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  م8/5/2016 األحد: التاريخ
  
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  

 قصىاقتحامات جديدة وطقوس تلمودية صامتة في األ. 

 قصىاأل"أُممي يرفض اقتراحا لنتنياهو بخصوص التاريخ اليهودي و مسؤول". 

 االحتالل يقضي بالحبس المنزلي على طفل مقدسي. 

 االحتالل يستدعي مسنا مقدسيا للتحقيق. 

 الحسيني يطلع وزيري اإلعالم الكويتي والثقافة األردنية على أوضاع القدس. 

  أطفال مقدسيين منزليا 3االحتالل يقضي بحبس. 

 االحتالل يبعد زوجة أسير مقدسي عن القدس. 

 اعتقال مقدسي واالعتداء على نجله بالضرب في مخيم شعفاط.  
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  قصىاقتحامات جديدة وطقوس تلمودية صامتة في األ
المبارك اليوم األحد، من  قصىجّدد مستوطنون اقتحامهم للمسجد األ -وفا 2016-5-8القدس 

باب المغاربة عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، تحرسها قوة معززة ومشددة من عناصر الوحدات 
  .الخاصة والتدخل السريع بشرطة االحتالل

" الُحرش"كما أدى مستوطن ومستوطنة طقوسا تلمودية صامتة في منطقة باب الرحمة، المعروفة باسم 
  .، بحماية عناصر من قوات االحتاللقصىرواني وباب األسباط في األالواقعة بين الُمصلى الم

إن المستوطنين ينفذون جوالت استفزازية داخل المسجد، وعادة ما يتوقفون في منطقة "وقال مراسلنا، 
" الهيكل المزعوم"، حول أسطورة "مرشدين"، أو "حاخامات"باب الرحمة لالستماع إلى شروحات من 

لون خاللها أداء طقوس وشعائر تلمودية في المكان، يحبطها حراس المسجد ، ويحاو قصىمكان األ
  ".في معظم األحيان

وتصدى المصلون وطلبة مجالس العلم بهتافات التكبير االحتجاجية ضد اقتحامات وجوالت 
المستوطنين، في الوقت الذي تواصل فيه شرطة االحتالل فرض إجراءاتها المشددة على دخول 

  .ء للمسجد، وتحتجز بطاقاتهم الشخصية، إلى حين خروجهم منهالشبان والنسا
  

  "قصىاأل"مسؤول ُأممي يرفض اقتراحا لنتنياهو بخصوص التاريخ اليهودي و
رفض الموفد الخاص لألمم المتحدة إلى الشرق األوسط نيكوالي  -وفا 2016-5-8القدس 

نظيم مؤتمر حول تاريخ اليهودية لموظفي ي بنيامين نتنياهو، لتسرائيلمالدينوف، فكرة رئيس الوزراء اإل
 .قصىاألمم المتحدة، بعد اعتماد اليونيسكو قرارا حيال المسجد األ

نسخة منه اليوم " وفا"ورد مالدينوف السبت على اقتراح نتنياهو بالرفض قائال في بيان، وصلت 
ء في اليونيسكو إذا اراد أحد إرسال دعوات فليوجهها إلى باريس وسفراء الدول األعضا: "األحد
العاملين في األمم المتحدة في القدس ملمون جيدا بتاريخ المنطقة وشعوبها "وأضاف أن ". هناك

  ".ودياناتها
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ية والتدابير سرائيلوتبنى المجلس التنفيذي لليونيسكو الشهر الماضي قرارا يدين بشدة االعتداءات اإل
والتي تحد من حرية العبادة التي يتمتع بها المسلمون ومن إمكانية  إسرائيلغير القانونية التي تتخذها 

  ".الحرم الشريف/ قصىوصولهم إلى الموقع اإلسالمي المقدس المسجد األ
يتجاهل العالقة "ألنه برأيه " سخيف"، وندد نتنياهو بقرار وصفه بأنه إسرائيلوأثار هذا النص غضب 

  ".جبل الهيكل"اه التاريخية الفريدة بين اليهودية وما أسم
الذي يعتبر ثالث  قصىالتي يطلقها اليهود على المسجد األ" جبل الهيكل"ولم يستخدم النص تسمية 
  .األماكن المقدسة للمسلمين

لقرار ينفي أي صلة بين اليهود "من تبني اليونيسكو " صدمته"وأعرب نتنياهو الجمعة، مرة أخرى عن 
  ".، موقعنا األقدس"جبل الهيكل"و

لهذا السبب أعلن اليوم عن مؤتمر حول التاريخ اليهودي لجميع موظفي األمم "وقال في بيان، 
  ".إسرائيلالمتحدة في 

، مشيرا إلى أن المسؤول عن "سأنظم شخصيا هذا المؤتمر في مكتب رئيس الوزراء: "وأضاف نتنياهو
  .المؤتمر سيكون باحثا بارزا في تاريخ اليهودية

  
  بس المنزلي على طفل مقدسياالحتالل يقضي بالح

لمدة خمسة أيام   قضت محكمة االحتالل، مساء أمس، بالحبس المنزلي -وفا 2016-5-8القدس 
محمد دعنا ومحمد (، بعد اتهامه وطفلين آخرين )عاماً  14(على الطفل المقدسي مالك عسيلة 

 .برشق الحجارة، كما ألزمت عائلته بدفع كفالة مالية بقيمة ألف شيكل) موسى

المبارك، انكر مشاركته  قصىوكان الطفل عسيلة وهو من سكان باب السلسلة بجوار المسجد األ
ومستوطنة، وفقا لما ادعت به شرطة االحتالل " إيجد"بإلقاء الحجارة والتسبب بإصابة سائق حافلة 

  .بناء على شكوى من السائق والمستوطنة
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  االحتالل يستدعي مسنا مقدسيا للتحقيق
ي، المواطن المقدسي الُمسن مروان سرائيلاستدعت سلطات االحتالل اإل -وفا 2016-5- 8القدس 

أحمد الهشلمون من سكان القدس القديمة للتحقيق، صباح اليوم األحد، بمركز التوقيف والتحقيق 
 .في باب الخليل بالبلدة القديمة" القشلة"

ء، بعد توقيفه لمدة ساعتين وكان االحتالل سلم يومس أمس المواطن الهشلمون أمر االستدعا
الرباط في "أيام، وعرض على المحكمة بتهمة ما أسمته  6وتفتيشه، علما بأنه اعتقل قبل ذلك وسجن 

  .قصى، وأفرجت عنه الحقا بعد قرار بإبعاده عن األ"قصى?المسجد ا
  

  الحسيني يطلع وزيري اإلعالم الكويتي والثقافة األردنية على أوضاع القدس
السبت،  أمس يومالمحافظ عدنان الحسيني، أطلع وزير شؤون القدس،  –وفا  2016-5- 7القدس 

الثقافة  الشيخ سلمان الصباح، ووزيرة وزير اإلعالم والدولة لشؤون الشباب في دولة الكويت الشقيقة،
القدس، ية التي تتعرض لها مدينة سرائيلفي المملكة األردنية الهاشمية النا مامكغ ، على االنتهاكات اإل

 .المبارك قصىوخاصة المسجد األ

وثمن محافظ القدس، خالل استقباله الوفدين الكويتي واألردني، الدور الطليعي الذي لعبته دولة 
القتها والذود عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب طفي دعم الثورة الفلسطينية منذ انالكويت 
  .الفلسطيني

المبارك، والمقدسات  قصىذ مدينة القدس ودرتها المسجد األودعا إلى مضاعفة الجهود من أجل إنقا 
الذي بات  قصىوالتراث العربي اإلسالمي والمسيحي من األخطار التي تتهددها وخاصة المسجد األ

، الذي يحظى بدعم من حكومة االحتالل، وحشد الطاقات إسرائيليشكل أولوية لدى اليمين في 
  .يسرائيلإلنهاء االحتالل اإل  على المستوى الدوليالعربية واإلسالمية والتحرك العاجل 

ووضع الحسيني الوفد الضيف في صورة األوضاع بمدينة القدس، وما يكابده أهلها من معاناة جراء 
ية الالإنسانية، واالنتهاكات المتكررة لحرمات األماكن المقدسة، واقتحامات سرائيلالممارسات اإل

ية، وتوسيع رقعة سرائيلالمبارك، المدعومين من الحكومة اإل صىقالمستوطنين المتطرفين للمسجد األ
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االستيطان والعمل على تغيير معالم المدينة المقدسة في محاولة مكشوفة لتزوير التاريخ وقلب الحقائق 
وخلق وقائع جديدة، تهدف إلى قطع الطريق على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومترابطة وسلخ مدينة 

  .الفلسطيني والعربي واإلسالمي والدولي القدس عن محيطها
بدوره، قدم مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس الشيخ عزام الخطيب شرحا وافيا عن كافة 

ية الزائفة، مؤكدا أحقية المسلمين وحدهم سرائيلمرافق الحرم القدسي الشريف، مفندا االدعاءات اإل
  .طر التي يتعرضفي هذا المكان المقدس، الفتا إلى المخا

المبارك والرعاية  قصىواستعرض الدور الذي تقوم به دائرته في الحفاظ على قدسية المسجد األ
الهاشمية واهتمام العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني بالقبلة األولى للمسلمين، والمحاوالت الحثيثة 

الممارسات التي يقومون بها وتقديم ما التي يقوم بها لمنع اقتحامات المستوطنين لباحاته، ورفض كافة 
  .يلزم ألعمال الصيانة

وشارك في استقبال الوفدين الكويتي واألردني في القدس، سفير دولة فلسطين لدى دولة الكويت 
رامي طهبوب، والقنصل األردني لدى دولة فلسطين سنان المجالي، وسفير دولة الكويت لدى 

  .المملكة األردنية الهاشمية
  

  أطفال مقدسيين منزليا 3ل يقضي بحبس االحتال
يوم الجمعة، بالحبس المنزلي لمدة ستة أيام قضت محكمة االحتالل،  -وفا 2016-5- 6القدس 

مالك عسيلة، ومحمد دعنا، ومحمد موسى، ودفع غرامة مالية بقيمة ألف : على األطفال المقدسيين
 .شيكلشيقل، باإلضافة إلى كفالة طرف ثالث بقيمة خمسة آالف 

وكانت محكمة االحتالل اتخذت هذا القرار كشرط لإلفراج عن األطفال، علما أنها اعتقلتهم بحجة 
  .إلقاء الحجارة
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  االحتالل يبعد زوجة أسير مقدسي عن القدس
يوم الجمعة، المواطنة رانية ي، سرائيلأبعدت سلطات االحتالل اإل -وفا 2016-5-6القدس 

اإلقامة غير "سي عالء الدين العباسي، عن مدينة القدس، بحجة العباسي، زوجة األسير المقد
 ".القانونية

وكانت قوات االحتالل اعتقلت المواطنة العباسي، التي تحمل الهوية الفلسطينية، الليلة الماضية، قبل 
جبل الزيتون وإبعادها عن /قرب حي الطور" الزيتونة"أن يتم نقلها بواسطة دورية عسكرية الى حاجز 

  .نة القدسمدي
 66، ومحكوم بالسجن الفعلي لمدة 2002يذكر أن األسير عالء الدين العباسي معتقل منذ عام 

  .عاماً 
  

  اعتقال مقدسي واالعتداء على نجله بالضرب في مخيم شعفاط
يوم الجمعة، المواطن يوسف ي، مساء سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا  2016-5-6القدس 

 .القدس المحتلة  ط، وسطمخيمر من مخيم شعفا

، بأن قوات االحتالل اعتدت على نجل المواطن مخيمر بالضرب خالل "وفا"وأفاد شهود عيان، لـ
  .عملية االعتقال


