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 دســـقـــالة الـرسـ

 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 

 
 

 . معادية للسالم اخلارجية": مواقف نتنياهو من القدس احملتلة" •

 . على تصرحيات نتنياهو: القدس عاصمة فلسطني إىل األبد أبو ردينه تعقيبا   •

 . السوداين يستنكر الدعوات اإلسرائيلية القتحام األقصى •

  .القدس تئن واملستوطنون حيتفلون بذكرى احتالهلا •

  .حتذير من تزايد أعداد مقتحمي األقصى •

 . عاصمة إلسرائيلالربملان التشيكي يعرتف ابلقدس  •

 . نتنياهو يشبه القدس الشرقية حبلب واملوصل بدون السيادة اإلسرائيلية •
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 اخلارجية": مواقف نتنياهو من القدس احملتلة معادية للسالم"
 قالت وزارة اخلارجية، يف بيان اصدرته اليوم اخلميس، إنه بعيد الزايرة "اهلامة اليت قام هبا -وفا 2017-5-25رام هللا 

الرئيس األمريكي دوانلد ترامب اىل املنطقة، َصّعد اليمني احلاكم يف إسرائيل برائسة بنيامني نتنياهو من اعالانته ومواقفه 
 العنصرية اليت تُنكر وجود االحتالل، وتتنكر للوجود الفلسطيين يف القدس".

 

لصراع الدائر يف فلسطني عامة، والقدس وأضافت أن ذلك يتجلى يف أوسع عملية "حتريض يقودها نتنياهو بشأن حقيقة ا
واترخيها وهويتها وحضارهتا خاصة. ففي خطابه الذي القاه يف الكنيست أمس حاول نتنياهو قلب احلقائق التارخيية 
والسياسية، وتسويق مجلة كبريه من اكاذيبه التضليلية، مدعيا  وجود حرية لألداين، وحرية الوصول اىل األماكن املقدسة يف 

س حتت السيادة اإلسرائيلية، مؤكدا  على أن حائط الرباق واملسجد األقصى سيبقيان حتت السيادة اإلسرائيلية اىل القد
االبد. من جهة أخرى حياول اركان اليمني احلاكم يف إسرائيل تسويق بضاعة االحتالل واالستيطان حتت شعار )ان القضية 

ذيب اليت تتعلق ابألوضاع املعيشية واالقتصادية يف القدس، واليت حتاول الفلسطينية ليس جوهر الصراع(، وغريها من األكا
 .إخفاء حجم التمييز العنصري االحتاليل يف القدس"

 

وقالت الوزارة وإذ تدين أبشد العبارات هذه املواقف اإلسرائيلية املعادية للسالم، فإهنا تؤكد ان "حالة من اهلسترياي تنتشر 
ائيليني بعد فشلهم يف التأثري على املوقف األمريكي والدويل اجتاه عملية السالم واملفاوضات يف أوساط املسؤولني اإلسر 

 عامة واجتاه القدس الشرقية احملتلة خاصة".

 

وطالبت اجملتمع الدويل والوالايت املتحدة االمريكية ابلضغط على احلكومة اإلسرائيلية لوقف هذا التحريض الواسع 
يين وحقه يف ارضه وممتلكاته ومقدساته، ودعته اىل حتميل احلكومة اإلسرائيلية برائسة بنيامني النطاق ضد الشعب الفلسط

نتنياهو "املسؤولية الكاملة عن هذه املهاترات، وتداعياهتا الكارثية على اجلهود االمريكية املبذولة للبدء يف مفاوضات 
ومة إسرائيل افشال مجيع اشكال املفاوضات واجلهود حقيقية بني اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي. لقد اعتادت حك

الدولية إلحياء عملية السالم، ووضع العراقيل يف وجه إرادة السالم الدولية دون حماسبة فعلية من اجملتمع الدويل، االمر 
الشرعية الذي يشجعها على التمادي يف ارتكاب جرائمها وانتهاكاهتا اجلسيمة للقانون الدويل ومتردها على قرارات 

 .الدولية"

 

وأكدت الوزارة أن "تكرار الكذب والتضليل اإلسرائيلي لن ينشئ حقا  لالحتالل يف فلسطني ويف القدس، وستبقى القدس 
 الشرقية احملتلة عاصمة دولة فلسطني لألبد".
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 أبو ردينه تعقيبا على تصرحيات نتنياهو: القدس عاصمة فلسطني إىل األبد

 
 شأنها توتير األجواء وتعقيد الوضع القائمهذه التصريحات من 

 

قال الناطق الرمسي ابسم الرائسة نبيل أبو ردينه، اليوم األربعاء، إن مدينة القدس الشرقية  -وفا  2017-5-24رام هللا 
 مبقدساهتا اإلسالمية واملسيحية هي عاصمة دولة فلسطني، وستبقى كذلك إىل األبد.

 

على تصرحيات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو حول القدس بقوله: إن هذه وعقب أبو ردينة يف بيان صحفي 
التصرحيات من شأهنا توتري األجواء، وتعقيد الوضع القائم، وإعاقة املساعي اليت يقوم هبا الرئيس األمريكي دوانلد ترامب 

 لتحقيق السالم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني.

 

الوزراء االسرائيلي إىل التوقف عن إطالق مثل هذه التصرحيات، ووقف التحريض املستمر من قبل ودعا أبو ردينه، رئيس 
 وزراء حكومته، وبشكل يومي ضد الشعب الفلسطيين وقيادته.

 

 السوداين يستنكر الدعوات اإلسرائيلية القتحام األقصى

 

والثقافة، مراد السوداين صباح اليوم يف بيان له،  والعلوماستنكر أمني عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية -معا -رام هللا
التمادي اإلسرائيلي يف اإلعتداءات على مدينة القدس من خالل دعوات مستوطنيه إلقتحام املدينة واملسجد األقصى 

على  الشريف مبسريات إحتفالية ملا يسمى "يوم توحيد القدس"، الذي حيتفل فيه اإلسرائيليون من كل عام ابلسيطرة
القدس الشرقية، وذلك تزامنا  مع اقرتاب حلول شهر رمضان املبارك وما تثريه هذه املسريات من استفزازات ملشاعر 

 .املسلمني يف املدينة ويف العامل أمجع

 

سياق  واعترب السوداين هذه اإلعتداءات انتهاكا  صارخا  وعلنيا  مضافا  لسلسلة اإلنتهاكات واجلرائم اليومية اليت أتيت يف
خطة االحتالل املمنهجة اجتاه املدينة وسكاهنا وهويتها اإلسالمية، وتعداي  سافرا  ومنافيا  لكافة القرارات واملواثيق الدولية 
وحتداي  للشرعية الدولية، خصوصا  بعد صدور قرارات "اليونسكو" األخرية اليت أكدت على أن القدس مدينة حمتلة ومعاملها 

 .حتالل أبي صلةإسالمية وال متت لال
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وقال" إن تكثيف هذه اإلنتهاكات واملمارسات اإلستفزازية حبق املدينة يف اآلونة األخرية هي مبثابة ردود إنتقامية جبانة 
على قرارات الشرعية الدولية، اخلاصة بدولة فلسطني وقرارات منظمة اليونسكو األخرية، وتصب هذه اإلعتداءات يف 

واملتواصلة لزايدة وتكثيف عمليات التهويد واإلستيطان واإلستحواذ على املمتلكات يف مدينة سياق املساعي احلميمة 
 ."القدس وتغيري وجهها العريب واإلسالمي وأسرلتها

 

اعتربت األمم املتحدة القطاع الشرقي ملدينة  1967وأشار اىل أنه على إثر إحتالل إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة عام 
ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية احملتلة وأن على الدولة احملتلة "إسرائيل" االلتزام أبحكام القانون الدويل  القدس جزءا  

أساسا  قانونيا  على أن إسرائيل قوة حمتلة، حيث يطالبها  338و 242وقرارت األمم املتحدة، وشكل قرار جملس األمن 
واإلمتناع عن اإلجراءات اليت من شأهنا أن تؤدي إىل تغيري الوضع القرارن ابإلنسحاب منها مبا يف ذلك مدينة القدس 

  .الذي كان قائما  قبل اإلحتالل

 

وطالب السوداين األمة العربية واإلسالمية وكافة اجلهات واملؤسسات واألطراف املختصة واملؤسسات الدولية وعلى رأسها 
ل مسؤولياهتم إزاء هذا التصعيد وضرورة التدخل العاجل جملس األمن ومنظمة "اليونسكو" وأسرة اجملتمع الدويل بتحم

والفوري للضغط على اإلحتالل اإلسرائيلي الحرتام الشرعية الدولية والقوانني والقرارات اخلاصة حبماية مدينة القدس، 
 .ووقف سلسلة اإلنتهاكات املتواصلة حبق املدينة وأهلها ومعاملها األثرية والتارخيية

 

  توطنون حيتفلون بذكرى احتالهلاالقدس تئن واملس

 

 القدس-أسيل جندي

توافق احتفاالت اليهود بذكرى استكمال سيطرة هذه األايم اليت   كل عام يف مثل القدس تتصاعد حدة التوتر يف مدينة
، واحتالل اجلزء الشرقي منها خصوصا البلدة القدمية اليت 1967االحتالل اإلسرائيلي على مدينة القدس عام 

 .املسجد األقصى تضم

وتقوم مجاعات دينية يهودية متطرفة بتنظيم مسرية األعالم السنوية، اليت حتظى ابلدعم املادي من حركة 
 .إسرائيل بيتناو  البيت اليهوديو  الليكود الكاملة" اليت تضم أعضاء كنيست ميينيني متطرفني من أحزاب إسرائيل "أرض

وتتخلل املسرية هتافات معادية لإلسالم والعرب، وأخرى تزعم حقا لليهود ابلقدس واملسجد األقصى، كما تشهد أعمال 
 .عربدة واستفزاز لسكان البلدة القدمية فضال عن إحلاق األذى مبنازهلم وحماهلم التجارية

 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7a011a49-0abf-46e6-971c-2db5db9c1913
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7a011a49-0abf-46e6-971c-2db5db9c1913
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7a011a49-0abf-46e6-971c-2db5db9c1913
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/06bfc6b4-c52c-4190-97be-4613d7a1e500
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/06bfc6b4-c52c-4190-97be-4613d7a1e500
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/06bfc6b4-c52c-4190-97be-4613d7a1e500
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/19910d2f-9fc8-4f96-9585-d6eff9497965
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/19910d2f-9fc8-4f96-9585-d6eff9497965
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/19910d2f-9fc8-4f96-9585-d6eff9497965
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/45f028a5-b558-4606-a75b-84aa9f0652a2
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/45f028a5-b558-4606-a75b-84aa9f0652a2
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/45f028a5-b558-4606-a75b-84aa9f0652a2
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/78507def-0319-4a8c-9b64-bb5b832ab993
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/78507def-0319-4a8c-9b64-bb5b832ab993
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/c96941f6-790a-4754-8458-323536058a3f
http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/c96941f6-790a-4754-8458-323536058a3f
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للمشاركة فيها،  البلدة القدمية يف القدس بتجمع مئات املستوطنني منذ صباح األربعاء يف أزقةوهذا العام، بدأت املسرية 
بباب العامود بعد العصر، وانطلقوا يف مسرية األعالم الضخمة وجابوا أحياء البلدة بينما جتمع عشرات اآلالف منهم 

 .القدمية

إشارة إىل أنه مكان  مئات املستوطنني ابقتحام املسجد األقصى األربعاء متعمدين خلع أحذيتهم أثناء االقتحام يف وقام
اعتدت الشرطة اإلسرائيلية ابلضرب املربح على  مقدس لديهم، كما انبطح عدد منهم أمام قبة الصخرة املشرفة، بينما

 .عدد من حراس املسجد عند حماولتهم التصدي للمستوطنني، واعتقلت ثالثة منهم

 

بدال من -عاما على حترير القدس"  50وكانت وزيرة الثقافة اإلسرائيلية مريي ريغيف قررت قبل أشهر وضع عبارة "
 .ار الرمسي لالحتفال مبرور مخسني عاما على احتالل املدينة املقدسةعلى الشع -"توحيد القدس" املعتادة سابقا

 

كما رفعت بلدية االحتالل على مداخل مدينة القدس وشوارعها أكثر من عشرة آالف علم، وهو ما يعادل ثالثة أضعاف 
 .ما كانت ترفعه عادة يف مثل هذه املناسبات

 

األوقاف اإلسالمية يف القدس عزام اخلطيب إن من الواضح أن  ويف تعقيبه على اقتحامات األقصى، قال مدير دائرة
اليمني املتطرف يف احلكومة اإلسرائيلية هو الذي يدفع املتطرفني القتحام األقصى وال خيجل من اإلعالن عن ذلك 

 .يعد سابقة خطرية هذه املرة املسجد بصراحة، مضيفا أن العدد الضخم ملقتحمي

  استفزازات وانتهاكات

 

ى اجلانب الفلسطيين، تعترب هذه األايم من األشد قسوة على املقدسيني، خصوصا أهنم يشاهدون االحتفاالت ابحتالل عل
 .مدينتهم، إضافة لتعرضهم لالنتهاكات سواء من قبل املستوطنني أو قوات االحتالل

 

على إغالق حماهلم التجارية،  وحتدث جتار مقدسيون عن التفاصيل القاسية هلذه األايم، إذ أرغمتهم قوات االحتالل
 .وأخربهتم أهنا غري مسؤولة يف حال أقدم املستوطنون املشاركون يف املسرية على إيذائهم أو ختريب بضائعهم

 

وأوضح بعضهم أنه رغم إغالق متاجرهم، فإن مالحقة املستوطنني والشرطة ال تنتهي، إذ مُينعون من اجللوس أمام بيوهتم 
 .اخلها، كما يتحملون عبث املستوطنني مبحاهلم وختريب حمتوايهتاويرغمون على البقاء د

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/c90eadc6-6701-45d9-b25a-44f554f42f31
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/c90eadc6-6701-45d9-b25a-44f554f42f31
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/c90eadc6-6701-45d9-b25a-44f554f42f31
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، ويف مثل هذا الوقت من كل ابب السلسلة ويقول التاجر املقدسي علي الصاحلي إنه يعمل منذ ثالثة عقود اتجرا يف سوق
 .عام يتعرض للضرب على يد املستوطنني املشاركني يف املسرية

 

، املتمثلة العنصرية ويتابع أنه فضل هذا العام إغالق متجره مبكرا حىت ال يصطدم مع املستوطنني أو يتعرض الستفزازاهتم
بشتم العرب والدعوات العلنية لطردهم من القدس إىل الدول العربية اجملاورة بدعوى أن القدس هلم وحدهم على حد 

 .زعمهم

 اجلزيرة : املصدر

  مقتحمي األقصىحتذير من تزايد أعداد 
اليهود الذين   الشيخ عزام اخلطيب التميمي من تزايد أعداد املسجد األقصى وشؤون القدس حذر املدير العام ألوقاف

 .اقتحموا املسجد األقصى منذ صباح اليوم األربعاء، بينما أدانت احلكومة األردنية بشدة تلك االقتحامات

 

البلدة ، وسط انتشار واسع لقوات االحتالل في400تصريح للجزيرة إن عدد املقتحمني زاد على  وقال اخلطيب يف
 .وحميط املسجد األقصى القدمية

 

ن جهته، قال وزير الدولة األردين لشؤون اإلعالم، الناطق الرمسي ابسم احلكومة حممد املومين إن بالده "تدين بشدة م
االعتداء اإلسرائيلي السافر بتمكني املتطرفني اليهود من اقتحام ساحات املسجد األقصى املبارك احلرم القدسي الشريف 

 ."ذاء ملشاعر املسلمني يف شىت أحناء العاملمبا ميثله ذلك من انتهاك حلرمة املكان وإي

 

ابملسجد   ابالحتالل مسؤولية املساس حيمل احلكومة اإلسرائيلية "ابعتبارها القوة القائمة األردن وأوضح املومين أن
األقصى املبارك وتشجيع مئات املستوطنني على تدنيس ساحاته ومسؤولية عدم إيقاف دعوات بعض أعضاء 

 .التحريضية اليت أدت إىل اقتحامات املتطرفني والكنيست احلكومة

 

مستوطن اقتحموا األقصى منذ صباح اليوم  700 بدورها، قالت دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس يف بيان إن أكثر من
 .حتت حراسة كبرية من الشرطة اإلسرائيلية

ابب  فات استفزازية داخل ابحات املسجد األقصى وأثناء خروجهم منوأضافت أن املستوطنني املتطرفني قاموا بتصر 
 .السلسلة
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ت كبرية إىل املدينة، حلماية مسريات استفزازية يف إطار إحياء وكانت قوات االحتالل قد دفعت منذ فجر اليوم بقوا
 .اإلسرائيليني الذكرى السنوية اخلمسني حسب التقومي العربي الحتالل القدس

 

وأكدت املتحدثة ابسم الشرطة اإلسرائيلية لواب السمري اعتقال عدد من حرس املسجد األقصى بتهمة "حماولة االعتداء" 
 .املستوطنني اليهود يف ابحات املسجدعلى جمموعة من 

 

 املصدر : اجلزيرة + وكاالت

 الربملان التشيكي يعرتف ابلقدس عاصمة إلسرائيل

 

 وكالة قدس نت لألنباء -وكاالت 

اعتربته   صوتت أغلبية يف الربملان التشيكي، يوم األربعاء، لصاحل قرار يدعو لالعرتاف ابلقدس عاصمة إلسرائيل، وهو ما
 ."أبنه "انقالب اترخيي  عربية  تقارير

  

انئبا" يف  156انئبا من أصل  112وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها اإللكرتوين، إن القرار "حظي بدعم 
  .الربملان التشيكي

 

عوة إىل ودعا الربملانيون التشيك احلكومة "للمصادقة على القرار واإلعالن عن اعرتافها ابلقدس عاصمة إلسرائيل"، والد
  .""املفاوضات املباشرة دون شروط مع الفلسطينيني

 

وذكرت التقارير العربية أبن الربملان التشيكي، أدان كذلك قرارات "اليونيسكو اليت ال تعرتف حبقوق اليهود يف القدس"، 
 املنظمةودعا احلكومة إىل وقف املخصصات السنوية للمنظمة الدولية، يف ضوء "التحريض ضد إسرائيل وتسييس 

".  

وأضاف أنه يف إعقاب القرار، شهدت العاصمة براغ حفال خاص ا مبناسبة ما يطلق عليه "يوم أورشليم" يف كاتدرائية القديس 
  فيتوس يف براغ مبشاركة وزير الثقافة التشيكي، دانيل هرمان

ليكان الداعم السرائيل األكرب يف العامل، وقالت التقارير إن ما يسمى بـ "سفارة القدس املسيحية الدولية"، وهو تنظيم االجن
لعب دور ا حامس ا بواسطة مدير فرعها يف التشكيك، ميومري كاالس، وقاد يف الشهرين اآلخرين، جهود اقناع نواب الربملان 

 ."التشيكي لتمرير قرار االعرتاف ابلقدس عاصمة إلسرائيل
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 السيادة اإلسرائيليةنتنياهو يشبه القدس الشرقية حبلب واملوصل بدون 

 

سنة على احتالل القدس الشرقية، إن القدس  50قال رئيس احلكومة اإلسرائيلية، بنيامني نتنياهو، يف خطابه مبناسبة مرور 
 .ستبقى العاصمة األبدية إلسرائيل، زاعم ا أنه بدون السيادة اإلسرائيلية على كامل القدس ستتخول املدينة لربكة دماء

 

أنه "بدون السيادة اإلسرائيلية ستندلع يف القدس "حرب طائفية دامية وما حدث يف تدمر وما حيدث حاليا يف وزعم نتنياهو 
 ."حلب ويف املوصل ويف صنعاء كان سيحدث هنا أيضا، ولكن هذا لن حيدث أبدا ألننا هنا وسنبقى هنا

 

ل اهليكل وحائط املبكى )التسمية اليهودية وقال نتنياهو إن "هناك من يعتقد أنه يستطيع إعادة الزمن إىل اخللف، جب
 ."للمسجد األقصى وحائط الرباق( سيبقيان حتت السيادة اإلسرائيلية لألبد. هل هناك مربر للعودة إىل مدينة ممزقة؟

 

وكرر نتنياهو كذبته الشهري متسائال  "هل كانت أورشليم عاصمة لشعب ما غري الشعب اليهودي؟ هذا مل حيدث. هل اهتم 
غريان بضمان حرية العبادة ألبناء مجيع األداين؟ العكس التام هو ما حدث. هذه احلرية ُضمنت وُتضمن جلميع  طرف

 ."األداين حتت السيادة اإلسرائيلية فقط

 

وحاول نتنياهو التنصل من مسؤولية إسرائيل وإجهاضها العملية السياسية واحتالل الضفة الغربية والقدس احملتلة مدعي ا 
يد السالم. مند يد الصداقة إىل جرياننا ولكن ليست القدس ما يعرقل حتقيق السالم. ما يعرقل السالم هو الرفض "حنن نر 

 ."املستمر لالعرتاف بدولة اليهود مهما كانت حدودها وإلهناء هذا الصراع حقا. هذا ما يؤخر حتقيق السالم

 

عام ا ابلصالة  40قائال  إن "الرئيس السادات قام قبل  وواصل نتنياهو إنكار السياسات املمنهجة إلجهاض املفاوضات،
  ."يف املسجد األقصى دون أن يزعجه أحد، من يريد إنكار صلتنا ابلقدس هو من ال يريد السالم

 -انتهى-


