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 2017ذار آ ،2اخلميس   التاريخ:

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  األقصىمستوطنو وخمابرات االحتالل يقتحمون املسجد. 

 احلمد هللا: نقف مع أهلنا يف جتمع اخلان األمحر بوجه التهديدات ابهلدم والتهجري. 

 القدس: االحتالل يقتحم "العيسوية" جمددا وجيرف أرضّية أساس ملبىن. 

 املفيت: "األقصى" مسجد إسالمي خالص للمسلمني. 

  "مكاان مقدسا لليهوداجلامعة العربية تدين قرار حمكمة إسرائيلية اعتبار "األقصى. 

 القدس: قوات االحتالل تقتحم حزما وتعتقل شااب. 

 تقرير يرصد انتهاكات االحتالل حبق القدس خالل شباط. 

 "طالب من أجل اهليكل" ومستوطنون وعناصر خمابرات يقتحمون األقصى. 

 األردن يدين إنشاءات إسرائيلية ابلقصور األموية احملاذية لألقصى. 

 " اإلسالمي": االحتالل بدأ التقسيم املكاين لألقصىالتعاون. 

 وفد من نواب القدس يناقش قضااي هامة مع وزير الرتبية والتعليم. 

  5800القدس هتويدي من بوابة السياحة بعنوان مشروع. 
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  حالة اعتقال يف القدس خالل شهر شباط 84مصدر حقوقي: تسجيل. 

 االحتالل يعتقل أحد حراس املسجد األقصى. 

 يت تونس: محاية مقدسات القدس اإلسالمية واملسيحية هي مسؤولية العرب مف

 .واملسلمني مجيعا  

 
 مستوطنو وخمابرات االحتالل يقتحمون املسجد األقصى

 

اقتحم مخسون مستوطنا ، ومخسون عنصرا  من خمابرات االحتالل، يف الفرتة  -وفا 2017-3-2القدس 
قصى املبارك من ابب املغاربة حبراسات مشددة من قوات الصباحية من اليوم اخلميس، املسجد األ

 .االحتالل اخلاصة

ن االقتحامات متت عرب جمموعات صغرية ومتتالية، ومشلت جوالت استفزازية أبرجاء أوقال مراسلنا 
املسجد، استمع خالهلا املٌُقتحمون إىل شروحات حول أسطورة اهليكل املزعوم مكان املسجد األقصى، 

 .مصلون هلذه االقتحامات هبتافات التكبري االحتجاجيةيف ما تصدى 
 

 احلمد هللا: نقف مع أهلنا يف جتمع اخلان األمحر بوجه التهديدات ابهلدم والتهجري
 

قال رئيس الوزراء رامي احلمد هللا: "إننا نقف اليوم ابسم القيادة  -وفا 2017-3-2رام هللا 
أهلنا يف جتمع اخلان األمحر، هذا التجمع الذي يواجه ويالت الفلسطينية واحلكومة وأبناء شعبنا، مع 

 منشأة". 42االحتالل، واليت كان آخرها إخطارات هدم حبق املدرسة هناك و

خالل تفقده، اليوم اخلميس، لتجمع اخلان األمحر شرقي القدس املهدد ابهلدم  وطالب احلمد هللا
املتحدة، واالحتاد األورويب يف هذا الوقت الذي تقضي فيه واإلزالة، كافة الدول الفاعلة، خاصة الوالايت 

إسرائيل على حل الدولتني وتتجاوز كافة اخلطوط احلمراء، العمل العاجل لوقف عمليات اهلدم اليت من 
املمكن أن تتم يف أقرب وقت، وجملس األمن بتوفري احلماية الدولية العاجلة اليت نصر عليها اآلن أكثر 

 من اي وقت.
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 1967ف: "لن نقبل بفلسطني إال كدولة مستقلة كاملة السيادة والقابلة للحياة على حدود عام وأضا
سيتم عزل القدس  E1 وعاصمتها القدس الشرقية، وإذا ما استمرت إسرائيل يف استيطاهنا يف منطقة

 ."وتقسيم الضفة الغربية إىل قسمني، ولن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة
ن أنه إذا حدث أي شيء يف هذه املنطقة من استيطان، فهذا سيكون هناية حل الدولتني، ولن وحذر م

نستطيع احلديث عن دولة متواصلة جغرافيا، داعيا األسرة الدولية التحرك الفاعل والعاجل إلنقاذ الدولة 
 الفلسطينية.

وكافة املناطق والتجمعات وأردف رئيس الوزراء: "القيادة واحلكومة ستوفر كافة احتياجات املنطقة 
آالف مواطن، عرب كافة اجلهات والوزارات  7جتمعا يسكنها أكثر من  46البدوية اليت يبلغ عددها 

 ."املعنية، ونبذل كافة اجلهود ملنع أي هدم وإزالة يف املنطقة
صيدم،  رافق رئيس الوزراء حمافظ القدس ووزير شؤوهنا عدانن احلسيين، ووزير الرتبية والتعليم صربي

 ورئيس هيئة اجلدار واالستيطان وليد عساف، وعدد من القناصل والسفراء.
 

 تقرير يرصد انتهاكات االحتالل حبق القدس خالل شباط
  

ات تقريرها أصدرت اهليئة اإلسالمية املسيحية لنصرة القدس واملقدس -وفا 2017-3-2رام هللا 
 عن شهر شباط املاضي. ومقدساهتا، سرائيلية حبق مدينة القدس،الشهري لالنتهاكات اإل

وحسب التقرير، الذي صدر اليوم اخلميس، واصلت قوات االحتالل انتهاكاهتا اجلسيمة، واملنظمة، 
الفلسطينية بشكل عام، ويف القدس احملتلة بشكل  نسان يف األراضيلقواعد القانون الدويل وحقوق اإل

ني الفلسطينيني، واإلمعان يف سياسة احلصار، وجتلت يف: استخدام القوة املسلحة ضد املدني خاص،
واإلغالق، واالستيالء على األراضي خدمة ملشاريعها االستيطانية، وهتويد مدينة القدس، واالعتقاالت 
التعسفية، ومالحقة املزارعني يف لقمة عيشهم، وفرض غرامات مالية، وضرائب مرتفعة، وتعجيز يف 

األرض،  ينية، والشقق السكنية، وتشريع قوانني لفرض وقائع علىالبناء، وارتفاع أسعار املواد التمو 
 خراجهم خارج اجلدار بطرق ممنهجة.إفراغ املقدسيني، و إهبدف 

سفل املسجد األقصى املبارك، والبلدة القدمية ككل، أ"أن مواصلة احلفرايت التهويدية  وأوضح التقرير
جنوب األقصى، وهو ما يعترب بداية اهنيار  نتج عنه اهنيارات أرضية يف "حوش بيضون" ببلدة سلوان

 املدينة املقدسة، وعلى رأسها املسجد األقصى، وغريه من معامل القدس التارخيية.
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مقدسيا، ومواصلة قوات االحتالل ممارسة أعمال التوغل يف املدينة  130وسجل اعتقال أكثر من 
سرائيلية ممتلكاهتم، كما واصلت احملاكم اإلاحملتلة، وضواحيها، واعتقال املواطنني بشكل يومي، وختريب 

صدار لوائح االهتام، واألحكام املختلفة حبق األسرى املقدسيني، والتضييق عليهم، اببعاد بعضهم عن إ
 املدينة، لفرتات متفاوتة.

بشكل شبه يومي، يف اطار التقسيم  فيما تواصلت اقتحامات املتطرفني لباحات املسجد األقصى 
 اين للمسجد.الزماين واملك

 وسجل التقرير الشهري جممل هذه االنتهاكات، على النحو التايل:
اهنيارات أرضية يف حوش بيضون يف بلدة سلوان جنوب األقصى، بسبب  اجراءات هتويد املدينة:

احلفرايت اإلسرائيلية املتواصلة، ومصادقة الكنيست اإلسرائيلية على قانون سلب االراضي الفلسطينية 
 املسمى بـ"قانون التسوية".اخلاصة، و 

واستيالء  جتريف بنايتني سكنيتني يف حي بيت حنينا مشال مدينة القدس، جرائم التجريف واهلدم:
منازل، وحظرية أغنام، يف قرية  3املستوطنون على غرفة وخمزن وساحة يف بلدة سلوان، وجتريف 
 قيد اإلنشاء وجزء من منزل مأهول، العيسوية، وإجبار مواطن على هدم خمزن يف سلوان، وجتريف منزلني

عائلة يف بلدة سلوان أوامر وبالغات هدم  17وحمل جتاري يف بلدة حزما، مشال شرق القدس، وتسليم 
 إدارية وقضائية ملنازهلم، وتقع تلك املنازل يف أحياء: البستان، وعني اللوزة، ووادي حلوة.

نطقة اخلان األمحر، ومنزل آخر يف بيت حنينا، ابالضافة إىل جتريف منزل سكين يف جتّمع بدوي يف م
وهدم عائلتا شويكي وقراعني منزليهما ذاتيا يف بلديت سلوان، وجبل املكرب، جتنبا لدفع تكاليف اهلدم، 

منشأة، من بينها: منازل سكنية، وحظائر  40وتسليم بلدية االحتالل إخطارات تقضي هبدم وإخالء 
 وذلك حبجة البناء غري املرّخص يف اخلان األمحر.إليواء املواشي، ومدرسة، ومسجد، 

 
 
 
 
 

 القدس: قوات االحتالل تقتحم حزما وتعتقل شااب
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اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم اخلميس، شااب، من بلدة حزما  -وفا 2017-3-2القدس 
 مشال شرق مدينة القدس احملتلة.

الشاب حممد وحيد اخلطيب، بعد دهم منزله يف البلدة، وأفاد مراسلنا، أبن قوات االحتالل اعتقلت 
 واقتادته إىل أحد مراكز التوقيف والتحقيق يف املنطقة.

وأييت اقتحامها وسط حصار عسكري مشدد ختضع له منذ أكثر من شهرين، وإغالق مدخلها الرئيس 
 ابملكعبات اإلمسنتية.

 
 األقصى" مكاان مقدسا لليهوداجلامعة العربية تدين قرار حمكمة إسرائيلية اعتبار "

  

 حذرت من خطورة استمرار إسرائيل بتنفيذ خمططاهتا العدوانية حبق القدس واألقصى -
 

أدانت اجلامعة العربية، قرار ما يسمى "حمكمة الصلح اإلسرائيلية" يف  -وفا 2017-3-1القاهرة 
مقدسا لليهود، وحيق هلم الصالة مدينة القدس احملتلة، اعتبار القدس واملسجد األقصى املبارك مكاان 

 فيه.
ودعت اجلامعة العربية، يف بيان أصدره قطاع فلسطني واألراضي العربية احملتلة، اليوم األربعاء، اجملتمع 
الدويل بكافة هيئاته ومنظماته، وعلى رأسها األمم املتحدة، إىل سرعة التحرك لضمان محاية املقدسات 

رائيل كقوة احتالل الرتاجع عن خمططاهتا اليت تستهدف إىل هتويد املسيحية واإلسالمية، وإجبار إس
 القدس واألراضي الفلسطينية.

وجددت اجلامعة رفضها املساس ابملقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس، مشددة على أن حماوالت 
ألرض، القائم على االيمني املتطرف احلاكم يف إسرائيل حشد كل مؤسسات االحتالل لتغيري الوضع 

ىل املزيد من التوتر والفوضى وسيقوض كل فرص إمكانية التوصل اىل سالم شامل وعادل إسيجر املنطقة 
 .يف املنطقة على أساس حل الدولتني

وقالت: إن ما أعلنته "حمكمة الصلح اإلسرائيلية"، ابلتزامن مع عرض مشروع "قانون املؤذن" على 
"الكنيست" اإلسرائيلية بصيغته املعدلة، يعترب تطورا خطريا يف سياسة االحتالل اإلسرائيلي جتاه 

نطاق  عاملقدسات اإلسالمية، ويعكس توجها إسرائيليا واضحا على كل املستوايت لرتسيخ وتوسي
 ضفاء "صبغة قانونية" عليها.إاالنتهاكات اإلسرائيلية و 
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وحذرت اجلامعة العربية من خطورة استمرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي يف تنفيذ خمططاهتا العدوانية 
املمنهجة ضد مدينة القدس احملتلة واملسجد األقصى املبارك، يف حماوالت متسارعة حثيثة لتهويد كل شرب 

 .املقدسة من املدينة
وقالت إن مواصلة إسرائيل تشريع هذه القوانني، واستهداف املقدسات، خاصة املسجد األقصى املبارك 
يكشف الوجه احلقيقي حلكومة االحتالل، واستهتارها حبقوق الشعب الفلسطيين وابلتشريعات والقرارات 

الذي اعتمدته "اليونسكو" الدولية اليت حددت األقصى بكونه مكاان خالصا للمسلمني، خاصة القرار 
 والذي اعتربه موقعا إسالميا مقدسا ال يوجد أي ارتباط لليهود به.

 
 املفيت: "األقصى" مسجد إسالمي خالص للمسلمني

 

 الرويضي يدعو لتوسيع نطاق زايرة املسجد األقصى

  

حسني، إن  قال املفيت العام للقدس والداير املقدسة مساحة الشيخ حممد -وفا 2017-3-1رام هللا 
"األقصى" مسجد إسالمي خالص للمسلمني، وليس كما تدعي سلطات االحتالل اإلسرائيلي أبنه مكان 

 مقدس لليهود.
وأوضح املفيت يف مؤمتر صحفي مشرتك مع ممثل منظمة التعاون االسالمي لدى فلسطني أمحد الرويضي، 

عتداءات يومية من قبل املستوطنني، اليوم األربعاء يف مدينة رام هللا، أن املسجد األقصى يتعرض ال
 حبماية قوات االحتالل، ما يشكل اعتداء على قدسية وحرمة املكان، وحق املسلمني يف هذا املسجد.

وخبصوص تصويت الكنيست اإلسرائيلية على مشروع قانون ملنع رفع األذان يف القدس، قال املفيت: إن 
يدة املسلمني وعبادهتم، ونرفض أية حماوالت لسن أي األذان شعرية من شعائر االسالم وهو مرتبط بعق

 قانون ميس هبذه الشعرية وهبذه العبادة.
بدوره، تطرق السفري الرويضي إىل احلفرايت اليت تنفذها سلطات االحتالل أسفل منطقة وادي حلوة، 

 ني.واليت أدت إىل اهنيار صف دراسي يف وكالة الغوث يف املنطقة، وتشققات يف منازل املواطن
، يف حماولة للبحث عن ما يؤكد ادعاءاهتا حول 1967ولفت إىل أن االحتالل بدأ ابحلفرايت منذ عام 

وجود اهليكل املزعوم، الذي ال يوجد ما يشري إىل وجوده، حبسب التقارير اليت صدرت عن علماء آاثر 
 وظفهم االحتالل لذلك.
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الت االحتالل فرض التقسيم الزماين واملكاين يف وأشاد بصمود املواطنني املقدسيني، الذين أفشلوا حماو 
 املسجد األقصى، رغم محلة االعتقاالت واملضايقات اليت تعرضوا هلا.

وأكد أن هناك حتركا لدعم موقف القيادة الفلسطينية، وهناك متابعة نقوم هبا مع اهليئة االسالمية العليا 
توسيع نطاق زايرة املسجد األقصى ومحاية خبصوص اخلطر احملدق ابملسجد األقصى. وشدد على ضرورة 

 املقدسات.
 

 القدس: االحتالل يقتحم "العيسوية" جمددا وجيرف أرضّية أساس ملبىن

  

عادت قوات االحتالل برفقة جرافة اتبعة لبلدية االحتالل يف القدس،  -وفا 2017-3-1القدس 
احملتلة، وجرفت أرضية أساٍس ملبىن  ظهر اليوم األربعاء، واقتحمت من جديد بلدة العيسوية وسط القدس

 سكين يعود للمواطن غامن مصطفى؛ حبجة عدم الرتخيص.
وكان االحتالل هدم يف ساعات الصباح الباكر مبىن مكوان من طابقني، وأربع شقق سكنية، تؤوي حنو 

 مواطنا، حبجة البناء دون ترخيص يف البلدة ذاهتا. 30
 

 اصر خمابرات يقتحمون األقصىطالب من أجل اهليكل" ومستوطنون وعن"

  

مستوطنا،  42طالبا من منظمة "طالب ألجل اهليكل"، و 56اقتحم  -وفا 2017-3-1القدس 
معظمهم ابللباس التلمودي األسود التقليدي، وثالث عناصر من خمابرات االحتالل، يف الفرتة 

 الصباحية، من اليوم األربعاء، املسجد األقصى املبارك.
االقتحامات من ابب املغاربة، عرب جمموعات صغرية ومتتالية، وحبراسة معززة ومشددة من قوات ومتت 

االحتالل اخلاصة، وانتظم املُقتحمون جبوالت استفزازية ومشبوهة يف أرجاء املسجد املبارك، وسط 
 هتافات التكبري االحتجاجية من قبل املصلني.

 
 ألموية احملاذية لألقصىاألردن يدين إنشاءات إسرائيلية ابلقصور ا

 

 وكاالت /48عرب 
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دانت احلكومة األردنية اليوم، األربعاء، قيام االحتالل اإلسرائيلي إبعمال إنشائية يف منطقة القصور 
 .'األموية اجملاورة للمسجد األقصى يف القدس، مطالبة إسرائيل ب'وقفها على الفور

ابسم احلكومة، حممد املومين، إن 'احلكومة تدين وقال وزير الدولة لشؤون اإلعالم والناطق الرمسي 
أعمال اإلنشاءات اإلسرائيلية يف منطقة القصور األموية اجملاورة للجدار اجلنويب للمسجد األقصى 

 .'املبارك، احلرم القدسي الشريف، وتطالب بوقفها على الفور

رمسية )برتا( أن 'هذه اإلجراءات متثل وأضاف املومين يف تصرحياته، اليت أوردهتا وكالة األنباء األردنية ال
انتهاكا واضحا اللتزامات إسرائيل القوة القائمة ابالحتالل والقانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل، 

 .'ومعاهدات السالم بني البلدين

ورأى أن 'هذه اإلجراءات تعمل على تقويض اجلهود املبذولة من أجل التهدئة واحلفاظ على الوضع 
 .'خيي العام يف املسجد األقصى املبارك، احلرم القدسي الشريف وحميطهالتار 

وطالب املومين احلكومة اإلسرائيلية ب'وقف هذه االعتداءات فورا، وإزالة كل التغيريات اليت أجريت يف 
 .'املوقع وإعادة الوضع إىل ما كان عليه يف السابق

لوكالة فرانس برس أن 'وزارة اخلارجية  ومن جانبه، أكد مصدر حكومي فضل عدم الكشف عن هويته
وشؤون املغرتبني سلمت السفارة اإلسرائيلية يف عمان اليوم األربعاء مذكرة احتجاج إزاء االنتهاكات 

 .'اإلسرائيلية يف املسجد األقصى املبارك، احلرم القدسي الشريف

اليت سلمتها وزارة اخلارجية وحبسب وكالة 'برتا' فإن 'احلكومة األردنية أكدت يف رسالة االحتجاج 
للسفارة اإلسرائيلية يف عمان أن اإلنشاءات اإلسرائيلية اليت تضمنت إقامة ممرات خشبية وإمسنتية يف 

برك طهارة كان ’اجلزء الشرقي من منطقة القصور األموية، مع وضع الفتات تعرف ابملوقع على أنه 
عترب اعتداء على أراض وقفية تقع حتت مسؤولية ، ي’يستخدمها احلجاج اليهود يف عهد اهليكل الثاين

 .'إدارة أوقاف القدس )...( وتغيريا للوضع التارخيي القائم يف املوقع

 

 

 

 

 التعاون اإلسالمي": االحتالل بدأ التقسيم املكاين لألقصى"
 

بتنفيذ قالت منظمة التعاون اإلسالمي يف فلسطني، اليوم األربعاء، إن السلطات )اإلسرائيلية( بدأت 
 .املبارك، من خالل وضع غرفة زجاجية يف ساحته األقصى التقسيم املكاين للمسجد
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، حممد حسني والداير املقدسة القدس وأضاف ممثل املنظمة أمحد الرويضي خالل مؤمتر عقده مع مفيت
إن إدخال غرفة زجاجية إىل ساحة املسجد، يقصد هبا االنتقال للتقسيم املكاين بعد فرض  رام هللا مبدينة

 .التقسيم الزماين من خالل االقتحامات اليومية للمستوطنني

مارسات "اإلسرائيلية" من اعتقاالت بصفوف املرابطني، واحلفرايت واالقتحامات ومنع ولفت إىل أن امل
األوقاف اإلسالمية من ممارسة عملها، إىل جانب وضع غرفة زجاجية، يؤكد بدء تنفيذ مكان خمصص 

 .للصلوات التلمودية اليهودية

يف عمليات حفر األنفاق أسفل البلدة القدمية  سلطات االحتالل وحذر "الرويضي" من استمرار
 .واملسجد األقصى

سجد وقال هبذا اخلصوص "ال نعلم حجم هذه األنفاق اليت يواصل العمل فيها، وخنشى تعرض امل
ألف منزل  20لالهنيار يف حال وقوع هزة أرضية طبيعية أو مصطنعة"، مبينا  أن احلفرايت هتدد حنو 

 .فلسطيين يف وادي حلوة جنويب األقصى

بدوره، أكد املفيت العام للقدس، على "إسالمية القدس واملسجد األقصى، بقرار رابين"، وقال 
اإلسرائيلية" اليت زعمت أن األقصى مكان مقدس لليهود ابطل، كل ادعاءاهتم ال " حمكمة الصلح "قرار

 ."يدعمها برهان

 املساجد، مضيفا  "األذان وأكد الشيخ حسني رفض أي قرار أو تشريع "إسرائيلي" يقنن رفع األذان يف
 ."شعرية إسالمية، وأي مساس هبا مساس حبق املسلمني يف العبادة والوصول إىل مواقع عبادهتم

واتبع "من كان يزعجه األذان فلريحل ويرتك األرض ملن يؤذن ويصلي فيها ألهنم أهل الداير، األذان 
 ."وجد منذ الفتح العمري )نسبة إىل اخلليفة عمر بن اخلطاب

 
 
 
 

 وفد من نواب القدس يناقش قضااي هامة مع وزير الرتبية والتعليم
 

، مكتب وزير الرتبية رام هللا ورابع من القدس زار وفد من أعضاء اجمللس التشريعي ضم ثالثة نواب من
 .والتعليم ابلسلطة الفلسطينية د. صربي صيدم يف مكتبه مبقر الوزارة يف مدينة رام هللا
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أمحد عطون، وحممد طوطح، والنائب املقدسي وائل احلسيين، وضم الوفد: النائبان املبعدان عن القدس 
 .والنائب أمين دراغمة

ورحب الوزير بزايرة الوفد، وأكد أن هذه الوزارة متثل البيت اجلامع للكل الفلسطيين مع ضرورة تضافر 
خمتلفة ويف اجلهود من أجل إجناح املسرية الرتبوية والتعليمية لألجيال القادمة ، وقد انقش النواب قضااي 

مقدمتها قضااي التعليم يف مدينة القدس وخاصة إغالق املدارس يف مدينة القدس ومنها مدرسة النخبة يف 
ذه القضية من قبل الوزارة وطرحها يف احملافل الدولية أحد أحياء القدس وسبل متابعة ه صور ابهر قرية

 .واقتحامها من قبل االحتالل  لبعض املدارس هدم املختلفة، وكذلك موضوع قرارات

الذين تقدموا المتحان التوجيهي يف  األسرى نوتناول اللقاء موضوع محلة الشهادة الثانوية العامة م
على ضرورة مصادقة هذه الشهادات الستكمال مسريهتم التعليمية وتقديرا    سنوات ماضية مؤكدين

ملالحظات املتعلقة يف املناهج التعليمية الفلسطينية، ومت طرح موضوع لتضحياهتم. وأيضا انقشوا بعض ا
معدل القبول يف اجلامعات الفلسطينية لطلبة مدينة القدس بشكل خاص من أجل إعطاء فرصة أكرب 
لطلبة مدينة القدس ألجل االلتحاق ابجلامعات أمام اهلجمة الصهيونية اليت حتاول جتهيل أبنائنا والتضييق 

سرائيلية" عليهم لكي ال يكون متنفسهم الوحيد املؤسسات التعليمية رض املناهج "اإلعليهم وف
 .لالحتالل

كما طالب النواب خبفض معدل القبول للتسجيل يف اجلامعات ألبناء مدينة القدس. ومت مناقشة موضوع 
يف موضوع املناهج املدارس اخلاصة يف القدس والعالقة مع ما يسمى بـ"املعارف" )اإلسرائيلية( سواء كان 

أو الدعم املادي هلا مؤكدين على ضرورة ان تكون هذه املدارس فلسطينية خالصة دون االرهتان 
 .للمعارف الصهيونية من خالل تقدمي املساعدة هلذه املدارس

من جانبه، أبدى الوزير موافقته املبدئية على بعض القضااي ووعد بعرض هذه املالحظات وهذه 
 .املختصة من اجل أخذ هذه املالحظات والتوصيات بعني االعتبارالتوصيات للجان 

وأكد الوزير على ضرورة التواصل املستمر ملثل هذه اللقاءات لتضافر كافة اجلهود ملصلحة وخدمة أبناء 
 .شعبنا ولتطوير العملية الرتبوية والتعليمية

 5800مشروع هتويدي من بوابة السياحة بعنوان القدس 

 

ل الصهيوين هذه األايم استغالل وجود ترامب كرئيس للوالايت املتحدة بتمرير أخطر حياول االحتال
 .(58000احملتلة، ولعل من أبرزها ما يطلق عليه مشروع )القدس  القدس املشاريع االستيطانية مبدينة
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دعوا فيه  "Jerusalem 5800" الذي أطلق القائمون عليه صفحة رمسية حتت مسمى -املشروع 
لرسم حدود جديدة ملدينة القدس يف عقول اجلمهور الصهيوين  -أصحاب رؤوس األموال لالستثمار به

ه " الذي يديره رجل أعمال يهودي اسرتايل امس2050ووعيهم الوطين، ويطلق عليه أيضا "القدس 
اليت  Ozisoft "كيفني بريمسرت"، وهو مستثمر ومؤسس يف الربانمج املسمى "سكايب"، وأسس شركة

 .تعمل يف تطوير ألعاب الفيديو

يسعى إىل جعل  " Jerusalem 5800" قدم كيفني بريمسرت مشروعا حتت مسمى 2011يف عام 
 .دينة القدس وحميط واسع حوهلاسنة، ويهدف لتغيري معامل م 30القدس مركزا سياحيا عامليا يف غضون 

وسينفذ املشروع على مراحل، وكل مرحلة متتد لعشرة أعوام، حيث سيميز املرحلة مجلة من املشاريع، 
 :وهو يعّد من املشاريع طويلة األمد، ومشل

 2020-2010من عام 

 .زايدة استثمارات القطاع اخلاص، وإنشاء عدد كبري من املباين والشقق السكنية

 .ة على إنشاء البنية التحتية للنقل من اخلارج ملناطق اجلذب يف مركز القدساملوافق

 .تطوير البنية التحتية يف مجيع أحناء مناطق اجلذب والطوق اخلارجي

 .املوافقة على أتسيس أنظمة النقل فوق األرض وحتتها مع خمتلف اخلدمات وصوال إىل املدينة القدمية

 ."ة الطرق الدائرية يف منطقة ما يسمى "القدس الكربىالتخطيط واملوافقة على بناء شبك

 2030-2020من عام 

 .املوافقة على بناء فنادق على طول الطرق املؤدية إىل القدس

 .تطوير البنية التحتية لالستجمام والرتفيه/ فنادق يف البحر امليت

 .تطوير مواقع اجلذب السياحي

 .املناطق احمليطة ابألماكن املقدسةتطوير البنية التحتية لوسائل النقل يف 

 2040-2030من عام 

بناء أنظمة النقل )أ( واملطار الدويل، إىل الشرق من نظام النقل الرئيس من املدينة، طرق )ب( النقل 
 .عمان من "تل أبيب" إىل -ابلطرق والسكك احلديدية لعبور منطقة القدس من الشرق إىل الغرب 

 .بناء شبكة مرتو األنفاق )مرتو( يف القدس

بئر السبع -اخلليل-ربط خطوط السكك احلديدية "القدس الكربى"، تشمل مشال وجنوب القدس
والبحر  األردن والقدس وانبلس والعفولة، كما تشمل أيضا السكك احلديدية بيت شان "بيسان" ووادي

 .امليت وإيالت
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 مشروع استثماري

ويسعى املشروع إىل إعادة ختطيط بعض املدن احمليطة ابلقدس ببناء مشروع سياحي كبري حيقق فوائد 
سياحية واقتصادية كبرية، لتصبح مدينة القدس إحدى أهم وجهات السياحة يف العامل، ميكن أن جيَذب 

 .يها أكثر من عشرة ماليني سائح سنوايإل

هو مبادرة من القطاع اخلاص؛ ألن اهليئات البلدية واحلكومية  5800ويدعي املوقع أن مشروع القدس 
غري قادرة على بناء مشاريع ضخمة كهذه، لذلك يتلقى املخططون يف املشروع العديد من الطلبات من 

شروع هو أول التنبؤات واالقرتاحات اإلحصائية الكاملة احلكومة ابملساعدة، ابإلضافة إىل أن هذا امل
، وابلتايل هذا املشروع حيتاج إىل خطة طويلة األمد للحصول على أكرب جمموعة من 2050حبلول عام 

 .الربامج لصاحل املدينة

ويصف املوقع، القدس أبهنا "مركز وطين للشعب اليهودي واملركز الروحي لتوحيد األداين"، مضيفا 
دف الرئيس من هذا املشروع إعادة تشكيل مدينة القدس ابعتبارها "مدينة العامل" واملرجع الروحي "اهل

 ."والسياحي والثقايف، عن طريق عدد من اخلطوات العملية املطلوبة لتحقيق هذا اهلدف

وشرق البحر امليت  رام هللا وميتد نطاق منطقة التخطيط بدائرة يف اجتاه عقارب الساعة من: مشال مدينة
 ."عتصيون" و"بيت شيمش" لتصل إىل غرب مستوطنة "موديعني  وجنوب "غوش

 بناء أكثر  وحبسب املوقع؛ فإن اخلطة املقرتحة أيضا تشمل دعم أساليب البناء األيديولوجي لتمكني
كثافة، تعتمد على استخدام حركة املرور حتت األرض وأنظمة وحدائق على السطح وحدائق عامة، 
وسوف تشمل هذه التحسينات سرعة عالية يف خط السكك احلديدية وشبكة واسعة من احلافالت، 

 .إضافة إىل العديد من الطرق فائقة السرعة، وإقامة مطار دويل

 فريق املشروع

عاما من اخلربة والتخطيط يف املشاريع بـ"إسرائيل"، حيث يدير املشروع "زيفا  30 الفريق له كل عضو يف
غالنز" اليت عملت أول امرأة ملركز "احلاخام يشيفا"، وهو املؤسسة التعليمية العالية للقومية الدينية 

السياحي للمشروع الصهيونية، وأما مهندس املشروع وقائد الفريق فهو "شلومو جارتنر"، واملستشار 
 ."فهو "اريه ليس"، وأما مسؤول التخطيط البيئي للمشروع فهو "نتان ساس

، اختري من حكومة اجلامعة العربية ايئري دوكني" املستشار االقتصادي للمشروع، هو أستاذ االقتصاد يف"
االحتالل لرائسة حتقيق داخلي للتعامل مع الذين يعانون مع أزمة اإلقامة والسكن يف القدس، وأما 
املهندس املعماري املسؤول عن احلفاظ على الرتاث الثقايف للمشروع فهو "جيورا سوالر" وهو رجل 

 .ع اليونسكو ومستشار دويل للرتاث العاملياتصال م

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%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9


 

 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 : 0902242فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

Palestine - Ramallah  174,  2421080,2420901 
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com 

                                        PNCECS2011@gmail.com 

Web site :http://www.pncecs.plo.ps 

 

13 

مشعون بريهنج" مهندس أنظمة النقل يف املشروع، وهو الرئيس التنفيذي لشركة "لندوز" احملدودة للنقل "
واملرور، اليت تضم قائمة عمالء من شركات حكومية مثل وزارات: النقل، اجليش، الداخلية، وأما خبري 

ب بيتلسون" كان أول رئيس لبلدية ارئيل، ومسؤوال عن أتسيس البنية الدميوغرافيا للمشروع فهو "يعقو 
أسس حزاب سياسيا شارك يف  1996التحتية للمدينة والتخطيط يف بلديتها منذ البداية، يف عام 

 .نتنياهو االنتخاابت، ويشغل أيضا مستشار الشؤون الدميوغرافية لرئيس حكومة االحتالل بنيامني

 مشروع مسموم

وحذر حمللون فلسطينيون من خطورة هذا املشروع ذي "الوجه اجلميل" و"املضمون القبيح"؛ الذي خُيفي 
 .أهدافا هتويدية استيطانية كبرية

الزمين هلذا املشروع يرى وبوضوح أن ما جيرى مبدينة القدس واحلفرايت وأكد احملللون أن املتتبع للجدول 
فعليا منذ سبعة أعوام ومجيع ما فرضه هي جزء من هذا املشروع، وأنه قد بدأ  املسجد األقصى حتت

االحتالل من قوانني متنع املسلمني من دخول املسجد األقصى والتقسيم املكاين والزماين 
 .ما هو إال مقدمة هلذا املشروع ، وإفراغ األقصى من املرابطنياألقصى للمسجد

 
 
 
 
 

 حالة اعتقال يف القدس خالل شهر شباط 84مصدر حقوقي: تسجيل 
 

والفلسطيين"، تصاعد لدراسات الشأن "اإلسرائيلي"  القدس أكدت دراسة إحصائية أعدها "مركز
االعتقاالت اليت نفذها جيش االحتالل يف خمتلف مناطق القدس والضفة الغربية خالل شهر شباط 

 .حاالت 405؛ حيث بلغ جممل االعتقاالت 20177)فرباير( للعام 

تصدرت قائمة احملافظات اليت نفذ فيها االحتالل  -كما كل شهر-وأوضحت الدراسة أن مدينة القدس 
، يليها 82بـ  اخلليل مواطن ا، مث حمافظة 84 املقدسيني عتقالية واسعة؛ حيث بلغ أعداد املعتقلنيمحالت ا

 43بـ  بلسان ا، مث حمافظةأسري   50والبرية بـ  رام هللا ، مث حمافظة63بلغ  أسرى حمافظة بيت حلم بعدد
أسرى،  9أسري ا، مث حمافظة طولكرم بـ  16أسري ا، مث حمافظة جنني بـ  255أسريا ، يليها حمافظة قلقيلية بـ 

 11أسرى يف كل حمافظة، فيما اعتقلت قوات االحتالل  66يليها حمافظتا طوابس وسلفيت بعدد 
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  عمال أثناء 44 اعتقال ، وطفال من فلسطينيي الداخل احملتل، ابإلضافة إىلغزة مواطن ا من قطاع

 11اعتقلت  سلطات االحتالل وكانت ،تواجدهم داخل القدس احملتلة حبجة دخوهلم دون تصاريح
 22ين، وآخرون تسللوا عرب احلدود مع الداخل الفلسطي 4منهم صيادون و 5مواطن ا من قطاع غزة، 

 ."أثناء مرورهم عرب حاجز بيت حانون "إيرز

 .ونّوه املركز أبن حاالت اعتقال عديدة متّر دون اإلعالن عنها إعالميًّا

طفال  موزعني على حمافظات  45م خالل هذا الشهر املاضي، الذين جرى اعتقاهل األطفال وبلغ عدد
الضفة احملتلة، وتصدرت مدينة القدس كذلك قائمة احملافظات اليت اعتقل منها أكرب عدد من األطفال 

طفال (، مث حمافظة اخلليل بعدد  13طفال ، وسجلت حمافظة بيت حلم ذات العدد ) 133وبلغ عددهم 
، مث حمافظات قلقيلية بطفل، وكذلك جرى اعتقال طفل من أطفال 6، مث حمافظة رام هللا بـ طفال   11

عاما( من  122شاكر األشهب ) الطفل عام ا(، وكان أصغر األطفال املعتقلني 13ر )الداخل احملتل بعم
 .مدينة القدس

امرأة، من  22وقالت اإلحصائية اليت أعدها مركز القدس، إن جيش االحتالل اعتقل يف شهر فرباير 
خمتلف حمافظات الضفة؛ حيث تصدرت حمافظة القدس أيض ا قائمة احملافظات اليت اعتقل منها أكرب عدد 

نساء لكل حمافظة،  3حمافظتا رام هللا وانبلس بـ ، يليها أسريات4، مث حمافظة اخلليل بـ 9من النساء بواقع 
 .مث بيت حلم واليت سجل فيها اعتقال سيدتني، وطولكرم أبسرية

ورصد مركز القدس، إعادة اعتقال األسري احملرر حممد زيدان حممود من مدينة القدس، فور اإلفراج عنه 
أايم  3تحقيق مث أفرجت عنه بعد عام ا يف سجون االحتالل؛ حيث اعتقلته وحولته لل 15بعد أن أمضى 

 .بشرط اإلبعاد عن بلدته العيسوية، وعدم املشاركة يف أية مظاهر احتفال خبروجه من األسر

عام ا( من القدس، والذي اعتقله االحتالل  23كما ورصد املركز وفاة األسري احملرر حممد كايد حممود )
دته العيسوية، وتويف خالل فرتة اإلبعاد خالل شباط املنصرم، مث أفرج عنه بشرط اإلبعاد عن بل

 .حادث سري إثر

ورصد املركز أيض ا تثبيت سلطات االحتالل االعتقال اإلداري، ضد األسري الصحفي حممد القيق والذي 
إضرابه عن الطعام منذ السادس من شهر شباط، رفض ا لالعتقال اإلداري، علم ا أنه خاض  يواصل

 .يوم ا 94، استمر 2016إضرااب  مفتوح ا ضد االعتقال اإلداري خالل عام 

  

 االحتالل يعتقل أحد حراس املسجد األقصى
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من  املسجد األقصى راساعتقلت قوات االحتالل، اليوم األربعاء، الشاب املقدسي اندر شاهني أحد ح
 .احملتلة القدسمنزله يف مدينة

 .إىل أحد مراكز التوقيف والتحقيق يف املدينة املقدسة األقصى ومت حتويل حارس
 

 مسؤولية العرب واملسلمني مجيعا  مفيت تونس: محاية مقدسات القدس اإلسالمية واملسيحية هي 
 

مبقدساهتا اإلسالمية واملسيحية هي  القدس قال مفيت اجلمهورية التونسية الشيخ عثمان بطيخ، "إن محاية
ذلك خالل استقباله يف مقر دار اإلفتاء يف تونس، يوم أمس، جاء  العرب واملسلمني مجيعا،  مسؤولية

 ، حبضور السفري الفلسطيين بتونس هايلحممد حسني مفيت القدس والداير املقدسة يف فلسطني الشيخ
 .الفاهوم

نيابة عن املسلمني يف كل أحناء العامل،  املقدسات وأشاد مفيت تونس ابلصمود الفلسطيين املدافع عن
من جهته، وضع مفيت القدس ، املبارك األقصى عنمطالبا املسلمني اباللتفاف حول القدس للدفاع 

والداير الفلسطينية نظريه التونسي، يف صورة املخاطر اليت هتدد مدينة القدس واملسجد األقصى من قبل 
املبارك رغم  املسجد األقصى ذا الصدد بصمود أبناء شعبنا املرابطني للدفاع عناالحتالل، مشيدا يف ه

 .سلطات االحتالل االعتداءات اليت تقوم هبا

 

 -انتهى-
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