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 2017 ، نيسان 10ثنني  اإل التاريخ:

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 .لغري ساكنيهااالحتالل يغلق بيت إكسا مشال غرب القدس  •

 .اقتحامات جديدة لألقصى وسط دعوات لذبح قرابني "الفصح" داخله •

 .شجرات زيتون معمرة يف قرية خمماس 310القدس: مستوطنون يقتلعون  •

 .االحتالل يقمع مسرية أحد الشعانني يف القدس •

 .احلسيين يطلع وفد الشبكة اإلقليمية للمسؤولية اجملتمعية على أوضاع مدينة القدس •

 .إصابة سائق مقدسي ابعتداء مستوطن عليه •

 .إخالء مبىن يف سلوان بسبب حفرايت االحتالل •

 
 

 االحتالل يغلق بيت إكسا مشال غرب القدس لغري ساكنيها
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أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، صباح اليوم االثنني، قرية بيت  -وفا 2017-4-10القدس 
أو اخلروج لغري ساكنيها حبجة وجود طوق عسكري  إكسا مشال غرب القدس احملتلة ومنعت الدخول

 .عليها

وأفاد املواطن زايد أمحد زايد أبن جنود االحتالل منعوا احلافالت من الدخول إىل القرية لنقل الركاب 
 .حبجة أن سائقي احلافالت ليسوا من سكان القرية ما تسبب يف إعاقة حركة املواطنني بشكل كبري

ميارسون كل صنوف وأنواع التنكيل حبق أهايل القرية، مناشدا اجلهات وأضاف أن جنود االحتالل 
احلقوقية واملؤسسات املختصة احلضور إىل احلاجز املقام على مدخل القرية ومساندة األهايل يف التصدي 

 .إلجراءات االحتالل الظاملة
إليها سوى سكاهنا، يذكر أن االحتالل يعزل القرية جبدار الفصل العنصري، وال يسمح ألحد ابلدخول 

 .ويقيم حاجزا عسكراي على مدخلها
يشار إىل أن القرية يقطنها قرابة ألفي نسمة معزولون ابلكامل عن العامل اخلارجي ويهدف االحتالل من 
هذا العزل احملكم والتضييق إىل دفع األهايل للهجرة وترك القرية، الواقعة يف قلب مدينة القدس احملتلة 

 .ة الضفة الغربيةوحيمل سكاهنا هوي
 

 اقتحامات جديدة لألقصى وسط دعوات لذبح قرابني "الفصح" داخله

  

يشهد املسجد األقصى املبارك، منذ صباح اليوم اإلثنني، موجات  -وفا 2017-4-10القدس 
 جديدة من اقتحامات املستوطنني من ابب املغاربة، حبراسة مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي.

جمموعات املستوطنني جوالت استفزازية يف املسجد املبارك وسط رقابة مشددة من ُحّراس وسدنة وتُنّفذ 
 .املسجد، الذين ينتشرون بكثافة يف رحاب األقصى إلحباط أي حماولة لتدنيس حرمته وقدسيته

وقال مراسلنا إن اقتحامات اليوم أتيت وسط دعوات وجهتها أمس ما تسمى "منظمات اهليكل"، 
ت يهودية معروفة ابلتعصب والتطرف، للمشاركة يف اقتحامات واسعة للمسجد، واليت توعدت وشخصيا

 أيضاً مبا أمسته "ذبح قرابني الفصح" يف املسجد األقصى.
وشارك يف هذه الدعوات كل من املتطرفني: رئيس ما تسمى "منظمة عائدون جلبل اهليكل" رفائيل 

حني كتب املتطرف حاييم ابروش على مواقع التواصل موريس رغم إبعاده عن املسجد األقصى، يف 
 االجتماعي أبنه "جّهز القرابن لذحبه يف األقصى.
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ولفت مراسلنا إىل أن ابب املغاربة )من أبواب املسجد األقصى( يشهد من جهة ابحة الرباق تواجداً 
العربي" خدمة لليهود مكثفا للمستوطنني وخياما للوجبات السريعة والشراب مت جتهيزها ملناسبة "الفصح 

 .املقتحمني للمسجد املبارك
يف الوقت نفسه، تفرض قوات االحتالل قيودا مشددة على دخول املصلني من فئيت النساء والشبان 

للمسجد األقصى وحتتجز بطاقاهتم الشخصية على األبواب الرئيسية، علماً أهنا منعت ليلة أمس 
ا من املشاركة يف صالة العشاء حتسبا من اعتكافهم يف املصلني ممن تقل أعمارهم عن الثالثني عام

 .املسجد واملشاركة اليوم يف التصدي للمستوطنني
وكانت قوات االحتالل وضعت متاريس ُشرطية على بواابت املسجد األقصى للتنكيل ابملصلني، فيما 

د املكثف فيه للذود دعت اهليئات اإلسالمية املقدسية، املواطنني إىل شد الرحال إىل األقصى والتواج
 .عنه، والدفاع عن ُحرمته ومكانته ومنع أّي استهداف له من عصاابت املستوطنني

 
 شجرات زيتون معمرة يف قرية خمماس 310القدس: مستوطنون يقتلعون 

  

شجرات زيتون معمرة يف قرية  310اقتلع مستوطنون، اليوم االثنني،  -وفا 2017-4-10القدس 
 مدينة القدس احملتلة.خمماس، جنوب شرق 

وأفادت مصادر حملية لـ"وفا"، أبن املستوطنني ومع ساعات الفجر األوىل أقدموا على اقتالع وتكسري 
"، تعود 60سرائيلي، ابلقرب من شارع "اية من قوات االحتالل اإلشجرات زيتون معمرة، حبم 310

 ا.ملكيتها لكل من: علي عارف احلاج، وعبد السميع مهنا، وداهش مهن
شجرة  200يذكر أن هذه هي املرة الثانية من نوعها يف خمماس، إذا اقتلع املستوطنون قبل حوايل سنتني 

 زيتون من أشجار القرية.
 
 
 

 االحتالل يقمع مسرية أحد الشعانني يف القدس
 

اعتدت شرطة االحتالل اإلسرائيلية اليوم األحد، على املصلني املشاركني  -وفا 2017-4-9رام هللا 
 يف مسرية أحد الشعانني ابلقرب من ابب األسباط يف القدس احملتلة، واعتقلت عددا منهم.
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املصلني الذين محلوا أعالم   وأفاد األب إبراهيم شوملي، أبن قوات من شرطة االحتالل اعتدت على
حرية  دولة فلسطني وهم يف طريقهم لكنيسة القديسة حنا يف املدينة احملتلة، معتربا ذلك اعتداء على

وأشار اىل مصادرة شرطة االحتالل لألعالم الفلسطينية  العبادة واملعتقدات والتعبري عن االنتماء الوطين.
 وتدنيسها.

وقال الشوملي :"ان االحتالل أراد تنغيص وتعكري صفو مسرية احد الشعانني يف مدينة القدس، ففي كل 
وأان أكدت أن من حقنا رفع العلم الفلسطيين  عام نرفع االعالم الفلسطينية، لكن اليوم أرادوا منعنا

وأضاف "أن أفراد من الشرطة احتجزوا أربعة شبان ابلقرب من خمفر ابب االسباط،  والسري فيه."
 لرفعهم االعالم الفلسطينية ومن بينهم أمني سر البطريركية".

دة الطور ابجتاه دير وكان اآلالف من املسحيني قد انطلقوا بعد ظهر اليوم األحد، من دير فاجة ببل
"القديسة كاترينا" يف ابب االسباط، مرورا جببل الزيتون واجلثمانية وطريق االسباط، وخالل ذلك رفع 

املشاركون أعساف النخيل واألعالم ورددوا الرتاتيل اخلاصة، ولدى وصوهلم منطقة ابب االسباط فوجئوا 
العالم الفلسطينية طالبني منهم عدم رفعها مبحاصرة جمموعة منهم من قبل قوات االحتالل ومصادرة ا

 خالل سريهم.

 

 احلسيين يطلع وفد الشبكة اإلقليمية للمسؤولية اجملتمعية على أوضاع مدينة القدس

  

أطلع وزير شؤون القدس احملافظ عدانن احلسيين، اليوم األحد، يف املسجد  -وفا 2017-4-9القدس 
اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية برائسة الشيخ دعيج بن خليفة آل األقصى املبارك وفدا من الشبكة 

 خليفة، على أوضاع مدينة القدس وما تعانيه جراء ممارسات االحتالل.
وأشار احلسيين، خالل استقباله الوفد يف املسجد األقصى املبارك، إىل أمهية زايرة األشقاء العرب ملدينة 

ن تعزيز لوجود املقدسيني ودعم صمودهم، مشيدا مبوقف مملكة القدس واملسجد األقصى، ملا يف ذلك م
 البحرين الشقيقة يف مد يد العون واملساعدة للشعب الفلسطيين.

واستعرض املخاطر اليت حتيط ابملقدسات اإلسالمية واملسيحية، وحتديدا املسجد األقصى املبارك الذي 
اإلسالمي، مشريا إىل املخططات االستيطانية  يتعرض هلجمة غري مسبوقة وتسارعا يف وترية تغيري طابعه

 وأهدافها يف منطقة القدس.
وحذر من خماطر وتداعيات دعوات منظمات يهودية متطرفة القتحامات واسعة لباحات املسجد 

األقصى املبارك، عشية حلول عيد "الفصح العربي" من خالل املشاركة يف فعاليات مترين ذبح قرابني 
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ور األموية جنوب املسجد األقصى، منددا بسياسة التحريض اإلسرائيلية اليت الفصح يف منطقة القص
 تدعو مجهور املستوطنني املتطرفني القتحامات واسعة وغري مسبوقة لباحات املسجد األقصى املبارك.

وأوضح أن هذه الدعوات التحريضية اليت تطلقها سلطات االحتالل اإلسرائيلي، تضع مدينة القدس يف 
صفة، وستؤدي إىل زايدة حدة التوتر يف املدينة املقدسة وحميطها، وانفجار األوضاع فيها، جراء عني العا

 سياسة االحتالل اإلسرائيلي العنصرية والتحريضية.
ودعا احلسيين إىل موقف عريب جدي للرد على السياسات اإلسرائيلية التعسفية حبق أبناء الشعب  

سيحية، خاصة املسجد األقصى املبارك، بعيدا عن لغة االستنكار الفلسطيين، واملقدسات اإلسالمية وامل
 واإلدانة املعهودة.

وأشار إىل فشل حكومة االحتالل يف بسط سيطرهتا على مدينة القدس، وهو ما يتعارض وما ترفعه من 
ة شعارات واهية تسعى إىل جتسيدها على أرض الواقع، يف هتويد املدينة املقدسة وتكريسها عاصمة موحد

 لكياهنا.
واستهجن احلسيين الصمت العريب واإلسالمي ملا جيري يف فلسطني ومدينة القدس، وأوىل القبلتني واثلث 
احلرمني الشريفني، مناشدا االرتقاء إىل مستوى املسؤولية واحلدث واستخدام أوراق الضغط والنفوذ لدى 

أبناء الشعب الفلسطيين ومقدساته  اجملتمع الدويل، من أجل ردع حكومة االحتالل لوقف عدواهنا على
ومقدراته، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية إبهناء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها 

 القدس الشريف.
بدوره، مثن مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس، الشيخ عزام اخلطيب، الرعاية اهلامشية 

ملسيحية يف مدينة القدس، مبينا املوقف األردين الواضح والراسخ من املمارسات للمقدسات اإلسالمية وا
 اإلسرائيلية حبق املسجد األقصى املبارك.

وأطلع اخلطيب، الوفد الضيف على عمل دائرته التابعة لوزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية 
ريع اإلعمار اهلامشي الذي يتم تنفيذها يف املسجد يف عمان، وأن موازنتها من احلكومة األردنية، مبينا مشا

 األقصى.
وقدم شرحا مفصال عن اتريخ املسجد األقصى وأمهيته ومكانته لدى املسلمني يف أحناء العامل، معراب عن 

قصى للتأكيد على إسالميته ودعم صمود وب العربية واإلسالمية للمسجد األأمله يف تعزيز زايرات الشع
يف بيت املقدس، "وهي رسالة لإلسرائيليني أن الفلسطينيني ليسوا وحدهم بل تقف  الشعب الفلسطيين

 من ورائهم الشعوب العربية واإلسالمية".
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من جانبه، أكد الشيخ دعيج أن زايرة الوفد لفلسطني أتيت أتكيدا على دعم الشعب الفلسطيين وتعزيزا 
ية الفلسطينية ستبقى القضية املركزية لألمتني لصموده وحتديه لالحتالل اإلسرائيلي، مشريا إىل أن القض

العربية واإلسالمية، انقال حتيات عاهل البحرين الشيخ محد بن خليفة وأمنياته يف حصول الشعب 
الفلسطيين على حقوقه كاملة، ويف مقدمتها حقة ابحلرية واالستقالل وإقامة الدولة املستقلة وعاصمتها 

 القدس الشريف.
" ملدينة القدس، للدور الكبري 2017جائزة "املدينة العربية املسؤولة اجتماعيا للعام وأوضح أنه مت منح 

الذي تقوم به املؤسسات احلكومية واخلاصة واألهلية لدولة فلسطني فيها، منوها إىل أنه سيتم التعاون 
دس يف ديوان يف املدينة، يتم تنفيذها عرب وحدة الق 2017بني الطرفني لتنفيذ أربعة مشاريع خالل عام 

 الرائسة.
وضم الوفد، مستشار السلطان قابوس للتجارة والصناعة الشيخ عبد هللا بن سامل الرواس، ومستشار 

املؤسسة اخلريية امللكية لأليتام، حسن بن إبراهيم كمال، واملدير العام للشبكة طارق القدوة،  -امللك
 ل ضيفا على دولة فلسطني.والرئيس التنفيذي ملؤسسة سنابل، حممد املضحكي، الذي حي

 
 إصابة سائق مقدسي ابعتداء مستوطن عليه

 

عليه أثناء قيادته  املستوطنني أحد اعتداء أصيب السائق املقدسي ركان درابس يف عينه اليمىن جراء
 .يف أحد الشوارع االستيطانية غريب القدس احملتلة  حافلة نقل عمومي

لضرب يف وجهه، حبجة أنه مل يتوقف ابملوقف الذي وأوضح درابس أن أحد املستوطنني اعتدى عليه اب
أراد النزول فيه، ما أدى إلصابته يف عينه اليمىن، ومت نقله إىل مستشفى "هداسا العيسوية" لتلقي 

 .العالج

حضرت إىل املكان على إثر اصطدام احلافلة اليت يقودها حبافلة أخرى  شرطة االحتالل وأشار إىل أن
 .املستوطن عليه  عقب اعتداء

 

 سلوان بسبب حفرايت االحتاللإخالء مبىن يف 
 

من العمارة اليت يقيمون فيها يف  مواطًنا فلسطينيًّا 25قالت صحيفة هآرتس العربية، إنه مت إجالء 
ا نتيجة ألعمال احلفرايت األثرية اليت تقوم هبا يف القدس الشرقية، جراء تصدع جدراهن سلوان حي

  .إسرائيل حتت املبىن
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وقد أعلنت البلدية عن املبىن كمبىن خطري، ونقلت سكانه إىل أحد فنادق املدينة، لكنه مت تبليغهم 
  .صباح اجلمعة املاضي أبنه ال ميكنهم البقاء يف الفندق

ن البيت تدمر وال ميكن مواصلة العيش فيه، فال مكان وقال سليمان عوايدة، الذي يقيم يف البناية، "إ
 ."يؤوينا اآلن

 

وتقوم العمارة املؤلفة من ثالثة طوابق، يف املنطقة اليت تنفذ فيها سلطة اآلاثر ومجعية )إلعاد( 
  .ثرية يف الشارع اهلريودي املدرجحفرايأت االستيطانية

 

إهنم الحظوا بداية التصدع يف املنزل منذ ثالث  :األطفال وقال أبناء العائلة اليت تضم عدًدا كبريًا من
 .اتسنو 

  

وزار مهندسون املنزل عدة مرات، لكن العائلة واصلت العيش فيه، بينما يف األايم األخرية اتسعت  
 .الشقوق يف عدة غرف واشتكى سكان العمارة من ارتعاد مصاطب وجدران بيوهتم

 

وقال عوايدة: "طوال الوقت نسمع ضجيجاً حتت املنزل يف النهار والليل، ولكن بدا وكأن البيت  
 ."ركيتح

 

وقام السكان ابستدعاء الشرطة، اليت استدعت بدورها قسم املباين اخلطرية يف البلدية، ولدى وصول 
مهندس البلدية أصدر أمًرا حيدد أبن البيت خطري وأمر إبجالء سكانه فوراً، وقام قسم الرفاه مبساعدة 

 . يستطيعون البقاء يف الفندقالعائلة على االنتقال إىل فندق، لكنه أبلغهم يف اليوم التايل أبهنم ال

 

يشار إىل أن الفلسطينيني، ادعوا يف السابق، أبن احلفرايت حتت بيوهتم تسبب هلا أضراراً، إال أن احملكمة 
العليا رفضت التماًسا طالب بوقف احلفرايت، بعد عدم متكن السكان من إثبات العالقة بني احلفرايت 

 .ومشاكل بيوهتم

 

دم وجود صلة بني احلفرايت وتصدع املنزل، وقالت إنه يبعد حوايل مئة مرت عن وادعت سلطة اآلاثر، ع
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مكان احلفرايت، أما البلدية فاكتفت ببيان مقتضب سرد تفاصيل ما حدث من إرسال املهندس وحىت 
 .نقل السكان، وقالت إنه جيري فحص سبب التصدع

 

 -انتهى-
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