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 رســـالة الـــقــدس
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم
 

 .ارتفاع حدة التوتر في األقصى والقدس القديمة نتيجة اقتحامات المستوطنين •

 .عامان على هبة القدس.. أرقام وحقائق •

المجلس االرثوذكسي اللبناني يطالب بطريركية القدس" بإصدار بيان بمنع بيع  •

 .األراضي المقدسة

 .القدس: "مستعربون" يعتدون بالضرب على ُمسٍن فلسطيني من بيت سوريك •

 . يوما بحجة األعياد اليهودية11بدءا من الليلة: االحتالل يعزل القدس  •

 .ليهإعشرات المستوطنين يقتحمون األقصى وهيئات القدس تدعو لشد الرحال  •

 .االحتالل يحّقق مع طفل قاصر من القدس •

 .االحتالل يقتحم بلدات في القدس ويعتقل شابين •

 .االحتالل يقضي بسجن مقدسي لعام ونصف بتهمة ضرب مستوطن •

 .االحتالل يربط القدس المحتلة بـ "هرتسيليا" عبر قطار كهربائي •
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ارتفاع حدة التوتر في األقصى والقدس القديمة نتيجة اقتحامات المستوطنين 
 

 وفا- تصاعدت حدة التوتر التي تسود المسجد األقصى المبارك، ومحيط 2017-10-4القدس 
بواباته، والبلدة القديمة في القدس المحتلة، مع ارتفاع وتيرة االقتحامات التي تنفذها عصابات 
المستوطنين للمسجد المبارك منذ ساعات صباح اليوم الخميس، بحراسات مشددة من قوات 

 .االحتالل
وقال مراسلنا في القدس إن مجموعات من المستوطنين اقتحمت المسجد بلباسها التلمودي 

التقليدي، وعناصر أخرى أّدت حركات وصلوات تلمودية صامتة في المسجد، خاصة بمنطقة باب 
الرحمة "المغلق"، فيما تستمع مجموعات المستوطنون لشروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم في 

 .المكان
في الوقت نفسه، شددت قوات االحتالل إجراءاتها على مداخل المسجد األقصى، والتدقيق في 

 .بطاقات المواطنين خالل الدخول إليه للصالة والرباط
وتستعد مجموعات من المستوطنين إلى تنظيم مسيرة استفزازية في البلدة القديمة باتجاه سوق 

القطانين الُمفضي للمسجد األقصى، وسط تواجد مكثف لقوات االحتالل التي طلبت من تجار 
 .السوق عدم فتح محالهم التجارية تحسبا من احتكاكات واعتداءات المستوطنين

وكانت ما تسمى "منظمات الهيكل" المزعوم كثفت دعواتها ألنصارها ولجمهور المستوطنين الى 
المشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد األقصى اليوم الخميس، تزامنا مع بدء عيد المظلة "الُعرش" 

اليهودي لعشرة أيام، الفتة الى تفاهمات بينها وبين شرطة االحتالل التي تعهدت بتسهيل اقتحاماتها 
 .ومحاولة تفريغ المسجد من المصلين المسلمين

في المقابل، ناشدت الهيئات اإلسالمية والنشطاء على مواقع التواصل االجتماعي، الفلسطينيين ممن 
يستطيعون الوصول إلى مدينة القدس المحتلة، شّد الرحال إلى المسجد األقصى، والتواجد المكثف 

 .فيه ابتداء من صباح اليوم، للتصدي لمخططات المستوطنين باستباحة المسجد
 يوما 11ُيشار أن سلطات االحتالل أعلنت عزل مدينة القدس بدءا من منتصف الليلة الماضية ولمدة 

لمناسبة "العرش" اليهودي، في الوقت الذي شرعت فيه قوات االحتالل بنصب عشرات الحواجز 
العسكرية في محيط البلدة القديمة وأسوارها وأبوابها، وبالقرب من باحة حائط البراق (الجدار الغربي 

للمسجد األقصى)، باإلضافة لتسيير دوريات راجلة ومحمولة وخيالة في شوارع وطرقات المدينة، 
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وأخرى راجلة داخل القدس القديمة، فضًال عن نشر المئات من عناصرها في معظم أنحاء المدينة، 
 .وتعزيز تواجدها على الحواجز العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسية لمدينة القدس

ومن المتوقع أن تمارس عصابات المستوطنين عربداتها في القدس القديمة، واالعتداء على المقدسيين 
وممتلكاتهم، خالل مسيراتها االستفزازية؛ وهو أمر اعتاد عليه المستوطنون في كل المناسبات بحراسٍة 

 .وحمايٍة من قوات االحتالل
 

عامان على هبة القدس.. أرقام وحقائق 
 

  منزًال ومنشأة1572 ألف معتقل وهدم 15 شهيدًا وأكثر من 347
 وفا- وثق مركز عبداهللا الحوراني للدراسات والتوثيق، التابع لمنظمة التحرير 2017-10-5رام اهللا 

الفلسطينية أبرز اعتداءات االحتالل بحق الشعب الفلسطيني منذ انطالق الهبة الشعبية بداية شهر 
 .، لمناسبة مرور عامين عليها2015تشرين أول/ أكتوبر من العام 

وقال المركز إن الجموع الشعبية التي خرجت للشوارع لتعبر عن رفضها لالحتالل في األول من أكتوبر 
 لم تكن وليدة اللحظة، بل سبقها جرائم واعتداءات وإجراءات احتاللية وحشية على 2015من العام 

األرض أدت الى اندالع الهبة الشعبية والتي عرفت بـ "هبة القدس" في كافة أرجاء الضفة الغربيةـ 
، على حدود قطاع غزة المحاصر، رفضا لالحتالل وممارساته بحق أبناء الشعب 1948وأراضي 

 . الفلسطيني
وأضاف أن ممارسات االحتالل وجرائمه التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني خالل الفترة التي 

 أحرق المستوطنون 2015سبقت "هبة القدس" كانت كفيلة باندالعها، ففي شهر تموز من العام 
المتطرفون عائلة دوابشة في قرية دوما بمحافظة نابلس، ما أدى الى استشهاد ثالثة من أفراد العائلة 
هم األب واألم وطفلهما الرضيع، كما تصاعدت عمليات القتل واالعدامات الميدانية قبيل اندالع 
الهبة الشعبية بفترة وجيزة بحق الشبان والفتيات على الحواجز اإلسرائيلية المنتشرة في كافة أنحاء 

الضفة الغربية، ومنها إعدام الفتاة هديل الهشلمون عند عبورها الحاجز العسكري المقام على مدخل 
شارع الشهداء بمدينة الخليل، باإلضافة الى اعتداءات المستوطنين المسلحين اليومية بحق المواطنين 

العزل، فيما تعرض المسجد األقصى المبارك قبيل هبة القدس الى هجوم وحشي من قبل جنود 
االحتالل ومستوطنيه، تحول خاللها األقصى الى ساحة حرب حقيقية من خالل إطالق القنابل الصوتية 

والغازية والرصاص المطاطي تجاه المصلين والمرابطين، ما أدى الى اندالع أكثر من حريق داخله 
 بشكل شبه يومي وتم 2015وإلحاق خسائر كبيرة فيه، كما استمرت اقتحامات المستوطنين في عام 
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منع المسلمين من دخول األقصى في أوقات معينة، في خطوة لتقسيم المسجد االقصى زمانيًا وبشكل 
ممنهج لتهويد مدينة القدس، الى أن جاءت الهبة الشعبية التي انطلقت شعلتها من القدس لتضع حدًا 

 . للتقسيم الزماني للمسجد األقصى المبارك
الشرارة األولى 

ويوثق لهبة القدس في األول من شهر تشرين األول/ أكتوبر، العملية التي نفذها شبان من محافظة 
نابلس قرب مستوطنة "ايتمار" وأدت لمقتل اثنين من المستوطنين، تلتها عملية الطعن التي نفذها 
الشهيد مهند الحلبي في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس، وأدت الى مقتل مستوطنين اثنين 

وجرح أربعة آخرين، ليشتعل الشارع الفلسطيني من جديد عقب اإلجراءات العقابية التي قررت 
 . سلطات االحتالل تنفيذها

وأشار التقرير الى قيام دولة االحتالل خالل العامين الماضيين بانتهاكات جسيمة طالت كافة مناحي 
الحياة للمواطن الفلسطيني، حيث تم نصب الحواجز ومحاصرة البلدات والقرى، وتقييد حركة 

 حاجزًا ، باإلضافة الى 472المواطنين من خالل تقطيع أوصال الضفة الغربية والقدس بأكثر من 
ارتكاب اإلعدامات الميدانية اليومية بحق الشبان واألطفال والفتيات على الحواجز، وعمليات 

 . االعتقال وترويع المواطنين ومصادرة األراضي وهدم المنازل وتشريد مئات المواطنين
الشهداء 

 شهيدًا من بينهم 347 حتى إعداد هذا التقرير، 2015بلغ عدد الشهداء منذ تشرين األول من العام  
 امرأة، وقد طغت سياسة اإلعدام والقتل العمد للشبان والفتيات على الحواجز 17 طفًال و79

 مواطنًا 180االحتاللية المنتشرة بحجج وذرائع واهية، حيث أعدمت قوات االحتالل ما يزيد عن 
على الحواجز دون تشكيل أية خطورة على جنود االحتالل، وقد انتهجت سلطات االحتالل سياسة 

احتجاز جثامين الشهداء والمماطلة بتسليمهم لذويهم من أجل دفنها، وال يزال االحتالل يحتجز 
 شهداء في ما يسمى 4 شهداء في ثالجات، فيما أقدمت سلطات االحتالل على دفن 6جثامين 

 . مقابر األرقام لديها في مخالفة صارخة للقوانين والمعاهدات الدولية
 حملة اعتقاالت واسعة

تصاعدت عمليات االعتقال من قبل سلطات االحتالل بعد اندالع هبة القدس ضد الشبان 
الفلسطينيين حيث تشير تقارير الجهات المختصة بمتابعة ومراقبة عمليات االعتقال، إلى أن سلطات 

 آالف حالة اعتقال من 5 ألف مواطن منذ اندالع هبة القدس، من بينهم 15االحتالل اعتقلت 
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القدس وحدها، ويشكلون ثُلث إجمالي حاالت االعتقال خالل هذه الفترة، كما تم تسجيل ارتفاع في 
 .نسبة ممارسة التعذيب بحق المعتقلين عما كانت عليه قبل اندالع هبة القدس

 عاما) ذكورا وإناثا، إضافة 18 آالف حالة جرت في صفوف األطفال (أقل من 4ومن بين المعتقلين 
 قرار بالسجن اإلداري 3200 حالة اعتقال لفتيات ونساء، كما صدر خالل الفترة المذكورة 370الى 

ما بين قرار جديد وتجديد اعتقال، علما أن االعتقال اإلداري سياسة تنتهجها دولة االحتالل ضد 
 . الشبان الفلسطينيين تقتضي السجن دون تهمة وهي مخالفة لقواعد القانون الدولي

هدم المنازل 
 ارتفاعًا في وتيرة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في 2015وشهدت هبة القدس منذ أكتوبر عام 

الضفة الغربية بما فيها القدس، بحجج وذرائع مختلفة هدفها تنفيذ عقوبات جماعية بحق المواطنين. 
 بيتا سكنيا، 663 منزًال ومنشأة، منها 1572وهدمت سلطات االحتالل خالل العامين الماضيين 

 منشآت زراعية وصناعية وتجارية، أدت الى تشريد عائالت بأكملها وإلحاق أضرار اقتصادية 909و
جسيمة على المواطنين الفلسطينيين، وضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها دولة االحتالل، تم 

 بيتًا تعود لعائالت شهداء وأسرى ممن تتهمهم دولة االحتالل بتنفيذ عمليات ضدها. 41هدم وتفجير 
انتفاضة الكترونية 

وبالتزامن مع االنتفاضة على األرض، شهدت مواقع التواصل االجتماعي انتفاضة إسناد الكترونية 
واكبت األحداث لحظة بلحظة، فكل عملية واكبها وسم خاص بها "هاشتاغ"، باإلضافة الى نشر صور 

وفيديوهات توثق األحداث أوال بأول، ما حدا بسلطات االحتالل ومخابراتها لتشكيل فرق الكترونية 
خاصة لمتابعة مواقع التواصل االجتماعي وسن قوانين خاصة لمالحقة النشطاء، وتميزت هبة القدس 

 . بفردية عملياتها ما وضع االحتالل في حالة من الرعب والعجز وقلة الحيلة
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 المجلس االرثوذكسي اللبناني يطالب بطريركية القدس" بإصدار بيان بمنع بيع األراضي المقدسة
  

 وفا- طالب المجلس االرثوذكسي اللبناني بطريركية القدس وأورشليم، 2017-10-4بيروت 
 .وبطريرك القدس واألراضي المحتلة، بإصدار بيان بمنع بيع االراضي المقدسة مهما كانت الظروف
واستنكر رئيس المجلس االرثوذكسي اللبناني روبير االبيض في بيان اليوم االربعاء، ما يحصل في 

 .االراضي المقدسة من بيع اراضي القديسين واالرض التي مشى عليها السيد يسوع المسيح
وأكد أن المجلس االرثوذكسي اللبناني رئيسا واعضاء يعربون عن تضامنهم وتأييدهم الكامل لكل 

 .المقررات والتوصيات التي صدرت عن المؤتمر الوطني في فلسطين لدعم القضية العربية االرثوذكسية
واعتبر انها مجزرة بحق المسيحيين والمسلمين، والتاريخ لن يسامح مرتكبيها، مؤكدًا أن هذه األراضي 
ليست للبيع وليست ملكية خاصة، وأنها ملكية أصحاب التاريخ الذين عاشوا وترعرعوا فيها منذ ألفي 

 ".سنة، "هذه االرض كانت وال تزال سبب وجودنا ووجود كل مسيحي في أقطار العالم
وتساءل: "كيف يمكن بيع مساحات كبيرة من امالك الوقف االرثوذكسي والى من، الى المستوطنين 

اليهود هل هي صفقة ام ماذا؟"، وقال: "علينا نحن المسيحيين أوال، واالرثوذكسيين ثانيا، أن نقف في 
 ".وجه هذا العمل المشين وغير المقبول

 
 القدس: "مستعربون" يعتدون بالضرب على ُمسٍن فلسطيني من بيت سوريك

  

 وفا- اعتدت عناصر من وحدة المستعربين بقوات االحتالل، فجر اليوم 2017-10-4القدس 
 .األربعاء، على الُمسن الفلسطيني مصطفى عفالقة من بيت سوريك شمال غرب القدس المحتلة

ونقل مراسلنا عن شهود عيان أن المستعربين اعتدوا على المسن الفلسطيني قرب منزل الشهيد نمر 
 .الجمل، وأصابوه بجروح ورضوض في كافة أنحاء جسمه
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  يوما بحجة األعياد اليهودية11بدءا من الليلة: االحتالل يعزل القدس 
  

 وفا- أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي عزمها عْزل وإغالق مدينة القدس 2017-10-4القدس 
 يوما خالل عيد المظلة "الُعرش" العبري. 11 بدءًا من منتصف الليلة ولمدة 48وأراضي الـ

وحسب ما جاء في وسائل اعالٍم عبرية، فإن وزير جيش االحتالل أفيغدور ليبرمان، اتخذ هذا القرار 
بعد ضغط من وزير األمن الداخلي، غلعاد إردان، والشرطة اإلسرائيلية، رغم اعتراض الجيش على هذه 

الخطوة، واعتبرها ليبرمان ردًا على عملية "هار أدار" التي أسفرت عن مقتل ثالثة من عناصر أمن 
االحتالل. 

وتمنع قوات االحتالل، خالل الفترة المذكورة، العمال من محافظات الضفة من الدخول والخروج إلى 
أماكن عملهم في القدس والداخل. 

أّما سلطات االحتالل الرسمية، فبّررت قرار اإلغالق لهذه الفترة، بثالثة أسباب دفعتها التخاذ هذا 
القرار، أولها "لمنع احتكاك اليهود بالعمال الفلسطينيين خالل أيام عيد العرش، خاصة أن الكثيرين 
يخرجون لقضاء عطلتهم في الطبيعة، وثانيها هو تأثير العملية في "هار ادار" على شعور األمن لدى 

اإلسرائيليين. 
أما السبب الثالث الذي دفع االحتالل التخاذه قرار االغالق فيتمثل بأن معظم أماكن العمل تمنح 

عمالها عطلة خالل العيد، ولن يتضرر العمال الفلسطينيون بشكل كبير. 
 

 ليهإعشرات المستوطنين يقتحمون األقصى وهيئات القدس تدعو لشد الرحال 
  

 وفا- اقتحم عشرات المستوطنين المسجد األقصى المبارك، في الفترة 2017-10-4القدس 
 .الصباحية اليوم األربعاء، وعشية االحتفاالت اليهودية بما يسمى "عيد المظلة" أو "الُعرش" العبري

جرت االقتحامات من باب المغاربة وبمجموعات صغيرة، وبحراسات مشددة من قوات االحتالل، 
 .والتي تولت حمايتها خالل جوالتها االستفزازية والمشبوهة

وفي الوقت الذي دعت فيه ما تسمى "منظمات الهيكل" المزعوم أنصارها لتكثيف اقتحاماتها 
للمسجد االقصى في فترة العيد العبري الذي يمتد لعشرة أيام، ناشدت هيئات القدس اإلسالمية 
المواطنين ممن يستطيعوا الوصول إلى مدينة القدس بشّد الرحال الى المسجد االقصى، والتواجد 
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المبكر والمكثف فيه بدءًا من صباح يوم غد الخميس إلحباط مخططات المستوطنين الستباحة 
 .األقصى المبارك

 
 االحتالل يحّقق مع طفل قاصر من القدس

  

 وفا- تُواصل شرطة ومخابرات االحتالل اإلسرائيلي، ومنذ ساعات صباح 2017-10-4القدس 
 عاما) من سكان القدس 13اليوم األربعاء، التحقيق مع الطفل المقدسي عبد الرحمن الهشلمون (

القديمة بمركز التوقيف والتحقيق المعروف باسم "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة. 

وكانت قوات االحتالل اقتحمت منزل عائلة الطفل الهشلمون في البلدة القديمة وسّلمت العائلة أمرًا 
لمثول نجلها الطفل القاصر عبد الرحمن أمامها للتحقيق معه. 

 

 االحتالل يقتحم بلدات في القدس ويعتقل شابين
  

 وفا- اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم األربعاء، بلدة 2017-10-4القدس 
العيسوية وسط القدس المحتلة وداهمت حي عبيد، كما اقتحمت بلدة حزما شمال شرق المدينة، 

واعتقلت الشاب كفاح صالح الخطيب. 

ونصبت قوات االحتالل على مداخل البلدتين، حواجز ودوريات عسكرية لتفتيش المواطنين 
ومركباتهم. 

الى ذلك، اقتحمت قوات االحتالل الليلة الماضية، حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد 
 عاما) خالل سيره في الحي. 22األقصى المبارك، واعتقلت الشاب لؤي سامي الرجبي (
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االحتالل يقضي بسجن مقدسي لعام ونصف بتهمة ضرب مستوطن 
 

صلح االحتالل غربي مدينة القدس، اليوم األربعاء، حكما بالسجن لعام ونصف،  محكمة أصدرت
ما تسبب في كدمات برأسه عام  مستوطن بحق الشاب المقدسي جمال عسيلة بعد أن أدانته بضرب

2014. 

 آالف شيكل كتعويض 10) العبرية، فإن الحكم تضمن دفع غرامة مالية 20وبحسب (قناة 
 أشهر تحت المراقبة بعد اإلفراج عنه بعدما 8للمستوطن الذي تعرض للضرب. مشيرًة إلى أنه سيبقى 

 ."نشر محتوى "تحريضيا" عبر شبكات التواصل االجتماعي دعما للهجمات ضد "اإلسرائيليين

 

االحتالل يربط القدس المحتلة بـ "هرتسيليا" عبر قطار كهربائي 
 

أعلنت سلطات االحتالل عن ُقرب تسيير قطار كهربائي والبدء بالعمل قريًبا بين مدينة "هرتسيليا" 
 .االستيطانية قرب "تل أبيب" ومدينة القدس المحتلة

وقال وزير النقل بحكومة االحتالل، المتطرف "يسرائيل كاتس"، إن "القطار سوف يقطع المسافة في 
 ."أقل من نصف ساعة من "تل إبيب" إلى القدس

ومن المتوقع، أن يبدأ القطاع العمل عقب انتهاء األعياد اليهودية األسبوع المقبل، وذلك بهدف 
 .""تحسين تجربة السفر من "تل أبيب" إلى القدس

وانخرطت السكك الحديدية "اإلسرائيلية" في فتح خط هرتسليا-القدس للسكك الحديدية، ومد 
 .كوابل الطاقة على طول الخط لتزويد القطار بالكهرباء

  
 - انتهى-
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