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نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 االحتالل يقرر زايدة ساعة يوميا إلقتحام املستوطنني لألقصى.
 االفراج عن فىت مقدسي  ..واملخابرات تستدعي طفلني للتحقيق.
 القدس :االحتالل يعتقل  4مواطنني بينهم أسرى حمررون.
58 مستوطنا وظالبا يهوداي يقتحمون األقصى.
 مواجهات ليلية بسلوان وإطالق القنابل إبجتاه املنازل.
 قوات االحتالل تعتقل  14شااب يف الضفة والقدس.
 األوقاف حتصي اعتداءات االحتالل على املقدسات خالل شهر.
" التعاون اإلسالمي" تتابع انتهاكات االحتالل يف القدس .
 املفيت حيذر من قرار االحتالل بزايدة االقتحامات لألقصى
 إطالق مؤمتر "إنتاج الالمساواة" :الواقع وامكانيات التغيري ابلقدس"
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* االحتالل يقرر زايدة ساعة يوميا القتحام املستوطنني لالقصى
القدس -معا  -قررت شرطة االحتالل زايردة ساعة صباحية القتحامات املستوطنني والسياح للمسجد األقصى
املبارك ،حيث تصبح من الساعة السابعة والنصف صباحا حىت احلادية عشر قبل الظهر ،وأبلغت بذلك األوقاف

اإلسالمية.

ورفضت دائرة االوقاف والشؤون واملقدسات االسالمية ابلقدس بشدة قرار الشرطة اإلسرائيلية  ،وقال الشيخ عزام
اخلطيب مدير عام األوقاف اإلسالمية يف القدس ان هذا البالغ للدائرة هو فرض واقع جديد ورضوخا لليمني املتطرف

الذي حياول زعزعة االمور يف املسجد األقصى املبارك وأن احلكومة اإلسرائيلية وأذرعها األمنية تتحمل مضاعفات ما

قد ينتج عنه من استفزازات واقتحامات.

وأضاف الشيخ اخلطيب "ان هذا اعتداء على وصاية جاللة امللك عبدهللا الثاين بن احلسني اليت سندافع عنها بكل ما

أوتينا من قوة وأن حماولة اسرائيل العمل على تطبيق التقسيم الزماين واملكاين ستفشل ابذن هللا سبحانه وتعاىل".

واضاف ان هذا يعرب عن سوء نوااي اسرائيل يف حماولة تطبيق التقسيم الزماين واملكاين وان هذا القرار تصعيد خطري حبق
املسجد االقصى املبارك وال بد من وقفه.

وأوضحت مراسلة وكالة معا أن سلطات االحتالل تسمح للمستوطنني والسياح االجانب ابقتحام املسجد االقصى عرب

ابب املغاربة -الذي تسيطر على مفاتيحه منذ احتالل القدس ،-حتت غطاء ما يسمى "السياحة اخلارجية" وتكون يف
فصل الشتاء من الساعة  7:30حىت  10.00صباحاً ،إضافة اىل ساعة بعد صالة الظهر.

* االفراج عن فىت مقدسي  ..واملخابرات تستدعي طفلني للتحقيق
القدس -معا  -أفرجت شرطة االحتالل مساء اليوم األحد عن الفىت يعقوب الدابغ  15عاماً ،بعد احتجازه والتحقيق
معه عدة ساعات حبجة "التحريض على موقع التواصل االجتماعي -الفيسبوك".
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وأوضح والد الفىت أن قوات االحتالل واملخابرات اقتحمت منزل العائلة الكائن يف منطقة ابب العمود مبدينة القدس،

لتنفيذ اعتقال يعقوب والذي مل يتواجد حينها ابملنزل ،فيما قامت القوات بعملية تفتيش وختريب حملتوايت املنزل

ابلكامل ،وسلمت العائلة امر استدعاء للفىت.

وأوضح ابو يعقوب أن جنله توجه للتحقيق يف مركز شرطة القشلة ابلقدس القدمية ،بتهمة "التحريض على موقع

التواصل االجتماعي -الفيسبوك" وافرج عنه بعد عدة ساعات.

* القدس :االحتالل يعتقل  4مواطنني بينهم أسرى حمررون
القدس  2016-12-5وفا -اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم االثنني 4 ،مواطنني من مدينة القدس احملتلة.
وأفاد مراسلنا ،أبن قوات االحتالل اعتقلت  3مواطنني ،بعد دهم منازهلم يف خميم شعفاط وسط القدس احملتلة،

وهم :األسري احملرر عدي أبو السعد ،واألسري احملرر حممد صالح شقيق الشهيد أمحد صالح ،وقصي شقيق األسري ليث
احلسيين.

يف السياق ،اعتقلت تلك القوات األسري احملرر داود الغول ،بعد دهم منزله ببلدة سلوان جنوب املسجد األقصى ،ومت

اقتياد املعتقلني إىل مراكز حتقيق وتوقيف يف املدينة.

يهوداي يقتحمون األقصى
*  58مستوطنًا وطالبًا
ً
القدس احملتلة – صفا  :اقتحم عشرات املستوطنني والطالب اليهود صباح األحد ،ابحات املسجد األقصى املبارك من

ابب املغاربة حبماية شرطية مشددة.

صباحا ابب املغاربة ،ونشرت وحداهتا اخلاصة وقوات
وكانت شرطة االحتالل فتحت عند الساع السابعة والنصف
ً
التدخل السريع بكثافة يف ساحات األقصى وعند بواابته ،متهي ًدا لتوفري احلماية الكاملة القتحامات املستوطنني.
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وداي
وأوضح اإلعالمي املختص يف شؤون القدس واألقصى حممود أبو عطا لوكالة "صفا" أن  23متطرفًا و 35طالبًا يه ً
ضمن برانمج "اإلرشاد اليهودي" اقتحموا األقصى على جمموعات ،ونظموا جولة يف أحناء متفرقة من ابحاته حبراسة

مشددة من شرطة االحتالل.

وأوضح أن أحد املستوطنني أدى صلوات وشعائر تلمودية داخل املسجد ،إال أن شرطة االحتالل أخرجته بعد تدخل

حراس األقصى.

وتشهد ساحات ومصليات األقصى تواج ًدا للمصلني من أهل القدس والداخل الفلسطيين احملتل الذين يتوزعون يف
حلقات العلم وقراءة القرآن ،ويتصدون هبتافات التكبري لالقتحامات االستفزازية.
وأشار أبو عطا إىل أن شرطة االحتالل املتمركزة على األبواب شددت من إجراءاهتا على دخول املصلني الوافدين

لألقصى ،واحتجزت بطاقاهتم الشخصية.

* مواجهات ليلية بسلوان وإطالق القنابل ابجتاه املنازل
القدس احملتلة – صفا  :اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي مساءا ،حي عني اللوزة يف بلدة سلوان جنوب املسجد
األقصى املبارك ،وأطلقت القنابل الصوتية واألعرية املطاطية يف البلدة.

وحبسب مركز معلومات وادي حلوة ،فإن قوات االحتالل اقتحمت حي عني اللوزة ،واعتقلت أسطح املنازل ،ما أدى

الندالع مواجهات بني الشبان والقوات ،خاصة بعد اغالق شارع احلي والقاء القنابل الصوتية واملطاطية بسلوان.

وأوضح أن قوات االحتالل انتشرت عصر السبت يف احلي ،تزامنًا مع خروج الطالب من مدارسهم ،مما أدى إىل أزمة

مرورية خانقة وهلع بني الطالب

ويف السياق ،ذكر شهود عيان أن تلك القوات أطلقت قنابل الصوت بشكل عشوائي حنو منازل السكان دون أي

سبب ،كما أطلقت األعرية املطاطية حنوهم.

وأوضحوا أهنم فوجئوا بقوات االحتالل تقتحم احلي ،وتغلق الشارع الرئيس بسياراهتا العسكرية ،حيث منعت السيارات
من املرور عرب املكان ،ما أدى إىل التسبب أبزمة خانقة امتدت إىل حي بئر أيوب.
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يف حني رد الشبان برشق دورايت شرطة االحتالل ابحلجارة إلغالقها الشارع ،وردت القوات عليهم إبطالق قنابل

الصوت واألعرية املطاطية.

*قوات االحتالل تعتقل  14شااب يف الضفة والقدس
بيت حلم – معا  -اعتقلت قوات االحتالل الليلة  14شااب فلسطينيا من القدس الشرقية ومناطق خمتلفة يف الضفة
الغربية وفقا ملا نشرته املواقع العربية اليوم االثنني.

وأشارت هذه املواقع اىل أن قوات الشرطة االسرائيلية دامهت فجر اليوم منازل  6شبان فلسطينيني يف القدس
الشرقية ،بدعوى "التحريض على العنف" عرب وسائل التواصل االجتماعي ،وقامت مبصادرة أجهزة كمبيوتر وهواتف

خلوية واعتقال الشبان الستة ،بدعوى "التحريض على العنف" خالل الشهور املاضية على الفيسبوك وتويرت ،مشرية اىل

أن ما قام بنشره املعتقلني الستة وجد أتييد كبري من قبل متابعيهم على وسائل التواصل االجتماعي.

من جهة أخرى اعتقلت قوات االحتالل  8شبان فلسطينيني من أحناء متفرقة من الضفة الغربية ،حيث جرى اعتقال 3

شبان من بلدة قباطية جنوب مدينة جنني و 4شبان من بلدة اجلفتلك مشال مدينة ارحيا ،يف حني جرى اعتقال شاب
من بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت حلم ،وجرى حتويل املعتقلني للتحقيق لدى املخابرات االسرائيلية.

*االوقاف حتصي اعتداءات االحتالل على املقدسات خالل شهر
القدس -معا -قال وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس ،إن املسجد األقصى املبارك ،يواجه تصعيداً
إسرائيليا غري مسبوق يف ظل زايدة معدالت اقتحامه من قبل اجلماعات االستيطانية اليت ابتت تتمتع بنفوذ واسع.
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وأضاف ،يف تقرير اليوم االثنني ،إن مسؤوليتنا جتاه األقصى واملقدسات يف القدس على رأس أولوايتنا ،ونضع كل
إمكانياتنا يف خدمة املسجد األقصى الذي ال يقبل الشراكة وال التقسيم ،وال يقبل أبدا أن مينع رفع األذان فيه ويف أي

مسجد كان ،وسيبقى صوت احلق يعلو وال يعلى عليه.

وأوضح أن االحتالل انتهك حرمة املقدسات ودور العبادة واملقابر خالل شهر تشرين الثاين املنصرم ،أكثر من 95

مرة ،حيث استمر املستوطنون وضباط وعناصر من املخابرات ابقتحام املسجد األقصى ،ونفذ املستوطنون جوالت

استفزازية ،ومسريات ،عدا عن املخططات ليل هنار للنيل من إسالمية وعروبة مدينة القدس واملسجد األقصى ،ومنها

املخطط لتوسيع مسار قطار يصل من تل أبيب حىت القدس.

وبني ادعيس أن االحتالل منع رفع األذان يف املسجد اإلبراهيمي يف اخلليل الشهر املاضي 48 ،وقتا حبجج واهية

كعادته ،ومارس وما يزال سياسة التفتيش املذلة حبق املصلني.

وكشف أن ما تسمى اإلدارة املدنية نصبت "سقاالت" حتت سقف الغرفة الشرقية اجلنوبية ملسجد النيب صموئيل،

وقامت جرافات اتبعة لبلدية االحتالل ،هبدم أساسات مسجد الفاروق يف قرية صور ابهر جنوب شرق مدينة القدس

احملتلة حبجة عدم الرتخيص ،وشرع االحتالل بتهويد ساحة ملعب املدرسة اإلبراهيمية ،القريبة من املسجد اإلبراهيمي

وسط مدينة اخلليل ،متهيدا إلقامة بركس على مساحة  500مرت مربع ،واليت تعود ملكية رقبتها لوقف متيم بن أوس

الداري.

ودعا ادعيس املواطنني إىل دوام املرابطة يف املسجد األقصى واحلرم اإلبراهيمي ،وتفويت الفرصة على االحتالل،

مشيدا بصمود أهلنا فوق أرضهم وبتضحياهتم اجلسام.
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* "التعاون االسالمي" تتابع انتهاكات االحتالل يف القدس
موقع مدينة القدس  -أكد ممثل منظمة التعاون االسالمي لدى فلسطني امحد الرويضي أن أوضاع حقوق االنسان يف

االراضي الفلسطينية احملتلة وبشكل خاص ما حيدث يف مدينة القدس تلقى املتابعة املستمرة واليومية من قبل االمانة
العامة للمنظمة وأجهزهتا املختلفة.

ولفت الرويضي ،يف بيان وصل مراسلنا يف القدس نسخة منه اليوم األحد ،اىل تقرير اهليئة الدائمة املستقلة حلقوق
االنسان التابعة للمنظمة بعد زايرهتا اىل فلسطني منتصف العام احلايل ،حيث جرى نقاش التقرير خالل الدورة العاشرة

للهيئة اليت انعقدت االايم املاضية يف مقر االمانة العامة ملنظمة التعاون االسالمي يف جدة ابململكة العربية السعودية .

* املفيت حيذر من قرار االحتالل بزايدة االقتحامات لألقصى
القدس -معا -حذر الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والداير الفلسطينية -خطيب املسجد األقصى املبارك،
من أبعاد قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي بزايدة وقت االقتحامات الصباحية للمسجد األقصى املبارك ،من قبل

املستوطنني واجلماعات املتطرفة.

وبني املفيت تداعيات هذا القرار اخلطري والذي يكشف عن نوااي سلطات االحتالل العدوانية وغطرستها وعنجهيتها جتاه

فرض التقسيم الزماين واملكاين للمسجد األقصى املبارك ،ومؤكداً على رفض أي تدخل من قبل هذه السلطات يف
شؤون املسجد األقصى املبارك ،مؤكداً أننا كمسلمني نرفض أصالً اقتحامات املتطرفني اليهود للمسجد األقصى

املبارك ،فمهما أوغلت هذه السلطات يف قراراهتا فإننا نؤكد على إسالمية املسجد األقصى املبارك ،الذي ال حيق ألي

جهة غري املسلمني التدخل يف شؤونه.

وجدد حثه كل من يس تطيع شد الرحال إىل املسجد األقصى املبارك أن يقوم بذلك هبدف املرابطة فيه ،وإعماره
ابلصالة ،لنصرته ،والوقوف سداً منيعاً يف مواجهة ما حياك له من مكائد للنيل من قدسيته ،وتفويت الفرصة على من
يدنسونه ويعتدون عليه.
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وانشد املفيت األمتني العربية واإلسالمية إىل بذل أقصى جهودها العملية حلماية املسجد األقصى املبارك والقدس،
ونصرهتما بكل من الوسائل والطرق املتاحة ،للحفاظ على حرمة املدينة املقدسة ومنع سياسة فرض األمر الواقع اليت

جتري على قدم وساق.

* إطالق مؤمتر "إنتاج الالمساواة" :الواقع وامكانيات التغيري ابلقدس"
القدس احملتلة – صفا  :أطلق مركز دراسات القدس يف جامعة القدس ابلتعاون مع دائرة الفلسفة ودائرة العلوم
السياسية ودائرة اهلندسة املعمارية وكلية احلقوق املؤمتر الدويل "إنتاج املساواة :الواقع وإمكانيات التغيري يف القدس"،

والذي يهدف لعرض ما تعانيه القدس من ضغوطات متعددة على املكان والسكان.

وأكد رئيس اجلامعة عماد أبو كشك خالل افتتاح اجللسة األوىل للمؤمتر ،أمهية هذا املؤمتر كخطوة مهمة لتعزيز مبدأ

احلرية واملساواة ،وخاصة ألهايل القدس.

وأشار إىل أن املؤمتر يساعد يف خلق بيئة تدعم حقوق اإلنسان واحلرايت العامة ،وتوفري ضماانت للحفاظ على

االستقرار واألمن يف املدينة.

من جهته ،حتدث شكري العبد من دائرة الفلسفة حول استخدام العلم والتعليم من أجل احلصول على احلرية املنشودة

كأفراد وجمتمع ،مؤك ًدا ضرورة التعلم من املشروع احلضاري االسالمي يف العصور الوسطى من أجل التقدم واالزدهار
واالستقالل.

فيما حتدث عميد كلية احلقوق يف اجلامعة موسى دويك حول الناحية القانونية للقدس ،وكيف يستعمل االحتالل قوانينه

لتثبيت االستيطان ،واستثناء القانون الدويل الذي جيب أن يكون مطبق.

من جانبها ،شكرت مديرة مركز دراسات القدس مها السمان اللجان اليت ساعدت ابلتحضري للمؤمتر ،موضحة أمهيته

ابلتزامن مع إطالق التقرير العاملي للعلوم االجتماعية .2016

وحتدث يف اجللسة الثانية وليد سامل حول الالمساواة يف السياق االستيطاين االستعماري ،املواطنة يف القدس كحالة

دراسية ،تلي ذلك سيبل شفارتزنباخ من جامعة سييت يف نيويورك ،والذي حتدث حول الالمساواة واملواطنة يف القدس.
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ويف اجللسة الثالثة ،واليت ترأسها سعيد زيداين ،ومحلت عنوان (الالمساواة والتعليم) ،حتدث فيها انطوين اليست من
جامعة زيورخ عن الالمساواة واحلرية األكادميية يف القدس ،ويف هناية اجللسة حتدث جوليان كالب من جامعة جيته حول

"التعددية يف التعليم يف ظروف الالمساواة نعمة أم لعنة؟".

ومن مث حتدثت مها السمان يف اجللسة الرابعة عن "مفهوم إنتاج األنظمة الزمنية االستعمارية القدس كحالة دراسية"،

وأهنى اجللسة سامر مصطفى من جمموعة ارك للهندسة حول "أثر السياسات االسرائيلية على خيارات السكن يف

القدس".

يذكر أن املؤمتر يستمر ليومني ،وسيعرض جلسات أخرى حول موضوع املؤمتر.

**********************
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