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  م20/1/2016 ءاألربعا: التاريخ
  
  

{‰…{Ö]<íÖ^{{{Ï{{{Œ‚< <
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
 

 قصىواصل االقتحامات الصهيونية للمسجد األت. 

  منزل قيد اإلنشاء في سلوانهْدم. 

 هدم منزل في حي بيت حنينا شمال القدس. 

  ًمن القدس قوات االحتالل تعتقل طفلين وشابا. 

 تأجيل محاكمة الطفل األسير مناصرة حتى منتصف شباط المقبل. 

 في وتيرة االستيطان العام الماضي شهد تصعيداً : عساف. 

  بينهم فتية والقدس مواطنًا من الضفة 25االحتالل يعتقل. 

  ّقصىاإلبعاد يزيد تعلقه باأل.. دالمرشد السياحي الجال. 

 مع بداية العام قصىاألتزايد هجمة االحتالل على : كيراتب.  
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  قصىواصل االقتحامات الصهيونية للمسجد األت
 المركز الفلسطيني لإلعالم  2016- 1-20 القدس المحتلة

، اليوم األربعاء، باحات "يينسرائيلاإل"والمرشدين السياحيين اقتحمت مجموعة كبيرة من المستوطنين 
 .الخاضع لسيطرة االحتالل" باب المغاربة"المبارك في القدس من جهة  قصىالمسجد األ

، قصىومستوطنا اقتحموا المسجد األ" ياً إسرائيل"مرشدًا سياحيًا  69فإن " قدس برس"وبحسب وكالة 
ف لقوات الشرطة، التي قامت بتطويق المقتحمين وتأمين صباح اليوم، وسط تواجد عسكري مكثّ 

 .الحماية لهم

ورغم األجواء  ،"التكبير"أن عشرات المصلين تصّدوا القتحامات المستوطنين بـ  إلىوأشارت الوكالة 
تشهد تواجًدا للمرابطين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتل  قصىالباردة، إال أن ساحات األ

  .ن في حلقات العلم وقراءة القرآنالذين ينتشرو 

   
  هْدم منزل قيد اإلنشاء في سلوان

هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل في القدس، فجر اليوم  - زمن برس 2016-1- 20القدس 
المبارك يعود  قصىقيد اإلنشاء في حي واد قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد األ األربعاء، منزالً 

 .للمواطن سامر نصار، بحجة البناء دون ترخيص

وقال مركز معلومات وادي حلوة، إن قوات االحتالل رافقت جرافات البلدية وطواقمها واقتحمت البلدة 
 .في ساعات الفجر األولى وأغلقت منطقة واد قدوم والجسر وحاصرت المنطقة قبل البدء بعملية الهدم

أن عملية الهدم للمبنى تمت دون سابق إنذار، علمًا أن مساحة  :لة نصارمن جانبها، ذكرت عائ
 180أن تكلفة البناء بلغت نحو  إلىهدم األرضية، ولفتت  إلىمتر مربع، إضافة  300مسطحه تبلغ 

  .ألف شيكل وأن البناء تم قبل نحو ثالثة شهور
  

  هدم منزل في حي بيت حنينا شمال القدس
منزال في حي بيت اليوم األربعاء ت جرافات بلدية االحتالل صباح هدم -معا 2016-1-20القدس

  .حنينا شمال القدس
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ن جرافات االحتالل برفقة طواقم البلدية والقوات الخاصة اقتحمت حي بيت حنينا أوعلمت وكالة معا 
  .ن ترخيصو واطنة هبة أبو عصب بحجة البناء دوشرعت بتنفيذ هدم منزل الم

النتقال للسكن فيه شهر وكانت تنوي اأبنتها قامت ببناء المنزل قبل ان أبو عصب أوأوضحت هناء 
  .سبوع القادمربعة األمع أطفالها األ

  .ن المنزل مكون من غرفتين ومنافعهمأوضحت أبو عصب أو 
ن الجرافات نفذت عملية الهدم بعد خلع البوابة الرئيسية وهدم السور المحيط بالمنزل ولم أولفتت 
  .المنطقة خالل الهدمي شخص بأيتواجد 
  .لهدم منزلها في المنطقة بيدها تنفيذا لقرار المحكمة 2014نها اضطرت عام أولفتت 

  
  من القدس قوات االحتالل تعتقل طفلين وشاباً 

من  ي فجر اليوم األربعاء، طفلين وشاباً سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016-1-20القدس 
 .مدينة القدس المحتلة

، ومحمد برقان )عاماً  16(وأوضح مراسلنا، أن قوات االحتالل اعتقلت الفتيين أحمد حسين العباسي 
  .المبارك قصىس العامود، ببلدة سلوان جنوب المسجد األأ، بعد دهم منزليهما في حي ر )عاماً  15(

بالقرب  وفي ساعة متأخرة من مساء يوم أمس، اعتقلت تلك القوات الشاب محمد زهير من مكان عمله
  .من بلدة الرام شمال القدس

  
  تأجيل محاكمة الطفل األسير مناصرة حتى منتصف شباط المقبل

أفاد محامي هيئة شؤون األسرى والمحررين طارق برغوث، بأن محكمة  - وفا 2016-1-19رام اهللا 
ر من السادس عش إلىاالحتالل المركزية بالقدس، أرجأت جلسة محاكمة األسير الطفل أحمد مناصرة 

 .شباط المقبل

أن محكمة  الثالثاء،  أمس يوممساء في بيان صادر عن هيئة شؤون األسرى  ضاف برغوثأو 
  .صدار حكم بحق الطفل مناصرة، حتى يبلغ سنه الرابع عشرإية تتعمد تأجيل سرائيلاالحتالل اإل

  .وقال إن األسير مناصرة، سيدخل عامه الرابع عشر يوم الجمعة المقبل
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  في وتيرة االستيطان العام الماضي شهد تصعيداً : عساف

إن العام  :قال رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان وليد عساف -وفا 2016- 1-19رام اهللا 
 .الماضي شهد تصعيدا في وتيرة االستيطان في األرض الفلسطينية

 أمس ميو اإلعالم الحكومي في رام اهللا،  وأوضح عساف خالل مؤتمر صحفي عقده في مركز
أن حكومة االحتالل اعتمدت في تنفيذ خطتها على  ،الثالثاء، لإلعالن عن التقرير السنوي للهيئة

  .، واستكمال المخططات الهيكلية119تشريع البؤر االستيطانية وعددها 
خطورة ممارسات ومخططات االحتالل على المستوى االستراتيجي من خالل سعي حكومة  إلىوأشار 

زمانيا ومكانيا  قصىل الدولتين والسيطرة على القدس المحتلة وتقسيم المسجد األاالحتالل لقتل ح
  .واستكمال التوسع االستيطاني خاصة في التجمعات الكبرى

وبين عساف أن المستوطنين كانوا العبا ومكونا أساسيا في تشكيل حكومة االحتالل الحالية، 
، أن داعش اليهودية في المستوطنات "أرنس موشي"مستشهدا بما قاله وزير جيش االحتالل السابق 

  .تدعمها الحكومة
أنه تم في العام المنصرم إصدار جملة من القرارات الحكومية والوزارية والتي تمثلت بتقديم  :وذكر

التسهيالت واالعفاءات الضريبية لعدد من المستوطنات، وٕادراج عدد آخر منها ضمن قائمة 
وأشار . )2453(ية رقم سرائيلوفقًا لما جاء في قرار الحكومة اإل) يةالوطن(المستوطنات ذات األفضلية 

ية نشطت في المصادقة على المخططات التفصيلية الخاصة سرائيلأن الحكومة اإل إلىعساف 
بالمستوطنات، حيث رصدت الهيئة قيام مجلس التنظيم األعلى التابع لإلدارة المدنية بالمصادقة على 

مخططا في النقاش داخل اللجان الفرعية ) 177(تفصيلية في حين ال يزال مخططات هيكلية ) 103(
ية سرائيلسكان اإلاألعلى، وقيام وزارة البناء واإل الخاصة بالمستوطنات والمنبثقة عن مجلس التنظيم

  .عطاء تضمنت بناء آالف الوحدات السكنية) 113(بنشر  إسرائيل أراضيوسلطة 
داء نفذه المستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، وانتهاك حرمة اعت) 947(وأوضح أن ما يزيد عن 
جريمة حرق عائلة دوابشة التي تعد من أبشع الجرائم في العصر الحديث  إلىالمقدسات الدينية وصوًال 

  .والتي ال زالت تمتثل ذكراها أمام العالم
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مواطنا،  150د أكثر من ن العام المنصرم كان قاسيا على أبناء شعبنا، حيث استشهأ إلىوأشار 
  .آالف 7ألفا، واعتقل  15  وجرح
اتباع سياسة الخنق  إلىفي مقابل سياسة دعم البناء االستيطاني، لجأت سلطات االحتالل : وتابع

العمراني بحق الفلسطينيين فعلى مدار السنوات الخمس الماضية لم يتم المصادقة سوى على ثالثة 
مخططا هيكليا، وهذا ما قاد  72من أصل ) ج(ناطق المصنفة مخططات للتجمعات الواقعة في الم

مساكن الفلسطينيين ومنشآتهم، عملية هدم نفذتها قوات االحتالل بحق ) 535(تنفيذ ما يزيد عن إلى
خطار إخالء، بحجة البناء دون وجود إ) 13(إخطار هدم و) 700(يزيد عن  توزيع ما إلىضافة باإل

  .مخطط
الضفة الغربية مصنفة كمناطق عسكرية مغلقة،  أراضيمن % 18لي ال يزال حوا: وقال عساف

ليها اال بتصاريح خاصة كما هو إومنع الوصول  راضياتباع سياسة عزل األ إلى إسرائيلولجأت 
والتي تبلغ مساحتها " الشبام"المحيطة ببعض المستوطنات والتي يطلق عليها  راضيالحال بالنسبة لأل

 298المعزولة خلف الجدار التي تبلغ مساحتها  راضيمستوطنة، واأل 18دونما تحيط بــ ) 6140(
دولة، وٕاصدار  أراضينها على أ راضيعالن عن مساحات من األاجراءات اإل إلىألف دونم، إضافة 

ها قرار والتي كان آخر  قرارات االستمالك لصالح الجمهور والمقصود به جمهور المستوطنين، 
لصالح  راضيدونما من أخصب األ 93س والذي بموجبه سيتم مصادرة ليااستمالك أراٍض في النبي إ

  .شق طريق استعماري
تمكين المستوطنين من تسجيل  إلىوأضاف، لم تقف سلطات االحتالل عند هذا الحد بل عمدت 

 500شركاتهم كشركات استعمارية محلية قائمة على أساس التزوير والخداع، وقد زاد عددها على 
الفلسطينية لصالح المستوطنين بكل الوسائل بما فيها اإلكراه  راضيم بتسريب األشركة ومؤسسة تقو 

غوش "بيت البركة وضمها لتجمع  أراضيوالتزوير، وآخرها المحاولة األخيرة لالستيالء على مبنى و 
  ".عتصيون

استنزاف ية ضد الموارد الفلسطينية والتي تمثلت في مواصلة سرائيلوتحدث عن أن االعتداءات اإل
المياه الفلسطينية، واالعتداء على البيئة، وسرقة الحجر الفلسطيني والغاز، ومقدرات البحر الميت، كما 

إتالف مئات الدونمات من  إلىق الضفة الغربية والقدس لوثات والمخلفات الصناعية في مناطأدت الم
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سبب ارتفاع نسبة األمالح الزراعية بشكل كامل، وٕاتالف الثمار والحمضيات المزروعة، ب راضياأل
  . في تلك الملوثات
ية، في حين وصلت أعداد سرائيلمكبا للنفايات اإل 34ن هناك ما ال يقل عن وأوضح عساف أ

مصنعًا تتخصص في صناعة  160أكثر من  إلىية في مناطق الضفة الغربية سرائيلالمصانع اإل
  .ت وغيرهاالمواد الكيماوية واأللمنيوم والمنظفات والغاز والمبيدا

  
  بينهم فتيةوالقدس مواطنًا من الضفة  25االحتالل يعتقل 

 25األربعاء، إن سلطات االحتالل اعتقلت قال نادي األسير، اليوم  -وفا 2016- 1-20رام اهللا 
 .مواطنًا بينهم فتية، من عدة محافظات في الضفة

ثائر محمود سليم : فقد اعتقل االحتالل سبعة مواطنين من ضاحية ذنابة في محافظة طولكرم، هم
 25(، عدي رميالت )عاماً  30(، أحمد ناصر خريشة )عاماً  25(عساف، مؤمن أحمد حسين عبد اهللا 

  .، عالوة على الشقيقين كامل ومعتصم أحمد)عاماً  30(، أحمد قنديل )عاماً 
، )عاماً  17(بو الحمص أ، مهدي )عاماً  16(بو خالد أمفيد : تية من القدس، وهمفيما ُاعتقل خمسة ف

  ).عاماً  15(، محمد برقان )عاماً  16(، أحمد العباسي )عاماً  17(يوسف شويكي 
الشقيقان توفيق وماهر يعقوب حنانيا، : هذا واعتقل االحتالل خمسة مواطنين من بيت لحم وهم إلى

، محمد )عاماً  19(رة من بيت ساحور، وهمام حسين أحمد عبد النبي أحمد رضوان حمام إلىإضافة 
  ).عاماً  15(ذيب شكارنه 

عالء سالم بني شمسة، إياد نايف عودة، إضافة : ومن محافظة نابلس، ُاعتقل أربعة مواطنين، وهم
  .المواطنين محمد موسى سعيد، وهيثم أقرع حيث جرى اعتقالهما على حاجز زعترة جنوب نابلس إلى

، )عاماً  15(مجد سلطان جبارين : عتقل ثالثة مواطنين من محافظة الخليل، وهم كل منكذلك ا
  ).عاماً  18(، قصي أيمن الطيطي )عاماً  16(محمود شحادة المطور 

  .وذكر النادي أن مواطنًا آخر اعتقل من مخيم قلنديا وهو محمد الشوعاني
  

  قصىباألاإلبعاد يزيد تعلقه .. دالمرشد السياحي الجالّ 
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  المركز الفلسطيني لإلعالم 2016- 1-19القدس المحتلة 
؛ حيث إنه في قراره نفسه قرر العودة قصىلم يهتم كثيرا لقرارات االحتالل بإبعاده عن المسجد األ

  .رغم ضنك المحتل، وٕارهابه ضد المقدسيين قصىلأل
الثالثاء  أمس يومج عنه ألقصى، إيهاب الجالد، أفر المرشد السياحي والباحث المتخصص بالقدس وا

دوالر  500(شيكل  2000، واشترط االحتالل عليه اإلبعاد لمدة شهر ودفع كفالة بقيمة )1- 19(
  ).أمريكي

 –وكان الجالد قد اعتقل يوم األربعاء الماضي بينما كان في جولة سياحية بالقرب من باب السلسلة 
زعم تقديم خدمات لمنظمة محظورة، وفق ما في بلدة القدس القديمة، ب – قصىأحد أبواب المسجد األ

  ".مؤسسة قدسنا لحقوق اإلنسان"أفاد به المحامي رمزي كتيالت من 
  تلفيق تهم باطلة

حاولت قوات االحتالل تجريمي وتوجيه ": "كيوبرس"فور اإلفراج عنه لـ) عاماً  40(وقال إيهاب الجالد 
  ".قصىاألتهم باطلة ضدي، في محاولة إلبعادي عن القدس والمسجد 

وصل األمر بأجهزة المخابرات والوحدات الخاصة، أن تحقق معي حول قضايا المال والدخل : "وتابع
  ".الشخصي، بزعم أني تلقيت أمواال من جهات غير مشروعة

ساعات متواصلة،  10ساعة من بينها  20أنه تعرض للتحقيق خالل اعتقاله لمدة  إلىوأشار الجالد 
  ".ملف خاص"في محاولة لتلفيق تهم مختلفة وٕابقائه قيد االعتقال الختالق 

وعن أساليب التحقيق التي تعرض لها؛ قال الجالد إن المحققين حاولوا من خالل أسئلتهم المتكررة، 
يهامه أنه خرق القانون وأنه معاٍد للدولة وقوانينها، دون أن يكون خلق ملف وتهمة باطلة ضده، وإ 
  .هناك أدلة أو إثباتات الدعاءاتهم

وبّين الجالد أن أيام اعتقاله السبعة كانت صعبة؛ حيث أوصت المخابرات والشرطة بوضعه في 
وٕاقناعه زنازين خاصة، ومعاملته بصورة أسوأ من بقية األسرى، في محاولة للضغط النفسي عليه 

  .بالقضية الملفقة
  .أن هذه اإلجراءات تدل على تخبط سلطات االحتالل وٕافالسها إلىوأشار الباحث والمرشد السياحي 

  إبعاد دون إدانة
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، عّد الجالد هذا القرار، ظلًما بحد ذاته، ألنه لم يَدن بأي قصىوعن إبعاده شهرا كامال عن المسجد األ
  .جلب دليل ضده، والحصول على أي شيء يدينه في المحكمةتهمة، وٕانما كانت هناك محاوالت ل

ولم تكن هذه المرة األولى التي يتعرض فيها إيهاب الجالد لالعتقال واإلبعاد قسرا عن المسجد 
على وجه التحديد، في ظل  قصى، خالل عمله مرشدا سياحيا في مدينة القدس والمسجد األقصىاأل

  .استهداف سلطات االحتالل الوجود العربي واإلسالمي، وتصعيد إجراءاتها التهويدية فيهما
مرات عديدة، منها مرتين بقرار عسكري لمدة عام، في عامي  قصىوأوضح أنه ُأبعد عن المسجد األ

 20و 15المسجد لمدة ، كما اعتقل عدة مرات، ورافق ذلك أوامر إبعاد جائرة عن 2009و  2008
  .يوما في كل مرة

، وباحثا متخصصا في 2008منذ عام  قصىويعمل إيهاب الجالد مرشدا سياحيا في المسجد األ
  .المبارك قصىشؤون القدس والمسجد األ

  األم الذهبية
جدير بالذكر أن إيهاب الجالد ليس وحده في العائلة من يتعرض للمالحقة، جراء ارتباطه بالمسجد 

القائمة "، ضمن نساء قصىممنوعة من دخول المسجد األ) عاماً  61" (أم إيهاب"؛ فوالدته ىقصاأل
وتعرضت لالعتقال  - الممنوعات قسرا من دخوله والصالة فيه منذ أكثر من خمسة شهور  -" الذهبية

  .والحبس المنزلي في التاسع من شهر كانون أول الماضي، على نفس الخلفية
، قصىالدة أم إيهاب الجالد تحافظ على تواجدها اليومي عند أبواب المسجد األورغم ذلك، ما تزال الو 

أن يستطعن الدخول والصالة فيه دون قيود من  إلىبرفقة عشرات النسوة الممنوعات قسرا من دخوله، 
  .سلطات االحتالل

  

  مع بداية العام قصىتزايد هجمة االحتالل على األ: بكيرات
  فيه" صلوات يهودية"إلقامة " هنغبي"حذر من خطورة دعوات 

  المركز الفلسطيني لإلعالم 2016- 1–19القدس المحتلة 
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حذر الشيخ ناجح بكيرات، مدير عام دائرة األمالك الوقفية في القدس المحتلة، من خطورة الدعوات 
هيونية ، مؤكًدا أن الهجمة الصقصىأطلقها مسؤولون صهاينة إلقامة الصلوات اليهودية في المسجد األ

  . 2016مع بداية العام الجديد  قصىارتفعت وزادت على األ
بعدما ": "المركز الفلسطيني لإلعالم"مع ) 1-19(الثالثاء  أمس يوموقال بكيرات، في مقابلة خاصة 

تطورت إلقامة صلوات في ساحاته  قصىكانت مطالب الجماعات اليهودية المتطرفة اقتحام األ
طرد الفلسطينيين من  إلىالتي تدعو " الهيكل إلىعائدون "منظمة  وبعضها من يطالب بهدمه مثل

  .القدس
وكان رئيس لجنة األمن والخارجية في الكنيست الصهيوني، عضو الليكود، تساحي هنغبي، تأييده 

  .خالل اقتحاماتهم اليومية له" قصىاأل"المطلق إلقامة المستوطنين صلوات يهودية في 
المصطلح (ى تحفظ حق شعبنا بأداء صلوات في جبل الهيكل أؤيد دون أدن: "وأضاف هنغبي

فرضه استئناف زيارات اليهود  إلى، الفتًا "خالل زيارتهم وجوالتهم فيه) قصىالصهيوني للمسجد األ
  .2003بالقوة خالل توليه وزارة األمن الداخلي عام  قصىللمسجد األ

  نوايا صهيونية للسيطرة
وتيرة الهجمات والخطاب الصهيوني، يدلل على النوايا الصهيونية وأكد الشيخ بكيرات أن ارتفاع 

  .الذي أصبح هدفا واضحا لمزاودات اليمين الصهيوني المتطرف قصىللسيطرة على المسجد األ
كلما أراد المتطرفون اليهود القيام بحملة انتخابية ليحصلوا على أصوات الناخبين، جعلوا : "وقال

سهاما أكثر،  قصىلأل) من المستوطنين(كل من يكيل "أن  إلىمشيرا  ،"قصىسهامهم على المسجد األ
  ".ومن يعتدي عليه أكثر؛ ينال من التطرف الصهيوني ومن الشارع اليميني المتطرف المكانة

ورأى المسؤول المقدسي، أن االحتالل يستغل الوضع اإلقليمي العربي المتدهور والصامت وكذلك 
السكوت على الكثير من المستوطنين الذين  إلىخطيرة جدا، الفتا  الوضع اإلسالمي، التخاذ مواقف

بحيث أصبحت شرطة االحتالل تسكت وتتغاضى عنهم مقابل التمادي في  قصىيقتحمون المسجد األ
  .مزيد من القمع والقتل ضد شعبنا

  إرهاب منظم
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أنه في  إلىالفتا ، "إرهاب منظم وعنصري"وأعرب الشيخ بكيرات عن اعتقاده بأن اإلرهاب الصهيوني 
، يجري طرد المرابطين والمرابطات من قصىالوقت الذي يجري فيه تكثيف االقتحام الصهيوني لأل

  .أهل المسجد
أن منظمات عالمية يهودية تستغل األوضاع وتغري المستوطنين المقتحمين بدفع حوافز  إلىوأشار 

  .وس التلمودية في المسجدمالية لمن يمارس االستفزاز للمسلمين باالقتحام وٕاقامة الطق
من هنا تأتي دعوات العنصري اليميني المتطرف هنغبي مالصقة ومالزمة للدعم الصهيوني؛ : "وقال

  ".على أنه ذو قداسة يهودية وليس إسالمية قصىلخلق واقع ومشهد جديد يظهر فيه األ
  
 

  


