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 2017شباط  ، 14الثالاثء  التاريخ: 

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  العيسوية مشال القدساالحتالل يهدم منزال قيد اإلنشاء يف. 

 وزير أمن االحتالل: "املسجد األقصى لليهود فقط". 

 دعيس: قانون إسكات األذان يف مدينة القدس صرخة وقرع ألجراس اخلطرإ. 

 " سرائيل على قانون حيظر األذان يف القدسإالتعاون اإلسالمي" تدين مصادقة. 

  وعقيممفيت القدس: مشروع قانون تقييد األذان "تفكري شاذ". 

 سلطات االحتالل تفرج عن أسريين مقدسيني. 

 نقل أسري مقدسي للعالج يف املشفى بعد تدهور صحته. 

 االحتالل يعتقل عاملنين من جلنة إعمار املسجد األقصى. 

  مقدسيني من مناطق عدة يف القدس 9االحتالل يعتقل. 

 ّدد إغالق "بيت الشرق" يف القدس لـ  .شهور 6االحتالل ُيم
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 االحتالل يهدم منزال قيد اإلنشاء يف العيسوية مشال القدس

 
هدمت جرافات اتبعة لبلدية االحتالل اإلسرائيلي يف مدينة القدس  -وفا 2017-2-14القدس  

 احملتلة، اليوم الثالاثء، منزال قيد اإلنشاء يف بلدة العيسوية مشاال؛ حبجة عدم الرتخيص.

قوة معززة من جنود  للمواطن حسن ايسني حسن علي مصطفى، وأنإن املبىن يعود  وقال مراسلنا
 االحتالل رافقت طواقم وجرافات البلدية العربية، ووفرت هلا احلماية واحلراسة قبل وخالل عملية اهلدم.

 
 "وزير أمن االحتالل: "املسجد األقصى لليهود فقط

  

االحتالل، املتطرف جلعاد أردان، إن ادعى وزير األمن الداخلي حبكومة  -وفا 2017-2-13القدس 
"جبل اهليكل" هو املكان األكثر قداسة للشعب اليهودي، وفقط للشعب اليهودي، ومن املناسب مجع 

أفضل األثريني يف العامل وتذكريهم ابملفهوم ضمنا، تذكريهم ابلتاريخ اليهودي املمتد آلالف السنني يف 
 .القدس"

االثنني يف "مؤمتر القدس الرابع عشر"، الذي تنظمه أسبوعية جاء ذلك خالل كلمة ألقاها اليوم 
 ."هشيبع" اليمينية، يف أحد الفنادق غريب القدس احملتلة

واستعرض "أردان" إجنازاته خبصوص القدس، وعدد منها: تصعيد استهداف الفلسطينيني يف القدس، من 
ة، كما أشاد حبظر احلركة اإلسالمية هدٍم للبيوت، واالعتقاالت، وتشديد احلصار على األحياء املقدسي

، وحظر ما أمساه بتنظيم "املرابطني واملرابطات"، وهي 2015بقيادة الشيخ رائد صالح هناية العام 
 . على حد زعمه -اخلطوات اليت أسهمت بتهدئة الوضع األمين يف القدس واملسجد األقصى

 
 
 
 
 

 ع ألجراس اخلطردعيس: قانون إسكات األذان يف مدينة القدس صرخة وقر إ

  

mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com


 

 ة فلسطينــــدول
 لسطينيــةالفمنظمـة التحريـر 
 لسطينيــةالفاللجنــة الوطنيـة 

       للتــربيـة والثقافـة  والعـلوم  

 

 

 State Of  Palestine 

Palestinian Liberation Organization 

 Palestinian National Commission  

For  

Education, Culture & Science 
 

   174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
   PNCECS@Palnet.com، البريد االلكتروني : 0902242فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

Palestine - Ramallah  174,  2421080,2420901 
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com 

                                        PNCECS2011@gmail.com 

Web site :http://www.pncecs.plo.ps 

 

3 

دعيس، قرار إاعترب وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف  -وفا 2017-2-13 رام هللا
سرائيلية املصادقة على ما يسمى بقانون إسكات األذان يف مدينة القدس صرخة وقرع احلكومة اإل

 األقصى.مجيع العرب واملسلمني من سباهتم حلماية املسجد  ألجراس اخلطر لكى يستيقظ 
دعيس: "إننا منر مبرحلة من أشرس املراحل على مقدساتنا وخاصة املسجد األقصى ونطالب إوقال 
وكل اجلهات املعنية ابلتدخل العاجل لوقف هذه االعتداءات والوقوف وقفة جادة لوقف   العامل
 . أشكال االنتهاكات حبق أرضنا ومقدساتنا" كل

الصة للمسلمني، وأن القيادة واحلكومة الفلسطينية ستتصدى دعيس أن األماكن اإلسالمية هي خإوبني 
  هلذه اهلجمة الشرسة غري الشرعية وغري القانونية.

ىل اختاذ موقف عملي حلماية مدينة القدس قبل أن تستويل إدعيس الدول العربية واإلسالمية إوانشد 
من العقيدة، وأن واجب الدفاع  وجزء اإلسرائيلية، ابعتبارها القلب النابض من الوطن عليها العنصرية

 الفلسطينيني وحدهم. عن القدس هو مسؤولية كل املسلمني وليس على
للمسجد األقصى ومدينة القدس   دعيس الدعوة للشعوب العربية واإلسالمية إىل شد الرحالإوجدد 

إىل تكثيف دعيس الفلسطينيني يف خمتلف أماكن تواجدهم إومحايتها مما تتعرض له، كما دعا لدعمها 
 تواجدهم يف املسجد األقصى، وذلك إلفشال كافة املخططات اإلسرائيلية الرامية إىل السيطرة عليه.

 
 سرائيل على قانون حيظر األذان يف القدسإالتعاون اإلسالمي" تدين مصادقة "

  

دانت منظمة التعاون اإلسالمي، مصادقة حكومة االحتالل اإلسرائيلي أ -وفا 2017-2-13جدة 
 .لى ما يسمى )قانون منع األذان( يف مدينة القدس احملتلةع

واعتربت املنظمة يف بيان صحفي اليوم اإلثنني، هذا اإلجراء انتهاكا خطريا للمعاهدات الدولية ومساسا 
 .مبشاعر املسلمني، مشرية اىل ان املعاهدات الدولية تضمن حرية العبادة واحلق يف ممارسة الشعائر الدينية

األمني العام للمنظمة يوسف بن أمحد العثيمني إن هذه السياسات والقوانني "العنصرية والباطلة" وقال 
جتسد عدواان على الشعب الفلسطيين واألماكن املقدسة، حمذرا يف الوقت نفسه من التداعيات اخلطرية 

 .يينهلذه االعتداءات اإلسرائيلية اليت من شأهنا أن تغذي التطرف وهتدد إبشعال صراع د
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ودعا اجملتمع الدويل إىل العمل من أجل محل إسرائيل على االلتزام مببادئ القانون الدويل واملعاهدات 
واالتفاقيات الدولية ووضع حد ملثل هذه االنتهاكات واالعتداءات اإلسرائيلية اليت هتدد األمن 

 واالستقرار يف املنطقة.
 

 "شاذ وعقيممفيت القدس: مشروع قانون تقييد األذان "تفكري 
 

، حماولة حكومة االحتالل "تقييد" رفع حممد حسني اعترب املفيت العام للقدس والداير الفلسطينية الشيخ
 ."وعقيماألذان يف املساجد، أبنه "تفكري شاذ 

وقال الشيخ حسني، يف بيان له: "إن نداء )هللا أكرب( الذي تصدح به مآذن املساجد، له ارتباط ابلعقيدة 
واإلُيان، وأن ما تفكر فيه احلكومة "اإلسرائيلية"، هو تفكري شاذ وعقيم، وتدّخل سافر يف شعرية من 

 ."شعائر اإلسالم وعبادة من عبادات املسلمني

شرعنة التعدي على حرية العبادة، أتيت يف إطار مسلسل التطرف الذي وأضاف: "حماولة 
املسجد  الل التحريض املتواصل ضدللمس ابلشرائع السماوية، من خ سلطات االحتالل تنتهجه

 ."املبارك وشعرية األذان األقصى

األعراف والقوانني الدولية، وال احلائط ابلشرائع و  واتبع املفيت: "إن هذه السلطات تضرب عرض
 ."حترتمها، وتسري وفق خطة ممنهجة لطمس كل ما هو عريب يف فلسطني واستبداله ابليهودي

وينص مشروع القانون، الذي حيظى بدعم حكومة االحتالل، مبنع استخدام مكربات الصوت للصالة يف 
 ."حىت السابعة صباحااألماكن السكنية يف الفرتةما بني الساعة احلادية عشرة ليال و 

ومّحل الشيخ حسني، سلطات االحتالالملسؤولية عواقب "هذه االستفزازات، واليت تزيد من انر الكراهية 
 ."واحلقد يف املنطقة وتؤججها، وتنذر حبرب دينية ال ُيكن ختيل عواقبها

 
 
 

 سلطات االحتالل تفرج عن أسريين مقدسيني

 
عاًما( وأسامة رائد  20حممود صالح يونس عاشور ) املقدسيني عن األسريين سلطات االحتالل أفرجت

 .انتهاء مدة حمكوميتهما  عاًما( بعد 20أبو صاحل )
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املقدسيني أن إدارة سجن "جلبوع" أفرجت عن األسري عاشور حي واد  األسرى وأوضحت جلنة أهايل
 .شهًرا 22، بعد أن أمضى مدة حمكوميته البالغة املسجد األقصى جنوب سلوان ايصول ببلدة

، وأدانته احملكمة االحتاللية إبلقاء 20/5/2015وكانت قوات االحتالل اعتقلت عاشور بتاريخ 
عدة سجون هي "املسكوبية، جمدو  الزجاجات احلارقة واملفرقعات أبحداث سلوان، وقد تنقل بني

 ."وجلبوع

بدوره، أفاد مركز معلومات وادي حلوة أبن قوات االحتالل تواجدت ليلة أمس يف حي عني اللوزة 
بسلوان، ابلتزامن مع وصول األسري احملرر عاشور إىل منزله يف البلدة، ومنعت رفع األعالم الفلسطينية 

 .وإطالق املفرقعات يف الشارع

جبل   أن خمابرات االحتالل استدعت األسري عاشور للتحقيق معه يف مركز اتبع لالحتالل حبيوأشار إىل
 .مبنع إطالق املفرقعات أو رفع األعالم عنه وقبل وصوله منزله، ومت إبالغه  عقب اإلفراج املكرب

، بعد أن شعفاط يف سياق متصل، أفرجت إدارة سجن "جلبوع" عن األسري أبو صاحل من سكان خميم
وك"، علًما أنه اعتقل أدين "ابلتحريض على الفيس ب نأمضى مدة حمكوميته البالغة تسعة أشهر، وكا

 .، وتنقل يف عدة سجون5/6/2016بتاريخ 

  

 نقل أسري مقدسي للعالج يف املشفى بعد تدهور صحته

 
عاما( للعالج يف  28مؤخرا األسري املقدسي نظمي عزمي حميي الدين الدقاق ) سلطات االحتالل نقلت

تردي وضعه الصحي بشكل كبري، وكان الدقاق اعتقل يف العشرين  ابلقدس احملتلة بعد  مشفى هداسا
ويله ، ومل يتمكن احملققون من إثبات التهمة، فتم حتعملية طعن من الشهر املاضي، حبجة نيته تنفيذ

 .أشهر 3لالعتقال اإلداري ملدة 

فيما منعت سلطات االحتالل أمه وشقيقته من زايرته يف املشفى اليوم، ومت إبالغ حماميه ابحتمالية نقله 
 .إىل مشفى سجن الرملة

 

 االحتالل يعتقل عاملنين من جلنة إعمار املسجد األقصى

 
املسجد األقصی التابعة لدائرة األوقاف  اعتقلت قوات االحتالل اثنني من املوظفني بلجنة إعمار

 ، صباح اليوم، واقتادهتما إىل أحد مراكز التحقيق واالعتقال يف املدينة املقدسة.القدس اإلسالمية يف
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شهد يف ساعات الصباح حالة من  األقصى وحممد اهلدرة، علماً أنومشل االعتقال حممود العنايت 
االحتقان والتوتر بعد صد حراس املسجد واملصلني حماوالٍت لشرطة االحتالل بوضع غرفة متحركة يوم 

 سجد املبارك.أمس يف امل
 

 مقدسيني من مناطق عدة يف القدس 9االحتالل يعتقل 

 
اعتقلت قوات االحتالل، فجر اليوم االثنني، الشبان: براء حممود، وحممود درابس، وحممد عبيد، وأمري 

 .احملتلة القدس درابس، وبشار حممود، وأشرف عبيد من بلدة العيسوية وسط

جنوب  جبل املكرب منزله حبي اقتحام كما اعتقلت قوات االحتالل املواطن جمد علي أبو سكران، بعد
 .شرق القدس احملتلة

القدُية ابلقدس وكانت قوات االحتالل اعتقلت مساء أمس طفلني مقدسيني من شارع الواد يف البلدة 
 .احملتلة بزعم اعتدائهما على أحد أفراد االحتالل

 
ّدد إغالق "بيت الشرق" يف القدس لـ  شهور 6االحتالل ُيم

  

مددت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، بقراٍر موقع من وزير أمنها  -وفا 2017-2-14القدس 
شرق يف القدس احملتلة ملدة ستة شهور الداخلي، املتطرف "جلعاد أردان"، اليوم الثالاثء، إغالق بيت ال

 جديدة.
وكانت سلطات االحتالل أغلقت مقر بيت الشرق وسط القدس احملتلة يف التاسع من شهر آب عام 

، بعد سبعني يوما من رحيل الشهيد فيصل احلسيين عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 2001
الفلسطينية، مسؤول ملف القدس، إذ أقدمت حينها قوات االحتالل على اقتحام مقر بيت الشرق 

ة الدراسات العربية وإفراغ كل حمتوايته، وإغالقه مؤسسات مقدسية أخرى، ضاربة عرض احلائط ومجعي
بكل القوانني والقرارات الدولية، ومتنصلة من االتفاقيات اليت وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية، 

راحل هولست، واليت ومتجاهلة رسالة الضماانت اليت بعث هبا مشعون بريس إىل وزير اخلارجية النروجيي ال
تعهدت مبوجبها إسرائيل بعدم املساس مبؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية يف القدس، ومتكينها من 

 تقدمي خدماهتا للمواطنني املقدسيني.
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ويؤكد أهل املدينة املقدسة الدور الكبري الذي لعبه بيت الشرق يف الدفاع عن مدينة القدس ومواطنيها 
فلسطينية بشكل عام، ومدى التأثري الذي كان حيققه يف خمتلف األوساط بشكل خاص، والقضية ال

 احمللية واإلقليمية والدولية، وحىت لدى أوساط االحتالل.
 

 -انتهى-
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