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 2017 ، نيسان  13  اخلميس التاريخ:

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 .القدس إصاابت ابالختناق خالل مواجهات مبحيط جامعة •

 .اقتحامات واسعة وحماوالت إلقامة طقوس "تلمودية" يف األقصى •

 .على مريب الثروة احليوانية ابلتجمعات البدوية يف القدس عالفا  أالزراعة توزع  •

 .الرئيس يستقبل وفدا من مجعية أصدقاء القدس يف البحرين •

 .دائرة شؤون القدس حتذر من "كارثة" حبق األقصى والقدس •

 .مستوطن يقتحمون األقصى 300حنو  •

 .شبان عن البلدة القدمية ابلقدس 5االحتالل يُبعد  •

 .هيئة استيطانية لـ "رصد" البناء الفلسطيين شرق القدس •

د. بكريات: االقتحامات متهيد لتغيري الوضع التارخيي يف األقصى وإلقامة اهليكل  •

 .املزعوم

 .ساحة الرباقاالحتالل ماٍض بتنفيذ "بيت اجلوهر" التهويدي يف  •
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 إصاابت ابالختناق خالل مواجهات مبحيط جامعة القدس
 

أصيب عشرات الطلبة، ابختناقات شديدة، خالل املواجهات اليت  -وفا 2017-4-13القدس 
اندلعت، اليوم اخلميس، يف حميط حرم جامعة القدس، يف بلدة أبو ديس، جنوب شرق مدينة القدس 

 احملتلة.

عيان، أن قوات االحتالل اقتحمت شارع املدارس القريب من جامعة القدس، ونقل مراسلنا عن شهود 
وأطلقت صوب الطلبة القنابل الصوتية احلارقة، والغاز السامة، ما أدى إىل إصابة العشرات منهم حبالة 

 صاابت مباشرة، أو اعتقاالت.إاجلتهم ميدانيا، دون أن يبلغ عن اختناق، مت مع
 

 إلقامة طقوس "تلمودية" يف األقصى اقتحامات واسعة وحماوالت

  

تُواصل عصاابت املستوطنني منذ ساعات صباح اليوم اخلميس،  -وفا 2017-4-13القدس 
اقتحاماهتا اجلماعية الواسعة للمسجد األقصى املبارك من ابب املغاربة، حبراسات معززة من قوات 

هبا حناجر املصلني، ورقابة صارمة  االحتالل اخلاصة، ووسط هتافات التكبري االحتجاجية اليت تصدح
 .من ُحّراس املسجد وسدنته

وقال مراسلنا إن جمموعات متتالية من املستوطنني، تضم عشرات املتطرفني بلباسهم التلمودي التقليدي، 
ىل شروحات حول أسطورة اهليكل املزعوم مكان إتُنّفذ جوالت مشبوهة واستفزازية يف املسجد، وتستمع 

 .اوالت متكررة إلقامة حركات وطقوس وصلوات "تلمودية" يف املسجد املباركاألقصى، وسط حم
وتواصل قوات االحتالل إجراءاهتا املشّددة حبق املصلني وحتتجز بطاقات الشبان والنساء خالل دخوهلم 

 .ىل األقصى للصالة فيهإ
وكان عراك ابأليدي نشب يف ساعة متأخرة من ليلة أمس بني فلسطينيني وجمموعة من ُغالة املستوطنني 

ىل شارع الواد الرئيسي اثر حركات استفزازية إقرب ابب املسجد األقصى من جهة ابب الناظر، امتد 
ات االحتالل اىل وهتافات عنصرية وشتائم أطلقها املستوطنون يف املنطقة، وأكد شهود عيان انضمام قو 

 .جانب املستوطنني يف االعتداء على املقدسيني

واخرتقت أعداد هائلة من املستوطنني القدس القدمية وشوارعها وأسواقها ابجتاه ابحة حائط الرباق 
)اجلدار الغريب للمسجد األقصى( للمشاركة يف ما يسمى "شعائر بركة كهنة اهليكل" يف ابحة الرباق 

 .م عيد "البيسح" أو الفصح العربيتزامنا مع اثلث أاي
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وأعلنت شرطة االحتالل اغالق العديد من الشوارع والطرقات يف شطري املدينة املقدسة، وداخل البلدة 
القدمية هلذه الغاية، ومن املتوقع خروج املستوطنني اليوم مبسريات مجاعية استفزازية يف البلدة القدمية 

 .وحميط بواابت األقصى املبارك
د القدس القدمية وحميطها أجواء شديدة التوتر بفعل انتشار عناصر الوحدات اخلاصة بقوات وتشه

 .االحتالل، بكثافة، يف املنطقة وتسيري دورايت يف خمتلف مناطق القدس احملتلة
مستوطن اقتحموا يوم أمس املسجد االقصى وسط حماوالت متكررة إلقامة  400ُيشار إىل أن حنو 

ية فيه، يف ما تتواصل دعوات قادة ما تسمى بـ"منظمات اهليكل" املزعوم ألنصارها طقوس وشعائر تلمود
من املستوطنني إىل أوسع مشاركة يف اقتحامات األقصى خالل ما تبقى من أايم عيد الفصح العربي، يف 

الوقت الذي شرع فيه نشطاء من املستوطنني جبمع أموال يف البلدة القدمية لدعم اقتحامات األقصى 
 .ملباركا

 
 على مريب الثروة احليوانية ابلتجمعات البدوية يف القدس عالفا  أالزراعة توزع 

  

وزع وزير الزراعة سفيان سلطان، يرافقه انئب حمافظ القدس عبد هللا  -وفا 2017-4-12رام هللا 
حمافظة مزارعا من مريب الثروة احليوانية يف التجمعات البدوية يف  30صيام، بتوزيع األعالف على 

 القدس.
وأكد وزير الزراعة خالل جولة تفقدية لتجمع الكسارات، االستمرار بتقدمي الدعم واملساندة للمناطق 

حناء الوطن، خاصة يف حمافظة القدس، اليت تعاين من عمليات التهجري واإلجراءات أيف كافة البدوية 
 االعتيادية هبدف االستيالء على أرضهم. التعسفية اليت متنع املواطنني واملزارعني من القيام بنشاطاهتم

وأعرب عن اعتزازه بصمود التجمعات البدوية على أراضيهم، مشددا على أن الوزارة تويل أمهية كبرية 
ملريب الثروة احليوانية يف تلك التجمعات، وأوضح حجم التعاون القائم بني الزراعة وهيئة مقاومة اجلدار 

 وتقدمي كافة الدعم املطلوب حسب اإلمكانيات املتاحة. يف تعزيز صمود التجمعات البدوية
بدوره، قال صيام إن خمطط االحتالل لتهجري التجمعات البدوية شرق القدس يعترب خطوة خطرية ويدق 

 انقوس اخلطر لتقسيم الضفة الغربية.
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فيها اهم واستمع الوزير سلطان إىل كلمة ممثل عشرية عرب العراعره يف جتمع الكسارات اليت أوضح 
املشاكل اليت يعانون منها إضافة ألهم املطالب، كذلك زار وزير الزراعة والوفد املرافق مدرسة التجمع 

 املهدد ابلرتحيل .
ويف السياق ذاته، اطلع وزير الزراعة وانئب حمافظة القدس والوفد املرافق على األضرار اليت أحدثها 

تمثلة بقطع مئات أشجار الزيتون املثمرة، واستمع ملعاانة املستوطنون يف قرية خمماس مبحافظة القدس امل
 املزارعني وممارسات االحتالل اليت حتول دون الوصول ألراضيهم وخدمتها.

 
 الرئيس يستقبل وفدا من مجعية أصدقاء القدس يف البحرين

  

العاصمة استقبل رئيس دولة فلسطني حممود عباس، مبقر إقامته يف  -وفا 2017-4-12املنامة 
 البحرينية املنامة، اليوم األربعاء، وفدا من مجعية أصدقاء القدس يف البحرين.

وحضر اللقاء من اجلانب الفلسطيين: وزير اخلارجية رايض املالكي، وقاضي القضاة، مستشار الرئيس 
والناطق للشؤون الدينية والعالقات اإلسالمية حممود اهلباش، ومدير عام الصندوق القومي رمزي خوري، 

الرمسي ابسم الرائسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية جمدي اخلالدي، وسفري 
 فلسطني لدى مملكة البحرين خالد العارف.

 
 دائرة شؤون القدس حتذر من "كارثة" حبق األقصى والقدس

  

ينية، من "خطورة حذرت دائرة شؤون القدس يف منظمة التحرير الفلسط -وفا 2017-4-12القدس 
قصى املبارك، خاصة من هجمات قطعان املستوطنني املتطرفني د األما تشهده مدينة القدس واملسج

 املستمرة يف ساحاته الطاهرة".
مستوطن متطرف، بينهم املتطرفان موشيه فيجلن، ويهودا عتصيوين،  300فقد اقتحم اليوم األربعاء حنو 

من ابب املغاربة، حبراسة معززة ومشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي اخلاصة، حيث قاموا ابستفزاز 
خنزير اىل ابحات املصليني أبداء حركات وطقوس تلمودية، وقام سائح أجنيب إبدخال دمية على شكل 

ستجابة لدعوات ائتالف "منظمات اهليكل" املزعوم إسرائيلي، قصى، حبماية قوات االحتالل اإلاأل
قصى املبارك ملناسبة عيد "الفصح" ت واسعة ومكثفة لساحات املسجد األألنصارها بتنفيذ اقتحاما

 .العربي
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سرائيلي من سلطات االحتالل اإل واكدت الدائرة يف بيان صحفي اصدرته اليوم، "خطورة ما تقوم به
قصى املبارك خاصة، لساحة حرب ومسرح لالعتداءات حتويل املدينة املقدسة وابحات املسجد اإل

سرائيلي مبشاركة والتخريب والدمار على مدار اسبوع كامل"، الفتة إىل "خماطر قيام قادة االحتالل اإل
يدل على قصى املبارك، يف مؤشر حات املسجد األقطعان املستوطنني املتطرفني بتنفيذ االقتحامات لسا

سرائيلي وقادته هلذه اهلجمات واالقتحامات العنصرية، حمذرة من ارتفاع تشريع سلطات االحتالل اإل
 حجم االقتحامات االسرائيلية املتطرفة".

 
 مستوطن يقتحمون األقصى 300حنو 

  

ستوطنني الذين القدس أبنه بلغ عدد املأفاد قسم اإلعالم بدائرة أوقاف  -وفا 2017-4-12القدس 
مستوطنا، بينهم عدد كبري من  292قصى املبارك يف الفرتة الصباحية لليوم األربعاء اقتحموا املسجد األ

ُغالة املتطرفني، ويف مقدمتهم عّرااب الدعوات إلقامة اهليكل املزعوم مكان األقصى موشيه فيجلن، 
 .تفع عدد املُقتحمني لألقصى يف فرتة ما بعد الظهرويهودا عتصيوين، يف حني يتوقع أن ير 

وذكر مراسلنا أن االقتحامات متت من ابب املغاربة حبراسات غري مسبوقة من قوات االحتالل اخلاصة، 
يف الوقت الذي نفذ فيه املستوطنون جوالت استفزازية مشبوهة يف املسجد، واستمعوا اىل شروحات 

قصى رش"، بينما أحبط حراس املسجد األنطقة ابب الرمحة "احلُ حول أسطورة اهليكل املزعوم يف م
 .حماوالت متكررة إلقامة حركات وشعائر وطقوس تلمودية يف املسجد

قصى ومعه دمى على شكل خنزير وحاول التقاط اس املسجد سائحا اقتحم املسجد األكما أوقف حر 
 .صورة معها

اجراءاهتا املشددة على دخول املصلني اىل املسجد يف الوقت نفسه، واصلت قوات االحتالل فرض 
 ."املبارك، واحتجزت بطاقات الشبان خالل دخوهلم اىل املسجد على البواابت الرئيسية "اخلارجية

أما البلدة القدمية وحميط أسوارها اخلارجية فما زال الطابع العسكري يطغى عليها بفضل االنتشار الواسع 
 .لقوات ودورايت االحتالل

 
 

 شبان عن البلدة القدمية ابلقدس 5االحتالل يُبعد 
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قرارات ابإلبعاد عن البلدة  األربعاء، مخسة شبان مقدسيني اإلسرائيلي، أمس حمكمة االحتالل سلمت
 .احملتلة  القدمية ابلقدس

وأوضح احملامي حممد حممود أن قوات االحتالل أبعدت الشبان حممد زغري، جهاد قوس، روحي كلغاصي 
يوم ا، وفرضت عليهم دفع كفالة قيمتها  15ليوم األربعاء القادم، وأمحد جودة ومصطفى أبو ارميلة ملدة 

 .شيكل 2000

منازهلم يف البلدة القدمية،  اقتحام االحتالل اعتقلت الشبان اخلمسة فجر األربعاء، عقب وكانت قوات
 ."التحقيق يف مركز "القشلة  وحولتهم إىل

 

 لسطيين شرق القدسهيئة استيطانية لـ "رصد" البناء الف
 

ذكرت صحيفة "هآرتس" العربية، أن هيئة استيطانية بدأت عمال يتعلق مبراقبة عمليات البناء اليت يقوم 
 .هبا مواطنون فلسطينيون ابلقرب من مستوطنة "معاليه أدوميم" اليهودية، شرقي مدينة القدس احملتلة

 

ء، إن "هيئة غالف القدس" االسستيطانية كّلفت وقالت الصحيفة العربية يف عددها الصادر اليوم األربعا
القدس مبمارسة أعمال مراقبة أنشطة البناء الفلسطينية البدوية شرق  املستوطنني جمموعة من أعضاءها

خالل أايم "عيد الفصح" واليت متتنع فيها طواقم جهاز "اإلدارة املدنية" التابع للجيش اإلسرائيلي، عن 
 .العمل

 

ويّتضح ممّا نشرته "هآرتس"، أن جمموعات املستوطنني اليت تطلق على أنفسها اسم "مراكز األراضي" 
" الواصل بني 1وعلى حمور "الشارع  األورويب شرقي القدس، -تعمل ضد البناء القانوين الفلسطيين 

 .القدس والبحر امليت

 

كما يقوم أعضاء اهليئة االستيطانية بتوثيق عمليات بناء املواطنني الفلسطينيني على أراضيهم، من خالل 
تصويرها بواسطة استخدام كامريات تصوير جوية، وتزويد جهازي الشرطة اإلسرائيلية و"اإلدارة املدنية" 

 .املنشآت الفلسطينية املذكورةهدم ليصار إىلهبذه الصور، 

 

وحبسب الصحيفة؛ فإن مصادر يف هيئة "غالف القدس" تفيد أبن "نشاطها أدى إىل هدم العديد من 
"، زاعمة أهنا "تعمل من أجل إنفاذ سلطة اإلدارة املدنية، املباين، وشّكل رادع ا لعمليات البناء الفلسطينية
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 ."ونقل السكان البدو إىل بلدات ختصصها الدولة هلم

 

، يعيشون يف املنطقة منذ  20جتدر اإلشارة إىل أن احلديث يدور حول ما يُقارب الـ  جتمع ا عربي ا بدواي 
بدأ التضييق على حيز مناطق الرعي، ومت  سنوات طويلة؛ قبل إقامة املستوطنات، ومع إقامة املستوطنات

 ."طرد بعض التجمعات هبدف توسيع مستوطنة "معاليه أدوميم

 

أعوام، عن نيتها تركيز الفلسطينيني البدو يف مناطق قريبة من  10وكانت تل أبيب قد أعلنت؛ منذ حنو 
الفلسطينية(، هبدف السيطرة على أراضيهم وإقامة مستوطنات  السلطة مناطق "أ" )اخلاضعة لسيطرة

 .جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة

 

ع البناء، أبنه "هتجري ؛ مبا فيه عمليات اهلدم ومنسلطات االحتالل خمطط االحتاد األورويب ووصف
 ."ابلقوة، وممنوع مبوجب القانون الدويل

 

ويواجه أهايل التجمعات البدوية، املمتدة من أقصى الشمال الشرقي للقدس، وصوال  إىل أرحيا الواقعة 
شرق املدينة احملتلة، محلة صهيونية ممنهجة تستهدف اقتالعهم من أراضيهم وكسر صمودهم، من خالل 

 .ري مساكنهم والدفع ابجتاه هتجريهم قسر امالحقتهم وتدم

 

، تقطنها أكثر من  14(، 1وتضم تلك املنطقة، الواقعة على الطريق )رقم  عائلة  300جتمع ا بدواي 
فلسطينية؛ غالبيتهم من عشرييْت "عرب اجلهالني" و"الكعابنة"، يّتخذون من اخليام والربكسات احلديدية 

 .لى غري أراضيهم وأرض أجدادهممساكن هلم ويرفضون أي بديل هلا ع

 

وحتيط هبذه التجمعات جمموعة من املستوطنات؛ "كفار أدوميم"، و"ميشيل أدوميم"، و"متسيب يرحيو"، 
و"ألون"، لتطبق اخلناق عليها وتزيد من معاانة أهاليها الذين متنع سلطات االحتالل عنهم اخلدمات 

 .النويعمة" مشايل أرحيااألساسية، ضمن خمطط احتاليل لنقلهم إىل منطقة "

 

الضفة  وكان االحتاد األورويب أعلن عن قلقه من تسارع وترية اهلدم حبق منازل الفلسطينيني يف
منزال  خالل آذار/ مارس املاضي،  422أن أصدرت تل أبيب أوامر هدم لـ  احملتلة، ال سيما بعد  الغربية

 .يف قرية "اخلان األمحر" البدوية شرقي القدس احملتلة، بعضها ممول من قبل االحتاد
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نيسان اجلاري، أن قوات  3آذار املاضي و 21ما بني  الفرتة  وأظهر أحدث تقرير لـ "أوتشا" يغطي 
منشأة فلسطينية، يف الضفة الغربية احملتلة، حبجة عدم حصوهلا على تراخيص  19االحتالل هدمت 

األخرى، فتقع يف املنطقة  13للبناء، مبين ا أن مخسة من هذه املباين تقع يف القدس احملتلة، أما املباين الـ 
 .املصنفة )ج( يف الضفة الغربية

 

يف املائة من الضفة  60على ما تعرف ابملنطقة )ج( اليت متثل يشار إىل أن االحتالل حيتفظ ابلسيطرة 
 .والشطر الشرقي من القدس احملتلة إلقامة دولتهم غزة الغربية احملتلة، واليت يريدها الفلسطينيون مع

 

 متهيد لتغيري الوضع التارخيي يف األقصى وإلقامة اهليكل املزعومد. بكريات: االقتحامات 
 

أكد مدير دائرة التعليم الشرعي بدائرة األوقاف اإلسالمية ابلقدس احملتلة الدكتور انجح بكريات أن 
، من خالل االقتحامات اجلماعية املسجد األقصى مؤسسة االحتالل حتاول فرض واقع جديد يف

 .املستوطنني واملكثفة لعصاابهتا من

مجاعية مكثفة، زاد عددها اإلمجايل عن  اقتحامات وشهد املسجد األقصى املبارك، اليوم األربعاء،
ا، بينهم املتطرفان موشيه فيجلن، ويهودا عتصيوين، اللذان يدعوان إلقامة اهليكل مستوطن   365الـ

 .األقصى املزعوم على أنقاض

وقال د. بكريات، يف تصرحيات صحفية: "ان االحتالل يسري وفق برانمج هتويدي خطري ملدينة القدس 
وللمسجد األقصى"، الفتا  إىل أن الربانمج التهويدي يرتكز على ثالثة ركائز؛ األوىل األمنية العسكرية 

كيزة الثانية، جبلب أكرب عدد مكن من املستوطنني الشرطية اليت توفر احلماية للمقتحمني، فيما تتعلق الر 
املتطرفني حبجة األعياد اليهودية، بنوعيات خطرية وذات أسبقيات أمنية، وتغيري املشهد إبدخال أعداد  

 .كبرية إىل داخل املسجد األقصى

ية أن فتتلخص يف حماولة كسر التاريخ والعقلية، وضرب الذهن - حسب د. بكريات-أّما الركيزة الثالثة
هذا املكان تقام فيه أعياد يهودية، وابلتايل حماولة لكسر كل ما هو إسالمي وعريب داخل املسجد 

 .األقصى

يف املسجد األقصى،  1967وأكد أن هذه االقتحامات متهيد لتغيري الوضع التارخيي الراهن منذ عام 
 .وإلقامة اهليكل املزعوم
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 التهويدي يف ساحة الرباقاالحتالل ماٍض بتنفيذ "بيت اجلوهر" 
 

أعلن ما يسمى بـ "صندوق إرث املبكى" التابع ملكتب رئيس حكومة االحتالل، أن هناية الشهر اجلاري 
نيسان/ابريل، هو املوعد األخري الستقبال واستالم اقرتاحات األسعار واملستندات الالزمة ملناقصة  27

مرت غرب ساحة الرباق )اجلدار  200لى بعد حنو بناء مشروع "بيت اجلوهر" التهويدي، الذي سيقام ع
 .(األقصى الغريب للمسجد

تفاصيل املناقصة املطولة، تتكون من مئات الصفحات وعشرات الرسومات، وترتكز املرحلة األوىل من 
فيذ املشروع حول جتهيز البنية التحتية للمشروع، والذي يُلزم جتهيزات خاصة، كونه يقع يف مكان تن

حساس، من انحية التصاقه بطبقة صخرية، ومبوجودات متبقية من آاثر اترخيية، ويالصق أمكنة وأبنية 
 .اترخيية مشّغلة ومستعملة، ويالصق متاما ساحة الرباق

بناء اهليكل األساسي جململ البناء، من أعمدة وابطون وجدران، وتفاصيل  كما تتمحور املناقصة بتنفيذ
شهرا( إلهناء املرحلتني من البنية  18املواد املستعملة، فني حني وضعت املناقصة مدة سنة ونصف )

 .التحتية والبناء اهليكلي، من يوم انطالق تنفيذ املشروع

 4000كز لرتاث املبكى"، على مساحة بنائية تصل اىل وحبسب املناقصة فإنه سيتم البناء حتت اسم "املر 
مرت مربع، وطابق واحد حتت  1500مرت مربع، تضم طابقني فوق األرض، كل طابق مساحته حنو 

مرت مربع، فيما سيكون على سطح الطابق  1550األرض، وهو طابق املوجودات األثرية ومساحته حنو 
مرت مربع،  200مرت مربع، وشرفة زجاجية مبساحة حنو  980الثاين طابق مفتوح للجمهور مبساحة حنو 

 .واألخريان يطالن على حائط الرباق واملسجد األقصى املبارك

" فإن تفاصيل املخطط اهلندسي وخرائطه تفيد أن الطابق األول من البناء 48وحسب موقع "ديلي 
صالة عرض واسعة ، أما حيتوي على غرف تشغيلية وإدارية، ومركز تعليمي ودراسي، ومكتبة كبرية و 
 . الطابق الثاين فيحتوي على صالة استقبال رئيسية للمركز، وصفوف تعليمية

أما يف الطابق حتت األرض فستعرض فيه بقااي من املوجودات األثرية، بعد عمليات حفرية استمّرت 
من أبناء الروماين، علما  لسنوات، يّدعي االحتالل أهنا من فرتة اهليكل األوىل والثاين املزعومني، مع بقااي 

أن االحتالل اعرتف عن مكتشفات أثرية من الفرتات اإلسالمية املتعاقبة من األموية وحىت العثمانية، 
لكنه حقيقة قام بتدمريها ونقلها اىل مواقع أخرى، ولن يقوم بعرضها ضمن املوجودات األثرية للموقع 

 .املذكور
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 ة فلسطينــــدول
 لسطينيــةالفمنظمـة التحريـر 
 لسطينيــةالفاللجنــة الوطنيـة 

       للتــربيـة والثقافـة  والعـلوم  
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يعّد من أكرب األبنية واملشاريع التهويدية اليت يبنيها  ُيشار أن مشروع " بيت اجلوهر" التهويدي
 .وتستحدثها مؤسسة االحتالل يف ساحة الرباق، وسيسهم بتغيري املشهد العام يف ساحة الرباق

 
 

 -انتهى-
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