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 2017 ،حزيران  4األحد   3السبت   2الجمعة   التاريخ:

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 علوملسطينية للتربية والثقافة والالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 انتهاك إسرائيلي لدور العبادة خالل أيار  100دعيس: أكثر من إ

 .الماضي

 انضمام الجهاز المركزي لإلحصاء للجنة برنامج حماية التعليم في 

 .القدس

  وزيرا التربية وشؤون القدس يتفقدان قاعات اإلنجاز في المدينة

 .المقدسة

 دعيس يطلع وزير األديان الصيني على انتهاكات االحتالل بحق إ

 .المقدسات

 في الجمعة األولى من رمضان باألقصى ل   ص  ون م  ربع ملي. 

 ترامب لن ينقل السفارة األميركية إلى القدس في الوقت الراهن. 

 " شؤون القدس" تحذر من مخاطر مخطط تهويد المنهاج الفلسطيني

 .بالقدس واستهداف الطالب المقدسي

 " في القدس وتدعو الخارجية" تدين مضايقات االحتالل للمسحراتي

 .بقاء صوته عاليا  إل

 مستوطن ا اقتحموا األقصى الشهر الماضي 3054شهيدان و. 

   االحتالل يعتقل مواطنا مقدسيا. 
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  وحدة استيطانية جديدة 2600توقعات بمصادقة االحتالل على بناء. 

 "ى القدس الدولية": االحتفاالت باستكمال احتالل القدس طريقة أخر

 .لفرض الحقائق

  ي اقتحامات المستوطنين المتواصلة لألقصى، خاصة فاألوقاف تستنكر

 .الشهر الفضيل

 االحتالل يوزع تهما على مقدسيين الستمرار إبعادهم عن األقصى. 

 قوات االحتالل تهاجم بسطات الباعة وسط القدس. 

 إصابات بعد قمع االحتالل أمسية رمضانية في القدس القديمة. 

 ة في المسجد األقصىاآلالف يتدفقون على القدس القديمة للصال. 

 بؤر االستيطان في القدس. 

 اعتقال فتاة على حاجز قلنديا بحجة التخطيط لتنفيذ عملية. 

 

 

 

 

 

 انتهاك إسرائيلي لدور العبادة خالل أيار الماضي 100دعيس: أكثر من إ
  

يس، إن دعإقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف قال وزير األو -وفا 2017-6-4رام هللا 

لمقدسات اعتداء على ا 100االحتالل اإلسرائيلي نفذ خالل شهر أيار الماضي أكثر من 

 ودور العبادة.

دعيس، في تقرير أصدرته وزارته بهذا الخصوص اليوم األحد، إن ذلك جاء إوأضاف 

"في ظل أعيادهم المتتالية وازدياد عدد المقتحمين للمسجد األقصى واالحتفاالت 
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لمدينة لثكنة عسكرية حرمت المقدسيين من الحرية في التنقل الصاخبة والتي حولت ا

والصالة، وامن االحتالل الراحة التامة لقطعان المستوطنين في التحرك بسهولة 

 .وممارسة اقتحاماتهم للمسجد األقصى وبأعداد متزايدة وبحراسة مشددة"

، حيث وأكد أن االحتالل "في خطوة ممنهجة ومعدة تستهدف حراس المسجد األقصى

أصابت أربعة من حراس المسجد األقصى بجروح ورضوض مختلفة بعد االعتداء 

لسبل عليهم أثناء قيامهم بعملهم في ساحات المسجد واعتقلت ثالثة منهم، وبشتى ا

 .تضيق عليهم وتوجه التهم لهم جزافا"

ن "حكومة نتنياهو في خطوة تصعيدية هذا الشهر عقدت جلستها إوقال ادعيس 

كومة حة عند حائط البراق بمناسبة ما يسمى بـ "يوم القدس". ويأتي قرار األسبوعي

ألبد يان لاالحتالل بعد تصريح رئيسها نتنياهو بأن حائط البراق والمسجد األقصى سيبق

ة تحت السيادة اإلسرائيلية، وفي سياق متصل العمل جار تحت األرض وبأقصى سرع

 ، كلهرقة الحجارة اإلسالمية واألتربةسواء من خالل شبكات األنفاق الضخمة، أو س

رض، يهدف للتهويد واإلحالل وفرض الرواية التلمودية اإلسرائيلية فوف وتحت األ

س وخالل أيار صادقت على بناء )قطار معلق( يربط الشطر الغربي من مدينة القد

 بالبلدة القديمة في الشطر الشرقي من المدينة المحتلة".

عون تة على األرض تشير إلى أن االحتالل ومستوطنيه يسوتابع ان "الحقائق الثاب

 ابطينبشكل حثيث لتفريغ المسجد األقصى من أهله في ظل الهجمات واالعتقاالت للمر

والمرابطات"، مجددا دعوته "لشد الرحال ودوام المرابطة في المسجد األقصى 

قتا، وال و 61فيه  واإلبراهيمي والذي يعاني مثل األقصى حيث منع االحتالل رفع األذان

 لمسجدليزال العنوان في خليل الرحمن مزيدا من التفتيش والحواجز والحصار الخانق 

 اإلبراهيمي".

 

 

 انضمام الجهاز المركزي لإلحصاء للجنة برنامج حماية التعليم في القدس 
 

 الوزير صيدم يبحث مع رئيسة الوكالة األمريكية للتنمية عدة قضايا مشتركة -

 الممن قبل الحروب لمناسبة مرور عام على فوزها بلقب أفضل معلم في العوي كرم 

 

رئيس أعلن وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، و -وفا 2017-6-3رام هللا 

ة حصاء للجنة برنامج حمايلإلحصاء عال عوض، انضمام جهاز اإلالجهاز المركزي 

 التعليم في القدس.
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ايا اليوم السبت، في مقر الوزارة، لبحث عديد القضجاء ذلك خالل لقاء جمعهما، 

عداد ا للتالتعاونية المشترك التي من أهمها تنفيذ مسابقة وأنشطة في المدارس، تحضير

 العام الذي سينفذ نهاية العام الجاري.

داده استع وجدد صيدم اعتزازه بالجهود التي يقوم بها الجهاز المركزي لإلحصاء، مبديا

 المقومات التي تحوزها الوزارة لصالح إنجاح التعداد العام.لتسخير كافة 

 من جانبها، عرضت عوض مجاالت مقترحة للتعاون وتحضيرات الجهاز واستعداداته

ن أؤكدة للتعداد، واستعرضت بعض المحاور ذات العالقة بتوفير البيانات التربوية، م

لقرار انع ابيانات المهمة لصقطاع التعليم يشكل بإحصائياته موردا خصبا للمعلومات وال

 وللمواطن على حد سواء.

وفي هذا السياق، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة متخصصة من الوزارة وجهاز 

 مقبل.سي الاإلحصاء، إلنهاء الترتيبات الخاصة بإطالق المسابقة مع بداية العام المدر

ام ور، ومدير عحضر اللقاء: مدير عام النشاطات الطالبية في الوزارة صادق الخض

: التخطيط مأمون جبر، ومدير عام وحدة القدس ديما السمان، ومن جهاز اإلحصاء

ير ، ومدمدير عام العالقات العامة لؤي شحادة، ومدير التجارة الخارجية حسام خليفة

 الحسابات التابعة آمنة النتشة.

وفي سياق آخر، بحث صيدم مع رئيسة بعثة الوكالة األمريكية للتنمية 

تهم  في فلسطين مونيكا أولسن، العديد من القضايا المشتركة التي USAID لدوليةا

 التعليم.

ع موشدد صيدم على الحرص الكبير الذي توليه الوزارة في سبيل تعزيز الشراكات 

ته مختلف المؤسسات الدولية؛ بغية مواصلة تطوير التعليم وتحسين جودته ومخرجا

الل بجهود الوكالة األمريكية ومساهماتها من خوفق خطط ومنهجيات واضحة، مشيدا 

مدارس اء التنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الخدماتية والتنموية خاصة في مجال بن

 ليمي.وتأهيلها، وتدريب الكوادر التربوية، وبناء قدرات العاملين في السلك التع

امة الع دة الثانويةووضع الوزير، أولسن، في صورة المستجدات التربوية، ال سيما وال

الجديدة "اإلنجاز" اليوم، وافتتاح مدارس اإلصرار في عدد من المستشفيات، 

رورة ضومواصلة تسجيل اإلنجازات في الساحات اإلقليمية والعالمية وغيرها، مؤكدا 

 .نشودةتوسيع آفاق التعاون مع الوكالة األمريكية من أجل ضمان تحقيق الغايات الم

مي لتعليولسن أن الوكالة األمريكية ستواصل تقديم الدعم للقطاع امن جهتها، أكدت أ

ن برة عالفلسطيني؛ بوصفه من أهم الركائز التي تستند عليها التنمية الحقيقية، مع

 لمجاالتمن ا اعتزازها بالشراكة والتعاون البناء مع وزارة التربية وقيادتها في العديد

 عليم.والقطاعات الحيوية المرتبطة بتطوير الت
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 وزيرا التربية وشؤون القدس يتفقدان قاعات اإلنجاز في المدينة المقدسة
 

ر تفقد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، ووزي -وفا 2017-6-3القدس 

 انويةشؤون القدس ومحافظها عدنان الحسيني، صباح اليوم السبت، قاعات امتحان الث

ركز يارة ماإلبراهيمية، ومدرسة الفرير، باإلضافة إلى زالعامة "اإلنجاز" في الكلية 

 االمتحان في مدرسة الشابات المسلمات في القدس.

يم وشارك في هذه الجولة مدير عام وحدة القدس ديما السمان، ومدير تربية وتعل

 القدس سمير جبريل، وعدد من ممثلي األسرة التربوية.

رة الوزا قلب المدينة المقدسة يترجم مساعيوأكد صيدم أن تفقده لقاعات اإلنجاز ومن 

ي واهتمامها الفاعل واألصيل لدعم ومساندة القطاع التعليمي في الوطن خاصة ف

كرة القدس، مشددا على أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، وتعزيز ف

 الصمود واالنتماء للقضايا اإلنسانية وعلى رأسها التعليم.

اته المتواصلة ومخطط ه تتزامن مع سياسات االحتالل العنصريةوبين صيدم أن جولت

ادرها ة وكوالرامية إلى أسرلة التعليم وتهويده في المدينة المقدسة، موضحا أن الوزار

 كافة ستعمل جاهدة من أجل إفشال كل محاوالت االحتالل ومخططاته البشعة.

الح و السكدا أن التعليم هوتمنى صيدم لكافة الطلبة المقدسيين التوفيق والنجاح، مؤ

ول مه األالوحيد لمواجهة ممارسات االحتالل والجهل، مطمئنا على سير االمتحان في يو

 والذي لم يسجل أي إشكاالت.

 دعيس يطلع وزير األديان الصيني على انتهاكات االحتالل بحق المقدساتإ
  

عيس، دإقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف أطلع وزير األو -وفا 2017-6-3رام هللا 

أرضه ووزير األديان الصيني وانغ تسوان، على االنتهاكات اإلسرائيلية بحق شعبنا 

 سالمية والمسيحية، خاصة في مدينة القدس.ومقدساته اإل

 هللاوزير األديان الصيني في مقر الوزارة في رام  واستعرض ادعيس لدى استقباله

ن مسلميرسات اإلسرائيلية العنصرية والمتمثلة بمنع المصلين الاليوم السبت، المما

لى عوالمسيحيين من الوصول إلى أماكن عباداتهم، األمر الذي يشكل تعديا صارخا 

 الحقوق.

ن حضر موأوضح ادعيس الدور الهام للوزارة في بناء المجتمع الفلسطيني القوي والمت

 . والوسطية واالعتدالخالل الخطاب الديني الذي يقوم على التسامح 

ه و عرقأوقال إن الشعب الفلسطيني يحترم كرامة اإلنسان وحقوقه مهما كانت ديانته، 

 أو جنسه، وإنه يعمل على تحقيق اهدافه المشروعة بالطرق السلمية.

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 

 

6 

 وثمن ادعيس دور الصين التاريخي الداعم والمتواصل للشعب الفلسطيني في شتى

 . دلةالعا ة واالنسانية ووقوفها مع حقوق شعبنا وقضاياهالنواحي السياسية واالقتصادي

 لبعيداوشدد على ضرورة تواصل واستمرار تبادل اآلراء حول الحوار الديني المعتدل 

 .عن التطرف والهادف الى نشر السالم والعدل والمحبة

نية الدي بدوره، أشاد الوزير تسوان باإلنجازات التي تحققها وزارة األوقاف والشؤون

لى إاعيا دمن خالل عملها الدؤوب ونشر التعليم الديني ومساعدة الفقراء والمحتاجين، 

 . عقد المزيد من هذه اللقاءات التي تسهم في التعرف على اآلراء واألفكار

 يا  إلى، داعوأكد أهمية هذه الزيارة في تمتين العالقة بين الشعبين الصيني والفلسطيني

 . لتطرفاإلى وضع الخطط لنشر الوعي الديني البعيد عن  المزيد من الزيارات الهادفة

 

 

 

 

 

 ربع مليون مصل في الجمعة األولى من رمضان باألقصى
 

ر أدى عشرات آالف المواطنين صالة الجمعة األولى من شه -وفا 2017-6-2القدس 

 رمضان الكريم في رحاب المسجد األقصى المبارك.

 مليون مواطن أدوا الصالة في المسجد وقالت مديرية أوقاف القدس إن نحو ربع

ي رائيلاألقصى المبارك، رغم اإلجراءات المشددة التي فرضتها سلطات االحتالل اإلس

 داخل المدينة المقدسة وخارجها.

راضي وتوجه آالف المواطنين من كافة محافظات الضفة الغربية ومن قطاع غزة ومن أ

لجمعة الى المسجد األقصى الداء صالة ، منذ ساعات الفجر األولى للوصول إ48العام 

 االولى من رمضان في رحابه .

قصى د األفي السياق، قالت جمعية الهالل األحمر إن طواقمها العاملة في باحات المسج

في  إصابة مختلفة، وأجرت الفحوصات األولية في عيادتين مركزيتين 89تعاملت مع 

 . باب األسباط وقبة الصخرة المشرفة

، وذلك حاالت إلى مستشفى المقاصد في جبل الطور لتلقي العالج 5ها نقلت وأضافت أن

 نتيجة االزدحام والتدافع وضربات الشمس.

 

 ترامب لن ينقل السفارة األميركية إلى القدس في الوقت الراهن
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ن الرئيس دونالد أمسؤول أميركي اليوم الخميس أعلن  -وفا 2017-6-1واشنطن 

اهن، السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس في الوقت الرترامب قرر عدم نقل 

 متجنبا بشكل موقت الوفاء بوعد بارز قطعه خالل حملته االنتخابية.

وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، حسبما نقلت وكالة فرانس برس، ان 

هذا  ترامب وقع وثيقة تبقي السفارة في تل أبيب لكنه شدد في الوقت نفسه على أن

ن ليس إواألمر هو مجرد تأخير وليس تراجعا عن القرار. وقال "انها مجرد مسألة متى 

 كان" سيفعل ذلك، مضيفا إن الرئيس "ال يعتقد ان التوقيت مناسب اآلن".

 

شؤون القدس" تحذر من مخاطر مخطط تهويد المنهاج الفلسطيني بالقدس "

 واستهداف الطالب المقدسي
  

، حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية -وفا 2017-6-1القدس 

ينة الشرسة على التعليم والمنهاج الفلسطيني في مد التهويدية من مخاطر الهجمة

لدمج مدارس  سرائيلي إلقرار خطةاإل خطورة سعي سلطات االحتالل ومن القدس،

داف ومركز باسته بشكل حثيث  والمضي سرائيلي،شرقي القدس للعمل وفق المنهاج اإل

   التعليم الفلسطيني في مدينة القدس وطمس الثقافة العربية فيها.

 بعين الخطورة إننا ننظر في بيان صحفي أصدرته اليوم الخميس، الدائرة وقالت

لمخططات حكومة االحتالل اإلسرائيلي ومحاوالتها المستمرة لدمج المدارس 

ا تم مإذا  وفق المنهاج اإلسرائيلي والذي الفلسطينية في شرقي المدينة المقدسة للعمل

 لية،اإلسرائي إقراره من قبل ما تسمى وزارة القدس االسرائيلية، ووزارة المعارف

هاج ال تدرس المن مترافقا  مع القرار بوقف الدعم المالي للمدارس الخاصة التي

   سرائيلي، فإنه سيخلق حالة ال يمكن توقع ردود األفعال عليها.اإل

مج لد مرةسرائيلي التهويدية المستكافة مشاريع ومخططات االحتالل اإلالدائرة  ورفضت

ي س التالطالب المقدسيين في المدارس المختلطة، وإجبارهم على االلتحاق في المدار

يمية التعلوت علم المنهاج اإلسرائيلي، إضافة إلى تصعيد االنتهاكات والحرب الثقافية 

  الموجهة بحق المقدسيين.

 ودعت دائرة شؤون القدس كافة منظمات حقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع الدولي

ها هاكاتبالضغط على حكومة االحتالل اإلسرائيلي للكف عن انتهاكاتها المستمرة وانت

ج، ممنهال بحق التعليم في مدينة القدس، وإنقاذ العملية التعليمية من خطر التهويد

  عليم.ي التفبتطبيق القانون الدولي الذي كفل الحق  وإلزام حكومة االحتالل االسرائيلي
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 بقاء صوته عاليا  في القدس وتدعو إلالخارجية" تدين مضايقات االحتالل للمسحراتي "
  

ميس، قيام صدرته اليوم الخأأدانت وزارة الخارجية، في بيان  -وفا 2017-6-1رام هللا 

مة من مسحراتية يعملون في البلدة القديشرطة االحتالل اإلسرائيلي باعتقال أربع 

شلة القدس المحتلة، واحتجازهم حتى ساعات الصباح حيث اخلت سبيلهم من مركز الق

 وسط سيال  من التهديد والوعيد في حال عادوا لممارسة عملهم.

لقدس وقالت إن ذلك يأتي في إطار محاوالت سلطات االحتالل "الهادفة لطمس هوية ا

 البلدة القديمة بشكل  خاص".المحتلة عامة  و

نازل ى الموتابعت: تبدأ الحكاية في كل مرة عندما يقوم مستوطنون باإلستيالء على إحد

أن بدعاء الفلسطينية بطرق ملتوية ومتعددة من خالل تزوير األوراق الثبوتية، أو اإل

 ، أو من خالل شراءه من أحد أصحاب48ملكية المنزل تعود ليهودي ما قبل عام 

ات نفوس المريضة، وعادة  ما يستولي المستوطنون على هذا المنزل بدعم من قوال

في  االحتالل وشرطته، ومن ثم يبدأون بفرض أنفسهم على الحي ليصبحوا المتحكمين

نمط كل تفاصيله، علما  بأن الحي هو عربي فلسطيني بإمتياز في ثقافته وهويته و

لذين مضان المبارك قدم المستوطنون االسلوك الجماعي في داخله. ومع بداية شهر ر

طة استولوا على منزل في حي باب حطة في البلدة القديمة في القدس شكوى إلى شر

ة االحتالل عبروا فيها عن انزعاجهم من المسحراتي، وعليه تحركت الشرطة بسرع

ي، ي الحواعتقلت المسحراتية، تنفيذا  لرغبة المستوطنين الذين اصبحوا المتنفذين ف

م قافتهلذين يعملون على إعادة صياغة الحياة برمتها داخل الحي وفقا  لهواهم وثوا

 .وهويتهم

وقالت "الخارجية": تجربتنا في هذا الصدد تقول أن المستوطنين ولشعورهم  

)بالوحدة( في محيط عربي داخل المنزل الذي استولوا عليه، يبدأون بالتآمر مع 

ى منازل أخرى، لتتزايد أعدادهم داخل الحي، الجمعيات اإلستيطانية لإلستيالء عل

وعندها تقوم بلدية االحتالل وشرطته بوضع حراسة أمنية خاصة عليهم، تبدأ بدورها 

باستفزاز المواطنين الفلسطينيين في الحي، فتتكاثر شكاوى المستوطنين وتتكرر حتى 

نغص على تقوم شرطة االحتالل بمضاعفة عدد قواتها المتواجدة داخل الحي، بما ي

مواطني الحي األصليين حياتهم ويصعبها، وفي األغلب تقوم قوات االحتالل بافتعال 

جملة من االحتكاكات مع المواطنين الفلسطينيين لتدخل الحي بأكمله في دوامة 
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االعتقاالت واإلعدامات الميدانية واإلغالقات وهدم المنازل واإلبعادات وإغالق الطرق 

رابية، ليصبح الحي بأكمله في طور اإلستهداف من قبل قوات بالحواجز العسكرية والت

االحتالل والمستوطنين على طريق طرد المواطنين الفلسطينيين من منازلهم واالستيالء 

على الحي بكامله. هذا التوصيف ليس من باب الخيال، وإنما هو واقع تم تكراره في 

 .يمة في كل من القدس والخليلأكثر من مرة وفي أكثر من مكان، خاصة في البلدة القد

كيف  وتساءلت وزارة الخارجية: كوننا على إطالع بمثل هذه المؤامرة وبشكل مسبق،

 نا أويمكننا مواجهتها والتغلب عليها ضمن الحد األدنى من اإلمكانيات؟ وهل تعلم

مي إلسالاستفدنا من تجاربنا السابقة أم ال؟. أما السؤال الموجه للعالم العربي وا

لون م فاعلمجتمع الدولي باإلضافة إلى المؤسسات األممية والمتخصصة فهو: ماذا أنتول

حيال تكرار مثل هذه الممارسات االستعمارية التي تستهدف طرد المواطنين 

 الفلسطينيين من منازلهم وإحالل مستوطنين مكانهم عبر عمليات تزوير وتهديد

عض ي؟ هل يتجرأ وزراء خارجية بوبلطجة وعنف، وبشكل  يتناقض مع القانون الدول

هذه  الدول أو الناطقين بلسان األمين العام لألمم المتحدة أن يتحدث ليدين مثل

انب اإلجراءات غير القانونية؟ أم أن انتقاداتهم وإداناتهم فقط محصورة في الج

 الفلسطيني؟ كيف يصمت المجتمع الدولي على وضع  يصبح فيه المستوطن هو الذي

 .وهوية البلدة القديمة في القدس، خاصة خالل شهر رمضان المبارك؟يحدد طابع 

ا ردفت: بخصوص المسحراتية الصامدين في القدس الذين هم جزء أصيل من هويتهأو

ار إلستمراصرارهم إعالنهم عن إإننا نشد على أياديهم خاصة  بعد وثقافتها وعروبتها، ف

 .حتالل وأجهزته المختلفةبهذا العمل اإلنساني التطوعي، رغم تهديدات اال

 

 مستوطن ا اقتحموا األقصى الشهر الماضي 3054شهيدان و

أفاد تقرير لمركز معلومات وادي حلوة بأن شهر أيار الماضي شهد تصعيد ا غير 

المبارك، فيما واصلت قوات  األقصى جدللمس المستوطنين اقتحامات مسبوق في

  االحتالل عمليات االعتقاالت وهدم المنشآت في القدس المحتلة، بحجة البناء دون

 .ترخيص

والمستوطنين في  سلطات االحتالل انتهاكات ورصد المركز في تقريره الشهري السبت،

ا إلى استشهاد الفتاة فاطمة عفيف عبد الرحمن حجيجي ) ا( من  ١٦القدس، مشير  عام 

باب العمود وسط القدس المحتلة بعد إطالق ، في منطقة رام هللا قراوة بني زيد، قضاء

 .عملية طعن النار باتجاهها، بحجة محاولتها تنفيذ

ليم مد عبد هللا سوأوضح أنه في الثالث عشر من مايو ارتقى المواطن األردني مح

ا( في طريق باب السلسلة بالقدس القديمة عقب تنفيذه عملية 57الكسجي ) طعن  عام 

 .فيها جندي ا "إسرائيلي ا" في المنطقة
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مصباح أبو  المقدسيين ولفت إلى أن سلطات االحتالل تواصل احتجاز جثماني الشهيدين

يناير  -منذ كانون الثانيالماضي، وفادي القنبر   أكتوبر -منذ تشرين أول صبيح

 .الماضي

وأضاف أن "جماعات الهيكل المزعوم" بدعم من حكومة االحتالل وبحماية القوات 

خالل الشهر الماضي، خاصة خالل  المسجد األقصى الخاصة صعدت من انتهاكها لحرمة

  االحتفاالت الخاصة التي أقيمت في الذكرى الخمسين الحتالل الشق الشرقي من

 ."القدس، وأيام االحتفال بما يسمى "عيد االستقالل" وعيد "نزول التوراة

اقتحموا األقصى  "اليهود من "الطلبة 405ا من بينهم مستوطن   3054وبين التقرير أن 

، في 2017-5-24حامات كانت بتاريخ الشهر الماضي، وأكثر األيام التي شهدت اقت

 .مستوطن ا 968ذكرى احتالل للمدينة، حيث اقتحمه 

 

 االحتالل يعتقل مواطنا مقدسيا  

اعتقل جيش االحتالل، اليوم السبت، الشاب رامز الشاويش من منزله في بلدة 

 ."العيزرية" جنوب شرق القدس المحتلة

 .قدسةالتوقيف والتحقيق في المدينة الملى أحد مراكز إوتم تحويل الشاب الشاويش 

 

 وحدة استيطانية جديدة 2600توقعات بمصادقة االحتالل على بناء 
 

آلالف ناء اكشفت القناة العبرية الثانية، الجمعة، النقاب عن توقعات بالمصادقة على ب

 .دمالقا من الوحدات االستيطانية بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، األسبوع

لس التخطيط األعلى" التابع لـ وحسب القناة؛ فمن المقرر أن يعقد ما يسمى "مج

دارة المدنية، وهي ذراع الجيش "اإلسرائيلي" في األراضي الفلسطينية المحتلة عام اإل

، اجتماعا األسبوع المقبل من أجل دفع مخططات لبناء آالف الوحدات السكنية 1967

 .الضفة الغربية في المستوطنات في

ة منذ وحدة استيطانية، ألول مر 2600وفقا لذات المصدر، سيصادق المجلس على بناء 

وجة يها ملد ترمب، وأنه يتوقع أن يعقب المصادقة علبدء والية الرئيس األميركي دونا

 .تنديدات دولية، يبدو أن "إسرائيل" ال تأبه بها

  

ونقلت القناة عن مسؤول في مجلس المستوطنات قوله "نتوقع أن نرى قرارات 

سبوع الكابينيت )الحكومة األمنية المصغرة( تنعكس في المداوالت التي ستجري األ

 ."طيط األعلى في اإلدارة المدنيةالمقبل في مجلس التخ
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وقال رئيس ما يسمى مجلس إقليمي مستوطنات 'السامرة'، يوسي داغان إنه "خالل 

للمناورة بين إدارة أميركية  (هونتنيا) السنوات الثماني األخيرة اضطر رئيس الحكومة

، أما اليوم، في العصر الجديد إلدارة ترمب االستيطان معادية )إدارة باراك أوباما( وبين

 ."ضا وتصحيحا لكل السنوات التي جففوا فيها االستيطانانتهت الذرائع ونتوقع تعوي

أنه خالل السنوات الماضية جرى تقليص  المستوطنين وتزعم حكومة االحتالل وقادة

ادعاء تنفيه معطيات نشرتها حركة "السالم اآلن"   ناء في المستوطنات، وهوأعمال الب

 .اليسارية "اإلسرائيلية" الشهر الماضي

 ل عامحصائيات "السالم اآلن" النقاب عن زيادة في البناء بالمستوطنات خالإوكشفت 

 .2015في المائة، مقارنة بالعام  34بما نسبته  2016

 1350وحدة سكنية استيطانية جديدة، مقابل  1814ناء شهد ب 2016وبي نت، أن عام 

 .2015خالل عام 

 

 القدس الدولية": االحتفاالت باستكمال احتالل القدس طريقة أخرى لفرض الحقائق"
 

إن وت، "أكدت مؤسسة القدس الدولية، في نشرة لها من مقرها بالعاصمة اللبنانية بير

 ."رضطريقة أخرى لفرض الحقائق على األاحتفاالت الكيان باستكمال احتالل القدس 

عاما على  50وجاء في النشرة: "يستعد  االحتالل، منذ العام الماضي، لالحتفال بمرور 

ل في استكمال احتالل القدس بكثير من االهتمام بالمناسبة ليوصل من خاللها رسائ

 مكناتجاهات متعددة داخلية وخارجية، وعلى مستويات مختلفة سياسية وشعبي ة ي

جل اختصارها بأن  القدس بشرقها وغربها هي عاصمة الدولة العبرية؛ وهو يرصد أل

ا يصل به إلى النهايات الت دها: ي ينشذلك المال والجهد ليكون مشروعه التهويدي ناجح 

 ."القدس له عاصمة، والد ولة الفلسطينية مشروع انقضى وكابوس زال وانتهى

عمل االحتالل على فرض الحقائق على  1948وأضافت النشرة: "منذ احتالل عام 

. 1967األرض، واستمر  في سياسته هذه بعد احتالل الضفة وما تبقى من القدس عام 

ن والذي أعلن القدس عاصمة للدولة العبرية م 1980وكان القانون األساس لعام 

قدس، لى التجليات هذا االتجاه. ومع أن  أي دولة لم تعترف بالسيادة "اإلسرائيلية" ع

رض طار فإإال أن  االحتالل ال يزال يحاول أن يفرض كذبة ال يصد قها أحد سواه. وفي 

ناع س إلقالحقائق على األرض تأتي االحتفاالت "اإلسرائيلي ة" باستكمال احتالل القد

ذلك العالم بأن  القدس للـ"إسرائيليين": هي لهم، وتحت سيطرتهم وهم يحتفلون ب

 ."حقيقة وواقع ا

"القدس الدولية" في نشرتها: "وباحتفاالت هذه السنة التي بدأ االستعداد لها  وتابعت

ج االحتالل  عقود من التهويد في شرق القدس، هي امتداد  5منذ العام الماضي، يتو 

الذي قام على قتل الفلسطينيين وتهجيرهم وسرقة األراضي  1948الحتالل عام 
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ت "تمهيدية" للمناسبة من افتتاح فعاليا 2016واغتصاب الحقوق. وقد شهد عام 

وزيرة الثقافة في حكومة االحتالل "طريق الحجيج إلى المعبد" ضمن سلسلة الحفريات 

 ."الكنيست" ، وافتتاح معرض صور فيسلوان في المقدسيين واألنفاق تحت منازل

وفي مقد مته إعداد شعار العام الذي قالت  2017فاالت مع عام واستمر التحضير لالحت

وزيرة الثقافة "اإلسرائيلية" إن ه "يحكي قصة القدس الحقيقية"، مشيرة إلى أن  

إصرارها على مصطلح "تحرير" بدال  من "توحيد" يتعلق برغبتها بمواجهة 

ضاء "محاوالت تشويه االرتباط اليهودي بالقدس". كذلك طالب عدد من أع

الضفة  "الكنيست" بتفعيل مشروع "القدس الكبرى"، وضم  الكتل االستيطانية في

السيادة"، وقد   هذا العام على أنه "عامإلى السيادة "اإلسرائيلية" لتكريس  الغربية

صدرت الدعوات في هذا االتجاه عن كل من وزير التعليم نفتالي بينت، ووزير 

المواصالت يسرائيل كاتس، ونائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوفلي، وعضو 

ر إقامة حفل رسمي في مستوطنة "غوش  .يهودا غليك ""الكنيست ومن المقر 

 2.74ماليين شيكل ) 10عتصيون" حيث يعزم وزير التعليم ووزيرة الثقافة على إنفاق 

الحتالل الضفة الغربية. وستقوم  50مليون دوالر أمريكي( إلحياء فعاليات الذكرى الـ

آالف علم في شوارع القدس بالتزامن مع الذكرى،  10لدية االحتالل في القدس برفع ب

هي أعالم دولة االحتالل والبلدية واليوبيلية، لتقول إن  القدس يهودية تحد د هويت ها 

 ."!األعالم المرفوعة في شوارعها

استمرار وأضافت النشرة: "هكذا يعمل االحتالل ليتذك ر احتالله كامل القدس وليؤكد 

ا على المقلب العربي واإلسالمي في مكن اختصار المشهد بما رشح  سياسات التهويد؛ أم 

نص   في أواخر آذار/مارس المنصرم والتي األردن عن القمة العربية التي انعقدت في

مع "إغراء" االحتالل بـ "مصالحة  20022بيانها على التمسك بمبادرة عام 

في  نتنياهو التنازل كان سابق ا عليها وعب ر عنه-تاريخية". ولعل الرد على المبادرة

بالذكرى   والتي أعلن فيها انطالق االحتفال 11/12/20166جلسة للحكومة في 

الخمسين الستكمال احتالل القدس حيث قال: "إن  عالقتنا ليست بالقدس وحسب، بل 

بأرض "إسرائيل"، وإن اليونسكو لم تنف هذه العالقة بعد، وما من شيء يمكن أن 

أننا سنعززها، وأنا أتوقع أن عالقتنا  يلغي هذه العالقة، وما سنفعله في هذه الذكرى

بأرض "إسرائيل"، ال سيما بعاصمتنا، والفهم الدولي لهذه العالقة سيتعزز في عام 

 ."االحتفال بهذه الذكرى

م عقود من االحتالل الرابض على قلب فلسطين يقول الكثير عن التخاذل العربي  إن  تصر 

سهيل األمر على "إسرائيل" لتستمر  واإلسالمي، وعن غياب اإلرادة الدولية، وعن ت

مع  األقصى في احتاللها واعتداءاتها التي نشهدها بشكل خاص في القدس والمسجد

الذي ترسمه. واليوم، ومع  مساعيها الحثيثة لتصفية الحق  الفلسطيني وفق السيناريو
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االحتالل باالحتفال بما أتم  وأنجز فإن  من المهم  تكثيف الجهود لمنع االحتالل   ""فجور

د بالقدس والمقدسيين  من فرض المزيد من الحقائق على األرض، ومن التفر 

يات  .والمقدسات، من دون الت فريط بأي  حق  أو ثابت أيًّا كانت المسم 

 

 اقتحامات المستوطنين المتواصلة لألقصى، خاصة في الشهر الفضيل األوقاف تستنكر
 

ل بسياسته التي سالمية في القدس المحتلة استمرار االحتالاستنكرت األوقاف اإل

باقتحامات المسجد  المستوطنين قصى المبارك والسماح لعصاباتتستهدف المسجد األ

 .االقصى، خاصة في الشهر الفضيل

واستنكر رئيس مجلس األوقاف، الشيخ عبد العظيم سلهب، بشدة االقتحامات اليومية 

المستوطنين، قائال: "ال يراعون أي حرمة للمسجد في شهر   من قبل األقصى سجدللم

رمضان الفضيل، بحماية الشرطة "االسرائيلية" التي تعتدي على الحراس والمصلين، 

 ."المسجد األقصى ين عنوتبعد المسلم

ة وأضاف: "المسلمون مطالبون بالدفاع عن المسجد األقصى وااللتفاف حوله، خاص

 إسرائيل" بشرعنة الصالة في المسجد، ويهدد رئيسفي هذه الظروف، حيث تهدد "

يشعل وحكومة االحتالل بإدخال وزراء وأعضاء كنيست للمسجد، وهذا األمر خطير جدا 

ذا فتيل الحرب التي ال تحمد عقباها، و"إسرائيل" تتحمل وحدها المسؤولية عن ه

 ."التصرف

تزايد كما حذر مدير المسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني، من مغبة 

 .االحتالل والسالح  المستوطنين للمسجد األقصى بقوة اقتحامات وتيرة

ياسة سوقال: "ننظر بعين الخطورة لهذا التصعيد الذي يحصل في المسجد األقصى، في 

ا ون هذسرائيلية"، وفعال يطبقعا إليها مسؤولون في الحكومة "اإلممنهجة ومبرمجة د

 ."التصعيد في اقتحاماتهم بأعداد كبيرة

ي عطي أوأوضح الكسواني أن االحتالل يريد بسط سيطرته بقوة السالح، ولكن ذلك ال ي

 .أحقية للمتطرفين وال لحكومة االحتالل في أي تصرف يتصرفونه في المسجد

يته، ودعا إلى شد الرحال إلى المسجد األقصى، من أجل التواجد فيه وتعزيز إسالم

 .وتبديد المخططات التي تستهدفه

 وأستطرد أن األمر يستدعي مواقف رسمية وشعبية والتواجد في المسجد األقصى،

جد وضرورة أخذ المسؤولية تجاه قبلة المسلمين األولى، من أجل الدفاع عن المس

 .األقصى

 

 الحتالل يوزع تهما على مقدسيين الستمرار إبعادهم عن األقصىا
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 ١٢ اعتقال مددت سلطات االحتالل نأ المقدسيين والمعتقلين األسرى ذكرت لجنة أهالي

مواطنا من سكان القدس المحتلة بعد اعتقالهم منذ عدة أيام بتهمة "الوجود الدائم 

 ."المسجد األقصى في

تزعم  الذي "األقصى لى أن االحتالل يوجه تهمة "االنتماء لتنظيم شبابإاللجنة ولفتت 

 .حماس انتماءه لحركة

خضعون ي 12وأضافت اللجنة على لسان مديرها أمجد أبو عصب، انه ال يزال الشبان الـ

ة، حتلللتحقيق في زنازين مركز االعتقال والتحقيق "المسكوبية" غربي القدس الم

وعة وهي حادثة ليست األولى من نوعها فقد سبق أن حكمت سلطات االحتالل على مجم

 .أخرى من الشبان بالسجن على نفس التهم

وأوضح أبو عصب أن جهاز مخابرات االحتالل يزعم أنه أجرى تحقيقات ودراسات 

التي م وثهنفذها باحثون هم في حقيقة األمر ضباط في الجهاز، الذين قدموا نتائج أبحا

مسجد احتوت على مزاعم بانتماء هؤالء الشبان المعروفين بوجودهم باستمرار في ال

ذرع أاألقصى من أجل الصالة لتنظيم أطلقوا عليه "تنظيم شباب األقصى" وأنه احد 

 .حماس في المسجد األقصى

وأكد أبو عصب أن هذه الممارسات تأتي في سياق محاربة سلطات االحتالل لعمار 

، ومحاولة لتفريغه من المصلين والتضييق على عماره خصوصا في شهر األقصى

 .األقصى التي ينفذها المستوطنون يوميا تدنيس رمضان، من أجل تسهيل مهمة

 

 وسط القدسقوات االحتالل تهاجم بسطات الباعة 
 

وباب  نابلس ، ليلة أمس، بسطات الباعة في شارعشرطة االحتالل هاجمت قوات من

القديمة( وشارعي السلطان سليمان وصالح الدين،   العامود )أحد أشهر أبواب القدس

رت مخالفات مالية ألصحابها، وأشاعت جوا من التوتر  وصادرت عددا منها، وحر 

 .والفوضى في المكان

قة المنط في الشهر الفضيل نشر بسطاتهم في هذهيذكر أن عددا كبيرا من الباعة اعتاد 

على  على مدار عشرات السنوات الماضية ما يضفي أجواء رمضانية فلسطينية بامتياز

 .المدينة

 

 إصابات بعد قمع االحتالل أمسية رمضانية في القدس القديمة
 

، الليلة الماضية، خالل قمع قوات االحتالل أمسية المقدسيين أصيب عدد من الشبان

 .رمضانية في باب العامود )أحد أشهر أبواب القدس القديمة
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اجمت أمسية رمضانية في المنطقة واعتدت وقال مراسلنا ان قوات االحتالل ه

شابا  عتقلتبالهراوات والقنابل الغازية السامة على المواطنين وأصابت عددا  منهم، وا

 .على األقل واقتادته الى مركز "المسكوبية" غربي القدس للتحقيق

بين الشبان وقوات االحتالل امتدت الى شارع  مواجهات وأضاف مراسلنا انه تبع ذلك

المواجهات المتفرقة الى ما بعد منتصف الليلة   السلطان سليمان المجاور، واستمرت

 .الماضية

 

 

 

 

 اآلالف يتدفقون على القدس القديمة للصالة في المسجد األقصى
 

والداخل الفلسطيني  الضفة الغربية آالف الفلسطينيين من مختلف محافظاتيواصل 

احيها وبلداتها، بالتدفق على المحتل منذ العام ، فضال عن أهل المدينة المقدسة من ضو

صالة  المبارك للمشاركة في أداء المسجد األقصى القدس القديمة والتوجه الى

 .األولى بشهر رمضان الفضيل برحابه المباركة الجمعة

وقال مراسلنا في القدس إن الحواجز العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسية لمدينة 

لة أمس وفجر اليوم ازدحامات شديدة بالمواطنين لتجاوز القدس تشهد منذ ساعات لي

عقبات االحتالل والتفتيشات المعقدة للدخول الى القدس، واختراق البلدة القديمة من 

المبارك وأخذ مكان للصالة  األقصى أسواقها وشوارعها وحاراتها وأزقتها للتوجه الى

كافة لجان حارات وأحياء البلدة القديمة، واللجان العاملة في   فيه، في حين استنفرت

لى أماكن الصالة المخصصة إللتسهيل على المواطنين وإرشادهم المسجد األقصى 

عيات وهيئات للرجال والنساء داخل المسجد المبارك، في ما تستعد مؤسسات وجم

خيرية من القدس والداخل لتقديم مئات آالف الوجبات الرمضانية للصائمين الوافدين 

لى األقصى الذين يتوقع مشاركتهم في صالة قيام الليل "التراويح" برحاب األقصى إ

 .الطاهرة

، وهي جراءات لدخول المواطنين من محافظات الضفة إلى القدسإوكان االحتالل اتخذ 

ن مقاطع مال تشمل فئتي الشبان والفتيان، ما اضطر قسم كبير منهم لتجاوز  في الغالب

معة ء الججدار الضم والتوسع العنصر وتسلقه وتجاوز أسالكه للدخول الى المدينة وأدا

 .األولى في األقصى

وأوضح مراسلنا أن قوات االحتالل عززت تواجدها في المدينة المقدسة، ونشرت 

عناصرها ومن قوات ما تسمى "حرس الحدود" وسي رت دوريات المئات االضافية من 

راجلة ومحمولة وخيالة على طول الشوارع والطرقات في المدينة، خاصة المحاذية 
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لسور القدس التاريخي، فضال عن نشر دوريات راجلة مكثفة داخل البلدة القديمة، 

 .ت المواطنينونصب متاريس على بوابات البلدة والمسجد األقصى للتدقيق ببطاقا

ولفت مراسلنا الى أن البلدة القديمة، بأسواقها التاريخية، شهدت ليلة أمس، حركة 

تجارية نشطة بفعل التواجد المكثف للمواطنين وتدفقهم على المسجد األقصى، وسط 

فعاليات رمضانية متنوعة في باب العامود )أحد أشهر أبواب القدس القديمة( ما دفع 

استمرت حتى ساعات متأخرة من  مواجهات الشتباك مع الشبان فياالحتالل لقمعها وا

 .الليل

 

 بؤر االستيطان في القدس
 

 إعداد: محمد أبو طربوش

 خاص لـموقع مدينة القدس

بإحاطة مدينة القدس  سلطات االحتالل ، باشرت1967القدس عام بعد احتالل كامل 

الضفة  بمجموعة من األطواق االستيطانية لمحاصرتها وعزلها عن بقية

، حيث أقامت دولة 19488وتسهيل اندماجها واتصالها بالمناطق المحتلة عام  الغربية

لى أنقاض األحياء الفلسطينية التي دمرتها معظم المستوطنات في القدس ع  االحتالل

في محاولة لتفتيت الوجود العربي، والتخطيط إلخالء القدس من السكان العرب وخلق 

 .أغلبية يهودية بداخلها

 :في القدس، هي االستيطان أبرز خصائص عمليات

ات لمبررارتبطت عمليات االستيطان في القدس بالمبررات الدينية والعقدية أكثر من ا

 .األمنية لتبرير شرعية عمليات

 أكثر أن االستيطان في القدس كان على صورة أحياء سكنية متكاملة وأخذ طابع مدني

 .باألحياء اليهودية في القدس منه مستوطنات زراعية من خالل اتصاله

في القدس  المستوطنين اتصف االستيطان في القدس بكثافة بشرية ملحوظة إذ أن عدد

 .طق الضفة الغربية األخرىفي كل منا  يفوق عدد المستوطنين

من خالل  ( replacement )ارتبطت عمليات االستيطان في القدس بعملية اإلحالل

 .اليهود العمل على طرد وتهجير السكان العرب األصليين واستبدالهم بالمهاجرين

نازل رافق عمليات االستيطان في القدس عمليات استخدام للعنف والقوة وتدمير للم

لى واألحياء العربية واللجوء لإلجراءات التعسفية والعسكرية لضمان السيطرة ع

 .القدس

 ئيل"،حظي االستيطان اإلسرائيلي في القدس بتأييد كافة القوى السياسية في "إسرا

ا لمكانة القدس في الديانة اليهودية وتأييد ودعم يهود  .العالم نظر 
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 ة فلسطينــــدول

 لسطينيــةالفمنظمـة التحريـر 
 لسطينيــةالفاللجنــة الوطنيـة 

       للتــربيـة والثقافـة  والعـلوم  
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وصل لجأت "إسرائيل" إلى تكثيف عمليات االستيطان في القدس كلما شعرت بقرب الت

إلى  إلى اتفاق سالم أو ضغوط دولية في محاولة منها لتفويض أية محاوالت للوصول

 .حل

 

 

 

 اعتقال فتاة على حاجز قلنديا بحجة التخطيط لتنفيذ عملية
 

 لندياقاعتقلت قوات االحتالل المتمركزة في الحاجز العسكري القريب من مدخل مخيم 

 .ةشمال القدس المحتلة، قبل ظهر اليوم الجمعة، واقتادتها الى جهة غير معلوم

الفتاة جاء بزعم "التخطيط لتنفيذ عملية  اعتقال نأعالمية عبرية إوذكرت مصادر 

 ."فدائية في القدس

 
 

 -انتهى -
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