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رس ــالة الـ ـق ـدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
• توتر يف األقصى واالحتالل يعتقل حارسني منعا سرقة حجارة منه.
• عودة تطالب اجمللس االقتصادي التحضريي للقمة العربية بدعم القدس.
• اهلباش والعثيمني يتفقان على إقامة أسابيع ثقافية خاصة ابلقدس.
• عشرات املستوطنني يقتحمون األقصى حبراسات مشددة.
• التوتر يتصاعد يف األقصى وسط حماولة جديدة القتحام "املرواين".
• انئب ترامب :ندرس جبدية قضية نقل السفارة إىل القدس.
•  3أسرى من القدس يدخلون عامهم اخلامس بسجون االحتالل.
• متديد اعتقال مخسة شبان مقدسيني اعتقلوا من األقصى.
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توتر يف األقصى واالحتالل يعتقل حارسني منعا سرقة حجارة منه
القدس  2017-3-27وفا -تسود املسجد األقصى املبارك ،يف هذه األثناء ،أجواء شديدة التوتر،
عقب منع حراس املسجد املبارك لـ"عامل" آاثر يهودي من سرقة أحد حجارة املسجد األقصى القدمي.
وقال مراسلنا إن قوات االحتالل انتشرت يف املكان وسط جتمهر املُصلني ،واعتقلت حارسي املسجد:

سلمان أبو ميالة ،ولؤي أبو السعد واقتادهتما إىل أحد مراكز التوقيف والتحقيق يف البلدة القدمية
ابلقدس احملتلة.

ولفت مراسلنا إىل أن مدير املسجد األقصى الشيخ عمر الكسواين حاول منع االحتالل اعتقال حراس
وتعرض للدفع من عناصر الوحدات اخلاصة ،يف الوقت الذي ما زالت فيه حناجر املصلني
املسجد ّ

تصدح هبتافات التكبري االحتجاجية.

وكانت جمموعات من عصاابت املستوطنني جددت اقتحامها اليوم للمسجد األقصى من ابب املغاربة
حبراسة مشددة من قوات االحتالل اخلاصة ،ولليوم الثاين على التوايل يؤدي عدد من املستوطنني
املعروفني ابسم "احلريدمي" طقوسا وشعائر تلمودية يف املسجد املبارك بلباسهم التلمودي األسود
التقليدي وحبماية وحراسة مشددة.
عودة تطالب اجمللس االقتصادي التحضريي للقمة العربية بدعم القدس
عمان  -2017-3-26طالبت وزيرة االقتصاد الوطين عبري عودة ،اليوم األحد ،اجمللس االقتصادي
واالجتماعي التحضريي للقمة العربية تنفيذ مشاريع القرارات اخلاصة ابلقدس وتوفري الدعم املايل الالزم
هلا.
جاء ذلك خالل مشاركتها يف اجتماعات اجمللس التابع جلامعة الدول العربية على املستوى الوزاري
برائسة وزير التجارة والصناعة والتموين األردين يعرب القضاة ،خل ًفا ملوريتانيا اليت ترأست اجمللس خالل

أعمال القمة الـ ،27وحبضور األمني العام للجامعة العربية أمحد أبو الغيط ،للتحضري للنظر واإلعداد يف
امللفات ومشاريع القرارات اليت سيتم رفعها للقادة العرب خالل قمتهم الـ 28اليت ستعقد يوم األربعاء

املقبل.
وأكدت الوزيرة على ضرورة تعزيز اجلهود من أجل حشد الدعم الدويل من خالل التوجه إىل األمم
املتحدة وكافة املؤسسات الدولية ودول العامل لتتحمل مسؤوليتها لتوفري الدعم واحلماية للوجود
الفلسطيين يف القدس.
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وقالت :إن املدينة املقدسة أمانة يف أعناقكم وما الشعب الفلسطيين إال رأس احلربة وأنتم جسمها،
واستمرار هذه اهلجمة الشرسة بنفس الوترية احلالية سيؤدي ال مسح هللا إىل وضع ال جند ما نتفاوض عليه
يف املستقبل.
وأضافت عودة أن احد أهم املعارك الشرسة اليت ختوضها دولة فلسطني ،أال وهي معركة السيطرة على
القدس واحملافظة على عروبتها ودعم أهلها أمام اهلجمة الشرسة اليت تتعرض هلا.
وقالت" :إننا يف دولة فلسطني نعول كثرياً على عمقنا العريب الذي نعتربه حبق احلصن املنيع الذي نستمد
منه قوتنا يف معركتنا حنو التحرير واالستقالل والدولة املستقلة ،ويف هذا اإلطار ،فإننا ال نؤول جهداً
على مجيع األصعدة للتكامل مع هذا العمق العريب الطبيعي ،من مجيع النواحي السياسية واالقتصادية

واالجتماعية".
واعتربت الوزيرة ان اجلهود الفلسطينية لوحدها ال ميكن أن أتيت بثمارها املرجوة إال إذا تكاملت مع جهد
عريب يدعمها ويساندها لتتمكن من مواجهة التحدايت اإلسرائيلية يف وجه الضغوطات السياسية
واالقتصادية اليت نتعرض له.
اهلباش والعثيمني يتفقان على إقامة أسابيع ثقافية خاصة ابلقدس
جدة  2017-3-26وفا -التقى قاضي قضاة فلسطني ،مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعالقات
اإلسالمية حممود اهلباش ،أمني عام منظمة التعاون اإلسالمي يوسف بن أمحد العثيمني ،مبقر املنظمة يف
مدينة جدة ابململكة العربية السعودية ،وحبثا آخر مستجدات األوضاع على الساحة الفلسطينية ،ويف
مدينة القدس على وجه اخلصوص.
وقال اهلباش إنه مت االتفاق على تشكيل جلنة مشرتكة من اجلانبني للتحضري إلقامة أسابيع ثقافية خاصة
مبدينة القدس ،يف كافة أرجاء الدول اإلسالمية املنضوية حتت إطار منظمة التعاون اإلسالمي ،حىت تكون
القدس على مائدة كل بيت من بيوت املسلمني ويف حياهتم اليومية ،ابإلضافة إىل استمرار التعاون
والتشاور فيما جيب القيام به لدعم صمود املقدسيني خصوصا ،والشعب الفلسطيين بشكل عام.
وأضاف أن األخطار اليت حتدق مبدينة القدس واملسجد األقصى املبارك ،تستوجب على اجلميع النهوض
ابلعمل املشرتك وزايدة االهتمام أبوضاع املقدسيني ودعم ثباهتم يف أرضهم ومدينتهم يف مواجهة اهلجمة
الشرسة اليت تشنها حكومة االحتالل بكافة أجهزهتا السياسية واألمنية ،اليت تعمل على هتويد املدينة
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املقدسة وإفراغها من سكاهنا ،مشريا إىل أن هذه احلالة جيب أن تستنفر كافة الدول اإلسالمية بكل
طاقاهتا وإمكاانهتا حلماية القدس واملقدسيني ودعمهم.
وقال اهلباش إن قيادة منظمة التعاون اإلسالمي تعترب قضية القدس وفلسطني هي القضية املركزية األوىل
لكل املسلمني يف العامل ،وجيب على اجلميع أن يتجندوا حلماية أقصاهم والدفاع عن مدينتهم ومحايتها
من األخطار احملدقة هبا وأبهلها.
من جانبه ،رحب العثيمني بقاضي قضاة فلسطني ،مؤكدا أن منظمة التعاون اإلسالمي تضع كافة
إمكاانهتا يف خدمة مدينة القدس ومقدساهتا ،داعيا اجلميع لزايدة الدعم للقضية الفلسطينية ومدينة
القدس على وجه اخلصوص.
وأثىن العثيمني على فكرة إقامة أسابيع ثقافية خاصة مبدينة القدس يف كافة أرجاء الدول اإلسالمية ،ملا
هلا من زايدة الوعي ابملدينة املقدسة ومعاانة أهلها ،والرتكيز على االنتهاكات اليومية اليت متارسها دولة
االحتالل حبق القدس واملسجد األقصى ،داعيا يف ذات الوقت إىل زايدة دعم الدول اإلسالمية للقدس،
على اعتبار أهنا قضية املسلمني مجيعا وال ختص الفلسطينيني وحدهم.
عشرات املستوطنني يقتحمون األقصى حبراسات مشددة
القدس  2017-3-26وفا -اقتحم عشرات املستوطنني ،املسجد األقصى املبارك ،يف الفرتة
الصباحية من اليوم األحد ،حبراسة مشددة ومعززة من قوات االحتالل اإلسرائيلي اخلاصة.
وجتول حنو  53مستوطنا يف أرجاء املسجد بصورة استفزازية ،تصدى هلم مصلون هبتافات التكبري
االحتجاجية.
يف السياق ،احتجزت قوات االحتالل بطاقات عدد كبري من املصلني من فئة الشبان ،على أبواب
املسجد الرئيسية اخلارجية ،خالل دخوهلم ألداء الصالة.

التوتر يتصاعد يف األقصى وسط حماولة جديدة القتحام "املرواين"
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تصاعدت حدة التوتر ،يف هذه األثناء ،مع حماولة اعتقال حارس اثلث من املسجد األقصى ،ووسط
حماولة جديدة القتحام "عامل" آاثر يهودي للمصلى املرواين يف األقصى برفقة أحد كبار ضباط شرطة
االحتالل وحبراسات عسكرية مشددة.
وقال مراسلنا يف القدس إنه مت توقيف حارس املسجد األقصى عاهد جودة ،يف الوقت الذي منع فيه
حراس املسجد اقتحام" عامل" آاثر يهودي من جديد املُصلى املرواين يف املسجد األقصى برفقة أحد

ضباط االحتالل.

وكانت قوات االحتالل اعتقلت يف وقت سابق من اليوم االثنني ،حارسي املسجد األقصى سلمان أبو
ميالة ،ولؤي أبو السعد واقتادهتما إىل أحد مراكز التوقيف والتحقيق يف البلدة القدية ابلقدس احملتلة.
انئب ترامب :ندرس جبدية قضية نقل السفارة إىل القدس
جدد مايك بنس انئب الرئيس األمريكي احلديث بشأن احتمال نقل السفارة األمريكية يف "إسرائيل" إىل
القدس احملتلة من تل أبيب ،وقال إن الرئيس دوانلد ترمب يدرس األمر جبدية.
وحتدث فريق ترمب مرارا إابن محلة انتخاابت الرائسة يف  2016عن نقل السفارة إىل القدس .لكن
حبث املسألة املثرية للخالفات أتجل فيما يبدو منذ أن توىل ترمب السلطة.
وقال بنس يف كلمة أمام جلنة الشؤون العامة األمريكية اإلسرائيلية (أيباك) ،وهي مجاعة ضغط أمريكية
قوية موالية لـ"إسرائيل" ،يوم األحد "بعد عقود من احلديث عنه فقط ..يدرس رئيس الوالايت املتحدة
جبدية مسألة نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس".
ووعد ترمب مر ًارا بنقل سفارة أمريكا إىل مدينة القدس احملتلة حال توليه منصبه كرئيس للوالايت املتحدة
األمريكية ،والذي تسلمه بيانري املاضي.

مؤخرا وحبث نقل السفارة إىل القدس ،كما تفقد مواقع مقرتحة لنقلها.
وكان فريق أمريكي زار "إسرائيل" ً
 3أسرى من القدس يدخلون عامهم اخلامس بسجون االحتالل
دخل األسرى من مدينة القدس :نور شحادة محدان ،وعماد عدانن شاعر ،وأجمد عدانن الرازم ،اليوم
عامهم اخلامس بسجون االحتالل.
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وكانت حمكمة االحتالل أدانت املقدسيني الثالثة بتشكيل خلية عسكرية والتخطيط خلطف جندي،
وحكمت عليهم أحكاماً ترتاوح ما بني  ١٠اىل  ١٢٢عاماً.
متديد اعتقال مخسة شبان مقدسيني اعتقلوا من األقصى
مددت حمكمة االحتالل الصهيوين يف القدس ،اليوم األحد ،اعتقال مخسة شبان من مدينة القدس اىل
يوم غد االثنني ،كانت اعتقلتهم قوات االحتالل عقب انتهاء صالة اجلمعة من املسجد األقصى املبارك.
ومشل التمديد الشبان :حممد الشليب ،وحممد أبو شوشة ،وامري البلبيسي ،ومحزة ملحس ،وعبد الرحيم
بربر.

-انتهى-
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