نﺸرة موقﻊ

ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻘـﺪس
اﻷﺳﺒﻮﻋﯿـــــﺔ
9- 2نيسان 2021

أﺧبار

ﺟماﻋــات اﳌعبــد تحﺘفــﻞ
بﺘمﮑنﻬــا مــﻦ الﺼــﻼة
العﻠنيــة يف األقﺼــﯽ ﺧــﻼل
الفﺼــﺢ العبــري:

ﻻ يﺸاركﻬم ﻓيﻪ مﻦ أﺣد:

احتفلت جماعات املعبد ﯽﻠﻋ

دان وزير األوقاف األردني الدكتور

صفحاتها ﯽﻠﻋ موقع التواصل
االجتماعي باالختراق الكبير الذي
حققته بأداء الصلوات التوراتية
عدد من
يف األقصى ،ونشر
ٌ
صفحات

جماعات

ومنﻈمات

املعبد عبر حساباتها يف مواقع
منشورات
التواصل االجتماعي
ٍ
فيديوهات ل(حاخامات)
تتضمن
ٍ

جماعات املعبد ،وهم يقودون
صلوات جماعية ألتباعهم يف
ٍ
محيﻂ املسجد األقصى املبارك.

وزير األوقاف األردنﻲ :اﳌسجد
األقﺼﯽ ٌ
ﺣﻖ ﺧالﺺ لﻠمسﻠميﻦ

محمد الخاليلة ،االقتحامات التي
نفذتهامجموعاتمناملستوطنين

واملتطرفين

اليهود

للمسجد

األقصى املبارك ،ﯽﻠﻋ مدار أربعة

أيام متوالية ،وبأعداد كبيرة تخللها
أداء الطقوس التلمودية والتجول

يف باحات املسجد األقصى

املبارك بذريعة األعياد اليهودية،

صحفي
بيان
وحذر الخاليلة يف
ٍ
ٍ
من استمرار مثل هذﻩ االستفزازات
ملشاعر املاليين من املسلمين،
ورعاية من قوات
بحماية
والتي تتم
ٍ
ٍ

االحتالل اإلسرائيلي ،ضاربة بعرض
الحائﻂ مشاعر املسلمين يف كافة

أنحاء األرض.
alquds-city.com

أكﺜـر مﻦ  ٣٥٠٠٠ﻓﻠسـطينﻲ
يـؤدون ﺻـﻼة الجمعـة يف
رﺣـاب اﳌسـجد األقﺼﯽ:
أفاد مسؤول العالقات العامة
واالعالم يف دائرة األوقاف
االسالمية يف القدس فراس
الدبسّ ،
أن أكثر من  35000ألف
صل قد أدوا صالة الجمعة،
ُم ٍ
بتاريخ  2نيسان  ،2021يف
األقصى
املسجد
رحاب
املبارك ،رﻏم اجراءات االحتالل
املدينة
يف
املشددة
املقدسة لعرقلة حركة
املصلين ،وقال مراسلنا ّ
أن
املصلين من القدس والداخل
الفلسطيني ،بدأوا منذ ساعات
الصباح األولى بالتدفق ﯽﻠﻋ
املسجد املبارك ،وانتشروا
يف ُمصلياته ومرافقه وباحاته
وأدوا صالة الجمعة يف أجواء
إيمانية.
منســﻖ ﺣﮑومــة اﻻﺣﺘــﻼل
اﻹســراﺋيﻠﻲ يوﺻــﻲ بمنــﻊ
إﺟــراء اﻻنﺘﺨابــات يف
القــدس:
قال منسق عمليات حكومة
االحتالل يف مناطق السلطة
الفلسطينية (كميل أبو ركن)،
إ ّنه سيوصي بعدم السماح
بﺈجراء انتخابات فلسطينية
يف القدس ،وحذر (أبو ركن)
تصريحات نقلتها قناة
يف
ٍ
(كان) اإلسرائيلية الرسمية،
من أ ّنه إذا فازت حماس يف
ّ
فﺈن سلطات
االنتخابات،
االحتالل اإلسرائيلية ستقطع
السلطة
مع
العالقات
وتوقف
الفلسطينية،
التنسيق األمني ،ويف ذات
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السياق ،قالت صحيفة معاريف
العبريةّ ،
إن سلطات االحتالل
قد أبلﻐت االتحاد األوروبي
عدم موافقتها ﯽﻠﻋ دخول
مراقبين فلسطينيين إلى
ً
متذرعة باإلجراءات
القدس،
فايروس
من
االحترازية
(كورونا).
أوتﺸـــــا :اﻻﺣﺘــﻼل هــدم
 ٢٦منﺸـــــﺄ ًة واﻋﺘقــــــﻞ
 ١٢٨ﻓﻠســطينيﴼ ﺧﻠـــــــال
أســبوﻋيﻦ:
قال مكتب األمم املتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية
يف األرض الفلسطينية
املحتلة (أوتشا) ّ
إن سلطات
االحتالل اإلسرائيلي قد هدمت
وصادرت  26مب ًنى يف الضفة
الﻐربية املحتلة ،والقدس
املحتلة ،خالل األسبوعين
املاضيين ،بدعوى افتقارها
إلى رخﺺ البناء.

الحمﻠــة العاﳌيــة لﻠعــودة
إلــﯽ ﻓﻠســطيﻦ تــﺰرع ١٠٠٠
ﺷــجرة يف القــدس:
ضمن فعاليات إحياء يوم
األرض ،وبدعم ومشاركة
الحملة العاملية للعودة إلى
فلسطين وأعضائها يف
العالم ،زرعت الجمعية العربية
لحماية الطبيعة  1000شجرة
زيتون ﯽﻠﻋ مساحة  40دونما
من أراضي بلدة بيت سوريك
املعزولة بالجدار ،شمال ﻏرب
القدس ،بالتعاون مع جمعية
النهضة الريفية وبلدية بيت
سوريك ،وتحت شعار (كل
األرض فلسطين) ووسﻂ
حضور إعالمي ،شارك عدد من
املتطوعين من أهالي بيت
سوريك يف زراعة الزيتون
يف أرض املزارع الفلسطيني
أبو صالح التي تطل ﯽﻠﻋ
قريتي القسطل ودير ياسين
املحتلتين منذ عام .1948

مﺼــادر أردنيــة :القبــﺾ
ﯽﻠﻋ باســم ﻋــوض اﷲ
ﺟــاء ﯽﻠﻋ ﺧﻠفيــة تســريﺐ
ﻋقــارات يف القــدس ﻋبــر
"مجﻠــﺲ القــدس لﻠﺘطويــر
والﺘنميــة " الــﺬي يرأســﻪ
ســري نســيبة:
ذكرت وسائل إعالم أردنية،
أمس السبت ،من بينها موقع
(عمون) اإلخباري املقرب من
الجهات الرسمية األردنية،
ّ
أن اعتقال باسم عوض اﷲ،
تحديدﴽ ،قد جاء ﯽﻠﻋ خلفية
شبهات أمنية من بينها
مشبوهة واستﻐالل
عالقات
ٍ
ٍ
(مجلس القدس للتطوير
والتنمية) لشراء أراض لصالﺢ
اإلسرائيليين
املستوطنين
يف مدينة القدس ،ويذكر
ّ
بأن مجلس القدس للتطوير
والتنمية مؤسسة تعمل يف
القدس ،وهي مقربة من
اإلمارات وتتلقى دعما منها،
وقد وثقت شبكة القسطل
اإلخبارية منشورات ﯽﻠﻋ
صفحتها الرسمية تشير إلى
ذلك ،كما تحدثت العديد من
املصادر عن عالقة املدعو
محمد دحالن بأنشطة مجلس
القدس.
أهالــﻲ بﺘيــر يواﺻﻠــون
تﺼديﻬــم لﻠمســﺘوﻃنيﻦ
الســاﻋيﻦ ﻹقامــة بــؤرة
اســﺘيطانيةﯽﻠﻋأراﺿيﻬــا:
يواصل أهالي بلدة بتير ﻏرب
بيت لحم ،صمودهم يف وجه
مخططات االحتالل اإلسرائيلي،
فجر األحد 4 ،نيسان 2021
ملجموعة
تصدى أهالي البلدة
ٍ
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من املستوطنين اقتحموا
محيﻂ البلدة تحت حماية
قوات االحتالل اإلسرائيلي،
ومنعوهم من تجريف أراض
يف البلدة ،وأفاد املواطن عمر
القيسي ،أحد أصحاب األراضي
املستهدفةّ ،
أن مجموعة من
املستوطنين وتحت حراسة
جنود االحتالل ترافقهم
جرافة ،تسللوا عند الساعة
الواحدة فجرﴽ إلى منطقتي
الخمار والقصير ،شمال شرق
البلدة ،بهدف مواصلة أعمال
تجريف كانوا شرعوا بها قبل 3
أيام يف املنطقة.
ﺷـــباب مﺨيـــم ﺷـــعفاط
يحرقـــون بـــرج مراقبـــة
لجيـــﺶ اﻻﺣﺘـــﻼل ﻓــــﻲ
محيـــﻂ اﳌﺨيـــم:
أحرق شبان فلسطينيون
مساء يوم األحد 4 ،نيسان /
إبريل  2021البرج العسكري
التابع لسلطات االحتالل ﯽﻠﻋ
حاجز مخيم شعفاط شمال
مدينة القدس املحتلة ،بعد
استهدافه بالزجاجات الحارقة،
ّ
بأن
وأفادت شهود عيان

مواجهات عنيفة قد اندلعت
بين الشبان الفلسطينيين
وقوات االحتالل ،جراء اعتداءات
األخيرة ﯽﻠﻋ املواطنين يف
محيﻂ املخيم ،وهاجمت
الشبان
االحتالل
قوات
بالرصاص املعدني املﻐلف
باملطاط ،وقنابل الﻐاز السام،
ورد الشبان بﺈلقاء الحجارة
والزجاجات الحارقة ،ما أدى
إلحراق البرج العسكري.

بعد  ٣٥ﻋامﴼ مﻦ األسر لدى
اﻻﺣﺘﻼل  -األسير رﺷدي أبو
مﺦ يعانﻖ الحرية:
أفرجــت ســلطات االحتــالل
اإلســرائيلي اليــوم االثنيــن،
 5نيســان /إبريــل  2021عــن
األســير رشــدي أبــو مــخ ،البالﻎ
مــن  58عامــا ،مــن قريــة
باقــة الﻐربيــة يف األراضــي
املحتلــة
الفلســطينية
عــام  ،1948واعتقلــت قــوات
االحتــالل رشــدي أبــو مــخ
وإبراهيــم أبــو مــخ ،وهــم
أبنــاء عمومــة يف تاريــخ 24
آذار/مــارس  ،1986وبعدهــا
بيــوم اعتقلــت األســير وليــد،
ومــن ثــم تــم اعتقــال األســير
إبراهيــم بيادســة يف  28مــن
ذات الشــهر ،وتــم توجيــه
تهمــة تشــكيل خليــة
فدائيــة ،وقتــل الجنــدي
اإلســرائيلي موشــيه تمــام
يف العــام  ،1985لجميــع مــن
تــم اعتقالهــم مــع رشــدي.
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ﺷـﻬيد برﺻـاص اﻻﺣﺘـﻼل
ٌ
اﻹسـراﺋيﻠﻲ يف بيـر نبـاﻻ:
مقدســي جديــد
شــهيد
ٌ
ٌ
ارتقــى برصــاص االحتــالل
يف بلــدة بيــر نبــاال شــمال
ﻏــرب القــدس املحتلــة،
فجــر يــوم 6 ،نيســان2021،
هــو الشــاب أســامة منصــور
مــن بلــدة بــدو ،املعزولــة
بالجــدار ،شــمال ﻏــرب القدس
املحتلــة ،وارتقــى منصــور
متأثــرﴽ بﺈصابتــه بالرصــاص
الحــي برأســه ،عقــب إطــالق
قــوات االحتــالل النــار عليــه،
خــالل قيادتــه ملركبتــه
يف بلــدة بيــر نبــاال ،شــمال
ﻏــرب القــدس ،كمــا أصيبــت
زوجتــه بالرصــاص الحــي يف
ﻇهرهــا ،وحالتهــا الصحيــة
مســتقرة حاليــا.

أﻏســطس  ،2017مــن منطقــة
بــاب العامــود ،وســﻂ القدس
املحتلــة ،وتــم الحكــم عليها
بالســجن ملــدة  10ســنوات،
بزعــم محاولتهــا تنفيــذ
عمليــة طعــن فدائيــة.

الطفﻠة مريم الربايعة تﻠﺘقﻲ
بﺄمﻬا األسيرة ﻓدوى ﺣمادة:
ألول مــرة منــذ  6أشــهر،
التقــت الطفلــة مريــم
الربايعــة بوالدتهــا األسيـــــرة
املقدســية فــدوى حمــادة
بعــد عــزل االحتــالل لهــا
وحرمانهــا مــن الزيــارة،
مريــم التــي كانــت طفلــة
عمرهــا أيــام حيــن اعتقــال
والدتهــا عــام  ،2017كبــرت
اليــوم ووقفــت ﯽﻠﻋ رجليهــا
لتذهــب إلــى زيــارة أمهــا
خلــف القضبــان ،تشــد مــن
عزمهــا وتص ﱠبرهــا وتطفــﺊ
ً
بعضــا مــن نــارِ شــوقها،
وكانــت قــوات االحتــالل
اإلســرائيلي قــد اعتقلــت
فــدوى حمادة بتاريــخ  12آب /

تســريﺐ  ٣ﻋقارات مقدســية
لﻼﺣﺘــــﻼل يف ســــــﻠوان
وﻋاﺋــﻼت اﳌســربيﻦ تﺘبــرأ
منﻬــم:
ُكشــف النقــاب صبــاح
الخميــس 8 ،نيســان  /إبريــل
 ،2021عــن عمليــة تســريب
 3بنايــات ســكنية وقطعــة
أرض يف منطقــة الحــارة
وســﻂ بلــدة ســلوان لصالــﺢ
جمعيــة (عطيــرات كوهنيــم)
االســتيطانية ،واقتحــم أكثــر
مــن  100مســتوطن إســرائيلي
الحــارة الوســطى يف ســلوان
تحــت حراســة شــرطة
ومخابــرات االحتــالل ،وفــق ما

أفــاد مركــز معلومــات عيــن
الحلــوة ،وقامــوا باالســتيالء
ﯽﻠﻋ ثــالث بنايــات وقطعــة
أولــي
شــعبي
رد
أرض ،ويف ٍ
ٍ
ٍ
أصــدرت عائــالت املســربين
بيانــات تبــرأت فيــه
ال 4
ٍ
منهــم ،ودعــت ملقاطعتهــم
وعــدم التعامــل معــه.
ﺟمعيـــة الﻬـــﻼل األﺣمـــر
الفﻠســـطينﻲ يف القـــدس
تســـﺘﮑمﻞ اســـﺘعداداتﻬا
لرمﻀـــان:
أنهت دائرة االسعاف والطوارئ،
ودائرة املتطوعين ،التابعتين
األحمر
الهالل
لجمعية
الفلسطيني يف القدس
استعداداتهما إلنشاء العيادات
املسجد
يف
امليدانية
االقصى املبارك ،واستقبال
شهر رمضان الفضيل بتجهيز
العديد من املعدات واألجهزة
الطبية املساعدة للطواقم
الطبية ،وعدد أفرادها املكون
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من  100عنصر ،من املسعفين
وجهزت
واملتطوعين،
الجمعية  14سيارة إسعاف،
وسيارة إسعاف عناية مكثفة
واحدة ،باإلضافة إلى عربة
صﻐيرة مخصصة لالستخدام
يف داخل أزقة البلدة القديمة.
ســـﻠطات اﻻﺣﺘـــﻼل تمنـــﻊ
أهالـــﻲ الﻀفـــة الﻐربيـــة
مـــﻦ الدﺧـــول إلـــﯽ البﻠـــدة
القديمـــة واألقﺼـــﯽ:
صبــاح الجمعــة  9نيســان /
إبريــل  ،2021واصــل جنــود
االحتــالل فــرض إجــراءات
وقيــود مشــددة ﯽﻠﻋ دخــول
املواطنيــن الفلســطينيين
القادميــن مــن محافﻈــات
الضفــة الﻐربيــة إلــى
البلــدة القديمــة يف القــدس
املحتلــة ،والتوجــه إلــى
املســجد األقصــى املبــارك
للصــالة فيــه والتعبــد يف
رحابــه الطاهــرة ،وبحســب
ّ
فــﺈن
مصــادرٍ مقدســية
قــوات االحتــالل قــد نصبــت
متاريــس حديديــة ﯽﻠﻋ
أبــواب البلــدة القديمــة،
وتحديــدﴽ :بــاب العامــود،
وبــاب الســاهرة ،وبــاب
األســباط ،للتدقيــق ببطاقــات
املواطنيــن الوافديــن مــن
الضفــة الﻐربيــة ومنعهــم
مــن دخــول القــدس القديمة،
والطلــب منهــم العــودة الــى
أماكــن ســكنهم تحــت طائلة
التهديــد باالعتقــال.

أﺧبار مؤسسة
القدس الدولية
مؤسسة القدس الدوليــة:
نحﺬر مﻦ اسﺘمرار اﳌحاولــة
اﻹماراتيــــة ﻻسﺘﻐـــــﻼل
اﻻنﺘﺨابــات الﺘﺸريعيــــة
مدﺧ ً
ﻼ لﻠعﺐ دور الوكيــــﻞ
اﻻسﺘعماري يف القدس:
جاء يف بيان مؤسسة
القدس الدولية الصادر بتاريخ
 6نيسان  :2021اليوم ومع
اكتمال القوائم املقدمة
النتخابات املجلس التشريعي
الفلسطيني ،وبعد فشل
محاولته تشكيل قائمة تحت
اسم "القدس أوالً" بعد تحذير
مؤسسة القدس الدولية
منها يف  ،2021-2-18اضطر
األكاديمي الفلسطيني سري
نسيبة للكشف عن انحيازﻩ
الصريﺢ فكان املرشﺢ الثاني
ﯽﻠﻋ قائمة األمل واملستقبل
التابعة ملحمد دحالن ،وهو
ما يعني أنه يف حال جرت
االنتخابات ربما يكون مضمون
النجاح ،وسيواصل دورﻩ يف
القدس مسنودﴽ بالتمويل
اإلماراتي واملوقع الرسمي
ليقيم فيها "سلطة وكالة" يف
سياق "اتفاق أبراهام" لضرب
نبضها الشعبي وإخضاعه.

مؤسسـة القـدس الدوليـة
(سـورية) تنظـم نـدو ًة يف
ذكـرى يـوم األرض:
تزامنــا مــع الذكــرى الخامســة
واألربعيــن ليــوم األرض
الخالــد ،أحيــت مؤسســة
القــدس الدوليــة (ســورية)
يومهــا الثقــايف يف األربعاء
األخيــر مــن شــهر آذار،
بمحاضــرة حضرهــا الســيد
خالــد عبــد املجيــد؛ األميــن
العــام لجبهــة النضـــــال
الشــعبي الفلســــــطيني،
حملــت عنــوان( :مســتجدات
القضيــة الفلسطينيـــــــة
وارتباطهـــــا بتطــــــورات
املنطقــة) ،وذلــك صبــاح
اليــوم األربعــاء ،2021/3/31
يف املركــز الثقــايف العربي
يف منطقــة أبــو رمانــة ،يف
العاصمــة الســورية دمشــق،
بحضــور الدكتــور خلــف
املفتــاح ،املديــر العــام
للمؤسســة ،و الدكتــور صابــر
فلحــوط ،رئيــس اللجنــة
الشــعبية العربيــة الســورية
لدعم الشــعب الفلســطيني،
وممثلــي ســفارتي إيــران
وفنزويــا يف دمشــق ،واألب
أنطونيــوس حنانيــا ،مــن
مدينــة عــكا يف فلســطين
املحتلــة ،والــذي شــارك يف
النــدوة افتراضيــا ،وممثلــي
جيــش التحريــر الفلســطيني
والفصائــل الفلســطينية،
والســيدة ربــاب األحمــد؛
مديــرة املركــز الثقــايف،
وثلــة مــن الباحثيــن والكتاب
واإلعالمييــن.
جمع وإعداد:
كمال الجعبري

alquds-city.com

تقارير
وتحقيقات
كم يبعد املخيم عن القدس  -فعالية من مخيم البقعة يف ذكرى
يوم األرض:
https://alquds-city.com/index.php?s=news&cat=18&id=36525 .
تطو رمز ّية املكان:
مقام النبي موسى ..عقود لم ِ
https://alquds-city.com/index.php?s=news&cat=18&id=36535 .
ويكابدون وطأة سياساته:
https://alquds-city.com/index.php?s=news&cat=18&id=36536 .
ثورة النبي موسى  -وال تزال القدس بوصلة الصراع:
https://alquds-city.com/index.php?s=news&cat=18&id=36542 .
حصاد نقاط املواجهة األسبوعي يف األرض املحتلة– 3/27 :
:2021/4/2
https://alquds-city.com/index.php?s=news&cat=18&id=36556 .

إنفوغراف
وبطاقات
مذبحة دير ياسين ..تاريخ دموي يشهد!
https://alquds-city.com/items/1480 .
األطفال املقدسيون ..حقوق يف قبضة
االحتالل
https://alquds-city.com/items/1474 .
شهيد القدس وبطل معركتها – عبد القادر
الحسيني
https://alquds-city.com/index.
php?s=16&cat=3&id=1452 .

تدوينات
القدس
ٌ
شوق وتوق:
للقدس
https://alquds-city.com/articles/934 .

