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 2017شباط  ، 16اخلميس  التاريخ: 

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 " التقسيمجملس اإلفتاء": املسجد األقصى املبارك أيىب. 

  أطفال 3االحتالل يعتقل أربعة مقدسيني بينهم. 

  بلدات مقدسية 4القدس: االحتفال ابختتام مشروع خيدم. 

 موغرييين: االحتاد األوريب لن ينقل سفارته إىل القدس. 

 احلسيين: تصرحيات االحتالل حول األقصى خطرية وغري مسبوقة. 

 " معارضة املستوطنات اإلسرائيليةأساقفة تنسيق األرض املقدسة": على املسيحيني. 

 مستوطنون جيدددن اقتحامهم للمسجد األقصى. 

 املصلون يف األقصى يتصدون هبتافات التكبري القتحامات املستوطنني. 

 االحتالل يقتحم مدرسة يف القدس. 

  :إصاابت يف مواجهات خالل هدم االحتالل منشآت سكنية يف "حزما 5القدس". 

 األقصى املبارك أيىب التقسيمجملس اإلفتاء": املسجد "
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حذر جملس اإلفتاء األعلى، اليوم اخلميس، من العواقب اليت ستجر  -وفا 2017-2-16القدس 
إليها املنطقة برمتها جراء املؤامرات اليت حتاك ضد املسجد األقصى املبارك، الذي يُعترب جزءا من عقيدة 

 مسلمي العامل أمجع.

ل من خالل افتتاح ما يسمى بـ"مطاهر اهليكل" )املغطس( الواقعة يف وبني اجمللس، أن سلطات االحتال
منطقة القصور األموية املالصقة للمسجد األقصى من جهته اجلنوبية، تكشف عن نواايها العدوانية 
جتاهه، وتؤكد زيف زعمها ابلتزامها ابحملافظة على الوضع التارخيي القائم فيه، مؤكدا أن هذه القصور 

ة الفتح اإلسالمي الـمبكر، لتكون دارا لإلمارة، وقصورا للخلفاء الـمسلمني، ومؤسسات بنيت يف مرحل
إسالمية إلدارة شؤون القدس والـمسجد األقصى الـمبارك وفلسطني قبل ما يزيد على ألف وثالمثائة 

 عام، وهذه القصور بقيت جذورها وآاثرها.
ائيلية إدخال غرفة متنقلة من األملنيوم إىل املسجد وعلى الصعيد ذاته؛ أدان اجمللس حماولة الشرطة اإلسر 

األقصى املبارك، معتربا ذلك تعداي صارخا على حرمة املسجد األقصى املبارك، وحماولة لبسط مزيد من 
 النفوذ ووضع اليد على املسجد األقصى.

االحتالل يف وقال اجمللس، يف بيانه، إن عملية تغيري الوضع التارخيي القائم الذي تقوم به سلطات 
املسجد األقصى املبارك تسارعت مؤخرا بشكل كبري، مبينا أن حماولة تزوير احلقائق وتزييف التاريخ ال 
ميكن لالحتالل أن يُعمي عنها العيون، فتاريخ املسجد األقصى املبارك يعرفه القاصي والداين، وتعرفه 

 اهليئات الدولية والرمسية.
مل مسؤولياته والتدخل العاجل للجم مجاح إسرائيل، ومنعها من تنفيذ ما وانشد اجمللس اجملتمع الدويل حت

ختطط له من تنكيل ابلشعب الفلسطيين، وهتويد للمسجد األقصى املبارك، وطمس هوية مدينة القدس 
وتشريد أبنائها، ووقف التصعيد العسكري اإلسرائيلي اخلطري واملُمنهج ضد أبناء شعبنا، وما ترتكبه 

ل من جرائم بشعة حبق املدنيني الفلسطينيني، واختاذ القرارات العملية لدرء األخطار احملدقة قوات االحتال
 ابملسجد األقصى املبارك ومدينة القدس والقضية الفلسطينية.

ويف سياق متصل؛ ندد اجمللس إبقرار سلطات االحتالل ما أمسته بـ"مشروع قانون منع األذان"، حيث 
استعمال مساعات املساجد، ابدعاء أهنا تستعمل للتحريض على العنف  حيدد هذا القانون اجلائر

  واإلرهاب، وتسبب
اإلزعاج للمقيمني حول املساجد، مؤكدا أن األذان شعرية إسالمية، ميارسها املسلمون يف أحناء الدنيا  

               كافة، وأي مس هبا حيرك مشاعر مسلمي العام قاطبة.
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ع الوصول إىل املسجد األقصى أن يبذل أقصى اجلهود لشد الرحال إليه، وحث اجمللس كل من يستطي
وتعزيز التواجد فيه من أجل محايته، مع التأكيد على متسك أبناء شعبنا مبسجدهم مهما تطلب ذلك من 

  مثن وتضحيات إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها.
ألراضي الفلسطينية اخلاصة، املسمى كما استنكر اجمللس مصادقة سلطات االحتالل على قانون سلب ا

"بقانون التسوية"، وقال: إن هذا القانون العنصري يهدف إىل سلب مزيد من األراضي الفلسطينية، 
وخيدم خمططات التهويد، مدينا موقف سلطات االحتالل وجتاهلها النداءات الدولية الداعية لوقف 

راضي الفلسطينية إىل كنتوانت، ويلغي ترابط الدولة األنشطة االستيطانية، حيث إن هذا القانون حيول األ
الفلسطينية، خمالفا القوانني الدولية اليت تعترب القدس واألراضي الفلسطينية أراضي حمتلة، وكذلك قرار 

 ، والقرارات الدولية ذات الصلة.2334جملس األمن الدويل رقم 
ائة، برائسة الشيخ حممد حسني، املفيت جاء ذلك خالل عقد جلسة اجمللس التاسعة واألربعني بعد امل

العام للقدس والداير الفلسطينية، رئيس جملس اإلفتاء األعلى، وختلل اجللسة مناقشة املسائل الفقهية 
املدرجة على جدول أعماهلا، وذلك حبضور أصحاب الفضيلة أعضاء اجمللس من خمتلف حمافظات 

 .الوطن
 

 أطفال 3االحتالل يعتقل أربعة مقدسيني بينهم 

  

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اخلميس، أربعة مواطنني من  -وفا 2017-2-16القدس 
 .بلدة العيسوية وسط القدس احملتلة، بينهم ثالثة أطفال

ومشلت االعتقاالت الشاب خليل انصر، واألطفال مهند أبو عصب، وحممود مصطفى، ويونس أبو 
 .مراكز التحقيق والتوقيف يف املدينة املقدسةاحلمص، ونقلتهم مجيعا إىل أحد 

 
 
 
 

 بلدات مقدسية 4القدس: االحتفال ابختتام مشروع خيدم 
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احتفل يف مقر حمافظة القدس يف بلدة الرام، اليوم األربعاء، ابختتام  -وفا 2017-2-15القدس 
اجملتمعية من أجل حتسني الظروف مشروع "املعرفة من أجل التحول"، الذي يهدف إىل تفعيل دور التعبئة 

املعيشية يف األحياء الفقرية ابلقدس احملتلة، ويستهدف أربع بلدات مقدسية هي: الرام، وكفر عقب، 
 وعناات، والزعّيم.

وحضر االحتفال: رؤساء اجملالس احمللية املشمولة يف املشروع، والوكيل املساعد لوزارة القدس محدي 
اندر احلموز، وعضو امللتقى الفكري العريب عزام أبو السعود، ومدير عام  الرجيب، ومدير عام الوزارة

جملس الشباب والرايضة ماهرة اجلمل، ومدير عام الوسط يف اجمللس معتصم أبو غربية، ومدير عام 
، وانئلة جويلس مديرة امللتقى undpمديرية احلكم احمللي يف القدس ماهر جابر، ولبىن شاهني من الـ

 ريب، والربوفيسور راسم مخايسي.الفكري الع
املشروع مت احتضانه من حمافظة ووزارة القدس، وبتنفيذ من قبل امللتقى الفكري العريب يف القدس، 

، وبتمويل حتالف املدن، un-habitat وبدعم من برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
 س احمللية للبلدات األربع، وامللتقى الفكري.ومبشاركة احملافظة ووزاريت القدس واحلكم احمللي، واجملال

شهرا،  14وتوىل تسيري حفل اخلتام محدي الرجيب، فيما تضمن احلفل اخلتامي للمشروع، الذي استمر 
 عدداً من الكلمات، واخُتتم بتكرمي عدد من الشخصيات العاملة على إجناح املشروع.

عاملني يف املشروع وتفانيهم يف اجنازه وجناحه، وقال ويف كلمته الرتحيبية، أشاد احملافظ احلسيين بكل ال
"إننا حتت احتالل وجيب أن ال يعطل ذلك حياتنا، بل علينا التصدي له بصمودان وإبداعاتنا وتطوير 
حياتنا، وشدد على "أن جناحنا هو فشٌل لالحتالل وحنن إىل دولة حمررة مستقلة، أّما جناح االحتالل 

 فمعناه زوالنا".
، أكد وكيل مساعد وزارة القدس محدي الرجيب انه كان ال بد من التدخل على املستوى من جانبه

الرمسي واجملتمعي لتصويب األوضاع اليت يعيشها املقدسيون، الفتا إىل أنه مت اجناز أربع دراسات شاملة 
 شروع.جلميع القطاعات من أجل الوصول إىل بياانت دقيقة حول كل جتمع من البلدات املشمولة يف امل

كما حتدث كل من عزام أبو السعود، وانئلة جويلس، ولبىن شاهني، وماهر جابر، فيما اختتم الربوفيسور 
راسم مخايسي الكلمات ابستعراض ورقة موقف بعنوان "النهوض ابلبيئة احلضرية يف احلوليات البلدية يف 

قاوم لالحتالل، والباين للمجتمع حميط القدس"، استعرض فيها املهام املطلوبة من أجل تطبيق موقفنا امل
الفلسطيين يف حوليات القدس للتخفيف من الرتدي احلضري والنهوض به، ومن ذلك: مسح وتعداد 
السكان واإلسكان وظرفية احلياة، وبسط األمن واألمان الفردي واجملتمعي، ومتكني البلدايت واحلكم 
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وإعداد واجناز خمططات هيكلية وقطاعية ملزمة  واإلدارة احمللية هبا، واملشاركة واإلشراك اجملتمعي،
وتوجيهية وتغيري طابع وهوية املكان البلدية، وترشيد اإلسكان والبيئة السكنية، وترميم وتطوير املشهد 

 العام، وهتيئة وتطوير البىن التحتية البلدية.
عام احلكم احمللي، ومدير ومت يف اخلتام تقدمي دروع تكرميية حملافظ القدس، ووزير احلكم احمللي، ومدير 

عام جملس الرايضة والشباب، ورؤساء اجملالس البلدية، والربوفيسور راسم مخايسي، ولبىن شاهني، وانئلة 
 جويلس، وعزام أبو السعود.

 
 موغرييين: االحتاد األوريب لن ينقل سفارته إىل القدس

  

يديريكا موغرييين، إن األوريب، فقالت مفوضة السياسة اخلارجية يف االحتاد  -وفا 2017-2-15روما
سرائيل، وسيبقي سفارته يف تل ابيب ولن إودولة  ورويب يدعم حل الدولتني دولة فلسطنياالحتاد األ

 ينقلها إىل القدس.
وقالت موغرييين يف حديث هلا، اليوم األربعاء، لصحيفة الريبوبليكا االيطالية: "بدون أي شك سفارتنا 

هناك شك يف أننا سنواصل وضع الثقة يف اللجنة الرابعية للتفاوض بشأن ستبقى يف تل أبيب وليس 
األزمة يف الشرق األوسط، وما زلنا مقتنعني أبن احلل هو التعايش بني دولتني: دولة فلسطني ودولة 

 إسرائيل".
 
 
 
 
 

 احلسيين: تصرحيات االحتالل حول األقصى خطرية وغري مسبوقة
 

 ملية تغيري لوضعه القائمأكد أن األقصى يتعرض ألكرب ع -

  

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 

 

6 

قال وزير شؤون القدس، احملافظ عدانن احلسيين، إن تصرحيات قادة  -وفا 2017-2-15القدس 
االحتالل اإلسرائيلي العلنية أبن املسجد األقصى املبارك مكان لليهود فقط "خطرية"، وأكد أن األقصى 

 يتعرض ألكرب عملية تغيري لوضعه القائم.
احملافظ احلسيين الشهري مع الصحفيني الذي جرى اليوم األربعاء، مبقر حمافظة القدس جاء ذلك يف لقاء 

يف بلدة الرام مشال القدس احملتلة، تطرق فيه ملختلف القضااي املتعلقة مبدينة القدس وقطاعاهتا املختلفة، 
 وانتهاكات االحتالل.

ا يتعرض له املسجد األقصى من وقال "إن ما حيصل يف القدس غري مسبوق على كل األصعدة، خاصة م
اعتداءات مستمرة واقتحامات متواصلة، وسط حماوالت إلقامة طقوس وشعائر تلمودية، فضال عن 

 احلفرايت املستمرة واملتواصلة أسفله وحميطه وتفريغه خلدمة الرواية التلمودية".
سجد األقصى، وأضاف: ولفت احلسيين إىل ما جرى قبل يومني من حماولة إلدخال غرفة متحركة إىل امل

"نرى يف ذلك خطورة ابلغة خاصة أن إدخال أي شيء من طرفهم يعين رغبة يف تثبيت أمر معني يف 
أجزاء من املسجد؛ وقد عشنا جتربة ذلك يف املسجد اإلبراهيمي مبدينة اخلليل، وأبماكن خمتلفة، لكن 

ن علينا االنتباه الدائم ومنع أي الشبان منعوا ذلك"، ونّبه إىل أن االحتالل سيحاول مرة أخرى لك
 تغيريات يسعى إليها يف املسجد املبارك.

وأشار احملافظ احلسيين إىل تدخل االحتالل يف كل شيء ابملسجد األقصى؛ خاصة يف تعطيل أعمال 
 اإلعمار والصيانة فيه حىت على مستوى تقليم األشجار والتنظيف.

شعروا إدارة األوقاف والقائمني من عمال وموظفني ورأى أن هدف ذلك واضح، وهو عامل نفسي أبن يُ 
 وحراس أبن السيادة يف هذا املوقع هي هلم عرب شرطة االحتالل حبجة األمن.

وأضاف وزير القدس احلسيين، "إن الوضع مقلق ألنه يزيد كل يوم ويؤّشر أبن األمور لن تتوقف، وأن 
صى، وسط استغالل "إسرائيل" للظروف العربية خمططات االحتالل مستمرة لتغيري الوضع القائم يف األق

 واإلسالمية الراهنة".
وأكد أن موقف العاملني العريب واإلسالمي جتاه ما جيري يف األقصى ليس ابلشكل املطلوب، خاصة أنه 

 يتعرض لتحدايت حقيقية تشمل أكرب عملية تغيري لوضعه القائم.
الذي مت إقراره قبل أايم من جلنة اتبعة حلكومة من جهة اثنية، أكد احلسيين أن قانون منع األذان 

االحتالل أمر غري مسبوق، مشددا يف الوقت نفسه على أن األذان من العبادات وهو جزء من الصالة، 
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والصالة هي عماد الدين، وقال: حينما يتدخل االحتالل هبذه الطريقة املهينة، ابإلمكان الشعور مبدى 
 يت يقودها مستوطنون متطرفون.تطرف مسؤويل حكومة االحتالل ال

وعلق احلسيين على تصرحيات "وزير أمن" االحتالل قبل أايم أبن األقصى لليهود فقط، وقال: هذه 
التصرحيات تؤكد أهنا تصدر عن جمموعة من املراهقني الذين يلقون الدعم من أمريكا وبعض الدول 

للعامل العريب واإلسالمي الذي من املفرتض أنه الغربية، وال يعطون أي اهتمام للوجود الفلسطيين، وال 
 احلاضنة هلذا الوجود الفلسطيين يف محاية املقدسات.

وأضاف: هذا الشيء يعطي مؤشرات خطرية حينما يتم التصريح علنا هبذا املوضوع، علما أن علماء آاثر 
 .يهودا أكدوا يف أكثر من مناسبة أنه ال يوجد أي شيء لليهود يف املسجد األقصى

 وقال: "ننظر هلذه األمور يف غاية اخلطورة، ونعتقد أن هناك أمورا مبيتة جيب أن نستعد ملواجهتها".
كما تطرق احلسيين إىل االعتقاالت يف صفوف املوظفني واحلراس يف املسجد األقصى، وإبعادهم بشكل 

 ابت شبه يومي عن املسجد املبارك.
ااي اهلدم اليومية اليت تتعرض هلا منازل املواطنني حبجج إىل ذلك، أشار حمافظ القدس احلسيين إىل قض

وذرائع خمتلفة، وقال إن اهلدم يرتكز يف سلوان، وإن األرقام تؤكد أن اهلدم يزيد بكثري عن األعوام 
 السابقة، وإن اهلدف من ذلك هو هتجري املواطنني.

، وتزوير الواثئق" مشريا وأضاف: "سلوان منطقة ساخنة، وهناك عصاابت تعمل على تسريب العقارات
إىل أن احملافظة والوزارة وجلنة الدفاع عن سلوان والقوى يف سلوان تعمل على وقف مثل هذه 

 التسريبات، مبينا أن الكثري من العقارات ضاعت بفعل تزوير األوراق الثبوتية.
ه "ميس كل شيء يف وتطرق احلسيين إىل قانون "التسوية" لالستيالء على األراضي الفلسطينية، وقال ان

القدس وفلسطني، وهو ترسيخ لالستيطان الذي يعترب جرمية حرب، وإضفاء الشرعية عليه وجعله 
 قانونيا".

وشدد على أن األراضي اخلاصة والعامة هي أراٍض فلسطينية وليس للمستوطنني الغرابء ذرة تراب واحدة 
 فيها.

نيات اليت ستستقبل ثالثة ملفات من بينها وقال: "جتري اآلن متابعة األمور عامليا ومبحكمة اجل
 االستيطان، وهناك إدانة من العامل أمجع، و"إسرائيل" خرجت عن كل معقول بسياساهتا".

وأوضح "أن "إسرائيل" ال ترغب ابلسالم أو متكني الفلسطينيني من تقرير مصريهم، بل تريد أن تتالعب 
ادرة حىت حتسم األمر ابلشكل الذي تراه مناسبا، ابلزمن عرب مفاوضات عبثية وتستمر ابلبناء واملص
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وترغب جبعل الضفة كانتوانت مقسمة مقطعة األوصال، والفلسطينيون يديرون فقط خدماهتم والباقي 
 للسيادة "اإلسرائيلية" خاصة يف مناطق "ج" اليت متثل ثلثني األراضي الفلسطينية.

 يف بطن االقتصاد "اإلسرائيلي" وعدم إمكانية وقال: "هذا سيشكل ابلتأكيد بقاء االقتصاد الفلسطيين
 التطور والتنمية، يريدوننا ضعفاء حىت يبقى هذا االحتالل يعيش على اقتصادان ودمائنا".

وأضاف: "إسرائيل" ال تنظر يف هذه املرحلة إىل أي عملية سالم، علينا أن نعاجل األمور بنظرة مقابلة، 
قائم على األرض، ما يدفعنا للتعامل ابملثل وأن جند من اآلن هم ال يعرتفون بنا وال حبقوقنا كشعب 

 وسيلة ملواجهة تطرفهم وفضحهم.
واتبع قائال، "اآلن كل وزراء حكومة نتنياهو يعلنون أهنم ضد حل الدولتني"، هم جيرون مستقبلهم 

ني الدولية للهاوية، األمر ليس علينا وحدان سيؤثر بل على اجلميع، هم ال يستمعون ألحد وال للقوان
 والقرارات األممية.

وانتقد احلسيين املواقف الدولية الضعيفة ضد سياسات االحتالل، وشدد على أن القضية الوطنية فوق  
 كل شيء ولن نرتك جماال لتصل "إسرائيل" إىل ما تريده، وستدور الدائرة عليها.

بح أربعة أضعاف السكان وأوضح احلسيين أن عدد املستوطنني يف املنطقة املعروفة ابسم )ج( أص
الفلسطينيني، أي أنك تتحدث عن دولة جديدة ابلضفة الغربية، وقال: "هذه اإلمكانيات اليت تصرفها 

"إسرائيل" ليست إمكانياهتا، إمنا هي إمكانيات الصهيونية العاملية اليت تسيطر على العامل، وتدفع ما 
 الفلسطينيني وأراضيهم.تريده "إسرائيل"، وابلتايل ينفذون كل قراراهتم حبق 

وبنّي حمافظ القدس أساليب االحتالل يف استهداف قطاعي السياحة والتعليم يف القدس، وطالب 
 املواطنني ابملزيد من الصمود والثبات يف مدينتهم القدس والذود عنها وعن مقدساهتا ووجودهم فيها.

 
 
 
 

 املستوطنات اإلسرائيليةأساقفة تنسيق األرض املقدسة": على املسيحيني معارضة "
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قال أساقفة "تنسيق األرض املقدسة" من الوالايت املتحدة، وكندا،  -وفا 2017-2-15رام هللا 
املسيحيني مسؤولية معارضة بناء املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي   وأورواب، إنه يقع على عاتق

 .الفلسطينية
الفلسطينية يف التاسع عشر من الشهر املاضي يف بياهنم، "أن وأضاف األساقفة الذين زاروا األراضي 

الضم الفعلي لألراضي الفلسطينية ال يقوض فقط حقوق الفلسطينيني يف مناطق مثل اخلليل، والقدس 
 الشرقية، ولكن أيضًا، وابعرتاف األمم املتحدة مؤخراً يشكل خطراً على فرص إحالل السالم".

من الناس يف األراضي املقدسة حياهتم كلها حتت االحتالل وحتت التمييز واتبع البيان: "أمضى الكثري 
اآلن وأكثر من أي وقت  -االجتماعي، ولكنهم ما يزالون يعتنقون األمل ويسعون لتحقيق املصاحلة

 مضى يستحقون تضامننا معهم".
لبااب فرانسيس، ودعا األساقفة، املسحيني االستمرار يف تشجيع املقاومة السلمية اليت شجع عليها ا

مشددين على أمهيتها يف مواجهة الظلم مثل الظلم الناتج عن االستمرار ببناء جدار الفصل العنصري 
 على األراضي الفلسطينية مبا يف ذلك البناء يف وادي الكرميزان يف بيت حلم.

  قع على عاتقوزار األساقفة مدينة اخلليل، كما زار ثالثة منهم قطاع غزة، وقالوا: "هناك مسئولية ت
 .املسيحيني ملساعدة أهايل غزة، الذين يعيشون كارثة إنسانية من صنع البشر، ويعيشون حتت احلصار"

وضم وفد األساقفة املطران رئيس جلنة األساقفة يف الوالايت املتحدة بشأن العدالة الدولية 
واجلماعة األوروبية وجنوب أوسكار كانتوا، وأساقفة كنديون، وجملس األساقفة األورويب،  والسالم،
 ساقفة من اململكة املتحدة ودول أورواب.أضافة إىل إفريقيا، إ

 
 
 
 
 
 

 مستوطنون جيدددن اقتحامهم للمسجد األقصى
 

املبارك، يف  املسجد األقصى ، صباح اليوم، ابحاتاملستوطنني اقتحمت جمموعة من
 .احملتلة القدس مدينة
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اقتحموا ابحات املسجد األقصى، وسط محاية أمنية مشددة من قبل  مستوطنني أن ستة وأفاد مراسلنا
 .قوات االحتالل

قصى يف خطوات استفزازية ويشن مستوطنو االحتالل محالت منظمة، وشبه يومية، القتحام املسجد األ
 .ملشاعر املسلمني

 
 املصلون يف األقصى يتصدون هبتافات التكبري القتحامات املستوطنني

 

الذين اقتحموا  املستوطنني املبارك، صباح اليوم األربعاء، لعشرات املسجد األقصى تصدى املصلون يف
 .األقصى حتت حراسة من قوات االحتالل  املسجد

املصلون يف وجه املستوطنني، وذلك يف حماولة منهم ملنعهم من االستمرار جبوالهتم االستفزازية حيث كرب 
 .حيث دخول املسجد األقصى من عرب ابب املغاربة

 

 االحتالل يقتحم مدرسة يف القدس
 

اإلعدادية للبنني حبي راس العامود ببلدة سلوان  سلوان ، اليوم األربعاء، مدرسةشرطة االحتالل قتحمتا
 .املبارك، حبجة البحث عن راشقي حجارة املسجد األقصى جنوب

 غرفها الصفّية وذكر مركز معلومات وادي حلوة أبن قوات االحتالل اقتحمت املدرسة وجتّولت يف
 .وممّراهتا وابحاهتا

 
 "إصاابت يف مواجهات خالل هدم االحتالل منشآت سكنية يف "حزما 5القدس: 

 

جرافات  هدم اندلعت عقب مواجهات أصيب مخسة شبان ابعتداء قوات االحتالل عليهم يف
احملتلة حبجة عدم  القدس ال شرقمش حزما االحتالل، اليوم الثالاثء، ثالث منشآت سكنية يف بلدة

 .الرتخيص

وكانت قوة معززة من جنود االحتالل اقتحمت البلدة، برفقتها جرافات، شرعت على الفور هبدم وتدمري 
 .أمحد وعبد العزيز شحادة، وجرب عبد احلميد ثالثة منازل فيها، تعود للمواطنني:

يذكر أن "حزما" ما زالت ختضع حلصار عسكري مشدد بعد إغالق مدخلها الرئيسي ابملكعبات 
 .اإلمسنتية الضخمة حبجة رشق احلجارة
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