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إسرائيل تبدأ مشروعاً لتغيير م�مح مدينة القدس
   : رام هللا ـ من خالد ا�صمعي ـ القدس المحتلة ـ وكا�ت ا�نباء

 

بدأت سلطات ا�حت�ل تنفيذ مشروع لتغيير م�مح أحياء مدينة القدس 
حيث قام   ، بما فى ذلك إط�ق أسماء عبرية على شوارعھا وأحيائھا

موظفو البلدية ا\سرائيلية بإجراء جولة فى حى وادى حلوة فى القدس 
.أمس

 

  

ووزعوا منشورات وبيانات تشير إلي قرارات بتغيير بعض أسماء الشوارع  

وإلصاق المنشورات علي المحال التجارية مع اإلعالن عن النية بالشروع 

وبين منشور بلدية القدس أن العمل في   , بعمليات حفر وبناء في شوارع الحي

  . من الشهر الحالي  25 الحي سيبدأ في الــ

و كشف الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عن أن 

قوات االحتالل اإلسرائيلي بدأت في تطبيق قرار التهجير ـ الذي تم الكشف 

فلسطيني من الضفة الغربية إلي قطاع   2000 عنه األسبوع الماضي ـ بإبعاد

  . غزة علي مدي األسبوع الماضي

اإلبعاد بأنه جريمة نكراء ونكبة   - ووصف الدويك في تصريحات له أمس

معتبرا أن إسرائيل بقرارها تضرب كل   , جديدة تعصف بالشعب الفلسطيني

وترسل رسالة إلي العالم بأنها   , المواثيق واالتفاقيات الدولية عرض الحائط

  . دولة استيطانية ال تفهم أي قانون وال تحترم أي معاهدة

وأدان ريتشارد فولك المقرر الخاص لالمم المتحدة الوضاع حقوق االنسان في 

االراضي الفلسطينية قرار اسرائيل طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية و ال 

مؤكدا ان هذا القرار ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة والعهد   , يملكون أوراقا رسمية

  . الدولي للحقوق المدنية والسياسية

قالت هيالري كلينتون   , إلنشاء دولة إسرائيل  62 وعشية االحتفال بالذكري الـ

وزيرة الخارجية االمريكية إن دعم الواليات المتحدة إلسرائيل وحمايتها لن 

  الموضوعات ا�كثر قراءة

 موضوعات من نفس الباب
 
اعتقال مئات من السنة في سجن   1

 سري تابع للمالكي
تنسيق مصري ـ يمني   : القربي  2

 للحفاظ علي أمن البحر ا%حمر
إع�ن نتائج ا�نتخابات السودانية   3

 بعد غد
المغرب تستنكر تصريحات مسئول   4

مصري حول نقل ملف القدس 
 لتركيا

ا%ولوية لتطوير   : مصادر لبنانية  5
 الع�قات مع سوريا وتركيا

      

مصر ثالث أغني دولة عربية بعد 1
السعودية وا\مارات

بدر يفاجئ مدرسة الخلفاء 2
الراشدين للمرة الثانية

يخلصك من الكرش" البروبيوتك"3
الزمالك يترقب قرارات اتحاد 4

الكرة
ذئاب بشرية بكفر الشيخ   55

اختطفوا فتاة واغتصبوھا
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مؤكدا إن بالدها ستواصل وقوفها بجانب إسرائيل   ,, يضعف أو يتذبذب

  . ومشاركتها األخطار التي تواجهها ودعمها

إن لديها التزاما شخصيا عميقا تجاه إسرائيل   - في بيان  - وأضافت كلينتون

  . وكذلك الرئيس باراك أوباما

  - في افتتاح الجلسة األسبوعية لحكومته  - وعقب أقوال كلينتون أعلن نيتانياهو

في اشارة الي االدارة االمريكية حسب الصحافة   , ال تثقوا بالغرباء واألسخياء

ويعد تصريح نيتانياهو هذا تعبيرا عن تمسكه برفض االستجابة   , االسرائيلية

لمطالب الرئيس األمريكي باراك أوباما حيال االستيطان والتفاوض مع 

  . الفلسطينيين

وأبدي ايهود باراك وزير الدفاع االسرائيلي قلقه أمس من الخالف مع الواليات 

وقال إن اسرائيل البد أن تبذل   , المتحدة بسبب السياسة االستيطانية االسرائيلية

  . المزيد من الجهود لمحاولة تحقيق السالم مع الفلسطينيين

وقال باراك ـ رئيس حزب العمل المنتمي إلي يسار الوسط في الحكومة 

االئتالفية التي يقودها رئيس الوزراء اليميني بنيامين نيتانياهو ـ خالل مقابلة 

مع راديو إسرائيل الجفاء الناشيء مع الواليات المتحدة ليس في صالح 

  . اسرائيل

في المقابلة التي أجريت يوم االحتفال السنوي بذكري الجنود   - ودعا باراك

إلي مبادرة دبلوماسية اسرائيلية واسعة للسالم بما في ذلك محادثات مع   - القتلي

  . الفلسطينيين حول قضايا حيوية

  
 إضافة تعليق  

 البيانات مطلوبة  
      

     اسمك 

     بريد ا�لكترونى

     عنوان التعليق 

تعليق 

 

  

  

  
إرسل 

 

 

 03:11   20/04/2010: تاريخ  مجاھدة :تعليق - 1  
  

 ..............اما فعل واما
مجمل ماقيل � شك وانه احاط جوانب عدة فى الموضوع لكن �حظوا ماھذا ا� ك�م 

 01:54   20/04/2010: تاريخ  سمير فخرى حسن حسنين الھوارى :تعليق - 2  
  

 :ن عدتم عدنا
ان الفكر ....... ايھا السادة العرب ان اسرائيل � تضع لكم اى حساب فى افعالھا ........ 

اليھودى ھو الذى أقام ا�مم المتحدة و فى اكبر دولة فى العالم لتتحكم فى كل العالم طبقا 
ان اسرائيل تتحكم فى ھذه القوة العم�قة باموال اليھود و .......لبروتوكو�ت حكماء صھيون 

سنة  3500ان اليھود نتيجة لتاريخھم الطويل اكثر من .......... نفوذھم على المجتمع ا�مريكى 
و نتيجة لمعرفتھم لخصائص كل الشعوب التى تعاملوا معھا خ�ل ھذه الحقبة الطويلة توصلوا 

1:...........انھم لن يستطيعوا التحكم فى ھذا العالم ا� من خ�ل ا�تى ..........الى حقيقة واحدة 
تدمير اخ�ق العالم و جعله يلھث وراء الشھوات كحب الدنيا و حب المال و حب السيطرة و  -

حب الجنس و خاصة الجنس الذى يشجعونه بجميع صورة و الوانه �نھم يعلمون ان هللا � يقبل 
الحصول  -2............و نسوا ان هللا ھو خير الماكرين.. ذلك و ان هللا سيدمر من يفعل ذلك 

.. الربا ( على اموال العالم و علموا انه � مجال لذلك ا� بالتحايل %خذ اموال الناس بالباطل 
تزوير العم�ت للحصول على العم�ت الحقيقية بالعم�ت المزورة و ھذا .... تجارة المخدرات

التجارة فى الجنس و تلميعه و تسھيله لجعله متاحا ......العاب القمار ...... السلوك يشبه السرقة 
بحجة حقوق ) صنيعتھم ( و قد استطاعوا فرضه كشريعة من شرائع ا�مم المتحدة ... و سھ� 
" و غيرھا من الوسائل ا�خرى للحصول على اموال الناس بالباطل و من مبدأ ..... ا�نسان

وا�ميين ھنا بمعنى ا�مم اى ...... كما قال هللا سبحانه و تعالى" ليس علينا فى ا�ميين سبيل 
ا�رتماء فى حضن اقوى  -3........ انھم استباحوا اموال جميع ا�مم او كل ما ھو غير يھودى

�نھم يعلمون انه �سلطان لھم ا� بحبل من هللا و حبل من الناس و انھم يعلمون ......... الدول 
ان حبل هللا بينھم قد انقطع منذ مي�د و بعثة السيد المسيح و لم يبقى لھم ا� حبل الناس فتشبسوا 

كانوا تحت حماية ا�نجليز عندما كانت انجلترا ھى سيدة العالم و اليوم مع الو�يات ..... به 
المتحدة ا�مريكية �نھا ا�قوى اليوم و ھم قد تركوا لھم اذيال فى معظم الدول وخاصة العظمى 
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حتى اذا ما صعدت دولة منھم على حساب اخرى انحازوا الى ا�خرى بكل ما يملكون من 
تقوية ا�ع�م و الصحافة و السنيما �ن ذلك يجعلھم يسيطرون  -4...... اموال و سلطة و اع�م

على عقول العالم كله فيذيع ما يريدون و يضخمونه و يقلل من شأن ا�ع�م الذى � 
ايھا ......... انھم يتعاملون مع كل شىء بعقل و بحساب المكسب و الخسارة .......يريدونه 

السادة اننا لن نقوى عليھم ا� بإعادة حبل هللا المتين الينا و بالتعقل مثلھم و باستيراد اسباب 
حتى يعملوا لنا الف ...... القوى التى يؤمنون ھم بھا ماعدا مايغضب هللا سبحانه و تعالى 

قد � .... و لنبدأ فى تقوية انفسنا بأنفسنا او بإستيراد اسباب القوى من ا�خرين .... حساب
يحدث ذلك فى جيلنا كما قال اسحاق رابين و لكن لنبدأ كى يحدث ذلك فى ا�جيال القادمة كما 

" و \ن عدتم عدنا" وعدنا هللا و وعدھم 

 

 11:28   20/04/2010: تاريخ  محمود موافي :تعليق - 3  
  

 الزحف البشري
اليھود ينفذوا مخطط ويعملوا به ونحن العرب والمسلمين ندد ونذھب الى امريكا واوروبا نريد 

الحل الوحيد ھو .كيف نطلب الحل من دول تنفق الم�يين �قامه دوله اسرائيل المزعومه. حل
ان يقوم م�يين من شباب المسلمين والعرب بالزحف سلميا وبدون س�ح تجاه المسجد ا�قصى 

وا�قامه به ولن يقدر الصھيون بفعل شئ امام ھذا الكم الھائل امامه وامام العالم 

 

 10:56   20/04/2010: تاريخ  عائشه :تعليق - 4  
  

 أفيقوا ياعرب
أن أمريكا ھي بؤرة أ%كاذيب من . وياشعب فلسطين ألفاشل في توحيد صفوفه, أفيقوا ياعرب 

اذا أرادوا دولة للفلسطينيين %عترفوا بھا خ�ل يوم ولتبعتھم دول أوروبا ألتابعة . رئيس �خر
يجب أن يبدأ ألكفاح ألمسّلح بفدائيوا فلسطين مھما كانت عواقبه فان قتل ألقليل من . لھم

. ساعدوا فدائيوا فلسطين ياعرب ويامسلموا ألعالم. أ%سرائليين سيجعلھم يسجدون طلبا للس�م

 

 10:20   20/04/2010: تاريخ   islam:تعليق - 5  
  

?? 
واحنا قاعديين 

 

 09:51   20/04/2010: تاريخ  مريم :تعليق - 6  
  

وهللا أكبر " أحفاد المواطنين اليھود سيدفعون الثمن بسبب القيادة العسكرية الخاطئة 
." 

إن القيادة العسكرية تقوم بأعمال خاطئة نتيجة إحساسھا بالقوة من ناحية وعدم إخ�ص 
ولكن إلى كل مواطن . المواطنين المسيحيين والمسلمين فى أن تكون لھم كلمة رجل واحد

إسرائيلى بمن فيھم القيادات العسكرية أحذركم من أن أحفادكم سيدفعون الثمن أغلى مما 
تستطيعون التقدير والسبب ھو أنكم � تستطيعون محاربة الخالق الواحد خالق ا\نسان الذى 

وجد أباه � يعرف خالقه فلم يعلم � باليھودية و� بالمسيحية و� با\س�م خالق ا\نسان الذى 
وجد أباه يھوديا فلم يعلم � بالمسيحية و� با\س�م خالق ا\نسان المسيحى الذى وجد أباه 

مسيحيا فلم يعلم با\س�م خالق ا\نسان المسلم الذى عمل بنظام ا\س�م فھزمكم خالق ا\نسان 
والخالق يمھل و� يھمل وكما بعث . المسلم الذى انشغل بمتاع الدنيا الزائل فخضع لكم

" هللا أكبر " الرسا�ت اليھودية والمسيحية وخاتمتھا ا\س�م فسيرشد المسلمين ليتذكروا كلمة 
اكتبوھا فى سج�تكم لتكون شاھدا عليكم أمام أحفادكم أنكم ..ف� يجد أحفادكم مفرا وھم ھالكون

تركتم لھم تركة الھ�ك دون ذنب منھم فھم حتى ا�ن خلقتھم فى علم الخالق وليست فى علمكم 
. �تموتوا إن كنتم تستطيعون محاربة الخالق..أم تنكرون أنه خلقكم ويميتكم ثم يحيى الجميع

 

 08:50   20/04/2010: تاريخ  مجدي الخولي :تعليق - 7  
  

 حتى لوھدمت القدس
وترسل رسالة إلي   , إسرائيل بقرارھا تضرب كل المواثيق وا�تفاقيات الدولية عرض الحائط

.. كل ده مفھوم طب وبعدين   العالم بأنھا دولة استيطانية � تفھم أي قانون و� تحترم أي معاھدة
لو العرب مش اد المسئولية .. حتى لو ھدمت القدس )متفرج ( ك�م بس ×خلي العرب ك�م 

والدور علينا .. يستاھلو اكتر من كدة

 

 08:46   20/04/2010: تاريخ  فتحي إمام : تعليق - 8  
  

 )سينقلب السحر علي السحرة ( بمشيئه هللا 
سينقلب السحر علي السحرة ( بمشيئه هللا . إسرائيل تبدأ مشروعاً لتغيير م�مح مدينة القدس 

. عاج� أو أج� ) اليھود 

 

 07:29   20/04/2010: تاريخ   MOHAMMED:تعليق - 9  
  

 وقدساه
ل�سف اليھود استقروا واستوطنوا القدس واخرجوا اھله منه ورأساء العرب يبحثون عملية 

عام ان تقول لھم  62وينتظروا من اسرائيل منذ  1948الس�م مع اسرائيل وامريكا من سنة 
لن ترضى عنك اليھود و� النصاري " وعليكم الس�م ولكن ھذا لن يحدث وحلم بعيد المنال 

لن ترحل اسرائيل ا� كما دخلت الضفه الغربيه بنفس ا�سلوب واعرف ان " حتى تتبع ملتھم 
الك�م كثير �يثمن و� يغنى من جوع رجال قتلوا واطفال ذبحوا ونساء استحيوھم اليھود 

. والمسلمون فى غفله 

 

 06:35   20/04/2010: تاريخ   aa:تعليق - 10  
  

 الظلم له نھايه
نھايه اليھود والغرب المتطرف قربت وان شاء هللا نھايتھم ستكون مؤلمه %نھم طغوا فى 

ول¢سف نحن العرب بنصدق امريكا انھا غير راضيه على أفعال اليھود ولكن كل ھذا .ا%رض
فھو مخطط امريكى صھيونى و�زم نفوق من الغفله دى ونعرف ان مھما قالوا فھم اعداء 

ا�س�م 
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 06:09   20/04/2010: تاريخ   hish:تعليق - 11  
  

 إن لم تستح فاصنع ماشئت
ليس ھناك قول أبلغ من ھذا %صف به ھذه الغطرسة الدولية لكل مايحدث من إنتھاكات 
ل¢عراف والقوانين الدولية فھذا إن دل على شيء فإنما يدل على تنفيذ لجزء من كل من 

المخطط المريكي ا\سرائيلي القذر تجاه العرب عامة وفلسطين خاصة وإنتظروا المذيد وأتذكر 
صدق هللا العظيم " ظھر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس"قول هللا تعالى 

 

 06:00   20/04/2010: تاريخ  سمير فخرى حسن حسنين الھوارى :تعليق - 12  
  

 ھذه بداية النھاية
على أنقاض أحد المساجد القريبة من ) كنيس الخراب(ان إسرائيل أقامت كنيساً يھودياً باسم 

م تنفيذاً %كذوبة أطلقھا حاخام 16/3/2010المسجد ا%قصى واحتفلت بافتتاحه يوم الث�ثاء 
ھو ) كنيس الخراب(المي�دي بأنه سيكون آخر موعد \قامة ما يسمى  18يھودي في القرن الـ 

المؤيدة بالسكوت من ا�مم ( م على أنقاض المسجد ا%قصى، و%ن اسرائيل16/3/2010
و التى تتعامل مع امور بقائھا بالعق�نية الشديد و �نھا ھى التى انتصرت فى حرب ) المتحدة 

و احتلت ا�رض العربية و كعادة المنتصر ان يضم ا�راضى التى حصل عليھا  67
اسرائيل ھذه رأت ان الظروف الدولية غير مواتيه ا�ن لھدم المسجد ا%قصى ..............اليه 

فقد قررت إسرائيل إقامة ھذا الكنيس في ھذه المرحلة على أنقاض مسجد آخر بالقرب من 
المسجد ا%قصى، حيث تكون قبة ھذا الكنيس أعلى من قبة الصخرة المشرفة و ذلك كخطوة 

تمھيدية نحو ھدم المسجد ا%قصى و توسيع ھذا الكنيس على حسابه 
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WHERE ARE THE ARABS 
That Israel is revealing it facist and colonial nature comes as no 

surprise. Unfortunately, the lack of reaction from the Arab people or 
their leaders comes as no surprise either .
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 �بد من وقفه
سوف تضيع القدس والكل نيام وليس من مجيب يارب ساعدني ع ا�نقاذ وانت المعين يا¯ �بد 

من الدعاء 
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 � نعليق
التوسع ھدف اسرائيل ا�ساسي � مفاوضات نافعة و�حاحة نافغة الحل العودة لفطع الع�قات 

مع اسرائيل � مفاوضات � محادثات مع اسرائيل ان لم تحترم العھود والمواثيف 
الموقعةعليھاالظروف متئزمةمع امريكا و�بد من تعظيم ھذا التئزم بقطع الع�قات مع اسرائيل 
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 اختارو �نفسكم اليوم بجانب من انتم
على دول العالم ان تختار بجانب من تقف الحق المشروع للشعب الفلسطينى واقامتة دولة 

............. فلسطين وعاصمتھا القدس الشريف ام اسرائيل التى ھى الى
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 ألكفاح ألمسّلح
سيرد لعقابھم . يجب علي ألفلسطينين أن يعودوا الي ألكفاح ألمسّلح ويقتلون ألمحتل في كل مكان

ويجب علي ألعرب وألمسلمين . كعادته ولكن خسائره ستجعله يركع ويطلب مباحثات للس�م
. مساعدة ألفلسطينين في ذلك كما ھو ألحال في أفغانستان ألمكافحه

 

 

 جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة ا%ھرام،و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من مؤسسة ا%ھرام
  ahramdaily@ahram.org.egراسلنا على البريد ا�ليكترونى 
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