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  م31/5/2016 الثالثاء: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 

  

 

 "قصىبتأمين اقتحامات األيتعهد " غليك"يصلي في حائط البراق و" ليبرمان. 

  والقدس مواطناً من الضفة 14االحتالل يعتقل. 

 وسط دعوات لالحتفال بذكرى احتالله عشية  قصىمستوطنون يقتحمون األ

 .رمضان

 بناء استيطاني جديد في بلدة سلوان بالقدس الشرقية. 

 يوم واحد على اخالء عائلة قرش قسرا من منزلها بالقدس. 

 10  نواب مقدسيين 3هويات وإبعاد وزير وسنوات على سحب.  
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  قصىيتعهد بتأمين اقتحامات األ" غليك"يصلي في حائط البراق و" ليبرمان"
أدى وزير الحرب بحكومة االحتالل افيجدور ليبرمان، صباح اليوم  -وفا 2016- 5-31القدس 

وسط ) المبارك قصىاألالجدار الغربي للمسجد (الثالثاء، طقوسًا وشعائر تلمودية في حائط البراق 
 .حراسة أمنية مشددة ومعززة

، تعهد "يهودا غليك"من جهة ثانية، ذكرت القناة العبرية السابعة، اليوم، ان الحاخام المتطرف 
  .والصالة فيه قصىبالسماح للمستوطنين اليهود باقتحام المسجد األ

أن حل محل وزير الحرب ، بعد "الكنيست"وقال خالل خطاب أداء اليمين في برلمان االحتالل 
ما دمت هنا، سأبذل كل ما في وسعي لوضع حد للغبن ): "الليكود(السابق موشيه يعالون في قائمة 

الذي يحدث يوميا في أقدس المواقع في العالم، حيث يقوم عناصر الشرطة بموجب أوامر بالتحقق 
  ".، بتحريك شفتيه أم اليقوم، ال سمح اهللا) عاماً  90(فيما إذا كان رجل يهودي يبلغ من العمر 

  
  والقدس مواطناً من الضفة 14االحتالل يعتقل 

مواطنًا من عدة  14ي اليوم الثالثاء، سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 5-31رام اهللا 
 .محافظات في الضفة

ي محافظة وذكر نادي األسير الفلسطيني في بيان له، أن ثالثة مواطنين ُاعتقلوا من بلدة ذنابة ف
، وهاني بنان رضوان، ومحمد محمود ارميالت )عاماً  21(مؤمن أحمد حسين عبداهللا : طولكرم وهم

  ).عاماً  20(
، )عاماً  23(حذيفة علي غنيمات : وفي عدة بلدات في محافظة الخليل ُاعتقل ثالثة مواطنين، هم

  ).عاماً  35(، وأيوب عبد القادر ابو عواد )عاماً  23(وعوض اهللا حاتم قرعيش 
، )عاماً  22(محمد عيسى منصور : ومن بلدة بدو في محافظة القدس ُاعتقل ثالثة مواطنين، هم

  ).عاماً  22(، ومحمد علي منصور )عاماً  19(وإبراهيم عيسى منصور 
براء فريد ابو ظهير والذي ُاعتقل على جسر : فيما اعتقل االحتالل مواطنين من محافظة نابلس، هما

  .طن أحمد الصالج والذي اعتقل من أمام حاجز حوارةالكرامة، والموا
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، وبسام طالب البدن )عاماً  16(ضياء حسن البدن : ومن محافظة بيت لحم ُاعتقل فتى وشابا، هما
  ).عاماً  20(

  ).عاماً  19(كذلك اعتقل مواطنا من محافظة سلفيت وهو عمر رشيد العبوشي 
  

  بذكرى احتالله عشية رمضانوسط دعوات لالحتفال  قصىمستوطنون يقتحمون األ
جّددت عصابات المستوطنين اليهودية، اليوم الثالثاء، اقتحامها  -وفا 2016- 5-31القدس 

المبارك، من باب المغاربة، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، وبحراسة معززة ومشددة  قصىللمسجد األ
 .من شرطة االحتالل الخاصة

وتُنفذ مجموعات المستوطنين جوالت استفزازية منتظمة برحاب المسجد المبارك، تبدأ من باب 
المغاربة مرورا بالساحة األمامية للمصلى القبلي، ومرورا بالقرب من المصلى المرواني واالستراحة في 

ل شروحات من مرشدين حول اسطورة وخرافة الهيك إلىلالستماع " المغلق"منطقة باب الرحمة 
، وأحيانا يلجأ عدد من المستوطنين إلقامة طقوس وصلوات تلمودية قصىالمزعوم مكان المسجد األ

  .قصىفي هذه المنطقة بالذات بسبب بعدها النسبي عن مركز المسجد األ" صامتة وجهرية"
المبارك بهتافات التكبير االحتجاجية ضد  قصىوتصدى المصلون وطلبة مجالس العلم في األ

  .جوالت المستوطنين االستفزازيةاقتحامات و 
في الوقت نفسه، تواصل قوات االحتالل احتجاز بطاقات النساء والشبان على البوابات الرئيسية 

  .قصىالمسجد األ إلىخالل دخولهم 
 إلىكما كثفت المنظمات والجماعات المنضوية في اطار اتحاد منظمات الهيكل المزعوم أنصارها 

المبارك، وتنظيم االحتفاالت فيه لمناسبة  قصىأوسع مشاركة في اقتحاماٍت جماعية للمسجد األ
، وذلك عشية حلول شهر رمضان المبارك قصىالستكمال احتالل القدس والمسجد األ 49الذكرى الـ 
  .األحد القادم
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، "بار ايالن"و" تل أبيب"وخصصت هذه المنظمات دعوات لطالب الجامعات العبرية مثل جامعات 
توفير المواصالت من جامعاتهم  إلىوحيفا، وحثتهم على المشاركة في االقتحامات الفتة " التخنيون"و

  .قصىالقدس واأل إلىومعاهدهم 
قبة "، "عائدون لجبل الهيكل: "الدعوات شاركت فيها العديد من منظمات الهيكل المزعوم مثل

  ".نساء من أجل الهيكل"، "من أجل الهيكلاالئتالف "، "طالب من أجل الهيكل"، "األقفال
يجب " تحرير القدس وجبل الهيكل"فرحًا وابتهاجًا بـ " يةسرائيلاإل"االحتفاالت "وأكدت الدعوات أن 

  ".قصىأن تجرى داخل المسجد األ
أحدهما من الجهة الغربية للبلدة : وأوضحت أنها ستنظم جوالت ومسيرات صباحية على مسارين

، ثم قصىية من شمالها تجتمع في منطقة باب األسباط، ثم تنظيم مسيرة حول أبواب األالقديمة، والثان
  .بشكل متوالٍ  قصىاقتحام األ

سيتم في ساعات الصباح ما بين الساعة  قصىوذكرت منظمات الهيكل أن االقتحام للمسجد األ
 13:30اعات ، وفترة ما بعد الظهر ما بين الس)بتوقيت القدس المحلي( 11:00والساعة  7:30

  .14:30والساعة 
  

  بناء استيطاني جديد في بلدة سلوان بالقدس الشرقية
" اللجنة المحلية للبناء والتخطيط"من المنتظر ان تقرر ما تسمى  -معا  2016-5–31بيت لحم 

يوم غد بناء استيطاني جديد في مركز بلدة سلوان بالقدس الشرقية وفقا لما نشرته المواقع العبرية اليوم 
  .الثالثاء 

طوابق  3ن أن الحديث يدور عن بناية للمستوطنين مكونة م إلىية الصحفية سرائيلوأشارت المواقع اإل
التي سبق واستولى عليها المستوطنون قبل سنوات، ومن المنتظر عن تقرر " جونثان"بالقرب من بناية 

 إسرائيلاللجنة مع بلدية االحتالل غدا البدء في عمليات البناء، في حال لم يتدخل رئيس وزراء 
  .بنيامين نتنياهو في اللحظات األخيرة ويعيق القرار 
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 إلىببيع قطعة االرض المنوي البناء عليها  2005قامت منذ عام  إسرائيلأن  وأضافت هذه المواقع
المعروفة بنشاطها االستيطاني الواسع في القدس الشرقية، وحذرت منظمة " عطيرت كوهانيم"جمعية 

اليسارية من الشروع في هذا البناء االستيطاني في قلب بلدة سلوان، معتبره بأنه يوقع " عير عميم"
كبير على سكان البلدة الفلسطينيين وفي المدى البعيد سيكون لهذا االستيطان نتائج سيدفع الضرر ال

  .ثمنها كافة سكان مدينة القدس 
  

 يوم واحد على اخالء عائلة قرش قسرا من منزلها بالقدس

تعيش عائلة المواطن مازن قرش حالة من الخوف والقلق، بعد رفض  -معا  2016- 5-31 القدس
ية العليا استئنافهم على قرار المحكمة المركزية القاضي بإخالئهم من منزلهم الكائن سرائيلالمحكمة اإل

  ".جمعية عطيرت كوهنيم االستيطانية"في حارة السعدية بالقدس القديمة، لصالح 
  ...لن نخرج من المنزل: مازن قرش

رج من منزلنا الذي نعيش أفراد لن نخ 7أنا وأفراد عائلتي البالغ عددهم :"وقال المواطن مازن قرش 
فيه منذ عشرات السنين، وال مأوى آخر لنا غير هذا المنزل، وحجة اإلخالء هي أن العائلة تعتبر 

 1998، ونخوض منذ عام "الجيل الرابع"، وفقدت حق الحماية باعتباري "مستأجر غير محمي"
طانية حتى تمت السيطرة على ية للحفاظ على العقار من الجمعيات االستيسرائيلمعارك في المحاكم اإل

، وأصدرت محكمة الصلح قرارا يقضي بإخالئنا من المنزل 2010أجزاء منه نهاية شهر تموز عام 
  ."وصادقت عليه المحكمة المركزية والمحكمة العليا

  ...عقار عائلة قرش
ملكية "هو لوكالة معا أن العقار  -محامي العائلة-وحول عقار عائلة قرش أوضح المحامي مهند جبارة 

، أما عائلة قرش هي مستأجرة من العائلة الفلسطينية 1986تم شراؤه من عائلة فلسطينية عام " يهودية
الجد مصطفى وأوالده كمال وحربي ( ي فإن العائلة محمية لثالثة أجيال سرائيلوحسب القانون اإل

  ". المستأجر المحمي"، وبعد وفاة آخر شخص من الجيل الثالث يتم إلغاء حق الحماية )وزوجاتهم
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بإخالء عائلة قرش من  1988طالبت عام  -مالكة العقار –وأضاف جبارة ان العائلة الفلسطينية 
بقضية إخالء  1998، حتى فوجئت العائلة عام "مستأجر محمي"المنزل اال انها خسرت القضية النها 

وحينها تمكن كمال قرش بحجة ملكيته، " جمعية عطيرت كوهنيم االستيطانية"جديدة ضدها من قبل 
قام بتوقعيه مع العائلة الفلسطينية، وعليه يكون أوالد كمال وحربي هم " عقد اجار"من إبراز " أبو مازن"
  ". محميون ألنهم الجيل الثالث"

وأضاف جبارة أن محكمة الصلح أقرت حينها بأن عقد االجار الخاص بكمال قرش صحيح وغير 
الجمعية االستيطانية استأنفت للمحكمة  وهنيم اخالء العائلة، اال انمزور وال تستطيع جمعية عطيرت ك

" اعتدال قرش"المركزية في حينه وأبطلت قرار محكمة الصلح، بحجة أن المنزل ال يمكن إخالؤه ألن 
وهي زوجة كمال هي من الجيل المحمي حسب قرار العقد، وهي على قيد الحياة وال يمكن تنفيذ 

  .الوقتإخالء المنزل في هذا 
توفيت اعتدال وحسب العقد األول فإنها تعتبر آخر شخص في الجيل الثالث،  2009وفي عام 

أجيال، وعادت الجمعية  3بعد " المستأجر المحمي"وعليه فقد فقدت عائلة قرش الحماية في عقارها 
  .وأوالد حربي االستيطانية بالمطالبة بإخالء العائلة من العقار باعتبارهم الجيل الرابع، أوالد كمال

سيطرت جمعية  2010ية ، وفي نهاية تموز سرائيلوعادت عائلة قرش بمعركة جديدة في المحاكم اإل
العاد على الجزء األكبر من العقار، في حين بقي مازن وعائلته فيه ويحاولون إثبات حقهم طوال 

  .األعوام الماضية
، قدم بطلب للمحكمة إلرجاع 2010وأوضح جبارة انه ومنذ استالمه قضية منزل عائلة قرش عام 

تقدمت بطلب مضاد " عطيرت كوهينم"العقار واخراج المستوطنين منه، اال ان جمعية  إلىالعائلة 
  .نيةحينها لتثبت سيطرتها على العقار وإخالء المواطن مازن قرش من داخله بحجة اإلقامة الغير قانو 

وقع على عقد اجار " كمال قرش"وأوضح جبارة أنه حاول خالل األعوام الماضية اثبات ان والد مازن 
قالت ان العقد مزيف وغير صحيح،  2010مع العائلة الفلسطينية، اال ان محكمة الصلح بعد عام 

ت انه بعد ، لكن القاضية رفضت ذلك وقال1998واكد جبارة للمحكمة أن المحكمة ذاتها أقرته عام 
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دراسة العقد تبين انه غير صحيح، وعليه فإن عائلة أبناء كمال وحربي قرش غير محمين النهم الجيل 
  . الرابع

وأوضح جبارة أنه قدم استئنافا للمحكمة المركزية على قرار محكمة الصلح، وعقدت جلسة قبل 
الخالء القرار، ومنها توجه حوالي شهرين وتم رفض االستئناف وأمهلت العائلة حتى مطلع حزيران 

ية العليا لالستئناف على قرار المحكمة المركزية وتجميد تنفيذ االخالء سرائيللطلب للمحكمة اإل
لحين البت في االستئناف اال ان القاضي رفض االستئناف بشكل قاطع وقال ان قرار محكمة الصلح 

  .جاء بشكل معمق ومدروس
ية في هذا الوقت يتالئم مع الوضع السياسي العام في المنطقة، ئيلسراوقال جبارة أن قرار المحاكم اإل

عقد االجار الخاص بالمواطن مازن قرش صحيح هي ذاتها من قالت بأنه "فالمحكمة التي أكدت ان 
، والجمعيات االستيطانية عملت طوال السنوات الماضية من خالل المال "مزور بعد عدة أعوام

  .على عقار ضخم داخل القدس القديمة واالحيتال وبعدة طرق للسيطرة
أي مكان خوفا من السيطرة  إلىوأنا داخل منزلي ال اخرج  2010منذ عام :" أما المواطن قرش يقول

 400العقار مساحته اإلجمالية حوالي ... واالستيالء على ما تبقى من العقار الذي ولدنا وعشنا فيه
  ."المبارك قصىن في موقعه وقربه على المسجد األمتر مربع، تم السيطرة على معظمه، وأهميته تكم

 250ولم تكتف محكمة االحتالل بقرار طرد المواطن قرش وعائلته من المنزل، بل فرضت عليه دفع 
ألف شيكل أتعاب للمحامي،  150دفع  إلىألف شيكل للجمعيات االستيطانية كبدل ايجار، اضافة 

  .كما يوضح قرش
  

 نواب مقدسيين 3عاد وزير وسنوات على سحب هويات وإب 10

مضت عشر سنوات على قرارات االحتالل  -  Alquds online 2016- 5-31القدس 
محمد أبو طير : بسحب هويات وزير شؤون القدس األسبق خالد أبو عرفة، والنواب عن دائرة القدس

  .وأحمد عطون ومحمد طوطح، إبعادهم عن مدينتهم المقدسة
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، بتخيير )2006- 5-29(األسبق، المتطرف أوري بار أون قّرر بتاريخ وكان وزير الداخلية الصهيوني 
النواب المقدسيين ووزير شؤون القدس السابق في الحكومة الفلسطينية العاشرة بين االستقالة من 

عدم "مناصبهم في المجلس التشريعي والحكومة، أو مصادرة إقاماتهم ووثائقهم الشخصية، بحجة 
  .وقتئذ شهراً واحدا الختيار أحد األمرين ، وأمهلهم"الوالء للدولة

تجدر االشارة أن قضية الوزير والنواب المقدسيين ما زالت في أروقة القضاء الصهيوني، بينما ُأعيد 
 ٣٤اآلن ما مجموعه  إلى، وقد أمضى )٢٠١٦-١- ٢٩(اعتقال النائب الشيخ محمد أبو طير يوم 

  .في سجون االحتالل، وال يزال يقبع خلف قضبانها عاماً 
  
  
  


