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  2017 ،أكتوبر    8األحد    7السبت    6الجمعة     :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  الحرمين الشريفين على تصريحاته الداعمة إلقامة دولة فلسطين الرئيس يشكر خادم

 .وعاصمتها القدس الشرقية

 "قصىتؤكد رفضها لكل ما يصدر عن مؤسسات االحتالل بخصوص األ" األوقاف. 

 "ُيحّذر من اقتطاع الجزء الجنوبي من المسجد األقصى" قريع. 

 ندوة حوارية حول تاريخ القدس وعروبتها: األردن. 

  المستوطنين يقتحمون المسجد األقصىعشرات. 

 لن يتم نقل السفارة إلى القدس حاليًّا: ترامب. 

 27 تزايد االقتحامات وتنامي رياح التهويد: عاًما على مجزرة األقصى األولى. 

 منع األطفال من اللعب في األقصى إرضاء للمتطرفين اليهود: يوسف. 

 االحتالل يهاجم تجمع أبو نوار بالقدس. 

 لتهويد القدس" صامتة) "إسرائيلية(لسطيني رسمي ُيحذر من مخططات تقرير ف. 

 نائب وزير الخارجية التركي يلتقي بشخصيات من القدس. 
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 "مخططات لتسريع مشاريع التهويد والتطهير بالقدس": المكتب الوطني. 

 القدس الشرقية يجب أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية: الملك سلمان. 

 أسرى القدس خالل لقاء نظمته نقابة الصحفيينطْرح قضية : غزة. 

 في القدس وإطالة سّكته" القطار الخفيف"المصادقة على بناء موقف لـ. 

 اعتقال شاب من القدس بعد استدعائه ووالده وشقيقه. 

 االحتالل يعتقل طفال أثناء خروجه من المسجد األقصى. 

 ة أشهراالحتالل يبعد سّيدة فلسطينية عن المسجد األقصى لثالث. 

 مواطنون يؤدون صالة الجمعة في خيمة اعتصام عائلة شماسنة بالقدس. 

 آالف الفلسطينيين يؤدون الجمعة في رحاب المسجد األقصى. 

 االحتالل يستغل أعياده لتهويد القدس والمسجد األقصى: ناجح بكيرات .د. 
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ة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الرئيس يشكر خادم الحرمين الشريفين على تصريحاته الداعمة إلقام
 الشرقية

   

بعث رئيس دولة فلسطين محمود عباس، برقية شكر إلى خادم  - وفا 2017-10-6رام اهللا 
الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للدعم المتواصل والثابت لشعبنا 

  .الفلسطيني وقضيته العادلة

لنا أن نتقدم باسم دولة فلسطين وشعبها، بالتعبير لكم عن خالص يطيب "وقال سيادته، في البرقية 
مشاعر التقدير واالحترام، لدعمكم المتواصل والثابت لشعبنا وقضيته العادلة، والذي سيظل شعبنا 

  ".يذكره بكل العرفان للمملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا

وفي هذا الصدد، تلقينا تصريحاتكم الشجاعة التي تنم عن ثباتكم وتمسككم بالمبادئ "وتابع الرئيس 
األصيلة، التي دأبتم على وقوفها إلى جانب فلسطين قضية وشعبا، أثناء زيارتكم لروسيا االتحادية ببالغ 

الم العربية وقرارات دتم فيها على ضرورة تحقيق السالم وفق مبادرة السأكالتقدير والشكر، والتي 
  ".الشرعية الدولية وتحقيق االستقالل لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية

وبهذه المناسبة، فإنني أتمنى لكم يا خادم الحرمين الشريفين، دوام الصحة والسعادة "وأضاف سيادته 
أن يحفظكم وشعبكم والتوفيق في قيادتكم الحكيمة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، راجين اهللا 

  ".وبلدكم لتظلوا سندا وذخرا ألمتكم العربية واإلسالمية
 

 قصىتؤكد رفضها لكل ما يصدر عن مؤسسات االحتالل بخصوص األ" األوقاف" 
   

سالمية في القدس، أكدت دائرة األوقاف والشؤون والمقدسات اإل -وفا 2017- 10-5القدس 
دونما، " 144"الحرم القدسي الشريف، البالغ مساحته / قصى المباركأن المسجد األ"مجددا، بـ

والمشتمل على المساجد والساحات والمصاطب واألروقة وجميع ما اشتمل عليه السور هو مسجد 
سرائيلية، سواء أكانت حكومية أو قضائية أن إإسالمي خالص للمسلمين وحدهم، وال يحق ألي جهة 

  ."مبارك، لدى كل مسلمي العالمتتدخل في شؤون هذا المسجد ال

وإن أية قرارات قضائية أو قرارات قانونية تصدر عن المحاكم : "وأضاف بيان للدائرة اليوم الخميس
سرائيلية ال نعترف بها وال تلزم المسلمين وال دائرة األوقاف اإلسالمية وكذلك ال نعترف بسيادة اإل
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الحرم القدسي الشريف وأن صاحب الوصاية /سرائيلي على المسجد األقصى المباركالقانون اإل
  ."والرعاية لهذا المسجد المبارك هو الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين

سرائيلية تناقلت وسائل اإلعالم بأن ما يسمى بالمحكمة العليا اإل: "وجاء في مقدمة بيان دائرة األوقاف
المتواجدة في المسجد األقصى " ةسرائيلياإل"قد أصدرت قرارًا قضائيًا بإلزام أفراد الشرطة 

الحرم القدسي الشريف، بناء على التماس مقدم من جمعيات يهودية متطرفة، حيث زعمت أن /المبارك
قصى المبارك الحظوا أطفاًال يلعبون كرة القدم في العديد من المستوطنين المقتحمين للمسجد األ

  ."ألماكن المقدسةباحات المسجد وأن هذا األمر يعتبر انتهاكا ومساساً با

  

  ُيحّذر من اقتطاع الجزء الجنوبي من المسجد األقصى" قريع"
  
 

من خطورة تشكيل  قريع حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون القدس أحمد
المسجد  لجنة خاصة إلعداد خطة القتطاع الجزء الجنوبي من" اإلسرائيلي"االحتالل حكومة 
 .دونًما 144المسجد اإلجمالية، البالغة من مساحة % 40المبارك، الذي يشكل حوالي  األقصى

، وهو حق خالص للمسلمين، األقصى وأكد قريع في بيان صحفي أن حائط البراق جزء ال يتجزأ من
بها حكومة االحتالل لن تغير من الحقيقة شيًئا ولن تقيم واقًعا  وأن األوهام وعمليات التزوير التي تقوم

 .أو حقيقة على األرض، ألن مدينة القدس المحتلة عربية المنشأ وإسالمية التاريخ والحضارة

ووصف هذا المخطط بالتهويدي الخطير، حيث انه يقضي بوصول الفلسطينيين والعرب إلى ساحة 
 .ولة عن مدينة القدس المحتلةحائط البراق عبر مسارب خاصة معز 

والتهويد في األرض  االستيطان واعتبر أن ما تقوم به حكومة االحتالل من تصعيد ممنهج لعمليات
تحد سافر وتدمير لجهود السالم في المنطقة، وإمعان 'في القدس خاصة، الفلسطينية المحتلة عامة، و 

 .رسمي في مخالفة القانون الدولي، وتحد لإلرادة الدولية" إسرائيلي"

في مواصلة االنتهاكات على األرض، بما في ذلك عمليات التهويد " اإلسرائيلي"وقال إن هذا التمادي 
لى حساب األرضي الفلسطينية، ومحاوالت تغيير معالم واالستيطان والضم والتوسع غير الشرعي ع
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المدينة المقدسة ومقدساتها، كلها إجراءات باطلة وغير شرعية وغير قانونية وفًقا للقانون الدولي 
 .واالتفاقيات الموقعة

وأضاف آن األوان ألخذ المخاطر المحدقة بالمسجد األقصى بالجدية الالزمة، ومواجهة عدوان 
ل التي تصر على تدمير فرص تحقيق خيار حل الدولتين من خالل ممارساتها على حكومة االحتال

 .األرض

األمتين العربية واإلسالمية والمجتمع الدولي بهيئاته القانونية واإلنسانية من منطلق الحرص  ودعا قريع
لوقف كامل انتهاكاتها وعدوانها السافر بحق أبناء ' إسرائيل'على القانون الدولي، للضغط الجدي على 

 .الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته

 

  هاندوة حوارية حول تاريخ القدس وعروبت: األردن
 

يوم "ندوة حوارية في مقر منتدى الزرقاء للثقافة والفنون بمناسبة  األردن نظمت مديرية ثقافة الزرقاء في
 .ياسيين والمهتمين في المحافظة، وسط حضور جمع من الكتاب والناشطين االجتماعيين والس"القدس

وتحدث رئيس الجمعية األردنية للتنمية السياسية محمود عليمات عن تاريخ القدس واألماكن المقدسة 
 .عبر مراحل التاريخ

وأشار إلى الرعاية الهاشمية في الحفاظ على عروبة القدس وفلسطين، من خالل مشاريع اإلعمار 
المبارك منذ عهد الشريف الحسين بن علي  األقصى والمسجدوالترميم التي تم تنفيذها بالقدس 

والملك عبد اهللا المؤسس مرورًا بالملك الراحل الحسين بن طالل حتى مشاريع اإلعمار التي نفذها 
 .انيالملك عبد اهللا الث

 .ولفت إلى اتفاق األردن والسلطة الفلسطينية على استمرار الرعاية الهاشمية للقدس والمقدسات

من جهته، استعرض رئيس المنتدى عبد اهللا المومني جذور الصراع العربي الصهيوني واحتالل 
اع عن الجيش العربي في الدف/اإلسرائيليين لفلسطين، مشيًرا إلى دور القوات األردنية المسلحة 

 .فلسطين والقدس في معارك اللطرون وباب الواد بقيادة الهاشميين
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وتطرق إلى تصدي الهاشميين لجميع المحاوالت اإلسرائيلية للنيل من عروبة فلسطين والمسجد 
األقصى والقدس، الفًتا إلى دور الملك عبد اهللا الثاني في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة 

  .الدولية، من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض فلسطين في جميع المحافل
 

  عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى
 

المبارك بحراسة مشددة من  المسجد األقصى اليوم األحد، باحاتصباح  المستوطنين اقتحم عشرات
 .قوات االحتالل

من جهة باب المغاربة تحت حراسة  األقصى اقتحموا ساحات مستوطن 100وأفاد إعالم القدس، أن 
  .اموا بجوالت استفزازيةأمنية من شرطة االحتالل، وق

 

  لن يتم نقل السفارة إلى القدس حاليًّا: ترامب
 

سأمنح فرصة حقيقة لتحقيق السالم قبل قرار نقل السفارة "قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
 ."االمريكية من تل ابيب إلى القدس

سُتنقل السفارة االمريكية في رده على سؤال متى  TBN وأضاف ترامب خالل مقابلة مع شبكة
نحن سنتخذ القرار في المستقبل القريب، ولكن اآلن سنعمل "االمريكية من تل ابيب للقدس قال 

 ."إلحالل السالم بين إسرائيل والفلسطينيين

والفلسطينيين عملية ضرورية، قبل ان اتخاذ قراٍر " إسرائيل"وأكد ترامب أن دفع عملية التسوية بين 
ال يرغب في تحديد موعد النقل قبل "ابيب إلى القدس، مشيرًا إلى أنه  يفضي بنقل السفارة من تل
  ."منح فرصة حقيقية للسالم
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  تزايد االقتحامات وتنامي رياح التهويد: عاًما على مجزرة األقصى األولى 27
 

األولى، ولعّل كثرة المجازر التي  األقصى لمجزرة 27تحّل غًدا األحد الثامن من أكتوبر؛ الذكرى الـ 
، قد تنسينا ولو المسجد األقصى ارتكبها االحتالل بحق الشعب الفلسطيني، وكثافة االعتداءات على

 .لبرهة بشاعة وهْول هذه المجزرة وتفاصيلها، إذ أنها كانت األكثر دموية

، لم يكن يوًما عاديًا، فقد استفاق الفلسطينيون على 1990أكتوبر / من تشرين أول 08صبيحة الـ 
الصوت التي صدحت من المساجد في دعوة لحماية المسجد أصوات الرصاص والقنابل ومكبرات 

 .األقصى المبارك

المتطرفة " أمناء الهيكل"وكان آالف المقدسيون قد توجهوا إلى المسجد األقصى، بعد إعالن جماعة 
 .األقصى، وحينها لم تمنع قوات االحتالل المصلين من دخول المسجد، كعادتها اقتحام نيتها

تنظيم " لجماعة أمناء الهيك"، قررت ما تسمى "عيد العرش"بـ  اليهود ففي ذلك العام وقبيل احتفال
، وتوجه مؤسس الجماعة حينها "للهيكل الثالث"مسيرة للمسجد األقصى بنّية وضع حجر األساس 

االحتالل "برسائل عبر وسائل اإلعالم لحث اليهود على االنضمام للمسيرة، قائًال إن " غرشون سلمون"
عميقة بالمنطقة العربي اإلسالمي لمنطقة المعبد يجب أن ينتهي وعلى اليهود تجديد عالقاتهم ال

 ."المقدسة

وفي محاولة للتصدي لالعتداء، اعتكف آالف المصلين داخل مصليات األقصى وباحاته، وفور 
 .المسيرة، هّب المعتكفون لمنعهم من تنفيذ مخططهم المشاركين في المستوطنين اقتحام

قوات االحتالل اإلسرائيلي من جانبها، أطلقت العنان ألسلحتها واستخدمت قنابل الغاز السام 
واألسلحة األوتوماتيكية والطائرات العسكرية، كما شارك المستوطنون بإطالق الرصاص الحي تجاه 

 .شابًا وإصابة المئات بجروح متفاوتة 21ت عن استشهاد ، التي أسفر "مجزرة األقصى"المصلين في 

؛ أحد أبواب المسجد "باب األسباط"ويروي شهود عيان أن أحد جنود االحتالل المتمركزين قرب 
 .األقصى، كان يحرك رأسه متوعًدا الشبان الوافدين إلى المسجد

رية على كل الطرق قبل المجزرة بنصف ساعة، وضعت قوات االحتالل الحواجز العسك: "وأردف
المؤدية إلى المسجد األقصى، لكن المصلين كانوا قد تجمعوا في المسجد قبل ذلك التوقيت 

 ."بساعات
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كان جيش االحتالل جاهًزا، بمجرد بدء االشتباكات، فبدأ بإطالق النار من أسلحة : "وتابع
وبتر العسكرية تحوم فوق أوتوماتيكية، وكذلك إطالق قنابل الغاز السام، فيما كانت طائرات الهليك

 ."دقيقة كاملة 35المكان، واستمر إطالق النار من الجيش والمستوطنين لمدة 

وأفاد المصور الصحفي محفوظ أبو ترك، والذي تفّرد بتوثيق المجزرة بعدسته، بأنه كان من غير المعتاد 
دخول المسجد األقصى في تلك الفترة، مشيًرا إلى أن المصلين أصروا، حينها، على  مستوطن ألي

 .تأدية الصالة في الساحة الخارجية قبالة المصلى القبلي

فجأة سمعنا صوت انفجار قنبلة صوت أو غاز على ساحات صحن قبة الصخرة، : "وأردف أبو ترك
الشبان، وخالل دقائق معدودة رأينا المئات من قوات االحتالل تدخل بكثافة من بابي  حينها ثار

 ."المغاربة والسلسلة، وتطلق األعيرة النارية على المصلين بشكل عشوائي

وبّين شاهد عيان آخر، أن قناصة االحتالل تمركزوا على سطح المدرسة التنكزية المطل على الجهة 
 .وا بقنص المصلين وتعّمد إصابتهم في أماكن حساسة وعلويّة من الجسمالغربية من المسجد، وبدأ

الشبان العّزل دافعوا عن أنفسهم بالحجارة فقط، بينما اعتقلت قوات االحتالل مئات "وتابع بأن 
 ."المصلين واقتادتهم إلى سجونها، ومألت الدماء في ذلك اليوم باحات المسجد

صوت في المسجد األقصى كانت تحّرض المصلين للهجوم على وزعّم االحتالل آنذاك أن مكبرات ال
 .قواته، وهو ما نفاه أبو ترك مؤكًدا أن المكبرات كانت تدعو الشبان لالبتعاد حفاظًا على حياتهم

وروى أن أحد ضباط االحتالل طلب من عميل له جلب شاحنة ممتلئة بالحجارة ليلقيها قبالة باب 
إلقاء المصلين، فعل العميل ما طلب منه، لكنه عاد بعدها إلى بيته في  المغاربة ويزعم الحًقا أنها من

 .!القدس ليكتشف أن شقيقه قد قتل في مجزرة األقصى

، واحد من الشهود عكرمة صبري رئيس الهيئة اإلسالمية العليا وخطيب المسجد األقصى المبارك،
على المجزرة، أكد في تصريحات صحفية، أن االحتالل بأذرعه المختلفة خطط حينها لوضع اليد على 

 .المسجد األقصى بأجواء حربية عدوانية

ت الخاصة وجنود ما إن بدأ الناس بالهتاف ضد االحتالل حتى دخلت أعداد كبيرة من القوا: "وأوضح
 ."وشرطة االحتالل للمسجد من عدة أبواب، وبدأ إطالق الرصاص بشكل عشوائي وكثيف
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قوات االحتالل استعانت حينها بالطائرات للمشاركة في المجزرة، لكثرة أعداد "ونوه صبري إلى أن 
 ."المعتكفين بالمسجد، ولم يتمكن الجيش من محاصرتهم على األرض

عسكرية للمسجد،  اقتحامات إذ ينفذ حالًيا"االحتالل من سياسته باألقصى تدريجًيا، ولفت إلى تغيير 
لمطاطي والقنابل لكنه يتجنب القتل المباشر باستخدام الرصاص الحي، ويلجأ الستخدام الرصاص ا

 ."الصوتية والغازية لتفريغه من المعتكفين

وأشار رئيس الهيئة اإلسالمية، إلى تنامي سياسة اإلبعاد واالعتقاالت االحترازية قبيل تنفيذ المستوطنين 
 .القتحاماتهم الكبيرة خالل األعياد اليهودية لضمان سيرها بهدوء

صوت الرصاص الحي يُطلق  وادي الجوز لها في حي، سمعت من منز )عاًما 66(المقدسية نهى غراب 
 .بكثافة داخل المسجد األقصى، ارتدت مالبسها وهرولت باتجاه المسجد، وفق قولها

ا هامدة لشبان ارتقوا على ساحات مصلى قبة الصخرة وما زالت الدماء هناك رأيت جثثً : "وذكرت
 ."، صدمت حين تنقلُت بين جثث الشبان بعد أن هدأ إطالق النار(...)تسيل منهم، 

أذكر أن جميع الشهداء ُدفنوا بالسر خشية إقدام قوات االحتالل على خطف الجثامين : "وصّرحت
 ."وحرمان األهالي من دفنها

كاملة عام  الضفة الغربية دير بالذكر أن الوقائع واألحداث التي جرت في القدس بعد احتاللومن الج
اكن المقدسة قد بدأ إعداده والعمل على تنفيذه خطوة ، ُتشير إلى أن مخطط التهويد لألم1967

 .لدولة االحتالل" عاصمة موحدة"خطوة منذ اإلعالن عن القدس 

وكان إغالق األقصى أسبوًعا كامًال في وجه المسلمين بعد االحتالل مباشرة بمثابة إفصاح علني عن 
الصخرة المشرفة والمسجد األقصى نوايا التهويد المبيتة للقدس وأماكن العبادة فيها، وفي مقدمتها 

 .المبارك بكل باحاته ومصلياته

ولقد برز المخطط الصهيوني التهويدي بشكل جامح وفاضح بعد قيام المتطرف كوهين بإحراق 
 .1969آب / المصلى القبلي من المسجد األقصى في أغسطس

التهويد ومراميه،  وكشفت االعتداءات الوحشية على المصلين في المسجد األقصى عن أبعاد مخطط
 1990، سواء مجزرة األقصى األولى عام اعتداء حيث كانت تظهر على ألسنة دعاة التهويد بعد كل
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التي  1996، أو التصدي الصهيوني لهبة النفق عام المقدسيينشهيًدا من 21التي ارتقى على أثرها 
 .فلسطينًيا مسلًما دفاًعا عن األقصى المبارك 63استشهد فيها 

  قدس برس: المصدر
 

  األقصى إرضاء للمتطرفين اليهودمنع األطفال من اللعب في : يوسف
 

الحياة (وصف عصام يوسف الناشط الحقوقي ورئيس مؤسسة نزاهة لألعمال اإلنسانية والحقوقية 
الفلسطينيين من اللعب  األطفال ، قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية الملزم لشرطة االحتالل بمنع)حق

االحتالل في  بأنه شكل جديد من أشكال الغطرسة التي يمارسها المسجد األقصى في ساحات
 .األماكن المقدسة

وأدان يوسف قرار المحكمة الفتًا إلى أنه يأتي في إطار محاوالت االحتالل من خالل مؤسساته 
وباحاته ومحيطه، ال سيما عقب  ىاألقص القضائية واألمنية إلى إثبات هيمنته على

في الميدان، ونجاحهم في منع االحتالل من وضع بوابات التفتيش االلكترونية  المقدسيين صمود
 .له، في يوليو الماضيوكاميرات المراقبة على مداخ

الذين يتحكمون  اليهود وقال يوسف إن حكومة االحتالل تسعى بشكل مستمر إلرضاء المتطرفين
اإلسالمية،  المقدسات لك على حساببالقرار السياسي في دولة االحتالل بأي وسيلة حتى وان كان ذ

 .وحرية ممارسة الشعائر الدينية

 وأكد أن حكومة االحتالل من خالل تحكمها باألقصى وباحاته تعمل على إفساح المجال للجمعيات 
اليهودية المتطرفة لالستيالء على المسجد األقصى بهدف بناء الهيكل المزعوم، وإفراغ ساحاته من أي 

 .وجود إسالمي، حتى وان كانوا من األطفال، لممارسة مخططاتهم بكل حرية

على  وأشار يوسف إلى عدم قانونية قرار المحكمة اإلسرائيلية، قائًال بأن قرار المحكمة الذي ينص
يدعو " فرض احترام قدسية المكان وتجنب السلوكيات المستهجنة مثل لعب كرة القدم أو النزهات"

للسخرية والمرارة في آن معًا مشددًا على أن ال حق للمتطرفين اليهود في األقصى حتى يحددون 
 .أصًال ما يمس قدسية المكان
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مقدسات الغير وتدنيسها كما يحصل في المسجد األقصى  اقتحام أليس المستهجن هو"وعلق قائًال 
 ."!بشكل مستمر، وما يجري من تضييق تجاه منع المسيحيين من الوصول لكنائسهم والصالة فيها؟

الرامية لفرض هيمنتها على األقصى وباحاته، وإطالق ودعا يوسف إلى التصدي لممارسات االحتالل  
ئرهم الذين يقومون بتدنيس األقصى من خالل االقتحامات المتكررة لباحاته، وأداء شعا المستوطنين يد

 .الدينية فيه

  فلسطين اآلن: المصدر
 

  االحتالل يهاجم تجمع أبو نوار بالقدس
 

، مساء اليوم السبت، تجمع أبو نوار البدوي، شرق القدس "اإلسرائيلي"هاجمت قوات االحتالل 
المحتلة، وخلعت أبواب المدرسة المنشأة حديثا، فيما هاجم مستوطنون مزارعين شمال الضفة 

 .المحتلة

مصادر محلية أن األهالي يخشون إقدام قوات االحتالل على تفكيك وهدم المدرسة، المنشأة  وذكرت
  .حديثا، خاصة أنها ال تزال تحاصر التجمع البدوي

 

  لتهويد القدس" صامتة) "إسرائيلية(تقرير فلسطيني رسمي ُيحذر من مخططات 
 

، في "هويد وتطهير عرقي صامتةمخططات ت"أفاد تقرير فلسطيني رسمي، بأن حكومة االحتالل تقود 
 .مدينة القدس المحتلة ومحيطها، إلحداث تغييرات كبيرة في الميزان الديموغرافي للمدينة

، في تقرير له اليوم السبت، إلى أن )رسمي يتبع منظمة التحرير(الفلسطيني " المكتب الوطني"وأشار 
عنات باركو، قد أعدت خطة لوضع جدار يفصل األحياء  الكنيست في" الليكود"النائب عن حزب 

 .العربية والمخيمات عن مدينة القدس

ة، وذلك بنقل البلدات بالمائ 95وقال إن الخطة تهدف لتحقيق أغلبية يهودية في القدس تصل إلى 
 .الفلسطينية السلطة والقرى والمخيمات التي تقع في أطراف المدينة إلى مناطق
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محذرًا من المخاوف ، )"اإلسرائيلّية(خطط االنفصال عامل مشترك بين األحزاب "ونوه إلى أن 
 .واألخطار المترتبة عليها

وأوضح التقرير الرسمي، أن وسائل إعالم عبريّة ذكرت أن أعضاء كنيست من حزب المعسكر 
الصهيوني، قاموا بجولة في الشطر الشرقي من القدس بهدف البحث عن آليات االنفصال عن 

 .الفلسطينيين

وحدة سكنية  1200، عن مخطط استيطاني لبناء نتنياهو ، بنيامين)اإلسرائيلية(وأعلن رئيس الحكومة 
شرقي القدس، وقال إنه يعلن بذلك عن وتيرة تطوير عالية فيها، " معاليه أدوميم"أخرى في مستوطنة 

 .آالف الوحدات السكنية الجديدةوإنه سيتم بناء 

العليا منحت قوات االحتالل الضوء األخضر ) اإلسرائيلية(ولفت المكتب الوطني إلى أن المحكمة 
عائلة فلسطينية في خرب؛ الفارسية ومكحول وحمصة الفوقا باألغوار الشمالية،  23لتشريد أكثر من 

 .ي تلك التجمعات السكانيةمن خالل ردها لاللتماسات المقدمة من قبل المواطنين ف

يمهد الطريق أمام قوات االحتالل لهدم منازل العائالت وتهجيرها بالقوة، "وشدد على أن ذلك القرار 
 ."بذريعة تستند إلى اعتبار تلك األراضي مناطق عسكرية مغلقة يحظر البناء الفلسطيني فيها

بالكامل ) شرق القدس(ألغوار الشمالية تؤدي بالتدريج إلى تفريغ ا"ورأى أن ممارسات االحتالل تلك 
 ."من الوجود الفلسطيني، تمهيًدا لتخصيصها ألغراض استيطانية توسعية

قانون القدس الموسعة، لكونه يتيح للقدس والمستوطنات المحيطة "وكان نتنياهو، قد صّرح بأنه يدعم 
 ."القدس الموسعة"ى ، ويدعم ضم مستوطنات غير معاليه أدوميم إل"بها التطور من نواح كثيرة

بما فيها القدس إلعداد  الضفة الغربية في المستوطنين ودعا نائب وزير جيش االحتالل ايلي دهان قادة
مخططات بناء آالف الوحدات االستيطانية عشية إقرار لجنة التخطيط والبناء العليا بناء آالف 

  .الوحدات االستيطانية الجديدة ما بعد األعياد اليهودية

  

.  
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  نائب وزير الخارجية التركي يلتقي بشخصيات من القدس

 

التقى نائب وزير الخارجية التركي السفير أحمد يلدز، ممثلي المنظمات المدنية والدينية في القدس 
 .المحتلة، على مأدبة طعام أقيمت في الشقة الرسمية للقنصل التركي بمدينة القدس

القنصل التركي كل من رئيس دائرة األوقاف اإلسالمية،  التركي فقد حضر مأدبة" 7خبر "ووفقا لموقع 
المسجد  ورئيس مجلس األوقاف اإلسالمية، والرئيس السابق لمجلس األوقاف اإلسالمية، ومدير

 .وغيرهم من شخصيات المدينة وممثلي منظمات المجتمع المدني فيها األقصى

كما ضم اللقاء ممثلين عن المؤسسات التركية التي تنشط في فلسطين، ناقش فيه الطرفان مستجدات 
 .القدس المحتلة وأوضاع الفلسطينيين فيها

تقديرها  تركيا ن هذا اللقاء يأتي بغية توجيهإ": غورجان ترك أوغلو"وقال القنصل التركي في القدس 
 .للشعب الفلسطيني على نضاله السلمي وصموده في أزمة القدس األخيرة

الفلسطينيون من تضييقات وأوضح السفير أحمد يلدز أنه بحث مع شخصيات القدس ما يتعرض له 
عزيمة وصمود اإلخوة في فلسطين لم تتزعزع على الرغم من "في المسجد األقصى، منوها إلى أن 

 ."تصاعد التضييقات والتحريضات اإلسرائيلية ضدهم في الفترة األخيرة

وأكد على وقوف تركيا حكومة وشعبا إلى جانب الصمود الفلسطيني ونضاله السلمي في هذا 
، معربا عن سعادته بسبب االتفاق الذي تم التوصل إليه بين حركتي فتح وحماس مشيرا إلى الخصوص

  .أن الشعب الفلسطيني كان بانتظار هذا االتفاق منذ زمن بعيد
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  مخططات لتسريع مشاريع التهويد والتطهير بالقدس": المكتب الوطني"
 

االسبوعي الصادر، اليوم السبت، عن المكتب الوطني للدفاع عن األرض  االستيطان أفاد تقرير
تطهير العرقي الصامت، ومقاومة االستيطان التابع لمنظمة التحرير أنه في سياق مخططات التهويد وال

، نتنياهو في مدينة القدس ومحيطها وبتكليف من رئيس الوزراء بنيامين" اسرائيل"التي تمارسها حكومة 
ى في الميزان الديموغرافي لمدينة القدس المحتلة، في سياق خطط االحتالل إلحداث تغييرات كبر 

أعّدت نائبة الليكود عنات باركو خطة لوضع جدار يفصل األحياء العربية والمخيمات عن مدينة 
 .القدس

، وذلك بنقل البلدات والقرى %95وتهدف الخطة، الى تحقيق أغلبية يهودية في القدس تصل إلى 
 .الفلسطينية السلطة إلى مناطق والمخيمات التي تقع في أطراف القدس

وكانت النائبة باركو قد أطلعت نتنياهو بداية العام الحالي على الخطوط العريضة للخطة، والذي بدوره 
ة العمل، األمر الذي مضت فيه باركو إلى أن أكملت خطتها نظر إليها بإيجابية ودعاها إلى مواصل
 .بصياغتها النهائية، وقدمتها إلى نتنياهو

للسلطة الفلسطينية كل األحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، بما " إسرائيل"وبحسب الخطة تسلم 
وغيرها، ومن ثم تعمل  جبل المكبر ، وأحياء مثلشعفاط في ذلك قرية كفر عقب، والمخميات كمخيم

 .بيت لحم ورام اهللالسلطة على ربط هذه المناطق بمدينتي 

وتشمل خطة باركو نقل الجدار والحواجز العسكرية لتفصل بين البلدات والقرى والمخيمات 
الفلسطينية وبين بقية أجزاء القدس بما في ذلك المستوطنات التي بنيت في القدس المحتلة، وبالنسبة 

، فإنه سيتم المسجد األقصى أي منطقة البلدة القديمة ومحيط" الحوض المقدس"لألماكن الدينية 
بالفلسطينيين، من خالل األنفاق والشوارع المغطاة  اليهود إعداد بنية تحتية تضمن عدم احتكاك

وااللتفافية، وهذا، بحسب الخطة، الطريقة الوحيدة لمنع إقامة دولة ثنائية القومية، والفلسطينيون 
 ."إسرائيل"يستطيعون حينئذ إقامة دولة مصغرة بحدود مؤقتة، في حين تبقى الحدود والمعابر في يد 

، حيث ذكرت "اإلسرائيلّية"وأظهرت المعطيات بأن خطط االنفصال عامل مشترك بين األحزاب 
، قاموا بجولة في الشطر "المعسكر الصهيوني"من حزب " كنيست"وسائل إعالم عبريّة بأن أعضاء 
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ون الشرقي من القدس بهدف البحث عن آليات االنفصال عن الفلسطينيين، شارك فيها يوئيل حس
 .، وكل من األعضاء شتاف شبير وروتيل سويد، ويعال كوهين وايل بن روبن"الكنيست" نائب رئيس

الواقعة " عاليه أدوميمم"، التي عقدت في مستوطنة "الليكود"على صعيد آخر، وفي في جلسة كتلة 
شرقي القدس المحتلة، أعلن رئيس حكومة االحتالل، بنيامين نتنياهو، عن مخطط استيطاني لبناء 

معاليه "وحدة سكنية أخرى في المستوطنة، وقال إنه يعلن بذلك عن وتيرة تطوير عالية في  1200
مناطق الصناعية والتوسيعات إضافة لل. ، وإنه سيتم بناء آالف الوحدات السكنية الجديدة"أدوميم

، على ")إسرائيل"جزءا من دولة (المطلوبة إلتاحة المجال أمام تطوير المكان بشكل متسارع، باعتباره 
 .حد تعبيره

 للقدس والمستوطنات المحيطة بها"لكونه يتيح " قانون القدس الموسعة"وأعلن نتنياهو أنه يدعم 
عاما شارك في وضع حجر األساس  25ولم ينس في حديثه إلى أنه قبل ". التطور من نواح كثيرة

التي " معاليه أدوميم"ليعبر عن التزامه تجاه مستوطنة ". الليكود"للمبنى الذي عقد فيه اجتماع كتلة 
إلى ، كما أنه يدعم فكرة ضم المستوطنة مع مستوطنات أخرى "إسرائيل" ستظل جزءا من دولة"
 ."القدس الموسعة"

بما فيها القدس  الضفة الغربية في المستوطنين فيما دعا نائب وزير جيش االحتالل ايلي دهان قادة
الى اعداد مخططات بناء آالف الوحدات االستيطانية عشية إقرار لجنة التخطيط والبناء العليا بناء 

الجلسات  تأجيل دية وأعلن إنه ليس قلق مناالف الوحدات االستيطانية الجديدة ما بعد األعياد اليهو 
فقط مطالبا قادة المستوطنين ان يأتوا ) ألسباب تقنية(المتكرر للجنة مشيرا الى أن التأجيل يتم 
مستوطنة "وحدة استيطانية جديدة في  300ومن ضمنها جاهزين للجنة التي ستقر االف الوحدات 

واللجنة وفق دهان تقر خطط مقدمة من مجالس المستوطنات وهو ما يدفعه الى حثها على ". بيت ايل
وحول الظروف السياسية وإمكانية تأجيل إقرار البناء، قال دهان إن . تقديم مخططاتها من اجل إقرارها

جيش ليبرمان تعهدا بتنفيذ البناء معتبرا الحكومة أفضل من غيرها في هذا رئيس الوزراء نتنياهو ووزير ال
بناء استيطاني يضاهي ما بني في العشر سنوات األخيرة معتبرا  2017الموضوع وأنها اقرت في العام 

 . التحسن المطلوب هو في مجال الميزانيات المخصصة لالستيطان في الضفة

بنيامين نتنياهو، بأن قرار " اإلسرائيلية"من رئيس الحكومة وفي تطور الفت تتحدث أوساط مقربة 
ونفىت بأن ".كان باالتفاق مع اإلدارة األمريكية" الخليل المصادقة على بناء وحدات استيطانية في
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على البناء في الخليل قد جاءت بضغط من أرييه درعي وزير داخلية االحتالل وزعيم  تكون المصادقة
نتنياهو كان قد  .البيت اليهودي الديني أو من نفتالي بينيت ؛ وزير التعليم وزعيم حزب" شاس"حزب 

أبلغ األميركيين قبل حوالي شهر بنيته المصادقة على بناء عشرات الوحدات االستيطانية في مدينة 
 .الخليل

االستيطاني في قلب " حزقيا"وحدة استيطانية في حي  31وكانت حكومة اإلاحتالل صادقت على بناء 
 .مدينة الخليل

أن " اسرائيل"زئيف إلكين، أن على " شؤون القدس"في السياق، أوضح وزير جودة البيئة وما يسمى 
، أن هناك أمور تمثل مصلحة وطنية عليا، مثل البناء االستيطاني )الصديقة(نشرح دائما لهذه اإلدارة 

في المدينة، وهو  البناء في الخليل هو تعبير عن حقنا التاريخي"واعتبر إلكين أن . في منطقة الخليل
أفضل رد على قرار آخر من المتوقع أن يصدره اليونسكو لصالح الفلسطينيين، وفي نفس االطار 
قالت وزيرة القضاء، إيليت شاكيد، إن الوقت قد حان لتعزيز االستيطان اليهودي في الخليل، ردا على 

 ".يونيسكو" قرارات منظمة الـ

نوعام سولبرغ شارك في " اإلسرائيلية"ي المحكمة العليا فيما كشفت إذاعة جيش االحتالل أن قاض
، األسبوع الماضي، رغم "غوش عتصيون"احتفال يوبيل االحتالل، الذي عقد في الكتلة االستيطانية 

. قرار رئيس المحكمة العليا، القاضية مريم ناؤور، عدم مشاركة السلطة القضائية في هذا االحتفال
الواقعة في " ألون شفوت"يسكن في مستوطنة  مستوطن برغ، وهو بنفسهوقالت إدارة المحاكم إن سول

، أبلغ ناؤور مسبقا بنيته المشاركة في حفل يوبيل االحتالل، زاعما أن مشاركته "غوش عتصيون"
 .وليس كمندوب عن المحكمة" شخصيةبصفة "ستكون 

وقد دان المكتب الوطني للدفاع عن االرض مخططات التهويد والتطهير العرقي التي تعدها حكومة 
لمدينة القدس ومحيطها وفي مناطق االغوار الفلسطينية وحذر من االخطار المترتبة عليها " اسرائيل"

اء قوات االحتالل الضوء األخضر لتشريد أكثر العليا بإعط" اإلسرائيلية"ودان كذلك قرار المحكمة 
عائلة فلسطينية في خرب الفارسية ومكحول وحمصة الفوقا باألغوار الشمالية، من خالل ردها  23من 

لاللتماسات المقدمة من قبل المواطنين في تلك التجمعات السكانية، مما يمهد الطريق أمام قوات 
بالقوة، بذريعة تستند إلى اعتبار تلك األراضي مناطق  االحتالل لهدم منازل العائالت وتهجيرها
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عسكرية مغلقة يحظر البناء الفلسطيني فيها، األمر الذي يؤدي بالتدريج إلى تفريغ األغوار الشمالية 
 .بالكامل من الوجود الفلسطيني بالكامل، تمهيداً لتخصيصها ألغراض استيطانية توسعية

تي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان وعلى صعيد االنتهاكات االسبوعية ال
 :فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير

أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلية، عن افتتاح مقهى ومحل لبيع الخمور على جزء من : القدس
، حيث ياتي افتتاح هذا المقهى اإلسالمية التاريخية في مدينة القدس المحتلة“ مأمن اهللا”أراضي مقبرة 

على “ التسامح”في سياق سلسلة االنتهاكات بحق هذه المقبرة بعد المباشرة ببناء ما يسمى متحف 
دونما يتعرض بشكل يومي للتخريب  20جزء من أراضيها ، كما أن الجزء المتبقي منها بمساحة 

المسؤولة عن تشغيل المقهى الذي  اإلسرائيلية هي“ لندفار”واالنتهاك، واعلن ان ان شبكة مقاهي 
 .أشرفت على بنائه بلدية االحتالل في مدينة القدس المحتلة، وشركات تابعة لها

العدل العليا بإصدار أمرا  محكمة ، طلبًا إلىيهودا غليك ”الليكود”وقدم عضو الكنيست عن حزب 
أعضاء الكنيست المسجد األقصى، وطلب غليك من قضاة المحكمة العليا اقتحام حظر مؤقت ضد

، وذكر غليك أن نتنياهو األقصى أن يأمروا نتنياهو باالمتناع عن إزعاج أعضاء الكنيست من دخول
 .شخصي قبل أكثر من شهر بأن يتم فتح األقصى أمامهم لقاء وعده خالل

القدس من اللعب في ساحات المسجد األقصى، وقالت بأن فيما وجهت شرطة االحتالل لمنع أطفال 
. العليا، أكدت في قرار لها حظر لعب أطفال القدس في ساحات األقصى" اإلسرائيلّية"المحكمة 

بالكرة في باحات  األطفال ، تناولت لهو"منظمات المعبد"ويأتي قرار المحكمة بعد شكوى عدٍد من 
 .المسجد

، وزعمت "ألعاب الكرة ممنوعة على جبل المعبد ألنهم ينتهكون حرمته"ووفًقا لقرار المحكمة فإن 
وأعلنت ". للمكان المقدس، وجرح لمشاعر اليهود تدنيس" بأن لعب الكرة هو" منظمات المعبد"

جبل المعبد من "شرطة االحتالل التزامها بقرار المحكمة، وبأنها ستعمل بحزٍم على حماية قدسية 
ار بشكل أساسي في المناطق المتاخمة للمدارس اإلسالمية في ، وسيتم تنفيذ القر "تدنيس العرب

 .باحات المسجد األقصى

في " التلفريك"ومن المشاريع االستيطانية التي تقوم عليها سلطات االحتالل، مشروع القطار الهوائي 
أمام الجمهور يتضمن تفاصيل حول " مركز معلومات"القدس المحتلة، حيث افتتح االحتالل 
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شهًرا من مباشرة  15والذي من المقرر أن ينتهي خالل . والمحطات التي سيمر خاللها التلفريك،
وتم الكشف عن خطط لتوسعة المشروع الحًقا، ليصل إلى جبل الزيتون وباب األسباط في . العمل به

مقطورة تستوعب كل منها عشرة أشخاص، وسيسير بسرعة  40البلدة القديمة، على أن يتضمن 
  .ل جوالته في القدس المحتلةساعة، خال/كم21
 

  القدس الشرقية يجب أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية: الملك سلمان
 

، "للتوقف عن التدخل في الشرق األوسط" دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إيران 
 .وذلك خالل لقائه مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين في العاصمة الروسية موسكو

، كما "أنه يجب أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية" شدد العاهل السعودي على و 
ري في إقليم  على خلفية استفتاء االنفصال الذي أج "العراق الحفاظ على وحدة أراضي"وشدد على 

تبني المسؤولية بما يجري من مالحقة بحق " كردستان األسبوع الماضي، حاثا المجتمع الدولي 
  ."مسلمي الروهينغا في ميانمار

 

  طْرح قضية أسرى القدس خالل لقاء نظمته نقابة الصحفيين: غزة
 

نظمته نقابة الصحفيين الفلسطينيين بمقرها  لقاء خالل   أكد وزير القدس ومحافظها عدنان الحسينى
الفلسطينيين المحفوظة من  األسرى على حقوق-وبحضور عدد كبير من الصحفيين  -غزة في قطاع

رامى الحمد اهللا رغم كل التحريض من قبل دولة االحتالل، . قبل الرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء د
 . م والتضييق عليهموممارسة الضغوط على المانحين لوقف مخصصاته

لالعتقاالت اليومية والمستمرة، وإلى معاناة األسرى  المقدسيين وأشار الحسينى لكثرة تعرض
إلى حالة االستهداف من قبل االحتالل للمقدسيين في  وعذاباتهم في سجون ومعتقالت االحتالل، و 

 . كل مناحى حياتهم السياسية واالجتماعية واالقتصادية

من % 44رأفت حمدونة، خالل اللقاء، أن ما نسبته . من جهته، بّين مدير مركز األسرى للدراسات د
 .األطفال مجموع المعتقلين الفلسطينيين تتركز فى القدس المحتلة وخاصة على
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  في القدس وإطالة سّكته" القطار الخفيف"المصادقة على بناء موقف لـ
 

في " لبناءالمحلية واللوائية للتنظيم وا"العبرية، أن ما يسمى اللجنتين " كول هعير"ذكرت أسبوعية 
" النبي يعقوب"القدس، صادقتا على إيداع مخطط إطالة سكة حديد القطار الخفيف في مستوطنة 

شمالي القدس المحتلة بنصف كيلومتر، باإلضافة إلى بناء موقع من طابقين لمقطورات القطار، وموقف 
 .للحافالت بدال عن الموقف القديم

، )كيلومتر  3,5(القطار الخفيف في المستوطنة  ووفقًا للمخطط المصادق عليه، سيصبح طول سكة
 .مستوطن ألف 40يتضمن خمس محطات وقوف، تخدم 

إن الخط األحمر وبادرت بهذا المشروع بلدية القدس المحتلة ووزارة المواصالت، ووفقًا للمخطط، ف
مترًا، حتى الموقف  450، وستتم إطالته بمسافة "ليئه غولدبيرغ"للقطار الخفيف سينتهي في محطة 

 .مقطورة 13الجديد الذي ستقف فيه حوالي 

كم، يصل حتى اآلن   13,8، الذي يبلغ طول سكته حوالي "الخط األحمر للقطار الخفيف"يذكر أن 
 .بمستوطنة بسغات زئيف" شدروت موشيه ديان"إلى محطة سالح الجو الصهيوني في 

وفي سياق إستعراضها مزيدًا من التفاصيل حول مخططات البناء االستيطاني الضخمة في مستوطنة 
العبرية، أن المخطط الهيكلي الجديد على مشارف المستوطنة " يروشاليم"، ذكرت إسبوعية "غيلو"

الشرقية للمستوطنة، على مساحة  -الجنوبية وحدة سكنية على السفوح ) 3000(يضمن بناء حوالي 
 .(دونم 265(

وفي تفاصيل المخطط، فإن األراضي تخضع لعدة ملكيات، إذ تملك بعضها مؤسسات رسمية مثل 
والباقي ملكية خاصة يهودية وعربية، وقد استكملت إجراءات بلورة " كيرن كييمت إلسرائيل"

" المحلية للتنظيم والبناء"على ما يسمى اللجنة المخططات وسيتم في اإلسابيع القادمة عرضها 
  .الصهيونية
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  اعتقال شاب من القدس بعد استدعائه ووالده وشقيقه
 

اعتقلت قوات االحتالل، اليوم الجمعة، الشاب محمد ابراهيم أبو كويك، بعد أن استدعته مخابرات 
خيم قلنديا شمال القدس االحتالل هو ووالده وشقيقه الى الحاجز العسكري القريب من مدخل م

 .المحتلة

وقال مراسلنا في القدس ان مخابرات االحتالل اعتقلت الشاب محمد أبو كويك، وأخلت سبيل والده 
  .وشقيقه

 

  االحتالل يعتقل طفال أثناء خروجه من المسجد األقصى
 

أثناء خروجه ) عاماً  14(المقدسي زيد الغزاوي  الطفل اعتقلت قوات االحتالل، اليوم الجمعة،
 .كالمبار  المسجد األقصى من

  .وقال مراسلنا ان قوات االحتالل نقلت الطفل القاصر الى مركز توقيف وتحقيق في المدينة
 

  االحتالل يبعد سّيدة فلسطينية عن المسجد األقصى لثالثة أشهر
 

المسجد  ، عن1948أبعدت مخابرات االحتالل سّيدة فلسطينية من الداخل الفلسطيني المحتل عام 
 .المبارك، لمدة ثالثة شهور األقصى

من وقالت السيدة منتهى أمارة، أمس الخميس، بأن دورية تابعة لشرطة االحتالل برفقة عنصرين 
، الثالثاء الماضي، وسّلمتها ورقة )بالداخل المحتل(المخابرات، اقتحمت منزلها في قرية زلفة 

 .شهور 6تضّمنت الُتهم التي ُوّجهت لها، والنظر في إبعادها عن المسجد األقصى لمدة " استحضار"

" ن العاماإلخالل باألم"في المسجد األقصى، و" إثارة الشغب"وأضافت أن االحتالل يّتهمها بـ 
 .، مبينة أنها نفت جميع ما ُوّجه لها من تهم، ولم تقم بالتوقيع على الورقة"التحريض"و

بعد أي أمٍر باإلبعاد، يوم األربعاء، حيث لم يتم تسليمها  األقصى وأشارت إلى أنها ذهبت للمسجد
 .وأثناء تواجدها في المسجد، تم تسليم زوجها قرارًا يقضي بإبعادها عن األقصى لمدة ثالثة شهور
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الغريب أن القرار كان صادرًا في الثاني من أكتوبر الجاري، أي أنه كان جاهًزا : "وقالت السيدة أمارة
 ".منزلي واستجوابي اقتحام حتى ما قبل

إلبعاد الثاني لها، حيث أُبعدت ، أن هذا ارائد صالح وأوضحت أمارة، وهي ابنة شقيقة األسير الشيخ
يوًما، عندما وزّعت الحلوى على المتواجدين في المسجد األقصى بعدما  15العام الماضي لمدة 

 .خرج الشيخ صالح من سجنه

سياسة ممنهجة تتبعها سلطات االحتالل بحق جميع رّواد المسجد "وأكدت أن سياسة اإلبعاد 
، مشيرة إلى أن "من عشاقه، كي يتسّنى لها إقامة مخططاتها األقصى ومحبيه، وُتحاول دائًما إفراغه

  ."عقيدة وليس لليهود أي حق فيه"المسجد األقصى 
 

  مواطنون يؤدون صالة الجمعة في خيمة اعتصام عائلة شماسنة بالقدس
 

في خيمة اعتصام أقامتها عائلة شماسنة المقدسية أمام منزلها الذي  صالة الجمعة أدى مواطنون اليوم
 .مؤخرا وحّولته الى بؤرة استيطانية المستوطنين استولت عليه عصابات

وكانت عصابات المستوطنين وبدعم من قوات االحتالل استولت قبل نحو شهر على منزل عائلة 
القدس المحتلة، الذي سكنته منذ عام في حي الشيخ جراح وسط " ُكّبانية أم هارون"شماسنة بـ

  .م، في ما ال يزال خطر الطرد والترحيل يهدد سائر العائالت المتبقية في المنطقة1964
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  آالف الفلسطينيين يؤدون الجمعة في رحاب المسجد األقصى
 

اليوم برحاب المسجد االقصى  صالة الجمعة أدى آالف الفلسطينييين من القدس والداخل الفلسطيني
المبارك، رغم اجراءات االحتالل المشددة في المدينة وعزلها عن سائر االراضي الفلسطينية المحتلة 

 .بحجة األعياد اليهودية

في القدس إن مركبات وحافالت نقل المصلين من التجمعات السكانية في الداخل وقال مراسلنا 
الفلسطيني بدأت بالوصول الى القدس منذ ساعات صباح اليوم األولى، وتجاوزت الحواجز العسكرية 

 .والشرطية، وانتشرت في أرجاء المسجد المختلفة

في مدينة القدس، وعززت من تواجدها وكان االحتالل نشر اآلالف من عناصر قواته ووحداته الخاصة 
وسط المدينة وحول البلدة القديمة وعلى بواباتها وشوارعها وطرقاتها، وسّيرت الدوريات الراجلة 

 .والمحمولة والخيالة في المدينة

وشملت اجراءات االحتالل توقيف عدد كبير من الشبان وتفتيشهم على الحواجز المختلفة، وعلى 
 .، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية خالل دخولهم إلى المسجد للصالة فيهالمسجد األقصى بوابات

التي ثمن فيها خطوات المصالحة  وأّم الشيخ يوسف أبو سنينة جموع الُمصلين وألقى خطبة الجمعة
 .الفلسطينية ودعا الى تعميقها وتجسيدها على أرض الواقع

 االحتالل يستغل أعياده لتهويد القدس والمسجد األقصى: ناجح بكيرات .د

للوقف والتراث الدكتور ناجح بكيرات من محاوالت االحتالل استغالل  األقصى حذر مدير أكاديمية
 .أيام لفرض واقع جديد في المسجد المبارك 8الذي يمتد لـ " عيد العرش"األعياد اليهودية وخاصة 

المسجد  إلى" توراتية"إن سلطات االحتالل تحاول نقل رموز : وقال بكيرات، في تصريحات صحفية
المبارك مستغلة طول فترة عيد العرش، حيث حاول مقتحموا األقصى أمس الخميس، إقامة  األقصى

 .س المسجد منعوا ذلكصلوات تلمودية عند باب القطانين اال أن حرا

  

  -انتهى -


