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 2017شباط  ، 12-11-10اجلمعة والسبت واألحد التاريخ: 

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  اقتحاماهتم االستفزازية للمسجد األقصىمستوطنون يستأنفون. 

 مستوطنون يستولون على غرفة وخمزن وأمالك جنوب األقصى. 

 مصرع سيدة مقدسية يف حريق بعد إنقاذها ألطفاهلا األربعة. 

 عائلة مقدسية ابتت حماصرة بعد استيالء املستوطنني على أمالك جنوب األقصى. 

  عاما 12االحتالل حيكم بسجن فىت مقدسي جريح. 

 االحتالل يوزع أوامر هدم جديدة ملنازل جنوب املسجد األقصى. 

 االحتالل يقضي بسجن طفلني من القدس. 

  آالف شيكل 10شهرا وغرامة مالية  12احلكم على سيدة مقدسية. 

  يوم بسبب الـ"فيسبوك 100احلكم على مقدسي ابلسجن". 

 خرينناالحتالل يفرض احلبس املنزيل على انشط مقدسي وشابنين آ. 

  نقل السفارة األمريكية إىل القدس« جديا »ترامب يدرس. 

 آالف الفلسطينيني يؤدون اجلمعة برحاب املسجد األقصى. 
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  أشهر 6االحتالل يقضي بسجن طفل قاصر من القدس. 

 أسري مقدسي حمكوم ابملؤبد يدخل عاماا جديداا يف سجون االحتالل. 

  األموية جنوب األقصى وهيئات القدس االحتالل يفتتح "مطاهر اهليكل" يف القصور

 .تستنكر

 "الكنيست" يناقش جمدداا اليوم قانون "حظر اآلذان". 

 

 مستوطنون يستأنفون اقتحاماهتم االستفزازية للمسجد األقصى
 

استأنف املستوطنون، اليوم األحد، اقتحاماهتم االستفزازية للمسجد  -وفا 2017-2-12القدس 
املغاربة حبراسة معززة ومشددة من قوات االحتالل اخلاصة، وسط حماوالت األقصى املبارك، من ابب 

 متجددة إلقامة طقوس تلمودية يف أرجائه.

وينفذ املستوطنون منذ ساعات الصباح، جوالت مشبوهة يف املسجد املبارك، يتصدى هلا مصلون 
تطرفني وعدد من احلاخامات هبتافات التكبري االحتجاجية، علماا أن جمموعات املستوطنني تضم ُغالة امل

 بلباسهم التلمودي األسود التقليدي.

يف الوقت نفسه، واصلت قوات االحتالل فرض إجراءاهتا املشددة حبق املصلني من فئيت الشبان 
 والنساء وحتتجز بطاقاهتم على بواابت األقصى خالل اقتحامات املستوطنني.

 

 األقصىمستوطنون يستولون على غرفة وخمزن وأمالك جنوب 
 

أفاد مركز معلومات وادي حلوة أبن جمموعة من املستوطنني حترسها قوة -وفا 2017-2-10القدس 
معززة من جنود االحتالل، اقتحمت فجر اليوم اجلمعة، حوش قراعني ببلدة سلوان جنوب املسجد 

 لعائلته.األقصى املبارك، ووضعت يدها على غرفة مملوكة للمقدسي عارف قراعني، و"يخورات" 
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وخّيمت أجواء من الغضب واالستياء على البلدة وأحيائها وسكاهنا، خاصة أن مجعيات استيطانية 
ابلتعاون مع بعض السماسرة، وبدعم من االحتالل تنشط يف املنطقة لوضع اليد على املزيد من العقارات 

 واملمتلكات الفلسطينية وحتويلها إىل بؤر استيطانية.
 

 يف حريق بعد إنقاذها ألطفاهلا األربعةمصرع سيدة مقدسية 

 

توفيت املواطنة املقدسية فاطمة درابس سياج، صباح اليوم اجلمعة، جراء  -وفا 2017-2-10القدس 
حريق اندلع يف شقتها حبي بيت حنينا مشال القدس احملتلة، وبعد أن أخرجت أطفاهلا األربعة من احلجرة 

 وأنقذهتم من احلريق.

مواطنني آخرين بصورة طفيفة نتيجة استنشاقهم الدخان، يف الوقت الذي أخرجت كما أصيب ثالثة 
طواقم اإلطفاء يف القدس السيدة املقدسية من مكان احلريق، لكنها سرعان ما فارقت احلياة نظرا 

 إلصابتها حبروق شديدة وخطرية، يف حني مت تقدمي العالج امليداين للمصابني وحالتهم مستقرة.
 

 مقدسية ابتت حماصرة بعد استيالء املستوطنني على أمالك جنوب األقصىعائلة 

 

 /راسم عبد الواحد 2017-2-11القدس 

أصبحت عائلة احلاج عزات صالح املقدسية حبيسة داخل منزهلا الذي تعيش فيه حبوش قراعني حبي 
بعد السيطرة على املمر املفضي  19688جنوب املسجد األقصى، منذ عام  سلوان وادي حلوة ببلدة

 .عقب استيالء املستوطنني على غرفة وخمازن لعائلة قراعني أمس اجلمعة  إليه،

 منزهلم، وقال خلدون صالح أن عائلته فوجئت فجر أمس ابلسيطرة على الساحة وهي املمر املؤدي إىل
 .ومينعوا حاليا من استخدامها

وكانت جمموعة من املستوطنني برفقة قوات االحتالل اقتحموا حوش قراعني يف حي وادي حلوة 
مستخدمني الكشافات الضوئية، وحاصروه ابلكامل، واستولوا على غرفة سكينة وخمازن معروفة ابسم 

 .رعوا بتغيري أبواب وأقفال ووضع الشبك"يخورات كانت تستخدم لرتبية املواشي"، وخالل ذلك ش
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 30وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن املستوطنني سيطروا على الغرفة السكنية ومساحتها حوايل 
مرتا مربعا تعترب املمر للغرفة وملنزل عائلة احلاج عزات  50مرتا مربعا، وساحة خارجية مساحتها حوايل 

 .ته، وتعود ملكية العقار للمدعو عارف قراعنيعاما( الذي يعيش فيه مع عائل 76صالح )

مرت مربع، وخالل ذلك متكن  200وأضاف املركز أن املستوطنني اقتحموا خمازن مساحتها حوايل 
السكان من التصدي هلم وإخراجهم من جزء منها حيث ال حيق للمدعو عارف قراعني التصرف هبا، 

توجه أفراد من عائلة قراعني للمحكمة أمس للحصول  مرتا مربعا مع املستوطنني، وعليه 50وبقي حوايل 
 .على أمر يقضي إبخراج املستوطنني منها

وقالت عائلة صالح: "مت إغالق البوابة احلديدية املؤدية إىل الساحة والشقتني بوضع السالسل احلديدية 
 ."عليها، ومينع دخول أي شخص إىل املنزل

، وقبل -اليت مت السيطرة عليها –نت تعيش يف الغرفة وأوضح أحد أفراد عائلة صالح أن عائلته كا
عامني رفع مالكها عارف قراعني قضية إخالء، ومنذ ذلك الوقت فإن العقار غري مستخدم، وأوضح انه 

 .وبقرار من احملكمة فإن الساحة املقابلة للمنزل تستخدم فقط كممر للشقتني

ته من قبل صاحب العقار املدعو عارف وأضاف صالح أن إغراءات مالية متعددة عرضت على عائل
قراعني للخروج من منزهلم ألهنا تعيش بعقد أجار حممي، وقد رفضتها مجيعها، وأصّرت على التواجد فيه 

 .ومحايته

 عاما 12االحتالل حيكم بسجن فىت مقدسي جريح 
 

األحد، أصدرت حمكمة االحتالل املركزية وسط مدينة القدس، اليوم  -وفا 2017-2-12القدس 
عاما(  17عاما( على الفىت املقدسي حذيفة إسحق عبد اجلواد طه ) 12حكما ابلسجن الفعلي ملدة )

 .من سكان حي كفر عقب مشال القدس احملتلة، بعد أن أدانته بتنفيذ علمية طعن يف القدس

ه أثناء بعد تعرضه لإلصابة ابلرصاص يف يده وقدمي 5/1/2016وكان االحتالل اعتقل الفىت حذيفة يف 
تواجده ابلقرب من حمطة قريبة لباب العامود )أحد أشهر أبواب القدس القدمية(، أثناء عودته إىل بيته يف 
البلدة القدمية، وكانت مواجهات عنيفة اندلعت يف املنطقة بني الشبان وقوات االحتالل أصيب خالهلا 

 .طه أبربع رصاصات يف قدميه ويده اليمىن
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ال طيب بعد إصابته ابلرصاص، يف حني تنقل بني عدة سجون، ويقبع حاليا يف وتعرض الفىت حذيفة إلمه
 .""جمدو

 االحتالل يوزع أوامر هدم جديدة ملنازل جنوب املسجد األقصى

 

، حترسها قوة من جنود االحتالل، اجلمعة، عائالت القدس سلمت طواقم اتبعة لبلدية االحتالل يف
ملنازهلا حبجة عدم  هدم ، أوامر وبالغاتاملسجد األقصى جنوب سلوانفلسطينية يف حي البستان ببلدة

 الرتخيص.

على عقارات فلسطينية يف حي وادي  مستوطنني جاءت محلة البلدية العربية بعد ساعات من استيالء
 حلوة ابلبلدة.

لت إخطارات اهلدم اجلديدة عائالت: الرويضي، والقاضي، والشلودي، والعباسي، ومحدان، ومش
 وتضمنت كذلك ضرورة مراجعة البلدية العربية غريب املدينة املقدسة.

منزالا ابهلدم  88أخطرت قبل سنوات كافة منازل حي البستان وعددها  سلطات االحتالل وكانت
، لصاحل وخدمة مشاريع األطفال نسمة معظمهم من 1500وترحيل سكاهنا الذين يزيد عددهم عن الـ

وخمططات استيطانية وأخرى ختدم أسطورة وخرافة اهليكل املزعوم، علما أبن كثرياا من منازل احلي بنيت 
 .1967قبل احتالل املدينة عام 

 

 االحتالل يقضي بسجن طفلني من القدس

 

عاماا(  15أمس قرارا بسجن الطفلني القاصرين حممود خطيب ) القدس مبدينة حمكمة االحتالل أصدرت
 .شهور 100جنوب شرق القدس احملتلة، ملدة  صور ابهر عاماا(، من بلدة 14وأمحد فواقة )

  ، وُأدينا2016يف الثالث عشر من شهر أيلول/ سبتمرب  املقدسيني حتالل اعتقل الطفلنيوكان اال

 ".برشق احلجارة، وحمتجزان يف سجن"جمدو
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 آالف شيكل 10شهرا وغرامة مالية  12مقدسية احلكم على سيدة 

 

 12الفعلي ملدة الصهيوين على السيدة املقدسية دالل أبو اهلوى ابلسجن  حمكمة االحتالل قضت
داخل  محاس آالف شيقل غرامة مالية، بتهمة إدخال مبالغ مالية )كانتني( ألسرى حركة 10شهراا، و
 .االحتالل  سجون

من منزهلا يف حي جبل  28/8/2016يخ وكان االحتالل اعتقل السيدة املقدسية أبو اهلوى بتار 
  عاما، احملكوم 177ة، وهي والدة األسري الفىت عمر أبو اهلوى القدمي القدس املُطل على الطور/الزيتون

 .ابلسجن ملدة عامني
 

 "يوم بسبب الـ"فيسبوك 100احلكم على مقدسي ابلسجن 
 

يوم على  100يف القدس حكما ابلسجن ملدة  القدس صلح االحتالل غريب مدينة حمكمة أصدرت
عاما( من سكان البلدة القدمية يف القدس احملتلة، بعد أن أدانته  433املقدسي عاصم صدقي الزعرتي )

 ."ابلتحريض على "الفيسبوك

شهرا، وسيسلم نفسه إلدارة السجون يوم بعد غد األحد  14كان الزعرتي مكث رهن احلبس املنزيل و 
 .لقضاء مدة احلكم

 

 االحتالل يفرض احلبس املنزيل على انشط مقدسي وشابنين آخرينن
 

الصهيونية على الناشط املقدسي جواد صيام مدير مركز معلومات وادي  سلطات االحتالل فرضت
، ليلة أمس، احلبس املنزيل ملدة مخسة أيم وبكفالة طرف اثلث املسجد األقصى حلوة بسلوان جنوب

 .آالف شيقل كشرط لإلفراج عنه 5قيمتها 

 حممد صيام وضياء بيضون، علما أبن الثالثة أفادوا بتعرضهم كما فرضت نفس الشروط على الشابني
 ."للضرب املربح خالل اعتقاهلم بتهمة "االعتداء على أفراد الشرطة
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 نقل السفارة األمريكية إىل القدس« جديا »ترامب يدرس 

 

رة صّرح الرئيس األمريكي دوانلد ترامب اليوم )اجلمعة( أنه درس يف شكل جدي مسألة نقل السفا
 .الناطقة ابللغة العربية« يسرائيل هيوم»، وذلك يف مقابلة مع صحيفة القدس األمريكية إىل

ع، ولنر ما أان أدرس املوضو »وقال ترامب رداا على سؤال حول نقل السفارة إىل القدس احملتلة: 
 .«هذا ليس قراراا سهالا، )...( أان أفكر فيه يف شكل جدي جداا »، مضيفاا: «سيحدث

واعترب الرئيس األمريكي أن التوسع االستيطاين )اإلسرائيلي( ال خيدم السالم، يف تصريح يعترب األكثر 
 .منذ تنصيبه االستيطان وضوحاا عن

  األرض املتبقية»مرتقب بينه وبني رئيس وزراء االحتالل بنيامني نتانياهو:  لقاء وقال قبل أيم من

حمدودة، ويف كل مرة يتم استخدام األرض للمستوطنات، تنقص األرض املتبقية، وأعتقد أن توسيع 
 .«املستوطنات ليس أمراا جيداا للسالم

 وكاالت
 

 آالف الفلسطينيني يؤدون اجلمعة برحاب املسجد األقصى
 

صالة  48احملتلة وداخل أراضي الـ القدس ألف فلسطيين )حسب دائرة األوقاف( من 45أدى أكثر من 
  املبارك، رغم إجراءات االحتالل املشددة مبدينة القدس، وبلدهتا املسجد األقصى اليوم برحاب معةاجل

 .القدمية وحميطها

ع املصلني بدأت ابلتوافد على املسجد املبارك منذ ساعات الصباح األوىل، وانتشروا يف وكانت مجو 
 .مرافق املسجد األقصى، يف الوقت الذي انتعشت فيه احلركة التجارية أبسواق القدس التارخيية

ارع من جانبها، نشرت قوات االحتالل املزيد من دوريهتا الراجلة داخل البلدة القدمية، خاصة يف الشو 
والطرقات وأسواق املؤدية إىل املسجد املبارك، وأوقفت عشرات الشبان على حواجز عسكرية قرب 

 .واحتجزت بطاقاهتم إىل حني خروجهم من املسجد األقصى أبواب

، وتطرق فيها حممد حسني اجلمعة مساحة املفيت العام للقدس والدير الفلسطينية الشيخوتوىل خطبة 
على وجه   االحتالل املستمرة واملتواصلة يف مدينة القدس بصفة عامة، وابملسجد األقصى انتهاكات إىل

اخلصوص، الفتا إىل افتتاح االحتالل يوم أمس ما يسمى بـ"مطاهر اهليكل" يف القصور األموية املالصقة 
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 144لى هة اجلنوبية، مشددا على أن األقصى مسجد إسالمي حمض ميتد عابملسجد األقصى من اجل
 .ىل زوالإدومنا وأن االحتالل حتما 

 

 أشهر 6االحتالل يقضي بسجن طفل قاصر من القدس 

 

ملقدسي الطفال حكمت بسجن حمكمة االحتالل ، اليوم اجلمعة، أناملقدسيني األسرى ذكرت جلنة أهايل
 عاما( من 16القاصر احلكم ابلسجن ستة أشهر على الطفل املقدسي عبد الرمحن نضال العباسي ))

 33شهور، كما فرضت عليه غرامة مالية بقيمة  66املبارك ملدة  ألقصىاملسجد ا جنوب سلوان بلدة
 .آالف شيقل

جاء هذا احلكم بعد أن أدانت حمكمة االحتالل الشبل املقدسي العباسي إبلقاء احلجارة على جنود 
 .االحتالل

 

ا يف سجون االحتالل  أسري مقدسي حمكوم ابملؤبد يدخل عاماا جديدا
 

املسجد  جنوب سلوان األسري املقدسي مسري يسر غيث من حي الثوري ببلدةدخل اليوم اجلمعة 
 .عاما 200عشر يف سجون االحتالل من أصل حمكوميته بـ"املؤبد" و 16املبارك، عامه الـ األقصى

، القدس واألسري غيث قائد ومنفذ عملية قتل مستوطنة يهودية يف املتنزه املعروف ابسم "التييلت" يف
 .عاما 17وكان عمره حينها ال يتجاوز الـ

 

 االحتالل يفتتح "مطاهر اهليكل" يف القصور األموية جنوب األقصى وهيئات القدس تستنكر
 

 

 ، املتطرف "نري براخات" وعضوالقدس أكدت مصادر إعالمية عربية أن رئيس بلدية االحتالل يف 

، وعدد من قادة األحزاب اليمينية والـ"حاخامات"، "يهودا غليك" ، احلاخام املتطرف"الكنيست"
ر األموية املالصقة شاركوا اليوم اخلميس، يف افتتاح ما يسمى بـ"مطاهر اهليكل" )املغطس( مبنطقة القصو 

 .من خاصرته اجلنوبية األقصى للمسجد

من جانبه، أصدر جملس األوقاف والشؤون والـمقدسات اإلسالمية ابلقدس، ومفيت القدس والدير 
األوقاف والشؤون والـمقدسات اإلسالمية ابلقدس، بياان مشرتكاا هبذا اخلصوص  والفلسطينية، ودائرة

 "حتت عنوان "القصور األموية يف مهب الريح
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http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%A7%20%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%83
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%A7%20%D8%BA%D9%84%D9%8A%D9%83
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
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 .أكدت فيه نبأ اإلعالن عن افتتاح )املغطس( على أرض القصور األموية التارخيية والوقفية

ي الـمبكر كدار لإلمارة، وقصور وجاء يف البيان أن "القصور األموية بنيت يف مرحلة الفتح اإلسالم
للخلفاء الـمسلمني ومؤسسات إسالمية إلدارة شؤون القدس والـمسجد األقصى الـمبارك وفلسطني قبل 

أنفسهم اليهود حوايل ألف وأربعمائة عام، وهذه القصور بقيت جذورها وآاثرها وبشهادة علماء اآلاثر
استمرت أكثر من أربعني عاما ليعلن هؤالء العلماء أبن هذه احلفريت أثبتت أهنا قصور  حفريت بعد

 ."مارة، وال يوجد أي دليل يدلل على غري ذلكأموية ودار اإل

وحاول أن يصادرها حبجة  1967وأضاف البيان: "رغم أن االحتالل سيطر على هذه الـمنطقة عام 
احلوض الـمقدس، كي خينق الـمسجد األقصى الـمبارك/احلرم الشريف من الـمنطقة اجلنوبية والغربية، وكي 

وز جديدة استكماال لربانجمه اخلطري التلمودي يف االعتداء على يٌرحـّل أهله، فإنه اليوم يزحف برم
 .الـمسجد األقصى الـمبارك وأهله

وأكد بيان اهليئات اإلسالمية املشرتك "أن حماولة تزوير احلقائق وتزييف التاريخ ال ميكن لالحتالل أن 
فها اهليئات الدولية يُغّطي الشمس بغرابل، فتاريخ القصور األموية يعرفها القاصي والداين، وتعر 

والرمسية"، و"ال يعين فتح )مطهرة ـ مغطس( يف القصور األموية لـما ُيسمى اهليكل أهنا أصبحت مقدسة 
 ."لليهود

وانشدت اهليئات اإلسالمية يف القدس، عرب بياهنا، العالـمني العريب واإلسالمي إىل الوقوف إىل جانب 
 .هي مسؤولية العامل أمجعدائرة األوقاف للدفاع عن هذه القصور اليت 

كما انشدت هيئة األمم الـمتحدة واليونسكو لـمحاسبة "إسرائيل" على اعتداءاهتا على قرارات 
 .اليونسكو واالتفاقات الدولية وخمالفتها جلميع القوانني واألعراف الدولية هبذا اخلصوص

 
 "الكنيست" يناقش جمدداا اليوم قانون "حظر اآلذان"

 
من املقرر أن تناقش ما تسمى بـ "اللجنة الوزارية للتشريع" بربملان  -وفا 2017-2-12القدس 

االحتالل الـ"كنيست" جمدداا يف وقت الحق من اليوم األحد، الصيغة املعدلة ملشروع قانون "منع 
ساجد اآلذان" الذي حيظر مبوجبه استخدام مكربات الصوت لرفع اآلذان يف ساعات الصباح الباكر مب

 .48راضي الـألقدس وداخل ا

mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%AD%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%AD%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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ويف حال إقرار املشروع املقرتح، فسُيعرض على "الكنيست" للتصويت بثالث قراءات قبل أن يصبح 
 .قانوان انجزا

وحبسب وسائل اإلعالم العربية، فإن الصيغة اجلديدة للقانون تستثين استخدام مكربات الصوت من قبل 
 .ادة، وخاصة املساجدالكنس يف يوم اجلمعة من بني ابقي بيوت العب

 
 -انتهى-

mailto:PNCECS@Palnet.com
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