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  2017 ، أغسطس 22الثالثاء    21اإلثنين   :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  إحراق المسجد األقصىسفارتنا بالجزائر تحيي ذكرى. 

 االحتالل يبعد إماماً وخطيباً مقدسياً عن القدس وبلدتها القديمة. 

 منظمة التعاون اإلسالمي تجدد التأكيد على المكانة المركزية للقدس. 

  الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها في
 ."األقصى"

 ما زالت مستمرة" األقصى"ب الحرائق التي اشتعلت: الهباش. 

  الرئاسة تجدد مطالبة المجتمع الدولي بحماية األماكن ": قصىاأل"في ذكرى إحراق
 .المقدسة

 "المؤامرة مستمرة : في ذكرى جريمة إحراق األقصى" الخارجية والمغتربين
 .وتتصاعد

 بالقدس" معاليه أدوميم"وربط " 1إي "إسرائيل تهّدد بإخالء منطقة : هآرتس. 

 الحتالل يقدم الئحة اتهام بحق مقدسية بتهمة تنفيذ عملية طعنا. 

 إسرائيل قوة احتالل وال سيادة لها على األقصى: فتح. 

 االحتالل يعتقل فتى من القدس. 

 "تطلق صندوق آفاق للطالب المقدسي الموهوب" النيزك. 

 الرئيس يعزي العاهل المغربي بوفاة مدير عام وكالة بيت مال القدس. 

 دعوة العالمين العربي واإلسالمي لتحمل مسؤولياتهم تجاه : إلحراقه 48بالذكرى الـ
 .األقصى
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 االحتالل يهدم منزل عائلة أبو سنينة جنوب األقصى للمرة الثانية. 

 سنواصل العمل مع األردن لمنع تكرار االعتداءات بالقدس: أردوغان. 

 المسجد األقصىحفرية ونفقا تهدد أركان  64: مؤسسة القدس الدولية. 

 أهالي سلوان يعيدون بناء منزل هدمه االحتالل جنوب األقصى. 

 عشرات األطفال من غزة في القدس القديمة: للمرة األولى في حياتهم. 

  في القدس" الحريديم"عناصر من شرطة االحتالل على يد  5إصابة. 

 اعتقال عدد من المواطنين في قرية حزما. 

 91 ى وينفذون جوالت استفزازيةمستوطًنا يقتحمون األقص. 

  االحتالل يهدم روضة لألطفال في تجمع جبل البابا في القدس ويهدد بهدم منازل
 .سكانه

 
  سفارتنا بالجزائر تحيي ذكرى إحراق المسجد األقصى

  

 48أحيت سفارة دولة فلسطين في الجزائر، اليوم االثنين، الذكرى الـ  -وفا 2017- 8- 21الجزائر 
األقصى بمشاركة العديد من سفراء الدول العربية واإلسالمية والصديقة وممثلي إلحراق المسجد 

العديد من األحزاب الجزائرية، وممثلي فصائل العمل الوطني الفلسطيني بالساحة الجزائرية، وحشد من 
 .الجالية وعدد من وسائل اإلعالم

اإلسرائيلية المتواصلة ضد مقدساتنا وألقى السفير لؤي عيسى، كلمة استعرض فيها االنتهاكات 
  .واالعتداءات التي يتعرض لها أهلنا المرابطين في القدس

وقال عيسى، إن هذه االنتهاكات واالعتداءات لم تكن لتحصل لوال استغالل حكومة االحتالل للواقع 
د ما في دحر المرير الذي تمر به أمتنا التي انشغلت بالتوترات اإلقليمية المفتعلة، ونجاحها إلى ح

قضيتنا إلى أسفل قائمة األولويات، ناهيك عن انعدام رادع يكبح جماح دولة االحتالل في ظل 
  .ازدواجية المعايير الدولية والنفاق األمريكي الغربي

وأكد على أن الواقع الراهن من شأنه التشجيع على المزيد من االعتداءات التي تستهدف السيطرة 
  .كمال تهويد مدينة القدسعلى المسجد األقصى واست
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كما أكد على أن استمرار حالة البالدة والالمباالة تجاه مسلسل االعتداءات واالنتهاكات المتنامي 
ضد مقدساتنا، ليست سوى جزء من مخطط شامل يستهدف االستيالء الشامل على المسجد عبر 

  .خطط التقسيم المكاني والزماني
حطب، الذي أدار برنامج المهرجان، على أن شعبنا سيبقى  من جهته أكد المستشار أول بشير أبو

صامدا في وجه كل المؤامرات، ولن تنال من عزيمته البقاء وحيدا في مواجهة آلة القمع 
كما أوضح أن معركتنا في القدس هي جزء من معركتنا الشاملة من أجل تحقيق مشروعنا  .اإلسرائيلي

  .قامة دولتنا المستقلة بعاصمتها القدسالوطني الفلسطيني الذي لن يكتمل إال بإ
  .وأقامت السفارة معرضا للصور التي تبرز االنتهاكات اإلسرائيلية لمقدساتنا، واالعتداءات ضد شعبنا
وشهد مهرجان إحياء الذكرى عرضا لفيلم وثائقي قصير، وتقديم مسرحية وفقرات فنية أداها فتيان 

  .مخيم سيدي فرج لالجئين الفلسطينيين
  

  
 االحتالل يبعد إماماً وخطيباً مقدسياً عن القدس وبلدتها القديمة

  

قررت محكمة االحتالل، مساء اليوم االثنين، االفراج عن الشيخ نور  -وفا 2017- 8- 21القدس 
الدين الرجبي أحد أئمة وخطباء مساجد القدس المحتلة، بشرط اإلبعاد عن مدينة القدس وبلدتها 

  .وبكفالة مالية مقدارها خمسة آالف شاقلالقديمة لمدة أسبوع، 
غربي " المسكوبية"وكانت مخابرات االحتالل استدعت الشيخ الرجبي يوم أمس للتحقيق معه بمركز 

  .القدس، واعتقلته ثم مددت اعتقاله لعرضه على المحكمة اليوم قبل إصدار قراٍر بإبعاده عن القدس
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 على المكانة المركزية للقدس منظمة التعاون اإلسالمي تجدد التأكيد
   

جددت منظمة التعاون اإلسالمي تأكيدها على المكانة المركزية الدينية  -وفا 2017-8-21جدة 
والروحية لمدينة القدس الشريف، تزامنا مع حلول الذكرى األليمة الثامنة واألربعين للمحاولة اآلثمة 

  .وثالث الحرمين الشريفينإلحراق المسجد األقصى المبارك، أولى القبلتين 
، )إينا(وأدانت المنظمة، في بيان لها اليوم االثنين، وفقا لما نقلته وكالة األنباء اإلسالمية الدولية 

تصاعد وتيرة االنتهاكات واالعتداءات التي يمارسها المستوطنون اإلسرائيليون المتطرفون، بحق 
اإلسرائيلي، مع تكثيف سياسات التهويد المسجد األقصى المبارك، تحت حماية قوات االحتالل 

والتطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل، قوة االحتالل، بحق مدينة القدس المحتلة وأهلها ومقدساتها، 
والتي تشكل اعتداء على الحقوق الدينية الثابتة لألمة اإلسالمية وتراثها، واستفزازا لمشاعر المسلمين، 

األماكن المقدسة، وكذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات  وانتهاكا لحرية العبادة ولحرمة
  .الشرعية الدولية ذات الصلة
في هذه الذكرى األليمة، تجدد منظمة التعاون اإلسالمي تأكيدها على : "وقالت المنظمة في البيان

في جميع أرجاء المكانة المركزية الدينية والروحية لمدينة القدس الشريف وارتباط المسلمين األبدي 
العالم بالمسجد األقصى المبارك، وأن سالمة أماكنها المقدسة وحرمتها ترتبط ارتباطا وثيقا باستتباب 

  ".األمن والسلم في المنطقة برمتها
وحملت المنظمة إسرائيل قوة االحتالل، كامل المسؤولية إزاء سالمة جميع األماكن المقدسة التي تقع 

سيما وأن المعاهدات واالتفاقات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة تّحرم  تحت احتاللها الظالم، ال
على دولة االحتالل االعتداء على أماكن العبادة وتكفل حرية الوصول إليها، وتحظر على قوة االحتالل 

مقدسة القيام بإجراءات تغير المعالم الجغرافية أو الديمغرافية أو االعتداء على األماكن التاريخية وال
  .فيها

وأكدت منظمة التعاون اإلسالمي، التي كانت قضية فلسطين والقدس السبب المباشر إلنشائها، 
مجددا رفضها أي محاولة لالنتقاص من السيادة الفلسطينية والوجود الفلسطيني في القدس الشريف، 

ادئ القانون ودعت المجتمع الدولي للعمل على حمل إسرائيل، قوة االحتالل، على االلتزام بمب
الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء احتاللها لكل أرض دولة فلسطين المحتلة التي اعترفت بها 
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، بما فيها مدينة 1967، على أساس حدود 2012نوفمبر /تشرين الثاني 29األمم المتحدة في 
  .القدس الشريف

ا التهويدية، وخاصة محاوالت كما دعت إلى إيقاف جميع انتهاكات إسرائيل المتكررة ومخططاته
  .المساس بالمقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها، وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك

وحيت منظمة التعاون اإلسالمي، الشعب الفلسطيني المرابط في مدينة القدس الشريف، مجددة 
بوصفها عاصمة دولة  التأكيد على مواصلة تضامنها ووقوفها إلى جانبه ودعم حقوقه المشروعة فيها،

  .فلسطين
وأكدت التزامها بالعمل على حماية هويتها العربية اإلسالمية، والحفاظ على تراثها اإلنساني، وصون 
حرمة جميع األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية فيها، خاصة المسجد األقصى المبارك، وضمان 

داعية إلى االستمرار في تقديم جميع أشكال حق المسلمين في ممارسة حقوقهم الدينية الثابتة فيها، 
  .الدعم والمساندة لمدينة القدس وأهلها المرابطين

  
 "األقصى"الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها في 

   

طالبت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي واألمم المتحدة،  -وفا 2017- 8-21القاهرة 
امل بحزم مع االنتهاكات اإلسرائيلية الجسيمة بحق المسجد األقصى والتدخل الفوري إلجبار بالتع

  .على وقفها بشكل فوري) القوة القائمة باالحتالل(إسرائيل 
كما طالبت الجامعة، في بيان صادر عن قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة اليوم االثنين  

سجد األقصى المبارك، بمنع أي محاوالت لتغيير الوضع التاريخي لحريق الم 48لمناسبة الذكرى الـ 
القائم للمسجد األقصى المبارك، وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مؤكدة أن ال حل دون 

وعاصمتها القدس  1967يونيو /قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران
  .الشريف

المخاطر التي تهدد المسجد األقصى المبارك، جراء مواصلة االعتداءات  وحذرت من استمرار
  .االحتاللية ضده، وسائر المقدسات اإلسالمية والمسيحية

والمسجد األقصى يتعرض ) تاريخ إحراق األقصى(1969أغسطس /آب 21وأشارت إلى أنه منذ ?
النتهاك حرمته القدسية بشكل شبه يومي من خالل محاوالت تدنيسه من قبل غالة المستوطنين 
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والمنظمات الصهيونية المتطرفة بحماية مباشرة من قوات االحتالل اإلسرائيلي، فضال عن سعي 
ل الحثيث لتقسيمه زمانيا ومكانيا، ناهيك عن مواصلة األذرع التنفيذية لالحتالل حكومة االحتال

أعمال الحفريات في أسفل ومحيط المسجد األقصى، ما تسبب بتصدع أساساته وهو ما يهدد بانهياره 
  .في أية لحظة خدمة لغرض االحتالل بإقامة الهيكل المزعوم مكانه

لعديدة التي اعتبرت القدس مدينة محتلة وأن الحرم القدسي وأضافت أنه رغم القرارات الدولية ا
الشريف هو مكان مخصص للمسلمين دون سواهم، وآخرها قرار منظمة األمم المتحدة للثقافة 

، إال أن الحكومة اليمينية اإلسرائيلية المتطرفة تواصل 5/7/2017الصادر بتاريخ ) اليونسكو(والعلوم 
ي المسجد األقصى، وما محاوالتها نصب البوابات االلكترونية مضيها قدماً لفرض واقع جديد ف
يوليو الماضي، إال دليل على نهجها العنصري الذي دأبت عليه /وكاميرات المراقبة في شهر تموز

  .والذي إن استمرت فيه سيؤدي إلى إشعال فتيل حرب دينية في المنطقة برمتها
اإلسرائيلية بحق دور العبادة واألماكن المقدسة وأدان قطاع فلسطين في بيانه، كافة االنتهاكات 

المسيحية واإلسالمية، وفي مقدمتها المسجد األقصى المبارك، وكذلك التهجير القسري للمقدسيين، 
باإلضافة إلى مواصلة إطالق العديد من المشاريع االستيطانية في المدينة المقدسة، وهدم منازل أهلها 

  .جريفهاومصادرة ممتلكاتهم وأراضيهم وت
  

 ما زالت مستمرة" األقصى"الحرائق التي اشتعلت ب: الهباش
   

اعتبر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية  -وفا 2017- 8-21رام اهللا 
 48والعالقات اإلسالمية محمود الهباش، أن الحرائق التي اشتعلت في المسجد األقصى المبارك قبل 

من أصول استرالية، ما زالت مشتعلة حتى اليوم، وما دام الحرم القدسي عاما، على يد إرهابي يهودي 
  .الشريف والمدينة المقدسة مغتصبة من قبل االحتالل اإلسرائيلي

وأضاف الهباش في تصريح صحفي، في ذكرى حريق المسجد األقصى المبارك، أن على دولة 
صانا وكافة مقدساتنا، وأن النار التي االحتالل أن تعلم أننا لن نغفر ولن ننَس حقنا في قدسنا وأق

أشعلها االحتالل عندما اغتصب األرض وهدم البيوت وطرد أصحابها لن تطفئ ما دام الحق بعيدا عن 
  .أصحابه وما دام االحتالل مستمرا
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وأشار أن األحداث األخيرة التي شهدتها مدينة القدس المحتلة، هي رسالة مفادها أن الشعب 
وال ينسى وال يمكن أن يتنازل عن أي من حقوقه المشروعة والمكفولة بالقانون  الفلسطيني ال يغفر

  .الدولي واإلنساني مهما تقادمت السنين
ودعا الهباش كافة أطياف الشعب الفلسطيني لتلبية نداء الوحدة الذي وجهته القيادة الفلسطينية مرارا 

دعم للقضية الفلسطينية من خالل زيارة وطالب الحاضنة العربية واإلسالمية بمزيد من ال. وتكرارا
  .المسجد األقصى المبارك والرباط فيه، ومساندة المصلين هناك والوقوف على معاناتهم

  
 الرئاسة تجدد مطالبة المجتمع الدولي بحماية األماكن المقدسة": قصىاأل"في ذكرى إحراق 

   

  وضع القدس دعت إسرائيل الى إلغاء جميع التدابير التي من شأنها تغيير -
  
  أكدت التزامها بتوفير مقومات الصمود للمقدسيين -

جددت الرئاسة الفلسطينية، اليوم اإلثنين، مطالبتها للمجتمع الدولي  –وفا  2017- 8-21رام اهللا 
  .بتوفير الحماية لألماكن الدينية والمقدسة

قصى المبارك، إن إلحراق المسجد األ 48وقالت الرئاسة، في بيان صحفي، لمناسبة الذكرى الـ
إسرائيل ورغم كل قرارات الشرعية الدولية التي طالبتها بعدم المساس بقدسية األماكن الدينية، وعلى 

، الذي 2016لسنة  200/25وجه الخصوص المسجد األقصى، كما ورد في قرار اليونسكو رقم 
تباره موقًعا إسالمًيا مقدساً استنكر القيود المفروضة على األقصى والمساس بأصالته وتراثه الثقافي، باع

مخصصاً للعبادة، وجزءا ال يتجزأ من التراث العالمي الثقافي، إال أنها ما زالت تضرب تلك القرارات 
اساتها المتهورة غير بعرض الحائط، وتدير الظهر لكل المخاطر التي يمكن ان تنشب نتيجة سي

  .جراءاتها غير المحسوبةإالمسؤولة، و 
في بيانها المجتمع الدولي بحماية قرارات الشرعية الدولية ومنها قرار مجلس األمن وطالبت الرئاسة 

، الذي أدان فيه إسرائيل لمناسبة حرق المسجد األقصى، واعتبر أي 1969لسنة  271الدولي رقم 
  .تدمير أو تدنيس لألماكن المقدسة في القدس، يمكن أن يهدد األمن والسالم الدوليين

ى إلغاء جميع التدابير التي من شأنها تغيير وضع القدس، وااللتزام بقرار مجلس ودعت، إسرائيل ال
، الذي اكد صراحة عدم شرعية االستيطان في األراضي الفلسطينية 2016لسنة  2334االمن رقم 
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، بما فيها القدس الشرقية، وعدم االعتراف بأي تغيرات تجريها اسرائيل في 1967المحتلة منذ عام 
  .1967ع من حزيران حدود الراب

بما يحمي هويتهم، وهوية األماكن   وأكدت الرئاسة التزامها بتوفير مقومات الصمود للمقدسيين
  .المقدسة وفي مقدمتها المسجد األقصى وكنيسة القيامة

لحرق المسجد األقصى على يد  48اغسطس، الذكرى الـ/ وتصادف اليوم الحادي والعشرون من آب
مايكل، والتي تأتي في ظل استمرار االعتداءات واالنتهاكات اإلسرائيلية  المتطرف اليهودي دنيس

اليومية بحق األقصى وتدنيسه، من خالل رعاية زيارات المستوطنين وإقامة صلواتهم التلمودية 
  .االستفزازية للمسلمين

  
  المؤامرة مستمرة وتتصاعد: في ذكرى جريمة إحراق األقصى" الخارجية والمغتربين"

 

بت العالمين العربي واإلسالمي بوقفة جادة والتزام حقيقي يوفر مقومات صمود متكاملة طال -
 للمقدسيين

  

قالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صحفي، اليوم االثنين،  -وفا 2017- 8-21رام اهللا 
  .وتتصاعدلمناسبة الذكري الثامنة واألربعين إلحراق المسجد األقصى، إن المؤامرة ما زلت مستمرة 

تحل ذكرى جريمة إحراق المصلى القبلي في المسجد األقصى المبارك، على يد : وأضاف البيان
، 1967، ومنذ االحتالل االسرائيلي لألرض الفلسطينية في العام "دينيس مايكل"االرهابي المتطرف 

. عليه وتهويدهلم تتوقف االعتداءات االسرائيلية على المسجد االقصى المبارك، ومحاوالت السيطرة 
وبالنسبة لنا، وبغض النظر من هي الجهات التي قامت بذلك، فإن الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة 

تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه االعتداءات، فمنذ ذلك الحين وحتى اآلن تتواصل 
السياسي في اسرائيل، الهجمة الممنهجة على المسجد األقصى، بغض النظر من يتربع على رأس الهرم 

بهدف تخريبه، حرقه، هدمه، تشويهه وتهديد وجوده عبر الحفر تحت أساساته، ومحاصرته ومنع 
المصلين من الوصول اليه، وابعاد المقدسيين عنه واالعتداء عليهم وترهيبهم بشتى الوسائل 

  .واألساليب
، تكثفت المحاوالت الهادفة 2009منذ صعود اليمين في اسرائيل الى الحكم في العام : وتابع البيان

الى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في المسجد األقصى، وفرض واقع جديد بقوة االحتالل، 
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عبر تسيير االقتحامات اليومية لعناصر المستوطنين المتطرفين والعنصريين، بحماية شرطة االحتالل 
  .ما يتم تقسيمه مكانياً ومخابراته، لتكريس التقسيم الزماني للمسجد، ريث

وأكدت الوزارة في بيانها، أن السياسة االسرائيلية ضد المسجد األقصى لم تتغير، رغم تغير األساليب 
والوسائل من مرحلة الى أخرى، وأن أبناء شعبنا المقدسيين يواجهون هذه المخططات وهذه السياسة 

عم متواصل من القيادة السياسية الفلسطينية، بصدورهم العارية، وباالعتماد على قدراتهم الذاتية، وبد
  .متمسكين بصمودهم على أرضهم، وبدون دعم حقيقي أكان عربياً أو اسالمياً أو دولياً 

وأشار البيان إلى أن معركة األقصى مستمرة، وهي مقبلة على جوالت أخرى أكثر تصعيداً وحّدة، ورغم 
شعب في مواجهة مخططات االحتالل، وأكدت على التجربة األخيرة التي عكست تالحم القيادة مع ال

المواقف المشرفة للملك عبداهللا الثاني، ملك المملكة االردنية الهاشمية الشقيقة، في الدفاع عن 
المقدسات والمسجد األقصى، منوهة إلى أن األوضاع القادمة تتطلب دعماً أكبر على المستوى 

  .االسالميةالسياسي والمالي والبشري من الدول العربية و 
وأكدت الوزارة أنها اذ تدين بأشد العبارات الهجمة المتواصلة على الحرم القدسي الشريف، فإنها 

تؤكد أن الجولة األخيرة في األقصى ورغم تحقيق نجاحات فيها، اال أنها لن تردع اسرائيل كقوة 
والقانوني في األقصى، وأن احتالل للتراجع عن محاوالتها المستمرة لتغيير الوضع القائم التاريخي 

شعبنا وأهلنا في القدس بحاجة ماسة وأكثر من أي وقت مضى الى إمكانيات أفضل لتعزيز صمودهم 
ودفاعهم عن األقصى نيابة عن االمتين العربية واالسالمية، وعليه، قد تكون هذه الذكرى األليمة لحظة 

قية في التحرك العربي واالسالمي، وعدم تأمل وناقوس خطر ينذر بما هو قادم، ما يستدعي جدية حقي
االكتفاء فقط بالتعبيرات السياسية، من خالل بيانات ال يمكن ترجمتها الى آليات دعم واسناد 

  .ملموسة
وطالبت العالمين العربي واإلسالمي بوقفة جادة والتزام حقيقي، يوفر مقومات صمود متكاملة 

  .واألقصى نيابة عنا جميعا للمقدسيين الذين يذودون عن القدس والمقدسات
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 بالقدس" معاليه أدوميم"وربط " 1إي "إسرائيل تهّدد بإخالء منطقة : هآرتس
   

اإلدارة "العبرية، اليوم االثنين، أن رئيس " هآرتس"ذكر موقع صحيفة  -وفا 2017- 8- 21القدس 
القدس، رغم قراٍر من  التابعة لالحتالل اإلسرائيلي، يهدد بهدم منازل للبدو شرق مدينة" المدنية

  .المحكمة العليا يقضي بمنع هدم هذه المنازل
، فإن الحديث يدور عن منازل وخيم للفلسطينيين البدو بالقرب من مستوطنة "هآرتس"وحسب موقع 

، حيث صدر فيها قرار من المحكمة العليا "1إي "وفي المنطقة المعروفة باسم " معاليه أدوميم"
، وبناء على هذا "اإلدارة المدنية"ذه المنازل حتى إيجاد تسوية بين السكان واإلسرائيلية بمنع هدم ه

التهديد لجأ أهالي المنطقة مرة ثانية إلى المحكمة العليا يوم الخميس وقدموا التماسا، والذي طالب 
ق بهدم المنازل، تطبيقا للقرار الساب" اإلدارة المدنية"فيه محامي الدفاع عنهم بفرض منع قاطع على 

الصادر من المحكمة العليا بمنع الهدم، وقد منحت المحكمة، الدولة الرد وتقديم موقفها في هذه 
  .القضية حتى الجلسة القادمة، والتي تحددت في الثالث من شهر أيلول القادم

وكانت جرافات االحتالل هدمت صباح اليوم، روضة أطفال تابعة لسكان المنطقة من العشائر 
  .ويةالفلسطينية البد

  
 االحتالل يقدم الئحة اتهام بحق مقدسية بتهمة تنفيذ عملية طعن

   

قدمت نيابة االحتالل إلى المحكمة المركزية في القدس، اليوم اإلثنين،  -وفا 2017- 8- 21القدس 
، أم ألربعة أوالد، تتهمها بتنفيذ عملية طعن في )عاما 29(الئحة أتهام ضد المقدسية فدوى ربايعة 

  .أغسطس الجاري/لعامود في آبمنطقة باب ا
أن ربايعة خططت لتنفيذ عملية طعن ضد : "وجاء في الئحة االتهام، التي قدمتها نيابة االحتالل

وطعنت رجال تبين انه عربي يعمل في محطة ) 2107- 8-12(إسرائيليين، صباح السبت الموافق 
  ".الحافالت في المنطقة، قبل اعتقالها
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 احتالل وال سيادة لها على األقصىإسرائيل قوة : فتح
   

، أن اسرائيل قوة "فتح"حركة التحرير الوطني الفلسطيني  أكدت -وفا 2017- 8-21 رام اهللا
احتالل وأن ال سيادة لها على القدس الشرقية بما فيها المسجد األقصى الذي يشمل المسجد القبلي 

  .األمامي، ومسجد قبة الصخرة المشرفة، وباحته وجدرانه
إلحراق المسجد األقصى على يد  48الذكرى الـ في بيان اليوم االثنين، لمناسبة" فتح"شددت و 

القدس بما فيها األقصى، جزأ ال يتجزأ من األرض   الصهيوني األسترالي مايكل دينيس روهان، على أن
  .1967الفلسطينية المحتلة عام 

هدف المسجد األقصى فوق أو تحت ، الحكومة اإلسرائيلية من أية محاوالت قد تست"فتح"وحذرت 
األرض، أو تقسيمه زمانيا أو مكانيا، مؤكدة تمسكها بالمحافظة على الوضع التاريخي والقانوني في 

  .الحرم القدسي الشريف
ودعت الحركة العالمين العربي واإلسالمي، لتحمل المسؤولية تجاه القدس واألقصى وقضية الشعب 

م السياسي والمادي، وشد الرحال إلى األقصى، لتمكين المقدسين الفلسطيني العادلة، وتقديم الدع
من الصمود في مواجهات السياسيات التهويدية اإلسرائيلية بحق اإلنسان والمكان، وتشجيع الزيارات 

  .الدينية، بما يساهم في الحفاظ على الهوية العربية واإلسالمية والمسيحية للمدينة المقدسة
تعتبر الخطر الصهيوني تجاه القدس واألقصى ما زال ماثًال، وإن االنتهاكات ، إنها "فتح"وقالت 

اإلسرائيلية ما زالت مستمرة، من خالل االقتحامات اليومية للمستوطنين، وتزوير الحقائق وخلق وقائع 
  .جديدة على األرض، بما يخالف قرارات ومواثيق الشرعية الدولية
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 ساالحتالل يعتقل فتى من القد
   

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم اإلثنين، فتى من بلدة  -وفا 2017- 8- 21القدس 
  .العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة

، )عاما 17(ونقل مراسلنا عن شهود عيان أن قوات االحتالل اعتقلت الفتى حسن أشرف أبو الريش 
  .واقتادته الى أحد مراكز التحقيق واالعتقال التابعة لها

  
  تطلق صندوق آفاق للطالب المقدسي الموهوب" النيزك"

 

أطلقت مؤسسة النيزك للتعليم المساند واإلبداع العلمي، اليوم األحد،  -وفا 2017- 8-20رام اهللا 
للطالب المقدسي الموهوب، الذي يهدف لدعم طلبة المدينة المقدسة المميزين في " آفاق"صندوق 

 .بأفضل الجامعات العالميةتحصيل تعليم أكاديمي متميز 

وأعرب مدير البرامج العلمية واألكاديمية في مؤسسة النيزك عمر العارف، في كلمته خالل الحفل 
عن فخره بطلبة برنامج آفاق الذين يرفعون راية فلسطين بالعلم واإلبداع،  الذي أقيم بهذه المناسبة،

قدسي الموهوب وتقديم كل الدعم وشكر الشركاء الذين ساهموا في إطالق صندوق الطالب الم
  .للقدس وألهلها، خاصة في ظل الظروف والتحديات التي تواجهها عاصمتنا

من جانبه، أكد رئيس مؤسسة النيزك عارف الحسيني، على الدور الهام في بناء القدس بالبشر 
  .والحجر، وأشاد بدور شبابنا الواعد في بناء المستقبل

االجتماعية إبراهيم الشاعر، ممثال عن رئيس الوزراء رامي الحمداهللا، على وزير التنمية  من جانبه، شدد
أهمية إدارة الموارد واستثمارها بفعالية في بلد محتل مثل فلسطين، يواجه تحديات سياسية واقتصادية 

واجتماعية كبيرة، مؤكدا على المسؤولية الجماعية في بناء مجتمع فلسطيني قادر على االستجابة 
  .ت الحاضر والمستقبل ومواجهة تحديات معركتي التحرير والبناءلمتطلبا

وأوضح الشاعر أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بالشباب الموهوب ضمن أجندة السياسات الوطنية 
" شبابنا مستقبلنا"التي تضع المواطن أوال، والتي تحدد سياسة وطنية واضحة بعنوان  2022- 2017

طفال والشباب وإبداعاتهم وأفكارهم، إلعداد كوادر ونخب شبابية تهدف إلى استثمار مواهب األ
  .تمتلك مهارات وقدرات متميزة، من خالل إطالق مشاريع ريادية لتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا
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كما شكر الوزير الشاعر مؤسسة النيزك إليمانها في خلق بيئة حيوية تشجع اإلبداع في شتى 
  .ب واعد منتج ومبدعالمجاالت وتطوير نظام حياة لشبا

من جهته، أكد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم التزام الوزارة في وعدها بدعم القدس والتعليم 
  .فيها، مشيرا إلى االهتمام الخاص الذي توليه الوزارة للتعليم في البلدة القديمة

فلسطيني، شاكرا مؤسسة كما عبر الوزير صيدم عن فخره بهذا اإلنجاز النوعي في فضاء العمل ال
  .النيزك على جهودها في تقديم األفضل للطلبة المقدسيين

وقال رئيس المجلس األعلى لإلبداع والتميز عدنان سمارة، إن صندوق آفاق للطالب المقدسي 
الموهوب يأتي في وقت نحن فيه أحوج ما يكون لخدمة مدينة القدس وصمود أهلها، مشيرا إلى دور 

  .ي تقديم الدعم المعنوي والمادي للمبدعين من أجل رفعة الوطنالمجلس األعلى ف
  .وأعرب سمارة عن شكره لمؤسسة النيزك على دورها في دعم المبادرات واحتضان الشباب المبدع
وحصل صندوق الطالب المقدسي الموهوب على دعم سخي من الوزير الشاعر، بالنيابة عن رئيس 

التعليم العالي ممثلة بالوزير صيدم، كما ساهم بنك فلسطين في مجلس الوزراء، ومن وزارة التربية و 
  .دعم الصندوق

ويأتي الحفل الذي نظم تحت رعاية رئيس الوزراء، اختتاما للعام األول من برنامج آفاق الذي تنفذه 
مؤسسة النيزك بمبادرة من رجال أعمال مقدسيين وبالشراكة مع مؤسسة ليونارد للتعليم 

هذا الحفل عاما كامال من تطوير القدرات  دعم الطلبة الجامعيين، كما يتوجالكندية ل  CASAIو
ليتمكن الطلبة المشاركون في  Horizonsوالمهارات وبناء ملف الطلبة األكاديمي في برنامج آفاق
  .البرنامج من التنافس عالميا في جامعات دولية مرموقة

التي جمعت  الجاري، من آب 19وحتى  16الصيفية التي استمرت من " آفاق"وسبق الحفل مدرسة 
من الطلبة المقدسيين من صفوف التاسع وحتى الثاني عشر مع مرشديهم األكاديميين،  37فيها 

  .للعمل تحت سقف واحد ضمن مجموعة من اللقاءات والورشات التدريبية
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 الرئيس يعزي العاهل المغربي بوفاة مدير عام وكالة بيت مال القدس
   

عّزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ملك المملكة المغربية،  -وف 2017- 8-20رام اهللا 
رئيس لجنة القدس، محمد السادس، بوفاة المدير العام لوكالة بيت مال القدس الشريف، الدكتور عبد 

  .الكبير العلوي المدغري
ي في خدمة وطنه وشعبه مسيرة الراحل كانت حافلة بالعطاء والتفان"إن : وقال سيادته في برقية التعزية

  ".وخدمة قضايا أمتنا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والقدس الشريف
ودعا سيادته، اهللا عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم عائلته الصبر 

  .والسلوان، وأن يحفظ المغرب وشعبها الشقيق من كل مكروه
  

 دعوة العالمين العربي واإلسالمي لتحمل مسؤولياتهم تجاه األقصى: قهإلحرا 48بالذكرى الـ
   

دعت الهيئة االسالمية العليا في القدس، العالمين العربي واإلسالمي،  -وفا 2017- 8- 20القدس 
  .إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه القدس واألقصى

صى، على شد الرحال إلى لحرق األق 48وحثت الهيئة في بيان وزعته اليوم األحد، في الذكرى الـ
  .األقصى في األوقات واأليام جميعها، وبشكل مستمر

مساحة المسجد األقصى المبارك، كما هو معلوم، مئة وأربعة وأربعون دونما "وجددت تأكيدها على أن 
ويشمل المسجد القبلي األمامي، ومسجد قبة الصخرة المشرفة، والمساطب واللواوين واألروقة 

ار والبوابات الخارجية وكل ما يحيط باألقصى من األسوار والجدران الخارجية بما في والممرات واآلب
  ."ذلك حائط البراق

أن هذا المسجد المبارك هو للمسلمين وحدهم بقرار إلهي من اهللا عّز وجل، وذلك "وشددت على 
متمسكون به، وال تنازل منذ حادثة اإلسراء والمعراج، وحتى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، وأن المسلمين 

وال عالقة لغير المسلمين بهذا المسجد ال سابقاً وال الحقاً، كما ال نقر وال نعترف . عن ذرة تراب منه
  ."بأي حق لليهود فيه

نستنكر ونرفض االعتداءات التي يقوم بها اليهود من اقتحامات متوالية لرحاب : "وجاء في البيان
وأن هذه االقتحامات العدوانية لن تعطيهم أي حق فيه، ونستنكر األقصى التي هي جزء من األقصى، 

  ."سرائيلية تحت األقصى وفي محيطهفاق التي تجريها دائرة اآلثار اإلونرفض الحفريات واألن
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وثمنت الهيئة، في بيانها، قرارات منظمة اليونسكو األخيرة، والتي أعلنت من خاللها أن المسجد 
دهم، وال عالقة لليهود به، ومن قراراتها أيضاً أن مدينة القدس مدينة األقصى المبارك للمسلمين وح

وأكدت أن  .محتلة، وأن اإلجراءات اإلسرائيلية في هذه المدينة هي إجراءات باطلة وغير قانونية
  .صوت األذان سيبقى مرتفعاً فوق مآذن األقصى والمساجد األخرى في فلسطين

أسمى من أن يخضع لقرارات المحاكم وال الكنيست وعادت الهيئة وشّددت على أن األقصى 
  .اإلسرائيلية، وهو غير قابل للمقايضات وال للتنازالت

 

  االحتالل يهدم منزل عائلة أبو سنينة جنوب األقصى للمرة الثانية
 

شرعت جرافات تابعة لبلدية االحتالل في القدس، صباح اليوم الثالثاء، بهدم منزل المواطن عبد 
جنوب المسجد االقصى، وذلك للمرة الثانية خالل  سلوان سنينة في حي البستان ببلدةالكريم أبو 

 .أسبوع

الذي هدمته وكانت عائلة أبو سنينة أنهت ومعها عدد من المتضامنين، ليلة أمس، إعادة بناء المنزل 
 .البلدية العبرية الثالثاء الماضي، بحجة البناء دون ترخيص

منزله االسبوع الماضي، عن  هدم يذكر أن صاحب المنزل المواطن عبد الكريم أعلن وفور االنتهاء من
دم والشروع، بمساعدة عدد كبير من المتضامنين، بإعادة بناء المنزل من الطوب بدء إزالة مخلفات اله

 .وسقفه بصفائح الحديد وطالؤه في بضعة أيام حتى بات جاهزاً ليلة أمس للسكن

ولفت مراسلنا في القدس الى أن سكان حي البستان يخشون أن تكون عملة هدم منزل أبو سنينة 
التي سبق للبلدية العبرية قبل سنوات وأخطرت بهدمها وإزالة  88 مقدمة لهدم سائر منازل الحي الـ

الحي بالكامل لصالح مشاريع استيطانية وأخرى تخدم أسطورة الهيكل المزعوم نظراً لقرب الحي من 
  .المبارك األقصى السور الجنوبي للمسجد
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  سنواصل العمل مع األردن لمنع تكرار االعتداءات بالقدس: أردوغان
 

لمنع تكرار  األردن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم االثنين، إن بالده ستواصل العمل مع
 .المبارك المسجد األقصى االعتداءات واالنتهاكات التي وقعت في

على  عمان جاء ذلك في كلمة له خالل اجتماعه مع الملك األردني عبد اهللا الثاني بقصر الحسينية في
 .مستوى الوفود

سنواصل العمل معا لمنع تكرار االعتداءات وانتهاكات الحقوق التي وقعت في "وأضاف أردوغان 
 ."الحرم الشريف الشهر الماضي

العالم اإلسالمي يعيش أياما عصيبة، ويجب أن نستمر في تضامننا بمزيد من الدقة في هذه : "وأردف
 ."الفترة الحساسة التي يتشكل فيها مستقبلنا

ق ذلك هو زيادة المشاورات، وتعزيز آليات التعاون فيما بيننا، وأنا والطريق الوحيد لتحقي"وأضاف 
  ."على ثقة بأن اجتماعات اليوم ستكون مفيدة جدا

 
  حفرية ونفقا تهدد أركان المسجد األقصى 64: مؤسسة القدس الدولية

 

بلغت  المسجد األقصى قال تقرير سنوي صادر عن مؤسسة القدس الدولية إن عدد الحفريات أسفل
األربعة، نصفها في الجهة الغربية للمسجد التي وصلت  األقصى حفرية ونفًقا تتوزع على جهات 64

 .حفرية، ما يهدد المسجد باالنهيار 32عدد الحفريات فيها إلى 

في أحد األنفاق " اإلسرائيلية"، أن اجتماع الحكومة "عين على األقصى"وعّد التقرير الذي جاء بعنوان 
بمناسبة ذكرى خمسين عاما على احتالل  2017- 5-28عن األقصى غربًا في  التي تبعد أمتارًا قليلة

كامل القدس كان رسالة واضحة بأّن هذه الحفريات يتبناها أعلى رأس الهرم السياسي لتوظيفها في 
  .الترويج لتاريخ يهودي مختلق

ا من البدء وأكد التقرير أن البناء التهويدّي في محيط األقصى لم يتوقف، وبات االحتالل  قريًبا جدًّ
متًرا عن حائط البراق، وكنيس  20الذي يبعد نحو " بيت الجوهر/بيت هليبا"الفعلي ببناء مشروع 

الذي يبعد نحو مئتي متر عن السور الغربي لألقصى، وقد أقر االحتالل بناء كنيس " جوهرة إسرائيل"
طور كبير باتجاه تنفيذ مخطط القطار يهودي على جبل الُمكبر جنوب غرب البلدة القديمة، فيما برز ت

  .الهوائي المحيط باألقصى
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. ورصد التقرير نية االحتالل لتهويد سفح جبل الزيتون، وتهويد بعض أبواب األقصى والبلدة القديمة
ولم تسلم المقابر المحاذية لألقصى من االعتداءات كالرحمة واليوسفية، فقد صودرت بعض أجزائها 

  .ائق تلمودية، وُزرعت فيها قبور يهودية وهميةبهدف تحويلها إلى حد
  الوجود اليهودي باألقصى

ويتناول التقرير في فصوله تطور فكرة الوجود اليهودّي في األقصى على المستوى السياسي واألمني 
والديني والقانوني، حيث سعى االحتالل خالل فترة التقرير إلى فرض سيطرته الكاملة على األقصى 

  .وقت مضى، بحيث يتحول االحتالل إلى الجهة الوحيدة المتحكمة بمصير األقصىأكثر من أّي 
كان محلَّ تقديٍر وثناٍء من " اإلسرائيلية"وعد تقرير المؤسسة أن دور الشرطة 

شرطة  المتطرفين الذين وجدوا في وزير األمن الداخلي جلعاد أردان، وقائد المستوطنين قبل
  .ثنائيًّا ذهبيًّا أسهم إلى حدٍّ كبير في تسهيل اقتحاماتهم في القدس يورام هليفي  االحتالل

إلى جانب الجهود السياسية واألمنية الستهداف األقصى، استمرت الجهود القانونية : "وتابع التقرير
قانون "لتشريع إجراءات االحتالل ضد األقصى، وأقّر كنيست االحتالل بالقراءة التمهيدية مشروع 

  ".المؤذن
الذي ينطلق من أّن السيادة على " قانون القدس الموحدة"بالقراءة األولى مشروع  الكنيست  وأقر

ذلك المسجد بما في –عن أّي جزء منها " تتنازل إسرائيل"ويشترط كي " إسرائيليين"القدس هي للـ
  ".الكنيست"موافقة ثمانين من أعضاء  –األقصى 

الذين  اليهود ف اإلسالمية علىال سلطة لموظفي األوقا"بأنّه  محكمة االحتالل وفي قرار آخر رأت
  ".مع اليهود في األقصى" بشكل غير الئق"رف أّي موظف يتص إبعادمع" يزورون جبل المعبد

استمرت في توجيه الدعوات إلى " المعبد"أما على المستوى الدينّي فقد بّين التقرير أّن منظمات 
، مفاخرين بحالة الهدوء في األقصى بسبب تقييد يد "الصعود إلى جبل المعبد"المستوطنين من أجل 

  .المرابطين فيه
  األقصى اقتحامات

وُخصِّص أحد الفصول لرصد محاوالت االحتالل لتحقيق وجود يهودّي دائم ومباشر في المسجد 
  .المباشر في إدارتهاألقصى عبر االقتحامات، والتصريحات التحريضية والعدائية ضّده، والتدخل 
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األقصى رغم قرار رئيس الحكومة  اقتحام "اإلسرائيليين"وقد رصد التقرير محاوالت بعض الساسة 
إلذي أدى صلوات تلمودية  يهودا غليك  بمنع االقتحامات السياسية خاصة النائب الحاخام المتطرف

  .19/9/2016مقابل باب القطَّانين بعد منع دخوله للمسجد في 
 23661حمين خالل مدة الرصد نحو وعلى صعيد اقتحامات المتطرفين اليهود بلغ عدد المقت
بالمقارنة مع تقرير العام الماضي حيث  % 58مقتحًما وهو ما يعني ارتفاًعا في عدد المقتحمين بنسبة 

، ويمكن القول إّن عدد الذين اقتحموا األقصى حسب تقرير هذا العام هو األكبر 13733كان العدد 
  .1967منذ احتالل المسجد عام 

في منع  سلطات االحتالل خل المباشر في شؤون األقصى، أوضح التقرير استمرارأّما على صعيد التد
  .مشروًعا يحتاج إليها المسجد لصيانتهدائرة األوقاف اإلسالمية من تنفيذ نحو ثالثين 

-7-14وتعد اإلجراءات التي حاول االحتالل فرضها على األقصى بعد عملية اشتباك األقصى في 
أبرز وأخطر محاولة لتكريس تدخله في شؤون المسجد والسيطرة عليه، فاالحتالل قرر تركيب  2017

كّن االحتالل ُأجِبر على التراجع عنها نتيجة بوابات إلكترونية وكاميرات ذكية على أبواب األقصى، ول
  .الضغط الشعبي

  ردود الفعل والمواقف
وتناول التقرير في أحد فصوله ردوَد الفعِل والمواقَف على التطورات في األقصى، وأظهر التقرير أّن 

سّجلوا وقفة تاريخية نجحت في كسر  14/7/2017المرابطين والمعتصمين حول األقصى بعد 
الحتالل الجائرة، فيما استمّرت المواقف الرسمية باالنحدار لتتخطي قاع الصمت وصوًال إلى قرارات ا

  .محاولة عرض قضية األقصى في بازار المقايضات والتنازالت والتفاهمات
وعلى صعيد المواقف الدولية صدر عن منظمة اليونسكو عدة قرارات مهمة أبرزها القرار الذي تجاهل 

للمسجد األقصى، وأثبت التسميات اإلسالمية فقط؛ ما أوحى لالحتالل بأّن التسميات اليهودية 
ا لجهة إدانة كل اعتداءات  اليونسكو تنفي عالقة اليهود بالمكان، وكان سقف القرار مرتفًعا جدًّ
  .االحتالل في القدس واألقصى من اقتحامات، وحفريات، ومحاولة لتغيير الوضع التاريخي القائم

  توصيات
لتقرير باستثمار االنتصار الذي تحقق في هبة األقصى وااللتفاف حول القيادة الشعبية والدينية وأوصى ا

في القدس، وحّث أهل القدس واألراضي المحتلة على التمرد على قرارات االحتالل والرباط في 
  .القدس
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إلى تشكيل حراك شعبي مستمر بأشكال متعددة، واالستفادة من  غزة كما دعا التقرير أهل قطاع
  .قدرتهم على الحشد والتنظيم

كما دعا أهل الضفة، إلى عدم الركون إلى مخططات تحييدهم عن الصراع، ودعاهم إلى توسيع دائرة 
من انتشارهم في بلدان عديدة ونشر ما االشتباك مع االحتالل، كما دعا فلسطينيي الخارج لالستفادة 

  .يتعرض له األقصى في كل بقاع األرض
لوب قرارًا بإطالق يد المقاومة في الضفة، وتأمين كل الدعم المط السلطة نأمل أن تتخذ: وقال التقرير

للقدس واألقصى، وعدم التجاوب مع المبادرة المشبوهة التي تنوي الواليات المتحدة إطالقها لتفعيل 
  .المفاوضات

وطالب فصائل منظمة التحرير ببذل جهود كبيرة لرأب الصدع في البيت الفلسطيني، داعيا فصائل 
  .المقاومة واألحزاب والقوى إلى العمل الجاد إلنهاء االنقسام

إلى بذل كل إمكانياته للحفاظ على أمانة األقصى، في حين  األردن سسة القدس في تقريرهاودعت مؤ 
  .دعا اإلعالميين والصحفيين للتركيز على قضية األقصى والقدس

  
  بناء منزل هدمه االحتالل جنوب األقصىأهالي سلوان يعيدون 

 

أعاد فلسطيني ومتضامنون من األهالي بناء منزل المواطن عبد الكريم أبو اسنينة في حي البستان 
المبارك، والذي هدمته بلدية االحتالل يوم الثالثاء الماضي بحجة  المسجد األقصىجنوب سلوان ببلدة

 .البناء دون ترخيص

بإزالة  ، شرع ومعه عدد من المتضامنين، وكان المواطن أبو سنينة وفور االنتهاء من عملية الهدم
مخلفات الهدم والشروع في إعادة بنائه بالطوب وسقفه بصفائح الحديد وطالؤه في بضعة أيام، حتى 

  .أصبح الليلة الماضية جاهزا للسكن
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  عشرات األطفال من غزة في القدس القديمة: للمرة األولى في حياتهم
 

مدينة القدس المحتلة، وتجولوا في  غزة طفال فلسطينيا من قطاع 91اليوم ألول مرة في حياتهم، زار 
 .وكنيسة القيامة األقصى بلدتها القديمة والمسجد

 14و 8طفال تراوح أعمارهم بين  91أن " اونروا"وقالت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
في   األطفال الى القدس وزاروا المسجد االقصى المبارك وكنيسة القيامة، وصلى  عاما توجهوا

 .تذكارية برحابه قبل أن يغادروا وكانوا في غاية الفرح والسعادة   المسجد االقصى والتقطوا صورا

 .قبل أن يعودوا الجمعة المقبل الى غزة الضفة الغربية وسيقوم األطفال بزيارة عدد من مدن

  .طفال من الضفة الغربية قطاع غزة قبل عدة أسابيع 38يذكر أنه ضمن برنامج التبادل زار أيضا لـ 
 

  في القدس" الحريديم"عناصر من شرطة االحتالل على يد  5إصابة 
 

" حريديم"، الليلة الماضية، على يد متدينين يهود شرطة االحتالل أصيب خمسة من أفراد
 .وقعت في مدينة القدس اشتباكات إثر

العبرية، فإن المصابين نقلوا إلى المستشفى للعالج، فيما " يديعوت أحرونوت"وبحسب موقع صحيفة 
بالحجارة والزجاجات  أُلقي القبض على عدد من المتدينين المشتبه بهم بمهاجمة أفراد الشرطة

  .الفارغة
 

  اعتقال عدد من المواطنين في قرية حزما
 

شمال شرق القدس المحتلة،  حزما اعتقلت قوات االحتالل، فجر اليوم االثنين، خمسة شبان من قرية
 .الى مركز توقيف وتحقيق تابع لها واقتادتهم جميعا

محمد فوزي الخطيب، وعبد اهللا عبد ربه الخطيب، وعاهد سالم : وشملت االعتقاالت كًال من
  .عسكر، وأحمد وحيد الخطيب، وعبد اهللا أحمد علي خلف الخطيب
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  مستوطًنا يقتحمون األقصى وينفذون جوالت استفزازية 91
 

المبارك، في فترة االقتحامات الصباحية لليوم االثنين، والتي  مستوطنا المسجد االقصى 91اقتحم 
تمت من باب المغاربة عبر مجموعات صغيرة ومتتالية وبحراسات مشددة من قوات االحتالل 

 .الخاصة

 .ونفذ المستوطنون جوالت مشبوهة واستفزازية في أرجاء المسجد، وسط تواجد كبير للمصلين

 

  في تجمع جبل البابا في القدس ويهدد بهدم منازل سكانهاالحتالل يهدم روضة لألطفال 
 

هدمت جرافات تابعة لسلطات االحتالل، صباح اليوم االثنين، روضة لألطفال في تجمع جبل البابا في 
 .بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، وصادرت كل محتوياتها

لالحتالل، اليوم بهدم منازل للعشائر التابعة " اإلدارة المدنية"في الوقت نفسه، أخطرت ما تسمى 
البدوية التي تقطن في المنطقة، رغماً عن قراٍر لمحكمة االحتالل العليا، بتجميد قرارات الهدم في 

 .هذه المنطقة

العديد من المضارب والمنازل البدوية  هدم ولطالما" جبل بابا"يذكر أن االحتالل يستهدف منطقة 
والذي من شأنه فصل " ايه ون"لصالح المشروع االستيطاني األضخم في المنطقة والمعروف باسم 

 .القدس نهائيا عن امتدادها الطبيعي وعن األراضي الفلسطينية
  

  -انتهى -


