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رس ــالة الـ ـق ـدس

نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
• تقرير :مثانية شهداء واالحتالل يصعد من إجراءاته يف مدينة القدس خالل الشهر
املاضي.
• األردن حيتج على اقتحامات املتطرفني اليهود للمسجد األقصى.
• دائرة شؤون القدس تستنكر اقتحام املستوطنني لألقصى وصب خرسانة يف منطقة
القصور العباسية.
• اجمللس الوطين يدين اجتماع حكومة االحتالل اإلسرائيلي يف نفق أسفل حائط
الرباق.
• دعوات القتحامات مجاعية إىل األقصى ملناسبة "نزول التوراة".
• الكونغرس األمريكي يقرر إقامة مراسم احتفالية ابحتالل القدس.
• "الوفاء واإلصالح" :حكومة نتنياهو تنبش حتت املسجد األقصى.
• القوى الوطنية واإلسالمية تدعو ليوم غضب اجلمعة.
• أسري مقدسي يدخل عامه الثامن يف سجون االحتالل.
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• مستوطنون يعتدون على مركبات مقدسيني بسلوان.
• توتر شديد يف املسجد األقصى وسط اقتحامات استفزازية جديدة.
• "أوروبيون من أجل القدس" تطلق محلة "القدس عاصمة فلسطني".
• أكثر من  230مستوطناً يدنسون األقصى يف رمضان وسط احتفاالت تلمودية يف
"الرباق".
• مقدسيون يهامجون اتجر خمدرات يهودي حبي الطور واالحتالل خُيلّصه.
• الكشف عن تفاصيل جديدة حول خمطط االحتالل لتهويد مناهج التعليم ابلقدس.
• هيئة علماء ودعاة القدس :تطاول االحتالل وغطرسته ال تلغي احلقائق.
• "هآرتس" :حرب "إسرائيلية" ممنهجة لتحويل أحياء مقدسية إىل عشوائيات.
• ائتالف مؤسسات القدس يدين حماوالت فرض منهاج االحتالل على مدارس
القدس.
• عصاابت املستوطنني خُتدد اقتحاماهتا االستفزازية للمسجد األقصى يف رمضان.
• االحتالل يعتقل  4مقدسيني بينهم أسري حمرر.

Palestine2- Ramallah  174,  2421080,2420901
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com
PNCECS2011@gmail.com

فلسطين  -رام هللا 2420901 ،2421080 : ،174 
فاكس  ،2420902البريد االلكتروني PNCECS@Palnet.com :
PNCECS2011@gmail.com
Web site :http://www.pncecs.plo.ps

دولــــة فلسطين
منظمـة التحريـر الفلسطينيــة
اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة
للتــربيـة والثقافـة والعـلوم

State Of Palestine
Palestinian Liberation Organization
Palestinian National Commission
For
Education, Culture & Science

تقرير :مثانية شهداء واالحتالل يصعد من إجراءاته يف مدينة القدس خالل الشهر املاضي
رام هللا  2017-6-1وفا -أصدر مركز عبد هللا احلوراين للدراسات والتوثيق التابع ملنظمة التحرير
الفلسطينية تقريره الشهري حول االنتهاكات اإلسرائيلية حبق شعبنا خالل شهر أاير املاضي.
ورصد التقرير جممل انتهاكات االحتالل ،كأعداد الشهداء ،واجلرحى ،واملعتقلني ،واالستيطان ومصادرة
األراضي ،وهدم املنازل ،وهتويد القدس ،وغريها من جرائم االحتالل خالل الشهر املرصود وفيما يلي
أهم ما جاء ابلتقرير:
الشهداء
ارتقى مثانية شهداء من بينهم ثالثة اطفال على ايدي قوات االحتالل يف الضفة الغربية والقدس وقطاع
غزة ،خالل الشهر املاضي ،لريتفع عدد الشهداء منذ مطلع العام احلايل إىل ( )34شهيدا من بينهم 9
أطفال ،وسيدة واحدة.
هتويد القدس
يف سابقة خطرية تعترب األوىل من نوعها ،عقدت احلكومة االسرائيلية جلستها األسبوعية يف منطقة حائط
الرباق ألول مرة منذ احتالهلا عام  ،1967تعبريا عن ما تسميه إسرائيل "يوم القدس" والذي يشري
ابملعىن السياسي "حترير مدينة القدس وتوحيدها" ،وصادقت احلكومة يف هذا االجتماع على بناء مصعد
كهرابئي كي يستخدمه اليهود للوصول من احلي اليهودي اىل حائط الرباق ،بدال من الدرج احلايل .
الغريب
وصادقت أيضا على حفر نفق بطول  65م بني خمرج املصعد ،وحائط الرباق ،يصل إىل اجلدار
ّ
للمسجد أألقصى ُتاه الغرب ،أي حنو احلي اليهودي ،وعلى مشروع "سكة احلديد املعلقة" لتغطية
مساحة البلدة القدمية والذي سيصل حىت ابب املغاربة ،بتكلفة  15مليون شيقل هتدف إىل تسهيل
وصول آالف املستوطنني اليهود إىل حائط الرباق ،من حتت األرض بشكل آمن ،وسريع ،وبعيدا عن
األحياء العربية ،وتوثيق عالقتهم حبائط الرباق ،وفتح األبواب أمام تسهيل اقتحام املستوطنني للمسجد
األقصى.
ونظمت سلطات االحتالل احتفاالت استفزازية ومسريات شارك هبا اآلالف من املستوطنني ،ومشلت
أيضا االحتفاالت إضاءات هتويدية على سور القدس القدمي ،ورسم شعارات حتمل جنمة داوود ،ورقم
" ،"50فيما كثفت جمموعات املستوطنني من اقتحاماهتا للمسجد األقصى ،واليت ختللها أداء طقوس
تلمودية يف ابحاته حتت حراسة شرطة االحتالل ،واليت اعتدت على حراس املسجد االقصى ابلضرب
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أثناء قيامهم ابلتصدي جملموعات املستوطنني ،كما أصيب طفل فلسطيين بعد أن دهسته سيارة شرطة
اسرائيلية ،يف منطقة ابب العامود.
اىل ذلك وقع  41عضو كنيست على عريضة لشركة املقاوالت اإلسرائيلية "صندوق القدس املوحدة"،
اليت تطالب بدعم تسويق أراضي متلكها الشركة قرب مستوطنة "معاليه ادوميم" ،ويعتزم انئبني يف
الكنيست اإلسرائيلية طرح مشروع قانون حيمل "القدس الكربى" ،والذي يهدف لضم املستوطنات
احمليطة ابلقدس إىل "بلدية القدس" ،وهي" :معاليه ادوميم" ،و"غوش عتصيون" ،و"بيتار عيليت"،
و"افرات" ،و"جفعات زئيف".
ويف سياق منفصل ،كشف النقاب عن خمطط سري يقضي بفصل خميم شعفاط وبلدة كفر عقب عن
بلدية االحتالل ،مع بقائها حتت اشراف جلنة اسرائيلية ،فيما صادقت بلدية االحتالل على اقامة 4
انفاق يف مفرتق التلة الفرنسية ،أحدها يتجه حنو مستوطنة "معاليه أدوميم" ،واذا مت تنفيذ هذا املشروع
سيكون ابإلمكان السفر من تل ابيب اىل البحر امليت دون املرور أبي اشارة ضوئية .ويف واعتدت
جمموعة من املستوطنني على حي وادي حلوة يف سلوان ،وقاموا إبلقاء احلجارة على املنازل السكنية،
وتوجيه الشتائم للسكان.
ويف اطار "أسرلة" التعليم وهتويد املناهج التعليمية يف القدس ،أعلن مؤخرا عن خطة مخاسية طرحتها
احلكومة اإلسرائيلية ،تتضمن بناء غرف صفية جديدة شرق القدس ،بغية زايدة عدد صفوف األول
االبتدائي ،اليت تعمل وفقاً للمنهج االسرائيلي ،وزايدة نسبة احلاصلني على شهادة "البجروت"

اإلسرائيلية ،حيث سيتم ختصيص حوافز مالية اكرب للمدارس شرق القدس ،اليت ستعمل وفقا للمنهاج
اإلسرائيلي.
االستيطان ومصادرة األراضي
صادقت ما تسمى "اإلدارة املدنية" اإلسرائيلية على خمطط لبناء مستوطنة جديدة جنوب مدينة انبلس،
لسكان بؤرة "عاموان" املخالة منذ عدة أشهر ،وذلك بعد صدور موافقة سياسية لتنفيذ ذلك ،حيث
سيكون موقع املستوطنة قرب مستوطنة "شيلو" ،على الطريق الواصل بني انبلس ،ورام هللا.
كما كشفت مصادر صحفية عربية عن بدء عدة شركات إسرائيلية تسويق ( )452وحدة استيطانية يف
كل من مستوطنة "غيلو" ،و"هار حوماه" ،جنوب القدس احملتلة ،ابإلضافة إىل "بسغات زئيف"
و"النيب يعقوب" املقامة على اراضي مدينة القدس.
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كما مت نشر مناقصة لبناء ( )209وحدات سكنية يف "تل تسيون" ،احلي االستيطاين اجلديد الذي
سيؤدي إىل توسيع مستوطنة "كوكب يعقوب" الواقعة وسط الضفة الغربية ،حيث متت املصادقة على
هذه الوحدات يف سنوات سابقة.
إىل ذلك نصب مستوطنون خياما ،ومنشآت سكنية ،وبركسات للثروة احليوانية ،وخالاي مشسية لإلانرة يف
خربة السويدة ابألغوار الشمالية ،يف حماولة إلقامة بؤرة استيطانية جديدة فوق أراضي السكان ،وخربة
السويدة واحدة من اخلرب يف األغوار الشمالية ،اليت كان الفلسطينيون يسكنون فيها ،إال أن االحتالل
يعمل منذ سنوات على تفريغ هذه املناطق من السكان.
على صعيد آخر ،استأنفت سلطات االحتالل أعمال بناء جدار الفصل العنصري حول قرية الوجلة
جنوب مدينة القدس احملتلة ،بعد ان مسحت حمكمة االحتالل ابستئناف أعمال البناء.
ويف ذات السياق ،اقتلعت سلطات االحتالل وقطعان املستوطنني عشرات أشجار الزيتون ،يف كل من:
بلدات بورين ،وبرقة يف حمافظة انبلس ،ابإلضافة إىل اقتالع ( )60شتلة زيتون يف خربة بزيق يف طوابس،
وحنو  300شتلة عنب يف بلدة اخلضر ،جنوب بيت حلم.
هدم البيوت واملنشآت
هدمت سلطات االحتالل خالل أاير املاضي ( )16بيتا ،ومنشأة يف كل من الضفة الغربية ،والقدس
مشلت ( )8بيوت ،ابإلضافة إىل ( )8منشأت ُتارية ،وزراعية ،وحيوانية ،وتركزت عمليات اهلدم يف
مناطق العيسوية ،والطور ،وصور ابهر ،وخميم قلنداي ابلقدس ،وقرية الوجلة مبحافظة بيت حلم ،ويعبد
مبحافظة جنني ،واجلفتلك مبحافظة أرحيا.
فيما وزعت سلطات االحتالل أوامر ابهلدم ،منها أربع بناايت سكنية يف شارع املطار ببلدة كفر عقب،
وديوان قرية العيسوية .ودمرت قوات االحتالل خطوط املياه الرئيسية يف قرية بردلة يف األغوار الشمالية
التابعة حملافظة طوابس.
وذكر تقرير صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن  90ألف مقدسي مهددين بفقدان منازهلم
لعدم وجود رخص بناء ،واحلكومة اإلسرائيلية مل ختصص سوى  %12من مساحة األرض يف القدس
الشرقية للفلسطينيني ،بينما خصصت  %35من أراضي القدس الشرقية ،لبناء مستوطنات يهودية.
اعتداءات املستوطنني
تصاعدت وترية اعتداءات املستوطنني بشكل ملحوظ يف كافة أرجاء الضفة الغربية ،ومدينة القدس ،ففي
حمافظة انبلس استشهد املواطن معتز بين مشسه من بلدة بيتا جنوب انبلس ،وأصيب صحفي بعد أن
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اطلق مستوطن النار عليهم على الشارع الرئيسي يف بلدة حواره ،كما وأصيب ثالثة مواطنني بعد
االعتداء عليهم من قبل قطعان املستوطنني ،قرب مفرتق يتسهار ،وقرية مادما جنوب انبلس ،ويف بلدة
برقه غرب انبلس قام املستوطنون بقطع عدد من أشجار الزيتون.
وكذلك حاول املستوطنون السيطرة على أرض زراعية قرب قرية مادما ،من خالل نصب خيمة ووضع
سياج يف حميط قطعة األرض ،وقام املستوطنون إبضرام النار يف االراضي الواقعة بني قرييت بورين ،ومادما،
وأحرق مستوطنو مستوطنة "براخا" عددا من أشجار الزيتون يف بلدة بورين جنوب انبلس ،وكذلك
اضرموا النار يف جرافة اتبعة ألحد املواطنني يف القرية ،وحطموا زجاج سيارة آخرى ،واقتحم مئات
املستوطنني حتت محاية جنود االحتالل قرب يوسف شرق انبلس ،وأدوا طقوس تلمودية داخله ،وكذلك
يف موقع "ترسله" املخاله الواقع على طريق جنني  -انبلس ،وأضرم مستوطنون النار أبرض زراعية ،قرب
قرية عصرية القبلية جنوب انبلس.
ويف حمافظة اخلليل ،أصيب طفلني حبادثني دهس من قبل املستوطنني قرب مدينة يطا ومستوطنة
"كرايت أربع" ،واعتدى مستوطنون على املواطنني يف البلدة القدمية مبدينة اخلليل ،ويف حمافظة بيت حلم
دخلت جمموعة من املستوطنني إىل أراضي املواطنني الزراعية يف منطقة عني قسيس الواقعة غرب بلدة
اخلضر ،ورشت مبيدات سامة على حنو ( )300شتلة عنب ،ما أدى إىل إتالفها.
فيما ردم املستوطنون بئرا يزيد عمره عن ( )250عاما للمياه قرب البؤرة االستيطانية "سيدي بوعز"
غرب بلدة اخلضر ،وأغلقت قوات االحتالل مدخل اخلضر الشمايل ،بسبب مارثون للمستوطنني يف
املنطقة.
ويف حمافظة القدس ،قام مستوطن بدهس مواطن يف املنطقة الصناعية عطروت مشال القدس ،واعتدى
مستوطنون من مستوطنة "آدم" على مواطنني قرب قرية جبع مشال شرق القدس ،وقامت جمموعات
املستوطنني التابعني لعصاابت "تدفيع الثمن" بثقب إطارات حنو ( )20سيارة يف بلدة شعفاط مشال
القدس.
ويف حمافظة سلفيت ،جرفت آليات املستوطنني أراضي املواطنني يف بلدة بروقني ،من أجل توسيع
املنطقة الصناعية التابعة ملستوطنة "آرئيل" ،وجرفت آليات املستوطنني أراضي زراعية يف بلدة دير بلوط،
من أجل دفن نفاايت خطرية فيها.
ويف حمافظة رام هللا ،أصيب مواطن من بلدة سلواد شرق رام هللا جبروح ،بعد اطالق مستوطن النار
عليه ،وقامت قوات االحتالل ابعتقاله بعد ذلك.
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ويف األغوار ،واصل املستوطنون عربدهتم على املزارعني ،ورعاة االغنام يف خربة املزوقح ،وعني الساكوت
يف األغوار الشمالية ،ويف "خلة محد" قام املستوطنون بوضع معامل على األرض اليت استولوا عليها قبل
عام ،وأقاموا بؤرهتم فيها ،من خالل شق طرق وزراعة األرض ابألشجار ،وتسهيل األرض إلقامه منشآت
أخرى ،كما ودمرت قوات االحتالل أرضا زراعية قرب قرية تياسري ،وصادرت أسيجه ،وأعمده منها.
اجلرحى واملعتقلني
اعتقلت قوات االحتالل حنو ( )530مواطنا خالل أاير املاضي ،من بينهم عشرات األطفال ،يف كل من
الضفة الغربية ،والقدس ،وقطاع غزة ،كما علق األسرى داخل السجون االسرائيلية اضراهبم املفتوح عن
الطعام ،الذي استمر  40يوما ،بعد حتقيق جزء كبري من مطالبهم االنسانية.
إىل ذلك قامت سلطات االحتالل إبصابة وجرح حنو ( )580مواطنا ،من بينهم عشرات األطفال خالل
مسريات التضامن مع األسرى ،وذكرى النكبة ،حيث مت اصابة ( )52مواطنا ابلرصاص احلي ،وحنو
( )130مواطنا ابلرصاص املعدين املغلف ابملطاط ،وأكثر من  400اصابة ابلغاز السام ،واملسيل
للدموع
االعتداءات اإلسرائيلية على غزة
تواصلت االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة ،حيث مشلت االعتداءات  23عملية اطالق انر،
وقصف مدفعي على املزارعني ،ورعاة األغنام يف املناطق الشرقية للقطاع ،أسفرت عن اصابة ()44
مواطنا جبروح ،ابإلضافة إىل ( )4عمليات توغل بري لعدد من اجلرافات ،اليت قامت بتجريف أراضي
املواطنني شرق حمافظيت خان يونس ،ودير البلح.
ومشلت االعتداءات أيضا ( )22حادثة اطالق انر ُتاه مراكب الصيادين يف عرض حبر غزة ،أسفرت
عن استشهاد صياد ،واصابة آخر ،ابإلضافة إىل اعتقال( )6آخرين ،وقامت طائرات االحتالل برش
مبيدات سامة على حماصيل املواطنني ،ومزروعاهتم شرق دير البلح وخان يونس ،ما تسبب إبتالف هذه
احملاصيل.

األردن حيتج على اقتحامات املتطرفني اليهود للمسجد األقصى
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عمان  2017-5-31وفا -سلمت وزارة اخلارجية وشؤون املغرتبني األردنية اليوم األربعاء ،مذكرة
للسفارة اإلسرائيلية يف عمان ،احتجاجا على إدخال متطرفني يهود إىل املسجد األقصى املبارك حتت
محاية الشرطة اإلسرائيلية.
وأبدت اخلارجية األردنية يف املذكرة احتجاجها على تكرار دخول املتطرفني إىل احلرم القدسي الشريف
كما حصل منذ مطلع األسبوع اجلاري وحىت اليوم.
وطالبت احلكومة األردنية من احلكومة اإلسرائيلية ،وقف مثل هذه االعتداءات واالستفزازات فورا،
واحرتام الدور األردين يف رعاية املقدسات اإلسالمية يف القدس الذي اعرتفت به معاهدة السالم بني
البلدين.
وقالت الوزراة يف املذكرة ،إن مثل هذه التصرفات متثل استفزازا ملشاعر املسلمني ،كما متثل انتهاكا
للمادة  9من معاهدة السالم بني البلدين ،وإللتزامات إسرائيل القوة القائمة ابالحتالل يف القدس
الشرقية ،مبوجب القانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل من امهها تعليمات "الهاي" لعام 1907
واتفاقية جنيف الرابعة لعام  1949واتفاقية الهاي لعام  1954املتعلقة حبماية املمتلكات الثقافية يف
حالة النزاح املسلح.
وأكدت املذكرة أن مثل هذه التصرفات تسيء للعالقات بني البلدين وتقوض اجلهود املبذولة لتخفيف
التوتر والتهدئة واحلفاظ على الوضع التارُيي القائم يف املسجد االقصى املبارك.
دائرة شؤون القدس تستنكر اقتحام املستوطنني لألقصى وصب خرسانة يف منطقة القصور العباسية
القدس  2017-5-30وفا -استنكرت دائرة شؤون القدس يف منظمة التحرير الفلسطينية ،اقتحام
املستوطنني اليهود لباحات املسجد األقصى املبارك من جهة ابب املغاربة ،حبراسة من قوات وشرطة
االحتالل اخلاصة ،وتنفيذ جوالت استفزازية يف ابحات املسجد والتقاط صور لعدة أماكن هبا ،خالل
تلقيهم شروحات عن اهليكل املزعوم.
واستهجنت الدائرة يف بيان صحفي اليوم الثالاثء ،قيام جمموعة من املستوطنني املتطرفني بصب خرسانة
مبضخة عمالقة يف منطقة حفرايت القصور العباسية األثرية على بعد أمتار من السور اجلنويب للمسجد
األقصى املبارك ،حمذرًة من خطورة ما جيري يف املدينة املقدسة من اعتداءات مهجية واستهداف ملدينة
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القدس واملسجد األقصى املبارك على وجه اخلصوص وإغالقه يف وجه املصلني واالعتداء عليهم وقمعهم
مع حلول شهر رمضان الفضيل.
ووصفت الدائرة ما تقوم به سلطات االحتالل يف املدينة املقدسة من انتهاكات فظة واستهداف واضح
للمسجد األقصى املبارك ،ابالنتهاكات اهلمجية والعنصرية الصرحية متحدية بذلك اجملتمع الدويل
ومؤسساته.
وأكدت الدائرة أن هذه املمارسات واالنتهاكات ما هي إال إجرام علين وصريح تقوم به قوات االحتالل
ملرافقة وأتمني اقتحامات العصاابت االستيطانية اهلمجية املتطرفة بدعم من حكومة االحتالل اليت
تشجع هذه اجلماعات وتؤمن هلم احلماية وحتثهم على اقتحام املسجد األقصى املبارك بشكل يومي،
إضافة إىل تدنيس ابحات املسجد األقصى املبارك على الدوام من قبل عصاابت املستوطنني وبعض
املسؤولني يف الكنيست وغريهم.
ودعت الدائرة ،العاملني العريب واإلسالمي واجملتمع الدويل ،إىل حتمل مسؤولياهتم ،ودعم صمود املواطنني
املقدسيني ومقدساهتم ،ابعتبارهم محاة القدس وسدنة مسجدها العظيم.
اجمللس الوطين يدين اجتماع حكومة االحتالل اإلسرائيلي يف نفق أسفل حائط الرباق
عمان  2017-5-30وفا -أكد اجمللس الوطين الفلسطيين إدانته الشديدة ملا قامت وتقوم به احلكومة
ّ
اإلسرائيلية ورئيسها ،من سياسات وإجراءات هتويدية حبق مدينة القدس احملتلة ،وآخرها عقد اجتماعها

األسبوعي يف نفق أسفل حائط الرباق ،وذلك يف رسالة سلبية جململ علمية السالم ولتوجه الوالايت
املتحدة بعد زايرة رئيسها دوانلد ترامب إىل املنطقة ،واليت دعا خالهلا إىل إحياء عملية السالم.
ومحّل اجمللس الوطين يف بيان اليوم الثالاثء ،حكومة االحتالل املسؤولية الكبرية عن التداعيات اخلطرية

هلذه التحدي واالنتهاك الصريح للقانون الدويل ولقرارات الدولية واالستفزاز اخلطري ملشاعر أصحاب
الدايانت من املسلمني واملسيحيني ،خاصة أهنا حدثت يف شهر رمضان املبارك.

وانشد اجمللس ،األمم املتحدة واالحتاد الربملاين واالحتادات الربملانية األورومتوسطية واملتوسطية واآلسيوية
واإلسالمية والعربية ،التدخل الفوري ،وإلزام إسرائيل ابلتقيد مببادئ القانون الدويل واتفاقية جنيف
ومبادئ اليونسكو ،مؤكدا أن القدس خط أمحر ،وهي العاصمة األبدية للشعب الفلسطيين.
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كما أدان اجمللس الوطين ما قامت به قوات االحتالل وأجهزة األمن وغالة املتطرفني من اقتحام
لساحات املسجد األقصى من كافة بواابته ،وانتهاك حرماته ،والعدوان على العزل من الرجال والنساء
أثناء أتدية الصالة فيه.
وأكد اجمللس أن كل هذه اإلجراءات والسياسات اإلسرائيلية حبق القدس تتعارض وتنتهك القانون
الدويل وقرارات جملس األمن الدويل واجلمعية العامة اخلاصة ابلقدس ،اليت تؤكد أن كافة تلك اإلجراءات
والسياسات اإلسرائيلية الغية وابطلة ال يعرتف هبا ،وهو ما أكدته القرارات (2851 ،252 ،2253
د )،338 ،146/39 ،26،465-وخاصة قرار جملس األمن رقم ( )478الذي نص على عدم
االعرتاف مبا يسمى "القانون األساسي" الذي أصدرته إسرائيل بشأن القدس ،إىل جانب ما طالب به
قرار جملس األمن الدويل األخري رقم .2334
شدد اجمللس الوطين على أنه وفق القانون الدويل ،فإن القدس ملك للشعب الفلسطيين سواء ما هو
فوق األرض أو ما حتت األرض ،وأن كل األنفاق اليت حفرهتا إسرائيل هتدد األماكن املقدسة اليت بنيت
ٍ
أبيد فلسطينية منذ زمن طويل.
دعوات القتحامات مجاعية إىل األقصى ملناسبة "نزول التوراة"
دعت ما تسمى بـ"منظمات اهليكل" املزعوم أنصارها من عصاابت املستوطنني إىل املشاركة الواسعة يف ما
"حج" مجاعي إىل املسجد األقصى يف عيد "نزول التوراة" يوم بعد غد اخلميس.
أمسته ٌ

وجاء يف الدعوات أن "احلج" اجلماعي ستنفذه (شبيبة وأطفال يهود) داخل املسجد األقصى من ابب

املغاربة ،بقيادة الـ"حاخام" املتطرف "يسرائيل أرئيل" والـ"حاخام" "يوسف ألباوم" ،وعدد من قادة هذه
اجلماعات املتطرفة ،ويتبع ذلك تظاهرة كربى ُتوب زقاق ما يسمى بـ"احلي اليهودي" الذي أقيم على
أنقاض حارة الشرف داخل القدس العتيقة ،وذلك للمطالبة حبرية صالة اليهود يف ما يزعمونه "جبل
اهليكل" وهي تسمية االحتالل وعصاابته للمسجد األقصى.
يعترب عيد نزول التوراة من أعياد احلج الثالثة عند اليهود ،فهو يرتبط أبايم املعبد املزعوم حبسب نصوص
التوراة املكتوبة "التلمود" ،لذلك يربطه اليهود ابملسجد األقصى بشكل مباشر ،على أنه مكان احلج
هلذا العيد ،ففي كل عام يتجمع املستوطنون يف صبيحة يوم عيد نزول التوراة عند حائط الرباق ابآلالف،
فرتتفع أصواهتم ابلتوراة واملزامري ،وتعج مساء القدس بصرخاهتم وأغانيهم الصاخبة ،حىت أهنا متأل مساء
األقصى بضجيجهم الصاخب.
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الكونغرس األمريكي يقرر إقامة مراسم احتفالية ابحتالل القدس
احتفاال مبا يخسمى "يوم القدس" ،وهو
قرر الكونغرس األمريكي إقامة مراسم احتفالية يف  7يونيو املقبل،
ً
اليوم الذي سيطرت فيه قوات االحتالل "اإلسرائيلي" على شرقي القدس يف حرب عام 1967؛ قبل

 50سنة.

وأشار موقع "املصدر" الصهيوين حول االحتفالية ،إىل أنه مل ِ
ينته رونق زايرة ترمب الداعمة إىل "إسرائيل"
دعما للعالقات.
بعد ،وبدأت منذ اآلن تظهر ابدرة خحسن نيّة أمريكية أخرى ً

وأفاد إىل أن املئات من أعضاء الكونغرس سيشاركون يف مراسم االحتفال؛ اليت ستجري ابلتزامن بني

الكونغرس والكنيست؛ وسيجري بثه بشكل حي ومباشر يف املكانني.
وذكر املوقع أن رئيس حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو ورئيس الكنيست يويل إيدلشتاين سيلقان
خطابني يف الكنيست؛ فيما سيلقي يف الكونغرس السيناتور بور راين وانئب الرئيس مايك بينس
خطاهبما.
وابدر هلذا االحتفال رئيس الكنيست والسفري "اإلسرائيلي" يف أمريكا رون درمر؛ وتوجها بذلك إىل
عاما على السيادة
رئيس الكونغرس األمريكي واقرتاحا عليه إقامة مراسم مشرتكة لذكرى مرور ً 50
"اإلسرائيلية" على القدس.

"الوفاء واإلصالح" :حكومة نتنياهو تنبش حتت املسجد األقصى
أصدر حزب الوفاء واإلصالح يف الداخل الفلسطيين احملتل منذ 1948م بياان مبناسبة عقد حكومة
االحتالل اجتماعا يوم األحد الفائت يف أحد األنفاق أسفل حائط الرباق.
وجاء يف بيان احلزب :عقدت احلكومة "اإلسرائيلية" اجتماعاً هلا يوم األحد األخري يف األنفاق ،أسفل
حائط الرباق ،وهذه سابقة يف اتريخ احلكومات "اإلسرائيلية" ،وأتيت هذه اجللسة بعد أايم ألول زايرة

لرئيس أمريكي حلائط الرباق ،حيث استشف اجلانب "اإلسرائيلي" من الزايرة أنه يستطيع أن يتصرف
كما يشاء يف القدس واملسجد األقصى املباركني".
وأضاف البيان" :اجللسة املذكورة( ،واليت استهلها نتنياهو اب ّدعائه أن املكان هو القلب النابض أبشواق

الشعب اليهودي ،سارداً اتريخ هيكل مزعوم يف ذات املكان) هي من اخلطورة مبكان حىت لو كانت

جمرد جلسة ،فكيف واحلديث يدور عن االحتفال ابلذكرى الـ 50الحتالل القدس وفق التقومي العربي،
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دون أدىن مراعاة للقانون الدويل ،انهيك عن إقرار مشاريع هتويدية بقيمة ما يقارب  50مليون شيكل،
منها إقامة خط قطار هوائي (تلفريك) ميتد من حميط حمطة القطار القدمية إىل ابب املغاربة جللب املزيد
من املقتحمني للمسجد األقصى ولفرض أم ٍر واق ٍع هتويدي على القدس واألقصى املباركني".

واختتم احلزب بيانه ابلقول" :إننا إذ نؤكد أن املسلمني هم أصحاب احلق األوحد يف املسجد

األقصى املبارك ،فإننا ندعو إىل املبادرة إىل موقف فلسطيين موحد وموقف عريب وإسالمي موحد كذلك
إزاء القضية األوىل لألمة بل إزاء القضية األوىل لإلنسانية يف العامل كما وصفها الراحل ،نيلسون
مانديال".
القوى الوطنية واإلسالمية تدعو ليوم غضب اجلمعة
دعت القوى الوطنية واإلسالمية يف القدس والضفة إىل اعتبار يوم اجلمعة القادم ( )2/6يوم غضب
ورفض لالحتالل والتحضري للفعاليات يف كل أرجاء الوطن وخميمات اللجوء والشتات وعواصم العامل
رفضا لالحتالل وجرائمه ومن أجل حرية واستقالل شعبنا الفلسطيين العظيم.
وهنأت الشعب الفلسطيين واألمة اإلسالمية مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك،
مهنئة األسرى النتصارهم يف اضراهبم املفتوح عن الطعام لليوم الـ.411
وأكدت رفضها والتحذير من مغبة قيام االحتالل ابستهداف مدينة القدس عاصمة دولتنا املستقلة
وعقد حكومة االحتالل اجتماعا جانب حائط الرباق والقرارات اهلادفة اىل هتويد املدينة وتغيري املناهج
وحماولة هتويدها ،مطالبة محاية دولية لشعبنا وال رضنا ولعاصمتنا ومقدساتنا وإلزام االحتالل بتطبيق ما
صدر من قرارات من املنظمة الدولية وخاصة اليونسكو ،وقراراهتا حول القدس واملسجد االقصى اضافة
لقرارات صادرة عن جملس االمن الدويل واجلمعية العامة تؤكد على بطالن كل قرارات االحتالل ابلضم
وغريها.
وتوجهت القوى ابلتهنئة والتثمني النتصار األسرى واملعتقلني األبطال يف إضراهبم املتواصل عن الطعام
لليوم الواحد واألربعني وُتسيد انتصار إرادة الصمود والتحدي ابلتصميم على استجابة االحتالل
للمطالب االنسانية والعادلة لألسرى.
وأكدت القوى على الدور الشعيب واجلماهريي إلسناد االضراب الذي قام به ابناء شعبنا واملواجهات
الكفاحية والنضالية وسقوط عدد من الشهداء واجلرحى يف هذه املواجهات وايضا قيام الفعاليات يف
العديد من العواصم واملدن العربية واالسالمية وعواصم العامل مبشاركة احرار العامل الذي يقفوا مع نضال
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شعبنا واىل جانب صمود االسرى واملعتقلني وهذا االمر يتطلب ابقاء ملف االسرى على سلم جدول
االعمال الوطين من اجل اطالق سراحهم مجيعا دون قيد او شرط او متييز اىل جانب احالة ملف
االسرى بشكل فوري اىل احملكمة اجلنائية الدولية اىل جانب ابقي امللفات املقدمة.
وأكدت رفضها ألية عودة للمفاوضات الثنائية ابلرعاية االمريكية املنحازة لالحتالل واليت ُتسدت من
خالل زايرة الرئيس االمريكي للمنطقة الذي حاول حرف الصراع اىل ما يسمى االرهاب وغريها وحاول
الزج ابسم حركة محاس يف ما يسمى االرهاب يف حماولة لوصم نضال شعبنا املشروع ضد االحتالل مبا
يسمى االرهاب وهذا املوقف الذي يرفضه شعبنا والذي يندرج يف سياق السياسات االمريكية املنحازة
لالحتالل مع التأكيد أن أي حل يف املنطقة ال بد أن يستند إىل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدويل
وخاصة القرارات الصادرة عن جملس األمن الدويل واجلمعية العامة اليت تضمن حقوق شعبنا يف حق
عودة الالجئني حسب قرار  194وحق تقرير املصري وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها
القدس وهذا يتطلب عقد مؤمتر دويل برعاية االمم املتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
وأكدت أن سياسة بناء وتوسيع االستعمار االستيطاين متثل جرمية مستمرة ضد شعبنا وإمعان االحتالل
ابإلعالن عن بناء مستوطنة ما يسمى عموان اليت مت نقلها على اراضي فلسطينية يشكل جرمية حرب،
االمر الذي يتطلب متابعة قرارات الشرعية الدولية وإحالة ملف االستعمار االستيطاين واالستعماري إىل
احملكمة اجلنائية الدولية وحماكمة االحتالل على هذه اجلرمية.
كما أكدت على أن القضية الفلسطينية ستبقى هي القضية املركزية ولن تنجح الوالايت املتحدة
مبحاوالت التوجيه إىل قضااي أخرى بعيداً عن ذلك مبا فيه حماولة الرتويج حلل إقليمي أو حماوالت فرض
التطبيع أو غريها حيث نؤكد إنه ال أمن وال استقرار وال سالم دون حل لقضية الصراع ينهي االحتالل

وجرائمه ضد شعبنا ويؤمن عودة الالجئني وتقرير املصري وإقامة الدولة املستقلة وعاصمتها القدس.
وأدانت االعتداء الذي استهداف حافلة لإلخوة األقباط على طريق املنيا جنوب مصر واثقني أن هذه
اجلرائم لن تفت من عضد مصر ووحدهتا الوطنية ومسؤولياهتا القومية والوطنية وتتوجه القوى ابحر
التعازي اىل القيادة والشعب املصري وعائالت الضحااي.
وقالت مبناسبة حلول الذكرى اخلمسني لالحتالل االراضي الفلسطينية وإمعان االحتالل مبحاوالت
تكريس االحتالل واالستيطان واحلواجز والتصفيات امليدانية وفرض سياسة العقاب اجلماعي والتطهري
العرقي تؤكد على متسك شعبنا حبقوقه وثوابته واستمرار مقاومته ضد االحتالل وحواجزه واستيطانه
االستعماري وجدرانه مؤكدين على الفعاليات اجلماهريية رفضا لالحتالل وأتكيدا على حرية واستقالل
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شعبنا وتدعو القوى يوم الثالاثء  5 / 30للمشاركة يف الفعاليات املقرة يف كل املدن والقرى واملخيمات
الفلسطينية ابلدعوة من اجمللس االعلى للشباب والرايضة ووزارة الرتبية والتعليم العايل حتت شعار كرنفال
احلرية والذي يقام بدءا من الساعة العاشرة صباحا مبناسبة مرور مائة عام على وعد بلفور وسبعني عام
على النكبة واخلمسني عام على احتالل اراضينا الفلسطينية احملتلة يف عدوان حزيران.
أسري مقدسي يدخل عامه الثامن يف سجون االحتالل
عاما) من سكان بلدة سلوان جنوب املسجد
دخل األسري عيسى داود موسى العباسي (ً 30

األقصى املبارك يف القدس احملتلة اليوم عامه الثامن بسجون االحتالل من أصل حمكوميته البالغة عشر
سنوات بتهمة إطالق النار على سيارة أحد املستوطنني يف بلدة سلوان.
وكانت قوات االحتالل الصهيوين قد منعت زوجة وأبناء األسري العباسي من زايرته ألسباب وذرائع واهية
حبجة عدم وجود شهادات والدة هلم كون زوجة األسري العباسي ال حتمل اهلوية املقدسية.
جدير ابلذكر أن األسري العباسي من كوادر حركة اجلهاد اإلسالمي ببلدة سلوان ،وهو متزوج وأب
لطفلني ،واعتقل بتاريخ 2010-5-30م ،وهو جنل األسرية عالية العباسي اليت اعتقلت بتاريخ
2012/01/02م ،بعد اهتامها من قبل سلطات االحتاللبمحاولة طعن جندي يف القدس احملتلة ,ومت
اإلفراج عنها بتاريخ 20122/02/22م؛ بشرط اإلقامة اجلربية مع دفع غرامة مالية؛ وبتاريخ
2014/06/19م؛ صدر حبقها قرار ابلسجن الفعلي ملدة  40شهراً ,ومت استئناف احلكم الصادر

حبقها؛ ليكون قرار ما تسمى احملكمة العليا الصهيونية السجن الفعلي حبقها ملدة  26شهراً؛ على أن

تسلم نفسها بتاريخ 2015/04/15م؛ وهذا ما مت فعال؛ وتعد األسرية العباسي أكرب األسريات سنا؛
حيث تبلغ من العمر  51عاماً ،وتعاين ظروفاً صحية صعبة بسبب سياسة اإلمهال الطيب املتعمد يف

سجون االحتالل.

مستوطنون يعتدون على مركبات مقدسيني بسلوان
اعتدى مستوطنون فجر اليوم األربعاء ،على عدد من مركبات املقدسيني يف حي وادي حلوة
ببلدة سلوان جنوب املسجد األقصى املبارك.
وأوضح جمد غيث من مركز معلومات وادي حلوة أن عشرات املستوطنني اقتحموا احلي يف ساعات
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الفجر ،وألقوا احلجارة ابُتاه املنازل السكنية ،ووجهوا الشتائم للسكان ،كما حطموا مرااي املركبات
املركونة يف احلي.
وأشار إىل أن املستوطنني نظموا مسرية يف احلي ،بذكرى "نزول التوراة" ،وخالل ذلك اعتدوا على
ممتلكات السكان الذين تصدوا هلم.
توتر شديد يف املسجد األقصى وسط اقتحامات استفزازية جديدة
يشهد املسجد األقصى املبارك منذ الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم
األربعاء ،اقتحامات جديدة جملموعات من عصاابت املستوطنني اليهودية ،من ابب املغاربة ،ومعظمهم
بلباس تلمودي خاص ،وحبراسة معززة من قوات االحتالل اخلاصة ،يف الوقت الذي أدت فيه جمموعات
من املستوطنني صلوات وترانيم وشعائر وطقوسا تلمودية خلف أبواب املسجد األقصى :الغوامنة،
واملغاربة ،والقطانني ،واحلديد ،والسلسلة.
وقال مراسلنا يف القدس أبن حافالت نقل املستوطنني من ُتمعاهتم االستيطانية تصل تباعا اىل منطقة
ابب املغاربة وابحة حائط الرباق للمشاركة يف االقتحامات ويف فعاليات خاصة ملناسبة عيد ما يسمى
"األسابيع" أو "نزول التوراة" الذي حيل اليوم.
أتيت اقتحامات اليوم تزامنا مع دعوات أطلقتها ما تسمى بـ"منظمات اهليكل" املزعوم أنصارها من
"حج" مجاعي إىل املسجد األقصى يف عيد "نزول
عصاابت املستوطنني إىل املشاركة الواسعة يف ما أمسته ٌ
التوراة" اليوم ويوم غد اخلميس.

وجاء يف الدعوات أن "احلج" اجلماعي ستنفذه (شبيبة وأطفال يهود) داخل املسجد األقصى من ابب
املغاربة ،بقيادة الـ"حاخام" املتطرف "يسرائيل أرئيل" والـ"حاخام" "يوسف ألباوم" ،وعدد من قادة هذه
اجلماعات املتطرفة ،ويتبع ذلك تظاهرة كربى ُتوب زقاق ما يسمى بـ"احلي اليهودي" الذي أقيم على
أنقاض حارة الشرف داخل القدس العتيقة ،وذلك للمطالبة حبرية صالة اليهود يف ما يزعمونه "جبل
اهليكل" وهي تسمية االحتالل وعصاابته للمسجد األقصى.
يعترب عيد نزول التوراة من أعياد احلج الثالثة عند اليهود ،فهو يرتبط أبايم املعبد املزعوم حبسب نصوص
التوراة املكتوبة "التلمود" ،لذلك يربطه اليهود ابملسجد األقصى بشكل مباشر ،على أنه مكان احلج
هلذا العيد ،ففي كل عام يتجمع املستوطنون يف صبيحة يوم عيد نزول التوراة عند حائط الرباق ابآلالف،
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فرتتفع أصواهتم ابلتوراة واملزامري ،وتعج مساء القدس بصرخاهتم وأغانيهم الصاخبة ،حىت أهنا متأل مساء
األقصى بضجيجهم الصاخب.
من جهة اثنية ،أدى عشرات آالف الفلسطينيني من القدس والداخل الفلسطيين صاليت العشاء
والرتاويح ليلة أمس برحاب املسجد األقصى ،وآالفاً أخرى شاركت بصالة فجر اليوم ،يف حني واصلت
مؤسسات ومجعيات وهيئات خريية تقدمي آالف وجبات الطعام للصائمني الوافدين اىل األقصى املبارك.

حول االحتالل مدينة القدس ،خاصة بلدهتا القدمية ،وحميطها ،اىل ثكنة عسكرية بفعل
يف السياقّ ،

االنتشار الواسع لقوات االحتالل ،ونشر دورايهتا الراجلة واحملمولة واخليالة يف الشوارع والطرقات احملاذية
لسور القدس التارُيي من جهة بواابته الرئيسية ،فضال عن نصب دورايت شرطية وعسكرية يف الشوارع
والطرقات الرئيسية والفرعية.

وكانت شرطة االحتالل منعت منذ ساعات مساء أمس عصاابت املستوطنني من استخدام ابب العامود
(أحد أشهر أبواب القدس القدمية) خالل ذهاهبا واايهبا من وإىل ابحة حائط الرباق حتسبا من االحتكاك
مع املقدسيني.
ولفت مراسلنا يف القدس اىل أن التوتر الشديد ما زال يسيطر على األجواء العامة يف املسجد األقصى
املبارك والقدس القدمية وحميطها.
"أوروبيون من أجل القدس" تطلق محلة "القدس عاصمة فلسطني"
أطلقت مؤسسة "أوروبيون من أجل القدس "محلة "القدس عاصمة فلسطني" يف ظل االنتهاكات
اخلطرية اليت تقوم هبا سلطات االحتالل ،وذلك ابختاذ خطوات غري مسبوقة ومتسارعة يف الفرتة األخرية
هتدف إىل هتويد املدينة املقدسة والقضاء على آخر الرموز اإلسالمية واملسيحية فيها ،ابإلضافة إىل
تعزيز االستيطان ودعم احلفرايت أسفل املدينة ،والضغط على سكاهنا الفلسطينيني والتضييق عليهم
لتفريغها منهم.
وأشار الدكتور حممد حنون ،رئيس "أوروبيون من أجل القدس" وعضو جملس إدارة مؤمتر فلسطينيي
أورواب ،أن قيام حكومة االحتالل بعقد اجتماعها حتت حائط الرباق األسبوع املاضي يف خطوة تصعيدية
خطرية ،يع ّد سابقةً هتدد االستقرار يف املنطقة ابلكامل ،وتتطلب وقفة جادة من الدول الغربية للضغط

على قوة االحتالل لوقف إجراءاهتا فوراً ،واحرتام القانون الدويل وقرارات األمم املتحدة اليت تنص على
محاية املدينة املقدسة ووقف العبث مبقدساهتا .
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وأضاف حنون أن مثل هكذا عمل يشكل استفزازاً ملشاعر املسلمني واملسيحيني يف العامل على حد
سواء ،واستهتاراً مبعتقداهتم ما يتطلب وقف ًة جاد ًة ُتاه هذه اإلجراءات اخلطرية هبدف حظرها،

ومنع املستوطنني من دخول املسجد األقصى والعبث فيه.

من جهته كشف عيسى طه ،انئب رئيس "أوروبيون من أجل القدس" والعضو املؤسس لتجمع الشباب
الفلسطيين يف أورواب ،عن أن مؤسسته ،ويف الذكرى اخلمسني الستكمال احتالل مدينة القدس ،قد
بدأت محلةً ابلتنسيق مع عدد من اجلمعيات واملنظمات األهلية ذات العالقة هتدف إىل فضح
املمارسات اإلسرائيلية والتعريف أببعادها الكارثية على املنطقة برمتها.

وبني طه أن احلملة ستستمر طوال الشهر القادم حزيران/يونيو؛ حيث ستعم القارة األوروبية من أقصاها
ّ
اىل أقصاها ،وستشمل إقامة فعاليات ووقفات واعتصامات ،وإجراء تواصل مع صناع القرار والرمسيني

األوروبيني هبدف وضعهم أمام مسؤولياهتم.
حتمل سلطات االحتالل املخاطر النامجة عن إجراءاهتا
وأوضح طه أن مؤسسته إذ تدق انقوس اخلطرّ ،

وعلى رأسها أخطار احلفرايت على املدينة ومعاملها الدينية ،اإلسالمية واملسيحية ،وتدعو اجملتمع الدويل

حكومات وشعواب ،إىل أخذ دورهم وحتمل مسؤولياهتم ُتاه هذه اجلرمية.
هذا وترافق الفعاليات محلة إلكرتونية على اهلاشتاغ العريب #القدس_عاصمة_فلسطني واهلاشتاغ
اإلجنليزي#Jerusalem_Capital_of_Palestine
يذكر أن "أوروبيون من أجل القدس" هي مؤسسة أوروبية غري حكومية هتتم ابلدفاع عن قضااي القدس
واملقدسيني والتعريف هبا ،ومناهضة اجلدار واملستوطنات.
أكثر من  230مستوطناً يدنسون األقصى يف رمضان وسط احتفاالت تلمودية يف "الرباق"
استباحت جمموعات متتالية من عصاابت املستوطنني اليهودية ،املسجد األقصى املبارك ،ودنّست خحرمته

يف اليوم اخلامس من شهر رمضان الفضيل ،يف الوقت الذي يواصل فيه مئات املستوطنني احتفاالهتم
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الصاخبة وطقوسهم التلمودية يف ابحة حائط الرباق (اجلدار الغريب للمسجد األقصى )بذكرى ما يسمى
عيد "األسابيع" أو "نزول التوراة" حبراسات مشددة من قوات االحتالل.
وأفادت دائرة أوقاف القدس أن  234مستوطنا ،بلباسهم التلمودي التقليدي اقتحموا األقصى من
ابب املغاربة ،يف الفرتة الصباحية من اليوم األربعاء ،ونفذوا جوالت استفزازية ومشبوهة يف أرجائه تصدى
هلم مصلون هبتافات التكبري االحتجاجية.
وبني مراسلنا أن جمموعات من هذه العصاابت أدت طقوسا وترنيمات وشعائر تلمودية خلف أبواب
املسجد االقصى ،خاصة أبواب :الغوامنة ،واملغاربة ،والقطانني ،والسلسلة ،واحلديد.
أتيت اقتحامات اليوم الواسعة تزامنا مع دعوات أطلقتها ما تسمى بـ"منظمات اهليكل" املزعوم أنصارها
"حج" مجاعي إىل املسجد األقصى يف عيد
من عصاابت املستوطنني إىل املشاركة الواسعة يف ما أمسته ٌ
"نزول التوراة" اليوم ويوم غد اخلميس.

وجاء يف الدعوات أن "احلج" اجلماعي ستنفذه (شبيبة وأطفال يهود) داخل املسجد األقصى من ابب
املغاربة ،بقيادة الـ"حاخام" املتطرف "يسرائيل أرئيل" والـ"حاخام" "يوسف ألباوم" ،وعدد من قادة هذه
اجلماعات املتطرفة ،ويتبع ذلك تظاهرة كربى ُتوب زقاق ما يسمى بـ"احلي اليهودي" الذي أقيم على
أنقاض حارة الشرف داخل القدس العتيقة ،وذلك للمطالبة حبرية صالة اليهود يف ما يزعمونه "جبل
اهليكل" وهي تسمية االحتالل وعصاابته للمسجد األقصى.
فمن جهته ،واصل االحتالل فرض اجراءاته املشددة مبدينة القدس ،خاصة بلدهتا القدمية ،وحميطها،
واليت حوهلا اىل ما يشبه الثكنة العسكرية بفعل االنتشار الواسع لقوات االحتالل ،ونشر دورايهتا الراجلة
واحملمولة واخليالة يف الشوارع والطرقات احملاذية لسور القدس التارُيي من جهة بواابته الرئيسية ،فضال
عن نصب دورايت شرطية وعسكرية يف الشوارع والطرقات الرئيسية والفرعية.
اىل ذلك ،اعتدت عناصر من جنود االحتالل على املصور الصحفي املقدسي حممد قاروط ادكيدك عند
ابب حطة (من أبواب األقصى) ومنعته من التصوير.
مقدسيون يهامجون اتجر خمدرات يهودي حبي الطور واالحتالل خُيلّصه
هاجم مواطنون ،ليلة أمس ،اتجر خمدرات يهودي تواجد حبي جبل الزيتون/الطور ،املخطل على القدس

القدمية ،وأوسعوه ضرابً.
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ونقل مراسلنا يف القدس عن شهود عيان أن قوة من جنود االحتالل اقتحمت احلي وتدخلت وخلّصت
اتجر املخدرات اليهودي من أيدي املواطنني.
الكشف عن تفاصيل جديدة حول خمطط االحتالل لتهويد مناهج التعليم ابلقدس
عقبت صحيفة "هآرتس" العربية اليوم على خطة لتوسيع تطبيق منهاج التعليم الصهيوين يف مدارس
شرقي القدس احملتلة ابلقول :إن من أهداف اخلطة ،اليت ستنفذ على مدار مخس سنوات ،زايدة عدد
الصفوف األوىل بشرقي القدس اليت تعمل حسب منهاج التعليم الصهيوين ،وزايدة نسبة مستحقي
شهادة البجروت (مقابله للتوجيهي).
وأضافت :حسب اخلطة اليت ابدر إليها "وزير" التعليم "نفتايل بينت" ،وما يسمى "وزير" شؤون القدس
زئيف الكني ،فإنه ستق ّدم حمفزات اقتصادية للمدارس كي تنتقل إىل املنهاج الصهيوين ،ومن يقرر مواصلة
تدريس املنهاج الفلسطيين لن حيصل على ميزانيات إضافية.

ويف أعقاب قرار احلكومة سيش ّكل طاقم لصياغة خطة عمل خالل شهر ،هتدف إىل تقليص الفجوات يف
شرقي القدس احملتلة ،مبا يف ذلك العثور على مصادر متويل للخطة.

ويف بيان نشرته "وزارة" التعليم الصهيونية؛ ادعت أن هدف اخلطة هو "حتسني جودة حياة سكان
األحياء العربية يف القدس ،وتعزيز قدرهتم على االندماج يف اجملتمع".
وحسب اخلطة؛ ستخزاد  100غرفة دراسية لطالب الصف األول يف املدارس اليت ستعمل حسب منهاج
التعليم الصهيوين ،من خالل الرتكيز على موضوعي اللغة االجنليزية والرايضيات ،وستتم هذه اإلضافة

بشكل تدرجيي.
كما ستعمل اخلطة على زايدة نسبة مستحقي شهادة "البجروت" الصهيونية من  %12إىل ،%26
وزايدة نسبة مستحقي شهادة "التكنولوجيا" من  %11إىل  ،%33وتقليص نسبة تسرب الطالب يف
اإلعدادية والثانوية من  %28إىل %.25.5
وقال مصدر يف "وزارة" التعليم لصحيفة "هآرتس" :إن "خطة التعليم "اإلسرائيلية" و"البجروت
اإلسرائيلي" ستكون خيارا ،ولن يتم فرضها قسرا".
وحسب املصدر؛ فإن من سينضمون إىل اخلطة سيحصلون على حمفزات اقتصادية كتمويل
ساعات تعليم إضافية ،وتوسيع برامج التعليم يف املدارس ،وحتسني البىن التحتية يف املدارس وأمور
أخرى ،إىل جانب امليزانية األساسية اليت حيصلون عليها.
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جزءا آخر من اخلطوات الصهيونية الواسعة
ويعم الغضب الفلسطينيني على هذه اخلطة ،ويع ّدوهنا ً
املبذولة لتطبيق خطة التعليم الصهيونية يف جهاز التعليم شرقي القدس احملتلة.

هيئة علماء ودعاة القدس :تطاول االحتالل وغطرسته ال تلغي احلقائق
أكدت هيئة العلماء والدعاة يف بيت املقدس "أن االحتالل "اإلسرائيلي" يتطاول يوما بعد يوم حماوال
تغيري حقائق الدين والتاريخ العريب واالسالمي يف القدس واملسجد األقصى املبارك".
وأضافت اهليئة يف بيان هلا ،أن من هذا التطاول عقد حكومة االحتالل وأعضاء الكنيست جلسة هلم يف
االنفاق حتت املسجد األقصى املبارك ،وكذلك تصريح نتنياهو أنه حيتفل مبرور مخسني عاما على حترير
القدس!!.
وشددت اهليئة على "أن هذه الغطرسة والتطاول والتصرحيات لن تغري من حقيقة القدس واملسجد
األقصى فاالحتالل الفرجنة الصلييب للقدس مكث ما يزيد عن تسعني سنة ،حىت أن املسجد
األقصى حتولت بعض اجزائه اىل اسطبالت زمن احتالل الفرجنة الصلييب ولكن عاد األقصى للمسلمني،
وظل مكان عبادة ورابط هلم ،وسيظل كذلك إىل يوم الدين مبشيئة هللا وقدرته".
وقالت اهليئة يف بياهنا" :ال نستغرب ما يقوم به االحتالل ،ولكن نستغرب أن العرب واملسلمني بعد مرور
مخسني عاما على احتالل القدس واملسجد االقصى مل يفعلوا شيئا ومل نر منهم ابكيا وال انداب وال وكأن
االمر ال يعنيهم فهل نقول :قد تودع منهم ام سنسمع ونرى منهم يف قادم االايم ما يسر القدس
واملسجد االقصى واملرابطني فيهما؟! هل ستكون قرارات عربية واسالمية مهمة وعملية؟! حنن ننتظر وال
نياس فاخلري يف أمة املليار ومثامنائة مليون اهنا امة اخلري وليست أمة الغثاء..!!".
"هآرتس" :حرب "إسرائيلية" ممنهجة لتحويل أحياء مقدسية إىل عشوائيات
كشفت صحيفة "هآرتس" العربية عن قيام وزير شؤون البيئة والقدس يف حكومة االحتالل ،زئيف
الكني ،ابستثناء األحياء الفلسطينية شرقي املدينة احملتلة من خطة أع ّدها لتحسني واقع النظافة وجودة
البيئة يف القدس.

وقالت الصحيفة العربية" :هذا القرار أييت رغم اعرتاف الكني خالل اجتماع جلنة الداخلية الربملانية
التابعة للكنيست ،بصعوبة األوضاع الصحية يف األحياء الفلسطينية الواقعة خلف اجلدار؛ حيث يعيش
فيها أكثر من ثلث املقدسيني ،بواقع حوايل  140ألف نسمة".
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وكانت حكومة االحتالل صادقت على خطة "تقليص األوبئة وتطوير البىن التحتية يف القدس" خالل
اجللسة اليت عقدهتا يوم األحد ،مبناسبة ما يسمى "يوم القدس" ،وهو يوم احتالل الشطر الشرقي من
املدينة عام .1967
ويعد خميم" شعفاط "لالجئني وبلدة "كفر عقب" من أكرب ُتمعات الفلسطينيني الواقعة خلف اجلدار
ّ
الفاصل يف مدينة القدس احملتلة؛ حيث يقطنهما أكثر من  140ألف مقدسي.

تزود األحياء املقدسية
من جانبها ،ذكرت شركة املياه الفلسطينية أن شركة "ميكوروت" "اإلسرائيلية" ال ّ

خلف اجلدار مبا يكفي من املياه ،يف حني متتنع البلدية عن إصدار تراخيص إلنشاء شبكات مياه جديدة

فيها.

ائتالف مؤسسات القدس يدين حماوالت فرض منهاج االحتالل على مدارس القدس
أدان االئتالف األهلي للمؤسسات املقدسية قرار حكومة االحتالل ابملصادقة على خطة مخاسية لتعزيز
وإحكام السيطرة على النظام التعليمي يف مدينة القدس من خالل فرض املنهاج "اإلسرائيلي" على
املدارس الفلسطينية يف املدينة استجابة القرتاح وزيري تعليم االحتالل وشؤون القدس أبن "أهداف
اخلطة حتسني نوعية التعليم يف شرقي القدس ،من خالل تشجيع تعليم املنهاج "اإلسرائيلي" يف
املدارس".
ولفت االئتالف اىل أن مصادقة االحتالل على هذه اخلطة جاء خالل عقد حكومة االحتالل جلستها
يف االنفاق حتت البلدة القدمية يف القدس يف الذكرى اخلمسني الحتالهلا.
عصاابت املستوطنني خُتدد اقتحاماهتا االستفزازية للمسجد األقصى يف رمضان
ج ّددت عصاابت املستوطنني اليهودية ،اليوم اخلميس ،اقتحاماهتا االستفزازية للمسجد االقصى املبارك

من ابب املغاربة حبماية مشددة من قوات االحتالل ،وذلك يف اليوم السادس من شهر رمضان الفضيل،

ووسط جوالت استفزازية ومشبوهة يف املسجد يتصدى هلم مصلون هبتافات التكبري االحتجاجية.
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وكان عشرات املستوطنني استباحوا أمس املسجد االقصى ودنّسوا خحرمته ،تزامنا مع دعوات أطلقتها ما
تسمى بـ"منظمات اهليكل" املزعوم أنصارها من عصاابت املستوطنني إىل املشاركة الواسعة يف ما أمسته

"حج" مجاعي إلىاملسجد األقصى يف عيد "األسابيع" أو "نزول التوراة" ،يف الوقت الذي أدت فيه
ٌ

جمموعات من هذه العصاابت طقوسا وترنيمات وشعائر تلمودية خلف أبواب املسجد االقصى ،خاصة
أبواب :الغوامنة ،واملغاربة ،والقطانني ،والسلسلة ،واحلديد.
اىل ذلك ،شارك آالف املواطنني يف أداء صلوات العشاء والرتاويح والفجر أبجواء اميانية رمضانية
برحاب املسجد املبارك ،يف حني شهدت أسواق القدس حركة ُتارية نشطة بفعل حركة الوافدين الواسعة

اىل املسجد املبارك.

االحتالل يعتقل  4مقدسيني بينهم أسري حمرر
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر اخلميس أربعة مقدسيني خالل اقتحام منازهلم يف قرية العيسوية
وحي رأس العامود ابلقدس احملتلة.
وأفاد رئيس جلنة أهايل األسرى املقدسيني أجمد أبو عصب لوكالة "صفا" أبن قوات االحتالل اعتقلت
كال من أمحد عبد الرؤوف حممود ،وعدي درابس ،وحممد عطية ،عقب اقتحام منازهلم وتفتيشها
ً

وختريب حمتوايهتا يف قرية العيسوية.

علما أنه اعتقل
وأوضح أن تلك القوات اعتقلت األسري احملرر حممد اهلشلمون من حي رأس العامودً ،

عدة مرات ساب ًقا.

وكانت قوات االحتالل املتمركزة عند ابب األسباط -أحد أبواب املسجد األقصى -أوقفت الليلة
املاضية ،شابني واعتدت عليهما ومن مث اعتقلتهما أثناء توجهما ألداء صاليت العشاء والرتاويح يف

املسجد.
توترا شدي ًدا تزامنًا مع آذان
وحبسب مركز معلومات وادي حلوة ،فإن منطقة ابب األسباط شهدت ً
العشاء وبعد اعتقال الشابني.

وأشار إىل أن املنطقة شهدت أزمات مرورية بعد منع شرطة االحتالل املركبات من توقيفها يف طريق
اجلثمانية وابب األسباط.
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