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  2017 ،أكتوبر      15األحد      14السبت    13الجمعة     :لتاريخا

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 2141   ًاقتحموا المسجد األقصى منذ األحد الماضي مستوطنا. 

  كسا شمال غرب القدس في االتجاهينإاالحتالل يغلق حاجز بيت. 

 12األسير الطفل مناصرة يدخل عامه الثالث بسجون االحتالل من أصل : القدس 

 .عاما

 يثبت بن كّل ما بُني على احتالل باطل وزائل" اليونسكو"إجماع : "أوقاف القدس. 

 "تكثيف االقتحامات استغالل بشع لألعياد الدينية لتحقيق ": والمغتربين الخارجية

 .أهداف استعمارية

 زيارة القدس ودعمها وحمايتها على رأس األولويات : الهباش ومفتي الشيشان

 .اإلسالمية

 االحتالل يعتقل طفًال من القدس القديمة. 

 قامة الجبريةالحتالل يضع المحررة خويص تحت اإلا. 

 يوسع مشاريعه االستيطانية في القدس المحتلة االحتالل. 
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  مؤقتاً " باب العامود"االحتالل يقتحم العيساوية ويغلق. 

 اإلبراهيمي"و" األقصى"صوت األذان سيبقى يصدح في مآذن : وزير األوقاف". 

 تمديد اعتقال ثالثة مواطنين من القدس. 

  العيسوية"و "خميسراس "مواجهات عنيفة مع االحتالل في ضاحية". 

 مستوطنون يعتدون على مقدسيين وممتلكاتهم جنوب األقصى. 

 خطيب األقصى يبارك اتفاق المصالحة ويحذر من مخاطر على األقصى. 

 اآلالف من فلسطينيي القدس والداخل يؤدون الجمعة برحاب المسجد األقصى. 

  آالف شجرة زيتون في مدينة القدس 10إطالق حملة لغرس. 

 اقتحامات المستوطنين سبب التوتر والتصعيد في المسجد األقصى :األردن. 

 عصابات المستوطنين تعربد في القدس القديمة بمسيرات استفزازية. 

 أمين عام المؤتمر الشعبي للقدس يمنح الحاج زكي الغول مفتاح القدس. 

 10 مجازر صهيونية في القدس خالل االحتالل البريطاني. 
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 اقتحموا المسجد األقصى منذ األحد الماضي مستوطناً   2141
   

جددت مجموعات من المستوطنين، اليوم الخميس، اقتحاماتها - وفا 2017-10-12القدس 
االستفزازية للمسجد األقصى المبارك، ليرتفع عدد المستوطنين الذي اقتحموا المسجد منذ يوم األحد 

  .قوات االحتالل الخاصة مستوطنا، بحراسات مكثفة ومشددة من 2141الماضي، إلى 

مستوطنا اقتحموا اليوم المسجد األقصى، من باب المغاربة، ونفذوا جوالت استفزازية  90وكان نحو 
وسط محاوالت متكررة ألداء طقوس وشعائر تلمودية فيه، في الوقت الذي استمعوا فيه لشروحات 

  .حول أسطورة الهيكل المزعوم مكان األقصى المبارك

 600أوسع هذه االقتحامات كانت يوم أمس، حيث زاد عدد المقتحمين للمسجد عن ـيشار إلى أن 
مستوطن، علمًا أن هذه االقتحامات المكثفة جاءت استجابة لدعوات منظمات الهيكل المزعوم 
ألنصارها ولجمهور المستوطنين القتحامات واسعة ومكثفة لألقصى لمناسبة عيد الُعرش العبري الذي 

  .يلةينتهي مساء الل
 

 كسا شمال غرب القدس في االتجاهينإاالحتالل يغلق حاجز بيت 
   

سا شمال إكل اإلسرائيلي، الليلة، حاجز بيت أغلقت قوات االحتال -وفا 2017-10-14القدس 
  .غرب القدس ومنعت المواطنين من المرور في كال االتجاهين

المواطنين للتفتيش والمساءلة قبل إجبارهم على ، إن جنود االحتالل أخضعوا "وفا"وقال شهود عيان لـ 
  .العودة من حيث جاءوا

وأضافوا، أن جنود االحتالل على الحاجز المذكور يعمدون بين الفينة واألخرى إغالق الحاجز دون 
إبداء األسباب، في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات االحتالل في األراضي 

  .الفلسطينية المحتلة
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 عاما 12األسير الطفل مناصرة يدخل عامه الثالث بسجون االحتالل من أصل : القدس

    

من ) عاما 15(دخل، اليوم الخميس، األسير الطفل أحمد مناصرة  -وفا 2017-10-12القدس 
 .حي بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، عامه الثالث على التوالي في سجون االحتالل

، بعد إصابته بجروح خطيرة، 2015، ومعتقل منذ عام )عاما 12( محكوم بالسجناألسير مناصرة 
واستشهاد ابن عمه الطفل حسن خالد مناصرة، بذريعة طعن اثنين من المستوطنين في مستوطنة 

  .شمال القدس المحتلة" بسغات زئيف"

ل مستوطنين، وشاهد العالم عبر شاشات الفضاء إطالق الرصاص على الطفل مناصرة، وضربه من قب
  .بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن في القدس برفقة ابن عمه حسن، الذي ارتقى شهيدا

  

 يثبت بن كّل ما بُني على احتالل باطل وزائل" اليونسكو"إجماع : "أوقاف القدس
   

أشاد مدير عام أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب التميمي،  -وفا 2017-10- 12القدس 
، يوم أمس، الـمتضمن بند القدس على أجندة الـمجلس "فلسطين الـمحتلة"قرار على " االبقاء"بـ

  .204التنفيذي في الـيونسكو للدورة 

وثمن التميمي، في بيان له اليوم الخميس، دور الـملك عبد اهللا الثاني صاحب الوصاية على األماكن 
ية الصلبة التي أدت يوم أمس إلى المقدسة اإلسالمية والـمسيحية لقيادته للجهود األردنية الفلسطين

  .اإلبقاء على القرار

أهمية القرار خصوصًا في هذه األيام العصيبة التي يعاني منها الـمسجد األقصى من "وشدد على 
خذالن العالم اإلسالمي ممثال بمنظمة التعاون اإلسالمي، ومئات الهيئات والجماعات اإلسالمية التي 

قصى يغرق كل يوم بأعداد غير مسبوقة من الـمقتحمين اليهود الذين ال تحّرك ساكنا وهي تشاهد األ
  ."يصلون ويدنسون الـمسجد وبواباته وفي صمت مخجل من العالم العربي واإلسالمي
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وشكر جميع الدول التي تبّنت قرار القدس في الـيونسكو خصوصا دول مثل أمريكا وبريطانيا وإيطاليا 
ار في السابق، داعيا تلك الدول للثبات على هذه السابقة إلجماع وألـمانيا ودول أخرى عارضت القر 

  .دولي على الثوابت الوارد ذكرها في القرارات السابقة

الحرم /الـمحافظة على اعتماد تسمية الـمسجد األقصى الـمبارك: وينص متن قرار يوم أمس على
دم استخدام أية تسمية القدسي الشريف كمترادفتين وذلك في جميع الفقرات ذات العالقة، وع

واعتبار الحائط الغربي لألقصى جزء ال يجزأ من الـمسجد األقصى الـمبارك، وتلة وباب . خاطئة
الحرم القدسي الشريف، وأن األوقاف اإلسالمية /الـمغاربة جزءًا ال يتجزأ من الـمسجد األقصى الـمبارك

ن كما هو الحال في ما يخص كامل األردنية هي صاحبة الحق القانوني في صيانة وترميم الـمكا
الحرم الشريف مكان عبادة خاص /وأن الـمسجد األقصى. الحرم الشريف/الـمسجد األقصى

. 1967بالـمسلمين وأي تغيير على هذه الصفة يعتبر اعتداء وانتهاك للوضع التاريخي القائم قبل عام 
، القوة الـمحتلة، "إسرائيل"التي تتخذها وأن جميع التدابير التشريعية واإلدارية وغيرها من اإلجراءات 

القانون (والتي تغير، أو ترمي إلى تغيير طابع مدينة القدس الـمقدسة ووضعها القانوني، وال سيما 
بشأن القدس، إنما هي تدابير وإجراءات الغية وباطلة ويجب إبطالها " إسرائيل"الذي سنته ) األساس

  .وإلغاؤها فوراً 

ار اليونسكو إال أن األوقاف في القدس الشريف تستند في ثوابتها وحق رغم أهمية قر : "وتابع
الـمسلمين الخالص والحصري في الـمسجد األقصى كامل الحرم القدسي الشريف إلى قرارات ربانية 
وثوابت عقيدة إسالمية ال تتغير وال تزيد وال تنقص بتغير مجرى أي تصويت دنيوي بشري على تعريف 

  ".الـمقدسات

أن الـمقدسيين مرابطين ومرابطات وحراس وموظفي أوقاف يعاهدون اهللا على "التميمي على  وشدد 
الحرم الشريف وهم من سيبطلون بإذن اهللا كل /أنهم هم خط الدفاع األول عن الـمسجد األقصى

  ".إجراءات وقوانين االحتالل غير الشرعية إلى أن يزول االحتالل عن مقدساتهم ووطنهم
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 تكثيف االقتحامات استغالل بشع لألعياد الدينية لتحقيق أهداف استعمارية": والمغتربينالخارجية "
   

سرائيلية برئاسة قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن الحكومة اإل -وفا 2017-10-12رام اهللا 
بحجة  بنيامين نتنياهو وأذرعها المختلفة صعدت من اقتحاماتها للمسجد األقصى المبارك كمًا ونوعاً،

  .األعياد اليهودية

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أنه في األيام األخيرة تجاوز عدد المستوطنين 
، في ما يشبه االجتياحات الحقيقية المعززة بحراسة 2000المقتحمين لباحات المسجد األقصى الـ 

المنظمات اليهودية المتطرفة مشددة من قوات االحتالل وشرطته، كما ان هناك دعوات مستمرة من 
مقتحم يومياً، حتى يصبح إجمالي المقتحمين  300الى زيادة عدد المقتحمين، وصوال الى أكثر من 

ألف متطرف، على قاعدة أن هذه الزيادة ستساعد االحتالل في تحقيق  100سنويا ما يزيد عن الـ 
  .األقصىأهدافه لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد 

هذه المخططات تأتي في ظل قيام سلطات االحتالل االسرائيلي بفرض إجراءات عقابية على : وقالت
المواطنين المقدسيين، خاصة في البلدة القديمة ومحيط المسجد وبواباته، والتضييق على المصلين 

  .بمن فيهم الطلبة

عامة وللمسجد األقصى المبارك  وأدانت الوزارة بشدة االستهداف االحتاللي المتواصل للمقدسات
بشكل خاص، مؤكدة أن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ماضية في تنفيذ محاوالتها الهادفة الى 
تكريس التقسيم الزماني للمسجد ريثما يتم تقسيمه مكانيًا، من خالل توظيف المناسبات الدينية 

  .اليهودية لخدمة أغراضها االستعمارية التهويدية

الحكومة االسرائيلية برئاسة نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد وتداعياته الخطيرة وحملت 
على األوضاع برمتها، محذرة من مخاطره وتبعاته على الجهود المبذولة الستئناف المفاوضات، 

ربي واعتبرته استفزازا كبيرًا للشعب الفلسطيني ومشاعره الدينية، وتحديًا صريحًا للعالمين الع
  .واإلسالمي، ودعوة علنية الستبدال الصراع السياسي بصراعات دينية منفلتة من أية ضوابط

وحذرت الوزارة المنظمات األممية المختصة تحمل مسؤولياتها القانونية واألخالقية اتجاه شعبنا 
سلطات ومقدساته، وتدعوها الى التحرك الجاد لحماية قراراتها ذات الصلة والدفاع عنها، وإجبار 

  .االحتالل على االنصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية
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إن عدم محاسبة إسرائيل كقوة احتالل على تعطيلها للقرارات األممية يشجعها على : واختتمت
التمادي في تنفيذ مخططاتها التهويدية التوسعية، ويمكن سلطات االحتالل من مواصلة استفرادها 

ه ومقدساته وممتلكاته، ويوفر لها األجواء لالستمرار في تقويض ما تبقى من حل العنيف بشعبنا وأرض
  .الدولتين

  

  زيارة القدس ودعمها وحمايتها على رأس األولويات اإلسالمية: الهباش ومفتي الشيشان
 

أكد قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية  - وفا 2017–10–12غروزني 
الشيخ محمود الهباش، ومفتي جمهورية الشيشان، رئيس اإلدارة الدينية الشيخ  والعالقات اإلسالمية

صالح مجييف، أن زيارة المسلمين لمدينة القدس والمسجد االقصى المبارك، على رأس االولويات 
اإلسالمية في الوقت الحاضر، لحمايتها ودعم أهلها الصامدين في وجه آلة البطش اإلسرائيلية، 

 .فرضه دولة االحتالل على المدينة ومقدساتها وخاصة الحرم القدسي الشريفوالحصار الذي ت

ونقل الهباش، خالل لقائه مع مجييف في العاصمة الشيشانية غروزني، صورة األوضاع في المدينة  
المقدسة والمسجد األقصى بشكل خاص، وتطورات األوضاع في األراضي الفلسطينية بشكل عام، 

لية المتواصلة بحق األقصى وفرض القيود على حرية العبادة، بما يخالف كافة واالنتهاكات اإلسرائي
  . المواثيق والمعاهدات الدولية بشكل صارخ

ووجه قاضي القضاة دعوة رسمية للشيخ مجييف لزيارة القدس والمسجد األقصى، واالطالع عن كثب 
واجب المسلمين في كافة أنحاء  على معاناة أبناء شعبنا في القدس والحرم القدسي الشريف، وقال إن

العالم الوقوف إلى جانب إخوانهم الفلسطينيين الذين يواجهون العدوان اإلسرائيلي صباح مساء في 
مدينة القدس، ومؤازرتهم ومساندتهم في ظل الحملة الشرسة التي تنفذها مجموعات المتطرفين 

ولة االحتالل، على المسجد األقصى والمستوطنين المدعومة من كافة أركان المؤسسة الرسمية في د
  . المبارك

وبحث الجانبان خالل اللقاء، آفاق التعاون في مجاالت الدعوة والتعليم الديني والقضاء الشرعي 
وترميم المخطوطات اإلسالمية القديمة، حيث تم االتفاق على مواصلة التعاون وتبادل الزيارات 

  . والخبرات بما يعود بالنفع على الجانبين
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من جانبه، رحب الشيخ مجييف بقاضي القضاة والوفد المرافق له، مؤكدا أن القضية الفلسطينية 
وقضية المسجد األقصى المبارك هي قضية المسلمين جميعا، الذين يقع عليهم واجب الدفاع عنها 
ة بكافة السبل، ودعم أبناء الشعب الفلسطيني في المجاالت االقتصادية والسياسية ومساندة القضي

الفلسطينية في الساحات الدولية من أجل تعرية االحتالل وفضح سياساته العنصرية وجرائمه بحق 
  . الشعب الفلسطيني

وقرر مفتي جمهورية الشيشان وضع موضوع زيارة المسلمين الشيشان إلى القدس على رأس أولوياته، 
ل مسلم أن يكون بين أبناء مؤكدا ان زيارة المسجد األقصى ستكون قريبة جدا، وأنه لشرف عظيم لك

  . الشعب الفلسطيني في ساحات األقصى ومدينة القدس

  

 االحتالل يعتقل طفًال من القدس القديمة
   

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الليلة الماضية، الطفل يعقوب  -وفا 2017-10-12القدس 
  .القديمة بالقدس المحتلة الدباغ، بعد اعتداء المستوطنين على المحالت والمنازل في البلدة

وذكر شهود عيان أن اعتقال الطفل جاء خالل اعتداء المستوطنين على المواطنين المقدسيين 
  .وممتلكاتهم في البلدة القديمة

وأوضحوا أن عشرات المستوطنين اعتدوا على سكان حي عقبة الخالدية في البلدة القديمة بالقدس، 
ت أعداد كبيرة من المستوطنين عربدتها أمام المسجد وتصدى شبان الحي لهم، في حين مارس

األقصى من جهة الحي اإلفريقي وباب الناظر، وأتلفوا محتويات عدد من المحال واعتدوا على 
  .أصحابها، كما حطموا زجاج العديد من المركبات، بحماية قوات االحتالل
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 قامة الجبريةالحتالل يضع المحررة خويص تحت اإلا
  

رهن الحبس المنزلي بعد اإلفراج  خديجة خويص وضعت قوات االحتالل األسيرة المحررة المرابطة
 .محددة ضدهاعنها بعد احتجازها ألكثر من أسبوعين دون توجيه تهم 

وفرضت قوات االحتالل على المرابطة المحررة خويص شروط احتجاز منزلي مشددة منها اإلبعاد 
 .، والمنع من السفر لستة أشهر ودفع غرامة ماليةلمدة شهر المسجد األقصى عن

 .واحتجزت قوات االحتالل المرابطة خويص مدة عشرين يوما في ظروف صعبة وأطلق سراحها مؤخرا

  وكاالت: المصدر
 

  االحتالل يوسع مشاريعه االستيطانية في القدس المحتلة
 

وزيادة  االستيطان لفة تعمل على تعزيزقال تقرير نشرته مؤسسة القدس الدولية إن أذرع االحتالل المخت
الوحدات االستيطانية في القدس والضفة الغربية المحتلتين، موضحة أن االحتالل أقّر منذ بداية عام 

 .فيذ آالف الوحدات االستيطانّية في مختلف المناطقبناء وتن 2017

التي تمت -نائب وزير جيش االحتالل أن الوحدات االستيطانية “ إيلي دهان”وسبق أن صرح 
 .أكثر عددا من الوحدات المقامة خالل عشر سنوات كاملة - 2017المصادقة عليها منذ بداية 

الذي سيصادق على “ مجلس التنظيم األعلى”اجتماع  تأجيل وجاء هذا التصريح في إطار التعليق على
آالف الوحدات االستيطانية الجديدة، حيث سيعقد المجلس اجتماعه بعد نهاية إجازة األعياد 

 .اليهودية

الواقعة جنوب “ جيلو”العبرية أن المخطط الهيكلي الجديد لمستوطنة “ يورشاليم”وكشفت أسبوعية 
غربي القدس يتضمن بناء ثالثة آالف وحدة سكنية بأطراف المستوطنة، على السفوح الجنوبية الشرقية 

 .دونما 265منها، على مساحة 

 البىن التحتية
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المحلية واللوائية ”ن اللجان وفي سياق متصل باالستيطان وتطوير بنيته التحتية، ذكرت صحف عبرية أ
التابعة لالحتالل صادقت على مخطط إلطالة مسار القطار الخفيف لنصف كيلومتر “ للتنظيم والبناء

 .شرقي القدس“ النبي يعقوب”بمستوطنة 

التي تتوزع بين المصادقة على الوحدات الجديدة ومشاريع -وتساهم هذه المشاريع االستيطانية 
 .في رفع الكتلة االستيطانية في المناطق المحتلة - للمستوطنات تحسين البنية التحتية

نشر األسبوع الماضي أن أكثر من ) اإلسرائيلّية(“ السالم اآلن”ونقلت مؤسسة القدس عن تقرير لحركة 
 .يقطن خارج الكتل االستيطانية الكبيرة في القدس والضفة المحتلةمستوطن ألف 172

، في حين بنيت 2016مستوطن للعيش خارج هذه الكتل خالل عام  6500وطبقا للتقرير انتقل نحو 
 .نحو عشرة آالف وحدة استيطانية خارج الكتل االستيطانية

، %3.5سجلت  2016خالل  المستوطنين إلى أن الزيادة السكانية بعدد“ السالم اآلن”وأشارت 
، وهي أرقام تعكس حجم االهتمام اإلسرائيلي باالستيطان، وضرب )إسرائيل(في % 2في حين بلغت 

 .ت دولية وإقليمية في سبيل انتصاره بمعركة السكان في القدس والضفةاالحتالل ألي اعتبارا

  شبكة قدس اإلخبارية: المصدر
 

  مؤقتاً " باب العامود"االحتالل يقتحم العيساوية ويغلق 
 

الواقعة شمالي شرق القدس المحتلة، كما  "العيساوية" اقتحمت قوات االحتالل، السبت، قرية
 .أغلقت أحد أبواب البلدة القديمة بشكل مؤقت بسبب وجود جسم مشبوه

أن قوات االحتالل اقتحمت " قدس برس"، محمد أبو الحمص لـ وأفاد عضو لجنة المتابعة في القرية
 .العيساوية منذ خروج الطالب من مدارسهم ظهراً 

وأضاف أن القوات اعتلت أسطح بعض المنازل في القرية، ما أثار استفزاز الشّبان، الذين رشقوا 
 .بين الطرفين مواجهات الجنود بالحجارة، دون اإلبالغ عن حدوث أي

أحد أبواب البلدة " باب العامود"أن قوات االحتالل أغلقت " قدس برس"من جهة ثانية، أفادت 
 ."جسم مشبوه"القديمة في مدينة القدس بسبب وجود 
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والمنطقة المحيطة به، وعّززت من " باب العامود"اجد في وأضافت أن قوات االحتالل منعت التو 
، الذي تبّين الحقا أنه عبارة "جسم مشبوه"تواجد العناصر اإلسرائيلية والحواجز الحديدية بحجة وجود 

 .عن حقيبة مدرسية

بحجة وجود أجسام مشبوهة، يتبين " باب العامود"يذكر أن قوات االحتالل تغلق بشكل دائم منطقة 
 .صها بأنها أكياس ُقمامة، أو مالبس نسيها أصحابها في المكانبعد فح

 
  المركز الفلسطيني لإلعالم :المصدر 

 

  "اإلبراهيمي"و" األقصى"صوت األذان سيبقى يصدح في مآذن : وزير األوقاف
 

أن صوت االذان وصوت الحق سيبقى "أكد الشيخ يوسف ادعيس وزير األوقاف بالسلطة الفلسطينية 
 .، والمسجد االبراهيمي وسائر المساجدالمسجد األقصىفي مآذن يصدح عاليا

على واقع الحياة وصمود  قرية العقبة بمحافظة طوباس واطالعه جاءت تصريحات ادعيس خالل تفقده
أهلها في ظل غطرسة االحتالل وتماديه بسرقة أراضي المحافظة، شدد خاللها على ضرورة تعزيز 

 .وتمكين المواطنين وتثبيتهم فوق أرضهم

قرارا بتحويل أغلب فعاليات ونشاطات الوزارة لتكون بقرية العقبة وذلك بالتعاون مع  وأصدر ادعيس
 .ردع االحتالل عن نواياه اتجاه هذه القرية المحاصرةمجلسها القروي لمحاولة 

واكد خالل تفقده مسجد القرية ولقائه رئيس مجلسها على اهمية الرباط والتكاتف والتعاضد يدا 
واحدة في مواجهة سياسة المحتل الذي ينهش ارضنا وسياسته التهجيرية والتهويدية التي تهدف للنيل 

ين في محافظة طوباس وسائر الوطن، ودور أهلها بالمحافظة على من صمودنا، وأشاد بصمود المواطن
أرضهم ومساجدهم مبينا دور المسجد في حياة الناس ودوره الطليعي في إيصال رسالة اإلسالم 
وتنويرهم ووضعهم على الطريق القويم، كونها منارات للعلم والمعرفة والوحدة ولم الشمل، وأنها تجمع 

  .وجزٌء أساس وأصيل من تركيبة المجتمع اإلسالمي وال تفرق، وأنها ركن هام
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  تمديد اعتقال ثالثة مواطنين من القدس
 

قدس المحتلة ليوم ثالثة مواطنين من بلدة العيسوية وسط ال اعتقال مّددت سلطات االحتالل، الجمعة،
 .غد األحد، علما أن االحتالل اعتقلهم فجر أمس الجمعة من منازلهم

  .عبد الرؤوف محمود، ومحمد موسى مصطفى، وعبد القادر داري: وشلت قرارات التمديد كًال من
 

  "العيسوية"و "راس خميس"مواجهات عنيفة مع االحتالل في ضاحية 
 

وسط القدس المحتلة، الليلة  شعفاط لمخيم المجاورة" راس خميس"شهدت ضاحية 
 .عنيفة ضد قوات االحتالل التي اقتحمت المنطقة بشكل استفزازي تمواجها الماضية،

وقال مراسلنا ان المواجهات امتدت حتى ساعة متأخرة دون تبليغ عن اعتقاالت أو إصابات مباشرة 
 .بين المواطنين

في السياق، استمرت ليلة أمس المواجهات العنيفة بين الشبان وقوات االحتالل في بلدة العيسوية 
 .قدس المحتلةوسط ال

قوات كبيرة من جنود وآليات  اقتحام ونقل مراسلنا عن شهود عيان أن المواجهات اندلعت عقب
  .االحتالل للمنطقة ودهمها للعديد من أحيائها

 

  مقدسيين وممتلكاتهم جنوب األقصى مستوطنون يعتدون على
 

واصلت عربداتها بمدينة القدس،  المستوطنين اليهودي، إال أن عصابات" الُعرش"رغم انتهاء عيد 
القديمة ومحيطها، واعتدت، الليلة الماضية، على مواطنين مقدسيين وممتلكاتهم في خاصة في بلدتها 

 .المباركالمسجد األقصى جنوب سلوان بلدة

وقال مراسلنا في القدس ان مجموعة من عصابات المستوطنين حطمت نوافذ عدد من مركبات 
 .المواطنين بحي راس العامود بسلوان بحماية وحراسة قوات االحتالل

عنيفة بين السكان من جهة، وقوات االحتالل والمستوطنين من  مواجهات وكانت المنطقة شهدت
 .جهة ثانية استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل لم يبلغ خاللها عن اعتقاالت
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  ويحذر من مخاطر على األقصىخطيب األقصى يبارك اتفاق المصالحة 
 

في خطبة الجمعة اليوم، اتفاق  عكرمة صبري المبارك، الشيخ المسجد األقصى بارك خطيب
المصالحة الذي تم وقعت عليه في القاهرة حركتا فتح وحماس، معربًا عن أمله أن يتكلل هذا االتفاق 

 .بالنجاح

، وأن أطماع المحتلين ال تزال مبيتة، مشيًرا األقصى أكد صبري أن األخطار ال تزال محدقة بالمسجدو 
 .يتجزأ من المسجدإلى أن من بين هذه األخطار إغالق مصلى باب الرحمة، الذي هو جزء ال 

إن من بين األخطار أيًضا، ما أقدمت عليه جماعات يهودية متطرفة مؤخًرا، من تقديم شكاوى : وقال
ضد األوقاف وضد المؤسسات الدينية في األقصى، بهدف فرض السيادة عليه، في محاولة جديدة 

يعيد الكّرة مرة من االحتالل الذي فشل في تحقيق ذلك في شهر تموز الماضي، فيريد بذلك أن 
أخرى وبأسلوب آخر لفرض السيادة باستصدار قرار من المحكمة الصهيونية يهدف لفرض السيطرة 

 .على األقصى

وأشار خطيب األقصى إلى موضوع المناهج المدرسية، مؤكًدا الفتوى التي أصدرها سابًقا بأنه ال يجوز 
: تعارض مع ديننا اإلسالمي وقيمنا، وقالشرًعا تدريس المناهج الصهيونية في مدارس القدس؛ ألنها ت

إنه يأثم كل من يدّرسها ومن أيد ويؤيد تدريسها، ويأثم كل من يرسل ابنه أو ابنته إلى المدرسة التي 
 .تدرس هذه المناهج، داعًيا اآلباء واألمهات إلى أن يكونوا يقظين إلى خطورة ذلك

 
  المركز الفلسطيني لإلعالم   :المصدر

 

  سطينيي القدس والداخل يؤدون الجمعة برحاب المسجد األقصىاآلالف من فل
 

م، 1948أدى آالف الفلسطينيين من القدس المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل منذ العام 
المبارك، رغم اجراءات االحتالل الُمشّددة في مدينة  المسجد األقصىبرحاب صالة الجمعة اليوم

 .القدس

ءات مشددة لقوات االحتالل في المدينة المقدسة، وانتشارها الواسع جرت صالة الجمعة وسط اجرا
 .في المدينة، ونصب متاريس عسكرية وشرطية في كل أنحاء المدينة المقدسة
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، في خطبة صالة اليوم عكرمة صبري من جهته، لفت رئيس الهيئة االسالمية العليا الشيخ
، إلى األخطار التي ما زالت تحدق بالمسجد األقصى، وآخرها إلغاء مصلى باب األقصى برحاب

الرحمة، إضافة إلى ما أقدمت عليه جماعات يهودية من تقديم شكاوى ضد األوقاف اإلسالمية بهدف 
 .فرض السيادة اليهودية على األقصى، رغم فشل االحتالل في ذلك طوال السنوات الماضية

في " اإلسرائيلية"لشيخ صبري، مجّددًا على رفض تدريس المناهج المدرسية من جهة ثانية، شّدد ا
 .المناهج الفلسطينية في القدس، داعياً األهالي إلى اليقظة حيال هذه القضية الخطيرة

، وال عذر ألي معلم يقبل بتدريس "اإلسرائيلي"ال ُحّجة لمن يضع ابنه في مدرسة تعّلم المنهاج " :وقال
  ."عذر وال مبرر ألي شخص يدعم هذا المنهاج ويؤيده وال هذا المنهاج

 

  آالف شجرة زيتون في مدينة القدس 10إطالق حملة لغرس 
 

آالف شجرة زيتون بحقل في  10أطلقت جمعية الناشطين الشبان الدولية التركية، حملة لغرس 
 .القدس

األضرار " اإلسرائيلية"وأشار بيان صادر عن الجمعية، مساء أمس الخميس، إلى أن إلحاق الحكومة 
 .بأشجار الزيتون التي تعد مصدر عيش الفلسطينيين، أثّر ذلك سلبا على حياتهم

أطلقنا حملة لتشكيل حقل سنطلق عليه اسم عبد الحميد : "وقال رئيس الجمعية، أركان حلوجي
" يلياإلسرائ"المساحات الخضراء التي تضاءلت بسبب االحتالل . آالف زيتونة 10الثاني، ويضم 

 ."وهجماته تأثرت بشكل سلبي على حياة الفلسطينيين

خّططنا إلنشاء حقل زيتون في القدس ومحيطه، من أجل الحفاظ على المساحات الطبيعية : "وأضاف
، وإنشاء بيئة صحية وعالم أفضل لألجيال "اإلسرائيلي"في األراضي الفلسطينية التي دمرها االحتالل 

  ."آالف غرسة زيتون في القدس 10هيا معا لنزرع . ي فلسطينفلتكن لديكم شجرة ف. القادمة
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  اقتحامات المستوطنين سبب التوتر والتصعيد في المسجد األقصى: األردن
 

المسجد  هو سبب التوتر والتصعيد في اليهود المستوطنين اقتحامات ، الخميس، أناألردن اعتبر
 .األقصى

جاء ذلك في بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال، محمد 
 ."بترا"المومني، نشرته وكالة األنباء الرسمية 

، والتي كان آخرها اقتحامات األقصى الُمتجددة للمسجد" اإلسرائيلية"وأدان المومني االنتهاكات 
باتت "المستوطنين والمتطرفين، بأعداد متزايدة بمناسبة األعياد اليهودية، مشيرًا في الوقت ذاته بأنها 

 ."لألسف تمثل سبباً للتوتر والتصعيد في المسجد األقصى المبارك

هذه التصرفات المرفوضة والُمدانة تمثل أعماًال استفزازية غير مسؤولة من أن مثل "وأوضح المومني 
 ."، مثلما تمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين في كل مكان"اإلسرائيلية"ِقبل السلطات 

، القوة القائمة باالحتالل في القدس الشرقية، "إسرائيل"تمثل انتهاكاً اللتزامات "واعتبر أن االقتحامات 
نون الدولي والقانون اإلنساني الدولي، وكافة األعراف والقوانين الدولية التي تدعو الحترام بموجب القا

 ."حرمة األماكن المقدسة

هذه التصرفات تسيء للعالقات بين البلدين وتُقّوض الجهود المبذولة ”وأكد الوزير األردني أن 
القائم في المسجد األقصى المبارك،   لتخفيف التوتر والتهدئة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني

 .”"اإلسرائيلية" –كما تسئ للجهود الدولية المبذولة الستئناف المفاوضات الفلسطينية 

، واحترام "وقف مثل هذه االعتداءات واالستفزازات فوراً "، بـ "اإلسرائيلية"وطالب المومني الحكومة 
  .في القدس، الذي اعترفت به معاهدة السالم بين البلدين المقدساتدور بالده في رعاية
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  عصابات المستوطنين تعربد في القدس القديمة بمسيرات استفزازية
 

اليهودية، مساء أمس، عربداتهم بمسيرات استفزازية واسعة  المستوطنين مارس المئات من عصابات
 .العبري" المظلة"أو " العرش"في القدس القديمة باليوم األخير من عيد 

أحد أشهر أبواب القدس (اسلنا في القدس إن مسيرة واسعة انطلقت من باحة باب العامود وقال مر 
واخترقت القدس القديمة وتمركزت فعالياتها في شارع الواد وسط إجراءات أمنية مشددة ) القديمة

 .لقوات االحتالل التي وّفرت الحماية والحراسة لعصابات المستوطنين

رفعوا أعالم دولة الكيان العبري، ونّظموا حلقات رقص وغناء، وأقاموا  وأضاف مراسلنا أن المستوطنين
  .طقوسا تلمودية في المنطقة، وسط حالة من الغضب واالستياء لدى أبناء المدينة المقدسة

 

  أمين عام المؤتمر الشعبي للقدس يمنح الحاج زكي الغول مفتاح القدس
 

اللواء بالل النتشة اليوم في العاصمة  منح األمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس
مفتاح القدس للحاج زكي الغول أمين القدس الشريف، إبن مدينة القدس الذي يمثلها  عمان األردنية

 .في كل محفل عربي ودولي

خالل لقائه الحاج الغول األوضاع الحالية الصعبة التي تمر بها المدينة وإستعرض اللواء النتشة 
المقدسة، بفعل سياسات اإلحتالل الممنهجة بحق ممتلكاتها ومقتنياتها وسكانها، وحالة الحصار 

المنازل  هدم المطبق بفعل محاصرتها بالجدار والمستوطنات والحواجز العسكرية، فضًال عن تكثيف
، ناهيك عن اإلنتهاكات اليومية بحق دور العبادة "اإلسرائيلية"العربية وفي المقابل تشييد المستوطنات 

المبارك، كذلك الظروف المعيشية اإلقتصادية والثقافية  المسجد األقصى اإلسالمية والمسيحية وخاصة
  .واإلجتماعية المريرة بفعل قبضة اإلحتالل على المدينة وسكانها الفلسطينيين
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  مجازر صهيونية في القدس خالل االحتالل البريطاني 10
 

 جمازر صهيونية يف القدس خالل االحتالل الربيطاين 10

 حممد أبو طربوش: إعداد

 خاص موقع مدينة القدس

قامت العصابات الصهيونية مدعومة بالموقف والمال والتسهيالت والسالح البريطاني بالعديد من 
لمجتمع األمر الذي ساهم في تشكيل حالة من الرعب داخل ا. المجازر في مختلف أنحاء فلسطين

الفلسطيني المحافظ خوًفا على األرواح واألعراض التي أثبتت العصابات آنفة الذكر على قدرتها في 
وكان من أهم النتائج التي . إبداع سبل وأدوات فريدة للفتك بالفلسطينيين، مقاتلين ونساء وأطفال

سطينيين من مدنهم حصدتها تلك العصابات الصهيونية من تلك الممارسات، نزوح مئات اآلالف الفل
 :وقراهم، وأبرز المجازر التي وقعت في القدس ومحيطها هي

 :13/7/1937جمزرة القدس أواخر  -1

أحد الصهاينة يلقي قنبلة في سوق الخضار في المدينة القديمة ما أسفر عن استشهاد عشرة وإصابة 
 .واحد وثالثين

 :15/7/1937جمزرة القدس أواخر  -2

الصهيونية يلقي قنبلة يدوية أمام أحد مساجد المدينة القديمة أثناء خروج " اتسل"أحد أعضاء منظمة 
 .المصلين ما أسفر عن استشهاد عشرة وإصابة ثالثين

 :1937جمزرة القدس أواخر كانون األول  -3

المقدسية ما  نابلس الصهيونية يلقي قنبلة في سوق الخضار المجاور لبوابة" اتسل"أحد أعضاء منظمة 
 .أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات

 :26/8/1938جمزرة القدس أواخر  -4

الصهيونية يفجر سيارة في سوق المدينة القديمة، ما أسفر عن استشهاد " اتسل"أحد أعضاء منظمة 
 .ابة خمسة وثالثينأربعة وثالثين وإص

 :24/7/1946جمزرة فندق امللك داوود يف  -5
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الصهيونية يفجرون فندق الملك داوود، الذي كان مقرا لإلدارة البريطانية ما " األرغون"أعضاء منظمة 
 .45عربيا وبريطانيا وإصابة  91أسفر عن استشهاد 

 :29/12/1947جمزرة باب العمود  -6

ونية يفجرون برميًال مملوءًا بالمتفجرات عند باب العمود في القدس ما الصهي" األرغون"أعضاء منظمة 
 .أسفر عن استشهاد أربعة عشرة فلسطينيا وإصابة سبع وعشرين آخرين

 :30/12/1947جمزرة القدس  -7

أعضاء منظمة األرغون الصهيونية يلقون قنبلة في أحد أحياء القدس ما أسفر عن استشهاد أحد عشر 
 .فلسطينًيا

 :5/1/1948جمزرة فندق مسري أميس يف  -8

شخصا بينهم  22الصهيونية يفجرون فندق سمير أميس، ما أسفر عن مقتل " الهاجانة"أعضاء منظمة 
 .القنصل اإلسباني وإصابة ثالثين

 :2/2/1948جمزرة القدس  -9

اء السالم في الصهيونية يفجرون سيارة عسكرية بريطانية مفخخة أمام بن"هللا شتيرن هللا "أعضاء منظمة 
 .أحد أحياء القدس، ما أسفر عن استشهاد أربعة عشر فلسطينًيا، وإصابة ست وعشرين

 :9/4/1948جمزرة دير ياسني  -10

 .العصابات الصهيونية تقتل العشرات في قرية دير ياسين غربي القدس

 

  -انتهى -


