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  م24/4/2016 األحد: التاريخ
  
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
    

  قصىاأل إلىاالحتالل يغلق باب القطانين ويمنع دخول المصلين. 

 قصىالحكومة تحذر من تداعيات اقتحام المستوطنين واالحتالل للمسجد األ. 

 وإحباط محاوالت إقامة طقوس تلمودية فيه قصىتوتر في األ. 

 قصىمقدسي محرر عن المسجد األ أسير إبعاد. 

 دهم منزل مقدسي واستدعاء صاحبه المسن ونجله للتحقيق. 

 القانون الفلسطيني في بلدات محيط  الحسيني يحذر من منع االحتالل لتطبيق
 .القدس

 االحتالل يداهم عدة منازل ويلصق أمر هدم لبناية في سلوان. 

 طواقم مشتركة من بلدية وقوات االحتالل تُنّكل بتجار البسطات في القدس. 

  قصىاب األأبو  العبري أمام" قرابين الفصح"فشل محاوالت ذبح. 

 وأوامر هدم في القدس األسبوع الماضي مساكن 7مواطنا وهدم  70إصابة : تقرير. 

  15لـ قصىهم عن األإبعاداإلفراج عن مواطنين اعتقلهم االحتالل فجرا بشرط 
 .يوما

  عريقات يطالب بوفوكا بتوضيح تصريحاتها حول قرار اعتماد تسمية المسجد
  .قصىاأل
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  قصىاأل إلىاالحتالل يغلق باب القطانين ويمنع دخول المصلين 

ي، قبل ظهر اليوم األحد، باب سرائيلأغلقت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 4- 24القدس 
والصالة  قصىاأل إلىالمبارك، ومنعت المصلين من الدخول  قصىاب المسجد األأبو  القطانين، أحد

  .في رحابه
للتدقيق ببطاقات  قصىوكانت قوات االحتالل وضعت متاريس حديدية قرب بوابات المسجد األ

لتسهيل  قصىالمسجد األ إلىن، في حين تمارس تضييقها على تجار سوق القطانين الُمفضية المواطني
  .فعاليات عصابات المستوطنين خالل احتفاالتهم بعيد الفصح العبري

  
  قصىالحكومة تحذر من تداعيات اقتحام المستوطنين واالحتالل للمسجد األ

ت الخطيرة إزاء ما يشهده المسجد حذرت الحكومة من التداعيا -وفا 2016- 4-24رام اهللا 
ي منذ صباح اليوم سرائيلالمبارك إثر اقتحام مجموعات المستوطنين وقوات االحتالل اإل قصىاأل

  .ومنع المصلين المسلمين والمواطنين من الوصول إليه إبعاداألحد، واستمرار 
تتابع بقلق "ومة إن الحك :وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان صحفي

بالغ المشهد الماساوي الذي تصنعه قوات االحتالل في مدينة القدس المحتلة بشكل عام، وفي 
فرض سيطرتها الكاملة على  إلىذ تسعى سلطات االحتالل إعلى وجه الخصوص،  قصىالمسجد األ
المبارك وفرض واقع مختلق يخالف الواقع الطبيعي يتمثل بتثبيت التواجد االحتاللي  قصىالمسجد األ

 قصىومنع أهل المسجد األ إبعادزمانيا ومكانيا داخل الحرم الشريف في الوقت الذي يتم فيه 
  ".الشرعيين من المصلين المسلمين والمواطنين الفلسطينين الوصول إليه

هو استمرار لالنتهاك اليومي الذي "منذ صباح اليوم  قصىسجد األأن ما يشهده الم :المحمود أضافو 
وسائر  قصىإن الحكومة تعتبر اي مساس بالمسجد األ :، وقال"دأبت على اقترافه سلطات االحتالل

ية، سالممتين العربية واإلانا على الشعب الفلسطيني وعلى األعدو "ية والمسيحية سالمالمقدسات اإل
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للقوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر على سلطات االحتالل العبث بالواقع  وانتهاكا صارخا وتحديا
  ".و المساس به وتغيرهأ

ية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون سالمأن الحكومة طالبت اليوم الدول العربية واإل إلىوأشار 
  .والقدس الشريف ىقصإنقاذ المسجد األ أجللدى المجتمع الدولي من  أجلي بالتحرك العسالماإل
  

  وإحباط محاوالت إقامة طقوس تلمودية فيه قصىتوتر في األ
المبارك  قصىاقتحم عشرات المستوطنين، اليوم األحد، المسجد األ -وفا 2016- 4-24القدس 

العبري، بحماية شرطة االحتالل " عيد الفصح"من باب المغاربة، في أول أيام فترة ما يسمى 
الوقت الذي فرضت فيه إجراءات مشددة على دخول المواطنين للصالة فيه، ي الخاصة، في سرائيلاإل

 .واحتجزت بطاقاتهم خالل الدخول من بواباته الرئيسية

في هذه األثناء، أجواء شديدة التوتر، ومشادات كالمية حاّدة واشتباكات  قصىوتسود المسجد األ
ين وقوات االحتالل المرافقة لهم باأليدي بين حراس وسدنة المسجد من جهة، وعصابات المستوطن

  .من جهة ثانية، بالقرب من باب حطة
وأوضح مراسلنا، أن الحراس تمكنوا رغم االعتداء عليهم من االحتالل من طرد خمسة مستوطنين 

  .خارج المسجد، بعد محاولتهم أداء طقوس تلمودية فيه
ن، ومنعوه من إقامة طقوس والمصلون أحبطوا محاولة أخرى ألحد المستوطني قصىوكان حراس األ

الواقعة بين باب " الُحرش"وصلوات تلمودية قرب باب الرحمة المغلق، والمنطقة المعروفة باسم 
  .األسباط والمصلى المرواني، وطردته من المسجد

ية، نظم المستوطنون رقصات عنصرية أمام باب السلسلة، عقب خروجها أضافوفي حركات استفزازية 
  .، بحماية قوات االحتالل المرافقةالمبارك قصىمن األ

أوسع مشاركة في اقتحامات  إلىدعت أنصارها " الهيكل المزعوم"أن منظمات  إلىتجدر اإلشارة 
تفاهمات جرت بينها وبين شرطة االحتالل  إلى، الفتة "الفصح العبري"خالل فترة عيد  قصىاأل

لتسهيل هذه االقتحامات والفعاليات، في الوقت الذي استبقت فيه قوات االحتالل بحمالت اعتقال 
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، قصىعن األ بعادواسعة ومتتالية لشبان من القدس المحتلة، أطلقت سراح معظمهم، بشرط اإل
  .والقدس القديمة، لفترات ما بعد األعياد اليهودية

  
  قصىمقدسي محرر عن المسجد األ أسير إبعاد

 سيراأل إبعادي، اليوم األحد، سرائيلقررت سلطات االحتالل اإل -وفا 2016- 4- 24القدس 
 .عن البلدة القديمة في القدس المحتلة لمدة ثالثة أشهر) عاماً  19(المقدسي المحرر روحي كلغاصي 

ت سلطات االحتالل خالل الساعات الماضية ساعة، فقد أبعد 24ويعد القرار الثاني خالل أقل من 
اعتقل عدة مرات مع أنه المقدسي المحرر أحمد شاويش عن القدس لمدة ثالثة أشهر، علما  سيراأل

المبارك وفرض عليه الحبس المنزلي لفترات  قصىشقيقيه محمد ومحمود وأبعد عن المسجد األ
  .متفاوتة

  .وحبس منزلي مع حلول األعياد اليهودية دإبعاوتتزامن إجراءات االحتالل من اعتقاالت و 
  

  دهم منزل مقدسي واستدعاء صاحبه المسن ونجله للتحقيق
ي وطواقم من بلدية االحتالل، اليوم سرائيلداهمت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 4-24القدس 

 قصىاألحد، منزل الُمسن المقدسي حسين الزير بحي العباسية في بلدة سلوان جنوب المسجد األ
 .المبارك

  .وسلمت قوات االحتالل المسن المقدسي الزير ونجله خالد أوامر استدعاء للتحقيق
يذكر أن عائلة الزير تتعرض لمالحقات متتالية من بلدية االحتالل في القدس ودوائر تابعة لسلطة اآلثار 

دية االحتالل كانت ، علما أن بل"أثرية"والشرطة وغيرها، لدفع العائلة على ترك أرضها بحجة أنها 
هدمت منزل العائلة المقدسية بحجة عدم الترخيص، وما زالت تمارس ضغوطا إلجبار العائلة على ترك 

  .أرضها
  

  الحسيني يحذر من منع االحتالل لتطبيق القانون الفلسطيني في بلدات محيط القدس
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عي سلطات حذر محافظ القدس ووزيرها عدنان الحسيني، من س -وفا 2016- 4-23رام اهللا 
يطة بالقدس، بهدف ي لمنع تطبيق القانون الفلسطيني في البلدات الفلسطينية المحسرائيلاالحتالل اإل

  .حالل المستوطنينإتهجير سكانها و 
السبت، على وجوب تثبيت الوجود الفلسطيني  أمس يوم، "موطني"حسيني في حديث إلذاعة وشدد ال

وجوب إعطاء األهمية الالزمة والواضحة والمعلنة للبلدات في المناطق والبلدات المحيطة بالمدينة، و 
ثبات الحضور الفلسطيني، وتعزيز قدرة البقاء إالقدس المحتلة لتثبيت و الفلسطينية المحيطة بمدينة 

  .ومواجهة االحتالل
في البلدات ي لنشر الفوضى ومنع تطبيق القانون الفلسطيني سرائيلوحذر من مساعي االحتالل اإل

  .حالل مستوطنين يهود مكانهمإاغها من الفلسطينيين وتهجيرهم، و فر إلتماس، بقصد ومناطق ا
  

  االحتالل يداهم عدة منازل ويلصق أمر هدم لبناية في سلوان
ا قوة من جنود شنت طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس تحرسه -وفا 2016- 4-22القدس 

المبارك داهمت خاللها  قصىسلوان جنوب المسجد األيوم الجمعة، حملة في بلدة وشرطة االحتالل، 
 .عددا من منازل المواطنين

بالهدم بالكامل لصالح مشاريع " الُمستهدف"وشملت حمالت الدهم منازل مواطنين بحي البستان 
  .تخدم أسطورة الهيكل المزعوم

ة تعود للمواطن وفي الوقت نفسه، ألصق مستخدمو بلدية االحتالل إخطارا إداريا بهدم بناية سكني
حسين الزير بحي العباسية في سلوان بذريعة البناء دون ترخيص، وهي مكّونة من أربعة طوابق، اثنان 

  .بُنيا ما قبل احتالل القدس، واآلخران بُنيا حديثاً 
وكانت مخابرات االحتالل والقوات الخاصة اقتحمت أمس منزل عائلة الزير، وفتشته وكسرت 

  .د أبناء العائلة العتراضه على التفتيشمحتوياته، واعتقلت أح
  

  طواقم مشتركة من بلدية وقوات االحتالل تُنّكل بتجار البسطات في القدس
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هاجمت طواقم مشتركة من بلدية االحتالل في القدس وقوات  -وفا 2016- 4-22القدس 
المحتلة،  يوم الجمعة، تجار البسطات في محيط البلدة القديمة من القدسي، سرائيلاالحتالل اإل

 .وتحديدا في المنطقة الممتدة من باب العامود وشارع السلطان سليمان وباب الساهرة

ن قوات االحتالل اعتدت على البائعين، وأتلفت بضائعهم، وصادرت قسمًا كبيراً أ :"وفا"وقال مراسل 
  .منها، وكل ذلك قبل أن ُتحّرر مخالفات مالية عالية بحقهم

  
  قصىاب األأبو  العبري أمام" قرابين الفصح"فشل محاوالت ذبح 

يوم ولت تنفيذها عصابات المستوطنين فشلت كل المحاوالت التي حا -وفا 2016- 4-22القدس 
العبري، والذي يستمر " البيسح"في أول أيام عيد الفصح " قرابين الفصح"الجمعة، لذبح ما يسمى 

  .عدة أيام
سيتم اليوم تقديم قربان الفصح أنه  -في بيانات مكثفة لها-تأكدوكانت منظمات الهيكل المزعوم 

  .قصىاب األأبو  العبري أمام أحد
أطراف سوق القطانين في القدس القديمة  إلىفراد عصابات المستوطنين وصال أوكان اثنان من 

ت ، لكن قواقصى، وقد حمل أحدهما جدياً، معلنًا نيته ذبحه داخل األقصىالمسجد األ إلىوالُمفضي 
  .تم احتجاز المستوطنْين للتحقيقأنه االحتالل اعترضتهما، وزعم بيان لشرطة االحتالل 

ت شرطة االحتالل، في بيان لها باسم ناطقة باسمها، أن ثالثة مستوطنين حاولوا ذبح رؤوس أضافو 
 لىإ، الفتًة )قصىاب المسجد األأبو  أحد(، قرب باب القطانين "عيد الفصح"ماشية كقرابين بمناسبة 

  .، كما قالت"حفاظاً على األمن العام"أنها أوقفتهم،  وصادرت المواشي، 
المزعوم قد طالب رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، بتوفير " الهيكل"وكان اتحاد منظمات 

  .قصىفي المسجد األ" الفصح"األجواء والترتيبات لتنظيم احتفالية تقديم قرابين 
المزعوم نفذت األسبوع الماضي تدريبات افتراضية على ذبح قرابين  أن عصابات الهيكل إلىيشار 

، بمشاركة  قصىفي سفح حي جبل الزيتون الُمطل على القدس القديمة والمسجد األ" الفصح العبري"
أمر حقيقي على أنقاض  إلىكبار حاخامات اليهود، وأعلنوا خالل احتفاالتهم نيتهم عن تحويلها 
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مكان قبة الصخرة، كما ناقشوا أهمية العمل على التسريع في تقديم  ، وعلى وجه الخصوصقصىاأل
  .قصىقرابين الفصح على أنقاض المسجد األ

  
  مساكن وأوامر هدم في القدس األسبوع الماضي 7مواطنا وهدم  70إصابة : تقرير

 إن" أوتشا"قال مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة  -وفا 2016- 4- 22القدس 
 .آخرين، خالل األسبوع الماضي 70ي قتلت مواطنا فلسطينيا، وأصابت سرائيلقوات االحتالل اإل

أبريل الجاري أن /من شهر نيسان 18 – 12للفترة من " حماية المدنيين"في تقريره " اوتشا"وأوضح 
وب عند مدخل مخيم العر ) عاماً  54(قوات االحتالل أطلقت النار وقتلت مواطنا يبلغ من العمر 

طفال، خالل  24مواطنا، بينهم  70كما أصيب . لالجئين شمال الخليل، بدعوى مهاجمته جنودا
مواجهات مع قوات االحتالل في أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة، معظمها خالل مظاهرات احتجاج 
على تسييج طريق يخدم مستوطنات مقامة على أراض في محافظة سلفيت، يفصل مزارعين من قرية 

  .ر استيا عن أراضيهمدي
وتضمنت . يةإسرائيلكما هدمت سلطات االحتالل سبعة مبان بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء 

المباني ثالثة منازل قيد اإلنشاء في قرية الولجة في محافظة بيت لحم، ومبنيين لكسب العيش في 
ي قرية زعترة في محافظة برطعة الشرقية في محافظة جنين؛ ومتنزها تبرعت بإقامته جهات مانحة ف
  .نابلس؛ وحاجزا استناديا قرب مخيم العروب لالجئين في محافظة الخليل

أمر هدم  30وفي حي سلوان في القدس الشرقية المحتلة، سلمت سلطات االحتالل ما ال يقل عن 
ما . ووقف بناء، معظمها في منطقة تقع ضمن مخططات بلدية االحتالل إلقامة مجّمع سياحي فيها

منزال في المنطقة منازلهم، في ظل معاناة قائمة  90يعني فقدان ما يزيد عن ألف مواطن يسكنون 
  .أساسا من الكثافة السكانية

مرات على األقل، وتجريفها أراض  6وميز هذا األسبوع توغل قوات االحتالل داخل قطاع غزة 
لمقيد الوصول إليها في البر كما أطلقت تلك القوات النار في المناطق ا. وتنفيذها عمليات حفر
  .والبحر في قطاع غزة
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مواطنا في  140عمليات تفتيش واعتقال، واعتقلت  104وخالل فترة التقرير، نفذت قوات االحتالل 
عملية  23وسجلت أعلى نسبة من العمليات واالعتقاالت في محافظة القدس ب. الضفة الغربية

  .كبار السن  من 16مواطنا، بينهم  44اقتحام، اعتقل فيها 
غزة  إلىكما مددت سلطات االحتالل، خالل فترة التقرير، الحظر المفروض على دخول اإلسمنت 

ومن المتوقع أن يؤدي هذا . أبريل الجاري/من نيسان 3وهو الحظر الذي فرض منذ . للقطاع الخاص
لعدوان على تأخير إعادة بناء وإصالح المنازل التي ُدمرت أو تعرضت ألضرار جسيمة خالل ا إلى

  .مواطن ما زالوا مهجرين 75,000، ما سيطيل أمد معاناة 2014القطاع عام 
 إلىخمس اعتداءات نفذها مستوطنون تضمنت منع فلسطينيين من الوصول  إلىوأشار التقرير 

أراضيهم ومحاولة سرقة ورشق حجارة واالعتداء على أراض فلسطينية في محافظات رام اهللا والبيرة 
  .ونابلس وقلقيلية والخليل

مارس الماضي /من شهر آذار 22رفع سلطات االحتالل الحظر الذي كان مفروضا منذ  إلىكما تطرق 
 إلىحاجزين يتحكمان بالوصول من ) عاماً  25و 15(على دخول الشبان البالغة أعمارهم ما بين 

منطقتي شارع  إلىبينما ما زال دخول المواطنين . في مدينة الخليل إسرائيلالمنطقة التي تسيطر عليها 
أكتوبر الماضي على مواطني المنطقة المسجلين /الشهداء وتل ارميدة يقتصر منذ شهر تشرين األول

  .لدى سلطات االحتالل
  

  يوماً  15لـ قصىهم عن األإبعادبشرط  االحتالل فجراً اإلفراج عن مواطنين اعتقلهم 
سيين الذين تم ، إخالء سبيل المقديوم الجمعة قررت محكمة االحتالل -اوف 2016- 4- 22القدس 

عن المسجد  بعادمواطنا بشرط اإل 20والليلة الماضية ويزيد عددهم عن الـ  جمعةاعتقالهم فجر ال
 .يوما 15المبارك لمدة  قصىاأل

عن القدس  قصىالشبان ورواد المسجد األ إبعادإن االحتالل ضاعف من قرارات  :مراسلناوقال 
المبارك في األيام األخيرة تزامنا مع عيد الفصح التلمودي الذي يبدأ اليوم وما سبقه  قصىالقديمة واأل

بري، بالعيد الع قصىمن اعالنات مكثفة لمنظمات الهيكل المزعوم ودعواتها القتحامات واسعة لأل
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ابه وكل ذلك بتنسيق كامل مع شرطة االحتالل أبو  أو على أمام أحد قصىوتقديم قرابين الفصح في األ
  .التي تتحكم بمقدرات المسجد المبارك

عرف من المواطنين الذين اعتقلهم االحتالل فجرا والليلة الماضية وتم اإلفراج عنهم أنه وأوضح 
محمد نجيب، وأحمد الرجبي، ومحمود : يوما، كل من 15لمدة  قصىعن المسجد األ بعادشريطة اإل
وعمر الزعانين، وأحمد البيومي، ومحمد الشلبي، وأحمد بدرية، ومؤمن الحشيم، وأحمد  ،الدويك

الهشلمون، ومأمون غيث، ومحمد زياد، وثائر الزغير، وأحمد الشاويش، ومحمود الشاويش، وإبراهيم 
  .اسنينة، ومحمد البيومي أبو غزالة، وأمجد أبو أحمدالنتشة، ومنير العجلوني، ومحمد جابر، و 

  
  قصىعريقات يطالب بوفوكا بتوضيح تصريحاتها حول قرار اعتماد تسمية المسجد األ

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب  -وفا 2016- 4-21رام اهللا 
إيرينا بوفوكا، بتوضيح تصريحاتها حول اعتبار عريقات اليوم الخميس، مدير عام منظمة اليونسكو، 

 .قراراً سياسياً للدول األعضاء قصىقرار اعتماد تسمية المسجد األ

التقيد وااللتزام بقواعد القانون الدولي وبقرارات منظمة اليونسكو، وتنفيذ القرار  إلىودعا، بوفوكا 
  .الصادر حسب األصول من قبل المنظمة

تلقينا ببالغ : "بوفوكا، وجاء فيها إلىية وجهها أمين سر اللجنة التنفيذية جاء ذلك خالل رسالة رسم
ي بشأن قرار تم إسرائيل" كنيست"القلق خبرًا على المواقع االلكترونية يفيد بتوجيهكم رسالة لعضو 
وقد تم نشر ". فلسطين المحتلة"الموافقة عليه مؤخرًا من قبل المجلس التنفيذي لليونسكو بعنوان 

  ."يةسرائيلهذه الرسالة علناً في وسائل االعالم اإل مضمون
إن منظمة اليونسكو تخضع لدستورها الذي ينص على وظائف وقواعد وإجراءات المنظمة : وقال

وهيئاتها التشريعية، ونحن نؤمن أن دوركم كمدير عام للمنظمة هو احترام ومتابعة وتنفيذ القرار حسب 
  .المؤتمر العام لليونسكو بدًال من التحفظ عليه األصول من قبل المجلس التنفيذي أو

بموجب القانون الدولي، فإن دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية تخضع أنه : وتابع عريقات
في العديد من قرارات المنظمات الدولية،    ي العسكري، وقد تم التأكيد على ذلكسرائيللالحتالل اإل
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من الضرورة إيالء األهمية الكاملة لمزايا هذه أنه وبناء عليه فبما فيها األمم المتحدة واليونسكو، 
القرارات الدولية في بياناتكم، والوضع القانوني لفلسطين، وخاصة القدس ومواقعها الدينية والوضع 

  .القائم فيها، بدًال من تجاهلها
أحد األشكال خالفًا لمزاعمك المناهضة لتسييس اليونسكو، فإن إصدارك هذا البيان هو :" أضافو 

التي تساهم في تسييس المنظمة عندما يتم تجاهل القانون واألعراف الدولية والسعي السترضاء دولة 
، التي تنتهك القانون الدولي بشكل ممنهج وتعرقل عمل )، السلطة القائمة باالحتاللإسرائيل( بعينها

لة، بما في ذلك في القدس اليونسكو ومنظمات األمم المتحدة األخرى في أرض دولة فلسطين المحت
  ."الشرقية المحتلة ومحيطها

ليس هناك خالف على أن مدينة القدس مقدسة آلالف الماليين من أنه عريقات في رسالته  أكدو 
الناس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المسيحيين والمسلمين واليهود، موضحا أن دولة فلسطين 

العبادة وبأية مبادرات من شأنها أن تدعم حفظ وتعزيز المواقع التراثية  ملتزمة التزاما كامًال باحترام حرية
  .والدينية التي تعتبر مكوناً أساسياً دولتنا، بما في ذلك داخل وحول القدس الشرقية المحتلة

تغيير الوضع القائم لمقدساتنا، وخاصة في  إلىتسعى  إسرائيلعلى الرغم من ذلك، فإن : "وتابع
والقدس بما في ذلك عمليات الضم والتهويد، والتوسع االستيطاني والتهجير ، قصىالمسجد األ

ستقرار حركة وحرية العبادة التي تقوض اإلالقسري، وتنفيذ الحفريات ذات الدوافع السياسية، ومنع ال
  ".وفرص السالم

بهذا الواقع  االعتراف إلىلليونسكو،  عاماً وختم عريقات رسالته بدعوة بوفوكا مجددًا، بصفتها مديرًا 
  .ونتائجه المدمرة وأن تقوم بفضحه، وأن ال تكون شريكة بمكافأة االحتالل على انتهاكاته


