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 2017 ، نيسان 26األربعاء   التاريخ:

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 العيسوية وسلوانمواطنني من بلديت  6االحتالل يعتقل  •

 .االحتالل يعتقل شااب من سلوان ابلقدس •

 .القدس واألسرى حمور أساسي يف إحياء ذكرى اإلسراء واملعراج يف أبو ظيب •

 .أعوام 10االحتالل يقضي بسجن طفلة مقدسية  •

 .ألف وحدة استيطانية مشال القدس 15االحتالل يدفع خمططا لبناء  •

 .ني العربية واإلسالمية لشد الرحال إىل القدسمؤمتر بيت املقدس يدعو مجاهري األمت •

 .املؤمتر الشعيب للقدس يدعو تكاتف اجلهود لدعم إضراب األسرى •

 .إصاابت يف مواجهات ليلية بقلنداي مشال القدس احملتلة •

 .خمطط ملصادرة أراضي قُبالة األقصى إلقامة موقع استيطاين •

اليهود ابملسجد األقصى واشنطن تسعى إلفشال قرار "اليونسكو" بنفي عالقة  •
 .وحائط الرباق

ابحث من القدس يؤكد اكتشافه حلقة ربط براق األنبياء يف الركن اليماين للمسجد  •
 .األقصى

 .أايم والسماح هلما ابلذهاب إىل املدرسة 10توقيف احلبس املنزيل لطفلني  •

 
 

 مواطنني من بلديت العيسوية وسلوان 6االحتالل يعتقل 
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اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األربعاء، ستة مواطنني من  -وفا 2017-4-26القدس 
 بلديت العيسوية وسط القدس، وسلوان جنوب املسجد األقصى.

 22مواطنني من العيسوية، وهم: طارق فهمي جابر ) 5وقال مراسلنا إن قوات االحتالل اعتقلت 
عاًما(،  15عاًما(، وحممد عليان ) 17ى )عاًما(، ويوسف مصطف 19عاًما(، وحممد أكرم التميمي )

 عاًما(. 17وحممد صهيب حميسن )
عاًما(، بعد أن دامهت منزله يف  18وأضاف أن قوات االحتالل اعتقلت الشاب عماد عبد أبو اسنينة )

 حي واد قدوم يف بلدة سلوان.
ينا مشال القدس، ويف السياق ذاته، حررت شرطة االحتالل اليوم خمالفات للمركبات يف حيي بيت حن

 وشعفاط ووسطها.
 

 

 االحتالل يعتقل شااب من سلوان ابلقدس

  

ربعاء، الشاب عماد أبو ، فجر األاعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي -وفا 2017-4-26القدس 
 سنينة من منزله يف حي واد قدوم ببلدة سلوان جنوب املسجد األقصى.

 مراكز التحقيق واالعتقال يف املدينة املقدسة.ىل أحد إونقل االحتالل الشاب أبو سنينة 
 

 ضباط شرطة ومستوطنون يقتحمون األقصى

  

ضابطا من  40اقتحمت جمموعات جديدة من املستوطنني اليهود، وحنو  -وفا 2017-4-26القدس 
املغاربة، شرطة االحتالل، يف الفرتة الصباحية من اليوم األربعاء، املسجد األقصى املبارك من جهة ابب 

 .حبراسة معززة ومشددة من قوات االحتالل اخلاصة
يف الوقت نفسه، حاول مستوطنون أداء طقوس وحركات تلمودية يف املسجد، تصدى هلا حراس 

 .املسجد، فيما تصدى مصلون هبتافات التكبري القتحامات املستوطنني وجوالهتم االستفزازية
قصى دون معرفة ما إذا اً مقدسياً وأخرجته من املسجد األبوقال مراسلنا إن قوات االحتالل أوقفت طال
 .مت اعتقاله أم مت االكتفاء بطرده من املسجد

اىل ذلك، واصلت طواقم اتبعة لألوقاف اإلسالمية، تركيب املزيد من املظالت الضخمة الواقية من 
 .أشعة الشمس استعداداً لشهر رمضان الكرمي
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 ياء ذكرى اإلسراء واملعراج يف أبو ظيبالقدس واألسرى حمور أساسي يف إح

  

 شارك سفري دولة فلسطني لدى اإلمارات العربية املتحدة عصام -وفا 2017-4-26أبو ظيب 

مصاحلة، واملسؤول القنصلي يف السفارة املستشار محدان نزال، يف إحياء ذكرى اإلسراء واملعراج يف أبو 
الشيخ هنيان بن مبارك، وبدعوة من املستشار الديين  املعرفةوزير الثقافة والشباب وتنمية   ظيب، حبضور

علي اهلامشي، ومبشاركة عدد من السفراء وأعضاء السلك   لرئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة
 الدبلوماسي املعتمدين يف الدولة ومجع غفري من الشخصيات االعتبارية.

أكد على أمهية ذكرى اإلسراء واملعراج عند  وافتتح احلفل بكلمة لسعادة املستشار اهلامشي، الذي
املسلمني، واعترب أن الليلة هي ليلة القدس ويوم القدس ألمهية فلسطني يف حادثة اإلسراء واملعراج، 
وانشد هبذه املناسبة العطرة مجيع الدول العربية واإلسالمية تكثيف جهودها وتوحيد مواقفها لصون 

 . املقدسات يف مدينة القدس وفلسطني
وحتدث الشيخ علي اجلفري عن زايرته لألقصى وفلسطني ألول مرة، ودعا املسلمني الغتنام ذكرى 

اإلسراء واملعراج لزايرة األقصى واملرابطة يف احلرم القدسي الشريف وأداء الصالة فيه واالبتهال اىل هللا 
يهودية املتطرفة عز وجل حلمايته من األخطار، حيث حتدث عن انتهاكات واقتحامات اجلماعات ال

 لباحات املسجد األقصى بدعم من احلكومة اإلسرائيلية هبدف السيطرة عليه.
ودعا اىل دعم املرابطني يف القدس وفلسطني، وحيا األسرى الفلسطينيني املضربني عن الطعام يف سجون 

 . االحتالل اإلسرائيلي
واملستشار اهلامشي، والقائمني على احلفل،  ويف كلمته، شكر السفري مصاحلة، الشيخ هنيان بن مبارك 

وترحم على الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان، ووجه حتية اعتزاز وإكبار ألسراان املضربني عن الطعام يف 
 سجون االحتالل، ودعا اىل أوسع دعم وتضامن عريب وإسالمي مع األسرى وفلسطني.

ة أن يقفوا اىل جانب شعبنا ومقدساتنا وأسراان الذين وقال إن رسالتنا للعامل ولألمتني العربية واإلسالمي
وشدد على ضرورة شد الرحال اىل فلسطني  . يتعرضون لشىت أنواع القمع والتعذيب النفسي واجلسدي

 . والقدس، مؤكدا أن زايرة فلسطني ليس تطبيعا مع االحتالل وإمنا زايرة للسجني
 أعوام 10االحتالل يقضي بسجن طفلة مقدسية 
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ربعاء، على الطفلة حتالل املركزية مبدينة القدس، األقضت حمكمة اال -وفا 2017-4-26دس الق
الفلسطينية ملك سلمان من حي بيت صفافا جنوب القدس احملتلة، ابلسجن ملدة عشر سنوات بتهمة 

 .تنفيذ عملية طعن يف القدس احملتلة
عدة مرات، وبعد رفض عائلتها صفقة عاما(  17جاءت جلسة اليوم بعد متديد حماكمة األسرية ملك )

 .عاما 15مع نيابة االحتالل حلبسها مدة 
يذكر أن األسرية ملك اعتقلت يف التاسع من شهر شباط من العام الفائت، بتهمة تنفيذ عملية طعن يف 

 منطقة ابب العامود )أحد أشهر أبواب القدس القدمية(.
 

 نية مشال القدسألف وحدة استيطا 15االحتالل يدفع خمططا لبناء 

  

سرائيلية وبلدية االحتالل يف القدس بتحريك سكان اإلشرعت وزارة اإل -وفا 2017-4-25القدس 
ألف وحدة استيطانية يف مطار القدس وأراضي  15خمطط استيطاين كبري و"الدفع به قدما" يهدف لبناء 

أراضي املواطنني يف مشال غرب قلنداي احمليطة يف املنطقة االستيطانية املسمى "عطروت" املقامة على 
 القدس احملتلة.

وذكرت القناة العربية العاشرة، مساء امس الثالاثء، أن خمطط البناء اجلديد يقع ابلقرب من منازل 
الفلسطينيني، و"كان من املفرتض املوافقة عليه منذ سنوات إال أنه مت جتميده بسبب معارضة اإلدارة 

 األمريكية السابقة".
ستيطاين اجلديد سيكون أكرب عملية بناء إسرائيلية تقام من وراء "اخلط األخضر" يف منطقة واملخطط اال

 .1967القدس منذ احتالهلا عام 
 

وذكرت صحيفة 'هآرتس' العربية اليوم، أن املخطط يشمل على آالف الوحدات السكنية االستيطانية، 
امب الرائسة شرعت بتحريك خمططات مؤكدة أن وزارة اإلسكان اإلسرائيلية ومنذ تويل دوانلد تر 

 .استيطانية ابلقدس واليت كانت جممدة يف عهد الرئيس السابق أوابما
ولفتت الصحيفة إىل أن الوزارة شرعت مؤخرا بتحديث خمطط احلي االستيطاين يف 'عطروت'، إذ يشرف 

ي مع ما يسمى 'يوم خمطط املدن يف الوزارة ألون برهنرد، على املخطط الذي سيعلن عنه رمسيا ابلتواز 
 .القدس' الذي يصادف يف شهر أاير/مايو
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وحبسب الصحيفة، املخطط االستيطاين يضم أراض يف مطار 'عطروت' الذي مت تركه من قبل االحتالل 
، بسبب خماوف االحتالل من إقدام املقاومة 2000مع اندالع االنتفاضة الثانية يف تشرين األول/كتوبر 

 .لنار على الطائراتالفلسطينية على إطالق ا

دومن من املطار املهجور  600على حنو   ألف وحدة سكنية متتد 15 ويشمل احلي االستيطاين على
ومصنع الصناعات اجلوية حىت حاجز قلنداي، وهي مساحات من األراضي صودرت يف مطلع السبعينات 

 .على يد حكومة حزب العمل آنذاك

ن أجل ربط احلي اجلديد بتجمع املستوطنات الشرقي وتتضمن اخلطة حفر نفق حتت حي كفر عقب م
 .الذي بقي خارج جدار الفصل العنصري

وسيقام احلي قرب حاجز قلنداي الذي يفصل بني األحياء الفلسطينية يف مشال القدس وبني رام هللا، أي 
املناطق كثافة ، وتعترب هذه املنطقة أكثر 67يف الطرف الشمايل للمنطقة اليت صادرهتا إسرائيل بعد حرب 

 .سكانية عربية يف الضفة الغربية
 

 مؤمتر بيت املقدس يدعو مجاهري األمتني العربية واإلسالمية لشد الرحال إىل القدس

  

 أكد ضرورة دعم ومؤازرة البلدة القدمية من اخلليل -
 املدمرةدعا لاللتفاف حول منظمة التحرير وأكد دعم جهود الرئيس إلهناء االنقالب وآاثره  -
 طالب ُدوَل وشعوَب العامِل بنصرِة األسرى يف إضراِب احلُريِة والكرامةِ  -
 

سالمي الدويل الثامن "اخلليل.. واقع دعا مؤمتر بيت املقدس اإل -وفا 2017-4-25اخلليل 
وحتدايت"، الذي نظمته وزارة األوقاف والشؤون الدينية يف مدينة اخلليل، مجاهري األمتني العربية 

واإلسالمية إىل شد الرحال إىل القدس واملسجد األقصى املبارك، واملسجد اإلبراهيمي وكافة األماكن 
املقدسة اإلسالمية واملسيحية، ودعوة العلماء والدعاة إىل حث املسلمني على ذلك ابعتباره فضيلة 

 .نيدينية وضرورة سياسية، يفرضها واجب محاية القدس وكافة االماكن املقدسة يف فلسط
وطالب املؤمتر يف بيانه اخلتامي اليوم الثالاثء، األمتني العربية واإلسالمية من خالل جامعة الدول العربية 
ومنظمة التعاون اإلسالمي وكافة املؤسسات ذات الصلة، بضرورة تكثيف اجلهود حلث املسلمني لعمل 

واالجتماعية واخلريية بكافة  وقفيات خيصص ريعها للقدس واخلليل لصاحل املؤسسات العلمية والصحية
 .أشكاهلا من أجل دعم الصمود والرابط وتثبيتهم يف مواجهة االحتالل وأطماعه فيهما
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وشدد على ضرورة عمل املؤسسات الدولية بشكل حثيث لتثبيت اخلليل على قائمة الرتاث العاملي، ملا 
ترميم املقامات واألماكن الدينية اإلسالمية حتويه هذه املدينة من أماكن اترخيية وتراثية، والعمل أيضاً على 

 .ملا فيها من حفاظ على اهلوية الدينية واحلضارية للمدينة مقدمة لتسجيلها يف قائمة الرتاث العاملي
ودعا املؤسسات الدولية واحلقوقية للعمل على إلغاء التقسيم الزماين واملكاين، الذي فرض على املسجد 

م، والغاء كافة مظاهر وجود االحتالل 1994زرة اليت ارتكبت يف عام االبراهيمي الشريف، إثر اجمل
 .اإلسرائيلي يف داخل املسجد وحميطه

وأكد املؤمتر ضرورة دعم ومؤازرة البلدة القدمية يف اخلليل اقتصادايً، وسياسياً وسياحياً لرد هجمات 
ة، إضافة إىل دعم املواطن يف داخل االحتالل اإلسرائيلي املمنهجة لتفريغها من سكاهنا وحمالهتا التجاري

البلدة القدمية وخارجها لتثبيته فيها، كما دعا إىل مؤازرة كافة أبناء شعبنا يف مجيع أماكن تواجده املهددة 
 ."ابلتهجري خاصة مناطق "املسافر

ودعا املؤسسات احلقوقية الدولية للعمل ابلسرعة املمكنة على فتح "شارع الشهداء"، وإزالة مجيع 
شكال االحتالل االستيطانية، وإعادة فتح السوق املركزي، واحملالت التجارية، وبيوت املهجرين منها، أ

 .ومتكني أصحاهبا من العودة إليها
وأوصى بنشر التعريف ابملسجدين األقصى واإلبراهيمي ابللغتني العربية واإلجنليزية وأية لغات أخرى 

لتعاون مع وزارة اخلارجية وكافة اجلهات والدوائر ذات ممكنة، على أن تتوىل ذلك وزارة األوقاف اب
 .العالقة، ونشره على املواقع الرمسية االلكرتونية

وتوجه املؤمتر ابلشكر والعرفان للرئيس حممود عباس رئيس دولة فلسطني، على تفضله برعاية هذا املؤمتر 
 .وتقدمي كل أشكال الدعم له

 وثيقة اترخيية من واثئق املؤمتر التارخيية، وموجبة ابلعمل على واعتمد كلمة رئيس الوزراء رامي محد هللا
 .أساسها، ووفقها، واعتبارها برانمج عمل واجب التطبيق

ودعا املؤمتر إىل االلتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية املمثل الشرعي والوحيد للشعب العريب 
وحكومته إلهناء االنقالب وآاثره املدمرة على  الفلسطيين، وأعلن دعمه للجهود املبذولة من قبل الرئيس

 .القضية والشعب الفلسطيين
وأكد وقوفه أمام جمرايت اجللسة السياسية، اليت أضاءت املوقف الصريح ملنظمة التحرير الفلسطينية 

وفصائلها وسعيها احلقيقي واجلاد للرقي ابلواقع الفلسطيين، وإهناء كل مظاهر االنقالب وتكريس وتوحيد 
 .جلهود إلقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وعاصمتها القدسا
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وتوجه املؤمتر بتحيِة إكباٍر واعتزاز، إىل أسراان البواسل يف ُسجوِن َوُمعتقالِت االحتالل اإلسرائيلّي، 
نسانيِة العادلِة، َويستمروَن يف واملُضربنَي منهم عن الطعام، الذين يُوِحدوَن شعَبنا مجيَعُه َخلَف مطالِبِهم اإل

ُصموِدِهم اأُلسطورّي، ويف َثورهِتِم ِضَد الظُلم والطُغيان وقسوة اأِلسِر والَسجان، لنيِل ُحقوِقِهم وتكريِس 
 .مكانِتِهم كأسرى َحرب وفقاً للقانون الَدويلّ 

َوحياهِتِم، ويدعو ُدوَل وشعوَب العامِل ومحل املؤمتر احلكومَة اإلسرائيليَة املسؤوليَة الكاملَة عن سالَمِتِهم 
لنصرِة أسراان يف إضراِب احلُريِة والكرامِة، وانشد املُجتمَع الَدويلَّ، بكافِة مؤسساتِِه احلُقوقيِة وقواه املؤثرِة، 

ُس ِضَدُهم، حتمَل مسؤولياتِه والتدخَل الفورَي إلنقاِذ حياهِتِم وإهناِء املُمارساِت الُعنصريِة القاسيِة اليت مُتارَ 
 ..َكُمقدمٍة لإلفراِج َعن أسرى احلُريِة مَجيِعِهم، بال قيٍد أو َشرطٍ 

ومثن الدور اهلام للباحثني واألكادمييني املشاركني يف املؤمتر من خارج فلسطني وداخلها، شاكراً اللجنة 
اث واليت تقرر العلمية على دورها املميز يف متابعتهم طيلة األشهر املاضية والعمل على إعداد األحب

 . نشرها يف كتاب خاص ابملؤمتر
كما توجه املؤمتر ابلشكر إىل اجلهات الراعية املشاركة وملؤسسات اخلليل الوطنية، الرمسية واألهلية على 

 .مشاركتها الفاعلة إبجناح املؤمتر مبا قدمته من دعم سخي على املستويني املادي واملعنوي
نه لُضيوِف فلسطني القادمني إليها من )كرواتيا، واجلبل األسود، وروسيا، وأعرب املؤمتر عن تقديره وامتنا

 .وتركيا( الذيَن لبوا النداَء انتصاراً لشعِبنا ورَفداً جلهوِدِه، وكذلك الذيَن منَع االحتالل ُحضوَرهم
َنصرِة الُقدِس  ومتىن املؤمتر توسيَع هذا الَدعم واملُساندِة كي نتمكَن من القيام مبسؤولياتِنا الكاملة يف

ومِحايِتها ومواجهِة املخاطر املُحدقِة هِبا. وأعرب عن تطلعه إىل َتدفٍق أكرب للزائريَن ِمن باِلدِكم ومن 
أصقاِع العامِل، للُقدِس واملسجد األقصى واحلَرم اإلبراهيمّي، وإىل ُكِل املواقِع األَثريِة والدينيِة والسياحيِة 

نعقَد هذا املؤمتَر العاَم القادَم يف رِحاِب الُقدس وبنَي أسوارِها َوقد حتررْت ِبالُدان، يف بالِدان. وُكلنا أمٌل أبن 
 .وانَل أسراان البواسُل ُحريتَـُهم، وسقطْت إىل األَبد كافُة أشكال االحتالل واالستعمار

يت قدمت، وحبث املؤمتر الذي عقد برعاية من الرئيس حممود عباس، العديد من األحباث وأوراق العمل ال
بعنوان: ) اخلليل... واقع وحتدايت(، وقد عرّب املؤمتر عن تضامنه املطلق مع قضااي األسرى ومطالبهم 

 . املشروعة
ووقعت خالل املؤمتر ثالث اتفاقيات هامة مع اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم، واهليئة اإلسالمية 

 .املسيحية لنصرة القدس واملقدسات
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 الشعيب للقدس يدعو تكاتف اجلهود لدعم إضراب األسرىاملؤمتر 

  

دعا املؤمتر الوطين الشعيب للقدس، إىل تكاتف اجلهود لدعم األسرى  -وفا 2017-4-25القدس 
 املضربني عن الطعام لليوم التاسع على التوايل.

ين أبكمله، فال وأكد أمني عام املؤمتر اللواء بالل النتشة، أن قضية األسرى مركزية للشعب الفلسطي
سالم وال استقرار دون اإلفراج الكامل عن كافة األسرى من سجون االحتالل اإلسرائيلي، حتديداً يف 

 أسريا. 1580ظل معركة احلرية والكرامة اليت خيوضها قرابة 
وشدد النتشة لدى زايرته األسري احملرر بشار اخلطيب يف خميم قلنداي مشال القدس احملتلة، والذي قضى 

عاماً يف سجون االحتالل، على ضرورة استمرار وتصاعد الفعاليات واملسريات اجلماهريية لدعم  15
 األسرى ونصرهتم حىت الوصول إىل أهداف اإلضراب.

 
 إصاابت يف مواجهات ليلية بقلنداي مشال القدس احملتلة

 

ابالختناق ابلغاز  شبان على األقل ابلرصاص املعدين املغلف ابملطاط، فيما أصيب العشرات 4أصيب 
اندلعت، الليلة، بني عشرات الشبان وقوات االحتالل ابلقرب من حاجز  مواجهات السام واملدمع، إثر

 .قلنداي العسكري مشال القدس احملتلة

صادر حملية من املخيم أبن قوات االحتالل أطلقت الرصاص املعدين املغلف ابملطاط وقنابل وأفادت م
الغاز املسيل للدموع، حنو عشرات املواطنني الذين انتظموا يف مسرية سلمية تضامنية 

 .انطلقت من أمام خميم قلنداي األسرى مع

وألقى الشبان احلجارة والزجاجات الفارغة واحلارقة حنو جنود االحتالل، الذين ردوا إبطالق الرصاص 
 .حنو املتظاهرين

 

 خمطط ملصادرة أراضي قُبالة األقصى إلقامة موقع استيطاين
 

بلدية االحتالل يف القدس أعلنت عن خمطط أفادت صحيفة "هآرتس" العربية اليوم الثالاثء، أبن 
، وقريًبا من "املقربة اليهودية" املسجد األقصى جنوب سلوان ملصادرة أراض يف حي رأس العامود ببلدة

 .يف سفح جبل الزيتون، من أجل بناء مركز للمستوطنني من زوار املقربة عليها

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=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89


 

 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 

 

9 

ومل تعرف  وحبسب "هآرتس"، فإنه يبدو أن أعمال البناء هذه قد بدأت رغم أن املخطط مل ينشر بعد،
 .هوية أصحاب هذه األراضي

وأوضحت أن هذه األراضي تقع بني الشارع الرئيس وجدار املقربة اليهودية يف رأس العامود، وهي 
ليست بعيدة عن املسجد األقصى، وهي حماذية للمسجد يف احلي، مبينة أن خمطط بناء مركز للزوار 

 .لديةأعدته ما تسمى "سلطة تطوير القدس" ابلتعاون مع الب

ونقلت الصحيفة العربية عن مقدمة املخطط أنه" يقرتح بناء مركز خدمات املعلومات ومكان لالجتماع 
مقابل "جبل اهليكل" أي املسجد األقصى، وسيسمح املوقع مبنح زوار، أفراًدا وجمموعات، إرشاد 

ارات ومعلومات حول مكان دفن أقارب وصديقني بواسطة شرح وخرائط"، وخترج من املركز مس
 .للتجوال بني القبور

يشار إىل أنه يعمل يف املقربة مركز معلومات كهذا، وليس بعيًدا عن املركز اجلاري بنائه وتشغله مجعية 
 ."إلعاد" االستيطانية

يف حركة "سالم اآلن" حاغيت عوفران إنه "ال ميكن جتاهل املوقع  االستيطان وقالت مديرة وحدة متابعة
السياسي املوجود يف املكان، وبناء موقع سياحي يف قلب "احلوض التارخيي" للقدس، مبحاذاة   والسياق

 ."مسجد، يعين بناء نوع من مستوطنة

توطنة السياحية اليت تدفع لبنائها احلكومة يف األحياء وأضافت أن هذا املشروع، سوية مع املس
الفلسطينية يف منطقة البلدة القدمية، ليس فقط أهنا تصعد التوتر يف القدس ومتس بنسيج احلياة احلساس 

 ."فيها، وإمنا هذا يهدد أي احتمال ابلتوصل إىل اتفاق أو تسوية يف القدس

شروع االستيطاين قبل نشر عطاء بشأنه وقبل السماح وكانت بلدية االحتالل بدأت بتنفيذ هذا امل
 .ألصحاب األراضي بتقدمي اعرتاضات على هذا املشروع االستيطاين

  

 واشنطن تسعى إلفشال قرار "اليونسكو" بنفي عالقة اليهود ابملسجد األقصى وحائط الرباق
 

األمريكية تسعى إلفشال قرار يف ذكرت القناة العربية العاشرة، الليلة املاضية، أن الوالايت املتحدة 
 .اليونسكو ينفي عالقة االحتالل "اإلسرائيلي" واليهود ابألماكن املقدسة يف مدينة القدس

وحسب القناة فإن اإلدارة االمريكية تضغط على الدول األعضاء يف جملس اليونسكو إلفشال ومنع 
مل موافقة كاملة على قرارات كانت مترير أي قرار هبذا الشأن متوقع أن يتخذ األسبوع املقبل ويش

 .وحائط الرباق األقصى اختذت بشأن نفي عالقة "اإلسرائيليني" واليهود ابملسجد
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ول األعضاء قال فيها أبن بالده تشعر بقلق وقالت القناة إن "ممثل الوالايت املتحدة بعث رسالة للد
ابلغ إزاء القرارات األحادية اجلانب املنحازة ضد "إسرائيل" وأن هدفها من منع مترير مثل هذه القرارات، 

 .دعم عملية السالم بني الفلسطينيني و )اإلسرائيليني(". على حد زعمها
 

  الركن اليماين للمسجد األقصىابحث من القدس يؤكد اكتشافه حلقة ربط براق األنبياء يف
 

املبارك خمتصر  املسجد األقصى قال الباحث املقدسي رضوان عمرو إنه "يزّف لألّمة وسائر أحباب
األثري والتارخيي الذي عكفت عليه خالل األشهر املاضية والذي أفضى   بشرايت نتائج التحقيق

للكشف عن حلقة ربط براق األنبياء األصلية املفقودة منذ حنو ألف عام مضت، يف الركن اليماين 
 ."املبارك األقصى للمسجد

وأضاف، يف بيان عممه اليوم: "هذه احللقة الصخرية شاهدة على عمارة األنبياء واملرسلني للمسجد 
األقصى املبارك واليت أعاد جربيل عليه السالم خرقها وتفريغها إبصبعه ليلة االسراء واملعراج قبل حنو 

دابة األنبياء ودخال املسجد .. مث عرج حببيبنا اىل السموات العلى عام مضت مث ربطا هبا الرباق  1440
 ."،كما حّدثنا بذلك نبينا حممد عليه الصالة والسالم

واستشهد الباحث عمرو أبحاديث نبوية، منها حديث عن أنس بن مالك رضي هللا عنه أن رسول هللا 
فوق احلمار ودون البغل يضع حافره صلى هللا عليه وسلم قال: "أتيت ابلرباق وهو دابة أبيض طويل 

عند منتهى طرفه، فركبته حىت أتيت بيت املقدس فـََرَبْطُتُه اِبحْلَْلَقِة الَّيِت يـَْرِبُط ِبِه األَنِْبَياُء مثَّ َدَخْلُت 
 .اْلَمْسِجَد، َفَصلَّْيُت ِفيِه رَْكَعتَـنْيِ" / رواه مسلم

هللا عليه وسلم: ".. ملا انتهينا إىل بيت املقدس قَاَل وعن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول هللا صلى 
 جربيل إبصَبعه فَخَرق به احَلَجر وشّد به الرباق .. ". / رواه الرتمذي

وعن شداد بن أوس رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ".. مثَّ اْنطََلَق يب َحىتَّ َدَخْلَنا 
َلَة اْلَمْسِجِد فـََرَبَط ِبِه َدابَـَّتُه َوَدَخْلَنا اْلَمْسِجَد ِمْن اَبٍب ِفيِه مَتِيُل الشَّْمسُ اْلَمِديَنَة ِمْن اَبهِبَا   اْلَيَماينِّ فَأََتى ِقبـْ

 َواْلَقَمُر، َفَصلَّْيُت ِمَن اْلَمْسِجِد َحْيُث َشاَء هللاُ .. ". / قال البيهقي: هذا اسناد صحيح

لغز اختفاءها حمرياً للباحثني وأحباب املسجد وزواره منذ زمن  واتبع الباحث عمرو قائال: لقد بقي
االحتالل الصلييب للمسجد وتالشى ذكر موقعها من كتب الرحالة املسلمني منذ حنو ألف عام ليظهر 
تيمناً هبا واستذكاراً هلا حلقة معدنية عثمانية تذكارية على بعد عشرات األمتار منها يف داخل املصلى 

 . اس عليه مصلى الرباقالذي يطلق الن
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وقال: مل يدرك احلّفار الصهيوين املنتشي ابحتالل بوابة األرض للسماء وهو يضرب معوله يف ركن 
قصى املبارك اليوم التايل الحتالل املسجد األ املسجد اجلنويب الغريب، ممتشقاً فأسه والتوراة يف صبيحة

سراء واملعراج حممد صلى هللا عليه وسلم ألّمة صاحب اإل -وإن بعد حني -، أبنه سيكشف1967عام 
عن لغزها الضائع وحلقتها املفقودة يف أحلك ظروفها ليزداد تعلقها مبسجدها وشغفها ليوم حتريره 
..ويزداد تعلقها واصرارها على حقها يف حائط الرباق الغريب الذي فيه احللقة وليضاف إىل عنايتها 

لي للمسجد األقصى، ولتزداد رواية احلفار السقيمة هبتاانً واهتمامها حائط براق آخر هو احلائط القب
ووهنناً على وهن...ولتثبت الفأس اليت جاء هبا للهدم والتخريب حقيقة عمارة األنبياء للمسجد األقصى 

منذ آدم عليه السالم، حىت ليلة االسراء واملعراج اليت صلى فيها نبينا حممد إماماً يف سائر األنبياء 
 . حمراهبم على صخرة بيت املقدس يف منتصف املسجد األقصى املباركواملرسلني يف

وبنّي عمرو أن "هذا التحقيق األثري احملفوف ابألشواق، اجتهدت أن أدعمه ابإلثبااتت والبينات من 
صحيح احلديث النبوي الشريف وأمهات املخطوطات االسالمية من العهد العباسي حىت العثماين، ومن 

الرحالة وزوار األقصى من خمتلف العصور واألمصار، وبصور احلفرايت ... وكذلك رواايت ومذكرات 
 .خمططات ورسومات املسجد يف عهود خمتلفة

 
 
 
 

 

 أايم والسماح هلما ابلذهاب إىل املدرسة 10توقيف احلبس املنزيل لطفلني 
 

الصهيونية، غريب القدس احملتلة، توقيف احلبس املنزيل املفروض على الطفلني  حمكمة الصلح مدد قاضي
 .ما ابلذهاب اىل مدرستهماأايم مع السماح هل 100يوسف حجازي، ويزن الفروخ ملدة 

 500أشهر "شغل لصاحل اجلمهور"، و 4أمري الكركي  الطفل على حمكمة االحتالل يف السياق، قضت
 .شيكل تعويض للشرطي، وسجن مع وقف التنفيذ شهرين ملدة عامني  2500شيكل غرامة، 

 

 -انتهى-
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