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رسالة القدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم
 وكيل األزھر :قضية القدس في صدارة أجندتنا وأنشطتنا العام الجاري.
 مسيرة في بلعين وفا ًء للقدس وتنديداً بإعالن ترمب.
 رغم التحديات -الوفاء واإلصالح يقيم ندوة "من للقدس" في الناصرة.
 أمسية ثقافية ومعرض تشكيلي عن القدس في صيدا.
 حارة المغاربة ..دمرھا االحتالل ويواصل تھويدھا.
 اعتقال مقدسي بحجة العثور على سالح في ساحة منزله.
 مواجھات في أبو ديس والعيزرية.
 مطالب أھالي العيسوية.
 30 مستوطنا ً يقتحمون األقصى بحماية أمنية مشددة.
 االحتالل يزعم :قواتنا ھاجمت نفقا ً امت ّد من حي الزيتون لألراضي اإلسرائيلية.
 الغرفة التجارية بالقدس تستنكر التحريض ضد رئيسھا وتقليل أھمية انجازاتھا.
 مستوطنون يعتدون على سائق حافلة من القدس.
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. المقدسيون يشيعون الشھيد نمر الجمل بعد خمسة اشھر من احجتاز جثمانه
." االحتالل بصدد تدشين قطار تھويدي يربط بين القدس المحتلة و"تل أبيب
. النص العبري لم يُشر إلى أن القدس ھي أورشليم: مفكر عراقي
 االحتالل يستغل األمن كحجة للتحكم في دخول وخروج المصلين إلى: التفكجي
.األقصى
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وكيل األزھر :قضية القدس في صدارة أجندتنا وأنشطتنا العام الجاري
القدس عاصمة فلسطين /القاھرة  2018-2-17وفا
أكد وكيل األزھر الشريف عباس شومان ،أن كافة قطاعات األزھر وضعت قضية القدس في صدارة
أجندتھا وأنشطتھا خالل العام الجاري ،كما أنھا ستكون محور أنشطة "المھرجان األول إلبداعات طالب
األزھر" ،المقرر عقده في إبريل المقبل ،والذي يشمل مختلف المجاالت الثقافية واألدبية والفنية.
جاء ذلك خالل اجتماع عقدته اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر األزھر العالمي لنصرة القدس،
بمقر مشيخة األزھر ،برئاسة وكيل األزھر ،وذلك تنفيذا لتوجيھات فضيلة اإلمام األكبر شيخ األزھر
الشريف أحمد الطيب ،بضرورة تحويل توصيات المؤتمر إلى خطط عملية وواقع ملموس على األرض.
وشارك في االجتماع األمين العام لمجمع البحوث اإلسالمية محي الدين عفيفي ،ونائب رئيس جامعة
األزھر لشئون التعليم والطالب يوسف عامر ،ورئيس قطاع مكتب شيخ األزھر دغش احمد.
وشدد وكيل األزھر خالل االجتماع على أن الدكتور الطيب يتابع بشكل مستمر تنفيذ توصيات المؤتمر،
خاصة ما يتعلق بإعالن "عام  ..2018عاما للقدس" ،وفي ھذا اإلطار تم تخصيص ركن في جناح األزھر
الشريف بمعرض القاھرة الدولي للكتاب ،لالحتفاء بالقدس ،وھو ما كان محل ترحيب واھتمام زوار
الجناح.
وأشار إلى أن األزھر حريص على استمرار التواصل مع كافة الشخصيات والمؤسسات التي شاركت في
مؤتمر نصرة القدس ،وكذلك التواصل مع المنظمات الرسمية والشعبية المؤيدة للشعب الفلسطيني
والمناھضة للصھيونية عبر العالم ،من أجل خلق رأي عام عالمي مؤيد للقضية الفلسطينية ،وداعم للقدس،
وھويتھا العربية والفلسطينية.
وكشف أن الدكتور الطيب ،وجه بأن تستمر كافة المنصات اإلعالمية وصفحات األزھر الشريف على
مواقع التواصل االجتماعي ،في التوعية بقضية القدس ،والتأكيد على ھويتھا العربية ،وأنھا العاصمة
األبدية للشعب الفلسطيني ،وفضح المشاريع الرامية إلى العبث بھوية القدس ،وتغيير تركيبتھا
الديموغرافية ،الفتا إلى أن ذلك سيتم باستخدام العديد من اللغات األجنبية ،من أجل الوصول إلى معظم
سكان العالم.
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مسيرة في بلعين وفا ًء للقدس وتنديداً بإعالن ترمب

القدس عاصمة فلسطين /رام ﷲ  2018-2-16وفا
شارك عشرات المواطنين والمتضامنين اإلسرائيليين واألجانب في مسيرة قرية بلعين ،غرب مدينة رام
ﷲ ،السلمية األسبوعية ،المنددة بجدار الفصل العنصري ،وإعالن ترمب االعتراف بالقدس المحتلة
عاصمة إلسرائيل ،اليوم الجمعة.
ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني ،وصور األسرى ،وعلى رأسھم صور أسرى المقاومة
الشعبية ،وجابوا شوارع القرية وھم يرددون الھتافات الداعية للوحدة الوطنية ،والمؤكدة على ضرورة
التمسك بالثوابت الفلسطينية ،ومقاومة االحتالل وإطالق سراح جميع األسرى.

رغم التحديات -الوفاء واإلصالح يقيم ندوة "من للقدس" في الناصرة
الناصرة -معا2018/2/17 -
بعد أن كان مقررا عقدھا في إحدى قاعات الناصرة ،ثم استبدل مكانھا بقاعة أخرى ومن ثم في ساحة أحد
المنازل ،عقد حزب الوفاء واإلصالح ،أمس الجمعة ،ندوة "من للقدس" للبروفيسور إبراھيم أبو جابر في
ساحة منزل أحد أعضاء الحزب في الحي الشرقي بالمدينة ،بعد أن قامت أجھزة المخابرات بمالحقة
وتھديد أصحاب القاعات بعدم استضافة الندوة في محاولة لعرقلتھا وإيقافھا.
ممنوع في الناصرة
وقال رئيس حزب الوفاء واإلصالح الشيخ حسام أبو ليل إن السلطات اإلسرائيلية حاولت بأذرعھا األمنية
عرقلة ھذا اللقاء ومنعه منذ اإلعالن عنه" ،إلدراكھم قيمة ھذه اللقاءات والدور الذي نقوم به جميعا
باإلنتصار للقدس والمسجد األقصى" .وأوضح أن فرع الناصرة في الحزب قام بالترتيب مع قاعة
الستضافة ندوة "من للقدس" ،إال أنھم تفاجأوا بعد أيام باعتذار صاحب القاعة بذريعة أن المخابرات
اتصلت به وھددته بعدم استضافة الندوة؛ رغم أن عمل الحزب ونشاطاته غير مخالفة للقانون.
وأضاف" :توجھنا بعدھا إلى قاعة أخرى وتم االتفاق مع صاحب القاعة على استضافة الندوة ،وإذا به
يتصل في اليوم الثاني ويطلب منا أن نعذره بحجة إعالمه من قبل جھاز المخابرات بأنه ممنوع علينا
العمل في مدينة الناصرة؛ أي أنه ممنوع لمدينة الناصرة أن تكون وطنية وأن تنتصر لثوابتھا ومقدساتھا".
أعمال بلطجة
واعتبر أبو ليل أن المخابرات اإلسرائيلية تخالف القانون من خالل أعمال البلطجة وتھديد أصحاب
القاعات والبيوت" .ھذا تخويف ومالحقة سياسية لمنع أي نشاط ينتصر لمدينة القدس ولكل من ينتصر لھا
وخاصة في مدينة الناصرة ،ورغم ذلك بقينا مصرين على إقامة الندوة بأي ثمن ألن سكوتنا وتراجعنا
يعني تراجع عن القدس ومالحقة أي نشاط مناصر للقدس .كما أردنا فضح ھذه المؤسسة التي تريد منع
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إقامة ھذا النشاط في الناصرة ألنه يختص بمدينة القدس أوال ،وألن ھناك مشروع تصفية لقضية القدس
مع أنظمة عميلة ،وال بد لكل صوت حر ينتصر للقدس واألقصى أن يسكت".
"نحن لسنا تجار مخدرات وال تجار سالح حتى تتم مالحقتنا بھذا الشكل" ،أكد الشيخ حسام أبو ليل" .نحن
نقوم اآلن مقام األمة باالنتصار للقدس ،ورغم كل العراقيل إال أن نجاح ھذا النشاط والحضور يدل على
أن شعبنا حي رغم كل المؤامرات ،وأن ھذه المدينة فيھا الشرفاء ممن ينتصرون للقدس والمقدسات".
للقدس نحن
واختتم الشيخ حسام أبو ليل كلمته بالتأكيد على رسالة حزب الوفاء واإلصالح ،من خالل "الوفاء لثوابتنا
ومقدساتنا وھويتنا وانتمائنا ،واإلصالح لمجتمعنا الفلسطيني في الداخل الذي يُراد له أن ينحرف" ،مشيرا
إلى أن عقد ندوة "من للقدس" في الناصرة بمثابة رسالة لألجھزة التي تريد أن تمنع مثل ھذه النشاطات.
"نقولھا بوضوح :سنبقى مصرين ومنتصرين للقدس ،وسنعمل في مدينة الناصرة وسائر القرى العربية
ألننا حملنا أمانة في أعناقنا وألن قضية القدس تخص الجميع .والجواب على عنوان الندوة "من للقدس؟"
يجب أن يكون نحن جميعًا في قرانا ومدننا العربية سنبقى يدًا واحدة رغم أنف المخابرات ،وعلى العھد في
انتصارنا للقدس وثوابتنا".
إسقاطات قرار ترامب
بدوره قدم عضو الحزب بروفيسور إبراھيم أبو جابر محاضرة بعنوان "القدس وإسقاطات قرار ترامب"،
استعرض فيھا دوافع القرار باعتبار القدس عاصمة إسرائيلية ،وأھمھا إرضاء أتباعه وأنصاره من خالل
تطبيق قرار الكونغرس عام  1995وإرضا ًء للّوبي الصھيوني بخاصة وبعض أغنياء اليھود ،إلى جانب
مباركة بعض الدول العربية بالفكرة ومنھا السعودية ومصر واإلمارات ،وتماشيًا مع ما أطلق عليه
"صفقة القرن".
وأوضح أبو جابر أن قرار ترامب يعني من الناحية العملية تطبيق مشروع القدس الكبرى وفق" الخطة
التطويرية لعام  "2003وابتالع  %25-20من مساحة الضفة الغربية لھذا الغرض ،في مقابل سلخ حوالي
 100ألف فلسطيني عن مدينة القدس وضمھم لمجلس إقليمي خاص ،وإضافة  160-150ألف مستوطن
جديد للمدينة وبناء عشرات آالف الوحدات السكنية وإقامة مشاريع تھويدية ضخمة.
وأضاف أن قرار ترامب منح إسرائيل الضوء األخضر لفرض سيادتھا على كامل مدينة القدس ،في تعد
صارخ على القانون الدولي والقرارات الدولية الالحقة ،كما أنه قضى على فرص ما يعرف بالحل السلمي
والمفاوضات مع الفلسطينيين ،واعتدى على حق األردن في الوصاية على األوقاف والمقدسات في مدينة
القدس وأھان المجتمع الدولي واألمة العربية واإلسالمية.
واستعرض بروفيسور إبراھيم أبو جابر وسائل مواجھة قرار ترامب وانعكاساته ،ومن أھمھا الوحدة
الوطنية والنضال الشعبي ،عضوية كاملة في األمم المتحدة ومؤسساتھا الفاعلة ،عقد مؤتمر دولي بشأن
القدس والتوجه للقضاء الدولي.
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أمسية ثقافية ومعرض تشكيلي عن القدس في صيدا
بيروت -معا2018/2/16 -
نظم الملتقى الثقافي الفني األكاديمي في مدينة صيدا بلبنان أمسية ثقافية فنية أحياھا الشاعر الفلسطيني
رامي اليوسف والفنان محمد األغا ،ومعرضا للفن التشكيلي تضمن لوحات عن فلسطين والقدس للفنانين
دالل القيسي وأسامة زيدان ،وذلك في مسرح بلدية صيدا بحضور نخبة من المثقفين والفنانين ومھتمين
بالشأن الثقافي.
جاء ذلك تضامنا ً مع مدينة القدس عاصمة فلسطين من البحر إلى النھر.
وافتتحت األمسية بالنشيدين اللبناني والفلسطيني ،ثم رحبت اإلعالمية بھية النعماني بالحضور وقدمت
الشاعر رامي اليوسف ،قالت" بعد انطالق الملتقى الثقافي الفني األكاديمي يسعدنا أن تكون باكورة أعماله
ھذه األمسية الفنية الثقافية التي يحييھا الشاعر الفلسطيني رامي اليوسف الذي حمل فلسطين في وجدانه،
وأغان ثورية ،حمل وجع الكبار وأحالم الصغار بين أسطر قصائده ،جمع على أبواب
كتبھا بيوتا ً وقصائد
ٍ
القدس فنانين من جميع األقطار العربية فكانت األوبريت فكرة وحلما ً تح ّول إلى واقع ،ولم ينس األسرى
فكانت قصيدة نشيد األسرى صوتھم ورسالة منّا نحن لھم ،ھو أبن مدينة الخليل الذي سيُنير أمسيتنا ھذه
بقصائده التي ستحملنا معھا إلى القدس".
ثم ق ّدم الشاعر رامي اليوسف عدداً من القصائد الوطنية التي تؤكد أن مدينة القدس عاصمة كل فلسطين
ولن يتنازل عنھا الشعب الفلسطيني مھما كانت التضحيات ،وقد ألھبت قصائده مشاعر الحضور الذين
تفاعلوا معھا تصفيقا ً.
وق ّدم الفنان محمد األغا مجموعة من أغانيه الوطنية الفلسطينية التي تحاكي حلم العودة إلى فلسطين أرض
األجداد واآلباء التي لن يتخلى عنھا أبناء الشعب الفلسطيني.
كما قدم الفنان أسامة زيدان باقة من القصائد المغناة استوحيت إحداھا من كلمات الطفلة األسيرة عھد
التميمي التي قالت لجنود االحتالل "كل ما تقلعوا شجرة زيتون منزرع  100بدالھا".
وفي الختام جال الحضور على معرض الفن التشكيلي للفنانين دالل القيسي وأسامة زيدان.

حارة المغاربة ..دمرھا االحتالل ويواصل تھويدھا
الجزيرة -أسيل جندي -القدس2018/2/17 -
ُ
ُ
رعرعت به؟
ولدت وت
أينا ُم الليل من ھدموا منزله وشردوا عائلته؟ لماذا عل ّي تقبل فكرة إبادة الحي الذي
ھل ستشاء األقدار أن أعود والمغاربة من جديد إلى الحي لنبني منازلنا ونعيش ھناك من جديد؟ ھل
ستفوح رائحة الكسكس المغربي )المفتول( من منازلنا المالصقة لألقصى مرة أخرى؟
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سيل من األسئلة يمر بمخيلة المقدسي عبد اللطيف السيد ) 70عاما( بشكل يومي ،فرغم مرور أكثر من
خمسين عاما على تدمير حي المغاربة المالصق لألقصى وتھجيره وعائلته منه ،ما زالت تفاصيل حياته
فيه حاضرة ال تخبو وال تمحى ،وعادت أشغال االحتالل مؤخرا على أنقاضه لتقّلب مواجعه.
ولد عبد اللطيف في حارة المغاربة ألم مغربية وأب فلسطيني ،ووطئت قدم جده ألمه أرض القدس أول
مرة عام  1915قادما من مدينة العيون المغربية المطلة على المحيط األطلسي ،وكان كلما حاول
العودة إلى المغرب أل ﱠم به المرض وأقعده حتى قرر الزواج واالستقرار في حي المغاربة الذي كان يبعد
أمتارا عن الحائط الغربي للمسجد األقصى المبارك.
غداء لم يتم
ترعرع السيّد مع أبناء جيله في الحي -الذي كان الفريسة األولى لالحتالل اإلسرائيلي في حرب عام
 1967حيث سويت منازله باألرض -وما زال يذكر أن  150عائلة كانت تعيش فيه تفصل بين منازلھا
ممرات ضيقة ،وتفوح في األزقة رائحة الخبز الطازج الشتھار حارة المغاربة بوجود فرن كان يقصده
الناس لخبز احتياجاتھم اليومية من خبز وطعام.
منذ أيام شرع االحتالل اإلسرائيلي في بناء مشروع "بيت الجوھر" التھويدي في ساحة البراق على بعد
أقل من مئتي متر من المسجد األقصى ،وذلك بعد نحو نصف قرن من تحويلھا إلى ساحة يؤدي فيھا
اليھود طقوسا دينية عند الحائط الغربي للمسجد األقصى.
يقول السيد إنه منزل أسرته "كان يبعد عن سور األقصى الغربي ستة أمتار ال أكثر ،وكنا نلعب في ساحة
أمام المنازل يبلغ طولھا خمسين مترا وعرضھا سبعة أمتار ،وعبر باب المغاربة المؤدي للمسجد األقصى
كنا ندخل للباحات ونقضي معظم أوقات طفولتنا نمرح فيھا ..كانت حياتنا ھادئة وآمنة ،تُغلق أبواب البلدة
القديمة في تمام الثانية عشرة ليال ونخلد مطمئنين إلى مضاجعنا".
يوم االثنين  5حزيران/يونيو  1967اصطحب عبد اللطيف ثالثة مھندسين ھنودا إلى مدينة بيت لحم طلبوا
منه مرافقتھم لزيارة كنيسة المھد ،وكان من المفترض أن يتناولوا طعام الغداء في منزله بحي المغاربة إذ
استيقظت والدته مبكرا إلعداد األكالت المغربية لھم ،لكن في طريق عودتھم إلى القدس -وبالتحديد في
تمام الساعة الثانية ظھرا -اندلعت الحرب وبدأت بإجبار سكان الحي على إخالء منازلھم.
بدأ تجريف المنازل بمحتوياتھا وسويت باألرض ،ومن لم يسمع نداء اإلخالء ھدم منزله فوقه ،لكن عبد
اللطيف يذكر أن النخلة التي كانت تجاور منزلھم صمدت شھورا قبل "تعدمھا" طواقم االحتالل" ،نخلة
منزلنا لھا ذكريات خاصة فكلما توفي أحد من البلدة القديمة أو بلدة سلوان المجاورة مروا بجانبھا وأخذوا
من سعفھا لحمله بالجنازة وتثبيته على القبر ،صمدت النخلة بعدنا في الحي لكنھا لقيت حتفھا أيضا بعد
ثمانية شھور".
أرشيف حي
تفرق سكان حارة المغاربة في أحياء القدس المختلفة ومنھم من نزح إلى المملكة األردنية وما زال يعيش
فيھا حتى يومنا ھذا ،أما المسن عبد اللطيف السيد فنزح مع عائلته إلى حي رأس العامود بالقدس ،وما
زالت أطياف أيام طفولته وشبابه في الحي تراوده خاصة كلما التقى بأبناء جيله من سكان الحي صدفة ،أو
قلّب بين الوثائق والصور األرشيفية وعثر على صورة له بالزي المغربي التقطت له دون أن يعلم أن
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الحي سيتحول من حضن دافئ له إلى ساحة يقصدھا المستوطنون ليل نھار ألداء صلواتھم التلمودية
يطلقون عليھا "ساحة المبكى".
"غصة في القلب لم يمحُھا مرور خمسة عقود" ،ھكذا وصف المقدسي صالح زيدان ) 68عاما( ألمه
عندما بدأ الحديث عن حارة المغاربة التي كان والده أول من وضع كشكا على مدخلھا لبيع العصائر
والمواد التموينية ،قبل أن يستأجر حانوتا في الحي إلى جوار مقر الحكومة األردنية الذي كان مخفرا.
رافق صالح والده إلى الحانوت لمساندته وتوطدت عالقتھما مع سكان الحي ،ويذكر أن مبعوثين من
الملك محمد الخامس كانوا يترددون على الحارة وزاوية المغاربة باستمرار ،وكان لألوقاف المغربية
والمحال التجارية مأمور يدبر شؤونھا.
شھد الوالد على تدمير الحي وراقب تفاصيل اإلجھاز عليه من حانوته الصغير الذي سلم من الھدم ألنه ال
يعتبر ضمن الحيز السكني للمغاربة ،وبعد شھور من الھدم بدأت جرافات االحتالل إزالة األنقاض تمھيدا
لتبليط الساحة وتحويلھا إلى مكان عبادة لليھود .يستذكر صالح زيدان تلك الفترة قائال إن "ثالثة مسنين
شاھدھم والدي بأم عينه أثناء انتشال جثثھم من تحت األنقاض ،وإحدى الجثث تعود المرأة لم تسمع نداء
اإلخالء ألنھا صماء".
حضور قديم
في مطلع ثمانينيات القرن الماضي ،كثفت سلطات االحتالل من مضايقتھا لعائلة زيدان بھدف إخالء
حانوتھا ،لكنھا صمدت فيه حتى أقدمت الجرافات على ھدمه عام  1983مع المخفر األردني الذي
يجاوره.
انتقلت العائلة بعيد ھذه الحادثة للعيش في مدينة رام ﷲ ،لكن صالح ما زال ينسج حتى يومنا ھذا حكايا
طفولته بين أزقة الحي بخيط قوي واحد ،ويصر على نقل رواية الحي التي تأبى النسيان ألبنائه وأحفاده.
وحطت رحال المغاربة في القدس قبل ثمانمئة عام ،حين طلب القائد صالح الدين األيوبي المدد من
سلطان المغرب يعقوب المنصور ،وتزويده بأساطيل بحرية لتسانده في تحرير مدينة القدس من
الصليبيين ،فجھّز سلطان المغرب أسطوال ضخما لمساندة الجيش اإلسالمي في المشرق العربي ،وكان
ذلك عام  1187للميالد.
وبعد تحرير القدس كرّم صالح الدين المجاھدين من بالد المغرب العربي بإسكانھم في المدينة ،وقال
حينھا "أسكنت ھنا من يثبتون في البر ويبطشون في البحر ،وخير من يؤتمنون على المسجد
األقصى وعلى ھذه المدينة" ،بحسب ما تحكي الروايات.
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اعتقال مقدسي بحجة العثور على سالح في ساحة منزله
القدس  -معا – 2018/2/16
اعتقلت شرطة االحتالل مقدسيا بحجة العثور على قطعة سالح مدفونة في ساحة منزله في القدس.
وذكرت مصادر اسرائيلية ان قطعة السالح عثر عليھا في ساحة منزله ،وتم اعتقال المواطن للتحقيق
معه.
وحسب صورة السالح التي نشرتھا الصحافة االسرائيلية ،فان قطعة السالح تبدو قديمة جدا حيث تآكلت
بفعل الصدأ وعوامل البيئة.

مواجھات في أبو ديس والعيزرية
القدس  -معا2018/2/16 -
اندلعت مواجھات اليوم الجمعة في بلدتي ابو ديس والعيزرية شرق مدينة القدس.
وعلمت وكالة معا ان مواجھات عنيفة شھدتھا منطقة " مفرق كبسة "في ابو ديس ،وفي قرية العيزرية
بين عشرات الشبان وقوات االحتالل.
الى ذلك اوضح ھاني حلبية الناطق باسم لجان المقاومة أن  7شبانا اصيبوا باالعيرة المطاطية و 16
بحاالت اختناق ،و2حروق من القنابل خالل المواجھات في ابو ديس والعيزرية والتي استمرت عدة
ساعات.

مطالب أھالي العيسوية
القدس  -معا2018/2/16 -
للجمعة الثالثة على التوالي أُقيمت صالة الجمعة عند مدخل قرية العيسوية ،رفضا لسياسات سلطات
االحتالل في القرية ،والمتمثلة باالعتقاالت والمداھمات واالعتداءات على السكان وفرض الضرائب
والغرامات وھدم المنازل.
وشارك في صالة الجمعة العشرات من المقدسيين ،ونائب محافظ القدس عبد ﷲ صيام ،ومسؤول ملف
القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر ،وعضو الكنيست أحمد الطيبي ،وعضو الحركة العربية للتغيير
أسامة السعدي ،وقوى وطنية وإسالمية من المدينة.
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واستنكر الشيخ رائد دعنا خالل خطبة الجمعة اإلجراءات اإلسرائيلية في مدينة القدس عامة وفي قرية
العيسوية خاصة ،مشددا على أھمية الوحدة والصمود في القرية لمنع المخططات اإلسرائيلية ،كما تطرق
الى الھبة الجماھيري التي شھدتھا القدس شھر تموز الماضي "ھبة البوابات االلكترونية" والتي تمكنوا
من خالل صمودھم رفض تمرير المخطط اإلسرائيلي في المسجد األقصى.
فيما أكدت القوى الوطنية وعضو الكنيست خالل كلمات ألقوھا عقب انتھاء الصالة أن كافة اإلجراءات
في قرية العيسوية ظالمة واستفزازية تھدف لعزل البلدة عن امتدادھا ومحيطھا ،والضغط على السكان
لتفريغ المدينة ،مضيفين أن العيسوية باقية بصمود أھلھا وسكانھا رغم سياسات االحتالل والتنكيل
بالسكان.
وتطرقوا إلى اإلجراءات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية ،من مصادرة األراضي ومحاولة منع
اآلذان واستھداف المقدسات اإلسالمية والمسيحية بمدينة القدس ،واالعتقاالت واألحكام الجائرة.
مطالب أھالي وسكان قرية العيسوية
وأكد أھالي وسكان قرية العيسوية على استمرار فعالياتھم في القرية استنكارا ورفضا لسياسة العقاب
الجماعي في القرية حتى تحقيق المطالب العادلة.
وأوضحوا أن مطالبھم تتمثل بتنفيذ وإقرار الخارطة الھيكلية للقرية في ظل الزيادة الطبيعة في عدد
السكان ومنع أوامر الھدم والمخالفات الجائرة ،وفتح طريق "الجامعة العبرية" المغلق منذ سنوات لما له
األثر في تخفيف األزمات ومعاناة أھالي القرية صباحا ومساء ولقربه على المستشفى ألي طارئ ،وعدم
تنفيذ االعتقاالت اليومية العشوائية التعسفية وتخريب الممتلكات.
كما طالبوا بإيقاف االقتحامات اليومية للقرية دون أي مبرر وعمل القرية ساحة تدريب لعناصر االحتالل
 ،وعدم إغالق مداخل القرية الرئيسية كعقاب جماعي ،وكذلك إيقاف المخالفات.
وشددوا األھالي على ضرورة تحسين البنية التحتية في القرية من شبكات المياه والصرف الصحي وتعبيد
الطرقات واإلنارة ومواقف الباصات ،والعمل على إيجاد مدرسة صناعية داخل القرية ،وتحسين مداخل
القرية ،وإيجاد أرض بديلة من أراضي القرية المصادرة ،وعمل حدائق عامة لألطفال.
وأكد السكان أن جميع المطالب عادلة وإنسانية لتحسين الحياة اليومية للعيش بكرامة في ظل التمييز
العنصري الجائر الذي يمارس في المدينة.
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 30مستوطنا ً يقتحمون األقصى بحماية أمنية مشددة
رام ﷲ  -دنيا الوطن2018/2/18 -
ْ
ت المسجد األقصى المبارك ،صباح اليوم األحد ،بحماي ٍة
اقتحمت مجموعات من قطعان المستوطنين ،باحا ِ
استفزاز واضح وفاضح لمشاعر المسلمين والمرابطين في
االحتالل اإلسرائيلي ،في
أمنية من شرطة
ِ
ٍ
المسج ِد األقصى المبارك.
وقالت مصادر محلية :إن ما اليقل عن  30مستوطناً ،اقتحموا األقصى عبر باب المغاربة.
وبصور ٍة يومية ،يقتحم المستوطنون األقصى ،فيما تواصل أجھزة االحتالل ممارساتھا العنصرية
ت ،وھدم المنازل ،ومنع الصال ِة في األقصى.
واإلجرامية بحق المقدسيين ،من إعداما ٍ

االحتالل يزعم :قواتنا ھاجمت نفقا ً امت ّد من حي الزيتون لألراضي اإلسرائيلية
رام ﷲ  -دنيا الوطن2018/2/17 -
ھاجمت القوات الجوية لجيش االحتالل اإلسرائيلي مساء اليوم السبت ،نفقا ً فلسطينياً ،امت ّد من حي الزيتون
نحو األراضي اإلسرائيلية ،بحسب زعم المتحدث باسم جيش االحتالل.

الغرفة التجارية بالقدس تستنكر التحريض ضد رئيسھا وتقليل أھمية انجازاتھا
رام ﷲ  -دنيا الوطن2018/2/18 -
قال مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية العربية في مدينة القدس اليوم األحد ،إنّه ترفع عن الخوض
والرد في تجاذبات ال تخدم المدينة المقدسة.
بيان صحفي ،أنّه من منطلق المصلحة العليا لمدينة القدس الشريف ترفع المجلس عن
وقال المجلس في ٍ
الخوض في تجاذبات ال تخدم مصلحة مدينة القدس التي حرص على خدمة اقتصادھا والنھوض به رغم
.
كل التحديات وعلى رأسھا إغالق الغرفة التجارية الصناعية في عام 2001م
وعبر المجلس عن ،استيائه لما تتعرض له الغرفة ورئيسھا من تحريض وتقليل ألھمية االنجازات
والنجاحات التي قدمھا في الحفاظ على الغرفة وبقائھا واستمرارھا بتقديم خدماتھا ألعضاء الھيئة العامة
والحفاظ عليھا كمؤسسة وطنية.
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وأضافّ ،
أن المجلس يؤمن بأھمية اجراء انتخابات عامة للغرف عندما تسمح الظروف بذلك ،والعمل
على إعادة فتح مقر الغرفة ومقر االتحاد المغلق منذ  15عاما ً مضيفاً ،أنّه على قناعة تامة بأھمية ضح
دماء جديدة في المجلس تعمل للصالح العام وليس لمصالح أو أجندات خاصة ،دماء تتمتع بروح العطاء
والعمل على تطوير الغرف التجارية.

وأشار إلىّ ،
أن االنتخابات تمثل كافة القطاعات التجارية والجغرافية لمحافظة القدس وترفع الظلم عن
التاجر المقدسي وتدافع عن حقوقه وترعي مصالحه وتمثله خير تمثيل في المحافل المحلية والدولية.

مستوطنون يعتدون على سائق حافلة من القدس
عرب 2018/2/18 -٤٨
اعتدت مجموعة من المستوطنين ،صباح اليوم األحد ،على شاب فلسطيني يعمل سائقا إلحدى الحافالت
في الخليل .وبحسب المعلومات المتوفرة ،تعرّض سائق الحافلة التابعة لشركة "إيغد" العتداء من قبل
المستوطنين قرب مستوطنة "كريات أربع" في منطقة الخليل المحتلة.
وقال السائق صالح أبو جمل من القدس المحتلةّ ،
إن االعتداء أسفر عن إصابته بجروح نقل على أثرھا
إلى المستشفى لتلقي العالج".
وتكررت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في مختلف المناطق المحتلة ،مؤخ ًرا ،إذ أقدم
مستوطنون على اقتحام عدة بلدات ،وتأدية طقوس تلمودية في مقامات فلسطينية تاريخية ،وكتابة شعارات
معادية للعرب على جدران المنازل ،وتجريف أراض واقتالع أشجار الزيتون وغيرھا من االعتداءات
العنصرية.

المقدسيون يشيعون الشھيد نمر الجمل بعد خمسة اشھر من احجتاز جثمانه
القدس المحتلة2018/2/17 -PNN -
شيع أھالي القدس المحتلة ،اليوم السبت ،جثمان الشھيد نمر الجمل ) 37عاما ً( إلى مثواه األخير في قرية
بيت سوريك غربي المحافظة.
وقد استلمت عائلة الشھيد جثمانه مساء امس الجمعة ،بعد خمسة أشھر من احتجازه لدى سلطات االحتالل
االسرائيلي.
وكان الشھيد الجمل اغتيل برصاص االحتالل عقب نفذ عملية قتل خاللھا ثالثة حراس أمن إسرائيليين
بتاريخ  26أيلول الماضي ،وقامت قوات االحتالل بتفجير منزله في شھر تشرين الثاني الماضي.
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االحتالل بصدد تدشين قطار تھويدي يربط بين القدس المحتلة و"تل أبيب"
موقع مدينة القدس2018/2/17 -
تواصل "إسرائيل" استعداداتھا لتدشين قطار تھويدي يربط مدينتي القدس المحتلة و"تل أبيب" ،على أن
يتم ربطه في مرحلة الحقة ،بحائط البراق )الجدار الغربي للمسجد األقصى).
وذكرت مصادر إعالمية عبري أنه "تجري االستعدادات لتدشين القطار في نيسان /إبريل المقبل أو مطلع
شھر أيار /مايو ،الذي بدأ العمل فيه قبل  9سنوات".
وبينت المصادر العبرية أن الرحلة ستستغرق  28دقيقة ما بين مدينتي القدس المحتلة و"تل أبيب" ،الفتة
إلى أنه "في المرحلة األولى ستكون ھناك رحلتان كل ساعة ،وفي مرحلة الحقة سيتم تسيير  6-4رحالت
كل ساعة".
وأشارت إلى أن القطار السريع يخترق أنفاقا ويمر على جسور للربط ما بين المدينتين ،منوھة إلى أن
وزارة المواصالت وسلطات القطارات "اإلسرائيليتين" شرعتا بالعمل على المرحلة المقبلة من القطار،
التي تربط محطته في القدس الغربية بالمحطة النھائية وھي حائط البراق ،غربي المسجد األقصى.
وأفادت نفس المصادر أن المحطة النھائية ستحمل اسم "الرئيس األمريكي دونالد ترمب" امتنانا على
قراره االعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" ،ولم تذكر تفاصيل عن مسار الخط الجديد أو موعد افتتاح
المحطة في منطقة حائط البراق.

مفكر عراقي :النص العبري لم يُشر إلى أن القدس ھي أورشليم
موقع مدينة القدس2018/2/17 -
قال المفك ُر والمؤرخ العراقي الدكتور ،فاضل الربيعي ،إنّه في النص العبري ال إشارة إلى ّ
أن القدس ھي
أورشليم ،الفتًا إلى ّ
أن التوراة نص ديني َكتبهُ يھود اليمن باللغة العبرية الصنعانية.
وأضاف الربيعي ،خال َل برنامج" لقا ٍء خاص" ،ال ُمذاع على شاشة "الغد" اإلخباريةّ ،
أن جغرافية التوراة
في اليمن وليست في فلسطينّ ،
وأن آالف الكلمات تُرجمت من العبرية إلى العربية بِطريق ٍة خاطئة ،داعيًا
إلى إعادة ترجمة التوراة ّ
ألن الترجمة السائدة خاطئة.
صف جغرافية اليمن كما شاھدھا وتنقل فيھاّ ،
وتابع الربيعيّ ،
أن "الھمذاني" يَ ُ
وأن كل ما ورد في نص
"الھمذاني" من أسماء يمنية يَترد ُد في التوراة ،مشيرًا إلى ّ
أن التوراة تتحدث عن جبل تسميه قدش في
جنوب غرب تعز.
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وأوضح الربيعيّ ،
أن" :بنى إسرائيل خرجوا من منطقة الجوف إلى منطقة صنه في تعز ..وتيه بني
إسرائيل لمدة  40عا ًما بين جبل قدس وصنه كان حجا ..وأربعمئة نقش آشوري يَرد فيه اسم أرض
يھودا".

التفكجي :االحتالل يستغل األمن كحجة للتحكم في دخول وخروج المصلين إلى األقصى
موقع مدينة القدس2018/2/16 -
أوضح الخبير المقدسي خليل التفكجي ،أن إقامة االحتالل منصات ثابتة منطقة باب العامود )أشھر أبواب
القدس القديمة( يثبت أن الجانب "اإلسرائيلي" يستغل األمن في القدس ألھداف أخرى ،مشيراً إلى أن
االحتالل يتحجج باألمن من أجل التحكم في دخول وخروج المصلين إلى األقصى.
وأكد التفكجي ،في تصريح صحفي ،أن الجانب "اإلسرائيلي" استغل الضوء األخضر من الواليات
المتحدة في القدس ،فالقدس أصبحت خارج إطار المفاوضات وحُسم أمرھا ،وبالتالي االحتالل ينفذ
سياساته على الصعيد السياسي واالقتصادي وعلى صعيد االستيطان والشوارع االلتفافية والقطار الخفيف
ومشروع القدس عام .2050
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