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 2017شباط  ، 13 األثننيالتاريخ: 

 

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  غرفة متنقلة للمسجد .استنفار يف األقصى ملنع االحتالل من إدخال 

  ذان" مس خطري حبرية العبادة وابلقدسن منع اآلاحلكومة: املصادقة على "قانو . 

 أساقفة كاثوليك يطالبون وزير اخلارجية األمريكي بعدم نقل السفارة للقدس . 

 شرطة االحتالل حتاول ادخال غرفة متنقلة لألقصى . -احلراس تصدوا هلم 

 " للقدس" يطلق سلسلة لقاءات خلدمة املقدسيني .املؤمتر الوطين الشعيب 

  شهًرا . 14االحتالل يزيد مدة حكم داعية مقدسي لـ 

 . فلسطينيون يعلنون ملكيتهم ألرض سفارة أمريكا املزمعة ابلقدس 

 مستوطًنا وجندًًي يقتحمون ساحاته 56ترقب ابألقصى و . 

 االحتالل جيرب عائلة مقدسية على هدم خمزهنا بيديها. 
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 استنفار يف األقصى ملنع االحتالل من إدخال غرفة متنقلة للمسجد
  

يشهد املسجد األقصى املبارك، منذ ساعات فجر اليوم االثنني، حالة استنفار بني  -وفا 2017-2-13القدس 
ا يف املصلني وحراس وسدنة املسجد األقصى، ملنع أي حماولة جديدة لشرطة االحتالل إلدخال غرفة متنقلة الستخدامه

 املسجد.

مصلون وحراس املسجد األقصى تصدوا حملاوالت شرطة االحتالل إدخال غرفة متنّقلة إىل املسجد األقصى من  وكان
املتنقلة هي مظالت  ابب املغاربة عصر ومساء أمس، وأغلق املصلون واحلراس أبواب املسجد ملنع إدخاهلا. والغرف

 يف الشتاء. تستخدمها شرطة االحتالل للحماية من األمطار

 

وقالت دائرة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف القدس، على لسان مدير اإلعالم فيها فراس الدبس، إن شرطة االحتالل 
حاولت عصر أمس إدخال الغرفة املتنّقلة، وعاودت الكّرة مساء، وهّددت بكسر األقفال يف حال التصّدي للعملية، 

 الغرفة خارج أبواب املسجد.لكن حّراس املسجد أصروا على بقاء 

 

يف سياق آخر، واصلت جمموعات من املستوطنني اليوم، اقتحاماهتا االستفزازية للمسجد األقصى حبراسة ومحاية قوات 
 االحتالل.

 

ونفذ املستوطنون جوالت مشبوهة يف املسجد، وتلقوا شرحا عن أسطورة اهليكل املزعوم من قبل مرشدين وحاخامات، 
 ذه االقتحامات هبتافات التكبري االحتجاجية.وتصدى مصلون هل

 

 احلكومة: املصادقة على "قانون منع األذان" مس خطري حبرية العبادة وابلقدس
  

اعتربت حكومة الوفاق الوطين، املصادقة على ما يسمى قانون منع األذان واخلطوات  -وفا 2017-2-12رام هللا 
 اإلسرائيلي، مساً خطريا حبرية العبادة ومبدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.األخرى من أجل إقراره يف الكنيست 

وقال املتحدث الرمسي ابسم احلكومة يوسف احملمود، اليوم األحد، إن مدينة القدس وسائر بالدان فلسطني عاشت 
 مجيع أبنائها على خمتلف معتقداهتم. طوال فرتات التاريخ املتعاقبة يف ظل التقاء واحرتام وانسجام قل نظريه يف العامل بني

 وشدد على أن واقع احلياة يف بالدان قائم على ثقافة التسامح وحرية العبادة واملعتقدات يف إحدى أهم جوانبه.
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وأضاف املتحدث الرمسي أن موروث مدينة القدس العربية الديين والثقايف ميتد إىل أعماق التاريخ يف هذا اإلطار وال 
فه "جرة قلم احتاليل" يف فرض قانون عبثي جائر وخطري حبرمان أي من أتباع الدًيانت السماوية من إقامة يعقل أن تنس

 شعائرهم وأتدية واجباهتم الدينية، األمر الذي تتحمل مسؤوليته حكومة االحتالل اإلسرائيلي.

 

لتدخل الفوري والعاجل ملنع هذا وانشدت حكومة الوفاق الوطين، الدول العربية واإلسالمية ودّول العامل قاطبة ا
 االستعالء االحتاليل ووقف هذا التصعيد اخلطري.

 

 أساقفة كاثوليك يطالبون وزير اخلارجية األمريكي بعدم نقل السفارة للقدس
  

قال أساقفة كاثوليك يف الوالًيت املتحدة األمريكية لوزير اخلارجية األمريكي اجلديد  -وفا 2017-2-12واشنطن 
تيلريسون، إن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيين يتطلب اخنراطا أمريكيا حكيم لبناء مستقبل أفضل لكال الشعبني، ريكس 

 ومن املمكن أن يتعرض هذا املستقبل للخطر بسبب نقل موقع السفارة األمريكية.

 

لية والسالم، إن حل النزاع وقال املطران أوسكار كانتو، رئيس جلنة األساقفة يف الوالًيت املتحدة بشأن العدالة الدو 
يتطلب "اخنراطًا جدًًي ومستمرًا للتغلب على مخسني عامًا من الصراع وما جاء به من ظلم فظيع وأعمال عنف 

 عشوائية".

ولطاملا دعم األساقفة األمريكيون حل الدولتني، مثلهم مثل البااب فرانسيس. وقد انشد األساقفة وزير اخلارجية األمريكي 
 .على موقع السفارة األمريكية يف تل أبيب، بدالً من نقلها اىل القدس بعد دعوة الرئيس دوانلد ترامب اىل ذلكاإلبقاء 

 

"نقل موقع السفارة اىل القدس مبثابة االعرتاف ابلقدس كعاصمة غري مقّسمة إلسرائيل"، كما كتب املطران كانتو يف 
ويل قد حدد أن وضع القدس جيب أن يتحدد وفقًا التفاقيات متبادلة األول من فرباير/ شباط، مشريًا اىل أن اجملتمع الد

بني إسرائيل وفلسطني، مشريًا اىل أن نقل السفارة يقوض التزام الوالًيت املتحدة يف التوصل اىل حل الدولتني، وأيضاً 
 .أن الوالًيت املتحدة قدمت دائماً دعمها لعملية السالم

 

إبجياد حل دبلوماسي حيرتم كرامة اإلنسان لكل من اإلسرائيليني والفلسطينيني ويقدم واتبع املطران كانتو: "حنن أنمل 
 العدالة والسالم للجميع".

 



 

 ة فلسطينــــدول

 لسطينيــةالفمنظمـة التحريـر 
 لسطينيــةالفاللجنــة الوطنيـة 

       للتــربيـة والثقافـة  والعـلوم  

 

 

 State Of  Palestine 

Palestinian Liberation Organization 

 Palestinian National Commission  

For  

Education, Culture & Science 
 

4 

 

هو عام مهم، بسبب مرور الذكرى السنوية اخلمسني لالحتالل املفروض على الضفة الغربية،  2017وقال إن "عام 
 والقدس الشرقية، وقطاع غزة، مما َيشل كال الشعبني".

 

شار اىل دعوة البااب فرانسيس للموجودين يف احلكم "لعدم ترك أي وسيلة يف البحث عن حلول عادلة للمشاكل وأ
املعقدة، حىت يستطيع اإلسرائيليون والفلسطينيون العيش بسالم". كما قال البااب يف زًيرته األخرية لألراضي املقدسة 

 تم تناوله دائماً بشكل جديد بشجاعة وبال كلل أو ملل"."طريق احلوار، واملصاحلة، والسالم جيب أن ي 2014عام 

 

وقال املطران كانتو إن بعض اإلجراءات اإلسرائيلية تقوض السالم والوجود املسيحي يف األراضي الفلسطينية احملتلة، 
د ديراً عائلة مسيحية ابلقرب من دير السالزًين، الذي يُع 58مشريًا اىل وادي الكرميزان يف بيت حلم، حيث تسكن 

 .ومدرسة

 

واعرتض املطران على وجود جدار الفصل العنصري يف الوادي، كونه يضيق على حركة السكان ووصوهلم اىل أراضيهم 
 .ويؤدي اىل انقسامهم عن املؤسسات املسيحية، ويشجعهم على اهلجرة

 

م وسبل عيشهم"، مشريًا اىل أن وأضاف أن "وادي الكرميزان هو رمز للعدد اهلائل من الفلسطينيني الذين فقدوا منازهل
"التوسع االستيطاين، ومصادرة األراضي وبناء جدار الفصل العنصري على األراضي الفلسطينية ينتهك القانون الدويل 

 ويقوض احلل الدبلوماسي".

 

شرطة االحتالل حتاول ادخال غرفة متنقلة لالقصى -احلراس تصدوا هلم  
 

مساء اليوم االحد ادخال غرفة متنقلة من األملنيوم اىل املسجد االقصى  حاولت شرطة االحتالل -معا  -القدس
 .-أحد أبواب املسجد –املبارك عرب ابب االسباط 

وأوضح فراس الدبس مسؤول العالقات العامة واإلعالم يف دائرة االوقاف االسالمية أن أفراد من شرطة االحتالل 
كبرية( اىل املسجد االقصى عرب ابب االسباط، اال ان احلراس تصدوا هلم   حاولوا إدخال غرفة متنقلة من األملنيوم )مظلة

ومنعوهم من ذلك، حيث هددت شرطة االحتالل ابستخدام القوة وبكسر األقفال الدخاهلا، مث عززت من تواجدها 
 .على الباب

 ."مظلة" اىل األقصىولفت الدبس اىل ان شرطة االحتالل قامت أبخذ قياسات لباب احلديد وعلى ما يبدو إلدخال 
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وأوضح شهود عيان أن احلراس وجمموعة من الشبان جتمعوا عند ابب األسباط بعد صالة العشاء ومنعوا شرطة 
 .االحتالل من إدخاهلا، علما ان الشرطة احضرهتا اىل منطقة ابب االسباط منذ ساعات العصر وحاولت ادخاهلا مساء

 

 اعتداء واعتقال

قوات االحتالل على انصر قوس مدير اندي األسري يف القدس ابلضرب وعلى جمموعة من ومن جهة اثنية اعتدت 
 .الشبان خالل اقتحامها شارع الواد ابلقدس القدمية

 

وأوضح انصر قوس لوكالة معا أن قوات االحتالل اقتحمت منازل عائلة جنيب بشارع الواد واعتقلت ثالثة شبان، 
برش غاز الفلفل دون االكرتاث لوجود النساء واألطفال داخل املنازل،  واعتدت ابلضرب على السكان كما قامت

 .وفور خروج القوات من املنازل اعتدت على الشبان واملتواجدين يف املنطقة ابلضرب والدفع

 

 .عينه واصابه يف وأضاف قوس أن أحد أفراد قوات االحتالل اعتدى عليه ابلضرب

 
 

" سلسلة لقاءات خلدمة املقدسيني املؤمتر الوطين الشعيب للقدس" يطلق  
 

نظم أمني عام املؤمتر الوطين الشعيب للقدس اللواء بالل النتشة سلسلة لقاءات واجتماعات مكثفة يف  -معا  -القدس
مقر املؤمتر، كذلك قام جبوالت ميدانية وزًيرات للعديد من اجلامعات واملؤسسات واجلمعيات اجملتمعية يف مدينة القدس 

لوضع إسرتاتيجية عملية تشاركية تعاونية" لتوفري اخلدمات واإلحتياجات للمقدسيني، ابلتنسيق مع كافة وضواحيها، "
اجلهات ذات اإلختصاص، كما مت النقاش ووضع أساسيات ألهم املتطلبات يف املدينة كالتعليمية واإلجتماعية 

 .واخلدماتية والصحية حتديداً يف ضواحي املدينة الواقعة خارج اجلدار

 

أما البلدة القدمية وهي صمام األمان للحفاظ على هوية املدينة املسيحية اإلسالمية، فقد وضع النتشة، إسرتاتيجية 
عملية مع اجلهات املختصة لتعزيز صمود سكاهنا الذين تشن عليهم سلطات اإلحتالل حراًب مفتوحًا، فكان البد من 

آت، وكذلك الضرائب، وتقدمي ما حيتاجه أبناء البلدة القدمية من مؤازرهتم من خالل توفري خدمة ترميم البيوت واملنش
 .أمور حياتية يومية
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كما خلصت تلك اإلجتماعات وسلسلة اللقاءات إىل تشكيل جلان عمل يف كافة مناطق املدينة املقدسة خلدمة أبناء 
دسية والفلسطينية، وكل اجلامعات، ووضعت خطة من أجل العمل حتت مظلة املؤمتر ابلتشارك مع املؤسسات املق

  .اجلهات ذات العالقة. وذلك حبسب بيان تلقت معا نسخة عنه

 

شهًرا 14االحتالل يزيد مدة حكم داعية مقدسي لـ   
 

أصدرت احملكمة املركزية اإلسرائيلية يف القدس احملتلة األحد قرارًا بزًيدة مدة حكم الداعية :  صفا –القدس احملتلة 
 .أشهر 8شهًرا بدال من  14عاًما( لتصبح  51)الشيخ عمر أبو سارة 

 

وكان الشيخ أبو سارة تعرض لالعتقال والتحقيق على خلفية إدانته مبمارسة التحريض خالل درس ديين ألقاه يف 
 .2014ًاملسجد األقصى املبارك يف العام 

مثانية أشهر، إال أن النيابة  وحبسب جلنة أهايل األسرى املقدسيني، فإن حمكمة "الصلح" أصدرت قرارًا بسجنه ملدة
 .االحتاللية تقدمت بطلب استئناف لدى احملكمة املركزية، واليت بدورها لبت الطلب وأصدرت حكمها اجلديد

 .ويعترب أبو سارة أحد قادة حزب التحرير يف مدينة القدس

 فلسطينيون يعلنون ملكيتهم ألرض سفارة أمريكا املزمعة ابلقدس
 

كشف فلسطينيون عن ملكيتهم لألرض اليت ُحددت إلقامة السفارة األمريكية عليها يف القدس :   صفا –القدس احملتلة 
 .احملتلة، معلنني أهنم سريفعون قضاًي ضد إقامة السفارة على أرضهم يف احملاكم األمريكية

 

حيث أن كثريين منهم  وقالت صحيفة "صنداي اتميز" إن مئات الناس ميكنهم القول إهنم مالك قانونيون ملوقع السفارة،
 .1948ينحدرون من جتار فلسطينيني عاشوا يف القدس القدمية، لكنهم ُأجربوا على اخلروج منها عام 

 

قطعة أرض داخل املوقع  17وهناك آخرون يتصلون بصلة قرىب لشيخ مسلم يُدعى اخلليلي كان اشرتى يف القرن الـ 
 .حفادهاملزمع إلقامة السفارة عليه، وتركه بعد مماته أل
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وأضافت الصحيفة أن بعض هؤالء الفلسطينيني يعدون حالًيا دعاوى قضائية للدفاع عما يسمونه "حقهم املقدس غري 
 ."القابل لالنتقاص

 

وأشارت إىل أن األرض املعنية خالية من البناء، وتبلغ مساحتها سبعة هكتارات كانت قد استولت عليها بريطانيا اليت  
 (، واستخدمتها حلاميتها يف القدس )ثكنات اللنيب1948عام  كانت حتكم فلسطني قبل

. 

ألف جنيه إسرتليين، لكن  1400مقابل  1965وابعت بريطانيا األرض املتنازع عليها للمؤسسة اإلسرائيلية عام 
 تبيعها، حىت-مل تنقل ملكيتها إليها-الفلسطينيني الذين أعلنوا ملكيتهم هلا يقولون إن هذه األرض ال تعود لربيطانيا 

 .وإن لديهم واثئق تثبت ما يقولون بينها ملفات يف األرشيف الربيطاين بلندن

 

من أنه سريفع دعوى ابحملاكم -وحذر وليد اخلالدي أستاذ سابق جبامعة أوكسفورد ويعيش حالًيا مبدينة بوسطن األمريكية
 .األمريكية إذا أقدم الرئيس دوانلد ترامب على البناء هبذه األرض

 

وأضاف اخلالدي أن نقل السفارة األمريكية من "تل أبيب" إىل القدس سيكون تقنيًنا أبثر رجعي لسرقة األراضي اخلاصة 
 .ابلالجئني الفلسطينيني، كما يُعترب رصاصة الرمحة على الدولة الفلسطينية وحل الدولتني

ر قطعة أرض أخرى، كما أن القنصلية ويقول حمللون إن ترامب إبمكانه تفادي كل هذه الدعاوى القضائية ابختيا
األمريكية ابلقدس حديثة البناء، واليت إذا بُنيت مبكان آخر غريب القدس ميكن أن تكون بدياًل مناسًبا، لكنها هي 

 .األخرى حمل مزاعم مبلكية اترخيية

مستوطًنا وجندًًي يقتحمون ساحاته 56ترقب ابألقصى و  
 

املسجد األقصى املبارك حالة من الرتقب واالستنفار، وذلك يف أعقاب حماولة تسود ابحات :  صفا –القدس احملتلة 
 .شرطة االحتالل اإلسرائيلي إدخال غرفة متنقلة من األملنيوم داخل املسجد

 

وكانت شرطة االحتالل حاولت مساء األحد، إدخال غرفة متنقلة )عبارة عن مظلة تستخدمها وقت األمطار( إىل 
 .األسباط، إال أن حراس املسجد واملصلني تصدوا هلم ومنعوهم من إدخاهلااألقصى عرب ابب 

 



 

 ة فلسطينــــدول

 لسطينيــةالفمنظمـة التحريـر 
 لسطينيــةالفاللجنــة الوطنيـة 

       للتــربيـة والثقافـة  والعـلوم  
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وأوضح مسؤول العالقات العامة واإلعالم يف دائرة األوقاف اإلسالمية ابلقدس احملتلة فراس الدبس لوكالة "صفا" أن 
هددت الشرطة عناصر من شرطة االحتالل حاولت إدخال الغرفة إىل املسجد، ولكن احلراس تصدوا هلم، فيما 

 .ابستخدام القوة وبكسر األقفال إلدخاهلا

 

وأضاف أن شرطة االحتالل عززت من تواجدها عند ابب األسباط، مبيًنا أن حالة من الرتقب احلذر تسود صفوف 
 .احلراس واملصلني، ملنع أي حماولة جديدة إلدخال الغرفة املتنقلة إىل األقصى

 

فون وجنود إسرائيليون صباح اليوم اقتحاماهتم لباحات األقصى من جهة ابب ومن جهة أخرى، اقتحم مستوطنون متطر 
 .املغاربة حبراسة مشددة من شرطة االحتالل اخلاصة

 

جندًًي إسرائيلًيا اقتحموا ابلفرتة الصباحية املسجد، ونظموا جوالت استفزازية يف  43متطرفًا و 13وذكر الدبس أن 
 .ابحاته حبراسة شرطية مشددة

 

إىل أن شرطة االحتالل املتمركزة عند البواابت واصلت قيودها املشددة على دخول املصلني لألقصى، وأشار 
 .واحتجزت بطاقاهتم الشخصية

وتوافد منذ ساعات الصباح عشرات املصلني من أهل القدس والداخل الفلسطيين إىل األقصى، وتوزعوا على حلقات 
 .ت التكبري والتهليل لالقتحامات املتواصلةالعلم وقراءة القرآن الكرمي، وتصدوا هبتافا

 

هذا وأغلقت شرطة االحتالل عند الساعة العاشرة والنصف صباًحا ابب املغاربة، عقب انتهاء اقتحامات املستوطنني 
 .للفرتة الصباحية

 

االحتالل، يف ويتعرض املسجد األقصى بشكل شبه يومي لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل املستوطنني وشرطة 
  .خطوة هتدف إىل فرض السيطرة املطلقة على املسجد، وتقسيمه زمانًيا ومكانًيا

 

 االحتالل جيرب عائلة مقدسية على هدم خمزهنا بيديها
 



 

 ة فلسطينــــدول
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أجربت بلدية االحتالل اإلسرائيلي يف القدس احملتلة عائلة قراعني على هدم خمزهنا بيديها يف بلدة : صفا –القدس احملتلة 
 .جنوب املسجد األقصى املبارك، وذلك تفادًًي لدفع غرامات ماليةسلوان 

 

ونقل مركز معلومات وادي حلوة عن أم عمار قراعني قوهلا إن عائلتها هدمت املخزن يف حي وادي حلوة، بعد اقتحامه 
 .من قبل طواقم بلدية االحتالل اجلمعة املاضي وتصويره وتسليمهم قرار اهلدم

 

 .مرتًا مربًعا 16ئم منذ حوايل عامني، ومبين من الطوب والصاج املقوى ومساحته وأوضحت أن املخزن قا

 .ومن جهة اثنية، اقتحمت قوات االحتالل عصر األحد عدة منازل يف "حوش بشري" ببلدة سلوان

 

 -انتهى-


