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  2017شباط  ، 19 -  18 – 17الجمعة والسبت واألحد  : التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 أصحاب بيوت هدمها بإزالة ما فيها استعدادا إلغالقها االحتالل يبلغ : القدس

 .ومصادرتها

  آالف المواطنين يؤدون الجمعة برحاب األقصى وسط انتشار مكثف لالحتالل في

 .القدس

 االحتالل يقرر مصادرة أرض ملكية خاصة في بلدة سلوان: القدس. 

 االحتالل يقتحم بلدة حزما شرق القدس. 

 ي الفترة الصباحية بحراسات مشددةمستوطنون يقتحمون األقصى ف. 

 االحتالل يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في سلوان. 

 االحتالل يعتقل فتيين من حزما وجبل المكبر. 

 صيدم يحذر من هدم االحتالل لمدرسة الخان األحمر في ضواحي القدس. 

 االحتالل يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في سلوان. 

 القدس وجامعة مغربية لمنح الدكتوراه في الحقوق اتفاق بين جامعة. 
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 سرائيل تشرعنهإاالستيطان جريمة و : عيسى. 

  مرات وحرمانه من الزيارة 9عزل أسير مقدسي محكوم بالمؤبد. 

  ملتقى القدس أمانتي"انطالق فعاليات مؤتمر". 

 االحتالل يحكم على مقدسي بالسجن أربعة سنوات ونصف. 

  تعقد ورشة عمل لبحث الجهود الشعبية لنصرة القدسمؤسسة القدس الدولية. 

 اعتقال فتاة من سلوان جنوب األقصى: القدس. 

 أسيران مقدسيان يشرعان باإلضراب المفتوح عن الطعام. 

  

 

  االحتالل يبلغ أصحاب بيوت هدمها بإزالة ما فيها استعدادا إلغالقها ومصادرتها: القدس
  

االحتالل في القدس، اليوم الجمعة، عائالت فلسطينية أبلغت بلدية -وفا 2017- 2- 17القدس 
هدمت البلدية العبرية منازلها في منطقة العقبة بحي بيت حنينا شمال القدس، بإزالة مقتنياتهم وأي 

شيء بقي في أراضيهم بعد أن هدمت بيوتهم في السابق، وذلك استعدادا إلغالق األراضي وإحاطتها 
 .البدء في بناء مدرسة على أراضيهم بألواح من الصاج والحديد بحجة

جاء هذا التبليغ من خالل محامي البلدية، وتقدر مساحة األرض المستهدفة بخمسة عشر دونما تعود 
  .ملكيتها إلى تسع عائالت مقدسية
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 آالف المواطنين يؤدون الجمعة برحاب األقصى وسط انتشار مكثف لالحتالل في القدس

  
  

أدى آالف المواطنين الفلسطينيين من القدس المحتلة وضواحيها  -وفا 2017- 2- 17القدس 
اليوم، صالة الجمعة برحاب المسجد األقصى المبارك، وسط انتشار  48وبلداتها، وداخل أراضي الـ 

 .واسع لقوات االحتالل في المدينة المقدسة، خاصة بلدتها القديمة ومحيطها

وم، وانتشروا في باحات ومرافق المسجد المبارك، وتدفق المصلون على األقصى منذ ساعات فجر الي
  .في حين شهدت أسواق القدس القديمة التاريخية قبل وعقب الصالة حركة تجارية نشطة

من جانبها، فرضت قوات االحتالل إجراءات مشددة في مدينة القدس، وسيرت دوريات راجلة 
رع السلطان سليمان وباب الساهرة ومحمولة وخيالة في الشارع الممتد من باب العامود مرورا بشا

وحتى باب األسباط، فيما نشرت دوريات راجلة في شوارع وطرقات وأسواق وحارات وأزقة القدس 
القديمة، ونصبت متاريس وحواجز عسكرية في شوارع المدينة وعلى بوابات المسجد األقصى 

  .واحتجزت بطاقات عشرات الشبان خالل دخولهم إلى األقصى للصالة
ى الدكتور محمد سليم محمد علي خطبة الجمعة، وناشد المواطنين على المزيد من شد الرحال وألق

  .إلى األقصى للذود عنه وإحباط مخططات االحتالل وعصابات المستوطنين بحقه
  
 

  االحتالل يقرر مصادرة أرض ملكية خاصة في بلدة سلوان: القدس
 

رائيلي في القدس مصادرة قطعة أرض لعائلة قررت بلدية االحتالل االس -وفا 2017- 2- 17القدس 
 ".للمنفعة العامة"العباسي في شارع العين ببلدة سلوان، بحجة تحويلها  -غزالن

وذكر مركز معلومات وادي حلوة في بلدة سلوان في بيان صحفي الليلة الماضية، أن طواقم البلدية 
أمر استخدام " العبرية كتب عليها اقتحمت سلوان وعلقت يافطة على أرض خاصة باللغتين العربية و 

  .، كما أرفقت معها خارطة تظهر موقع األرض"قطعة أرض فارغة من أجل تنفيذ أشغال بستنة
متر مربع، ومصنفة حسب  300وأوضح المركز أن األرض تعود لعائلة غزالن وتبلغ مساحتها حوالي 

  .يمنع فيها البناء" أرض خضراء"بلدية االحتالل 
سنوات، وذلك  5ة االحتالل في القدس، فإن استخدام ومصادرة األرض مؤقت لمدة ووفق قرار بلدي

، وسيتم "استخدام مؤقت لقطع األرض الفارغة–السلطات المحلية "من قانون  2استنادا إلى المادة 
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فيها زراعة األشجار وتركيب شبكات للري وتركيب معدات والعاب، وحسب القرار فإنه يحق لمالك 
  .يوماً  90اعتراضه على أمر المصادرة خالل األرض تقديم 

: العباسي أحد ورثة األرض، عن رفضه لقرار المصادرة، مضيفا - وبدوره، أعلن المواطن محمد غزالن
سأتوجه للمحاكم لالعتراض على قرار مصادرة األرض حتى لو كان بشكل مؤقت، وإذا كانت األرض "

سلوان، نحن نقوم بزراعتها ووضع األلعاب والمقاعد ستحول إلى منفعة عامة ولمصلحة أهالي بلدة 
  ."فيها

يذكر أن بلدة سلوان تقع إلى الجنوب من المسجد األقصى المبارك، وتُعد من أكبر البلدات 
الفلسطينية مساحة وأقدمها وأكثرها قربا من المسجد األقصى المبارك، إذ ال يفصل بين مدخلها 

  . سور القدس الجنوبي، والمسجد إال)حي وادي حلوة( الشمالي
  

 االحتالل يقتحم بلدة حزما شرق القدس
   

اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر اليوم الجمعة، بلدة حزمة  -وفا 2017- 2- 17القدس 
  .شرق القدس من عدة اتجاهات

إضافة إلى مجموعة من " حرس الحدود"وذكرت مصادر محلية أن عدة آليات لقوات ما تسمى بـ
اقتحمت أكثر من منطقة في حزما، وأن جنود االحتالل باشروا في توقيف السيارات المارة المشاة 

  .والتدقيق في هويات ركابها
وفي وقت الحق استهدفت قوات االحتالل المنازل بإطالق قنابل الغاز السام وباألساس في الحي 

  .واطنينالشرقي من البلدة، ما تسبب بحدوث حاالت اختناق متفاوتة بين صفوف الم
  

  
 مستوطنون يقتحمون األقصى في الفترة الصباحية بحراسات مشددة

  

مستوطنا في الفترة الصباحية من اليوم االحد، المسجد  25اقتحم  -وفا 2017- 2- 19القدس 
  .األقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراساٍت مشددة من قوات االحتالل الخاصة

  .المسجد، تصدى لها مصلون بهتافات التكبير االحتجاجية ونفذ المستوطنون جوالت استفزازية في
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 االحتالل يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في سلوان
  

شرعت عائلة، الليلة الماضية، بهدم منزلها الكائن في بلدة سلوان  -وفا 2017- 2- 19القدس 
مدينة القدس المحتلة، جنوب المسجد األقصى المبارك، بضغط من بلدية االحتالل اإلسرائيلي في 

 ).ألف شيقل 80(وتفاديا من دفع بدل هدم للبلدية وعادة ما تكون فاتورتها عالية جدا 

وأفاد مراسلنا، بأن المواطن صالح الشويكي شرع بهدم منزله الكائن في حي بئر أيوب ببلدة سلوان، 
  .فردا 13مترا مربعا، ويؤوي  80بضغط من االحتالل، حيث تبلغ مساحته 

وأوضح أن بلدية االحتالل أصدرت أوامر هدم إدارية بحق منزله، وتم تأجيلها عدة مرات، حتى 
، من الطوب، 2009أصدرت البلدية قرار الهدم األخير مؤخرا، مشيرا إلى أن المنزل شيد في العام 

  .وألواح الصاج المقوى
لفاروق ببلدة سلوان، بأمر وكانت عائلة قراعين المقدسية شرعت، مساء أمس، بهدم منزلها في حي ا

  .وضغط من بلدية االحتالل في القدس؛ بحجة البناء غير مرخص
سنوات، وهو مكون من غرفة واحدة، باإلضافة إلى  6مترا، وتم تشييده قبل  60وتبلغ مساحة المنزل 

  .مطبخ وحمام، في حين سلمت البلدية العبرية أمر الهدم للعائلة، قبل أسبوع
  

 تيين من حزما وجبل المكبراالحتالل يعتقل ف

  
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم األحد، الفتى علي  -وفا 2017- 2- 19القدس 

أحمد عسكر عقب دهم منزله في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، واقتادته إلى أحد مراكز 
 .التحقيق في المنطقة

من حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة  إيهاب أبو دهيم كما اعتقلت قوات االحتالل الفتى
  .عقب مداهمة منزله
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 صيدم يحذر من هدم االحتالل لمدرسة الخان األحمر في ضواحي القدس
   

حذر وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، اليوم األحد، من مغبة  -وفا 2017- 2-19رام اهللا 
التابعة " بمدرسة اإلطارات"الخان األحمر المعروفة  قيام قوات االحتالل اإلسرائيلي، بهدم مدرسة

  .لمديرية تربية ضواحي القدس، التي تخدم عددا من التجمعات البدوية في بادية القدس
وأدان صيدم في تصريح صحفي صدر عن الوزارة، قيام قوات االحتالل باقتحام المدرسة قبل قليل، 

لسماح للطلبة والمعلمين بالدخول إليها، معتبرا أن هذا والتهديد بهدمها، أو إزالة بعض غرفها، وعدم ا
اإلجراء التعسفي الممنهج جاء بعد سلسلة من االعتداءات المتواصلة على المدرسة من مداهمات، 

  .وتخريب وإخطارات هدم
وناشد كافة المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية التدخل السريع لوقف هذه الممارسات 

دخل العاجل لحماية العملية التعليمية، ومؤسساتها، من هذه االعتداءات، والى العمل الالإنسانية، والت
الفوري لضمان حق الطلبة في التعليم اآلمن، والتدخل للحد من سياسات االحتالل العنصرية، 

  .والوقوف أمام قرارتها التعسفية
وسنحافظ على المسيرة أن حق أطفال فلسطين في التعليم أقوى من جبروت االحتالل، "وأكد 

التعليمية، وطلبتنا سيتعلمون في الكرفانات والخيام وتحت الشجر، متطلعين من دول العالم الحر، 
  ".والمؤسسات الدولية مناصرتهم للحصول على هذا الحق

  

 االحتالل يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في سلوان
   

اإلسرائيلي في القدس، عائلة قراعين المقدسية، بلدية االحتالل  أجبرت -وفا 2017- 2- 18القدس 
اليوم السبت، على هدم منزلها بحي الفاروق في بلدة سلوان، جنوب المسجد األقصى، بحجة البناء 

  .دون ترخيص
الذي تبلغ مساحته ستين مترا، ومكون من غرفة واحدة، إضافة إلى مطبخ  قراعين،  وشيد منزل عائلة

  .قبل نحو ستة أعوام وحمام،
وكانت بلدية االحتالل في القدس سلمت أمر الهدم للعائلة قبل أسبوع، وفضلت العائلة هدم منزلها 

  .اظلهدم للبلدية، وعادة ما يكون باهبنفسها تجنبا لدفع بدل ا
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  اتفاق بين جامعة القدس وجامعة مغربية لمنح الدكتوراه في الحقوق
 

عماد أبو كشك .د.الجمعة، إن رئيسها أقالت جامعة القدس، اليوم  -وفا 2017- 2- 17القدس 
سعيد امزازي؛ إلنشاء برنامج دكتوراه مشترك . د.وقع، اتفاقاً مع رئيس جامعة محمد الخامس المغربية أ

 .في كلية الحقوق، يعد األول من نوعه في تخصص الحقوق في فلسطين

لبرنامج الدكتوراه  وأضافت الجامعة في بيان لها، من خالل االتفاقية يستطيع الطالب التسجيل
بالحقوق في جامعة القدس، ليكون مسجًال أيضاً في جامعة محمد الخامس المغربية، ويشرف على 

  .دراسته بشكل مشترك بين الجامعتين
وتأتي أهمية هذه االتفاقية لتعزيز استراتيجية البحث العلمي التي تنتهجها جامعة القدس، : وتابع البيان

الصادرة عن جامعة القدس، بالشراكة مع جامعة محمد الخامس المتميزة وتطوير األبحاث العلمية 
  .والتي ويشار اليها كنموذج متقدم للمدرسة المغربية العميقة والخاصة في الحقوق

محمد خلف أن الطالب سيكون له مشرفين من  .ومن جهته، أكد عميد كلية الحقوق بجامعة القدس د
لبرنامج يشكل سابقة في األراضي الفلسطينية ويستطيع من خاللها كال الجامعتين، مشيراً إلى أن هذا ا

  .الراغبون بدراسة الدكتوراه الحصول على هذه الدرجة العلمية في فلسطين دون عناء السفر والتنقل
  

  االستيطان جريمة واسرائيل تشرعنه: عيسى
 

دس المسيحية لنصرة الققال الدكتور حنا عيسى، األمين العام للهيئة اإلسالمية  -معا   -القدس 
سرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس تعد غير إن المستوطنات اإل"والمقدسات، 

 ."من اتفاقية جنيف الرابعة 6فقرة  49قانونية وتشكل خرقاً للمادة 

بشأن  أكدت محكمة العدل الدولية عدم قانونية المستوطنات في فتواها االخيرة الصادرة"وأضاف، 
الذي دعا  1980الصادر سنة  465، قرار مجلس األمن رقم 9/7/2004الجدار الفاصل بتاريخ 

اسرائيل الى تفكيك المستوطنات القائمة، وأن تكف بشكل خاص وبصورة عاجلة عن إنشاء و بناء 
وقرار مجلس االمن "بما فيها القدس 1967المستوطنات في االراضي العربية المحتلة منذ العام 

 . الذي طالب اسرائيل على وقف االستيطان 23/12/2016بتاريخ  2334الخير رقم ا

اسرائيل تواصل مصادرة األراضي وبناء المستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك "ونوه، 
يعد انتهاكا للقانون الدولي االنساني، بحيث اتخذت اسرائيل إجراءات وقرارات في اآلونة االخيرة 
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حكام سيطرتها على القدس الشرقية والضفة الغربية من اجل احداث تغييرات ادارية وقانونية بهدف ا
 ."في وضعها، والتمهيد لالستيالء على أكبر مساحة واسعة إلقامة المستوطنات عليها

سلطات اإلحتالل في سباق مع الزمن في بناء وتوسيع المستوطنات وإقامة البؤر االستيطانية "وأشار، 
ة، ضاربة بعرض الحائط اللقاءات الرسمية التي تمت بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي سابقا الجديد

والهادفة الى وقف اإلستيطان وتجميده، وغير مكترثة بالمخالفات الجسيمة التي ترتكبها من خاللها 
لرابعة لسنة من اتفاقية جنيف ا 49انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي االنساني وخاصة لنص المادة 

ال يجوز لدولة االحتالل ان ترحل او تنقل جزءاً من سكانها المدنيين (، والتي تنص على أنه 1949
 ."(الى االقليم المحتل

جميع دول العالم دون استثناء تعتبر االستيطان االسرائيلي في االراضي الفلسطينية المحتلة "ولفت، 
 ."الدولي االنسانيغير شرعي وغير قانوني وفقا لقواعد القانون 

محاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية جائز على الرغم من "وأوضح، 
عدم مصادقة إسرائيل حتى اآلن على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتحفظها على إدراج 

يها فيما يتعلق بجرائم اإلستيطان ضمن جرائم الحرب، اي انها ال تقبل اختصاص المحكمة عل
 ."االستيطان

بالرجوع الى نفاذ النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فانه ال يمكن تقديم مجرمي "وتابع، 
الحرب اإلسرائيليين للمحكمة عن الجرائم السابقة لنفاذ النظام بالنسبة السرائيل، وتبقى تلك 

ذ النظام بالرغم من مقومات المحاكمة الكثيرة التي المحكمة اداة مستقبلية لمحاكمتهم الالحقة لنفا
شهرا بناء على طلب من مجلس االمن بقرار  12تضمنها مثل ارجاء التحقيق او المحاكمة لمدة 

يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من الميثاق، ويمكن للمجلس تجديد المدة الكثر من 
ذكرات االتهام، غير ان هذا لن يحرم المحكمة من مرة، باالضافة لعراقيل القبض والتوقيف واصدار م

، اي الوقائع التي تبدا قبل نفاذ النظام االساسي )الجرائم المستمرة( النظر فيما يعرف في القانون بـ 
 ."وتستمر في الوقع بعد ذلك

تعتبر جريمة اإلستيطان اإلسرائيلي في نظر القانون الدولي من الجرائم المستمرة والتي "وأضاف، 
 ."تترتب اثارها طالما بقيت المستوطنات قائمة على األراضي الفلسطينية المحتلة
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وطالب عيسى المجتمع الدولي ممثًال بمجلس االمن الدولي بضرورة الزام اسرائيل بتنفيذ قواعد 
القانون الدولي كقوة احتالل ومواجهة الخطوات االحتاللية األحادية والتي سعت وتسعى اسرائيل من 

  .لفرض وتكريس سياسة االمر الواقع خاصة في مدينة القدس الشرقية خاللها
  

 مرات وحرمانه من الزيارة 9عزل أسير مقدسي محكوم بالمؤبد 

  
عزلت منذ أيام األسير المقدسي أيمن " جلبوع"إن إدارة سجن  المقدسيين األسرى ذكرت لجنة أهالي

داخل ساحة السجن احتجاجا على " اإلسرائيلي"الشرباتي بعد أن أحرق العلم   الشيخ ربحي
عية التي تمارسها اإلدارة بحق األسرى، ورفضا لقرار نقل مجموعة من قادة الحركة اإلجراءات القم

 .األسيرة إلى سجون أخرى

من الزيارة مدة  ونقلت اللجنة عن مصدر مطلع قوله إن إدارة السجن قررت عقاب األسير الشرباتي
 .شهرين، وفرضت عليه أيضا غرامة مالية

عاما داخل سجون  21عدة مرات، وأمضى ما يزيد عن والشرباتي من األسرى القدامى، اعتقل 
 - األقصى االحتالل، ويقضي حكما بالسجن المؤبد تسع مرات، وأدين باالنتماء لكتائب شهداء

 .الجناح العسكري لحركة فتح

  
  "ملتقى القدس أمانتي"انطالق فعاليات مؤتمر 

 

 .مؤسسة القدس الدولية ، برعايةغزة في مدينة" أمانتي القدس ملتقى"انطلقت، اليوم السبت، فعاليات 

القدس الدولية بغزة، خالل إعالنه بدء فعاليات الملتقى، وقال النائب أحمد أبو حلبية رئيس مؤسسة 
بتركيا  اسطنبول ، في مدينة2014إنه يأتي في إطار حراك شبابي انطلق بداية في شهر أكتوبر من عام 

 .نصرة القدس واألقصى والدفاع عنهما  عيل دور الجميع رجاًال ونساًء فيمن أجل تف

دولة في الثامن  15وأوضح أبو حلبية أّن المؤتمر العام األول للعاملين في هذا الملتقى سيعقد في 
إبريل القادم في مدينة اسطنبول، مؤّكداً حرص مؤسسته الدائم على تفعيل / والتاسع من شهر نيسان

هذه القضية يجب أن تأخذ منا جميعاً حيز اهتمام كبير لما تمثله من أهميٍة : "، وقالالمقدسات قضية
 ."ومكانة في إسالمنا وعقيدتنا وديننا
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رض المباركة ليست فقط للفلسطينيين وإن كان اختارهم اهللا ليكونوا في وشدد أبو حلبية، أّن هذه األ
هي : "المبارك، وقال األقصى خط الدفاع األول عن أقدس المقدسات في فلسطين وبالد الشام عن

وحاضنته القدس، أمانة في أعناقنا جميعاً  المسجد األقصى لعرب والمسلمين، ليكونأرض وقف ل
 ."للقدس واألقصى مدافعين عنه  ماةنحن المسلمين في مشارق األرض ومغاربها، لنكون ح

 .وتطرق أبو حلبية، إلى ما يتعرض له األقصى ومدينة القدس من هجوٍم صهيوني

إن الملتقى يهدف إلى توعية الشباب : "من جانبه، قال رئيس الملتقى بغزة، المهندس بالل عامر
العربية على يد بحقيقة قضية القدس وما يدور فيها من طمس لهويتها الحضارية اإلسالمية و 

 ."االحتالل

وأكد أن الملتقى يسعى إلى تمكين الشباب؛ للقيام بدورهم في حماية القدس المحتلة، ومساندتها 
ضد أقبح جريمة معاصرة تستهدف المقدسات واألرض واإلنسان؛ عبر تبني ودعم المبادرات الشبابية 

 .المتعلقة بالمدينة

المهتمين والعاملين للقدس من كل المجتمعات التي تؤمن ولفت إلى أنهم يتطلعون إلى توحيد جهود 
  .بقيم الحرية وأسس الحضارة اإلنسانية النبيلة، ورفض االحتالل واالستبداد

  
  االحتالل يحكم على مقدسي بالسجن أربعة سنوات ونصف

 

 24(المركزية، أمس، بسجن الشاب المقدسي معاذ عبد جميل عبد ربه  محكمة االحتالل قضت
 .المحتلة، لمدة أربع سنوات ونصف القدس جنوب شرق صور باهر من قرية) عاما

لتخطيط لتنفيذ عملية عسكرية فدائية، وتم اعتقاله في السابع من واتهم االحتالل الشاب عبد ربع با
  .بسجن السبع أسير شهر آذار من العام الماضي، وهو اآلن

 
  لنصرة القدسمؤسسة القدس الدولية تعقد ورشة عمل لبحث الجهود الشعبية 

 

قاش تحت عنوان في مقرها الرئيس في العاصمة اللبنانية بيروت حلقة ن مؤسسة القدس الدولية عقدت
بحضور عدد من " اإلشكالّيات وآفاق التفعيل :القدس الجهود الشعبّية العربّية واإلسالمية لنصرة"

 .سطيني والعربيالباحثين والمختصين في الشأن المقدسي ومؤسسات العمل الشعبي الفل

إن الموقف العربي الرسمي بات عاجًزا عن الدفاع " مدير عام المؤسسة، ياسين حمود وقال األستاذ
لتي تتعرض لهجمة تهويدية شرسة من قبل االحتالل اإلسرائيلي وقضية القدس ا  عن القضية الفلسطينية
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ومؤسساته الرسمية والغير رسمية، وهو ما يفرض علينا البحث من جديد عن إمكانية دعم وتطوير 
العمل الشعبي العربي واإلسالمي وحتى العالمي لدعم قضية القدس وفضح جرائم االحتالل 

 ."وانتهاكاته

مل الشعبي بكافة أشكاله وألوانه بما يضمن انخراط كافة فئات المجتمع وأكد حمود على أهمية الع
كلنا أمل :" فيه لدعم قضية القدس وأهلها وتمكينهم من الصمود والبقاء في المدينة المقدسة، وقال

في عودة االستقرار للمنطقة وأن تعود القدس وفلسطين بأولويات االهتمام الشعبي عند الشعوب 
 ."يةالعربية واإلسالم

محسن صالح، مدير مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات إلى صياغة خطاب مناسب . وشدَّد د
لكافة فئات المجتمع ويراعي التنوع العمري والفكري والعقائدي والديني ألن القضية الفلسطينية ال 

شرفة ومقدسة تختزل بفئة واحدة من فئات المجتمع مؤكًدا على أن العمل للقضية الفلسطينية رسالة م
 . وهي أكرم وأشرف قضية

صالح إلى التواصل مع مفاتيح المجتمع المدني بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من .ودعا د
 .المجتمع والتأثير به دعًما لرسالة القدس وفلسطين

إن وصول وتنبي خيار التسوية بعد :" بدوره، قال الباحث المتخصص في الشأن المقدسي زياد إبحيص
معاهدات السالم مع دولة االحتالل اإلسرائيلي قد أسهم في محاربة مساحات العمل الشعبي وتجفيف 

الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية، وباتت بعض األنظمة العربية تحارب منابع الدعم المادي للقضية 
 ."الفلسطينية وتضعهم تحت خانات الشبهة والتطرف الفكري والديني

العمل الفوري على توسيع مساحة التواق على القدس وتظهيرها فلسطينًيا وعربًيا ودعا إبحيص إلى 
وإسالمًيا ليشكل التوافق على هذه القضية المقدسة بوابة مفتوحة للخروج من صراعات الهوية 

 ."وتثبيتهم في أرضهم المقدسيين واالنتماء والبدء بتبني استراتيجية موحدة لدعم صمود

وكانت عدد من المداخالت المكثفة لمجموعة من العاملين والقائمين على المؤسسات الشعبية العربية 
حقوق الالجئين إلى للدفاع عن  302والفلسطينية، حيث دعا األستاذ علي هويدي، مدير عام الهيئة 

تبني ودعم العمل الشعبي العالمي لما فيه من قوة وتأثير على االحتالل اإلسرائيلي وانتشار للحق 
 .الفلسطيني
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فيما استعرض األستاذ بدر ناصر، رئيس لجنة مهندسون من أجل فلسطين والقدس األردنية، أبرز 
بيتهم في أرضهم، معتبًرا أن الثقة التي نالتها المشاريع التي تقوم بها اللجنة لدعم صمود المقدسيين وتث

 .اللجنة من الشعب األردني كانت عامل دعم للقضية والستمرار لجنة مهندسون من أجل فلسطين

إن العطش :" وقال األستاذ ياسر قدورة منسق الحملة الدولية للحفاضة على الهوية الفلسطينية انتماء
فعنا للعمل الجاد والمتميز لخدمة القضية وزيادة انتشارها، العربي العالمي تجاه القدس وفلسطين يد

مشَدًدا على أهمية تقديم رموز شبابية لشرح واقع القدس وما تعانيه المدينة المقدسة من إجراءات 
 .تعسفية تستهدف هوية العربية وتاريخها الحضاري

لى أهمية تواصل المؤسسات وأكد األستاذ أحمد الشيوخي، المدير التنفيذي لملتقى القدس الثقافي ع
العاملة للقدس مع المجتمع بكافة أطيافه وفئاته، مؤكًدا على أهمية التشبيك وفتح العالقات مع كافة 

 .المؤسسات الرسمية والمدنية

وبدور شّدد األستاذ محمد أبو شقرا منسق العالقات العامة في الحملة الدولية للتضامن 
سجون االحتالل على ضرورة ابتداع أساليب ووسائل جديدة لدعم   الفلسطينيين في األسرى مع

القضية الفلسطينية وقضية القدس، مؤكًدا على ضرورة بناء الشراكات والعمل بعيًدا على األطر 
 .الكالسيكية

ت عدة لكل من األستاذ نبيل حالق المدير التنفيذي للملتقى العربي الدولي من أجل وكانت مداخال
العدالة لفلسطين، واألستاذ إبراهيم العلي رئيس لجنة فلسطينيي سوريا في لبنان، والكاتب الفلسطيني 

ألستاذ األستاذ هيثم أبو الغزالن، واألستاذ طارق الشايع المنسق العام لرابطة شباب ألجل القدس، وا
محمود موسى مسؤول هيئة نصرة االقصى في لبنان، واألخت أالء حمدان مسؤول قسم األخوات في 

الرابطة اإلسالمية لطلبة فلسطين، واألخت زينة العمري ناشطة في العمل اإلعالمي والشبابي لدعم 
دس القدس، وركزت جميع المداخالت على ضرورة العمل والتنسيق بين المؤسسات العاملة للق

وفلسطين بهدف توحيد الطاقات واالستفادة من خبرات اآلخرين في العمل الشعبي للوصول إلى 
  .العالمية في العمل الشعبي الداعم للقدس وفلسطين
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  اعتقال فتاة من سلوان جنوب األقصى: القدس
 

بعد مداهمة عاماً،  21اعتقلت قوات االحتالل، في ساعة مبكرة من فجر اليوم، الفتاة روان شيوخي 
 .المبارك المسجد األقصى جنوبسلوان منزلها في بلدة

 .وأفادت العائلة أن مخابرات االحتالل استدعت والد شيوخي وعددا من أفراد العائلة للتحقيق معهم

تجدر اإلشارة أن روان شيوخي هي شقيقة الشهيد علي شيوخي الذي ارتقى برصاص االحتالل شهر 
أشهر بتهمة  10لسجن الفعلي لمدة تشرين أول الماضي، كما اعتقل شقيقه التوأم محمد وحكم با

  ."التحريض على وسائل التواصل االجتماعي"
 

  أسيران مقدسيان يشرعان باإلضراب المفتوح عن الطعام
 

المحتلة، إضرابهما  القدس أعلن األسيران جمال أبو الليل ورائد فايز مطير، من مخيم قلنديا شمال
 .احتجاجاً على اعتقالهما اإلداري، ابتداًء من الخميس  المفتوح عن الطعام

/ شباط 14الفلسطيني إلى أن قوات االحتالل كانت اعتقلت األسير مطير بتاريخ  األسيرنادي  وأشار
، فيما اعتقلت األسير أبوالليل في اليوم التالي من التاريخ ذاته، وأصدرت بحّقهما 2016فبراير 
 .لمّدة ستة شهور في كل منها  إداري ثالث مّرات منذ اعتقالهما، اعتقال أوامر

يذكر أن األسير جمال أبو الليل هو عضو مجلس ثوري سابق في حركة فتح، فيما يشغل األسير رائد 
 .مطير منصب رئيس مركز شباب قلنديا، وكانا قد تعّرضا لالعتقال سابقاً عّدة مرات

  
  -انتهى-


