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  م27/4/2016 األربعاء: التاريخ
  
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

  شمال القدسصابة شاب وفتاه برصاص االحتالل على حاجز قلنديا إ. 

  مواطنين من القدس والخليل 4االحتالل يعتقل. 

 قوات االحتالل تغلق شارع السلطان سليمان بالقدس. 

 بلباسهم التلمودي قصىعشرات المستوطنين يستبيحون األ. 

  ويفرج عن ثالث قصىثنين من موظفي المسجد األإاالحتالل يبعد. 

 االحتالل يعتقل شقيقين من العيسوية. 

 قصىاأل"ية على سرائيلالخبراء اآلثاريين تبحث االعتداءات اإل لجنة: عمان". 

 والقدس االحتالل يعتقل تسعة مواطنين من الضفة. 

 وسط اقتحامات متواصلة وأجواء متوترة قصىالُحّراس يطردون مستوطنين من األ. 

 قوات االحتالل تعتقل شابا في القدس. 

  على التوالي 17لليوم الـ االحتالل يواصل اعتقال الصحفية سماح دويك. 

  قصىاأل"على " منظمات الهيكل"منظمة حقوقية تحّذر من تصاعد هجمة". 
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  صابة شاب وفتاه برصاص االحتالل على حاجز قلنديا شمال القدسإ
أصيب شاب وفتاة، قبل ظهر اليوم األربعاء، برصاص قوات االحتالل  -وفا 2016- 4- 27القدس 

 .قلنديا شمال القدس المحتلةالمتمركزة على حاجز 

ي، فتحوا النار بشكل كثيف صوب سرائيلاإل" حرس الحدود"إن جنود من ما يسمى "وقالت مراسلتنا 
وانهما شوهدا مدرجين بدمهما على األرض، حيث منع جنود االحتالل " مجهوال الهوية"الفتاة والشاب 

  ."االتجاهين المواطنين من االقتراب منهما، وأغلقوا معبر قلنديا بكال
إن قوات االحتالل المتمركزة على الحاجز أطلقت أكثر من عشرين " "وفا"وأضاف أحد شهود العيان لـ

رصاصة على شابة وشاب من مسافة بعيدة وتركتهما ينزفان على االرض دون السماح بوصول سيارات 
  ."االسعاف إلنقاذهما

" حرس الحدود"ه أن أفراد ما يسمى وفي السياق ذاته، ادعت شرطة االحتالل في بيان أصدرت
ي أطلقوا النار على شابة فلسطينية كانت تتقدم نحو الحاجز مشهرة سكينا، اال أن شهود سرائيلاإل

  .العيان أكدوا ان اطالق النار كان من مسافة بعيدة
قنابل وقال شهود عيان ان الحاجز مغلق تماما حيث شرعت قوات االحتالل بتفريق المواطنين باطالق 

  .الصوت والغاز
  

  مواطنين من القدس والخليل 4االحتالل يعتقل 
مواطنين من  4ي اليوم األربعاء، سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 4-27رام اهللا 

  . محافظتي القدس والخليل، بينهم شاب من ذوي االحتياجات الخاصة

مراد دعنا وهو : تقلت مواطنين من القدس، هماوأفاد نادي األسير في بيان، بأن قوات االحتالل اع
  .من ذوي االحتياجات الخاصة، وباسم زغير

 48(سامي الحساسنة : ومن الخليل، اعتقلت تلك القوات مواطنين من بلدة الشيوخ شماال، هما
، وداهمت )عاماً  18( ، بعد تفتيش منزله، والطالب في الثانوية العامة محمد يوسف الوراسنة )عاماً 
  .ة منازل في البلدةعد
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  قوات االحتالل تغلق شارع السلطان سليمان بالقدس

أغلقت قوات االحتالل، قبل قليل، شارع السلطان سليمان، الواقع بين  -وفا 2016- 4-27القدس 
 .بصورة مفاجئة) من أبواب القدس القديمة(بابي العامود والساهرة 

حديدية أغلقت فيها الشارع الرئيس من كل وقال مراسلنا إن قوات االحتالل وضعت متاريس 
  .االتجاهات دون معرفة األسباب

يذكر أن هذه المنطقة تعتبر مسرحًا آلليات وجنود االحتالل الذين ينتشرون بكثافة فيها عبر دوريات 
راجلة ومحمولة وخيالة، وتوقف يوميًا عشرات الشبان واألشبال والفتيات ويتم تفتيشهم بشكل مذل 

  .ًال عن تركيب المزيد من كاميرات المراقبة في المنطقةومهين، فض
  

  بلباسهم التلمودي قصىعشرات المستوطنين يستبيحون األ
واصلت عصابات المستوطنين اليهود، اليوم األربعاء، استباحتها  -وفا 2016- 4-27القدس 

عززة ومشددة المبارك، واقتحامه بمجموعات متالحقة من باب المغاربة وحراسات م قصىللمسجد األ
من القوات الخاصة في شرطة االحتالل، ووسط أجواء شديدة التوتر، فيما تصدح حناجر المصلين 

 .قصىبهتافات التكبير االحتجاجية ضد اقتحامات المستوطنين وجوالتهم االستفزازية في األ

االستفزازية داخل المسجد وقال مراسلنا إن المستوطنين يرتدون زيًا تلموديًا خالل اقتحاماتها وجوالتها 
المبارك، في حين فرض حراس المسجد وسدنته رقابة شديدة على سلوك المستوطنين إلحباط أي 

  .قصىمحاولة إلقامة صلوات تلمودية في األ
  .قصىويتخلل االقتحامات تقديم شروحات للمستوطنين حول أسطورة الهيكل المزعوم مكان األ

من مصلين  قصىجراءاتها المشددة بحق رواد المسجد األمن جهتها، واصلت قوات االحتالل إ
  .وطلبة علم، واحتجزت بطاقات الشبان والنساء خالل دخولهم للمسجد
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  ويفرج عن ثالث قصىثنين من موظفي المسجد األإاالحتالل يبعد 
الثالثاء، موظفي  أمس يومي، مساء سرائيلطات االحتالل اإلأبعدت سل -وفا 2016- 4-26القدس 

أحمد بدر وباسم الزغير لمدة أسبوعين، وأخلت سبيل  قصىاألوقاف اإلسالمية في المسجد األ
  .الموظف الثالث مهند األنصاري دون شرط أو قيد

أحمد بدر ومهند  قصىوكانت قوات االحتالل اعتقلت في وقت سابق اليوم حارسي المسجد األ
، وأفرجت قصىالزغير، أثناء أدائهم عملهم داخل المسجد األ األنصاري، وموظف لجنة اإلعمار باسم

  .يوما 15لمدة  قصىالحقا عن الزغير بعد منعه من دخول المسجد األ
 قصىوكان عراكا باأليدي نشب بين قوات االحتالل والمستوطنين من جهة وحراس المسجد األ

  .اب السلسلةوالمصلين من جهة أخرى، عقب أداء مستوطنين طقوسا تلمودية أمام ب
موظف لجنة اإلعمار باسم الزغير  إلىونقل مراسلنا عن شهود عيان قولهم إن قوات االحتالل توجهت 

مركز شرطة االحتالل في باب السلسلة، ثم  إلىخالل عمله داخل مسجد قبة الصخرة، واقتادته 
  .حولته لمركز القشلة في باب الخليل بالقدس القديمة

أحمد بدر، أثناء تواجده  قصىات االحتالل اعتقلت حارس المسجد األوأضاف شهود العيان أن قو 
خلف مكتب األحوال الخاص بالحراس، فيما اعتقلت عصر اليوم الحارس مهند األنصاري بينما كان 

  .مركز شرطة باب السلسلة، وأخلي سبيله الحقا إلىمكتب األحوال، واقتادته  إلىفي طريقة 
الشيخ عمر الكسواني االعتداء الذي جرى اليوم على حراس  قصىبدوره، استنكر مدير المسجد األ

  .ية، وطالب بإخراجها من المسجدسرائيلمن قبل الوحدات الخاصة اإل قصىالمسجد األ
وأكد أنه طالب بذلك سابقا كون عناصر الوحدات الخاصة مدججين باألسلحة والعصي، وال يحترمون 

  .ودائما يقومون باستفزاز المصلين وحراس المسجد وخصوصيته للمسلمين، قصىمكانة المسجد األ
لذلك فإننا نطالب دوما بإخراجهم من ساحات المسجد، ألنه ال يجدر أن يكون فيه أية مظاهر : "وقال

اعتداءات عناصر الوحدات الخاصة المتكررة على المصلين والحراس وعدم  إلىمسلحة، باإلضافة 
  ".احترامهم لمكانة وقدسية المسجد
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الشيخ الكسواني ادعاءات االحتالل بأن حراس المسجد والمصلين هم الذين بدأوا االعتداء،  وفند
وموظف لجنة اإلعمار، بحجة االعتداء  قصىأن اعتقال حارسين من حراس المسجد األ إلىمشيرا 

  .على القوات الخاصة، جاء لتبرير االعتداء على الحراس والمصلين
اسنا وعمال اإلعمار والمصلين، واألجدر أن يُمنع المتطرفون نستنكر االجراءات ضد حر : "وأضاف

ويقومون بجوالت استفزازية ويؤدون طقوسا تلمودية، والدليل أن  قصىالذين يقتحمون المسجد األ
  ".مستوطنا خالل ثالثة أيام 27قوات االحتالل أخرجت أكثر من 

، يريدون أداء صلوات واإلساءة هذا دليل على أن المستوطنين ليسوا زوارا بل مقتحمين: "وتابع
  ".قصىللمسجد األ

وحمل الشيخ الكسواني قوات االحتالل مسؤولية تصرفات المستوطنين داخل ساحات المسجد 
  .، ألنهم يقتحمونه بحمايتهاقصىاأل

 48وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات االحتالل الشاب إسالم خلف من مدينة طمرة داخل أراضي الـ
  .من جهة باب حطة اليوم، واقتادته للتحقيق وأخلت سبيله الحقا قصىالمسجد األخالل خروجه من 

  
  االحتالل يعتقل شقيقين من العيسوية

الثالثاء، الشقيقين  أمس يومي، مساء سرائيلحتالل اإلاعتقلت قوات اال-وفا 2016- 4-26القدس 
 .جالل وبالل القيسي بعد اقتحام منزلهما في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة

آدم أبو شمالة، وأحمد أبو عويس، وأحمد : ومن جهة ثانية، مددت محكمة االحتالل اعتقال األطفال
مقبل، كما مددت الثاني من شهر حزيران ال إلىالقدس المحتلة  ? أبو رومي، ومعاذ عبد ربه من سكان

أحمد الكسواني ومحمد الشلبي حتى األول من الشهر المقبل، وقصي دنديس حتى : اعتقال الشبان
  .الثاني من الشهر المقبل، وأمير درباس حتى يوم غد
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  "قصىاأل"ية على سرائيللجنة الخبراء اآلثاريين تبحث االعتداءات اإل: عمان
الخبراء اآلثاريين، التابعة للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم عقدت لجنة  -وفا 2016-4- 26عمان 

 قصىية على المسجد األسرائيل، المكلفة بإعداد تقارير فنية حول االعتداءات اإل"إيسيسكو"والثقافة 
ومحيطه، اجتماعها التاسع في العاصمة األردنية عمان، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية 

 .ة والعلوم، واللجنة األردنية للتربية والثقافة والعلوموالثقاف

ويناقش االجتماع الذي تستمر أعماله على مدار ثالثة أيام، آخر التطورات التي طرأت على المسجد 
ية المستمرة وكيفية التصدي لها، ورصد جميع االعتداءات سرائيلنتيجة الحفريات اإل قصىاأل
  .دية المتكررة على المسجسرائيلاإل

  .ويشارك في االجتماع عدد من خبراء اآلثار والمهتمين بالشأن المقدسي من فلسطين واألردن ومصر
  

  والقدس االحتالل يعتقل تسعة مواطنين من الضفة
 يومي، اعتقلت فجر سرائيلحتالل اإلقال نادي األسير إن قوات اال -وفا 2016-4- 26محافظات 

 .الثالثاء، تسعة مواطنين من عدة محافظات في الضفة الغربية أمس

القاصر آدم الساليمة، : وبين النادي في بيان له، أن االحتالل اعتقل ثالثة مواطنين من القدس وهم
  .وأحمد أبو الحمص، ورياض محيسن

 إلى، إضافة )عاماً  25(فيما اعتقل مواطنا من بلدة النبي صالح في رام اهللا وهو علي فرحان شاور 
  ).عاماً  22(مواطن آخر من مخيم قلنديا وهو مصطفى محمد حمد 

،  )عاماً  20(ومن بلدة بيت أمر في محافظة الخليل، اعتقل االحتالل المواطن عبد الرحمن صليبي 
  .مواطنين من محافظة نابلس في القدس المحتلة 3كما اعتقل 

  
  ت متواصلة وأجواء متوترةوسط اقتحاما قصىالُحّراس يطردون مستوطنين من األ

الثالثاء، من أمس يوم المبارك، صباح  قصىس المسجد األتمكن حرا -وفا 2016- 4-26القدس 
 .طرد مجموعة من المستوطنين، خالل محاولتها أداء طقوس وشعائر تلمودية داخله
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للمستوطنين ي الخاصة الُمصاحبة سرائيلوقال مراسلنا، إن الحّراس أجبروا عناصر شرطة االحتالل اإل
، وسط أجواء شديدة التوتر، عقب محاولة آخرين إقامة رقصات استفزازية قصىعلى إخراجهم من األ

  .أمام باب السلسلة، ولكنهم تمكنوا من طردهم
بمجموعات متتالية، يتقدم كل مجموعة  قصىفي الوقت نفسه، واصل المستوطنون اقتحامهم لأل

خرافية حول ُأكذوبة الهيكل مكان المسجد، فيما تصدي يتلو روايات تلمودية أسطورية و " مرشد"
  .المصلون لهذه االقتحامات بهتافات التكبير االحتجاجية

وكانت األوقاف اإلسالمية أعلنت جهوزيتها الكاملة عبر حراسها وسدنتها لمنع أي محاولة من 
ة إلقامة مثل تلك المستوطنين إقامة صلوات وشعائر تلمودية داخله، حيث تم إحباط محاوالت متكرر 

  ".الفصح العبري"الطقوس خالل اليومين الماضيين، من أيام عيد 
  

  قوات االحتالل تعتقل شابا في القدس
الثالثاء، شابا، من بلدة  أمس يومي سرائيلتقلت قوات االحتالل اإلاع -وفا 2016- 4-26القدس 

 .المبارك، بمدينة القدس المحتلة قصىسلوان جنوب المسجد األ

مراسلنا، بأن قوات االحتالل اعتقلت الشاب آدم الساليمة، أثناء تواجده أمام منزله في شارع  وأفاد
الشهيد أيمن العباسي في البلدة، التي شهدت تواجدا عسكريا مكثفا لقوات االحتالل، ودورياتها 

الجاثمة في  ، في بؤرهم االستيطانية"الفصح العبري"الراجلة، وذلك لتأمين احتفاالت المستوطنين بعيد 
  .البلدة

  
  على التوالي 17االحتالل يواصل اعتقال الصحفية سماح دويك لليوم الـ 

  وكاالت 2016- 4-27القدس المحتلة 
على  17، لليوم الـ )عاماً  25(ُتواصل سلطات االحتالل الصهيوني، اعتقال الصحفية سماح دويك 

  .، دون السماح لعائلتها بزيارتها"فيس بوك"عبر موقع التواصل االجتماعي " التحريض"التوالي، بتهمة 
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عقب دهم منزل عائلتها في " سماح دويك"وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت الصحفية المقدسية 
إبريل الجاري، وهي / نيسان 10ببلدة سلوان شرقي مدينة القدس المحتلة؛ بتاريخ " راس العامود"حي 

  .حتى اآلن) دون محاكمة(موقوفة 
الحقوقية إن سلطات االحتالل تحتجز الصحفية دويك في " نادي األسير الفلسطيني"وقالت جمعية 

  ".األعياد اليهودية"أن عائلتها ُمنعت من زيارتها بحجة  إلى، مشيرة "هشارون"سجن 
، )4-27(اليوم األربعاء " قدس برس"من جانبها، أفادت إسراء دويك، شقيقة الصحفية المعتقلة، لـ 

ونتانيا " تل أبيب"تديره سلطة السجون الصهيونية ويقع بين " (هشارون"ي سجن أن شقيقتها تقبع ف
  .أسيرات أخريات 10، برفقة )بالداخل الفلسطيني المحتل

، "سماح"أن سلطات االحتالل لم ُتحدد جلسة للُنطق بالحكم على شقيقتها المعتقلة  إلىوأشارت 
  .مبينة أن محامي نادي األسير تمكنوا من زيارتها

، قد )محكمة تابعة لسلطات االحتالل الصهيوني في مدينة القدس" (المركزية"انت المحكمة وك
  .مّددت األسبوع الماضي اعتقال دويك لحين النطق بالحكم واستكمال اإلجراءات القضائية

، أحمد )أقدم أسرى حماس(صحفيًّا هم؛ محمود موسى عيسى  19ويعتقل االحتالل في سجونه 
محمد قدومي، وعلي : األسرى إلى، إضافة )إنترناشيونال" قدس برس"حرر في وكالة م(خضير البيتاوي 

العويوي، ومصعب قفيشة، ومحمد القيق، وصالح عواد، ووليد خالد علي، وأحمد الصيفي، وأمجد 
سمحان، ومحمد عطا، وهّمام عتيلي، وسامر أبو عيشة، ومجاهد السعدي، وقتيبة قاسم، وسامي 

  .وسماح دويك، وعمر نزالالساعي حازم ناصر، 
  

  "قصىاأل"على " منظمات الهيكل"منظمة حقوقية تحّذر من تصاعد هجمة 
  المركز الفلسطيني لإلعالم 2016-4–26لندن 
وجامعة الدول العربية " منظمة التعاون اإلسالمي"، "المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا"دعت 
  .قصىتصعيد الجهود من أجل وقف جرائم االحتالل في القدس والمسجد األ إلى
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أن هذه الجرائم وصلت مدى بعيًدا في تجريد "الثالثاء،  أمس يوموأكدت المنظمة، في بيان لها 
المقدسي من مقومات البقاء في مدينته؛ فاالستيطان وهدم المنازل وسحب الهويات وإغالق 

  ".اعية مستمر دون أي رادعالمؤسسات اإلغاثية واالجتم
أمين عام األمم المتحدة بطرح جرائم االحتالل في القدس وما يعده من مخططات "وطالبت المنظمة، 

أن االحتالل ماض في مخططات تهويد  إلىلبناء الهيكل على مجلس األمن؛ فكل األدلة تشير 
  .، حسب قولهاقصىالمسجد األ

ا يسمى الهيكل مدعومًة من حكومة االحتالل تستغل األعياد منظمات م"أن  إلىوأشار بيان المنظمة، 
  ".وإقامة الصلوات التلمودية وتقديم القرابين قصىاليهودية لتكثيف اقتحامات المسجد األ

األيام الثالثة الماضية شهدت اقتحامات مكثفة رافقها رقص وصلوات ومحاولة تقديم "وذكرت أن 
ل، وأنه لدى اعتراض المصلين وحراس المسجد على هذه قرابين بحماية كاملة من قوات االحتال

  ".إصابة العديد بجروح إلىاالنتهاكات تقوم قوات االحتالل باالعتداء عليهم بالضرب، ما أدى 
تتم في ظل صمت دولي وعربي  قصىجرائم االحتالل في حق المسجد األ"وحّذرت المنظمة من أن 

وإسالمي؛ فالمؤسسة الرسمية في هذه المستويات لم تقم بما يلزم للجم االحتالل ووقف اقتحامات 
  .، وفق البيان"المسجد المنظمة التي من شأنها إن استمرت تفجير حرب شاملة في المنطقة


