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 2017 ، نيسان  17اإلثنني  16األحد  15السبت  14اجلمعة  التاريخ:

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 .طفال   74أسرية و 17من القدس بسجون االحتالل بينهم  أسريا   481تقرير:  •

 .الطوائف املسيحية حتتفل أبول أايم عيد الفصح اجمليد •

 .35اقتحامات واسعة لألقصى واالحتالل مينع دخول من هم دون سن الـ •

 .يوما   80عن البلدة القدمية واألقصى لـ  مقدسيا   شاب   12االحتالل يبعد  •

 .القرب املقدس إىل بريوت وصول شعلة من نور •

 .جامعة القدس تستضيف املصور العاملي يوسف خنفر •

 .حلام يف رسالة القيامة: كنيسة القيامة هي الرمز املسيحي األكرب •

 .حبجة تنفيذ عملية طعن يف القدس االحتالل يعتقل مواطنا   •

 .إدانة أردنية القتحام املتطرفني اليهود للمسجد األقصى املبارك •

 ."ة بعنوان "القدس بني الشرعية الدولية وواقع االحتاللعمان: ندو  •

 .ألهم اللجان يف جامعة القدس تعيني طالب ذوي االحتياجات اخلاصة رئيسا   •

 .وفد "برملانيون من أجل القدس" يزور سفارة فلسطني بتونس •

 .حول استباحة املسجد األقصى عاجال   هيئات القدس اإلسالمية تصدر بيان   •

املقدسيون صامدون إلفشال خمطط مجاعة اهليكل لتقسيم احلرم واختالق احلسيين:  •
 .صلة بألقصى

 .قريع يستنكر اقتحام األقصى ويدعو لشد الرحال إليه •

 .مقدسيني عن األقصى بينهم شقيقان 7االحتالل يبعد  •
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 .مستوطنون يقتحمون املسجد األقصى حبراسة قوات االحتالل •

األقصى يف اليوم األخري ملا يسمى "عيد الفصح" مستوطن ا يقتحمون املسجد  517 •
 .اليهودي

 .عربدات وتدنيس لألقصى وإجراءات مشددة يف اليوم األخري للفصح •

 .االحتالل يفرج عن أسريَْين مقدسيـَّنْي اليوم •

 .متديد اعتقال منفذ عملية الطعن يف القدس احملتلة •

 .يف القدساالحتالل يعتقل شابا فلسطينياا بزعم حيازته سكين ا  •

..  خالل ندوة نظمتها مؤسسة القدس الدولية واهليئة الشعبية لنصرة القدس يف غزة  •
 .هيئة شؤون األسرى: أسرى القدس يعانون ظروف ا صعبة  

 .تسيري حافالت من الناصرة إىل املسجد األقصى •

 .إصابت بالختناق واملطاط مبواجهات يف أبو ديس •

قرب أبواب املسجد األقصى ووسط توتر اعتقال أربعة شبان خالل مواجهات  •
 .شديد

 .مبعدون يؤدون اجلمعة على أبواب املسجد األقصى •

 .اآلالف يؤدون اجلمعة بألقصى وأصوات موسيقى صاخبة ترتفع من بحة الرباق •

هيئات القدس اإلسالمية تصدر بيان  مشرتكا  وعاجال  حول استباحة املسجد  •
 .األقصى

 .ري بزعم نيته تنفيذ عملية يف القدساعتقال شاب على حاجٍز عسك •

مستوطنون يتظاهرون وسط القدس ويطالبون بفرض "السيادة اليهودية" على  •
 .األقصى

 .مستوطنون خيّطون شعارات عنصرية على جدران منازل يف القدس •

طر هبدم مسجد يف بلدة سلوان جنوب األقصى •  .االحتالل خيخ
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 طفال   74أسرية و 17االحتالل بينهم أسريا من القدس بسجون  481تقرير: 

 

أسريا من مدينة  481أفادت جلنة أهايل األسرى املقدسيني، أبن  -وفا 2017-4-17القدس 
 2متزوجات، و  7أسرية مقدسية، منهن  17القدس، داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي، من بينهم 

 قاصرات، موزعات على سجين "الشارون"، و "الدامون".

طفال  مقدسيا ،  74 اللجنة يف تقرير، صدر عنها اليوم االثنني، أن من بني هؤالء األسرى وأوضحت 
أسرى داخل مؤسسات لألحداث،  6يف سجن "جمّدو"، وأسري واحد يف سجن "أوفيك"، و 67منهم 

علما  أن الطفلني املقدسيني أمحد مناصرة، وحذيفة طه حيتالن أعلى حكم لدى األطفال، وحمكومان 
 عاما. 12ن مدة بلسج

أسريا مضى على اعتقاهلم  14أسريا  مقدسيا حمكمون بلسجن مدى احلياة،  42وجاء يف التقرير، أن 
أسرى  10عاما، و 20أسريا  أمضى كل منهم أكثر من عشر سنوات، وأقل من  63عاما فأكثر، و 20

هم من حمرري صفقة أسرى مت اعادة اعتقاهلم، و  7هم قيد االعتقال اإلداري لفرتات متفاوتة، و
"شاليط"، وقد أعيدت هلم األحكام السابقة، ونئبني من اجمللس التشريعي مها:)أمحد عطون، و حممد أبو 

 طري(.
، 17/7/2016زايرة للسجون على حساهبم اخلاص منذ  45وأشار إىل أن أهايل أسرى القدس نفذوا 

عاما يف عدة اعتقاالت،  34ا(، أمضى عام 66وأكرب أسري مقدسي سّنا الشيخ املبعد حممد أبو طري) 
عاما وحمكوم بلسجن مدى احلياة، وأقدم أسرية  31وأقدم أسري مقدسي هو مسري أبو نعمة، أمضى 

، وأصغر أسري مقدسي سّنا 7/3/2014مقدسية هي احملامية شريين العيساوي، وهي يف األسر منذ 
 16ة مقدسية الطفلة منار الشويكي )، وأصغر أسري 4/4/2004الطفل حممد حوشية املولود بتاريخ 

عاما( من  46سنوات، وصاحب أعلى حكم يف القدس هو وائل قاسم ) 6عاما(، وحمكومة بلسجن 
عاما(، حمكومة  20عاما، وصاحبة أعلى حكم يف القدس شروق دوايت ) 50مؤبدا+ 35سلوان، 
 عاما. 16بلسجن 

شهرا بقرار من )الشابك(، يف حني حخكم بحلبس  15 أما أسرى العزل فهم: عبد هللا املغريب، معزول منذ
 على عدد غري حمصور بشكل دقيق من األسرى املقدسيني.
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 الطوائف املسيحية حتتفل أبول أايم عيد الفصح اجمليد

  

حتتفل الطوائف املسيحية الفلسطينية، اليوم األحد، أبول أايم عيد  -وفا 2017-4-16القدس 
 القيامة". الفصح اجمليد وهو "أحد

وتقام هبذه املناسبة الصلوات والقداديس يف كنيسة القيامة بلقدس القدمية، ويف خمتلف الكنائس يف 
 املدن الرئيسية.

وكان آالف املسيحيني احتفلوا يوم أمس بستقبال "النور" )سبت النور( القادم من كنيسة القيامة يف 
 .القدس القدمية

 
 35ل مينع دخول من هم دون سن الـاقتحامات واسعة لألقصى واالحتال

  

منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي املتمركزة على البوابت الرئيسة  –وفا  2017-4-16القدس 
عاما من  35"اخلارجية" للمسجد األقصى املبارك، صباح اليوم األحد، املواطنني ممن تقل أعمارهم عن 

ملستوطنني من بب املغاربة، حتت حراسة دخول املسجد، وسط اقتحامات واسعة تنفذها عصابت ا
 مشددة.

وأفاد مراسلنا أبن االحتالل يتعامل مبنطق التقسيم الزماين للمسجد األقصى من خالل فتحه أمام 
 اقتحاماٍت واسعة للمستوطنني، يف حني مينع املواطنني من الدخول إليه بستثناء كبار السن.

بعتقاالت واسعة لنشطاء من مدينة القدس، تبعها مبوجات وكان االحتالل استبق عيد الفصح العربي 
 15مقدسيا لفرتات ترتاوح بني  55اعتقال متتالية وبقرارات إبعاٍد منظمة عن املسجد طالت أكثر من 

 يوما وستة شهور.
وتٌنّفذ عصابت املستوطنني جوالت استفزازية ومشبوهة وسط حماوالت متكررة ألداء حركات وطقوس 

أرجاء املسجد، خاصة يف منطقة بب الرمحة "احلخرش"، وسط رقابة شديدة من حخّراسه  تلمودية يف
 وسدنته، فيما تتواصل االقتحامات املكثفة والواسعة للمسجد املبارك من قبل عصابت املستوطنني.
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 يوما 80شاب مقدسيا عن البلدة القدمية واألقصى لـ  12االحتالل يبعد 

  

أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، يف وقت متأخر من الليلة  -وفا 2017-4-16القدس 
املاضية، عن عدد من الشبان املقدسيني بشرط إبعادهم عن البلدة القدمية يف القدس واملسجد األقصى 

 ملدة مثانني يوما.
شاب، هم: هشام حممد البشييت، ومؤمن الكركي، وسعيد نورين، ومصطفى نورين،  12ومشل اإلبعاد 

ن احلربوي، وحممد جنيب، وعبدهللا حربوي، وحممد مصباح أبو صبيح، وأمحد أبو غربية، وجمد ويز 
 عسيلة، وحممود عدوين، ومفيد اسعيدة.

وكان االحتالل أبعد قبل حنو أسبوع أكثر من أربعني شاب مقدسيا عن املسجد األقصى عشية بدء عيد 
 هور.يوما وستة ش 15الفصح العربي، لفرتات ترتاوح بني 

 
 وصول شعلة من نور القرب املقدس إىل بريوت

  

وصلت إىل بريوت، مساء اليوم السبت، شعلة من نور القرب املقدس يف  -وفا 2017-4-15بريوت  
 مدينة القدس، على منت طائرة اتبعة لشركة "طريان الشرق األوسط" آتية من عمان.

بريوت الدويل، شارك فيه نئب رئيس احلكومة وأقيم استقبال حاشد للشعلة يف صالون الشرف يف مطار 
وزير الصحة العامة غسان حاصباين، ووزير الدفاع يعقوب الصراف، والوزير نقوال تويين، والنائب غسان 

خميرب، ورئيس دير مارالياس شواي البطريركي املطران قسطنطني كيال، ممثال عن بطريرك أنطاكيا وسائر 
العاشر اليازجي، وقائد جهاز أمن املطار العميد جورج ضومط، وعدد  املشرق للروم األرثوذكس يوحنا 

كبري من كهنة الرعااي األرثوذكسية يف خمتلف املناطق اللبنانية، الذين سينقلون من هذه الشعلة إىل  
 كنائسهم يف خمتلف املناطق اللبنانية.
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 جامعة القدس تستضيف املصور العاملي يوسف خنفر

  

استضافت جامعة القدس، حماضرة للمصور والكاتب العاملي يوسف  -وفا 2017-4-15القدس 
 خنفر، بعنوان "الفن واإلنسانية".

وحتدث خنفر خالل احملاضرة، وفق بيان صادر عن اجلامعة اليوم السبت، عن جتربته املميزة يف عامل 
رب إنسانية سته جتاعاما، جاب خالهلا العامل، ووثق من خالل عد 40التصوير واليت امتدت ألكثر من 

نسانية ومعاين إ"الصورة" حكاايت فريدة حتمل عرب رض، وروى من خالل شىت من خمتلف بقاع األ
 اهلامية.

وحث خنفر، الطلبة على أن يقدموا لفلسطني من خالل الصورة ما عجز الكثريون عن تقدميه، واصفا 
ر كبري يف لفت أنظار العامل اىل ما يقاسيه "الصورة" أبحد أهم األدوات املعرفية، مشددا على ما هلا من أث

 شعبنا، وقدرهتا على التعبري عن متطلباتنا ومهومنا.
واضاف خنفر "أن اإلبداع يف التصوير ال يكمن فقط يف القدرة على محل الكامريا، وامنا يستلزم ايضا 

 إحساس عميق بحمليط وعني قادرة على النظرة الشمولية".
اطار سعي اجلامعة لتحفيز الطالب على االبداع والتخيل من خالل تقدمي النماذج وأتيت هذه احملاضرة يف 

امللهمة القادرة على اطالق العنان للطاقات واملواهب الكامنة، وفتح اآلفاق العلمية اليت تتعدى حدود 
 التلقي، ليكون الطالب جزء من عملية تعلم ذات اجتاهني تقوم على اساس التفاعل واملشاركة.

عاما، ليحرتف  17اىل ان خنفر ينحدر من اسرة فلسطينية وهاجر اىل الوالايت املتحدة وعمره  يشار
التصوير والكتابة، وعرضت صوره يف اشهر املعارض العاملية، ونشرت اعماله يف عدة جمالت مرموقة، 

لتصوير مها "اصوات ونل ألجلها العديد من اجلوائز العاملية. كما قام بتأليف كتابني توثق رحلته يف عامل ا
 .2007من ضوء"، و"البحث عن السالم"، وقد حصدا جائزة "الكتاب العاملي املميز" عام 

 
 
 
 

 حلام يف رسالة القيامة: كنيسة القيامة هي الرمز املسيحي األكرب
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سكندرية وأورشليم للروم امللكيني قال بطريرك أنطاكيا وسائر املشرق واإل -وفا 2017-4-15بريوت 
الكاثوليك غريغوريوس الثالث حلام، ان "كنيسة القيامة هي الرمز املسيحي األكرب، وامللفت أهنا تدعى 
يف الغرب كنيسة القرب املقدس، أما يف الشرق والتقليد الشرقي فهي كنيسة القيامة. واجلميل أن تسمع 

ة، إىل أين أنت ذاهب مؤمين القدس عندما تسأل أحدهم إذا كان ذاهبا إىل الصالة يف كنيسة القيام
 فيقول: أن ذاهب إىل القيامة! وليس حىت إىل كنيسة القيامة. إنه يف مسرية حنو القيامة."

  ان اليوم السبت، وأكد حلام يف رسالة الفصح اىل املؤمنني يف مؤمتر صحايف عقده يف الصرح البطريركي
الطقس الكنسي األكثر غزارة يف الكالم عن القيامة هو الطقس اليونين، وان الكنيسة الشرقية هي  

كنيسة القيامة، معتربا  ان "الطقوس كلها انطلقت من القدس من كنيسة القيامة، ال بل أم مجيع الكنائس 
كنيسة القيامة، وحول   يف العامل أمجع هي القدس ألهنا مدينة القيامة، وان الطقوس كلها تتمحور حول

 األراضي املقدسة."
واشار اىل انه إذا بدأ الطواف يف بيت حلم ينتهي يف القيامة، وإذا بدأ يف بستان الزيتون، أو على جبل 

 الزيتون، أو أي مكان آخر يف القدس، فهو ينتهي دائما يف كنيسة القيامة.
اخلرائط اجلغرافية القدمية كانت حترص أن  واكد حلام، ان كنيسة القيامة تسمى كنيسة نصف الدنيا وان

تضع دائما القدس يف نصف اخلريطة، مشددا  على ان احلج املسيحي كان دائما موجها يف آخر مراحله 
إىل كنيسة القيامة، وكل املزارات كانت على أمهيتها مرتكزة على القيامة وان كل الكنائس تعترب كنائس 

 القيامة فيها.القيامة، بسبب وجود رسم اجللجلة و 
وقال حلام "أضيف خربيت القيامية الشخصية على مدى الست والعشرين سنة اليت قضيتها نئبا بطريركيا 

 يف القدس مدينة القيامة حيث البطريركية على بعد ثالمثئة مرت من كنيسة القيامة."
قة، وأزور اجللجلة، واضاف "كنت أنزل إىل "القيامة" صباح كل أحد الساعة السابعة ومخس وأربعني دقي

وحجر الغسل، والقرب املقدس، مث أصلي واستمع إىل أنشيد وصلوات القيامة بليوننية والالتينية 
والسراينية والقبطية واألرمنية والعربية. وأشارك يف صلوات إخويت من هذه الطوائف اجلليلة اليت تقيم 

 الصلوات ليال وهنارا يف كنيسة القيامة."
ان أمجل سبت النور وحفلة فيض النور، واهلجمة ليال. واملسرية مع أبناء وبنات القدس من  واتبع: "وما ك

كل الطوائف ليلة الفصح والقيامة، يف شوارع القدس، واملسرية من كنيسة صياح الديك، وحبس 
املسيح. وهل أنسى مئات ال بل آالف احملاضرات للحجاج من كل أقطار الدنيا، وبكل اللغات، حيث  
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أبرز هلم أمهية كنيسة القيامة، وحضورن كمسيحيني شهودا للقيامة مثل الرسل، واملسيحيني كنت 
 األوائل؟ "

ننا نرفع الدعاء مع كل أبناء القيامة يف عاملنا املشرقي العريب لكي يعود السالم إىل بالدن إوختم حلام: "
 املعذبة ال سيما يف سورية والعراق وفلسطني."

 
 اطنا حبجة تنفيذ عملية طعن يف القدساالحتالل يعتقل مو 

  

اعتقلت قوات االحتالل بعد ظهر اليوم اجلمعة، مواطنا بذريعة  -وفا 2017-4-14القدس احملتلة 
 طعن سائحة أجنبية داخل القطار اخلفيف يف القدس احملتلة.

مجيل ووفق مصادر االحتالل فإن احلديث يدور عن مقتل سائحة جراء إقدام مقدسي مخسيين يدعى 
التميمي على طعنها بسكني داخل القطار اخلفيف لدى وصوله ميدان "تساهال" على مدخل شارع ايفا 

يف مدينة القدس، حيث مت "حتييده واعتقاله، وإخضاعه للتحقيق"، إذ تبني الحقا أنه يعاين من 
 .اضطرابت

كما أوقفت حركة    احملتلة وهرعت قوات االحتالل إىل املنطقة وأغلقت منافذ البلدة القدمية من القدس
 القطار اخلفيف على طول مساره يف القدس احملتلة.

 
 إدانة أردنية القتحام املتطرفني اليهود للمسجد األقصى املبارك

  

احلكومة األردنية دخول املتطرفني اليهود حبماية الشرطة  استنكرت -وفا 2017-4-13عمان 
 املبارك وأبعداد كبرية.اإلسرائيلية إىل بحات املسجد األقصى 

وقال الناطق الرمسي بسم احلكومة وزير الدولة لشؤون اإلعالم حممد املومين يف تصرحيات صحافية اليوم 
اخلميس، إننا نرفض بشدة مثل هذه التصرفات االستفزازية اليت تخسيء حلرمة املكان املقّدس ومشاعر 

 سرائيلية بوقفها فورا .املسلمني يف مجيع أحناء العامل مطالبا السلطات اإل
وشدد على ضرورة قيام اجملتمع الدويل بدوره ومسؤولياته، ومنها إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالحتالل 

 بكافة التزاماهتا مبوجب القانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل خبصوص القدس الشرقية.
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حتمل يف طياهتا استهتارا أبمهية استمرار اهلدوء  وأردف: إن مثل هذه التصرفات املخدانة واملرفوضة اليت
تشكل إساءة جلميع اجلهود الدولية املبذولة إلعادة إطالق مفاوضات جادة بني إسرائيل والفلسطينيني 

 اإلسرائيلي. –لتجسيد حل الدولتني الذي حيظى إبمجاع دويل كسبيل أمثل حلل الصراع الفلسطيين 
يادة امللك عبد هللا الثاين سيستمر يف بذل أقصى اجلهود للدفاع عن وشّدد املومين على أن األردن بق

عروبة القدس وهويتها وأماكنها املقدسة انطالقا من الرعاية والوصاية اهلامشية التارخيية على األماكن 
 املقدسة اإلسالمية واملسيحية يف القدس الشرقية.

 
 "االحتالل عمان: ندوة بعنوان "القدس بني الشرعية الدولية وواقع

  

وبلتعاون مع نقابة احملاميني نظمت املنظمة العربية للمحاميني الشباب  -وفا 2017-4-13عمان 
ردنية، مساء اليوم اخلميس، ندوة بعنوان "القدس بني الشرعية الدولية وواقع ردنيني يف العاصمة األاأل

 االحتالل".
الشباب، لنشر الوعي بلقضية الفلسطينية، وتندرج الندوة ضمن سعي املنظمة العربية للمحاميني 

والواقع األليم الذي حياول االحتالل فرضه على مدينة القدس ومشاريع االستيطان الرامية لتهجري اهايل 
 املدينة املقدسيني.

وشارك يف الندوة جمموعة من احملامني الشباب من: فلسطني، االردن، اجلزائر، لبنان، الكويت، البحرين، 
 تونس(.سوراي، و 

 .وتناول النقاش اجلرائم االسرائيلية حبق املقدسيني من الناحيتني الدينية والقانونية

 

 

 

 

 تعيني طالب ذوي االحتياجات اخلاصة رئيسا ألهم اللجان يف جامعة القدس

  

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 

 

10 

عني رئيس جامعة القدس أ.د. عماد ابو كشك، الطالب حممد حرحش،  -وفا 2017-4-13القدس 
عاقة وفقا للمعايري الدولية ملرافق مبا يليب احتياجات ذوي اإلجامعية مسؤولة عن تطوير ارئيسا للجنة 

 املعمول هبا، لتحقيق "الوصول الشامل" لكافة احتياجاهتم بيسر وفعالية.
جاء ذلك عقب تلقي رئيس اجلامعة التماسا من الطالب حرحش الذي يعاين من اعاقة حركية خبصوص 

مر الذي دفع رئيس اجلامعة اىل قطع انعقاد اجتماع هيئة الرائسة، األ لاحد االدراج، وذلك خال
االجتماع والتوجه للقاء الطالب واالطالع على املكان حمل الشكوى واالستماع اىل توصية الطالب 

 خبصوصه.
وقال حرحش، "ان قصته بدأت عندما توجه اىل احد مدرسيه خبصوص قضية الدرج غري املؤهل 

ي االعاقة، وليبلغه عن رغبته بلقاء رئيس اجلامعة للتباحث معه يف القضية". واضاف، لالستخدام من ذو 
"تفاجأت بعد اقل من نصف ساعة حبضور رئيس اجلامعة شخصيا لكلييت لاللتقاء يب واالستماع 

لشكواي"، ليتبني له ان استاذه قد تواصل مع مكتب رئيس اجلامعة، الذي حترك على الفور لالطالع 
 ية.على القض

واجرى رئيس اجلامعة والطالب حرحش جولة حول املوقع، وتباحثا يف سبل اعادة اتهيله وغريه من 
 املواقع اليت حتتاج اىل تطوير.

يذكر ان رئيس اجلامعة كان تبىن خطة شاملة قبل عامني لتطوير كافة املرافق اجلامعية مبا حيقق الوصول 
العقبات املادية الناجتة عن االسلوب القدمي يف البناء يف  لكافة مكونت اجملتمع اجلامعي، وتذليل كافة

 بعض املباين اليت شيدت قبل عقود.
من جهته اشار ابو كشك اىل ان الطالب هو املكون االساس للمجتمع اجلامعي، وعليه فان اجلامعة بكل 

واالبداع، مؤكدا انه اختذ القرار ما فيها تركز مجيع طاقاهتا وتوجه سياساهتا حنو هتيئة البيئة املناسبة للتعليم 
بتعيني الطالب حرحش هلذه املهمة العجابه مبا طرحه من افكار حول حتسني البيئة اجلامعية، واليت تتوافق 

متاما مع اخلطة االسرتاتيجية اليت تبنتها اجلامعة ازاء هذا املوضوع، ولقناعته التامة بن هذا الطالب 
 له لتحقيق تلك االهداف.سيكون االكثر دراية مبا يلزم فع

ودعا ابو كشك، كافة املسؤولني اىل ضرورة االلتفات اىل هذه القضية العادلة وبذل املزيد من اجلهد 
حنوها، ووضع اسرتاتيجيات شاملة لتحسني كافة املرافق العامة ووسائل املواصالت مبا يتالءم واحتياجات 

بقدوم رئيس اجلامعة للقائه الذي يدل عن  ذوي االعاقة. من جهته عرب الطالب حرحش عن سعادته
 مدى قربه من ابناء اجلامعة ومهومهم، وامتنانه على تكليفه هبذه املهمة.
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يذكر ان دولة فلسطني وقعت على االنضمام اىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العام 
قوق هذه الفئة املهمة اتفاقية ومعاهدة دولية، وسعت جامعة القدس اىل التبشري حب 18ضمن  2014

من الشعب الفلسطيين ومواكبة املعايري الدولية اليت تضمن وصوهلم اىل اعلى مستوايت االبداع الذي 
 .ترعاه جامعة القدس، وحتث كافة طلبتها اىل حتقيقه يف حياهتم الدراسية واملهنية واجملتمعية

 
 وفد "برملانيون من أجل القدس" يزور سفارة فلسطني بتونس

  

زار وفد برملاين عن "رابطة برملانيون من أجل القدس"، سفارة دولة  -وفا 2017-4-13تونس 
 فلسطني لدى تونس، اليوم اخلميس، يف إطار زايرته الرمسية للجمهورية التونسية.

وضم الوفد النائب محيد بن عبدهللا األمحر رئيس الرابطة من اليمن، والنائب نور الدين نبايت مساعد 
رابطة من تركيا، والنائب جار هللا البشري املدير العام للرابطة من اجلزائر، وعبد هللا البلتاجي أمني رئيس ال

 السر من األردن.
 حيث كان يف استقباهلم السفري املناوب عمر دقة، واملستشار األول بلسفارة عماد العتيلي.

اة على عاتقها، ومنها إجياد آليات وطرق وأطلع الوفد السفري على اهلدف من أنشاء الرابطة واملهام امللق
دعم صمود أهلنا يف األراضي احملتلة، وصمود شعبنا يف القدس الشريف، وتقدمي الدعم لكل أبناء شعبنا 

 ورفع املعانة عنهم.
وشرح دقة للوفد، املعانة واملأساة اليت تلحق أبهلنا بسبب ممارسات االحتالل يف القدس احملتلة، 

املتواصلة بسبب االستيطان وتقطيع األراضي واحلواجز العسكرية ومحالت االعتقال، والقتل واملعانة 
 العمد.

ومّحل دقة الوفد رسالة شفوية لتقدميها وعرضها على برملانت العامل، من أجل الطلب من حكوماهتم 
العامل، ورفع  ومواطنيهم العمل على مساعدة أهلنا يف القدس، مبا حيمله ذلك من مدلوالت دينية لكل

 معانة شعبنا يف غزة، ومعانهتم نتيجة احلصار.
ويف موضوع آخر، شارك كورال أطفال فلسطني التابع لسفارة دولة فلسطني، يف املسرية العاملية 

لالحتفال بيوم الطفل العاملي، واليت جرت يف مدينة سيدي بوسعيد الساحلية التونسية، حيث قدم أغاين 
 سالم ونبذ احلرب، ودفاعا عن حقوق أبناء شعبنا وحقهم يف إقامة دولتهم.فلسطينية لألمل وال

 كما شاركت نفس الفرقة يف فعاليات اختتام املعرض الدويل للكتاب يف دورته الرابعة والثالثني.
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 هيئات القدس اإلسالمية تصدر بيان عاجال حول استباحة املسجد األقصى

  

القدس اإلسالمية، اخلميس، بيان مشرتكا وعاجال حول أصدرت هيئات  -وفا 2017-4-13القدس 
ما جيري يف املسجد األقصى، من استهداٍف مربمج من قبل قوات االحتالل وسوائب املستوطنني، اليت 

 .استباحته بقتحامات واسعة تزامنا مع محلة استهداف رواده من املصلني ومرافقه املختلفة
فتاء الفلسطينية، ودائرة األوقاف اإلسالمية، سالمية العليا، ودار اإلهليئة اإلوجاء يف البيان املوقع من ا

وجملس األوقاف والشؤون اإلسالمية يف القدس احملتلة، انه "وبعد الدعوات التحريضية اليت أطلقتها 
اجلماعات املتطرفة املختلفة القتحام املسجد األقصى املبارك الستباحته، تقوم الشرطة اإلسرائيلية 

بستباحة املسجد األقصى املبارك /احلرم الشريف، والسماح للمتطرفني بقتحامه والتغاضي عن أدائهم 
 صلوات تلمودية واستفزازاهتم الواضحة بفرض سياسة األمر الواقع بقوة االحتالل وقوة السالح.

دهم عن املسجد وقال البيان: وبتزامن مع هذه االعتداءات شن االحتالل محلة اعتقاالت للمصلني وابعا
االقصى املبارك لفرتات متفاوتة، وفرضت حصارا على القدس والبلدة القدمية، وشددت احلصار على 
أبواب احلرم الشريف، وسهلت اقتحام القدس من قبل املتطرفني وحولتها إىل ثكنة عسكرية، ما أعاق 

 . احلياة العربية اإلسالمية فيها"
مسبوقة منذ حوايل اخلمسني عاما بستباحة القصور األموية  وأضاف البيان: كما قامت وخبطوة غري

وحتويلها إىل ما يسمى مطاهر اهليكل املزعوم، وحاولت مترير بعض الطقوس التلمودية من ذبح قرابني 
وغريه، كما أهنا سامهت وبشكل واضح بتسهيل دخول اآلالف من اليهود إىل ساحة الرباق، وهي ما 

برنمج هتويدي خلطف القدس العربية واملقدسات اإلسالمية واملسيحية زالت حىت اليوم تسري وفق 
 . وحتويلها إىل قدس ومقدسات يهودية

وجاء يف البيان انه "ال ميكن لنا أن نقبل مبثل هذه االجراءات التعسفية واهلمجية والشرطية حبجة األعياد 
إىل تغيري الواقع التارخيي القائم يف  اليهودية، واننا نرفض ونستنكر كل االجراءات واحملاوالت اهلادفة

 .املسجد االقصى املبارك/ احلرم الشريف"
ولفت إىل أن "مناشدهتا اليوم هي صرخة من األمل واملعانة واحلصار املفروض على املدينة واملسجد 

لقدس االقصى، وبلتايل آن األوان للعامل العريب واالسالمي أال تكون هذه كصرخة يف واٍد كي ال تضيع ا
 .واالقصى"
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واختتمت اهليئات االسالمية املقدسية بياهنا بلقول: "إننا رغم هذا احلصار وهذه االجراءات فإن دائرة 
األوقاف العامة بلقدس جبميع موظفيها تقف سدا منيعا امام هذه اهلجمة الشرسة، وإهنا تعاهد هللا أن 

 .تبقى وفّية للقدس وأقصاها"
 

 ون إلفشال خمطط مجاعة اهليكل لتقسيم احلرم واختالق صلة بألقصىاحلسيين: املقدسيون صامد

  

هنا عدنن احلسيين، صمود املرابطني يف و أكد حمافظ القدس ووزير شؤ  -وفا 2017-4-13القدس 
املسجد األقصى للدفاع عنه وعن املقدسات يف املدينة املقدسة، ملنع حتقيق أهداف مجاعات يهودية 

 . اقتحاماهتا لباحات املسجد األقصى املبارك خاصة يف األعياد اليهوديةمتطرفة كثفت 
وقال احلسيين، يف حديث إلذاعة موطين اليوم اخلميس: "إن ما يسمى مجاعة اهليكل واملستوطنني 

 يسعون لتغيري الوضع القائم، وخلق صلة ما هبذا املكان املقدس للمسلمني".
متطرف للمسجد األقصى هدفها تغيري الوضع القائم، أو  300ورأى أن عملية اقتحام ما يقارب ال 

فرض تقسيم احلرم، واصطناع صلة ما هبذا املكان املقدس للمسلمني، مؤكدا  صمود املرابطني يف املسجد 
 . األقصى للدفاع عنه، وعن املقدسات يف املدينة املقدسة ملنع حتقيق أهداف هذه اجلماعات املتطرفة

تشجيع غالة املتطرفني فيما يسمى )مجاعة اهليكل( لتالميذهم على الكراهية وأشار احلسيين إىل 
 للفلسطينيني واالعتداء عليهم.  العنصرية

وأكد صمود الفلسطينيني املقدسيني يف مدينة القدس مبواجهة احملتلني واملستوطنني وإصرارهم على 
ملبارك، وجتسيدهم لصور مدهشة من الدفاع عن مقدساهتم، مثمنا  ربطهم الدائم يف املسجد األقصى ا

 الصرب وحب الوطن والدفاع عنه.
 قريع يستنكر اقتحام األقصى ويدعو لشد الرحال إليه

  

استنكر عضو اللجنة التنفيذية يف منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس  -وفا 2017-4-13القدس 
قصى املبارك ا بحات املسجد األدائرة شؤون القدس، أمحد قريع، محلة االقتحامات احملمومة اليت شهدهت

 سبوع كامل، تزامنا مع الفسح العربي.أقبل مستوطنني متطرفني على مدار  من
مستوطن بحات املسجد األقصى املبارك صباح اليوم اخلميس من  100وأشار إىل اقتحام أكثر من 

وقاموا أبداء طقوسهم  جهة بب املغاربة، حبماية من الوحدات اخلاصة يف شرطة االحتالل اإلسرائيلي،
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مستوطن اقتحموا يوم أمس املسجد األقصى وسط  400التلمودية يف بحاته، الفتا اىل ان ما يزيد عن 
 . حماوالت متكررة إلقامة طقوس وشعائر تلمودية يف بحاته الطاهرة

مات واعترب قريع يف حديث صحفي اليوم، ما تشهد مدينة القدس واملسجد االقصى املبارك من اقتحا
متتالية من قبل املستوطنني املتطرفني وبينهم قادة إسرائيليون، عدوان سافرا على األقصى واملقدسات يف 

مدينة القدس، وذلك هبدف تدنيسها، وفرض سياسية األمر الواقع وجعل عملية االقتحام طبيعية، 
ومة االحتالل االسرائيلي وصوال إىل إعطاء هؤالء املتطرفني فرصة إلقامة الصالة يف األقصى، حممال حك

املسؤولية عما جيري يف القدس من انتهاكات وحفرايت واقتحام للمسجد األقصى اليت توفر احلماية 
 .للمستوطنني واملتطرفني

ولفت إىل خطورة وتداعيات استمرار دعوات قادة ما تسمى بـ"منظمات اهليكل" املزعوم ألنصارها من 
تحامات األقصى خالل ما تبقى من أايم عيد الفسح العربي، يف املستوطنني إىل أوسع مشاركة يف اق

الوقت الذي شرع فيه نشطاء من املستوطنني جبمع أموال يف البلدة القدمية لدعم اقتحامات األقصى 
املبارك، موجها نداء إىل األمتني العربية واإلسالمية بتحمل مسؤولياهتما جتاه القدس ومقدساهتا، ومحاية 

 .ا تعترب من صلب العقيدة اإلسالميةاملقدسات كوهن
وأشاد قريع بعملية التصدي والوقفة اجلادة من قبل املرابطني يف املسجد األقصى حلمايته واحلفاظ عليه 

من تدنيس املتطرفني، داعيا كافة أبناء الشعب الفلسطيين خاصة أبناء القدس، وأهلنا يف أراضي عام 
عتبارها دعوة مفتوحة ما دام هناك احتالل، وما دامت ، لشد الرحال إىل املسجد األقصى ب1948

هناك حكومة عنصرية متعن يف انتهاكاهتا حبق القدس واملسجد االقصى، الذي يتعرض ألشد مرحلة 
 . خطورة على مر احتالل القدس

 
 مقدسيني عن األقصى بينهم شقيقان 7االحتالل يبعد 

  

مقدسيني،  7اإلسرائيلي، الليلة املاضية، إبعاد قررت سلطات االحتالل  -وفا 2017-4-13القدس 
 بينهم شقيقان عن املسجد األقصى املبارك، والقدس القدمية، لفرتات متفاوتة.

وأفاد مراسلنا، أبن سلطات االحتالل أبعدت الشاب بسل الزغري عن األقصى ملدة شهر، وحتويله 
ررت إبعاد شقيقه حممد عن املسجد األقصى، "للحبس املنزيل" ملدة أسبوع، بعد أايم من اعتقاله، كما ق

 أشهر. 6والبلدة القدمية، ملدة 
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وزاد عدد الذين أبعدهم االحتالل عشية بدء عيد "الفصح" العربي عن األقصى والقدس القدمية عن 
 مواطنا مقدسيا، لفرتات ترتاوح بني اخلمسة عشر يوما، والستة أشهر. 40الـ

 3أشهر، وصبيح مصباح أبو صبيح  6ور الشليب عن املسجد األقصى كما مشل قرار االبعاد، كال من: ن
أاّيم، ومسبقا شهر عن األقصى، وروحي الكلغاصي  10أشهر، وجهاد قوس إبعاد عن البلدة القدمية 

أشهر عن األقصى،  6أاّيم عن البلدة القدمية، وحممد الزغري إبعاد  10أشهر عن األقصى، و  6إبعاد 
 القدمية.أاّيم عن البلدة  10و
 

 مستوطنون يقتحمون املسجد األقصى حبراسة قوات االحتالل
 

املبارك من بب املغاربة حبراسة  األقصى صباح االثنني، اقتحاماهتم للمسجد متطرفون جدد مستوطنون
 .اخلاصة شرطة االحتاللمشددة من

وفتحت شرطة االحتالل عند الساعة السابعة والنصف صباح ا بب املغاربة، ونشرت وحداهتا اخلاصة 
ا لتأمني  .املستوطنني اقتحامات وقوات التدخل السريغ يف ساحات األقصى، متهيد 

دبس لوكالة "صفا" أن وذكر املنسق اإلعالمي بدائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس احملتلة فراس ال
 .، ونظموا جوالت استفزازية يف ساحاتهاملسجد األقصى ا اقتحموا خالل الفرتة الصباحيةمستوطن   58

وأوضح أن شرطة االحتالل واصلت فرض إجراءاهتا على دخول املصلني لألقصى، واحتجزت البطاقات 
 .الشخصية عند األبواب، وخاصة للشبان والنساء

عام ا من دخول األقصى، وفرضت  35ن من هم دون الـوكانت شرطة االحتالل منعت األحد، الشبا
مستوطن بقتحام املسجد وتدنيسه  500قيود ا مشددة على دخول النساء إليه، فيما مسحت ألكثر من 

 .خالل الفرتتني الصباحية واملسائية، وحماولة أداء طقوس وشعائر تلمودية يف بحاته

، وأبعدت املقدسيني ة اعتقاالهتا حبق الشبان والفتيةوكثفت قوات االحتالل يف اآلونة األخرية من محل
 العشرات منهم عن املسجد األقصى والقدس القدمية، إلاتحة اجملال أمام املستوطنني الستباحة حرمة

 .املسجد خالل فرتة عيد "الفصح" العربي الذي ينتهي اليوم االثنني

ويتعرض األقصى بشكل يومي عدا يومي اجلمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل 
املستوطنني وشرطة االحتالل، تصاعدت حدهتا خالل عيد "الفصح"، الذي شهد اقتحامات واسعة، 

 .مودية يف بحات املسجدوحماوالت ألداء صلوات وطقوس تل
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 مستوطن ا يقتحمون املسجد األقصى يف اليوم األخري ملا يسمى "عيد الفصح" اليهودي 517
 

، اليوم األحد، رابع أايم ما يسمى "عيد ألقصىاملسجد ا بحات اليهود املستوطنني اقتحم مئات
  ."اإلسرائيلي" شرطة االحتالل الفصح" اليهودي، وذلك حتت محاية أمنية من

 517مدير اإلعالم والعالقات العامة يف دائرة األوقاف اإلسالمية بلقدس، فراس الدبس، أبن وأفاد 
 ."إسرائيليا"، اقتحموا، اليوم، املسجد األقصى يف الفرتتني الصباحية واملسائية

هو األعلى  األقصى وأوضح الدبس، وفق بيان نقلته "قدس برس"، أن عدد املقتحمني اليهود للمسجد
 .خالل هذا العام

مستوطنا اقتحموا األقصى، صباح اليوم، خالل الفرتة الصباحية اليت متتد حىت الساعة  390وكان 
 .بب املغاربة" ويخعاد فتحه ملدة ساعة بعد صالة الظهراحلادية عشرة بتوقيت القدس قبل أن يغلق "

ومشلت االقتحامات بعض بحات املسجد األقصى ضمن مسار حمّدد حىت اخلروج من "بب السلسلة"؛ 
 .حيث أدى مستوطنون صلواهتم وطقوسهم التلمودية خارج الباب

عاما من  35تقل أعمارهم عن ومنعت قوات االحتالل صباح اليوم األحد، املواطنني الفلسطينيني ممن 
شاب  مقدسيا  عن املسجد األقصى والبلدة القدمية  122 إبعاد دخول املسجد األقصى، فيما قررت

 .بلقدس

اهتا العسكرية يف مدينة القدس وبلدهتا القدمية، وأييت ذلك يف ظل تشديد قوات االحتالل إلجراء
املسجد األقصى وتقدمي القرابني مبناسبة "عيد  اقتحام وبلتزامن من دعوات للمستوطنني بتكثيف

 .الفصح" اليهودي
 
 

 وتدنيس لألقصى وإجراءات مشددة يف اليوم األخري للفصح عربدات
 

عربداهتا يف  املستوطنني مع حلول اليوم األخري لعيد "البيسح"، أو الفصح العربي، صّعدت عصابت
املبارك، يف ما واصلت قوات االحتالل  األقصى القدس احملتلة، ال سيما يف بلدهتا القدمية واملسجد

 .ى وجه العمومخباصة، وملدينة القدس عل  حصارها املشّدد للبلدة القدمية

عاما من دخول  35ويف الوقت الذي منعت فيه قوات االحتالل املواطنني ممن تقل أعمارهم عن الـ
األقصى للصالة فيه، وّفرت فيه احلراسة واحلماية والرعاية لسوائب املستوطنني، القتحامات مكثفة 
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 517لظهرية، حىت بلغت وواسعة، وغري مسبوقة للمسجد املبارك يف فرتيت االقتحامات الصباحية وا
 .مستوطنا ، وهو األعلى يف أايم العيد العربي، واألعلى حىت من السنوات السابقة

ومل يقتصر األمر عند حّد منع املصلني من دخول االقصى، ومحاية االقتحامات الواسعة؛ بل تعداه اىل 
خالل أدائهم حركات وصلوات تلمودية فيه، خاصة يف منطقة بب الرمحة "احلخرش"،   مستوطنني محاية

عنصرا يف اجملموعة، يف ما  50كما متت االقتحامات على شكل جمموعات كبرية بلغت يف بعض األحيان 
من جهة بب  املسجد األقصى ل خروجهم منأدى مستوطنون صلوات ورقصات تلمودية خال

 .السلسلة

عت لشروحات حول ونّفذت عصابت املستوطنني جوالت استفزازية ومشبوهة يف أرجاء املسجد، واستم
أسطورة وخرافة اهليكل املزعوم مكان األقصى، يف الوقت الذي وّفرت فيه ما تسمى منظمات اهليكل 

 .املزعوم حوافز تشجيعية للمستوطنني للمشاركة يف هذه االقتحامات

ا  للمواطنني املمنوعني من دخول وشهد حميط األبواب الرئيسية "اخلارجية" للمسجد األقصى جتمهر 
متفرقة،  مواجهات إىل  ترمجها الشبان يف بعض احلاالتوسط حالة من الغضب واالستياء، واليت قصىأ

قصى املالصقة بملسجد األارة بب حطة أصحاب احملال يف ح  جلأت خالهلا قوات االحتالل اىل إجبار
 .على إغالق حماهلم التجارية حبجة رشق حجارة عليهم من املنطقة

وواصلت قوات االحتالل تسيري دورايهتا الراجلة يف شوارع وطرقات وأسواق القدس القدمية، وأخرى 
دة من مشاهبة بإلضافة لدورايت حممولة وخيالة يف الشوارع احملاذية لسور القدس يف املنطقة املمت

القدمية( ومرورا  ببايب اجلديد والعامود وشارع السلطان سليمان،   أحد أبواب القدس) اخلليل بب
أوقفت خالهلا عشرات الشبان وصوال  اىل بب الساهرة وشارع صالح الدين وسط املدينة املقدسة؛ 

للتدقيق ببطاقاهتم الشخصية وحتريرها وتفتيشهم، يف الوقت نفسه، انتشرت دورايت شخرطية وأخرى 
عسكرية يف معظم أحناء املدينة مت خالهلا توقيف مركبات املواطنني وحترير خمالفات مالية ألصحاهبا، 

 .خاصة يف حّيي واد اجلوز والشيخ جراح

مقدسيا  عن القدس القدمية واملسجد األقصى  13 إبعاد ن االحتالل قررت ليلة أمسوكانت أجهزة أم
 عربي يفىل أكثر من أربعني مواطنا أبعدهم االحتالل مع بدء عيد الفصح الإ  يوما، تخضاف 80ملدة 

قصى والبلدة القدمية من النشطاء؛ تسهيال  للمستوطنني خالل اقتحامهم حماولة إلفراغ املسجد األ
ومنظمات اهليكل املزعوم  شرطة االحتالل للمسجد وتدنيسه؛ وهو ما كانت كشفته تفامهات بني

 .تعهدت فيه األوىل بتسهيل االقتحامات للمسجد وأتمني محاية وحراسة املستوطنني
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وما زال التوتر هو سيد املوقف يف مدينة القدس، اليت حوهلا االحتالل منذ أكثر من أسبوع اىل ما يشبه 
كل مظاهر احلياة املدنية الطبيعية، وتطغى عليها املظاهر العسكرية الثكنة العسكرية، اليت تغيب عنها  

 .الطاغية لتؤكد للجميع أن القدس مدينة فلسطينية حمتلة بقوة السالح
 

 االحتالل يفرج عن أسريَْين مقدسيـَّنْي اليوم
 

اإلسرائيلي اليوم األحد، عن أسريين مقدسيني بعد فرتات متفاوتة  سلطات االحتالل من املقرر أن تفرج
 .من االعتقال

 16القدس أجمد أبو عصب، أبن الشبل املقدسي أمحد حممد مجيل سويلم ) أسرى وأفاد رئيس جلنة
 .سيتحرر بعد أن أمضى مدة حمكوميته البالغة ستة أشهر  عاما ( من شعفاطة

وكان أمحد قد فرض االحتالل عليه احلبس املنزيل مدة عام كامل سلم نفسه لالعتقال بتاريخ 
 .ة سجون وسيتحرر من سجن جمدووقد تنقل بني عد 9/8/2016

عاما ( من  19كما أشار أبو عصب إىل أن االحتالل سيفرج عن األسري املقدسي يوسف خالد فالح )
 .قرية كفر عقب بعد تسعة أشهر من االعتقال

وخضع يوسف لالعتقال اإلداري ملدة أربعة أشهر وجرى حتويله إىل احملكمة ووجهت له النيابة الئحة 
 .اهتام

 
 
 
 

 متديد اعتقال منفذ عملية الطعن يف القدس احملتلة
 

عاما(  57مجيل التميمي ) اعتقال الصهيونية، غريب القدس احملتلة، الليلة املاضية، حمكمة الصلح مددت
داخل القطار اخلفيف يف القدس احملتلة ظهر يوم  عملية طعن من سكان القدس احملتلة، املتهم بتنفيذ

 .بريطانية، لعشرة أايم على ذمة التحقيق واملتابعة  اجلمعة الفائت، أدت اىل مقتل

وذكر موقع صحيفة "معاريف" العربية، أنه سيتم عرض التميمي على الطب النفسي لفحص حالته 
 .مرات، ويعاين من اضطرابت نفسية خاصة  وأنه قد حاول مسبقا االنتحار عدة
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بدوره، ادعى موقع القناة العربية الثانية إن التميمي قال خالل التحقيق معه إنه خطط لقتل أي شخص 
 .يقابله أو بقربه جندي لكي يقوم بقتله، ألنه يريد التخلص من حياته

-4-24  اعتقال التميمي ليوم متديد من جانبه، أوضح احملامي حممد حممود أن قاضي احملكمة قرر
 .وحتويله للفحص يف مشفى األمراض العقلية  ،()يوم االثنني 2017

 

 االحتالل يعتقل شابا فلسطينياا بزعم حيازته سكين ا يف القدس
 

 فلسطينياا، بزعم حيازته سكين ا على حاجز السبت، شابا  ت االحتالل ، مساء أمساعتقلت قوا

 .بلقدس احملتلة "شعفاط"

، بشكٍل يومي يف الضفة ومتارس قوات االحتالل، أبشع اجلرائم اإلنسانية حبق الشعب الفلسطيين
 .والقدس احملتلتني

 

 خالل ندوة نظمتها مؤسسة القدس الدولية واهليئة الشعبية لنصرة القدس يف غزة 

 هيئة شؤون األسرى: أسرى القدس يعانون ظروف ا صعبة  
 

سرى الفلسطينية، ألقال عبد الناصر فروانة مدير وحدة الدراسات والتوثيق يف هيئة شؤون ا
نظرا لألوضاع القانونية  املقدسيني يف سجون االحتالل يعانون من ظروف صعبة السيما األسرى إن

 .اخلاصة هبم والتمييز يف التعامل معهم

جاء ذلك خالل ندوة نظمتها مؤسسة القدس الدولية واهليئة الشعبية لنصرة القدس بغزة بعنوان واقع 
 .األسرى املقدسيني ضمن فعاليات التضامن مع االسرى وإحياء ليوم األسري

االحتالل مل تكتفي بعتقال املقدسيني بل حولت منازهلم اىل سجون وجعلت  وأضاف فروانة ان قوات
 .االهايل سجانني على ابنائهم يف حماولة منها لكسر ارادهتم

سلطات  بدوره، استعرض األسري املقدسي احملرر سامر أبو سري مجلة من األساليب القمعية اليت متارسها
ىل خطورة االشرتاطات اجملحفة املتعلقة حبمل أبناء مدينة إاألهايل يف مدينة القدس, منوها   حبق االحتالل

ن يتمتع أدة لتغييب كافة احلقوق اليت جيب متعم القدس البطاقة الزرقاء ملا حتمله هذه الشروط من حماولة
 .هبا الفلسطينيني يف مدينة القدس
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وخلصت الندوة إىل أن الواقع املرير الذي يعيشه مواطنو وأسرى القدس يتوّجب على املعنّيني التحّرك 
بكافّة الّسبل لتحسني أوضاعهم وتثبيت حقوقهم وتعزيز صمودهم يف وجه تعّنت االحتالل وظلمه، 

 .والعمل على حترير أسراهم من سجون االحتالل

 

 تسيري حافالت من الناصرة إىل املسجد األقصى
 

تربّع أحفاد احلاجة الراحلة أم فوزي غزاوي بكفالة حافلتني كصدقة عن روح جدهتم اليت توفيت األسبوع 
أمس من حي بالل  املاضي، وحافلة أخرى تربع بكفالتها أحد احملسنني عن روح والديه، انطلقت ثالثتها

 .لشد الرحال والصالة والعبادة فيه املسجد األقصى يف مدينة الناصرة، إىل

اجة أم فوزي إهنم تربعوا بكفالة حافلتني عن روح جدهتم "صدقة وقال سامل غزاوي، حفيد املرحومة احل
جارية ومن بب الوفاء واحملبة، وهذا أقل الواجب ملن له الفضل علينا، وأتكيدا على عالقتنا الوثيقة 

 ."صلى هللا عليه وسلم  املبارك مسرى نبينا حممد األقصى بملسجد

وكانت انطلقت أمس عشرات احلافالت اىل املسجد األقصى، تقل مئات املصلني من خمتلف بلدات 
 .الداخل الفلسطيين

يشار إىل أن البلدات الفلسطينية يف الداخل تنطلق منها حافالت خالل أايم األسبوع لشد الرحال إىل 
األقصى يف كل األوقات، هبدف تكثيف الوجود اإلسالمي فيه، يف ظل اهلجمة الشرسة اليت  املسجد

 .يتعرض هلا املسجد منذ سنوات من قبل االحتالل
 
 
 
 

 إصابت بالختناق واملطاط مبواجهات يف أبو ديس
 

ام واصابتني مواطنا أصيبوا بالختناق من الغاز الس 14أكدت مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين معاجلته 
 .اندلعت مساء أمس يف بلدة ابوديس جنوب شرق القدس احملتلة مواجهات مطاط خالل

يط حبرم اجلامعة أطلق وقد اقتحمت قوات االحتالل البلدة ودارت مواجهات يف شارع املدارس احمل
 .خالهلا جيش االحتالل قنابل الغاز والرصاص املطاطي على املواطنني
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 اعتقال أربعة شبان خالل مواجهات قرب أبواب املسجد األقصى ووسط توتر شديد
 

بعيد  املستوطنني اعتقلت قوات االحتالل أربعة شبان عقب مشاركتهم يف التصدي الحتفاالت عصابت
 .املبارك املسجد األقصى الفصح العربي قرب أبواب

وقال مراسلنا ان قوات االحتالل وفرت احلماية واحلراسة لعصابت املستوطنني خالل احتفاالهتم 
برحابه  صالة اجلمعة االستفزازية اليت تزامنت مع خروج آالف املصلني من املسجد االقصى عقب انتهاء

 .الطاهرة

وحاول الشبان وقف هذه االحتفاالت، اال أن املستوطنني اعتدوا عليهم أوال بلشتائم والكلمات 
ل لصاحل املستوطنني وتعتقل أربعة شبان واقتيادهم العنصرية، مث بأليدي قبل أن تتدخل قوات االحتال

اىل مركز حتقيق يف البلدة القدمية بلقدس احملتلة وسط أجواء شديدة التوتر تسود املنطقة حىت هذه 
 .اللحظات

 

 مبعدون يؤدون اجلمعة على أبواب املسجد األقصى
 

ى لفرتات صعن املسجد االق سلطات االحتالل الذين أبعدهتم املقدسيني أدى عدد من املواطنني
 .اليوم على مقربة من أبواب املسجد املبارك صالة اجلمعة متفاوتة،

صالة اجلمعة، يف منطقة بب األسباط بعد منع قوات االحتالل هلم من  املسجد األقصى عن املبعدين
 .املسجد األقصى  الصالة يف

قصى قبل وعشية عيد اطنني املقدسيني وحراس املسجد األوكانت قوات االحتالل اعتقلت عشرات املو 
ات تفاوتت بني اخلمسة عشر الفصح العربي، مث أخلت سبيلهم بشرط اإلبعاد عن املسجد األقصى لفرت 

 .يوما والستة شهور، واليت طالت أكثر من أربعني مواطنا مقدسيا  

 اآلالف يؤدون اجلمعة بألقصى وأصوات موسيقى صاخبة ترتفع من بحة الرباق
 

برحاب املسجد  صالة اجلمعة اليوم 48أدى آالف الفلسطينيني من القدس والداخل احملتل عام 
 .إجراءات االحتالل املشددة وحصارها للقدس القدمية وحميطها  االقصى املبارك رغم

يف بحة حائط الرباق )اجلدار الغريب  املستوطنني ىل أن عصابتولفت مراسلنا يف القدس احملتلة ا
يف –تعّمدت خالل خطبة صالة اجلمعة بألقصى وضع موسيقى صاخبة ومزعجة  (األقصى للمسجد

للتشويش على املصلني، يف حني منع حراس املسجد أطفاال -إطار االحتفاالت العنصرية بلفصح العربي
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وعدم منح فرصة لقوات االحتالل  من رمي احلجارة بجتاه بحة حائط الرباق حفاظا على حخرمة املسجد
 .لتدنيس املسجد واالعتداء على املخصلني

ة قصى منذ ساعات صباح اليوم، فيما شهدت أبواب القدس القدميوتدفق آالف املصلني على األ
جراءات االحتالل، واليت مشلت نشر دورايت عسكرية وشرطية يف إاكتظاظا وازدحامات شديدة بسبب 

، وعلى أبواب بلدهتا القدمية واألقصى املبارك، واحتجزت بطاقات املئات من شوارع وطرقات املدينة
 .الشبان خالل دخوهلم للصالة يف األقصى املبارك

له مكانة عظيمة  املسجد األقصى من جانبه، قال خطيب اجلمعة بألقصى الدكتور إمساعيل نواهضة، ان
 ."مسجد إسالمي مبارك وما حوله، ليس لغري املسلمني أي عالقة أو حق فيه  يف اإلسالم، وهو

"يتوجب على شعبنا املرابطة والصالة يف املسجد األقصى، وشّد الرحال إليه مع احملافظة على وأضاف: 
حرمته ومكانته"، ودعا العرب واملسلمني كافة أن يتحملوا مسؤولياهتم من أجل احلفاظ عليه وفّك أسره، 

نكار من خالل والعمل على حتريره وختليصه من احملتلني، وأال يكتفوا إبصدار بيانت الشجب واالست
 .املؤمترات والندوات اليت تعقد هنا وهناك

ولفت الدكتور نواهضة إىل استمرار االحتالل يف انتهاكاته واقتحاماته واستفزازته اليومية للمسجد 
املبارك، واليت من شأهنا تعكري صفو احلياة، إضافة إىل ممارساته املستمرة حبق املدينة املقدسة عرب حماولة 

ا اجلغرايف واحلضاري والديين وهدم املساجد فيها وحبق أهلها املتمثل هبدم بيوهتم والتضييق تغيري طابعه
عليهم من كل اجلوانب هبدف إبعادهم عنها خاصة محلة الشهادات العلمية واجلامعات احمللية، وذلك 

 .بعدم االعرتاف هبا

ة، وبسياسة مصادرة األراضي وندد خطيب األقصى بملمارسات اليومية حبق املدن والقرى الفلسطيني
وإقامة املستوطنات عليها وهدم البيوت واملؤسسات وقلع األشجار، واعتقال العشرات بشكل يومي 
والزّج هبم يف السجون واملعتقالت، يف ظل ظروف سيئة تتعارض مع حقوق اإلنسان؛ أبرزها اإلمهال 

إىل تنظيم إضراب مجاعي عن الطعام من الصحي والعزل االنفرادي وحرماهنم من حقوق كثرية، ما دفعهم 
 .أجل نيل حقوقهم وحرايهتم، وذلك يف السابع عشر من الشهر اجلاري

وطالب خطيب األقصى املؤسسات احلقوقية والدولية بلوقوف إىل جانبهم ومناصرهتم يف مطالبهم 
طبيعية اليت هي حق العادلة والعمل على إطالق سراحهم وعودهتم إىل أسرهم وبيوهتم ملمارسة حياهتم ال

 .هلم
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 هيئات القدس اإلسالمية تصدر بيان  مشرتكا  وعاجال  حول استباحة املسجد األقصى
 

أصدرت هيئات القدس اإلسالمية، اخلميس، بيان مشرتكا  وعاجال  حول ما جيري فيه من استهداٍف 
اليت استباحته بقتحامات واسعة تزامنا مع محلة  املستوطنني مربمج من قبل قوات االحتالل وسوائب

 .املختلفة  استهداف رّواده من املصلني ومرافقه

الفلسطينية، ودائرة األوقاف اإلسالمية، وجاء يف البيان املوقع من اهليئة اإلسالمية العليا، ودار االفتاء 
وجملس األوقاف والشؤون اإلسالمية يف القدس احملتلة، انه "وبعد الدعوات التحريضية اليت أطلقتها 

املبارك الستباحته تقوم الشرطة "اإلسرائيلية"  املسجد األقصىاجلماعات املتطرفة املختلفة القتحام
والسماح للمتطرفني بقتحامه والتغاضي عن أدائهم   بستباحة املسجد األقصى املبارك /احلرم الشريف،

قوة االحتالل وقوة السالح، ويف صلوات تلمودية واستفزازاهتم الواضحة بفرض سياسة األمر الواقع ب
نفس الوقت شنت محلة اعتقاالت للمصلني وابعادهم عن املسجد االقصى املبارك/احلرم الشريف 

لفرتات متفاوتة، وفرضت حصارا على القدس والبلدة القدمية، وشددت احلصار على أبواب املسجد 
القدس من قبل املتطرفني وحولتها إىل ثكنة عسكرية مما  اقتحام االقصى املبارك/احلرم الشريف وسهلت

 . "اإلسالمية فيها  أعاق احلياة العربية

موية وأضاف البيان: "كما قامت وخبطوة غري مسبوقة منذ حوايل اخلمسني عاما بستباحة القصور األ
وحتويلها إىل ما يسمى مطاهر اهليكل املزعوم، وحاولت مترير بعض الطقوس التلمودية من ذبح قرابني 

إىل ساحة الرباق وهي ما  اليهود وغريه، كما أهنا سامهت وبشكل واضح بتسهيل دخول اآلالف من
القدس العربية واملقدسات اإلسالمية واملسيحية   زالت حىت اليوم تسري وفق برنمج هتويدي خلطف

 . وحتويلها إىل قدس ومقدسات يهودية

جراءات التعسفية واهلمجية والشرطية حبجة األعياد ال ميكن لنا أن نقبل مبثل هذه اإلوجاء يف البيان انه "
جراءات واحملاوالت اهلادفة إىل تغيري الواقع التارخيي القائم يف إننا نرفض ونستنكر كل اإلهودية، و الي

 ."قصى املبارك/ احلرم الشريفاملسجد األ

ولفتت هيئات القدس، يف بياهنا، اىل أن "مناشدهتا اليوم هي صرخة من األمل واملعانة واحلصار املفروض 
آن االوان للعامل العريب واالسالمي أن ال تكون هذه كصرخة يف  على املدينة واملسجد االقصى، وبلتايل

 ."واٍد كي ال تضيع القدس واالقصى

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


 

 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 

 

24 

واختتمت اهليئات االسالمية املقدسية بياهنا بلقول: "إننا رغم هذا احلصار وهذه االجراءات فإن دائرة 
رسة وإهنا تعاهد هللا أن األوقاف العامة بلقدس بكافة موظفيها تقف سدا منيعا امام هذه اهلجمة الش

 ."تبقى وفّية للقدس وأقصاها
 

 اعتقال شاب على حاجٍز عسكري بزعم نيته تنفيذ عملية يف القدس
 

اعتقلت قوات االحتالل، قبل قليل، شاب فلسطينيا يف احلاجز العسكري القريب من مدخل خميم قلنداي 
 .مشال القدس احملتلة، وأخضعته للتحقيق الفوري

نطقة بسم االحتالل أن الشاب الفلسطيين اعرتف أبنه كان متوجها اىل مدينة القدس هبدف وزعمت 
 .تنفيذ عملية ضد االحتالل واملستوطنني يف املدينة

 

 مستوطنون يتظاهرون وسط القدس ويطالبون بفرض "السيادة اليهودية" على األقصى
 

من أبواب القدس القدمية( حبراسة ) اخلليل ، اليوم اخلميس، يف منطقة بباملستوطنني تظاهر عشرات
 .االحتالل  معززة من قوات

املسجد  وأبرزها مخطالبة حكومتهم بفرض السيادة اليهودية على عنصرية وردد املتظاهرون هتافات
 .األردن شراف عليه منوسحب صالحيات اإل األقصى

 
 
 
 
 

 مستوطنون خيّطون شعارات عنصرية على جدران منازل يف القدس
 

معادية للعرب على جدار يف متنزه عام قرب قرية بيت صفافا غريب  عنصرية يهود شعارات متطرفون خط
 .القدس احملتلة

بني األحياء وعخثر على الكتابت أمس األربعاء، لدى جتوال بعض السكان يف متنزه "السكة" الفاصل 
 .اليهودية يف غريب القدس وبني بلدة بيت صفافا املقدسية
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وخطت على اجلدار مجل عنصرية بللغة العربية مثل "العرب اىل بيوتكم"، "لقد صدق كهان"، "نريد 
 ."االنتقام"، و"لن مير بلصمت

 .لشعارات العنصريةوهرعت اىل املكان طواقم من بلدية االحتالل يف القدس، وسارعت اىل إزالة هذه ا

يخذكر أهنا ليست املرة األوىل اليت خيط  فيها متطرفون كتابت عنصرية ضد العرب يف مدينة القدس عامة، 
ويف منطقة بيت صفافا خاصة، واليت تواجه مشاريع عدة من التضييق واحلصار وسلب جزء كبري من 

 .أراضيها من قبل أذرع االحتالل
 

طر هبدم مسجد يف   بلدة سلوان جنوب األقصىاالحتالل خيخ
 

ا بهلدم يف حي "دير  أخطرت بلدية االحتالل اإلسرائيلي يف مدينة القدس احملتلة، اليوم اخلميس، مسجد 
املبارك من اجلهة اجلنوبية، بزعم البناء دون  األقصى املالصقة للمسجد "سلوان" السنة" ببلدة

 .الرتخيص

وقال الناطق اإلعالمي بسم "جلنة الدفاع عن سلوان"، فخري أبو دايب، إن طواقم بلدية االحتالل 
مسجد "عبد هللا السناوي" يف حي دير السنة، "يف إطار حماربة االحتالل ألي مظاهر أخطرت هبدم 

 ."عربية وإسالمية تدلل على معامل هوية القدس

، 1967وأفاد أبو دايب أبن بلدية االحتالل تقوم بستهداف املساجد؛ "حىت تلك اليت بينت قبل عام 
 ."م على هدمهااملساجد اليت بنيت الحق ا وتخقد وال تقوم برتخيص 

وبنّي الناشط املقدسي أن مسجد "عبد هللا السناوي" املخخطر بهلدم قد بخين قبل عدة أعوام على أرض 
 ."آالف من سكان حي "دير السنة" الذي يفتقر لوجود مسجد 4وقفية وبتربعات من األهايل، وخيدم 

مساجد أخرى يف بلدة "سلوان"، مشري ا إىل أن بلدية االحتالل   5حبق  هدم ولفت النظر إىل وجود أوامر
 .عدة أوامر هدم حبق مسجد "السناوي"؛ آخرها قبل عدة أايم  كانت قد أصدرت

تخقدم على هدم املساجد واملنازل املقدسية "ضمن خمطط حملو اهلوية العرية  سلطات االحتالل ورأى أن
اعي واالقتصادي والروحي أيض ا، للقدس، إلشعار املواطن بفقدان األمن النفسي واالجتم  واإلسالمية

 ."ودفعه للهجرة والرحيل

وشدد على أن استهداف دور العبادة "خمالف للقانون الدويل اإلنساين، لكن االحتالل اإلسرائيلي يهدم 
دون أن جيد من حياسبه أو يعاقبه، وهذا يشجعه على ارتكاب مزيد من االنتهاكات حبق الفلسطينيني يف 

 ."لكاهتم وأماكن عبادهتم، يف إطار سياسة التهجريالقدس احملتلة وممت
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وذكر أن سلطات االحتالل وبلديتها يف مدينة القدس، ترفض التعامل مع املساجد كأماكن للعبادة، 
 ."كممتلكات خاصة ليتسىن هلا هدمها "وإمنا تتعامل معها 

يق على الفلسطينيني وأكد فخري أبو دايب أن هدم سلطات االحتالل للمساجد ودور العبادة والتضي
افظ على حرية العبادة" املسجد األقصى ومنعهم من دخول  ."مناٍف الدعاءات تل أبيب أبهنا حتخ

ذكر أن الـ "كنيست" اإلسرائيلي )برملان االحتالل(، كان قد صادق بـ "القراءة التمهيدية" ومن اجلدير بل
آذار/ مارس املاضي، والذي حيظر استخدام مكربات الصوت لرفع  8على قانون لـ "منع اآلذان"؛ يف 

 .أذان الفجر يف األراضي الفلسطينية احملتلة

الصوت، حبجة أن ذلك "يزعج املواطنني اإلسرائيليني، ويطالب املشروع، مبنع اآلذان عرب مكربات 
ويسبب أذى بيئي"، كما مينح املشروع الشرطة اإلسرائيلية احلق يف استدعاء مؤذنني للتحقيق معهم، 

 .وبدء إجراءات جنائية حبقهم، ومن مث فرض غرامات مالية عليهم

 

 

 -انتهى-
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