج "اإلسرائيلية" وثقافة التحريض" ،وذلك
بقرار من وزير األمن الداخلي.
االحتالل يقضي حببس  3مقدسيني منزليا وبغرامة مالية وعدم استخدام الـ"فيسبوك"
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منظمـة التحريـر الفلسطينيــة

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

اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة
للتــربيـة والثقافـة والعـلوم

قضت حمكمة االحتالل يف القدس ،اليوم اجلمعة ،االفراج عن ثالثة شبان من سكان
بلدة سلوان جنوب املسجد األقصى املبارك ،بشرط احلبس املنزيل ملدة سبعة أايم ،ودفع كفالة مالية
قيمتها ألف شيقل لكل واحد ومنع استخدام موقع الـ"فيسبوك "ملدة شهر.
ومشل ذلك األسرى :حممد أبو اتيه ،وجمد األعور ،وحممد عودة.
نشاط تفاعلي لألطفال يف مدينة صيدا يف حب املسجد األقصى
نظمت مجعية غرس القيم ابالشرتاك مع مؤسسة القدس الدولية ،نشاطا تفاعليًّا لألطفال بعنوان" :أحب

بيت املقدس" ،وذلك يوم األحد ، 2017/4/30يف ساحة مدرسة العلم واإلميان يف مدينة صيدا جنوب

لبنان.
ويهدف النشاط الذي حضره عشرات التالمذة مع ذويهم ،إىل غرس قيمة حب املسجد األقصى يف
نفوس األطفال ،من خالل دعوهتم إىل التعرف عليه ،عرب لوحات ووسائل إيضاح وبعض األلعاب اليدوية
كاألحجية املتقطعة (البزل) للمسجد األقصى ،والرسم والتلوين ،ووسائط صوتية ومرئية ،ابإلضافة إىل
فقرات من األلعاب الفلسطينية الرتاثية ،ومطبخ للصغار..
وختلل النشاط كلمة ملدير عام مؤسسة القدس الدولية ،األستاذ ايسني محود ،استعرض فيها واقع القدس
وضرورة نصرهتا ،كما خصصت منسقة العمل الثقايف يف املؤسسة األستاذة أحالم احلنفي كلمتها إىل
الصغار فحدثتهم عن املسجد األقصى املبارك ،وأمهيته واألسباب اليت تستدعي حمبته ،وختمت كلمتها
بتوصيات للصغار للتمسك حبب األقصى ومعرفته ،كما حثت املربني واألهايل على غرس هذه القيم يف
نفوس أبنائهم.
ش ِّطي اللقاء على احلاضرين لتعريف األطفال واملربني ابملسجد األقصى ومدينة القدس وعن
وجال ُمنَ ِّّ
معلومات اترخيية ومعاصرة متصلة هبما ،ابإلضافة إىل عرض األطفال حملفوظاهتم من األحاديث املقدسية.
ويف اخلتام قدم الصغار عروضا إنشادية متنوعة ،وعروضا شعرية حفظوها من كتاب" :القدس جنتنا".
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