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رس ــالة الـ ـق ـدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم

• االحتالل خُيلف خرااب مبرافق األقصى واملستوطنون جيددون اقتحاماهتم .
• االحتالل يعتقل طفلني من سلوان جنوب األقصى .
• االحتالل يعيق تنقل املسعفني واملرضى ابلقدس .
• متطرفون يهود يقتحمون ابحات األقصى بعيد الفصح .
• "اإلبعاد" ..خمطط االحتالل حلسم قضية األقصى وبناء اهليكل .
• بلدية االحتالل تغرق القدس بعشرة آالف علم إسرائيلي .
• الكسواين يناشد بشد الرحال لألقصى وعدم االستهانة ابلتهديدات .
• خرباء :األعياد اليهودية موجة جديدة من موجات احلرب ضد القدس .
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االحتالل خُيلف خرااب مبرافق األقصى واملستوطنون جيددون اقتحاماهتم
القدس  2017-4-11وفا-خلّفت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم الثالاثء ،خرااب واسعا مبرافق املسجد األقصى
املبارك ،عقب اقتحامه أبعداد كبرية يف ساعة متأخرة من الليلة املاضية ،حبجة البحث عن معتكفني.

وقال مراسلنا "إن قوات االحتالل اقتحمت املسجد ليلة أمس ،وشرعت حبملة تفتيش واسعة يف خمصلياته ،ومرافقه،
وعياداته ،وحطمت أقفال العديد من األبواب وخلعت بعضها ،ودنّست املخصليات أبحذيتها ،قبل أن تنسحب منه ،يف
حني اعتقلت عقب صالة العشاء أحد املخصلني وحولته اىل أحد مراكزها يف املدينة املقدسة".

وجدد املستوطنون منذ ساعات الصباح اقتحاماهتم االستفزازية للمسجد األقصى من ابب املغاربة ،حبراسات معززة
ومشددة من قوات االحتالل اخلاصة ،ووسط قيود مشددة على دخول املصلني ،واحتجاز بطاقات الشبان والنساء على

البواابت الرئيسية اخلارجية للمسجد.

وينفذ املستوطنون جوالت مشبوهة يف أرجائه ،وسط حماوالت متكررة ألداء حركات وطقوس تلمودية فيه ،تزامنا مع "عيد
الفصح " العربي ،حيث أتيت هذه االقتحامات وسط دعوات متواصلة ومكثفة من "منظمات اهليكل" املزعوم ألنصارها،

بضرورة املشاركة الواسعة يف فعاليات هذا العيد ،ومن أبرزها املشاركة الواسعة يف اقتحامات األقصى ،وحماولة تنفيذ شعائر

تلمودية فيه ،فيما واصلت اهليئات االسالمية املقدسية مناشدهتا للمواطنني بشد الرحال إليه ،والتواجد املكثف فيه،
إلحباط خمططات املنظمات اليهودية املتطرفة ،اليت تلقى الدعم واملساندة من شرطة االحتالل اخلاصة.

إىل ذلك ،ما زالت املظاهر العسكرية تطغى على املشهد يف مدينة القدس ،ال سيما يف بلدهتا القدمية ،وحميطها ،من خالل

االنتشار الواسع لقوات االحتالل ،وتسيري الدورايت العسكرية ،والشرطية الراجلة ،واحملمولة ،واخليالة ،ونصب املتاريس يف

الشوارع ،والطرقات ،وعلى أبواب القدس القدمية ،واألقصى املبارك ،فضال عن نصب حواجز خمباغتة لتوقيف مركبات
املواطنني ،وحترير خمالفات مالية ألصحاهبا ،بدون مصوغات قانونية ،وصفها املواطنون "ابلقهرية".
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االحتالل يداهم مرافق األقصى ويعتقل شاابا وسط توتر
القدس  2017-4-11وفا -نفذت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،الليلة املاضية ،محلة واسعة يف املسجد األقصى
املبارك ،عقب اقتحامه من ابب املغاربة ،حبثا عن معتكفني بداخله ،حيث انتشرت يف أرجائه ،ودامهت العديد من مرافقه.
واعتقلت تلك القوات أحد املصلني من الشبان ،خالل خروجه من املسجد األقصى ،عقب صالة العشاء.
يشار إىل أن املسجد األقصى يشهد أجواء متوترة ،تزامنا مع دعوات ما تسمى بـ"منظمات اهليكل" املزعوم ،اليت دعت

أنصارها اىل املشاركة الواسعة يف فعاليات عيد "الفصح" العربي ،ومن أبرزها املشاركة الواسعة يف االقتحامات ،وحماولة
تنفيذ شعائر تلمودية خاصة فيه هبذه املناسبة ،فيما واصلت اهليئات االسالمية املقدسية مناشدهتا للمواطنني بشد الرحال
إىل األقصى ،والتواجد املكثف فيه ،إلحباط خمططات املنظمات اليهودية املتطرفة اليت تلقى الدعم واملساندة من شرطة

االحتالل اخلاصة.

إىل ذلك ،شددت قوات االحتالل اجراءاهتا على بواابت األقصى يف صالة فجر اليوم الثالاثء ،واحتجزت بطاقات

الشبان خالل دخوهلم للصالة ،وسط انتشار واسع للدورايت العسكرية الراجلة داخل البلدة القدمية يف القدس احملتلة،

ومبحاذاة سورها التارُيي من اخلارج.

االحتالل يعتقل طفلني من سلوان جنوب األقصى
القدس  2017-4-10وفا -اعتقلت قوات االحتالل ،عصر االثنني ،طفلني قاصرين من حي عني اللوزة ببلدة سلوان

جنوب املسجد األقصى املبارك ،واقتادهتما اىل أحد مراكز التحقيق والتوقيف يف املدينة املقدسة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة أبن قوات االحتالل اقتحمت احلي وانتشرت يف شوارعه ،ما تسبب ابندالع مواجهات
متفرقة يف املنطقة ،استخدمت خالهلا قوات االحتالل القنابل الصوتية احلارقة والغازية السامة واألعرية املعدنية املغلفة

ابملطاط بصورة عشوائية ،واعتقلت الطفلني :مالك هشام القاق  15عام ا ،وعمر عز دعنا.

وأكد شهود عيان ملراسلنا استمرار االنتشار الواسع لقوات االحتالل يف أحياء بلدة سلوان ،خاصة يف حيّي وادي حلوة
األقرب اىل اجلدار اجلنويب للمسجد األقصى وعني اللوزة.
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االحتالل يعيق تنقل املسعفني واملرضى ابلقدس
ال تتمتع طواقم وسيارات اإلسعاف يف ظل االحتالل اإلسرائيلي حبرية احلركة والتنقل ،وتعد حواجزه احمليطة ابلقدس عامل

إعاقة جداي أمامها وأمام املرضى الذين تنقلهم.

ويضطر املرضى يف أغلب األحيان إىل التنقل بني سياريت إسعاف على األقل للتحرك بني الضفة الغربية والقدس ،ورغم
األحوال اجلوية وبرودة الطقس جيرب املرضى الذين تقلهم سيارات إسعاف اتبعة جلمعية اهلالل األمحر الفلسطينية يف مدينة
رام هللا مشال القدس على النزول عند حاجز قلنداي العسكري من هذه السيارات واالنتقال إىل سيارة أخرى تتبع نفس

اجلمعية داخل القدس.

ورافقت كامريا اجلزيرة نت أحد طواقم اإلسعاف ابلقدس الستقبال حالة مرضية قادمة من الضفة ،ووثقت الظروف اليت

يعيشها املرضى واملسعفون على حاجز قلنداي اإلسرائيلي.

ويتحدث ضابط اإلسعاف أمحد دريدي عن اإلجراءات اليت ترافق استقبال مرضى الضفة ،وطريقة التفتيش اليت يتعرضون
هلا ،فيما يشري سائق اإلسعاف سامر عشاير إىل كيفية التعامل مع النداءات القادمة من املسجد األقصى وإجراءات

االحتالل اليت حتول دون االستجابة هلم.

متطرفون يهود يقتحمون ابحات األقصى بعيد الفصح
قتحمت جمموعة من املستوطنني واملتطرفني اليهود ابحااتملسجد األقصى املبارك اليوم االثنني حتت محاية قوات شرطة

االحتالل.

وكانت عدة منظمات يهودية متطرفة قد دعت إىل تكثيف اقتحامات اليهود للمسجد األقصى مبناسبة عيد

الفصح اليهودي الذي يبدأ اليوم ويستمر ألسبوع.

وكان زعيم إحدى هذه اجلماعات املتطرفة اليت تسمي نفسها "عائدون" قد دعا يف شريط مصور املسلمني إىل إخالء

املسجد األقصى اليوم االثنني كي يتسىن لليهود تقدمي القرابني.

وحثت اجلماعات اليهود على تقدمي قرابني من الذابئح عند القصور األموية املالصقة للمسجد األقصى ،واليت تعترب جزءا

من أراضي دائرة األوقاف اإلسالمية التابعة لإلدارة األردنية.

وقد فرضت سلطات االحتالل طوقا أمنيا مشددا على الضفة الغربية وغزة حىت هناية العيد الثالاثء املقبل ،وأعلنت اختاذ
تدابري أمنية مشددة ،حتديدا يف مدينة القدس وضواحيها.
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وكانت حركة محاس دعت األربعاء املاضي الفلسطينيني إىل تكثيف تواجدهم يف املسجد األقصى وساحاته ابلتزامن مع
تزايد الدعوات اإلسرائيلية القتحام املسجد خالل العيد.

وقال املتحدث ابسم احلركة حسام بدران "إن تزايد الدعوات اإلسرائيلية لتدنيس املسجد األقصى واستغالل أايم عيد
الفصح ملضاعفة اقتحامه حيتم على شعبنا الفلسطيين شحذ اهلمم ومواصلة الرابط يف األقصى لصد تلك الدعوات".

اإلبعاد" ..خمطط االحتالل حلسم قضية األقصى وبناء اهليكل"
القدس احملتلة  -ران مشعة – صفا  :منذ عشرات السنني ،متارس سلطات االحتالل اإلسرائيلي سياسة اإلبعاد عن املسجد

األقصى املبارك حبق الفلسطينيني ،يف حماولة لتحقيق أطماعها وطموحاهتا بتقسيم املسجد زمانياا ومكانياا ،كخطوة على
طريق حسم قضيته هنائياا ،وبناء "اهليكل" املزعوم فوق أنقاضه.

وعشية األعياد اليهودية ،صعدت سلطات االحتالل من سياسة اإلبعاد عن األقصى ،فأصدرت عشرات القرارات حبق
يوما إىل ستة أشهر.
شبان مقدسيني وموظفني يف دائرة األوقاف اإلسالمية ابلقدس احملتلة ،واليت تراوحت ما بني  15ا

وتتزامن قرارات اإلبعاد هذه ،مع دعوات يهودية أطلقتها "منظمات اهليكل" املزعوم للمستوطنني لتكثيف اقتحاماهتم

أسبوعا.
للمسجد األقصى ،وحماولة أداء طقوس تلمودية ،خالل عيد "الفصح" العربي الذي يستمر
ا

وعن قرارات اإلبعاد ،يقول رئيس جلنة أهايل األسرى املقدسيني أجمد أبو عصب ،املبعد عن األقصى ملدة شهر ،إهنا

بناء على تقارير مهووسة وتوقعات غري منطقية ،وحجج
قرارات ظاملة وعنصرية ،حيث أن "االحتالل يخبين قراراته هذه ا
واهية".

ويؤكد لوكالة "صفا" أن االحتالل يسعى إىل إفراغ األقصى من املسلمني إلعطاء اجملال للمستوطنني القتحامه وإقامة

وصوال ملرحلة هدمه وإقامة "اهليكل" ،وابلتايل حسم قضية املسجد ،خاصة أن من يدير هذا امللف هو
صلواهتم التلمودية
ا
أعلى هرم يف املستوى السياسي اإلسرائيلي.

ويف خطوةٍ ٍ
وحتد واضح لالحتالل ،أدى عشرات املقدسيني املبعدين عن األقصى صالة اجلمعة املاضية ،عند ابب األسباط
ضا لقرارات إبعادهم ،وأتكي ادا على متسكهم مبسجدهم.
-أحد أبوابه ،رف ا

ضا قطعياا ،وأننا
وهبذا الصدد ،يضيف أبو عصب "أردان من خالل ذلك توجيه رسالة ألنفسنا ا
أوال ،أبننا نرفض إبعادان رف ا
سنبقى على ثغور األقصى وأبوابه ،ولن تثنينا تلك القرارات عن الصالة على أعتابه".

و"رسالتنا الثانية وجهناها لالحتالل أبن هذه القرارات حبقنا ظاملة ،وسوف نواجهها ابألساليب اليت نستطيع ،رغم تغول
هذا احملتل وإجراءاته العنصرية ،وأننا سنصلي على أبوابه مهما كلفنا ذلك من مثن".
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واضحا إزاء مواجهة هذه
دورا
ا
وحول آليات التصدي لسياسة اإلبعاد ،يشدد على ضرورة أن متارس احلكومة األردنية ا
اعتداء على السيادة األردنية.
السياسة ،كوهنا طالت موظفني من دائرة األوقاف التابعة هلا ،وهذا ما ميثل
ا
وابلنسبة للمبعدين" ،جيب عليهم مواصلة الرابط والبقاء يف حميط املسجد األقصى ،إليصال الرسالة لالحتالل أننا لن

نتخلى عن املسجد مهما طالنا اإلبعاد ،وسنبقى مرابطني عند أبوابه".
أمل شديد

رئيس قسم االستعالمات بدائرة األوقاف اإلسالمية طارق اهلشلمون ،املبعد ملدة  6أشهر ،يتحدث لوكالة "صفا" عن
قائال " لقد مت استدعائي األسبوع املاضي من قبل شرطة االحتالل للتحقيق يف مركز القشلة ،وهناك مت تسليمي
إبعاده ،ا
خطرا على االحتالل".
القرار ،حبجة أنين أشكل ا

ويضيف "أبمل شديد تلقيت قرار إبعادي ،فاألقصى غايل ابلنسبة يل ،كل يوم أتواجد وأصلي فيه ،ولكن رغم اإلبعاد سأبذل
قصارى جهدي خلدمته ،وهذا واجب مقدس".

ومل يكن هذا اإلبعاد األول ابلنسبة للهشلمون ،فقد أبعد ساب اقا عن األقصى أربع مرات ،وتعرض للتحقيق  25مرة ،كان
يوما.
أطوهلا  30ا

وحبسبه ،فإن هذه اخلطوة تتبعها سلطات االحتالل بشكل خاص فرتة األعياد ،هبدف بث اخلوف والرتهيب يف نفوس

املقدسيني ،وإلفساح الطريق أمام املستوطنني القتحام األقصى بكل هدوء.

ويف اآلونة األخرية ،كان هناك استهداف مباشر وواضح حبق حراس األقصى ،وذلك من أجل حتجيم وهتميش دورهم يف

الدفاع عن األقصى والتصدي لتغول املستوطنني.

ولسياسة اإلبعاد تبعات أخرى ،يقول اهلشلمون ،تتمثل يف وضع اسم احلارس يف كافة الدوائر احلكومية املختصة ،وخاصة

(مؤسسة التأمني الوطين ،ضريبة الدخل ،دائرة السرية وبلدية االحتالل) هبدف التضييق عليه أكثر.

وعن مواجهة هذه السياسة ،يؤكد ضرورة ممارسة ضغطاا شعبياا على االحتالل لوقف هذه السياسة ،وأن يتم حتويل القضية

إىل النيابة اإلسرائيلية العامة للبت فيها أمام القاضي ،مع تقدمي اعرتاض على القرار ،ابإلضافة إىل مواصلة الرابط ابألقصى

وعند أبوابه.

سنصلي عند أبوابه
وأما املقدسي مجيل العباسي ،املبعد ملدة  4أشهر ،فيقول لوكالة "صفا" " :هذه السنة الرابعة خالل ست سنوات أبعد
فيها عن األقصى ،وأحرم من الصالة فيه ،ولكن ما يزيد وجعي ،أن شهر رمضان املبارك سيأيت هذا العام ،وما زلت مبع ادا

عن األقصى".
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ويضيف "أتواجد يومياا ابألقصى وأصلي يف ابحاته ومصلياته ،واليوم أمنع من دخوله بقوة االحتالل ،يف حني نرى مئات
املستوطنني يستبيحون حرمته كل يوم ،وقد تزداد أعدادهم خالل األعياد ،فهم يريدون إفراغ املسجد من رواده إلاتحة

اجملال هلم القتحامه أبرحيية وهدوء".

ويطالب العباسي كافة املقدسيني وأهل الداخل الفلسطيين احملتل بتكثيف تواجدهم ورابطهم داخل األقصى ،وأن يشكلوا

بشراي حلمايته والدفاع عنه ،خاصة أنه مير هذه األايم مبرحلة صعبة ج ادا.
ا
درعا ا

ويقول املختص يف شؤون القدس مجال عمرو لوكالة "صفا" إن قرارات إبعاد املقدسيني عن األقصى خطوة خطرية للغاية،

كوهنا مل أتت ألسباب أمنية ،بل ألسباب سياسية حبتة ،هدفها تقسيم األقصى زمانياا ومكانياا بني املسلمني واليهود.

" وال تكمن هذه القرارات يف خطورة املقدسيني وال حىت يف احلراس وموظفي األوقاف ،بل إهنا تشكل رسالة سياسية
واضحة املعامل ،فهم يريدون تقسيم هذا املكان املقدس ،وفرض السيادة اإلسرائيلية املطلقة عليه" ،يضيف عمرو

ويتابع "حنن اليوم أصبحنا أمام كارثة حقيقية ومرحلة جديدة إزاء اهلجوم على األقصى ،واستفراد االحتالل أبهل القدس،

وحتقيقه عدة إجنازات غري مسبوقة خالل الفرتة املاضية على صعيد مشاريعه التهويدية واحلفرايت واألنفاق أسفل األقصى

ويف حميطه".

بلدية االحتالل تغرق القدس بعشرة آالف علم إسرائيلي
القدس احملتلة – صفا  :أعلنت بلدية االحتالل اإلسرائيلي يف القدس احملتلة أهنا ستقوم بتعليق  10آالف علم إسرائيلي يف
مجيع أحناء القدس ،وابلذات يف املواقع املركزية خالل األايم القريبة ،وذلك ابلتزامن وهبدف إظهار مناسبة الذكرى الـ 50

الستكمال احتالل شطري املدينة مبا يليق هبا.

وصورا ملا قالت عنه إنه سيكون احلدث األبرز واألظهر ،حيث سيتم نشر  10االف علم ،وهو ثالثة
بياان
ونشرت البلدية ا
ا
متبعا يف مناسبات أخرى.
أضعاف العدد الذي كان ا

وأوضحت أنه سيتم تعليق العلم اإلسرائيلي الذي حيمل صورة "النجمة السداسية الزرقاء" ،والعلم اخلاص ابلبلدية ،والعلم
عاما على حترير
اخلاص ابحتفالية االحتالل ابلذكرى اخلمسني الستكمال احتالل القدس ،والذي اعتمد شعار "مخسني ا
القدس" من "الغزاة والغرابء".

وستعلق األعالم يف مجيع شوارع املدينة ،وتكثف يف املفارق واجلسور واألماكن العامة ،فيما ستعلّق أعالم ضخمة عند
مداخلها ،وعلى أسوار القدس القدمية ،وعند اجلسور الرئيسة واملواقع األثرية والسياحية ،واملكاتب احلكومية.
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وقال رئيس بلدية االحتالل نري بركات عن هذه املناسبة "ألن القدس هي قلب الشعب اليهودي ،ومن اجلدير يف الذكرى

اخلمسني لتوحيدها ،أن متأل القدس ابألعالم اإلسرائيلية ،اليت من شأهنا أن تخسهم يف تعميق الصالت القلبية بني الشعب
اليهودي والقدس ،األمر الذي من شأنه أن جيدد التزامنا ملستقبلها ومستقبل دولة إسرائيل" -على ح ّد قوله.

الكسواين يناشد بشد الرحال لألقصى وعدم االستهانة ابلتهديدات
القدس احملتلة – وكالة قدس نت لألنباء  :حذر الشيخ عمر الكسواين مدير املسجد األقصى ،من املمارسات اإلسرائيلية

جتاه مدينة القدس بشكل عام واملسجد األقصى بشكل خاص ،واليت هتدف لالستفراد ابملسجد أساس ا وتنفيذ مزيد من
الشعائر التلمودية اخلاصة هبم داخله.

واستنكر الكسواين يف تصريح لـ"وكالة قدس نت لألنباء" ،من تشديد شرطة االحتالل إجراءاهتا على بواابت األقصى

خاصةا يف صالة فجر ،واحتجازها بطاقات الشبان خالل دخوهلم للصالة ،والذي صاحبه انتشار كبري للدورايت العسكرية

داخل البلدة القدمية يف القدس احملتلة.

وشدد على ان االقتحامات املستمرة لألقصى أتيت وسط دعوات وجهتها أمس ما تسمى "منظمات اهليكل" ،وشخصيات

يهودية متطرفة  ،للمشاركة يف اقتحامات واسعة للمسجد ،واليت توعدت مبا أمسته "ذبح قرابني الفصح" يف املسجد.

وأكد أن تلك التهديدات واالقتحامات اليت تتم كل عام جيب أن ال يستهان هبا وأن تؤخذ بعني االعتبار ،مناشد ا
املواطنني بشد الرحال إىل األقصى املبارك وكذلك التواجد املستمر داخل ابحاته ،إلحباط خمططات املنظمات اليهودية
املتطرفة.

واستنكر الكسواين محلة االعتقاالت الواسعة يف مدينة القدس واالحياء احمليطة يف املسجد االقصي املبارك واليت أتيت بدعم

واضح من شرطة االحتالل إلبعاد املواطنني عن املسجد لالستفراد به.

وخلّفت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،فجر اليوم الثالاثء ،خرااب واسعا مبرافق املسجد األقصى املبارك ،عقب اقتحامه
أبعداد كبرية يف ساعة متأخرة من الليلة املاضية ،حبجة البحث عن معتكفني.

وقالت مصادر حملية" ،إن قوات االحتالل اقتحمت املسجد ليلة أمس ،وشرعت حبملة تفتيش واسعة يف خمصلياته،
ومرافقه ،وعياداته ،وحطمت أقفال العديد من األبواب وخلعت بعضها ،ودنّست املخصليات أبحذيتها ،قبل أن تنسحب
منه ،يف حني اعتقلت عقب صالة العشاء أحد املخصلني وحولته اىل أحد مراكزها يف املدينة املقدسة".

خرباء :األعياد اليهودية موجة جديدة من موجات احلرب ضد القدس
8

دولــــة فلسطين
منظمـة التحريـر الفلسطينيــة
اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة
للتــربيـة والثقافـة والعـلوم

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

على مدار العام تتواصل موجات احلرب حبق املدينة املقدسة وأهلها ليس آخرها األعياد اليهودية املتكررة اليت تصل لقرابة

 50مناسبة ليستغلها االحتالل كوسيلة لتهجريهم مبزيد من اإلجراءات القمعية بتحول املدينة لثكنة عسكرية محاية
لقطعان مستوطنيه مما يكشف الوجه احلقيقي لالحتالل بعيدا عن شعاراته حبماية املقدسات.

أكد د .حسن خاطر رئيس مركز القدس الدويل أنه "مع كل مناسبة دينية يهودية يتم حتويل املدينة املقدسة إىل ما يشبه
الثكنة العسكرية بتكثيف وجود القوات األمنية مبختلف أشكاهلا على مداخل البلدة القدمية مستخدمة اخليول داخل

األسوار وخارجها وكذلك يف البلدة القدمية وأزقتها".

ونوه خاطر يف تصريح لـ"وكالة قدس نت لألنباء" ،إىل أن كثافة األعياد اليهودية تصل إىل  50مناسبة يف السنة مما حيول
حياة املقدسيني إىل جحيم وهذا مقصد االحتالل االسرتاتيجي لدفعهم حنو اهلجرة لتأمني لقمة عيشهم يف ظل سياساته
املمنهجة لتعقيد حياهتم مبنع تراخيص البناء عالوة على القيود املفروضة على حرية احلركة والعمل والتجارة ،وفرض ما

يقارب من  14نوع من أنواع الضرائب.

وأكد أن األعياد اليهودية جزء من احلرب على املقدسيني ودمار القتصاد القدس ،فاملقدسيون ال يستطيعون التنفس فيها،

مشددا على أن ما مييز هذه األعياد عن سابقاهتا أن جرائم االحتالل تزيد احتماليه أن يكون هنالك أعمال

مقاومة ومع اجلتها مبزيد من اإلجراءات األمنية اليت أثبتت فشلها على مدار سنوات االحتالل كلها سواء يف القدس أو
خارجها فمزيد من القمع ال حيقق مزيد من األمن.

من جانبه يتفق زايد احلموري رئيس مركز القدس للدراسات االجتماعية واالقتصادية مع سابقه ان املقصد من حتويل

املدينة لبؤرة عسكرية هو حصار القدس وأهلها وصوال هلدفه االسرتاتيجي حنو إفراغ املدينة من ساكنيها.

ويقارن احلموري وضع أهل القدس قبل اتفاقية أوسلو وما بعدها ،مشددا على سوء الوضع بعدها بتقييد حرية احلركة

للجميع حىت حلملة اهلوية ممن يعيشون خارج حدود جدار الفصل العنصري.

وأشار احلموري يف تصريح لـ"وكالة قدس نت لألنباء" ،إىل مجلة األرقام واإلحصائيات اليت تعكس مدلوالهتا مدى خطورة
الوضع إبشارته إىل" إصدار حمكمة االحتالل آالف أوامر اهلدم للمنازل املقدسية وإغالق ما يقارب من  %25من حمال
البلدة القدمية مبا يعادل  250حمال جتاراي ،مما انعكس سلبا على الوضع املعيشي لسكان القدس ابرتفاع معدالت الفقر

لتصل ل %80حسب مراكز األحباث اإلسرائيلية وهى النسبة األعلى واألخطر عامليا".

واستهجن يف الوقت ذاته مالحقة االحتالل للمقدسيني حىت على الفضاء األزرق (الفيسبوك) ،ملنع نشر الرواية احلقيقية

املقدسية وكتم أي أصوات تشرح وضع املدينة.

وحول املطلوب جملاهبة املخطط املرسوم للطرد الناعم للمقدسيني أكد على ضرورة وجود خطة بديلة خلطة االحتالل

للمحافظة على الوجود العريب واإلسالمي من خالل صمود املقدسيني يف مواجهة املشاريع الضخمة.
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جدير ابلذكر أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي حولت املدينة ،خاصة بلدهتا القدمية ،وحميطها ،اىل ما يشبه "الثكنة
العسكرية" ،مع بدء سراين قرار إغالق املدينة املقدسة ،بوجه أبناء احملافظات الشمالية حيّز التنفيذ  ،والذي يستمر حىت

السابع عشر من الشهر اجلاري ،عشية احتفاالت املستوطنني بعيد "الفصح" العربي ،واستهدافهم للبلدة القدمية،

واملسجد األقصى املبارك.

-انتهى-
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