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  2017 ،أكتوبر    10 الثالثاء   : التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  ثالثة من القدساالحتالل يعتقل شابين ويمدد اعتقال. 

 سالمية بالقدس تحذر من تبعات االقتحامات الواسعة لألقصىالهيئات اإل. 

 آالف المستوطنين يؤدون صلوات وطقوس تلمودية في ساحة البراق. 

 قوات االحتالل تطلق النار صوب امرأتين على حاجز قلنديا دون إصابتهما. 

  قضائية للتدخل في إدارة األورومتوسطي ينظر بقلق الستخدام االحتالل قرارات

 .المسجد األقصى

  ُيحّذر من حفريات االحتالل أسفل المسجد األقصى" حنا عيسى"الدكتور. 

 هيئات مقدسية تحذر من خطورة األوضاع في المسجد األقصى. 

 آالف المستوطنين يدّنسون ساحة البراق بصلوات وطقوس تلمودية. 

  اليونسكو"القدس على جدول أعمال". 
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 االحتالل يعتقل شابين ويمدد اعتقال ثالثة من القدس
   

الشابين  اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم الثالثاء، -وفا 2017-10-10القدس 
  .المحتلة محمد علي ناصر، وأحمد محمد درباس من منزليهما في بلدة العيسوية وسط القدس

سامر حمدان، وعرين الزعانين، ونور الشلبي حتى يوم  :وكان االحتالل مّدد اعتقال الشبان المقدسيين
  .األحد القادم، علماً أن أجهزة أمن االحتالل اعتقلتهم فجر أمس االثنين، في القدس المحتلة

  

 سالمية بالقدس تحذر من تبعات االقتحامات الواسعة لألقصىالهيئات اإل
   

دائرة األوقاف اإلسالمية، ودار (حّذرت هيئات القدس االسالمية  -وفا 2017- 10-9القدس 
من ) اإلفتاء الفلسطينية، والهيئة اإلسالمية العليا، ومجلس األوقاف والشؤون والـمقدسات اإلسالمية

تبعات وخطورة االقتحامات الواسعة للمسجد األقصى المبارك، التي ينفذها المستوطنون بحماية قوات 
  .االحتالل

في الوقت الذي ُتحيي فيه دائرة األوقاف اإلسالمية الهّبة : "نوجاء في بيان مشترك، اليوم االثني
الجماهيرية لحماية الـمسجد األقصى الـمبارك في تموز الـماضي، وُتحيي وتقّدر كل الجهود الخّيرة التي 

الحرم القدسي /بذلت من قبل الحريصين والـمهتمين والـمتابعين لشؤون الـمسجد األقصى الـمبارك
أسهم الـملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين صاحب الوصاية والرعاية على الـمسجد الشريف، وعلى ر 
الحرم القدسي الشريف، والرئيس محمود عباس، فإن األوضاع الحالية التي يمّر بها /األقصى الـمبارك

الـمسجد األقصى الـمبارك وصلت حّدا من الخطورة في تكثيف اقتحامات الـمتطرفين اليهود، من 
صعيد ما ال يمكن وصفه، أو مقارنته بما مضى من أوضاع ومخاطر مّر بها الـمسجد قبل حيث الت

  ."ذلك

أن الـمسجد األقصى الـمبارك هو مسجد إسالمي، "وأكد البيان المشترك لهيئات القدس االسالمية 
 ويهم كل مسلم على وجه هذه البسيطة، ومسؤولية حمايته والدفاع عنه هي مسؤولية األمة العربية
واإلسالمية، حكاما ومحكومين، وال يمكن إعفاء أحد من هذه الـمسؤولية العقائدية الدينية، وسيكتب 

  ."التاريخ على صفحاته من قام بواجبه ومن فّرط وقّصر
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جماهير شعبنا ومؤسساته معاودة االلتفاف حول الـمسجد األقصى "وأهابت هيئات القدس االسالمية بـ
الي، حيث ما يمّر به الـمسجد يُعتبر مقدمة تسعى لفرض وقائع جديدة في الـمبارك في هذا الظرف الح

  ."ظل أجواء تتحدث عن تسوية قادمة ومصالحة قائمة

  
 آالف المستوطنين يؤدون صلوات وطقوس تلمودية في ساحة البراق

   

أّدى آالف المستوطنين، اليوم االثنين، صلوات وطقوس وشعائر  -وفا 2017- 10-9القدس 
اليهودي، الذي يستمر لنهاية األسبوع الجاري في باحة " الُعرش"أو " المظلة"لمناسبة عيد  تلمودية

  ).الجدار الغربي للمسجد األقصى(حائط البراق 

وقال مراسلنا، إن المستوطنين استباحوا البلدة القديمة في القدس المحتلة منذ ساعات الصباح 
ية في صلوات وشعائر تلمودية في المنطقة، وسط األولى، وشاركوا من مختلف التجمعات االستيطان

  .اجراءات مشددة فرضها االحتالل في المدينة المقدسة

مستوطن اقتحموا اليوم، المسجد األقصى، وحاول عدد كبير منهم إقامة شعائرهم  400وكان ُقرابة 
  .التلمودية في المسجد األقصى، وهو نفس عدد المقتحمين ليوم أمس األحد

منذ بدء العيد اليهودي لحصار عسكري، وعزٍل تام عن محيطها الفلسطيني، وسط  وتخضع القدس
  .انتشار واسع لقوات االحتالل ودورياتها المختلفة

  

 قوات االحتالل تطلق النار صوب امرأتين على حاجز قلنديا دون إصابتهما
  

على امرأتين أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، قبل قليل، النار  -وفا 2017- 10-9القدس 
فلسطينيتين، حاولتا قطع الحاجز العسكري القريب من مدخل مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة، 

 .من جهة مسلك المركبات

وأكد مراسلنا، نقال عن شهود عيان، أن االمرأتين لم تصابا، في حين بدت قوات االحتالل في حالة 
  .استنفار واسعة في الحاجز العسكري
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  نظر بقلق الستخدام االحتالل قرارات قضائية للتدخل في إدارة المسجد األقصىاألورومتوسطي ي
 

) إسرائيل(قال المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان اليوم األحد إنه ينظر بقلق بالغ الستخدام 
تتضمن فرض  المسجد األقصى الفلسطينيين داخل ساحات األطفالقرارات قضائية جديدة بحق

 .عقوبة السجن، معتبًرا ذلك تدخل غير مبرر في إدارة المسجد ومخالفة واضحة للقانون الدولي

“ العليا) اإلسرائيلية(المحكمة ”وأبرز المرصد الذي يتخذ من جنيف مقًرا له في بيان صحفي، إصدار 
ل الفلسطينيين من اللعب في ساحات المسجد األقصى في الرابع من الشهر الجاري قرارًا بمنع األطفا

 .وتهديد المخالفين منهم بالسجن

وأكد المرصد أن القرار المذكور يخالف الحق األساسي المكّرس في القانون الدولي لحقوق اإلنسان 
تبًعا في تمتع الكافة بحرية الدين والمعتقد وعدم التعرض لدور العبادة الخاصة بهم أو التدخل بإدارتها 

 .لهذا الحق

أعوام بحق األطفال الفلسطينيين  6وكان القرار القضائي المذكور تضمن فرض عقوبة السجن لمدة 
حال مخالفتهم، علًما أنه صدر في أعقاب شكوى قدمتها منظمات يهودية متطرفة قالت فيها أن 

 .”لعب األطفال الفلسطينيين ينتهك حرمة األماكن المقدسة”

المنحاز لجماعات دينية معينة على ) اإلسرائيلية(ألورومتوسطي تعامل السلطات واستنكر المرصد ا
 .حساب حرية المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية خصوًصا في القدس المحتلة

، أمر األقصى من أّن القرار يحترم حرمة) اإلسرائيلية(وأوضح األورومتوسطي أن ما أوردته المحكمة 
يومية للجماعات للمصلين المسلمين وعمليات االقتحام شبه ال) إسرائيل) انتهاكاتمستنكر، في ضوء

 .الدينية المتطرفة للمسجد

وجدد المرصد األورومتوسطي تأكيده على قرار لجنة التراث العالمي في منظمة األمم المتحدة للتربية 
باعتبار المسجد األقصى  2016، الذي صدر في أكتوبر )اليونسكو(والعلم والثقافة 

في بلدة ) اإلسرائيلية(الخاصة بالمسلمين وعدم شرعية أي تغيير أحدثته السلطات  المقدسات من
 .القدس القديمة ومحيِطها



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚËÖ]í{{éßéŞŠ×< <
<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö]ËÖ]í{{éßéŞŠ×< <

<<Ýç×{ÃÖ]æ<<í{Ê^ÏnÖ]æ<í{ée†{{j×Ö       

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission   

For   
Education, Culture & Science 

 

    174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
    PNCECS@Palnet.com: ، البريد االلكتروني 2420902فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

Palestine - Ramallah  174,  2421080,2420901 
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com 
                                        PNCECS2011@gmail.com 

Web site :http://www.pncecs.plo.ps 
 

فرض ) إسرائيل(وطالب األورومتوسطي مجلس األمن الدولي باتخاذ خطوات فعلية ضد محاوالت 
سيطرتها على المسجد األقصى وإجبارها على احترام القرارات األممية التي أكدت أن المسجد 

 .عليه) إسرائيلية(عالمي وأن ال سيادة  تراث هو

  وكاالت: المصدر
 

  من حفريات االحتالل أسفل المسجد األقصىُيحّذر " حنا عيسى"الدكتور 
 

حّنا عيسى، تحذيره من . جدد األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، د
 . المبارك المسجد األقصى استمرار سلطات االحتالل في الحفريات أسفل

أسفل البلدة القديمة تتسارع باتجاه المسجد " اإلسرائيلية"عيسى، في بيان له، ان الحفريات . وقال د
هو الكشف عن حائط البراق ) لالحتالل(األقصى من كافة الجهات، موّضًحا أن السبب الرئيس 

 .كامًال إلظهاره  

وأّكد أن هذا من شأنه، إزالة جميع األبنية المالصقة لحائط البراق، والحفر إلى جانبه إلظهار حجارته 
 .المزعوم" الهيكل"األساسية، أّما السبب الثاني فهو البحث عن بقايا 

مدينة القدس،  اليهود الحجم الظاهر من حائط البراق لم يتعّد الثالثين ياردة حينما احتل"وأوضح أن 
ياردة وأكثر، علما أن حجم ما كان  200، هو كشف 1969عام " إسرائيليا"لكّن ما تم اإلعالن عنه 

 ."حائط الغربيياردة، وهو ما أنجزته الحفريات التي تمت عند ال 80قد ُكشف آنذاك بلغ 

أشرَف عليها البروفسور بنيامين مزار، وتابعها  حفريات أما الحائط الجنوبي، فقد جرت: "وأضاف
يجب استمرار "بأنه  1971م موشيه دايان وزير الجيش في دولة االحتالل آنذاك، حيث صّرح عا

 ."الحفر حتى الكشف الكامل عن الهيكل الثاني، وإعادة ترميمه

يشار إلى أن بلدية االحتالل، كثفت من أعمال الحفريات خاصة في البلدة القديمة، وتحت أساسات 
  .المسجد األقصى، ضمن مساعيها لتهويد المدينة المقدسة التي تشهد حرب تهويد غير مسبوقة

  
 



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚËÖ]í{{éßéŞŠ×< <
<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö]ËÖ]í{{éßéŞŠ×< <

<<Ýç×{ÃÖ]æ<<í{Ê^ÏnÖ]æ<í{ée†{{j×Ö       

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission   

For   
Education, Culture & Science 

 

    174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
    PNCECS@Palnet.com: ، البريد االلكتروني 2420902فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

Palestine - Ramallah  174,  2421080,2420901 
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com 
                                        PNCECS2011@gmail.com 

Web site :http://www.pncecs.plo.ps 
 

  هيئات مقدسية تحذر من خطورة األوضاع في المسجد األقصى
 

حذرت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس، دار اإلفتاء الفلسطينية، الهيئة اإلسالمية العليا ومجلس 
المبارك، نتيجة  المسجد األقصى األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية، من خطورة األوضاع في

للمسجد، داعية جماهير الشعب الفلسطيني في كل مواقعهم الى اليهود المتطرفين اقتحامات تكثيف
 .شد الرحال للمسجد

وصلت حًدا من الخطورة  األقصى االثنين إن األوضاع بالمسجد  وقالت تلك الهيئات في بيان لها اليوم
في تكثيف اقتحامات المتطرفين اليهود، من حيث التصعيد الذي ال يمكن وصفه أو مقارنته بما مضى 

 .من أوضاع ومخاطر مر بها المسجد قبل ذلك

هم كل مسلم على وجه هذه البسيطة، ومسؤولية حمايته وأوضحت أن األقصى هو مسجد إسالمي ي
والدفاع عنه هي مسؤولية األمة العربية واإلسالمية، حكاًما ومحكومين، وال يمكن إعفاء أحد من هذه 

التاريخ سيكتب على صفحاته من أدى واجبه ومن فرط وقصر "المسؤولية العقائدية الدينية، مؤكدة أن 
 ."بحق األقصى

اهم بالتخفيف عن األقصى، وكسب هذا الشرف العظيم، عليه أن يتحرك اآلن وقبل وأضاف أن من س
فوات األوان، ألن األقصى مستباح من قبل المتطرفين اليهود بحماية الشرطة وبدعم من الحكومة 

 .اإلسرائيلية

 وأهابت الهيئات المقدسية بجماهير الشعب الفلسطيني ومؤسساته معاودة االلتفاف حول األقصى في
هذا الظرف الحالي، معتبرة ما يمر به المسجد هو مقدمة لفرض وقائع جديدة في ظل أجواء تتحدث 

 .عن تسوية قادمة ومصالحة قائمة

نلمس تراجًعا خطيًرا في "ولفتت إلى أنه في ظل هذه األوضاع الخطيرة والتضييق على األقصى، فإننا 
من قبل بعض الدول، مما يشجع " اليونسكو" المؤسسات الدولية وطعًنا في الجهود وخاصة في منظمة

االحتالل على االستمرار في برنامجه التهويدي تحت غطاء أن عالقات الكيان اإلسرائيلي مع بعض 
 ."الدول في أحسن حاالتها واوضاعها

وشرفاء العالم اإلسالمي لم  المقدسات وأعربت عن أملها وثقتها من أن صاحب الوصاية والرعاية على
ولن يتوانوا يوًما عن التعبير عن مواقفهم العقائدية الثابتة التي ال تذعن أبًدا ألي اغتصاب 
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دونًما، وما يشمل من أبنية وأروقة  144على األقصى وما حوله بكامل مساحته البالغة  اعتداء أو
 .وساحات فوق األرض وتحتها

 موديةآالف المستوطنين يدّنسون ساحة البراق بصلوات وطقوس تل

بأداء  (األقصى الجدار الغربي للمسجد(، اليوم االثنين، باحة حائط البراق المستوطنين دّنس آالف
اليهودي، الذي يستمر لنهاية " الُعرش"أو " المظلة"صلوات وطقوس وشعائر تلمودية لمناسبة عيد 

 .األسبوع الجاري

البلدة القديمة في القدس المحتلة منذ ساعات  وقال مراسلنا في القدس إن المستوطنين استباحوا
الصباح األولى، وشاركوا من مختلف التجمعات االستيطانية في صلوات وشعائر تلمودية في المنطقة، 

 .وسط اجراءات مشددة فرضها االحتالل في المدينة المقدسة

، وحاول عدد كبير منهم إقامة شعائرهم المسجد األقصى اقتحموا اليوم، مستوطن وكان ُقرابة أربعمائة
 .تلمودية في المسجد األقصى، وهو نفس عدد المقتحمين ليوم أمس األحدال

وتخضع القدس منذ بدء العيد اليهودي لحصار عسكري، وعزٍل تام عن محيطها الفلسطيني، وسط 
  .انتشار واسع لقوات االحتالل ودورياتها المختلفة

 

  "اليونسكو"القدس على جدول أعمال 
 

السفير مايكل ) اليونسكو(لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة قدم رئيس المجلس التنفيذي 
والمتضمن بند " فلسطين المحتلة"وربس للمجلس التنفيذي للمنظمة قرارًا ينص على إبقاء قرار 

التي  204على جدول أعمال المجلس، وإعادة النقاش حول هذا البند خالل دورته رقم " القدس"
 .عام المقبلستعقد أواخر ربيع ال

وبحسب مصدر رسمي أردني، نقلته صحيفة الغد األردنية، تطلب مسودة قرار الرئيس من المديرة 
 8قرارًا للمجلس التنفيذي و 12تقرير متابعة حول تنفيذ القرار الحالي و"العامة للمنظمة تقديم 

 ".قرارات للجنة التراث امتنعت إسرائيل عن تنفيذها جميعاً 

 .للرصد التفاعلي من زيارة مدينة القدس“ اليونسكو”يغته الحالية فرصة لتمكين بعثة وسيوفر القرار بص
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قدم من وفلسطين وم األردن إن وربس، قام بإضافة ملحق إلى قراره تم إعداده من قبل وقال المصدر
والمنعقدة حاليًا في  202الدول العربية األعضاء في المجلس التنفيذي لدراسته بدورة المجلي 

 .باريس

السابقة المتعلقة بموضوع القدس وفلسطين المحتلة، " اليونسكو"ويستحضر هذا الملحق قرارات 
ر المتعلق بمدينة وطلب المجلس من المديرة العامة للمنظمة تقديم تقرير متابعة حول تطبيق القرا

 .القدس المحتلة

ومن المتوقع أن يقوم رئيس المجلس بطرح القرار قبل نهاية األسبوع الحالي لتبنيه باإلجماع من قبل 
 .دولة أعضاء في المجلس التنفيذي 58

، وجرت العادة على “اليونسكو“يشار إلى أن األردن وفلسطين ليستا عضوين في المجلس التنفيذي لـ
العربية األعضاء بالمجلس تقديم نص القرار نيابة عن األردن وفلسطين والدول العربية غير  قيام الدول
 .األعضاء

تجدر اإلشارة إلى أن هذا التحرك العربي الجديد أمام اليونسكو ياتي بالتزامن مع زعم صحيفة 
الفلسطينية عن طرح مشروع قرار  السلطة تراجع الدول العربية باإلضافة إلى“العبرية امس بـ" هارتس"

حيث ادعت الصحيفة العبرية أن قرار التراجع المزعوم ". إسرائيل"في اللجنة اإلدارية لليونسكو يدين 
 ."جاء بتدخل أمريكي ودول غربية"

 :ملحق بالقرار المدرج تحت إسم فلسطين المحتلة على ما يليوينص بند القدس في ال

 ".فلسطين المحتلة"  38البند 

  
 

  -انتهى -


