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 2017 ، نيسان 12األربعاء   التاريخ:

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 .لثقافة االستعمار بدل السالماخلارجية": تصعيد اقتحامات األقصى تكريس " •

 .جراءات مشددةإمكثفة للمستوطنني يف األقصى وسط اقتحامات مجاعية  •

 .مستوطنو "معاليه أدوميم" يطاردون بدو القدس لغرض هتجريهم •

 .مواطنني بينهم انئب من القدس 6االحتالل يعتقل  •

املسيحيني امتهان إقليم القدس: استمرار احلفرايت وتفريغ األقصى والتضييق على  •
 .علين للعرب

 .قريع يدعو اجملتمع الدويل لتوفري احلماية للمسجد األقصى •

 .إجراءات االحتالل جترب املقدسيني على الصالة أببواب املسجد األقصى •

 .مواطنني من القدس القدمية 5االحتالل يعتقل  •

 ."اعتقال النائب املقدسي املُبعد "أمحد عطون •

 .اإلسالمية تقرر عقد مؤمتر عاملي عن املسجد األقصىرابطة اجلامعات  •

ىل تكثيف الوجود اليهودي يف املسجد األقصى إد. حنا: ُُمطط لالحتالل يهدف  •
 .يوميا

 .األوقاف الفلسطينية تدعو للتصدي ملخططات االحتالل يف القدس واألقصى •

 .االحتالل يزعم العثور على إصبع فرعوين أسفل املسجد األقصى •
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 اخلارجية": تصعيد اقتحامات األقصى تكريس لثقافة االستعمار بدل السالم"
 

ربعاء، تصعيد اجلماعات صدرته اليوم األأأدانت وزارة اخلارجية، يف بيان  -وفا 2017-4-12رام هللا  
 اليهودية املتطرفة اقتحاماهتا لباحات املسجد األقصى املبارك.

ة من قوات االحتالل اخلاصة وشرطته، ومبشاركة املتطرفني وقالت إن االقتحامات تتم "حبراسة مشدد
"موشيه فيجلن ويهودا عتصيوين" املعروفني بدعوهتما إلقامة اهليكل املزعوم على أنقاض املسجد 
األقصى، وذلك تلبية لدعوات ائتالف ما يسمى بـ)منظمات اهليكل( املزعوم حبجة عيد "الفصح 

االحتاللية القمعية ضد املواطنني الفلسطينيني يف القدس  العربي"، وذلك وسط تصعيد اإلجراءات
 الشرقية احملتلة، خاصة يف البلدة القدمية ويف حميط املسجد األقصى املبارك".

وأكدت الوزارة أن هذه االقتحامات أتيت يف سياق سياسة االحتالل اهلادفة إىل تكريس التقسيم الزماين 
يتم تقسيمه مكانيا، وترى فيها "استفزازا واضحا للمواطنني  لباحات املسجد األقصى املبارك، ريثما

الفلسطينيني ولألمتني العربية واإلسالمية، واعتداء صارخا على القانون الدويل واتفاقيات جنيف، 
وإصرارا إسرائيليا ممنهجا على حتويل طابع الصراع من سياسي إىل ديين، عرب توظيف املناسبات واألعياد 

 ة لتمرير أهداف سياسية استعمارية".الدينية اليهودي
وقالت إهنا تنظر خبطورة ابلغة لتصعيد هذه االقتحامات، حمذرة من تداعياهتا على األوضاع برمتها يف 
املنطقة، مشرية إىل أهنا "تقرأ فيها دعوات احتاللية عنصرية لنشر ثقافة التطرف بديال لثقافة السالم، 

املتحدة املختصة أمام اختبار جدي يتعلق بقدرهتا على حتمل وإن اجملتمع الدويل ومؤسسات األمم 
مسؤولياهتا القانونية واألخالقية جتاه األمن والسالم يف املنطقة، وجتاه الشعب الفلسطيين وأرضه 

 وممتلكاته ومقدساته".
 

 

 جراءات مشددةإاقتحامات مجاعية مكثفة للمستوطنني يف األقصى وسط 
 

املسجد األقصى املبارك، منذ صباح اليوم األربعاء، اقتحامات  يشهد -وفا 2017-4-12القدس 
مستوطنا، بينهم املتطرفني موشيه فيجلن،  160مجاعية مكثفة، زاد عددها اإلمجايل حىت اآلن عن الـ 

 ويهودا عتصيوين، اللذان يدعوان إلقامة اهليكل املزعوم على أنقاض املسجد األقصى.

مستمرة من ابب املغاربة، وحبراسة معززة ومشددة من قوات االحتالل وأفاد مراسلنا، أبن االقتحامات 
اخلاصة، ألداء حركات وطقوس تلمودية، حبماية قوات االحتالل، استجابة لدعوات ائتالف "منظمات 

 .اهليكل" املزعوم ألنصارها، ملناسبة عيد "الفصح" العربي
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وصالة فجر اليوم يف الشوارع على مقربة  وأدى عشرات املُصلني صاليت املغرب والعشاء من ليلة أمس،
 .من أبواب املسجد األقصى، بعد اغالقه بوجه املُصلني من فئة الشبان، حتسبا من اعتكافهم

وكانت أجهزة االحتالل اعتقلت املزيد من أبناء القدس القدمية طالت مخسة شبان، علماً أهنا اعتقلت 
لعيد العربي، وأبعدت أكثر من أربعني منهم، بينهم عدد العشرات من أبناء املدينة املقدسة عشية بدء ا

 أشهر. 6يوما،  15من حراس األقصى، عن القدس القدمية واملسجد األقصى لفرتات تتفاوت بني ال
يف السياق، واصلت قوات االحتالل اجراءاهتا املشددة يف القدس احملتلة، اليت حتول وسطها وحميط 

بفعل االنتشار الواسع للوحدات اخلاصة وما تسمى حرس احلدود"  بلدهتا القدمية اىل ثكنة عسكرية،
بقوات االحتالل يف الشوارع والطرقات الرئيسية، يف الوقت الذي نشرت فيه دورايت عسكرية وشرطية 
راجلة داخل البلدة القدمية، وحميط ابحة حائط الرباق )اجلدار الغريب لألقصى املبارك(، ودورايت راجلة 

، وخيالة، يف الشوارع والطرقات واألحياء املتامخة لسور القدس القدمية، فضال عن أخرى، وحممولة
 .نْصب احلواجز واملتاريس الفجائية وتوقيف املواطنني ومركباهتم وحترير ُمالفات مالية حبقهم

يف  وتسيطر حالة من التوتر على احلواجز العسكرية الثابتة على املداخل الرئيسية ملدينة القدس احملتلة،
ظل تعزيز الوجود العسكري فيها، وتفتيش كافة املركبات ابجتاه القدس، ّما تسبب ابختناقات مرورية 

 .على هذه احلواجز
 

 مستوطنو "معاليه أدوميم" يطاردون بدو القدس لغرض هتجريهم

  

يطارد مستوطنو مستوطنة "معاليه أدوميم" املواطنني البدو يف منطقة القدس  2017-4-12القدس 
الذين يعيشون يف املنطقة قبل إقامة املستوطنات فيها، خالل ما يسمى "عيد الفصح العربي"، وذلك 

 .استجابة ملا يسمى "هيئة غالف القدس" اليت تضم ممثلني من عدة مستوطنات
وأشار تقرير أعدته عمرية هس لصحيفة "هآرتس" العربية إىل أن املستوطنني "املتطوعني" يعملون يف 

سبوع أيضا، حيث ال يعمل مراقبو "اإلدارة املدنية"، حيث يعمل ما يسمى "مركز األراضي" يف هناايت األ
اهليئة، ايريف أهروين، من مستوطنة "كفار أدوميم" على مراقبة خيام البدو يف املنطقة. وعندما يكون يف 

 .عطلة حتتاج اهليئة إىل تعزيزات من قبل املستوطنني
ف القدس" تضم ممثلني من عدة مستوطنات "ألون و"كفار أدوميم" وحبسب التقرير فإن "هيئة غال

 ."و"نويف برات" و"متسيب يرحيو" و"اجمللس اإلقليمي بنيامني
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األورويب يف املنطقة، وعلى حمور  –ويقول املتحدث ابمسها إهنا "تعمل ضد البناء القانوين الفلسطيين 
 .بني القدس والبحر امليت 1الشارع 

ىل أن أهروين يقوم بتصوير اخليام من اجلو، بواسطة كامريا طائرة منذ سنوات، وهو ما ويشري التقرير إ
 .تصوير حتلق فوقهم بشكل دائم  يؤكده سكان املنطقة بشأن وجود طائرة

مسكنا بتربعات أوروبية. وعندها قررت  22وتدعي اهليئة أنه قبل سنتني أقام العرب البدو يف املنطقة 
خاصة وقوى بشرية من املستوطنات ملراقبة ما جيري مبا يشكل رادعا لسكان  اهليئة ختصيص ميزانية

املنطقة من البناء، حيث تنقل التقارير فورا عن كل عملية بناء إىل الشرطة واإلدارة املدنية كي يتم هدمه 
 ..فورا قبل الوصول إىل احملاكم

، أي أن 2015مقارنة ابلعام  20ـتراجع عدد املباين ب 2016وتضيف مصادر يف اهليئة أنه يف العام 
 .نشاط اهليئة أدى إىل هدم مبان

ونقلت الصحيفة عن مصدر يف اهليئة قوله إهنا "تعمل من أجل إنفاذ سلطة اإلدارة املدنية، ونقل البدو 
إىل بلدات ختصصها الدولة هلم"، وذلك يف إشارة واضحة إىل هتجريهم من أراضيهم، وتركيزهم يف 

 .بلدات
جتمعا عربيا بدواي، يعيشون يف املنطقة منذ سنوات طويلة، قبل  20ن احلديث عن حنو أارة إىل جتدر اإلش

إقامة املستوطنات. ومع إقامة املستوطنات بدأ التضييق على حيز مناطق الرعي، ومت طرد بعض 
الكهرابء التجمعات من املنطقة هبدف توسيع مستوطنة "معاليه أدوميم". كما منعوا من االرتباط بشبكيت 

 .واملياه، وإقامة عيادات طبية ومدارس
وأشار التقرير يف هذا السياق إىل أن االحتاد األورويب وصف هذا املخطط، مبا يف ذلك اهلدم ومنع البناء، 

  أبنه هتجري ابلقوة ممنوع مبوجب القانون الدويل.
 
 
 
 
 

 مواطنني بينهم انئب من القدس 6االحتالل يعتقل 
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 5اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الليلة املاضية، واليوم األربعاء،  -وفا 2017-4-12القدس 
 مواطنني من مدينة القدس، وانئب مقدسي من مكان إقامته مبدينة البرية.

وأفاد مراسلنا، أبن قوات االحتالل اعتقلت كال من : صبيح أبو صبيح، وحممد الزغري، ونور الشليب، 
كلغاصي، عقب دهم منازهلم يف القدس القدمية، وحّولتهم إىل مركز التحقيق   وجهاد قوس، وروحي

 والتوقيف هناك .
كما اعتقلت تلك القوات النائب املبعد أمحد حممد عطون، بعد دهم مكان إقامته املؤقت يف مدينة 

 البرية، وتفتيشه، واستولت على بعض مقتنياته الشخصية.
سنوات بسجون  10ون عدة مرات، وأمضى ما يزيد عن وسبق أن اعتقل االحتالل النائب عط

 االحتالل.
ىل محالت واسعة نفذهتا قوات االحتالل خالل األايم املاضية، تزامنا مع إوأتيت هذه احلملة لُتضاف 

األعياد اليهودية، وما متخضت عنه من إبعاد أكثر من عشرين شااب عن القدس القدمية، واملسجد 
 أشهر. 6يوما، و 15بني الـاألقصى، لفرتات، تتفاوت 

 
 إقليم القدس: استمرار احلفرايت وتفريغ األقصى والتضييق على املسيحيني امتهان علين للعرب

  

قليم القدس اليوم إالتحرير الوطين الفلسطيين/ فتح، حذرت حركة  -وفا 2017-4-11القدس
اإلسالمية واملسيحية يف البلدة  اإلثنني، من اخلطر الذي حيدق ابلبيوت واملباين التارخيية واملقدسات

القدمية، نتيجة استمرار احلفرايت أسفل البلدة على قدم وساق، األمر الذي ينذر بكارثة حقيقية قد 
 .تنهار هبا معامل البلدة أمجع

قليم القدس، يف بيان أصدره، حكومة االحتالل املسؤولية الكاملة عن تبعيات ما ينتج من إكما محل 
ليت جتاوزت كل احلدود يف استفزاز ملشاعر املسلمني على مستوى العامل أمجع، وخاصة هذه املمارسات ا

نشرت دعوات عنصرية وحتريضية دعت هلا احلاخامات واجلمعيات االستيطانية للمشاركة أبوسع   بعدما
اقتحامات للمسجد األقصى املبارك تزامنا مع ما يسمى "بعيد البيسح" حيث يعتمد املستوطنون تقدمي 
"القرابني" كشعائر توراتية خاصة هبم على بواابت املسجد االقصى بصورة استفزازية، وذلك من خالل 
تسهيالت تقدمها اذرع االحتالل واليت ابشرت حبملة اعتقاالت واسعة وإبعادات عن املسجد االقصى 

 .ومدينة القدس
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هذه احلرب "املفتوحة على وأكد امني سر حركة فتح يف القدس وعضو اجمللس الثوري عدانن غيث، أن 
مصرعيها" من قبل حكومة التطرف هي حرب عقائدية أكثر منها سياسية، فهي متارس سياسة االبرهتايد 

 .يوميا ضد شعبنا الفلسطيين االعزل
واضاف غيث، إن صمت العامل أمام توايل احلروب اليت عاشتها القدس أعطى الضوء األخضر حلكومات 

رأسها حكومة اليمني املتطرفة وأذرعها التنفيذية واجلمعيات االستيطانية لتنفيذ  االحتالل املتعاقبة وعلى
ومترير ُمططاهتا التهويدية االستيطانية يف املدينة، يف ضرب صارخ لكافة املعاهدات واملواثيق الدولية من 

 .جهة واستفزاز وامتهان ملشاعر العرب واملسلمني من جهة أخرى
تالل ملسرية أحد الشعانني يف القدس، واالعتداء على أخواننا املسيحيني كما استنكر قمع قوات االح

الذين محلوا أعالم دولة فلسطني وهم يف طريقهم لكنيسة القديسة حنا، معتربا ذلك اعتداء على حرية 
 .العبادة واملعتقدات والتعبري عن االنتماء الوطين هلذه االرض املباركة

  القدس ستبقى عربية رغم أنف القاسي والداين، وأن املقدسيني وأكد أقليم القدس، يف بيانه، أن
سيتصدون لكافة حماوالت هتويدها وأسرلتها، وسيبقى صوت اآلذان يصدح يف مسائها وأجراس الكنائس 

 .تدق معلنة أن القدس ستبقى عربية إسالمية إىل أبد الدهر
 

 قريع يدعو اجملتمع الدويل لتوفري احلماية للمسجد األقصى

  

طالب عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة  -وفا 2017-4-11القدس 
شؤون القدس أمحد قريع، دول العامل واملنظمات األممية واحلقوقية، بضرورة توفري احلماية للمسجد 

يل الذي كفل حق سرائيل ابحرتام القانون الدو إلزام إمن غطرسة االحتالل اإلسرائيلي، و األقصى املبارك 
 العبادة واالعتقاد.

سالمية حبماية اوىل القبلتني من الدمار م الثالاثء، األمتني العربية واإلوانشد قريع يف بيان صحفي، اليو 
 واخلراب والتدنيس اليومي الذي جيري إبمعان من قبل املستوطنني.

األقصى املبارك، عقب  واكد خطورة ما قامت به قوات االحتالل من خراب ودمار مبرافق املسجد
اقتحامه أبعداد كبرية يف ساعة متأخرة من الليلة املاضية، حبجة البحث عن معتكفني، مستهجنا محلة 
التفتيش املسعورة اليت نفذهتا شرطة االحتالل يف ُمصليات املسجد االقصى ومرافقه وعياداته، عقب 
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يس املُصليات أبحذيتهم، واعتقال أحد القيام بتحطيم أقفال العديد من األبواب وخلع بعضها، وتدن
 املُصلني.

وحذر قريع من خطورة الدعوات العنصرية املتواصلة من "منظمات اهليكل" املزعوم ألنصارها بتنفيذ 
اقتحامات واسعة للمسجد االقصى املبارك واملشاركة يف فعاليات عيد الفصح العربي، من خالل تنفيذ 

 .ابحاته الطاهرة شعائر تلمودية وتقدمي القرابني يف
ولفت اىل توتر االوضاع يف مدينة القدس، خاصة يف املسجد االقصى املبارك وحميطه، وانتشار قوات 

االحتالل يف البلدة القدمية، وفرض قيود مشددة على دخول املصلني، واحتجاز بطاقات الشبان 
سكرية والشرطية الراجلة والنساء على البواابت الرئيسية اخلارجية للمسجد، وتسيري الدورايت الع

 .واحملمولة واخليالة، ونصب املتاريس يف الشوارع والطرقات وعلى أبواب القدس القدمية واألقصى املبارك
 

 إجراءات االحتالل جترب املقدسيني على الصالة أببواب املسجد األقصى
 

مجاعية مكثفة  اقتحامات املبارك، منذ الساعة السابعة من صباح اليوم األربعاء، املسجد األقصى يشهد
يكل املزعوم على مستوطنا بينهم عّرااب الدعوة إلقامة اهل 1600زاد عددها اإلمجايل حىت اآلن عن الـ 

 .قصى: موشيه فيجلن، ويهودا عتصيوين، وعدد كبري من ُغالة املتطرفنيأنقاض املسجد األ

قتحامات مستمرة من ابب املغاربة وحبراسة معززة ومشددة من قوات االحتالل اخلاصة، وسط اال
املسجد املبارك، يف ظل انتشار واسع حلُّراس يف أرجاء  املستوطنني جوالت استفزازية ومشبوهة لعصاابت

 .التكبري االحتجاجية اليت تصدح هبا حناجر ُمصلني  وسدنة املسجد، وهتافات

ألداء حركات وطقوس تلمودية  مستوطنني ىل حماوالت متكررة منإولفت مراسلنا يف القدس احملتلة 
 .بارك حبماية قوات االحتاللامل األقصى يف

هذه االقتحامات جاءت استجابة لدعوات ائتالف ما تسمى "منظمات اهليكل" املزعوم ألنصارها، 
 .ملناسبة عيد "البيسح" أو الفصح العربي

والعشاء من ليلة أمس، وصالة فجر اليوم يف  املغرب وأوضح مراسلنا أن عشرات املُصلني أّدوا صاليت
غالقه بوجه املُصلني من فئة الشبان حتسبا من إمن أبواب املسجد األقصى بعد   الشوارع على مقربة

 .اعتكافهم يف رحابه املباركة

لقدمية طالت مخسة شبان، علماً أهنا وكانت أجهزة أمن االحتالل اعتقلت املزيد من أبناء القدس ا
اعتقلت العشرات من أبناء املدينة املقدسة عشية بدء العيد العربي وأبعدت أكثر من أربعني منهم، بينهم 
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، عن القدس القدمية واملسجد األقصى لفرتات تتفاوت بني اخلمسة عشر يوما حراس األقصى عدد من
 .والستة شهور

يف السياق، واصلت قوات االحتالل اجراءاهتا املشددة يف القدس احملتلة، اليت حتول وسطها وحميط 
ما تسمى حرس احلدود" بلدهتا القدمية اىل ثكنة عسكرية بفعل االنتشار الواسع للوحدات اخلاصة و 

بقوات االحتالل يف الشوارع والطرقات الرئيسية، يف الوقت الذي نشرت فيه دورايت عسكرية وشرطية 
راجلة داخل البلدة القدمية وحميط ابحة حائط الرباق )اجلدار الغريب لألقصى املبارك(، ودورايت راجلة 

تامخة لسور القدس القدمية، فضال عن نْصب أخرى، وحممولة وخيالة يف الشوارع والطرقات واألحياء امل
 .احلواجز واملتاريس الفجائية وتوقيف املواطنني ومركباهتم وحترير ُمالفات مالية حبقهم

وتسيطر حالة من التوتر على احلواجز العسكرية الثابتة على املداخل الرئيسية ملدينة القدس احملتلة، يف 
كافة املركبات ابجتاه القدس ّما تسبب ابختناقات مرورية ظل تعزيز الوجود العسكري فيها، وتفتيش  

 .وازدحامات على هذه احلواجز
 

 مواطنني من القدس القدمية 5االحتالل يعتقل 
 

اعتقلت قوات االحتالل، الليلة املاضية وحىت فجر اليوم األربعاء، مخسة مواطنني من القدس القدمية، 
 .احملتلة وحّولتهم اىل مركز حتقيق وتوقيف يف القدس

 .ومشلت االعتقاالت: صبيح أبو صبيح، وحممد الزغري، ونور الشليب، وجهاد قوس، وروحي كلغاصي

أتيت هذه احلملة لُتضاف اىل محالت واسعة نفذهتا أجهزة أمن االحتالل يف األايم املاضية تزامنا مع 
أكثر من عشرين شااب عن القدس القدمية واملسجد  إبعاد األعياد اليهودية، وما متخضت عنه من

 .والستة شهور  االقصى لفرتات تتفاوت بني اخلمسة عشر يوما
 
 
 
 

 "اعتقال النائب املقدسي املُبعد "أمحد عطون
 

املقدسي املبعد أمحد حممد عطون، بعد دهم مكان اعتقلت قوات االحتالل، فجر األربعاء، النائب 
 .إقامته املؤقت يف مدينة البرية وتفتيشه وُمصادرة بعض املُقتنيات الشخصية
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جنوب شرق  صور ابهر وسبق أن اعتقل االحتالل النائب عطون عدة مرات من مسقط رأسه بقرية
يزيد عن عشر سنوات بسجون االحتالل، وانُتخب عضوا يف اجمللس   القدس احملتلة، وأمضى ما

التشريعي، وأبعد عن القدس بقرار تعسفي صادر عن وزير داخلية االحتالل حبجه عدم الوالء للكيان 
 .العربي

 

 ر عقد مؤمتر عاملي عن املسجد األقصىرابطة اجلامعات اإلسالمية تقر 

  

اجلامعات لتأصيل تشارك به كل  املسجد األقصى أعلنت رابطة اجلامعات اإلسالمية عقد مؤمتر دويل عن
يف نفوس املسلمني وابعتباره قضية إسالمية تدعم قضية  األقصى الثقافة اإلسالمية ابلنسبة للمسجد
 .العرب الكربى القضية الفلسطينية

يف  -حملسن الرتكي رئيس رابطة اجلامعات اإلسالمية ورئيس اجمللس التنفيذي وأوضح الدكتور عبد ا
أنه مت تكليف األمانة العامة للرابطة ابلقاهرة ابإلعداد لذلك  -تصريح لوكالة أنباء الشرق األوسط 

لقاء املؤمتر فورا والتنسيق مع اجلامعات اإلسالمية واخلرباء واملختصني إلعداد أوراق العمل اخلاصة به إل
الضوء على قضية املسجد األقصى ووجوب محايته واحلفاظ على هويته اإلسالمية ابعتباره أوىل القبلتني 

واثلث احلرمني وأنه جزء من احلضارة والثقافة اإلسالمية وكذلك إلقاء الضوء على القدس ومت تكليف 
 .األمانة العامة ابلتواصل مع اجلامعات هبذا الصدد

عبد السالم األمني العام لرابطة اجلامعات اإلسالمية واليت تعقد اجتماعها ابلرايض  وأعلن الدكتور جعفر
جامعة من  150أنه سيتم ُماطبة كل اجلامعات اإلسالمية واليت تتجاوز  -يف تصريح مماثل  -حاليا 

 .أجل اإلعداد للمؤمتر

ية وأداهبا ابعتبارها لغة القرآن وأضاف أن اجتماع اجمللس التنفيذي َرسََّخ ضرورة االهتمام ابللغة العرب
 .الكرمي وتدعم الثقافة اإلسالمية والعربية خاصة بعد هجرها ابالهتمام أكثر ابللغات األجنبية

وأشار إىل أن العربية هى لغة فهم اإلسالم وحضارته والبد من التواصل مع املراكز العلمية لتطوير برامج 
 .س الناستعلم العربية من الصغر وأتصيل ذلك يف نفو 

بدوره، حذر رئيس رابطة اجلامعات اإلسالمية من التشيع والطائفية واملذهبية واليت صدرت املشاكل 
لعلماء واخلرباء بكل اجلامعات يف هذا واليمن ومواجهة حركات التشيع وتفعيل دور ا  وسوراي العراق يف

 .الصدد والرتكيز على منهج أهل السنة واجلماعي الوسطي والتصدي للتطرف

وأكدت اجتماعات اجمللس التنفيذي لرابطة اجلامعات اإلسالمية يف اجتماعها ابلرايض ضرورة العمل 

mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B5%D9%88%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%B1
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B5%D9%88%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%B1
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B5%D9%88%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%B1
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82


 

 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 

 

10 

مة اإليرانية زعزعة استقرار على وحدة العمل العريب املشرتك وحذرت من املد الشيعي وحماوالت احلكو 
 .املنطقة، ومن املقرر افتتاح مؤمتر الرابطة يف وقت الحق

 وكاالت
 

 ىل تكثيف الوجود اليهودي يف املسجد األقصى يومياإد. حنا: ُُمطط لالحتالل يهدف 
 

لقوات سالمية املسيحية لنصرة القدس واملقدسات األعمال التخريبية والتدنيس املتعمد اعتربت اهليئة اإل
املبارك ومرافقه، إصرارًا "إسرائيلًيا" على املساس حبرمة املسجد، وإاثرة  األقصى االحتالل للمسجد

 .مشاعر املسلمني كافة

، وعاثت فيه املسجد األقصى  أن قوات االحتالل اقتحمتلفتت اهليئة يف بيان صحفي الثالاثء إىلو 
ه ومرافقه وعياداته، خرااًب حبجة البحث عن معتكفني، حيث شرعت حبملة تفتيش واسعة يف ُمصليات

 .وحطمت أقفال العديد من األبواب وخلعت بعضها، ودّنست املُصليات أبحذيتها

عمليات اقتحامها اليومية للمسجد تزامًنا مع عيد  واملتطرفني املستوطنني وحذرت من مواصلة سوائب
املسجد  هتويد "الفصح" العربي، وهو ما اعتربته جزء من مضي حكومة االحتالل مبخططها القائم على

 .اهليكل" على أنقاضه"  ةمتهيًدا للحلم اليهودي إبقام

ابنتهاكاهتا اليومية الفاضحة بني  سلطات االحتالل متادي حنا عيسى من جانبه، أكد األمني العام للهيئة
مة االحتالل ومتطرفيها من مرأى العامل أمجع، فالنوااي ابتت علنية وفاضحة حلكو   جدران األقصى على

 .املستوطنني ابلسيطرة الكاملة عليه، وحتويله إىل كنيس يؤدون فيه طقوسهم الدينية

وأشار إىل أن املخطط "اإلسرائيلي" يهدف تكثيف الوجود اليهودي يف املسجد يومًيا، منوًها إىل أن 
جنود االحتالل وعلى فرتات االقتحامات كانت تتم بشكل سري ومن قبل بضعة أفراد من املستوطنني و 

يومية وعلى املأل أيًضا، ومن قبل مئات  اقتحامات متقطعة، إال أنه يف الفرتة األخرية بتنا نالحظ
 .املتطرفني دون خشية من أحد

واملتطرفني يتجولون  اليهود كد على خطورة هذا املخطط التهويدي الذي أضحى من خالله مشهدوأ
 .أمرا اعتياداي مهددين ابملزيد من إجراءات التهويد واالقتحام  حبرية يف األقصى

 

 األوقاف الفلسطينية تدعو للتصدي ملخططات االحتالل يف القدس واألقصى
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حذر مدير عام وحدة القدس بوزارة األوقاف ابحلكومة الوطنية أمري أبو العمرين من تصاعد وترية 
املخططات التهويدية واالستيطانية اليت تنفذها حكومة االحتالل وتصدرها 

وتدنيسه من انحية والتشديد  املسجد األقصى واجلماعات اليهودية املتطرفة ابقتحام املستوطنني ألذانهبا
 .ومنعهم من دخوله من انحية أخرى املقدسيني على

يشهد أجواًء متوترة، تزامنا مع دعوات ما تسمى بـ'منظمات  األقصى ، يف بيان له اليوم، أنوأكد
ات عيد 'الفصح' العربي، أنصارها إىل املشاركة الواسعة، اليوم الثالاثء، يف فعالي  اهليكل'، اليت دعت

وتكثيف االقتحامات لألقصى وإقامة شعائر تلمودية وتقدمي القرابني ابلقرب من القصور األموية خالل 
 .العيد الذي يتواصل على مدار أسبوع

ودعا األمة العربية واإلسالمية والعامل أمجع إىل ثين االحتالل عن ُمططاته والتصدي التام ملمارساته 
عنصرية، وطالب املرابطني ابلصرب والثبات وشد الرحال إىل األقصى، والتواجد املكثف فيه، اإلجرامية ال

 .إلحباط ُمططات املنظمات اليهودية املتطرفة اليت تلقى الدعم واملساندة من حكومة االحتالل
 

 االحتالل يزعم العثور على إصبع فرعوين أسفل املسجد األقصى
 

إيالن" اإلسرائيلية عثروا –ُمتصون مبعهد اآلاثر التابع جلامعة "ابر  قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن
ليات حفر كانت تقوم هبا اهليئة هذا خالل عم املسجد األقصى على نصف أصبع متثال فرعوىن أسفل

 .األسبوع

وزعمت الصحيفة أنه عقب العثور على هذا اجلزء من األصبع مل يتضح أصله، ولكن بعد عدة أحباث مت 
مل يتم حتديد العصر الذى يرجع إليه، أو  أنه يعود إىل العصر الفرعوىن ملصر القدمية، موضحًة أنه التأكيد

 .سان مصرى قدميإىل أى امللوك، أو أنه إلن

أنه من املرجح أن تكون ابقى األجزاء من األصبع مت العثور عليها من قبل هيئة الوقف  وأشارت إىل
 .أيضا أسفل املسجد األقصى 1999اإلسالمى ىف عام 

جربائيل براكى، قوله "إن كل الدالئل تؤكد  ونقلت الصحيفة عن مدير عمليات البحث ىف هذه املنطقة
ن مصرى كامل وقد مت تصميم التمثال ىف مصر وأتى به منها إىل إسرائيل"، على حد أن اإلصبع إلنسا

 .زعمه

 -انتهى-
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