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 2017 ،ايرآ  29إلثنني  ا التاريخ:

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  املناهج يف القدس إعالن حرب السوداين: مصادقة الكنيست على مشروع هتويد
 .على حقوقنا اإلنسانية

 اخلارجية تطالب جملس األمن بتحمل مسؤولياته يف وقف محالت هتويد القدس. 

  مواطنا من بلدة "العيسوية 13القدس: االحتالل يعتقل". 

 اإلعالم: اجتماع احلكومة اإلسرائيلية يف حميط الرباق استخفاف ابلشرعية الدولية. 

 ":"فرض املناهج اإلسرائيلية يف القدس إعالن حرب الرتبية. 

   عريقات: مجيع اإلجراءات اإلسرائيلية يف القدس احملتلة ابطلة قانونيا. 

 "شؤون القدس" تستنكر خطة إسرائيلية لتهويد البلدة القدمية. 

 قوانني االحتالل العنصرية لتهويد القدس.. 

  االحتالل اليومطْرح مشروع قانون "القدس الكربى" على برملان. 

 االحتالل يفرج عن مقدسي بشرط اإلبعاد واحلبس املنزيل. 

 املسعفون.. جنوٌد كـ "خلية النحل" خلف صالة الرتاويح ابملسجد األقصى. 

 مستوطنون يستأنفون اقتحاماهتم لألقصى حبراسات مشددة. 

 االحتالل يهاجم البسطات يف القدس ويعتدي على أصحاهبا. 
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 الكنيست على مشروع هتويد املناهج يف القدس إعالن حرب على حقوقنا اإلنسانيةالسوداين: مصادقة 
                    

استنكر أمني عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة   -29/5/2017 –اإلثنني  -رام هللا
الكني" إلزام املدارس وزيري االحتالل "نفتايل بينت وزئيف   والعلوم الشاعر مراد السوداين، اقرتاح

العربية يف القدس احملتلة بتدريس املناهج والكتب الصادرة عن دائرة املعارف يف بلدية االحتالل ابملدينة، 
ونية الكنيست اإلسرائيلي املصادقة على هذا املشروع اليوم معتربه حتداي  لقرارات مؤسسات اجملتمع 

دينة القدس ومعاملها احلضارية والثقافية حتت الدويل وخاصة منظمة "اليونسكو" اليت اعتربت م
 االحتالل.

  
آالف طالب  109وحذر السوداين من تداعيات وخماطر هذا القرار الذي يهدد وعي وثقافة أكثر من 

آالف منهم سابقا  ابملناهج اإلسرائيلية وتسعى حكومة  5مدرسة مت إلزام  26وطالبة موزعني على 
لى البقية، األمر الذي خيالف كافة املواثيق واملعاهدات الدولية ويعرب عن االحتالل لتعميم ذلك قسرا  ع

وحرمانه من أبسط حقوقه وحريته يف اختيار ما يناسب   عنصرية االحتالل وتدخله بشؤون شعبنا
 وطنيتهم.

  
وأشار السوداين أن ممارسات حكومة اإلحتالل من حيث حماوالت هتويد املنهاج الفلسطيين وفرض مواد 

عليمية على املدارس يشّكل خطرا  على كافة مناحي احلياة الرتبوية والثقافية واحلضارية يف القدس هبدف ت
تصفية الوجود الفلسطيين يف املدينة وطمس للحقائق وتسميم للعقول واستكمال خمطط اهليمنة الكاملة 

 ة الوطنية الفلسطينية.على األرض واإلنسان الفلسطيين وحرمانه من ثقافته واترخيه واستهداف اهلوي
  

كما استنكر السوداين مشروع االحتالل التهويدي للمدينة الذي بدأ ابجتماع حكومته أمس يف ساحة 
مليون شيكل هتدف لتغيري  50الرباق، ومصادقتهم على مشروع تطوير حميط البلدة القدمية مبيزانية تبلغ 

نني املقتحمني وتسهيل وصوهلم عن طريق وذلك من أجل زايدة أعداد املستوط معاملها وهتويدها، 
حفرايت ختفي العديد من املعامل اإلسالمية والعربية وإنشاء عدد من املصاعد واملمرات اليت ختدم هؤالء 

 املستوطنني.
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األمة العربية واإلسالمية وكافة اجلهات واملؤسسات واألطراف املختصة واملؤسسات   وطالب السوداين
منظمة "اليونسكو" وأسرة اجملتمع الدويل بتحمل   لى رأسها جملس "األمن" والعربية والدولية وع

حتالل اإلسرائيلي دخل العاجل والفوري للضغط على االمسؤولياهتم إزاء هذا التصعيد وضرورة الت
الحرتام الشرعية الدولية والقوانني والقرارات اخلاصة حبماية مدينة القدس، ووقف سلسلة االنتهاكات 

 لة حبق املدينة وأهلها.املتواص
 

 اخلارجية تطالب جملس األمن بتحمل مسؤولياته يف وقف محالت هتويد القدس
  

أدانت وزارة اخلارجية أبشد العبارات، احلمالت التهويدية غري املسبوقة  -وفا 2017-5-29رام هللا 
بنيامني نتنياهو، يف جلستها للقدس الشرقية احملتلة، اليت أعلنت عنها احلكومة اإلسرائيلية برائسة 

 االستفزازية العدوانية اليت عقدهتا يف نفق أسفل املسجد األقصى.
وقالت الوزارة يف بيان اليوم االثنني، إن هذه احلمالت اليت تشمل خمتلف نواحي احلياة يف املدينة 

قد أقرهتا احلكومة املقدسة، وختصيص مئات املاليني من الشواقل لتمويل مشاريع هتويدية توسعية، كانت 
اإلسرائيلية سابقا ، وتشمل بناء "تلفريك" هبدف تعزيز السياحة اإلسرائيلية إىل حائط الرباق، وتوسيع 

املستوطنات املقامة يف القدس الشرقية، وإقرار خطة جديدة لتهويد القدس القدمية وحفر املزيد من 
اليهودي، ما يهدد اآلاثر العربية واإلسالمية يف  األنفاق وبناء املصاعد واملمرات لربط حائط الرباق ابحلي

ىل اخلطة إاملنطقة ابالنداثر، وختريب األبنية العربية اليت ابتت غري صاحلة للسكن. هذا ابإلضافة 
اخلماسية اليت وضعها وزير التعليم اإلسرائيلي املتطرف نفتايل بينت، واليت هتدف إىل "أسرلة" التعليم يف 

تلة، وحماولة تزوير وعي األجيال الفلسطينية يف املدينة، وفرض الرواية اإلسرائيلية على القدس الشرقية احمل
 .ثقافتها

وأكدت الوزارة أن ما تقوم به حكومة االحتالل يف القدس احملتلة وضواحيها، يقوض أية فرصة لتحقيق 
سيادة اىل جانب حل الدولتني، ويقضي هنائيا على فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات 

 إسرائيل.
وقالت إهنا ترى أن اكتفاء اجملتمع الدويل ببياانت اإلدانة والشجب، ابت يشجع سلطات االحتالل على 

 املضي يف تنفيذ سياساهتا وخمططاهتا االستعمارية التهويدية.
لزم من خالقية، واختاذ ما ي بتحمل مسؤولياته القانونية واألوطالبت الوزارة، جملس األمن الدويل

اإلجراءات إلجبار االحتالل على وقف هذه املخططات املعادية إلرادة السالم الدولية، كما طالبت 
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املنظمات األممية املختصة ويف مقدمتها "اليونسكو"، بسرعة التحرك اجلاد والفاعل للدفاع عن قراراهتا 
 .اخلاصة ابلقدس احملتلة

 
 ""العيسويةمواطنا من بلدة  13القدس: االحتالل يعتقل 

  

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم االثنني، ثالثة عشر  -وفا 2017-5-29القدس 
مواطنا بعد دهم منازهلم يف بلدة العيسوية وسط القدس احملتلة، وحولتهم إىل مراكز حتقيق واعتقال يف 

 املدينة املقدسة.
درابس،  د، وصاحل غسان عبيد، وداوود موسىومشلت االعتقاالت: ايهاب حممد عبيد، ووسيم انيف عبي

براهيم درويش، وحممد مجال عوض، ومنصور حممود، وإيهاب شوكت إووهيب شوكت عبيد، وحممد 
 عبيد، وغامن مصطفى، وايسر درويش، وائل حممود وأيوب عبيد.

 
 اإلعالم: اجتماع احلكومة اإلسرائيلية يف حميط الرباق استخفاف ابلشرعية الدولية

  

سرائيلي اجتماعها عالم عقد حكومة االحتالل اإلاعتربت وزارة اإل -وفا 2017-5-28هللا  رام
سبوعي يف حميط حائط الرباق، واختاذها سلسلة من القرارات لتهويد وأسرلة القدس والبلدة القدمية األ

حماولة  جراءات املنافية للقانون الدويل،من خالل املصادقة على عدد من املشاريع التهويدية واإل
لاللتفاف على الشرعية والقرارات الدولية، وبشكل خاص قرارات اليونسكو األخرية بوضع القدس 

  احملتلة، وهي مؤشر خطري على هنج حكومة االحتالل.
سرائيلية الباطلة هنج تتبعه كافة ، إن تلك املمارسات والقرارات اإلوقالت الوزارة يف بيان صحفي

مصادقة ما تسمى اإلدارة املدنية التابعة جليش االحتالل على بناء مستعمرة مؤسسات االحتالل ومنها، 
، وهذا دليل ”عموان“فوق أراضي املواطنني الفلسطينيني يف حمافظة رام هللا والبرية بديال  ملستعمرة  جديدة

 على عقلية احتاللية مسكونة ابلسلب واملصادرة، متحدية إرادة العامل احلر بدفن االستعمار.
وأكدت أن كذب وادعاء "االستعمار املؤقت" لن يغري من حقيقة وجه بشع حيمل يف طياته مالمح آخر 

 وأطول احتالل يف التاريخ العاصر.
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ودعت الوزارة وسائل اإلعالم الوطنية والعربية والدولية إىل عدم الوقوع يف فخ مصطلحات االحتالل، 
إلسرائيلية اجلديدة، أو "مستعمرة شرعية"، فاالستعمار وتفادي استخدام تعبري"مستعمرة مؤقتة" الكذبة ا

واحد، غري شرعي وخمالف لقرارات جملس األمن الدويل واجلمعية العامة، حىت لو جرى التمويه عليه، أو 
 التحايل على العامل.

وحثت جملس األمن على تبين موقف حاسم وصريح جيرب إسرائيل على احرتام الشرعية الدولية وبشكل 
عضو ا وامتناع الوالايت املتحدة هناية كانون األول  14، الذي اختذ أبغلبية 2334لقرار خاص ا
2016. 

 

 الرتبية": فرض املناهج اإلسرائيلية يف القدس إعالن حرب"
  

عربت وزارة الرتبية والتعليم العايل عن استهجاهنا ورفضها الشديدين  -وفا 2017-5-28رام هللا 
مشروع يستهدف هتويد املناهج التعليمية يف القدس، خاصة بعد اإلعالن عن متويل حملاولة إسرائيل فرض 

خطة مخاسية حكومية إسرائيلية حبجة حتسني نوعية التعليم يف القدس الشرقية، األمر الذي يكشف عن 
 خمططات األسرلة واحملاوالت الرامية إىل ضرب مقومات اهلوية الوطنية الفلسطينية.

يف بيان هلا، اليوم األحد، من تداعيات وخماطر هذه اخلطط، اليت تربهن جمددا على وحذرت "الرتبية"، 
عقلية االحتالل وسياساته القمعية والعنصرية املخالفة لكافة القوانني واألعراف الدولية واإلنسانية وعلى 

ستكون إرادة رأسها تلك املرتبطة ابلتعليم، مؤكدة  أهنا ستوظف كافة اإلمكاانت ملواجهة هذه اخلطط و 
 الشعب ومؤسساته ابملرصاد؛ حفاظا  على اهلوية الوطنية للتعليم يف القدس.

ودعت مجيع املؤسسات احلقوقية واإلنسانية واإلعالمية إىل فضح هذه املخططات اليت تطال التعليم يف 
الت القدس، مشددة على ضرورة تكريس كل اجلهود من أجل محاية التعليم يف القدس والتصدي للمحاو 

 اإلسرائيلية الرامية إىل حماربة اهلوية الوطنية يف املدينة املقدسة.
وأشارت "الرتبية" إىل دعم احلكومة الفلسطينية للقطاع التعليمي واخلطوات اجلادة لتثبيت وتعزيز صمود 

 املقدسيني وتعزيز الربامج اليت تضمن تطوير وحتسني واقع التعليم يف املدارس وإفشال سياسات أسرلة
التعليم، مؤكدة  أهنا ستواصل بذل كل جهد مستطاع من أجل توفري الدعم واملناصرة للقطاع التعليمي يف 

املدينة املقدسة وإفشال هذه املخططات اليت هتدف إىل أسرلة املناهج وفرض نظام "البجروت" 
 اإلسرائيلي.
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ويتهم الوطنية عرب تلقي تعليم وجددت الوزارة التأكيد على أن لطلبة وأطفال القدس احلق يف التمسك هب
وطين نوعي، وفق ما كفلته املواثيق والقوانني الدولية، معتربة  أنَّ ما حيصل من سياسات هتويدية حبق 

 املدينة املقدسة والتعليم فيها على وجه اخلصوص جرمية بشعة.
ذه املخططات وشددت على أهنا ستواصل الدفاع عن التعليم يف القدس حىت الرمق األخري، واصفة  ه

 ابملمجوجة واملكشوفة، واحليل اليت لن تنطوي على أبناء شعبنا والغيورين على التعليم والقدس.
 

 عريقات: مجيع اإلجراءات اإلسرائيلية يف القدس احملتلة ابطلة قانونيا
  

أدان أمني سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية صائب  -وفا 2017-5-28رام هللا 
سبوعي يف حميط حائط الرباق، وحماولة عقد حكومة االحتالل الجتماعها األيقات بشدة اليوم األحد، عر 

اختاذ سلسلة من القرارات لتهويد القدس والبلدة القدمية من خالل املصادقة على عدد من املشاريع 
 جراءات املنافية للقانون الدويل.التهويدية واإل

جراءات ابطلة وتنتهك قرارات الشرعية الدولية املتعلقة بوضع القدس واعترب عريقات مجيع هذه اإل
 .احملتلة

وقال: "قررت حكومة االحتالل مع بداية شهر رمضان املبارك وابلتزامن مع إحياء شعبنا للذكرى 
اخلمسني لالحتالل العسكري لفلسطيين إيصال رسالة إىل شعبنا واىل اجملتمع الدويل مبواصلة انتهاكها 

ون الدويل، وأهنا على ثقة مطلقة أهنا لن تدفع مثنا  لتنكرها للشرعية الدولية، ولألسف فقد شجعت للقان
 ."بعض الدول إسرائيل على ثقافة اإلفالت من العقاب بدال  من إلزامها ابلقانون واألعراف الدولية

العملية السياسية، وأكد عريقات "أن حكومة االحتالل تعطل بشكل متعمد مجيع اجلهود الدولية إلحياء 
وتقوم ابستكمال مشروعها االستعماري لضم الضفة الغربية مبا فيها القدس، وحتاول كقوة استعمار تغيري 
الطابع التارخيي القائم وضم القدس احملتلة بشكل خاص، والذي يعترب خمالفا  لقرارات األمم املتحدة كافة 

ليونسكو" اليت أكدت مجيعها على أن القدس مدينة مبا فيها قرارات جملس األمن واجلمعية العامة و"ا
 ."1967حمتلة وجزء ال يتجزأ من األرض الفلسطينية احملتلة عام 

وطالب عريقات األمم املتحدة واجملتمع الدويل بردع سلطة االحتالل وسلوكها االستفزازي، واحرتام 
العملية لردع وحتمل مسؤولياهتا واختاذ اإلجراءات   الوضع القائم يف القدس واألماكن املقدسة،

 .ىل األبدإاالحتالل، وإهنائه 
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 القدميةشؤون القدس" تستنكر خطة إسرائيلية لتهويد البلدة "
  

حذرت دائرة شؤون القدس يف منظمة التحرير الفلسطينية، من خماطر  -وفا 2017-5-28رام هللا 
سرائيلي ابلتصويت على خطة وصفت بـ "التطويرية" هبدف هتويد وتداعيات قيام حكومة االحتالل اإل

 مدينة القدس والبلدة القدمية.
البلدة القدمية يف القدس، وبناء مصاعد وممرات مليون شيقل لتطوير حوض  50وتبلغ تكلفة املشروع 

 حتت األرض للوصول إىل احلي اليهودي ابلبلدة القدمية وصوال إىل حائط الرباق، وفقا للمخطط.
يراد من خالله تعزيز  حد، هذا املخطط التهويدي "الذيت الدائرة يف بيان صحفي اليوم األواستنكر 

جه اخلصوص، وزايدة عدد الزوار البلدة القدمية احملتلة على و ىل مدينة القدس و إسرائيلية إلالسياحة ا
قصى املبارك على الدوام جانب وقطعان املستوطنني املتطرفني الذين يقتحمون ابحات املسجد األاأل

 واملضي قدما  يف إجراءات هتويد املدينة املقدسة اليت تعاين من الوجود االستيطاين املكثف".
املصادقة على هذا املخطط التهويدي خمالفا  للقانون الدويل، "وهو عدوان قدام على ن اإلأواعتربت 

 .سافر على القدس احملتلة ويقتل خيار حل الدولتني"
ىل خطورة املخطط الذي سيشمل على تطوير البنية التحتية لتشجيع "الزوار" من السياح إولفتت الدائرة 

إسرائيليا بـ "املبكى"، ابإلضافة إىل مشاريع أخرى تتعلق وغريهم على زايرة حائط الرباق الذي يسمى 
 .مبجايل الصحة والتعليم وغريها

ن تنفيذه يتطلب أخطر حيث ا املخطط، ابملشروع التهويدي "األووصفت دائرة شؤون القدس، هذ
إجراء حفرايت واسعة حتت األرض وحتت ساحة حائط الرباق مما يهدد اآلاثر واملقدسات العربية 

لثقافية للمدينة املقدسة، المية يف املنطقة ابالنداثر وتغييب احلضارة العربية واإلسالمية واهلوية اواإلس
 .ىل حتويل ساحة الرباق إىل مركز لليهود للسيطرة التامة على تلك املنطقة"إوصوال 

 
 ..قوانني االحتالل العنصرية لتهويد القدس

 

 إعداد: حممد أبو طربوش
 القدسخاص ملوقع مدينة 

وهي سياسة اثبتة مل تتغري  1967وزادت عام  1948القدس منذ احتالهلا عام  هتويد بدأت سياسة
خطة حمددة تنفذ على  اإلسرائيلية بني اليمني واليسار، ووضعت احلكومات املتعاقبة  بتغري احلكومات

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%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF


 

 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 
 

8 

املدى البعيد لتهويد املدينة املقدسة، وسنت العديد من القوانني اليت هدفت لفرض أمر واقع غري من 
 -:شكل ومعامل القدس منذ احتالهلا وحىت يومنا هذا ومن أبرز هذه القوانني ما يلي

رمسي ا  سلطات االحتالل مبوجب هذا القانون أصبح مبقدور :قانون مصادرة األراضي للمصلحة العامة
ومصادرهتا لتحقيق أحد أهداف دولة االحتالل وهو  املقدسيني وقانوني ا وعسكراي  انتزاع ملكية أراضي

أراضي املقدسيني الفلسطينيني ومصادرهتا لصاحل املؤسسة   تغيري طابع مدينة القدس عن طريق انتزاع
 .اضي اليت مت انتزاعهاالصهيوين، كما ميهد ذلك لبناء مستوطنات على األر 

( 15% من مساحة شرق القدس وأنشأت )35وقد مت "مبوجب هذا القانون مصادرة ما يعادل 
 .ألف وحدة استيطانية 60مستوطنة ضمت حنو 
مادة ويسمح القانون لسلطات االحتالل  39ويتألف من  1950أقر سنة  :قانون أمالك الغائبني

وا أرضهم خوفا  من احلرب، حىت وإن كانوا قد غابوا عنها لبضع الذين ترك  مبصادرة مجيع أمالك أولئك
ساعات فقط وانتقلوا إىل قرية جماورة... واعتربت سلطات االحتالل أن غري املوجودين يف املدينة بعد 
إجراء عملية إحصاء هلم يف حكم الغائب، وابشرت بتسجيل مجيع األموال املنقولة وغري املنقولة اليت 

وابلتايل وضعت يدها على مساحات واسعة من أمالك املقدسيني وأمواهلم وشركاهتم إىل  ختص الغائبني،
 .أمالك واقعة حتت تصرف الدولة

املواطنة بصرف النظر عن املكان الذي ولدوا حق  اليهود قانوان  مينح 1950صدر عام  :قانون العودة
 ."للفلسطينيني احملليني، وال حيتاج اليهود إىل أية تصاريح للعيش يف "إسرائيل  فيه، وهو حق ال يعطى

أعلنت سلطات االحتالل مناطق حول البلدة القدمية مناطق خضراء مينع البناء  :قانون التنظيم والبناء
من مساحة شرق القدس مناطق خضراء، واعتربت مناطق احتياط اسرتاتيجي   %40عليها مما جعل 

لبناء املستوطنات.. ودفعت هذه اإلجراءات إىل هجرة سكانية عربية من القدس إىل األحياء احمليطة 
 .ابملدينة لسهولة البناء والتكاليف

الدائمة معتربة الفلسطينيني طبقت حكومة االحتالل على الفلسطينيني قانون اإلقامة  :قانون اإلقامة
، ( citizenss) سكاان يف دولة "اسرائيل" وليسوا مواطنني (residents) املقيمني يف القدس

وابلتايل ليس هلم أي حقوق يف جمال املواطنة وإمنا عليهم التزامات اإلقامة، ومبوجب هذا القانون فقد 
دود اإلدارية للقدس من وجهة نظر اإلسرائيليني آالف الفلسطينيني حق إقامتهم يف مدينتهم بناء  على احل

 ."الذين يعتربون القدس جزء  من "إسرائيل
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أصدرت سلطات االحتالل أمر ا حبل جملس أمانة القدس يف  :قرار حل جملس أمانة القدس
أمالكه املنقولة، وطردت أمني القدس من عمله، وأحلقت موظفي   وصادرت سجالت 29/6/1967

 .اهلا ببلدية القدس اإلسرائيلية وألغت القوانني األردنية، واستبدلتها بقوانني إسرائيليةأمانة القدس وعم
منه اعترب احملامون العرب  16وطبقا  للمادة  1968صدر عام  :قانون التنظيمات اإلدارية والقانونية

اكم الشرعية فقد جلأت املقيمون يف مدينة القدس أعضاء يف نقابة احملامني اإلسرائيليني.. وفيما يتعلق ابحمل
السلطات اإلسرائيلية إىل إصدار قانون أعطت فيه احملكمة الشرعية يف ايفا صالحية الفصل يف القضااي 

 .اليت ختتص بنظرها احملكمة الشرعية يف القدس وجتريدها من صالحياهتا
وجعل هذا القانون  30/7/1980اإلسرائيلي يف  الكنيست سنه :قرار القدس عاصمة االحتالل
عن مكانة القدس كعاصمة لـ "اسرائيل" وضم شرقي القدس إىل   إعالانت احلكومة اإلسرائيلية

 .""إسرائيل
نع مواطنو "إس 2003صدر عام  :قانون املواطنة رائيل" دوال  عدوة من العيش مع عائالهتم يف ومبوجبه ميم

 .""إسرائيل
 

 طْرح مشروع قانون "القدس الكربى" على برملان االحتالل اليوم
 

مشروع قانون  "الكنيست" من املقرر أن يمطرح، يف وقت الحق، من اليوم االثنني، يف برملان االحتالل
"القدس الكربى"، والذي يقوم على تقدميه، املتطرف "يهودا جليك" من حزب الليكود، واملتطرف 

 .البيت اليهودي "بتسالئيل سيموترش" من حزب
وتشمل التجمع  1967وينص مشروع القانون على ضم مستوطنات يهودية تقع يف املناطق احملتلة عام 

لقدس، والتجمع االستيطاين الكبري "معاليه أدوميم" االستيطاين الضخم "غوش عتصيون"، جنوب ا
 .جنوب شرق القدس

كما يشمل مشروع "القدس الكربى" إقامة جملس يرأسه رئيس بلدية القدس العربية ويضم رؤساء جمالس 
اليت سيشملها املشروع، واملستوطنات اليت ستضم "للقدس  الضفة الغربية املستوطنات الواقعة يف

بيتار عليت، معاليه أدوميم، جفعات زئيف، غوش عتصيون، إفرات، كفار   :الكربى" هي مستوطنات
 .أدوميم

جليك" من القائمني على مشروع القانون: يف الذكرى من جانبه، قال عضو الكنيست املتطرف "يهودا 
لتوحيد مدينة القدس، ال ميكن للمدينة أن تبقى لوحدها، حان الوقت لنفكر بشكل كبري،  50الـ 
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والقدس جيب أن تكون على رأس أولوايتنا يف مجيع النواحي، سواء يف البنية التحتية أو االقتصاد أو 
ة، القدس جيب أن تكون املركز لكل املدن احمليطة هبا، من منطقة التعليم أو يف النواحي االجتماعي

 ."يف الغرب، وحىت معاليه أدوميم يف الشرق  مبسريت تصيون
لـ"حترير القدس"، حيث   50مشروع القانون أييت يف ظل احتفاالت دولة االحتالل مبا تسميها الذكرى الـ 

ملقدس، منها تصرحيات رئيس حكومة االحتالل كانت العديد من التصرحيات الصهيونية حول املدينة ا
سيبقيان حتت السيطرة  األقصى اليت قال فيها: حنن مل حنتل القدس، حنن حررانها، حائط الرباق واملسجد

 ."إسرائيل"  لقدس املوحدة عاصمة دولة"اإلسرائيلية" لألبد، وا
 

 االحتالل يفرج عن مقدسي بشرط اإلبعاد واحلبس املنزيل
 

مساء األحد، ابإلفراج عن الشاب عرين الزعانني من القدس احملتلة بشرط ، حمكمة االحتالل قضت
 .يوما ٤٠احلبس املنزيل ملدة أسبوع واإلبعاد عن ابب العامود )أحد أشهر أبواب القدس القدمية( ملدة 

وكان االختالل اعتقل الشاب الزعانني قبل اسبوع من منطقة ابب العامود، يف الوقت الذي كانت فيه 
تستبيح القدس القدمية مبسريات "الرقص" االستفزازية يف الذكرى اخلمسني  املستوطنني عصاابت

 .الحتالل ما تبقى من مدينة القدس
 

 خلية النحل" خلف صالة الرتاويح ابملسجد األقصىاملسعفون.. جنوٌد كـ "
 

كخلّية النحل ينتشرون بني جنباته، كجنوٍد حيمون أهل بيت هللا الذين قصدوه من أجل العبادة والصالة 
يف شهر اخلري والربكات )رمضان(، تصدحم أصواهتم أرجاء املكان كّلما مّروا عرب حالة مرضّية، يمصلي 

 .أهّبة االستعداد ألي طارئ املواطنون وهم خلفهم على
خلف صلوات الرتاويح يومي ا، وأايم اجلمع خاصة،  املسجد األقصى املمسعفون"؛ جنود جمهولون يف"

طويلة عرب حلقات تعليمية ومناورات تدريبية ملواجهة الصعاب يف التعامل مع   يستعّدون قبل شهور
 .احلاالت املرضية وكل ما يمعيق دخوهلم لباحات املسجد، خاصة من قبل االحتالل اإلسرائيلي

عندما تقصد املسجد األقصى هذه األايم، سرتى العديد من اخليمات اليت خمّصصت لعدد من 
املؤسسات الطبية، ومجعية اهلالل األمحر الفلسطيين هي إحدى تلك املؤسسات املركزية، واليت ستعمل 

 .يف املسجد األقصى على مدار الشهر بكافة طواقمها وموّظفيها ومتطّوعيها
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ويف السياق، بنّي الناطق ابسم مركز اإلسعاف والطوارئ يف القدس، حممد فتياين، "منذ شهور طويلة 
حّضر الستقبال شهر رمضان من خالل التدريبات واملناورات، وأصبحنا اآلن جاهزين للخوض وحنن نت

 ."يف العمل بكل عزم وثبات، رغم كل املعيقات اليت واجهناها وسنواجهها
وأوضح يف حديث لـ "قدس برس"، أنه مت رفد مجيع املخازن التابعة للهالل ابملواد اإلسعافية واألجهزة 

 .كما مت فحص مجيع سيارات اإلسعاف والتأكد من جاهزيّتها بشكل كاملالطبية الالزمة،  
وذكر أنه مت إدخال املواد اإلسعافية ابلتعاون مع دائرة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف القدس يوم 
اخلميس املاضي، لكن الشرطة اإلسرائيلية أعاقت ذلك من خالل عمليات الفحص الدقيق "رغم 

 ."مسبق التنسيق لدخوهلا بشكل
منعت أحد املتطوعني خالل صالة الرتاويح يوم أمس اجلمعة، ألنه حيمل حقيبة  شرطة االحتالل وأكد أن

 .يل إدخاهلا، واكتفت مبا مت إدخاله يوم اخلميس املاضي فقطابلتا  طبية، ومنعت
سيارة إسعاف اتبعة لـ "اهلالل األمحر" ستعمل خالل شهر رمضان، حبيث ستنتشر أايم اجلمع عرب  12

"، حاجز الزيتونة "شرق ا"، حاجز   300احلواجز الرئيسية املوصلة ملدينة القدس )حاجز قلنداي "مشاال 
(، إضافة إىل حميط البلدة القدمية وأبواهبا وعند "ابب األسباط"، -يت حلم "املدخل الشمايل لب جنواب 

 ."األقصى" إضافة إىل السيارة الصغرية املتنقلة يف ابحات
هذا العام هو وجود طاقم طيب ومتطوعني وسيارة إسعاف خالل صاليْت وأشار فتياين إىل أن اجلديد 

الرتاويح والفجر بشكل يومي، ومع انتهاء الصالة ومغادرة املصلني ينتهي عمل الطواقم وتعود للمركز 
 .الرئيس

واستطرد: "عملية اكتظاظ املعتمرين واملصلني ال تمزعجنا، لكّن الصعوبة تكمن يف عمليات اإلغالق اليت 
 ."تقوم هبا الشرطة اإلسرائيلية يف حميط املسجد األقصى

وأضاف: "الطواقم تضطر إىل محل احلالة املرضية من ابحات املسجد األقصى لتقطع عشرات األمتار، 
وهم صيام، حىت الوصول إىل سيارة اإلسعاف اليت أمبعدت عن املكان بسبب حدث ما، أو بسبب 

 ."ائيلية أايم اجلمعاكتظاظ الطرق وإغالقات الشرطة اإلسر 
شرقي القدس(، ) الطور وأوضح أن مشايف "املقاصد" و"املطلع" و"اهلالل األمحر"، مجيعها تقع يف بلدة

فإّن ذلك يسبب أزمة كبرية ال يكرتث هبا الشرطة منطقة الصوانة )املوصلة للبلدة(   وعندما تغلق
 .االحتالل
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وال تكتفي تلك الطواقم بعملها الطيب، بل هناك عمل إنساين أمسى من ذلك يكمن يف مساعدة كبار 
السن عرب احلواجز العسكرية اإلسرائيلية أو يف الوصول إىل أماكن أقل حرارة للصالة يف املسجد 

قد ضاع من والدته أو والده، وكذلك لكل من  طفل ساعدةاألقصى تفاداي  لضرابت الشمس، أو م
 .ضيوف الرمحن  يسأل عن أي شيء يف املسجد األقصى واالطمئنان على

 قدس برس
 

 مستوطنون يستأنفون اقتحاماهتم لألقصى حبراسات مشددة
 

قصى املبارك، قتحاماهتا االستفزازية للمسجد األاليهودية، اليوم األحد، ا املستوطنني استأنفت عصاابت
 .من قوات االحتالل اخلاصةمن ابب املغاربة وحبراسات معززة ومشددة 

وقال مراسلنا يف القدس ان االقتحامات متت عرب جمموعات صغرية، تضمنت جوالت سريعة وخاطفة يف 
 .املبارك، وسط تواجد كبري للمصلني املسجد

 
 
 

 
 االحتالل يهاجم البسطات يف القدس ويعتدي على أصحاهبا

 

حترسها قوة عسكرية من جنود وشرطة االحتالل، اليوم هامجت طواقم اتبعة لبلدية االحتالل يف القدس، 
 .األحد، على بسطات الباعة وسط القدس احملتلة، وصادرت حمتوايهتا، واعتدت على أصحاهبا

وقال مراسلنا يف القدس أبن مستخدمي بلدية االحتالل وقوات االحتالل اعتدت على بسطات الباعة 
والسلطان سليمان وصالح الدين،  انبلس عامود، وشوارعيف حميط سور القدس التارخيي من جهة ابب ال

 وحشي تعرض له الباعة قبل مصادرة بسطاهتم وحمتوايهتا، وحترير خمالفات مالية حبق عدد ءٍ اعتدا الفتا اىل
 .من البائعني

 

 

 
 

 -انتهى -
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