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رس ــالة الـ ـق ـدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 السوداين حيذر من خطورة اآلليات القانونية اليت يستخدمها االحتالل يف هتويد
القدس .
 قوات االحتالل تقتحم خميم شعفاط ابلقدس.
اعتداء وانتهاكاً إسرائيلياً حبق املقدسات ودور العبادة خالل
 إدعيس :أكثر من 95
ً
شباط.
شرد  30مواطنا وختوف من هدم آخر.
 االحتالل يهدم مبىن سكنيا يف القدس ويُ ّ
" الكنيست" اإلسرائيلي يناقش مشروع قانون إسكات األذان "املعدل" اليوم.
 إدعيس :قرارات حمكمة الصلح اإلسرائيلية تدفع حنو حرب دينية.
 سلطات االحتالل تفرج عن أسريين مقدسيني.
 االحتالل يعتقل فلسطينياً مشال القدس بزعم حيازته أسلحة.
 إبعاد مقدسي عن األقصى والقدس القدمية  6شهور ومنعه من دخول الضفة
والسفر.
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السوداين حيذر من خطورة اآلليات القانونية اليت يستخدمها االحتالل يف هتويد القدس
رام هللا – األربعاء  - 2017/3/1حذر أمني عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
الشاعر مراد السوداين ،يف بيان له صباح اليوم من خطورة املواقف اليت اختذهتا حمكمة االحتالل حبق
الفلسطينيتني سحر النتشة وعبري فواز واحلكم عليهن ابلسجن الفعلي ،وإعتبار املسجد األقصى هو
أقدس مكان لليهود والسماح هلم ابلصالة فيه فيما ال حيق ألي كان منعهم من الوصول للساحات
والصعود إىل ما أمسته " جبل اهليكل " معترباً ذلك تعدايً واضحاً وانتهاكاً للحقوق الدينية واحلضارية

والرتاثية للفلسطينني والعرب واملسلمني ،ويضرب بعرض احلائط القانون الدويل وقرارات الشرعية الدولية
وخيالف املواثيق واملعاهدات الدولية وخاصة قرارت اليونسكو االخرية اخلاصة ابلقدس.
وقال السوداين :إن املنظومة القانونية واحدة من أهم األدوات اليت يستخدمها االحتالل اإلسرائيلي

لتهويد مدينة القدس وإقصاء األرض واملمتلكات والسكان مبجموعة من اإلجراءات التهويدية واليت
ال تستند ألي صيغة قانونية سليمة وترتكز فقط على تفسريات دينية مفربكة ،بغية جتاوز عدم شرعية
اإلجراءات اإلسرائيلية واستثناء القدس من قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرارات هيئة األمم املتحدة
وجملس األمن الدويل واتفاقية جنيف الرابعة لعام .1949
وأضاف" :إن قرار اليونسكو األخري إىل جانب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ،خاصة قراري
جملس األمن رقم  465و  478يؤكدان على أن مدينة القدس واملسجد األقصى املبارك وحائط الرباق
هم إرث ووقف إسالمي وتعود ملكيتها للفلسطينني والعرب واملسلمني فقط ،وليس لليهود أي حق فيه.
ولفت السوداين إىل دالئل تثبت زيف رواية اإلحتالل املفربكة حول ملكية اليهود حلائط الرباق الذي
يشكل اجلزء اجلنويب من السور الغريب للحرم القدسي الشريف بطول حوايل (  47مرتاً وارتفاع حوايل

17مرتاً ) ،وإن حائط الرباق مل يكن ذا صلة دينية أو اترخيية لليهود ،و بداية العبادة اليهودية فيه كانت
بعد صدور وعد بلفور عام  1917فقط ،ومل يكن هذا املكان جزءاً من اهليكل اليهودي املدمر كما
يدعي اإلحتالل ومسوغاته الدينية املفربكة.
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وطالب السوداين بضرورة احلفاظ على الطابع اإلسالمي والعريب ملدينة القدس وتراثها اإلنساين ومواصلة
التحرك الفاعل على كل املستوايت العربية واإلسالمية والدولية وعلى رأسها منظمة اليونسكو للضغط
على سلطات اإلحتالل لإللتزام ابلقانون الدويل وإتفاقيات جنيف واإلتفاقيات والقرارات الدولية املتعلقة
مبدينة القدس وتراثها العريب واإلسالمي ،لوقف سياستها املمنهجة لضم القدس الشريف وهتويدها
واحملافظة على عروبتها وطابعها اإلسالمي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
قوات االحتالل تقتحم خميم شعفاط ابلقدس
القدس  2017-3-1وفا -اقتحمت قوة كبرية من جنود االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم األربعاء ،خميم
شعفاط وسط القدس احملتلة ،ومتركز قسم منها على مدخل مدرسة شعفاط االبتدائية ،وسط توتر يسود
املنطقة.
وقال شهود عيان ملراسلنا إن جنودا إسرائيليني انتشروا يف شارع املخيم الرئيسي ،وأوقفوا عدداً من
الشبان ودققوا يف بطاقاهتم الشخصية ،يف الوقت الذي تصدى مواطنون هلذه االقتحامات ابحلجارة،
فيما أغلق ا عدد من التجار حماهلم بسبب كثافة القنابل الغازية اليت تطلقها قوات االحتالل بشكل
عشوائي يف املنطقة.
ويف تطور الحق ،انضمت طواقم اتبعة لبلدية االحتالل يف القدس لقوات االحتالل يف اقتحام املخيم؛
األمر الذي أغلق فيه التجار حماهلم حتسبا من محلة ضريبية ،وعادة ما تكون خمالفاهتا املالية ابهظة.

اعتداء وانتهاكا إسرائيليا حبق املقدسات ودور العبادة خالل شباط
إدعيس :أكثر من 95
ً
رام هللا  2017-3-1وفا -قال وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف إدعيس ،إن االحتالل
اعتداء وانتهاكا حبق املقدسات ودور العبادة يف األرض الفلسطينية
اإلسرائيلي ارتكب أكثر من 95
ً
احملتلة خالل شهر شباط املنصرم.
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وأوضح إدعيس يف بيان اليوم األربعاء ،أن قرار اليونسكو اخلاص ابملسجد األقصى يف غاية األمهية،
خاصة يف هذه املرحلة الصعبة اليت يتعرض فيها املسجد األقصى ألخطر هجمة شرسة عرفها التاريخ،
ولذلك جيب أن يتم تفعيل القرار فورا على أرض الواقع ،وال بد أن يكون للعرب واملسلمني مشروعا
عمليا حلماية األقصى ،مبينا أن املسجد تعرض يف شهر شباط املنصرم اىل محلة شرسة من االقتحامات،
واألكاذيب والتصرحيات اإلعالمية اليت تنايف احلقيقة مجلة وتفصيال ،وآخرها ما صدر عن حمكمة
"الصلح" يف القدس احملتلة ،واليت تقضي أبن املسجد األقصى مكان مقدس لليهود وحيق هلم الصالة
فيه ،فيما ال حيق ألي كان منعهم من الوصول للساحات والصعود إىل ما أمسته "جبل اهليكل" ،وكذلك
ادعاء وزير األمن الداخلي يف حكومة االحتالل أبن "جبل اهليكل" هو املكان األكثر قداسة للشعب
اليهودي ،وفقط للشعب اليهودي.
وجدد ادعيس أتكيده أبن املسجد األقصى بكافة مساحاته إسالمي خاص ،ولن يغري قرار حمكمة أي
كان امسها ،أو شخص ،من احلقيقة الدامغة من إسالمية املكان والزمان ،مشريا إىل أن ما يسمى ائتالف
منظمات اهليكل طالبت وزير أمن االحتالل الداخلي ابلسماح هلا ابقتحام املسجد األقصى أايم السبت
يف خطوة تصعيدية ،ومت الكشف عن خمطط وخرائط ورسومات وتصميمات هندسية تقوم عليها مجعية
"إلعاد" االستيطانية هتدف إىل حتويل مسار شبكة األنفاق أسفل بلدة سلوان ،من مقطع بركة عني سلوان
وحىت منطقة أسفل ساحة الرباق ،على مستويني من احلفرايت على طول حنو  750مرتا يف كل مستوى.
وأضاف أن املسجد األقصى شهد حالة من التوتر الشديد عقب قيادة عضو الكنيست السابق،
املتطرف موشيه فيجلن ،اقتحامات استفزازية جديدة جملموعة من غالة املستوطنني املتطرفني للمسجد
األقصى املبارك ،حبراسات مشددة من قوات االحتالل وعقب حماوالت عدة من االحتالل إلدخال
غرف متنقلة الستخدامات جنود االحتالل اخلاصة ،وواصل االحتالل مساعيه احملمومة وغطرسته
التهويدية إبقدام ما يسمى رئيس بلدية االحتالل يف القدس ،واحلاخام غليك ،وعدد من قادة األحزاب
اليمينية واحلاخامات ،ابملشاركة يف افتتاح ما يسمى "مطاهر اهليكل" (املغطس) مبنطقة القصور األموية
املالصقة للمسجد األقصى من خاصرته اجلنوبية ،ومساعيه ملنع رفع االذان.
ويف مدينة اخلليل ،كشف ادعيس أن االحتالل منع رفع األذان يف املسجد اإلبراهيمي  44وقتا خالل
شباط ،وواصل تعديه وانتهاكه له جبملة من االستحدااثت حيث استحدث كشافات داخل اليوسفية،
وقيامه بوضع اإلمسنت جبانب زاوية األشرفية ،وإغالقه الباب املؤدي لإلبراهيمي (ابب التكية) أمام
املوظفني ،وجرت حماوالت عديدة القتحام مسجد النيب يونس واقتحام مدرسة دار األيتام ابلقدس،
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وحاصر االحتالل مدرسة ومسجدا يف جتمع اخلان األمحر ببادية القدس ،واعتدى املستوطنون على أرض
الوقف يف حميط مقام األربعني بتل الرميدة ابخلليل ،وقيامهم بطقوس تلمودية يف قرب يوسف قرب انبلس.
شرد  30مواطنا وختوف من هدم آخر
االحتالل يهدم مبىن سكنياً يف القدس ويُ ّ
القدس  2017-3-1وفا -هدمت جرافات اتبعة لبلدية االحتالل يف القدس ،اليوم األربعاء ،مبىن
سكنيا يف بلدة العيسوية وسط القدس احملتلة؛ حبجة عدم الرتخيص.
ويعود املبىن للمواطن خالد منر حممود ،ويتكون من طابقني ،بواقع أربع شقق سكنية ،تؤوي  30مواطنا،
أصبحوا بال مأوى.
ونقل مراسلنا عن شهود عيان يف البلدة ،أن قوة كبرية من جنود االحتالل اقتحمت البلدة يف الساعة
اخلامسة فجرا ،وفرضت طوقا عسكراي حمكما حول املبىن ،وطلبت من أصحابه إخالءه ،وما فيه من
احتياجات أساسية ،قبل أن تشرع جرافات البلدية العربية بعملية تدمريه وهدمه.
اىل ذلك ،عادت قوات االحتالل ،قبل قليل ،برفقة جرافة اتبعة لبلدية االحتالل ،واقتحمت العيسوية
جمددا ،يف حني أعرب مواطنون عن خشيتهم من عملية ٍ
هدم اثنية يف البلدة.

"الكنيست" اإلسرائيلي يناقش مشروع قانون إسكات األذان "املعدل" اليوم
رام هللا  2017-3-1وفا -يناقش "الكنيست" اإلسرائيلي ،اليوم األربعاء ،مشروع قانون إسكات
األذان بصيغته املعدلة والذي يفرض قيودا على استخدام مكربات الصوت ابملساجد خالل ساعات
النهار وحظر األذان عرب مكربات الصوت يف ساعات الليل والفجر.
وسيعرض مشروع القانون على الكنيست ،حبسب موقع "عرب  ،"48وذلك بعد أن صادقت اللجنة
الوزارية للتشريع على التعديالت ،للمصادقة عليه ابلقراءة التمهيدية ،ومن مث سيتم إعادته للجنة
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التشريع لبحثه اثنية قبيل تقدميه للكنيست للتصويت بثالث قراءات قبل أن يصبح قانوان انجزا ،حيث
ينطبق القانون على املساجد داخل أراضي  48والقدس احملتلة.
وحبسب وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ،فإن الصيغة اجلديدة للقانون تستثين استخدام مكربات الصوت من
قبل الكنس اليهودية يف يوم اجلمعة من بني ابقي بيوت العبادة ،وخاصة املساجد.
إدعيس :قرارات حمكمة الصلح اإلسرائيلية تدفع حنو حرب دينية
رام هللا  2017-2-28وفا -قال وزير األوقاف والشؤون الدينية ،الشيخ يوسف إدعيس ،إن ما
أعلنت عنه حمكمة "الصلح" يف مدينة القدس احملتلة ،أبن املسجد األقصى مكان مقدس لليهود ،وحيق
هلم الصالة فيه ،ما هو إال دفع حثيث ابجتاه حرب دينية سيكون وابهلا على املنطقة مجعاء ،من خالل
تشريع االنتهاكات اليومية لقطعان املستوطنني ،وتربير االعتداءات على املسجد األقصى واملرابطني فيه.
واعترب الشيخ ادعيس يف تصريح له مساء اليوم الثالاثء ،أن هذا التطور اخلطري يف سياسة االحتالل
اإلسرائيلي جتاه املقدسات اإلسالمية وعلى رأسها املسجد األقصى درة فلسطني ما هو إال جزء من هنج
أصبح واضح املعامل يهدف إىل ترسيخ "قانونية" هذه االنتهاكات ومحايتها وفق "القانون" اإلسرائيلي
خالصا للمسلمني
مكاان
والذي يضرب بعرض احلائط كل القرارات الدولية اليت حددت األقصى بكونه ً
ً
ال حيق لغريهم انتزاع هذه السيادة حتت أي مربر كان.

وشدد على ان القرارات الصادرة من احملاكم اإلسرائيلية ما هي إال امتداد للنهج االستعماري مبحاولة
"إضفاء صبغة قانونية" على انتهاكاته وجرائمه اليت طالت اإلنسان الفلسطيين ومكوانت هويته الدينية
والثقافية والوطنية.
وطالب ادعيس املؤسسات ذات العالقة بضرورة العمل على مواجهة هذا القرار بكافة السبل املتاحة لنا
قانونيًا وسياسيًا.
سلطات االحتالل تفرج عن أسريين مقدسيني
أفرجت سلطات االحتالل الصهيونية عن أسريين مقدسيني بعد أن أهنيا مدة حمكوميتهما اليت تراوحت ما
شهرا.
بني  6أشهر وً 40
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State Of Palestine
Palestinian Liberation Organization
Palestinian National Commission
For
Education, Culture & Science

اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة
للتــربيـة والثقافـة والعـلوم

وذكرت جلنة أهايل األسرى املقدسيني أن إدارة سجن "جمدو" أفرجت عن الشبل حممد عبد القادر أبو
عاما) من البلدة القدمية ابلقدس احملتلة ،بعد أن أمضى  66أشهر بسجون االحتالل.
سنينة (ً 17

عاما) من
كما أفرجت إدارة سجن "جلبوع" عن األسري املقدسي إايد خليل حممود أبو سارة (ً 26
شهرا يف سجون
سكان حي جبل الزيتون/الطور املُطل على القدس القدمية ،بعد أن أمضى مدة ً 400

االحتالل.

االحتالل يعتقل فلسطينياً مشال القدس بزعم حيازته أسلحة
اعتقلت قوات االحتالل االثنني ،مواطناً فلسطينياً من بلدة الرام مشال القدس احملتلة ،لالشتباه به يف
حيازة أسلحة ،حسب بيان لشرطة االحتالل.
وأفاد البيان أن قوات ُش َرطيّة وعسكرية قامت حبملة دهم وتفتيش يف بلدة الرام خالل هنار االثنني ،وانه
مت ضبط أسلحة تضمنت :عبوات انسفة ،وأجزاء من قطع سالح ،ومعدات عسكرية.

وأكد البيان أنه مت اعتقال املشتبه به يف حيازة هذه األسلحة ،وهو يف األربعينيات من العمر ،كما أنه من
سكان بلدة الرام ،وقد مت اقتياده للتحقيق.

إبعاد مقدسي عن األقصى والقدس القدمية  6شهور ومنعه من دخول الضفة والسفر
قررت سلطات االحتالل إبعاد املقدسي يوسف خميمر من حي شعفاط وسط القدس احملتلة ،عن القدس
ٍ
كشرط لإلفراج
القدمية مبا فيها املسجد األقصى املبارك ملدة ستة شهور ،واحلبس املنزيل ملدة مخسة أايم
عنه من سجون االحتالل.
كما فرض االحتالل على خميمر عدم دخول الضفة الغربية ملدة  5شهور ،وعدم السفر للخارج ملدة 5
شهور وتسليم جوازات سفره.
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