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 2017 ،حزيران 11-9  األحد  –السبت –اجلمعة   التاريخ:

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  األقصى بزعم إلقاء حجارة على مستوطنني داخلهاالحتالل يغلق أبواب  . 

 اخلارجية: منع الرجال من دخول القدس يكشف كذب نتنياهو . 

 300 ألف مواطن يؤدون اجلمعة الثانية من رمضان يف املسجد األقصى . 

 شخصيات مقدسية حتيي ذكرى استشهاد عمر القاسم . 

 ضاناالحتالل يقيد الدخول للقدس ابجلمعة الثانية من رم . 

 أبرز قرارات اليونيسكو املتعلقة ابلقدس . 

  قصىسالمي من اقتحام األإمستوطنات متخفيات بزي  7منع . 

  مواطنني بزعم حماولتهم دخول القدس 6أسرى حمررين..اعتقال  3بينهم . 
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 االحتالل يغلق أبواب األقصى بزعم إلقاء حجارة على مستوطنني داخله
  

قوات االحتالل اإلسرائيلي، قبل قليل، أبواب املسجد األقصى املبارك أمام  أغلقت -وفا 2017-6-11القدس
 املواطنني؛ حبجة إلقاء حجارة على مستوطنني اقتحموا األقصى.

 
وقال بيان الحق لشرطة االحتالل، "إن إغالق املسجد سيكون فقط أمام دخول وخروج املصلني املسلمني اىل أن يتم 

إبلقاء احلجارة، فيما تسمح قوات االحتالل مبواصلة اقتحامات املستوطنني من جهة ابب القبض على "املشتبهني 
 املغاربة".

 
واستأنف مستوطنون اقتحاماهتم االستفزازية للمسجد األقصى، حبماية مشددة من قوات االحتالل اخلاصة، ونفذوا 

 ه الطاهرة.جوالت مشبوهة وسريعة يف املسجد، بسبب التواجد الكبري للمصلني، برحاب
 

 اخلارجية: منع الرجال من دخول القدس يكشف كذب نتنياهو
  

أدانت وزارة اخلارجية، أبشد العبارات، منع سلطات االحتالل اإلسرائيلي الرجال دون  -وفا 2017-6-9رام هللا 
فيه، للجمعة عاما من الدخول إىل مدينة القدس احملتلة، والوصول إىل املسجد األقصى املبارك للصالة  40سن ال

 الثانية على التوايل من شهر رمضان املبارك.
 

وقالت، يف بيان هلا، إن هذا اإلجراء يؤكد كذب ما قاله رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو وما يدعيه ليال هنارا، 
 صول إىل أماكن العبادة".ميارس فيها أتباع الدايانت السماوية الثالثة حريتهم يف الو   أن مدينة القدس مدينة "مفتوحة

 
وأضافت أن إجراءات االحتالل التعسفية حبق الفلسطينيني تؤكد أن مدينة القدس احملتلة ليست مفتوحة أبدا، وحتديدا 
يف وجه املواطنني الفلسطينيني، كما أن إجراءات االحتالل إبعاقة دخول الفلسطينيني ليست جبديدة، وادعاءات 

والتحرك يف املدينة املقدسة أيضا، هي جمرد كذب وافرتاء على الرأي العام العاملي واملسؤولني نتنياهو حول حرية احلركة 
الدوليني، وذلك حبكم اإلغالقات املستمرة حبق أحياء املدينة املقدسة والتنكيل ابملواطنني املقدسيني واملدامهات 

 سكان املدينة املقدسة.واالعتقاالت الليلية اليت أصبحت مسة يومية حلياة الفلسطينيني من 
 

وبينت أن إجراءات االحتالل العنصرية تعكس نظام تفرقة عنصرية ابمتياز يسود املدينة املقدسة، وبتبين رمسي من قبل 
رأس اهلرم السياسي يف دولة االحتالل، فما يطبق على املواطنني املقدسيني من قوانني وقرارات وعقوابت عنصرية ال 

عاما من الدخول إىل املدينة احملتلة والوصول  40تفسري معىن منع الفلسطينيني دون سن ال يطبق على غريهم، ويكفي
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للمسجد األقصى املبارك من أجل الصالة والتعبد للتدليل على كذب ادعاءات نتنياهو، الذي ال يريد أن يتذكر أن 
 ل حبرية للمدينة.، وهم حمرومون من حقهم يف الوصو 40% من أبناء شعبنا هم دون سن ال60أكثر من 

 
وقالت الوزارة إن "من الواضح أن نتنياهو يستفيد يف كذبه املستمر من غباء اآلخرين الذين ال جيهدون أنفسهم للبحث 
عن احلقيقة واكتشافها، ويقبلون مبا يقوله هلم كما حصل مع عدد من أعضاء الكوجنرس األمريكي، ابإلضافة لعدد من 

اطئة مع هذا املشهد العنصري املتكرر، والذي جيسد سياسات قمعية حاقدة لكنها عنصرية وسائل اإلعالم الغربية املتو 
ابمتياز، وهنا لن نتكلم عن اإلعالم اإلسرائيلي الذي حتول إىل بوق إعالمي لالحتالل وسياساته العنصرية وإجراءاته غري 

 هلا رئيس وزراء االحتالل".  القانونية اليت يروج
 

اجملتمع الدويل للخروج عن صمته والتوقف عن التعامل مع انتهاكات االحتالل كأمر مألوف  وختمت بياهنا بدعوة
وروتيين، وحيصل كل يوم، وأن عليه التحلي ابلشجاعة وحتمل مسؤولياته القانونية واألخالقية، وإجبار االحتالل على 

   تلة.العنصري "االبرهتايد" الذي يكرسه يف فلسطني احمل وقف نظام التمييز والفصل
 

 ألف مواطن يؤدون اجلمعة الثانية من رمضان يف املسجد األقصى  300 
 

ألف مواطن فلسطيين، حسب دائرة األوقاف، من مدينة القدس  300أدى أكثر من  -وفا 2017-6-9القدس 
رمضان  ، ومن أبناء حمافظات الضفة الغربية، صالة اجلمعة الثانية من شهر48وضواحيها، ومن داخل أراضي العام

 الفضيل برحاب املسجد األقصى املبارك، رغم اإلجراءات املشددة اليت فرضتها سلطات االحتالل يف مدينة القدس.
 

وبدأت مجوع املُصلني ابلزحف إىل "األقصى" منذ ساعات الفجر األوىل، ووصلت ذروهتا قبل صالة اجلمعة، حيث 
حاراهتا ازدحاما شديدا، يف الوقت الذي أعلنت فيه جلان حارات شهدت البلدة القدمية أبسواقها التارخيية وشوارعها و 

وأحياء القدس العتيقة االستنفار الكامل الستقبال آالف املصلني الوافدين، كما قدمت اللجان العاملة داخل 
ت "األقصى" والعاملني من دائرة األوقاف اإلسالمية، تسهيالت للمصلني وقدمت املساعدة هلم، خاصة جتنيبهم ضراب

 الشمس نظرا لدرجات احلرارة املرتفعة يف املدينة احملتلة.
 

وكانت سلطات االحتالل مسحت للنساء من كل األعمار، فيما منعت الرجال دون سن األربعني عاما، ومن ال حيملون 
 تصاريح العبور من الدخول إىل القدس احملتلة.

 
البلدة القدمية حبواجز حديدية، ونشرت دورايت راجلة وفرضت سلطات االحتالل إجراءات مشددة، وأغلقت حميط 

وحممولة وخيالة، وأطلقت منطادًا استخباراي وطائرة مروحية يف مساء املدينة ملراقبة املصلني، فضاًل عن نشر دورايت 
 عسكرية على طول مقاطع جدار الضم والتوسع العنصري يف القدس ملنع أي عمليات "تسلل" من قبل الشبان.

mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com


 

 ة فلسطينــــدول

 لسطينيــةالفمنظمـة التحريـر 
 لسطينيــةالفاللجنــة الوطنيـة 

       للتــربيـة والثقافـة  والعـلوم  

 

 

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission  

For  

Education, Culture & Science 
 

   174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
   PNCECS@Palnet.com، البريد االلكتروني : 2420902فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

Palestine - Ramallah  174,  2421080,2420901 
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com 
                                        PNCECS2011@gmail.com 

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

4 

 
ته، شدد رئيس اهليئة اإلسالمية العليا يف القدس الشيخ عكرمة صربي، يف خطبة اجلمعة، على أن "حائط الرباق من جه

جزء ال يتجزأ من املسجد األقصى املبارك، وهو وقف إسالمي، وأن أية مواقف خترج خارج هذا اإلطار هي مواقف 
 جزءا من املسجد األقصى". هذا احلائط  مرفوضة وتتعارض مع موقفنا اإلسالمي واحلضاري والتارخيي، كون

 
 شخصيات مقدسية حتيي ذكرى استشهاد عمر القاسم

 

نظم عدد من الشخصيات املقدسية والفعاليات الشبابية والنسوية "وقفة وفاء" عند ضريح الشهيد  -معا  -القدس
وعدد من قادة وكوادر اجلبهة الدميقراطية عمر القاسم ملناسبة الذكرى الثامنة والعشرين الستشهاده، حبضور أفراد أسرته 

 .لتحرير فلسطني، وحزب االحتاد الدميقراطي )فدا( وأعضاء هيئة العمل الوطين واألهلي يف القدس
 

وألقت أمل القاسم شقيقة الشهيد كلمة استذكرت فيها عمر القاسم اإلنسان الذي ترك أثرا خالدا يف نفس كل من 
وده الطويل يف األسر أو قبل ذلك حيث عمل معلما وكان من قادة احلركة اجلماهريية عرفه وتعرف عليه سواء خالل وج

 .يف مدينة القدس
 

وقالت إن رحيله املبكر شكل خسارة فادحة ألسرته الصغرية ولعموم أبناء الشعب الفلسطيين وملدينة القدس اليت عرفته 
 .نية عرفتها املدينة خالل اترخيها احلديثطالبا ومعلما وقائدا وطنيا، قبل أن تودعه يف أكرب جنازة وط

 
والقى هناد ابو غوش القيادي يف اجلبهة الدميقراطية كلمة نقل فيها حتيات أملني العام للجبهة الدميقراطية انيف حوامتة، 

لقادة وقيادة اجلبهة ومناضليها يف الوطن والشتات لذكرى القائد الشهيد أحد ابرز مؤسسي اجلبهة الدميقراطية، وأحد ا
التارخييني لنضال احلركة األسرية، وقال أن القاسم مجع يف شخصه صفات القائد االستثنائي واملعلم واإلنسان املثقف 
الذي كان سابقا لعصره يف رؤيته لطبيعة املشروع االستعماري الصهيوين ومستقبل فلسطني، وأضاف أن اجياال من 

لقاسم ال زالوا يستلهمون سريته العطرة ويستمدون منها العزمية الفلسطينيني حىت ممن ولدوا بعد استشهاد عمر ا
 .واإلصرار على مواصلة النضال

كما ألقت زهرية كمال األمني العام حلزب االحتاد الدميقراطي الفلسطيين )فدا( كلمة حيت فيها ذكرى الشهيد القاسم، 
شخصية استثنائية يف اتريخ احلركة الوطنية، وقالت استذكرت فيها املناقب اإلنسانية والقيادية للشهيد مؤكدة أنه كان 

 .أن كل شعبنا وحركته الوطنية سيبقى وفيا لذكرى القاسم ورسالته الوطنية واإلنسانية
 

وتال احلضور الفاحتة على روح الشهيد القاسم كما وضعت أكاليل زهزر ابسم االمني العام انيف حوامتة وهيئة العمل 
وعدد من املؤسسات، يشار إىل أن الشهيد عمر القاسم عضو اللجنة املركزية للجبهة الوطين واألهلي يف القدس 

اثر معركة عنيفة على مشارف قرية كفر مالك شرق رام هللا،  1968الدميقراطية، أسرته قوات االحتالل يف العام 
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د أمضى يف األسر بعد أن تعرض إلمهال طيب طويل من قبل سلطات االحتالل، وكان ق 1989واستشهد يف حزيران 
 ."عاما كانت هي األطول يف ذلك احلني ولقب على اثر ذلك ب "مانديال فلسطني 21

 
 

 االحتالل يقيد الدخول للقدس ابجلمعة الثانية من رمضان
 

صباح اليوم  احملتلة القدسأربعني عاما من دخول مدينة دون الضفة الغربيةاإلسرائيلية فلسطينيي منعت سلطات االحتالل
االحتالل إجراءاته األمنية على احلواجز العسكرية   املبارك، وذلك وسط تشديد رمضان ألداء صالة اجلمعة الثانية من

   .احمليطة مبدينة القدس

 
توافد آالف املصلني من خمتلف حمافظات الضفة الغربية ألداء صالة اجلمعة  أزمة خانقة، حيث وشهدت هذه احلواجز
 .املسجد األقصى يف الثانية من شهر رمضان

 
  .مسح االحتالل للنساء من خمتلف األعمار ابلعبور أربعني عاما من دخول القدس فقد الرجال دون ويف مقابل منع

 
عاما( لوكالة  38والقدس قال الشاب حممود عبد اللطيف ) رام هللا العسكري الفاصل بني مدينيت حاجز قلنداي وعلى

تسهيالت  تدعي تقدمي أبهنا إسرائيل األانضول لألنباء إنه حاول جاهدا العبور ألداء صالة اجلمعة دون جدوى، متهما
   ."للفلسطينيني ألداء الصالة يف املسجد األقصى "ويف احلقيقة تفرض القيود وحتد من حركتنا، ومتنعنا من حق العبادة

 
 .واصل ملدينة القدس هو اآلخر ذات اإلجراءاتوشهد حاجز بيت حلم العسكري ال

  من حقنا
-وقال شاب   القدس عرب سالمل خشبية،الذي يفصل بلدة الرام عن  الفصل العنصري يف املقابل، تسلق شبان جدار

إنه جلأ إىل تسلق اجلدار بعد منعه يف احلواجز، مؤكدا "من حقنا  -رفض الكشف عن هويته خشية املالحقة األمنية
 ."الوصول للمسجد األقصى بكل الطرق، إسرائيل هي من تدفعنا لذلك

 
ور من سكان الضفة الغربية الذين تزيد أعمارهم وقالت شرطة االحتالل يف وقت سابق إهنا ستسمح للفلسطينيني الذك

   .أربعني عاما واإلانث من كل األعمار بدخول املدينة دون احلاجة إىل تصاريح دخول على

 
عاما ابلدخول إىل املدينة بدون  12وأضافت أنه يسمح للفلسطينيني من سكان الضفة الغربية الذين تقل أعمارهم عن 

ثالثني وأربعني عاما احلصول على تصاريح خاصة  بني الفلسطينيني الذين ترتاوح اعمارهماشرتطت على  تصاريح، بينما
  .عاما من الدخول بشكل مطلق 30و 12للدخول إىل املدينة، ومنعت من ترتاوح أعمارهم بني 
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م وعادة ما يتدفق عشرات آالف الفلسطينيني ألداء الصلوات يف املسجد األقصى خالل شهر رمضان، خاصة أاي

 .اجلمع، وشهد يوم اجلمعة املاضي توافد حنو ربع مليون شخص للصالة ابحلرم الثالث للمسلمني
 املصدر : وكالة األانضول

 

 

 

 أبرز قرارات اليونيسكو املتعلقة ابلقدس
 

 

، أصدرت لألمم املتحدة اجلمعية العامةو  جملس األمن والصادرة عن ،القدس إضافة إىل عشرات القرارات األممية حول
قرارات عدة تدين االحتالل وإجراءاته وممارساته يف القدس،  (يونيسكو) منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة

 .وترفض أي تغيري على طابعها الثقايف والعمراين والديين
 

  :1967ويف ما يلي أرقام أبرز القرارات الصادرة عن اليونيسكو منذ احتالل شطر القدس الشرقي عام 
مدرجة على قائمة الرتاث العاملي املهددة  لقدس القدمية، ويذكر أان1996نوفمرب/تشرين الثاين  27صدر يف  :150

 .السلطات اإلسرائيلية بفتح النفق مبحاذاة احلائط الغريب للحرم الشريفابخلطر، ويشجب قيام 
، ويبدي القلق إزاء التدابري اليت ال تزال تعوق حرية وصول الفلسطينيني إىل 2000يونيو/حزيران  15صدر يف  :159

 .مدينة القدس وإىل األماكن املقدسة الواقعة يف القدس القدمية
 

، ويعرب عن القلق البالغ إزاء ما جيري من أشغال إسرائيلية من تنقيب 2010أبريل/نيسان صدر يف الثاين من  :184
 .اليونيسكو واألمم املتحدة وجملس األمن دس القدمية، مبا يتناقض مع قراراتوالق املسجد األقصى وحفرايت يف مباين

، وفيه تشجب منظمة األمم املتحدة للعلم والرتبية والثقافة )اليونسكو( 2014يناير/كانون الثاين  13صدر يف  :192
وتشجب التدابري   عن وقف أعمال احلفرايت اليت ما زالت تنفذها يف مدينة القدس الشرقية، إسرائيل امتناع

 .لشرقيةواملمارسات اإلسرائيلية أحادية اجلانب املتواصلة وعمليات االقتحام اليت يقوم هبا املستوطنون يف القدس ا
 

، ويعرب عن األسف الشديد لرفض إسرائيل تنفيذ قرارات اليونيسكو السابقة 2015مايو/أاير  22صدر يف  :196
من أضرار أببواب  2014املتعلقة ابلقدس، وملا أحلقته قوات األمن اإلسرائيلية يف الثالثني من أكتوبر/تشرين األول 

، ويستنكر قرار أبواب املسجد األقصى بىن ابب الرمحة، الذي يُعّد أحدونوافذ اجلامع الِقبلي، ابإلضافة إىل إغالق م
 . القدس الشرقيةإسرائيل املوافقة على إنشاء القطار املعلق )تلفريك( يف

 
 ، ويطالب إسرائيل إباتحة العودة إىل الوضع التارخيي للقدس2016أكتوبر/تشرين األول  13صدر يف  :200
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، ويستنكر بشدة االقتحام املتواصل للمسجد 2000حىت سبتمرب/أيلول الذي كان قائما  غرد النص عرب تويرت
األقصى من قبل متطريف اليمني اإلسرائيلي، ويستنكر القيود اليت فرضتها إسرائيل على املسجد األقصى، ويؤكد 

 .جمددا أن منحدر ابب املغاربة جزء ال يتجزأ من املسجد األقصى
 املصدر : اجلزيرة

 
 قصىسالمي من اقتحام األإخفيات بزي مستوطنات مت 7منع 

 

 وكالة قدس نت لألنباء -القدس احملتلة 
مستوطنات يهودايت متخفيات بلباس املصليات من اقتحام املسجد قبل صالة  7منع حراس املسجد األقصى املبارك 

 .العشاء الليلة املاضية
 

اقتحام املسجد عرب ابب القطانني قبيل صالة مستوطنات ختفن ابلزي اإلسالمي حاولن  7وافاد حراس األقصى ابن 
 .ولدى التوجه هلن ابلسؤال تبني اهنن مستوطنات وحتدثن ابللغة العربية ومت التصدي هلن  العشاء،

 
وأضاف احلراس أن املستوطنات تفرقن وجتولن عند ابب حطة وامللك فيصل والغوامنة عقب ابعادهن عن ابب 

 .من قبل احلراس املتواجدين على األبواب القطانني، حيث مت التنبه لوجودهن
 
 

 

  مواطنني بزعم حماولتهم دخول القدس 6أسرى حمررين..اعتقال  3بينهم 
 

أسرى حمررين يف صفقة وفاء  3فلسطينيني، بينهم  6اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي :  دنيا الوطن -رام هللا 
ألداء الصالة يف املسجد األقصى، أمس اجلمعة، حبسب ما أعلنه األحرار، على إثر حماولتهم دخول مدينة القدس 

  .املتحدث ابسم شرطة االحتالل، مساء السبت

 
مواطنني بذريعة إلقاء احلجارة على قوات االحتالل يف منطقة شعفاط ابلقدس، فيما  3وزعم املتحدث، أنه مت اعتقال 

األسرى احملررين لدى حماولتهم الدخول اىل القدس، على حد اعتقل الثالثة اآلخرون وهم من سكان الضفة الغربية ومن 
 .قوله
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