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 2017ذار آ ، 12-11-10اجلمعة والسبت واألحد   التاريخ:

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 للمستوطنني مشال شرق القدس إصابة مواطنني يف اعتداء 

 مستوطنون يواصلون استهداف األقصى ويؤدون طقوسا تلمودية. 

 االحتالل يعتقل مواطنني خالل محلة ضريبية وسط القدس. 

  ألفا يؤدون اجلمعة يف رحاب "األقصى 40أكثر من". 

 عائلة مقدسية تشرع هبدم جزء من منزهلا بضغط من االحتالل. 

  من منزهلا يف القدساعتقال كاتبة فلسطينية. 

 مفيت القدس: قرار حظر األذان عنصري واعتداء على حرية العبادة. 

 مستوطنون يدنسون املسجد األقصى حبراسة قوات االحتالل. 

 االحتالل يفرض اإلبعاد واحلبس املنزيل على طفل مقدسي. 

 القدس: االحتالل أيخذ قياسات منزل الشهيد "قنرب" متهيًدا هلدمه أو إغالقه. 

 االحتالل يواصل مالحقة عائلة شهيد مقدسي ويعتقل شقيقته. 

 خبري: "إسرائيل" جتين املاليني سنوًّيا من جيوب املقدسيني. 
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 تركيا تدين املصادقة على مشروع تقييد األذان. 

 سم القانونحتالل يفرض سيادته على املسجد إبخطيب األقصى: اال. 

 االمتثال لقانون إسكات األذانسالمية يف القدس تدعو لعدم اهليئات اإل. 

 بلدية االحتالل تضخ ميزانيات اضافية وهائلة ملزيد من مشاريع التهويد يف القدس. 

 االحتالل يواصل مشاريعه التهويدية جنوب املسجد األقصى. 

  شهًرا 26أسرية مقدسية تتنسم احلرية بعد اعتقاهلا. 

  ق الدينيةاألمم املتحدة تدعو "إسرائيل" لضرورة احرتام احلقو. 

  أسرى مقدسيني 3حمكمة االحتالل ترّد استئناف. 

 الربملان األورويب يطالب مبنع هتجري أهايل اخلان األمحر. 

 مسؤوالن مقدسيان: االحتالل يطمح ملسجد أقصى خاٍل من املصلني. 

 االحتالل ميدد إغالق األراضي الفلسطينية وحصار القدس. 
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 للمستوطنني مشال شرق القدسإصابة مواطنني يف اعتداء 
 

أصيب مواطنان، مساء اليوم السبت، جراء اعتداء مستوطنني عليهما  -وفا 2017-3-11القدس 
  ابلضرب، مشال شرق القدس احملتلة. 

وأفاد منسق اللجان الشعبية ملقاومة اجلدار واالستيطان جنوب اخلليل، راتب اجلبور، لــ"وفا"، أبن عددا 
"خمماس" املقامة على أراضي املواطنني مشال شرق القدس، هامجوا املواطننّي أمحد حممد من مستوطين 

حسني الشواهني من بلدة يطا مبحافظة اخلليل، ومجيل مصطفى اخلطيب من قرية حزما مبحافظة القدس، 
 .وحطموا املركبة اليت كاان يستقالهنا قبل أن ينهالوا عليهما ابلضرب، ما أدى إلصابتهما برضوض

 وأضاف اجلبور، نقال عن املصابنّي، أن املستوطنني استولوا على مبلغ من املال كان حبوزهتما.
 

 مفيت القدس: قرار حظر األذان عنصري واعتداء على حرية العبادة

  

قال مفيت القدس والدًّير الفلسطينية الشيخ حممد حسني، إن مصادقة  -وفا 2017-3-11القاهرة 
لى مشروع قانون حظر األذان، هو اعتداء على حرية العبادة وحرية املسلمني الكنيست اإلسرائيلية ع
 إبقامة شعائرهم الدينية.

وأضاف مفيت القدس، يف تصرحيات له على هامش املؤمتر الدويل السابع والعشرين للشؤون اإلسالمية 
األذان إحدى شعائر لنشر ثقافة السالم ومواجهة اإلرهاب الذي انطلقت أعماله اليوم يف القاهرة، ان 

اإلسالم وهو لإلعالن عن دخول وقت الصالة اليت هي فريضة وأحد األركان اخلمسة، وهي أهم 
 .األركان يف اإلسالم

ن هذا التدخل سافر وصارخ يف شؤون املسلمني، وهو أيضا تدخل وعدوان على املسلمني كافة أواتبع 
 وليس فقط على األراضي واملساجد الفلسطينية.

املفيت العامل أمجع واألمة العربية إىل حتمل التزاماهتم وتسخري كل إمكانياهتم للتصدي إىل هذه ودعا 
القرارات التعسفية ضد أبناء الشعب الفلسطيين، مؤكدا "أننا ال نسمح ألحد أن يتدخل يف شؤون 

 عباداتنا اإلسالمية، ومنع األذان هو قرار عنصري مدان بكل املعايري واملقاييس".
ح أن القدس ال تواجه فقط قضية رفع األذان، بل هناك اقتحامات املستوطنني اليومية والزعم أن وأوض

املسجد األقصى هو من أقدس مقدسات اليهود، و"هذا الكالم ابطل مجلة وتفصيال ويستند إىل 
 خرافات وأساطري ترتكز عليها بعض األفكار اإلسرائيلية".
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ي، و"هذه االقتحامات والتدخالت اإلسرائيلية بشؤوننا وشدد على أن املسجد األقصى هو إسالم
اإلسالمية مرفوضة متاما، وسيبقى األذان يصدح من مساجد القدس واألقصى ومن كل األرض 

 الفلسطينية".
يذكر أن فلسطني تشارك بوفد رفيع يرتأسه وزير األوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس يف املؤمتر 

 100شؤون اإلسالمية لنشر ثقافة السالم ومواجهة ااٍلرهاب، إىل جانب الدويل السابع والعشرين لل
مشارك ما بني وزراء ومفتني ونواب ووزراء وممثلي جاليات وعلماء ومفكرين وقادة من خمتلف اجملاالت. 

ويبحث املؤمتر مخسة حماور تتمركز حول سبل التصدي لإلرهاب والتطرف الفكري، ودور القادة 
 انيني واإلعالميني والدينيني يف نشر السالم بني الشعوب ويف مواجهة اإلرهاب.السياسيني والربمل

 
 اعتقال كاتبة فلسطينية من منزهلا يف القدس

 

الكاتبة الروائية  سرائيلي، اليوم السبت،اإل اعتقلت قوات االحتالل -وفا 2017-3-11القدس 
 غوشة من أمام منزهلا يف القدس احملتلة.  خالدة

مراسل "وفا" أبن قوات االحتالل اقتادت الكاتبة غوشة اىل أحد مراكز التحقيق يف املدينة، يف وأفاد 
 الوقت الذي رّجح فيه أن يكون سبب االعتقال روايتها "مصيدة ابن آوى"، اليت صدرت مؤخراً.

 
 عائلة مقدسية تشرع هبدم جزء من منزهلا بضغط من االحتالل

 

هبدم جزء  لة املواطن املقدسي عرفات قراعني، اليوم اجلمعة،شرعت عائ -وفا 2017-3-10القدس 
 من منزهلا "غرفة خمزن" يف حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب املسجد األقصى حبجة عدم الرتخيص.

وقال ًّيسر عرفات قراعني ملراسل "وفا" إن عائلته اضطرت هلدم املخزن التابع للمبىن بنفسها جتنباً هلدمه 
 ل يف القدس، ودفع بدل أجرة هدم عادة ما تكون فاتورهتا عالية جداً.من بلدية االحتال

يذكر أن مجعيات استيطانية وأذرع ومؤسسات اتبعة لالحتالل، تنشط يف هذه املنطقة لوضع اليد على 
 املزيد من عقاراهتا هبدف هتويدها ابلكامل.

 
 "ألفا يؤدون اجلمعة يف رحاب "األقصى 40أكثر من 
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اليوم،  48أدى أكثر من أربعني ألف فلسطيين من القدس وأراضي الـ -وفا 2017-3-10القدس 
صالة اجلمعة يف رحاب املسجد األقصى املبارك، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوات االحتالل 
على املدينة املقدسة، مشلت نشر املزيد من عناصرها وتسيري ونصب دورًّيت راجلة وحممولة وخيالة يف 

 دينة وعلى بواابت القدس القدمية واملسجد املبارك.امل

وشّدد خطيب املسجد األقصى امساعيل نواهضة على رفض الفلسطينيني قانون االحتالل اخلاص حبظر 
األذان، مؤكدا أن االحتالل يسعى بقوانينه وتصرحياته حول حظر األذان واعتبار األقصى مكاان مقّدسا 

 رّمتها إىل بؤرة صراع ديين".لليهود، "إىل حتويل املنطقة ب
اول فرض سيادته على املسجد األقصى ابسم القانون، والتصرف املطلق يف  وقال إن "االحتالل حيح

 شؤونه، متجاهال دور دائرة األوقاف ومتجاهاًل احلق اإلسالمي فيه".
ل منع أعمال واستنكر نواهضة "تدّخل سلطات االحتالل السافر وغري املربّر يف شؤون املسجد، من قبي

الرتميم والصيانة فيه واعتقال العاملني يف دائرة األوقاف اإلسالمية"، مشّددا على "أن املسجد األقصى 
وما حوله وقف إسالمي بكل ساحاته وأروقته وقبابه وأسواره وما حتته وفوقه، وهو حق للمسلمني 

 وحدهم، وليس لغريهم أي حق فيه".
ربية واإلسالمية مسؤولياهتا جتاه املسجد األقصى، والعمل من أجل ودعا نواهضة إىل حتّمل الدول الع

 احلفاظ عليه وحتريره، كما انشد الفلسطينيني شّد الرحال إىل األقصى والتوّحد يف مواجهة االحتالل.
وأكد أمهية الدعوة إىل التفاؤل وعدم اليأس، ألنه ليس من أخالق املسلمني، كما دعا إىل الوحدة 

 الفرقة اليت هي حرام شرعا.الوطنية وعدم 
 
 
 
 
 
 
 

 االحتالل يعتقل مواطنني خالل محلة ضريبية وسط القدس
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شنت قوات االحتالل املرافقة لطواقم اتبعة لضريبة بلدية االحتالل يف  -وفا 2017-3-9القدس 
ىل أحد إالقدس، اليوم اخلميس، محلة واسعة وسط املدينة املقدسة، اعتقلت خالهلا مواطنني واقتادهتما 

 املراكز التابعة هلا يف املدينة.
وقال مراسلنا إن قوات االحتالل ومستخدمي ضريبة االحتالل، دامهوا عدداً من احملال التجارية يف 
شارع صالح الدين، واستفزوا املواطنني املارين يف الشارع، وسط أجواء متوترة، جلأ خالهلا عدد من 

 عات هذه احلملة.ىل إغالق حماهلم حتسبا من تبإالتجار 
يف الوقت نفسه، اعتقلت قوات االحتالل املواطن جواد أبو سنينة على حاجز نصبته قرب كنيسة 

اجلثمانية جنوب شرق املسجد األقصى املبارك، كما اعتقلت املواطن وسيم بدر من أمام منزله يف حي 
 العباسية ببلدة سلوان جنوب املسجد املبارك.

ن أن قوات وخمابرات االحتالل شنت منذ صباح اليوم، محلة تنكيل بطلبة ونقل مراسلنا عن شهود عيا
 املدارس حبي وادي حلوة ببلدة سلوان، حبجة إلقاء حجارة على البؤر االستيطانية يف املنطقة.

 
 مستوطنون يواصلون استهداف األقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

  

اليهود، اليوم اخلميس، طقوسا تلمودية يف أدت جمموعة من املستوطنني  -وفا 2017-3-9القدس 
 املسجد األقصى، حبراسة ومحاية قوات االحتالل املرافقة.

وقال مراسلنا إن املستوطنني واصلوا استهدافهم للمسجد املبارك، واقتحموه من ابب املغاربة حبراسة 
الفرتة الصباحية عن معززة ومشّددة من قوات االحتالل اخلاصة، ومبجموعات متتالية زاد جمموعها يف 

السبعني مستوطنا، يف الوقت الذي استمع فيه املستوطنون لشروحات حول أسطورة اهليكل املزعوم، 
وذلك عرب خرائط مرفقة وحضع فيها اهليكل املزعوم مكان األقصى املبارك، فيما تصدى هلم مصلون 

 هبتافات التكبري االحتجاجية.

املستوطنني املقتحمني لألقصى اللباس التلمودي التقليدي، وأداء يف الوقت نفسه، غلب على عناصر 
 حركات تتضمن إمياءات تلمودية استفزت مشاعر املصلني والعاملني يف املسجد املبارك.
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 االحتالل ميدد إغالق األراضي الفلسطينية وحصار القدس
 

اإلغالق  متديد االحتالل،أعلنت قوات االحتالل، وبناًء على توجيهات املستوى السياسي حبكومة 
حىت يوم  القدس األمين الشامل على األراضي الفلسطينية، واستمرار الطوق العسكري على مدينة

 .الثالاثء القادم

 .مبناسبة عيد "املساخر/البورمي" اليهودي اجلمعة وكان اإلغالق األمين فرض يف األول من أمس
 

 مسؤوالن مقدسيان: االحتالل يطمح ملسجد أقصى خاٍل من املصلني
 

املسجد  ، تعمل بكل قوة على أن يكونسلطات االحتالل شدد مسؤوالن مقدسيان على أن
نع عربها   خاليا من املصلني األقصى الفلسطينيني، وذلك عرب ما تنفذه من سياسات وإجراءات قمعية ميح

 .رية، والعمل على إعماره وترميمه ليكون مكاان مؤهاًل الستقبال زائريهالوصول للمسجد حب

حديث املسؤولني أييت يف سياق تكثيف االحتالل إلجراءاته يف منع املصلني من الدخول 
واعتقال مدير جلنة اإلعمار يف املسجد األقصى بسام احلالق، واملوظف يف   املبارك، ألقصىا للمسجد

اللجنة عيسى الدابغ خالل حماولتهم إصالح أحد أبواب املسجد، والذي تعرض للخراب على يد جنود 
 .االحتالل سابقا

تكزات سلطات مدير املسجد األقصى املبارك، عمر كسواين، قال لصحيفة "فلسطني": إن أهم مر 
االحتالل يف حماولة السيطرة على املسجد األقصى كليا تتمثل يف تضييق اخلناق على وصول املصلني 

 .إليه، إىل جانب منع أي عملية إلعمار املسجد وترميم ما حيدث به من خراب ودمار

على  وأضاف كسواين "املسجد األقصى يكون حيا مبا يصل له من مصلني يتعبدون بداخله، ويؤكدون
 ."أصالة املسجد وأحقيته للمسلمني، ويكون أيضا حيا مبا متتد فيه يد اخلري إلصالحه وإعماره

وتساءل "كيف يكون املسجد إن مل يكن فيه عحّماره؟، وكيف يكون وهو ال يوجد فيه مراحيض وال 
قصى مبىن محامات، وال شبكات كهرابء وال خدمات تصلح ما يتم ختريبه؟"، مشريًا إىل أن املسجد األ

 .اترخيي قدمي حيتاج إىل ترميم وإصالح مستمر

وشدد على أن منع املصلني من دخول املسجد األقصى، والوقوف يف وجه إعماره وترميمه، ليس إال 
 .اليهود حماولة مكشوفة للوصول حنو مسجد خاٍو من زواره املسلمني، وال يستقبل يف ذات الوقت إال
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ولفت كسواين إىل أن أعداد املصلني اخنفض من شرائح عمرية متعددة بسبب ما تعرضوا له يف أوقات 
واهانة ومنع من الدخول لألقصى، فيما املشاريع اخلاصة إبعمار املسجد معظمها  ضرب خمتلفة من

 .معطل بقرار احتاليل

وذكر أن أذرع االحتالل السياسية والدينية أظهرت مؤخًرا تفاخرها عالنية مبا صنعت حالة الرقابة 
وقوات االحتالل على أي املشددة واللصيقة على مدار الساعة من قبل "سلطة اآلاثر )اإلسرائيلية(" 

 .عمل أو مشروع تصليح أو ترميم يف املسجد األقصى

بدوره، قال رئيس قسم املخطوطات يف املسجد األقصى د. انجح بكريات: إن االحتالل ومنذ سيطرته 
ينفذ خمططات ممنهجة لنزع املسجد األقصى املبارك من يد أصحابه الشرعيني  القدس على مدينة

 .الفلسطينيني، وإحلاقه يف ركب اآلاثر اليهودية وصواًل إلقامة اهليكل اليهودي املزعوم

وأضاف بكريات لصحيفة "فلسطني" أن منع املصلني الفلسطينيني للوصول للمسجد األقصى وإعماره، 
راءات والسياسات القمعية املعروفة، مع فتح الباب غاراًب أمام اليهود واملستوطنني و"السياح" عرب اإلج

الستباحته، هي خطوات مدروسة وال تنفصل عن اهلدف الرئيس الذي يتمثل يف السيطرة واالستيالء 
 .على املسجد

بل اهليئات املختصة وأكد أن وقوف االحتالل كحجر عثرة أمام اعمار املسجد األقصى وترميمه، من ق
يف دائرة أوقاف القدس، ال خيرج أيضا عن كونه خمططات واضحة لفرض السيادة واإلدارة )اإلسرائيلية( 

 .على املسجد، ليصبح األمر األول واألخري حتت حكم وتصرف ورغبة االحتالل وليس أي جهة أخرى

صى خٍاو من املصلني عرب ولفت إىل أن سلطات االحتالل تعمل بكل قوة ألن يكون املسجد األق
إجراءاهتا املختلفة، وأن يكون األقصى مسجًدا مهلهاًل قدميًا ال خدمات فيه، منعدم الصالحية الستقبال 

 .اجلمهور والزوار املصلني

ونبه بكريات إىل أن عدم اعمار املسجد وترميمه وتنفيذ اخلدمات املطلوبة بداخله، هو حمط طمح وطمع 
يكون نقطة ارتكاز هامة يف تنفري املصلني الفلسطينيني من الصالة يف املسجد احتاليل مكشوف أبن 

 .والرابط فيه

 فلسطني أونالين
 
 

 الربملان األورويب يطالب مبنع هتجري أهايل اخلان األمحر
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طالبت بعثة العالقات مع فلسطني يف الربملان األورويب يف بروكسل املمثلة العليا لسياسة األمن والشؤون 
التجمعات البدوية يف  هدم فيديريكا موغرييين ابلتحرك بشكل فوري ملنع االحتاد األورويب اخلارجية يف

 .احملتلة القدس اخلان األمحر الواقعة بني مستوطنيت "معلي ادوميم" و"كفار ادوميم" قضاء

جاء ذلك رًدا ونتيجة للرسالة اليت بعثها رئيس جلنة القدس يف القائمة املشرتكة النائب أمحد الطييب إليهم 
هبذا اخلصوص، حيث طالبت البعثة االحتاد األورويب ابلتحرك بشكل فوري وفًقا ملا تنص عليه مبادئ 

 .االحتاد والقانون الدويل

تس "نرفض سياسة الضم والتوسع االستيطاين, ويتوجب على االحتاد وقال رئيس البعثة نيوكليس سيليكيو 
 ."األورويب محاية آهايل التجمعات البدوية يف اخلان األمحر، والعمل على بقائهم يف بيوهتم

وأضاف أنه يتابع املوضوع جبدية , حيث أرسل رسالة مستعجلة إىل املمثلة األعلى لسياسة األمن 
 .اد األورويب فيديريكا موغرييين, مطالًبا إًّيها ابلعمل على منع اهلدموالشؤون اخلارجية يف االحت

وأكد أن االحتاد جمرب على التحرك من منطلق إنساين وأخالقي حلماية التجمعات البدوية, وأن االحتاد 
 .غري القانونية االستيطان ملتزم مبوقفه الداعم حلل الدولتني ورفضه يف االستمرار بسياسة

وأضاف البيان أن أوامر اهلدم ما هي إال اسرتاتيجية تعتمدها السلطات االسرائيلية لتنفيذ خمططات 
وشرقي القدس على حساب حق الشعب الفلسطيين يف  الضفة الغربية التوسع االستيطاين والتوغل يف

 .حياة كرمية

ليت متنع تغيري معامل ا 1949وأشار إىل أن "إسرائيل" دولة احتالل، وال حترتم معاهدة جنيف الرابعة 
ومكان السكان يف األراضي احملتلة, بل على العكس، فإن "إسرائيل" متارس سياسة التهجري والتوسع اليت 

 .تقف عقبة يف عملية التسوية يف الشرق األوسط

بدورها، قالت انئبة رئيس احلزب االشرتاكي الدميوقراطي يف الربملان األورويب، رئيسة جلنة حقوق اإلنسان 
 .السابقة, ايلينا فالينسيانو "أهايل التجمعات البدوية يف اخلان األمحر يعيشون حتت هتديد اهلدم ألسابيع

وطالبت السلطات االسرائيلية ابالمتناع عن هذا العمل التدمريي، ووضع حد هلدم املمتلكات 
 .الفلسطينية يف الضفة والقدس, وهو أمر غري قانوين وفًقا للمعايري الدولية

افت "حنن بدوران حنث املمثلة األعلى لالحتاد األورويب على تكثيف جهودها حلماية ودعم أهايل وأض
من قبل الدول األعضاء يف االحتاد األورويب   جتمعات اخلان األمحر"، مؤكدة دعمهم ألي إجراء يتخذ

 .طمحاية اجملتمع البدوي يف الشرق األوس  واألطراف الدولية األخرى اليت من مسؤوليتها
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 أسرى مقدسيني 3حمكمة االحتالل ترّد استئناف 
 

احملتلة طلب االستئناف الذي تقدم به حمامو جمموعة  القدس رفضت احملكمة العليا اإلسرائيلية يف
تشكيل خلية عسكرية, والتخطيط لتنفيذ عملية ، الذين أدينوا مسبًقا بجبل املكرب بلدة أسرى من

 .إطالق انر

، فإن احملكمة العليا رفضت استئناف األسرى أنس جواد إبراهيم املقدسيني األسرى وحبسب جلنة أهايل
 .عويسات، ابسل أمحد حممود عبيدات وأمحد خالد سرور

شهًرا، ويقضي األسريين عويسات وعبيدات حكًما  38يذكر أن األسرى الثالثة مضى على اعتقاهلم 
 .سنوات 7وات واألسري سرور ابلسجن سن 8ابلسجن 

عاًما( من  ٢٢الشاب توفيق وسيم بدر ) حماكمة اجلمعة، حمكمة االحتالل ويف سياق متصل، أجلت
 .املبارك إىل يوم االثنني القادم ملسجد األقصىجنواب سلوان بلدة

عن الشاب يزن صيام من سلوان بعد اعتقاله يوم اخلميس، بتهمة  سلطات االحتالل فيما أفرجت
 .ابلبلدة مستوطنني االعتداء على

 

 األمم املتحدة تدعو "إسرائيل" لضرورة احرتام احلقوق الدينية
 

دعا انئب املتحدث ابسم األمني العام لألمم املتحدة "فرحان حق"، سلطات إسرائيل إىل ضرورة احرتام 
 .""يقّيد رفع األذاناحلقوق الدينية للجميع، يف تعليقه على مشروع قانون 

وأضاف "حق" للصحفيني اليوم السبت: "يتعني ضمان احرتام حقوق اجلميع ويشمل ذلك احلقوق 
 ."الدينية

ابلقراءة التمهيدية على مشروع "قانون األذان". وينص  االسرائيلية قد صادقت "الكنيست" وكانت
القانون على منع استخدام مكربات الصوت للصالة يف األماكن السكنية يف الفرتة ما بني الساعة احلادية 
عشرة لياًل وحىت السابعة صباًحا، كما يفرض القانون غرامة ما بني مخسة وعشرة آالف شيقل إسرائيلي 

 .دوالر( على كل من خيالفه 2600-1300)ما بني 
 

 شهًرا 26أسرية مقدسية تتنسم احلرية بعد اعتقاهلا 
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عاما( أكرب أسرية مقدسية، من  51تنسمت السيدة عالية العباسي "أم موسى" )
، احلرية أمس اجلمعة، عقب اإلفراج عنها من سجون االحتالل بعد املسجد األقصى جنوب سلوان لدةب

 .شهرا 26انتهاء مدة حمكوميتها البالغة 

وكان يف استقبال األسرية احملررة أم موسى العباسي أمام سجن )هشارون(، حيث كانت تقبع، زوجها 
أمام منزل  األسرى وأوالدها وأشقائها وشقيقاهتا، فيما احتشد املئات من أهايل بلدة سلوان وذوي

 .عائلتها يف سلوان

وكانت قوات وخمابرات االحتالل اقتحمت بلدة سلوان، وحذرت العائلة من إبداء أي مظاهر فرح 
 .خالل استقبال االسرية العباسي

بتهمة حيازة سكني عند  2012يذكر أن االحتالل اعتقل السيدة العباسي يف الثاين من كانون الثاين عام 
ن ذات العام شريطة ، حيث أفرج عنها يف الثاين والعشرين من شباط مالقدس وسطشعفاط يمحاجز خم

 .حتويلها للحبس املنزيل حىت انتهاء اإلجراءات القانونية حبقها

سنوات قيد احلبس املنزيل إىل أن صدر حكما حبقها ابلسجن الفعلي  3وقبعت "أم موسى" قرابة حنو 
 .2015شهرا، حيث اقتيدت اىل االعتقال الفعلي يف األول من أًّير عام  26ملدة 

لية العباسي تعترب أكرب أسرية مقدسية داخل سجون االحتالل، وهي أم لستة أبناء األسرية احملررة عا
 .سنوات 10وجدة لستة أحفاد، ووالدة األسري املقدسي عيسى العباسي الذي يقضي حكما ابلسجن 

 

 االحتالل يواصل مشاريعه التهويدية جنوب املسجد األقصى
 

ومجعيات ومؤسسات  سلطات االحتالل جنوب املسجد االقصى ان سلوان قالت جلنة الدفاع عن بلدة
 .تواصل تنفيذ املشاريع املتعددة يف سلوان لتهويد املنطقة ابلكامل  استيطانية وتلمودية

وكشفت، يف بيان هلا، عن مسار هتويدي جديد، إبقامة حديقة تلمودية، تبدأ من بركة السلطان إىل بئر 
 377مرت، على مساحة  800بطول  األقصى دمية واملسجدأيوب يف اجلنوب الغريب من البلدة الق

 .دومنا

، ووضعت سلطة 2006وأوضحت اللجنة أن خمطط "احلديقة" يف منطقة وادي الرابب يعود لعام 
حتالل يدها على املنطقة، وبدأت أبعمال احلفر والتجريف، مث زرعت سلطة آاثر الطبيعة التابعة لال

 .االحتالل قبورا ومهية يف اجلهة الشمالية من املنطقة
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يف السياق، أكد نحشطاء يف البلدة أن االحتالل شرع فعاًل بتنفيذ املخطط إلقامة املسار التلمودي 
 .ستخدامه يف مترير الرواية التلموديةواحلديقة الوطنية يف منطقة "واد الرابب"، ال

وتكمن أمهية املوقع جغرافيا )وداي الرابب(، بعّده نقطة مرور بني األحياء املقدسية، ويصل بني "
أكرب وأهم خزان للمياه اجلوفية يف القدس، كما توجد يف املنطقة والشرقي، وبه   الغريب القدس طريف

بعض الكهوف واآلاثر والقبور من العهد الكنعاين يف العصر الربونزي ملدينة القدس، ودير يوانين )دير 
 ."القديس انوفريوس

 

 بلدية االحتالل تضخ ميزانيات اضافية وهائلة ملزيد من مشاريع التهويد يف القدس
 

احملتلة، صادقت أمس على ميزانية كبرية،  القدس صحيفة "هآرتس" العربية، إن بلدية االحتالل يفقالت 
 .يف املدينة هتويد ما ميهد الطريق للمزيد من مشاريع

وذكرت الصحيفة أن البلدية واحلكومة "اإلسرائيلية" توصلت قبل حوايل أسبوعني إىل اتفاق نص على 
 .شواكل 3.69الدوالر ، مليون شيكل ٧٠٠لدية العربية إىل زًّيدة املخصصات احلكومية للب

صف املتطرف نري براخات رئيس بلدية االحتالل هذه الزًّيدة ابنتصار حققته البلدية على من جانبه، و 
 .وزارة املالية اليت مل توافق على زًّيدة امليزانية قبل ذلك

 ١٢٤مليون شيكل وميزانية التعليم إىل  ٦٦ووفق الصحيفة؛ فقد زادت ميزانية "واجهة املدينة" إىل 
 .مليون شيكل ٣٢٣جديد البلدي إىل مليوان، وميزانية التنظيم والت

، استثنت ختطيط احليني املستوطنني ومقابل تكريس الزًّيدات لصاحل مشاريع التهويد وما خيص
ألف شيكل،  ٣٠٠ورأس العامود، فيما ألغت ميزانية كانت مقررة ابملاضي مببلغ العيساوية الفلسطينيني

جديد للمخططات اهليكلية لألحياء الفلسطينية، اليت كان من املفروض أن تؤدي إىل  أتجيل ما يعين
 .الذي ينغص على حياة الفلسطينيني  منازل، األمر مهد إجياد حلول لقضية البناء دون ترخيص، ومنع

مليون شيكل لقسم التعليم العريب، شرقي القدس، وهو مبلغ قليل  ١٨ويتضح من امليزانية، ختصيص 
 ٣٧،٤مليوان، وقسم التعليم احلريدي  ٥٤مقارنة مع ميزانية قسم التعليم الرمسي "االسرائيلي" الذي بلغ 

 .مليوان، وفق الصحيفة

 .ال حتمل امليزانية بشائر خبصوص بناء الصفوف الدراسية شرقي القدسكما 
 

 سالمية يف القدس تدعو لعدم االمتثال لقانون إسكات األذاناهليئات اإل
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جملس األوقاف، ودائرة األوقاف اإلسالمية ، واهليئة اإلسالمية  :القدس دعت اهليئات اإلسالمية يف
العليا ، ومفيت القدس والدًّير الفلسطينية، يف بيان مشرتك، املواطنني، إىل عدم االمتثال لقانون فرض 

 .قيود على استخدام مكربات الصوت يف األذان

ا وقراها القيام ابألذان من أعلى أسطح وجاء يف البيان: "على أهلنا يف القدس وضواحيها وسائر مدهن
منازهلم، ويف األسواق والطرقات، وأال ميتثل الـمؤذنون هلذه القرارات اجلائرة، ردا واضحا على السياسة 

 ."العنصرية االحتاللية

ورأت اهليئات اإلسالمية أن مشروع هذا القانون، وقوانني أخرى وقرارات احملاكم "اإلسرائيلية" تسعى إىل 
لتطهري العرقي وهتجري الـمقدسيني، ومسح الذاكرة العربية واإلسالمية يف الـمدينة الـمقدسة وخلق ما "ا

 ."يسمى ابلقدس اليهودية كعاصمة لـمشروع الدولة اليهودية

وأضاف البيان الصادر عنها: "قانون منع األذان حبجة التشويش من الساعة احلادية عشرة ليال إىل 
فاشية احتاللية جائرة، هتدف إىل طرد  عنصرية ال حلقه يف سلسلة قوانني يهوديةالسابعة صباحا ليس إ

 ."شؤون عبادهتم وشعائرهم  الـمقدسيني والتضييق عليهم والتدخل يف

الـمبارك من خالل احلفرًّيت،  األقصى سالمية، املساعي "اإلسرائيلية" خلنق الـمسجدوأدانت اهليئات اإل
ائق التلمودية، والرموز االستيطانية، والـمشاريع التهويدية، والـمسارات التوراتية، واحلد  وإنشاء البؤر

والشعائر الزائفة، إضافة إىل االقتحامات اليومية ونصب احلواجز العسكرية والتضييق على الـمصلني، 
 .والتدخل يف مهام وعمل إدارة األوقاف، واعتقال وإرهاب وختويف العاملني فيها

ا بدعم من حكومة االحتالل وقالت إن "تصعيد الشرطة "اإلسرائيلية" والـممارسات اليومية اليت تقوم هب
 ."سيؤدي إىل إشعال الـمنطقة برمتها

موظفني يف إدارة األوقاف اإلسالمية لدى عملهم على  3وكانت الشرطة "اإلسرائيلية" قد اوقفت أمس 
 .املسجد األقصى ترميم أحد األبواب الداخلية يف

 

 سم القانونحتالل يفرض سيادته على املسجد إبخطيب األقصى: اال
 

اجلديد القاضي حبظر األذان  سلطات االحتالل ، اليوم، قراراملسجد األقصى تناولت خطبة اجلمعة يف
 .عرب مكربات الصوت، األمر الذي أّكد الفلسطينيون على رفضهم لتطبيقه

 

الشيخ إمساعيل نواهضة، اليوم اجلمعة "إن االحتالل يسعى بقوانينه وتصرحياته  األقصى ل خطيبوقا
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 ."األذان واعتبار األقصى مكاان مقّدسا لليهود، إىل حتويل املنطقة برّمتها إىل بؤرة صراع ديين حظر حول

 

اول فرض سيادته يف املسجد األقصى ابسم القانون، والتصرف املطلق يف  وأضاف نواهضة "االحتالل حيح
اإلسالمي فيه؛ فاألقصى وما حوله وقف إسالمي شؤونه، متجاهاًل دور دائرة األوقاف ومتجاهاًل احلق 

بكل ساحاته وأروقته وقبابه وأسواره وما حتته وفوقه، وهو حق للمسلمني وحدهم، وليس لغريهم أي حق 
 .”فيه

 

ودعا إىل حتّمل الدول العربية واإلسالمية ملسؤولياهتا جتاه املسجد األقصى، والعمل من أجل احلفاظ عليه 
 .وحتريره

 

 .الفلسطينيني شّد الرحال إىل األقصى والتوّحد يف مواجهة االحتالل كما انشد

 

واستنكر تدخل االحتالل "السافر وغري املربّر" يف شؤون املسجد، من قبيل منع أعمال الرتميم والصيانة 
 .فيه واعتقال العاملني يف دائرة األوقاف اإلسالمية

 

صراع الديين يف املنطقة، ما سيكون له عواقب غري أتجيج ال“واعترب أن مثل هذه املمارسات من شأهنا 
 .، وفق تقديره”حممودة، وعلى العقالء من الناس أن يعوا ذلك قبل فوات األوان

 

يف  صالة اجلمعة ألف مصل أدوا اليوم 40، إن القدس وقالت دائرة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف
 .وسط تواجد لعشرات حواجز االحتالل يف مدينة القدس  املسجد األقصى،

 

 صادقة على مشروع تقييد األذانتركيا تدين امل
 

على مشروع قانون يقّيد إقامة  "الكنيست" اعترب رئيس الشؤون الدينية الرتكي حممد غورماز مصادقة
 .للوجود اإلسالمي أبراضي فلسطنياألذان جتاهال وإنكارا 

الكبرية ابلنسبة  القدس ، على مكانةتركيا وأكد خالل مراسم افتتاح مسجد بوالية غازي عنتاب جنويب
األذان يف مكان مقدس، يعين حظر كامل  حظر" للمسلمني بعد مكة املكرمة واملدينة املنورة، مبيًنا أن

 ."عرب التاريخ  تلك األراضي الوجود اإلسالمي يف
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وأضاف: "الرموز والشعائر العظيمة ال تزول مع تطبيق هذا احلظر، وعندما متنعون األذان يف بلد ما، أييت 
 ."مجيع سكان هذا البلد لريفعوه جمدًدا بصوت واحد، مؤكدين عدم اعرتافهم بذلك احلظر

اء على الرموز والشعائر املقدسة فضاًل كما شّدد على استحالة وضع القيود على قلوب الناس والقض
 .عن حرية اإلميان واالعتقاد

 

 خبري: "إسرائيل" جتين املاليني سنوًّيا من جيوب املقدسيني
 

 22حتصل على مبلغ  القدس قال اخلبري االقتصادي الفلسطيين، حممد قّرش "إن بلدية االحتالل يف
 ".من جيوب املواطنني الفلسطينيني، كمخالفات وغرامات بناء حبجة عدم الرتخيص  مليون دوالر سنوًّيً 

العربية إلغاء امليزانية املخّصصة لتخطيط األحياء وأضاف قّرش، يف تصرحيات صحفية: إن قرار البلدية 
العربية ابلقدس، أييت يف إطار األهداف املعلنة للحكومة "اإلسرائيلية" ابستهداف الوجود الفلسطيين يف 

 .القدس احملتلة، وهتجري كل ما هو عريب عن املدينة

يس، فقد مّتت املصادقة على العربية يف عددها الصادر اليوم اخلم” هآرتس“ووفقا ملا نشرته صحيفة 
مليون دوالر أمريكي(، مع إلغاء اجلزء  190مليون شيقل )حنو  700زًّيدة موازنة بلدية االحتالل لتبلغ 

ألف دوالر  81ألف شيقل ) 300املخّصص منها لتخطيط األحياء الفلسطينية يف املدينة، وقدره 
إعداد خارطة هيكلية لألحياء الفلسطينية كان من شأهنا دفع حل مشكلة البناء  أتجيل أمريكي(، ما يعين

 .البيوت هدم غري املرخص وسياسة

 .شرق القدس احملتلة” السواحرة“ن يف املقابل تشمل اخلطة متوياًل لدعم خطٍة للبناء للفلسطينيني يف لك

اول إعادة توزيع الرتكيبة السكانية، من خالل منح الفلسطينيني تصاريح  وأوضح قرش، أن "إسرائيل" حتح
بذلك قد حققت هدفها  للبناء يف حي "السواحرة" الذي ميكنها عزله عن املدينة يف أي وقت؛ "لتكون

 ."يف تفريغ القدس وطرد سكاهنا األصليني منها

وقال "إن الفلسطينيني ال يحريدون شيئاً ال خمططات وال ميزانّيات، بل يحريدون أمواهلم اليت هنبتها بلدية 
 22االحتالل وما زالت على مدار األعوام املاضية، حبجة عدم الرتخيص"، مؤكداً أن قيمتها تفوق 

 ".دوالر سنوًّيً  مليون

وأضاف "مل يسبق ألي حكومة "إسرائيلية" أن خّصصت شيقاًل واحداً للبناء والتخطيط لصاحل 
 ".الفلسطينيني، ألّن هدفها دفعهم على الرحيل من القدس، وليس تعزيز وجودهم فيها
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صغرية  مليون شيقاًل( بقيت 18يف التقرير ذاته، أن ميزانية التعليم شرق القدس )” هآرتس“وذكرت 
 ).مليون 37.4مليون شيقل( والتعليم الديين ) 54مقارنة مبيزانية التعليم املخصصة للتعليم الرمسي )

وأضافت امليزانية ال حتمل بشائر خبصوص بناء غرف صفية للمدارس يف شرقي القدس، حيث مت 
س البلدية، ميلون شيقل ملدار  9.5ختصيص مبلغ مليون ونصف مليون شيقل فقط هلذا الغرض، مقابل 

 .اليهود مليون ملدارس املتدينني 21و

فلنفرتض أن هذا الكالم صحيح، املليون ونصف املليون على ماذا “وتعقيباً على ذلك، يقول قّرش 
 ."جداول تحثبت لنا كيف يتم صرف هذا املبلغ تحصرف؟ حنن حنتاج إىل

وأوضح أن بعض مدارس شرق القدس تفتقر إىل أدىن مقومات احلياة التعليمية الكرمية لكل طالب، 
 ."فالغرف الصفية مكتظة، الرطوبة عالية، البىن التحتية معدومة، إىل جانب عدم وجود مرافق عامة

تستخدم ورقة الضغط يف عملية متويل املدارس من خالل وأكد أن بلدية االحتالل أصبحت اليوم 
 .اإلسرائيلي"، وهذا ما ال يقبله مدراء املدارس وأولياء أمور الطالب"  املنهاج تعليم إلزامها يف

 

 حقة عائلة شهيد مقدسي ويعتقل شقيقتهاالحتالل يواصل مال
 

خمابرات االحتالل الصهيوين مالحقتها لعائلة شهيد مقدسي، واعتقلت يف وقت متأخر من  واصلت
 .القدس جنوب سلوان منزهلا يف بلدة اقتحام مساء أمس اخلميس، شقيقة الشهيد بعد

وادي حلوة" يف سلوان، أبن قوات االحتالل اقتحمت منزل سعاد شيوخي وأوضح "مركز معلومات 
)شقيقة الشهيد علي(، والكائن يف احلارة الوسطى ببلدة سلوان، وأجرت فيه تفتيشات واسعة قبل 

 .اعتقاهلا واقتيادها للتحقيقات مبركز املسكوبية غريب املدينة

، 2016من شهر تشرين أول/ أكتوبر  12 وكان الشاب علي شيوخي استشهد برصاص االحتالل يف الـ
خالل املواجهات اليت اندلعت يف بلدة "سلوان" يف حينها، كما حكم االحتالل مؤخراً على شقيقه التوأم 

 ."فيس بوك"حممد ابلسجن ملدة عشرة شهور بتهمة "التحريض" عرب موقع التواصل االجتماعي الـ

يذكر أن االحتالل استدعى مؤخراً والدة الشهيد للتحقيق رغم مرضها الشديد، إضافة 
قته األخرى روان واليت اهّتمها االحتالل مبحاولة تنفذ "هجوم طعن"، مث أفرج عنها من شقي اعتقال إىل

 .شهور داخل مؤسسة صهيونية يف الناصرة 66سجونه شرط حبسها 
 

 القدس: االحتالل أيخذ قياسات منزل الشهيد "قنرب" متهيًدا هلدمه أو إغالقه
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جنوب  جبل املكرب يد فادي قنرب، يف حياقتحمت قوات االحتالل الصهيونية اخلميس، منزل الشه
 .وشرعت أبخذ قياساته متهيدا هلدمه أو اغالقه  احملتلة، القدس شرق

وأفادت العائلة أن قوات االحتالل اقتحمت منزل الشهيد قنرب وأجرت فيه عمليات مسٍح وأخذ 
قياساته متهيداً هلدمه أو إغالقه بصب الباطون داخله، كما أخذت أيضاً قياسات الشوارع احمليطة 

 .اآلليات الثقيلة اليت ستنفذ اهلدم أو اإلغالق ابملنزل، وذلك إلدخال

بشاحنة يف مستوطنة "أرمون  دهس يذكر أن قوات االحتالل قتلت الشهيد فادي قنرب بعد تنفيذه عملية
كرب" يف القدس، وذلك يف الثامن من شهر كانون اثين/ يناير املقامة على أراضي "جبل امل  ،"هنتسيف
 .املاضي

واستهدفت العملية جمموعة من جنود االحتالل كانوا يف جولة استكشافية تعريفية للمدينة، قبل أن 
 .آخرين 15تسفر عن مقتل أربعة جنود وجرح 

 

 مقدسي االحتالل يفرض اإلبعاد واحلبس املنزيل على طفل
 

اىل مدينة بئر السبع يف  القدس إسالم القرم من سكان مدينة الطفل إبعاد صلح االحتالل حمكمة قررت
رط لإلفراج عنه، علما أن االحتالل اعتقل الطفل كش  19488الداخل الفلسطيين احملتل منذ عام 

 .املقدسي قبل أًّيم

 2000لطفل املقدسي إسالم، وكفالة مالية قيمتها احلبس املنزيل على ا حمكمة االحتالل كما اشرتطت
 .شيكل

 مستوطنون يدنسون املسجد األقصى حبراسة قوات االحتالل
 

املبارك  املسجد األقصى اليهودية، اليوم األحد، املستوطنني استباحت جمموعات من غحالة وعصاابت
جديدة من ابب املغاربة بلباسها التلمودي التقليدي، فيما أدى عدد من   ابقتحاماٍت استفزازية

املستوطنني صلوات وشعائر تلمودية علنية يف املسجد حبراسة ومحاية قوات االحتالل، ووسط هتافات 
 .جاجية اليت صدحت هبا حناجر املصلنيالتكبري االحت

وسط  األقصى إن عصاابت املستوطنني استأنفت اليوم اقتحاماهتا للمسجد القدس وقال مراسلنا يف
ما يسمى "ائتالف منظمات اهليكل" املزعوم على مواقعه اإلعالمية ومواقع التواصل   دعواٍت مكثفة من

 مجاعية وواسعة للمسجد األقصى املبارك تزامناً مع اقتحاماتٍ  االجتماعي للمستوطنني إىل املشاركة يف
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حلول عيد االبورمي/ املساخر اليهودي، والتأكيد على أمهية اقامة طقوٍس تلمودية خاصة هبذه املناسبة 
 .داخل املسجد املبارك

 من املصلني، خاصة أبناء القدس القدمية، يف املسجد، فضاًل عن ولفت مراسلنا اىل تواجد عدٍد كبريٍ 
بضع مئات من طلبة املدارس املختلفة الذين يؤّمون املسجد يف إطار الرحالت املدرسية اليت فرضتها 

 .وزارة الرتبية الفلسطينية على مديرًّيت الضفة احملتلة

 
 

 -انتهى-
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