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رس ــالة الـ ـق ـدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
• اخلارجية تدعو ألوسع حترك إقليمي ودويل لوقف عمليات هتويد القدس.
• أبو ردينة :االحتفال بضم القدس خمالفة لقرار جملس األمن األخري وميس أبسس
عملية السالم.
• صيدم واحلسيين حيذران من أسرلة التعليم يف القدس ويناقشان برانمج محايته.
• عشرات املستوطنني يقتحمون املسجد األقصى حبراسة قوات االحتالل.
• االحتالل يعتقل مقدسيًّا وحيتجز مسحراتيَّـ نني يف القدس القدمية.
• "هيومن رايتس" 90 :ألف منزل ابلقدس مهددة ابهلدم حبجة عدم الرتخيص.
• االحتالل يصادق على مشروع مثري للجدل لبناء "تلفريك" يف القدس.
• ُمصلون يلقون القبض على ضابط صهيوين تسلل بني املصلني يف اجلامع القبلي
ابألقصى.
• 131مستوطناً بينهم  40مرشداً يقتحمون األقصى حبراسات مشددة.
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اخلارجية تدعو ألوسع حترك إقليمي ودويل لوقف عمليات هتويد القدس
رام هللا  2017-5-30وفا -طالبت وزارة اخلارجية اجملتمع الدويل ،واجملالس ،واملنظمات األممية كافة،
بسرعة التحرك لوقف العدوان اإلسرائيلي املتواصل ضد القدس احملتلة ،ودعت إىل أوسع حترك إقليمي
ودويل؛ إلجبار سلطات االحتالل على الرتاجع عن خمططاهتا التهويدية للقدس ،وملناطق واسعة من
الضفة الغربية احملتلة.
وأدانت الوزارة يف بيان صحفي ،اليوم الثالاثء ،املخططات واإلجراءات التهويدية اليت تستهدف القدس
الشرقية احملتلة وحميطها ،خاصة املخطط الذي حيمل اسم ( القدس  ،) 2050مؤكدة أن القدس الشرقية
احملتلة هي جزءا ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية احملتلة ،وستبقى عصيةً على الضم والتهويد ،كما تؤكد
أن متادي احلكومة اإلسرائيلية برائسة بنيامني نتنياهو يف متردها على القانون الدويل وقرارات الشرعية

الدولية واالتفاقيات املوقعة ،يهدد بشكل واضح أسس ومرتكزات عملية السالم يف املنطقة ،ويقوض
على األرض فرص حتقيق حل الدولتني ،وفرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
وأكدت أن الصمت الدويل على انتهاكات االحتالل ،وجرائمه ،واالكتفاء ببياانت اإلدانة لتلك اجلرائم،
"غطاء لسلطات االحتالل للتمادي يف حسم قضااي الوضع النهائي التفاوضية من جانب واحد ،ما
يعترب
ً
سيؤدي يف حال استمراره إىل إغالق أبواب السالم ،وإفشال اجلهود الدولية واألمريكية اهلادفة إلطالق

مفاوضات حقيقية وجادة بني الطرفني الفلسطيين واإلسرائيلي".
وأشارت الوزارة إىل أن سلطات االحتالل صعدت يف اآلونة األخرية من حرهبا التهويدية الشاملة على
القدس الشرقية احملتلة وحميطها ،وابلذات على الوجود الفلسطيين فيها ،وتوظف احلكومة اإلسرائيلية
إمكانياهتا ،وتستخدم أذرعها وأجهزهتا املختلفة يف هذه احلرب ،اليت هتدف ابألساس إىل تكريس ضم
القدس احملتلة ،وهتويدها ،وفرض القانون اإلسرائيلي عليها.
وتطرقت إىل حترك أعضاء كنيست ابألمس من اليمني ،واليمني املتطرف احلاكم ،لطرح مشروع قانون
جديد حيمل اسم (القدس الكربى) وفقاً لإلعالم العربي ،والذي يهدف ابألساس إىل ضم مستوطنات
إسرائيلية يف الضفة الغربية احملتلة ومناطق شرقي القدس احملتلة إلسرائيل ،كما أعلن وزير "محاية البيئة

والقدس" اإلسرائيلي "زئيف إلكني " ،يف جلسة جلنة الداخلية التابعة للكنيست ،أن اخلطة احلكومية
لتحسني النظافة وجودة البيئة يف القدس احملتلة لن تشمل األحياء اليت تقع خارج جدار الفصل
العنصري ،وابلذات خميم شعفاط لالجئني الفلسطينيني ،وقرية كفر عقب ،علماً أبهنا تعاين من أوضاع
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صحية مرتدية جداً ،ويعيش فيها أكثر من  140ألف فلسطيين ،وذلك يف إعرتاف إسرائيلي رمسي

ابلتمييز العنصري والظلم التارخيي الذي ميارسه اإلحتالل ضد شعبنا يف القدس احملتلة ،والذي يندرج يف
إطاره حماولة طرد وإبعاد غالبية املواطنني املقدسيني من القدس.
واتبعت :هذا ابإلضافة إىل تصعيد إحتاليل شامل يف العدوان على البلدة القدمية يف القدس وحميطها ،مبا
يشمل إغتصاب وسرقة أراضي املواطنني الفلسطينيني وحرماهنم من البناء عليها ،ورفض منحهم
الرتاخيص الالزمة لبناء املنازل ألبناءهم ،وهو ما أظهره تقرير منظمة " هيومن راتس ووتش " ،الذي أكد

أن أكثر من  90ألف فلسطيين شرق القدس احملتلة يسكنون منازل دون تراخيص ،ويتهددها اهلدم.
أبو ردينة :االحتفال بضم القدس خمالفة لقرار جملس األمن األخري وميس أبسس عملية السالم
رام هللا  2017-5-29وفا -ردا على اإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية مبا يف ذلك االحتفال بضم
القدس ،قال الناطق الرمسي ابسم الرائسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ،إن هذه اإلجراءات تشكل خمالفة
خطرية لقرار جملس األمن الدويل رقم  ،2334والذي يعترب أن الضفة الغربية والقدس الشرقية أراض
حمتلة عام  ،1967ابإلضافة إىل أتكيده على عدم شرعية االستيطان.
وأضاف ،أن هذه اإلجراءات التعسفية ،ستضر ابجلهود املبذولة إلعادة احلياة للمسرية السلمية،
وستؤدي إىل مزيد من التوتر واالحتقان.
واتبع ابو ردينة قائال ،إن لقاءات الرئيس عباس وترامب يف واشنطن وبيت حلم مثلت فرصة للوصول اىل
حل عادل وشامل ،ولكن هذه التصرفات ستؤدي إىل أوضاع خطرية وستمس أبسس عملية السالم.
وقال الناطق الرمسي" ،نطالب اإلدارة االمريكية بعدم السماح إلسرائيل ابلتمادي يف هذه اخلطوات
اخلطرية".

صيدم واحلسيين حيذران من أسرلة التعليم يف القدس ويناقشان برانمج محايته
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رام هللا  2017-5-29وفا -حذر وزيرا الرتبية والتعليم العايل د .صربي صيدم ،وشؤون القدس عدانن
احلسيين ،من سياسات األسرلة والتهويد اليت متارسها إسرائيل حبق التعليم يف مدينة القدس احملتلة،
مؤكدين على رفضهما املطلق لكافة احملاوالت اليت تستهدف التعليم ومؤسساته فيها.
جاء ذلك خالل ٍ
لقاء مجعهما ،اليوم االثنني ،يف مقر الوزارة ،حبضور وكيل وزارة الرتبية بصري صاحل،
والوكيل املساعد للشؤون املالية واإلدارية واألبنية واللوازم فواز جماهد ،والوكيل املساعد لشؤون التعليم
العايل أنور زكراي ،ومدير عام وحدة القدس دميا السمان ،ومدير تربية القدس مسري جربيل.
واستهجن صيدم واحلسيين كل السياسات اليت يفرضها االحتالل اإلسرائيلي على املدارس يف املدينة
املقدسة واليت تتمثل بفرض األرنوان وغريها من الضرائب اليت أتيت يف إطار الضغط على املقدسيني
لتهجريهم وكسر إرادهتم والنيل من عزميتهم يف البقاء والصمود على أرضهم.
ودعا احلسيين وصيدم إىل حشد كل اجلهود واإلمكاانت من أجل إفشال خمططات إسرائيل العنصرية
ومحاية القطاع التعليمي واحلفاظ على اهلوية الوطنية اجلمعية ودحض كل افرتاءات االحتالل وحججه
الواهية وحماوالته البائسة اليت حتاول جتميل وجهه القبيح ،خاصة يف ظل احلديث عن خطط َّ
تدعي تطوير
التعليم.
وأكد الوزيران يف هناية اللقاء ،على االلتزام يف توفري املزيد من التسهيالت للمدارس يف القدس دعماً
لصمودها ابإلضافة إىل تنفيذ برانمج محاية التعليم يف القدس املقر من قبل جملس الوزراء.
عشرات املستوطنني يقتحمون املسجد األقصى حبراسة قوات االحتالل
جددت عصاابت املستوطنني اليهودية ،اليوم الثالاثء ،اقتحاماهتا االستفزازية للمسجد األقصى املبارك
حبراسات مشددة من قوات االحتالل اخلاصة.
وأفاد مراسلنا يف القدس احملتلة أبن أكثر من  140مستوطنا اقتحموا األقصى حىت كتابة اخلرب يف الفرتة
الصباحية ،ويتوقع أن يزيد عددهم ،الفتا اىل أن هذه االقتحامات حتمل طابعا استفزازاي ملشاعر
املسلمني ،خاصة املصلني منهم يف املسجد االقصى خالل شهر رمضان الفضيل.
وجتري االقتحامات من ابب املغاربة عرب جمموعات متتالية تنفذ جوالت مشبوهة يف أرجاء املسجد وسط
تواجد كبري للمصلني وهتافات التكبري االحتجاجية اليت تصدح هبا حناجرهم ضد االقتحامات واجلوالت
االستفزازية.
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وكان عشرات آالف املصلني أدوا صلوات العشاء والرتاويح والفجر برحاب املسجد األقصى ،يف
الوقت الذي أده فيه عدد من املبعدين عن األقصى الصلوات على أبوااب املسجد اخلارجية.
االحتالل يعتقل مقدسيًّا وحيتجز مسحراتيَّـ نني يف القدس القدمية
اعتقلت قوات االحتالل الليلة املاضية الشاب لؤي الرجيب من بلدة سلوان جنوب املسجد
األقصى واقتادته اىل مركز حتقيق وتوقيف يف القدس احملتلة.
من جهة أخرى ،احتجزت قوات االحتالل فجر اليوم مسحرايت حارة الواد هباء جنيب ،ومسحرايت حارة
ابب حطة أمحد البيومي يف البلدة القدمية ابلقدس احملتلة.
"هيومن رايتس" 90 :ألف منزل ابلقدس مهددة ابهلدم حبجة عدم الرتخيص
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" املعنية حبقوق اإلنسان ،يف تقرير أصدرته حول هدم منازل
الفلسطينيني يف القدس احملتلة ،إن  ٩٠٠ألف فلسطيين يف شرقي القدس يسكنون يف منازل بدون
تصريح.
وأوضحت يف تقريرها أن االحتالل يرفض منحهم تصاريح للبناء ،ومل ُخيصص هلم سوى  %12من

مساحة األرض لبناء املساكن الفلسطينية ،غري أن املنطقة أصبحت مكتظة ،يف املقابل خصصت %35

من أراضي شرقي القدس لبناء مستوطنات يهودية.
وأشار التقرير إىل أن واثئق خمططات بلدية االحتالل تسعى إىل أن يكون الفلسطينيون أقلية يف املدينة.
وأضافت يف تقريرها أن املواطن "أشرف فواقة" والذي كان يف فحص طيب البنته آية ،واليت تبلغ من
العمر شهرا واحدا ،تلقى اتصاال هاتفيا يبلغه أبن قوات االحتالل هتدم منزله الذي بناه قبل ست
سنوات على أرض عائلته يف حي صور ابهر.
من جانبها ،أوضحت املنظمة أنه مبقتضى قانون االحتالل العنصري ،يتعني على أشرف وكل من يهدم
منزله من قبل آليات االحتالل ،أن يدفع غرامة وتغطية تكلفة هدم منزله ،وعلى حد قول أشرف ،يقدر
أن يكون املبلغ يف حدود  150,000شاقل ،أي مبا يعادل  42ألف دوالر.
وذكر التقرير الصادر عن املنظمة أن عمليات اهلدم أدت إىل تشريد  254فلسطينيا نصفهم
من األطفال تقريباً ،ووفق التقرير فإن قوات االحتالل هدمت ٍ 99
مبان خالل العام املاضي ،وما زالت
تستمر يف عمليات اهلدم خالل العام اجلاري.
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ويبني املركز أن القانون الدويل حيظر على االحتالل ،املنطبق على القدس تدمري املمتلكات إال ألسباب
الضرورة العسكرية ،لكن االحتالل ينتهك هذا احلظر على مدى احتالله لألراضي الفلسطينية ومبا فيها
القدس ،دون حماسبة ،فقط العائالت الفلسطينية هي اليت تدفع الثمن.
االحتالل يصادق على مشروع مثري للجدل لبناء "تلفريك" يف القدس
صادقت حكومة االحتالل ،على بناء "تلفريك" (قطار معلق) يربط الشطر الغريب من مدينة القدس
ابلبلدة القدمية يف الشطر الشرقي من املدينة احملتلة ،وهو مشروع من املرجح أن يثري غضب الفلسطينيني
واجملتمع الدويل.
وقال وزير السياحة حبكومة االحتالل ،ايريف ليفني ،يف بيان ،إن "هذا املشروع من شأنه تسهيل وصول
السياح والزوار إىل حائط "املبكى" (حائط الرباق وهو اجلدار الغريب للمسجد األقصى).
وأقرت حكومة االحتالل املرحلة األوىل من املشروع اليت من املتوقع أن تبلغ كلفتها  200مليون شاقل
( 50مليون يورو).
من جهته ،قال رئيس وزراء االحتالل بنيامني نتانياهو" :سنبين التلفريك للربط بني حمطة القطار القدمية
وابب املغاربة (املدخل األقرب إىل حائط الرباق)".
وميكن للتلفريك البالغ طول كابالته  1,4كلم نقل  3000شخص يف الساعة يف االجتاهني بسرعة 21
كلم يف الساعة ،حسب تقديرات وزارة السياحة الصهيونية ،ومن املتوقع بدء التشغيل عام .2021
وكانت الشركة الفرنسية العمالقة "سويز انفريومنان" قررت عام  2015عدم التقدم للمشاركة يف بناء
التلفريك جتنبا إلاثرة جدل سياسي.
ُمصلون يلقون القبض على ضابط صهيوين تسلل بني املصلني يف اجلامع القبلي ابألقصى
ألقى مصلون وحراس املسجد األقصى ،اليوم االثنني ،القبض على مستوطن يهودي ،تبني أنه عقيد
جبيش االحتالل ،متكن من التسلّل بني املُصلني ابجلامع القبلي يف املسجد األقصى املبارك.

ومت اخراج الضابط الصهيوين وتسليمه لعناصر من شرطة االحتالل ،واليت بدورها أخرجته من املسجد
األقصى ،دون معرفة أهدافه وغاايته من التسلل.
131مستوطناً بينهم  40مرشداً يقتحمون األقصى حبراسات مشددة
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دولــــة فلسطين
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Palestinian National Commission
For
Education, Culture & Science

اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة
للتــربيـة والثقافـة والعـلوم

اقتحم  131مستوطنا ،بينهم  40مرشداً يهوداي ،اليوم االثنني ،املسجد األقصى من ابب املغربة
حبراسات معززة ومشددة من قوات االحتالل اخلاصة.

ونفذ املستوطنون جوالت مشبوهة واستفزازية ابملسجد املبارك ،وسط تواجد كبري للمصلني برحابه
الطاهرة ،ورقابة صارمة من حراس وسدنة املسجد األقصى.
اىل ذلك ،شرعت مجعيات استيطانية اليوم بصب اخلرسانة مبضخات عمالقة يف منطقة حفرايت القصور
العباسية األثرية على بعد أمتار من سور املسجد األقصى اجلنويب.

 -انتهى-
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