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  2017 ، نوفمبر   13اإلثنين     :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ    
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  االستفزازية لألقصى بحراسة مشددةمستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم. 

 الحسيني يلتقي فعاليات منطقة قلنديا في ختام إنجاز مشاريع حيوية. 

 هيئة األسرى تنتزع قرارا باإلفراج عن األسير المقدسي خليل النمري. 

 االحتالل يعتقل زوجة عقيد وطفليهما في القدس. 

  األرض المقدسة فلسطين"صدور كتاب جديد ألهم المواقع التاريخية بعنوان". 

 "مشروع إلحياء المدينة المقّدسة وإعمار المسجد األقصى" .. قوافل األقصى. 

 االحتالل يخطر بوقف بناء منزلين جنوب مدينة القدس. 
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 مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم االستفزازية لألقصى بحراسة مشددة
  

المتطرفين، اليوم األحد، استأنفت مجموعات من المستوطنين  -وفا 2017-11- 12القدس 
اقتحاماتها االستفزازية للمسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من قوات 

 .االحتالل اإلسرائيلي

وينفذ المستوطنون جوالت مشبوهة في المسجد المبارك، وسط محاوالت إلقامة طقوس تلمودية 
لى شروحات حول أسطورة الهيكل مكان إن االستماع ة باب الرحمة، فضال عصامتة، خاصة في منطق

  .األقصى

ويتواجد في المسجد مصلون، خاصة من أبناء القدس القديمة، وينتشرون بحلقات علٍم في مختلف 
  .مرافق المسجد المبارك

  

  الحسيني يلتقي فعاليات منطقة قلنديا في ختام إنجاز مشاريع حيوية
  
 

 شمال غرب القدسالتقى وفدا من رؤساء مجالس منطقة 

دعا محافظ القدس ووزير شؤونها عدنان الحسيني، الكل  -وفا 2017-11- 12القدس  
الفلسطيني بكافة أطيافه وألوانه، الى نبذ كل ما من شأنه أن يؤثر على العمل الوطني في مدينة القدس، 

ا في حماية واستبعاد كافة اإلشكاليات التي ال مكان لها في الساحة الفلسطينية، والمضي قدم
المشروع الوطني وااللتحام بالجماهير وحماية المقدسات، وخاصة المسجد األقصى ودرء األخطار 
المحدقة به، وتفويت الفرصة على المتربصين بمقدساتنا اإلسالمية والمسيحية، وإيجاد المبادرات 

  .الخالقة التي تعمل على توسيع القاعدة الشعبية والتفافها حول المشروع الوطني

) الكسارات (جاء ذلك لدى استقبال الحسيني اليوم األحد، وفدا من فعاليات لجنة حي خلة الشيح 
ومخيم قلنديا ومنطقة كفر عقب، بحضور أمين سر اإلقليم شادي المطور، وأمناء سر مواقع قلنديا 
ليات زكريا فيالة، ومنطقة كفر عقب ناصر األشهب، وحي الكسارات غسان الخطيب، وعدد من الفعا

في هذه المناطق، في ختام إنجاز المشاريع الحيوية في منطقة خلة الشيح، وهي الصرف الصحي، 
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وتعبيد الشوارع، وتوسيع الشارع الرئيسي، والتي بلغت تكلفتها نحو نصف مليون دوالر، وتخدم أكثر 
  .من خمسة آالف نسمة

لقدس عاصمة أبدية لجميع وقال إن القيادة الفلسطينية ال تدخر جهدا للحفاظ على مدينة ا
الفلسطينيين مسلمين ومسيحين، وتمسكها بحق العودة المقدس لكافة الالجئين الى ديارهم التي 

هجروا منها قسرا، داعيا الى تعزيز العمل الوحدوي والجماعي، وصوال الى تحقيق األهداف التي يصبو 
 .صوصإليها أبناء شعبنا عامة وأبناء العاصمة المحتلة على وجه الخ

وأشاد الحسيني، باألداء المتميز الذي يقوم به الكل الفلسطيني، وفي مقدمتهم حركة فتح، بالتصدي 
إلجراءات االحتالل وااللتفاف حول أبناء مدينتهم وتقديم العون والمساعدة لهم، وسط اإلهمال 

ة أضحت متميزة اإلسرائيلي الرسمي المتعمد لألحياء المقدسية، ما يدل على أن الطاقات الفلسطيني
  .بقدرتها على تحمل المسؤولية والتأكيد على أهمية بناء الدولة الفلسطينية

وقال إن الهبة األخيرة التي حققت انتصارا لإلرادة الفلسطينية وفوتت الفرصة على المحتل لتحقيق 
خرجت في مآربه ومخططاته التهويدية للمسجد األقصى المبارك ومدينة القدس، ومليونية الوفاء التي 

استشهاد الرئيس ياسر عرفات، أكبر برهان على استثنائية هذا الشعب، الذي  قطاع غزة إحياًء لذكرى 
  .من دون شك سيقهر المحتل ويصل الى ما يصبو إليه طال الزمن أم قصر

أن المحافظة والوزارة هي البيت  زكريا فيالة، بدوره، أكد مدير مكتب محافظة القدس في منطقة قلنديا
لكل المقدسي والفلسطيني، وأن الجميع يعملون كفريق واحد تحت مظلة قيادتنا الشرعية وعلى ل

رأسها الرئيس محمود عباس، في تذليل كافة العقبات التي تعترض مسيراتنا، خاصة وأن منطقة قلنديا 
  .تمثل أحد األضالع الرئيسية الحامية للقدس، وهي بذلك تستحق كل االهتمام والمتابعة

على الجهود التي تقوم بها محافظة  ناصر األشهب، ى أمين سر حركة فتح في منطقة كفر عقبوأثن
غسان  فيما أشار أمين سر منطقة حي الكسارات. القدس في تطوير المنطقة والتسهيل على ساكنيها

الى دور محافظة القدس والوزارة الهام في دعم وتعزيز صمود المقدسين، ورغم شح الموارد  الخطيب،
  .إال أن إمكانيات العمل متاحة وفق المعطيات المتوفرة

وأشاد باألداء المتميز الذي تقوم به في مساعدة أبناء المحافظة المستهدفين من االحتالل وإجراءاته 
  .التعسفية
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وفي ختام اللقاء، كّرمت الفعاليات مجتمعة، المحافظ الحسيني، وقدمت درعا تكريميا لوكيل مساعد 
  .قدس حمدي الرجبي، تهنئة بترقيته ولدوره الفاعل في خدمة المقدسيينوزارة شؤون ال

وكان الحسيني التقى في وقت سابق، عددا من رؤساء مجالس محلية في منطقة شمال غرب القدس،  
وجرى استعراض عدد من القضايا التي تتعلق بالشأن العام في هذه المنطقة، وجملة من الهموم التي 

  .األهاليتخيم على الكثير من 

  

 هيئة األسرى تنتزع قرارا باإلفراج عن األسير المقدسي خليل النمري
   

قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، في بيان أصدرته، اليوم األحد،  -وفا 2017-11-12رام اهللا 
بعد "من سكان القدس، ) عاما 23(إنه تم انتزاع قرار باإلفراج عن األسير المقدسي خليل النمري 

  ."كبيرة بذلها المحامي يوسف نصاصرة والطاقم القانوني بالهيئةجهود  

بالئحة اتهام ضد النمري،  2015وأوضحت الهيئة، أن النيابة العامة اإلسرائيلية تقدمت في العام 
  .قبل عامين) إيالت(زعمت فيه أن األسير خطط للقيام بعملية في أحد فنادق مدينة ام الرشراش 

صرة عمل بشكل متواصل من أجل السعي لتبرئة األسير النمري، حيث المحامي نصا"وأضافت أن 
أصدرت محكمة الصلح في بئر السبع قرارا بتبرئة األسير يوم الخميس الماضي، إال أن النيابة 

ساعة لتقديم استئناف على قرار  72اإلسرائيلية اعترضت على القرار وطلبت وقف تنفيذه لمدة 
محكمة العليا اإلسرائيلية اليوم، وأصدرت قرارا باإلفراج عن اإلفراج، حيث عقدت جلسة في ال

  ."النمري
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  االحتالل يعتقل زوجة عقيد وطفليهما في القدس
 

عقب  اعتقلت قوات االحتالل مساء أمس زوجة العقيد بالشرطة الفلسطينية حسين الكسوانيوطفليهما؛
 .شمال القدس المحتلة حنينا دهم منزلهم في حي بيت

وقال مراسلنا في القدس المحتلة إن قوات االحتالل فتشت منزل الكسواني وصادرت محتوياته، 
 .هاواقتادت أسرته الى جهة مجهولة، وسلمته بالغا لمراجعة مخابرات

وأفاد الكسواني، في تصريحات صحفية، إن قوات االحتالل والمخابرات وكالب متوحشة اقتحمت 
ساعات، وقبل أن تعتقل زوجته واثنين من أبنائه واقتيادهم  3منزله اليوم وحاصرته قبل أن تفتشه لنحو 

ما اتصلت به ببيت حنينا، ك" النبي يعقوب"للتحقيق في مركٍز تابٍع لشرطة االحتالل في مستوطنة 
 .واستدعته للتحقيق في المركز

وأضاف الكسواني أن المخابرات لم تبلغه سبب االعتقال او استدعائه للتحقيق، الفتا الى انه لم يكن 
 .في منزله خالل عملية االقتحام

وأوضح الكسواني انه كان يُنّسق مع محامي مدير شرطة ضواحي القدس العقيد علي القيمري لإلفراج 
دما فوجئ باقتحام قوة كبيرة من شرطة االحتالل منزله بحي بيت حنينا شمال القدس واعتقال عنه عن

 .زوجته وطفليه

ي القدس االحتالل قبل يومين مدير شرطة ضواح اعتقال يأتي ذلك بعد يومين من
العقيد علي القيمري، والتحقيق معه حول أنشطة أجهزته األمنية في المناطق  الفلسطينية السلطة في

 .المحيطة في القدس المحتلة

، "مشتبهين مقدسيين"ي بيان لها إنه تم اعتقال وقالت المتحدثة باسم شرطة االحتالل ف
ألجهزة األمن الفلسطينية داخل مدينة  االعتقاالت تمت على خلفية الضلوع في أنشطة تابعة وإن

 .القدس

وأطلقت سلطات االحتالل في وقت الحق من أمس، سراح العقيد القيمري علما أنها كانت أصدرت 
  ."لوجود معلومات سرية لديه"ينقرارا بتمديد اعتقاله حتى اليوم االثن
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  "فلسطين األرض المقدسة"صدور كتاب جديد ألهم المواقع التاريخية بعنوان 
 

صدر حديثًا عن دار اإلعالم للنشر والتوزيع بنابلس كتاب للباحث المقدسي محمود أحمد العباسي 
 ."والسياحيةالدليل السياحي ألهم المواقع التاريخية .. فلسطين األرض المقدسة"

وأشار مؤلف الكتاب إلى أن فكرته جاءت عقب جولة سياحية بربوع الوطن بصحبة عائلته في قلعة 
، بالقرب من قرية كفر قاسم ضمن منطقة المثلث الفلسطيني، واستغرق )قلعة صليبية(مجدل صادق 

، وآخرون من التجوال فيها وما حولها أربع ساعات، وتواجد في المكان عدد من السياح الصهاينة
أصول غربية رجاًال ونساء مصطحبين معهم أبناءهم الصغار، وكانت عائلته هي العائلة الوحيدة من 

 .أصول عربية بينهم

ورصد الكاتب كيف كانوا يقدمون ألبنائهم الشرح الوافي حول المكان وطبيعته وتاريخه طوال الوقت، 
ربية في حين يملك الطرف اآلخر مكتبة ضخمة وعندها شعر بالنقص الفاضح في المكتبة السياحية الع

في هذا المجال، ووجد قصورًا وخلًال في التربية الثقافية التاريخية في ظل النقص في المعرفة الالزمة 
 .حول هذه المواقع األثرية والتاريخية والدينية في فلسطين

حبيب كافة جباًال وتابع العباسي أنه عمل جوالت سياحية جادة ومكثفة تشمل مناطق الوطن ال
وكان يقف عند كل صغيرة وكبيرة من أجل الحصول على .. مدنًا وقرى.. أودية وينابيع.. وسهوالً 

المعرفة الكافية حول الموقع، وقد ساعدني بهذا طبيعة عملي التي كانت تطلب زيادة الكثير من 
 .المواقع على طول هذه الوطن وعرضه

م نبذة سريعة عن فلسطين ليشمل الموقع الجغرافي المقدمة ث: وجاء الكتاب في عدة فصول
والتاريخي يليها فصول تتحدث عن كل مدينة فلسطينية بدًءا من تاريخ المدينة وموقعها وتسميتها مرورًا 

بأهم المواقع السياحية والتاريخية والدينية للمدينة ويشمل قضاءها، وقد ذكر أهم المواقع وأهم 
ئح بطريقة تشكل لدى القارئ خزانة معرفية، علًما بأن فلسطين تمتلك المعلومات التي يحتاجها السا

اآلالف من المواقع السياحية والتاريخية وال يمكن حصرها في كتاب أو كتابين، ورصدت ودونت في 
نهاية كل فصل قرية فلسطينية مهجرة، لكي ال تنسى، وتبقى الذاكرة تشهد على الحق 

 .                              الفلسطيني

كما قام بإدراج ملحق للمواقع بالمسمى العبري، ليتمكن المتجول من الوصول إلى المكان بسهولة، 
، تم العمل على تغيير أسماء بديلة عن المسمى العربي، )1948(علما بأنه بعد نكبة فلسطين في سنة 
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ثال تم تغيير اسم الشارع وهذا األمر شمل أسماء المدن والمواقع والوديان والشوارع، فعلى سبيل الم
 .والقائمة تطول) تسفات(ومدينة صفد إلى    ،)حطيبات غوالني(الحجاز في حيفا إلى المسمى العبري 

ثم ذكر الكاتب المصادر والمراجع التي استقاها من بطون العديد من الكتب العربية وغيرها وحاول 
 .أخطاًء كثيرة في هذا المجال سرد المعلومة بعد فحص دقيق وجاد وخاصة التواريخ؛ حيث وجد

ونوه بأنه اعتمد احتساب المسافة على برنامج ويز، وتحديد المسافات بين جميع المدن الفلسطينية 
  .فلسطين ووسطها  ومدينة القدس على اعتبار أن المدينة هي العاصمة، وأنها تقع في مركز

ها خالل الجوالت السياحية التي قمت دعم الكتاب ببعض الصور الفوتوغرافية التي تم تصوير   وقد تم
 .غزة بها، وهي صور حديثة نسبيًّا في الوقت الذي لم يتمكن من التصوير في منطقة قطاع

  

  األقصى مشروع إلحياء المدينة المقّدسة وإعمار المسجد" .. قوافل األقصى"
 

بالرغم من المضايقات التي يتعّرضون لها من قبل السلطات اإلسرائيلية في شّتى أنحاء فلسطين 
المحتلة، منذ لحظة خروجهم من منازلهم وحتى وصولهم إلى أبواب البلدة القديمة في القدس 

، إّال أنهم ال ينقطعون عن التواصل مع المدينة المحتلة ومقّدساتها، وإعمارها ليًال األقصى والمسجد
 .نهاراً وفي كافة األوقات

في " جمعية األقصى لرعاية األوقاف والمقدسات اإلسالمية"مشروع تقوم عليه  "قوافل األقصى"
خالله إلى شد الرحال للقدس والمسجد األقصى وإعمار الداخل الفلسطيني المحتل، تسعى من 

  .المدينة على مدار األسبوع، وفي كافة األوقات

 حافلة خترج شهرياً من الداخل للقدس 120

، إن ما "جمعية األقصى لرعاية األوقاف والمقدسات اإلسالمية"يقول غازي عيسى مدير 
مدن وبلدات وقرى الداخل المحتل، عبر  يخرجون من كافة)المتوسط( آالف فلسطيني 6 إلى 5 بين
 .حافلة، بتنسيق الجمعية وأعضائها، والمتطوعين فيها، إلى مدينة القدس والمسجد األقصى 120 نحو

حيث "جاري دون انقطاع " قوافل األقصى"ومشروع  2000 إنه منذ عام "قدس برس"وُيضيف لـ
قب، والمثلث، والجليل، والمدن أهلنا الفلسطينيون من كافة نواحي الداخل؛ من الن   يخرج

 ."الساحلية
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حيث أن الحافالت تعمل على مدار األيام، وفي جميع األوقات، "وُيشير إلى أنه ال يوجد أيام محّددة، 
فمثًال هناك من يخرج أيام الجمع ليصلون على صالة الفجر، أو أيام السبت فيِصلون على صالة 

والعشاء،  المغرب حددة كي يتمكنوا من أداء صالتيالظهر، إضافة إلى خروج حافالت في أيام م
 ."وهكذا

 مضايقات ومالحقات شرطة االحتالل للحافالت

تالل خالل السنوات إّال أن االح"مرخصة ولم يتم حظرها  "جمعية األقصى" ويوضح أنه رغم أن
 ."األخيرة بات يضّيق على الحافالت ومستقّليها والمتطوعين الذين ينّظمون المسير

هناك العديد من المتطوعين ممن يعملون معنا وينظمون الحافالت، يتعرضون الستدعاءات " :ويستطرد
بت لهم أنهم يعملون وتحقيقات مستمرة وتهديدات من قبل الشرطة اإلسرائيلية، رغم أننا في كل مّرة نث

 .في إشارة إلى جمعية األقصى" تحت اسمنا

أّما عن الحافالت، فتقوم الشرطة اإلسرائيلية بإعاقة سيرها عبر نشر حواجز مفاجئة، "ويضيف قائال 
، تتخذ طرقاً )شمال فلسطين المحتلة(فعلى سبيل المثال، كانت الحافلة التي تخرج من قرية سخنين 

 ."المسجد األقصى حتى يتمكن الجميع من الوصول للقدس والصالة في التفافية لعدة ساعات

الحافالت التي تخرج مثل "وكشف عيسى عن أن سلطات االحتالل أعادت عددا من الحافالت 
، التي تعتبر نشطة جداً في موضوع شد الرحال للقدس، أو أن )الجليل الغربي  في( طمرة قرية من

بحجة  ، وتُعيد الحافالت)شمال غرب القدس( أبو غوش قرية تقف الشرطة اإلسرائيلية عند مدخل
 .اً لمدير جمعية األقصى، وفق"األسباب األمنية، كما يدعون بأنهم يفعلون ذلك للحفاظ على أمننا

ا القدمية  مشاريع تسعى لرفع املستوى االقتصادي يف القدس وبلد

، بحث "المبيت" مشروع و من المشاريع التي سُتطلقها الجمعية بشكل واسع بداية العام القادم،
 .تخرج حافلتان من الداخل، ليبيت الفلسطينيون في الفنادق العربية في البلدة القديمة

وشد الرحال والصالة في  بدأ يأخذ طابعاً اقتصادياً أكثر من كونه دينياً،"يسى إن هذا المشروع ويقول ع
 ."المسجد األقصى، فرؤيتنا تكمن في إعمار المسجد وإحياء أسواق المدينة المقدسة
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في عملية التعريف بالمسجد األقصى ومرافقه،  سيخرج من الحلقة الضيقة"وُيضيف أن هذا المشروع 
لحلقة األوسع وهي التعريف بالقدس والبلدة القديمة والحياة فيها، وكيف يعيش المقدسيون إلى ا

 ."ُهناك، إضافة للمقدسات الدينية واألماكن التاريخية

وسط المدينة  "باب العامود" ويوضح أنه سيتم وضع خطة ومسارات من نقطة وصول الحافالت إلى
، لتعريفهم بكل التفاصيل المتعلقة بالقدس وليس فقط حتى الوصول إلى األحياء المقدسية واألسواق

  .األقصى

ويشير في النهاية إلى أن مشروعاً آخر سينطلق بشكل أوسع مع بداية العام القادم، حيث سيتم 
وأصحاب المحال التجارية في القدس، على عمل  " الغرفة التجارية"و" جمعية األقصى"االتفاق ما بين 

إن العامل " :وذلك لتمكين التجار، قائالً  )تم العمل عليها سابقاً ( كوبونات تخفيضية لحاملها
 ."االقتصادي هو أهم ركيزة في إحياء القدس

  قدس برس: المصدر
 

  االحتالل يخطر بوقف بناء منزلين جنوب مدينة القدس
 

سلمت سلطات االحتالل، اليوم األحد، اخطارات بوقف بناء مبنى سكنيا مكون من منزلين في حي 
 .عين الجويزة بقرية الولجة جنوب القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص

 .خالد أبو خيارة، ويوسف رباح: ويعود المبنى للمواطنْين

 

  
 

  -انتهى -


