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رس ــالة الـ ـق ـدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 اعتقال مقدسي من ابب الساهرة.
 لوحة القدس األضخم ترى النور.
 جمموعة من املستوطنني يقتحمون األقصى حبماية قوات االحتالل.
 اعتقال أقرابء شهداء وأسرى بزعم تلقيهم أمواالً من "محاس".
 رئيس الكيان :العرب واليهود ولدوا ليعيشوا معا يف "القدس".
 االحتالل يعتقل  20مواطنًا فلسطينيًّا من الضفة والقدس.
 االحتالل يهدم مبىن قيد اإلنشاء يف القدس.

 مؤسسة القدس الدولية تصدر حصاد القدس لشهر كانون ٍ
اثن/يناير .2017
 اعتقال حارس من املسجد األقصى وإبعاده  15يوما.
 اعتقال مخسة مواطنني من الرام وحزما.
 العاهل األردين :ما حيدث يف فلسطني والقدس يعزز اإلرهاب ويؤجج مشاعر
املسلمني.
 الدستورية العليا مبصر تقر إجازة للمسيحيني لزايرة القدس.
مسارا جدي ًدا "ملطاهر
 هبدف طمس أاثر القصور األموية  ..االحتالل يد ّشن اخلميس ً
اهليكل" جنوب األقصى.
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اعتقال مقدسي من ابب الساهرة
القدس  2017-2-6وفا -اعتقلت قوات االحتالل ،قبيل ظهر اليوم االثنني ،شااب مقدسيا من ابب
الساهرة (أحد أبواب القدس القدمية) دون معرفة األسباب.

ومت نقل الشاب إىل مرك ٍز اتبع لالحتالل قرب ابب الساهرة بشارع صالح الدين وسط املدينة املقدسة

للتحقيق.

لوحة القدس األضخم ترى النور
بيت حلم  2017-2-6وفا -عنان شحادة
مكث الفناانن مسري أبو الزلف ،وسامر هالل ،من مدينة بيت ساحور يف حمافظة بيت حلم ،أحد عشر
شهرا الستكمال إبداعهما يف إجناز أول لوحة للقدس مصنوعة من خشب الزيتون والصدف.
اللوحة توحي اىل اتريخ وعراقة املدينة املقدسة من خالل إبراز قبة الصخرة وكنيسة القيامة وبيوت حتيط

هبما.

"يف ليلة عاصفة وماطرة ولدت فكرة إجناز لوحة القدس أثناء تواجدان يف أحد مشاغل خشب الزيتون،
وعلى الفور مل نتوان حلظة من خالل عمل اإلطار العام هلا ومن مث ترك قطعة من اخلشب "فورينا" حتت
األمطار ملدة ساعات لتخرج على شكل كتاب مفتوح" ومن هنا بدأ مشواران" ،قال الفنان أبو الزلف.
وأضاف ،يف حديث خاص ل"وفا"" :حاولنا من ذلك إبراز اهلوية احلقيقة لعراقة وجتذر االنسان
الفلسطيين وعلى الشراكة بني أبناء الشعب الواحد ..االنطالقة ابلعمل كانت يف شهر تشرين اثين من
العام  2014واالنتهاء هبا يف ايلول /سبتمرب من العام الذي يليه ،وسط ضغوطات نفسية وإرهاق من
خالل ربط الليل ابلنهار ،وكنا نتواصل يف العمل حىت الساعات الفجر األوىل".
واتبع أبو الزلف ،تكونت اللوحة من خشب الزيتون والصدف وخشب "مهاغوين" ،حيث صممت

انطالقا من اجلهة الشرقية للقدس اليت تربز قبة الصخرة صورة واضحة.
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وقال :إن اللوحة يصل وزهنا اىل  120كغم بطول 2،60مرت وعرض 1،20مرت وبعمق نصف مرت ،الفتا
اىل انه ال ميكن له ان يقدر كمية اخلشب اليت أخذهتا اللوحة حىت اجنازها.
وحول آلية العمل هبا ،قال" :يف البداية قمنا برسم املنظر العام على كرتونة مث الصاقها على قطعة خشب
زيتون ومن مث قصها وخترميها ،حيث تتكون من آالف القطع ،وكل واحدة ترتاوح مساحتها من  4سم
عرض و 5سم طول ،هذا عدا عن صعوبة حفر الشبابيك واألبواب ،الفتا إىل ان كل قطعة كانت أتخذ
من الوقت ما يقارب نصف ساعة.
وأشار أبو الزلف إىل أن مشاكل عدة واجهتهم اثناء العمل ،وهو افتقادهم اىل مشغل خاص ،األمر

الذي دفعهم اىل ان يتخذا منجرة ومشغال للخشب يعود الحد أقارهبما إلجنازها.

وابلنسبة لآلالت املستخدمة يف العمل فكانت عبارة عن منشار وماكينة خترمي ،ومقص خشب ،وماكينة
"برداخ" ،مشريا إىل ،ن اإلبداع ظهر يف السور ،ومن كحلة حجارته االيت متت من خالل اخلشب الذي
ال يتعدى عرضه ملمرتات.
ومل خيف أبو الزلف أنه تلقى عدة عروض للبيع ،متمنيا على أصحاب الشأن خاصة السياحة واآلاثر ان

أتخذ مثل هذه األعمال جبدية واهتمام .

جمموعة من املستوطنني يقتحمون األقصى حبماية قوات االحتالل
اقتحمت

جمموعة

مدينة القدس احملتلة.

من املستوطنني،

صباح

اليوم،

ابحات املسجد

األقصى املبارك،

يف

صباحا ،للسماح للمستوطنني
وأفادت مصادر حملية ،أن قوات االحتالل فتحت ابب املغاربة،
ً
ابقتحام األقصى.
ووفق املصادر ،فإن  5مستوطنني اقتحموا ابحات املسجد حىت اآلن ،وأن العدد مرشح للزايدة ،وسط
محاية مشددة من قوات االحتالل .
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اعتقال أقرابء شهداء وأسرى بزعم تلقيهم أمواالً من "محاس"
شنّت قوات االحتالل ،الليلة املاضية ،محلة عسكرية استهدفت عائالت أسرى وشهداء فلسطينيني يف

مدينة القدس احملتلة ،ابعتقال عدد من أفرادها ودهم منازهلا ومصادرة أمواهلا.

وقالت شرطة االحتالل يف بيان هلا اليوم اإلثنني ،إن قواهتا اعتقلت أربعة عشر فلسطينيا من أقارب
الشهداء واألسرى ،خالل احلملة العسكرية اليت شنّتها يف مدينة القدس ،بزعم تلقي هؤالء األموال من

حركة" محاس".

وأضافت أن عملية مصادرة أموال ومصاغات ذهبية من منازل أسرى وشهداء مقدسيني "متّت بناء على

نتائج ومعطيات وحتقيقات سرية دقيقة طويلة ومتشعبة أجريت ابلتعاون مع جهاز املخابرات العامة

(شاابك)".

وأفادت أبن قواهتا دمهت سبعة منازل تعود لعائالت شهداء وأسرى فلسطينيني يف أحياء؛ جبل املكرب،
رأس العامود،الطور ،وخميم شعفاط ،قرب القدس.
وذكرت أن من بني تلك املنازل؛ بيت عائلة الشهيد غسان أبو مجل (ن ّفذ عملية طعن وإطالق انر داخل

أحكاما ابملؤبد يف السجون
كنيس يهودي عام  ،)20144ابإلضافة إىل عائالت أسرى يقضون
ً
اإلسرائيلية ،ملشاركتهم يف عمليات أدت ملقتل إسرائيليني.
وأشار بيان شرطة االحتالل ،إىل أن احلملة اليت استهدفت منازل الشهداء واألسرى املقدسيني أسفرت
عن مصادرة مبالغ مالية قدرت قيمتها بـ  200ألف شيكل (ما يعادل الـ  522ألف دوالر أمريكي)،

كبتني وشاحنة.
ابإلضافة إىل مصاغات ذهبية ،ومر ن

بدوره ،قال" اندي األسري الفلسطيين" يف بيان له ،إن االحتالل اعتقل عشرة مواطنني من منازهلم يف
القدس بعدما أحدث اخلراب فيها وسرق مبالغ مالية ومصاغ ذهيب ،علماً أن غالبية املعتقلني ذوو
شهداء وأسرى.
وبني النادي أن املعتقلني؛ هم حممد أبو مجل ( 71عاماً) ،وهو والد الشهيد غسان أبو مجل ،وطارق
ّ
عبد النيب النتشة ( 45عاماً) ،وهو شقيق الشهيد حسن النتشة ،ومجال فرج من خميم شعفاط وهو والد
الشهيد وسام فرج.
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كما طالت االعتقاالت ،عدانن الشاعر ( 55عاماً) ،وزوجته ربيحة الشاعر ( 51عاماً) ،ومها والدا
األسري عماد الشاعر ،إضافة إىل شقيقه صبحي الشاعر ( 28عاماً) ،ابإلضافة إىل اعتقال األسري احملرر

مصطفى الشاعر ( 233عاماً) ،ومنري العباسي وهو عم الشهيد أمين العباسي ،فيما اعتقل عامر مشاهرة
واألسري احملرر عماد الدين عباسي من بلدة سلوان .

رئيس الكيان :العرب واليهود ولدوا ليعيشوا معا يف "القدس"
قال رئيس الكيان العربي ،رؤوفني ريفلني ،الليلة املاضية ،إن القدس" مدينة مقدسة للجميع".
وأوضح ريفلني أن القدس "تشكل منوذجا حول قدرتنا للحياة سواي يف "إسرائيل" واملنطقة ورمبا يف العامل
برمته" ،حسب ما أوردته اإلذاعة العربية.
وأكد ريفلني جمددا أنه "مل يكتب للعرب واليهود العيش سواي يف هذه الداير فحسب ،بل إهنم ولدوا
للعيش معا" ،مشريا إىل أن "عملية دمج الشرائح املختلفة يف اجملتمع تعد مهمة قومية ".

االحتالل يعتقل  20مواطنًا فلسطينيًّا من الضفة والقدس
اعتقلت قوات االحتالل الصهيوين ،منذ أوىل ساعات الليلة املاضية وحىت فجر الثالاثء 20 ،مواطنًا
احملتلتني ،بينهم قيادي يف حركة" محاس".
فلسطينيًّا من الضفة الغربية والقدس
ن
وذكر تقرير صادر عن جيش االحتالل ،أن قواته أقدمت الليلة املاضية ،على اعتقال مثانية عشر
أعماال تتعلّق
فلسطينيا ممّن وصفهم بـ"املطلوبني" بتهمة نشاط بعضهم يف حركة "محاس" ،أو ممارستهم ً
ابملقاومة ضد اجلنود واملستوطنني.
وحبسب التقرير العربي ،فقد طالت االعتقاالت أربعة فلسطينيني من بلديت "قباطية" و"جبع" قرب جنني
(مشال القدس احملتلة) ،بينهم انشط يف حركة "محاس" ،ومخسة آخرين من بلدات "كوبر"" ،سلواد"،
مشاال) ،بينهم انشط يف حركة "محاس".
"كفر نعمة" ،قرب مدينة رام هللا( ً
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كما اعتقلت قوات االحتالل ،مخسة فلسطينيني من بلدة" الرام "مشايل مدينة القدس ،وآخرينن من

فلسطينيني من خميم "العروب" لالجئني
بلدة "حوسان" غريب بيت حلم (جنواب) ،ابإلضافة إىل اعتقال
ن

الفلسطينيني ،وبلدة "سعري" مشايل اخلليل ،بينهم كذلك انشط يف حركة "محاس".

شابني من بلدة" حزما" ،مل ِ
أيت ذكرهم يف
بدورها قالت "قدس برس" إن قوات االحتالل اعتقلت ن
التقرير الصادر عن جيش االحتالل ،ومها :محدي فزاع ،وعبد هللا اخلطيب.

ويف التفاصيل ،اقتحمت قوات االحتالل الصهيوين ،فجر الثالاثء ،بلديت جبع وقباطية جنوب مدينة
جنني ،واعتقلت أربعة مواطنني بينهم القيادي يف محاس الشيخ نزيه أبو عون.
وقالت مصادر حملية ملراسلنا إن العشرات من جنود االحتالل دامهوا منزل القيادي أبو عون يف جبع،
وفتشوه ،وأحدثوا ختريبا يف حمتوايت املنزل ،مث اعتقلوا الشيخ نزيه.
وكانت قوات االحتالل اقتحمت قبل أسبوعني منزل القيادي أبو عون ،واعتقلته يوما واحدا خالل محلة

اعتقاالت واسعة ألنصار محاس يف البلدة ،وأعادت اعتقاله فجر اليوم.

ومل ميض سوى شهور قليلة على اإلفراج عن أبو عون الذي قضى أكثر من  18عاما يف سجون

االحتالل على فرتات متفاوتة.

من جهة أخرى ،اقتحمت قوات االحتالل بلدة قباطية جنويب جنني ،واعتقلت ثالثة شبان ومتركزت يف
ٍ
ساعات.
احلي الشرقي وقرب مسجد صالح الدين
وأشارت املصادر إىل أن جنود االحتالل اقتحموا منزل الشاب لؤي عساف ،واعتقلوه ،وصادروا

وخربوا حمتوايت املنزل بشكل متعمد.
حاسوبه الشخصي وأجهزة اهلاتف النقال اخلاصة بهّ ،

كما دامهت قوات االحتالل منزيل املواطنني أمني األصهب زكارنة وعز الدين مشو ،وفتشتهما،

واعتقلتهما ،ونقلتهما إىل جهة جمهولة.

كما اعتقلت قوات االحتالل الصهيوين ،فجر الثالاثء ،مواطنا وزوجته يف خميم طولكرم مشال الضفة
الغربية ،فيما أوقعت إصاابت ابالختناق ابلغاز املسيل للدموع.
وقالت مصادر حملية ملراسلنا إن جنود االحتالل اعتقلوا املواطن أمحد احلويطي وزوجته

عقب اقتحام منزهلما ،وتفتيشه يف املخيم؛ حيث نكلت هبما ،وخربت حمتوايت املنزل.
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وأشارت املصادر إىل مواجهات اندلعت يف وسط املخيم خالل عملية االقتحام أصيب خالهلا مواطنون
ابالختناق ،فيما أطلقت قوات االحتالل الغاز املسيل للدموع بكثافة.
ونصبت قوات االحتالل خالل عملية االقتحام حاجزا عسكراي على مدخل املخيم على شارع طولكرم
الرئيس ،وعرقلت حركة السري .

االحتالل يهدم مبىن قيد اإلنشاء يف القدس
القدس  2017-2-7وفا -هدمت جرافات اتبعة لبلدية االحتالل اإلسرائيلي يف مدينة القدس احملتلة،
اليوم الثالاثء ،مبىن قيد اإلنشاء ،قرب مسجد اهلجرة حبي بيت حنينا مشال القدس احملتلة؛ حبجة البناء
دون ترخيص.
وقال مراسلنا ،إن عددا من املركبات العسكرية رافقت جرافات االحتالل ،وأغلقت حميط املنطقة بشكل

كامل ،قبل وخالل الشروع بعملية اهلدم ،وتدمري املبىن.

مؤسسة القدس الدولية تصدر حصاد القدس لشهر كانون ٍ
اثن/يناير 2017
أصدرت مؤسسة القدس الدولية تقريرها الشهري "حصاد القدس "لشهر كانون ٍ
اثن/يناير 2017
لرصد واقع مدينة القدس عرب أربعة عناوين رئيسية مشلت األرض والسكان واالحتالل واملوقف العريب
والدويل.
وقالت املؤسسة ":تستمر سلطات االحتالل اإلسرائيلي بفرض سياسة األمر الواقع يف مدينة القدس
احملتلة من خالل سلسلة من اإلجراءات واملشاريع التهويدية ،ال سيما االستيطان واالستيالء واهلدم
واملصادرة ،هبدف تفريغ املدينة من أهلها املقدسيني ،وجلب املستوطنني مكاهنم لتغيري واقع املدينة
وهويتها العربية اإلسالمية".
منزال و 18منشأة هدمتهم قوات االحتالل يف القدس احملتلة خالل الشهر
وأشارت املؤسسة إىل أن ً 14
فضال عن إجبار
منزال ومنشأة ابهلدمً ،
األول من عام  ،2017كما أخطرت سلطات االحتالل ً 144
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مواطن مقدسي على هدم منزله بنفسه يف بلدة العيساوية ،واملصادقة على بناء  733وحدة استيطانية يف
القدس احملتلة.
فيما واصلت سلطات االحتالل قبضتها األمنية على الفلسطينيني يف القدس احملتلة ،من خالل سلسلة
وصوال إىل حقه يف احلياة ،حيث
من العقوابت اليت تنتهك حرية اإلنسان،
ابتداء من حقه يف التعبري ً
ً
قتلت قوات االحتالل خالل شهر كانون ٍ
اثن /يناير شهيدين ،واعتقلت  156مقدسيًا بتهم خمتلفة،
عاما ،كما حصل مع "خالد قطينة" ،واستمرت
وأصدرت حبق بعضهم
أحكاما مشددة جتاوزت العشرين ً
ً
محالت االعتقال طيلة الشهر ومشلت اعتقال أطفال ونساء وشباب مقدسيني من خمتلف بلدات وقرى
القدس ،كما سحبت اإلقامة من  122مقدسيًا من أفراد عائلة الشهيد فادي قنرب ،ابإلضافة إىل منع

املرابطة" خدجية خويص "من السفر ملدة شهرين.

ويف سياق املواجهة مع جيش االحتالل اإلسرائيلي ضمن انتفاضة القدس ،أكدت مؤسسة القدس
الدولية أن حنو  104نقطة مواجهة دارت بني جنود االحتالل اإلسرائيلي وشبان القدس يف أغلب
األحياء والبلدات املقدسية ،ابإلضافة لعملية دهس للشهيد فادي قنرب وحماولة دهس اثنية واشتباك

مسلّح يف خميم قلنداي مشايل املدينة.

لالطالع على التقرير  ....اضغط على الرابط اآليت
http://quds.be/m6a
اعتقال حارس من املسجد األقصى وإبعاده  15يوما
القدس  2017-2-7وفا -اعتقلت قوات االحتالل ،صباح اليوم الثالاثء ،حارس املسجد األقصى يف
الوحدة الليلية دايب صبح من مكان عمله داخل املسجد ،وسلمته الحقا قراراً إببعاده عن املسجد

األقصى ملدة مخسة عشر يوما.

يف الوقت نفسه ،جتددت اليوم اقتحامات املستوطنني للمسجد املبارك من ابب املغاربة عرب جمموعات

صغرية ومتالحقة ،وحبراسة معززة من قوات االحتالل اخلاصة.

وتصدى مصلون القتحامات املستوطنني وجوالهتم االستفزازية يف املسجد هبتافات التكبري االحتجاجية.
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اعتقال مخسة مواطنني من الرام وحزما
القدس  2017-2-7وفا -اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،فجر اليوم الثالاثء ،مخسة مواطنني
من بلديت الرام مشال القدس احملتلة ،وحزما مشال شرقها ،واقتادهتم إىل مراكز حتقيق يف املدينة املقدسة.
ومشلت اعتقاالت الرام :حممد إدريس ،محزة سهمود ،وامحد أبو صبيح ،ومن حزما :محدي سليمان
فزاع ،وعبد هللا حسني اخلطيب.

العاهل األردين :ما حيدث يف فلسطني والقدس يعزز اإلرهاب ويؤجج مشاعر املسلمني
-عملية السالم والقدس من أولويات القمة العربية المقبلة في عمان

عمان  2017-2-7وفا -قال العاهل األردين امللك عبد هللا الثاين إن ما حيدث يف فلسطني والقدس
يعزز قدرة اإلرهابيني على التجنيد ويؤجج مشاعر املسلمني.

جاء ذلك خالل اللقاء الذي عقده العاهل األردين مع عدد من الكتّاب الصحفيني واإلعالميني

األردنيني ،يف اجتماع تناول أبرز القضااي والتحدايت املتعلقة ابلشأن احمللي ،والتطورات السياسية على

الساحتني اإلقليمية والدولية ،وفق ما ذكرته وكالة األنباء األردنية (برتا) اليوم الثالاثء.
وتطرق اللقاء ،الذي جرى يف قصر احلسينية ،إىل زايرة امللك عبد هللا الثاين ،ومباحثاته مع الرئيس
األمريكي دوانلد ترامب وأركان اإلدارة اجلديدة وقيادات وجلان الكونغرس ،اليت وصفها بـ "الناجحة

واملثمرة".

ولفت العاهل األردين إىل أن اللقاءات اليت عقدها مع أعضاء اإلدارة اجلديدة والكونغرس كانت مفيدة
للغاية يف هذه املرحلة ،وقال إن الرئيس األمريكي وجه الدعوة له للقيام بزايرة رمسية يف القريب العاجل.
وأشار إىل أن اللقاءات مع اجلانب األمريكي ركزت على أبرز التطورات اليت تشهدها املنطقة ،خاصة ما
يتعلق ابألزمة السورية وعملية السالم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني ،وانعكاسات ما يرتتب على نقل
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السفارة األمريكية إىل القدس ،مضيفا أن "أركان اإلدارة اجلديدة حيرتمون وجهات نظران يف التعامل مع
خمتلف التحدايت".
وأشار إىل أمهية أال يقدم الغرب على أية سياسات من شأهنا خلق شعور ابلتهميش واالستهداف لدى
اجلاليات اإلسالمية ،وقال إنه خالل زايرته إىل الوالايت املتحدة أكد أمهية الوصول حلل للقضية
الفلسطينية ،حيث أن ما حيدث يف فلسطني ويف القدس يعزز من قدرة اإلرهابيني على التجنيد ،ويؤجج
مشاعر املسلمني كافة.
ويف إطار التحضريات لعقد القمة العربية ،أكد العاهل األردين "أننا نعمل وننسق من أجل أن تكون قمة
عمان حبجم التحدايت".

وأضاف أن أولوايت القمة سرتكز على جهود حماربة اإلرهاب والتطرف ،ودعم املصاحلة الوطنية يف
العراق ،ودعم إجياد حل سياسي لألزمة السورية وتداعياهتا اإلنسانية ،وعملية السالم والقدس.

الدستورية العليا مبصر تقر إجازة للمسيحيني لزايرة القدس
قضت احملكمة الدستورية العليا اليوم السبت ابستحقاق املوظفني املسيحيني إلجازة شهر طيلة حياهتم

الوظيفية وأبجر كامل لزايرة القدس ،مساواة بنظرائهم املسلمني الذين يؤدون فريضة احلج.

وأوضح مصدر قضائي لوكالة األانضول أن احملكمة الدستورية العليا (أعلى حمكمة مصرية) "قضت اليوم
بعدم دستورية الفقرة األوىل من قانون نظام العاملني املدنيني ابلدولة فيما تضمنه من اقتصار نطاق تطبيق
أحكامها على أداء فريضة احلج ،وهو الذي يؤديه املسلمون فقط ،دون زايرة بيت املقدس ،ابلنسبة

للعامل املسيحي الداينة".

يف السياق قال احملامي جنيب جربائيل مقيم الدعوى ،إن "احلكم جاء استنادا إىل أن الدستور ينص على

عدم التمييز بني املواطنني بسبب اجلنس أو النوع أو العرق أو الدين".

وأضاف جربائيل يف تصرحيات صحفية "رغم أمهية احلكم فإنه من الناحية العملية صعب التنفيذ ،وذلك
لوجود قرار من الكنيسة األرثوذكسية يف مصر حبظر سفر األقباط إىل القدس إال بعد حتريرها من

االحتالل اإلسرائيلي".
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إال أنه أملح إىل إمكان إفادة أصحاب الطوائف املسيحية األخرى اليت ال حتظر السفر إىل القدس ،مثل
الطائفتني اإلجنيلية والكاثوليك.
ولفت جربائيل إىل أنه أقام الدعوى منذ ثالث سنوات أمام حمكمة القضاء اإلداري (وهي معنية
ابخلصومات القضائية مع اجلهاز اإلداري ابلدولة) ،وطعن على قانون الوظيفة املدنية ،وقررت احملكمة

إحالتها للدستورية العليا اليت فصلت فيها اليوم.

ووفق األرقام الرمسية يبلغ عدد املوظفني يف مصر حنو سبعة ماليني ،يف حني ال يوجد إحصاء أبعداد
املسيحيني بني هؤالء املوظفني.
املصدر  :وكالة األانضول
هبدف طمس أاثر القصور األموية
مسارا جدي ًدا "ملطاهر اهليكل" جنوب األقصى
االحتالل يد ّشن اخلميس ً
القدس احملتلة  -صفا
مسارا جدي ًدا ملا أمساه "مطاهر اهليكل" جنوب املسجد األقصى
أعلن االحتالل اإلسرائيلي نيته تدشني ً
املبارك ،مبشاركة ما يسمى بـ "وزير القدس والرتاث" زئيف إلكاين ،ومدير حمافظة القدس فيما يسمى بـ

"سلطة اآلاثر اإلسرائيلية" واملتربع وممول املشروع الثري اليهودي االسرتايل "كوين ابر مايسرت"،

وشخصيات إسرائيلية أخرى.

استكماال ملشروع هتويد وطمس ما تبقى من معامل وآاثر قصور اخلالفة
وأييت هذه التدشني هلذا املسار
ً
األموية الواقعة جنوب األقصى ،خلف املصلى املرواين.

وحبسب موقع "ديلي  ،"48فقد أجرت "سلطة اآلاثر" حفرايت جديدة خالل السنوات األخرية،
وادعت أبهنا كشفت عن "مطاهر ومغاسل" اهليكل املزعوم ،اليت كان يستعملها اليهود للتطهر قبل

دخول اهليكل الثاين–حسب قوهلم.-

جسورا ومعابر حديدية ومظلالت بني أجزاء املوقع،
فيما شقت وبنت طرقًا حجرية جديدة ،ونصبت
ً
على امتداد موقع القصور األموية ،وربطت بني أجزائه.
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كما نصبت الفتات توجيه وشرح ،تقص من خالله املروايت التلمودية/التوراتية الباطلة للموقع،
وأطلقت اسم "مسار املطاهر" على شبكات األرصفة واحلفرايت األثرية املدعاة من قبلهم ،ودعت إىل

زايرة املوقع ابعتباره من املكتشفات األثرية اليهودية املهمة.

وكان افتتح املوقع كمسار أويل يف سنة  ،2011بعد عملية حفرية استمرت لنحو ثالث سنوات،
ترافقت برفع مئات األكواب من الرتاب واحلجارة التارخيية ،اإلسالمية والعربية ،مما يعين هدم وطمس
املعامل اإلسالمية يف املوقع ،مث استأنفت احلفرايت على مدار حنو مخس سنني ،ترافقت ببناء ونصب

جذااب ميرر الرواية التلمودية.
مسارا سياحيًا ً
معرشات وطرق حديدية ،وهتيئتها لتكون ً

يذكر أن االحتالل أجرى حفرايت واسعة يف بداايت سنوات ،1968ابجلهة اجلنوبية والغربية للمسجد
األقصى ،على عمق وصل إىل أكثر من عشرة أمتارُ ،كشف حينها عن بقااي وآاثر القصور األموية

ابعرتاف ابحثني وأثريني إسرائيليني شاركوا يف احلفرايت نفسها ،لكن االحتالل حوهلا إىل حديقة أثرية
تنسب املوجودات األثرية إىل اتريخ عربي موهوم من فرتيت اهليكل األول والثاين.

-انتهى-
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