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رس ــالة الـ ـق ـدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
• االحتالل يبعد مقدسيا عن املسجد األقصى ملدة شهر.
• قوات االحتالل تعقل أربعة مواطنني من القدس.
• االحتالل يبعد موظف أوقاف عن املسجد األقصى  6أشهر.
• االحتالل يعتقل مواطنا من احلي اإلفريقي يف القدس القدمية.
• مقدسي يهدم منزله يف بيت حنينا بضغط من بلدية االحتالل.
• إدعيس :العمل اإلسالمي املسيحي املشرتك ضرورة ملواجهة انتهاكات االحتالل
ملقدساتنا.
• "شؤون القدس" تستنكر قيام إسرائيل بتوجيه كتب إنذار إلغالق احلساابت البنكية
ملؤسسات القدس.
• احلكم ابلسجن  7شهور على مقدسي بتهمة التحريض على "فيسبوك".
• كيف سيتعامل االحتالل مع مدينة القدس عشية "عيد الفصح"؟.
• أبو حلبية يدعو للنفري وتكثيف التواجد يف املسجد األقصى يف ظل التهديد
ابقتحامه.
• رئيس احلكومة األردنية :ال جيوز للدول نقل سفارهتا إىل القدس.
• مواجهات ليلية يف خميم شعفاط وسط القدس.
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االحتالل يبعد مقدسيا عن املسجد األقصى ملدة شهر
القدس  2017-4-5وفا -قررت سلطات االحتالل ،ظهر اليوم األربعاء ،إبعاد الشاب املقدسي
خالد الزير عن املسجد األقصى املبارك ملدة شهر.
وكانت قوات االحتالل اعتقلت الشاب الزير صباح اليوم من منزله ببلدة سلوان جنوب املسجد
األقصى وحققت معه قبل تسليمه قرار اإلبعاد.
قوات االحتالل تعقل أربعة مواطنني من القدس
القدس  2017-4-5وفا -اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم األربعاء ،الشاب خالد الزير
من منزله يف بلدة سلوان جنوب املسجد األقصى ،واقتادته إىل أحد مراكز التحقيق والتوقيف يف مدينة
القدس.
ويف السياق ،اعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم ،كال من :عايد أبو غوش ،وسليم أبو غوش ،وسامل أبو
غوش من خميم قلنداي مشال القدس احملتلة ،علما أن املواطن سامل هو والد الشهيد حسني أبو غوش الذي
ارتقى بداية العام اجلاري برصاص االحتالل.
االحتالل يبعد موظف أوقاف عن املسجد األقصى  6أشهر
القدس  2017-4-5وفا -قررت خمابرات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم األربعاء ،إبعاد رئيس
االستعالمات يف دائرة األوقاف اإلسالمية ابلقدس طارق اهلشلمون ،عن املسجد األقصى املبارك ملدة
ستة أشهر.
وكانت قوات االحتالل دامهت فجر اليوم ،منزل اهلشلمون يف القدس احملتلة وسلّمته بالغا ملراجعة
خمابراهتا غريب القدس احملتلة ،واليت بدورها استجوبته قبل أن تسلمه قرار اإلبعاد عن األقصى لستة
أشهر ،علما أهنا ليست املرة األوىل اليت يبعد فيها االحتالل اهلشلمون عن املسجد املبارك.
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االحتالل يعتقل مواطنا من احلي اإلفريقي يف القدس القدمية
القدس  2017-4-4وفا -اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم الثالاثء ،املواطن جربيل باللة،
عقب دهم منزله ابحلي اإلفريقي املالصق للمسجد األقصى من جهة ابب الناظر "اجمللس" ابلقدس
القدمية ،واقتادته إىل أحد مراكز التوقيف والتحقيق يف املدينة املقدسة.
وأشاعت قوات االحتالل اخلوف واهللع بني نساء وأطفال احلي خالل اقتحامه بصورة وحشية
واستفزازية.
مقدسي يهدم منزله يف بيت حنينا بضغط من بلدية االحتالل
القدس  2017-4-4وفا -شرع املواطن املقدسي حافظ الرجيب ،اليوم الثالاثء ،هبدم منزله الكائن يف
منطقة العقبة حبي بيت حنينا مشال القدس احملتلة ،بضغط من بلدية االحتالل يف القدس ،بذريعة البناء
دون ترخيص.
وكانت جرافات االحتالل ،هدمت اليوم ،عدة شقق سكنية ،وبركس خيول ،وجرفت أراضي ،وأسوارا
إستنادية يف أحناء خمتلفة من مدينة القدس احملتلة ،حبجة البناء دون ترخيص.
ومشلت عمليات اهلدم بركسا للخيول ،مبنطقة شرفات حبي بيت صفافا جنوب القدس احملتلة ،يف الوقت
الذي اقتحمت فيه قوات كبرية من جيش االحتالل حارة "الشيخ عنرب" بقرية الزعيّم شرق املدينة

املقدسة ،وفرضت حصارا شامال على املنطقة ،قبل أن تدمر بناية سكنية تعود لعائلة الشرب تضم ثالثة
طوابق ،كل طابق حيتوي على شقتني ،وهي جاهزة للسكن ،كما هدمت جرافات االحتالل ثالثة ٍ
مبان
سكنية أخرى أحدها يعود لعائلة النتشة وآخر لعائلة أبو اسبيتان.
ودمرت
يف السياق ذاته ،جرفت آليات االحتالل ثالثة قط ٍع من أراضي املواطنني يف املنطقة ابلكامل ّ
أسوارها ،وكل ذلك بذريعة البناء دون ترخيص ،وحبجة شق شارع ابملنطقة.
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إدعيس :العمل اإلسالمي املسيحي املشرتك ضرورة ملواجهة انتهاكات االحتالل ملقدساتنا
رام هللا  2017-4-4وفا -التقى وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف إدعيس ،يف مقر
الوزارة برام هللا اليوم الثالاثء ،عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ،رئيس اللجنة الرائسية العليا
للشؤون الكنسية حنا عمرية ،وسفري فلسطني لدى الفاتيكان عيسى قسيسية ،واألمني العام للهيئة
اإلسالمية املسيحية لنصرة القدس واملقدسات حنا عيسى.
ورحب إدعيس هبذه الزايرة ،وأكد على العالقة العميقة واملتينة بني أبناء الشعب الفلسطيين األصيل
على اختالف أدايهنم ،مشريا إىل أن فلسطني على مر العصور قامت على احملبة والتسامح والتعاون بني
الدايانت ونبذ العنف جبميع أشكاله لتحقيق مستقبل يضمن العيش حبرية وكرامة للجميع.
وبني إدعيس أن املسلمني واملسيحيني وقفوا يف وجه االعتداءات اإلسرائيلية حبق املقدسات الفلسطينية
وقفة واحدة ،وأنه ال ميكن ألي من املسلمني أو املسيحيني أن يتخلى عن هوية فلسطني العربية
واإلسالمية واملسيحية حتت أي ظرف من الظروف.
من جهته ،أشاد عمرية ابلدور الذي تقوم به وزارة األوقاف من دعم للخطاب الديين الوسطي ،والذي
يدفع ابجتاه العمل املشرتك بني أبناء الشعب الفلسطيين مبسلميه ومسيحييه على كافة الصعد ،ومبا يدعم
املشروع الوطين ،داعيا إىل مزيد من العمل املشرتك بني أتباع الداينتني يف مواجهة السياسة اإلسرائيلية
اليت متارس بشكل يومي ضد املقدسات اإلسالمية واملسيحية.
"شؤون القدس" تستنكر قيام إسرائيل بتوجيه كتب إنذار إلغالق احلساابت البنكية ملؤسسات القدس
القدس  2017-4-4وفا -استنكرت دائرة شؤون القدس يف منظمة التحرير الفلسطينية ،قيام
سلطات االحتالل اإلسرائيلي بتوجيه كتب وإنذارات ،تطالب فيها املؤسسات واجلمعيات والشركات
واملراكز القائمة يف شرقي القدس على اختالف جماالت عملها ،إبغالق حساابهتا املصرفية ،وطلبت
منهم احلضور ملراكزها الستالم شيكات مبا هلا من أموال يف تلك املصارف ،بشكل مفاجئ من دون
أسباب تربر هذه اإلجراءات التعسفية ،ودون مراعاة ألبسط قواعد التعامل.
ونددت دائرة شؤون القدس يف بيان صحفي اليوم الثالاثء ،إبجراءات االحتالل اإلسرائيلي الغريبة اليت
اختذهتا حبق هذه املؤسسات االجتماعية أو الثقافية أو التعليمية أو اإلغاثية أو اإلسكانية أو القانونية أو
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اهلندسية للمقدسيني الصامدين على أرضهم ،رغم كافة أشكال التضييق والعنصرية واهلمجية اليت متارس
حبقهم يف املدينة املقدسة.
ولفتت إىل خطورة هذه اإلجراءات واملمارسات غري املسؤولة وغري املسبوقة ضد شعبنا ومؤسساته ،اليت
أتيت يف سياق السياسة العنصرية والتطهري العرقي اليت تنتهجها حكومة االحتالل اإلسرائيلي بشكل
صارخ.
وأضافت الدائرة يف بياهنا أن إبالغ هذه املؤسسات املقدسية العاملة يف مدينة القدس على كافة أشكاهلا
وجماالهتا ،إبغالق حساابهتا البنكية هو إجراء تعسفي يف سياق عملية هتجري املقدسيني وهتجري مؤسساهتم
من املدينة املقدسة.
واعتربت أن هذه اخلطوة اليت اختذهتا سلطات االحتالل اإلسرائيلي "سياسية" ابمتياز ،وهذا اإلجراء
ليس لغرض مصريف ،بل يف إطار سياسة العقوابت اجلماعية ضد الفلسطينيني املدنيني العزل ،وهتجريهم
وهتجري مؤسساهتم يف سياق سياسة التهجري القسري للفلسطينيني.
احلكم ابلسجن  7شهور على مقدسي بتهمة التحريض على "فيسبوك"
أصدرت حمكمة الصلح اإلسرائيلية يف القدس احملتلة حكما ابلسجن ملدة سبعة أشهر على األسري
املقدسي إبراهيم حممود خليل أبونيع ( 24عاما) من شعفاط.
وأدانت احملكمة اإلسرائيلية األسري أبونيع "ابلتحريض على الفيس بوك" ،علما أنه معتقل منذ
.2017/2/7
كيف سيتعامل االحتالل مع مدينة القدس عشية "عيد الفصح"؟
تلف حالة من اخلوف والقلق الشديدين سلطات االحتالل اإلسرائيلية عشية ما يسمى “عيد الفصح”
الذي يصادف مطلع األسبوع املقبل ،وسط حتذيرات من إقدام مقاومني فلسطينيني على تنفيذ عمليات
فدائية تزامنا مع االحتفاالت اإلسرائيلية ،خصوصا يف مدينة القدس احملتلة.
وذكر تقرير لصحيفة “معاريف” العربية أن قوات االحتالل أن شرطة االحتالل ستعمد إىل تنفيذ سلسلة
من اإلجراءات اليت وصفها بـ”غري املسبوقة” واليت ستفرض على املدينة اعتبارا من هناية األسبوع
اجلاري ،خصوصا يف ظل تصاعد املخاوف اإلسرائيلية من تنفيذ عمليات طعن ودهس ورمبا إطالق انر
يف املدينة.
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وبينت الصحيفة إىل أن قوات شرطة االحتالل تتعمد فرض سياج أمين داخل املدينة بنشر املئات من
عناصر الشرطة والقوات اخلاصة التابعة لقوات ما يسمى “حرس احلدود” يف شوارع املدينة حتسبا لوقوع
عمليات.
ونقلت الصحيفة عن قائد شرطة القدس أتكيده على أنه تقرير نشر ما يزيد عن  1500عنصر من
عناصر الشرطة يف مجيع أحناء املدينة ،ابإلضافة نشر املزيد من القوات بلباس مدين ابلقرب من األحياء
ذات الوجود املختلط يف املدينة”.
وبني قائد شرطة القدس ،أن قوات االحتالل أخذت التوقعات بتنفيذ عمليات من قبل شبان فلسطينيني
تزامنا مع العيد على حممل اجلد ،وقال“ :أنمل يف العام أن يتم السيطرة على األحداث ،واحليلولة دون
وقوع عمليات مؤملة يف هذا العام”.
أبو حلبية يدعو للنفري وتكثيف التواجد يف املسجد األقصى يف ظل التهديد ابقتحامه
دعا الدكتور أمحد أبو حلبية رئيس مؤسسة القدس الدولية يف فلسطني املقدسيني والفلسطينيني داخل
األراضي احملتلة عام 1948م إىل النفري العام ،وتكثيف تواجدهم يف املسجد األقصى املبارك وحميطه
خصوصا البلدة القدمية من القدس للدفاع عنه وعن مدينتهم يف ظل دعوات املنظمات اليهودية
ألنصارهم ابقتحام األقصى وإقامة الطقوس التلمودية فيه تزامنا مع بدء االحتفال مبا يسمونه "أعياد
الفصح" ،حيث حددت هذه املنظمات بعد ٍ
غد اخلميس إلقامة ما أطلقوا عليه "مترين الذبيحة بعيد
الفصيح" يف منطقة القصور األموية املالصقة للجدار اجلنويب للمسجد األقصى.
وقال أبو حلبية" :ننظر خبطورة ابلغة إىل ما خيطط له العدو الصهيوين وللفعاليات اليت تنفذها سلطات
االحتالل وأذرعها االستيطانية كل عام يف القدس واملسجد األقصى وحميطه فيما تسمى احتفاالت
"عيد الفصح" من مضايقات للمصلني ،ومنعهم من الوصول لألقصى وإجبار التجار على إغالق
حمالهتم ،وتنظيم مسريات استفزازية للمستوطنني اليهود يصحبها اعتداءات على املواطنني العرب
وممتلكاهتم".
مؤكدا أن اهلدف من ذلك هو فرض واقع جديد يتم من خالله تنفيذ خمطط التقسيم الزماين واملكاين
للمسجد األقصى ،والسيطرة على البلدة القدمية من القدس ابلتنغيص على أهلها يف حياهتم اليومية
واالعتداء عليهم لدفعهم للرحيل عنها.
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دولــــة فلسطين
منظمـة التحريـر الفلسطينيــة

State Of Palestine
Palestinian Liberation Organization
Palestinian National Commission
For
Education, Culture & Science

اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة
للتــربيـة والثقافـة والعـلوم

ووجه أبو حلبية نداء لألمتني العربية واإلسالمية وحكوماهتا لدعم جدي وحقيقي للقدس واألقصى،
ودعا اجملتمع الدويل ومنظماته ألخذ دورهم يف الدفاع عن املقدسات واحلفاظ على أماكن العبادة
للمسلمني يف القدس.
رئيس احلكومة األردنية :ال جيوز للدول نقل سفارهتا إىل القدس
أكد رئيس الوزراء األردين الدكتور هاين امللقي ،خالل مباحثاته أمس ،مع نظريته رئيسة الوزراء الربيطانية
تريزا ماي ،فيعمان مركزية القضية الفلسطينية ،وأمهية حل الدولتني ،مؤكدا ضرورة احلفاظ على الوضع
القانوين والتارخيي ملدينة القدس ابعتبارها مدينة واقعة حتت االحتالل وال جيوز للدول نقل سفاراهتا
إليها.
وشدد امللقي على ضرورة تضافر اجلهود الدولية من أجل حماربة اإلرهاب والتطرف الذي ابت يشغل
العامل أمجع ،مؤكدا أن اإلرهاب ال يعرف حدودا فهو عابر للدول والقارات؛ الفتا إىل الدور الكبري الذي
يلعبه األردن يف حماربته على خمتلف املستوايت العسكرية والفكرية واإلجتماعية.
مواجهات ليلية يف خميم شعفاط وسط القدس
اندلعت مواجهات عنيفة ،ليلة أمس االثنني ،بني الشبان وقوات االحتالل مبحيط احلاجز العسكري
القريب من مدخل خميم شعفاط وسط القدس احملتلة.
وأطلق جنود االحتالل عشرات القنابل الصوتية احلارقة والغازية السامة املدمعة وأصاب عددا كبريا من
املواطنني ابختناقات ،يف حني رد الشبان ابحلجارة والزجاجات الفارغة.

-انتهى-
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