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  2017 ، أغسطس    30األربعاء      :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  على التراث في القدسلية للحفاظ السوداني يدعو المؤسسات الدو. 

 األوقاف تؤكد رفضها اقتحامات األقصى االستفزازية وُتحّمل االحتالل المسؤولية. 

 رفع الحظر عن اقتحام أعضاء الكنيست لألقصى يزيد التوتر والتصعيد: األردن. 

 اعتداء ارتكبها االحتالل في األقصى ودور العبادة الشهر  100أكثر من : ادعيس

 .الماضي

  شعبنا لشد الرحال إلى األقصىفتح تدعو. 

 المنظمات األهلية تستنكر اقتحام مركز يبوس في القدس وإغالقه. 

  مواطًنا من مدن الضفة الغربية والقدس 16االحتالل يعتقل. 

 ذا لم يكن هناك تقدم بالمفاوضات سيتم نقل سفارتنا إ: مسؤول بالبيت األبيض

 .للقدس

 أشهر 6" اإلداري"ل يحّول أسير مقدسي لـاالحتال: بقراٍر من وزير حرب االحتالل. 

 ألف دوالر من صندوق التضامن اإلسالمي 100مشفى المقاصد يتلقى. 
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 طفلة رضيعة ترقد في مشفى المقاصد بدون مرافق بسبب االحتالل. 

 االحتالل يفرض الحبس المنزلي على سيدة مقدسية أسيرة. 

  جميع المستوياتشخصيات فلسطينية تؤكد رفضها اقتحامات األقصى على. 

 غوتيريش يؤكد معارضته لالستيطان في الضفة والقدس. 

  يؤدي صلوات تلمودية في حائط البراق" سرائيلإ"السفير األمريكي في. 

  بشروط"اعتقال مقدسية من األقصى واإلفراج عن أخرى". 

 بلدية االحتالل تتعامل بعدائية مع ممتلكاتنا: أوقاف القدس. 

  منشآت فلسطينية في القدس 10االحتالل ُيخطر بهدم. 

 االحتالل يعتقل أربعة مواطنين من القدس. 

  متطرفًا 21تقتحم األقصى على رأس " شولي معلم"المتطرفة. 
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  السوداني يدعو المؤسسات الدولية للحفاظ على التراث في القدس 

   

الفلسطينية للتربية والثقافة دعا أمين عام اللجنة الوطنية   -  2017\8\29 –الثالثاء  –رام اهللا 
والعلوم الشاعر مراد السوداني في بيان له صباح اليوم، المؤسسات الدولية ذات العالقة بالتراث 

المادي والمعنوي للضغط على االحتالل لوقف أعمال الحفريات المستمرة في البلدة القديمة 
المتمثلة  االحتالل غير القانونية بالقدس، وضرورة الحفاظ على الوضع القائم فيها وإيقاف تعديات

باستمرار أعمال الحفريات والتنقيب والتي كان آخرها اكتشاف فسيفساء من باب العامود تعود ألكثر 
  .عام 1500من 

   
واستنكر السوداني عدم السماح لخبراء من وزارة السياحة واآلثار الفلسطينية بالمشاركة في معاينة 

أثناء أعمال الحفريات والعبث بالمعالم التاريخية والتراثية بالمدينة  القطعة التي تم العثور عليها
المقدسة، على الرغم من أنها منطقة فلسطينية تقع بالقدس الشرقية بحسب اعتراف العديد من 

، واعتبر هذه اإلجراءات مخالفة "اليونسكو"المؤسسات الدولية وعلى رأسها األمم المتحدة ومنظمة 
لمواثيق الدولية، داعياً المؤسسات الفلسطينية ذات العالقة لبذل المزيد من الجهد لكافة القوانين وا

  .ومتابعة توثيق هذه االكتشافات األثرية وحمايتها من السلب والفبركة التي ينتهجها االحتالل
   

                                                                                                  
يذكر أن الفسيفساء تم العثور عليها قبل شهرين يعتقد بأنها جزء من دير قديم وخان إلقامة الحجاج 
المسيحيين في المدينة يعود تاريخها للقرن السادس الميالدي تحتوي على اسم اإلمبراطور البيزنطي 

  .جوستنيان، وتعتبر من القطع النادرة للفترة المذكورة
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 قاف تؤكد رفضها اقتحامات األقصى االستفزازية وُتحّمل االحتالل المسؤوليةاألو 
   

سالمية في القدس المحتلة على اقتحام عقبت دائرة األوقاف اإل -وفا 2017- 8- 29القدس 
، اليوم للمسجد "شولي معلم"، و"يهودا غليك: "المتطرفين" الكنيست"عضوي برلمان االحتالل 
، وحّملت االحتالل مسؤولية "االستفزازية"لهذه االقتحامات، ووصفتها بـ األقصى، وأكدت رفضها 

  .وتبعات هذه االقتحامات وانعكاساتها السلبية
قصى عبر باب قد اقتحما اليوم المسجد األ" معلم"و" غليك: "وكان عضوا الكنيست المتطرفان

ل نتنياهو بالسماح ألعضاء المغاربة، بحراسة قوات االحتالل، وذلك بقرار من رئيس حكومة االحتال
  .قصى بعد منعهم لمدة عام ونصفالكنيست باقتحام األ

سالمية في القدس، على لسان مديرها العام الشيخ عزام وجاء رد الفعل األول من دائرة األوقاف اإل
أن السماح ألعضاء الكنيست باقتحام : "الخطيب التميمي، والذي أكد، في تصريحات صحفية

استفزازي ضد المسجد المبارك، وهو قرار سياسي إلرضاء المتطرفين على حساب  األقصى هو قرار
األقصى والمسلمين، ويوجد هناك نية مبيته ضد األقصى بدعم ورعاية حكومة االحتالل، فجوالت 

  .األعضاء استفزازية ال مبرر لها، ومرفوضة من قبل دائرة األوقاف اإلسالمية وكافة المسلمين
أن األقصى مسجد إسالمي عربي "قصى الشيخ عمر الكسواني على المسجد األفي حين أكد مدير 

تحت الرعاية األردنية الهاشمية، واالقتحامات تمثل استفزازا واضحا لمشاعر المسلمين كافة، وهو 
  ".تصعيد احتاللي عشية عيد األضحى المبارك ومحاولة تنغيص احتفاالتهم به

كومة االحتالل يحاول االلتفاف على االنتصار الذي حققه رئيس ح"ولفت الشيخ الكسواني إلى أن 
أهالي بيت المقدس برفض البوابات االلكترونية والكاميرات، بالسماح ألعضاء الكنيست باقتحام 

ال شأن لرئيس وزراء االحتالل في المسجد األقصى المبارك، "، وشدد على أنه "المسجد األقصى
نه هو الذي يسطر على المسجد، لكننا نؤكد أنه يقوم بذلك حيث يحاول من خالل قراره أن يظهر بأ

  ".بقوة السالح واالحتالل وذلك ال يعطيهم أي حق بالتحكم باألقصى
وطالب الشيخ الكسواني الدول العربية واإلسالمية الوقوف إلى جانب دائرة األوقاف اإلسالمية 

الدولية والدينية واإلنسانية االحتالل  ن االحتالل يضرب بعرض الحائط كافة القوانينأبالقدس، مؤكدا 
ويحاول فرض مخططاته في المسجد األقصى المبارك، سواء من خالل التقسيم الزماني أو المكاني أو 

  ".الكنيست"االقتحامات ألعضاء 
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ان سماح رئيس "رشاد في دائرة األوقاف اإلسالمية الشيخ رائد دعنا مدير الوعظ واإل من جانبه، أكد
تالل القتحام أعضاء الكنيست األقصى هو محاولة لصرف األنظار عن ملفات الفساد حكومة االح

المتورط بها، نتنياهو هو ليس صاحب الحق ليسمح للمتطرفين باقتحام األقصى، فالمسجد هو 
  ".للمسلمين وحدهم وال يقبل القسمة

لتواجد الدائم هو الحل ليه والصالة فيه واإن الرباط في األقصى وشد الرحال أ: "وأضاف الشيخ دعنا
  ".الوحيد إلحباط كافة مخططات االحتالل في المسجد

  

 رفع الحظر عن اقتحام أعضاء الكنيست لألقصى يزيد التوتر والتصعيد: األردن
   

أدان وزير الدولة لشؤون اإلعالم، الناطق الرسمي باسم الحكومة  -وفا 2017-8-29عمان 
الحرم / عضوين من الكنيست اإلسرائيلية للمسجد األقصى المباركاألردنية، محمد المومني، إقتحام 

  .القدسي الشريف، بحماية الشرطة اإلسرائيلية
، أن قرار رئيس الوزراء اإلسرائيلي "بترا"وأكد المومني، في تصريحات نشرتها وكالة األنباء األردنية 

قصى المبارك، من شأنه زيادة بنيامين نتنياهو، رفع الحظر عن اقتحام أعضاء الكنيست للمسجد األ
  .التوتر والتصعيد في هذا المكان المقدس لكافة المسلمين في العالم

وطالب إسرائيل، بصفتها القوة القائمة باالحتالل، باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمنع استفزازات 
والوزراء المتطرفين ضد المسجد األقصى المبارك، واإلبقاء على قرار حظر اقتحام أعضاء الكنيست 

  .اإلسرائيليين للمسجد األقصى، الذي أتخذه نتنياهو قبل عامين تقريباً 
سرائيل جميع إجراءاتها األحادية واالستفزازية التي تهدد هوية المقدسات إوشدد على ضرورة وقف 

  .الحرم الشريف/ واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد األقصى
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 اعتداء ارتكبها االحتالل في األقصى ودور العبادة الشهر الماضي 100أكثر من : ادعيس
   

وقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، إن قال وزير األ - وفا 2017- 8-29مكة المكرمة 
قصى ة المستوطنين باقتحام المسجد األسماح حكومة االحتالل اإلسرائيلي ألعضاء الكنيست وغال

 100لى نقطة الصفر، مبينا أن اكثر من إمور كبيرة ومتقدمة في اتجاه عودة األ  يشكل خطوة تصعيدية
  .اعتداء ارتكبها االحتالل في المسجد األقصى ودور العبادة الشهر الماضي

ن هذا القرار يأتي أقصى، مبينا ن يمس المسجد األأواستنكر القرار وكل ما من شأنه  ورفض الوزير
صى وسياسة الحصار والحواجز والمنع والتهويد، وتواصل وسط تدنيس يومي للمسجد األق

سرائيلية الجادة لتقسيمه زمانيا ومكانيا وصوال صلين اآلمنين فيه، والمحاوالت اإلاالعتداءات على الم
  .لهدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه

أساساته،  قصى كل يوم يتعرض العتداء وتدنيس وسرقة آلثاره، ولحفريات طالتن المسجد األأوبين 
، كاشفا 54قصى ودور العبادة والمقامات هذا الشهر تجاوزت الـوأن االقتحامات واالعتداءات على األ

براهيمي الذي يعاني عام لغاية اللحظة، وفي المسجد اإلاعتداء منذ بداية ال 700النقاب عن اكثر من 
ا وتم اغالقه كامال ليوم وقت 50يضا ويالت االحتالل وغطرسته، حيث منع االحتالل رفع االذان أ

  .واحد
وقال ادعيس، ان االحتالل يسعى لتطويق مدينة القدس والمسجد األقصى المبارك بالبناء االستيطاني 
والكنس اليهودية، التي كان اخرها بمنطقة بطن الهوى، وتتويج ذلك على المستوى الرسمي للحكومة 

  . قصى وزيارته للكنيسبلدة سلوان جنوب األجول في أحياء بقيام وزير األمن الداخلي اردان بالت
ن هذا الشهر حمل في ايامه العديد من االعتداءات واالنتهاكات، وشهد تزايدا كبيرا ألعداد أوبين 

المقتحمين في االسبوع االول منه وسط صلوات وحركات تلمودية، واعتقلت قوات االحتالل ومنعت 
صى من دخوله تحت تهديد المالحقات واالعتقال، قعددا من الموظفين والعاملين في المسجد األ

قصى مخصصة للقضايا المتعلقة بزيارة المسجد قامت مدرسة دينية يهودية قرب مدخل المسجد األأو 
وتوفير معلومات عنه، وكذلك عودة المتطرف يهودا غليك لزاوية االحداث بنقل مكتبه لساحة باب 

ن قرار الحكومة أم المسجد األقصى المبارك، مضيفا األسباط للضغط على حكومته للسماح له باقتحا
سرائيلية بالسماح ألعضاء الكنيست باقتحام المسجد األقصى اليوم ينذر بعواقب وخيمة، ويدل اإل

قصى قدس ومن يستطيع الوصول للمسجد األعلى سعي االحتالل لتوتير االجواء، داعيا اهلنا في ال
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قصى من التدنيس الل وقطعان المستوطنين وحماية األحتالتواجد الدائم لتفويت الفرصة على اال
  .واالعتداء

ن االحتالل مستمر بالحفريات اسفل وبمحيط المسجد األقصى، وانعكس ذلك حاليا على أوقال 
منزل أحد المواطنين المقدسيين بحي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى بظهور 

  .تشققات بمنزله
ضاف ان االحتالل يسعى لتغيير وجه المدينة وكل معالمها وليس فقط باالقتحامات بل يمتد االمر أو 
لى الحياة االقتصادية واالجتماعية والتعليمية، حيث منع إدخال الكتب للمدارس التي تقع داخل إ

حتالل المسجد األقصى المبارك واعتقل طالبا ومدرسين، وفي إطار حرب المناهج في القدس قرر اال
  . توزيع كتب منهاجه مجانا إلحاللها مكان المنهاج الفلسطيني

رضنا واستمراره بسرقة ارضنا ومقدساتنا يعني أن مسلسل أأكد ادعيس ان وجود االحتالل على و 
الجرائم والحرائق سيستمر، وحيا صمود ابناء شعبنا وتسطيرهم ألروع مالحم الصبر والثبات والمرابطة 

  . مةير عن مسجدهم وارضهم نيابة عن األلنظوالدفاع المنقطع ا
  

 فتح تدعو شعبنا لشد الرحال إلى األقصى
   

ى شد أبناء شعبنا إل" فتح"دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني  -وفا 2017- 8-29رام اهللا 
قتحام المسجد قصى المبارك، أمام محاوالت الحكومة اإلسرائيلية المستمرة الالرحال إلى المسجد األ
  .عضاء الكنيست من اقتحامه، مؤكدة خطورة ما يجريوتهويده، والسماح أل

وقالت الحركة في بيان صحفي صادر عن مفوضية اإلعالم والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الثالثاء، إنه 
يقع على عاتق الدول العربية واالسالمية واجب ديني ووطني، ومسؤولية تاريخية ملزمة للتحرك الفوري 

  .اية القدس وأهلها والحفاظ على االقصى ومكانته الدينية والتاريخيةلحم
ودعت العالم بأسره إلى التحرك الفوري لوضع حد لهذه الخروقات اإلسرائيلية الفاضحة لكل األعراف 

  .والمواثيق والقوانين الدولية
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 المنظمات األهلية تستنكر اقتحام مركز يبوس في القدس وإغالقه
   

استنكرت شبكة المنظمات األهلية، اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي  -وفا 2017- 8-29رام اهللا 
في مدينة القدس، وإغالقه تحت ذريعة منع تنظيم ندوة ثقافية كان من المقرر " مركز يبوس الثقافي"

  .تنظيمها أمس، بمشاركة عدة كتاب وباحثين
من أجهزة االحتالل اقتحمت المركز، واحتجزت  وأشارت الشبكة في بيان اليوم الثالثاء، إلى أن قوات

بطاقات العاملين فيه، قبل أن تجبرهم على المغادرة تحت التهديد، كما أغلقت المركز بالقوة ووضعت 
من  69على مدخله ملصقات بمنع الندوة، موقعة من ما يسمى قائد شرطة القدس، استنادا للبند 

  . 2016للعام " مكافحة اإلرهاب"قانون 
فت الشبكة ما جرى بالقرصنة االحتاللية وإمعان االحتالل في سياسة تضيق الخناق على ووص

المؤسسات المقدسية، ومحاصرة عملها األهلي والمجتمعي، ومحاولة إلسكات الصوت المقدسي 
ضمن سعيها لتفريغ المدينة من سكانها وإغالق مؤسسات العمل األهلي فيها، لمنع رسالة القدس من 

الم، خصوصا بعد الهبة األخيرة التي شهدتها المدينة في أعقاب إغالق المسجد األقصى الوصول للع
ووضع البوابات اإللكترونية في باحاته، وجرى التصدي لها بشكل واسع من أبناء المدينة قبل أن تتم 

  .إزالتها بالكامل والتراجع عنها
لوجود الفلسطيني في القدس وأكدت الشبكة على الحاجة اآلن أكثر من أي وقت مضى لحماية ا

وتوفير مقومات الصمود، والعمل بكل الطرق الممكنة إليجاد صيغة ضغط دولي حقيقي لوقف 
االنتهاكات اإلسرائيلية في المدينة التي تشهد ارتفاعا في وتيرة البناء االستيطاني، وسياسات هدم 

يما تتواصل بقرار رسمي مباشر من البيوت، واالستيالء على العقارات في البلدة القديمة ومحيطها، ف
حكومة االحتالل سلسلة االقتحامات اليومية للمسجد األقصى واستهداف األماكن الدينية، وهي تأتي 

  .في إطار المحاوالت لتصفية الوجود الفلسطيني وتغيير الواقع القائم
اء في قلب وشددت على أن مؤسسة يبوس هي إحدى المؤسسات األهلية التي تعمل في شارع الزهر 

، وتعنى بالجانب الثقافي والفني، وتنقل عبر الفن رسالة الشعب 1995القدس الشرقية منذ العام 
الفلسطيني المتمسك بالحياة رفضا للموت والقتل، وتدعو للمحبة والتسامح وصون الكرامة اإلنسانية، 

العمل األهلي في وهي إحدى المؤسسات األعضاء في شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية ولجنة 
  .القدس
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  مواطًنا من مدن الضفة الغربية والقدس 16االحتالل يعتقل 
 

الضفة  ودهم في عدد من مدن اعتقالحملة  شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الليلة الماضية،
 .المحتلة الغربية

مواطنا من مدن بيت  16وأفاد مراسلنا، نقال عن مصادر محلية وأمنية أن قوات االحتالل اعتقلت 
 .لحم والخليل والقدس ورام اهللا المحتلة

فمن مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل ثالثة مواطنين، هم الشقيقان احميدان وحاتم محمود 
 .طقاطقة ،والشاب يوسف احمد طقاطقة، إضافة العتقالها الشاب سامر فرارجة من مخيم الدهيشة

حمد محمود البرغوثي ، من قرية بيت ريما برام اهللا، كما اعتقلت واعتقلت قوات االحتالل الشاب م
 .الخليل الشاب مؤمن أبو هواش ، والذي اعتقلته قوات االحتالل خالل اقتحامها لبلدة دورا جنوب

قوات االحتالل الفتاة سجود صالح الدراويش والشاب مؤمن الهواش من منزليهما في كما اعتقلت 
 .دورا جنوب الخليل

،بعد ) عاما  20( ومن مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات االحتالل الشاب محمد طالل عريقات 
، إضافة العتقالها الفتى معتصم الرجبي في حي باب حطة عقب انتهاء فترة أبو ديس اقتحامها بلدة
  .حبسه المنزلي

 
  اذا لم يكن هناك تقدم بالمفاوضات سيتم نقل سفارتنا للقدس: مسؤول بالبيت األبيض

 

المستوى بالبيت األبيض قولها ان  العبري عن مصادر وصفها بأنها سياسية رفيعة 0404نقل موقع 
الى القدس اذا لم تشعر اإلدارة " تل ابيب"اإلدارة االمريكية ستقوم بنقل السفارة االمريكية من 

 ."اإلسرائيلية"بحدوث تقدم في المفاوضات الفلسطينية 

عدم نقل  تمديد ونقل الموقع عن مصدره قوله بأن الرئيس دونالد ترامب حين وقع في يونيو مرسوم
الى القدس ستة أشهر أوضح أن السفارة سوف تنقل في نهاية " تل ابيب"السفارة االمريكية من 
 ."إسرائيلية"نقلها كان مرتبطا بحدوث مفاوضات فلسطينية  تأجيل المطاف، مشيرا إلى أن

وأكد المصدر أن موضوع نقل السفارة لم يكن مجرد همهمة او أحاديث عابرة بل هو موضوع جدي 
سوف مشيرا الى انه اذا لم يكن هناك اي تقدم جدي وملحوظ بالجهود إلعادة اطالق المفاوضات 

 .يجري نقل السفارة في غضون أشهر الى القدس
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وعلى الرغم من هذه التصريحات للمسؤول األمريكي الذي لم يتم تسميته قال الموقع ان هناك اعمال 
ترميم جارية بمبنى السفارة االمريكية في تل ابيب وهو االمر الذي قد يشير الى ان نقلها ليس مطروحا 

  .لترميم الجارية في سفارة أمريكا بتل ابيبحيث نشر الموقع صورا ألعمال ا
 

  أشهر 6" اإلداري"االحتالل يحّول أسير مقدسي لـ: بقراٍر من وزير حرب االحتالل
 

، ظهر الثالثاء، قرارًا بتحويل األسير المقدسي صالح حموري لالعتقال سلطات االحتالل أصدرت
 .اإلداري ستة أشهر

من منزله في حي كفر عقب شمال القدس  23/8/2017صالح بتاريخ  وكان االحتالل اعتقل
محكمة " المحتلة، وُحّول للتحقيق في مركز المسكوبية غربي القدس، واليوم أصدر قاضي

قرارا باإلفراج عنه إال أن وزير حرب االحتالل أفيغدور ليبرمان أصدر قرارًا بتحويله " الصلح" االحتالل
 .لالعتقال اإلداري

ون االحتالل ست سنوات ونصًفا، وأدانته المحكمة سابق أمضى داخل سج أسير يذكر أن صالح
االحتاللية وقتها باالنتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والمشاركة في التخطيط لمحاولة اغتيال 

 .المتطرف عوفاديا يوسف" اإلسرائيلي"الحاخام 

ن وصالح متزوج، وأب لطفل، وسبق أن أصدرت سلطات االحتالل بحقه عدة قرارات تمنعه م
  .الضفة الغربية دخول

 
  ألف دوالر من صندوق التضامن اإلسالمي 100مشفى المقاصد يتلقى

 

ألف  100برام اهللا، اليوم الثالثاء، تسليم شيك مالي بقيمة جرى في مقر وزارة الخارجية والمغتربين 
دوالر، مقدمة إلى مشفى المقاصد في القدس، من صندوق التضامن اإلسالمي التابع لمنظمة التعاون 

 .اإلسالمي

وتم تقديم المساعدة العاجلة من قبل وكيل وزارة الخارجية والمغتربين تيسير جرادات، إلى مدير عام 
المقاصد الخيرية الدكتور طارق بركات، بحضور مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية جمعية 

واإلسالمية الوزير ناصر قطامي، ومسؤولة ملف القدس والمرأة في مكتب تمثيل التعاون اإلسالمي 
 .ةشيرين عويضة، ومسؤولة ملف منظمة التعاون اإلسالمي في وزارة الخارجية السكرتير الثاني رنا حمود
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وأكد جرادات أن وزارة الخارجية والمغتربين تحرص دائما وتعمل على توفير الدعم الالزم في 
المؤسسات الفلسطينية في القدس، والتي تسهم في دعم صمود أبناء المدينة وتثبيتهم على أرض 

القدس وتفريغها  تهويد القدس وتفويت الفرصة على المخططات اإلسرائيلية التي تستهدف وتسعى الى
 .من أهلها

بدوره، أكد بركات على أهمية دعم أهالي القدس لتعزيز ثباتهم وصمودهم في األراضي المقدسة، 
بعد األحداث األخيرة شاكراً أصحاب الشأن على الدعم الذي تلقته إدارة مستشفى المقاصد، خاصة 

  .في القدس التي مست كافة المؤسسات الوطنية
 

  طفلة رضيعة ترقد في مشفى المقاصد بدون مرافق بسبب االحتالل
 

، من مدينة "عمرها ال يتجاوز الثالثة شهور"تعاني الطفلة الرضيعة مريم جمال خالد أبو محسن 
حوصات ال تجرى إال في مشفى المقاصد طوباس، من ارتفاع نسبة البروتينات في الدم، تحتاج لف

 .وسط القدس المحتلة

منح تصريح مرافق لوالديها أو ألي من أقاربها " االسرائيلي"ورغم خطورة حالتها، رفض االحتالل 
 .عاماً، وأفرج عنه في الدفعة الثالثة 23في سجون االحتالل محرر قضى  أسير بسبب أن والدها

االحتالل يمنع : "من جانبه، كتب والدها األسير المحرر جمال أبو محسن على صفحته على الفيسبوك
زوجتي وأخي ويمنعني من الدخول لمشفى المقاصد لمرافقة ابنتنا إلجراء فحص طبي كوني أسير 

 ."آخر زمن…وجميع من بالهوية أبو محسن . خ أسيرمحرر، وزوجتي زوجة أسير وأخي أ

بعد إصرار االحتالل اإلسرائيلي على عدم منح تصريح مرافق ألي من أفراد العائلة استعان والدها 
والذين تمكنوا من إيصال مريم لمشفى " اإلسرائيلية"بأسير محرر ووالدته ممن يحملون الهوية 

  .بدون مرافقالمقاصد، اآلن مريم في المقاصد وحيدة و 
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  االحتالل يفرض الحبس المنزلي على سيدة مقدسية أسيرة
 

من سكان ) عاما 34(المقدسية منال الشويكي  اليوم الثالثاء عن السيدة سلطات االحتالل أفرجت
 .المبارك بشرط تحويلها للحبس المنزلي لمدة ستة أيام المسجد األقصى جنوب سلوان بلدة

منزلها، علًما أنها كانت تعرضت  اقتحام واعتقلت قوات االحتالل الشويكي األربعاء الماضي خالل
لالعتقال في العاشر من الشهر الجاري لمدة خمسة أيام وتم اإلفراج عنها، وهي متزوجة وأم ألربع 

في إحدى المدارس التابعة للبلدية العبرية، وكان تم  فتيات وحامل في شهرها الخامس، وتعمل معلمة
  .فصلها من العمل على إثر القضية

 
  شخصيات فلسطينية تؤكد رفضها اقتحامات األقصى على جميع المستويات

 

أكدت شخصيات فلسطينية اعتبارية أن االحتالل ماٍض في ممارساته التهويدية لمدينة القدس 
وإسنادهم في الدفاع عن  دسيينالمق ، وأن الحاجة تدعو إلى خطة لدعم صموداألقصى والمسجد

 .القدس ومسجدها المبارك

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقدته هذه الشخصيات في القدس المحتلة اليوم، شارك فيه كل من 
من نفس  الكنيست رئيس لجنة القدس في القائمة العربية المشتركة الدكتور أحمد الطيبي، وعضو

القائمة طالب أبو عرار، ورئيس أكاديمية األقصى للوقف والتراث الدكتور ناجح بكيرات، وممثل 
 .منظمة التعاون اإلسالمي لدى فلسطين أحمد الرويضي

المدينة برمتها، وليس على  إن ما يحدث في القدس هو هجمة على: "الطيبي. وفي كلمته، أكد د
القدس،  تهويد" تحدث ضمن خطة عنوانها" اإلسرائيلية"األقصى وحده، وأن الممارسات 

 ."زمانا ومكانا المسجد األقصى وتقسيم

 ، مؤكًدا أن"محاولة لتضليل المجتمع الدولي"ولفت الطيبي إلى أن إنكار االحتالل حقيقة ممارساته 

يفعل ذلك نظًرا لشعوره بأنه يستطيع، وذلك بسبب أمرين؛ حالة الوهن والضعف في العالم  نتنياهو"
 ."العربي من جهة، واعتماده على اإلدارة األمريكية الجديدة من جهة ثانية

امل خالل السنوات الماضية ما بين الجهد بكيرات عدم التخطيط المتناسق والك. من جانبه، انتقد د
، "يبدو أننا عندما خططنا جيدا، نجحنا في الوقوف أمام عنجهية نتنياهو: "الشعبي والرسمي، وقال

إطالق خطة مقدسية فلسطينية عربية إسالمية واضحة وممنهجة لمقاومة وإفشال االقتحامات "داعيا لـ
 ."واالنتهاكات
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االحتالل لألقصى، كما أكد رفضه مشاركة أي طرف بالسيادة  اقتحام طلقأّما الرويضي فأكد رفضه الم
 .على األقصى

نتنياهو رسالة سياسية يُعيد من خاللها "وعد الرويضي أن اقتحام نواب في برلمان االحتالل لألقصى 
 ."تسخين األوضاع في المسجد األقصى

تموز، وفرض إغالق المسجد األقصى  14نتنياهو لم يفهم بعد الرسالة المقدسية التي أعقبت : "وقال
 ."تموز 28ومنع األوقاف من أداء عملها ودورها، واستمر المنع حتى 

وال يمكن أن يقسم األقصى  أنه ال يمكن أن تهّود القدس،: وانتهى المؤتمر الصحفي بتوصيات أهمها
زمانًا وال مكانًا، وأن الدور المقدسي الشعبي أثبت نجاعته ونجاحه، ويجب المحافظة عليه، كما أن 

المسجد األقصى حق خالص للمسلمين وال يقبل القسمة على اثنين، وال بد من رفض جميع 
 .االقتحامات على جميع المستويات فردية وجماعية

بالتأكيد بأهمية إدراك الجميع بأن نتنياهو يُريد أن يحّول صراعه وملفات  كما أوصى المتحدثون
إّال أنه واهم جدًّا، وأن ما يقوم به اليوم هو محاولة "فساده، على المسجد األقصى والمقدسيين، 

 ."إلعادة هيبته أمام حكومته وشعبه

مسؤولياتها تجاه القدس والمسجد ودعا المشاركون في المؤتمر الهيئات العربية واإلسالمية إلى تحّمل 
األقصى، وأن ال يتركوا المقدسي منفرداً في هذا الصراع؛ فمشروع المسجد األقصى هو مشروع أمة،  

  .اع الوصاية الهاشمية على المسجد األقصىخوفاً من ضي األردن كما دعوا إلى تفعيل دور
 

  غوتيريش يؤكد معارضته لالستيطان في الضفة والقدس
 

دولتين في األرض "أعرب األمين العام لألمم المتحدة انطونيو غوتيريش عن أمله وحلمه برؤية 
 .والقدس المحتلتين الضفة الغربية في" اإلسرائيلية"، مؤكدا معارضته لألنشطة االستيطانية "المقدسة

وذلك لدى لقائه رئيس الحكومة " العراقيل"وشدد غوتيريش على ضرورة إقامة دولة فلسطينية رغم 
 .نتانياهوبنيامين " اإلسرائيلية"

أحلم بأن يكون لدي الفرصة لرؤية دولتين في األرض المقدسة تعيشان مًعا في اعتراف متبادل : "وقال
 ."وأيضا في سالم وأمن

، من بينها "عملية السالم"أمام " عدًدا من العراقيل"واعتبر األمين العام لألمم المتحدة أن هناك 
 ."ة الغربية والقدس المحتلتينفي الضف" اإلسرائيلية"األنشطة االستيطانية "
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ودافع األمين العام لألمم المتحدة عن المنظمة الدولية بعد تعرضها لوابل من االتهامات بتحيزها ضد 
 .تجاه الفلسطينيين" اإلسرائيلية"، مؤكدا على حق انتقاد السياسات "إسرائيل"

في منظمة " إسرائيل"ضد " الممارسات التي تنطوي على تمييز واضح"ندد بما أسماها  نتنياهو وكان
وأيضا مجلس حقوق اإلنسان التابع لها، بينما ) اليونيسكو(األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 

 ."اإلسرائيلي"تحدة أمام رئيس الوزراء األمم الم" حيادية"دافع غوتيريش عن 

  ."الحيادية تعني أنه يجب معاملة الدول كافة على قدم المساواة: "وأضاف غوتيريش
 

  يؤدي صلوات تلمودية في حائط البراق" اسرائيل"السفير األمريكي في 
 

في حائط  صالة تلمودية خاصة" االثنين"دافيد فريدمان أمس " اسرائيل"أدى السفير االمريكي لدى 
 ).األقصى الجدار الغربي للمسجد(البراق 

" المبكى"صليت في : "وقال السفير في تغريدة اطلقها على موقع تويتر مرفقة بصورة له اثناء الصالة
  ."إعصار هاري ليرحمهم اهللا ويتمم ما ينقصهمألجل من يعانون جراء 

 
  "بشروط"اعتقال مقدسية من األقصى واإلفراج عن أخرى 

 

، فيما المسجد األقصى ، اليوم الثالثاء، مواطنة مقدسية من"اإلسرائيلي"اعتقلت قوات االحتالل 
 .قررت اإلفراج المشروط عن أخرى بعد اعتقالها األسبوع الماضي

 
أحد (“ باب األسباط”ووفق مصارد، فقد اعتقلت قوات االحتالل المواطنة المقدسية رائدة سعيد من 

 .واقتادتها للتحقيق في أحد مراكزها في البلدة القديمة، ظهر اليوم، )أبواب المسجد األقصى المبارك

 
أن ما “ قدس برس“أمجد أبو عصب لـ المقدسيين األسرى إلى ذلك، أفاد رئيس لجنة أهالي

 34( قضت باإلفراج عن المعلمة منال عبد المجيد شويكي" اإلسرائيلية" "الصلح" محكمة يسمى
 .جنوبي المسجد األقصى، األربعاء الماضي سلوان التي اعتقلها االحتالل من منزلها في) عاماً 

 
إضافة إلى  بخضوعها للحبس المنزلي أسبوعين،“ مشروط”وأضاف أن اإلفراج عن المقدسية شويكي 
 .دفع كفالة مالية قيمتها عشرة آالف شيكل
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ُيشار إلى أن شويكي متزوجة وأم ألربعة أبناء، وهي حامل في شهرها الخامس، كما أنها كانت تعمل في 
 .إحدى المدارس التابعة لبلدية االحتالل في القدس، لكنها ُفصلت إثر اعتقالها

 
أغسطس الجاري، وبقيت خمسة أيام في /من شهر آب واعُتقلت شويكي مّرتين، األولى في العاشر

سجون االحتالل ثم أُفرج عنها شرط الحبس المنزلي أسبوًعا، ثم اعُتقلت األربعاء الماضي من منزلها 
 .وُمّدد اعتقالها حتى صدر قرار اإلفراج عنها اليوم

 
 12، وإيقاف "ائيليةاإلسر "العبرية مؤّخراً عن فصل وزارة التعليم “ يسرائيل هيوم”وكشفت صحيفة 

تحريض الطالب الفلسطينيين ضد الجيش اإلسرائيلي بشكل خاص وإسرائيل "معلًما فلسطينيًّا بحجة 
  .”عموماً من خالل األنشطة المدرسية

 
الضفة  مواطناً فلسطينياً منهم فتية من عّدة بلدات وقرى في 14واعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم 

  .والقدس المحتلتين الغربية
 

  بلدية االحتالل تتعامل بعدائية مع ممتلكاتنا: أوقاف القدس
 

القدس، قّدمت من خالل محاميها، العبرية أن دائرة األوقاف اإلسالمية في " هآرتس"ذكرت صحيفة 
مع " العدائي"رسالة لبلدية االحتالل، تتحّدث فيها عن سلسلة من األحداث التي ُتظهر تعامل البلدية 

 .أمالك وأراضي الوقف خالل السنة األخيرة

 
وأوضحت الصحيفة العبرية، أن المستشار القانوني لدائرة األوقاف، المحامي جمال أبو طعمة، بعث 

 .مواجهات الة األسبوع الماضي، محّذرًا من أن استمرار هذا الوضع والتعامل، قد يؤدي إلىبالرس

 
ية ضد الوقف وقال أبو طعمة، إن بلدية االحتالل في القدس قد طّورت سياسة معادية وعنجه

 .تقوم بخطوات غير قانونية، ومن جانب واحد، ال تتفق مع القانون) البلدية(اإلسالمي، مشيًرا إلى أنها 

 
كما يُعرف فإن إدارة األوقاف اإلسالمية هي ذراع حكومي رسمي "وجاء في الرسالة، وفق هآرتس، 

كانت شؤون األوقاف تدار وعلى مدار السنوات الماضية،  (..) تابع لدائرة األوقاف األردنية 
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بالحساسية المطلوبة، ولكن لبالغ األسف، أنا مضطر إلى اإلشارة إلى تغيير هذا التوجه خالل األشهر 
 ."األخيرة

 
وشدد المحامي الفلسطيني، على أن استمرار أعمال التنكيل حافل بالمخاطر، وينطوي على مواجهات 

 .ق أو جوهرزائدة، وغير مرغوب فيها وال تنطوي على أي منط

 
الذي أصدره رئيس بلدية االحتالل قبل ثمانية أشهر، بشأن " مرسوم البستنة"ويتعلق االدعاء األول بـ 

شرقي (عند سفح جبل الزيتون " عيمك تسوريم"المناطق التي تملكها األوقاف في الحديقة الوطنية 
 .(القدس

 
رار جسيمة لألوقاف نفسها، هذه مضايقات حقيقية لممتلكات الوقف، وأض: "وأضاف أبو طعمة

 ."وأراضي الوقف ووضعها الخاص

 
ويتعلق االدعاء الثاني بأمر وقف العمل الذي أصدرته بلدية االحتالل في القدس، وإغالق مبنى كبير 

 .في الحي اإلسالمي، منذ نحو عام المسجد األقصى اشترته األوقاف بالقرب من جدار

 
وكانت دائرة األوقاف قد خصصت المبنى إلنشاء مراحيض لخدمة زوار المسجد األقصى، حيث تقول 

مبنى، جرت محادثات إن جميع األعمال في المبنى داخلية وال تتطلب تصريًحا خاًصا، ومنذ إغالق ال
بين األوقاف ومستشار رئيس البلدية للشؤون العربية دافيد كورين، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق بشأن 

 .افتتاحه

 
، في مناطق تابعة لدائرة وادي الجوز أّما االدعاء األخير، فهو قرار نقل مرفق لمعالجة القمامة إلى حي

المعاملة التمييزية "األوقاف أيًضا، حيث دعا أبو طعمة رئيس بلدية االحتالل إلى وقف هذا العمل و
  .لألوقاف" والعدائية
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  منشآت فلسطينية في القدس 10االحتالل ُيخطر بهدم 
 

منشآت  10لـ  هدم ، أوامر)8- 29(بلدية االحتالل الصهيوني، صباح اليوم الثالثاء وزّعت طواقم من 
 .شمالي شرق القدس المحتلة العيساويةفلسطينية في قرية

 
وأفاد عضو لجنة المتابعة في العيساوية، محمد أبو الحمص، أن عناصر من بلدية االحتالل برفقة 

 .قوات صهيونية اقتحمت قرية العيساوية صباح اليوم، ومنعت تجمهر المواطنين الفلسطينيين

 
منشآت سكنية  10طواقم بلدية االحتالل وزعوا أوامر هدم إدارية لنحو  وأضاف في تصريح له، أن

 .وتجارية في العيساوية، من بينها بناية عامة تخدم جميع السكان

 
وأوضح أن العناصر نفسها صورت المواطنين الفلسطينيين أثناء عملهم بأراضيهم في المنطقة الشرقية 

 .الجنوبية لقرية العيساوية

 
يومية وحواجز مفاجئة على مداخلها من عناصر  اقتحامات العيساوية تشهد بشكل يوميُيشار إلى أن 

  .مع السكان مواجهات االحتالل، ما يسّبب توتـًّرا في المنطقة ينتج عنه
 

  االحتالل يعتقل أربعة مواطنين من القدس
 

اعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم الثالثاء، أربعة مواطنين من مدينة القدس المحتلة، وحّولتهم الى 
 .وتحقيق في المدينة المقدسة اعتقال مراكز

الُمطل على القدس القديمة شملت كًال  الطور/وقال مراسلنا ان االحتالل اعتقل من حي جبل الزيتون
ُعدّي مروان الهدرة، وعدنان موسى الهدرة، وفيصل شبانة، في حين اعتقلت أنس شطارة من بلدة : من

  .العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة
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  متطرفًا 21تقتحم األقصى على رأس " شولي معلم"المتطرفة 
 

، قبل قليل، المسجد "، المتطرفة شولي معلم"يت اليهوديالب" من حزب الكنيست اقتحمت عضو
مستوطناً متطرفاً، وبحراسة أمنية مشددة من قوات  21االقصى المبارك، من باب المغاربة، على رأس 

 .االحتالل الخاصة

قصى صباح اليوم في طليعة اقتحم المسجد األ "يهودا غليك" وكان عضو الكنيست المتطرف
 .قصى صباح اليوم الثالثاءباقتحام األالذين سمحت لهم حكومة االحتالل  اليهود أعضاء الكنيست

  
  -انتهى -


