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 2017 ، نيسان  9 – 8 – 7اجلمعة والسبت واألحد   التاريخ:

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 .للنساء يوقعان مذكرة تفاهم مشرتكة السوداين ومركز القدس •

 .( مواطناً من الضفة غالبيتهم من القدس31االحتالل يعتقل ) •

 ."للفصح" العربي االحتالل حيول القدس إىل ثكنة عسكرية استعداداً  •

 .االحتالل يطرد مصلني من "األقصى" وحيرس اقتحامات املستوطنني •

 .عن األقصى لفرتات متفاوتة مواطناً  23االحتالل يبعد  •

 ."شؤون القدس" حتذر من اهلجمة الشرسة على "األقصى" •

حتت رعاية الرئيس: االحتفال مبنح مدينة القدس "جائزة املدينة العربية املسؤولة  •

 ."2017للعام  اجتماعياً 

 .الستشهاد املناضل الكبري عبد القادر احلسيين 69غدا الذكرى الـ •

 .وتغرميهما مالياً  اصرين من القدس منزلياً االحتالل يقضي حببس ق •

 .شؤون املفاوضات تنظم جولة يف القدس لدبلوماسيني دوليني •

 .االحتالل يعتقل قاصرين من القدس •
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اخلارجية تدعو اجملتمع الدويل للتحرك الفوري أمام إجراءات التهويد املستمرة  •

 .للقدس

 .ابحة حائط الرباق آالف مرت يف 4القدس: طرح عطاء لبناء هتويدي مبساحة  •

 ."االحتالل يُبعد مقدسيًّا عن املدينة ومينعه من استخدام "فيسبوك •

 .السماح للمستوطنني ابقتحام األقصى يف رمضان سيؤّجج الصراع •

 .قوات االحتالل متنع حافالت األونروا من دخول مدينة القدس •

 .آالف وحدة استيطانية قيد التنفيذ يف القدس 3 •

 ."تطلق احلملة العاملية "القدس عاصمة فلسطني املنظمة العربية"" •

 .ألفاً أدوا صالة اجلمعة برحاب األقصى 50رغم اجراءات االحتالل يف القدس: حنو  •

 .أكثر من ألف مستوطن يشاركون يف ذبح قرابن "الفصح اليهودي" قرب األقصى •

 .لأهايل البيوت املنكوبة ابلتشققات جنوب األقصى تطالب بوقف حفرايت االحتال •

 .جلنة إعمار األقصى: االحتالل يواصل مساعيه لتزوير التاريخ •

 .نتنياهو: أعمال غربلة الرتاب الذي يتم إخراجه من األقصى ستتواصل •

 السوداين ومركز القدس للنساء يوقعان مذكرة تفاهم مشرتكة

  

والعلوم، ممثلة أبمينها وقعت اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة  -وفا 2017-4-6رام هللا 
العام الشاعر مراد السوداين، ومركز القدس للنساء ممثال مبديرته فدوى الشاعر، اليوم اخلميس، اتفاقية 
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تعاون مشرتكة هتدف لتطوير وتنمية املشاريع الثقافية والرتبوية يف العاصمة احملتلة، وذلك يف مقر اللجنة 
 .مبدينة البرية

ه يف هذه املناسبة على ضرورة دعم العاصمة احملتلة على مجيع األصعدة، وشدد السوداين خالل كلمت
 خاصة الفئات العمرية الشابة من أبناء القدس الذين يشكلون النسبة الكربى من سكاهنا.

وطالب بضرورة ترسيخ الثقافة الوطنية األصيلة يف عقول الشباب الذين يعمل االحتالل على ترسيخ 
 .مأكاذيب مضللة يف أذهاهن

بدورها، شكرت الشاعر اللجنة الوطنية على اهتمامها يف القدس ومؤسساهتا، معربة عن رغبتها بتعزيز 
لدى مجيع املؤسسات املعنية ملواجهة اهلجمات الشرسة اليت تستهدف املدينة وأبنائها من  االهتمامهذا 

وليات االجتماعية جتاه الوطن قبل االحتالل واستطاالته، ودعم الثقافة والرتاث الفلسطيين، وحتمل املسؤ 
 .وصون أفراده كافة دون متييز، دفاعا عن احلق والعدالة والكرامة اإلنسانية

ومشلت املذكرة ضرورة التعاون واالستشارة والتمثيل املتبادل للطرفني يف املسائل اليت تكون هلما  
القضااي ذات العالقة مبجال  مصلحة مشرتكة، إضافة إلمكانية تنظيم دورات تدريبية وورش عمل ملناقشة

 العمل، وتوفري ما ميكن من دعم مادي ومعنوي حبسب اإلمكانيات.
 

 ( مواطناً من الضفة غالبيتهم من القدس31االحتالل يعتقل )
 

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الليلة املاضية وفجر اليوم األحد،  -وفا 2017-4-9رام هللا 
 كان غالبيتهم من القدس.( مواطناً من الضفة،  31)

( مواطناً اُعتقلوا من القدس، أُفرج عن غالبيتهم بعد 23وبني اندي األسري الفلسطيين يف بيان له، أن )
 قرارات إببعادهم عن األقصى ملدد متفاوتة.

ومن حمافظة اخلليل، اعتقل االحتالل سبعة مواطنني وهم: وائل قفيشة، ورفعت الشرابيت، وشادي 
عاماً(،  21عاماً(، وصربي إبراهيم عوض ) 23ب ابو تركي، إضافة إىل زايد حممد حبر )ادريس، ومصع

عاماً(، من بلدة بيت أمر. فيما جرى اعتقال مواطن من حمافظة بيت حلم وهو  28ورمزي أمحد عليان )
 حممد وليد السقا.

 ( مواطناً جرى اعتقاهلم خالل اليومني املاضيني.15وذكر اندي األسري، أن )
 

 

mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com


 

 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 

 

4 

 "للفصح" العربي االحتالل حيول القدس إىل ثكنة عسكرية استعداداً 

  

حّولت سلطات االحتالل اإلسرائيلي مدينة القدس احملتلة، خاصة بلدهتا  -وفا 2017-4-9القدس 
ىل ما يشبه "الثكنة العسكرية"، مع بدء سراين قرار إغالق املدينة املقدسة، بوجه إالقدمية، وحميطها، 

احملافظات الشمالية حّيز التنفيذ ليلة أمس، والذي يستمر حىت السابع عشر من الشهر اجلاري، أبناء 
عشية احتفاالت املستوطنني بعيد "الفصح" العربي، واستهدافهم للبلدة القدمية، واملسجد األقصى 

 املبارك.
بقوات وتشمل إجراءات االحتالل نشر املئات من عناصر الوحدات اخلاصة، و"حرس احلدود" 

االحتالل يف شوارع، وطرقات املدينة، ال سيما احملاذية لسور القدس التارخيي، وعلى طول اخلط الفاصل 
بني شطري املدينة، وتسيري دورايت راجلة يف شوارع، وأسواق، وحارات، وأزقة البلدة القدمية، وحميط 

ملمتد من منطقة ابب اخلليل )من ابحة حائط الرباق، وأخرى راجلة وحممولة وخيالة يف الشارع الرئيسي ا
أبواب القدس القدمية(، ومرورا ببايب اجلديد والعامود، وشارع السلطان سليمان، وابب الساهرة، وشارع 

 صالح الدين، وابب األسباط، وصوال اىل منطقة ابب املغاربة اليت تُفضي لباحة "حائط الرباق".
وعسكرية يف شوارع وطرقات املدينة، وتوقيف  كما مشلت اجراءات االحتالل نْصب متاريس ُشرطية،

املواطنني، ومركباهتم، وحترير خمالفات مالية، فضال عن اطالق منطاد استخباري يف مساء املدينة املقدسة، 
 ونشر أعداد من عناصر االحتالل على سور القدس التارخيي، وأبوابه الرئيسية.

، ودورايته العسكرية، على طول مقاطع جدار إجراءات االحتالل تشمل كذلك نشر املئات من جنوده
الضم، والتوسع العنصري الذي يفصل املدينة املقدسة، عن امتدادها اجلغرايف الفلسطيين، وكذلك 

 تشديد االجراءات املُتبعة على احلواجز العسكرية الثابتة، على املداخل الرئيسية ملدينة القدس.
ا، محلة اعتقاالت واسعة يف القدس احملتلة، طالت أكثر وكانت أجهزة االحتالل شنت ليلة أمس، وفجر 

مقدسيا، وقررت الحقا صباح اليوم إبعادهم عن املسجد األقصى، لفرتات ترتاوح بني مخسة  20من 
 أشهر. 6عشر يوما، و

هذه احلملة، ُتضاف اىل محالت مشاهبة شنها االحتالل يف القدس، خالل األسبوع املاضي، مشلت  
وظفني التابعني لدائرة األوقاف االسالمية، وسط دعوات الئتالف ما يسمى كذلك عددا من امل

"منظمات اهليكل" املزعوم ألنصارها، بضرورة املشاركة الواسعة يف اقتحامات األقصى قبل وخالل فرتة 
"الفصح"، والدعوة إلقامة طقوس وشعائر تلمودية يف املسجد، بتسهيالت من شرطة االحتالل، األمر 
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نكرته هيئات القدس االسالمية، وانشدت املواطنني وكل من يستطيع الوصول اىل مدينة الذي است
القدس، بضرورة شد الرحال اىل األقصى، والتواجد املكثف، واملُبكر فيه، إلحباط أي حماولة تستهدف 

 ُحرمته، وقدسيته، ومكانته.
 

 االحتالل يطرد مصلني من "األقصى" وحيرس اقتحامات املستوطنني

  

أفاد املنسق اإلعالمي لدائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس، أبن قوات  -وفا 2017-4-9لقدس ا
حد، ُمصلني من فئيت الفتيان والشبان، من االحتالل اإلسرائيلي تطرد، منذ ساعات صباح اليوم األ

للمسجد قصى، يف الوقت الذي حتمي وحترس فيه اقتحامات متتالية لسوائب املستوطنني املسجد األ
 املبارك.

وكانت االقتحامات بدأت منذ ساعات الصباح عرب جمموعات متتالية من ابب املغاربة حبراسة مشددة 
من قوات االحتالل، يف حني نفذ املستوطنون جوالت مشبوهة واستفزازية يف أرجاء املسجد، وسط 

 حماوالت متكررة لتنفيذ حركات وطقوس تلمودية.
شرات من حراس وسدنة "االقصى" يف رحابه الطاهرة، والذين فرضوا رقابة يذكر أن األوقاف نشرت الع

صارمة على اقتحامات وجوالت املستوطنني، يف حني صدحت حناجر مصلني هبتافات التكبري 
 االحتجاجية ضد اقتحامات املستوطنني للمسجد املبارك.

 
 مواطنا عن األقصى لفرتات متفاوتة 23االحتالل يبعد 

  

مواطنا من مدينة  23أبعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األحد،  -وفا 2017-4-9القدس 
أشهر، وذلك عقب اإلفراج عنهم الليلة  6يوما، وحىت  15القدس احملتلة، لفرتات متفاوتة، ترتاوح بني 

 املاضية، وفجر اليوم األحد.
واطنني املقدسيني، بعد دهم منازهلم، وكانت أجهزة االحتالل شنت محلة اعتقاالت واسعة يف صفوف امل 

من خمتلف املناطق يف القدس، خاصة يف البلدة القدمية،  -على األقل-مواطنا  18واليت طالت 
 وحميطها.

ىل قرارات مماثلة اختذها االحتالل يف هناية إات اإلبعاد اجلماعية اليوم تضاف وقال مراسلنا إن قرار 
قصى، وكل ذلك عشية ملواطنني والعاملني يف املسجد األا األسبوع املاضي، واليت طالت عددا من
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احتفاالت املستوطنني مبا يسمى عيد "البيسح" العربي، وإغالق القدس أمام أبناء حمافظات الضفة 
 الغربية حىت السابع عشر من الشهر اجلاري.

زازية يف القدس وأوضح أن هذا اإلغالق يهدف إىل التسهيل على املستوطنني إلقامة فعالياهتم االستف
القدمية، وابحة حائط الرباق، واملشاركة الواسعة يف اقتحام األقصى، وحماولة أداء طقوس وشعائر تلمودية 

 يف أرجائه.
 

 "شؤون القدس" حتذر من اهلجمة الشرسة على "األقصى"

  

حذرت دائرة شؤون القدس يف منظمة التحرير الفلسطينية، من خماطر  -وفا 2017-4-8القدس 
قصى املبارك، عشية وتداعيات دعوات منظمات يهودية متطرفة القتحامات واسعة لباحات املسجد األ

ة القصور حلول عيد "الفصح العربي" من خالل املشاركة يف فعاليات مترين ذبح قرابني الفصح يف منطق
 قصى.األموية جنوب املسجد األ

سرائيلية اليت تدعو اىل مجهور حريض اإلة التونددت الدائرة يف بيان صحفي اليوم السبت، بسياس
قصى املبارك وتدنيسه من املستوطنني املتطرفني القتحامات واسعة وغري مسبوقة لباحات املسجد األ

خالل االعالانت التحريضية على مواقع التواصل االجتماعية املختلفة ودعوات اخرى حتريضية 
ىل إية، االمر الذي يستدعي مو منطقة القصور األح يف وعنصرية للقيام بتقدمي القرابني يف عيد الفص

من يستطيع  قصى املبارك من قبل اهلنا يف مدينة القدس، وكلالتواجد واملرابطة يف ساحات املسجد األ
سرائيلية استيطانية هتويدية غري إى املبارك الذي يتعرض ألشد هجمة قصىل املسجد األإالوصول 
  مسبوقة.

ث سرائيلي، واليت حتة اليت تطلقها سلطات االحتالل اإلدعوات التحريضين هذه الأوضحت الدائرة، أو 
قصى املبارك وممارسة طقوسهم التلمودية فيه، تضع مدينة القدس يف عني املستوطنني القتحام املسجد األ

سة العاصفة وستؤدي اىل زايدة حد التوتر يف املدينة املقدسة وحميطها وانفجار االوضاع فيها جراء سيا
 سرائيلي العنصرية والتحريضية.حتالل اإلاال
ضاف البيان: "اننا يف دائرة شؤون القدس يف منظمة التحرير الفلسطينية، ننظر بعني اخلطورة البالغة ملا أو 

آلت إليه األوضاع يف املدينة املقدسة على كافة االصعدة، خاصة تصعيد اهلجمات االستيطانية 
األقصى املبارك، وممارسة سياسة التضييق العنصرية على املصلني والتهويدية املسعورة حبق املسجد 
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ه، وعليه قصى والصالة فية إىل منعهم من الوصول للمسجد األواملرابطني من النساء والرجال، إضاف
ردنية اهلامشية صاحبة الوصاية والرعاية ابلدفاع عن الـمقدسات اإلسالمية فإننا ندعوا اململكة األ
سرائيلي للكف عن هذه اىل الضغط على حكومة االحتالل اإلقصى الـمبارك، وخصوصا املسجد األ

 قصى املبارك.س حبق املقدسات السيما املسجد األاملمارسات العنصرية غري املسؤولة والعنجهية اليت متار 
كما دعت الدائرة كل من يستطيع الوصول للمسجد األقصى إىل شد الرحال إليه، للصالة فيه واملرابطة 

 .ابحاته والتصدي القتحامات املستوطنني يف

 

حتت رعاية الرئيس: االحتفال مبنح مدينة القدس "جائزة املدينة العربية املسؤولة اجتماعيا للعام 
2017" 

 

حتت رعاية رئيس دولة فلسطني حممود عباس، مت االحتفال مبنح مدينة  -وفا  2017-4-8رام هللا 
"، من قبل الشبكة اإلقليمية للمسؤولية 2017املسؤولة اجتماعيا للعام القدس "جائزة املدينة العربية 

 االجتماعية.

جاء ذلك خالل استقبال سيادته، ظهر اليوم السبت، مبقر الرائسة يف مدينة رام هللا، وفداً من الشبكة 
 عام اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية، برائسة معايل الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة، وحبضور أمني

 الرائسة الطيب عبد الرحيم.
ووقع ديوان الرائسة ممثال برئيس الديوان السيدة انتصار ابو عمارة، والشبكة اإلقليمية للمسؤولية 

 .2017االجتماعية، اتفاقية تعاون يف جمال جائزة املدينة العربية املسؤولة اجتماعيا لعام 
ئزة القيمة يف دعم صمود اهلنا يف مدينة القدس ورحب سيادته، ابلوفد الضيف، مؤكدا أمهية هذه اجلا

 احملتلة.
وجدد الرئيس، التأكيد على ضرورة زايرة مدينة القدس، والوقوف إىل جانب اهلها يف مواجهة املخاطر 

 والتحدايت اليت تواجهها جراء االحتالل وممارساته ضد املدينة املقدسة وسكاهنا الفلسطينيني الصامدين.
دعيج، أبنه مت منح هذه اجلائزة ملدينة القدس، وذلك للدور الكبري الذي تقوم به بدوره قال الشيخ 

 املؤسسات احلكومية واخلاصة واألهلية لدولة فلسطني يف مدينة القدس.
يف مدينة القدس، يتم  2017وأضاف، انه سيتم التعاون بني الطرفني لتنفيذ أربع مشاريع خالل العام 

 ديوان الرائسة.تنفيذها عرب وحدة القدس يف 
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وضم الوفد الضيف، معايل الشيخ عبد هللا بن سامل الرواس مستشار السلطان قابوس للتجارة والصناعة، 
املؤسسة اخلريية امللكية لأليتام، واألستاذ طارق  -والدكتور حسن بن إبراهيم كمال، مستشار امللك

 التنفيذي ملؤسسة سنابل.املدير العام للشبكة، واألستاذ حممد املضحكي الرئيس   القدوة
 

 الستشهاد املناضل الكبري عبد القادر احلسيين 69الذكرى الـ غداً 

  

الستشهاد املناضل الكبري  69حتل يوم غد السبت، الذكرى السنوية الـ -وفا 2017-4-7القدس 
 عبد القادر احلسيين القائد العام لقوات منظمة "اجلهاد املقدس".

، متأثرا بتاريخ والده شيخ اجملاهدين يف فلسطني موسى  1935النضالية يف عام وبدأ الشهيد مسريته 
كاظم احلسيين، الذي شغل بعض املناصب اهلامة يف الدولة العثمانية متنقاًل يف عمله بني أرجاء الدولة 

 العثمانية، فعمل يف اليمن والعراق وجند واسطنبول ذاهتا، ابإلضافة إىل فلسطني.
حلاج موسى احلسيين اجلليلة للدولة العثمانية، فأطلقت عليه احلكومة لقب )ابشا(، ونظراً خلدمات ا

وعندما اهنارت الدولة العثمانية إابن احلرب العاملية األوىل، ووقعت فلسطني يف قبضة االنتداب 
متر الربيطاين، كان موسى يشغل منصب رائسة بلدية القدس، كما مت انتخابه رئيساً للجنة التنفيذية للمؤ 

 الوطين الفلسطيين.
كان األب موسى أول من رفع صوته يف وجه االنتداب الربيطاين، وأول من دعا أهايل فلسطني إىل 

االحتجاج والتظاهر وإعالن السخط والغضب ضد وعد بلفور، فتوىل قيادة أول مظاهرة شعبية يف اتريخ 
عن رائسة بلدية القدس، فلم  م، وبسبب ذلك عزلته سلطات االنتداب الربيطاين1920فلسطني عام 

يكرتث واستمر يف نضاله الدؤوب، واشرتك يف الكثري من املظاهرات، كانت آخرها املظاهرة الكبرية يف 
، حيث أصيب فيها بضرابت هراوات قاسية من قبل اجلنود اإلجنليز 1933تشرين األول 27ايفا يف 

 م.1934نة ظل بعدها طريح الفراش أايماً طويلة، حىت فارق احلياة س
 ترعرع يف بيت علم وجهاد:

لقد ترىب عبد القادر احلسيين منذ نعومة أظفاره يف بيت علم وجهاد، حيث كان هذا املنزل مبثابة احلضن 
 األول له والذي كان جيتمع فيه رجاالت العرب الذين أيتون إىل القدس لغرض مؤازرة أهلها.
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ريب شباب فلسطينيني على الكفاح املسلح الذي ، يف تد1935وانشغل الشهيد عبد القادر منذ عام 
شارك فيه وكان أحد عناوينه، وبلغت املقاومة ضد الربيطانيني أشدها يف معركة اخلضر، وأصيب فيها 

 جبروح ابلغة فانتقل إىل العراق.
شارك الشهيد العراقيني يف جهادهم ضد اإلجنليز ووقع يف األسر لثالث سنوات، مث  1941ويف عام 

إىل مصر للعالج، وفيها توىل تدريب املقاومة الفلسطينية ضد االحتالل اإلسرائيلي، وأنشأ انتقل 
 الليبية. -معسكرا سراي ابلتعاون مع قوى وطنية مصرية قرب احلدود املصرية

 تطورات متسارعة يف فلسطني:
ويل، ومن أبرز ويف تلك األثناء تطورت األوضاُع يف فلسطني بشكل متسارع على املستويني احمللي والد

األحداث اليت أاثرت احلسيين: السماح إبدخال مئة ألف مهاجر يهودي إىل فلسطني، ورفع القيود 
لتسهيل متليك األراضي الفلسطينية إىل اليهود، ووصول جلان دولية لتقصي احلقائق يف فلسطني، وهي يف 

 سطني.جمملها ال تعدو أن تكون حتذيراً للعرب، وفرصة لتثبيت اليهود يف فل
م، 1946وإزاء هذه األوضاع اجتمع جملُس اجلامعة العربية يف مصيف "بلودان" يف سوراي يف حزيران 

وقرر إنشاء اهليئة العربية العليا لفلسطني برائسة مفيت فلسطني احلاج أمني احلسيين، وبعد أربعة أشهر من 
طط االستعمارية الصهيونية ابلقوة إقامتها اجتمعت هذه اهليئة يف مدينة اإلسكندرية، وقررت مواجهة اخل

 املسلحة.
وعندما أصدرت األمم املتحدة قراَرها القاضي بتقسيم فلسطني قررت اهليئة تكوين "منظمة اجلهاد 

املقدس املسلحة"، وُعني حممد أمني احلسيين رئيس اهليئة العربية العليا قائًدا أعلى للجهاد املقدس، يف 
موقَع القائد العام هلذه املنظمة، وانتقل إىل فلسطني يف الثاين والعشرين من   حني اختذ عبُد القادر احلسيين
 م.1947كانون األول/ ديسمرب عام 

واستطاع عبد القادر احلسيين أن يكلَِّّف العصاابت الصهيونية يف حينه الكثرَي من اخلسائر البشرية 
لبعض الوقت بعد حصار طويل، كما  واملادية، كما متكن اجملاهدون حتت إمرته من السيطرة على القدس

نصبت قواُت اجلهاد املقدس كمائن عدَة انجحة للعصاابت الصهيونية، ونسفت بعَض املؤسسات 
الصهيونية اهلامة مثل مقر الوكالة اليهودية يف القدس، ودار الصحافة اليهودية يف املدينة ذاهتا، فضال عن 

 نسف حي "منتفيوري" وشارع بن يهودا يف القدس.
ومتكنت قواُت اجلهاد املقدس من التحكم يف خطوط املواصالت اليت تربط بني أغلب املستعمرات 

 الصهيونية يف فلسطني.
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 ظروف االستشهاد:
م، توجه احلسيين إىل دمشق طالبا للسالح من جامعة الدول 1948ويف أواخر شهر آذار/مارس عام 

سقطت قريُة القسطل يف أيدي اليهود، ووصل العربية، لكن رجاءه خاب، ويف أثناء غيابه عن القدس 
فنظم هجوًما مسلًحا على  1948عبد القادر إىل املدينة املقدسة صباح السابع من نيسان/ إبريل عام 

القسطل، واستطاعت قواتُه أن تسرتد املوقع يف اليوم التايل، ولكن هذا القائد قد فارق احلياة يف جرمية 
ات من عمره، ويف ذروة عطائه النضايل، وهو ممسك بسالحه مدافعا عن اغتيال وهو يف بداية األربعيني

 وطنه، وُدفن يف القدس جبوار قرب أبيه موسى كاظم احلسيين.
وملا خرجت احلشود الغاضبة لتشييع جثمان الشهيد عبد القادر احلسيين أبت العصاابت الصهيونية إال 

ايسني ونفذت جمزرة دموية، وحولتها خالل أن ترتكب مذحبة أخرى فعمدت إىل مهامجة قرية دير 
 ساعات إىل ركام وأشالء من كثرة الشهداء والضحااي، ونتيجة نسف املنازل وتدمري غالبيتها العظمى.

 
 االحتالل يقضي حببس قاصرين من القدس منزليا وتغرميهما ماليا

 

بتحويل الطفلني سرائيلي اليوم اخلميس، قضت حمكمة االحتالل اإل -وفا 2017-4-6القدس 
قصى (، من بلدة سلوان جنوب املسجد األعاماً 12عاماً(، ويوسف حجازي )14يزن فروخ ) القاصرين

 املبارك للحبس املنزيل، وتغرميهما مالياً بقيمة ألفي شيقل لكل منهما كشرٍط لإلفراج عنهما.

لالستجواب والتحقيق  وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت الطفلني املقدسيني صباح اليوم، وأخضعتهما
 .املقدسة يف أحد مراكزها ابملدينة

 

 

 شؤون املفاوضات تنظم جولة يف القدس لدبلوماسيني دوليني

  

نظمت دائرة شؤون املفاوضات يف منظمة التحرير، اليوم اخلميس، جولة  -وفا 2017-4-6القدس 
اجمليد، الذي يتزامن مع إحياء الذكرى املئوية ميدانية يف مدينة القدس احملتلة، ملناسبة اقرتاب عيد الفصح 

 لوعد بلفور املشؤوم، وسبعني عاماً على النكبة والتشريد القسري.
 ورافق وفد الدائرة دبلوماسيني دوليني وصحفيني دوليني، وشخصيات دينية ومن اجملتمع املدين.
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سياسات يف الدائرة فؤاد احلالق وانطلق الوفد من ساحة ابب اخلليل يف البلدة القدمية. وقدم مستشار ال
، واليت هدفت مبجملها إىل 1967عرضاً مفصالً حول سياسات االحتالل منذ احتالها للمدينة عام 

لة، احملافظة على أغلبية يهودية وإلغاء الوجود الفلسطيين، وفصل القدس الشرقية عن ابقي فلسطني احملت
 سرائيل".إبشطريها عاصمة لدولة   ملوحدةس اسرائيلي "ابلقدوإبقاء القدس ضمن التعريف اإل

وقال إن هذه السياسات جتلت يف عدة نواحي، أمهها مصادرة األراضي وبناء املستوطنات غري القانونية 
% من القدس الشرقية لبناء املستوطنات ومل يتبقى 35والبنية التحتية املرتبطة هبا، حيث مت مصادرة 

منزل يف القدس  20000ة للمدينة للبناء، فهناك حوايل % من املساحة الكلي13للمقدسيني سوى 
الشرقية مبين دون تراخيص بناء، وابلتايل شرعت اسرائيل يف محلة هلدم املنازل، حيث دمرت منذ 

منزل، وسحب حق اإلقامة واهلوايت املقدسية، حيث مت سحب أكثر من  3500االحتالل أكثر من 
 هوية مقدسية منذ االحتالل. 14500

احلالق أن "اسرائيل عمدت منذ احتالهلا للمدينة فرض وتنفيذ سياسة العزل املكاين، لضمان  وأوضح
السيطرة على البلدة القدمية وربطها ابلقدس الغربية وفصلها ابلكامل عن القدس الشرقية، بواسطة ما 

قة "أسوار يسمى "ابحلدائق الوطنية"، حيث مت حىت اآلن اإلعالن عن "حديقتني توراريتني"، مها حدي
القدس" حول البلدة القدمية، و"حديقة سورين" يف الصوانة خارج البلدة القدمية، وخمططات أخرى لبناء 

وحدة استيطانية غري شرعية يف البلدة  88"تل فريك" االستيطاين و"القطار اخلفيف"، كما يوجد 
 مستوطن". 5000القدمية، إضافة إىل احلي اليهودي الذي يعيش فيه 

  
تها، حتدثت املديرة السابقة ملؤسسة كايروس فلسطني نورا كارمي عن املخططات التهويدية من جه

لسلطات االحتالل، وعملها الدؤوب لتهويد ابب اخلليل وحمو طابعه وهويته العربية الفلسطينية، مثل 
رواية الفلسطينية إقامة فعاليات ومهرجاانت هتويدية يف املدينة يف حماولة لتضليل اجملتمع الدويل وتزييف ال

 .وفرض الرواية االسرائيلية
، خاصة عندما كان خيتلط 1967كما حتدثت عن جتربتها الشخصية ابحتفاالت عيد الفصح قبل عام 

الفلسطينيون مع أخوهتم العرب القادمني لالحتفال ابلعيد ويسمعون مجيع اللهجات العربية ابملكان. 
سيحيني الذين يواجهون العديد من العراقيل للوصول اىل وأضافت أن فرحة العيد أصبحت كابوساً للم

 مقدساهتم يف عيد الفصح".
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مث توجه الوفد إىل بطريركية الالتني، حيث قدم رئيس املعهد اإلكلريكي األب مجال خضر موقف الكنيسة 
 خبصوص القدس، "وهو أن تكون القدس مفتوحة جلميع الدايانت املسيحية واالسالمية واليهودية، حيث

يتم معاملة اجلميع بتساٍو وإعطاء كامل احلرية للجميع ابلوصول اىل األماكن املقدسة، جيب أن تكون 
 القدس للجميع".

كما شرح مدير مركز القدس للعالقات الكنسية يوسف ضاهر كيفية استهداف سلطات االحتالل 
 سة يف املدينة.للفلسطينيني املسيحيني، ووضع العراقيل أمامهم للوصول إىل األماكن املقد

عام يقوم املسيحيون يف سبت النور ابلتجمهر فوق سطح كنيسة القيامة يف انتظار  800وقال: "منذ 
العوائق والعراقيل ملنعنا من الوصول اىل سطح  2007النور املقدس، وقد وضعت اسرائيل منذ عام 

ة ومنذ عامني فقط مت تسهيل وساحة القيامة، وقد طالبنا حبقنا ابلشرعي ابلوصول اىل أماكننا املقدس
دخول املسيحيني الفلسطينيني يوم سبت النور اىل البلدة القدمية من ابب اجلديد ، بينما يتم السماح 

جملموع قليلة من احلجاج األجانب ابلدخول من ابب اخلليل، وابلتايل حُيرم اآلالف منهم من دخول 
 ب اخلليل عرب شاشات".البلدة القدمية يتجمعون حلضور سبت النور يف ساحة اب

  
مث توجه الوفد إىل كنيسة مار يعقوب، حيث اجتمع هبم رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس املطران 

عطاهلل حنا. وقال: "إن احلضور املسيحي يف القدس ويف سائر أرجاء فلسطني هو حضور أصيل 
عرق كنيسة مسيحية موجودة عام، فنحن أقدم وأ 2000ومتجذر، فحضوران مل ينقطع منذ أكثر من 

هنا أم الكنائس، وإن املسيحيني الفلسطينيني جزء ومكون أساسي  لذلك توصف كنيسة ابلقدس أبابلعامل
من مكوانت الشعب العريب الفلسطيين الذي يسعى ان يعيش بكرامة وحرية يف وطنه. لذلك نرفض أن 

 األرض".ينظر إلينا كأقلية ألننا أصيلون يف انتمائنا هلذا الشعب و 
وأضاف: "عندما أطلقنا املبادرة املسيحية ووثيقة كايروس كان هدفنا هو أن يصل صوت املسيحيني اىل 

العامل، وإن رسالتنا ككنائس يف فلسطني والقدس بشكل خاص هو السعي الدائم من أجل التالقي 
 واحلوار والسالم واحملبة بني مكوانت شعبنا الفلسطيين كافة".

حّنا، الوفد يف جولة إىل كنيسة القيامة احملاذية الطالعهم على االنتهاء من عملية واصطحب املطران 
 .ترميم القرب املقدس فيها

ووزعت دائرة شؤون املفاوضات ملخصاً إعالمياً للدبلوماسيني والصحافة الدولية، بعنوان: "عيد الفصح 
 ، مخسون عاماً على االستعمار اإلسرائيلي".2017اجمليد 
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 االحتالل يعتقل قاصرين من القدس

  

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم اخلميس، قاصرين من حي  -وفا 2017-4-6القدس 
 اللوزة يف بلدة سلوان، جنوب املسجد األقصى املبارك.

ونقل مراسلنا عن شهود عيان، أن قوات االحتالل اعتقلت القاصرين يزن حممد فروخ، ويوسف حممد 
 ومت حتويلهما إىل مركز توقيف وحتقيق مبدينة القدس.حجازي، 

 
 اخلارجية تدعو اجملتمع الدويل للتحرك الفوري أمام إجراءات التهويد املستمرة للقدس

  

أدانت وزارة اخلارجية طرح ما يسمى بـ"صندوق تراث حائط املبكى"  -وفا 2017-4-6رام هللا 
ا يسمى مبىن )بيت هاليفاه( يف ساحة حائط الرباق، ضمن مؤخرا، عطاء لتشييد البنية التحتية اخلاصة مب

 ما يعرف مبخطط )تطوير ساحة حائط املبكى(.
كما أدانت الوزارة يف بيان هلا، اليوم اخلميس، توجه بلدية االحتالل يف القدس وما يسمى بـ"سلطة 

مرتا، وعلى  197تطوير القدس"، إلقامة جسر للمشاة جنويب املسجد األقصى املبارك على امتداد 
 .مرتا لريبط بني حي أبو ثور وجبل صهيون 30ارتفاع 

وأكدت أن احلكومة االسرائيلية برائسة بنيامني نتنياهو ماضية يف تصعيد عملياهتا االستيطانية التهويدية 
ية، للقدس الشرقية احملتلة وفصلها عن حميطها الفلسطيين، عرب تغيري معاملها اجلغرافية والرتاثية والتارخي
وطمس هويتها العربية الفلسطينية وتزويرها، وممارسة شىت أنواع االضطهاد والتضييق على سكاهنا 

األصليني إلجبارهم على مغادرهتا، وصوال اىل حسم مصريها من خالل تلك االجراءات االحتاللية 
 االحاللية أحادية اجلانب.

يتجزأ من األرض الفلسطينية احملتلة عام  وشددت الوزارة على أن القدس الشرقية احملتلة هي جزء ال
، وأن مجيع االجراءات االحتاللية االستيطانية فيها ابطلة وغري شرعية، وتتعارض مع القانون 1967

 الدويل وقرارات الشرعية الدولية.
وطالبت املنظمات األممية املختصة ويف مقدمتها "اليونسكو" لسرعة التحرك إلجبار إسرائيل على وقف 

اكاهتا وخروقاهتا اجلسيمة واملتكررة للقانون الدويل والقرارات األممية ذات الصلة، كما دعت اجملتمع انته
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الدويل ويف مقدمته الوالايت املتحدة األمريكية الضغط على حكومة نتنياهو إلجبارها على وقف إجراءاهتا 
 االستيطانية التهويدية يف املدينة املقدسة.

 

 آالف مرت يف ابحة حائط الرباق 4هتويدي مبساحة القدس: طرح عطاء لبناء 

  

أفادت مصادر إعالم عربية، اليوم اخلميس، أبن "صندوق تراث حائط  -وفا 2017-4-6القدس 
املبكى"، )حائط الرباق(، طرح مؤخرا، عطاء، لتشييد البنية التحتية اخلاصة مبشروع "بيت هاليباه" يف 

 سجد األقصى(.ابحة حائط الرباق )اجلدار الغريب للم
مرت، وطابق  1500آالف مرت، وهو مكون من طابقني مبساحة  4وحسب املصادر، تبلغ مساحة املبىن 

مرتا، وطابق  980مرتا، وسطح سيستخدم كمنصة للعرض مبساحة  1550خاص ابآلاثر مبساحة 
للمكتشفات مرت، ويشمل البناء مكتبة، وقاعات للزوار، وقاعة عرض  200زجاجي أعلى املبىن مبساحة 

 األثرية، اليت عثر عليها يف املوقع أثناء احلفرايت.
ويقع املخطط يف منطقة تشهد حاليا عمليات كشف عن طبقات خمتلفة فوق وأسفل املنطقة املراد بناء 

مرتا، وتبعد عشرات األمتار فقط عن سور املسجد  1853املخطط عليها، وتبلغ مساحتها قرابة 
 األقصى اجلنويب.

خمطط "بيت هاليباه"، احلاخام مشوئيل ريبنوبتس، وهو صاحب خمطط حتويل منطقة ساحة  ويقف خلف
الرباق إىل مكان إلقامة االحتفاالت اليهودية واملراسم الرمسية، وهو يرأس صندوق "تراث حائط املبكى" 

الذي يتبع مكتب رئيس حكومة االحتالل، وإحدى أهم وظائفه متويل احلفرايت واألنفاق والكنس 
 اليهودية يف منطقة حائط الرباق.

ويعد خمطط "بيت هاليباه" أحد املخططات املوضوعة ضمن ما يدعيه االحتالل "خطة تطوير ساحة 
حائط الرباق"، واليت تضم أيضا إقامة مبىن "دافيدسون"، الذي يقع جنوب حائط الرباق يف منطقة 

افة إىل خمطط مبىن "بيت شطراوس"، القصور األموية، وقد بين سابقا، ويستخدم كمتحف اليوم، إض
الذي يبىن حاليا يف املنطقة الشمالية من احلائط، وكل ذلك إلضفاء طابع تلمودي على البلدة القدمية، 

 خاصة احمليطة جدا ابملسجد األقصى.

 

 "االحتالل يُبعد مقدسيًّا عن املدينة ومينعه من استخدام "فيسبوك
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أمس السبت، عن الشاب حممد خلف من بلدة "طمرة" يف الداخل  اإلسرائيلي، شرطة االحتالل أفرجت
 .قدس ملدة ثالثة أشهرقرارًا ابإلبعاد عن ال  احملتل بعد تسليمه

كما منعت شرطة االحتالل الشاب من استخدام الفيس بوك ملدة ثالثة أشهر، إضافة إىل احلبس املنزيل 
 .ملدة سبعة أايم

 

 السماح للمستوطنني ابقتحام األقصى يف رمضان سيؤّجج الصراع

 

جلعاد أردان عن  اعتربت شخصيات مقدسية أن ما صرح به وزير األمن الداخلي يف حكومة االحتالل
ستبقى مفتوحة  املسجد األقصى ، مؤخراً، أبن أبوابالكنيست منرب
ميس مبشاعر الفلسطينيني   والسائحني يف شهر رمضان واألعياد اإلسالمية، املستوطنني اقتحامات أمام

 .وسيؤجج الصراع

، أكد استمرار االحتالل يف عكرمة صربي .رئيس اهليئة اإلسالمية العليا وخطيب املسجد األقصى د
فرض سياسة األمر الواقع على املسجد وساحاته، وأن ما جيري من اقتحامات أييت بتشجيع من 

 .لسياسية يف دولة االحتاللاملستوايت األمنية وا

وقال صربي لصحيفة "فلسطني": إن حماوالت االحتالل يف السماح للمستوطنني بزايدة فرتات 
االقتحامات هتدف لتجسيد رسالته داخل املسجد األقصى، يف ظل سيطرة شرطته، وهذا سيؤدي إىل 

 .توتر ال حتمد عقباه داخل املسجد

بكل تفاصيله ملك للمسلمني، وهو ما أقرته قرارات أممية وآخرها منظمة يونسكو،  األقصى" :وأضاف
 ."االحتالل على إدارة الظهر، لكل احلقائق واالستمرار يف عملية التهويد  ومع ذلك يصر

بدوره، أكد مدير املسجد األقصى عمر الكسواين أن هذا القرار سيؤدي إىل أتجيج خطري يف مشاعر 
صفوف املسلمني، وخصوصا أن شهر رمضان يكون التواجد فيه كثيًفا للمصلني والوافدين للمسجد 

 .األقصى، حمماًل حكومة االحتالل نتائج ما سيحدث جراء هذا القانون العنصري ابمتياز

ر الكسواين لصحيفة "فلسطني"، إىل أن تربيرات االحتالل لتمرير القرار تؤكد وجود نية مبيتة ضد وأشا
 ."املصلني يف شهر رمضان حىت يكون هناك منع كامل لدخوهلم يف حال وقوع أحداث دامية

اخلبري املقدسي مجال عمرو قال: "تصرحيات أردان أتيت يف سياق احلرب على املسجد األقصى، فقبل 
صرحياته أبايم كانت حماكم االحتالل تعترب املسجد األقصى من أقدس األمكنة لليهود، وحتاكم ت

 ."املستوطنني للمسجد اقتحام وعبري فواز بتهمة إعاقتهما سحر النتشة املقدسيتني
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وأضاف عمرو لصحيفة "فلسطني": ")إسرائيل( حتاول تزوير الواقع يف القدس من خالل البحث عن 
وتسويق التهويد داخل املسجد األقصى هبذه حق اترخيي مزعوم بقرارات منها ومن قضائها العنصري، 

 ."القضااي الومهية املزورة

واستذكر ما جرى العام املاضي بعد السماح للمستوطنني ابقتحام املسجد األقصى يف العشر األواخر 
عنيفة وصدور قرار من وزير جيش االحتالل  مواجهات من شهر رمضان، ومنع املعتكفني لليهود، ووقوع

 .االقتحامات  آنذاك أفيغدور ليربمان بوقف

وأضاف عمرو: "املسلمون لن يرتكوا أقصاهم فريسة يف قبضة أردان وليربمان، فالدفاع عن املسجد 
 ، واالحتالل يعرف رد فعل املسلمني وال حيتاج إىل اختباراألقصى قرار ذايت لدى كل مسلم وفلسطيين

 ."الكرام كما يظن االحتالل وقادته ورمر  جديد، فاحلرب على األقصى لن متر

واعترب عضو جلنة الدفاع عن املسجد األقصى والقدس فخري أبو ذايب، قرار أردان مبثابة إعالن حرب 
 .على األقصى

"حنن أمام حرب تراكمية على املسجد األقصى، ففي كل يوم إبداع وقال أبو ذايب لصحيفة "فلسطني": 
يف التهويد، حيث أصبحت العملية شاملة حتت األرض وفوقها ويف احمليط، وجيب أن تكون هناك وقفة 

 ."أمام هذه املمارسات اليت حتاول قلب الوضع رأًسا على عقب، فهم يسابقون الزمن يف القدس

 صحيفة فلسطني
 

 

 ل متنع حافالت األونروا من دخول مدينة القدسقوات االحتال
 

منعت قوات االحتالل املتواجدة عند حاجز االنفاق املقام على اراضي مدينة بيت جاال واملؤدي اىل 
مدينة القدس، احلافالت التابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني، واملوظفني القادمني من بيت 

 .عملهم مبقر االونروا الرئيس يف الشيخ جراح مبدينة القدس احملتلةحلم واخلليل، لاللتحاق يف 

وحسب مصطفى الصوابين مدير خدمات خميم الدهيشة يف االونروا، فإن جنود االحتالل اوقفوا حافلة 
اتبعة للوكالة وعدد اخرى من السيارات الدولية من اجل تفتيشها وهو اجراء جديد حتاول قوات 

فينة واالخرى ونظرا لوجود قرار من ادارة االونروا اليت ترفض عملية التفتيش االحتالل فرضه بني ال
حلافالهتا كوهنا منظمة دولية هلا حصانتها فقد رفض السائقون اليوم عملية التفتيش االمر الذي قرر فيه 
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س اىل موظفا يعملون يف خمتلف االقسام ابملقر الرئي 60اجلنود منع احلافالت من الدخول وعاد اكثر من 
 .منازهلم

واكد عدد من العاملني، ان جمرد تفتيش هذه احلافالت عو تصعيد حبق املنظمة الدولية اليت يوجد 
تفامهات بضرورة عدم تفتيشها الهنا حتوز على حصانة عدم التعرض هلا النه يشكل مسا مبكانتها ودورها 

 .احملايد وخدامتها االنسانية واالغاثية

استنكرت هذه االجراء ومصممة على عدم الرضوخ لرغبات االحتالل املزاجية  وعلم ان ادارة الوكالة،
والذي يعترب تعداي على مكانة االونروا وحصانتها ودورها الذي جيب ان يظل حمميا من مثل هكذا 

 .ممارسات

 قدس دوت كوم
 

 آالف وحدة استيطانية قيد التنفيذ يف القدس 3

 

عددها الصادر هذا األسبوع عن العديد من املخططات كشفت صحيفة "كول هعري" العربية يف 
واملشاريع االستيطانية اجلديدة يف شرقي القدس، وذلك يف إطار اهلجمة الصهيونية الشرسة لتهجري 

 .الفلسطينيني وسلب أراضيهم

آالف وحدة سكنية جديدة ابلقدس أصبحت قيد التخطط أو التنفيذ أو  3وأوضحت الصحيفة أن حنو 
 .التسويق

وحدة سكنية من مشروع "هبارك" يف  ٤١أشارت إىل أن شركة "ع. أهارون" الصهيونية عن بيع و 
 ٦٥"بسغات زئيف"، وبدأت األن بتسويق املرحلة الثانية من املشروع الذي من املقرر أن تبىن يف إطاره 

 .٢٠١٨ول وحدة سكنية جديدة، وذلك يف ثالثة مباٍن، ومن املتوقع إسكان هذا املشروع يف كانون األ

وبدأت شركة "يورو إسرائيل" بتسويق جديد يف املستوطنة يطلق عليه اسم "يورو يف بسغات زئيف" يتم 
وحدة سكنية، ويقع املشروع االستيطاين قرب مسار القطار اخلفيف، وإىل جانب  ١٢٢يف إطاره بناء 

 .طابقاً  ١١"كينيون بسغات زئيف"، ويتضمن أربعة مباٍن كل منها من 

 .وحدة سكنية يف هناية العام املاضي ٢٤لشركة املذكورة قد سوقت وكانت ا

 مستوطنة جبل أبو غنيم

٪ من املباين يف املبىن الثالث واألخري يف ٩٤وأعلنت شركة "تسرفيت مشعون" الصهيونية عن تسويق 
ون كل مشروع "تسرفيت يف مستوطنة هار حومه" يف جبل أبو غنيم، ويتضمن هذا املشروع ثالثة مباٍن يتك

mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com


 

 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 

 

18 

وحدة سكنية، ويقام حتت كل مبىن موقف  ١٤٢منها من تسعة طوابق، ويبلغ جمموع عدد املساكن فيها 
 .للسيارات

 ١٢٢وتقوم شركة "يورو غولد يف هار حومه" ببناء مشروع استيطاين جديد يف املستوطنة يتكون من 
 .وحدة سكنية جديدة

 مستوطنة جيلو

ء تسويق مشروع استيطاين جديد يطلق عليه اسم "دونه يف وأعلنت شركة "دونه" الصهيونية عن بد
 .مليون شيكل ٢٤٠وحدة سكنية جديدة بتكلفة حوايل  ١١٣جيلو" والذي سيتم يف إطاره بناء 

 .وينص املشروع على إقامة مخسة مباٍن يتكون كل منها من عشرة طوابق

يلو" الذي سيتم يف إطاره وبدأت شركة "ع.أهارون" بتسويق مشروع جديد يطلق عليه اسم "سفوح ج
 ٨٨وحدة سكنية، أي سيبلغ جمموع املساكن يف املشروع  ٢٢إقامة أربعة مباٍن يتضمن كل واحد منها 

 .وحدة سكنية

 حي أرنوان االستيطاين

وأعلنت شركة "بويت هتيخون الصهيونية عن بقاء حوايل ثالثني وحدة سكنية غري مسبوقة من مشروع 
طابقاً كل منها أو عشرة طوابق يف املساحات االقل  ١٢من مباٍن من  "توب أرنوان" الذي يتكون

 .ارتفاعاً 

دومناً من أراضي اجمللس اللوائي "مطيه  ٢٥٠وصادقت وزارة داخلية االحتالل مؤخراً على نقل حوايل 
يهودا" و"رمات راحيل" إىل منطقة نفوذ بلدية القدس، ويعين هذا إقامة حي سكين استيطاين جديد 

وحدة سكنية يطلق عليها اسم "سفوح أرنوان" إىل جانب املشروع السكين "توب  ٢٠٠٠من  يتكون
وإىل كيبوتس  يلاخلل أرنوان"، وسيتم يف املستقبل ربط احليني، وسيمتد شارع جديد من احليني إىل شارع

 .رمات راحيل

واستكملت شركة "اإلخوة حسيدي" الصهيونية بناء الربج الثاين يف مشروع "أبراج تسيون" يف منطقة 
 .أرنوان

طابقاً، تتضمن  ٢٤وهذا هو املشروع السكين األعلى يف القدس، ويتضمن برجني يتكون كل منهما من 
 .وحدة سكنية ١٩٤

وحدة سكنية جديدة يف مستوطنة بيتار  ٧٠ألسبوع املاضي مناقصة لبناء ونشرت وزارة مالية االحتالل ا
 .عيليت
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وحدة يف ارئيل  ٣٢وحدة سكنية يف مستوطنة النيب يعقوب و ٧٨وتقوم شركة "يورو إسرائيل" ببناء 
 .وحدة يف موديعني ٩٦و
 

 "املنظمة العربية" تطلق احلملة العاملية "القدس عاصمة فلسطني"
 

العربية حلقوق اإلنسان"، احلملة العاملية "القدس عاصمة فلسطني" اهلادفة لتأكيد أطلقت "املنظمة 
االلتزام بتفعيل قرارات الشرعية الدولية، وحق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه وإقامة دولته املستقلة 

 ."تلة، وعاصمتها القدس العربية احمل1967ذات السيادة على كامل أراضيه احملتلة يف يونيو/حزيران 

وأكد بيان صادر عن احلملة، أهنا هتدف إىل التذكري بقرارات الشرعية الدولية اليت تؤكد بطالن 
اإلجراءات "اإلسرائيلية" يف األراضي الفلسطينية، وتوفر األساس الداعم حلق الشعب الفلسطيين يف 

 .إقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس

على املذكرة اليت أعدها فريق احلملة هبدف توجيهها إىل السكرتري  وتستهدف احلملة مجع توقيعات عاملية
 .العام لألمم املتحدة

 
 

 ألفاً أدوا صالة اجلمعة برحاب األقصى 50رغم اجراءات االحتالل يف القدس: حنو 
 

ألف فلسطيين من القدس احملتلة وضواحيها وبلداهتا والداخل الفلسطيين احملتل عام  50شارك حنو 
املبارك رغم االجراءات املشددة اليت فرضها  املسجد األقصى برحاب صالة اجلمعة ومالي 1948

 .العربي  االحتالل مع اقرتاب عيد "البيسح" أو الفصح

الحتالل نشر مئات العناصر من الوحدات اخلاصة وقوات ما يسمى "حرس احلدود، ومشلت اجراءات ا
وسط املدينة، وتسيري دورايت راجلة داخل البلدة القدمية، وأخرى حممولة وخيالة خارج أسوار القدس 

التارخيية، ونصب متاريس وحواجز عسكرية، وأخرى ُشرطية يف شوارع املدينة احملاذية لسور املدينة 
 .سةاملقد

واحتجزت قوات االحتالل، من خالل متاريسها على بواابت املسجد االقصى، مئات البطاقات 
 .الشخصية اخلاصة ابملصلني من فئة الشبان خالل دخوهلم للصالة ابملسجد املبارك
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قصى الشيخ يوسف أبو سنينة على أمهية شد الرحال اىل املسجد من جانبه، شدد خطيب املسجد األ
ط يف بيت املقدس، منّدداً ابملؤمترات واالجتماعات اليت تعقد وال حتقق النتائج املرجوة، قصى والراباأل

 .وأثىن على أهل املدينة املقدسة على صربهم وثباهتم يف مدينتهم املباركة

يف الوقت نفسه، حذر الشيخ أبو سنينة من الفرقة، داعيا إىل حتقيق الوحدة، وقال "إن مل تفعلوا مشلكم 
 ."حتقرتكم العامةالذل، وا

 

 أكثر من ألف مستوطن يشاركون يف ذبح قرابن "الفصح اليهودي" قرب األقصى
 

قرابن "البيسح"( أي يهودي، ليلة أمس، يف فعالية تنفيذ خرافة )ذبح  مستوطن شارك أكثر من ألف
مرت من املسجد االقصى املبارك، واليت أشرفت على تنفيذها ما  5000الفصح العربي، على بعد 

 .تسمى بـ"منظمات اهليكل" املزعوم

وجرت الفعالية يف كنيس اخلراب داخل البلدة القدمية من القدس احملتلة، وذلك بعدما غرّيت اجلهات 
 .مرت من املسجد االقصى قرب أحد أبوابه 300يت كانت مقررة على بعد املنظمة مكان تنفيذ الفعالية ال

يف شأن مشابه، نشرت العديد من املواقع االعالمية التابعة للمستوطنني اعالانت ابخلط العريض بعنوان: 
املسلمون خائفون .. والشرطة تسيطر على ...املسجد األقصى " يهود يصعدون اىل "جبل اهليكل" اي

 .املسجد األقصى اقتحامات للمشاركة يف املستوطننياملكان..."، وذلك يف إطار حتفيز 
 

 أهايل البيوت املنكوبة ابلتشققات جنوب األقصى تطالب بوقف حفرايت االحتالل
 

قصى املبارك جنوب املسجد األ سلوان تعتزم العائالت املقدسية اليت تسكن حبي وادي حلوة ببلدة
أسفل  سلطات االحتالل التوجه اىل حماكم االحتالل الستصدار قرار إبيقاف أعمال احلفر اليت تنفذها

 .منازل احلي

لتوجه من جانبه، قال احملامي سامي ارشيد، الذي مت توكيله من قبل جلنة حي وادي حلوة، انه بصدد ا
 .اىل احملكمة هلذا الشأن وللمطالبة بتوفري السالمة واألمان للسكان

وأضاف احملامي ارشيد ان سلطة آاثر االحتالل وبعض مؤسسات االحتالل تواصل العمل يف تفريغ 
األتربة أسفل احلي، وابلتايل أصبحت اإلقامة يف املنازل خطرة على حياة األهايل، وتعرضت منازل عائلة 

 .ألضرار جسمية حيث هبوط وتشققات واسعة يف أساسات املنازلعويضة 
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وكانت بلدية االحتالل يف القدس أصدرت قبل منتصف ليلة أول من أمس قرارا يقضي إبخالء وإغالق 
ثالث شقق سكنية تعود لعائلة عويضة يف حي وادي حلوة ببلدة سلوان، بسبب خطورهتا نتيجة اتساع 

سات املنازل الناجتة عن حفر األنفاق أسفلهما، وتعود لكل من: حامد التشققات واالهنيارات يف أسا
 .أطفال 10فردا بينهم  16عويضة، وعبد عويضة، وسليمان عويضة، وتؤوي املنازل 

سلطات االحتالل تستخدم يف عمليات احلفر اليت جتريها أسفل وأوضحت جلنة حي وادي حلوة أن 
احلي، آليات ضخمة تسمع أصواهتا على مدار الساعة إضافة اىل تفريغ األتربة بشكل يومي، وابلتايل 

 .أصبحت منازل احلي مهددة خبطر االهنيار بشكل متتايل

منزال يف احلي  50أن أكثر من وأوضحت اللجنة من خالل متابعتها امليدانية ملنازل حي وادي حلوة 
تضررت من احلفرايت بشكل متفاوت، حيث التشققات يف اجلدران واألسقف وهبوط األرضيات، عدى 

سنوات تعاين  4عن تضرر بعض أساسات املنازل، الفتة اللجنة أن هذه املنازل ومنذ 
األشهر املاضية   االحتالل وحتدث اهنيارات وتشققات بني احلني واآلخر، ولكنها خالل حفرايت من

 .آخذة ابالتساع والتزايد بصورة ملحوظة وخطرية

غالل اجلمعيات االستيطانية لقرارات "اخالء العقارات بسبب وحذرت جلنة حي وادي حلوة من است
تة إلخالء الفلسطينيني املبي املستوطنني التشققات" يف حماولة إلغراء أصحاب املنازل لبيعها، مما يثبت نية

 .منه بشىت الوسائل

ودعت جلنة حي وادي حلوة املؤسسات احلقوقية الدولية واحمللية الوقوف عند مسؤولياهتا حلماية السكان 
الفلسطينيني والضغط على سلطات االحتالل لوقف هذه احلفرايت اليت هتدد منازهلم وحياهتم، كما 

 .طالع عن قرب عن حجم معاانة السكاندعت لزايرة احلي ومنازله املتضررة لال
 

 جلنة إعمار األقصى: االحتالل يواصل مساعيه لتزوير التاريخ
 

على رفضها للمشاريع واملخططات "اإلسرائيلية" الرامية  "األقصىاملسجد  أّكدت "جلنة إعمار
 .اإلسالمية يف مدينة القدس احملتلة املقدسات لتهويد

املهندس بسام احلالق، يف تصرحيات صحفية: "إن  "األقصى وقال مدير املشاريع يف "جلنة إعمار
االحتالل حياول من خالل إجراءاته املستمرة فرض سيطرته املكانية والقانونية على املسجد األقصى، يف 

 ."صل فيه منع تنفيذ عمليات ترميم بداخلهالوقت الذي يوا

 ."وبنّي احلالق أن املشاريع "اإلسرائيلية" يف األقصى هتدف لـ "تزوير التاريخ
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وحول التقارير العربية اليت كشفت عن أعمال "غربلة" لرتاب األقصى حبثا عن "مقتنيات ترجع لزمن 
ال أساس له من الصحة؛ فاألترية وخملفات  سالمية: "هذا احلديثيكل"، قال املسؤول يف األوقاف اإلاهل

مخسة عشر عاما ال زالت داخل قبل  املصلى املرواين الرتميم اليت مت إخراجها خالل عملية إعادة أتهيل
 ."ابحات األقصى، ويرفض االحتالل إخراجها

وشّددت احلاّلق على أحقية "جلنة اإلعمار" و"دائرة أوقاف القدس" ابملسؤولية عن أعمال الرتميم داخل 
 .املسجد األقصى

 
 
 
 
 

 

 نتنياهو: أعمال غربلة الرتاب الذي يتم إخراجه من األقصى ستتواصل
 

، ما مفاده نتنياهو "يسرائيل هيوم" العربية، عن رئيس حكومة االحتالل، املتطرف بنيامنينقلت صحيفة 
ستتواصل، بعد إخراج مئات األطنان  املسجد األقصى أبن أعمال غربلة الرتاب الذي يتم إخراجه من

 .من األتربة واحلجارة منه

، يف إطار حماوالت األقصى وأضافت الصحيفة العربية، أن عاملي آاثر "إسرائيليني" مجعا وغربال أتربة
 .البحث عن "مقتنيات يرجع بعضها إىل زمن اهليكل"، على حد زعمها

محلة  وحبسب صحيفة "يسرائيل هيوم"؛ فقد مت وقف هذه األعمال بسبب مصاعب مادية، وإطالق
 .متويل لدعم املشروع الذي ُدّشن سابقا بدعم من مجعية "العاد" االستيطانية

 

 -انتهى-
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