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 2017 ، نيسان 4الثالاثء   التاريخ:

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

متطرفة القتحام األقصى بعيد هيئات مقدسية تدعو إىل التصدي لدعوات  •

 .""الفصح

 .االحتالل يهدم منزال قيد اإلنشاء يف "جبل املكرب" ابلقدس •

 ."منازل وجيرف أراضي ويدمر أسوارا يف "الزعّيم 3القدس: االحتالل يشرع هبدم  •

 .املفيت العام حيذر من الدعوة القتحام املسجد األقصى وتدنيسه •

 .مقدسيني 3وتعتقل قوات االحتالل تشن محلة مدامهات  •

 .يف آذار الفائت مقدسيا   160تقرير: االحتالل اعتقل  •

 .االحتالل يقتحم خميم شعفاط وحيّرر خمالفات لسائقي مركبات •
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 "هيئات مقدسية تدعو إىل التصدي لدعوات متطرفة القتحام األقصى بعيد "الفصح

  

القدس احملتلة، اليوم الثالاثء، سالمية يف مدينة إدعت مؤسسات وهيئات  -وفا 2017-4-4القدس 
إىل التصدي لدعوات ما تسمى بـ"منظمات اهليكل" املزعوم، اخلاصة ابقتحامات واسعة للمسجد 

 األقصى املبارك، خالل األعياد اليهودية القادمة.
ات وجاء يف البيان املشرتك، للهيئة اإلسالمية العليا، ودائرة اإلفتاء، وجملس األوقاف والشؤون والـمقدس

اإلسالمية، ودائرة أوقاف القدس، "يف الوقت الذي تّدعي فيه سلطات االحتالل اإلسرائيلي أهنا تريد 
التهدئة يف القدس، والـمسجد األقصى، تسمح للـمنظمات الـمتطرفة اإلرهابية ابلتحريض، ودعوة مجهور 

رت إعالانهتم الـمتطرفني القتحامات واسعة للمسجد، حتت ما يسمى "عيد الفصح"، واليت أظه
التحريضية عرب الـمواقع اإلعالمية الـمختلفة، أهنا تبدأ من العاشر من الشهر اجلاري، حىت الثامن عشر 

 منه.
ونوه إىل دعوات أخرى حتريضية، للقيام بتقدمي القرابني يف هذا العيد، يف منطقة القصور األموية، اخلميس 

رم الشريف، بكثافة بشرية حتت محاية شرطة املقبل، وكذلك دعوات واسعة القتحام األقصى/احل
االحتالل، والقوات اخلاصة التابعة هلا، واصطحاب األطفال، وإقامة حفل البلوغ، ودعوات لشرب 

 اخلمر يف ساحاته.
وأضاف البيان: "إن هذه الدعوات الـممنهجة من قبل الـمتطرفني اليهود، وبتشجيع من قبل سلطات 

هدفها توتري الوضع يف القدس، والـمسجد األقصى". ودعت هيئات  االحتالل أبذرعها الـمختلفة،
، إىل شد 1948القدس، يف بياهنا، "شعبنا الـمرابط يف كافة حمافظات الوطن، وداخل أراضي عام 

 الرحال إىل املسجد األقصى، لتعزيز إسالميته، والصالة فيه".
ة والـمؤسسات الدولية الختاذ إجراءات تليق واتبعوا يف بياهنم: "نتوجه حلكام الـمسلمني، وأحرار األمّ 

مبؤسساهتم، ودوهلم، لوقف هذه اهلجمات الـمربجمة على الـمسجد األقصى، كما نتوجه لرجال الدين 
 الـمسيحي، وطوائفهم من شعبنا الفلسطيين، للوقوف معنا لصد هذه اهلجمات العنصرية".

زمة مع قبلتهم األوىل، ومسرى نبيهم عليه الصالة وطالبوا الشعوب اإلسالمية والعربية ابلوقوف وقفة حا
 والسالم، تليق مبقام كل منهم".

واختتمت هيئات القدس بياهنا، ابلقول: "إننا نشّد على يد صاحب الوصاية والرعاية اهلامشية الـملك 
احلرم /عبد هللا الثاين ابن احلسني ابلدفاع عن الـمقدسات اإلسالمية، وخصوصا املسجد األقصى الـمبارك
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الشريف، وسنبقى على العهد يف الدفاع عن هذه الوصاية، والرعاية اهلامشية حىت يبقى األقصى إسالميا 
 خالصا، لكافة الـمسلمني يف أحناء العامل".

 

 االحتالل يهدم منزال قيد اإلنشاء يف "جبل املكرب" ابلقدس

  

القدس، صباح اليوم الثالاثء، شرعت جرافات اتبعة لبلدية االحتالل يف  -وفا 2017-4-4القدس 
 .هبدم منزل قيد اإلنشاء يف حي جبل املكرب جنوب شرق القدس احملتلة، حبجة البناء دون ترخيص

 
 "منازل وجيرف أراضي ويدمر أسوارا يف "الزعّيم 3القدس: االحتالل يشرع هبدم 

  

باح اليوم شرعت جرافات اتبعة لسلطات االحتالل اإلسرائيلي، ص -وفا 2017-4-4القدس 
ستنادية، يف قرية الزعّيم، قُبالة حي إ، كما جرفت أراضي، ودمرت أسوارا الثالاثء، هبدم ثالثة منازل

 .الطور/جبل الزيتون مبدينة القدس احملتلة، حبجة عدم الرتخيص
وكانت جرافات وآليات االحتالل ترافقها قوة عسكرية معززة اقتحمت القرية، شرعت حبملتها الواسعة 

ضرب طوٍق عسكري حمكم حول املنازل املُستهدفة، علما  أن "الزعّيم" تقع خارج جدار الضم بعد 
 .والتوسع العنصري

 
 املفيت العام حيذر من الدعوة القتحام املسجد األقصى وتدنيسه

  

حّذر املفيت العام للقدس والداير الفلسطينية، خطيب املسجد األقصى  -وفا 2017-4-3القدس 
حممد حسني، من دعوات ما تسمى مبنظمات اهليكل اليهودية املتطرفة القتحام املسجد  املبارك الشيخ

األقصى املبارك، واملشاركة يف فعاليات ما يسمى )مترير الذبيحة بعيد الفصح(، واليت تنوي القيام هبا يف 
اليت تبدأ يوم  منطقة القصور األموية املالصقة للمسجد األقصى املبارك، ابلتزامن مع األعياد اليهودية

 اخلميس القادم.
وأضاف يف بيان صحفي، اليوم االثنني، أن هذه املنظمات ابلتماهي مع سلطات االحتالل أمعنت يف 

جتاوز القوانني واألعراف الدولية مجيعها واليت كان آخرها قرار اليونسكو خبصوص املسجد األقصى 
 .املبارك
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الفلسطينية، وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك، حيّول وأوضح أن استمرار االعتداء على املقدسات 
املنطقة إىل قنبلة موقوتة، وينذر حبرب دينية وشيكة، ومن مث إىل نتائج ال ميكن التكهن مبداها وعواقبها، 

 .حممال  سلطات االحتالل املسؤولية التامة عن ذلك
يم السمحة اليت تدعو إليها الدايانت واتبع، أن هذه املمارسات من قبل املستوطنني تتناىف مع التعال

السماوية، مدينا  مظاهر احلقد والكراهية والعنصرية اليت يكنها املستوطنون ألهل فلسطني من خالل 
 .االعتداء على أماكن عبادهتم ومقدساهتم وأرضهم وأرواحهم حبماية السلطات اإلسرائيلية

مستوطنة جديدة، وتوسيع املستوطنات القائمة من جانب آخر أدان املفيت قرار سلطات االحتالل بناء 
على األراضي الفلسطينية، يف حتٍد سافر للقوانني والقرارات الدولية اليت كان آخرها قرار جملس األمن 

 .ابخلصوص 2334
والصالة فيه؛ إفشاال  لدعوات املنظمات  ألعمارهال إىل املسجد األقصى املبارك؛ ودعا لشد الرح

القتحامه وانتهاك حرمته، يف تصعيد خطري يهدد أمن املسجد األقصى املبارك اليهودية املتطرفة 
وقدسيته، مناشدا  العامل أمجع حبكوماته ومنظماته وهيئاته العمل على جلم االعتداءات اإلسرائيلية، وإنقاذ 

 .األقصى مما يتعرض له من خماطر
 

 مقدسيني 3قوات االحتالل تشن محلة مدامهات وتعتقل 
 

قوات االحتالل، فجر اليوم الثالاثء، املواطن صامد أبو مشس بعد دهم منزله اعتقلت 
 .احملتلة  وسط القدس شعفاط مبخيم

سنة، وبالل مصطفى جرب مشاسنة كما اعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم الشابني حممد زايد ابجس مشا
 .من بلدة قطّنة مشال غرب القدس احملتلة

 . املنطقةالثالثة اىل مراكز توقيف وحتقيق اتبعة هلا يف املقدسيني وحّولت قوات االحتالل
 
 
 
 
 
 

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%B4%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%B7
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B4%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%B7
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B4%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%B7
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86


 

 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 

 

5 

 يف آذار الفائت مقدسيا   160تقرير: االحتالل اعتقل 
 

، أن قوات االحتالل املقدسيني واملعتقلني األسرى اظهرت اإلحصائية الشهرية الصادرة عن جلنة أهايل
 .يف صفوف املقدسيني خالل شهر آذار/مارس املنصرم اعتقال عملية 160نفذت ما جمموعه 

حالة اعتقال  75مواطنا اعتقلوا من منازهلم بعد اقتحامها وتفتيشها، و  85حصائية فإن وحسب اإل
 .ميداين نفذت من قبل عناصر قوات االحتالل اخلاصة

والعيسوية وجبل املكرب والبلدة القدمية، ومن أبرزها  سلوان وتفيد اإلحصائية أن االعتقاالت تركزت يف
 .املبارك وبعض املوظفني من دوائر أخرى املسجد األقصى اعتقال عدد من حراس

 

 االحتالل يقتحم خميم شعفاط وحيّرر خمالفات لسائقي مركبات
 

وسط القدس احملتلة،  شعفاط اقتحمت قوات كبرية من جنود وشرطة االحتالل، قبل قليل، خميم
 .خاصة يف حميط احلاجز العسكري القريب من مدخل املخيم  وأشاعت أجواء من التوتر،

شرعت بتحرير خمالفات مالية ملركبات املواطنني املركونة  شرطة االحتالل وقال مراسلنا يف القدس إن
الرئيسي؛ وهو أمر اندر، حيث اعتاد أهل املنطقة توقيف مركباهتم يف هذه املنطقة   على جانيب الشارع

 .العنصري يف املنطقةمنذ إقامة مقاطع من جدار الضم والتوسع 

متفرقة يف املنطقة بعد رشق شبان املنطقة قوات االحتالل ابحلجارة  مواجهات ولفت مراسلنا اىل اندالع
 .الفارغة  والزجاجات

 

 

 -انتهى-

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%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%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84
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
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B4%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%B7
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B4%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%B7
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B4%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%B7
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
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=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA

