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 2017 ،حزيران 12اإلثنني    التاريخ:

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 اليونسكو" ابلتدخل فلسطني تدين إغالق املسجد األقصى.. وتطالب". 

 50  طالًبا يهودًًي يقتحمون األقصى ويتلقون شروحات حول "اهليكل". 

 األوقاف تنفي رواية لالحتالل حول اعتقال شبان ابألقصى مبساعدة ُحّراسه. 

 ابب املغاربة جزء من املسجد األقصى املبارك. 

 مسرية يف العاصمة األردنية إحياء لذكرى احتالل القدس. 

  :أطفال 3مواطنني بينهم  6قوات االحتالل تعتقل القدس. 

 "فتح" إقليم القدس تفتتح تكية الرئيس حممود عباس. 

  من أراضي القدس بقيت للعرب %5عاًما:  50بعد. 
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 فلسطني تدين إغالق املسجد األقصى.. وتطالب "اليونسكو" ابلتدخل
 

أمام املصلني، حبجة إلقاء حجارة  املسجد األقصى أدانت وزارة اخلارجية الفلسطينية إغالق أبواب
 .قاموا ابقتحام املسجد  الذين املستوطنني على

كما أدانت الوزارة يف بيان، اليوم، تصعيد املنظمات اليهودية املتطرفة واملستوطنني وأذرع احلكومة 
، خاصة يف شهر رمضان املبارك، مما شكل استفزازا كبرياً األقصى الصهيونية املختلفة اقتحاماهتا للمسجد

 .للمواطنني وحتدًيً سافرا ملشاعرهم وصيامهم

للمسجد، استدعى من االحتالل إجراء  مستوطنني اقتحام وأفاد البيان أن االدعاء بقذف حجر عند
إبغالق املسجد يف وجه املصلني، لتصبح خاصة يف هذا الشهر الفضيل،   عقايب غري مسبوق وشديد،

الصورة واضحة: "خالل شهر رمضان املبارك يبقى املسلمون املصلون خارج املسجد كعقاب هلم هبذه 
احلجة أو بدوهنا، بينما يسمح للمستوطنني ابقتحام املسجد األقصى وأداء طقوسهم التلمودية وصلواهتم 

 ."داخله، وذلك على مرآى ومسمع من العامل

شكال لسلطات االحتالل إغالق أبواب املسجد األقصى، لوزارة أنه ال حيق أبي شكل من األأكدت او 
معتربة أن ذلك جزءاً ال يتجزء من حماوالت االحتالل الرامية إىل السيطرة عليه وتقسيمه زمانيا ومكانيا، 

ألمر ه للصالة فيه، اعرب تشديد احلصار وتكثيف احلواجز ملنع املواطنني الفلسطينيني من الوصول إلي
ممية ويف مقدمتها "اليونسكو" التحرك العاجل حلماية قراراهتا وتطبيقها، الذي يستدعى من املنظمات األ

 .خاصة اليت تتعلق ابلقدس وبلدهتا القدمية واحلرم القدسي

 وكاالت
 

 "طالًبا يهودًًي يقتحمون األقصى ويتلقون شروحات حول "اهليكل 50 
 

املسجد  يهودًًي، صباح االثنني، شروحات حول اهليكل املزعوم عقب اقتحامهم ابحات طالًبا 50تلقى 
  .وسط حراسة مشددة األقصى

 

طالباً يرافقها مرشدان صهيونيان  50حراس املسجد األقصى أن "جمموعة مكونة من وأفاد أحد 
  ."وشرعت جبولة عمل مت خالهلا تقدمي شروحات حول اهليكل املزعوم األقصى اقتحمت
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مستوطناً آخرين خالل  38اخلاصة رافقت اجملموعة الطالبية و شرطة االحتالل" ارس أنوأضاف احل
 .ني لالقتحامات ابلتكبرياتإىل تصدي املصل  اقتحامهم لألقصى"، الفتاً 

 

 األوقاف تنفي رواية لالحتالل حول اعتقال شبان ابألقصى مبساعدة ُحّراسه
 

عرب بيان هلا اليوم  شرطة االحتالل سالمية يف القدس احملتلة رواية نشرهتانفت دائرة األوقاف اإل
 .مبساعدة حراس املسجد املسجد األقصى شبان داخل اعتقال حول

رائيلية" عن اعتقال أن اخلرب الذي نشرته الشرطة "اإلسوقالت الدائرة يف بيان عاجل هلا اليوم: أنه "تبنّي 
قصى هو حمض افرتاء وكذب على حراس املسجد قصى مبساعدة حراس املسجد األشبان داخل األ

قصى وتذليل الصعاب أمام املصلني الصائمني والذين هم ومون بعملهم على محاية املسجد األالذين يق
قبل املتطرفني والذين يعانون من اإلبعادات واالعتقاالت  خط الدفاع األول يف وجه االقتحامات من

 ."قصىبسبب دفاعهم عن األ

وقاف عن "استهجاهنا هلذا الكذب واالفرتاء من قبل شرطة االحتالل: وأكدت "أن شرطة وأعربت األ
 ."قصى املباركوالفرقة داخل املسجد األ ةث الفتناالحتالل هتدف من ذلك ب

قصى املبارك أمام دخول أو خروج صباح اليوم مجيع أبواب املسجد األقت وكانت قوات االحتالل أغل
 إللقاء احلجارة خالل حبجة تعُرض عدٍد من املستوطنني املستوطنني املصلني، ومسحت فقط ابقتحامات

 .أبواب املسجد أمام ضغط املواطنني  اقتحامهم لألقصى، وعادت وفتحت
 

 ابب املغاربة جزء من املسجد األقصى املبارك
 

الشيخ الدكتور تيسري رجب التميمي/ قاضي قضاة فلسطني رئيس اجمللس األعلى للقضاء الشرعي سابقًا 
 ابلقدسأمني سر اهليئة اإلسالمية العليا 

انتهكت ـ وما زالت تنتهك ـ تعاليم  67منذ أن احتلت )إسرائيل( ما تبقى من مدينة القدس املباركة عام 
الشرائع السماوية والقوانني واالتفاقيات الدولية فيما يتعلق ابملدينة املقدسة وبوضعها القانوين ، فقد 

مية ، واستولت على كثري من بيوهتا جعلتها يف دائرة التهويد ، واستهدفت هويتها العربية واإلسال
وابألخص يف حارة الشرف ، وهدمت بعض أحيائها وابألخص حارة املغاربة إلحداث تغيري كامل 

للمشهد املكاين فيها . كانت هذه اخلطوة األوىل يف سلسلة إجراءات التهويد املمنهجة واالستيطان يف 
دم حارة املغاربة ، ويف خطوة لالية م هب10/6/1967قلب املدينة املقدسة واليت بدأت يوم 
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داخل  ( دومناً من األراضي1166قراراً مبصادرة ) 18/4/1968بتاريخ  سلطات االحتالل أصدرت
عقاراً معظمها عقارات وقفية وبضمنها  7900البلدة القدمية من القدس للمصلحة العامة تشتمل على 

 . حارة املغاربة ، وذلك هبدف تسهيل بيعها لليهود والتخلص من حقوق مالكيها وأهلها الشرعيني

صالح الدين األيويب  وأما قصة إنشاء حارة املغاربة فقد بدأت ملا أوقفها امللك األفضل نور الدين بن
ن سلطته على دمشق بني عامْي  هـ على اجملاهدين املغاربة ؛ حيث إهنم شاركوا يف حترير 592- 589إابا

مدينة القدس من احتالل الفرجنة ، مث انتشرت فيها على مر الزمان األوقاف املتعددة من مدارس 
ود للعصر األيويب واململوكي والعثماين ، ومن أثراً تع 135ومصليات وزواًي ، وبلغ جمموع أبنيتها األثرية 

  . مجلتها : املدرسة األفضلية ، ومزار الشيخ عبد ، وزاوية املغاربة وأربعة مساجد أحدها مسجد الرباق

تعد حارة املغاربة من املعامل اإلسالمية التارخيية الواضحة يف مدينة القدس املباركة ، وهي مستطيلة 
من مساحة املدينة ، وهي أقرب  %5مخسة وأربعني دومناً ، وكانت تشكل الشكل ، وتبلغ مساحتها 

، وحيدها من اجلنوب سور القدس وابب وتقع إىل الغرب منه   املبارك املسجد األقصى احلارات إىل
املغاربة ، ومن الشرق الزاوية الفخرية ، ومن الشمال املدرسة التنكزية وقنطرة أم البنات ، ومن الغرب 
  . حارة الشرف اليت سيطرت عليها سلطات االحتالل وشوهتها وغريت معاملها وهدمت كثرياً من بيوهتا

العريب ـ كغريهم من املسلمني ـ على زًيرة بيت املقدس  املغرب لوأما أتسيس حارة املغاربة فقد دأب أه
م وتربكاً مبسجدها والصالة فيه ؛ حيث كان ُجلُّهم مير ابلشام بعد إمتام فريضة احلج لينع  طلباً للعلم ،

برِؤية مسرى الرسول صلى هللا عليه وسلم ، وليحقق األجر يف الرحلة إىل املساجد الثالثة ، قال صلى 
ومسجدي هذا  األقصى : املسجد احلرام ومسجدهللا عليه وسلم } ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد 

الدًير املقدسة ليجاوروا ببيت   { رواه مسلم . وتزايدت أعداد الذين فّضلوا االستقرار منهم يف هذه
املقدس استجابة ألمره صلى هللا عليه وسلم فقد سئل } أرأيت ًي رسول هللا إن ابتلينا ابلبقاء بعدك فأين 

  . هللا يرزقك ذرية تغدو إليه وتروح { رواه الطرباينأتمران ؟ قال عليك ببيت املقدس لعل 

شارك املغاربة يف حركة اجلهاد اإلسالمي ضد الفرجنة وكان هلم دوٌر لارخيي ابرٌز يف كسر شوكتهم وفتح 
بيت املقدس ، فقد طلب صالح الدين األيويب من سلطان املغرب )يعقوب املنصور( تزويده أبساطيل 

سطواًل كبرياً هلذا الغرض ، وبعد انتصار املسلمني يف موقعة حطني وحترير بيت حبرية ، فجّهز السلطان أ
املقدس أسكنهم صالح الدين فيها ، مث أوقف ابنه امللك األفضل املساكن احمليطة حبائط الرباق على 
مصاحلهم للتسهيل عليهم يف حياهتم وإقامتهم ، وهبدف تشجيع أهل املغرب العريب على القدوم إىل 

س واإلقامة فيها ومساعدة سكّاهنا املغاربة الذين آثروا االستقرار فيها وجماورة مسجدها األقصى القد
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 . املبارك

ومنذ ذلك التاريخ مسي هذا املكان اخلاص من مدينة القدس املباركة حارة املغاربة ، وبقي أهلها فيها ومل 
قصى املبارك عرب ابب املغاربة ، وهو يغادروها على مر العقود ، وكانوا يدخلون منها إىل املسجد األ

الباب الذي دخل منه رسول هللا حممد صلى هللا عليه وسلم مدينة القدس ليلة اإلسراء واملعراج فصار 
يسمى ابب النيب ، وكان يوصف قبل ذلك ابلباب اليماين أي )اجلنويب( ، قال صلى هللا عليه وسلم يف 

يب )أي جربيل( َحَّتا َدَخْلَنا اْلَمِديَنَة )أي القدس( ِمْن اَبهِبَا اْلَيَماينِّ ،  وصف رحلة اإلسراء } ... مثُا اْنطََلقَ 
َلَة اْلَمْسِجِد فَـَرَبَط ِبِه َدابـاَتُه َوَدَخْلَنا اْلَمْسِجَد ِمْن اَبٍب ِفيِه مَتِيُل الشاْمُس َواْلَقَمُر  َفَصلاْيُت ِمَن َفأََتى ِقبـْ

 { رواه البيهقي ، ومن هذا الباب أيضاً دخل أمري امليمنني عمر بن اخلطاب اْلَمْسِجِد َحْيُث َشاَء هللاُ 
 . هـ 15رضي هللا عنه يوم فتح بيت املقدس عام 

متيزت حارة املغاربة مبجموعة كبرية من األوقاف اليت أسهمت يف استمرار تدّفق املعوانت واألموال 
يف ذلك املقيمون يف مدينة القدس اجملاورون والصدقات على مستحقيها من األصول املغربية ، سواء 

ملسجدها والوافدون إليها ، وقد كشفت عن هذه احلقيقة سجالت احملكمة الشرعية يف القدس وواثئق 
األرشيف العثماين يف استنبول ، منها على سبيل املثال ال احلصر : الوقف الكبري للشيخ الناسك عمر 

م ، والوقف الكبري للشيخ 1303هـ/703شهر ربيع الثاين سنة  بن عبد هللا املصمودي امليرخ يف اثلث
م ، ووقف سلطان املغرب أبو 1320هـ/720شهر رمضان سنة  28أيب مدين الغوث احلفيد امليرخ يف 

 . م1337هـ/738احلسني علي بن عثمان املريين امليرخ يف سنة 

ملوا على صيانة أوقافه وتنميتها ابقتناء استقر املغاربة يف هذا احلي ، وتزايدت أعدادهم عرب القرون ، وع
العقارات اجملاورة هلا وحبسها صدقاٍت جارية ، وظلت مجيع تلك األوقاف حمفوظة عرب السنني ، وظلت 

الدُّول املتعاقبة على حكم فلسطني يف كل العصور التالية حترتمها وحتافظ عليها وابألخص أًيم الدولة 
ب الربيطاين ، إىل أن ابتليت األمة ومدينة القدس بوقوعها يف براثن العثمانية ؛ بل حَّت أًيم االنتدا

  . االحتالل قبل مخسني عاماً من اليوم

أًيم من انتهاء احلرب يف النكبة الثانية اليت أملت بشعبنا الفلسطيين دخلت جرافات جيش  3بعد 
، وملزيد من الدمار واخلراب االحتالل الغاشم إىل احلارة ، وأنذرت السكان إبخالء بيوهتم قبل هدمها 

واإلرهاب مل متنحهم إال ساعتني ، ومن أكثر احلوادث فجيعة ومأساوية أن امرأة عجوزاً توسلت إليهم 
فهدموه على رأسها ، ووجدت بني   أهنم عادوا بيتها إىل الصباح ؛ فتظاهروا ابملوافقة ، إالا  هدم لتأجيل

م  10/6/1967األنقاض جثتني أخريني هدمت البيوت على رؤوسهما ، ومع مغيب مشس يوم السبت 
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  . كانت اجلرافات قد دمرت احلارة وسوهتا ابألرض

قرون وقعت جرمية هدم هذا احليٍّ اآلهل ابلسكان أبكمله ، احلي الذي استمر آمناً مستقراً لثمانية 
خلت ، وتقيم فيه أكثر من مائة وثالثني عائلة يزيد عدد أفرادها عن ألف مقدسي ، شردوا من بيوهتم 

حتالل هذا احلي بعقاراته يف القدس ، دمرت جرافات اال شعفاط ومساكنهم إىل أماكن عديدة منها خميم
فصارت أثراً بعد عني ، وكانت سلطات االحتالل   وأوقافه اليت جتاوز عددها املائة ومخسني يف ساعات ،

 . 69قد أبقت منها على جامع املغاربة وعلى الزاوية الفخرية فقط ، لكنها عادت وهدمتهما عام 

توسعة املكان إلظهار األجزاء املخفية من حائط كانت النية من تدمري هذه احلارة بعد االستيالء عليها 
الذين أيتون ألداء الصالة والبكاء والنواح  اليهود الرباق ، وإلقامة ساحة الستقبال مئات اآلالف من

فمن القواعد املقررة دولياً وعرفياً وقانونياً أنه ال جيوز االعتداء   م حلق املسلمني فيه ،قبالته ؛ يف جتاهل لا
على حقوق اآلخرين يف سبيل التوسع ، ومل تكتف بذلك ، بل واصلت عدواهنا على هذه املنطقة ، ومن 

أثرية إسالمية ذلك قيامها قبل عدة سنوات هبدم الطريق امليدية إىل ابب املغاربة وما تضم من مبان 
مالصقة للجدار الغريب من املسجد األقصى املبارك واليت ترجع إىل العهد اململوكي ، 

  . غيري مشهده ابلكاملالطريق ، واحلقيقة أهنا خطة أخرى لتهويد املكان بعد ت اهنيار بذريعة

وإنين أؤكد جمدداً أن ابب املغاربة جزء من حائط الرباق اإلسالمي ، ومها من مكوانت املسجد األقصى 
املبارك الذي قرر هللا سبحانه وتعاىل إسالميته بقرآن يتلى إىل يوم الدين ، قال تعاىل } سبحان 

بعبده لياًل من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى الذي ابركنا حوله لنريه من آًيتنا إنه هو  أسرى الذي
، ومبعجزة اإلسراء اليت قررت نسبته إىل أمة اإلسالم ، ولذلك فلن تكون  11السميع البصري { اإلسراء 

كما كانت طوال القرون املاضية منذ الفتح اإلسالمي هلذه البالد املقدسة   السيادة عليهما لغري هذه األمة
، أما فرتات االحتالل اليت خضعت فيها للغزاة فكانت ظروفاً عابرة ، مرت وانتهت كما مر سادهتا 

وقادهتا وكأهنا مل تكن ، فكل احتالل هلذه األرض املقدسة مهما طال فهو إىل زوال ، أما أهلها 
 . هم الباقون فيها املزروعون يف تراهبا واملتجّذرون يف أرضها إىل يوم الدينالشرعيون ف

 املصدر: دنيا الوطن

 مسرية يف العاصمة األردنية إحياء لذكرى احتالل القدس
 

، إحياء عمان ، اليوم اجلمعة، مسرية انطلقت من وسط العاصمةاألردن يف احلركة اإلسالمية نظمت
 .للذكرى السنوية اخلمسني حلرب حزيران واحتالل القدس
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"الوفاء لألقصى"، إىل حترك رمسي أردين وشعيب  ودعا املشاركون يف املسرية اليت رفعت شعار
  .ررةوالدفاع عنه، يف ظل ما يواجهه من اعتداءات اسرائيلية متك املسجد األقصى لنصرة

من جانبه، أكد الناطق اإلعالمي ابسم مجاعة "اإلخوان املسلمني"، معاذ اخلوالدة، على "موقف الشعب 
األردين الداعم للمقاومة الفلسطينية ضد االحتالل ابعتبارها الطريق الذي ستحرر به فلسطني 

 ."مضيفا "ال تنازل أو هتاون مع االحتالل  ،"من االحتالل الصهيوين األقصى واملسجد

فيما اعترب النائب األردين عن حزب "جبهة العمل اإلسالمي" )الذراع السياسي جلماعة اإلخوان(، سعود 
سرائيلية، مشّددا على عتداءات اإلاالأبو حمفوظ، أن األردن ميتلك العديد من أوراق القوة ملواجهة 

 .ضرورة اسرتداد القصية الفلسطينية ملركزيتها ضمن قضاًي املنطقة

 قدس برس
 

 أطفال 3مواطنني بينهم  6القدس: قوات االحتالل تعتقل 
 

مواطنني، من  6اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األحد،  -وفا 2017-6-11القدس 
 أسرى حمررين. 3أطفال، و 3بينهم  مدينة القدس احملتلة،

وحسب بيان شرطة االحتالل، فقد اعتقل ثالثة أطفال من خميم شعفاط، حبجة إلقائهم حجارة على 
ىل القدس، من خالل تسلق إثة آخرين خالل حماولتهم الدخول كما مت اعتقال ثال قوات االحتالل.

القدس احملتلة، وهم من األسرى احملررين، من جدار الضم والتوسع العنصري من جهة بلدة الرام مشال 
 خميم اجللزون يف رام هللا.

 
 
 
 
 

 فتح" إقليم القدس تفتتح تكية الرئيس حممود عباس"
 

افتتحت حركة التحرير الوطين الفلسطيين "فتح" إقليم القدس، اليوم  -وفا 2017-6-11القدس 
ك ضمن نشاطاهتا خالل شهر رمضان األحد، تكية الرئيس حممود عباس، مبكرمة من سيادته، وذل

 .الفضيل يف املدينة املقدسة
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وأعلن عن افتتاح التكية، يف ميمتر صحفي عقد مبقر اإلقليم يف بلدة الرام مشال القدس احملتلة، حبضور 
حمافظ القدس، وزير شيوهنا عدانن احلسيين، وأمني سر إقليم القدس عدانن غيث، وعضو اجمللس 

 در، ورئيس جملس حملي الرام عبد غزاونة، وعدد من ممثلي ميسسة حممود عباس.الثوري حامت عبد القا
وأكد غيث خالل امليمتر أن حركة فتح ستقف دائما اىل جانب شعبها وتتلمس مهوم أبناء املدينة 

 .املقدسة واحتياجاهتم، لتثبيت صمودهم ورابطهم بوجه سياسات حكومة التطرف
الرئيس أبو مازن للسنة الرابعة على التوايل، واليت أتيت يف إطار  وقال: "حنتفل اليوم ابفتتاح تكية

الفعاليات املتنوعة اليت تنفذها احلركة مبحافظة القدس، وتستهدف من خالهلا العائالت املستورة مبا 
 يضمن كرامتها وإنسانيتها ويعينها على حتمل مصاعب احلياة املعيشية يف املدينة".

القدس ستعمل على أتمني وجبات السحور للوافدين اىل املسجد االقصى ولفت اىل أن حركة فتح يف 
 .واملعتكفني برحابه الطاهرة خالل العشرة األواخر من الشهر الفضيل

بدوره، شكر احلسيين، الرئيس على مكرمته، كما أشاد حبركة فتح إقليم القدس على نشاطاهتا 
 .االجتماعية يف مدينة القدس خالل شهر رمضان الفضيل

وقال: إن "تكية الرئيس حممود عباس أتيت للتخفيف من معاانة املواطنني يف ظل الظروف الصعبة اليت 
 ."يعيشوهنا يف القدس من كافة النواحي السياسية واألمنية واالجتماعية

ىل إني على اخراج هذه الفكرة من جانبه، أشاد عبد القادر مبكرمة الرئيس أبو مازن، كما شكر كل العامل
 .الوجود لتثبيت صمود املرابطني يف القدس احملتلة حيز

ذا كان االحتالل وحشيا وقاتال، فنحن وشعبنا وقيادتنا قادرون على الصمود بوجه هذا إوقال: 
 .االحتالل. مشددا على أن معركتنا مع االحتالل تتطلب دعم الصمود والرابط ألهايل املدينة

حممود عباس" ووقفوا على حجم العمل الضخم إلعداد وانطلق احلضور بعد ذلك اىل "تكية الرئيس 
 .وجبات يومية يف الشهر الفضيل ُتوزّع على بيوت العائالت املستورة مبحافظة القدس

 
 من أراضي القدس بقيت للعرب %5عاًما:  50بعد 

 

 ٤٨عرب 
االجتماعية يف شارع صالح الدين يف القدس، التقيت السيد زًيد احلموري، رئيس مركز القدس للحقوق 

 .واالقتصادية، ليحدِّثنا عن وضع القدس بعد مخسني عاًما احتالهلا
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قال يل احلموري، لنرجع إىل بداية االحتالل، فالقدس ُضّمت قسًرا رغم إرادة أهلها، ورغم قوانني 
يت الشرعية الدولية، وطّبق االحتالل عليها القوانني اإلسرائيلية، وقد اختذ بعض اإلجراءات السريعة ال

 .'تيكد أنه كانت هناك خطة جاهزة للتنفيذ مثل عمليات اهلدم حلي املغاربة وهتجري سكان واسع

بنيت عليها  %35من أراضي القدس، منها  %87كان واضًحا أهنم سيصادرون األرض فصودر 
منها قالوا إهنا مناطق خضراء، ولكن املناطق اخلضراء أعدت خلدمة املستوطنات  %52مستوطنات و

فقط، وحَّت هذه أيضا فيها عقبات مثل  %13لنا من األرض اليت نستطيع البناء عليها  وبقي
 .من األرض %5الرتخيص، وعمليا ما بقي لنا هو أقل من 

القسم الثاين هو اإلنسان، فقد منحوا للمقدسيني ما يسمى اهلوية الزرقاء اليت متنح الناس حق الدخول 
سياح إىل البالد ولسنا أبناء هذا الوطن، ووزير الداخلية يستطيع إلغاء إىل إسرائيل، مبعىن أننا هنا أتينا ك

 .وجودان يف القدس

ولكنهم يتحايلون حَّت على قانون الدخول إىل إسرائيل، فاختلقوا شيًئا جديًدا امسه 'مركز احلياة'، أي 
املقدسيني حبجة  مكان حياة املواطن املقصود حيث أسرته تعيش، وأعلنوا أهنم سيلغون إقامة اآلالف من

 .أن مركز حياهتم هو خارج القدس

يف القدس معركة دميغرافية ضدان مثلما هي يف الداخل الفلسطيين، وكما صرح انئب رئيس للكنيست أن 
'على الفلسطينيني أن يرضخوا لنظام األبرهتايد أو أن يرحلوا أو أن نقتلهم'، وهذا اخلطاب موجه لكل 

 .فلسطيين

ألف أمر هدم يف  22مل يف احلرب الدميغرافية ضدان، منها هدم البيوت، فعندان أكثر من طريقة تستع
 .القدس غري ما هدم حَّت اآلن والذي يشرد آالف العائالت

وهذه معلومات إسرائيلية، هناك ضغوط  %80العنصر اآلخر هو إفقار الناس، فنسبة الفقر تتعدى الـ
حمل  300اهظة املرتاكمة، بتقديران هناك أكثر من هائلة على القطاع التجاري من خالل الضرائب الب

جتاري أغلقت بشكل دائم، واحملالت املفتوحة عليها تراكم ضرائيب يصل إىل ماليني الشواقل لبعض 
 .احملالت، وهذا يهدد ابلسيطرة عليها حبجة ديون ضرائبية من خالل احملاكم

كل كامل على القدس وحميطها، حنن من يراقب يرى أن اخلطط التهويدية انتهت ومتت السيطرة بش
العرب نعيش اآلن يف جزر حماصرة ابملستوطنات، وحَّت هذه اجلزر ال يريدوهنا، وتتعرض لضغوطات  

كبرية. املطلوب هو محاية ما تبقى من الوجود الفلسطيين، فاملستوطنون حيصلون على دعم كبري رمسي 
تكّرُس للحرب الدميغرافية ضدان. ابلتايل  وشعيب، من احلكومة ومن مجعيات صهيونية وموارد هائلة
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فاملطلوب من العامل العريب واإلسالمي أن يساعد يف دعم صمود املقدسيني ألن ما يتعرضون له خمطط  
 .كبري وخطري، وليس من السهل مواجهته

 عن موقف العرب واملسلمني

كالم، يف قمة سرت عام لألسف كل ما ُيسمع من العامل العريب عن دعم ابملليارات للقدس هو جمرد  
ُقدمت أوراق تقول إن الوضع يف القدس خطري، واختذ قرار لتخصيص نصف مليار دوالر  2011

مليون دوالر. بعدها عقدت قمة يف الدوحة وحتدثوا عن  35للقدس، كل ما وصل من هذا املبلغ هو 
مليون  250وق ب صندوق للقدس من مليار دوالر، ولكن مل يصل منه شيء، أمري قطر افتتح الصند

 .دوالر، ولكن مل يسهم أحد من العرب فيه فتوقف الصندوق وُشّل عمله، وحاليا ال يوجد أي دعم

ألف مواطن عندما حنسب  70ألف هوية، وهذا يعين حوايل  15من جانب آخر فقد مت سحب 
نا، فإذا ُسحبت عائالهتم، ولكن اخلطورة هي بعزل املناطق خارج القدس وما يسمى مركز احلياة كما أسلف

 .هوية املقدسي فإنه خيسر معها أمالكه داخل القدس وتصبح مهددة ابملصادرة

ألف نسمة، وهذا ضمن  120قانون 'مركز احلياة' هو عملية حتايل على القانون، هذا سيمس أكثر من 
من سكان  %20يتوخون منه تقليص عدد الفلسطينيني حَّت يكونوا أقل من  2050خمطط كبري حَّت 

 .قدسال

ألف مستوطن  220ألفا ومل يكن وال يهودي يف شرق القدس، اآلن صاروا  65كنا   1967يف العام 
ألف مستوطن آخر  300آالف. املخطط أن يُدخلوا للقدس  310على أراضي القدس الشرقية، وحنن 

 .فقط %20وتقليص عددان حبيث نبقى 

ر رزق، واهلدم سيشرد كثريًا من الفقر يضغط على جمموعة من السكان للخروج للبحث عن مصاد
إنسان،  1500ألف أمر هدم، مثال ذلك حي البستان الذي أيوي حوايل  20الناس، حنن نتحدث عن 

 .احلي مهدد ابهلدم يف أي حلظة، صاروا يصدرون أوامر هدم مجاعية ألحياء كاملة

 .احملتلةعلما أنه حسب القانون الدويل ليس من حق دولة االحتالل التصرف ابألرض 

ألف وحدة سكنية ولكنهم يعطون تراخيص ابلقطارة بشكل يكاد  50حَّت  40حنن حباجة اآلن إىل 
رخصة بناء فقط. منها سور مقربة اعتربوه ترخيصا لبناء.  18أعطوان  2008يكون صفرًا، يف العام 

 .ابملقابل هناك دعم ابألرض والقروض وإعفاء ضرييب للمستوطنني

 اجهة املنهاج اإلسرائيليالوضع التعليمي: مو 

صف مدرسي  1700ييكد احلموري أن نسبة التسرب من املدارس عالية جدا، وهناك نقص حبوايل 
ونقص مبيزانيات للتعليم، على سبيل املثال ليس هناك خمتربات وال مالعب وال أي قضاًي تتعلق بتحسني 
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سرائيلي، وهذا يواجه مبقاومة من قبل ظروف التعليم وتطويره، هناك مسعى إلدخال املنهاج التدريسي اإل
 .األهايل والطالب

حَّت يف جمال الصحة ال يقدمون ما نستحقه مقابل ما ندفعه للتأمني الوطين فيتحايلون وحيجبوهنا عن 
 .مستحقيها حتت ادعاءات أن مركز حياة هذا أو ذاك خارج القدس

 اختبأان يف الكراج

احلموري تلك األوقات ويقول 'كنت وقتها يف اخلامسة عشرة ويف ذكرى االحتالل اخلمسني، يستذكر 
من عمري، أسكن يف بيت حنينا، مسعنا عن أن احلرب اندلعت فدخلنا إىل أحد الكراجات، خرجت 

 ورأيت دابابت بدون أرقام أو كالم عليها وحسبنا أهنا عراقية، أشرت بيدي للجندي على الداببة فأطلق
نا بعد يوم أو يومني أهنم فوق الكراج، مسعوا أصواتنا وأخرجوان  ئفاجصلية جتاهي للتخويف فهربت، ت

كلنا، أمروا الشباب ابالنبطاح على األرض، أمي انمت فوقي فقد ظنت أهنم سيقتلوننا، وبعد ساعة 
ونيف أطلقوا سراحنا، كان الوضع غري عادي، والدي وصل إىل البيت بعد ستة أًيم من البلدة القدمية 

 .'قتل بعد أن حسبناه

وأكد احلموري أن العصاابت الصهيونية هنبت احملالت التجارية، وقال إنه 'كان لدينا قناعة أبن 
االحتالل ميقت وهلذا أضرب احملامون واملعلمون، حَّت أن احملامني ممن معهم شهادات أردنية توقفوا عن 

 .'ودة إىل املدارسالعمل حوايل ثالثني سنة، وأضرب املعلمون لفرتة معينة اضطروا بعدها للع

اليوم أنظر وأرى أن معامل القدس تغرّيت، يعين إذا غبت شهًرا عن القدس تشعر ابلتغيريات اجلارية على '
 .'قدم وساق يهدد بتحقيق ما حيلمون به على حسابنا

 
 

 -انتهى -
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