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 دســـــــــــــــــــالة القـــــــــــــــــــــــرس
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 

 "بتسيلم" يكشف عن كربى عمليات الرتحيل يف حّي بطن اهلوى يف القدس . 

 االحتالل يعتقل مواطنا وثالثة أطفال من القدس . 

 مقدسيني بينهم سيدة ويستدعي آخرين 3الحتالل يعتقل ا . 

 االحتالل يهدم جدران منزل الشهيد أبو صبيح يف القدس . 

 خمابرات االحتالل جتدد "حظر السفر" حبق املقدسية خويص . 

 االحتالل يقرر إبعاد سيدة مقدسية عن األقصى . 

 حمؤسسة القدس الدولية تصدر الرواية األدبية "حبتان من القم" . 

 18 جمندا يقتحمون األقصى 20مستوطنا و . 
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يكشف عن كربى عمليات الرتحيل يف حّي بطن اهلوى يف القدس بتسيلم * 

 

مركز املعلومات اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة، "بتسيلم"،  كشف  -وفا 2016-12-19القدس 
القدس الشرقية يف هذه الفرتة، وذلك، يف حّي بطن اهلوى، كربى عمليات الرتحيل اليت تشهدها  اليوم االثنني، عن 

 الواقع يف قلب سلوان.

وجاء يف تقرير للمركز احلقوقي اإلسرائيلي، أنه يف حّي بطن اهلوى، الواقع يف قلب سلوان، حتدث كربى عمليات 
أسرة فلسطينية تعيش  81ّد الرتحيل اليت تشهدها القدس الشرقية يف هذه الفرتة. وحىت اآلن مت تقدمي دعاوى إخالء ض

 يف احلّي منذ عشرات السنني.

% من جمموع األسر اليت يتهّددها 45ووفًقا ملسح أجراه مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، ذلك يعين 
 خطر سلب بيوهتا على أساس عرقّي يف املدينة.

القدس الشرقية، تتبع السلطات اإلسرائيلية سياسة متيز وأورد التقرير احلقوقي اإلسرائيلي، أنه منذ أن ضّمت إسرائيل 
ضّد السكان الفلسطينيني، وتعمل بشىّت الطرق على زايدة عدد اليهود الذين يعيشون يف املدينة وخفض عدد السكان 
الفلسطينيني. هذا، من أجل خلق واقع دميغرايف وجغرايف من شأنه استباق أيّة حماولة مستقبلية لتحّدي السيادة 

 اإلسرائيلية على القدس الشرقية.

حّيا  12وجاء يف التقرير أنه ضمن ذلك، صادرت السلطات آالف الدومنات من السكان الفلسطينيني، وبنت 
خّصصتها للسكان اليهود فقط، وذلك يف األراضي احملتلة اليت ضّمتها إسرائيل. مكانة هذه األحياء، من وجهة نظر 

 كانة املستوطنات يف بقّية أراضي الضفة الغربية.القانون الدويل، ال ختتلف عن م

وقال: إضافة إىل ما يعانيه مجيع سكان القدس الشرقية من نقص يف املساكن وامليزانيات والبىن التحتية واخلدمات، 
 جتّندت يف السنوات األخرية الوزارات املختلفة وبلدية القدس ملساعدة اجلمعية االستيطانية "عطريت كوهانيم" لطرد
أسر فلسطينية تقيم يف حي بطن اهلوى، ولتوطني املستوطنني اليهود مكاهنم. شرعنت احملاكم هذا الواقع جبميع جوانبه، 
علًما أهّنا توّفر بذلك غطاًء قانونيًّا لعنف الدولة املنّظم واهلادف لتحقيق غاية خمالفة للقانون: اإلزاحة القسريّة لسكان 

 لة.حممّيني من منازهلم يف أرض حمت

mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
http://www.pncecs.plo.ps/
http://www.pncecs.plo.ps/


 

 دولــــة فلسطني
 ـة التحريـر الفلسطينيــةمنظم

 اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة
       للتــربيـة والثقافـة  والعـلوم  

 

 

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission  

For  
Education, Culture & Science 

 2016/ 12 /20ليوم الثالاثء  الة القدسرس

 
 

 - 174 ، :2421080 ،2420901 00972رام هللا  -فلسطني 
   PNCECS@Palnet.com، الربيد اإللكرتوين : 00972- 2420902فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

Palestine - Ramallah  174,  00972-2421080,2420901 
Fax:.: 00972- 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com 
                                        PNCECS2011@gmail.com 

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

 وأجرى مركز "بتسيلم" دراسة للحّي وعنّي العمليات اليت جتري يف حّي بطن اهلوى.

قسيمة، تسعة منها نُقلت إىل "عطريت كوهانيم" ومخسة  50وتفيد نتائج الدراسة، أنّه قد جرى تقسيم احلي إىل حنو 
دعاوى إخالء )معظمها يف عام أخرى يسكنها املستوطنون بشكل فعلّي. حىت اآلن، قّدمت مجعية "عطريت كوهانيم" 

دومنا، يف وسط احلي. إضافة إىل  2.6املمتّدة على مساحة  96أسرة، تعيش مجيعها يف قسيمة رقم  81( ضّد 2015
، فرضت عليهما البلدية غرامات مالية وأصدرت أوامر هدم لقسم من 84عائلتني فلسطينيّتني تقيمان يف قسيمة رقم 

 متلكها اجلمعية االستيطانية.مساكنهما، حبّجة دخول أراٍض 

وحدة سكنية، أقامت  27وبينت أن أعضاء مجعية "عطريت كوهانيم" ميلكون بشكل فعلّي سّتة من مباين احلّي تشمل 
يف معظمها سابًقا أسر فلسطينية. وطرد الفلسطينيني من املنازل اليت أقاموا فيها منذ عشرات السنني، ابّدعاء أن ذلك 

، سيجرب بعض سكان احلي أن يعيشوا جمّدًدا جتربة 1948انت املنازل لليهود قبل حرب عام تطبيق للقانون إذ ك
 اللجوء، بعد أن طُردوا من منازهلم يف هذه احلرب.

 كيفّية عمل آلية السلب احلكومّية

مة مستوطنة بدأت مجعّية "عطريت كوهانيم" سعيها إىل االستيالء على األمالك وإقا 2011وجاء يف التقرير أنه يف عام 
يهودية يف حّي بطن اهلوى. وتعتمد هذه اجلمعية االستيطانية يف حتقيق ذلك مزجًيا من قوانني ثالثة، سّنتها إسرائيل منذ 

، وبقيت 1948، تسمح لليهود فقط مبطالبة الوصّي العام ابستعادة حّقهم على أمالك كانت يف حوزهتم قبل 1948
 األراضي اليت جرى ضّمها: أحياًًن حيصل املستوطنون على حقوق امللكية من خارج حدود الدولة بعد احلرب، وتقع يف

بسلطة إدارة األوقاف )مؤسسات موكلة متلك وتشغل  –مبساعدة سلطات الدولة  -الورثة اليهود، وأحياًن حيظون 
إىل الوصّي العام، . بعد ذلك يتوّجهون 1948أمالكا لصاحل منفعة أو لغرض آخر( اليت كانت لديها ممتلكات قبل عام 

 والذي يقوم بدوره بتسليمهم األمالك.

ويف مسار آخر، يعمل املستوطنون مباشرة مع الوصي العام لكي يبيع هلم أمالكهم اليت يف احلي، وهي عادة أمالك يقيم 
صحاب فيها الفلسطينيون، فيبدأ املستوطنون إبجراءات لطردهم من املنزل. ولكّن إسرائيل ال تسمح يف املقابل أل

وذلك يف تناقض صارخ مع اجلهود  –1948األمالك الفلسطينيني ابستعادة حّقهم على أمالك كانت يف حوزهتم قبل 
 اليت تبذهلا ألجل استعادة أمالك اليهود.
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، صادقت احملكمة املركزية يف القدس على قرار الوصّي العام نقل إدارة "وقف بنبنيشيت" جلمعية 2001ويف عام 
 يم"، وهو وقف يهودي عمل يف أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين."عطريت كوهان

، حيث تعيش اليوم األسر 96وقسيمة رقم  95، أطلق الوصّي العام ليد سلطة الوقف قسيمة رقم 2002ويف عام 
 املهّددة ابلطرد.

(، حيث 97و 84، 75، 73ئم ابع الوصّي العام للجمعية أرًضا أخرى مبساحة ثالثة دومنات )قسا 2005ويف عام 
 تعيش حنو عشر أسر فلسطينية أخرى.

وحسب التقرير، تعمل الضغوطات املماَرسة على األسر اليت تسكن يف ملك يّدعيه املستوطنون ألنفسهم كمكبس ثقيل 
ة، أو رفض املغادرة إّما املوفقة على اإلخالء مقابل مبالغ ماديّة كبري  –يضعها أحياًًن كثرية أمام خيارين يف منتهى القسوة 

واجملازفة بذلك بفقدان امللك )وهو احتمال فعلي، حيث طردت أسر أخرى يف احلّي(، وتراكم األعباء املالية والتعرض 
 للتنكيل.

 التوتر والعنف.. جمرى احلياة "الطبيعي"

 -يت جيلبها املستوطنون مبجيئهم وقال التقرير: دخول املستوطنني إىل احلّي أّدى إىل تغيريه: وكأمّنا ال تكفي املشّقات ال
الدعاوى القضائية، انتهاك اخلصوصية، الضغط االقتصادي، التحّرش اليومي ابلسكان، وابلتايل املواجهات اليت تقع بني 

إذ يرتافق جميئهم إىل احلّي بوجود قّوات الشرطة، قّوات حرس  –الشبان واملستوطنني، واليت تشمل رشق احلجارة 
من خصوصّيني تعّينهم وزارة اإلسكان. وأيًضا هؤالء، مجيعهم، يعاملون السكان الفلسطينيني بعنف، احلدود وحّراس أ

يهّددوهنم، يعتقلون القاصرين ويعرقلون جمرى احلياة يف احلّي. كّلما تعّمق وجود املستوطنني يف حّي بطن اهلوى، ازداد 
 ي يقيمه املستوطنون، وإن مل يُطّردوا من منازهلم.يوميًّا عدد الفلسطينيني املتضّررين من النظام األمين الذ

 اهلدف: هتويد القدس

وأضاف: املستوطنة اليت تقوم مجعّية "عطريت كوهانيم" على تطويرها يف حّي بطن اهلوى، تشّكل جزًءا ال يتجّزأ من 
 قلب البلدة القدمية يف احلّي اإلسالمي يف -مساعي السلطات واجلمعيات االستيطانّية لتهويد حوض البلدة القدمية 

مبىًن يف قلب األحياء الفلسطينية يف  140مستوطن يف حنو  2800واألحياء الفلسطينية احمليطة هبا. حاليًّا، يعيش حنو 
 وهي منطقة يعيش فيها حنو مائة ألف فلسطيين. –البلدة القدمية وحميطها 
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? يف عدد 70بنسبة  2016إىل  2009ووفًقا ملعطيات "شالوم عخشاف" و"عري َعميم"، حصلت قفزة من 
? يف 39املستوطنني الذين يعيشون يف األحياء الفلسطينية يف البلدة القدمية يف القدس. كذلك، حصلت زايدة بنسبة 

عدد من جمّمعات البناء اجلديدة لليهود يف األحياء الفلسطينية يف القدس الشرقية. وخالل هذه الفرتة، جرى إخالء 
أسرة أخليت يف العامني  55منازهلا يف حّي الشيخ جراح وسلوان واحلّي اإلسالمي، منها  أسرة فلسطينية من 68

 املاضيني.

أسرة فلسطينية يف مجيع أحناء  180ووفًقا ملعطيات األمم املتحدة، رفع املستوطنون دعاوى إخالء ضّد ما ال يقّل عن 
مللكية على املباين وفقدان املستأجرين الفلسطينيني القدس الشرقية، وغالًبا ما تستند هذه الدعاوى إىل اّدعاءات ا

طفاًل، إىل خطر الطرد من  372فلسطينًيا، بينهم  818مكانتهم كمستأجرين حمميني. جّراء هذه الدعاوى، يتعّرض 
 منازهلم يف أحناء مدينة القدس.

اتن"، يف بطن اهلوى، يسّدون ويف ذات السياق، قال تقرير آخر للمركز احلقوقي اإلسرائيلي أن مستوطين "بيت يوًن
 الشارع عّدة مّرات يف اليوم بدعٍم من الشرطة، ويعرقلون حياة السّكان الفلسطينيني.

يف القدس الشرقية معروف ببنائه املكتّظ، ومثل أحياء القدس الشرقية األخرى، أزقته ال يتجاوز  وحي بطن اهلوى
 م.3-2عرضها 

، يواجه سّكانه 2004عها "بتسيلم"، يتبني أنه منذ بدأ االستيطان يف احلي، يف وتبني من إفادات سّكان احلّي، اليت مج
األصلّيون صعوبة يف ممارسة حياة طبيعية. سلوك املستوطنني وحرّاسهم، برعاية قّوات األمن، يعيق وصول السكان يف 

 رية.الوقت املناسب إىل أماكن العمل واملدارس، ويعرقل إدخال البضائع إىل مصاحلهم التجا

من نقاط االحتكاك املركزية يف حّي بطن اهلوى، "بيت يوًناتن"، الواقع يف أطراف احلّي، وقد دخل إليه املستوطنون يف 
 .2004عام 

دقيقة يف كّل  60-15وبني أن السيارة املخّصصة لنقل املستوطنني واحلّراس تسّد الشارع عّدة مّرات يف اليوم، طيلة 
املستوطنة من أجل حتميل وإنزال الركاب. هذا رغم وجود موقف سّيارات قرب "بيت  مّرة تتوّقف فيها عند مدخل

يوًناتن"، كان قد استوىل عليه املستوطنون، حيث ميكن للسيارة الوقوف هناك دون تعطيل حركة املرور يف الشارع. 
هني مبسألة املّس حبق سكان الشرطة، اليت تستخدم "بيت يوًناتن" كمركز ألفرادها، تسمح بسّد الشارع يومًيا، وتست

 احلّي يف حرية احلركة.
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، 1991عاًما(، متزوج وأب لسّتة أطفال، يقيم يف حّي بطن اهلوى منذ عام  51وقال ماهر أمحد موسى عبد الواحد، )
، وصف  2016-12-4وهو صاحب متجر يف احلّي. يف إفادته اليت قّدمها حملقق "بتسيلم" امليداين حسام عابد يف 

قبل بضعة أشهر كّنا أًن وزوجيت يف طريقنا إىل حفل زفاف أحد  ن هلذا السلوك أن يعرقل احلياة يف احلّي:كيف ميك
، وعندما وصلنا إىل بيت يوًناتن، على بعد بضعة عشرات من 16:30األصدقاء. خرجنا يف السيارة يف حوايل الساعة 

الشارع. بداًل من الوقوف يف املكان املخّصص هلا  األمتار عن بييت، وقفت حافلة املستوطنني احملمية هناك وسّدت
 وإنزال املستوطنني واحلّراس هناك، وقفت احلافلة يف وسط الشارع وصعدوا ونزلوا ببطء شديد.

وأضاف: ميكن القول إهنم "أخذوا وقتهم". يف مثل هذه احلاالت، ليس لدينا، حنن سكان احلّي، أّي خيار سوى 
عل أّي شيء. كانت هناك سيارات أمامي وخلفي، وال يوجد يف الشارع سوى مسار واحد. االنتظار دون أن نقول أو نف

انتظرًن طيلة أكثر من ساعة، وبعد ذلك ًنديت عليهم وطلبت منهم إخالء الطريق، لكّنهم جتاهلوين. غضبُت جًدا. 
 خرجنا من السيارة، تركناها يف الشارع وعدًن إىل البيت.

اتصلوا يب من الشرطة وقالوا يل أنين أسّد الشارع، وأّن علّي القدوم إلخالء السيارة وإالّ  واتبع: عندما وصلنا البيت،
فسوف جيّروهنا. قلت هلم: "ملاذا ال تفعلون شيًئا للمستوطنني الذين يسّدون الشارع يومًيا، عن قصد وهبدف التحّرش 

وا مين عدم التسّبب مبشاكل تؤّدي إىل مواجهات يف ابلسكان؟"، لكنهم مل يولوا يل اهتماًما. حضر سكان احلي إيّل وطلب
 احلّي. أعطيتهم مفاتيح السيارة وقاموا هم بنقلها.

وقال: بسبب االختناقات املرورية والتهديدات وغريها من املشاكل يف احلّي، توّقف أقاربنا عن زايرتنا. حىت مزّود اخلبز 
ختناقات املرورية. وهو يضطّر حلمل اخلبز واملشي من أّول احلّي للمتجر ال يتسىّن له تزويدي ابخلبز صباًحا، بسبب اال

إىل آخره. عندما أييت األطفال يف الصباح الباكر لشراء اخلبز أقول هلم إنه ال يوجد، ألّن املزّود مل يتمّكن بعد من 
 الوصول.

، متزوج وأب ألربعة أطفال، عاًما(، من مواليد حّي بطن اهلوى 37بدوره، قال جاد هللا خضر عبد الفتاح الرجيب )
حملقق "بتسيلم" امليداين حسام عابد أتثري السّد املتكرر للشارع على احلياة يف  2016-10-29وصف يف اتريخ 

كّل يوم لدينا مشاكل، ألّن الطرق يف احلي ضيقة جًدا، وال يزيد عرضها عن اثنني أو ثالثة أمتار وال ميكن  احلّي:
حد. يتسبب املستوطنون يف اختناقات مرورية صعبة يف احلي، ويلحقون الضرر ليس فقط لسيارتني املرور يف وقت وا

 ابلبالغني وأصحاب السيارات، ولكن أيًضا ابلطالب الذاهبني اىل املدارس.
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وأضاف: يضطّر أطفالنا للخروج يف الصباح الباكر، واملشي تقريًبا كيلومرتين إىل مدارسهم يف الصيف والشتاء، ألّن هذه 
أسرع طريق للوصول. إذا أوصلناهم ابلسيارة سوف يستغرق األمر وقًتا طوياًل، وسيتأخرون. ابإلضافة إىل ذلك،  هي

 فإّن وجود املستوطنني ورجال األمن يثري خوفًا عند أوالد احلّي، وهم يف حالة خوف مستمّر.

صباًحا لشراء أغراض للمنزل. قبالة مدخل مستوطنة  8:00واتبع: قبل حوايل شهرين ونصف خرجت يف الساعة 
"بيت يوًناتن" كانت تقف احلافلة املدرّعة اليت تقّل املستوطنني ورجال األمن، وكان الركاب ينزلون ويصعدون. توّجهت 

احلافلة يف املوقف، ليكّف عن سّد الطريق. رفض وقال  إىل سائق احلافلة، وهو مستوطن مسّلح، وطلبت منه أن يوقف
يل إّن لديه تعليمات إبيقاف حافلته ابلضبط أمام ابب "بيت يوًناتن". كانت هناك سياراتن أمامي وسياراتن خلفي، وقد 

مام عرقل سفرًن طيلة ربع ساعة. قال السائق يل: "اذهب وحتّدث مع املسؤول، وسرتى أنين ملزم إبيقاف املركبة أ
املستوطنة". بسبب هذا السلوك تبقى الطريق مسدودة طيلة أكثر من ساعة أحياًًن، األمر الذي يؤّدي إىل احتكاكات 

 ومشاكل بيننا وبني املستوطنني. كل هذا رغم أهنم يستطيعون إيقاف احلافلة يف املوقف.

 *االحتالل يعتقل مواطنا وثالثة أطفال من القدس

 

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم الثالاثء، الطفلني املقدسيني خالد أبو  -وفا 2016-12-20القدس 
عاما(، بعد دهم منزليهما بقرية العيساوية وسط القدس احملتلة،  16عاما(، ومحد موسى مصطفى ) 17غوش )

 .واقتادهتما إىل أحد مراكز التوقيف والتحقيق يف املدينة املقدسة

اعتقلت مساء أمس االثنني، الشاب يزن الطحان، والطفل سفري الطحان من حي رأس العامود وكانت قوات االحتالل 
ببلدة سلوان جنوب املسجد األقصى، واقتادهتما إىل أحد مراكز التوقيف والتحقيق يف مدينة القدس، يف حني قررت 

 اعتقلها االحتالل يف وقت سابق يوما، واليت 15مساًء إبعاد السيدة املقدسية رائدة سعيد عن املسجد األقصى ملدة 
 .يوم أمس عند أحد أبواب األقصى املبارك

مقدسيني بينهم سيدة ويستدعي آخرين 3االحتالل يعتقل  * 
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اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي، مساء اليوم االثنني، الشاب يزن الطحان،  -وفا 2016-12-19القدس 
ة سلوان جنوب املسجد األقصى، واقتادهتما اىل أحد مراكز التوقيف والطفل سفري الطحان، من حي رأس العامود ببلد

 والتحقيق يف املدينة املقدسة.

السيدة املقدسية رائدة سعيد عند أحد ابواب املسجد األقصى، وحولتها للتحقيق  كما اعتقلت قوات االحتالل
 يوماً. 15وقررت ابعادها عن املسجد ملدة 

اليوم الشبان حممد جنيب األعور، وشادي حممد األعور من بلدة سلوان جنوب  اىل ذلك، استدعت سلطات االحتالل
 االقصى للتحقيق معهما.

 

 *  االحتالل يهدم جدران منزل الشهيد أبو صبيح يف القدس

 

مصباح أبو  ، مساء اليوم االثنني، جدران الشقة السكنية التابعة لعائلة الشهيد املقدسيسلطات االحتالل هدمت
 .احملتلة، كما أغلقت كافة أبواب ونوافذ الشقة القدس ، حبي كفر عقب مشالصبيح

 

ساعة؛ إلخالء  48عاًما(  39العليا يف القدس أمهلت، مساء اليوم، عائلة الشهيد أبو صبيح ) حمكمة االحتالل وكانت
 .منزهلا مشال املدينة احملتلة؛ متهيداً هلدمه

 

منزل  هدم ح، أن العائلة تقّدمت عرب حماميها ابستئناف حملكمة االحتالل على قراروأفاد شقيق الشهيد، جابر أبو صبي
 عائلة الشهيد يف حي "كفر عقب"، يف أعقاب عملية إطالق النار اليت نفذها شقيقه مصباح يف تشرين أول/أكتوبر

 .املاضي

 

وأضاف أن احملكمة رفضت االستئناف خالل اجللسة اليت انعقدت أمس، متذرّعة أبنه جيب استخدام سياسة عمليات 
 .اإلغالق واهلدم للردع
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 .وأشار إىل أن احملكمة أمهلت العائلة يومني إلخالء املنزل؛ متهيدًا هلدم جدرانه الداخلية وإغالقه

مشال القدس احملتلة، يف الفرتة الواقعة  "الرام" اًل جتارايًّ للشهيد أبو صبيح يف بلدةوسبق أن أغلقت قوات االحتالل حم
 .من شهر كانون أول/ ديسمرب اجلاري 11تشرين أول/ أكتوبر املاضي، وحىت  11ما بني 

ر أن الشهيد مصباح أبو صبيح، نّفذ عملييت إطالق ًنر من داخل مركبته اليت كان يستقلها قرب "القيادة الُقطرية" يذك
تشرين  09التابعة لالحتالل ونّفذ أخرى يف مكان قريب منها يف حي الشيخ جراح وسط القدس، يوم األحد املوافق 

 ."والقوات "اإلسرائيلية املستوطنني ، وشرع إبطالق الرصاص صوب2016أول/ أكتوبر 

وقُتل يف العملية شرطي من وحدة "اليسام" )شرطة مكافحة الشغب الصهيونية( ومستوطنة، كما أصيب ستة آخرون 
 .وتةجبراح متفا

 

جثماًًن لشهداء آخرين من القدس  19وما يزال جثمان الشهيد مصباح أبو صبيح حمتجزًا يف ثالجات االحتالل مع 
 .والضفة الغربية احملتلة، ويرفض االحتالل تسليمها عقااًب للعائالت

 *خمابرات االحتالل جتدد "حظر السفر" حبق املقدسية خويص

 
من السفر، وذلك إثر استدعائها ملقابلة املخابرات أمس  خدجية خويص أمر منع املقدسية سلطات االحتالل جددت
 .األحد

 

، ابلتوقيع على ورقٍة تضمنت أمر االبعاد، املسجد األقصى وألزمت خمابرات االحتالل السيدة خويص، وهي معلمة يف
يس بقراٍر من أوامر منعها من السفر تلقائيا، وهي أوامر صادرة عن جهاز املخابرات ول متديد إذ جيري منذ عام تقريبا

 .احملكمة

 

وتوزيع األموال يف هذا  املرابطات وبررت سلطات االحتالل أمر جتديد املنع ابلزعم أن خدجية "نشيطة يف تنظيم
  ."السياق
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تالل يقرر إبعاد سيدة مقدسية عن األقصىاالح * 

 
يوماً,  15ملدة  املسجد األقصى السيدة املقدسية رائدة سعيد عن إبعاد ، مساء اليوم االثنني،سلطات االحتالل قررت

 .املبارك األقصى حيث كان االحتالل اعتقل السيدة املقدسية اليوم من أحد أبواب

  

 *مؤسسة القدس الدولية تصدر الرواية األدبية حبتان من القمح

 
رواية أدبية مقدسية بعنوان: "حبَّتان من القمح"، لكاتبها "حممود عمر خييت"،  مؤسسة القدس الدولية أصدرت

وابالشرتاك مع الدار العربية للعلوم، هبدف نشر الثقافة املقدسية بقوالب خمتلفة توثق احلالة املقدسية وتعزز من حضورها 
 .على الساحة الفلسطينية والعربية واإلسالمية

 

يف مشاهد  (القدس) وتدور أحداث الرواية امللحمية التارخيية، بني األستانة وبريوت ودمشق، لتستقر يف مدينة األنبياء
إنسانية وبطولية راقية جتعل القارئ يستلهم التاريخ ويعيش أحداثه يف قلب القدس، ويف حاراهتا ومساجدها وكنائسها، 

 .لتاسع عشريف حقبة مهمة منسية من حياة األمة منتصف القرن ا

 

يسارع بطل الرواية الطبيب حسام خطواته من دمشق إىل القدس لكشف احلقيقة، فيواجه هناك عدوين، أحدمها 
داخلي حييق ابلقدس وأهلها، واآلخر خارجي يهدد أمن اإلمرباطورية العثمانية.. إنه الصراع والتضحية من أجل احلب 

 .واحلياة يف مدينة األنبياء

 

  

 جمندا يقتحمون األقصى 20مستوطنا و* 18
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املبارك من ابب املغاربة  املسجد األقصى جمنًدا بشرطة االحتالل، اليوم اإلثنني، 20ا يهوداًي، ومستوطنً  18اقتحم 
 .حبراسة مشددة من قوات االحتالل اخلاصة

 

  .االستفزازية واملشبوهة هبتافات التكبري االحتجاجية املستوطنني وتصدى مصلون هلذه االقتحامات وجلوالت

 
 املقدسية الشلودي تسلم نفسها لالحتالل لقضاء حمكوميتها *

 
ملسكوبية" غريب عاًما( نفسها إلدارة سجن "ا 37سلمت املقدسية شفاء فضل الشلودي ):  صفا –القدس احملتلة 

 القدس احملتلة، تنفيًذا لقرار احملكمة االحتاللية حببسها مدة سبعة أشهر.

من منزهلا الكائن يف حي البستان ببلدة سلوان، ووجهت هلا  21/10/2015وكانت الشلودي اعتقلت بتاريخ 
غري شرعية، كوهنا حتمل بطاقة سلطات االحتالل هتمة "إلقاء احلجارة وتعطيل عمل الشرطة، والتواجد يف القدس بصورة 

 هوية الضفة الغربية".

، وبعد 2015شهًرا ابحلبس املنزيل، حيث اعتقلت يف أكتوبر  11وقالت الشلودي إهنا سلمت نفسها للسجن، بعد 
 يوًما أفرج عنها بكفالة مالية وبشرط احلبس املنزيل حلني انتهاء االجراءات القانونية ضدها. 40

جلسات عقدت على مدار األشهر املاضية حكم عليها مطلع الشهر اجلاري ابلسجن الفعلي،  وأضافت أنه وبعد عدة
 اضافة اىل إبعادها عن مدينة القدس بعد الغاء معاملة "مل الشمل" بعد اعتقاهلا حبجة املنع األمين.

ي أبنائي األربعة واتبعت "من أصعب اللحظات اليت مرت علّي هي حلظة تسليم نفسي لقضاء فرتة السجن، اتركة خلف
أعوام( مجيعهم حباجة يل، وحباجة ملتابعة دائمة، حيث أن ثالثة منهم ابملدرسة،  9عاًما وأصغرهم طفلة  18)أكربهم 

 وقد تركت والديت منزهلا، وكذلك والدة زوجي لالعتناء أبوالدي وابملنزل".

إلفراج عنها، قائلة "مصريي جمهول، وأبنائي ال وأشارت إىل أهنا لن تتمكن من العودة إىل منزهلا ومدينة القدس عقب ا
أدري كيف سأتدبر أمورهم بعد االفراج عين وقرار إبعادي عن املدينة، حيث أنين لن أمتكن من العودة للمنزل، بعد 

 اعتقايل وإلغاء معاملة مل الشمل".
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أشهر من  7احلبس املنزيل، وبعد وكانت قوات الحتالل اعتقلت يف أكتوبر العام املاضي ابنها فادي وأفرج عنه بشرط 
يوم، وبعد ذلك اعتقل ابنها األكرب سامر وحكم ابحلبس املنزيل  100احلبس املنزيل حكم عليه ابلسجن الفعلي ملدة 

 أشهر، واهتما إبلقاء احلجارة ابجتاه قوات االحتالل. 7ملدة 

 

 

  هناية النشرة ************
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