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رس ــالة الـ ـق ـدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 مستوطنون يستأنفون اقتحامهم لألقصى .
 االحتالل ينظم ماراثوان هتويداي ويغلق عددا من الشوارع يف القدس .
 املتطرف "فيغلن" يقود اقتحاما استفزازاي للمسجد األقصى .
 جيش االحتالل يعتقل طفال مقدسيا .
 حنا :االحتالل يسعى للتدخل بشؤون مدارس القدس .
 القدس الدولية :األقصى املطلوب األول على قائمة التّهويد ابلقدس .
 تدشني أطول مئذنة يف القدس بطول  73مرتا .
 حمكمة االحتالل تقر :املقدسيون سكان أصليون .
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مستوطنون يستأنفون اقتحامهم لألقصى
القدس  2017-3-19وفا -استأنفت جمموعات من املستوطنني ،اليوم األحد ،اقتحاماهتا للمسجد األقصى
مبجموعات صغرية من ابب املغاربة ،وحبراسة معززة ومشددة من قوات االحتالل اخلاصة.

وأدى عدد من املستوطنني ،بلباسهم التلمودي التقليدي (األسود) حركات تلمودية منها "االنبطاح" على األرض،

حبماية قوات االحتالل ،يف الوقت الذي تصدى فيه مصلون هلذه االقتحامات واحلركات االستفزازية هبتافات التكبري

االحتجاجية.

االحتالل ينظم ماراثوان هتويداي ويغلق عددا من الشوارع يف القدس
القدس احملتلة  2017-3-17وفا -نظمت بلدية االحتالل يف القدس اليوم اجلمعة ،ماراثوان هتويداي ،الذي يقام للعام
السابع على التوايل.

وذكرت سلطات االحتالل أنه شارك يف املاراثون حنو ثالثني ألف عداء من ستني دولة ،علما أبنه قد أقيم نشاط مماثل
يف الثامن عشر من آذار من العام املاضي.

وقد أغلقت قوات االحتالل طرقات عدة يف وسط املدينة وجنوهبا أمام حركة السري ،لتسهيل انتقال املشاركني يف

املاراثون ،فيما انتشر آالف اجلنود واملتطوعني ملنع أية فعاليات أو احتجاجات ضده.

يذكر أن إسرائيل تسعى من خالل هذه الفعاليات إىل تزييف احلقائق أمام العامل أبن القدس إسرائيلية موحدة ،ضمن

مساعيها التضليلية ،ولتجاهل حقيقة أن املدينة حمتلة وأن مئات آالف الفلسطينيني يعيشون حتت االحتالل يف املدينة

املقدسة وبلداهتا وخميماهتا اجملاورة.

املتطرف "فيغلن" يقود اقتحاما استفزازاي للمسجد األقصى
أمد/القدس :قاد انئب رئيس برملان االحتالل "الكنيست" السابق ،املتطرف "موشيه فيغلني" اليوم اخلميس ،اقتحاما
استفزازاي جديدا للمسجد األقصى املبارك على رأس جمموعة من غُالة املتطرفني اليهود ،حبماية وحراسة مشددة من
قوات االحتالل اخلاصة ،وسط غضب فلسطيين ترمجه مصلون هبتافات التكبري االحتجاجية.
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هذا وق ّدم املتطرف "فيجلن" شروحات ملرافقيه حول أسطورة اهليكل املزعوم مكان املسجد ،بينما ساد املسجد توتر

ملحوظ حىت انتهاء اقتحامه للمسجد املبارك.

وجددت عصاابت املستوطنني اليوم اقتحامها للمسجد االقصى مبجموعات صغرية من ابب املغاربة وحبراسات
مشددة ،نفذت جوالت مشبوهة يف املسجد املبارك.

جيش االحتالل يعتقل طفال مقدسيا
أمد  /القدس احملتلة :اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،قبل ظهر اليوم األحد ،الطفل حممد عوين صيام من منزله

يف حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب املسجد األقصى.

واقتادت قوات االحتالل الطفل املقدسي اىل أحد مراكز التوقيف والتحقيق يف القدس احملتلة.

حنا :االحتالل يسعى للتدخل بشؤون مدارس القدس
القدس احملتلة – صفا  :أكد رئيس اساقفة سبسطية للروم األرثوذكس املطران عطا هللا حنا أن هنالك سعي حثيث من
السلطات االحتاللية للتدخل يف شؤون مدارسنا ومؤسساتنا التعليمية يف القدس احملتلة.

وقال إهنم يريدون أن يفرضوا علينا مناهجهم وأجندهتم لكي تكون األجيال الفلسطينية الصاعدة ال تعرف شيئا عن
الثقافة والقضية الفلسطينية ،وال جيوز القبول هبذه الضغوطات واالبتزازات حتت أي ظرف من الظروف.

جاء ذلك خالل استقباله السبت ،وفدا من مدراء وأساتذة عدد من املدارس الثانوية يف القدس ،ملناقشة مجلة من
القضااي املتعلقة حبقل الرتبية والتعليم يف مدارس املدينة.

وأضاف حنا أن مدارس القدس تؤدي رسالتها يف املدينة املقدسة يف ظل أوضاع معقدة ،وحماوالت هادفة للتطاول على
املناهج الفلسطينية الوطنية ،وشطب كل ما له عالقة ابلثقافة الفلسطينية وابلشعب الفلسطيين.

وأكد أن املدارس العربية يف القدس هي صروح تربوية تعليمية ،ولكنها يف نفس الوقت هي مؤسسات وطنية ختدم

الشعب واجملتمع املقدسي.

ولفت إىل أنه جيب ان تبقى املدارس حمافظة على املنهاج الفلسطيين ،وجيب احلفاظ على الطابع الوطين العريب

الفلسطيين للمدارس ،وعدم الرضوخ للضغوطات واالبتزازات االحتاللية.
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وقدم بعض األفكار واالقرتاحات العملية ،كما مت التداول بشكل معمق يف هذه املسألة.
بدوره ،شكر الوفد املطران حنا على اهتمامه ابملدارس املقدسية ،وحرصه الدائم على التواصل مع املربني واملعلمني

واملدراء هبدف خدمة اجملتمع والشعب الفلسطيين ،ورفض كافة االمالءات والضغوطات اهلادفة لتغيري املناهج التعليمية.

القدس الدولية :األقصى املطلوب األول على قائمة التّهويد ابلقدس
بريوت – صفا  :أكدت مؤسسة القدس الدولية أن املسجد األقصى املبارك ال يزال يف مهداف االحتالل اإلسرائيلي،

واملطلوب األول على قائمة التّهويد الديين يف مدينة القدس احملتلة.

وأوضحت املؤسسة يف قراءة أسبوعية حول تطورات األحداث واملواقف ابلقدس أن عضوا الكنيست مريي ريغف

وزئيف إلكني تقدما األسبوع املاضي ابقرتاح إلنشاء "صندوق تراث جبل املعبد" على أن تتم تغذيته بـمليوين شيكل

سنواي.

وبينت أن اهلدف من ذلك "غرس املعرفة يف موضوع جبل املعبد وارتباط الشعب اليهودي به لدى اجلمهور الواسع

اب لبالد ويف العامل بواسطة أدوات حديثة ،ومن ضمنها املبادرة وإنتاج نشرات إعالمية بلغات خمتلفة ،وإقامة وصيانة
موقع إنرتنت متعدد اللغات كي يستعرض املضامني املتعلقة برتاث "جبل املعبد".

وقالت إن هذه اخلطوة أتيت ضمن سياق حت ّدي االحتالل لقرار "اليونسكو" خبصوص األقصى ،والذي أدان السياسات
اإلسرائيلية املختلفة اليت تطال املسجد ،ودعا إىل وقفها والعودة إىل الوضع القائم التارخيي.

ويف إطار موا ٍز ،استمرت اقتحامات املستوطنني لألقصى مع حماوالت متكررة ألداء صلوات تلمودية ،فيما منعت
شرطة االحتالل موظفي املسجد من إصالح أحد أبواب اجلامع القبلي واعتقلت اثنني منهم ،ومنعت كذلك أحد
حراس املسجد من دخوله ملزاولة عمله ،األمر الذي أييت يف سياق االستهداف املستمر لدور موظفي األوقاف يف

األقصى.

وحبسب مؤسسة القدس ،فقد صادقت بلدية االحتالل يف القدس األسبوع املاضي على ميزانية بلغت  7.3مليار

شيكل ،بعدما وافقت احلكومة على ض ّخ  700مليون شيكل (حوايل  190مليون دوالر) لدعم امليزانية.

وهتدف هذه امليزانية إىل "تعزيز اهلوية اليهودية ملدينة القدس" ،وفق تعبري رئيس بلدية االحتالل نري بركات ،لطمس

وجهها العريب واإلسالمي.

فقد ألغت البلدية –على سبيل املثال -ميزانية كانت مقررة ابملاضي مببلغ  300ألف شيكل لتخطيط حيّي العيسوية

ورأس العمود ،ما يعين عمليا استمرار سياسة هدم املنازل اليت يتبعها االحتالل بذريعة البناء من دون تراخيص يف حني
يتعمد عدم وضع خمططات هيكلية هلذه األحياء.
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وأشارت املؤسسة إىل أتجيل التصويت على مشروع قانون لفرض السيادة اإلسرائيلية على مستوطنة "معاليه أدوميم"

الواقعة يف الضفة الغربية ،إىل اجلهة الشرقية من القدس ،مبينة أن التأجيل مل يكن زهدا ابملشروع وإ ّّنا فرضه وجود
املبعوث األمريكي جيسون غرينبالت يف املنطقة.

مقر مكتب اخلرائط يف مجعية
ويف سياق آخر ،دامهت قوات معززة من جيش وخمابرات االحتالل األسبوع املاضي ّ

الدراسات العربية يف بيت الشرق يف بيت حنينا ،بتعليمات من وزير األمن الداخلي جلعاد أردان ،وأغلقته واعتقلت

مديره خليل التفكجي ،ولكنها أطلقت سراحه بعد التحقيق معه لساعات.

وكان استشهد األسبوع املاضي الشاب إبراهيم مطر من بلدة جبل املكرب ،بعد إطالق النار عليه من قوات االحتالل
اليت زعمت أنه حاول تنفيذ عملية طعن عند ابب األسباط.

وأشارت مؤسسة القدس إىل استمرار املواجهات يف أحناء خمتلفة من الضفة الغربية مع استهداف حافالت املستوطنني

ابلزجاجات حارقة واحلجارة حافلة للمستوطنني.

كما نفذت كافة مدارس القدس الثالاثء املاضي إضرااب شامال يف خطوة هي األوىل ضمن سلسلة من اإلجراءات
التصعيدية ،وفق احتاد أولياء أمور طالب مدارس القدس ،وذلك ملواجهة خطط االحتالل املمنهجة ضد العملية

التعليمية ،واليت كان آخرها إغالق مدرسة النخبة يف صور ابهر ،وإقرار عطلة الربيع للمدارس الثانوية.

وأكدت املؤسسة إىل أن االحتالل يستمر يف حماولة السيطرة على قطاع التعليم ابلقدس عرب وسائل خمتلفة ،منها حتريف
املصطلحات أو حذفها ،وحماولة فرض املنهاج اإلسرائيلي يف املدارس الفلسطينية ابملدينة من أجل تشكيل الوعي

الفلسطيين وفق مناهج يقررها االحتالل لتخدم روايته ومزاعمه.

وكان "نري بركات" قال يف مؤمتر صحفي الشهر املاضي إ ّن "من أولوايت البلدية االستثمار يف تغيري املناهج الدراسية

تعزز "يهودية الدولة".
العربية الفلسطينية العربية يف املدارس ،مشريا إىل أن املناهج اإلسرائيلية ّ

تدشني أطول مئذنة يف القدس بطول  73مرتا

القدس احملتلة – صفا :دشن فلسطينيون يف بلدة العيسوية مشال شرق القدس احملتلة اجلمعة ،أطول مئذنة يف املدينة

بطول  73مرتا ،تزامنا مع قانون منع اآلذان الذي صادق عليه الكنيست اإلسرائيلي ابلقراءة التمهيدية.
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وجتمع املئات من سكان العيسوية يف البلدة ملتابعة قيام رافعة ضخمة بتثبيت املئذنة ذهبية اللون على سطح على

مسجد األربعني ابلبلدة.

وقال خطيب املسجد األقصى الشيخ عكرمة صربي على هامش حفل التدشني إهنا "أعلى مئذنة يف مدينة القدس،

واهلالل هو ابرتفاع  10أمتار" ،موضحا أن املشروع مت بتعاون أهايل العيسوية ومبشاركة فنية من قبل إخواننا يف الداخل
الفلسطيين.

واعترب أن إقامة املئذنة جاء ردا غري مباشر على مشروع قانون اآلذان ،ابعتبار أن السكان شرعوا إبقامتها قبل طرح
مشروع القانون.

وأكد أن أهل فلسطني متمسكون هبذه الشعرية الدينية ،حممال احلكومة اإلسرائيلية املسؤولية عن أي تدخل يف شؤوننا

الدينية.

بدوره ،قال عضو جلنة املتابعة يف العيسوية حممد أبو احلمص إن املئذنة هي ابرتفاع  73مرتا ،وطول مبىن املسجد يبلغ

 60مرتا ،واملئذنة مبا فيها اهلالل وقبة أسفله بطول  13مرتا.

وبني أن املئذنة تتضمن مساعات متطورة وأجهزة إانرة حديثة ،الفتا إىل أن إنشائها استغرق عدة أشهر ،مضيفا "رسالتنا
ّ
من هذه اخلطوة هي أننا متمسكون ابآلذان ،فهو شعرية إسالمية ومن حقنا ،وال حيق ألحد التدخل فيه".

واعترب أبو احلمص أن أي تدخل يف اآلذان سيكون من شأنه الدفع ابجتاه حرب دينية ،قائال "إذا حاول اإلسرائيليون
إسكات اآلذان فإنه سيكون من شأن ذلك الدفع ابجتاه حرب دينية لن تكون يف صاحل أحد".

وأكد أن املآذن لن تسكت ،وسيبقى األذان يصدح يف املدن والقرى الفلسطينية العربية ،وال حملاوالت وضع القيود

على اآلذان.

وأوضح أن أكثر من  7آالف نسمة من أهايل القرية شاركوا واحتفلوا برتكيب اهلالل على املئذنة ،مبينا أن أهايل

العيسوية عكفوا على إنشاء مئذنة جديدة ،لتجديد معامل مسجد األربعني الذي حيفظ اتريخ البلدة ،حيث ستربز املئذنة

واهلالل عاليا ،وسوف يظهرون البلدة بعروبتها وإسالميتها.
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حمكمة االحتالل تقر :املقدسيون سكان أصليون
القدس احملتلة – صفا  :قررت احملكمة اإلسرائيلية العليا يف سابقة قضائية أن الفلسطينيني يف شرقي القدس احملتلة هم
سكان أصليون وليسوا مهاجرين كما يتم التعامل معهم من قبل املؤسسات اإلسرائيلية وعلى رأسها وزارة الداخلية.

وصدر قرار احملكمة إثر نظرها يف استئناف قدمه مواطن مقدسي سحبت وزارة الداخلية اإلسرائيلية إقامته يف القدس

بعد أن انتقل للعيش يف الوالايت املتحدة ،وعند عودته عام  1989اكتشف أن مدة صالحية مكانته القانونية قد

انتهت.

وكانت احملكمة املركزية يف القدس رفضت قبل ثالث سنوات استئنافه ضد وزارة الداخلية إلعادة مكانته القانونية ،لكن
احملكمة العليا قبلت التماسه على قرار احملكمة املركزية ،وأكدت يف معرض قرارها أن الفلسطينيني املقدسيني هم سكان

أصليون تربطهم عالقة موروثة مبدينتهم.

من جهته ،اعترب قاضي احملكمة العليا عوزي فوغلمان أن" الوضع الفريد لسكان القدس الشرقية ،ابعتبارهم سكان

أصليني خالفا للمهاجرين ،عميق جدا ،حبيث إنه حىت لو انتهت صالحية اإلقامة اإلسرائيلية بعد نقل "مركز احلياة" يف
اخلارج ،فإنه ينبغي على وزير الداخلية إعطاء وزن كبري لـ"الوضع الفريد هلؤالء السكان واملواطنني الذين ولدوا يف هذه

املنطقة– وأحياان آابئهم وأولياء أمور اآلابء الذين ولدوا أيضا هنا -والذي مت احلفاظ عليه يف احلياة األسرية واجملتمع
لعدة سنوات".

بدورها ،أشارت مجعية الدفاع عن الفرد "مهوكيد" اإلسرائيلية إىل أنه يف العقود األخرية ،اتبعت وزارة الداخلية بوضوح

سياسة خاطئة ،هبدف طرد السكان الفلسطينيني من القدس بعيدا عن املدينة من أجل حتقيق أغلبية يهودية صلبة.

وأوضحت أنه كجزء من هذه السياسة ،استشهدت وزارة الداخلية يف كثري من األحيان بـ"حكم عوض لعام ،1988

الذي تقرر مبوجبه أنه قد يتم إلغاء اإلقامة اإلسرائيلية لفلسطينيني من سكان القدس الفلسطينيني يف حال نقلوا "مركز

حياهتم" إىل بلد آخر".

يشار إىل أن املكانة القانونية للفلسطينيني يف القدس حتدد أبهنم مقيمون يف "إسرائيل" وليسوا مواطنني ،ومبوجب ذلك

هناك قرار صدر عن احملكمة العليا يف السابق يقضي ابنتهاء صالحية إقامة املقدسي إذا غادر القدس ،ومل تكن املدينة

مركز حياته ملدة سبع سنوات.
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اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة
للتــربيـة والثقافـة والعـلوم

وقد سهل هذا القانون اإلسرائيلي على سلطات االحتالل سحب اإلقامات من املقدسيني ،حيث سحبت "إسرائيل"

منذ عام  1967اإلقامة من أكثر من  14ألف فلسطيين من سكان املدينة.

-انتهى-
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