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 دســــــــــــــــــــــــــــــــــالة القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 

 مستوطنون بينهم "حاخامات" يقتحمون األقصى . 

  :من القدس االحتالل يعتقل شابا  ينة القدسعمليات حفر جتري حاليا يف مد 104عيسى . 

 سالمي : االهنيارات يف حي واد احللوة يف القدس كشفت حقائق خمطط االحتالل التعاون اإل

 .لتهجري آالف املقدسيني

 إصابة شابة برصاص االحتالل على حاجز قلنداي. 

 حمكمة االحتالل: األقصى مكان مقّدس لليهود . 

 ألول من طالبات أحكام التجويدأوقاف القدس خترج الفوج ا . 

 "األثريني العرب": القدس تعاين من عمليات هتويد قسري . 

 مستوطنون جيددون اقتحام األقصى حبراسات مشددة . 
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 عمليات حفر جتري حاليا يف مدينة القدس 104عيسى: 
 

ملقدسات، عضو اجمللس قال أمني عام اهليئة اإلسالمية املسيحية لنصرة القدس وا -وفا 2017-2-27رام هللا 
الثوري حلركة فتح، حنا عيسى، إن عمليات اهلدم واحلفرايت اليت تقوم هبا سلطات االحتالل يف مدينة القدس، 

 .هتدف لتغيري الطابع العريب اإلسالمي املسيحي للمدينة املقدسة، إىل طابع يهودي

 

فر واهلدم يف املدينة املقدسة وحول وحتت وأوضح عيسى يف حديث إلذاعة موطين اليوم االثنني، أن عمليات احل
املسجد األقصى، خطة مربجمة هدفها زحزحة أساسات املسجد، وتغيري الطابع العريب اإلسالمي املسيحي للمدينة 
املقدسة وإنشاء طابع يهودي هلا، مؤكداا فشل حكومة االحتالل يف حتقيق أهدافها رغم سباقها مع الزمن حلقيق هذا 

 .اهلدف

 

يسى من حماوالت حكومة االحتالل الساعية إىل تدمري املسجد األقصى عرب حفرايهتا املتواصلة، لبناء وحذر ع
 .هيكلها املزعوم، مؤكداا عدم جناحها يف حتقيق هذا املبتغى، رغم كل حماوالت فرض سيطرهتا على املدينة املقدسة

 

القدس، لربط املستوطنات ببعضها. وقال: "هناك نفقا حتت املسجد األقصى والبلدة القدمية يف  28ونبه إىل وجود 
 5يف بلدة سلوان، و 5منها حتت املسجد األقصى وحوله، و 4عمليات حفر جتري حاليا يف مدينة القدس،  104

مرتا  20يف مواقع متفرقة، حمذراا من أن احلفرايت قد تصل يف بعض األحيان إىل عمق  8أخرى يف البلدة القدمية، و
 .يف هذه املناطق

 

 

 
 

 

 االحتالل يعتقل شاب من القدس
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من حي بيت حنينا، مشال  اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم اإلثنني، شاب -وفا 2017-2-27القدس 
 القدس احملتلة.

 

وأوضح مراسلنا أن قوات االحتالل اعتقلت الشاب رحبي إبراهيم الشريف، بعد أن دامهت منزله يف حي بيت 
 .ه إىل قسم التحقيق يف مركز "املسكوبية" غرب املدينةحنينا، وحولت

 
 

التعاون االسالمي : االهنيارات يف حي واد احللوة يف القدس كشفت حقائق خمطط االحتالل لتهجري 
 آالف املقدسيني

 

حللوة يف قال ممثل منظمة التعاون اإلسالمي السفري أمحد الرويضي، إن اإلهنيار اجلديد يف حي واد ا رام هللا:  /أمد
القدس قد كشف حقائق حفرايت سلطات االحتالل االسرائيلي وخمططاهتا أسفل املدينة املقدسة، ورأى أن هتجري 

 .آالف املواطنني املقدسيني هدف رئيس من هذه احلفرايت

 

عة آالف مواطن وطردهم من منازهلم حتت ذري 7ورأى الرويضي يف حديث إلذاعة "موطين" اليوم اإلثنني أن هتديد 
أن املنطقة آيلة للسقوط وغري صاحلة للعيش، هو هدف احلفرايت يف حي واد احللوة يف القدس، الفتاا إىل أن تلك 
السياسة هتدف إلفراغ مدينة القدس من املواطنني الفلسطينيني املقدسيني، مشرياا إىل أن أغلب املنازل مهددة 

 .شبكة أنفاق تنشئها سلطات االحتالل حتت مدينة القدسبإلهنيار نتيجة التشققات املنتشرة يف جدراهنا بسبب 

 

سبقه إهنيار سقف لغرف صفية يف مدرسة وكالة الغوث،   ولفت الرويضي أن اإلهنيار مل يكن األول يف املدينة، وإمنا
 .واهنيار يف الشارع الرئيسي بلقرب من البلدة القدمية يف سلوان

األمم املتحدة بوقف احلفرايت، الفتاا أن اليونسكو قالت أبن اإلرث  وأشار الرويضي إىل القرارات اليت اختذهتا
 . التارخيي واحلضاري مهدد بلزوال، وأن االعتداء عليه يعترب جرمية يف القانون الدويل
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أطلقت قوات االحتالل النار على شابة فلسطينية يف العشرينيات من عمرها،  -"القدس" دوت كوم  -القدس 
 العسكري، مشال القدس احملتلة، وأصابتها جبروح يف ساقها، كما أفاد شهود عيان لـ "القدس". على حاجز قلنداي

وأكد أحد الشهود أن الشابة مل تفعل شيئا يدعو إلطالق النار عليها، كما أهنا مل تكن حتمل بيدها سكيناا أو أي 
 أداة تشكل خطراا على اجلنود وحراس األمن.

رمسي، إهنا بّلغت إبصابة مواطنة جبروح يف الّساق، عقب إطالق جنود االحتالل النار وقالت وزارة الصحة يف بيان 
عليها، كما وصلت إىل جمّمع فلسطني الطّّب، إصابة طفيفة ملواطنة يف الفخذ األمين، وقد وصفت جروحها 

 بلطفيفة.

إن الشابة وصلت من ممر بدورها قالت الناطقة بلسان الشرطة اإلسرائيلية يف بيان وصل "القدس" نسخة منه 
 السيارات على حاجز قلنداي، وطالبها حراس األمن بلتوقف، إال أهنا رفضت، فتم إطالق النار عليها.

 

 حمكمة االحتالل: األقصى مكان مقّدس لليهود 
 

 

تشة قرر قاضي حمكمة الصلح اإلسرائيلية يف القدس احملتلة إدانة الفلسطينيتني سحر الن: صفا –القدس احملتلة 
وعبري فواز مبا أمساه "منع الوصول إىل األماكن املقدسة"، بذريعة أهنما قد هتفتا ووقفتا يف وجه جمموعات من 

، وكانت يف إحدى هذه اجملموعات عضو 2014املستوطنني الذين اقتحموا املسجد األقصى املبارك عام 
 الكنيست شوالميت معلم عن حزب البيت اليهودي.

 

ا حلقوق االنسان" يف بيان صحفي إن حمكمة االحتالل اعتربت أّن املسجد األقصى هو وقالت "مؤسسة قدسن
أقدس مكان لليهود، وقامت احملكمة بتأسيس قرارها على ادعاءات مقتبسة من قرارات احملاكم املختلفة ومنها 

 "املشناة التوراتية".احملكمة العليا، بإلضافة إىل مصادر دينية يهودية منها التفسريات الدينية "للرمبام" و

وأضافت أن "احملكمة استعملت املفردات الدينية اليهودية لتضفي الصبغة اليهودية على املسجد األقصى، وأخرياا 
 فقد حددت حدود قدسية املكان وفقاا للداينة اليهودية".
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قصى، دون االستناد وحذرت املؤسسة من استعمال األدوات القانونية والقضائية من أجل فرض رواية هتويدية لأل
إىل أية دعائم قانونية، كما أّن القرار بعيد كل البعد على أن يوصف أبنّه قرار قضائي ملا حيتويه من توظيف سيئ 

 للقانون وللصالحيات".

 

وأكدت أن قرار احملكمة املذكور هو تعٍد واضح على احلقوق األساسية للمسلمني وللشعوب العربية واإلسالمية، 
ا على شيء فإنّه يدل على انتهاك االحتالل االسرائيلي للحقوق الدينية واحلضارية والرتاثية وإّن دل هذ

  للفلسطينيني والعرب واملسلمني.

 

واعتربت أّن "القرار هو بطل أصله ووصفه، ألنّه خيدم األجندات السياسية الدينية املتطرفة يف اجملتمع اإلسرائيلي، 
عبري فواز احلق الشرعي والطبيعي يف حرية العبادة ويف التواجد احلر واملطلق عالوةا على أنّه لسحر النتشة و 

 بملسجد األقصى اخلاص بملسلمني".

 

وطالبت املؤسسة املؤسسات احلقوقية احمللية والدولية بلتحرك السريع والفوري من أجل التصدي ملثل هذه 
 ملواثيق واملعاهدات الدولية.القرارات اليت تنتهك احلقوق األساسية للمسلمني، وختالف ا

 

" إن قرار احملكمة يعد قراراا غري قانوين إطالقاا كونه 48من جانبه، قال احملامي يف املؤسسة رمزي كتيالت "لديلي
صفحة 13  القانونية، واعتمد على نصوص توراتية ال صلة هلا بلقانون، مبيناا أن القرار جاء يف ابتعد عن اللوائح

 لكنها مل تعتمد على أي قانون.

وأوضح أن االحتالل بختاذه قراراا يقضي أبن األقصى مكان مقدس لليهود يضرب بعرض احلائط القانون الدويل 
حتالل مل حيافظ على ذلك بل لغى لفظ األقصى واستبدهلا "جببل الذي يقضي بحلفاظ على الوضع القائم، واال

 اهليكل"، وذلك خالل مداوالته وإصداره للقرار.
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وبني أهنم يف مؤسسة قدسنا سيقدمون استئنافاا على القرار الذي عده جائراا، مؤكداا أهنم سيبذلون كل ما 
 عند اليهود.بستطاعتهم للضغط على االحتالل قانونياا لنفي قدسية األقصى 

 

من جهته، قال خطيب املسجد األقصى الشيخ عكرمة صربي إن" االحتالل حياول منذ سيطرته على املدينة اجياد 
أي أثر ملا يسميه بهليكل فأخذ حيفر أسفل األرض عله جيد ما يؤكد ادعاءه، لكنه يف كل مرة يعود خبفي حنني، 

ته مردودة عليه، وحقنا بملسجد األقصى حق إهلي ومصادق وحنن نقول أن الشمس ال تغطى بغربل فجميع قرارا
 عليه دولياا".

 

وأكد أن على الفلسطينيني تكثيف شد الرحال إىل األقصى حلمايته من التهويد، مضيفاا أن على الدول العربية 
 كرمة.واالسالمية أخذ دورها يف محايته كونه ليس للفلسطينيني وحدهم حاله حال املسجد احلرام يف مكة امل

 

 

 أوقاف القدس خترج الفوج األول من طالبات أحكام التجويد
 

أقامت مديرية التعليم الشرعي يف دائرة األوقاف اإلسالمية بلقدس احملتلة احتفاالا لتخريج :  صفا –القدس احملتلة 
، وذلك حبضور الفوج األول لطالبات طيبة النشر برواية حفص عن عاصم، واليت هي األوىل من نوعها يف الضفتني

 مدير التعليم الشرعي انجح بكريات.

وأكد مدير عام دائرة األوقاف الشيخ عزام اخلطيب يف كلمته أن هذا التخريج لكوكبة مميزة يف دورة تالوة القرآن 
الكرمي الفريدة من نوعها يف املسجد األقصى املبارك إجناز رائع يفتخر به هلذه املدينة املقدسة وللمسجد األقصى 

 ولدائرة األوقاف، وملن عملوا على هذا اإلجناز العظيم.

 

ا على الدعم املستمر من قبل دائرة  وشكر اخلطيب القائمني على الدورة من مدربت ومنظمني وخرجيات، مؤكدا
 األوقاف هلؤالء الطالبات ومجيع املشاريع القرآنية والفقهية واألحاديث النبوية يف األقصى.
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ء الطالبات داخل املسجد األقصى يشكل محاية للمسجد من املتطرفني اليهود الذين واعترب أن وجود هؤال
 يقتحمونه يومياا يف حماولة خللق واقع جديد.

 

ويف هناية احلفل، مت توزيع الشهادات على اخلرجيات، وهم أمساء عبد القادر عابدين، سهاد عوض سعيد، سناء 
 ، أمينة إبراهيم بركة، عزيزة حممد الطويل، ومرمي حسن الشعار.جنيب جباس، منوة أمحد قاسم، رميا جنيب جباس

 
 

 األثريني العرب": القدس تعاين من عمليات هتويد قسري"
 

أكد أمني عام احتاد األثريني العرب حممد الكحالوي أن القدس تعاين من عمليات هتويد قسري :  صفا –القاهرة 
 ميوغرافية.% من تركيبتها العربية والد80جتاوزت أكثر من 

 

جاء ذلك خالل مداخلته أمام احتفالية يوم الرتاث الثقايف العريب، والذي عقد يف مقر اجلامعة العربية األحد، 
مبشاركة وزير الثقافة املصري حلمي النمنم، ووزير األوقاف حممد خمتار مجعه، وممثلي وإدارات السياحة واآلاثر 

 ة بلرتاث والثقافة، وضحى جراد من مندوبية فلسطني بجلامعة.واألزهر الشريف واليونسكو واجلهات املعني

 

وشدد الكحالوي على ضرورة تضافر وتوحيد اجلهود من أجل صياغة رؤية واحدة موحدة تعتمد من أجل تفعيل 
 مشروع قرار "اليونسكو" األخري بعتبار املسجد األقصى موقعاا إسالمياا خالصاا.

 

مشروع حلماية األقصى حىت يوقفوا االعتداء اإلسرائيلي الدائم عليه، مشرياا إىل أن وقال إنه البد أن يكون للعرب 
االحتاد العام اقرتح هذا املشروع الذي يهدف إىل سد الثغرات اليت ينفذها االحتالل من أجل حتقيق أهدافه الرامية 

 إىل إقصاء األقصى.
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و" بعتبار األقصى موقعاا إسالمياا خالصاا، واستعرض حاضر ومستقبل األقصى يف ظل مشروع قرار "اليونسك
وضرورة تبين اجلامعة العربية بعتبارها قائدة العمل العريب املشرتك، رؤية شاملة حلماية الرتاث العريب بوصفها متلك 

 آليات التفعيل على املستوى اإلقليمي والدويل.

 

ابةا عنه عميد كلية أصول الدين جبامعة األزهر عبد من جانبه، أكد شيخ األزهر أمحد الطيب يف كلمته اليت ألقاها ني
 الفتاح العواري أن الرتاث العريب الثقايف ميثل ذاكرة األمة ونتاج فكرها وقمة حضارهتا.

 

وأوضح أن العناية به تؤشر إىل احرتام عقول أجيال فكرت وأبدعت وطورت وأقامت حضارة تضاف إىل حضارات 
التكامل والتآلف والتعاون فيما بني أبنائها على الرغم من اختالف ثقافاهتم أخرى يف ظل تفاعلها القائم على 

 ولغاهتم وأجناسهم ومعتقداهتم.

 

وقال إن الرتاث هو أحد أعمد أتسيس النهضة ويشكل مرجعية مؤسسة لألمم، واليت تستند إىل ماضيها قبل 
األمة ويستدل به على مدى عراقتها يف  حاضرها، وبحلفاظ عليه تعيش قوية بكياهنا فضالا عن أنه حيدد هوية

 التاريخ ومدى أتثريه فيها وأتثرها به.

 

وأضف أن هنضة األمم تقوم على ركزتني أساسيتني أوهلما النظر يف تراثها، والعمل على إحيائه وجتديده وهو ما  
 ى.حث عليه القرآن الكرمي، واثنيها اإلفادة من منابع الفكر اخلارجي لدى احلضارات األخر 

 

وطالب شيخ األزهر، بلتنقيب يف الرتاث ملعرفة خصائصه وميزاته يف خمتلف العصور واالهتمام بتجديده لتعزيز 
 اهلوية العربية والتأكيد على منظومة القيم والثوابت.
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بدورهم، أكد املشاركون ضرورة التعاون وبذل اجلهود من أجل احلفاظ على تراث األمة وحضارهتا، وذلك ملا 
اث من أمهية كبرية تتمثل يف كونه يشكل ذاكرة األمة ونتاجها الفكري وقمة حضارهتا، وأساس من أسس اهلوية للرت 

 الثقافية لألمم، بعتبار أن الرتاث أحد أعمدة أتسيس النهضة.

 
 

 مستوطنون جيددون اقتحام األقصى حبراسات مشددة
 

 

الثنني، اقتحامهم للمسجد األقصى املبارك، من بب جدد مستوطنون، اليوم ا -احلياة اجلديدة -القدس احملتلة
املغاربة، حبراسات مشددة من قوات االحتالل اخلاصة. ومتت االقتحامات عرب جمموعات صغرية ومتتالية، ضمت 
جمموعة من منظمة "نساء من أجل اهليكل"، وعدد من عناصر خمابرات االحتالل. ونفذ املستوطنون وخمابرات 

  .تفزازية يف أرجاء املسجد األقصى، تصدى هلا املصلون هبتافات التكبري االحتجاجيةاالحتالل جوالت اس
 

********************** 
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