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رس ــالة الـ ـق ـدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 مستوطنون يستأنفون اقتحامهم للمسجد األقصى.
 االحتالل يعتقل شااب من األقصى ومستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية.
 االحتالل يعتقل مقدسيا حلظة اإلفراج عنه بعد قضائه  12عاما يف السجن.
 ملك األردن :املساس ابلوضع التارخيي القائم يف القدس سيكون له انعكاسات
سلبية.
 االحتالل يعتقل مخسة شبان يف مواجهات عنيفة ابلعيسوية.
 طالب مقدسيون يدرسون يف ساحة البلدية احتجاجا على إغالق مدرستهم.
 االحتالل يعتقل أربعة مقدسيني بينهم طفل واستدعى  3أطفال.
 يف تقرير إعالمي يوثق اعتداءات االحتالل  ..مؤسسة القدس الدولية :سلطات
منزال يف القدس احملتلة خالل شهر شباط.
االحتالل هدمت  20ا
 املطران حنا" :القدس ابلنسبة لنا هي أقدس مكان يف العامل وهي قبلتنا األوىل
والوحيدة.
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 حتذيرات من اهنيارات أرضية جنوب املسجد األقصى.
مستوطنون يستأنفون اقتحامهم للمسجد األقصى
القدس  2017-3-6وفا -استأنفت جمموعات من املستوطنني ،ظهر اليوم االثنني ،اقتحاماهتا
االستفزازية للمسجد األقصى املبارك من ابب املغاربة ،حبراسات معززة من قوات االحتالل اخلاصة.
وكان  30مستوطنا اقتحموا املسجد املبارك يف الفرتة الصباحية ،وتلقوا شروحات حول أسطورة اهليكل
املزعوم يف منطقة ابب الرمحة ،يف حني تصدى مصلون هلذه االقتحامات واجلوالت االستفزازية هبتافات
التكبري االحتجاجية.
االحتالل يعتقل أربعة مقدسيني بينهم طفل واستدعى  3أطفال
القدس  2017-3-6وفا -اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،ظهر اليوم االثنني ،الشاب خلدون
طه داري ،والطفل إسالم القرم من بلدة العيسوية وسط القدس احملتلة ،واقتادهتما اىل أحد مراكز
التوقيف والتحقيق يف املدينة.
يف السياق ذاته ،اعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم املواطنني :موسى حممد عودة ،وضياء عودة ،من
بلدة سلوان جنوب املسجد األقصى ،وسلّمت األطفال :مسلم عودة ،وحممد القاق وأمحد فروخ
بالغات استدعاء للتحقيق لدى خمابرات االحتالل يف مدينة القدس.
طالب مقدسيون يدرسون يف ساحة البلدية احتجاجا على إغالق مدرستهم
القدس  2017-3-6وفا -أعلنت جلنة أولياء أمور طالب مدرسة النخبة االبتدائية بقرية صور ابهر
جنوب شرق القدس احملتلة ،عن عقد يوم دراسي لطالب املدرسة ،اليوم االثنني ،يف ساحة بلدية
االحتالل غرب القدس احتجاجا على إغالق املدرسة.

وكان االحتالل أغلق مدرسة النخبة األسبوع املاضي حبجة تلقيها دعم ا من جهات وصفها بـ"املعادية"

و"اإل رهابية"؛ األمر الذي نفته إدارة املدرسة بشدة ،يف ما أكد تربويون مقدسيون أن اغالق املدرسة أييت
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كخطوة يف إطار سياسات االحتالل اليت ابتت مكشوفة لفرض منهاجه على مدارس القدس لتهويد
قطاع التعليم جنبا إىل جنب هتويد كافة القطاعات املقدسية.

من جانبها ،أكدت جلنة أولياء أمور طالب مدرسة النخبة أهنا ستواصل فعالياهتا االحتجاجية حىت

تتمكن من إعادة فتح املدرسة أمام أبنائها.
االحتالل يعتقل مخسة شبان يف مواجهات عنيفة ابلعيسوية
القدس  2017-3-6وفا -اعتقلت عناصر من وحدة املستعربني ،الليلة املاضية ،مخسة شبان بعد
االعتداء عليهم ابلضرب املربح؛ خالل مواجهات عنيفة شهدهتا بلدة العيسوية وسط القدس احملتلة،
واستمرت حىت ساعة متأخرة من الليل.
وشهد ت العيسوية اقتحامات متتالية لقوات االحتالل ،أنزلت خالهلا األعالم الفلسطينية والراايت
الوطنية وصور الشهداء واألسرى ،وسط مواجهات متفرقة نشطت خالهلا وحدة املستعربني بقوات
االحتالل واعتقلت مخسة من أبناء البلدة عقب االعتداء عليهم ابلضرب املربح.
ملك األردن :املساس ابلوضع التارخيي القائم يف القدس سيكون له انعكاسات سلبية
 التوصل إىل سالم عادل من شأنه حتقيق األمن واالستقرار يف املنطقةعمان  2017-3-5وفا -أكد العاهل األردين عبد هللا الثاين بن احلسني ،أمهية تكثيف اجلهود إلعادة
إطالق مفاوضات جادة وفاعلة بني الفلسطينيني واإلسرائيليني ،استنادا إىل حل الدولتني ،ابعتباره احلل
الوحيد إلهناء الصراع.
وشدد العاهل األردين ،لدى استقباله اليوم األحد ،يف قصر بسمان ،وفدا من القيادات اليهودية
األمريكية ،على أن التوصل إىل سالم عادل وشامل من شأنه حتقيق األمن واالستقرار يف املنطقة وشعوهبا،
حمذرا من أن عدم إحراز أي تقدم يف مسار عملية السالم سيؤجج مشاعر اليأس واإلحباط لدى شعوب
املنطقة.
وأكد العاهل األردين أمهية احلفاظ على الوضع التارخيي القائم يف القدس وعدم املساس به ،ملا سيكون
له من انعكاسات سلبية على املنطقة برمتها.
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وحبسب وكالة األ نباء األردنية "برتا" ،تناول اللقاء اجلهود اإلقليمية والدولية حملاربة خطر اإلرهاب ،ضمن
اسرتاتيجية مشولية ،ملا يشكله من هتديد ملنظومة األمن والسلم العامليني.
وأكد أعضاء الوفد بدورهم ،أمهية الدور احملوري الذي يقوم به األردن ،بقيادة امللك ،لتحقيق السالم
وتعزيز األمن واالستقرار يف املنطقة والعامل.
االحتالل يعتقل مقدسيا حلظة اإلفراج عنه بعد قضائه  12عاما يف السجن
القدس  2017-3-5وفا -أفادت جلنة أهايل األسرى املقدسيني ،أبن خمابرات االحتالل اإلسرائيلي
أعادت اعتقال األسري موسى حممد درويش من قرية العيسوية وسط القدس احملتلة ،حلظة حترره من سجن
النقب الصحراوي بعد ظهر اليوم األحد ،بعد قضائه  12عاما يف سجون االحتالل.
حرر
وأوضحت اللجنة أن سيارة اتبعة ملخابرات االحتالل وصلت إىل ابب السجن واستلمت األسري املُ ّ

درويش من ضباط السجن ،بينما كان األهل يف انتظاره هناك منذ ساعات الصباح الباكر.

وكان االحتالل اعتقل الشاب درويش ضمن جمموعة اتبعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني ،واقتحمت
قوات وخمابرات االحتالل األسبوع املاضي ،منزل عائلة األسري وأجرت تفتيشا واسعا فيه واعتقلت
وحولته لالعتقال اإلداري ملدة ستة أشهر.
شقيقه جمدّ ،
االحتالل يعتقل شااب من األقصى ومستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية
القدس  2017-3-5وفا -اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي اخلاصة ،اليوم األحد ،شااب من
املسجد األقصى املبارك خالل خروجه من ابب السلسلة ،عقب اعتداء جمموعة من املستوطنني عليه.
ونقل مراسلنا عن شهود عيان أن الشاب تعرض للضرب على أيدي قوات االحتالل قبل اعتقاله
واقتياده اىل أحد مراكز التوقيف والتحقيق يف القدس القدمية.
وأضاف أن مستوطنني اقتحموا املسجد األقصى منذ ساعات الصباح ،وأدوا طقوسا تلمودية يف منطقة
ابب الرمحة املعروفة ابسم "احلُرش" بني ابب األسباط واملصلى املرواين يف األقصى ،يف حني مارست
جمموعة من غالة املستوطنني املتطرفني عربدهتا يف املسجد حبر ٍ
كات استفزازية وهتافات عنصرية ،حبماية
كاملة من قوات االحتالل اخلاصة املرافقة هلم ،يف الوقت الذي تصدى فيه مصلون هلذه االقتحامات
والعربدات هبتافات التكبري االحتجاجية.
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يف تقرير إعالمي يوثق اعتداءات االحتالل
منزال يف القدس احملتلة خالل شهر شباط
مؤسسة القدس الدولية :سلطات االحتالل هدمت  20ا
يف تقرير إعالمي يوثق اعتداءات االحتالل
منزال يف القدس احملتلة خالل شهر شباط
مؤسسة القدس الدولية :سلطات االحتالل هدمت  20ا

أصدرت مؤسسة القدس الدولية تقرير حصاد القدس لشهر شباط/فرباير  ،2017الذي يرصد ويتابع
إجراءات االحتالل يف مدينة القدس احملتلة عرب أربع أبواب رئيسة تشمل هتويد األرض واملقدسات،
السكان ،االحتالل واملواجهة والتفاعل مع القدس.
وأكدت املؤسسة استمرار االحتالل اإلسرائيلي هجمته األمنية والتهويدية ضد مدينة القدس وأهلها
الفلسطينيني هبدف كسب املعركة اجلغرافية والدميغرافية يف املدينة احملتلة ،ومن املتوقع أن تشهد املرحلة
القادمة طرح مشاريع استيطانية ضحمة واستمرار هتجري املقدسيني من أرضهم وهدم منازهلم حبجج

متعددة.
منزال ومنشأة يف
وكشفت املؤسسة يف تقريرها عن هدم سلطات االحتالل خالل شهر شباط/فرباير  20ا

منزال ابهلدم منها
َجرب االحتالل أصحاهبا على هدمها ،وأخطار  59ا
القدس احملتلة ،بينهم  3منازل أ َ
منزال يف جتمع اخلان األمحر شرق القدس ،وتسهيل حكومة االحتالل سيطرة اجملموعات
 400ا
االستيطانية على منزلني يف بلدة سلوان جنوب املسجد األقصى املبارك ،ومصادقتها على خطة لبناء

 1811وحدة استيطانية جديدة يف "غيلو" ،و"رمات شلومو" ،يف القدس احملتلة.
ويف املسار التهويدي ،سارعت حكومة االحتالل يف دعم وإطالق عدد من املشاريع التهويدية الدينية
والثقافية خاصة يف حميط املسجد األقصى املبارك ،أبرزها افتتاح مسار جديد يف "مطاهر املعبد" يف
القصور األموية جنوب األقصى ،واملوافقة على إقامة مراكز هتويدية يف منطقة هضبة سلوان ختدم الرواية
اليهودية.
وقال التقرير الذي يصدر للشهر الثاين على التوايل ":اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي 136
طفال بينهم أصغر أسري فلسطيين -الطفل املقدسي شاكر
مقدسياا بينهم  10سيدات مقدسيات و 22ا
عاما) -كما أبعدت حمكمة االحتالل يف القدس احملتلة  77مواطنني مقدسيني عن مدينة
األسهب ( 12ا
القدس واملسجد األقصى بينهم حارس يف املسجد".
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وشنت قوات االحتالل خالل شهر شباط/فرباير محالت اقتحام للبلدات واألحياء املقدسية مما أدى
الندالع مواجهات يف  73نقطة يف قرى وبلدات مدينة القدس احملتلة ،تركزت يف بلديت حزما والرام كفر
عقب وقلنداي والعيسوية.
وأدت عمليات املواجهة املستمرة مع االحتالل اإلسرائيلي يف القدس احملتلة إىل وقوع  10إصاابت يف
صفوف جنود االحتالل ومستوطنيه ،بينهم ثالثة جنود يف عملية دهس نفذهتا سيدة مقدسية عند مدخل
مستوطنة "آدم" املقامة على أراضي الفلسطينيني ببلدة جبع مشال شرق القدس احملتلة.
املطران حنا" :القدس ابلنسبة لنا هي أقدس مكان يف العامل وهي قبلتنا األوىل والوحيدة
قال املطران عطا هللا حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس "إن القدس ابلنسبة إلينا هي أقدس
مكان يف العامل ،وهي حاضنة أهم مقدساتنا ،وهي قبلتنا األوىل والوحيدة ،وكل ما نقرأه يف االجنيل
املقدس مت يف هذه البقعة املقدسة من العامل" .
جاءت تصرحيات املطران حنا خالل استقباله يف كنيسة القديسني قسطنطني وهيالنة يف القدس القدمية،
اليوم وفدا من أبناء الرعية االرثوذكسية يف األردن من عمان وماداب وإربد وغريها من بلدات الشمال.
حيث كان لسيادة املطران حديث روحي مبناسبة وصول وفد أبناء رعيتنا يف األردن واملكون من مثانون
شخصا.
وأكد املطران عطا هللا أبن هذه الزايرة حتمل الكثري من املعاين الروحية واالنسانية والوطنية ،وهي عودة
اىل جذور االميان وأتكيد على أمهية القدس يف امياننا وعقيدتنا واترخينا وتراثنا ،وقال :إن كنيسة القدس
يصفها القديس يوحنا الدمشقي أبهنا أم الكنائس ذلك ألن أول كنيسة شيدت يف العامل كانت هنا يف
هذه املدينة املقدسة.
وخاطب املطران حنا الوفد قائالا" :تعرفوا على مدينة القدس وعلى اترخيها وتراثها وحنن سعداء بزايرتكم

اليت حتمل الطابع الروحي اإلمياين خاصة وحنن يف الصوم األربعيين املقدس الذي فيه نعيش فرتة جهاد

روحي لكي يؤهلنا الرب االله للوصول اىل اسبوع االالم والقيامة اجمليدة" .
ووضع املطران حنا الوفد يف صورة أوضاع مدينة القدس وما تتعرض له املدينة املقدسة من استهداف،
وأكد على أمهية أن يُرفع الصوت املسيحي املنادي بتحقيق العدالة ونصرة الشعب الفلسطيين ،وش ّدد

على أن القضية الفلسطينية هي قضية األمة العربية الواحدة مبسيحييها ومسلميها.
حتذيرات من اهنيارات أرضية جنوب املسجد األقصى
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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

حذرت اهليئة اإلسالمية املسيحية لنصرة القدس واملقدسات ،يف تقريرها الشهري ،من اهنيارات أرضية يف
بلدة سلوان جنوب املسجد األقصى ،بسبب حفرايت االحتالل املستمرة واملتواصلة لشق أنفاق يف
املنطقة ابجتاه املسجد األقصى وابحة حائط الرباق.
وأكد التقرير أن االحتالل واصل انتهاكاته اجلسيمة واملنظمة لقواعد القانون الدويل وحقوق االنسان يف
األراضي الفلسطينية بشكل عام ويف القدس احملتلة بشكل خاص.
وقال :جتلت تلك االنتهاكات يف استخدام القوة املسلحة ضد املدنيني الفلسطينيني ،واإلمعان يف سياسة
احلصار واإلغالق ،واالستيالء على األراضي خدمة ملشاريعها االستيطانية ،وهتويد مدينة القدس،
واالعتقاالت التعسفية ،ومالحقة املزارعني يف لقمة عيشهم ،وفرض غرامات مالية وضرائب مرتفعة
وتعجيز يف البناء إلخراج الرخص وارتفاع يف اسعار املواد التموينية والشقق السكنية اليت تطال كل مدينة
القدس ابلغالء الفاحش بل وتشريع قوانني لفرض وقائع على االرض هبدف افراغ املقدسيني وإخراجهم
خارج اجلدار بطرق ممنهجة وبغطاء قانوين وغري قانوين.
وأضاف التقرير :نتج عن مواصلة احلفرايت التهديدية أسفل املسجد األقصى املبارك ،والبلدة القدمية
ككل ،اهنيارات ارضية يف "حوش بيضون" ببلدة سلوان جنوب االقصى ،وهو ما يعترب
بداية اهنيار املدينة املقدسة وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك وغريه من معامل القدس التارخيية.
وقد ُسجلت اعتقال اكثر من  130مواطن مقدسي ،وواصلت قوات االحتالل ممارسة أعمال التوغل يف
املدينة احملتلة وضواحيها واعتقال املواطنني بشكل يومي وعاثت خرااب يف ممتلكاهتم .كما واصلت احملاكم
االسرائيلية اصدار لوائح االهتام واالحكام املختلفة حبق االسرى املقدسيني والتضييق عليهم إببعاد
بعضهم عن املدينة لفرتات متفاوتة.
فيما تواصلت اقتحامات املتطرفني لباحات املسجد األقصى املبارك بشكل شبه يومي يف إطار التقسيم
الزماين واملكاين للمسجد.

-انتهى-
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