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رس ــالة الـ ـق ـدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
• "شؤون القدس" تندد ابستمرار جرائم االحتالل حبق القدس واألقصى.
• حتويل النائب املقدسي املُبعد أمحد عطون لالعتقال اإلداري.
• حتويل النائب املقدسي املُبعد أمحد عطون لالعتقال اإلداري.
• االحتالل يعتقل شااب من القدس.

• انتشار مشبوه لقوات االحتالل حبي البستان جنوب األقصى.

• االحتالل يقضي حببس مقدسي  7أشهر وغرامة بقيمة  5آالف شيقل.
• أسري مقدسي يضرب عن الطعام فور احلكم بسجنه ملدة عام.
• املفيت يطلع رئيس ممثلية جنوب إفريقيا على ممارسات االحتالل حبق املقدسات.
• القدس :االحتالل يطلق الرصاص احلي يف مواجهات أببو ديس ويصيب شااب.
• هدم خيمة اعتصام تضامنية يف العيسوية وسط مواجهات متواصلة.
• اقتحام منزل الشهيد مشاهرة واستدعاء والدته وشقيقيه للتحقيق.
• القدس تُواصل تضامنها مع األسرى املضربني عن الطعام.

• استشهاد شاب من القدس يف عملية دهس جنوب بيت حلم.
• مؤسسة القدس الدولية تطلق ديوان "القدس جنتنا" أبمسية شعرية.
• 59صهيونياً يقتحمون ابحات األقصى.
• إخالء سبيل ٍّ
مسن مقدسي بعد احتجاز لساعات.
• منظمات "اهليكل" تشكر شرطة االحتالل لتسهيل اقتحامات األقصى.
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"شؤون القدس" تندد ابستمرار جرائم االحتالل حبق القدس واألقصى
القدس  2017-4-19وفا -نددت دائرة شؤون القدس يف منظمة التحرير الفلسطينية ،ابقتحام
عشرات العناصر من شرطة االحتالل اإلسرائيلي ومن موظفي سلطة اآلاثر االسرائيلية ،لباحات املسجد
األقصى املبارك من جهة ابب املغاربة ،والقيام جبولة استفزازية يف ابحاته الطاهرة ،يف وقت فرضت فيه
سلطات االحتالل اإلسرائيلي قيودا مشددة على أبواب املسجد األقصى ،حيث شهدت األوضاع يف
مدينة القدس واملسجد األقصى املبارك منذ اسبوع تصعيدا خطريا وغري مسبوق.
وحذرت الدائرة يف بيان صحفي اليوم األربعاء ،من خطورة ما تواجهه املدينة املقدسة واملسجد األقصى
املبارك بشكل خاص ،من أخطار جسيمة جراء تدفق مئات املستوطنني املتطرفني لباحات املسجد
واقتحامه وتدنيسه برفقة كبار القيادات اإلسرائيلية ،والقيام بشعائر تلمودية يف ابحاته الطاهرة على مدار
أكثر من اسبوع ،احتفاال بعيد الفصح العربي ،عالوة على منع املصلني املسلمني من أداء الصالة فيه،
مما يعكس هنج التطرف والعنصرية واحليلولة دون أداء حق العبادة والصالة.
وأكدت الدائرة على خطورة حتويل الصراع من صراع سياسي اىل صراع ديين ،وتصاعد اهلجمة
اإلسرائيلية الشرسة على مدينة القدس وحميطها السيما املسجد األقصى املبارك ،الفتةً اىل سوء النوااي

اإلسرائيلية املبيتة واليت هتدف إىل جتسيد خمطط التهويد واألسرة وفرض أمر واقع جديد على املدينة
املقدسة.

ونددت الدائرة ،بقيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،ابعتقال اثنني من الشباب عقب مدامهة منزليهما
يف بلدة أبو ديس شرق القدس ،وقيامها هبدم مزرعة يف قرية العيسوية ابملدينة املقدسة ،واصفةً ذلك
ابإلجرام الفعلي حبق املقدسيني لتهجريهم وإحالل املستوطنني مكاهنم.

وطالبت الدائرة يف بياهنا ،اجملتمع الدويل وجامعة الدول العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي ،ابلتحرك اجلدي
من اجل إلزام حكومة االحتالل اإلسرائيلي بوقف كافة اعتداءاهتا وانتهاكاهتا الفظة واملتكررة حبق القدس
وأهلها ومقدساهتا ،ورفع احلصار عن املسجد األقصى املبارك والسماح للمصلني املسلمني أبداء الصالة
فيه.
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حتويل النائب املقدسي املُبعد أمحد عطون لالعتقال اإلداري
القدس  2017-4-19وفا -حولت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم األربعاء ،النائب املقدسي،
أمحد عطون لالعتقال اإلداري ،ملدة أربعة أشهر قابلة للتجديد.
وكانت قوات االحتالل اعتقلت عطون من منزله يف مدينة رام هللا ،يف الثاين عشر من نيسان اجلاري،
علما أنه مبعد عن مدينة القدس ،منذ حنو سبعة أعوام.
وقضى عطون يف سجون االحتالل ما يقارب  10أعوام ،وصدر ضده االعتقال اإلداري عدة مرات
ساب ًقا.
حتويل النائب املقدسي املُبعد أمحد عطون لالعتقال اإلداري
القدس  2017-4-19وفا -حولت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم األربعاء ،النائب املقدسي،
أمحد عطون لالعتقال اإلداري ،ملدة أربعة أشهر قابلة للتجديد.
وكانت قوات االحتالل اعتقلت عطون من منزله يف مدينة رام هللا ،يف الثاين عشر من نيسان اجلاري،
علما أنه مبعد عن مدينة القدس ،منذ حنو سبعة أعوام.
وقضى عطون يف سجون االحتالل ما يقارب  10أعوام ،وصدر ضده االعتقال اإلداري عدة مرات
ساب ًقا.
االحتالل يعتقل شااب من القدس
القدس  2017-4-19وفا -اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم األربعاء ،شااب من منطقة
ابب الساهرة (أحد أبواب القدس القدمية) ،وحولته إىل مركز حتقيق واعتقال يف املدينة احملتلة.
وقال مراسلنا ،إن قوات االحتالل اعتقلت الشاب ،الذي مل تعرف معرفته بعد ،عقب تفتيشه ،والتدقيق
ببطاقته الشخصية ،علما أن دورايت راجلة اتبعة لالحتالل تنتشر يف هذه املنطقة وصوال إىل ابب
العامود ،متارس عمليات تنكيل ابلشبان ،خالل تفتيشهم.
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انتشار مشبوه لقوات االحتالل حبي البستان جنوب األقصى
القدس  2017-4-19وفا -نقل مراسلنا عن شهود عيان ،أتكيدهم انتشار عدد من آليات وجنود
االحتالل اليوم األربعاء حبي البستان ببلدة سلوان جنوب املسجد األقصى املبارك.
وأعرب السكان عن خشيتهم من محلة جديدة يشنها االحتالل يف املنطقة تشمل دهم حمال جتارية
ومنازل املواطنني ،علماً أن بلدية االحتالل كانت أصدرت قبل سنوات أوامر وإخطارات ٍّ
هدم لكافة

منازل حي البستان وعددها يزيد عن الـ 88منزال ،لصاحل إقامة مشاريع استيطانية ،وأخرى ختدم ما
يسمى "مرافق" اهليكل املزعوم.
االحتالل يقضي حببس مقدسي  7أشهر وغرامة بقيمة  5آالف شيقل

القدس  2017-4-20وفا -قضت حمكمة االحتالل اإلسرائيلي يف مدينة القدس ،اليوم اخلميس،
ابلسجن الفعلي ملدة سبعة أشهر وغرامة مالية تقدر  5000شيقل ،على األسري عدي أبو السعد ،من
خميم شعفاط.
أسري مقدسي يضرب عن الطعام فور احلكم بسجنه ملدة عام
القدس  2017-4-20وفا -دخل األسري عامر زيداين من سكان بلدة سلوان جنوب املسجد
األقصى املبارك ،اليوم اخلميس ،إضرااب مفتوحا عن الطعام ،فور صدور حكم عليه ابلسجن ملدة عام.
املفيت يطلع رئيس ممثلية جنوب إفريقيا على ممارسات االحتالل حبق املقدسات
القدس  2017-4-20وفا -أطلع املفيت العام للقدس والداير الفلسطينية – خطيب املسجد
األقصى املبارك – الشيخ حممد حسني  ،اليوم اخلميس ،رئيس بعثة جنوب إفريقيا لدى دولة فلسطني
السفري أشرف سليمان ،على األوضاع الصعبة اليت يعاين منها شعبنا نتيجة إلجراءات االحتالل
العنصرية ،وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك.
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كما أطلعه على قضية األسرى البواسل وإضراهبم املفتوح عن الطعام للمطالبة حبقوقهم املشروعة
وحتسني أوضاعهم اإلنسانية ،مثنيا على مواقف جنوب إفريقيا الداعمة للحقوق الفلسطينية وما تقدمه
من مساندة مستمرة للشعب الفلسطيين وقضيته العادلة وخاصة موقفها يف احملافل الدولية أتييداً لشعبنا،
وعمق العالقات التارخيية بني اجلانبني.

بدوره ،شدد السفري سليمان ،على تطلعه ملزيد من التعاون املشرتك وتعزيز العالقات الثنائية.
القدس :االحتالل يطلق الرصاص احلي يف مواجهات أببو ديس ويصيب شااب
ويعتقل شااب ويهدم خيمة اعتصام ويقمع مسرية تضامنية مع األسرىالقدس  2017-4-20وفا -أصيب شاب فلسطيين ،برصاص االحتالل بقدمه ،يف حني اعتقلت
عناصر من وحدة املستعربني شااب من حميط جامعة القدس ،خالل املواجهات املندلعة واملتواصلة يف بلدة
أبو ديس جنوب شرق القدس احملتلة.
وكانت مواجهات عنيفة دارت بني الشبان وقوات االحتالل ،منذ ساعات صباح اليوم اخلميس ،يف
البلدة.
ونقل مراسلنا عن شهود عيان أتكيدهم استخدام قوات االحتالل الرصاص احلي واملطاطي ،إىل جانب
عشرات القنابل الصوتية احلارقة والغازية السامة حبق الشبان يف املواجهات.
وكانت قوات االحتالل اعتقلت فجر اليوم الشاب أمحد علي نوافلة بعد دهم منزله يف أبو ديس ،علماً
أن مواجهات عنيفة شهدهتا البلدة الليلة املاضية ،أسفرت عن إصابة شاب بعيار معدين ُمغلف ابملطاط

يف فمه ،وإصابة  11آخرين حباالت اختناق خالل املواجهات (حسب اهلالل األمحر الفلسطيين).

وذكرت جلان املقاومة الشعبية يف البلدة عرب بيان هلا الليلة املاضية أن مسرية انطلقت من وسط بلدة أبو
ديس ،حيث مت نصب خيمة للتضامن مع األسرى يف معركة األمعاء اخلاوية اليت خيوضوهنا ،ولدى وصوهلا
ابلقرب من اجلدار الفاصل قرب شارع جامعة القدس ،اعرتضها جنود االحتالل ومنعوا مواصلة سريها
بقوة السالح.
ولفتت جلان املقاومة إىل أن أهايل بلديت العيزرية وأبو ديس نصبوا يف القريتني خيميت اعتصام تضامنا مع
األسرى.
هدم خيمة اعتصام تضامنية يف العيسوية وسط مواجهات متواصلة
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تتواصل املواجهات ضد قوات االحتالل يف بلدة العيسوية وسط القدس منذ ساعات عصر أمس،
وسط إصابة العشرات ابختناقات جراء إلقاء االحتالل عشرات القنابل الصوتية احلارقة والغازية
السامة.
وقال مراسلنا يف القدس ان مواجهات اندلعت عصر أمس يف البلدة عقب اقتحامها من قبل قوات
االحتالل ،واليت هدمت خيمة اعتصام نصبتها القوى الوطنية يف البلدة للتضامن مع أسرى احلرية
والكرامة الذين خيوضون معركة األمعاء اخلاوية.
ولفت مراسلنا اىل أن املواجهات استمرت يف البلدة حىت ساعة متأخرة من الليل ،وجتددت صباح اليوم
يف أكثر من حارة وحي يف العيسوية.
وأوضح مراسلنا أن قوات االحتالل اعتقلت الشاب املقدسي نور الشليب حبجة تريده شعارات حتريضية
أمس من مدخل مقر هيئة الصليب األمحر حبي الشيخ جراح وسط القدس احملتلة ،خالل مشاركته يف
اعتصام تضامين مع األسرى املضربني عن الطعام.
يذكر أن اندي األسري وجلنة أهايل األسرى املقدسيني وهيئة العمل الوطين واألهلي ،تواصل تنظيم
فعاليات تضامنية مع األسرى مبقر الصليب األمحر.
وشارك يف االعتصام العشرات من أهايل األسرى املقدسيني وأسرى حمررين وممثلني عن مؤسسات خمتلف
وانشطني ،ورفع املشاركون صورا ألبنائهم األسرى وشعارات كتب عليها "ماء وملح ..نعم آلالم اجلوع
وألف ال آلالم الركوع" ،كما رددوا شعارات وأانشيد وطنية لألسرى.
من جهته ،قال الناشط املقدسي راسم عبيدات أن الـسرى خيوضون معركة إسرتاتيجية ،ويتميز هذا
االضراب ابملشاركة الواسعة من كافة األسرى ،ووحدة وتوحد أسراان سيشكل رافعة حنو استعادة احلركة
األسرية لوحدهتا ،ووحدة مؤسساهتا وهيئاهتا القيادية وأداهتا التنظيمية الوطنية املوحدة.

اقتحام منزل الشهيد مشاهرة واستدعاء والدته وشقيقيه للتحقيق
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اقتحمت قوات االحتالل ليلة أمس منزل الشهيد صهيب مشاهرة يف حي الشيخ سعد ببلدة السواحرة
جنوب شرق مدينة القدس احملتلة.
وقال مراسلنا يف القدس نقال عن شهود عيان ان قوات االحتالل اقتحمت حي الشيخ سعد عرب البوابة
اليت تفصلها عن حي جبل املكرب ،ودامهت منزل الشهيد صهيب ونفذت فيه عمليات تفتيش استفزازية
ختللها أعمال ختريب.
وذكرت عائلة الشهيد املقدسي أن خمابرات االحتالل استدعت والدة الشهيد صهيب وشقيقه منر وعمر
للتحقيق معهما فور استشهاده.
وكان الشهيد مشاهرة ارتقى أمس عند مفرق التجمع االستيطاين "غوش عصيون" جنوب مدينة بيت
حلم ،حبجة حماولته تنفيذ عملية دهس جلنود من قوات االحتالل.
القدس تُواصل تضامنها مع األسرى املضربني عن الطعام
واصلت املؤسسات واملؤسسات املقدسية ،اليوم األربعاء ،تضامنها مع األسرى املضربني عن الطعام يف
سجون االحتالل لليوم الثالث على التوايل ،بفعاليات مبقر الصليب األمحر ابلقدس احملتلة  ،ويف العديد
من بلدات وأحياء املدينة املقدسة.
ومحل املشاركون ،مبقر الصليب األمحر ،الفتات مناهضة لالعتقال ومطالبة بتحقيق مطالب األسرى
ابإلضافة إىل صور لألسرى املقدسيني.
كما تواصلت الفعاليات التضامنية يف خيام االعتصام املختلفة مبعظم أحناء املدينة املقدسة.
استشهاد شاب من القدس يف عملية دهس جنوب بيت حلم
استشهد اليوم األربعاء ،الشاب صهيب موسى مشهور مشاهرة ( 21عاماً) من حي الشيخ سعد ببلدة

السواحرة جنوب شرق القدس احملتلة ،برصاص االحتالل بزعم تنفيذه عملية دهس يف مفرتق "غوش
عتصيون" جنوب بيت حلم ،أدت إلصابة مستوطن.

من جانبه ،أوضح مدير اإلسعاف والطوارئ يف اهلالل األمحر الفلسطيين حممد عوض أن قوات االحتالل
أطلقت النار على سيارة فلسطينية ما أدى إىل استشهاد الشاب مشاهرة.
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وأفادت مصادر إعالمية عربية أن شاابً فلسطينياً نفذ عملية دهس على املفرتق ،أثناء جتمع جمموعة

من املستوطنينلركوب حافلة ،ما أدى إىل إصابة أحدهم جبراح .وأضافت املصادر أنه مت "حتييد" منفذ
العملية.
ويف وقت سابق ،أشارت وسائل إعالم عربية أن الشاب نقل إىل مشفى "شعاريه تصيدق" ابلقدس
احملتلة ،ووصفت حالته ابحلرجة.
وبعد العملية ،شددت قوات االحتالل من إجراءاهتا على مداخل مدينة بيت حلم ،وأغلقت مدخل بلدة
بيت فجار الغريب ،وأقامت حاجزاً طياراً عليه.

اىل ذلك ،بدأ أهايل السواحرة ابلتجمع يف بيت الشهيد للتضامن مع عائلته.
مؤسسة القدس الدولية تطلق ديوان "القدس جنتنا" أبمسية شعرية

ضمن فعاليات معرض طرابلس الدويل للكتاب نظمت مؤسسة القدس الدولية وهيئة نصرة األقصى يف
لبنان ،لقاء أدبيَّا ثقافيًّا شارك فيه خنبة من الشعراء إلطالق ديوان" :القدس جنتنا" – لألطفال ،الذي
شارك بنظمه العديد من الشعراء املتخصصني أبدب األطفال من دول عربية عدة ،حضر منهم الشاعرة
أمساء قالوون والشاعرة أحالم احلنفي والشاعر فريد مساملة.
وأكد األستاذ أمين مسعود ،انئب املدير العام ملؤسسة القدس الدولية ،عن القيمة احلضارية ملدينة
القدس وضرورة تثبيت هذه القيمة ،واستعادة الوعي اجلماهريي العام جتاه هذه القضية العادلة واملباركة،
وأوجز للحضور الواقع الذي تعيشه مدينة القدس ،مؤك ًدا أمهية هذه األنشطة الثقافية يف إظهار واقع
املدينة ومعاانهتا ومجالياهتا أبقالم أدابء وشعراء.

وحتدثت الدكتور فريد مساملة – عن أمهية أدب األطفال ،وأوجز املسرية اليت رافقت إجناز ديوان
"القدس جنتنا" ،وبني أمهية أن يكون بني يدي أبنائنا ومربينا مثل هذا املنجز املبتكر ،الذي يغطي مجيع
الفئات العمرية والدراسية من سن الرابعة وحىت الرابعة عشرة ،بقصائد يف حب القدس واألقصى ،تالئم
أعمارهم وترقى بذوقهم..
مث كانت أمسية شعرية ،للشعراء أمساء قالوون ،أحالم احلنفي وفريد مساملة ،الذين ألقوا قصائد تنبض
ابحلماسة للقدس وملسجدها ويف نصرة أهلها ومرابطيها ،ويف مجاليات هذه املدينة العريقة ،وقد عكست
القصائد أصداء طيبة ومحاسية لدى اجلهور..
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ويف ختام األمسية مت تكرمي الشعراء املشاركني ،ودعوة احلضور إىل توقيع الديوان ،وقد وقع الشعراء
الثالثة جمتمعني للحضور ديوان "القدس جنتنا" يف جو من البهجة واأللفة.
59صهيونياً يقتحمون ابحات األقصى
واصلت اجملموعات االستيطانية اليوم األربعاء ،اقتحاماهتا لباحات املسجد األقصى املبارك مبدينة القدس
احملتلة ،حتت محاية وحراسة أمنية مشددة من قبل شرطة االحتالل.
نقال عن مصادر مقدسية ،إن  59صهيونياً اقتحموا ابحات األقصى خالل
وقال مراسل "قدس برس"ً ،
الفرتتني (الصباحية واملسائية) اليوم ،من جهبة "ابب املغاربة" حىت خروجهم من "ابب السلسلة".

وأفاد أبن  39مستوطنًا اقتحموا ابحات األقصى ابلفرتة الصباحية (متتد من  9:00 - 5:30بتوقيت

غرينتش) ،ابإلضافة إىل  20مستوطنًا نفذوا اقتحامات خالل الفرتة املسائية (لساعة واحد بعد الظهر).
يشار اىل أن  1200مستوطن اقتحموا ابحات املسجد األقصى خالل "عيد الفصح" اليهودي والذي
بدأ يف الـ  11من نيسان /أبريل وانتهى أول أمس اإلثنني.
ومن اجلدير ابلذكر أن األراضي الفلسطينية احملتلة ،تشهد منذ األول من تشرين أول /أكتوبر من العام
 ،2015مواجهات بني شبان فلسطينيني وقوات االحتالل عُرفت ابسم" انتفاضة القدس" ،على خلفية

مواصلة اقتحامات املستوطنني للمسجد األقصى.

إخالء سبيل ٍّ
مسن مقدسي بعد احتجاز لساعات
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أخلت خمابرات االحتالل يف بلدة اللد مساء أمس ،سبيل املسن املقدسي صاحل ديب الفاخوي (64
عاما) ،بعد احتجاز وحتقيق استمر منذ ساعات الفجر وحىت ما بعد العصر.
ً

وأفاد جنله رامي أبن عناصر خمابرات االحتالل اقتحمت املنزل الكائن يف حي ابب حطة يف البلدة

القدمية فجر أمس ،واعتقلت والده دون معرفة السبب.
وأضاف أن والده احتجز منذ ساعات الفجر حىت بعد العصر يف مركز شرطة اللد ،وأخلت سبيله بشرط
عودته اليوم الستكمال التحقيق.
يذكر أن املسن الفاخوري "أبو وائل" مصاب بعدة أمراض مزمنة منها السكري والضغط ،ويعاين من
مشاكل يف القلب والظهر ،وأصيب جبلطات يف الدماغ والقلب.
منظمات "اهليكل" تشكر شرطة االحتالل لتسهيل اقتحامات األقصى
شكرت ما يسمى مبنظمات "جبل اهليكل" اليوم األربعاء ،شرطة االحتالل اإلسرائيلي يف القدس احملتلة
لتعاوهنا ومساحها ملئات املستوطنني ابقتحام املسجد األقصى.
وأشارت املنظمات ،إىل ارتفاع حاد يف إعداد املقتحمني لألقصى مقارنة ابلسنوات السابق ،مبينة أنه
زادت بنسبة  %35قياساً ابلسنة املاضية.

ويشكل الشكر تطور خطري ،نظراً ألن تلك املنظمات كانت توجه انتقادات دائمة لشرطة االحتالل

وللمرة األوىل توجه الشكر هلا على تعاوهنا يف تسهيل اقتحام املستوطنني للمسجد.

-انتهى-
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