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نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 إضاءة شجرة امليالد يف القدس .
 عدة إصاابت برصاص حراس املستوطنني يف سلوان جنوب األقصى .
 عريقات :نقل سفارة أمريكا إىل القدس سيدفع املنطقة للعنف والفوضى .
 بسيسو يثمن قرارات وزراء الثقافة العرب الداعمة لفلسطني والقدس .
 االحتالل يواصل اغالق مدخل حزما.
 سفري فلسطني ابلقاهرة حيذر من نقل سفارة امريكا للقدس .
 نتنياهو أيمر هبدم بيوت فلسطينية يف النقب والقدس واجلليل .
 االحتالل يعتقل أربعة فلسطينيني من بيت حلم والقدس .
 االحتالل يواصل ختطيطه لتغيري الواقع التارخيي يف القدس .
 خمطط صهيوين لبناء سلسلة من األبراج يف القدس لتغيري وجه املدينة .
 القدس :إعالن بلدة "حزما" منطقة عسكرية .
 حمكمة االحتالل مُت ّدد اعتقال عدد من املقدسيني .
 جت ّدد املواجهات يف خميم شعفاط وأحياء مقدسي وسط اصابة عدد من اجلنود .
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 االحتالل مينع الشبان من اجللوس على درجات ابب العامود .
 خطيب األقصى :نقل السفارة األمريكية إىل القدس إعالن حرب .
 االحتالل مخيطر هبدم  20مبىن سكين بـ "العيساوية" شرقي القدس .
 جامعة القدس تشارك يف قمة القدس الشبابية للعام اخلامس .
 مسابقة ثقافية مقدسية يف معرض بريوت للكتاب .
تلموداي يقتحمون األقصى .
52 مستوطنًا وطالبًا
ً
 حمكمة االحتالل تقضي بسجن فتاة مقدسية  5سنوات .
 جنود االحتالل يعتدون على  4شبان من القدس .
 حماوالت مقدسية حلماية بركة البطرك من التهويد .
 االحتالل يغلق احملال التجارية يف حارة ابب حطة قرب األقصى .
 تقدمي الئحة اهتام حبق  4مقدسيني بتهمة التحريض عرب الـ"فيسبوك" .
 االحتالل يسيج جزءا من مقربة ابب الرمحة يف القدس ابألسالك الشائكة .
 شروحات حول أسطورة اهليكل خالل اقتحام املستوطنني لألقصى .
 االحتالل يستدعي معلمة يف املسجد األقصى .
 انتشار عسكري وتوتر متواصل يف بلدة سلوان يف القدس .
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*إضاءة شجرة امليالد يف القدس
القدس  2016-12-17وفا -أضاء آالف املقدسيني ،مساء اليوم السبت ،شجرة عيد امليالد اجمليد يف ابب

اجلديد يف قلب القدس القدمية ،إيذاانً ببدء االحتفاالت بعيد امليالد.

وتنظم مجعية "بذور احلياة أفضل" املقدسية االحتفال للسنة اخلامسة على التوايل رغم مضايقات االحتالل ومنعه إضاءة

الشجرة منذ احتالل القدس عام .1967

وجابت الفرق الكشفية منطقة ابب اجلديد وتقدمت رؤساء الكنائس من خمتلف الطوائف ومسؤولني فلسطينيني

مسيحيني ومسلمني أبرزهم وزير شؤون القدس وحمافظها عدانن احلسيين ورئيس اللجنة الكنسية الرائسية حنا عمرية.

وقال وكيل حراسة األراضي املقدسة األب إبراهيم فلتس ،إن إضاءة شجرة امليالد يف القدس دليل على جتذر ووجود

املسيحيني يف هذه األراضي املقدسة.

واتبع" :آالف املسيحيني واملسلمني كانوا إىل جانب بعضهم البعض يف احتفال أدخل البهجة اىل القدس واملقدسيني

اليت لطاملا كانت حزينة".

وهنأ األب فلتس الطوائف املسيحية حبلول عيد امليالد اجمليد الذي يصر الفلسطينيون على االحتفال به رغم األجواء

احلزينة احمليطة بفعل تفشي اإلرهاب والتفجريات األخرية يف الكنيسة املرقسية مبصر اليت أوقعت عشرات الضحااي.

بدوره ،قال طارق أبو غرفة من مجعية بذور احلياة أفضل ،إنه يعمل برفقة زمالئه يف اجلمعية منذ  15عاماً من أجل

حتقيق حلم هذا االحتفال الذي كان االحتالل مينعه منذ احتالل القدس ،مشدداً على أنه رغم مضايقات االحتالل

والتلويح مبنع إقامة احتفال اضاءة الشجرة إال أن إصرار أهايل القدس على إثبات وجودهم يكون أقوى وينجح

بتجميع آالف املواطنني لالبتهاج يف املدينة املقدسة يف العيد اجمليد.

وطغت الفرحة على وجوه األطفال بفعل الفرق املهرجة وجتول شخصيات اباب نويل اليت عملت على ترفيه األطفال

ضمن االحتفال الذي استمر حنو ساعتني.

Palestine - Ramallah  174,  00972-2421080,2420901

فلسطني  -رام هللا 00972- 2420901 ،2421080 : ،174 

Fax:.: 00972- 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com

فاكس  ،00972- 2420902الربيد اإللكرتوين PNCECS@Palnet.com :
PNCECS2011@gmail.com

Web site :http://www.pncecs.plo.ps

PNCECS2011@gmail.com

State Of Palestine

دولـ ــة فلسطني

Palestinian Liberation Organization

منظمـة التحريـر الفلسطينيــة

Palestinian National Commission

اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة

For

Education, Culture & Science

للت ـربيـة والثقافـة والعـلوم
رسالة القدس الايم اجلمعة والسبت واالحد 2016/ 12 /18-17-16

*عدة إصاابت برصاص حراس املستوطنني يف سلوان جنوب األقصى
القدس  2016-12-17وفا -أصيب عدد من املواطنني برصاص حراس املستوطنني ،مساء اليوم السبت،
خالل عراك نشب بني مستوطنني ومواطنني يف حي بطن اهلوى من بلدة سلوان جنويب املسجد االقصى املبارك .

وقالت مصادر حملية ،إن عددا من املواطنني أصيبوا برصاص حراس املستوطنني خالل العراك ،وأن شرطة االحتالل

أغلقت الطرقات املؤدية اىل احلي .

*عريقات :نقل سفارة أمريكا إىل القدس سيدفع املنطقة للعنف والفوضى
أرحيا  2016-12-17وفا -قال أمني سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ،إن نقل
السفارة األمريكية إىل القدس ،سيؤدي إىل تدمري عملية السالم.

وأضاف عريقات يف رده على تصرحيات السفري األمريكي املعني لدى اسرائيل حول نقل السفارة األمريكية إىل القدس
وأتييده االستيطان ،إن هذه التصرحيات تعترب تطورا يف غاية اخلطورة ،وإن تنفيذها سيدفع املنطقة إىل اتون العنف

والفوضى والتطرف واراقة الدماء.

وشدد أمني سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ،لدى استقباله سفري روسيا لدى فلسطني الكسندر رادكوف ،اليوم

السبت يف أرحيا ،على أن جمرد اطالق مثل هذه التصرحيات يستحق االدانة الشديدة من اجملتمع الدويل.

وأكد أن اللجنة الرابعية العربية تبحث مضمون وتوقيت طرح مشروع قرار جمللس االمن حول االستيطان االستعماري

االسرائيلي أبسرع وقت ممكن.

ويف سياق آخر ،استقبل عريقات ،وزيرة خارجية السويد مارجريت ولسرتوم والوفد املرافق هلا .ومثن ما تقدمه مملكة
السويد من مساعدات للشعب الفلسطيين يف كافة اجملاالت ،خاصة بناء مؤسسات دولة فلسطني ومساعدة مؤسسات
اجملتمع املدين ،وذلك يف اطار بذل كل جهد ممكن لتمكني شعبنا من حتقيق استقالله الناجز وسيادته الكاملة على

حدود الرابع من حزيران  ،1967مبا يشمل القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطني.
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يذكر أن مملكة السويد اعرتفت رمسيا بدولة فلسطني على حدود الرابع من حزيران  ،1967وابلقدس الشرقية

عاصمة هلا.

*بسيسو يثمن قرارات وزراء الثقافة العرب الداعمة لفلسطني والقدس
تونس  2016-12-16وفا -مثن وزير الثقافة ايهاب بسيسو ،دعم وزراء الثقافة العرب ،للقرارات اليت تبناها
مؤُترهم خبصوص دعم القدس والثقافة الفلسطينية.

وقال بسيسو يف تصريح له اليوم اجلمعة" ،إن هذه القرارات من شأهنا ان تشكل رافعة للعمل الثقايف يف فلسطني،

خصوصا جلهة دعم وتعزيز عمل اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية".

واوضح ان مجلة القرارات والتوصيات اليت مت اقراراها واعتمادها من قبل مؤُتر وزراء الثقافة العرب يف دورته العشرين
فيما خيص فلسطني ُتثل اجنازا جديدا يضاف اىل ما حققته وزارة الثقافة على صعيد تفعيل املزيد من الدعم العريب،

وتعزيز حضور فلسطني يف املشهد الثقايف العريب ووضعها يف مقدمة االولوايت.

واشاد بسيسو بدور تونس رئيسا وحكومة ،وحرصها على تطوير وتعزيز العمل الثقايف العريب املشرتك ،مثمنا كذلك دور

منظمة "االلكسو" واجلهود اليت تبذهلا لصاحل النهوض بواقع العمل الثقايف يف العامل العريب.

واختتم املؤُتر العشرون لوزراء الثقافة العرب ،مساء امس اخلميس ،بضاحية قمرت ابلعاصمة أعماله إبصدار جمموعة
من التوصيات الرامية لتعزيز الفعل الثقايف العريب املشرتك وتفعيل العديد من املبادرات ذات الصلة حبماية اخلصوصيات

الرتاثية والتارخيية العربية وتطوير االعالم الثقايف العريب.

ودعا املؤُترون ابخلصوص إىل "تعبئة كل اجلهود املتاحة للتصدي للتهديدات اليت تطال الرتاث الفلسطيين ولالعتداءات

املتكررة اليت ُتارسها سلطات االحتالل االسرائيلي على املعامل التارخيية واالسالمية مبدينة القدس ،والتشهري هبا ىف

التظاهرات الثقافية الدولية".
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وشدد وزراء الثقافة العرب ،على ضرورة العمل على تفعيل مجلة من برامج العمل املشرتكة والربامج واالنشطة الثقافية
الثنائية ومتعددة االطراف بني الدول العربية واهليئات االقليمية املختصة ،ومنها "العقد العريب للحق الثقايف" الذي

يكرس جمموعة من املبادئ االساسية على عالقة بضمان احلق ىف النفاذ للثقافة ابلنسبة للمواطن العريب.

كما دعوا إىل مساندة كل املبادرات اهلادفة حلفظ رموز الثقافة العربية والتعريف أبعماهلم وابداعاهتم على نطاق واسع،
مع االشارة اىل أمهية تفعيل العديد من التظاهرات العربية الثقافية واالبداعية املختصة على غرار اليوم العريب للشعر،
واجلائزة العربية لالبداع الثقايف ،وتعميق التفكري حول سبل تطويرها ىف اجتاه توسيع قاعدة املشاركني فيها فضال عن

ضرورة إقرار خطط عمل عربية وإقليمية لتطوير بعض هذه اجملاالت االبداعية على غرار املسرح املدرسي والفنون

الفرجوية املعاصرة وختصيص اعتمادات اضافية هلا.

وحظي قطاع الرتاث العريب ابهتمام املؤُترين الذين شددوا على ضرورة مضاعفة اجلهود العربية ىف هذا اجملال وتنسيقها،

هبدف محاية املواقع التارخيية واالثرية املهددة ىف العديد من البلدان العربية ،وخاصة ىف مناطق النزاعات واحلروب

وتفعيل االتفاقيات ذات العالقة.

ودعوا كذلك إىل تعبئة كل اجلهود املتاحة للتصدي للتهديدات اليت تطال الرتاث الفلسطيين ولالعتداءات املتكررة

اليت ُتارسها سلطات االحتالل االسرائيلي على املعامل التارخيية واالسالمية مبدينة القدس والتشهري هبا ىف التظاهرات

الثقافية الدولية.

وخالل اجللسة اخلتامية أصدر املؤُترون بيان تونس حول "االعالم الثقايف ىف الوطن العريب ىف ضوء التطور الرقمي"،

أكدوا فيه على أمهية صياغة تكامل عريب ىف اجملال الثقايف خاصة مع توفر االرادة والرؤية االسرتاتيجية اليت تضع هذه

االرادة ىف سياق التطور العلمي والتقين.

كما أشار البيان اىل أن التواصل الثقايف املتزايد ابت يفرض التعريف ابلثقافة العربية بل ابلثقافات العربية من خالل
الوسائل الرقمية احلاملة لكل املضامني الثقافية احمللية ،وأن اجلدل العاملي واحمللي ابت من أهم ما يشجع على خماطبة

الثقافات االخرى من خالل االعالم الثقايف الرقمي مبختلف املضامني ،وخاصة ىف التعريف والرتويج للهوية الثقافية

العربية ىف جماالت الرتاث املادي وغري املادي والتعابري الثقافة املختلفة وثقافة االطفال والشباب.
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*االحتالل يواصل اغالق مدخل حزما
بيت حلم -معا -تواصل قوات االحتالل لليوم السادس على التوايل اغالق املدخل الرئيسي لقرية حزما مشال شرق
القدس احملتلة ابملكعبات االمسنتية يف عقاب مجاعي بدعوى القاء احلجارة.

وأفاد موفق اخلطيب رئيس جملس قروي حزما لوكالة معا ان االحتالل يواصل اغالق املدخل الرئيسي للقرية والذي

يربطها مع الشارع الرئيسي ،ما يؤثر على حياة السكان وحركة السري ابلقرية.

ويربط مدخل حزما جنوب الضفة الغربية بوسطها ومشاهلا وُتر خالله االالف املركبات يوميا ،وابغالقه حتول خط السري

اىل شارع الدوار اجملاور يف اجلهة اجلنوبية للقرية.

ويعيش يف قرية حزما حنو  8االف مواطن وتبلغ مساحتها  18االف دومن لكن االحتالل استوىل على مساحة واسعة
منها واقام عليها مستوطنات من كافة اجلهات .وأضاف اخلطيب ان اغالق الشارع ابلسواتر الرتابية يؤثر على احلياة
االقتصادية للقرية ،خاصة ان العشرات من العائالت تعتاش نتيجة احملال التجارية الواقعة على املدخل الرئيسي للقرية.

وأكد ان هناك اتصاالت جتري مع االرتباط الفلسطيين من أجل التواصل مع اجلانب االسرائيلي العادة فتح املدخل،

الفتا ان مدة اغالق املدخل يف املرة االخرية استمرت الكثر من  20يوما.

*سفري فلسطني ابلقاهرة حيذر من نقل سفارة امريكا للقدس
القاهرة  -مراسل معا  -حذر سفري دولة فلسطني ابلقاهرة مجال الشوبكي من نقل السفارة االمريكية ايل القدس الن
اجملتمع الدويل ينظر اىل القدس ابعتبارها مدينة حمتلة منذ عام .1967

وقال الشوبكي يف تصرحيات خاصة ملراسل معا قي القاهرة" القانون الدويل واضح وتنفيذ مثل هذه اخلطوات اخلطرية
تعد خرقا وخمالفا للقانون الدويل.

واضاف الشوبكي ان الرؤساء االمريكيني السابقني كانوا دائما يلوحون بنقل السفارة االمريكية ايل القدس اثناء

دعاايهم االنتخابية مث يرتاجعون الهنا خطوة خطرية تعقد جهود السالم وفرص حتقيق السالم ابملنطقة.
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وشدد الشوبكي قائال "يف حال تنفيذ مثل هذا الوعد من ترامب سيعقد عملية السالم املتعثرة ومينع الوصول حللول
الن اي اتفاقات وحلول للقضية الفلسطينية لن تتحقق دون ان تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطني واذا نفذ

ترامب وعده بنقل السفارة االمريكية للقدس سيغلق اي افاق الي حل سياسي.

واكد الشوبكي ان امريكا هلا دور هام يف عملية السالم ابلشرق االوسط برغم احنيازها السرائيل والقدس هي اساس
املعركة واساس القضية الفلسطينية ولكن سننتظر ونرى ماذا سيفعل ترامب علما ابن ترامب اهتم االدارة االمريكية

السابقة يف مسامهتها يف خلق تنظيم داعش فهل السياسة االمريكية ستختلف هذه املرة وتؤدي اىل هزمية االرهاب
فاملنطقة العربية تعاين من االرهاب واساس قضية الشرق االوسط هو االحتالل االسرائيلي لفلسطني.

واتبع الشوبكي ان التفكري يف نقل السفارة االمريكية للقدس تعد خطرية وجيب على اسرائيل ان تراجع حساابهتا اذا

كانت تريد السالم وتوقف هتويد القدس واالستيطان املتواصل لالراضي الفلسطينية فبدون حلول للقضية الفلسطينية

سيظل الشرق االوسط يف صراعات النعرف مداها.

وقال الشوبكي ان مؤُتر السالم مت أتجيلة لشهر يناير القادم وهو املشروع الوحيد املطروح علي الساحة العاملية حىت

ا الن وحنن نتطلع لدور اورويب قوي لعملية السالم يف ظل االحنياز االمريكي السرائيل فظروف املنطقة صعبة وملتهبة
ومعقدة والقضية الفلسطينية تتطلب توحيد الصف العريب ابهناء الصراع السوري واليمين واللييب والعراقي لكي تتوحد

املنطقة ويتوحد الصف العريب لصاحل قضية العرب االويل وهي القضية الفلسطينية.

أما عن املصاحلة الفلسطينية ،اكد السفري مجال الشوبكي انه جيب ان نتوصل التفاق سريع ،هذه املصاحلة جيب ان

تنتهي ابنتخاابت رائسية وبرملانية جديدة يف اسرع وقت الن االنتخاابت السبيل الوحيد لتوحيد الشعب الفلسطيين الن

الشعب صاحب الوالية الختيار قيادته وحنن أنمل بتنفيذ املصاحلة الفلسطينية يف اسرع وقت.

*نتنياهو أيمر هبدم بيوت فلسطينية يف النقب والقدس واجلليل
رام هللا -رايــة  :نقلت وسائل اعالم اسرائيلية عن مصادر مقربة من رئيس حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو ،ان االخري
حتدث مساء امس مع "وزير األمن الداخلي االسرائيلي" إردان وأوعز له ابلدفع قدما حنو هدم بيوت فلسطينية ،وفقا
خلطة مرتقبة خالل األايم القليلة املقبلة.
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وتستهدف اخلطة بيوت الفلسطينيني يف النقب والقدس.

وأتيت تصرحيات نتنياهو هذه بعد صدور قرار قضائي يلزم السلطات االسرائيلية هبدم بؤرة "عاموان" االستيطانية شرق

رام هللا واملقامة على اراض فلسطينية خاصة.

وقال نتنياهو" :أصدرت أوامري بتسريع عمليات هدم البناء غري القانوين يف النقب ووادي عارة واجلليل.

*االحتالل يعتقل أربعة فلسطينيني من بيت حلم والقدس
اعتقلت قوات االحتالل ،فجر اليوم األحد ،أربعة فلسطينيني خالل محلة مدامهات واقتحامات ملنازل الفلسطينيني يف

مناطق مبدينة بيت حلم جنوب القدس احملتلة.

وذكر تقرير صادر عن جيش االحتالل ،أن قواته اعتقلت الليلة املاضية ،ثالثة فلسطينيني ممّن وصفهم بـ "املطلوبني"؛

متهمني مبمارسة أنشطة تتعلّق ابملقاومة ضد اجلنود واملستوطنني.

فلسطينيني من خميم "الدهيشة" ،وآخر من بلدة "رماح رابح" قرب بيت حلم جنوب
وبني التقرير أن االعتقاالت طالت
ن
القدس احملتلة؛ مشريا إىل أن املعتقلني مت نقلهم إىل مراكز التحقيق.

الشابني خليل البنا ،وأمحد
وأفادت مصادر حملية ،أن قوة من جيش االحتالل اقتحمت خميم "الدهيشة" واعتقلت
ن
الصيفي ،بعد دهم منز نليهما والعبث يف حمتوايهتا.
كما اقتحمت قوة من جيش االحتالل بلدة "رماح رابح" ابملدينة واعتقلت الشاب جماهد الشيخ ( 24عاما) ،بعد

دهم منزل عائلته وتفتيشه.

واعتقلت قوة من جيش وشرطة االحتالل من حي" سلوان "ابلقدس احملتلة الشاب لؤي الرجيب ،بعد دهم منزله
مبنطقة "بطن اهلوى" فجر اليوم.

وتشن قوات االحتالل محالت اعتقال ودهم يف الضفة الغربية والقدس احملتلتني بشكل يومي ،كثّفت من وتريهتا خالل
األشهر املاضية ،يف خطوة هتدف إىل التضييق على املواطنني.
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*االحتالل يواصل ختطيطه لتغيري الواقع التارخيي يف القدس
فيما بدا أنه حماوالت السرتضاء أوساط اليمني املتطرف الصهيوين مع اقرتاب موعد إخالء البؤرة االستيطانية "عموان"،

اليت أقيمت على أراض فلسطينية خاصة قرب رام هللا وسط الضفة الغربية ،أوعز رئيس احلكومة الصهيونية ،

بنيامني نتنياهو  ،إىل جهات االختصاص يف بلدية االحتالل ابلقدس احملتلة ،وإىل جلان التنظيم والبناء يف فلسطني احملتلة
بتوسيع عمليات اهلدم ملنازل املواطنني املقدسيني ،وللفلسطينيني يف بلدات الداخل الفلسطيين احملتل عام .1948

أييت هذا ،يف وقت جدد فيه الفلسطينيون تنديدهم خبطط بناء واسعة جداً يف حميط القدس احملتلة بشطريها الشرقي
والغريب على حنو سيغري الطابع اجلغرايف والدميغرايف وحىت التارخيي للمدينة املقدسة ،مبا يفضي يف النهاية إىل حتويل

الوجود الفلسطيين املقدسي يف القدس إىل وجود هزيل جداً ،وسط حبر من املستوطنني يربو على املليون.

وقال خبري االستيطان يف القدس ،مجال عمرو ،لـ"العريب اجلديد" ،إن "أخطر حلقة من هذا املشروع اجلديد ،ما ابت
يعرف ببوابة القدس االقتصادية ،وهو مشروع هتويدي ،سيقام على مساحة  211دومناً من أراضي القرى الفلسطينية
كدير ايسني ،ولفتا ،والنيب صمويل ،وبيت اكسا ،وبيت سوريك ،وغريها من القرى الواقعة مشال غرب القدس".

وأضاف" :هذ ا املشروع حال تنفيذه يهدف إىل تغيري وتشويه وجه املدينة املقدسة وطابعها العريب واإلسالمي ،ويتكامل
معه سلسلة طويلة من املشاريع االستيطانية القدمية وأبرزها مشروع زاموش االستيطاين ومشروع  2020و،2030

والذي سيفضي يف النهاية إىل بناء (القدس الكربى) ،املمتدة من مستوطنة (مودعني) و(بيتار عيليت) يف الغرب،
ومستوطنة (معاليه أدوميم) من الشرق ،وجممع (عتصيون) من اجلنوب ،وحىت مشارف رام هللا يف الشمال".

وال ينفصل هذا املشروع أبي حال عن خطط البناء االستيطاين املكثف يف حميط البلدة وداخلها والسيطرة على مزيد

من العقارات ،يف وقت شرع االحتالل بتنفيذ مشاريع بناء ضخمة على مشارف بلدة سلوان جنوب األقصى ،بعد أن

استكمل بناء مستوطنة رأس العمود املعروفة بـ(معاليه هزيتيم) ،فيما يستكمل حالياً بناء مشروع استيطاين آخر يف حي

الشيخ جراح ابلقدس على أنقاض جزء كبري من بيت املفيت.

ويرى وزير شؤون القدس وحمافظها ،املهندس عدانن احلسيين ،يف حديث لـ"العريب اجلديد" ،أن مجيع هذه املشاريع

واخلطط اليت يطرحها االحتالل لن تغري من احلقيقة الراسخة بشأن عروبة وإسالمية املدينة املقدسة.
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بيد أنه استدرك قائالً" :مع ذلك ،فإن ما يطرح يستوجب وقوف الدول العربية واإلسالمية عند مسؤولياهتا التارخيية
حيال ما تتعرض له القدس من "أسرلة" وهتويد من قبل حكومة ميينية موغلة ابلتطرف ،بل إهنا ازدادت تطرفا ابنتخاب
الرئيس األمريكي دوانلد ترامب ،حيث تعتقد أن األخري يدعمها دون ضوابط أو حمددات.

وفيما تشري مراكز حقوقية وأهلية فلسطينية إىل ازدايد ملحوظ يف عمليات اهلدم اليت ُتارسها سلطات االحتالل ،يتوقع

القائمون عليها ارتفاعاً يف وتريهتا خالل األايم واألسابيع املقبلة ،وزايدة أكرب يف عمليات اهلدم خالل العام القادم .وهو

ما يذهب إليه ،مدير مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية ،زايد احلموري ،يف حديث لـ"العريب اجلديد" ،الذي

يرى توجهات خطرية هبذا الشأن بعد توجيهات نتنياهو األخرية مبضاعفة عمليات اهلدم يف القدس والداخل الفلسطيين.

ووفقا ملعطيات مركز معلومات واد حلوة ،فإن عمليات اهلدم منذ مطلع العام اجلاري ،وحىت اآلن ،قاربت املائتني ،ما

بني مسكن ومنشآت اقتصادية ،فيما سلمت إخطارات هدم خالل األسبوعني األخريين لعشرات املباين يف بلدات
وأحياء خمتلفة من املدينة املقدسة.

ويف مقابل سياسة اهلدم املمنهجة حبق املقدسيني ،صادقت بلدية االحتالل منذ مطلع العام اجلاري وحىت اآلن ،على

عدد كب ري من خمططات البناء االستيطاين يف القدس الشرقية احملتلة .وتقضي تلك املخططات ببناء أكثر من مثانية أالف
وحدة استيطانية جديدة ،وحنو أربعة آالف وحدة استيطانية أخرى جديدة أضيفت إىل مستوطنات قائمة ،وفق دائرة

اخلرائط التابعة جلمعية الدراسات العربية ،ومركز أريج لألحباث التطبيقية.

*خمطط صهيوين لبناء سلسلة من األبراج يف القدس لتغيري وجه املدينة
كشفت مصادر إعالمية عربية النقاب عن خمطط استيطاين هتويدي لبلدية االحتالل يف مدينة القدس احملتلة ،يتضمن
إقامة سلسلة من األبنية واألبراج العالية على مداخل املدينة وعلى طول مسار القطار اخلفيف ،من شأهنا أن تغري وجه

املدينة احملتلة.

ووفقا ملا أورده املوقع اإللكرتوين لصحيفة "هآرتس" العربية ،اليوم السبت ،فإن املخطط اجلديد يهدف إىل إقامة أبراج

ذات الـ  36طابقا على مداخل املدينة املختلفة ،فيما تبىن ابراجا اخرى ابرتفاع  30طابقا على طول مسار القطار
اخلفيف ،ما سيغري املعامل التارخيية للمدينة.
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وقالت الصحيفة :إن "البناء سيكون اجلرعة األوىل لتغيري املشهد العمراين يف املدينة ،وذلك وفقا للمخططات واخلطط

اليت أقرهتا جلان وجهات البناء والتخطيط (اإلسرائيلية) يف القدس احملتلة ،وأنه سيكون أول بناء يف سلسلة األبراج

العالية ،وهذا يشري إىل أن القدس يف طريقها إىل مشهد عمراين جديد يغري وجهة املدينة بشكل دراماتيكي".

وأشارت إىل أن قرارات بناء األبراج العالية اختذ هناية ُتوز/يوليو املاضي ،حني وضعت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء

(اإلسرائيلية) وابلتعاون مع بلدية القدس (اإلسرائيلية) سياسة بناء جديدة مسحت ابلبناء يف قطع االراضي املالصقة
ملسار سكة حديد القطار اخلفيف ،وإقامة ٍ
مبان ابرتفاع  30 –18طابقا يف هذه االراضي.
وأض افت أنه يوجد حاليا مسار واحد للقطار اخلفيف ،لكن من املنتظر أن يفتتح خالل السنوات القليلة القادمة ،أربعة
مسارات جديدة هلذا القطار ،كما سيتم زايدة طول اخلط القائم حاليا فيما تسمح السياسة اجلديدة فورا بتقدمي طلبات

تراخيص إلقامة ابنية مرتفعة ابلقرب من املسار احلايل ،حىت قبل االنتهاء من افتتاح املسارات االربعة االخرى.

وهناك ثالثة مناطق أخرى سرتتفع فيها األبراج العالية إضافة ملناطق القطار اخلفيف ،حيث سيكون أكرب جتمع هلذه
االبراج على مدخل القدس "الغريب" وستحمل هذه األبراج اسم "بوابة املدينة" وهو مشروع مت وضع حجر أساسه قبل

شهر ونصف تقريبا ويتضمن إقامة  9أبراج ابرتفاع  36طابقا و 14بناية أخرى ابرتفاع  24طابقا ،فيما سيكون
التجمع الثاين يف قلب املدينة على طول مسار القطار اخلفيف الذي مير وسط شارع ايفا.

وسيقام التجمع الثالث لألبراج العالية يف القدس جنوب غرب املدينة ،حيث ستشهد هذه املناطق ،تغريات عمرانية

متطرفة تتضمن هدم الكثري من األبنية القائمة واليت ترتفع مبعظمها من  7-4طوابق وإقامة برجني بدال منها ابرتفاع

 32-24طابقا ،علما ان هذا املخطط قد صودق عليه وهو معروض حاليا العرتاضات السكان.

وحسب الصحيفة ،هذا املشروع سيؤدي اىل اكتظاظ سكاين كبري حيث سيقام  71شقة سكنية على الدومن الواحد،
وهو اكتظاظ غري موجود يف أي منطقة أخرى إضافة إىل ان هذه الشقق خمصصة للفقراء "الطبقات الضعيفة" الذين لن

يتمكنوا من حتمل أعباء صيانة وإدامة خدمة هذه األبنية ما سيحوهلا عمليا إىل ما يشبه أحياء الفقر العمودية.

وأشارت الصحيفة إىل أن بلدية القدس رفضت السماح ملهندسها "شلومو اشكول" او مهندس البلدية املعماري "عوفر

منر" اجراء مقابلة مع املوقع االلكرتوين "هأرتس" للرد على هذا التقرير.

يذكر أن مسؤولني يف بلدية االحتالل ،كانوا أعلنوا يف أعقاب فوز املرشح اجلمهوري دوانلد ترامب يف انتخاابت
الرائسية األمريكية ،عن نيتهم إخراج عشرات املخططات االستيطانية التهودية اليت كانت جممدة يف األدراج للبدء يف
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تنفيذها ،بعد أن امتنعوا يف السابق خوفا من ردة فعل اإلدارة األمريكية احلالية إبدارة الرئيس األمريكي ابراك أوابما
الذي ابدى قلقا إزاء بعض املخططات االستيطانية يف القدس احملتلة ومناطق الضفة الغربية كوهنا هتدد حل الدولتني.

*القدس :إعالن بلدة "حزما" منطقة عسكرية
اقتحمت قوات االحتالل يف ساعة متأخرة من مساء اجلمعة ،بلدة" حزما "شرق مدينة القدس ،وأعلنتها منطقة

مغلقة ،حبسب إفادة صحفيني وشهود عيان .ومل يعرف بعد سبب االقتحام.

وشهدت عدة مناطق شرقي القدس ،بعد ظهر أمس ،مواجهات بني شبان فلسطينيني وقوات االحتالل ،وخاصة يف

خميم شعفاط مشال املدينة.

وقالت مصادر عربية إن ستة جنود االحتالل أصيبوا يف مواجهات اندلعت يف خميم شعفاط الليلة املاضية ،نمقل أحدهم
إىل املشفى لتلقي العالج بعد إصابته حبجر.

وتركزت املواجهات يف بلدة العيسوية وسط القدس ،وبلدة سلوان جنوب املسجد األقصى ،والعيزرية وأبو ديس

جنوب شرق القدس ،وحي الطور ،جبل الزيتون ،املمطل على البلدة القدمية.

*حمكمة االحتالل مُت ّدد اعتقال عدد من املقدسيني
مددت حمكمة االحتالل الصهيوين اليوم اجلمعة اعتقال عدد من املواطنني املقدسيني اىل فرتات متفاوتة الستكمال

التحقيقات

ومشل التمديد املقدسيّني ماهر سامر سرحان ،وعدي عدانن غيث من بلدة سلوان جنوب املسجد األقصى اىل يوم
االثنني القادم
كما مت ُتديد اعتقال الطفل املقدسي مؤيد أمحد أبو ميالة ( ١٦عاما) حىت يوم اخلميس املقبل ،علماً أن قوات
االحتالل اعتقلته يوم االثنني املاضي من منزله يف حي الثوري بسلوان جنوب االقصى املبارك
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*جت ّدد املواجهات يف خميم شعفاط وأحياء مقدسي وسط اصابة عدد من اجلنود
جتددت مساء اليوم املواجهات العنيفة بني املواطنني وقوات االحتالل مبخيم شعفاط وسط القدس احملتلة ،ويف أحياء
ٍ
وبلدات مقدسية أخرى ،يف حني اعرتف االحتالل إبصابة ستة من جنوده يف مواجهات عنيفة شهدها خميم شعفاط
الليلة املاضية ومت نقلهم اىل املشايف لتلقي العالج.

وقال مراسلنا يف القدس احملتلة ان مواجهات عنيفة اندلعت مبحيط احلاجز العسكري القريب من مدخل خميم شعفاط،
ٍ
اطالق كثيف للرصاص احلي واملطاطي والقنابل الغازي السامة املسيلة للدموع ،من قبل قوات االحتالل ،واليت
وسط
يرد عليها الشبان ابحلجارة والزجاجات احلارقة املعروفة ابسم "قنابل املولوتوف" واملفرقعات النارية.

ولفت مراسلنا اىل أن املواجهات امتدت اىل الضواحي واألحياء املتامخة ملخيم شعفاط ،يف حني مل يبلغ عن اصاابت

مباشرة أو اعتقاالت.

وكانت نفس املنطقة شهدت الليلة املاضية مواجهات موصفت ابلعنيفة جدا بني الشبان وقوات االحتالل ،وُتكن
الشبان من اصابة عدد من اجلنود ابحلجارة واملفرقعات النارية ومت نقلهم اىل مشفى هداسا يف القدس للعالج.

يف السياق ،تشهد العديد من األحياء والبلدات يف القدس ،يف هذه األثناء (مساء اجلمعة) مواجهات حادة بني الشبان

وقوات االحتالل ترتكز يف بلدة العيسوية وسط القدس ،وبلدة سلوان جنوب املسجد األقصى ،والعيزرية وأبو ديس

جنوب شرق القدس ،وحي الطور/جبل الزيتون املمطل على القدس القدمية.

*االحتالل مينع الشبان من اجللوس على درجات ابب العامود
منعت قوات االحتالل الصهيوين ،اليوم اجلمعة ،الشبان املقدسيني من اجللوس على درجات ابب العامود (أحد أشهر

بواابت القدس القدمية) وأجرت عملية تفتيش وتدقيق ببطاقاهتم الشخصية.
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يذكر أن االحتالل يعترب جلوس الشبان يف هذه املنطقة احليوية استفزازاً هلم خاصة يف ظل تواجدهم املكثف يف املنطقة
ابعتبار أن ابحة ابب العامود شهدت الكثري من العمليات الفدائية ضد االحتالل وسوائب مستوطنيه.

*خطيب األقصى :نقل السفارة األمريكية إىل القدس إعالن حرب
أدى آالف الفلسطينيني من القدس احملتلة والداخل الفلسطيين ،اليوم ،صالة اجلمعة برحاب املسجد األقصىاملبارك،

رغم اجراءات االحتالل املشددة يف املدينة املقدسة وبلدهتا القدمية .

وشهدت املدينة تدفقا للمصلني من كافة التجمعات السكانية داخل االراضي احملتلة عام  48ومن القدس وضواحيها

وبلداهتا وأحيائها ،يف الوقت الذي واصل االحتالل منع كبار السن من قطاع غزة من املشاركة يف الصالة ،فضال عن

حرمان

أهل الضفة

دخول

الغربية من

القدس

والتوجه

املسجد

اىل

املبارك

للصالة

فيه.

من جانبها ،نشرت قوات االحتالل دورايت راجلة يف شوارع وطرقات وأزقة البلدة القدمية ،وأخرى راجلة وحممولة

وخيالة يف الشوارع املتامخة واحملاذية لسور القدس التارخيي ،ونصبت دورايهتا يف العديد من الشوارع والطرقات ابإلضافة
ٍ
تفتيش استفزازية وبطيئة على احلواجز العسكرية الثابتة على املداخل الرئيسية ملدينة القدس.
اىل فرض اجراءات

من جهته ،شدد الشيخ عكرمة صربي رئيس اهليئة االسالمية العليا يف القدس ،يف خطبة اجلمعة برحاب األقصى ،على
أن نقل السفارة األمريكية من "تل أبيب" إىل القدس احملتلة ،يعترب إعالن حرب على الفلسطينيني والعرب واملسلمني،

منددا بوعد الرئيس األمريكي دوانلد ترامب بتنفيذ عملية النقل يف عهده.

وأكد الشيخ صربي أن هذا الوعد يتناقض مع احلقوق الفلسطينية واإلسالمية الثابتة ،وكذلك مع القرارات الدولية اليت

تعد القدس مدينة حمتلة وليست "إسرائيلية.وتساءل" :ملاذا كان هذا الوعد من ترامب أثناء الدعاية االنتخابية ؟" مبينا

أن اجلواب واضح "إرضاء اليهود يف أمريكا والعامل .

وشدد على أن هذا الوعد على حساب حق فلسطني األصليني؛ "ألن نقل السفارة يعين اعرتاف أبن القدس عاصمة

لليهود وابلتايل يسقط حق املسلمني هبذه املدينة" ويسقط حل الدولتني هنائيا.
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وقال" :إذا افرتضنا أن هذا الوعد املزعوم قد حتقق ونفذ ،فإن هذا يعين أن أمريكا تعرتف أبن القدس عاصمة لليهود؛

وبذلك تكون قد أعلنت حراب جديدة ضد أهل فلسطني بل ضد العرب واملسلمني.

وطالب حكام العرب واملسلمني "أن يستيقظوا من غفلتهم وأن حيرروا أنفسهم من التبعية وأن يتقوا هللا يف شعوهبم وأن

يعودوا إىل كتاب هللا وسنة رسوله".

ولفت الشيخ صربي إىل ما يتعرض إليه املسجد األقصى من جتاوزات احتاللية بشكل يومي وآخرها إضافة ساعة زمنية

القتحام املستوطنني املتطرفني املسجد ،بقرار من االحتالل دون موافقة األوقاف اإلسالمية.

مشددا على رفض عملية
وقال :إن هذا القرار سيؤدي إىل زايدة عدد املقتحمني املعتدين خالل ُتديد الفرتة الزمنية،
ً

االقتحام من حيث املبدأ.

وأضاف "كنا نقول إن األقصى يف خطر ،أما اآلن فإنه يف أخطار متعددة" ،داعيا أهل بيت املقدس وفلسطني قاطبة

االستمرار يف شد الرحال إىل األقصى.

وطالب الشيخ صربي التجار يف مدينة القدس أبن حيرصوا على صالة الضحى يف املسجد األقصى.

واعترب أن جتاوزات االحتالل يف األقصى ،لن تكسبه أي حق فيه ،مشرياً إىل أن سلطات االحتالل تستغل ما جيري من
خالفات وصراعات لتنفيذ خمططاهتا التهويدية يف املدينة املق ّدسة واألراضي الفلسطينية احملتلة؛ لتمزيق البالد وتشتيت
يسمى بـ "حل الدولتني".
العباد وإلغاء ما ّ

*االحتالل مخيطر هبدم  20مبىن سكين بـ "العيساوية" شرقي القدس
وّزعت طواقم بلدية االحتالل ،اليوم اخلميس ،إخطارات هبدم عدد من املباين السكنية يف قرية العيساوية شرقي
مدينة القدس احملتلة.
وأ ّكد الناشط واحمللل السياسي ،هاين العيساوي ،قيام بلدية االحتالل بتوزيع إخطارات هدم لعدد من العائالت
املقدسية يف العيساوية ،الفتًا إىل أن عمليات توزيع اإلخطارات ابتت يومية.
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وأفاد يف حديث لـ "قدس برس" ،أبن بلدية االحتالل تق ّدمت قبل حنو أسبوعني ،بطلب للمحكمة الصهيونية وذلك

إبصدار أوامر هدم حبق جمموعة كبرية من املباين القدمية اليت يصل عمرها ما بني  20إىل  30سنة ،كما مت إمهال

يوما لالعرتاض.
أصحاهبا ً 30

وقال إن بلدية االحتالل تسعى هلدم حنو  20مبىن حتوي  80شقة ،يعيش فيها عشرات املقدسيني من بينهمأطفال،

مشريا إىل أن الدافع "سياسي حبت أكثر من كونه بناء غري قانوين" ،أل ّن املباين حماذية ملستوطنة "معاليه أدوميم" املقامة
ً

على أراضي شرقي القدس.

واعترب احمللل السياسي ،أن هذا يقع ضمن هتديدات رئيس بلدية االحتالل نري بركات ،أبنه يف حال مت
إخالءاملستوطنني من البؤرة االستيطانية "عموان" (مقامة على أر ٍ
اض فلسطينية خاصة مشايل شرق رام هللا) ،فإنه سيتم
إصدار أوامر هدم حبق منازل فلسطينيني.

وأوضح أنه خالل اليومني املاضيني مت إخطار أصحاب منازل تسلّموا أوامر هدم جديدة ،أبن بلدية االحتالل ستقوم
بعملية اهلدم قريبًا ،وبذلك سيتم تشريد عشرات األفراد وسيصبحون دون مأوى ،حبجة "البناء غري املر ّخص.

وكان املستشار القانوين لبلدية االحتالل ،قد تق ّدم بطلب حملكمة االحتالل؛ يف تشرين اثين/نوفمرب املاضي ،للسماح
ردا
بتطبيق أوامر اهلدم اليت صدرت حبق  14مبىن فلسطينيًا يقطنها  40فلسطينيًا مشال القدس احملتلة بشكل فوريً ،
على قرار إخالء البؤرة االستيطانية "عمونة.

يشار إىل أن أكثر من  20ألف منزل فلسطيين ابلقدس احملتلة مهددة ابهلدم من قبل سلطات االحتالل حبجة "عدم
الرتخيص والبناء على أراض خضراء" ،حيث هتدف إىل هتجري املواطنني الفلسطينيني من املدينة ،حيث يضطر بعض

أصحاهبا للعيش يف العراء بعد اهلدم.

*جامعة القدس تشارك يف قمة القدس الشبابية للعام اخلامس
قدس برس  :شاركت جامعة القدس للعام اخلامس على التوايل يف قمة القدس الشبابية ،محلت هلذا العام اسم
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"الشباب املقدسي  "2030وشارك ابلقمة العشرات من طالب جامعة القدس املقدسيني وعدد من اهليئتني
التدريسية والدراية ،ومشاركة رئيسية لألستاذة رميا رزق العدم منسقة مركز املرأة يف مركز العمل اجملتمعي واملتخصصة يف

العمل االجتماعي للحديث عن احملور االجتماعي.

وتضمنت القمة هلذا العام طرقاً خمتلفة يف طريقة تقدمي احملاور اليت استخدمت نظام التصويت االلكرتوين ليتيح
للمشاركني عرض آرائهم مباشرة على شاشة العرض بعد التصويت على عدة اسئلة خمتلفة.
وتناولت القمة احلديث عن ثالث حماور رئيسية احملور األول هو احملور السياسي ،الذي عرض أهم القضااي اليت يعاين
منها الشباب املقدسي سياسيا ،من انحية املشاركة بصنع القرار واالحزاب والفصائل الفلسطينية ،وتركز النقاش يف هذا

احملور على احللول و تطلعات الشباب حنو مستقبل سياسي أفضل مبا يرضي الشباب الفلسطيين.

أما احملور الثاين فهو احملور االقتصادي ،وتركز احلديث يف هذا احملور عن السوق الفلسطيين واالقتصاد املقدسي وكيفية

العمل على دعم واجياد فرص عمل للشباب ،ودعم االقتصاد املقدسي منفصال عن االقتصاد االسرائيلي ،والرتكيز على

دور املؤسسات املقدسية يف دعم الشباب واالقتصاد املقدسي ككل ،وتضمن هذا احملور رؤية الشباب حبلول 2030

لوضعهم االقتصادي.

أما احملور االجتماعي ادارته أ .رزق انقشت خالله موضوع مواقع التواصل االجتماعي ومدى أتثريها على الشباب

والواقع املقدسي ،وركزت النقاش على مدى أتثري هذه املواقع االلكرتونية ابلشباب املقدسي اجتماعياً وسياسياً.

تناولت أ .رزق حماور موضوع احلياة االجتماعية واملشاكل االجتماعية يف القدس ومناقشتها ،مثل حاالت الطالق
والسرقة ومشاكل اجتماعية خمتلفة كثرية حتدث يف الواقع املقدسي و طرح نظرة و رؤية الشباب هلذا الوضع حبلول

.2030

*مسابقة ثقافية مقدسية يف معرض بريوت للكتاب
ضمن أنشطها التفاعلية يف معرض بريوت العريب للكتاب الـ  ،60أقام فريق مؤسسة القدس الدولية مسابقة ميدانية يف
أرجاء املعرض وجناح املؤسسة ،تضمنت أسئلة تتعلق ابلقدس واملسجد األقصى املبارك.
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ووجه الفريق أسئلته إىل زوار املعرض من األطفال والناشئة ،الذين تنوعت إجاابهتم بني الصحيحة واخلاطئة ،وحصلوا
على اهلدااي املتنوعة من إصدارات املؤسسة.

تلموداي يقتحمون األقصى
* 52مستوطنًا وطالبًا
ً
اقتحم  17مستوطنا يهوداي ،و 35طالبا من معاهد تلمودية ،اليوم اخلميس ،املسجد األقصى من ابب املغاربة

حبراسة مشددة من قوات االحتالل.

ونفذ املستوطنون والطلبة اليهود جوالت استفزازية ومشبوهة برحاب املسجد املبارك ،تصدى هلا مصلون هبتافات
التكبري االحتجاجية.

*حمكمة االحتالل تقضي بسجن فتاة مقدسية  5سنوات
قضت حمكمة االحتالل املركزية بشارع صالح الدين وسط مدينة القدس ،اليوم اخلميس ،ابلسجن الفعلي على الفتاة
عطااي أبو عيشة ( 29عاما) من سكان حي كفر عقب مشال القدس احملتلة ابلسجن الفعلي ملدة مخس سنوات.

جاء قرار احملكمة بعد إدانة الفتاة أبو عيشة بـ"حماولة تنفيذ عملية طعن بواسطة مفك براغي يف القدس احملتلة يف

ديسمرب  ،" 2015يف الوقت الذي مت فيه اعتقاهلا منطقة ابب العامود بسور القدس التارخيي دون ارتكاب أي عملية
طعن!.

*حماوالت مقدسية حلماية بركة البطرك من التهويد
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على مساحة ثالثة دومنات ( 3000مرت مربع) ُتتد بركة البٓطٓنر نك ،وهي واحدة من أكرب وأقدم الربك ابلقدس وداخل
أسوار البلدة القدمية غرب حارة النصارى يف املدينة احملتلة ،لكنها ختتفي عن األعني بني احلوانيت والبيوت اليت حتيط هبا

من الشرق واجلنوب.

تبني أمهية
وحياذي الربكة من الشمال خان األقباط ،لكن نظرة علوية من قلعة القدس أو أحد أسطح املباين اجملاورة هلا ّ
موقعها جنوب شرق كنيسة القيامة وضخامة مساحتها اليت كانت ممتلئة ألزمنة طويلة وترفد القدس وسكاهنا ابملاء.

يطلق على الربكة أمساء خمتلفة مثل بركة حزقيا ،الربج ،القرب املق ّدس و خان األقباط ،ويوضح احملاضر يف املعهد العايل
لآلاثر ومدير وحدة آاثر القدس يف جامعة القدس هاين نور الدين أن اختالف أمساء الربكة يعكس اإلهبام واإلشكالية

التأرخيية هلا.

وبني نور الدين للجزيرة نت أنه عندما يمطلق على الربكة اسم "حزقيا" -أحد ملوك اليهود -فإن أترخياً توراتياً قد أدخل
يف املسمى دون أي واقع حدثي وزمين ،األمر الذي انتهجه معظم املستشرقني الذين تعاملوا مع اتريخ الربكة.

تعمل جامعة القدس على استغالل بركة البطرك واالستفادة من مساحتها مبا خيدم السكان ( اجلزيرة نت )
لكن االسم املتداول من قبل العامة حاليا هو بركة البطرك أو محام البطرك بسبب قرهبا من دار ومحّام البطرك ،اليت
كانت تزودمها ابملاء سابقا.
يصل ارتفاع الربكة إىل حنو أربعة أمتار ،ويعتقد نور الدين أن جدراهنا األساسية هدمت وأعيد بناؤها يف فرتات خمتلفة،

كما أهنا بنيت ابلكامل على الصخرة األم ،وال يوجد بقااي أقدم من أرضيتها املكونة من القصارة اليت تغطي الصخرة.

يرجح أن بناء بركة البطرك يعود إىل القرن الثاين قبل امليالد ،أي يف العهد الروماين ،وفق األكادميي الفلسطيين الذي

يبني أهنا كانت حمجرا (مكان اقتالع احلجارة) ومن مث أصبحت مكاان لتجميع املاء واستقباله من بركة مأمن هللا.
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من ج هته ،يبني اخلبري يف اتريخ القدس ومدير دائرة التعليم الشرعي انجح بكريات للجزيرة نت أن السلطان صالح
الدين األيويب أوقَف بركة ومحام البطرك حني حرر مدينة القدس عام 1187م ،إىل جانب اخلانقاه الصالحية اليت
جتاور الربكة حيث تتبعان للوقف ذاته.

تزود أسبلة البلدة القدمية
وأضاف أن الربكة ذكرت يف أوراق األوقاف اإلسالمية ابسم بركة اخلانقاه و السلطان وكانت ّ

واملسجد األقصى مبائها.

ويف القدس العديد من الربك القدمية إىل جانب بركة البطرك مثل مأمن هللا وبين إسرائيلوالسلطان اليت كانت تمغذى
طورها املسلمون من خالل املشروع املائي لتزويد القدس ابملاء
مجيعها قدميا مباء األمطار واملاء القادم عرب القنوات اليت ّ
نظرا لكثرة زوارها وافتقادها إىل اآلابر التجميعية ومصادر املاء فيها.

بكريات :صالح الدين األيويب أوقَف بركة ومحام البطرك حني حرر مدينة القدس( جلزيرة نت)
أمهلت قناة السبيل اليت تغذي الربكة بعد اختالل موازين القوى وضعف الدولة العثمانية عام  ،1914وأصبحت

الربكة تعتمد فقط على ماء األمطار وبقيت كذلك حىت بداية ستينيات القرن املاضي حيث استعاض السكان عنها

بشبكات املاء.

وحني احتملت القدس عام 1967م حاول االحتالل السيطرة على الربكة وإيقاع العداوة بني دائرة األوقاف اإلسالمية
والكنيسة القبطية والكنيسة اليواننية األرثوذكسية بشأن ملكية الربكة ،لكن حماوالته ابءت ابلفشل.

مث عاد االحتالل عام  2001ليعلن حماولته تطوير الربكة واستغالهلا ألغراض سياحية ُتهيدا لتهويدها واالستيالء
عليها ،فقامت دائرة األوقاف اإلسالمية بتأجريها جلامعة القدس اليت تعمل منذ ذلك احلني على تطويرها واستخدام

مساحتها الكبرية يف أهداف ثقافية وتربوية ختدم سكان مدينة القدس وحتافظ على اتريخ الربكة وأمهيتها ،كما جففت

اجلامعة ماء الربكة ونظفت أرضيتها ،درءاً النتشار األمراض والرطوبة وتراكم النفاايت فيها.
املصدر  :اجلزيرة
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*االحتالل يغلق احملال التجارية يف حارة ابب حطة قرب األقصى
القدس  2016-12-18وفا -أغلقت قوات كبرية من جنود االحتالل ،قبل ظهر اليوم األحد ،احملال التجارية
يف حارة ابب حطة املمالصقة ابملسجد االقصى املبارك ،وشرعت حبملة واسعة إلزالة الكتاابت عن بواابت احملال.

وقال مراسلنا ان قوات االحتالل أجربت التجار على اغالق حماهلم وشرعت بطالء وإزالة الكتاابت اليت حتمل
ٍ
شهداء من القدس احملتلة ،وذلك وسط توتر ملحوظ يف املنطقة.
الشعارات الوطنية واالسالمية ،وصور

*تقدمي الئحة اهتام حبق  4مقدسيني بتهمة التحريض عرب الـ"فيسبوك"

القدس  2016-12-18وفا -قدمت نيابة االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم األحد ،الئحة اهتام حبق أربعة مواطنني
من مدينة القدس احملتلة ،بتهمة "التحريض" عرب موقع الـتواصل االجتماعي الـ"فيسبوك".

ومشلت لوائح االهتام حبق كل من :جهاد عمرية ( 20عاما) من بلدة صور ابهر جنوب شرق القدس ،والفىت حممد

صالح ( 19عاما) ،ووليد الرجيب ( 19عاما) من خميم شعفاط ،يف حني مل ينشر اسم املقدسي الرابع ،وهو طفل يبلغ
من العمر ( 17عاما).

*االحتالل يسيج جزءا من مقربة ابب الرمحة يف القدس ابألسالك الشائكة
القدس  2016-12-18وفا -اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم األحد ،مقربة ابب الرمحة املالصقة
ابجلدار الشرقي للمسجد األقصى يف القدس احملتلة ،وشرعت بتسييج جزء اقتطعته سلطة آاثر االحتالل مؤخرا من

املقربة ،ابألسالك الشائكة ،يف إشارة إىل االستيالء على هذا اجلزء من املقربة.
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كما وضعت سلطات االحتالل ايفطة تطالب "اجلمهور" بعدم القاء نفاايت فيما أمسته "احلديقة القومية" يف املقربة ،ما

يفيد أبن اقتطاع هذا اجلزء من املقربة سيكون لصاحل حدائق ختدم الرواية التلمودية حول املسجد األقصى ،وسور

القدس التارخيي.

يشار إىل أن مقربة ابب الرمحة تعترب من أقدم املعامل العربية االسالمية يف مدينة القدس ،وتضم رفاة عدد من الصحابة

وعبادة بن الصامت ،فضال عن رفاة مئات اجملاهدين والشهداء وأبناء العائالت
الكرام منهم :شداد بن األوس ،م
املقدسية.

*شروحات حول أسطورة اهليكل خالل اقتحام املستوطنني لألقصى

القدس  2016-12-18وفا -نفذ عدد من غالة املتطرفني من عصاابت املستوطنني اليهود ،اليوم األحد،
حركات وإمياءات لصلوات تلمودية يف املسجد األقصى ،فيما قدم عدد من احلاخامات شروحات حول أسطورة اهليكل

املزعوم مكان املسجد ،يف الوقت الذي كان فيه مستوطنون يقارنون الشروحات خبارطة مرسم فيها اهليكل مكان
األقصى.

وكانت جمموعات من عصاابت املستوطنني استأنفت صباح اليوم اقتحامها للمسجد األقصى من ابب املغاربة حبراسة

معززة ومشددة من قوات االحتالل اخلاصة.

وقال مراسلنا إن مصلني تصدوا هلذه االقتحامات واجلوالت االستفزازية واملشبوهة هبتافات التكبري االحتجاجية.

*االحتالل يستدعي معلمة يف املسجد األقصى
القدس  2016-12-18وفا -استدعت خمابرات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم األحد ،املعلمة يف املسجد
األقصى املبارك ،املقدسية خدجية خويص ،إىل مركز التوقيف واالعتقال املعروف ابسم "املسكوبية" غريب القدس احملتلة

للتحقيق.
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جتدر اإلشارة اىل أنه لطاملا اعتقل االحتالل املعلمة خويص وأبعدها عن املسجد األقصى لفرتات متتالية ،بسبب

تواجدها اليومي يف املسجد وتدريسها الطالبات يف رحابه.

*انتشار عسكري وتوتر متواصل يف بلدة سلوان يف القدس
القدس  2016-12-18وفا -ما زال التوتر الشديد يسيطر على حي بطن اهلوى "احلارة الوسطى" يف بلدة
سلوان جنوب املسجد األقصى املبارك ،وسط انتشار واسع لقوات االحتالل اإلسرائيلي يف املنطقة ،بعد ليلة ساخنة

شهدت إصابة مواطن برصاص حراس بؤرة استيطانية ،واعتقاالت واستدعاءات من خمابرات وقوات االحتالل.

وقال املواطن ماهر أمحد عبد الواحد من سكان احلي لـ"وفا"" ،إن املواطنني يشعرون حبالة من الغضب الشديد ،بسبب

وح ّراسهم يف التنغيص على حياة السكان ،يف حماولة لوضع اليد على
تقاسم األدوار بني قوات االحتالل ،واملستوطنني ،م
ما تبقى من منازل يف احلي ،لصاحل مجعيات استيطانية ،جنحت يف اآلونة األخرية ابالستيالء على عدد من منازل احلي،

وحتويلها اىل بؤر استيطانية يف مسعى تدعمه مؤسسة االحتالل الرمسية لتهويد احلي ابلكامل".

وح ّراسهم
ولفت عبد الواحد إىل أن ما حصل الليلة املاضية أييت يف إطار االستفزازات اليت يفتعلها مستوطنو احلي م
بشكل شبه ليلي حبق سكان احلي ،خاصة فئيت األطفال والشبان ،مشريا إىل أن حراس البؤرة االستيطانية املعروفة ابسم
"بيت العسل" يف قلب احلي والقريبة من البؤرة االستيطانية "بيت يواناتن" استفزوا -كعادهتم -أبناء املنطقة ،الذين

كانوا يتواجدون يف الشارع الرئيسي ،وتطورت اىل مشادات كالمية وعراك ابأليدي قبل أن يطلق احلراس الرصاص

ابجتاه الشبان ،ويصيبون املواطن موسى علي قراعني ( 40عاما) أبطرافه ،ما استدعى نقله اىل املستشفى ،والطفل

مالك منذر الرجيب ( 7سنوات) ،والشابني حازم الرجيب ،وجاد هللا الرجيب ،حباالت اختناق ابلغاز السام ،والفلفل

احلار".

يف الوقت الذي وصلت فيه قوة عسكرية احتاللية انضمت اىل جانب املستوطنني ،وشرعت إبطالق قنابل غاز سامة

يف املكان ،يف الوقت الذي اعتقلت فيه يزن زهري الرجيب ( 17عاما) ،وحممد جال غيث ( 18عاما) ،وعلي روحي
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دعنا ( 20عاما) ،خالل تواجدهم يف احلي ،كما استدعوا زهري الرجيب ،وجاد هللا الرجيب ،وكايد الرجيب للتحقيق،
سبقها اقتحام بناية عائلة الرجيب يف احلي ،واليت تستهدفها اجلماعات االستيطانية يف حماولة لوضع اليد عليها ،وتقع

مبحاذاة البؤرة "بيت العسل" ،وبؤر استيطانية أخرى.

********هناية النشرة 
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