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 2017ذار آ ،23اخلميس    التاريخ:

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 .مهرجان هتويدياالحتالل يغلق طرقا رئيسية يف القدس لصاحل  •

 .شريط فيديو يظهر اعتداء شرطي إسرائيلي بوحشية على سائق مقدسي •

 .القدوة: القدس حاضرة على جدول أعمال ندوة يف ابريس •

 .االحتالل يستكمل إغالق منزل الشهيد القنرب يف القدس •

 .االحتفال إبعادة ترميم القرب املقدس يف كنيسة القيامة •

 .القدس" يف عمان مؤمتر تربوي بعنوان "صرخة من •

 .القدس: االحتالل يعتقل طفلني شقيقني ووالد وشقيق الشهيد قنرب •

 .وزير اخلارجية األردين يطّلع على آخر أوضاع املسجد األقصى •

 .نتنياهو: البناء االستيطاين يف القدس ليس مطروحا للبحث •

 ."مؤمتر دويل ابألردن بشأن "القدس يف األدب العريب •

 ."دوميمأيع لربط القدس مبستوطنة "معاليه أربعة مشار االحتالل ينّفذ  •

 .مصادر عربية: مجعية صهيونية تعمدت ختريب رفات شهداء أردنيني يف القدس •

 .نتنياهو: االستيطان يف القدس ليس جزءا من املفاوضات وسنستمر فيه •

 .شهداء مقدسيني 3سلطات االحتالل تواصل احتجاز جثامني  •

 .واجهة مشروع نقل السفارة األمريكية إىل القدسمرهج: ندعو لتحرك جاد مل •

 .االحتالل يعتقل طالبا من داخل األقصى ويبعد حارسا عن عمله •

 .عمان تعزز وجودها يف القدس مبئيت موظف •
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 االحتالل يغلق طرقا رئيسية يف القدس لصاحل مهرجان هتويدي
 

ساعة مبكرة من صباح اليوم أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، يف  -وفا 2017-3-23القدس  
اخلميس، طرقا رئيسية يف مدينة القدس، أبرزها شارع بيت حنينا الرئيسي، وذلك لصاحل انطالق 
فعاليات ما يسمى بـ"مهرجان الربيع" الذي تنظمه بلدية االحتالل يف القدس اليوم، وحيمل رواية 

 االحتالل حول املدينة املقدسة.

ل االجتماعي انشغلت بتغريدات عدد كبري من نشطاء القدس، الذين وقال مراسلنا إن مواقع التواص
طبيعي مع دعوا أبناء املدينة املقدسة لعدم املشاركة يف "املهرجان" ولفتوا إىل مشاركة جهات هلا اتريخ ت

 ضفاء طابع تلمودي على القدس وقطاعاهتا.إمؤسسات االحتالل لصاحل 
 

 بوحشية على سائق مقدسيشريط فيديو يظهر اعتداء شرطي إسرائيلي 

  

أظهر شريط فيديو، عنصرا من شرطة االحتالل اإلسرائيلي وهو يعتدي  -وفا 2017-3-23القدس 
 ابلضرب بوحشية، على سائق شاحنة وعلى آخر حاول ختليص السائق منه وسط القدس احملتلة.

يف االعتداء الوحشي كما ظهر يف شريط الفيديو انضمام عنصرين آخرين من شرطة االحتالل لزميلهما 
 .على السائق املقدسي

من جانبه، توجه النائب رئيس جلنة القدس يف القائمة املشرتكة ابلكنيست أمحد الطييب، فوراً إىل وزير 
األمن اإلسرائيلي ولقائد الشرطة ووزير داخلية االحتالل، مطالبا ابعتقال عنصر األمن والتحقيق معه 

 .انضما لضرب السائقومع االثنني اآلخرين اللذين 
وقال الطييب: "هذا تصرف مافيا وعصاابت وسوف نالحقه ليدفع مثن عنفه اهلمجي والسادي". 

وأضاف: "التحريض املمنهج واملستمر ضد كل ما هو عريب حيّفز هذه السرطاانت املتفّشية على القيام 
 مبثل هذه االعتداءات املتزايدة من ِقبل رجال الشرطة".

ر األمن الداخلي غلعاد اردان على توجه الطييب قائاًل: "قمنا بتنحية الشرطي بشكل فوري بدوره، رد وزي
وسيتم دعوته جللسة استماع". إال أن الطييب مل يكتِف بذلك وطالب ابعتقال الشرطي فورا وتقدميه 

 .للمحاكمة وكذلك الشرطيني اآلخرين
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 القدوة: القدس حاضرة على جدول أعمال ندوة يف ابريس

  

دارة مؤسسة إالثقافة يف حركة فتح، رئيس جملس عالم و أكد مفوض اإل -وفا 2017-3-23ابريس 
ايسر عرفات انصر القدوة "أن نقل السفارة األمريكية إىل القدس سيمثل اعتداء مباشرا على شعبنا 

 الفلسطيين، والشعوب العربية واإلسالمية".
نظمها جملس السفراء العرب، وبعثة اجلامعة  جاءت تصرحيات القدوة، ضمن كلمة ألقاها يف ندوة،

العربية يف فرنسا، مبعهد العامل العريب يف ابريس، للحديث عن "مستقبل العامل العريب، يف ظل األوضاع 
 الراهنة".

واستعرض القدوة خالل كلمته، قضية مدينة القدس احملتلة بني املاضي، واحلاضر، واملستقبل، متطرقا إىل 
االحتالل حبق املدينة، وأهلها، وحمذرا من أن فكرة نقل السفارة األمريكية إىل القدس  إجراءات، وجرائم

ستشكل "تطورا يف منتهى اخلطورة"، وستمثل ابلنسبة للوالايت املتحدة "ختل اتم عن فكرة الوجود 
اتفاقيات الدويل"، كما تعترب "انتهاكا واضحا، ومباشرا جملموعة كبرية من قرارات جملس األمن الدويل، و 

 دولية عديدة، ما سيخرج الوالايت املتحدة من موقع الوسيط إىل موقع طرف بشكل مباشر للصراع".
لتأسيس جامعة الدول العربية، ومن أبرز املشاركني فيها:  72وأييت تنظيم هذه الندوة، ملناسبة الذكرى الـ 

ز اخلليج لألحباث يف السعودية عبد سبق جلامعة الدول العربية عمرو موسى، ورئيس مرك العام األاألمني
 العزيز صقر، وسفري اجلامعة العربية يف ابريس بطرس عساكر.

 
 االحتالل يستكمل إغالق منزل الشهيد القنرب يف القدس

  

عادت قوات االحتالل، اليوم اخلميس، الستكمال إغالق منزل الشهيد  -وفا 2017-3-23القدس 
 جنوب القدس احملتلة ابإلمسنت املسلح "الباطون".فادي القنرب، يف حي جبل املكرب 

وكان االحتالل أغلق يوم أمس الطابق األول من املنزل، واعتقل والد وشقيق الشهيد، وأخرب العائلة أبنه 
 سيعود صباح اليوم، إلغالق الطابق الثاين.

عداد كبرية من وأشار مراسلنا، نقال عن شهود عيان، إىل أن قوات االحتالل اقتحمت احلي صباحا أب
جنودها، يف الوقت الذي ضربت فيه طوقا عسكراي حمكما يف حميط املنزل، ونصبت حواجز يف الشوارع 

 الرئيسية لتفتيش الشبان.
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 االحتفال إبعادة ترميم القرب املقدس يف كنيسة القيامة

  

املقدس، يف   احتفل اليوم األربعاء، ابنتهاء مشروع إعادة ترميم القرب -وفا 2017-3-22القدس 
 .كنيسة القيامة ابلبلدة القدمية يف القدس

أليكسيس تسيرباس، ووزير الداخلية األردين  وجرى احلفل حبضور رمسي فلسطيين، ورئيس وزراء اليوانن
غالب الزعيب، والبطريرك املسكوين برثلماوس، إضافة إىل عدد من الشخصيات الدينية والدبلوماسية 

 .العربية واألجنبية
املتحدثون يف الكلمات، املكانة الدينية الكبرية اليت متثلها القدس، فهي مهد األداين وحاضنة وأكد 

الرساالت السماوية، اليت محلت إىل البشرية مجعاء كل معاين اخلري والسعادة، وقيم التسامح والتآخي 
 . بعضهم البعضوالعيش املشرتك، وترسيخ املبادئ اإلنسانية كأساس تقوم عليه عالقة بين البشر بني

وشددت الكلمات على أن الرعاية اهلامشية للمقدسات هلا بصمة عرب التاريخ لن متحى من األذهان، 
وهي متواصلة جبهد دؤوب للحفاظ على املقدسات املسيحية شأهنا شأن املقدسات اإلسالمية يف القدس 

 .واألراضي الفلسطينية
، نفذها فريق مكون من مخسني خبريا من اجلامعة التقنية عملية الرتميم الدقيقة استغرقت حنو عشرة أشهر

القومية يف أثينا، وقد رمم هذا الفريق من قبل معبد أكروبوليس يف العاصمة اليواننية أثينا، ومتحف آاي 
 .صوفيا يف إسطنبول

يس مليون جنيه إسرتليين(، الرئ 3.2ماليني دوالر ) 4وأسهم يف دفع تكاليف الرتميم، اليت وصلت إىل 
حممود عباس، والعاهل األردين امللك عبد هللا الثاين، والطوائف الست اليت تتشارك يف الوصاية على 

الكنيسة، وميكا إرتيغون أرملة أمحد إرتيغون، الذي شارك يف أتسيس شركة تسجيالت أتالنتيك 
 .مليون دوالر 1.3األمريكية، واليت أسهمت وحدها مببلغ 

 
 
 

 خة من القدس" يف عمانمؤمتر تربوي بعنوان "صر 
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عقد يف العاصمة األردنية عمان، اليوم األربعاء، مؤمتر مجع بني االحتاد  –وفا 2017-3-22عمان 
 ردنيني، حتت عنوان "صرخة من القدس".لسطينيني وبني نقابة املعلمني األالعام للمعلمني الف

 ألك حبضور نقابيني وشخصيات رمسية كان ذ
وبتمثيل من النقاابت املهنية الفلسطينية منها نقابة األطباء واحملامني واملهندسني ردنية وفلسطينية، أأأ

 .ومجعية املقاصد اخلريية اإلسالمية
ن هذه الفعالية املشرتكة أتيت قبيل انعقاد ألمني الفلسطينيني سائد ارزيقات، مني عام احتاد املعأوقال 

طباء واحلياة اليومية يف القطاع الرتبوي وقطاع األ هلهاأيصال صوت القدس ومعاانة القمة العربية، "إل
 نسان املقدسي".واملعاانة اليت يعيشها اإل

وراق عمل وإدارة النقاش جتاه القضااي اليت هتم اجملتمع الفلسطيين، أضاف انه سيتم خالل املؤمتر تقدمي أو 
توجها ابلشكر لنقابة الفلسطينيني، م مشريا إىل أن هذه الفعالية الثانية اليت يعقدها االحتاد العام للمعلمني

 ردنيني على رعاية املؤمتر.املعلمني األ
مور سيتم التطرق هلا يف املؤمتر، منها القطاع الصحي يف القدس، واجلدار العنصري أن هناك عدة أواتبع 

املنهاج الذي يقسم هذه املدينة، واحلديث عن القضااي الرتبوية وقضااي التعليم يف القدس وقضااي 
سرائيلي يف تكريس ية يف القدس، وسياسة االحتالل اإلالفلسطيين، وما هي املعيقات لتطور العملية الرتبو 

للمدارس من بناء هنج استبدال املناهج الفلسطينية وحماربة املعلم الفلسطيين، ومنع تطوير البنية التحتية 
 لسطينية.و بناء مدارس، وحماوالت طمس اهلوية الفأغرف صفية جديدة 
ساسي لوصول ن "اجلدار هو املعوق األأرزيقات إتعرض هلا املعلم الفلسطيين، قال وعن املعيقات اليت ي

يضا عمليات االعتقال املتكررة للمعلمني وعمليات أىل املدارس يف القدس، و إاملعلم الفلسطيين 
ح الغرف الدراسية يف بعض االعتقال للطلبة والتهديد للمدارس ومنها التهديد ابإلزالة، ومنع افتتا 

ائرة املعارف وبلدية االحتالل يضا فرض الغرامات على املدارس الفلسطينية مبحاولة من دأاملدارس، و 
ي أسرائيلي، املنهاج اإلسرائيلي، للضغط على مدارسنا الفلسطينية واملدارس اخلاصة لتدريس اإل

خر، وهي هجمة آخرى من نوع أناك هجمة يضا هألي، سرائيل املنهاج الفلسطيين ابملنهاج اإلاستبدا
رس سرائيلية لدعم املداك موازنة ختصص من قبل احلكومة اإلن هناأغراءات للمدارس اخلاصة حبيث اإل

سرائيلي، وهذه ج الفلسطيين ابملنهاج اإلن يكون هناك استبدال للمنها أاخلاصة، ويشرتط يف هذا الدعم 
صيل، وتغيري اهلوية الفلسطينية ومنع عزف سنفونية احلرية األ االحتالل بتغيري النمط العريبحماولة من 

 سنفونية السالم الوطين الفلسطيين".
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ائيلي سر وار مدينة القدس، "ألن احملتل اإلسأم طباعة املنهاج الفلسطيين داخل وقال إن هذا العام سيت
يضا داخل مدينة أن تكون طباعة الكتب أىل إ ىل القدس، وسنسعىإدخال الكتب املدرسية إمينع حىت 

القدس، وسيتم توزيع هذه الكتب جماان، وسندعم صمود املعلم، وتكريس البعد الوطين لديه، رغم أن 
 % عن راتب املعلم الفلسطيين الذي يدرس يف مدارس املعارف اإلسرائيلية".50فرق راتبه 

ينيني، مشددا على ردنيني والفلسطقة بني األردنيني ابسل فرحيات، عمق العالوأكد نقيب املعلمني األ 
رغم ما يعانون من االنتهاكات  سالمية والوطنية، مشيدا بصمود املواطنني يف القدسأمهية القدس اإل

ردنيني واحتاد املعلمني الفلسطينيني، حىت نقوم بعمل سرائيلية، وقال "نعلن التوأمة بني نقابة املعلمني األاإل
 . رجاء العامل"أالفلسطينية إىل ك لتوصيل القضية مشرت 

 
 القدس: االحتالل يعتقل طفلني شقيقني ووالد وشقيق الشهيد قنرب

  

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األربعاء، وعقب إغالق منزل  -وفا 2017-3-22القدس 
مراكز التوقيف والتحقيق ىل أحد والده وشقيقه منذر، واقتادهتما إ عائلة الشهيد فادي القنرب، ابلباطون،

 يف املدينة املقدسة.
اين أبو رميلة، من منزهلما وكانت قوات االحتالل اعتقلت، صباح اليوم، الطفلني الشقيقني جمد وجواد ه

ىل مركٍز اتبع لالحتالل يف شارع إس العامود ببلدة سلوان جنوب املسجد األقصى واقتادهتما حبي رأ
 صالح الدين وسط القدس احملتلة.

 

 وزير اخلارجية األردين يطّلع على آخر أوضاع املسجد األقصى
 

املبارك، ومشاريع  املسجد األقصى اطّلع وزير الداخلية األردين غالب الزعيب على صورة األوضاع يف
 .هبا دولته، وانتهاكات االحتالل للمسجد املبارك  اإلعمار اليت تضطلع

، عقب مشاركته يف افتتاح "القرب املقدس" األقصى الوزير األردين للمسجدجاء ذلك خالل زايرة 
 .بكنيسة القيامة يف القدس القدمية، يوم أمس

السالمية يف القدس ضم الدكتور ابراهيم انصر الدين والتقى الوزير الزعيب بوفد من دائرة األوقاف ا
مساعد املدير العام واملدير املايل، والشيخ الدكتور واصف البكري القائم أبعمال قاضي القضاة، 
والشيخ عمر الكسواين مدير املسجد األقصى املبارك، ومدراء ومسؤويل األوقاف وقضاة احملكمة 

 .الشرعية يف القدس
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قاف ابلوزير والوفد املرافق له، وأكدوا على أمهية هذه الزايرة التارخيية، ورافقوه يف ورحب مسؤولو األو 
جولة داخل املسجد األقصى املبارك مشلت املصلى القبلي ومسجد قبة الصخرة وقراءة الفاحتة على 

 .ضريح الشريف احلسني بن علي

ى، ومشاريع قصلكية ا يف املسجد األوأطلع مسؤولو األوقاف الوزير األردين على مشاريع املبادرات امل
ما قدم شرحا عن دور ومهام سالمية، كرة االوقاف والشؤون واملقدسات اإلعمار، ومشاريع وزاجلنة اإل
وقاف القدس وموظفيها داخل املسجد األقصى املبارك بشكل خاص ويف مدينة القدس بشكل أدائرة 

أمام مهام الدائرة يف إمتام بعض املشاريع  سلطات االحتاللعام، ووضعه يف صورة العراقيل اليت تضعها
 .املهمة داخل املسجد املبارك

عن مدى سعادته هبذه الزايرة التارخيية للمسجد األقصى املبارك من جهته، عرب الوزير األردين الزعيب 
واليت جاءت يف إطار قدومه مكلفا ومنتداب من قبل امللك عبد هللا الثاين "صاحب الرعاية والوصاية 

القيامة يف  كنيسة االسالمية واملسيحية يف مدينة القدس" لتدشني ترميم القرب املقدس يف املقدسات على
وأهل فلسطني والقدس وأهل القدس  حمبة لفلسطني  القدس، وأضاف: "أتيت إىل هنا وكلي شوق وكلي

 ."من خمتلف أدايهنم ومشارهبم واصوهلم

وأكد على أن هذا الرتميم للقرب املقدس يف كنيسة القيامة هبذا اإلتقان كان مدعاة سرور وسعادة جلميع 
ية اخواننا املسيحني وهو ما يدل على القيم الروحانية والدينية لدى النظام األردين ولدى األسرة اهلامش

األردنية اليت تتعامل مع مجيع الدايانت السماوية األخرى ابحرتام وبنوع من الرقي االنساين واألخالقي 
 .والديين والسماوي

 
 
 
 
 

 نتنياهو: البناء االستيطاين يف القدس ليس مطروحا للبحث
 

، إن البناء االستيطاين يف القدس ليس مطروًحا للبحث نتنياهو قال رئيس وزراء الكيان الصهيوين بنيامني
 يف والنقاش مع الوالايت املتحدة او غريها، واسرائيل لديها االستعداد لبحث احلد من البناء االستيطاين

 .مواقع أخرى
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وأوضح نتنياهو يف ختام جولة قام هبا للصني ان القدس لن تكون ضمن أي تفامهات 
 .ستمرحميطها سيت  وان البناء فيها ويف االستيطان حول

وأشارت وكاالت اىل أن تصرحيات نتنياهو من الصني حول االستيطان والسعي للتوصل اىل تفامهات مع 
الوالايت املتحدة، جاءت يف الوقت الذي جيري سفري االحتالل يف واشنطن مع رئيس مكتب نتنياهو 

توصل اىل تفاهم مشاورات ومباحثات مع املبعوث اخلاص للرئيس األمريكي يف الشرق االوسط، هبدف ال
 .، والذي لن يشمل مدينة القدسالضفة الغربية متفق عليها للحد من عمليات االستيطان يف

 

 "ن بشأن "القدس يف األدب العريبمؤمتر دويل ابألرد
 

يف األدب العريب احلديث" الذي  يف اجلامعة األردنية )حكومية( أعمال املؤمتر الدويل "القدس تتواصل
أطروحة وورقة حبثية تربز مكانة القدس االستثنائية ابلنسبة للعرب  688يشهد لغاية غد اخلميس عرض 

 .رمزا للقداسة والسالمواملسلمني، وتؤكد على مكانتها ابعتبارها 

ويشارك يف املؤمتر الذي تنظمه كلية اللغات األجنبية بدعم من وكالة التعاون والتنسيق الرتكية )تيكا( 
واهلند، وسيناقشون "كافة  والوالايت املتحدة وإجنلرتا دولة عربية، ابإلضافة إلىرتكيا 12ابحثون من 

 ."ة وغريهااألمور املتعلقة أبدب القدس من شعر وأدب ورواي

ومت على هامش املؤمتر افتتاح معرض صور للقدس، خصص جانب منه للرسومات الطالبية، ولوحات 
فنية من أعمال األردين إبراهيم أبو الرب الذي اقرتنت رسوماته وفنونه التشكيلية ابلقضية الفلسطينية 

 .ومهوم األمة وآالمها وآماهلا

إن املؤمتر "أييت يف فرتة حرجة من اتريخ القدس، حيث  وقال رئيس اجلامعة األردنية عزمي حمافظة
من أعماهلا لتهويد القدس واالستيالء عليها وتشريد أهلها". وأكد أن من واجب  إسرائيل تصعد

 .القدس هتويد املؤسسات األكادميية أن تنبه العامل من خالل مؤمتراهتا إىل خطر

حممد صديق يلدرم فقال إن املؤمتر "أييت ملد جسور األخوة والصداقة بني  األردن أما مدير وكالة تيكا يف
 ."، كي تكون القدس يف وجدان األمة العربيةتركيا العريب الفلسطيين على وجه اخلصوص مع الشعب

مة على قلوبنا إن "القدس حاك -وهو مشارك ابملؤمتر-وقال رئيس جامعة ماردين الرتكية أمحد أرقتشا 
وأذهاننا، وسيكون هذا املؤمتر توعية للشباب والقدس، إذ إن القدس بدأت تنسى، وهذه املؤمترات 
 ."ستذكر اجلميع يف العامل اإلسالمي مبحبة القدس ألهنا لنا، وهي مسرى الرسول صلى هللا عليه وسلم

 األانضول
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 "دوميمأيع لربط القدس مبستوطنة "معاليه االحتالل ينّفذ أربعة مشار 
 

بتنفيذ مشاريع هتدف إىل شرعت مؤخرا،  سلطات االحتالل أفادت صحيفة "هآرتس" العربية، اليوم أن
مبستوطنة "معاليه أدوميم" املقامة على أراضي املواطنني يف بلديت العيزرية وأبو ديس   ربط مدينة القدس

 .جنوب شرق القدس احملتلة

اليت مينع فيها  (E1) وذكرت "هآرتس"، أن مثل هذه املشاريع ستساعد مستقبال على البناء يف مناطق
 .ألسباب سياسية البناء منذ سنوات طويلة

وأيمل املستوى السياسي، حسب الصحيفة، يف أن متر هذه املشاريع هبدوء دون أن حتدث ردا من 
 .اجملتمع الدويل

اللجنة الوزارية مناقشاهتا ملشروع ضم معاليه  أتجيل وقالت الصحيفة إن "هذه املشاريع تتم ابلرغم من
 ."نتنياهو أدوميم رمسيا بطلب من رئيس الوزراء بنيامني

( لربط القدس 1تنفيذها حاليا؛ تشييد مفرتق على الشارع )رقم ولفتت إىل أن من بني املشاريع اليت يتم 
ابملستوطنة، مشريًة إىل أن "اهلدف منه حرف مسار حركة املرور الفلسطينية عن املسار القائم حاليا 

 ."E1 ولتمهيد خطوة البناء مستقبال يف مناطق

ة" لتسهيل احلركة بني أحياء كما أن أحد املشاريع يتعلق ببناء نفق جديد عند مفرتق "التلة الفرنسي
 .القدس الشمالية ووسطها، وفق الصحيفة

على عشرات املنازل  هدم وأشارت الصحيفة إىل سعي "إسرائيل" هلدم قرية اخلان األمحر وتوزيع أوامر
ي. الفتة إىل حماوالت لتعريف املناطق الواقعة بني القدس ومعاليه أدوميم على أهنا املاض  فيها الشهر

مناطق حمميات طبيعية لبسط سيطرهتا بشكل كامل عليها ابإلضافة ملخطط إقامة حديقة وطنية 
 .الفلسطينية ابملدينة  هتدف إىل منع امتداد األحياء جبل املكرب قرب

 

 مصادر عربية: مجعية صهيونية تعمدت ختريب رفات شهداء أردنيني يف القدس
 

للتوثق تتابع جهات رمسية أردنية، مبا فيها وزارة اخلارجية، مع ما قالت إنه "اجلهات املعنية يف "إسرائيل" 
من أنباء تعٌرض رفات شهداء اردنيني، عثر عليها مؤخرا يف القدس احملتلة، لتدمري متعمد من قبل مجعية 

 ."'زاكا' الصهيونية املختصة يف انتشال اجلثث ومجع الرفات
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ولفتت املصادر إىل أن اجلهات الرمسية "وحال التأكد من التخريب املتعمد لرفات شهداء أردنيني ستبدأ 
إجراءات، سيكشف عنها يف حينه"، موضحة أن احلكومة "ترتيث اآلن للتأكد من األمر الختاذ  سلسلة

 ."االجراءات واملوقف الالزم

وقالت إن ليس هناك موعد حمدد لوصول رفات الشهداء، ريثما تتأكد اجلهات االردنية من سالمة 
 .األردن الرفات" اىلالفحوصات واالجراءات ليتقرر بعدها البدء ابالجراءات ونقل 

وكان معهد أبو كبري للطب الشرعي يف "تل أبيب" حّذر من اشتعال فتيل أزمة دبلوماسية بني األردن 
 .داء األردنيني، الذين عثر عليهم مؤخرا يف القدسو"إسرائيل"، بعد فحوصات أجراها على رفات الشه

وقال املعهد، حبسب ما نقلت وسائل اعالم عربية، انه "تبني تعرض الرفات لتدمري متعمد من قبل مجعية 
 ."'زاكا' املختصة يف انتشال اجلثث ومجع الرفات، وابت من الصعب التعرف على أصحاهبا

ية، يوصي فيها بضرورة التدخل من أجل منع صدام دبلوماسي ووجه رسالة إىل وزارة اخلارجية الصهيون
 .حمتمل مع األردن

وكان عثر خالل أعمال بناء يف أحد أحياء القدس احملتلة، جنواب، على رفات شهداء من اجليش العريب 
وغزة  الضفة الغربية "، اليت احتلت فيها "إسرائيل1967االردين، ممن ارتقوا يف حرب حزيران عام 

 .واجلوالن وسيناء، قبل حنو ثالثة اسابيع

غل وحبسب ما نشرته مصادر عربية أمس فقد ُكشف عن الضرر يف الرفات عرب رسالة كتبها تشن كو 
رئيس معهد أبو كبري الشرعي، ووجهها كذلك إىل وزارة الصحة ورئيس وحدة حتقيقات الشرطة 

 .""اإلسرائيلية

وأشار رئيس املعهد، إىل أن "اخلارجية "اإلسرائيلية" عليها أن تتدخل ملنع التصادم الدبلوماسي مع 
 ."األردن، تالفيا لوقوع أزمة

الختصاص "بتدمري اهلياكل العظمية للرفات"، وقالت الرسالة إن واهتم مجعية "زاكا" اليت تعمل يف هذا ا
"القبور مل تنبش بشكل مهين، انهيك عن اإلمهال واخلشونة وأدوات احلفر اليت أدت لتلف اهلياكل 

 ."العظمية"، ما تسبب يف كسور يف العظام اليت سبق أن تضررت خالل أعمال القتال

من الصعب حتديد من هم أصحاب الرفات، ألن العظام وأضاف رئيس املعهد اإلسرائيلي "سيكون 
اهلامة مفقودة أيًضا"، إضافة إىل أن أعمال التحري يف هذا اإلطار "ستستغرق وقتا كبريا"، مع إقراره 

 .بعدم وجود وعود ابلنجاح
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 نتنياهو: االستيطان يف القدس ليس جزءا من املفاوضات وسنستمر فيه
 

، إن حكومته لن تقّيد عمليات البناء ابملستوطنات نتنياهو املتطرف بنيامنيقال رئيس حكومة االحتالل، 
 .الواقعة خارج "اخلط األخضر" يف القدس

الاثء، عن نتنياهو قوله "إن قضية البناء "اإلسرائيلي" يف ونقل موقع صحيفة "هآرتس" العربية مساء الث
"األحياء اليهودية" خارج اخلط األخضر يف القدس ليست جزًءا من املفاوضات مع اإلدارة األمريكية 

 ."لتقييد النشاط االستيطاين

مع صحافيني صينيني، إىل أنه بدأ االثنني، حماداثت يف البيت األبيض بني فرق  لقاء وأشار نتنياهو خالل
 .وأمريكية حملاولة التوصل إىل تفامهات بشأن املستوطنات  ""إسرائيلية

ستمر وذكر موقع الصحيفة العربية، أن تلك احملاداثت اليت استكملت أمس الثالاثء، ومن املتوقع أن ت
 ."خالل األايم املقبلة "مل تسجل أي اخرتاق أو التوصل ألي تفامهات فيها حىت اللحظة

وأشار إىل أن أهم قضية يبحثها الوفد "اإلسرائيلي" يف واشنطن بناء مستوطنة لسكان بؤرة عموان املخالة 
 .(رام هللا فرباير املاضي وكانت مقامة على أراٍض فلسطينية مشايل شرق مدينة 2)أخليت بتاريخ 

وصرح نتنياهو أبنه يبحث عن صيغة مع األمريكيني بشأن عمليات البناء يف مستوطنات الضفة احملتلة. 
ألمريكيني بشأن القضية وأنه التقى مع مبعوث أمريكي مشريًا إىل وجود تضارب يف وجهات النظر مع ا

 .خاص وأرسل وفًدا لواشنطن من أجل ذلك

وذكرت مصادر أمريكية لصحيفة "هآرتس" وجوب أن يكون هناك تباطؤ يف جوهر التفاهم على وقف 
 .النشاط االستيطاين

 

 شهداء مقدسيني 3سلطات االحتالل تواصل احتجاز جثامني 
 

 .تواصل احتجاز ثالثة جثامني لشهداء مقدسيني يف ثالجاهتا سلطات االحتالل ما تزال

مشال القدس احملتلة، والذي ارتقى  الرام ، من بلدةمصباح أبو صبيح :ويشمل ذلك جثامني الشهداء
خالل تشرين أول املاضي بعد تنفيذه عملية إطالق انر يف حي الشيخ جراح ابلقدس احملتلة، أوقعت 

 .إصاابت 66قتيلني صهيونيني و

جنوب شرق القدس، حيث استشهد بداية كانون اثين/ يناير  جبل املكرب والشهيد فادي القنرب من حي
أراضي البلدة، وأدت ملقتل يف مستوطنة "أرمون هنتسيف" املقامة على  دهس املاضي بعد تنفيذه عملية

 .جبراح متفاوتة  آخرين 155أربعة جنود، وإصابة 
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آذار/ مارس  13والشهيد إبراهيم مطر من حي جبل املكرب، استشهد برصاص قوات االحتالل يف 
، أدت إلصابة جنديني عملية طعن أحد أبواب القدس القدمية، بزعم تنفيذه -اجلاري عند ابب األسباط

 .من قوات االحتالل
 

 مرهج: ندعو لتحرك جاد ملواجهة مشروع نقل السفارة األمريكية إىل القدس
 

سة القدس الدولية بشارة مرهج: ندعو لتحرك جاد ملواجهة مشروع نقل انئب رئيس جملس أمناء مؤس
 السفارة األمريكية إىل القدس

أكد انئب رئيس جملس أمناء مؤسسة القدس الدولية، معايل األستاذ بشارة مرهج أن التهديد األمريكي 
ف اليمني الصهيوين املستجد ابلنقل الفعلي للسفارة األمريكية إىل القدس يعترب احنيازاً واضحاً لسق

الذي شنت  242املتطّرف، وخمالفًة صرحيًة للقانون الدويل وقرارات الشرعية الدولية، مبا فيها القرار 
حروب لفرضه على العرب وعلى الفلسطينيني، داعًيا إىل إعالن سحب املبادرة العربية بشكٍل هنائي ال 

أي جزٍء من مدينة القدس شرقيها وغربيها، ملا رجعة فيه، يف حال نقلت الوالايت املتحدة سفارهتا إىل 
 .يشكل من اعرتاٍف ابملدينة املقدسة كعاصمة للكيان الصهيوين

كالم مرهج جاء خالل زايرة قام هبا وفد مؤسسة القدس الدولية لفخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية العماد 
 .، للمشاركة يف القمة العربية الثامنة والعشرينعمان ميشال عون قبيل توجهه للعاصمة األردنية

مستمر يالحق هويتها العربية احلضارية  هتويد واستعرض مرهج واقع مدينة القدس احملتلة وما تعانيه من
، املقدسيني ، واجلدار العازل، وهدم بيوتاالستيطان اليت حيارهبا االحتالل مبسارات خمتلفة ال سيما

 .وهتجريهم واالستيالء عليها

احلكام العرب إىل وضع القدس وفلسطني على رأس أولوايهتم، وأن تتوج قمتهم بقراراٍت ودعا مرهج 
جديٍة وعملية تسهم يف التصدي للعدوان اإلسرائيلي على القدس وفلسطني وأتكيد احلقوق الفلسطينية 

الشعب الفلسطيين اليت هي يف  انتفاضة العادلة وتبديد أوهام أية تسويٍة إقليمية تتجاوزها، واحتضان
 .احلقيقة الرهان الوحيد املؤهل للربح

بدوره، رحب فخامة الرئيس ميشال عون بوفد مؤسسة القدس الدولية، معراًب عن تقديره للجهد الذي 
هود األمة لنصرة القدس والدفاع عن مقدساهتا اإلسالمية واملسيحية، مؤكًدا استمرار تقوم به يف توحيد ج

 .وقوف لبنان إىل جانب القضية الفلسطينية العادلة واحملقة والدفاع عنها وعن حقوق الشعب الفلسطيين
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 االحتالل يعتقل طالبا من داخل األقصى ويبعد حارسا عن عمله

  

اعتقلت شرطة االحتالل اخلاصة، اليوم اخلميس، طالبا من مدرسة  -وفا 2017-3-23القدس 
 ىل أحد مراكز التحقيق والتوقيف يف املدينة املقدسة.إداخل املسجد املبارك، واقتادته  األقصى الشرعية

وأخلت سلطات االحتالل، سبيل حارس املسجد األقصى زين املاجد، بشرط إبعاده عن مكان عمله يف 
ة أايم، علماً أن قوات االحتالل اخلاصة اعتقلته بعد عصر أمس من مكان عمله املسجد ملدة ثالث

 ابلقرب من مسجد الصخرة يف األقصى.
ىل ذلك، واصل املستوطنون، اليوم، اقتحاماهتم االستفزازية للمسجد األقصى من ابب املغاربة حبراسة إ

 ومحاية عسكرية مشددة.
 عمان تعزز وجودها يف القدس مبئيت موظف

 

كشف وزير األوقاف واملقدسات والشؤون اإلسالمية األردين، وائل عربيات عن قرار   -معا -عمان
 .احلكومة األردنية القاضي بزايدة عدد املوظفني يف دائرة أوقاف القدس

 200وقال عربيات خالل جلسة جلنة فلسطني النيابية يف جملس النواب األردين إن الوزارة عينت 
 .أوقاف القدس ليصبح العدد اإلمجايل ألف موظفموظف جدد يف دائرة 

وذكر الوزير األردين أن حوافز مادية ستقدم للموظفني نظرا جلهودهم املبذولة يف محاية القدس 
 ."واملقدسات اإلسالمية واملسيحية، وأن القرار "يهدف لتعزيز ودعم صمود األشقاء يف القدس

لقدس احملتلة"، مشريا إىل أن احلكومة األردنية أبلغت تل وندد عربيات بقرار إسرائيل "منع األذان يف ا
 .أبيب برفضها هلذا القرار الذي يتناىف مع حرية العقيدة وتتابع القضية عرب القنوات الرمسية

 
 

 -انتهى-

mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com

