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 2017 ،حزيران 13الثالاثء    التاريخ:

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 إجراءات االحتالل يف األقصى كارثةسالمي عن احلسيين: سكوت العامل اإل. 

 حراس املسجد حيبطون تسلل مستوطنة متخفية إىل األقصى. 

 عناصر خمابرات االحتالل تقتحم اجلامع القبلي ابألقصى وسط اقتحامات جديدة. 

  مواطنني يف مدينة القدس احملتلة 3االحتالل يعتقل. 

 موائد الرمحن يف األقصى. 

  موحدة على أي تسوية سياسيةوزير صهيوين: نفضل القدس. 

 االحتالل يعتقل شابني ويصادر دراجتهما النارية مبخيم شعفاط. 

 " 2017القدس الدولية" تصدر حصاد القدس لشهر أاير/ مايو. 

 اخلارجية الروسية: لن ننقل سفارتنا إىل القدس احملتلة. 

 50 طالًبا يهوداًي يقتحمون األقصى ويتلقون شروحات حول "اهليكل". 

 وفد برملاين أملاين يرفض لقاء وزير إسرائيلي شرق القدس احملتلة. 
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 سالمي عن إجراءات االحتالل يف األقصى كارثةسيين: سكوت العامل اإلاحل

  

أكد حمافظ القدس ووزير شؤوهنا عدانن احلسيين أن وجود قيود واضحة  -وفا 2017-6-12القدس 
املصلني يف املسجد   مع  احتكاك املستوطننياإلسرائيلي على دخول القدس، تسبب   لالحتالل
 األقصى.

وحول هذا املوضوع قال احلسيين يف حديث إلذاعة موطين اليوم اإلثنني: ال حيق لالحتالل منع املواطنني 
دخول األقصى، الفتا إىل قيود سلطات االحتالل مبا يتناقض مع ادعائها ابلسماح للمواطنني  من

 بدخول القدس.
إجراءات سلطات االحتالل يف املسجد األقصى واالنتهاكات يف ظل سكوت العامل ووصف احلسيين 

 اإلسالمي ابلكارثة الكبرية خاصة وأن املسجد خيص عقيدة حوايل مليار ومخسمائة مليون مسلم.
لقاء حجارة على املستوطنني املقيمني يف بؤر إتالل إبقاء الوضع متوترا ابدعاء ونبه إىل حماولة االح

ية مبحيط املسجد األقصى، وأيتون بتصرفات شاذة تستفز املواطنني، ما يؤدي لالحتكاك لتكون استيطان
 النتيجة قيام شرطة االحتالل إبغالق املسجد.

 

 حراس املسجد حيبطون تسلل مستوطنة متخفية إىل األقصى
 

سالمي إت بلباس املبارك، مساء أمس، حماولة ملستوطنة يهودية ختف املسجد األقصى أحبط حراس
 .للدخول اىل املسجد األقصى من جهة ابب القطانني

ال أن إام بنفس احملاولة ومن نفس الباب وكانت جمموعة من املستوطنات اليهودية حاولت قبل أايم القي
 .حراس املسجد تصدوا هلن ومنعوهن من الدخول

 

 عناصر خمابرات االحتالل تقتحم اجلامع القبلي ابألقصى وسط اقتحامات جديدة
 

املبارك،  املسجد األقصى الثالاثء، اجلامع القبلي يفاقتحم عنصران من خمابرات االحتالل، صباح اليوم 
 .بريونفذا جولة استكشافية بداخله استفزت املصلني الذين احتجوا هبتافات التك

للمسجد املبارك، من جهة ابب املغاربة، مبجموعات صغرية  املستوطنني اقتحامات يف السياق، تواصلت
 .وحراسة قوات االحتالل اخلاصة  ومتتالية، وحبماية

 .املبارك األقصى ويتواجد يف املسجد عدد كبري من املصلني، فضاًل عن عشرات املعتكفني برحاب
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يذكر أن طلبة معاهد تلمودية اقتحموا األقصى يوم أمس وتلقوا شروحات عن أسطورة اهليكل املزعوم، 
 .وأدى قسم منهم حركات تلمودية صامتة يف أحناء خمتلفة من املسجد

 

 مواطنني يف مدينة القدس احملتلة 3االحتالل يعتقل 
 

اعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم الثالاثء، الشقيقني معاذ ومنصور الشيوخي عقب دهم منزهلما 
 .وحتقيق ابلقدس احملتلة اعتقال قصى، ومت حتويلهما اىل مركزجنوب املسجد األ سلوان ببلدة

وكانت قوات االحتالل اعتقلت الليلة املاضية شااب )جمهول اهلوية( من حميط ابب العامود )أحد أشهر 
 .أبواب القدس القدمية(، واقتادته اىل جهة غري معلومة

 

 الرمحن يف األقصىموائد 
 

االلتفاف حول هذه املوائد املدعومة من  املسجد األقصى يواصل مئات الصائمني الوافدين اىل
 .واسالمية ابلتنسيق مع دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس  يةمؤسسات خريية عرب

املبارك،  وُتوزّع عند غروب مشس كل يوم من رمضان مئات الوجبات على املصلني يف املسجد األقصى
سالمية، فإن الوجبات ختضع لرقابة شديدة لضمان جودهتا وفحص مدى وحسب دائرة األوقاف اإل

املاء والعصري، ابإلضافة ملدى سخونة الوجبة الرئيسية اليت تتكون من برودة حمتوايت ملحق الوجبة ك
ثالمثئة غرام من البطاطس املشوية وقطعة دجاج تقدم للصائمني الذي ينوون تناول إفطارهم يف 

 .قصىاأل رحاب

ويتضاعف عدد الوجبات اليت يتم تقدميها برحاب األقصى املبارك يف أايم اجلمع وليلة السابع والعشرين 
 .من الشهر الكرمي

 
 
 
 

 

 وزير صهيوين: نفضل القدس موحدة على أي تسوية سياسية
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ووزير الرتبية والتعليم الصهيوين املعروف بتطرفه وعنصريته، نفتايل  'البيت اليهودي' قال رئيس كتلة
ادة "اإلسرائيلية" مفضلة عن أي تسوية سياسية، وأكد بينيت، إن احلفاظ على القدس موحدة حتت السي

 .أنه ال يوجد أي صالحيات للشعب اليهودي ابلتنازل عن أي جزء من أرض "إسرائيل"، على حد زعمه

وردت تصرحيات رئيس كتلة 'البيت اليهودي'، خالل أعمال 'مؤمتر "إسرائيل" للسالم'، الذي نظمته 
ثنني، كما وأضاف بينيت: 'حنن حباجة لسالم يصنعه ويتوصل إليه صحيفة 'هآرتس' العربية، اليوم اال

 .'اليمني من منطلق القوة، وليس جمرد تسوية سياسية تفاداي للحرب

أقوال بينيت قوبلت ابلصيحات واالستهجان من قبل اجلماهري املشاركة يف فعاليات املؤمتر الذي رد 
رصة للخطاب وإمساع موقفه'، واتبع خطابه مقتبسا عليهم الوزير ابلقول: 'كنتم ستمنحون الربغوثي الف

أقوال أول رئيس حكومة صهيوين ، دافيد بن غوريون: 'ال يوجد أي صالحيات للشعب اليهودي 
 .'"للتنازل عن أي جزء من أرض "إسرائيل

واتبع: 'ال يوجد صالحية للتنازل عن هذا احلق، حىت الفداء، لقد فرض علينا العيش جلانبهم، ال يوجد 
عشق كبري بيننا، هم، ابإلشارة إىل الفلسطينيني، لن يذهبوا إىل أي مكان وكذلك حنن الشعب اليهودي، 

 .'لكن لن تقام دولة فلسطينية اثنية
 

 االحتالل يعتقل شابني ويصادر دراجتهما النارية مبخيم شعفاط
 

 .وسط القدس احملتلة شعفاط اعتقلت قوات االحتالل، اليوم االثنني، شابني بعدما اقتحمت خميم

  

ونقل مراسلنا يف القدس عن شهود عيان إن قوات االحتالل اعتقلت الشابني، وصادرت دراجتهما 
 .النارية بعد اقتحامها املخيم

  

زة من جنود االحتالل حاصرت أحد األبنية يف املخيم، واعتقلت الشابني، وأضاف الشهود أن قوة معز 
 .وقيدهتما للخلف، واقتادهتما للتحقيق

 
 

 2017القدس الدولية" تصدر حصاد القدس لشهر أاير/ مايو "
 

 .أصدرت مؤسسة القدس الدولية يف العاصمة اللبنانية بريوت حصاد القدس لشهر أاير/مايو الفائت
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احلصاد: يستمر االحتالل "اإلسرائيلي" بسياساته التهويدية جتاه القدس وأهلها من خالل تنفيذ وجاء يف 
عشرات املشاريع االستيطانية والتهويدية يف مدينة القدس، فضاًل عن اإلجراءات األمنية والبوليسية 

العديد من األنشطة االستيطانية  20177وممتلكاهتم، وقد شهد شهر أاير/مايو  املقدسيني جتاه
والتهويدية تزامًنا مع احتفاالت االحتالل ومؤسساته الرمسية وغري الرمسية مبناسبة مرور مخسني عاًما على 

 .الكاملة عليها احتالل كامل مدينة القدس والسيطرة

، عقدت احلكومة 1967وأضافت املؤسسة يف حصادها: وألول مرة منذ احتالل كامل القدس عام 
(، 28/55املبارك يف ) املسجد األقصى "اإلسرائيلية" اجتماعها األسبوعي يف منطقة األنفاق أسفل

الدينية والثقافية، أبرزها توسيع استخدام املنهاج الدراسي   وصادقت على عدد من املشاريع التهويدية
العربي يف املدارس العربية يف القدس احملتلة ضمن مشروعها االسرتاتيجي أبسرلة التعليم العريب 

 .يين يف القدسالفلسط

واتبعت: ويف خطوة استفزازية، ارتدت وزيرة الثقافة يف حكومة االحتالل "مريي ريغيف" ثواًب عليه صورة 
البلدة القدمية من القدس احملتلة، مبا فيها املسجد األقصى املبارك على هامش مهرجان "كان" الدويل 

 ."فيه "إسرائيل" بفيلم "أرواح إمساعيل  الذي تشارك فرنسا لألفالم يف

وأوضح حصاد "القدس الدولية" أن سلوك ريغيف يعترب تطورًا خطريًا يف الرتويج لرواية االحتالل على 
دف التضليل والتشويه على احلق الفلسطيين يف القدس ومترير رواية االحتالل ابلزعم املستوى العاملي هب

 .الديين مللكية األرض

وأضاف احلصاد: وشهد شهر أاير/ مايو العديد من التصرحيات "اإلسرائيلية" املتطرفة حول مدينة 
الذي قال:"  نتنياهو املبارك، أبرزها تصرحيات رئيس حكومة االحتالل بنيامنيى األقص القدس واملسجد

املبكى" و"جبل املعبد" سيبقيان حتت السيطرة "اإلسرائيلية"   "حائط حنن مل حنتل القدس، حنن حررانها،
 ."لألبد، والقدس املوحدة عاصمة دولة "إسرائيل

منزاًل ومنشأة يف القدس احملتلة،  13خالل شهر أاير/مايو  سلطات االحتالل ويف املسار امليداين، هدمت
منازل ابهلدم بني   44وحدة استيطانية جديدة يف القدس احملتلة، وأخطرت  209وصادقت على بناء 

 .كفر عقب وقلنداي مشال القدس احملتلة

ك خالل صلوات اجلَُمعة األربعة يف شهر أاير/مايو وجاء يف احلصاد: استقبل املسجد األقصى املبار 
ألف مصلٍّّ من خمتلف بلدات ومدن القدس احملتلة  190( 25/5 - 18/5 - 12/5 - 5/5)

والضفة الغربية، يف حني عملت سلطات االحتالل على تفريغ املدينة املقدسة من شباهبا وأبنائها وعلى 

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%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
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=%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
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=%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84


 

 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 

 

6 

املبارك، هبدف افساح اجملال  رأسهم املرابطني واملصلني يف املسجد األقصى
خالل أايم "عيد الشفعوت/ نزول التورات"، وأصدرت سلطات االحتالل  املستوطنني اقتحامات أمام

اس األوقاف، كما مقدسيني عن املسجد األقصى املبارك، بينهم ثالثة من حر  55حبق  إبعاد قرارات
 .أبعدت شابني عن منطقة ابب العمود، وشااًب عن القدس القدمية أبكملها

وأكد احلصاد أن االحتالل "اإلسرائيلي" يواصل سياسته القمعية األمنية والبوليسية ضد املقدسيني هبدف 
االحتالل طفلني تضييق اخلناق عليهم بشىت السبل وطردهم من مدينتهم املقدسة، حيث أعدمت قوات 

عاًما( بعد أن تعرضت  16، مها الطفلة فاطمة حجيجي )2017مقدسيني خالل شهر أاير/مايو 
عاًما(  16إلطالق النار املباشر عليها من جنود االحتالل يف ساحة ابب العمود، والطفل رائد ردايدة )

استشهاد املواطن األردين  ديس، ابإلضافة إىل والذي أعدم برصاص جنود االحتالل ابلقرب من بلدة أبو
عملية  عاًما( يف طريق ابب السلسلة ابلقدس القدمية عقب تنفيذه57حممد عبد هللا سليم الكسجي )

 .طعن

تنفيذ عمليات طعن ضد جنوده كغطاء لتلك اجلرائم، هبدف  األطفال اولةويستغل االحتالل رواية حم
مستمرة وصلت لنحو  اعتقال إحكام قبضته األمنية على املدينة املقدسة اليت شهدت عمليات

 .( حالة اعتقال خالل شهر أاير/مايو1900)

ولفتت "القدس الدولية" يف حصادها، اىل أن شهر أاير/مايو شهد تصاعدا لعمليات املقاومة واملواجهة 
نقطة يف قرى وبلدات مدينة القدس احملتلة،  108ملواجهة إىل مع جنود االحتالل حيث وصلت نقاط ا

 .والرام شعفاطترّكزت يف العيسوية وقلنداي وخميم

ل مركباهتم وحافالت املستوطنني حالة إلقاء للزجاجات احلارقة على جتمعات جلنود االحتال 18وُسّجل 
 .2017وحمطة القطار يف القدس احملتلة خالل شهر أاير/ مايو 

عامًا( يف ابب  57وشهدت القدس عملية طعن نفذها املواطن األردين حممد عبد هللا سليم الكسجي )
قوع السلسلة ابلقدس احملتلة أدت إلصابة جندي إسرائيلي جبروح، وأدت حصيلة املواجهات إىل و 

 .ومستوطنيه مبعدل إصابة كل يومني على مدار الشهر  يف صفوف جنود االحتالل إصابة 15
 

 اخلارجية الروسية: لن ننقل سفارتنا إىل القدس احملتلة
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الروسية أن موسكو لن تنقل سفارهتا إىل القدس احملتلة قبل أن يتم التوصل إىل أكد مصدر يف اخلارجية 
اتفاقية هنائية حول مصري املدينة بني اجلانبني الفلسطيين و"اإلسرائيلي"، وذلك يف ظل الدعوات املتكررة 

 .ىل القدس احملتلةإملوسكو بنقل سفارهتا من "تل ابيب"  نتنياهو لرئيس حكومة االحتالل بنيامني

وقال املصدر أبن روسيا جّددت موقفها الذي تعّد فيه "القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية 
"املعايري احملددة حلل القضااي املتعلقة املستقبلية، والقدس الغربية عاصمة لـ"إسرائيل"، مشددة على أن 

ابلوضع النهائي للوضع القانوين لألراضي الفلسطينية، مبا يف ذلك القدس، جيب أن يتفق عليها الطرفان 
خالل مفاوضات مباشرة، أي قبل التوصل إىل اتفاق هنائي بينهما، وميس ذلك ابلذات موضوع تقرير 

 ."مصري القدس

خطوات أو تدابري ميكن أن تستبق حل هذه املشكلة وغريها من املشكالت وقالت "لذلك لن نتخذ أي 
الرئيسة للتسوية ملصلحة هذا الطرف أو ذاك، حيث نعد مسألة نقل سفارتنا إىل القدس من بني هذه 

 ."اخلطوات
 

 "طالًبا يهوداًي يقتحمون األقصى ويتلقون شروحات حول "اهليكل 50
 

املسجد  االثنني، شروحات حول اهليكل املزعوم عقب اقتحامهم ابحاتيهوداًي، صباح  طالًبا 50تلقى 
  .وسط حراسة مشددة األقصى

 

طالباً يرافقها مرشدان صهيونيان  50"جمموعة مكونة من  وأفاد أحد حراس املسجد األقصى أن
  ."وشرعت جبولة عمل مت خالهلا تقدمي شروحات حول اهليكل املزعوم األقصى اقتحمت

 

مستوطناً آخرين خالل  38اخلاصة رافقت اجملموعة الطالبية و شرطة االحتالل" وأضاف احلارس أن
 .ابلتكبرياتإىل تصدي املصلني لالقتحامات   اقتحامهم لألقصى"، الفتاً 

 
 

 

 وفد برملاين أملاين يرفض لقاء وزير إسرائيلي شرق القدس احملتلة
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سرتاتيجية اإلسرائيلي "غلعاد أردان" يف ة وزير األمن الداخلي والشؤون اإلرفض وفد برملاين أملاين، مقابل
 .مكتبه الكائن يف الشيخ جراح شرق مدينة القدس احملتلة، وهو ما دفعه إللغاء اللقاء

 

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العربية، إن "أردان" ألغى لقاءه مع وفد من الربملان األملاين، ألن أعضاءه 
 .رفضوا مقابلته يف مكتبه القائم وراء اخلط األخضر يف القدس احملتلة

 

وقال "أردان"، إنه رفض طلب الوفد االجتماع به يف مكان آخر، وأكد أنه لن ميد يده للمقاطعة  
 .األوروبية لشرق القدس

 

وأضاف: "لن نوافق على مقاطعة القدس عاصمتنا أو أي جزء منها، من يريد التعلم من معرفتنا وجتربتنا 
يف حماربة اإلرهاب، فهو مدعو، وجيب أن يصل إىل وزارة األمن الداخلي، حىت وإن كانت تقوم يف 

 ."اجلانب الشرقي من القدس

 

عاماً، وقال إنه قد حان  50ومة األملانية إىل إعادة النظر يف سياستها بعد ودعا الوزير اإلسرائيلي احلك
 .الوقت لتعرتف ابلقدس عاصمة لـ"إسرائيل" وحترتم سيادتنا فيها، وفق تعبريه

 

وكان مقرراً أن جيتمع "أردان" بسبعة نواب من كتل خمتلفة يف الربملان األملاين، وهم أعضاء يف جلنة 
واملسؤولني عن القضااي املرتبطة أبمن اجلمهور، مبا يف ذلك هتديدات "اإلرهاب"  الداخلية األملانية،

 .وإدارة الكوارث
 

 

 

 -انتهى -
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