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رس ــالة الـ ـق ـدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 القدس :قوات االحتالل وطواقم البلدية العربية تقتحم خميم شعفاط.
 االحتالل يسلّم جثمان الشهيد "حممد سالم".
 االحتالل يطالب مبصادرة شاحنة الشهيد "فادي قنرب".
 الدعوة ملقاطعة شركة "هيونداي" لتورطها جبرائم االحتالل يف القدس.
 االحتالل يقضي بسجن مقدسي  5سنوات.
 متديد اعتقال جنل النائب املقدسي املبعد "عطون".
 املطران حنا يستقبل وفدا حقوقيا أمريكيا.
 قوات االحتالل تقتحم مستشفى املقاصد.
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القدس :قوات االحتالل وطواقم البلدية العربية تقتحم خميم شعفاط
القدس  2017-2-2وفا -اقتحمت طواقم اتبعة لبلدية االحتالل يف القدس ،حترسها قوة معززة من
جنود االحتالل ،صباح اليوم اخلميس ،خميم شعفاط وسط القدس احملتلة ،وأشاعت أجواء من التوتر يف
املنطقة.
وقال مراسلنا إن العديد من التجار أغلقوا حماهلم يف الشارع الرئيسي املمتد من احلاجز العسكري وحىت
ضاحية السالم حتسبا من تعرضهم ملخالفات مالية عالية اعتادت طواقم البلدية العربية فرضها عليهم
كوسيلة للعقاب.
ونقل مراسلنا عن شهود عيان أن شباانً شرعوا ابلتصدي لقوات االحتالل وطواقم الضريبة ابحلجارة
والزجاجات الفارغة ،فيما ترد قوات االحتالل إبطالق القنابل الغازية السامة املدمعة وسط أجواء من
الفوضى والتوتر تسود املنطقة.
االحتالل يسلّم جثمان الشهيد "حممد سالم"
سلّمت شرطة االحتالل اإلسرائيلي ،مساء أمس األربعاء ،جثمان الشهيد حممد نبيل سالم ( 16عاماً)
احملتجز يف ثالجات معهد الطب العديل "أبو كبري" مبدينة تل أبيب ،منذ شهر تشرين ٍ
اثن /نوفمرب
.20166
وأفادت مصادر حملية ،أبن جنود االحتالل سلّموا جثمان الشهيد سالم لذويه ،عند حاجز "اجليب"
العسكري اإلسرائيلي مشايل غرب القدس احملتلة.
وأضافت أن الشهيد نُقل إىل جممع "فلسطني" الطيب مبدينة رام هللا ،وسيشيّع جثمانه يوم غد اخلميس،
حيث سيوارى الثرى يف مقربة بلدة "بري نباال" مشال القدس.

وكانت قوات االحتالل قد أطلقت النار على الشهيد أثناء مروره حباجز خميم" شعفاط "العسكري؛
بزعم حماولته تنفيذ عملية طعن يف تشرين الثاين/نوفمرب املاضي.
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وزعمت الشرطة اإلسرائيلية يف حينها ،أبن فلسطينيًّا ( 16عاماً) خضع لتفتيش أحد اجلنود على حاجز
استل س ّكيناً كانت داخل مالبسه ،وحاول طعن جندي.
خميم "شعفاط" لالجئني الفلسطينيني ،حيث َّ
وأضافت أن القوات اإلسرائيلية أطلقت النار ابجتاه الفلسطيين ،ما أدى إىل إصابته واستشهاده يف

املكان ،وذلك يف الـ 25من شهر تشرين ٍ
اثن /نوفمرب . 2016

االحتالل يطالب مبصادرة شاحنة الشهيد "فادي قنرب"
ذكر موقع "والال" االخباري العربي ،األربعاء ،أن الشرطة "اإلسرائيلية" قدمت طلبا ملصادرة الشاحنة
اليت استخدمها الشهيد فادي قنرب يف عملية الدهس اليت نفذها يف حي جبل املكرب جنوب
شرق القدس احملتلة ،وقتل فيها أربعة جنود قبل ثالثة أسابيع.
وورد يف الطلب الذي قدمته الشرطة إىل" حمكمة الصلح "الصهيونية غريب القدس أبن هذا طلب غري
عادي؛ ألنه وبصورة عامة يقدم طلب املصادرة بعد إدانة الشخص.
وورد فيه أيضا" :لقد استخدمت الشاحنة يف العملية املذكورة للقيام بعملية ،وهي ال ختتلف عن مسدس
أو سالح آخر .عامل الردع يف هذه احلالة يتفوق على املس االقتصادي ابلعائلة".
وقتل يف العملية  4جنود ،فيما أصيب  13آخرون جبراح بعضهم خطرية.
الدعوة ملقاطعة شركة "هيونداي" لتورطها جبرائم االحتالل يف القدس
دعت جلنة مقاطعة "إسرائيل" يف الداخل الفلسطيين  BDSالشعب الفلسطيين يف الوطن والشتات
والشعوب العربية وخصوصاً يف منطقة اخلليج العريب وأصحاب الضمائر احلية حول العامل إىل مقاطعة
منتجات شركة "هيونداي" الكورية للصناعات الثقيلة(HHI) .
وأوضحت اللجنة يف بيان صحفي أصدرته األربعاء ،أن شركة هيونداي متورطة يف اجلرائم "اإلسرائيلية"
اليت ترتكب حبق الشعب الفلسطيين ،ابلذات يف القدس والنقب.
وأطلقت اللجنة دعوهتا هذه ملقاطعة الشركة يف ضوء كشف استخدام السلطات "اإلسرائيلية" ملعدات
"هيونداي" يف هدم قرية "أم احلريان" البدوية الفلسطينية يف النقب منذ أايم.
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االحتالل يقضي بسجن مقدسي  5سنوات
أصدرت حمكمة االحتالل املركزية وسط مدينة القدس ،اليوم االربعاء ،قرارا ابلسجن ملدة مخس سنوات
على األسري املقدسي حازم زايد عمران صندوقة ( 24عاما) من سكان البلدة القدمية ابلقدس احملتلة.
جاء ذلك بعد إدانة احملكمة للشاب صندوقة ابلعمل ضد االحتالل.
متديد اعتقال جنل النائب املقدسي املبعد "عطون"
مددت حمكمة االحتالل يف مدينة القدس اعتقال الفىت حممد ( 17عاما) جنل النائب املقدسي املُبعد عن
مدينة القدس أمحد عطون حىت الثالث عشر من الشهر اجلاري.
يذكر أن الفىت عطون معتقل يف سجن جمدو الصهيوين ,منذ  ،2016-12-1علماً أنه أمضى يف
سجون االحتالل  22شهرا وأفرج عنه قبل سنة تقريبا قبل أن يعاد اعتقاله مرة اثنية.
املطران حنا يستقبل وفدا حقوقياً أمريكياً
القدس -معا -استقبل املطران عطا هللا حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم االرثوذكس ،وفدا حقوقيا
امريكيا اتى للتضامن مع الشعب الفلسطيين يضم عددا من الشخصيات االكادميية واالعالمية االمريكية
وهم نشطاء واعضاء يف عدد من جلان التضامن مع الشعب الفلسطيين يف الوالايت املتحدة االمريكية.
وضم الوفد  25شخصية من خمتلف الوالايت االمريكية ،واستهل زايرته للقدس بلقائه املطران الذي
رحب بزايرة الوفد اىل االراضي الفلسطينية لالعراب عن التضامن والتعاطف مع قضية الشعب
الفلسطيين ورفضا للسياسات واملمارسات واالجراءات العنصرية اليت تقوم هبا السلطات االحتاللية حبق
ابناء الشعب الذين ال ذنب هلم سوى اهنم يريدون ان حييوا احرارا يف وطنهم مثل ابقي شعوب العامل.
وقال املطران ":نتمىن منكم تفعيل نشاطاتكم التضامنية مع شعبنا الفلسطيين يف كافة الوالايت االمريكية
 ،علينا ان نسمع العامل أبسره صوت الشعب الفلسطيين املنادي بتحقيق العدالة واحلرية والكرامة يف
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وطنه ،جيب ان يصل صوت فلسطني اىل كل مكان ،هذا الصوت الذي حيجبه االعداء الذين حيولون
القاتل اىل ضحية والضحية اىل ارهايب وخمرب".
وأكد" نراهن على اصدقاءان يف الوالايت املتحدة وهم اصدقاء حقيقيون للشعب أبهنم قادرون على
توسيع رقعة اصدقاءان هناك املتفهمني لعدالة قضيتنا والرافضني لالحتالل وسياساته".
ال جيوز االستسالم امام هذا التحريض الذي يتعرض له الشعب ،حيث ان هنالك بعضا من السياسيني
االمريكيني ووسائل االعالم االمريكية املعروفة اليت تدعم اسرائيل وتربر سياساهتا وحترض على شعبنا
الفلسطيين الذي من حقه ان يعيش بكرامة وحرية مثل ابقي شعوب العامل.
وقال ":التصرحيات العنصرية الصادرة عن الرئيس االمريكي اجلديد الذي قال يف خطابه االول بعد
استالمه الرائسة أبنه يريد ان يواجه االرهاب ولكن قراراته االخرية ال توحي بذلك بل نتائجها ستكون
عكسية وستؤجج التطرف والكراهية والعنف واالرهاب يف عاملنا ،ومن املستغرب ان القرارات الرائسية
االمريكية االخرية استثنت بعض الدول اليت تدعم وتؤجج االرهاب بشكل مباشر ،وكلكم تعرفون من
الذي يغذي التطرف والعنف واالرهاب الذي يعصف مبنطقتنا ويدمر يف سوراي والعراق واليمن وليبيا،
ممولوا االرهاب احلقيقيون مت استثنائهم فكيف ميكن لنا ان نصدق ان الرئيس االمريكي عازم ابلفعل على
مواجهة االرهاب كما يقول؟".
وأفاد :أن السياسات األمريكية خالل السنوات املاضية هي اليت أوجدت لنا اإلرهاب وهي اليت صدرت
الينا هذه الظاهرة واصدقاء امريكا يف منطقة الشرق االوسط هم الذين يغذون هذه الظاهرة ويغدقون
عليها من امواهلم بغزارة.
واتبع املطران ":أن السياسة االمريكية الرمسية هي اليت تتحمل املسؤولية املباشرة ملا حيدث يف منطقتنا
من ارهاب ودمار وخراب ،هذا الدمار اهلائل الذي حل ابلعراق منذ ان مت احتالله ،هذا الدمار اهلائل
الذي حل بسوراي وابليمن وليبيا وبغريها من االماكن ،نعتقد أبن االدارات االمريكية املتعاقبة تتحمل
مسؤولية كربى جتاه هذه املأساة اليت حلت مبنطقتنا العربية".
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واستطرد :أما االحنياز االمريكي السرائيل فهذا ال يساعد يف حتقيق السالم والعدالة يف هذه املنطقة،
وحنن نرفض هتديد االدارة االمريكية اجلديدة ابمكانية نقل السفارة االمريكية للقدس الن هذا عمل فيه
تطاول على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيين واستفزاز خطري للشعب واألمة وكافة احرار العامل.
وقال املطران :ان السياسات االمريكية يف منطقتنا كانت وما زالت نتائجها كارثية على شعوبنا وخاصة
على شعبنا الفلسطيين  ،احلكومات االمريكية املتعاقبة هي شريكة يف اجلرمية املرتكبة حبق فلسطني وحبق
شعوبنا العربية.
ومتىن من اصدقاء الشعب الفلسطيين يف امريكا ان يتحركوا وان يفعلوا نشاطاهتم وحراكهم ملواجهة هذا
التضليل ويف مواجهة هذه السياسات املنحازة لالحتالل وممارساته وافعاله.
وشدد ":ميكن المريكا ان تلعب دورا اجيابيا يف منطقة الشرق االوسط اذا ما ختلت عن سياساهتا
املنحازة بشكل كلي السرائيل واذا ما توقفت عن تصدير االرهاب العابر للحدود اىل منطقتنا ،ميكن
المريكا ان تلعب دورا يف صنع السالم وحتقيق العدالة ومواجهة االرهاب والتطرف والعنف اذا ما
توقفت عن سياساهتا التدمريية حبق منطقتنا وشعوبنا".
وأكد املطران ":ال ميكن لالرهاب ان يواجه بقرارات عنصرية كتلك اليت اصدرها الرئيس االمريكي
احلايل ،العنصرية ستؤدي اىل أتجيج الصراعات ومظاهر االرهاب والعنف يف عاملنا".
ال جيوز لكم وللشعب األمريكي ان تقبلوا هبذه القرارات العنصرية الغري مقبولة والغري مربرة واليت لن
تساهم على االطالق يف مواجهة ظاهرة االرهاب والتطرف والكراهية اليت جتتاح منطقتنا وعاملنا.
حنن حباجة اىل قيادات سياسية تتحلى ابجلرأة وان تتخذ قرارات مصريية حتمل بعدا اخالقيا وانسانيا
وحضاراي تساهم يف تغيري وجه هذا العامل لكي يكون اكثر سالما واستقرارا ولكي تكون فيه اجواء من
احملبة واالخوة والتالقي بني سائر ابناء البشر بغض النظر عن انتماءاهتم الدينية والعرقية واالثنية.
حنن نرفض العنصرية بكافة اشكاهلا والواهنا سواء تلك اليت متارسها السلطات االحتاللية حبق شعبنا او
العنصرية الداعشية واخواهتا من املنظمات االرهابية اليت يعرف السيد ترامب جيدا من ميوهلا ومن يغذيها
 ،كما اننا نرفض ايضا التصرحيات العنصرية الصادرة عن الرئيس االمريكي احلايل وغريه من املسؤولني
األمريكيني.
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وأفاد :إن املسيحيني الفلسطينيني هم مكون أساسي من مكوانت شعبنا وحنن معنيون يف املبادرة
املسيحية الفلسطينية أن نتواصل مع كافة الكنائس األمريكية ،نريد لكنائس أمريكا ان تسمع صوت
الكنائس يف فلسطني وهو صوت ينادي ابلعدالة واحلرية لشعبنا ونصرة املظلومني واملتأملني واملعذبني،
نتمىن أن تصل وثيقة الكايروس الفلسطينية اىل كافة الكنائس األمريكية ألننا نريد ان يصل الصوت
املسيحي الفلسطيين الوطين إىل كافة املؤسسات الدينية يف أمريكا.
واتبع ":هؤالء الذين يصفون أنفسهم أبهنم مسيحيون متصهينون ومنهم من حضر تنصيب الرئيس
األمريكي اجلديد فهؤالء ال ميثلوا املسيحية وقيمها ال من قريب وال من بعيد ،ال ميكن ملن يدعي
االنتماء للمسيحية أن يبارك ويربر ويؤيد ما يتعرض له شعبنا الفلسطيين من قمع وظلم ،هؤالء
املتصهينون هم أعداء للقيم املسيحية وعندما أيتون اىل فلسطني يذهبون للتضامن مع احملتل ويتجاهلون
معاانة شعبنا وما يتعرض له أبناءان من قمع وظلم واضطهاد واستهداف".
وأضاف املطران ":هؤالء ال عالقة هلم ابلقيم والرسالة املسيحية وهم يسيئون اليها مبواقفهم وأعماهلم
الشاذة واحنيازهم إىل جانب الظاملني على حساب املظلومني".
ووضع الوفد يف صورة األوضاع يف مدينة القدس ويف ابقي األراضي الفلسطينية احملتلة ،ومت احلديث عن
األوضاع امللتهبة يف املنطقة العربية وما حيدث يف سوراي والعراق واليمن وليبيا.
وقدم للوفد وثيقة الكايروس الفلسطينية كما أجاب على عدد من األسئلة واالستفسارات.
وشكر أعضاء الوفد املتضامن مع الشعب الفلسطيين ،املطران على توجيهاته وكلماته ومواقفه واكدوا له
أبهنم يؤيدون طروحاته مجلة وتفصيال وأبهنم سيواصلون سعيهم وحراكهم يف أمريكا تضامنا مع الشعب
الفلسطيين.
وأكد الوفد للمطران أهنم معنيون ابلتواصل مع املبادرة املسيحية الفلسطينية ومعه شخصيا وان حراكهم
سيتواصل وسيستمر إلهنم يؤمنون بعدالة القضية الفلسطينية ويرفضون السياسات االمريكية الرمسية
املنحازة إلسرائيل.
وأعربوا عن شجبهم واستنكارهم لتصرحيات الرئيس االمريكي اجلديد االستفزازية الغري واقعية وغري
املنطقية واليت لن تساهم على اإلطالق يف حل مشاكل الشرق األوسط.
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للتــربيـة والثقافـة والعـلوم

وقدم للوفد بعض اهلدااي التذكارية من وحي الرتاث الفلسطيين املقدسي كما وبعض املنشوارت الصادرة
عن مؤسسة ابسيا املقدسية.
وقدم املطران للوفد بعض االقرتاحات العملية حول احلراك الذي جيب أن يستمر وان يتواصل نصرة
للشعب الفلسطيين وقضيته العادلة يف أمريكا ويف سائر ارجاء العامل.
قوات االحتالل تقتحم مستشفى املقاصد
القدس -معا -اقتحمت قوات االحتالل ميشتفى املقاصد يف القدس واعتقلت شااب فلسطينيا من
سكان مدينة جنني.
وافادت مراسلة وكالة معا أبن قوات االحتالل قامت مبحاصرة مستشفى املقاصد مث اقتحمت ودامهت
أقسامه وشرعت بتفتيشها ،وخالل ذلك اقتحمت قسم "الوالدة" واعتقلت شااب فلسطينيا من مدينة
جنني حضر اىل املستشفى عرب سيارة اإلسعاف مرافقا لوالدته ،دون معرفة األسباب.

-انتهى-
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