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رس ــالة الـ ـق ـدس

نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 مستوطن يهدد بتفجري املسجد األقصى عرب جمموعة "واتس اب".
 اعتقال  3فتية بذريعة رشق شرطة االحتالل ابحلجارة يف القدس.
 املالكي يطلع رئيس احلكومة املغربية على التطورات يف مدينة القدس.
 االحتالل حيرر خمالفات لفرقة املسحرايت املقدسية حبجة إزعاج املستوطنني.
" شؤون القدس" حتذر من قرار حكومة االحتالل بناء آالف الوحدات االستيطانية
يف الضفة الغربية.
 احلسيين يدعو العامل الغريب إىل التصدي حملاوالت هتويد القدس.
 نتنياهو :خنطط للبناء يف كل أحناء القدس والضفة الغربية.
 إطالق محلة دولية لوقف جرائم االحتالل حبق مدينة القدس.
 االحتالل يقتحم بلدات وأحياء يف القدس وسط مواجهات عنيفة.
 عيسى :ثالثة أطواق استيطانية تضرب القدس وتسريع للحفرايت حتتها.
 ماليزاي متنع فعالية صينية حتتفل بـ"احتالل القدس".
" القدس الدولية" 50 :حقيقةً صادمة عن واقع التهويد يف القدس.
" العودة" خياطب جهات أوروبية ودولية خبصوص أوضاع القدس.
596 صهيويناً اقتحموا األقصى منذ بداية يونيو اجلاري.
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مستوطن يهدد بتفجري املسجد األقصى عرب جمموعة "واتس اب"
القدس  2017-6-8وفا -أفادت مصادر عربية اليوم اخلميس أبن مستوطناً يهودايً من مستوطنة "بين
براك" ه ّدد عرب جمموعة "واتس اب" بتفجري املسجد األقصى املبارك.

وذكرت صحيفة "إسرائيل" اليوم العربية أن شرطة "تل أبيب" تلقت بالغاً بوجود هتديد بتفجري املسجد
األقصى عرب "واتس اب" ،وفتحت مباشرة حتقيق يف البالغ حىت متكنت من الوصول للمستوطن الذي

نشر التهديد ،وتبني إنه من "بين براك" ،ويبلغ من العمر  20عاماً.
وأوضحت أن املستوطن املتهم أحضر هناية األسبوع حملكمة الصلح يف "تل أبيب" ،وطلب ممثل الشرطة
"اإلسرائيلية" متديد توقيفه.

وقال ممثل الشرطة خالل جلسة التوقيف للمتهم :ما قام به هو فعل خطري ،والتهديد بتفجري املكان يعد

هتديدا اسرتاتيجيا ،يف حني قالت حمامية الدفاع "أن املتهم يعاين من مشاكل نفسيه ،وإنه أراد لفت نظر

أصدقائه من حوله".

وم ّدد قاضي احملكمة املذكورة اعتقال املستوطن لثالثة أايم ،وطلب إخضاعه لفحص نفسي.
اعتقال  3فتية بذريعة رشق شرطة االحتالل ابحلجارة يف القدس

القدس  2017-6-8وفا -اعتقلت شرطة االحتالل يف القدس اليوم اخلميس 3 ،فتية مقدسيني

ترتاوح أعمارهم ما بني  16-13سنة بذريعة إلقاء احلجارة على سيارات إسرائيلية يف منطقة الطور وما

يسمى بـ" شارع ديرخ هعوفل".

وذكرت شرطة االحتالل أنه مت ضبط الفتية بعد عمليات مطاردة قامت هبا يف منطقة الطور ،حيث مت

حتويلهم للتحقيق مباشرة.
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املالكي يطلع رئيس احلكومة املغربية على التطورات يف مدينة القدس
الرابط  2017-6-8وفا -التقى وزير اخلارجية رايض املالكي ،يوم أمس ،مع رئيس الوزراء املغريب
سعد الدين العثماين ،وذلك يف إطار الزايرة الرمسية اليت جيريها املالكي للمملكة املغربية.

ووفق بيان صادر عن وزارة اخلارجية اليوم اخلميس ،أطلع املالكي رئيس احلكومة املغربية على نتائج
اجتماعاته مع املسؤولني املغاربة ،وعرب عن ارتياح اجلانب الفلسطيين عن نتائج تلك املباحثات.

وأكد العثماين على املواقف الثابتة للمملكة املغربية ملكاً وحكومةً وشعباً جتاه الشعب الفلسطيين
وقضيته العادلة ،وعلى استمرار دعم بالده لفلسطني يف كافة احملافل.

وتركز االجتماع حول التطورات املتسارعة اليت تشهدها مدينة القدس من هتويد مستمر وتعزيز للوجود

اليهودي يف املدينة املقدسة وتسارع عملية احلفرايت اسفل املسجد األقصى وتغول اإلستيطان يف مدينة
القدس إللغاء طابعها العريب واإلسالمي.

ومت احلديث مطوالً يف كيفية التنسيق والتشاور من خالل منظمة التعاون االسالمي لوقف االنتهاكات

اإلسرائيلية جتاه املدينة املقدسة.

كما مت استعراض التطورات السياسية على الصعيدين اإلقليمي والدويل ورؤية اجلانبني الفلسطيين

واملغريب لتلك التطورات.

واتفق اجلانبان على ضرورة تعزيز التواصل بني اجلانبني الفلسطيين واملغريب يف املرحلة املقبلة.
االحتالل حيرر خمالفات لفرقة املسحرايت املقدسية حبجة إزعاج املستوطنني
حررت شرطة االحتالل اإلسرائيلي ،فجر اليوم اخلميس ،خمالفات مالية
القدس  2017-6-8وفاّ -
بقيمة  350شيقل ألربعة شبان من فرقة املسحرايت التابعة جملموعة كشافة جبل املكرب املقدسية.

ونقل مراسلنا عن شهود عيان أن قوات االحتالل احتجزت الشبان األربعة حنو ساعتني عند السحور

وحررت املخالفات هلم حبجة إزعاج املستوطنني
داخل حي جبل املكرب جنوب شرق القدس احملتلةّ ،
املقيمني يف مستوطنة "نوف تسيون" املقامة على أراضي املنطقة.

كما هددت شرطة االحتالل ابعتقال كافة أعضاء اجملموعة الكشفية إذا استمرت بنشاطها يف املنطقة
حبجة عدم االلتزام ابإلنذارات السابقة ،وذلك على خلفية الشكاوى املستمرة من قبل املستوطنني.
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"شؤون القدس" حتذر من قرار حكومة االحتالل بناء آالف الوحدات االستيطانية يف الضفة الغربية
القدس  2017-6-7وفا -حذرت دائرة شؤون القدس يف منظمة التحرير الفلسطينية ،من خطورة
خمطط حكومة االحتالل اإلسرائيلي االستيطاين الكبري الذي أعده جملس املستوطنات يف الضفة الغربية

ابالتفاق مع وزير اإلسكان يوآب غالنت ،حسب ما نشرته صحيفة "يديعوت احرونوت" ،حبجة السعي

حلل ضائقة اإلسكان يف مستوطنة "غوش دان".

وأشارت الدائرة يف بيان هلا ،اليوم األربعاء ،إىل أن هذا املخطط الذي عرض على الكنيست يوم أمس

أييت يف اطار خطة لبناء استيطاين مكثف يف الضفة الغربية ،يشمل حوايل  67الف وحدة إسكان.

وحذرت من خماطر وتداعيات مواصلة حكومة االحتالل ابنتهاكاهتا االستيطانية العدوانية حبق الضفة

الغربية و مدينة القدس ،وتكثيف عمليات االستيطان غري الشرعي واملخالف للقانون الدويل ،حمملةً
حكومة االحتالل االسرائيلي العنصرية ما آلت إليها األوضاع اخلطرية يف كافة مناطق الضفة الغربية
السيما مدينة القدس وحميطها ،واليت ُيارس فيها أبشع اجلرائم التهويدية من سرقة لألرض وللعقار.

واستهجنت اقرار حكومة االحتالل االسرائيلي خطط لبناء  800وحدة سكنية استيطانية يف "أرئيل"،

و 200وحدة سكنية "بكرم رعيم" ،و 100وحدة ابملستوطنة اجلديدة "عيمحاي" ،مشددة على أن
وجود هذه املستوطنات حبد ذاته عمل عدواين غري شرعي ،ولن يكون له اي شرعية ،وإزالتها شرط

لتحقيق السالم العادل واملنشود.

ودعت الدائرة اجملتمع الدويل واملنظمات الدولية واالدارة األمريكية ،إىل الضغط على حكومة االحتالل
االسرائيلية لوقف كافة خمططاهتا االستيطانية العدوانية حبق الضفة الغربية ومدينة القدس ووقف كامل

ألنشطتها االستيطانية الالشرعية واملقوضة لعملية السالم.

احلسيين يدعو العامل الغريب إىل التصدي حملاوالت هتويد القدس
القدس  2017-6-7وفا -دعا وزير شؤون القدس ،احملافظ عدانن احلسيين العامل الغريب إىل حتمل

مسؤولياته إزاء التعنت اإلسرائيلي ،وإنكار احلقوق الوطنية لشعبنا ،والضغط ابجتاه حتقيق السالم العادل
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القائم على الشرعية الدولية ،وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة حبدود الرابع من حزيران عام 1967

وعاصمتها القدس الشرقية.

جاءت تصرحياته ،أثناء استقباله ،اليوم األربعاء ،ممثل الربتغال لدى دولة فلسطني بدرو سوزا ابريو،

ملناسبة انتهاء أعماله ،لدى دولة فلسطني.

وأعرب احلسيين عن أمله ،أن يكون الصديق الربتغايل حامال أمينا هلموم الشعب الفلسطيين ،وينقل

املعاانة اليت يكابدها جراء غياب العدالة ،وتصديه للممارسات اإلسرائيلية غري اإلنسانية ،وحقيقة ما

جيري يف الساحة الفلسطينية ،وخاصة يف العاصمة احملتلة القدس ،اليت تتعرض حملاوالت هتويد ،و"أسرلة"

األرض ،واإلنسان ،واملقدسات فيها ،يف حماولة ابتت مكشوفة لتزوير التاريخ ،وطمس هويتها املسيحية

اإلسالمية ورفع وترية استهداف املسجد األقصى املبارك.

وأشار إىل أن إسرائيل غري آمنة على األراضي اليت احتلتها ،وهجرت أهلها منها ،واجراءاهتا تعسفية،
ومنافية ألبسط مواثيق حقوق االنسان الدولية ،مشريا إىل أن عدد املقدسيني إابن بدء االحتالل عام

 1967كان قرابة سبعني ألف نسمة يعيشون يف تسعة كليو مرتات مربعة منهم  40ابملئة من املسيحني،
مل يتبق منهم سوى واحد ونصف ابملئة حيث اضطرت الغالبية الساحقة اىل اهلجرة جراء الضغوطات،

واملمارسات االحتاللية.

بدوره ،أكد ممثل الربتغال موقف دولته الثابت يف دعم حقوق الشعب الفلسطيين ،غري قابلة للتصرف،

معراب عن تفاؤله ابلنهج الذي تسري عليه القيادة الفلسطينية ،والرئيس حممود عباس ،يف استقطاب الرأي

العام األورويب ،والدويل ،والذي سيؤدي عاجال أم آجال لقيام دولة فلسطينية مستقلة ،يف حدود الرابع

من حزيران عام .1967

ونوه اىل ضرورة حتقيق العدالة ،واليت ستجلب السالم للمنطقة برمتها ،ألن جذور مشاكل اإلقليم تعود
ّ

لعدم حتقيق العدالة للشعب الفلسطيين ،والتنكر حلقوقه املشروعة ،والتلكؤ يف حل القضية الفلسطينية،

ما أدى اىل اشتعال املنطقة ،واندالع أعمال العنف فيها.

نتنياهو :خنطط للبناء يف كل أحناء القدس والضفة الغربية
قال رئيس حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو مساء الثالاثء إن "إسرائيل" تبين يف القدس والضفة الغربية

احملتلة وختطط للبناء يف كل أحنائها ،يف إشارة منه إىل البناء االستيطاين الذي تسارعت وتريته بعد تسلم
الرئيس األمريكي دوانلد ترمب مقاليد احلكم.
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وتعهد نتنياهو يف تغريدة عرب تويرت يف الذكرى الـ 50للنكسة العربية مبواصلة احلفاظ على االستيطان،

متفاخرا أبنه "رئيس الوزراء األول -بعد عشرات السنني -الذي يبين بلدة جديدة يف يهودا والسامرة
ً

"الضفة الغربية" ،على حد قوله.

إطالق محلة دولية لوقف جرائم االحتالل حبق مدينة القدس
أكد "مركز العودة الفلسطيين" أن االحتالل الصهيوين الذي طال القدس وأراضي الضفة الغربية وغزة

املمتد منذ مخسني عاماً ،حيكم قبضته من خالل القمع والتمييز واإلساءات واجلرائم املمنهجة حبق

الشعب الفلسطيين".

وأوضح "العودة الفلسطيين" ،يف جمموعة رسائل وخطاابت رمسية إىل جهات دولية وأممية ومسؤولني

أوروبيني رفيعي املستوى مبناسبة مرور مخسني عاماً على استكمال احتالل مدينة القدس ،أمس الثالاثء،

أن سلوك االحتالل يشمل هتويد القدس والقتل خارج نطاق القانون والتشريد القسري واالعتقال
التعسفي فرض قيود على حرية احلركة ،وهو ما أكدته أخرياً هيومن رايتس ووتش يف تقاريرها.

كما سلط املركز ،الذي يتخذ من العاصمة الربيطانية لندن مقرا له ،الضوء على انتهاكات إسرائيل
التفاقيات دولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة عرب نقل أكثر من  400ألف مستوطن يعيشون يف

أكثر من  1277مستوطنة غري شرعية تقيمها يف أراضي الضفة الغربية وتسبغ عليهم كافة احلقوق بينما
حترم منها بشكل متييزي الفلسطينيني أصحاب األرض الذين يعيشون يف نفس املناطق.

هذا وأكد املركز يف رسائله أن "جدار الفصل الذي تقيمه إسرائيل على أراضي الضفة الغربية يعد انتهاكاً
فاضحاً للقانون الدويل اإلنساين كما كدته حمكمة العدل الدولية".
وطالب املركز ،يف رسائله" ،كافة اجلهات اليت خاطبها بتطبيق تدابري قوية من شأهنا الضغط على إسرائيل

بصفتها قوة احتاللية حبسب القانون الدويل ،إلجبارها على احرتام القانون الدويل ووقف السياسات

العنصرية واملمارسات القمعية على األرض واختاذ كافة اخلطوات اليت من شأهنا إهناء هذا االحتالل".
ومشلت الرسائل كل من األمني العام لألمم املتحدة "أنطونيو غوتريس" واملدير العام لألونسكو "أرينا

بوكوفا" ووزير اخلارجية الربيطاين "بوريس جونسون" ،إضافة إىل حنو  47بعثة دبلوماسية من الدول

أعضاء جملس حقوق اإلنسان ،يف محلة هي األوسع للتعريف أبحوال مدينة القدس واالنتهاكات الواقعة
حبق أهلها.
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وأتيت هذه احلملة كجزء من حراك واسع يقوده مركز العودة يف الساحة األوروبية والدولية هبدف الدفاع
عن حقوق الفلسطينيني وفضح االنتهاكات اإلسرائيلية والتأثري على صناع القرار السياسي.

وحيمل مركز العودة الفلسطيين ،الذي يعمل يف العاصمة الربيطانية لندن منذ  20عاما ،الصفة
االستشارية يف األمم املتحدة.

االحتالل يقتحم بلدات وأحياء يف القدس وسط مواجهات عنيفة
واصلت أجهزة أمن االحتالل ،الليلة املاضية وفجر األربعاء ،دهم املزيد من منازل املواطنني يف عدة
ٍ
ٍ
وحولتهم إىل مراكز حتقيق يف املدينة.
أحياء وبلدات مقدسية؛ اعتقلت خالهلا عدداً من املواطنني ّ
وقال مراسلنا يف القدس ان قوات كبرية من جنود االحتالل اقتحمت فجر اليوم بلدة العيسوية وسط

القدس ،ودامهت العديد من منازل املواطنني ،وزعمت عثورها على سالح يف أحد هذه املنازل ،قبل أن
تعتقل عددا من أبناء هذه البلدة اليت ما زالت ختضع حلصار عسكري مشدد بسبب املواجهات

املتواصلة يف البلدة ضد االحتالل.

يف سياق مشابه ،شهدت بلدة سلوان جنوب املسجد األقصى املبارك ،ليلة أمس مواجهات عنيفة ضد

االحتالل امتدت حىت ساعات سحور اليوم ،استخدم فيها الشبان احلجارة والزجاجات الفارغة،
واحلارقة "قنابل مولوتوف" ،بينما أطلقت قوات االحتالل قنابل مضيئة يف حي بطن اهلوى/احلارة

الوسطى ،وشرعت إبطالق وابل من القنابل الصوتية احلارقة والغازية السامة املدمعة بني منازل املواطنني

وتسببت إبصابة عدد كبري من السكان ابختناقات حادة.

إىل ذلك ،اقتحمت قوات االحتالل فجر اليوم بلدة حزما مشال شرق القدس احملتلة ،ودامهت منازل

عدد من املواطنني ،علما أن البلدة ختضع منذ أسابيع حلصار عسكري بعد إغالق مداخلها مبكعبات
امسنتية ضخمة بسبب املواجهات ملتواصلة فيها ضد االحتالل.

عيسى :ثالثة أطواق استيطانية تضرب القدس وتسريع للحفرايت حتتها

قال الدكتور حنا عيسى ،األمني العام للهيئة اإلسالمية املسيحية لنصرة القدس واملقدسات ،ان سلطات

االحتالل تغرق مدينة القدس احملتلة ابملستوطنني واملستوطنات ،وشدد" ،ضربت (اسرائيل) املدينة

بثالثة أطواق استيطانية حوهلا ،األول يطوق منطقة احلرم القدسي الشريف والبلدة القدُية والثاين يطوق

األحياء يف القدس ،والثالث يطوق القرى العربية احمليطة" .وأضاف " ،كما انشأ كيان االحتالل عدد كبري
من األحياء االستيطانية واملستوطنات على رؤوس التالل واألودية اليت تسهل الدفاع عنها وعلى أنقاض
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ما هدم من احياء وقرى عربية ،وما اغتصب من أراضي ،ما حصر املقدسيينفي ساحات ضيقة ومطوقة .
وأشار أمني نصرة القدس" ،يف اجلهة الشمالية من القدس ،أقيم حي أشكلول مالصقا حلي الشيخ جراح
 ،وأقيم على جبل سكوبس والتلة الفرنسية حي شابريا االستيطاين ،إضافة إىل جتمع استيطاين كبري على

جبل الزيتون ،وأخر ابسم راموت على أراضي النيب صموئيل ،ومستوطنة ابسم عتاروت على

أراضي الرام وبيت حنيينا ،كما أقيم حيان على أراضي جبل املكرب ،واثلث ابسم جيال على أراضي بيت
صفافا ،مث عاد الصهاينة إلقامة حيني استيطانيني على أراضي الشيخ جراح ،وعلى القسم األوسط من

جبل املشارف وهكذا ".
وأوضح أن سلطات االحتالل تعمل على عزل مدينة القدس بشكل كامل من خالل اجلدار العازل الذي
شرعت ببنائه يف حزيران  ،2002وقال" ،بدأت (إسرائيل) يف تطبيق املرحلة األوىل من بناء اجلدار

الفاصل داخل الضفة الغربية ،وُيتد من مشال إىل جنوب الضفة وحول القدس ،يبلغ طوله اإلمجايل ما

يزيد على  755كم ،أي أكثر من ضعفي طول اخلط األخضر لعام  1967البالغ 320كم  ،ويرتاوح

متوسط عرضه ما بني  80 – 60مرتاً ،آخذاً يف رحلته أشكاالً والتواءات معقدة ،ففي مناطق ،يتكون

من األمسنت ابرتفاع  8أمتار تنتشر على طوله أبراج املراقبة ،ويف أماكن أخرى يتكون من سلسلة من

األسيجة بعضها مكهرب ،وتشتمل يف أماكن أخرى على خنادق ،وشوارع ،وأسالك شائكة ،وكامريات،

وطرق إلقتفاء آاثر األقدام ،ويف بيت حلم يتكون من السياج املكهرب و مناطق عزل وجمسات وخنادق

وأسالك شائكة و شارع التفايف ،وذلك لعزل املدينة متاما عن الضفة الغربية.

وحذر عيسى األمني العام للهيئة املقدسية من احلفرايت اليت تنفذها سلطات االحتالل اسفل البلدة

القدُية واملسجل االقصى املبارك ،وقال" ،تتسارع احلفرايت أسفل البلدة القدُية ابجتاه املسجد

األقصى املبارك من اجلهات كافة ولعدد من األسباب األوهلا يتعلق ابلكشف عن حائط الرباق و إظهاره
كامال ما يعين إزالة مجيع األبنية املالصقة له ،واحلفر إىل جانبه لتبيان حجارته األساسية .واثنيا للبحث

عن بقااي اهليكل الذي يزعم الصهاينة أن املسجد األقصى يقوم فوقها .
ونوه" ،كان احلجم الظاهر من حائط الرباق عندما احتل الصهاينة القدس ال يتعدى الثالثني ايردة ،أما

اهلدف الذي أعلن عنه عام تسعة وستني ،فهو كشف مائيت ايردة و أكثر ،علما أن حجم ما كان قد
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كشف آنذاك بلغ مثانني ايردة ،وهو ما أجنزته احلفرايت اليت متت عند احلائط الغريب ،أما عند احلائط

اجلنويب ،فجرت حفرايت أشرف عليها الربوفسور بنيامني مزار ،واتبعها موشيه دااين وزير احلرب يف

كيان العدو آنذاك ،وهو صرح عام واحد وسبعني أبنه جيب استمرار احلفر حىت الكشف الكامل عن

اهليكل الثاين ،وإعادة ترميمه على حد قوله".

وكاالت

ماليزاي متنع فعالية صينية حتتفل بـ"احتالل القدس"
منعت وزارة الداخلية املاليزية احتفال "يوبيل القدس" الذي تنظمه مجعية صينية واملقرر إقامته منتصف
الشهر اجلاري ،مبناسبة احتالل مدينة القدس عام 1967م.

وقال وزير الداخلية املاليزي زاهد محيدي ،خالل حفل إفطار يف مدينة برياك :إنه أصدر تعليماته مبنع

هذا االحتفال الذي ُيس مبشاعر املسلمني ،وال ُيكن السماح بذلك عرب مثل هذه الفعاليات.

وأوضح محيدي أن تصريح الفعالية ألغي أبوامر توجيهية ،إىل جانب املشاورات اليت متت مع الشرطة

املاليزية ،فيما استدعي املنظمون عقب تلقي أكثر من  32بالغاً ضد إقامة الفعالية.

وشدد محيدي على أن االحتفال ابحتالل فلسطني أمر يسيء للماليزيني ،شاكراً منظمات اجملتمع املدين

واملنظمات اإلسالمية لتقدُيها بالغات وأوراق احتجاج ضد إقامة هذه الفعالية ،حااثً اجلميع على احرتام

الدايانت واألعراق؛ للحفاظ على حالة التسامح املوجودة يف البالد.

"القدس الدولية" 50 :حقيقةً صادمة عن واقع التهويد يف القدس
جاء يف دراسة ملؤسسة القدس الدولية أعدها حممد أبو طربوش ،ملناسبة الذكرى اخلمسني الحتالل ما

تبقى من فلسطيين ،أن "االحتالل "اإلسرائيلي" لفلسطني عموما ،والقدس خصوصا يع ّد من أكثر أنواع

منوذجا
ائيلي" ً
االستعمار والعنصريّة اليت عرفتها البشريّة يف التاريخ املعاصر ،وقد شكل االحتالل "اإلسر ّ

سلبيًّا يف خمالفة القوانني والقرارات الدوليّة والتالعب هبا وآبليات تطبيقها ،ويف ممارسة أشنع أنواع التهويد
والتزوير حبق األرض واإلنسان يف القدس".

وأضافت الدراسة :عمل االحتالل "اإلسرائيلي" منذ احتالل الشطر الغريب للقدس عام  1948حىت
ٍ
هلجمة هتويديّة
اليوم على هتويد املدينة احملتلة وأسرلتها ،حيث تعرضت القدس خالل هذه السنوات
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ضخمة على الصعد الدينية والثقافية والدُيوغرافية ،ابإلضافة حملاولة تغيري هوية املكان عرب ٍ
رواية اترخييّة
ّ
ّ
ّ
مكذوبة حاول االحتالل إقحامها يف خط املدينة التارخيي .سياسات االحتالل التهويديّة
استهدفت املقدسات اإلسالمية واملسيحية على ح ٍّد سواء وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك،

اقتصاداي ومعيشيًا ويف
ضراب من اجلحيم ،عرب حصارهم
ً
وعملت على جعل حياة الفلسطينيني يف املدينة ً

سكنهم.

أفعاال وسياسات على أرض الواقع ،تقوم على
واتبعت الدراسة :خطط االحتالل على اختالفها ،ترتجم ً
ٍ
بشكل شبه يومي ،وحفر األنفاق
تنفيذها أذرع االحتالل ومؤسساته املختلفة ،من اقتحامات األقصى
وصوال هلدم منازل الفلسطينيني
أسفل ويف حميط املسجد املبارك ،وتشييد املباين التهويديّة يف حميطهً ،

فردا أو مؤسسة أو جهة قائمة يف
ومنح العطاءات االستيطانيّة الضخمة ،وخنق الفلسطيين سواء كان ً
وجه االحتالل ،وما يكتنف هذه السياسات العامة من تفاصيل وأرقام وحيثيات ،وقبل ذلك إرادة

االحتالل األساسيّة وفلسفته اليت توجه وتقود كل محالت التهويد تلك.

واستعرضت "القدس الدولية" أبرز حقائق التهويد يف املدينة احملتلة ،تبياان ملا يهدف االحتالل من ورائها،
واعتربهتا أخطار هتدد الفلسطيين "اإلنسان" ،وهتدد املكان "الذاكرة والتاريخ" ،يف سياق ٍ
حرب ضروس
ضد احلق العريب واإلسالمي ابلقدس.

وأكدت الدراسة أن أهداف االحتالل تتلخص بفرض سيطرته على أكرب مساحة ممكنة من القدس
وفلسطني ،وهتويدها .وطرد أكرب عدد ممكن من السكان الفلسطينيني ،وإحالل أكرب عدد ممكن

من املستوطنني اليهود مكاهنم ،كما أن اإلسرتاتيجية "اإلسرائيليّة" لتهويد القدس قامت على ثالث

ركائز ،هي" :طرد املقدسيني ،وإحالل املستوطنني ،وتغيري هوية املكان".
وجاء يف الدراسة :يعمل االحتالل على حتقيق ٍ
عدد من األهداف يف سياق هتويد القدس ،على رأسها:
-توفري حزام أمين حميط ابلقدس.

احلفاظ على املواقع العسكرية املهمة يف مرتفعات القدس ومناطقها احلساسة.إجياد طرق آمنة بني املستوطنات "اإلسرائيليّة" ،وخلق تواصل بني أماكن وجود املستوطنني.عرقلة النمو العمراين والسكاين الطبيعي للمقدسيني ،وإعاقة متددهم يف حميطهم.حتويل القدس إىل مدينة طاردة للمقدسيني ،وجاذبة للمستوطنني.-زايدة نسبة اليهود يف القدس.

تعزيز مكانة القدس كعاصمة لدولة االحتالل ،والرتويج لذلك.فلسطين  -رام هللا 2420901 ،2421080 : ،174 
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تفكيك التواصل اجلغرايف بني أحياء القدس.عزل القدس عن املدن الفلسطينية األخرى.مقومات صمود اجملتمع املقدسي.
-ضرب ّ

وأشارت الدراسة إىل أن االحتالل حياول أن يفرض نفسه مشرفًا على املسجد األقصى ،ويثبت وجوده
يف املسجد عرب االقتحامات شبه اليوميّة لألقصى ،وعمله على ختصيص أوقات حمددة لليهود لكي

يقتحموا فيها املسجد.

ولفتت إىل أنه وبعد مواجهة خطط االحتالل يف األقصى ،عمل األخري على عزل مكوانت الدفاع عن

املسجد ،عرب حظر ما أمساه تنظيمي "املرابطني واملرابطات" يف  ،20155/9/8ومعهم حلقات العلم
اليت كانت تعقد يف مصاطب األقصى وابحاته ،وحظر  17مؤسسة اتبعة للحركة اإلسالمية  -اجلناح

الشمايل يف األراضي احملتلة عام  1948يف .2015/11/17

ٍ
بشكل شبه
واقعا ،على فرتتني
أمرا ً
كما أن حتييد االحتالل هلذه الشرائح مسح له بتثبيت االقتحامات ً
يومي ،األوىل صباحية ،والثانية بعد الظهر .وارتفعت نسبة االقتحامات  %28عام  2016عن عام

 2015بعد تطبيق هذه القرارات.

وأضافت الدراسة :يف خطوة الحقة للتقسيم الزماين ،يهدف االحتالل لتقسيم األقصى مكانيًّا ،حيدد

كنسا لليهود ألداء صلواهتم التلمودية (الدينية)،
فيها مساحات خاصة من املسجد األقصى ليقيم عليها ً
على غرار ما جرى يف املسجد اإلبراهيمي يف اخلليل .وتقف "منظمات املعبد" كواحدةٍ من أهم املنظمني

كبريا من املنظمات ذات اهلدف ذاته،
والداعني القتحام املسجد األقصى ،وتشمل هذه املنظمات ً
عددا ً

منها "نساء ألجل املعبد/طالب ألجل املعبد "..وغريها .وتشكل األعياد اليهوديّة مواسم لزايدة
ٍ
بشكل كبري ،وتشهد اقتحامات مجاعيّة واعتداءات على املصلني يف األقصى وحراسه
االقتحامات
وموظفيه ،وأبرزها "عيد الفصح اليهودي" و ذكرى "خراب املعبد".

يف ما يشارك يف اقتحام األقصى أربعة شرائح أساسيّة :املستوطنون اليهود ،وجنود األجهزة األمنية التابعة

لالحتالل وعناصرها ،والطالب اليهود ،و"السياح" األجانب.

وبينت الدراسة أن االحتالل يسهل دخول "السياح" من اليهود أو غريهم ،وهم ممّن يقتحم األقصى

سائحا خالل عام
أبجندة دينيّة وسياسيّة داعمة لالحتالل مسب ًقا ،ووصل عددهم لـ ً 217620

 .2016وقد بلغ عدد املستوطنني الذين اقتحموا األقصى منذ  2009حىت  2016حنو 69153
مقتحما .وترافق االقتحامات اعتداءات عديدة ،يف حق املصلني واملرابطني وحراس األقصى ،أمهها
ً
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(اإلبعاد عن القدس واألقصى ،ومنعهم من الصالة ،والغرامات املالية ،والسجن) ،وما يرافق ذلك من

تعنيف جسدي ونفسي .وكانت االقتحامات تتوقف خالل األعوام السابقة خالل أايم العشر األواخر

من شهر رمضان ،ولكنها خالل عام  2016استمرت يف حماولة لفرض واقع جديد على األقصى .ويبعد
االحتالل الفلسطينيني من رواد األقصى مل ٍ
دد ترتاوح بني  3أايم و 6أشهر ،مع إمكانية جتديد هذه
الفرتات بناء على قرار من سلطات االحتالل .ويعرقل االحتالل عمل دائرة األوقاف اإلسالمية يف

القدس لرتميم مباين املسجد األقصى املبارك وصيانتها ،جلعلها آيلة للسقوط أو غري قابلة لالستخدام.

وحياول االحتالل شرعنة تدنيسه للمسجد عرب مشاريع قوانني يف" الكنيست" ،ومع تعثرها املتكرر،
ٍ
بشكل دائم لتغيري ما يعرف ابلوضع التارخيي القائم الذي تشرف مبوجبه دائرة
يتم إعادة تقدُيها

حصرا على شؤون األقصى.
األوقاف اإلسالميّة يف القدس ً

إضافة هلذه احملاوالت يف "الكنيست" ،قضت احملاكم "اإلسرائيليّة" يف عام  2016أبن صالة املستوطنني
عند أبواب املسجد األقصى ال تعد جرُية.

ونوهت الدراسة أن االحتالل يعمل على منع األذان عرب مكربات الصوت يف مساجد القدس واألراضي

الفلسطينية احملتلة عام  1948عرب قانون يف "الكنيست" ،مث عدل املشروع ليشمل الفرتة املمتدة من

صباحا.
مساء إىل ً 7
الـً 11

كما يعمل االحتالل على إنشاء مدينة يهوديّة أسفل البلدة القدُية ويف حميطها ،ويطلق على املشروع
"أتهيل احلوض املقدس" ،واليت تتضمن إنشاء "مدينة امللك داود" املزعومة .ويف هذا السياق يقوم

االحتالل بربط احلفرايت املختلفة ،واليت تتضمن قاعات وأنفاقًا ،لتصبح أماكن تستقطب الزوار،

وتستخدم ألغراض سياحيّة ودينيّة واجتماعيّة للرتويج لتاريخ يهودي مكذوب.

احلفرايت "اإلسرائيليّة" أسفل ويف حميط املسجد األقصى حىت هناية  2016حنو 63
وقد بلغ عدد
ّ

حفريّة.

وأوضحت دراسة "القدس الدولية" أن االحتالل يسعى إىل تزوير احلقائق والتاريخ عرب إعطاء الشوارع
واألحياء واملعامل املقدسية أمساء عربية ال متت إىل القدس بِ ِ
صلَة .فجبل املكرب أصبح "هار أوفل" ،وجبل
أبو غنيم أصبح "هار حوما" ،وابب األسباط أصبح "شاعر هأريوت" وغري ذلك.

ويقيم االحتالل عشرات الكنس على أسوار املسجد األقصى (ككنيس املدرسة التنكزيّة) ،وأسفل منه
(كقنطرة ويلسون) ،ويف حميطه (ككنيس خيمة إسحاق) .ويضيق االحتالل على الفلسطينيني يف

القدس ،وخاصةً القاطنني يف البلدة القدُية ،عرب منعهم من البناء يف أحيائهم ،وعدم إعطائهم الرخص
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الالزمة ،فال يوافق إال على  %2من الرخص املقدمة يف كامل القدس ،واليت تتطلب إجراءات عديدة
وتكاليف مالية ابهظة تصل لـ  70ألف دوالر أمريكي.

ويف سياق مشابه ،لفتت الدراسة إىل ارتفاع هدم االحتالل ملباين الفلسطينيني يف السنوات األخرية ،ويف

تقديرات لبلدية االحتالل يف القدس ،فإن عدد املباين املعرضة للهدم حنو عشرين ألف مبىن ،حبجة عدم
منزال يف القدس.
الرتخيص .وقد هدم االحتالل بني عامي  2000و  2016حنو ً 1396

وأضافت أن االحتالل يسمح للجمعيات االستيطانية ابالستيالء على منازل الفلسطينيني يف القدس،
خصوصا
وتقدم هلم احلماية والتسهيل ،وتستهدف هذه اجلمعيات املناطق القريبة من األقصى،
ً

منطقة سلوان جنوب املسجد .ويهدف االحتالل من هذه السياسات إىل حشر الفلسطينيني يف أحياء
صغرية غري قابلة للتطور السكاين واالجتماعي واالقتصادي والسياسي.

واستعرضت "القدس الدولية" املزيد من األهداف اليت سعى االحتالل إىل حتقيقها يف القدس ،ومنها:
سحب االحتالل بطاقات اهلوية الزرقاء أو اإلقامة الدائمة اخلاصة ابلفلسطينيني يف القدس ،ليحرمهم من
حق اإلقامة يف املدينة ،ومثّة ذرائع كثرية خيتلقها االحتالل لسحب هذه اهلوايت من املقدسيني ،منها:

عدم دفع الضرائب ،واألسباب األمنية وغريها ،وبعد اندالع انتفاضة القدس ،أصبح االحتالل يتخذ

سحب اهلوايت كإجراء حبق عوائل الشهداء ومنفذي العمليات الفرديّة .وقد سحبت سلطات االحتالل

حنو  14500بطاقة من عام  1967حىت .20166

ويستهدف االحتالل املقدسيني حبمالت االعتقال ،اليت تطال خمتلف الشرائح يف القدس
من األطفال والنساء والرجال والشيوخ ،ويرافقها أذية جسديّة ونفسيّة.

املنزيل على كثري من املقدسيني لفرتات متتد من
إىل جانب االعتقال ،تفرض سلطات االحتالل احلبس ّ

عدة أايم إىل عدة أشهر ،ويقيّد احلبس حرية املقدسيني ،وُينعهم من التوجه للمدارس أو تلقي العالج أو

أحياان أن يقضي احملكومون مدة حبسهم املنزيل خارج القدس وبعي ًدا من بيت
السفر ،ويفرض االحتالل ً

العائلة.

ويعاين األسرى من القدس املقدسيون معاانة خاصة ،فهم وحبسب القوانني "اإلسرائيليّة" "مقيمون"
وحيملون بطاقات اإلقامة "الزرقاء" ،فال يقبل االحتالل أبن تشملهم صفقات التبادل لكوهنم غري

فلسطينيني (من الضفة أو غزة) ،وال يعاملهم حبسب قوانينه اخلاصة ،من حيث األحكام والسجون ،فال
هم فلسطينيون وال هم حيملون اهلوية "اإلسرائيليّة".
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أسريا مقدسيًّا ،أقدمهم مضى على اعتقاله
مع انتهاء عام  2016كان يقبع يف سجون االحتالل ً 515
عاما.
ً 30

كما ال تتوقف اعتداءات االحتالل عن استهداف املسيحيني ،عرب التضييق عليهم يف األعياد،

واالعتداء على املقدسات املسيحيّة والكنائس .وقد اخنفض عدد املسيحيني يف القدس بعد احتالهلا
ٍ
بشكل كبري ،وهم ال يشكلون اليوم سوى  %1فقط من نسبة السكان املقدسيني.
يستهدف االحتالل قطاع التعليم يف املدينة احملتلة ،ويعمل على إدخال مناهجه "اإلسرائيليّة" احملرفة يف
مدارس القدس ،فيما تعاين املدارس الفلسطينيّة من ٍ
نقص يف الغرف الصفيّة.
التسرب املدرسي بسبب الظروف االقتصاديّة ،وتصل نسبة التسرب
يعاين قطاع التعليم يف القدس من ّ

املدرسي بني الطالب املقدسيني إىل %.13

ويعاين القطاع الصحي يف القدس من شح يف التمويل ،وتراكم الديون ،ويضيق االحتالل على املؤسسات

الصحيّة القائمة ويفرض على املقدسيني التسجيل ابلتأمني الصحي "اإلسرائيلي" ليدفعهم حنو املؤسسات
التابعة له ،ما يسمح له بفرض ٍ
قيود جديدة عليهم.
سنواي نسبة العائالت
يف الوقت نفسه ،حياصر االحتالل املقدسيني ومصادر رزقهم ،حيث ترتفع ً

الفلسطينية اليت تعيش حتت خط الفقر يف القدس .وقد جتاوزت نسبة العائالت املقدسية اليت تعيش

حتت خط الفقر نسبة الـ  ،%76فيما بلغت النسبة بني األفراد حنو  %82حسب أرقام .2016

وحبلول عام  2016بلغت نسبة البطالة بني املقدسيني حنو  ،%31وبلغ معدهلا بني اخل ّرجيني اجلامعيني
حنو %.25

يف حني ال يرتك االحتالل املؤسسات األهلية يف القدس لتقوم بدورها يف دعم ومساندة املقدسيني،

فيعمل على التضييق عليها ،ومن مث حظرها وإغالقها ،وقد أغلق االحتالل عشرات املؤسسات األهلية

العاملة للقدس داخل املدينة وخارجها ،وأبرزها املؤسسات التابعة للحركة اإلسالمية اجلناح الشمايل،

كبريا يف اجملتمع
وتتنوع مساحات عمل هذه املؤسسات بني اإلغاثة والتعليم والصحة ،ما ترك فراغًا ً

الفلسطيين يف القدس.

وقالت الدراسة :يهدف االحتالل من التضييق على املقدسيني يف السكن والبناء واحلياة ،لدفعهم

للهجرة من داخل القدس إىل ضواحي املدينة أو إىل خارجها ،وحتويل القدس إىل مدينة طاردة
للمقدسيني وجاذبة للمستوطنني ،ما حيقق له تفوق عدد اليهود يف اهلرم السكاين للمدينة.
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ويشكل االستيطان بن ًدا اثبتًا يف سياسات احلكومات اإلسرائيليّة ،فهو أييت لرفع عدد املستوطنني يف
القدس مقابل خفض أعداد الفلسطينيني.

وقد استطاع االحتالل رفع عدد املستوطنني اليهود يف األحياء الفلسطينيّة ،بنسبة  %40خالل السبع

سنوات األخرية ( ،)2016-2009فيما ارتفع عدد املستوطنني بنسبة  %70خالل الفرتة نفسها.

وارتفع البناء االستيطاين يف الشطر الشرقي للقدس احملتلة بنسبة  %39ما بني  2009و 2016ارتفع.
وأضحت الدراسة أن االحتالل ينشط يف االستيالء على األراضي يف القدس بذرائع خمتلفة ،ومل ِ
تبق هذه

السياسة للمقدسيني أكثر من  %13من مساحة األراضي يف القدس الستعماهلا ألغراض البناء.

وخيطط االحتالل لتغيري وجه املدينة وطمس واجهتها العربيّة واإلسالميّة ،ومن هذه املخططات مشروع
"وجه القدس -املدينة احلديثة" ،الذي يهدف إىل بناء أبراج وأسواق ٍ
ومبان ومرافق ضخمة يف املدخل

الرئيس للقدس من اجلهة الغربيّة .وقد حقق جدار الفصل لالحتالل أهدافًا عديدة ،أمهها إخراجه لنحو

 120-80ألف مقدسي خارج حدود القدس ،ومصادرة ما ال يقل عن  163كلم .2وعزل اجلدار
العازل القدس عن املدن الفلسطينية األخرى ،وفصل مشال الضفة الغربيّة عن جنوهبا ،وعرقل حياة

املقدسيني من النواحي التعليميّة والطبيّة والسكنيّة واالجتماعيّة.

وخيصص االحتالل ميزانيات ضخمة لتهويد املدينة احملتلة ،فعلى سبيل املثال بلغت ميزانية بلدية

االحتالل يف القدس لعام  2016حنو  5.1مليار شيكل (حنو  1.4مليار دوالر أمريكي) ،يضاف إليها
حنو  160مليون كدعم حكومي ،ومئات ماليني الدوالرات من قبل اجلمعيات االستيطانيّة.

واختتمت "القدس الدولية" دراستها ابلقول" :هذه مناذج مما تتعرض له مدينة القدس ،فإرادة التهويد

لدى االحتالل يرتمجها خطط عمل وسياسات يطبقها على أرض الواقع ،يف ما تتخبط إرادة املواجهة

حقيقي".
احملتل دون أي إسناد
العربيّة واإلسالميّة ،ويشكل املقدسيون خط املواجهة مع ّ
ّ
"العودة" خياطب جهات أوروبية ودولية خبصوص أوضاع القدس

وجه مركز العودة الفلسطيين جمموعة رسائل وخطاابت رمسية إىل جهات دولية وأممية ومسؤولني أوروبيني
ّ

عاما على استكمال احتالل مدينة القدس ،وذلك لتعريفهم أبوضاع
رفيعي املستوى مبناسبة مرور مخسني ً
املدينة وأهلها حتت االحتالل.
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ومشلت الرسائل كل من األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتريس ،املدير العام لألونسكو أرينا بوكوفا

ووزير اخلارجية الربيطاين بوريس جونسون ،إضافة إىل حنو  47بعثة دبلوماسية من الدول أعضاء جملس
حقوق اإلنسان ،يف محلة هي األوسع للتعريف أبحوال مدينة القدس واالنتهاكات الواقعة حبق أهلها.

وأوضح املركز يف رسائله أن االحتالل الذي طال القدس وأراضي الضفة الغربية وغزة املمتد منذ مخسني

عاما حيكم قبضته من خالل القمع والتمييز واإلساءات واجلرائم املمنهجة حبق الشعب الفلسطيين ،وهذا
ً

يشمل هتويد القدس والقتل خارج نطاق القانون والتشريد القسري واالعتقال التعسفي فرض قيود على
أخريا منظمة هيومان رايتس ووتش يف تقاريرها.
حرية احلركة ،وهو ما أكدته ً

وسلط املركز الضوء على انتهاكات" إسرائيل" التفاقيات دولية ،وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة عرب

نقل أكثر من  400ألف مستوطن يعيشون يف أكثر من  1277مستوطنة غري شرعية تقيمها يف أراضي
الضفة الغربية وتسبغ عليهم كافة احلقوق ،بينما حترم منها بشكل متييزي الفلسطينيني أصحاب األرض

الذين يعيشون يف نفس املناطق.

فاضحا للقانون الدويل
انتهاك
وأكد أن جدار الفصل الذي تقيمه "إسرائيل" على أراضي الضفة يعد
ً
ً

اإلنساين كما أكدته حمكمة العدل الدولية.

وطالب املركز كافة اجلهات اليت خاطبها بتطبيق تدابري قوية من شأهنا الضغط على "إسرائيل" بصفتها

قوة احتاللية حبسب القانون الدويل ،إلجبارها على احرتام القانون الدويل ووقف السياسات العنصرية
واملمارسات القمعية على األرض واختاذ كافة اخلطوات اليت من شأهنا إهناء هذا االحتالل.

وأتيت هذه احلملة كجزء من حراك واسع يقوده مركز العودة يف الساحة األوروبية والدولية هبدف الدفاع

عن حقوق الفلسطينيني وفضح االنتهاكات اإلسرائيلية والتأثري على صناع القرار السياسي.

وكاالت

596صهيويناً اقتحموا األقصى منذ بداية يونيو اجلاري
اقتحم  596صهيونياً؛ مستوطنني وجنود ،ابحات املسجد األقصى املبارك مبدينة القدس احملتلة ،منذ
بداية شهر حزيران /يونيو اجلاري.

وأفادت مراسلة "قدس برس" ،أبن الشرطة (اإلسرائيلية) مسحت صباح اليوم األربعاء لـ  74مستوطنًا؛
بينهم  21مرش ًدا سياحيًّا ابقتحام املسجد األقصى من "ابب املغاربة" (الباب الوحيد الذي تتم من
خالله االقتحامات وخيضع لسيطرة االحتالل الكاملة).
فلسطين  -رام هللا 2420901 ،2421080 : ،174 
فاكس  ،2420902البريد االلكتروني PNCECS@Palnet.com :
PNCECS2011@gmail.com

Palestine16
- Ramallah  174,  2421080,2420901
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com
PNCECS2011@gmail.com
Web site :http://www.pncecs.plo.ps

دولــــة فلسطين
منظمـة التحريـر الفلسطينيــة

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

اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة
للتــربيـة والثقافـة والعـلوم

وأضافت أن الشرطة ّأمنت احلماية للمقتحمني حىت خروجهم من "ابب السلسلة" ،كما أهنم قاموا

تسميهم
ابلصالة التلمودية عند اجلهة الشرقية ،كما مسحت الشرطة ابقتحام 24
ً
شخصا ممّن ّ
"ضيوفها".

ويرتفع بذلك عدد املقتحمني للمسجد األقصى منذ بداية شهر يونيو اجلاري إىل  596صهيونياً ،من

بينهم  65مستوطنًا من فئة الطالب اليهود.،

يشار إىل أن املستوطنني يقتحمون املسجد األقصى بشكل يومي وعلى فرتتني صباحية ومسائية ابستثناء
يومي اجلمعة والسبتّ ،إال أن الفرتة املسائية لالقتحامات واليت تبدأ ما بعد الظهر تلغى بسبب شهر
رمضان املبارك.

قدس برس

 -انتهى-
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