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  م6/4/2016 األربعاء: التاريخ
  
  

{‰…{Ö]<íÖ^{{{Ï{{{Œ‚< <
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  

  قصىاأل"لـالمتطرفة تدعو القتحامات جماعية " الهيكل"منظمات. 

 االحتالل يحاصر العيسوية وسط القدس. 

  قصىيجددون اقتحامهم لأل" غليك"المتطرف مستوطنون يتقدمهم. 

  مدعيان اإلسالم" قصىاأل"يهوديان يحاوالن دخول. 

 ية للمعالم اإلسالمية سرائيلاللجنة الرئاسية تستنكر إخفاء وزارة السياحة اإل

 .والمسيحية بالقدس

 هو الُمحّرض الرئيسي لهبة القدساالحتالل : دلياني. 

 ية في القدس تستكمل بتزوير الخرائط سرائيلسياسة التهويد اإل: لخارجيةا

  .السياحية
  
  
  
  
  
  
  
  



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚËÖ]í{{éßéŞŠ×< <
<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö]ËÖ]í{{éßéŞŠ×< <

<<Ýç×{ÃÖ]æ<<í{Ê^ÏnÖ]æ<í{ée†{{j×Ö       

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission   

For   
Education, Culture & Science 

 

    174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
    PNCECS@Palnet.com: ، البريد االلكتروني 0902242فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

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

Web site :http://www.pncecs.org 
 

  "قصىاأل"المتطرفة تدعو القتحامات جماعية لـ" الهيكل"منظمات 
 27اليهودية المتطرفة، عبر اتحادها الذي يضم " الهيكل"كثفت منظمات  - وفا 2016-4- 6القدس 

المبارك، وتقديم قرابين عيد الفصح العبري في  قصىاقتحاماٍت واسعة للمسجد األ إلىمنظمة، دعواتها 
  .المسجد المبارك

  .مدة أسبوع كاملالعبري في الرابع والعشرين من الشهر الجاري ويستمر ل" الفصح"ويبدأ 
ية عبر مواقع هذه المنظمات ومواقع التواصل االجتماعي على عالمورّكزت الحمالت والنشرات اإل

االقتحامات الواسعة وتقديم قرابين  إلىأهمية المشاركة الواسعة في هذه الفعاليات التي تشمل، اضافة 
تمر من وسط أزقة بلدة  صىق، جوالت ومسيرات حول وُقبالة أبواب المسجد األقصىالفصح في األ
  .ن باب السلسلة وحتى باب األسباطالقدس القديمة م

وجاء في إحدى النشرات دعوة المستوطنين للمساهمة في إنجاح فعالية التدرب على تقديم قرابين 
بيت "، في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، في مستوطنة قصىالفصح العبري في المسجد األ

  .بمشاركة المئات قصىقبالة المسجد األ بحي الطور" أورون
تفاهمات مع سلطات االحتالل الرسمية وذراعها المتقدم الشرطة لتسهيل  إلىوتضمنت الدعوات اشارة 

  .ومحيطه قصىاحتفاالتهم بالفصح العبري في األ
قبيل  أنه ستقدَّم تشريفات خفيفة ودروس تلمودية لكل مشارك عند باب المغاربة إلىكما لفتت الدعوات 
" جبل الهيكل"، بينما سيتم تقديم شروحات وفتاوى تلمودية تتعلق بما أسمته بـقصىاقتحام المسجد األ

  .، وصالة اليهود فيه خالل مسار االقتحامات)قصىالمسجد األ إلىفي اشارة (
تمر في شارعي  قصىالمشاركة في مسيرات متتالية حول أبواب المسجد األ إلىودعت اإلعالنات 

  .والمجاهدين، على مدار أسبوع الفصح العبريالواد 
خرى، طالبت منظمات الهيكل المزعوم المساهمة والمشاركة في مراسيم التدرب أوفي دعوات 

يوم االثنين الموافق الثامن عشر من  قصىاالفتراضي على تقديم قرابين الفصح العبري في المسجد األ
تى السابعة مساء، حيث يتم جلب القرابين والكباش الشهر الجاري، من الساعة الثانية بعد الظهر وح

الهيكل المزعوم، ويقدمون شروحات ومراسيم افتراضية بذلك، وستقام هذه المراسيم في /وكهنة المعبد



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚËÖ]í{{éßéŞŠ×< <
<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö]ËÖ]í{{éßéŞŠ×< <

<<Ýç×{ÃÖ]æ<<í{Ê^ÏnÖ]æ<í{ée†{{j×Ö       

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission   

For   
Education, Culture & Science 

 

    174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
    PNCECS@Palnet.com: ، البريد االلكتروني 0902242فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

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

Web site :http://www.pncecs.org 
 

، فيما تم نشر فيديو قصير يدعو للمشاركة في هذه الفعالية، تتخلله مشاهد "بيت أورون"مستوطنة 
  .القرابين أو بناء الهيكل المزعوم حتى اآلنتمثيلية تتساءل عن أسباب عدم ذبح 

لنشطاء الهيكل المزعوم صورة فوتوغرافية معاَلجة، " فيس بوك"ذلك، نشرت صفحات في الـ إلى
  .ونجمة داوود العبرية" يسرائيلاإل"استُبدلت فيها قبة الصخرة الذهبية والهالل بقبة ملونة بألوان العلم 

قدسي، عبر مواقع التواصل االجتماعي، الفلسطينيين ممن يستطيع من جانبه، دعا الحراك الشبابي الم
المبارك، والرباط فيه للتصدي لعصابات المستوطنين  قصىاأل إلىالقدس بالتوجه  إلىالوصول 

  .وٕاحباط مخططاتهم الخبيثة المعلنة وغير المعلنة والتي تستهدف المسجد ورّواده المسلمين
" الهيكل"المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من دعوة منظمات  من جانبها، حذرت الهيئة اإلسالمية

  .، وتقديم قرابين عيد الفصح داخلهقصىاقتحاماٍت واسعة للمسجد األ إلىاليهودية المتطرفة، 
وتدنيس باحاته ومصلياته خطوة بغاية  قصىواعتبرت الهيئة هذه الدعوات العلنية القتحام المسجد األ

انتهاك حرمة األديان  إلىي، والفكر الصهيوني الداعي سرائيلف اإلالخطورة، تعكس مدى التطر 
  .واالعتداء على المقدسات ودور العبادة دون اكتراث لحرمة هذه األماكن الدينية المقدسة

ونددت الهيئة بهذه الدعوات المتطرفة لالقتحام واالحتفال، ناهيك عن تقديم دروس وشروحات تلمودية  
عن المسجد وأحقية اليهود فيه وحقهم التاريخي بإقامة الهيكل المزعوم على انقاضه، مؤكدًة على زيف 

ية التي تمارس بحق هذه الروايات، داعيًة للوقوف بالمرصاد لألساليب واالجراءات التهويدية اليوم
  .القدس ومقدساتها

  
  االحتالل يحاصر العيسوية وسط القدس

ي، اليوم االربعاء، حصارها العسكري سرائيلشددت قوات االحتالل اإل -وفا 2016-4-6القدس 
المفروض على بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وأخضعت سيارات ومركبات المواطنين وحافالت 

  .تفتيشات دقيقة وبطيئة واستفزازية وحررت مخالفات مالية لعدد من السائقين إلىالنقل العام 
شابًا، على األقل، أصيبوا برصاص معدني مغلف بالمطاط أطلقته قوات االحتالل، خالل  17وكان 

  .مواجهات عنيفة شهدتها البلدة أمس واستمرت حتى المساء قبل انسحابها منها
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اقات شديدة بسبب اطالق االحتالل لوابل من القنابل الصوتية كما أصيب عشرات المواطنين باختن
الحارقة والغازية السامة المسيلة للدموع، وبشكل عشوائي على منازل المواطنين وشواعر البلدة، دون 

  .أن يبلغ عن اعتقاالت
ونقل مراسلنا عن شهود عيان قولهم أن قوات االحتالل اقتحمت العيسوية عصر أمس من مدخلها 

بي والشمال الغربي، وانتشرت في أحيائها وشرعت على الفور بإطالق قنابل الغاز السام المسيل الغر 
للدموع والصوت واألعيرة المطاطية بكثافة نحو الشبان والسكان، كما اعتلى القناصة أسطح المنازل، 

  .من ليل أمس ورّد الشبان بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، واستمرت المواجهات حتى ساعة متأخرة
  

  قصىيجددون اقتحامهم لأل" غليك"المتطرف مستوطنون يتقدمهم 
من جديد مجموعات من المستوطنين " يهودا غليك"تقدم الحاخام المتطرف  - وفا 2016-4- 6القدس 

  .المبارك اليوم األربعاء، بحراسة معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة قصىالقتحام المسجد األ
، إن االقتحامات تتم من باب المغاربة، وبوتيرة أعلى من األيام السابقة، ويتعمد وقال مراسلنا

" الفصح العبري"، تمهيدا لعيد قصىالمستوطنون هذه األيام ارتداء زي ديني تلمودي في اقتحاماتهم لأل
  .منتصف الشهر الجاري

للعاملين من دائرة ، وسط انتشار واسع قصىونفذ المستوطنون جوالت مشبوهة واستفزازية في األ
  .األوقاف اإلسالمية، ومن المصلين، وطلبة حلقات العلم، ووسط هتافات التكبير االحتجاجية

، فيما قصىمكان األ" الهيكل المزعوم"تقديم شروحات أسطورية حول خرافة " غليك"وتولى المتطرف 
اء على البوابات واصلت قوات االحتالل تضييقها على المصلين، واحتجاز بطاقات الشبان والنس

  ".قصىاأل إلىالرئيسة خالل الدخول 
، من باب الملك فيصل، بينما كانا قصىالمسجد األ إلىوكان مستوطنان حاوال عصر أمس التسلل 

  .شرطة االحتالل إلىيرتديان زيا عربيا، واكتشف حراس المسجد أمرهما، وتم تسليمهما 
  

  مدعيان اإلسالم" قصىاأل"يهوديان يحاوالن دخول 
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المبارك  قصىالثالثاء، دخول المسجد األ أمس يومحاول يهوديان، عصر  - وفا 2016-4- 5القدس 
 .مدعيان اإلسالم للسماح لهما بالدخول بعد إغالق باب المغاربة

مدعية توقيفهما للتحقيق عقب اكتشاف أمرهما  واعترفت شرطة االحتالل بالحادثة في بيان لها،
  .ادعيا اإلسالم في محاولة للدخول للحرم القدسي الشريفوفحص بياناتهما ليتبين أنهما 

  
  ية للمعالم اإلسالمية والمسيحية بالقدسسرائيلاللجنة الرئاسية تستنكر إخفاء وزارة السياحة اإل

استنكرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، إخفاء  -وفا 2016- 4-5رام اهللا 
ية معالم إسالمية ومسيحية هامة من إصدارها األخير لنشرة إرشاد مرفقة يلسرائوزارة السياحة اإل

 .بخريطة خاصة بمدينة القدس، ومعدة خصيصًا للسياح األجانب

 57وتحمل الخارطة التي توزعها الوزارة، موقعًا إسالميًا واحدًا، وخمسة مواقع مسيحية فقط، من أصل 
إطالق تسميات عبرية على معظم المواقع واألحياء  إلىموقعًا تشير الخارطة إليها، باإلضافة 

  .الجغرافية العربية
كما استهجنت اللجنة تغيير أسماء األماكن األثرية في البلدة القديمة، والتي تخدم الرواية التاريخية 

بدًال من الحرم القدسي " جبل الهيكل"بدًال من حائط البراق، و" حائط المبكى"ية، كاستخدام سرائيلاإل
وفيتنبرغ، "كما استعاض عن كنيسة القيامة وأربعة مواقع أثرية مسيحية بأسماء مختلفة مثل . الشريف

وبيت إيلياهو، وبيت تساهل، وبيت دانون، وبيت حفرون، وبيت رعوت، وبيت غوري، وبيت حاباد، 
  .وغيرها

مسؤولياته تجاه حماية وطالبت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، المجتمع الدولي بالوقوف أمام 
طمس  إلىالتاريخ الفلسطيني المقترن بعقود زمنية طويلة، من تلك الممارسات الممنهجة التي تهدف 

  .الهوية العربية الفلسطينية ومقدساتها في مدينة القدس المحتلة
دولة االحتالل ماضية بمشروعها االستيطاني، وأنها بذلك تضرب كافة القرارات  إلىوأشارت 

 2012تفاقيات واألعراف الدولية بعرض الحائط، والتي كان آخرها اعتراف األمم المتحدة في عام واال
دولة في الجمعية  138، بتصويت من 1967بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 

رض بإجراءاتها االحتاللية المتغطرسة تجاه الحق الفلسطيني في األ إسرائيلالعامة، وهو ما يعني أن 
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عليها بمزيد من  لىاوالسيادة، تنسف مواقف هذه الدول التي صوتت وأيدت الحق الفلسطيني، وتتع
  .االستخفاف بالقانون الدولي والعصيان لمواثيقه األممية

العبرية، فإن معدي الخارطة بذلوا جهودًا كبيرة من " هآرتس"وبحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة 
في القدس من خالل تغيير أسماء بعض المناطق األثرية مثل مستوطنة أجل طمس المعالم العربية 

تشويه بعض األسماء العربية من خالل كتابتها  إلىبدًال من باب العامود، باإلضافة " معاليه هازيتيم"
وادي "وبدل وادي حلوة كتب " سيلين"باللغة اإلنجليزية، مثل حي سلوان، حيث كتب وكأنه يلفظ 

  ".حيلفا
ت الوزارة إزالة بعض المعالم المسيحية كاملة من خريطتها، مثل دير سانت آن أو دير كما تعمد

القديسة حنة، والدير الفرنسيسكاني القريبين من باب األسباط، في حين يعتبر هذان الديران من أهم 
  .جانب كنيسة القيامة إلىالمعالم المسيحية التي يأتي إليها السياح المسيحيون، 

  
  االحتالل هو الُمحّرض الرئيسي لهبة القدس: دلياني

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ديمتري دلياني، إن االحتالل  -وفا 2016-4-5القدس 
ي هو الُمحّرض الرئيسي لهبة القدس، وٕان االدعاءات بغير ذلك هي اسطوانة قديمة متكررة سرائيلاإل

 .يةسرائيلة اإلُتشكل عمادا من أعمدة العنصرية والسياسة الخارجي

االجنبي في مفوضية  عالمجاء ذلك خالل ندوة باللغة االنجليزية نظمتها بالقدس المحتلة دائرة اإل
  .وروبيةأوالثقافة لحركة فتح ليلة أمس، بحضور عدد من المتطوعين األجانب وممثلي كنائس  عالماإل

وعدد دلياني االنتهاكات القمعية االحتاللية التي تمارسها عن وعي كامل أذرع حكومة االحتالل من 
، خاصة 67ألف مواطن فلسطيني منذ عام   800 كثر منأعدامات ميدانية، واعتقاالت طالت إ

 فلسطيني في معتقالت االحتالل تحت هذا البند 600االعتقاالت اإلدارية، حيث يقبع اليوم حوالي 
جرامي، وهدم المنازل، ومصادرة األراضي، واالعتداءات على المقدسات وعلى رأسها الحرم القدسي اإل

الشريف، وفرض الضرائب والغرامات، والحرمان من بناء المنازل والمدارس والمستشفيات والمنشآت 
لحواجز التجارية والصناعية، والقيود على الحركة من خالل جدار الضم والتوسع االستيطاني وا

العسكرية في انحاء اراضي الدولة الفلسطينية، وطرد المقدسيين من خالل سحب الهويات، واغالق 
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مؤسسات المجتمع المدني، ومالحقة الصحفيين ونشطاء التواصل االجتماعي، وغيرها من الممارسات 
  .التي تمثل تحريضا ملموسا
و غيره هو عمل عنصري أنتنياهو  ي طرف فلسطيني بالتحريض من قبلأوأضاف دلياني أن اتهام 

بحت، ألن ما تم ذكره من ممارسات احتاللية ضد أبناء شعبنا ُتحرض اي انسان على مقاومة الظلم 
والسلب والقمع، واالدعاء بغير ذلك هو عمليا محاولة لتجريد فاضح لإلنسان الفلسطيني من انسانيته، 

  .رقية التي تتناسب مع عقلية االستعباداألمر الذي يعتبر قمة بالعنصرية واالستعالئية الع
  

  ية في القدس تستكمل بتزوير الخرائط السياحيةسرائيلسياسة التهويد اإل: لخارجيةا
ية توزع خريطة سرائيلعبرية بأن وزارة السياحة اإل إعالمأفادت وسائل  - وفا 2016-4-5رام اهللا 

موقعا سياحيا، ) 57(القدس، وأنه من أصل  إلىرسمية صادرة عنها على السياح األجانب القادمين 
 .مواقع دينية مسيحية وٕاسالمية فقط والغالبية عبارة عن مواقع وُكنس لليهود) 6(ُتظهر الخريطة 

المبارك  قصىكما تسمي الخريطة، حسب بيان صحفي لوزارة الخارجية، اليوم الثالثاء، المسجد األ
: غيير األسماء العربية للمواقع في البلدة القديمة مثل، وفي الترجمة لإلنجليزية تم ت)جبل الهيكل(
منازل تم  إلىبدل وادي حلوة وغيرهما، كما أشارت الخريطة ) وادي هلفا(بدل سلوان، و) سليان(

االستيالء عليها بقوة االحتالل داخل الحي اإلسالمي من قبل جمعيات يمينية متطرفة، رغم عدم وجود 
  .أي قيمة سياحية لها

ية وخريطتها االحتاللية، فإنها سرائيللوزارة، إنها إذ تدين بأشد العبارات موقف وزارة السياحة اإلوقالت ا
تعتبر تلك الخريطة امتدادا لمحاوالت حكومة نتنياهو طمس المعالم الدينية واألثرية الفلسطينية في 

ية إسرائيلاذيب القدس وتتجاهلها، في حين أنها تروج لمعالم اخترعت اختراعا ضمن ادعاءات وأك
رسمية غير موجودة في القدس، بهدف التضليل بأن القدس عبارة عن مكان توراتي خالص، كجزء ال 
يتجزأ من االستهداف االحتاللي للقدس، وفي محاولة أيضا لمنع المطالبات الفلسطينية بالقدس الشرقية 

  .المسيحي في المدينةعاصمة دولة فلسطين، وشطب الوجود التاريخي الديني العربي اإلسالمي 
طمس معالم القدس وتزوير  إلىي الذي يرمي سرائيللم ُنفاجأ من هذا اإلجراء اإل" وجاء في البيان،

 ".تاريخها، وخلق وقائع مفروضة فرضا بقوة االحتالل
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