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رس ــالة الـ ـق ـدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
• االحتالل يعتقل ُمسنا من القدس القدمية.
• إصاابت ابالختناق وابلرصاص "املطاطي" مبواجهات مع االحتالل يف العيزرية وأبو
ديس.
• احلسيين يشارك بقداس عيد الفصح بكنيسة القبيبة.
• هدم منزل يف جبل املكرب ابلقدس احملتلة.
• هدم منزل يف بيت حنينا ابلقدس احملتلة.
• الكشف عن خمطط قدمي هلدم احلي اإلسالمي ابلقدس القدمية.
• مستوطنون يقتحمون املسجد األقصى حبراسة قوات االحتالل.
• قرية جبل البااب تتحدى أوامر اهلدم بنصب حجري بعنوان "سنبقى هنا".
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االحتالل يعتقل ُمسنا من القدس القدمية
القدس  2017-4-18وفا -اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،فجر اليوم الثالاثء ،املواطن املسن
صاحل الفاخوري بعد دهم منزله حبارة ابب حطة يف القدس القدمية واملُالصقة ابملسجد األقصى.

ومت نقل احلاج أبو وائل إىل أحد مراكز التوقيف والتحقيق يف املدينة ،علماً أنه والد الشاب املُبعد عن
املسجد األقصى رامي الفاخوري.

إصاابت ابالختناق وابلرصاص "املطاطي" مبواجهات مع االحتالل يف العيزرية وأبو ديس
القدس  2017-4-17وفا -أصيب عدد من املواطنني ابلرصاص املعدين املغلف ابملطاط ،وحباالت
اختناق ابلغاز املسيل للدموع ،الليلة ،خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي يف بلديت العيزرية
وأبو ديس ،جنوب شرق مدينة القدس.
وأفادت مصادر يف اهلالل األمحر الفلسطيين ،إبصابة  11مواطنا ابلرصاص املعدين املغلف ابملطاط،
و 23حباالت اختناق ابلغاز املسيل للدموع ،خالل املواجهات اليت شهدهتا البلداتن ،مشرية إىل أن كافة
اإلصاابت جرى عالجها ميدانيا.
احلسيين يشارك بقداس عيد الفصح بكنيسة القبيبة
القدس  2017-4-17وفا -شارك وزير شؤون القدس احملافظ عدانن احلسيين ،اليوم االثنني،
ابلقداس اإلهلي الذي ترأسه حارس األراضي املقدسة األب فرنسيس ابتون يف كنيسة القديسني مسعان
وقالواب (عمواس – القبيبة) وذلك ملناسبة األعياد الفصحية لدى الطوائف املسيحية.
ونقل احلسيين هتاين الرئيس حممود عباس ورئيس احلكومة رامي احلمد هللا والقيادة الفلسطينية ملناسبة
حلول عيد الفصح لدى الطوائف املسيحية ،معراب عن أمله حبلول العيد القادم وقد حتققت أماين شعبنا
مبسيحييه ومسلميه ابحلرية واالستقالل وقيام الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها األبدية القدس
الشريف ،مؤكدا على النموذج الفريد من نوعه يف العالقة املسيحية االسالمية يف دولة فلسطني والقائمة
على التعاضد والشراكة يف بناء الوطن .
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وقال إن العيد هذا العام له رونق خاص حيث أييت يف شهر نيسان احلافل ابملناسبات الوطنية ،ويتزامن
وبدء أسراان البواسل يف معركة األمعاء اخلاوية طلبا للحرية والكرامة ،األمر الذي يدعو اكثر من أي
وقت مضى اىل التعاضد والتكاتف فيما بني أبناء شعبنا بكافة أطيافه وااللتفاف حول أسراان ونصرهتم.
هدم منزل يف جبل املكرب ابلقدس احملتلة
هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي صباح اليوم الثالاثء ،منزال ألحد املواطنني يف حي جبل املكرب مبدينة
القدس.
وتزامن هذا اإلجراء مع هدم مساكن أخرى ملواطنني مقدسيني يف مناطق اخرى من املدينة.
هدم منزل يف بيت حنينا ابلقدس احملتلة
قوات االحتالل اإلسرائيلي هتدم صباح اليوم الثالاثء منزال ملواطن مقدسي يف بلدة بيت حنينا يف مدينة
القدس حبجة عدم الرتخيص.
الكشف عن خمطط قدمي هلدم احلي اإلسالمي ابلقدس القدمية
كشف الصحفي والباحث يف املركز املقدسي للشؤون العامة" ،انداف سرجاي" ،قصة ("الكوتل"
الصغري /حائط الرباق الصغري) ،وكشف خمططا لتوسعة ساحة احلائط الغريب (حائط الرباق) أكثر ابجتاه
الشمال.
مرتا ،بساحة يصل طوهلا
وجاء يف حبث "سرجاي" أن طول احلائط الغريب للمسجد األقصى يبلغ ً 488

مرتا .من هنا يذكر أن
 57مرتا ،وابجتاه اجلنوب جتد حديقة اآلاثر "دافيدسون" الذي ميتد على طول ً 81

احلي اإلسالمي ابلبلدة
ً 3500
مرتا من احلائط ما زالت خمفية عن األعني ،إذ مير احلائط من داخل ّ
القدمية.

احلي ،تستند عشرات البيوت
وأضاف يف كتابه "احلائط املختفي ،قصة احلائط الغريب الصغري" :يف هذا ّ

على احلائط ،وجبزء من هذه البيوت يش ّكل احلائط واح ًدا من جدراهنا األساسية ،هذا عدا عن منطقة
مرتا ،وال يستند إليها أي بيت.
"الكوتل الصغري" وساحته الصغرية اليت يبلغ طوهلا ً 16.4
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وحبث سرجاي يف كتابه اتريخ ساحة احلائط الغريب الصغري ،ومن خالل الكتاب يعرض سرجاي خمططًا
احلي اإلسالمي ،وذلك بعد حرب عام
"إسرائيليا" قدمياً يهدف لتوسعة ساحة الصالة على حساب ّ

كامال.
حي املغاربة ً
 1967وبعد هدم ّ

ولفت يف كتابه اىل أن وزارة األداين حبكومة االحتالل حبثت تنفيذ خمطّط لتوسعة احلائط الغريب أو
"الكوتل" (حائط الرباق) على حساب احلي اإلسالمي يف البلدة القدمية مبدينة القدس ،فقد مشل
كامال،
املخطط هدم البيوت العربية يف حي ابب املغاربة حبجة أهنا تقع مالصقة للحائط وحت ّد من رؤيته ً

ووجد يف أحد الواثئق رسالة جاء فيها" :الكوتل سينكشف ابلكامل ،فكشف الكوتل بكامل طوله

سيجسد ح ّقنا يف "جبل اهليكل" نفسه( املسجد األقصى املبارك) أمام العامل ،وهو ما ال ميكن مالحظته
اآلن".

وقال سرجاي إن هذا املخطط تنقل بني أروقة الوزارات ومكاتب حكومة االحتالل لسنني ع ّدة،

وتضاربت اآلراء بشأنه ،فمسؤول قسم اآلاثر بروفيسور أبراهام برين وفريقه عارضوا املخطّط وأك ّدوا

على أمهّيّة احلفاظ على املنازل القدمية املالصقة حلائط الرباق.

وكان مناحيم بيغن هو من وقف على رأس الداعمني ملخطط هدم البيوت م ّدعياً أن اليهود يف العامل ال

ميلكون إال هذا احلائط ومن ح ّقهم رؤيته كامال.

كامال كما كان قبل عام  1948حسب
وأضاف سرجاي ،أن بيغني كان يعيش حلما بعودة احلائط ً

ادعائه ،كما أنه اقرتح تعويض العرب مبنازل أخرى عوضا عن منازهلم املهددة ابهلدم ،أما تيدي كولك،

رئيس بلدية االحتالل ابلقدس احملتلة حينها ،عارض هذا املخطّط إىل جانب ّنواب كنيست آخرين.

ابحلي اإلسالمي،
واتبع :يذكر أنه يف الوقت احلايل هناك جزء متاح لصالة اليهود ابلقسم املنوي هتويده ّ
حاجزا حيول بني املصلّني اليهود
ولكنه ال حيمل طابع مكان صالة ،ففي أايم اجلمعة تقيم الشرطة ً

حي املغاربة.
والفلسطينيني من سكان ّ

صغريا مثل التنظيف وإزالة
وجاء يف حبث سرجاي :كما أن كل نشاط يتم يف تلك املنطقة ،مهما كان ً

سقاالت البناء والرتميم ،يتحول لقضية كربى تناقش على أعلى املستوايت ،فبعد سنوات من النقاش

جزءا من احلائط ولكن ألواحاً من القصدير بقيت ،ويف هذا السياق
أزيلت السقاالت اليت كانت تغطي ً
تفيد الشرطة أن ألواح القصدير هي جزء من الوضع الراهن ،وأن إزالتها ستسبب مشاكل مع األوقاف

واحلكومة األردنيّة.

مستوطنون يقتحمون املسجد األقصى حبراسة قوات االحتالل
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اقتحمت جمموعات من عصاابت املستوطنني ،ابحات املسجد األقصى املبارك ،صباح اليوم الثالاثء،
ْ
ٍ
حبماية أمنية من شرطة االحتالل اإلسرائيلي.
عددا من املستوطنني اقتحموا األقصى ،عرب ابب املغاربة ،وقد واجههم
وأفادت مصادر حملية ،أن ً
املصلّون التكبريات واهلتافات االحتجاجية.
وبصورةٍ يومية ،يقتحم املستوطنون األقصى ،فيما تواصل أجهزة االحتالل يف ممارساهتا العنصرية

ٍ
إعدامات ٍ
وهدم للمنازل ومنع من الصالة يف األقصى.
واإلجرامية حبق املقدسيني ،من

قرية جبل البااب تتحدى أوامر اهلدم بنصب حجري بعنوان "سنبقى هنا"
شيدت عائالت قرية "جبل البااب" شرقي القدس احملتلة ،نصبا حجراي بعنوان "سنبقى هنا" ،يف ٍّ
حتد
ّ
ً
ً
ألوامر سلطات االحتالل اإلسرائيلي بتدمري منازل القرية وترحيل مواطنيها األصليني.
وقالت العائالت إن النصب احلجري "رسالة على سفوح جبال القدس يف فلسطني ،أبننا سنبقى هنا ولن
مرتا مقابل مستوطنة معاليه
نرحل عن أرضنا" ،مشرية إىل أن النصب أقيم بطول مائة مرت وعرض ً 30

أدوميم (شرقي القدس) وعلى الطريق رقم " "1املؤدي إىل القدس ،والذي يسلكه
آالف املستوطنني يوميًا.

وأفاد ممثل جتمع "عرب البااب" ،عطا هللا مزارعة ،أبن هذه الفعالية متثل رسالة ٍّ
حتد لالحتالل وإجراءاته

يف هدم املنازل واملنشآت ،وأبن أصحاب هذه املنازل لن بُغادروها ،ولن يكرروا جتربة اللجوء مرة أخرى
بعد أن هجروا عام .19488

وأشار مزارعة وفقا لوكالة "قدس برس" اليوم االثنني ،إىل أن االحتالل يسعى إلخالء جتمع البااب؛ الذي
يقطنه عرب اجلهالني ،من أصحابه وهدم املنازل حملاصرة مدينة القدس ،وإمتام مشروع ربط مستوطنة
"معالية أدوميم".
وأضاف "االحتالل يُريد جتزئة الضفة الغربية إىل كانتوانت ،وتنفيذه لتلك املخططات ليس سوى احللقة

األخرية من مسلسل هتويد القدس وهدم منازل الفلسطينيني وهتجريهم من أرضهم حول املدينة العتيقة".

وبني أن حمكمة االحتالل أجلت لنهاية شهر نيسان /أبريل احلايل ،أوامر هبدم منازل "عرب اجلهالني" يف
ّ
مشددا على أن ما جيري" أتجيل لقرار هنائي هبدم وترحيل
جتمع البااب حبجة البناء دون ترخيص،
ً
السكان".
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ودعا الناشط الفلسطيين ،لتدخل دويل وعريب لوقف خمططات االحتالل اإلسرائيلي ومحاية مدينة القدس
وحميطها.
ووقع مئات اآلالف من األشخاص حول العامل خالل الشهر املاضي على عريضة "آفاز"؛ اليت
فورا ملنع االحتالل من تدمري "جبل البااب".
تطالب االحتاد األورويب واحملكمة اجلنائية الدولية ابلعمل ً

يشار إىل أن االحتالل نفذ منذ عام  2014يف جتمع البااب  43عملية هدم ملنازل ومنشآت ،طالت 56
أسرة فلسطينية تقطن يف التجمع والذي يبلغ عدد سكانه  300نسمة.

-انتهى-
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