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  القدس رسالة
 

 القدس مدينة ألخبار يومية نشرة
  والعلوم والثقافة للتربية الفلسطينية الوطنية اللجنة عن تصدر

 

 مستمرون في القيام بدورنا التاريخي في حماية المقدسات في : الملك عبدهللا الثاني
 .القدس

 معاناة المقدسيين ال حدود لھا. 

 سياسة االحتالل إلفراغ القدس.. اإلبعاد. 

  ً  .من بلدة سلوان بالقدس االحتالل يعتقل شابا

 مستوطنون يخطون شعارات عنصرية ويعطبون إطارات مركبات جنوب األقصى. 

 قصى برفقة ضباط شاباكيھوديات يقتحمن باحات المسجد األ طالبات. 

   يتضمن نفقات بناء السفارة في القدس 2019مشروع الميزانية األميركية. 

  القدس الكبرى"طرق لتوسيع مستوطنات تمھيداً لـتحذيرات من بناء شبكة". 

  الھيئة اإلسالمية المسيحية تطالب بالوقوف بالمرصاد لدحض مزاعم االحتالل
 .باألقصى

 10  التعليم وتھويده في القدس" أسرلة"حقائق حول. 

 مستوطنون يعتدون على قبر جندي أردني في القدس المحتلة.  
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  ون في القيام بدورنا التاريخي في حماية المقدسات في القدسمستمر: الملك عبدهللا الثاني

  
  وفا 2018-2-12عمان / صمة فلسطينالقدس عا

ان األردن مستمر في القيام بدوره التاريخي في حماية المقدسات اإلسالمية    أكد الملك عبدهللا الثاني،
والدفاع أيضا عن ممتلكات والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الھاشمية على ھذه المقدسات، 

الكنائس في جميع المحافل الدولية، الفتا إلى أن المقدسات المسيحية تحظى بنفس االھتمام والرعاية التي 
 نوليھا للمقدسات اإلسالمية

جاء ذلك خالل استقباله في قصر الحسينية أمس، المطران سني إبراھيم عازر، مطران الكنيسة اإلنجيلية 
  .دن وفلسطين، والوفد المرافق من أعضاء الكنيسةاللوثرية في األر

بدوره، أكد المطران عازر أھمية الوصاية الھاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، 
بالحفاظ عليھا وحمايتھا، معربا عن تقديره للجھود التي يبذلھا جاللة الملك في سبيل تحقيق السالم 

  .سيخ لغة الحوار ونشر قيم المحبة والتسامح واالعتدالواالستقرار لشعوب المنطقة، وتر

واستعرض التحديات التي تواجه الكنائس في مدينة القدس، في ضوء نية إسرائيل فرض ضرائب على 
  .ممتلكات تابعة للكنائس، والتي كانت معفية من الرسوم، في المدينة المقدسة

قدسة، انتخب راعي الكنيسة اللوثرية في القدس، وكان المجمع الكنسي اللوثري في األردن واألراضي الم
  .القس سني إبراھيم عازر، مطرانا جديدا للكنيسة ورئيسا للمجمع خلفا للمطران منيب يونان

  

  معاناة المقدسيين ال حدود لھا

 جميل السلحوت: الكاتب -12/2/2018 -معا

، فغالبيتھم يعيشون تحت خطّ الفقر، حياة المقدسيين الفلسطينيين جحيم ال يطاق، ومعاناتھم ال حدود لھا
ومصادرات أراضيھم واستيطانھا ال تتوقف، وعليھم قيود كبيرة في البناء، ورسوم رخصة بناء شقّة في 
القدس فوق طاقة العديد منھم، ويتعّرضون لتطھير عرقي صامت، وھم نساء ورجال ال يستطيع الواحد 

حدھم فإنّه سيعاني األمّرين في العيش مع قرينه، ألّن قانون منھم الّزواج من خارج القدس، وإذا ما فعلھا أ
، وھناك نقص حاّد في الغرف الّدراسيّة والمكتبات والمختبرات 1995مجّمد منذ عام " لّم شمل العائالت"

ووسائل االيضاح المدرسيّة، ويتّم التعامل معھم كمقيمين في بيوتھم حتى حصولھم على جنسيّة دولة 
ھم إليھا، ومن يغادر منھم المدينة لمدة سبع سنوات بغّض النّظر عن أسبابه سيفقد حّق أخرى ليتّم طرد

 .على بيوتھم أعلى من أجرة بيت في محيط القدس" األرنونا"االقامة فيھا، وضريبة الّسكن 

خدمة ومن يحتاج منھم مراجعة مكتب الّداخليّة االسرائيليّة للحصول على بطاقة ھويّة، أو تجديدھا، أو أّي 
أخرى مثل الحصول على شھادة ميالد لمولود جديد، أو غير ذلك، فإنّه يترتب عليه التسجيل األلكتروني 
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للحصول على موعد قد يكون بعد عّدة أشھر، وإذا ما حصل عليه فإنّه يتوّجب عليه االصطفاف عند 
قدرته على  المدخل مع مئات األشخاص لساعات، بغض النّظر عن عمره وعن صّحته الجسميّة أو

الوقوف طويال، وبعدھا يدخل ليقف أمام تفتيش دقيق، ليواصل طريقه للحصول على رقم حتّى يصله 
الّدور، وكبار الّسّن والنساء الحوامل يعانون األمّرين، خصوصا المرضى منھم، والمصابون بالّسكري 

يعصرون أنفسھم ليحشروا البول وحاجتھم إلى التّبّول على سبيل المثال يقطعون نياط قلب من يراھم، وھم 
حتّى يصلھم الّدور، ومن ال يستطيع تحّمل ذلك سيعاني كثيرا أو يضطر إلى عدم الّدخول للحصول على 

 .الخدمة التي يحتاجھا، ومن ال يرى ھذه المعاناة قد ال يصّدق ذلك

حين أّن األحياء ألف مواطن يحملون البطاقة الّزرقاء، في  400ومكتب الّداخلية ھذا يخدم أكثر من 
اليھوديّة بما فيھا المستوطنات المقامة في القدس العربيّة المحتلة، يوجد لكّل منھا مكتب يخدم من يرتادونه 
دون انتظار ودون موعد مسبق، في حين ال بديل للمقدسيّين الفلسطينيّين عن مكتب الّداخلية الكائن في واد 

من الضرائب التي تجمعھا بلديّة %  35طينيين يدفعون حوالي وللتّكير فقط فإّن المقدسيين الفلس. الجوز
  .فقط مّما تجبيه% 7االحتالل، في حين تنفق البلديّة على الخدمات في القدس العربيّة 

  

  سياسة االحتالل إلفراغ القدس.. اإلبعاد

 12/2/2018 - القدس - ھبة أصالن -الجزيرة

ردت سلطات االحتالل على  عاصمة لدولة االحتالل، القدس  دونالد ترمب  عقب إعالن الرئيس األميركي
، ومن بينھا االعتقاالت احتجاجات الفلسطينيين بالقدس على القرار بمزيد من الممارسات القمعية

 .واإلبعادات التي توّسع نطاقھا

والبلدة القديمة خاصة،  المسجد األقصىعامة و اقتصرت عمليات اإلبعاد في السابق عن المدينة المحتلة
لكن ھذه السياسة أصبحت مكثفة أكثر من خالل إبعاد المقدسيين عن أماكن تجمعاتھم السلمية لالحتجاج 

وصل عدد المبعدين عن المدينة خالل الشھرين الماضيين ألكثر من لى ممارسات االحتالل بحقھم، وع
  .إبعادا لرجال ونساء وحتى األطفال 250

نائب الرئيس األميركي لدولة االحتالل اإلسرائيلي، وتحديدا في   مايك بنس الشھر الماضي وخالل زيارة
كانون الثاني الماضي، اعتقلت قوات االحتالل مدير مركز معلومات وادي /الثالث والعشرين من يناير

حائط  عقب انتھاء زيارة بنسحلوة جواد صيام والناشط المقدسي سامر أبو عيشة، ولم تفرج عنھما إال 
  .البراق

دين لمدة أفرج عن صيام وأبو عيشة بشرط اإلبعاد عن محيط باب العامود وباب الساھرة وشارع صالح ال
  .يوما 15

    خشية الفعاليات
البلدة  كان اعتقال أبو عيشة توقيفا احترازيا خوفا من تنظيمه أي فعاليات تتزامن مع وصول بنس إلى
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خالل التحقيق كان واضحا أنھم يريدون تضييع "، ويصف الناشط المقدسي التحقيق معه بالھزلي، فـالقديمة
  ".الوقت، لم تكن ھناك أسئلة جديدة، وإن وجد فھي مكررة وجميع إجاباتھا معروفة لھم

لين ومن ثم المبعدين، فقد والحال نفسھا عايشتھا الناشطة المقدسية غادة الزغير، التي كانت من بين المعتق
وصدر بحقھا  باب العامود مرت بحالتي اعتقال خالل االحتجاجات على قرار ترمب، إحداھما كانت من

  .ر إبعاد لمدة خمسة أيام، وفي المرة الثانية اعتقلت من شارع صالح الدينقرا

اتھمت غادة التي ما زال ملفھا مفتوحا، باإلخالل بالنظام وضربھا مجندتين إسرائيليتين، لكنھا على قناعة 
بأن سبب اعتقالھا الرئيسي يكمن في خوف االحتالل من وجودھا وأقرانھا المقدسيين أصحاب الوعي 

سياسي في أماكن االحتجاج، خاصة وأنھا لم تكن تتوقف عن ترديد الھتافات المنددة باالحتالل وبالقرار ال
  .األميركي باللغتين العربية واإلنجليزية

لتحقيق   تبعد سلطات االحتالل النشطاء الفلسطينيين عن أماكن االحتجاجات السلمية بقرارات محكمةو
  .السياسة غايات سياسية معينة، وفق ضحايا ھذه

مفيد الحاج، فال يوجد اصطالح قانوني لإلبعاد لكن يمكن  األسير الفلسطيني قانونيا، ووفقا لمحامي نادي
وبيّن أن ھذا . ، إذ يمنع بموجبه المتھم من الوصول لمكان معين"تقييد الحركة"ما يسمى  تصنيفه ضمن

المسمى باألصل يطبق على متھمي القضايا المدنية، لكن محاكم االحتالل تتحايل على القانون عندما يتعلق 
  .األمر بالفلسطينيين

ال تستند إلى قانون واضح في ملفات إبعاد الفلسطينيين، لذلك أمست توجه لھم لوائح اتھام  إسرائيلفـ
الحبس  حتى إتمام إجراءات القضية أو إطالق سراحھم لكن مع إبقاء الحبس المنزليوتفرض عليھم

في التھم الموجھة  -على حد وصف الشرطة-المنزلي، الذي يضاف إليه اإلبعاد عن موقع اإلخالل بالنظام 
  .ھكذا يبقى الملف مفتوحا على ذمة القضيةللناشط الفلسطيني، و

    السيطرة الميدانية
يوما أو أكثر بحجة استكمال التحقيق، وبھذا اإلجراء تبدو  30يبقى الملف مفتوحا لمدة  - وفقا للحاج-وعليه 

سلطات االحتالل وكأنھا تضرب عصفورين بحجر واحد، عندما تقرر اإلبعاد والحبس المنزلي، وضمان 
  .ستدعاءات التحقيقاالستجابة ال

الھدف األساسي من اختالق سلطات االحتالل لإلبعادات يتمثل   ويرى محامي نادي األسير الفلسطيني أن
وليبدو وكأن االحتالل مسيطر على األوضاع وأن المدينة تعيش  في منع المظاھرات والحراك الشعبي

  .بسالم

أمعن "ذه السياسات بالظالمة، إذ ويصف رئيس لجنة أھالي األسرى المقدسيين أمجد أبو عصب ھ
  ".االحتالل في تطبيقھا بعد أن حصل على الضوء األخضر من الرئيس األميركي ترمب

اإلعالن منح االحتالل التغطية لمزيد من االستباحة ألبناء شعبنا وأرضنا، االحتالل أصبح " وأضاف أن
إن وقفتم : التھم من اإلبعاد واضحةمصرا على تفريغ األمكنة وترويع الناس أكثر من أي وقت مضى، رس

  ".في وجھنا، فمصيركم إما االعتقال وإما اإلبعاد بمختلف أشكاله
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 ً   من بلدة سلوان بالقدس االحتالل يعتقل شابا
  

  وفا 2018-2-12القدس / القدس عاصمة فلسطين

ً من حي راس العامود ب بلدة سلوان في اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، عصر اليوم االثنين، شابا
 .القدس المحتلة، بعد تفتيشه جسدياً 

  .ونقل جنود االحتالل الشاب المعتقل إلى أحد مراكز االعتقال والتحقيق في مدينة القدس

  

  مستوطنون يخطون شعارات عنصرية ويعطبون إطارات مركبات جنوب األقصى

  وفا 2018-2-12قدس عاصمة فلسطين ال

مستوطنين خطّوا، اليوم اإلثنين، شعارات عنصرية على مركبات  قال مركز معلومات وادي حلوة، إن
 .مواطنين مقدسيين

وأوضح المركز في بيان صحفي، ان المستوطنين خطّوا شعارات عنصرية على مركبات مواطنين في 
كما أعطبوا وأتلفوا   .حوش الحليسي قرب باب المغاربة، ببلدة سلوان جنوب المسجد االقصى المبارك

  .من المركبات المركونة بنفس المنطقة إطارات عدد

  

  طالبات يھوديات يقتحمن باحات المسجد االقصى برفقة ضباط شاباك
 

  PNN- 13/2/2018-القدس المحتلة 

طالبة يھودية مستوطنا، صباح اليوم  55اقتحم مجموعة من المستوطنين وضباط شاباك الى جانب 
 .مشددة من قوات االحتالل الخاصة الثالثاء، باحات المسجد األقصى المبارك، بحراسة

وقالت مصادر محلية ان االقتحامات تمت من باب المغاربة، عبر مجموعات صغيرة، ونفذت جوالت 
 .مشبوھة واستفزازية في باحات المسجد المبارك

 .ونشر مركز اعالم القدس صوراً اثناء قيام مجموعات المتطرفين اليھود باالقتحامات
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  يتضمن نفقات بناء السفارة في القدس 2019ميركية مشروع الميزانية األ

   13/2/2018 -معا - القدس 

المالية نفقات على فتح سفارة أمريكية في  2019تضمن مشروع الميزانية الفدرالية األمريكية لسنة 
 .القدس

ون من بناء مبنى السفارة األمريكية في القدس سيك"وجاء في الوثيقة التي تم نشرھا اليوم االثنين أن 
 2018أولويات وزارة الخارجية األمريكية فيما يخص تخصيص الموارد في المجال األمني في السنتين 

 ."الماليتين 2019و

 .ولم تذكر الوثيقة ما ھو المبلغ الذي من المقرر تخصيصه تحديدا على بناء السفارة

ومن المقرر . 2018شرين األول ت/المالية تبدأ اعتبارا من شھر أكتوبر 2019وتجدر اإلشارة إلى أن سنة 
 .أن يبحث الكونغرس مشروع الميزانية الذي قدمته إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى المشرعين

كانون األول الماضي أنه قرر نقل السفارة األمريكية لدى /وكان دونالد ترامب قد أعلن في ديسمبر
  .عربي واإلسالميإسرائيل إلى القدس، ما أثار احتجاجا واسعا في العالمين ال

  

  "القدس الكبرى"تحذيرات من بناء شبكة طرق لتوسيع مستوطنات تمھيداً لـ
  

  12/2/2018 -موقع مدينة القدس

من استمرار سلطات االحتالل ببناء شبكة طرق  صب لبن أحمد االستيطان حذر المختص في شؤون
استيطانية في ھذه المرحلة وصوالً لتوسيع المستوطنات القائمة وبناء المزيد منھا خالل المرحلة المقبلة، 

 .المحتلة الضفة الغربية ٪ من١٠الذي يبتلع أكثر من " القدس الكبرى"لما يسمى مشروع  تنفيذاً 

ميل مربع حول مدينة القدس  100نطقة التي تضم والقدس الكبرى ھو مصطلح يستخدم لوصف الم
 ."، وأقل ما يمكن من العرباليھود أكثر ما يمكن من"العتيقة، وھي خطة قديمة شعارھا 

، المتفرع من ٤ات االحتالل شرعت بشق الشارع رقم إن جراف: وقال صب لبن، في تصريح صحفي
وبيت حنينا باتجاه شمال مدينة القدس والمنطقة الصناعية  شعفاط الذي يخترق أراضي" ٢١"الشارع رقم 

الجرافات على مد شبكة البنى التحتية من مياه ومجاٍر، وعمل األرصفة ، إذ تعمل "عطروت-قلنديا "
 .٢٠٢٠تمھيداً الفتتاحه في نيسان 

سلطات االحتالل تعمل على شق سلسلة من الطرق االستيطانية الواسعة في عمق األحياء "وأضاف أن 
ا ببعضھا، وتوسيعھا المقدسية بھدف توسيع المستوطنات القائمة، وبناء المزيد من المستوطنات، وربطھ

 ."للوصول إلى مخططھا الكبير المسمى بالقدس الكبرى
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في بيت حنينا وشعفاط، وكذلك  ٢١و ٢٠من بين ھذه الطرق، الشارعان االستيطانيان "ولفت إلى أن 
وغيرھا، وكلھا بھدف توسيع ومضاعفة البناء  ٩في بيت صفافا ورقم  ٤الطوق الشرقي والشارع رقم 

 ."لقدساالستيطاني في ا

ووفق المخطط واللوحة التفصيلية المنشورة على جانب ھذا الشارع االلتفافي، فإنه سيربط ما بين 
ليلتقي المقطعان " ٢١"وشارع  ٢٠ حزما وما بين شارع" بزغات زئيف"و" رمات شلومو"مستوطنتي 

تل ابيب  -القدس (والشارع االلتفافي " عطروت"في الشارع االلتفافي االستيطاني في المنطقة الصناعية 
 ."٤٤٣"رقم ) موديعين-

االستيطاني الى تحقيق مسألتين، " ٢١"قوات االحتالل تھدف من شق الشارع "، أن "صب لبن"وأوضح 
وحدة جديدة وجعل مدخلين لھا، وربطھا بالمنطقة  ١٤٠٠بـ" شلومورمات "األولى توسيع مستوطنة 

ينا، وتنظيم شعفاط وبيت حن المقدسيين والمسألة الثانية، شق طريق خدماتي للحيين". عطروت"الصناعية 
 .بعض األراضي التي لم يكن يتمكن األھالي من الوصول إليھا قبل ھذا المشروع القديم

وبصورة متعمدة جرى ربط ھذه القضايا بعضھا ببعض، لتحقيق الجزء األول من المخطط وھو توسيع 
 .االستيطان

األشقرية "لية لمنطقة بعد إقرار الخارطة الھيك" ٤"وبدأت جرافات االحتالل بعمل مقطع الشارع رقم 
 .شعفاط والذي بموجبه تم مصادرة مساحة واسعة من أراضي البلدتين -بيت حنينا /

وسيمھد الطريق لبناء بؤرة استيطانية في بيت حنينا على قطعة أرض ومنزل تم االستيالء عليھما قبل 
 .سنوات

راضي قرية شعفاط، ويفصلھا ، منازل ويبتلع مساحة واسعة من أ"21"ويخترق الشارع االستيطاني رقم 
ويفصلھا عن بيت حنينا المجاورة، بل " ٤٤٣"عن مساحة واسعة من أراضيھا المحاذية للشارع االلتفافي 

يحول البلدة برمتھا إلى ما يشبه المربع المحاط بشبكة من الطرق االستيطانية التي تخدم االستيطان 
عريضة تخترق حيي شعفاط وبيت حنينا وتحولھما والمستوطنين، وتجعل من ھذه الطرق االستراتيجية ال

 .الى منازل مبعثرة معزولة عن أراضيھما الغربية التي تمثل الذخيرة للتوسع غرباً 

شمالي مدينة  ٤والمقطع رقم  ٢٠و ٢١ھذه الطرق والشوارع االستيطانية "وحسب الخبير المقدسي، فإن 
ط لھا مسبقاً منذ سنوات لتقطيع التواصل بين القدس المحتلة، تعّد جزءا من منظومة الطرق التي خط

األحياء الفلسطينية ليسھل اختراقھا، وتصل ما بين مستوطنة التلة الفرنسية وما يحيطھا من المستوطنات 
الواقعة شمالي مدينة القدس، ويمر في مساره بمحاذاة " عطروت"األخرى خاصة المستوطنة الصناعية 

ى إضافة مدخلين للمستوطنة، باإلضافة إلى ربط أراضي ومنزل ، وسيعمل عل"رمات شلومو"مستوطنة 
 ."استيطاني يقع في بيت حنينا يجري التخطيط لتوسيعه وعمل بؤرة ھناك

" عطروت"ھذا الشارع االلتفافي يأتي لربط المستوطنات بالمنطقة الصناعية "وقال صب لبن إن 
القدس، وھو ما يعّد الحلقة الرئيسة التي  ومنھا بشبكة الطرق والقطار بغربي" رمات شلومو"بمستوطنة 

وحدة استيطانية  ١٤٠٠، عبر إضافة "رمات شلومو"أدت إلى المصادقة على مخطط توسيع مستوطنة 
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وحدة ضمن ھذا المخطط  600تمت المصادقة عليھا خالل األعوام الماضية، وقد طرحت عطاءات لبناء 
 ."أخيراً 

المحتلة بالبنية التحتية التي " القدس الشرقية"للمقدسيين في  تم ربط االحتياجات اليومية"وأضاف أنه 
يعمل االحتالل على توفيرھا لالستيطان والمستوطنات، وتوفير إمكانيات توسيعھا بشكل كبير خالل 

من الشارع  ٤ال يمكن الحديث عن شق المقطع رقم "، مؤكداً أنه "السنوات القليلة المقبلة بشكل مضاعف
ق استيطاني بالكامل، ألن ھذا الشارع في قلب األحياء الفلسطينية يخدمھا ويوسعھا، على أنه ش ٢١رقم 

 ."رغم أنه في األساس الھدف منه استيطاني، ومن أجل توسيع مستوطنة رمات شلومو وربطھا بعطروت

من وسط أراضي شعفاط وبيت حنينا، له ارتباط أساسي في البناء  ٤، ومقطع ٢١وشق ھذا الشارع 
، وكذلك مرتبط بشبكة الطرق "عطروت"وحدة في مستوطنة ٢٠٠٠ني الجديد المخطط لبناء االستيطا

" آدم"وشارع الطوق الشرقي والنفق المنوي الشروع بحفره للربط بين مستوطنة  ٢١و ٢٠االستيطانية 
  .لربطھا بمركز مدينة القدس، بحسب الخبير" عطروت"ومستوطنة 

  

  لوقوف بالمرصاد لدحض مزاعم االحتالل باألقصىالھيئة اإلسالمية المسيحية تطالب با
  

  12/2/2018 -موقع مدينة القدس

طالبت الھيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات المؤسسات العاملة على قضية القدس 
والمقدسات بتحمل مسؤولياتھا والوقوف بالمرصاد للمزاعم واألكاذيب اليھودية المزيفة، التي تعمل 

، ورواية األقصى حتالل على ترويجھا في العالم، ومنھا أحقيتھا بساحة البراق والمسجدسلطات اال
 .المزعوم على أنقاضه" الھيكل"

إن الدول والمؤسسات في العالم مسؤولة "في بيان صحفي اليوم  حنا عيسى .وقال األمين العام للھيئة د
واقتحامات يومية من قبل جنود االحتالل  انتھاكات تجاه مساجد وكنائس القدس في ظل ما تتعرض له من

 ."وما تمارسه من انتھاك صارخ لحرمتھا في القدس وسائر االراضي الفلسطينية المحتلة

واإلسالم، كونھا وأضاف أن سلطات االحتالل تحد من حرية العبادة للمصلين من كال الديانتين، المسيحية 
تحاصر األقصى وكنيسة القيامة وتمنع المصلين من الوصول إليھما من كافة أرجاء الوطن، وتسمح 

 .لألحزاب اليھودية المتطرفة باالعتداء عليھا باالقتحام والتدنيس

ة وأوضح أن الظروف التي تمر بھا القدس صعبة للغاية، والمخاطر الحقيقية المحدقة بالمقدسات اإلسالمي
 .والمسيحية تغير الواقع في المدينة

وأشار إلى أن الكنائس لم تكن بمنأى عن جبروت االحتالل، حيث تتعرض كالمساجد لالعتداء بالحرق 
والتدمير والتدنيس وخط الشعارات العنصرية، إذ ان سلطات االحتالل تعمل على منع المؤمنين من 

 .القيامة في المناسبات واألعياد الدينية كنيسة الوصول إلى
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ھي حفر شبكات االنفاق  المقدسات وبين أن من االعتداءات التي ترتكبھا سلطات االحتالل على
مستمرة من  اقتحام حتى باتت أساساته معرضه لالنھيار في أي لحظة، وعملياتالمسجد األقصٮ أسفل
الحتالل لباحات المسجد وتدنيسھا بإقامة الصلوات التلمودية، إضافة إلى وجنود ا المستوطنين قبل

 .استمرار االعتداء على ساحة البراق بالحفر والتدمير وانشار المتاحف والكنس اليھودية

وناشد عيسى مؤسسات الوطن كافة بالرصد الدقيق والمصور النتھاكات االحتالل بحق المقدسات 
وما يتم التعدي عليه أو تدميره أو تدنيسه، وذلك من أجل وضع العالم أجمع  اإلسالمية والمسيحية كافة،

 .بالصورة الحقيقية لما يجري لألماكن الدينية من انتھاكات جسيمة

لھول ما تتعرض له المقدسات االسالمية المسيحية في مدينة القدس من مخاطر محدقة البد من ”وتابع 
القدس من مساجد وكنائس، وكل دير ومحراب، وذلك لتفويت  نصرتھا من خالل تعريف العالم بمقدسات

 ."على قوات االحتالل طمس أو تدمير جزء منھا دون انتباه من أحد

وأشار إلى ضرورة التركيز على المسجد األقصى وكنيسة القيامة، دون تسليط الضوء على غيرھا من 
نة، تتعرض لألغالق والتدمير مساجد وكنائس صغيرة تتوزع في أرجاء البلدة القديمة من المدي

 .والمصادرة من قبل قوات االحتالل، وإقامة كنس ومعالم تلمودية مكانھا ما يؤثر على المشھد العام للمدينة

والدفاع عنه في " إسرائيلي"وأكد أنه يتوجب الرباط الدائم في األقصى ومصلياته وباحاته لرد أي ھجوم 
 .يومية ظل ما يتعرض له من انتھاكات واقتحامات

وال بد من التوعية الثقافية حول مقدسات القدس بحفر تاريخ المدينة ومقدساتھا وأھمية ھذه "وأضاف 
المقدسات التاريخية والدينية والحضارية ألبناء األمة العربية واإلسالمية من أجل إنشاء جيل واع لقضيته 

  ".وأھمية مقدساته حتى يتمكن من الدفاع عنھا

  

  التعليم وتھويده في القدس" رلةأس"حقائق حول  10
  

 12/2/2018 -إعداد محمد أبو طربوش - خاص موقع مدينة القدس

تعيش مدينة القدس اليوم واقًعا تعليميًا صعبًا للغاية، فمنذ اللحظات األولى إلكمال االحتالل اإلسرائيلي 
ن طريق تشتيت السياسات عملت سلطات االحتالل على تشويه واقع المدينة التعليمّي ع 1967للمدينة عام 

والمناھج التعليميّة، وبدأت تطبق وتمارس سياسات وإجراءات من شأنھا تھويد المناھج الدراسية العربية، 
 .وتنفيذ سياسة التجھيل الممنھجة من أجل السيطرة الكاملة على مدارس القدس

حتالل بفتح باب التسجيل للعام قطاع التعليم وتھويده في القدس قامت بلدية اال" أسرلة"واستكماألً لمخطط 
كانون  17، من خالل تعبئة نموذج إلكتروني خاص على موقع البلدية بين 2019-2018الدراسي الجديد 

، يخير أولياء األمور بين النظامين اإلسرائيلي والفلسطيني بصورة مبھمة  2018شباط  28ثاني حتى 
ا األمر اعتبرته وحدة القدس في التربية والتعليم غير واضحة، يتم من خالله خداع أولياء األمور، وھذ

وفي السياق ذاته، اطلقت مؤسسة الھمة . الفلسطينية، على أنه يعد بمثابة انتھاك صارخ للمواثيق الدولية
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والتي تھدف الى تعزيز صمود القطاع التعليمي " مدارسنا فلسطينية"الشبابية في القدس مبادرة بعنوان 
، وتاكيًدا على ھوية المدارس والمنھاج الفلسطيني والذي يعتبر من أھم الركائز الفلسطيني في المدينة

 .الوطنية الھادفة الى تكريس ثقافة العربية الفلسطينية بمواجھة الغول االستعماري الذي يريد احتاللھا

 :وھنا ال بد من اإلشارة إلى جملة حقائق أساسية تجسد واقع التعليم في القدس، وھي

جھات مختلفة ھي؛ دائرة األوقاف اإلسالميّة، والمدارس األھليّة  4على مدارس القدس تُشرف  -1
 .، والمدارس الرسميّة التابعة لدولة االحتالل)األونروا(والخاصة، ومدارس وكالة الغوث 

 .يُدّرس في ھذه المدارس منھاجان، الفلسطيني واإلسرائيليّ  -2

رس االحتالل كونھا مجانيّة وقريبة من أماكن سكنھم، لكن من الطالّب المقدسيّين مدا% 53يرتاد  - 3
مستوى ھذه المدارس متدٍن للغاية فاالحتالل يفرض تدريس مادة تاريخ إسرائيل، وتدرس اللغة العبرية 

 .بشكل إلزامي حيث تكون ھي اللغة األساسية

لإليقاع بالطلبة، كما تعمل إدارة االحتالل على جعل ھذه المدارس بؤًرا للفساد من مخدرات وجنس  - 4
 .أنھا تعيّن مسؤولين من الشاباك لموقع مدير القسم العربي في وزارة التعليم

طالب مقدسي خارج النظام التعليمي ويعود ھذا بشكٍل رئيس  10000كان ھناك نحو  2014حتى عام  - 5
لبنى المدرسية لعدم وجود مدارس كافية للطلبة المقدسيّين وضيق المساحة الصفية فضالً عن تردي ا

وضعف التمويل من األساس، كما يرجع إلى عدم تمّكنھم من الوصول إلى مدارسھم بسبب الحواجز 
من % 50والجدار العازل، أو إلى فقر ذويھم وعدم تمّكنھم من تحّمل كلفة تعليمھم حيث يترك ما يقارب الـ

ل بسبب عدم تمّكن ذويھم من تحّمل طالّب المدارس الثانويّة المقدسيّين مدارسھم للتوجه إلى سوق العم
 .أعباء التعليم الجامعيّ 

 :تعاني مدارس القدس عدة مشاكل، أبرزھا - 6

  قلّة عدد المدارس في مدينة القدس المحتلّة يؤّدي لعدٍد كبيٍر من المشاكل أبرزھا ارتفاع نسبة عدم
 .الملتحقين بالتعليم

  س تُعاني من نقٍص في في الغرف الدراسيّة من المدارس في القد% 41قلّة الغرف الصفيّة فھناك
 .غرفھا

  تعاني ھذه المدارس من قلة التجھيزات من مختبرات علمية، وأجھزة حاسوب، وطابعات، وآالت
 .تصوير، وآالت عرض وغير ذلك

تُحاول بلديّة االحتالل في القدس أن تزيد عدد الطالب المقدسيّين الذين ال يرتادون المدارس بالوسائل  - 7
متاحة لھا كافة، فھي ترفض بصورٍة متزايدٍة تسجيل الطالّب الفلسطينيين في المدارس التابعة لھا بزعم ال

عدم وجود أماكن لھم في ھذه المدارس، كما تُّصعب إجراءات الحصول على رخص بناء للمدارس إلى 
 .أقصى درجٍة ممكنة
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من مدارس القدس % 38ة مستأجرة إلى نتيجة سياسات االحتالل وصل نسبة المدارس المقامة في أبني - 8
 .وعيب ھذه المبني المستأجرة األبرز ھو أنّھا غير مجھّزة في األصل لتكون مباني مدرسيّة

الكثير من المدارس وخاّصةً مدارس البلدة القديمة موجودة في أبنيٍة متصّدعة وآيلٍة للسقوط وتفتقر  - 9
حيان في عّدة مباٍن مستأجرٍة متباعدة ما يؤدي إلى إضاعة للتھوئة واإلنارة، وقد تقام المدرسة في بعض األ

 .الوقت في تنقّل المعلمين كما يؤدي إلى عدم انضباط الطالب

من الطالّب المقدسيّين إلى ترك مدارسھم، ومنع الكثير % 4دفع جدار الفصل العنصرّي بأكثر من  -10
  .ومدّرسي مدارس القدس من الوصول إلى مدارسھم في الوقت المطلوب طالب من

  

  مستوطنون يعتدون على قبر جندي أردني في القدس المحتلة

  12/2/2018 -عّمان - 21عربي 

لحة األردنية عام أقدم مستوطنون إسرائيليون، االثنين، على تحطيم شاھد قبر ألحد شھداء القوات المس
   .والموجود في أحد األحراش على مشارف مدينة القدس المحتلة 1967

 
 .إلى جانب العلم األردني" ضيف هللا"على صور حصرية للنصب الذي حمل اسم  "21عربي "وحصلت

 
   .1967ومن الصور يتبين تاريخ استشھاد الجندي األردني في العام 

 
القدس المحتلة على رفات جندي أردني في بلدة صور باھر  ، عثرت بلدية2017مارس / وفي آذار

، وكان اسمھا 1948الفلسطينية، خالل تجريف آليات البلدية في منطقة كانت موقعا عسكريا في العام 
   .، ومھمته تأمين المنطقة الجنوبية للقدس"معسكر الجرس"آنذاك 

 
يعود لجندي أردني، فيما قالت صحيفة الغد  الفلسطيني عن شھود عيان قولھم إن الرفات" معا"ونقل موقع 

 .1967األردنية نقال عن مصادر في وزارة الخارجية األردنية إنه يعود لثالثة جنود استشھدوا في معارك 
 

   .لفحصه، قبل أن تعيده إلى األردن" معھد الطب العدلي اإلسرائيلي"وتم تحويل الرفات إلى 
 

لدفن رفات الجنود، " شھداء الجيش العربي"سم عسكرية في مقبرة وأقامت القوات المسلحة األردنية، مرا
   .بحضور رسمي كبير لعسكريين ونواب ومندوبين عن األجھزة األمنية

 
وبحسب ما نشر الجيش األردني على موقعه الرسمي، فقد وصل الرفات عبر جسر الملك حسين، وحمل 

نية على أحد أصحاب الرفات، وھو سليمان في موكب عسكري إلى المقبرة، فيما تعرفت السلطات األرد
 . موسى المطيرين، ولم تتعرف على اآلخرين
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