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 2017 ،حزيران 6الثالثاء    التاريخ:

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 علوملسطينية للتربية والثقافة والالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 االحتالل يعتقل أربعة مواطنين من القدس. 

  اللواء نصار يشيد بأداء فرقة متطوعي الدفاع المدني في المسجد

 .األقصى خالل شهر رمضان

  ين في عاما على االحتالل: جولة ميدانية لدبلوماسيين دولي 50بمناسبة

 .القدس

 م فيالتربية تدعو لتكريس كافة الجهود للتصدي لعمليات أسرلة التعلي 

 .القدس

 عرض األطفال الدولي للفنون التشيك: طفل مقدسي يفوز بجائزة م

 .الجميلة

 تمديد اعتقال ناشط مقدسي ودهم منزله وتفتيشه. 

 القدس في مشاريع التسوية. 

  شهًرا 23االحتالل يفرج عن أسير مقدسي بعد اعتقاله. 

  لى حين هدم بركس له ذإاالحتالل يغلق محالً تجارياً وسط القدس ً  .اتيا

  مغارته لوضع اليد على أرضهبلدية االحتالل تخطر مواطنا بإخالء. 

 المعّمر المقدسي جاد هللا شاهد على النكسة ومقدماتها. 

 االحتالل يعتقل ناشطاً مقدسياً بعد عودته من أداء العمرة. 

 االحتالل يقتحم مخيم شعفاط ويصادر عدداً من الدراجات النارية. 

 

 االحتالل يعتقل أربعة مواطنين من القدس
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ربعة اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الثالثاء، أ-وفا 2017-6-6القدس 

لقدس مواطنين، خالل اقتحام حارة باب حطة بالبلدة القديمة، ومخيم شعفاط، وسط ا

 المحتلة.

حام وشملت االعتقاالت: يعقوب الشاويش، وفؤاد الشاويش، ومؤمن الهشيم، عقب اقت

 المسجد األقصى.منازلهم بحارة باب حطة المالصقة ب

 عفاط،كما اعتقلت قوات االحتالل الشاب محمد مزعرو، عقب اقتحام منزله في مخيم ش

 وتم تحويلهم جميعا إلى مراكز االعتقال، والتحقيق، في المدينة.
 

اللواء نصار يشيد بأداء فرقة متطوعي الدفاع المدني في المسجد األقصى خالل شهر 

 رمضان
  

ساء ممدير عام الدفاع المدني اللواء ركن يوسف نصار  تفقد -وفا 2017-6-6القدس 

لين أمس، فرقة متطوعي الدفاع المدني في مدينة القدس خالل عملهم في خدمة المص

 في المسجد األقصى المبارك.

وأشاد نصار بأداء فرقة متطوعي الدفاع المدني في المسجد األقصى خالل شهر 

 طعام اإلفطار. شارك المصلين والمتطوعين رمضان، حيث

 خالل ونقل نصار للحضور تحيات رئيس الوزراء رامي الحمد هللا على الدور الريادي

تقديمهم الخدمات في مساعدة المصلين وتنظيم وتسهيل حركة المصلين، وتقديم 

 اإلسعافات األولية للحاالت المرضية.

مضان وأشاد اللواء نصار بدور فرق المتطوعين في مدينة القدس خالل شهر ر

ن قصى المبارك لمساعدتهم والتخفيف مرك، وتدفق المصلين إلى المسجد األالمبا

 التزاحم واالكتظاظ والتخفيف عن المواطنين وتقديم الخدمات لهم.

 ك.متطوع يعملون في القدس منذ بداية شهر رمضان المبار 1000يذكر أن أكثر من 

 

 

 

 لدبلوماسيين دوليين في القدسعاما على االحتالل: جولة ميدانية  50بمناسبة 
  

ل د.نبي مستشار الرئيس لشؤون العالقات الدولية طالب -وفا 2017-6-5رام هللا 

، عواصم دول العالم برفع الحصانة عن االحتالل ومستوطناته االستعمارية شعث،

 شركاتومساءلته ومحاسبته على انتهاكاته المنظمة للقانون الدولي، وفك ارتباط ال

 ة باقتصاد المستوطنات غير الشرعية.األوروبي
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ؤون شجاء ذلك خالل جولة ميدانية في مدينة القدس اليوم االثنين، نظمتها دائرة 

ً  69المفاوضات في منظمة التحرير للدبلوماسيين الدوليين بمناسبة مرور   على عاما

 هرافقالنكبة، وخمسين عاماً على االحتالل العسكري لفلسطين، ترأسها نبيل شعث، ي

ي فمستشارو دائرة المفاوضات، وذلك بهدف اطالعهم على واقع النكبة المتواصلة 

وإحالل  حتى يومنا هذا، ومواصلة طرد المقدسيين الفلسطينيين 1948القدس منذ العام 

 المستوطنين محلهم.

 وأوضح شعث خالل الجولة أن المشروع االستيطاني االستعماري ما كان لسيستمر

وقال:  انون.ولة فوق القالدعم الدولي ومعاملته إلسرائيل باعتبارها دويتوسع أكثر لوال 

شركات لى مقاطعة االستيطان االستعماري اإلسرائيلي بشكل جدي، وتوقف الإ"ندعوكم 

تحيل األوروبية عن التعامل مع المشاريع االستيطانية، فبذلك فقط سيكون من المس

 والحقوق الفلسطينية".استمرار تنفيذ هذه المخططات على حساب األرض 

 شطري وتوقف الوفد عند بوابة "مندلبوم" التي تعتبر الممر الوحيد الذي يربط بين

 ، حيث قدم فؤاد الحالق1967و 1948المدينة الشرقي والغربي ما بين األعوام 

عد مستشار السياسات في دائرة المفاوضات عرضاً مفصالً حول سياسات االحتالل ب

سيع تسابق الزمن من أجل فرض وتو ة القدس، وممارساتها التياستيالئها على مدين

مشروعها االستيطاني االستعماري على األرض، وذلك من خالل تقليص الوجود 

ن قدس عالفلسطيني، وزيادة عدد اليهود وإحاللهم محل أبناء شعبنا، وعزل مدينة ال 

  محيطها الفلسطيني وباقي الضفة الغربية. 

ى ين عل"الخط االخضر" باتجاه العيسوية، حيث تم إطالع الدولي وسار الوفد بموازاة

ية، جدار الضم والتوسع الذي يفصل القدس عن محيطها الفلسطيني وعن الضفة الغرب

 شمال باإلضافة الى شبكة الطرق التي تنفذها سلطة االحتالل والتي ستساهم في فصل

قدس ، وضم الE(1 المسمى )المشروع االستيطاني  الضفة الغربية عن جنوبها لتنفيذ

 نهائياً.

رورة ودعا شعث الدبلوماسيين في ختام الجولة إلى نقل رسالة واضحة إلى دولهم بض

إلزام تهم باتساق مواقفهم مع القانون الدولي والمبادئ التي يتبنونها، وتحمل مسؤوليا

 ة.لمشوهاإسرائيل بالشرعية والقرارات الدولية، ومواجهتها وعدم االرتهان لروايتها 

 

 التربية تدعو لتكريس كافة الجهود للتصدي لعمليات أسرلة التعليم في القدس

  

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، أن التعليم العربي في  -وفا 2017-6-5رام هللا 

القدس يكافح ليصمد بعد عقدين من قرار تهويده، داعية إلى تكريس كافة الجهود من 
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ليات أسرلة التعليم في المدينة المقدسة من قبل االحتالل أجل التصدي لجميع عم

 اإلسرائيلي.

ربما ين: "وقال وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، في بيان صحفي اليوم اإلثن

ذاكرة ية اليعيد التاريخ نفسه وبعد عشرين عاما، لكن ما ال يتغير هو اإلصرار على حما

طمس والتشويه، وفي القدس كل المخططات الجمعية الوطنية من االندثار وال

 صخرة والمساعي اإلسرائيلية للسيطرة على التعليم في المدينة المقدسة تتحطم على

 الصمود واإلرادة الفلسطينية الصلبة.

اتها سياس وأكد أن إسرائيل ستفشل في احتاللها للعقل والهوية والعزيمة، ولن تنجح في

م المنظومة التربوية في القدس، مشددا على أن تصميالتهويدية المتواصلة بحق 

تا ر ثباالفلسطيني على التميز وحمايته لهويته ومكتسباته وتقرير مصيره سيجعله أكث

 وقوة وتشبثا بحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها الحق في التعليم.

في  معانهوتطرق إلى مخططات االحتالل التهويدية واعتداءاته ضد التعليم في القدس وإ

ق سياسة تجهيل المقدسيين وضرب مقومات الهوية الوطنية الفلسطينية عبر اختال

 برامج وإصدار قرارات حكومية هدفها طمس تلك الهوية.

مية اإلعالودعا جميع الغيورين على التعليم والقدس والمؤسسات الحقوقية واإلنسانية و

 ربويةع عن المسيرة التإلى تقديم كل الدعم من أجل تعزيز صمود المقدسيين والدفا

مقدسة نة الالتي تتعرض ألبشع حمالت األسرلة، التي ال تزال متواصلة منذ احتالل المدي

 .1967في العام 

 

 

 

 التشيك: طفل مقدسي يفوز بجائزة معرض األطفال الدولي للفنون الجميلة
  

ورحا، شفاز الطفل الفلسطيني، من مدينة القدس المحتلة، سامر  -وفا 2017-6-5براغ 

عين األربعاما، بجائزة معرض األطفال الدولي للفنون الجميلة في نسخته الخامسة و 14

بان إالتي استضافتها منطقة ليديس، في الذكرى الخامسة والسبعين لمذبحة ليديس، 

 .م1942الحرب العالمية الثانية، التي ارتكبتها القوات النازية في حزيران عام 

نية دولة من قارات العالم الست، بمساهمات ف 83ال من وشارك في المسابقة، أطف 

لوحة، جرى عرضها في المعرض الرئيسي  1289مساهمة، فاز منها  25690بلغت 

 .لمتحف ليديس، ولمدة ستة أشهر، ابتداء من األول من حزيران الحالي

من  وحصلت لوحة الطفل شورحا حول السفر، على أعلى تقييم، من اللجنة المنظمة، 

 .محتلةمساهمة فنية، تقدم بها جميعا أطفال فلسطينيون، من مدينة القدس ال 11 بين
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 وتسلمت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية التشيك جائزة الطفل شورحا، في حفل

 فر.توزيع الجوائز الذي أقيم في قرية ليديس شمال براغ، عن لوحة فنية حول الس
 

 

 

 فتيشهتمديد اعتقال ناشط مقدسي ودهم منزله وت
 

ة ي حاراقتحمت قوات االحتالل الليلة الماضية منزل الناشط المقدسي نهاد الزغير ف

 .السعدية بالقدس العتيقة، وفتشته وعاثت خرابًا في محتوياته

وكان االحتالل اعتل الزغير يوم أمس عن الجسر أثناء عودته من الديار الحجازية، 

 .أيام  اعتقاله لمدة تسعة محكمة االحتالل ومددت

 

 

 

 

 

 

 

 القدس في مشاريع التسوية
 

 إعداد: محمد أبو طربوش

قبة تمثله من الحقوق والثوابت والمقدسات، عقدة غليظة وعشكلت قضية القدس بما 

-لقدس اا أن أساسية أمام أي حل سياسي مع دولة االحتالل، ولكن ال نبالغ اليوم إذا قلن

عل عرضة مع غيرها من الثوابت للتنازل والتفريط، ول-جوهر الصراع مع االحتالل

ل طورة ما يمكن أن تؤواستعراض قضية القدس في مشاريع التسوية، يبين بوضوح خ

إليه المفاوضات وما سيكون عليه مصير القدس مستقبالً، خاصة أن الالعبين 

 .لثمنااألساسيين تتقاطع رؤاهم في إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي أياً كان 

ة على استندت المباحثات المصرية اإلسرائيلي :1979القدس في اتفاقية كامب ديفيد 

وكان  في االتفاقية أي إشارة لموضوع القدس،  ، ولكن لم يرد242قرار مجلس األمن 

 ت حولموقف الواليات المتحدة داعًما للموقف اإلسرائيلي الداعي لتأجيل المفاوضا

 لذاتياالقدس الشرقية وعدم إدراجها ضمن المناطق الفلسطينية المنوي تطبيق الحكم 

 .فيها

لية: نصت المادة التاسعة أن تحترم القدس في معاهدة السالم األردنية اإلسرائي

"إسرائيل" الدور الخاص لألردن في األماكن اإلسالمية المقدسة المقدسة في القدس، 
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وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستولي "إسرائيل" أولوية كبرى للدور األردني 

 .التاريخي في هذه األماكن

نصوص إلزامية تلزم الطرف  خال اتفاق أوسلو من أية :القدس في اتفاقية أوسلو

تحديد ماهية القدس القابلة للتفاوض في   اإلسرائيلي بخصوص القدس، ولم يتم

محادثات الحل النهائي، واعتبر الطرف الفلسطيني أن المفاوضات ستتم على السيادة 

السياسية على القدس الشرقية بما فيها السيادة على الحرم، في حين تبين أن 

 .الدينية فقط المقدسات لتفاوض على إدارة"إسرائيل" تنوي ا

مباحثات رعتها السويد وتضمنت  :1995أبو مازن  –القدس في محادثات بيلين 

 حيث سيعمل على توسيع حدود القدس  تفاهمات حول عدة قضايا بما فيها القدس،

بشكل واسع ويقام مجلس بلدي أعلى للقدس الكبرى وسيضم الجزء الشرقي من 

 خر منالمدينة العيزرية وأبو ديس وسيطلق عليها اسم القدس، بينما يضم الجزء اآل

طقة القدس عاصمة "إسرائيل"، أما األماكن المقدسة فسيعلن عن الحرم القدسي كمن

 .وتحت السيطرة الفلسطينيةذات حصانة 

مفاوضات برعاية أمريكية بحضور الرئيس  :2000القدس في مفاوضات كامب ديفيد 

الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء اإلسرائيلي   األمريكي بيل كلينتون والرئيس

إيهود باراك، وأصر الجانب اإلسرائيلي في المفاوضات على أن القدس عاصمة موحدة 

الذي يسمونه المعبد  المسجد األقصى وعلى نوع من السيادة على حرم"إلسرائيل" 

المسجد األقصى،  مقترحات أن تكون سيادة يهودية على األرض تحت  الهيكل، وكانت

أو باالشتراك مع المسلمين بجزء من حرمه أو حتى ببناء المعبد اليهودي على أعمدة 

لقدس على السيادة على القدس الشرقية وأن تكون ا السلطة عالية فوقه، وأصرت

 .مفتوحة وعاصمة للدولتين  مدينة

المفاوضات السابقة اقترح  انهيار بسبب :2000القدس ضمن مقترح بيل كلينتون 

المناطق اآلهلة بالسكان كمبدأ عام على أن   الرئيس األمريكي مشروع قضية القدس

العرب هي مناطق فلسطينية، والمناطق اآلهلة باليهود هي مناطق إسرائيلية، وضمان 

، كما طرح اليهود رقابة فعلية للفلسطينيين على المسجد األقصى مع احترام معتقدات

اقتراحين: تمثل األول في سيادة فلسطينية على الحرم وسيادة إسرائيلية على حائط 

البراق وسيادة على المجال المقدس لدى اليهود، واآلخر سيادة فلسطينية على الحرم 

وإسرائيلية على حائط البراق وتقاسم السيادة على مسألة الحفريات تحت الحرم وخلف 

 .حائط البراق

 

 شهًرا 23االحتالل يفرج عن أسير مقدسي بعد اعتقاله 
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عاًما( من  25)اإلسرائيلي، عن األسير المقدسي عدي عوري  سلطات االحتالل أفرجت

 233سكان حي واد الجوز في القدس المحتلة، بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 

 .شهًرا

، وقد تنقل في عدة سجون، وتحرر من سجن 26/8/2015وكان عوري اعتقل بتاريخ 

 ."ريمون" الصحراوي

 18اإلفراج عن الشاب محمود جودت الزغل ) محكمة االحتالل وفي السياق، قررت

، علًما أنه اعتقل الخميس الماضي من مكان سلوان عاًما( من سكان حي السويح ببلده

 .عمله

 

 

 

 

 

 

 

ً إقدس االحتالل يغلق محالً تجارياً وسط ال  لى حين هدم بركس له ذاتيا
 

االحتالل في داهمت قوة معززة من جنود وشرطة االحتالل برفقة طواقم تابعة لبلدية 

قرب سور القدس التاريخي، وضربت طوقا  وادي الجوز القدس محالت أبو زهرة بحي

 .عسكريا محكما بمحيطه

العبرية أغلقت محالت أبو زهرة الى  وقال مراسلنا في القدس ان البلدية

 .بدون ترخيص  أصحابه بركساً تابعاً للمحال، بحجة البناء هدم حين

في السياق، اقتحم االحتالل محالت لمواد البناء بحي عين اللوزة 

 .المقدسية  بعة لعائلة أبو تايهتا المسجد األقصى جنوب سلوان ببلدة

 

 بلدية االحتالل تخطر مواطنا بإخالء مغارته لوضع اليد على أرضه
 

سطينيا نا فلأخطرت ما تسمى بـ "حماية البيئة" التابعة لبلدية االحتالل في القدس مواط

 .بإخالء مغارته "كهف" جنوب القدس المحتلة

ه ة" أخطرت المواطن نصر عبر ربوذكرت مصادر فلسطينية رسمية أن "حماية البيئ

، جاال بإخالء مغارته، الواقعة في أرضه على حدود القدس بمنطقة كريمزان شمال بيت

متالكه دونما(، ويتخذ منها مسكنا له، دون سبب يذكر، رغم ا 22والبالغة مساحتها )

 .األوراق الثبوتية، من أجل حمايتها من االستيالء
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س، ي القدمنطقة كريمزان أنها "تابعة لبلدية االحتالل" فوكان االحتالل أعلن سابقا 

سرقة ويسري عليها القانون "اإلسرائيلي"، وذلك لاللتفاف على القانون الدولي، و

 .األرض

 

 المعّمر المقدسي جاد هللا شاهد على النكسة ومقدماتها
 

قدس العاما( شاهدا على احتالل شرق  96لم يكن المعّمر المقدسي محمد جاد هللا )

د فقط، بل كان شاهدا على األحداث في القدس منذ عه 1967وقريته صورباهر عام 

 .حتى اليوم 1948االحتالل البريطاني مرورا بالنكبة عام 

تواجدت الجزيرة نت في بث مباشر داخل موقع في قرية صورباهر جنوب القدس، 

 ي حزيران عامتمركزت فيه قوات من الجيش األردني والحرس الوطني الفلسطيني ف

1967. 

وأكد جاد هللا أن قوات االحتالل باغتتهم عبر المصفحات من الجهة الشمالية، وتمكنّت 

من السيطرة على الموقع بعد معركة غير متكافئة، بسبب قلة عتاد العرب مقابل 

 .وتسلحّهم المتطور اليهود استعداد

وقال جاد هللا إن ما حدث في النكسة كان هزيمة بكل معنى الكلمة، وكانت المقاومة 

آنذاك بسيطةمع حضور قوي لعنصر المفاجأة، مما سّهل احتالل شرق القدس 

 .األقصى والمسجد

عود وأضاف المعّمر المقدسي أنه وجد برفقة أهالي صورباهر مؤخرا هياكل عظمية ت

د فيه وشيّ  لجنود أردنيين في المكان ذاته. لكن االحتالل عمد إلى تغيير معالم الموقع

 .1967ام نصبا تذكارية نحت عليها أسماء القتلى من جنوده الذين سقطوا ع

هر، ومن ، وتلقى تعليمه االبتدائي في قرية صوربا1921وولد جاد هللا في القدس عام 

دس، ي القثم نال شهادة "المترك" )تسبق الثانوية العامة( في المدرسة اإلبراهيمية ف

 فنادقوعمل بعدها في مجال السياحة والفنادق حتى ُعيّن أمينا لسر نقابة عمال ال

 .والمطاعم في القدس

 حتاللوعاصر التسعيني االنتداب البريطاني، وقال إنه ساهم بشكل كبير في تسهيل ا

داته القدس من خالله محاربته الفلسطينيين ودعمه العصابات الصهيونية، وروى شها

 .1936على هذا االحتالل بما فيها إضراب الشهور الستة وثورة عام 

ي معركة الشهيد عبد القادر الحسيني فإلى جانب  1948قاتل جاد هللا قبيل نكبة عام 

كري القسطل، وحصل على رتبة مالزم أول في صفوف الجهاد المقدس بعد تدريبه العس

لى ذلك ع، ويعلق 1967في سوريا، لكنه رأى القدس التي دافع عنها تسقط بالكامل عام 

 ."بقوله: "آنذاك خرجت األمور من أيدينا، لم يكن لدينا حول وال قوة
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 ، عملب القتال في صفوف الثوار والعمل في مجال السياحة والفنادق بالقدسإلى جان

ؤذن ته ليجاد هللا قبل النكسة كصحفي لجرائد الجهاد والدفاع وفلسطين؛ كما أهلّه صو

 .في المسجد العمري بقرية صورباهر حتى يومه هذا

، وينشر من خالله العديد من الشهادات فيسبوك يمتلك جاد هللا حسابا على موقع

 .والصور والذكريات التي عاصرها بغرض توثيقها وإعالم الناس بها

تركت شهادات جاد هللا آثارها األليمة في نفسه قبل جسده الذي أصابته رصاصات 

، لكنه يؤكد أن األقصى هو 19966في هبة النفق عام  المسجد األقصى االحتالل داخل

أن يزول الهم، أتمنى المفضل لديه بين أكوام الذكريات، وختم قائال: "هذا وعد من هللا 

 ."أن يمد هللا في عمري وأشهد تحرير القدس

 المصدر : الجزيرة

 

 االحتالل يعتقل ناشطاً مقدسياً بعد عودته من أداء العمرة
 

اعتقلت قوات االحتالل اليوم االثنين، الناشط المقدسي نهاد الزغير أثناء تواجده على 

 .، عقب عودته من الديار الحجازية بعد أداء العمرةاألردن جسر

 .األقصى يذكر أنه لطالما اعتقل االحتالل الناشط الزغير على خلفية نشاطه بالمسجد

 

 االحتالل يقتحم مخيم شعفاط ويصادر عدداً من الدراجات النارية
 

وسط القدس المحتلة، وشرعت  شعفاط ثنين، مخيماقتحمت قوات االحتالل، اليوم اإل

 .بمصادرة عدد من الدراجات النارية

جهة  ن قوات االحتالل اقتحمت المخيم بدوريات راجلة منأوقال مراسلنا في القدس 

 خل المخيم وأشاعت أجواء من التوتر الشديد فيالحاجز العسكري القريب من مد

 .المنطقة
 

 
 

 -انتهى -
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