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  2016 نوفمبر، 1الثالثاء : التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

  وشواهد مقبرة باب الرحمةدائرة شؤون القدس تندد بجريمة هدم بعض مقابر. 

 هدم االحتالل لقبور باب الرحمة في القدس جريمة حرب: الهباش. 

 االحتالل يقتحم مقبرة باب الرحمة بالقدس وينبش قبورا ويحطم شواهد أخرى. 

 شهداء وعمليات هدم واسعة في القدس واألغوار خالل الشهر الماضي 8: تقرير. 

 التهويدي " الحي االقتصادي"الل لمشروع السوداني يحذر من خطورة تنفيذ االحت

 .في القدس

 مشروع تهويدي سيقضي على الوجه التاريخي " وجه القدس: "شؤون القدس

 .للمدينة

 28  بحراسة مشددة قصىمستوطنا اقتحموا األ. 

 قصىاالحتالل يفتتح مقهى لجنوده قرب أبواب المسجد األ. 

 قصىحاخام متطرف يقود اقتحامات جديدة للمسجد األ.  
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  دائرة شؤون القدس تندد بجريمة هدم بعض مقابر وشواهد مقبرة باب الرحمة
نددت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، بقيام طواقم  -وفا 2016- 11-1القدس 

ية، باقتحام مقبرة باب الرحمة المالصقة للجدار الشرقي سرائيلتابعة لما تسمى سلطة اآلثار اإل
المبارك، ونبش قبور وتحطيم شواهد قبور أخرى في المقبرة، التي تضم بين جنباتها  قصىللمسجد األ

 .رفات عدد من الصحابة، واآلالف من أبناء العائالت المقدسية

ووصفت الدائرة في بيان اليوم الثالثاء، هذا اإلجراء بالعدوان الفاضح واإلصرار على تشريع االستيطان 
والمساس حتى بالموتى والشهداء ومقابرهم والعدوان على  ونهب األراضي وتدنيس المقدسات

حرماتها، في سياق حملة محمومة وممنهجة تقوم بها حكومة االحتالل بالتهويد والتوسع االستيطاني، 
ي خالص، وال يجوز إسالمأن هذه األرض المقامة عليها مقبرة باب الرحمة هي أرض وقف  إلىمشيرة 

  .ا بالمطلقاالعتداء عليها أو المساس به
وحّملت الدائرة حكومة االحتالل المسؤولية الكاملة الناجمة عن هذه السياسة العدوانية، التي تهدف 

سرقة األراضي والتهويد والممنهج، موضحة أن المستوطنين واألجانب قاموا بدخولها عدة مرات،  إلى
بر، ال سيما وأنها مقبرة تضم قبور وشروعوا بالعبث فيها والقيام بأفعال غير الئقة ال تحترم حرمة المقا

  .مدينة القدس أثناء الفتحين العمري واأليوبي  عدد من الصحابة والمجاهدين الذين اشتركوا في فتح
ي الصارخ على مقبرة باب سرائيلإننا نرفض بشكل قاطع هذا االنتهاك اإل: وختمت الدائرة بيانها بالقول

ية واستمرار الحفريات سالمتالل على إزالة المقبره اإلالرحمة، ونحذر من مغبة إقدام سلطات االح
  .فيها
  

  هدم االحتالل لقبور باب الرحمة في القدس جريمة حرب: الهباش
قال قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعالقات  -وفا 2016- 11-1القدس 

 .الرحمة في القدس جريمة حرب ي لقبور بابسرائيلية محمود الهباش، إن هدم االحتالل اإلسالماإل

ية بحماية من أفراد شرطة االحتالل باقتحام مقبرة سرائيلوأدان الهباش قيام ما يسمى بسلطة اآلثار اإل
تحطيم شواهد لقبور اخرى، مؤكدا ان ما حدث  إلىباب الرحمة وهدم وتجريف القبور داخلها، اضافة 
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 قصىور قرار اليونسكو حول القدس والمسجد األي بعد صدسرائيلهو عالمة على التخبط السياسي اإل
مستوى جرائم حرب يعاقب عليها القانون  إلىالمبارك، واصفا ما جرى بالجريمة النكراء، التي ترتقي 

  .الدولي
ية تضم قبور عدد من الصحابة رضوان اهللا إسالموشدد الهباش على ان مقبرة باب الرحمة هي مقبرة 

  .وجزء من الحرم القدسي الشريف ي خالصإسالمعليهم، وهي تراث 
وطالب الهباش المنظمات الدولية وباألخص منظمة اليونسكو بالوقوف عند مسؤولياتها ووقف المجازر 

ي الفلسطيني في القدس الشريف، كما دعا منظمة العالم سالمبحق التراث اإل إسرائيلالتي ترتكبها 
ية بحق المقدسات سرائيلالتحرك الفوري لوقف هذه االنتهاكات اإل إلىي وجامعة الدول العربية سالماإل
  .ية في القدس المحتلةسالماإل

أن مقبرة باب الرحمة تتعرض العتداءات متكررة ومتتالية بغرض االستيالء عليها   ومن الجدير ذكره 
  .حديقة توراتية إلىتمهيدا لتحويلها 

  
  بش قبورا ويحطم شواهد أخرىاالحتالل يقتحم مقبرة باب الرحمة بالقدس وين

ية، تحرسها قوة معززة من سرائيلاقتحمت طواقم تابعة لسلطة اآلثار اإل -وفا 2016- 11-1القدس 
جنود وشرطة االحتالل الخاصة، اليوم الثالثاء، مقبرة باب الرحمة المالصقة للجدار الشرقي للمسجد 

  .المبارك قصىاأل
الرئيسي، في حين شرعت عناصر تابعة لسلطة آثار  وأغلق جنود االحتالل المقبرة من مدخلها

  .االحتالل بنبش قبور، وتحطيم شواهد قبور أخرى في المقبرة
لصالح إنشاء حدائق  قصىوكان االحتالل اقتطع جزءا مهما من المقبرة بمالصقة سور المسجد األ

من أقدم المعالم تلمودية، ومنع منذ سنوات سكان القدس من دفن موتاهم في المقبرة التي تعتبر 
صلى اهللا (ية في مدينة القدس المحتلة، وتضم بين جنباتها رفات عدد من صحابة رسول اهللا سالماإل

  .، ومنهم عبادة بن الصامت، فضًال عن آالف الموتى من أبناء العائالت المقدسية)عليه وسلم
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استنكرتها المؤسسات يذكر أن اعتداءات االحتالل وسلطة آثاره تكررت في اآلونة األخيرة، وقد 
  .والهيئات والشخصيات االعتبارية المقدسية وطالبت بوقفها

  
 شهداء وعمليات هدم واسعة في القدس واألغوار خالل الشهر الماضي 8: تقرير

أصدر مركز عبداهللا الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة   -وفا 2016- 11-1 رام اهللا
ية بحق شعبنا في كافة محافظات الوطن، خالل سرائيلنتهاكات اإلالتحرير، تقريره الشهري حول اال

  .تشرين األول الماضي شهر
شهداء من بينهم طفالن ارتقوا على أيدي قوات االحتالل في الضفة الغربية، بما  8وأوضح التقرير، أن 

  .خالل الشهر المذكور  فيها القدس، وقطاع غزة،
  :وفيما يلي أبرز ما تناوله التقرير

  االستيطان واالستيالء على األراضي
ي وأذرعتها المختلفة المختصة في بناء وتطوير المستوطنات على سرائيلتستمر حكومة االحتالل اإل

االراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس في طرح مخططات وعطاءات ومشاريع جديدة، فقد 
ات الضفة الغربية والقدس خالل شهر وحدة سكنية في مستوطن 772تم االعالن عن مخططات لبناء 

  .تشرين األول الماضي
وحدة سكنية جديدة في منطقة رام اهللا  98على بناء  1/10ووافقت سلطات االحتالل في  

االستيطانية التي بنيت على أرض فلسطينية خاصة، " عمونة"ستستخدم السكان مستوطني بؤرة 
ية أن الوحدات السكنية إسرائيلت مصادر حكومية والمقرر اخالؤها نهاية العام الجاري، حيث تحدث

، اال أن منظمات يسارية تتحدث عن اقامة مستوطنة جديدة بالقرب من "راحيل " ستبنى في مستوطنة 
  ".شيفوت راحيل" مستوطنة 

هار " وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة  142عن مخطط لبناء  8/10كما تم الكشف بتاريخ 
محتلة ، وذكرت القناه العبرية الثانية في السادس والعشرين من الشهر الماضي في القدس ال" حوماه 
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جنوب " جيلو"وحدة سكنية جديدة في مستوطنة  180 أن بلدية القدس تعتزم الموافقة على بناء نحو 
  .القدس

 122ببناء عدة مشاريع في المستوطنات، حيث تقوم ببناء " إسرائيليورو "وفي السياق، تقوم شركة  
وحدة في  78، و"بسغات زئيف"وحدة في مستوطنة  24، و"هار حوماه"وحدة سكنية في مستوطنة 

  ".موديعين" وحدة في مستوطنة  96، و"ارئيل"وحدة في مستوطنة  32، و "النبي يعقوب"مستوطنة 
عن موافقة سلطات االحتالل على إقامة تجمع استيطاني ضخم  7/10تم الكشف بتاريخ  كذلك 

قرية مسحة في محافظة سلفيت، وهو عبارة عن تجمع سكني ضخم سيخصص لكبار على أراضي 
محال تجارية  إلىغرفة سكنية، إضافة  250طابق، ويضم  15يين يتألف من سرائيلالسن من اإل

سبق وأن قام جيش االحتالل بوضع يده عليها، ألغراض  دونمات، وقد 9ومرافق عامة تمتد على 
  .1978عسكرية في عام 

ية أن عددا من المستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية غير شرعية، في سرائيلاإل" هآرتس"صحيفة  وذكرت
ية، المسؤولة عن إصدار تصاريح للبناء في الضفة سرائيلشمال غور األردن، بمعرفة السلطات اإل

  .المحتلة
تحتية لبناء وبحسب تقريرها، فإن أعمال البناء مستمرة، وتضمنت أخيرا مد خط للمياه، وأعماال  

  .ية في الضفة الغربيةسرائيلحظائر للماشية، وذلك خالفا لما ادعاه ما يسمى منسق أعمال الحكومة اإل
وهي جهة رسمية حكومية ،  ية، سرائيلاإل" الشركة الوطنية للسياحة"وفي السياق، نشرت ما تسمى  

بلدة دورا القرع شمال شرق على أراضي " حلم يعقوب"موقع  إسرائيلعطاء لبناء حديقة فيما تسميه 
  .رام اهللا

ية، فإن الحديقة المنوي بناؤها تعود أراضيها لفلسطينيين تم سرائيلاإل" السالم اآلن"وبحسب حركة  
  .االستيالء عليها سابقا من قبل المستوطنين

بل من ق 2013أن الحديقة المنوي بناؤها سبق، وجرى اقراراها عام  إلىالعبري " والال"وأشار موقع  
التي تدعي أن هذه المنطقة هي جزء من المستوطنة، كما تجري أعمال " بيت ايل"مجلس مستوطنة 

  .على حساب أراضي بلدة دير استيا غرب سلفيت" رفافا"توسع استيطاني جديدة في مستوطنة 
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أن حفارات وجرافات تقوم بتكسير الصخور، وجرف التربة، داخل حدود "وأكد شهود عيان  
  .على أطرافها، لبناء شقق استيطانية جديدة المستوطنة و 

  استيالء وتجريف أراضي
من جهة أخرى، قامت سلطات االحتالل خالل شهر تشرين ثاني الماضي باالستيالء على أكثر من 

دونما من أراضي  682 دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين، فقد تمت االستيالء على 1000
بهدف انشاء مستوطنة جديدة، والتوسع  16- 13ي حوض بلدة جالود جنوب نابلس، تقع ف

" ييش كودش " االستيطاني، ولخلق حلقة وصل بين جميع البؤر االستيطانية في المنطقة، امتدادا من 
تقطيع اوصال الضفة الغربية،   إلىغربا، لتشكل حزاما استيطانيا جديدا، ما يؤدي " عيليه" إلىشرقا، 

دونم من أراضي المواطنين قرب خلة  300على نحو " سلعيت، ومسكيوت " استولى مستوطنو  كما 
  .حمد في الحمة في األغوار الشمالية

دونما من اراضي المواطنين شمال شرق قرية ياسوف بمحافظة  24ذلك تم االستيالء على نحو  إلى
، الذين قاموا بنصب غرفة زراعية، ومنع "كفار تبواح" مستوطنة  سلفيت، وذلك من قبل مستوطنو

جيش االحتالل   المواطنين من االقتراب من أراضيهم، بغرض قطف ثمار الزيتون، وذلك بحماية من
  .المتمركز على حاجز زعترة

، والتي أقيمت على "موفو حورون"في سياق متصل، وبتسهيالت من حكومة نتنياهو استولى مستوطنو 
أنقاض قرى يالو، عمواس، وبيت نوبا الفلسطينية الواقعة غرب مدينة رام اهللا، ودمرتها القوات 

أراضي "، وهجرت سكانها، حيث قاموا وبموافقة ما يسمى سلطة 1967ية في حرب حزيران سرائيلاإل
ين دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين المهجر  1500بالسطو على مساحة تقدر بنحو   "إسرائيل

  .من قرى اللطرون الثالث
دونما من اراضي المواطنين غرب بلدة خراس غرب  40كما شرعت جرافات االحتالل بتجريف نحو 

الخليل، مزروعة باللوزيات، والزيتون، وتحوي عدة آبار لجمع المياه ، وذلك بهدف ترحيل المزارعين 
ة لخربة الحديدية، التي يقطنها أكثر عن أراضيهم، كما شرعت جرافات االحتالل بتدمير الطريق المؤدي

شرعت  بحجج أمنية واهية، كما كم  2مواطنا في األغوار الشمالية، والتي يبلغ طولها  120من 
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سلطات االحتالل بتجريف عشرات الدونمات التابعة لبلدة العرقة غرب جنين، في إطار أعمال توسعة 
بتجريف نحو  ة ويعبد في المحافظة، كما قامتالصناعية المقامة على أراضي العرق" شاكيد"لمستوطنة 

  ".الون موريه"دونم من أراضي بلدة دير الحطب بمحافظة نابلس، شرق مستوطنة  300
  اعتداءات المستوطنين

اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس،  إلىتتو 
ة مع دخول موسم قطف الزيتون، حيث قام مستوطنو تحرسهم وحدات من جنود االحتالل، خاص

عائلة من جني ثمار الزيتون في قرية فرعتا، وأماتين، شرق  23بالعربدة، ومنع " جلعاد زوهر"مستوطنة 
هاجم عشرات المستوطنين مزارعي الزيتون في عدد من التجمعات الفلسطينية، في   مدينة قلقيلية، كما

مناطق في كفر الديك، وترمسعيا ، حيث تم  إلىابلس، باالضافة جيت، وصرة وفرعتة غرب ن: كل من
حقولهم الزراعية، كما أعلنت وزارة الصحة  إلىمنازلهم دون الوصول  إلىعلى العودة  اجبار المزارعين

مواطنين بجروح بين خطيرة، ومتوسطة، بعد تعرضهما للدهس من قبل  3الفلسطينية عن إصابة 
جرارات زراعية من منطقة  5لشرقي، كما استولت قوات االحتالل على مستوطن عند مدخل قلقيلية ا

  .الرأس األحمر باألغوار، خالل هجوم شنه جنود االحتالل على المزارعين
  تهويد القدس

ي الممنهج، الذي يستهدف االرض واالنسان سرائيلما زالت مدينة القدس تئن تحت وطئة التهويد اإل
ره ، وفي تحٍد سافر للقوانين الدولية وحقوق االنسان، شرعت والمقدسات على مسمع العالم وبص

في حي » إسرائيلجوهرة «أجهزة االحتالل بوضع اللمسات األخيرة، للبدء بتنفيذ مشروع بناء كنيس 
، قصىمتر غرب المسجد األ 200الشرف في قلب البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وعلى بعد 

ي، وبناء إسالميبنى الكنيس اليهودي على أنقاض وقف مليون شيقل، حيث س 48بتكلفة نحو  
ي من العهد العثماني، والمملوكي، وتبلغ المساحة البنائية اإلجمالية للكنيس نحو إسالمتاريخي 
  .طبقات 6متر مربع، ويتألف من  1400

" وجه القدس"كما ذكرت مصادر عبرية أن االحتالل وضع حجر األساس للمرحلة األولى من مشروع 
الحي "، ضمن مخطط القدس الكبرى، الذي أطلق عليه )المدخل الرئيس الجديد(تهويدي ال
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مليون دوالر أميركي، وسيبنى المشروع المذكور على ) 350(مليار شيقل  1.4، بتكلفة "االقتصادي
  .دونما، في مدخل غرب القدس 211مساحة 

في بلدة  أن حي بطن الهوي  إلى ية تقريرا، يشيرسرائيلاإل" السالم اآلن"من جهتها، نشرت حركة 
سلوان خارج البلدة القديمة، هو من أكثر المناطق المستهدفة من قبل المستوطنين في القدس 

فلسطيني من منازلهم، من خالل جمعية عطيرت   600عائلة، أي  90الشرقية، ما يهدد بتهجير نحو 
لتي تدل على تورط الحكومة كوهانيم التي تستولىي على عشرات الشقق، والمنازل في الحي، وا

  .ية بتقديم الدعم والتسهيالت لالستيطان في القدس الشرقيةسرائيلاإل
وفي اطار سياسة العقاب الجماعي، قال نائب رئيس بلدية االحتالل في القدس ورئيس لجنة التخطيط 

افة مخططات إنه سيمارس عقابا جماعيا ضد الفلسطينيين، وسيوقف ك" "مئير ترجمان"والبناء المحلية 
زاعما أن السبب هو عملية إطالق نار وقعت في   البناء في األحياء الفلسطينية في القدس المحتلة،

، حيث قررت )طلبات الفلسطينيين فيما يتعلق بالبناء مع العلم انه يتم رفض معظم( مدينة القدس 
يين شيقل، كانت قد صادقت وبخطوة غير مسبوقة إلغاء ميزانية تطوير بمبلغ ثالثة مال" لجنة المالية"

  .عليها لتوسيع وتعبيد شارع ضيق، وغير آمن في حي رأس العمود بشرقي القدس المحتلة 
االستيطانية من خالل الغاء قرارا " العاد"ية مواقف جمعية سرائيلذلك دعمت وزيرة العدل اإل إلى 

سنوات على زيادة مساحة البناء منذ " العاد"يقضي بتقليص مساحة البناء مقابل الحرم القدسي، وتعمل 
ية بتحطيم قبرين سرائيلمقابل الحرم القدسي، كما قام موظفو سلطة الطبيعة بالقدس برفقة القوات اإل

ذلك تستمر قطعان المستوطنين والجماعات اليهودية  إلىفي مقبرة باب الرحمة في باب األسباط، 
االعتداء على المصلين، وحراس المسجد، ، وباحاته، و قصىالمتطرفة باقتحام وتدنيس المسجد األ

    . بحماية ودعم جنود االحتالل
  هدم المنازل والمنشآت

منزًال ومنشأه في كل من الضفة ) 88(ي خالل الشهر المنصرم سرائيلهدمت سلطات االحتالل اإل
منشأه تجارية ) 53( إلىمنزًال ومنشأه تستخدم للسكن باالضافة ) 35(الغربية والقدس من بينها 

وزراعية وصناعية وبنى تحتية ، وقد تركزت عمليات الهدم في كل من سلوان وبيت حنينا والخان 
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خاراس والديرات في مدينة الخليل  إلىاالحمر وابو النوار والبلدة القديمة بمحافظة القدس ، باالضافة 
سبسطية في نابلس ، وشرق  إلىضافة ، وخربة الراس االحمر وخربة الدير في طوباس واالغوار ، باال

  المعرجات في رام اهللا ،
ومن ابرز عمليات الهدم التي تمت خالل الشهر الماضي قيام سلطات االحتالل بهدم منزل عائلة 

  جعافرة
) 30(في حي وادي قدوم بسلوان والذي يأوي اربع عائالت مكونة من ) المكون من اربعة شقق ( 

هدم ثالثة بيوت في حي األشقرية في بيت حنينا ، بشمال  تم ماشخصا بحجة عدم الترخيص ، ك
اجبر المواطن  ذلك إلى، باالضافة  القدس، تسكنها عائلتي رجبي وصيام، بزعم البناء غير المرخص

سامر دكيدك على هدم جزء من منزله في حارة السعدية بالقدس القديمة تفاديا لدفع غرامات باهظة 
منشأه ) 20(على هدم )9/10/2016(اقدمت سلطات االحتالل بتاريخ  نتيجة عدم الترخيص ، كما

) 47(تشريد  إلىمسكنا في خربة ابو فالح في الخان االحمر شرق القدس مما ادى ) 11(من بينها 
منشأه سكنية وزراعية في خربة الراس االحمر في االغوار الشمالية ) 37(هدم  إلىمواطنا ، باالضافة 

  .مواطنا من بينهم اطفال ونساء ) 30(تهجير  إلىمما ادى  
وفي اطار سياسة العقاب الجماعي الذي تنتهجه دولة االحتالل ضد اهالي االسرى والشهداء الذين 

على هدم منزل األسير أمجد عليوي ) 11/10/2016(تتهمهم بتنفيذ عمليات ضدها ، اقدمت في 
  .في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية

  الجرحى والمعتقلين
طفال في الضفة الغربية، بما  40مواطن، من بينهم  200قامت سلطات االحتالل باصابة وجرح نحو  

  .مواطنا، بينهم عشرات األطفال، خالل الشهر الماضي 450 فيها القدس، كما تم اعتقال نحو 
  ية على قطاع غزةسرائيلاالعتداءات اإل

 10شاشة تجاه قوارب الصيد الفلسطينية نحو ية نيران اسلحتها الر سرائيلفتحت الزوارق الحربية اإل
مرات خالل الشهر الماضي، وتركزت في مناطق السودانية، ومنطقة بحر بيت الهيا، ومخيم الشاطيء، 
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داخل أراضي قطاع غزة، وقامت بأعمال تجريف أراضي في   مرات 3فيما توغلت جرافات االحتالل 
  .المنطقة الحدودية

غارة على مناطق متفرقة شرق وجنوب قطاع غزة، فيما  25، 5/10 كما شنت طائرات االحتالل في
  .مرة 14شهد قطاع غزة عمليات اطالق نار 

  
  التهويدي في القدس" الحي االقتصادي"السوداني يحذر من خطورة تنفيذ االحتالل لمشروع 

العلوم الشاعر حذر أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة  -وفا 2016- 11- 1رام اهللا 
ي لمشروع الحي االقتصادي سرائيلمراد السوداني، اليوم الثالثاء، من خطورة تنفيذ االحتالل اإل

" للكنيست"التهويدي ، والذي جاء بالتزامن مع مشاريع قوانين وتشريعات " بوجه القدس"والمسمى 
  .ض فلسطينيةتخدم السياسات االستيطانية، كقانون تسوية المباني االستيطانية على أرا

كما حذر في بيان صحفي، من تكثيف االحتالل للفعاليات االستفزازية التهويدية واقتحام وتدنيس 
ية كمقبرة باب الرحمة ومقبرة مأمن اهللا، وتحطيم ونبش القبور فيها من قبل ما سالمحرمة المقابر اإل

حتالل لشعبه وإجباره على التابعة لحكومة االحتالل، ودعوة رئيس حكومة اال" سلطة اآلثار"يسمى 
بحجة البحث عن اآلثار اليهودية، وفتح مقهى لجنوده  قصىالمشاركة في الحفريات أسفل المسجد األ

، واالعتداء على قصىومواصلة االقتحامات اليومية للمسجد األ  قصىقرب أبواب المسجد األ
سياسة االحتالل الممنهجة تجاه المصلين وموظفي األوقاف العاملين فيه، معتبرًا ذلك تصعيدا خطيرا ل

ية، وتعديا سافرا ومنافيا لكافة القرارات والقوانين سالممدينة القدس وسكانها وهويتها العربية واإل
والمواثيق الدولية وتحديًا للشرعية الدولية، خصوصًا بعد صدور قرارات اليونسكو األخيرة ومهاجمة 

  .االحتالل لها
دونمًا من أراضي القرى  211وع التهويدي الذي سيقام على مساحة إن هذا المشر : "وقال السوداني

الفلسطينية كدير ياسين، ولفتا، والنبي صمويل، وبيت اكسا، وبيت سوريك، وغيرها من القرى الواقعة 
تغيير وتشويه  إلىشمال غرب القدس،  يحمل أبعادا وأطماعا سياسية احتاللية بصبغة تجارية، ويهدف 

ي، ويأتي استكماًال للمشاريع االستيطانية التي وضعها سالمدسة وطابعها العربي واإلوجه المدينة المق
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، والتي تمهد 2030و 2020زامش اإلستيطاني ومشروع " االحتالل منذ احتالله المدينة كمشروع 
من الغرب " مودعين"، ممتدة من مستوطنة "القدس الكبرى"الستكمال المشروع الصهيوني نحو بناء 

  .من الجنوب وكفر عقب من الشمال" عتصيون"من الشرق ومجمع " معاليه أدوميم" ومستوطنة
وأعرب عن استهجانه لتصريحات المسؤولين في حكومة االحتالل وعلى رأسها تصريحات رئيس بلدية 
االحتالل ووصفهم هذا المشروع بأنه مشروع قومي متقدم وخاص لمستقبل مدينة القدس ومحيطها 

ستصبح بعد استكمال هذا المشروع غير القدس المعروفة اليوم وستكون مدينة الحيوي وأن القدس 
واعدة لألجيال القادمة وأنه مشروع استراتيجي لتطوير المدينة، مشددًا على أن هذه التصريحات 
تصب في المساعي الحميمة والمتواصلة لزيادة وتكثيف عمليات التهويد واالستيطان في مدينة القدس 

ي وأسرلتها بشكل كامل لصالح ما يسمى عصرنة وتحديث المدينة بعد سالمالعربي واإل وتغيير وجهها
  .ي لتصبح مدينة جاذبة لليهود في العالم  سالمدفن تاريخها وماضيها العربي واإل

ية وكافة الجهات والمؤسسات واألطراف المختصة سالموطالب السوداني األمة العربية واإل 
وأسرة المجتمع الدولي للتدخل العاجل والفوري " اليونسكو"أسها منظمة والمؤسسات الدولية وعلى ر 
ي الحترام الشرعية الدولية والقوانين والقرارات الخاصة بحماية مدينة سرائيلللضغط على االحتالل اإل

القدس، ووقف سلسلة االنتهاكات المتواصلة بحق المدينة وأهلها ومعالمها األثرية والتاريخية، وبضرورة 
زيز الدعم الالزم للسكان المقدسيين وخصوصًا القرى التي يستهدفها هذا المشروع التهويدي، تع

وتوفير الحماية لسكانها بما يعزز صمودهم، ويحافظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، وعدم السماح 
مرير لحكومة االحتالل باستغالل ما يجري في المنطقة والعالم وفي ظل الصمت العربي والدولي لت

سياساتها الهادفة للسيطرة على المدينة وأسرلتها بشكل كامل واستكمال مشروعها االستيطاني 
  .اإلحاللي

  
  مشروع تهويدي سيقضي على الوجه التاريخي للمدينة" وجه القدس: "شؤون القدس
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حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، من  -وفا 2016-10- 31القدس 
ية إسرائيلالتهويدي، الذي سينفذ بإشراف مؤسسات " وجه القدس"عيات ما يسمى مشروع مخاطر وتدا

 ".القدس الكبرى"ي، في إطار مخطط سرائيلتهويدية بدعم من حكومة االحتالل اإل

يوم اإلثنين، أن هذا المشروع تهويدي بامتياز ويهدف ائرة شؤون القدس، في بيان صحفي واعتبرت د
تهجير المزيد من  إلىالقضاء على المالمح الدينية والتاريخية لمدينة القدس وبالتالي سيؤدي  إلى

المقدسيين من أراضيهم لتكون مدينة القدس بؤرة جذب لليهود في إطار مساعيها الدائمة لسرقة 
  .األراضي وسلبها إلقامة مشاريعها التهويدية

دونما، في مدخل غربي  211سيقام على مساحة  - وفقا للمخطط- أن المشروع  إلىولفتت الدائرة 
القدس، وستقام اجزاء منه على أراضي القرى الفلسطينية المهجر أهلها مثل دير ياسين ولفتا وغيرها، 

مراكز تجارية، ومراكز سياحية، وفنادق، ومراكز ترفيه، ومركز مؤتمرات، بتكلفة : وسيحتوي على
  .برجاً  24، وسيبنى فيه )ر دوالرمليا 2.5(مليار شيقل  10إجمالية قدرها 

واضافت أن المشروع يعد األضخم من ناحية االستيطان والتهويد بحق مدينة القدس وأراضيها، 
وبالتالي في حال البدء في تنفيذه فإنه سيشكل تحديا خطيرا وكارثة حقيقية لمدينة القدس ومعالمها 

ية وخاصة في هذه سالممن األمة العربية واإلالتاريخية والدينية والثقافية، ما يستدعي موقفا جديا 
  .المرحلة الدقيقة التي تعد األصعب واألخطر على مدينة القدس

  
  بحراسة مشددة قصىمستوطنا اقتحموا األ  28

المبارك من باب  قصىمستوطنا، اليوم الثالثاء، المسجد األ 28اقتحم  -وفا 2016- 11-1القدس 
 .المغاربة، بحراسة شرطية مشددة

ونفذ المستوطنون جوالت مشبوهة واستفزازية في مرافق المسجد المبارك، تصدى لها مصلون 
  .بهتافات التكبير االحتجاجية

  
  قصىاالحتالل يفتتح مقهى لجنوده قرب أبواب المسجد األ
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ي سرائيليوم األحد، أن سلطات االحتالل اإلذكرت مصادر عبرية،  -وفا 2016-10-30القدس 
، لجنودها وقواتها "نقطة ترويح خدماتية"سبوع الماضي، مقهى مجانيا عبارة عن افتتحت نهاية األ

وحراس المستوطنين المارين من جانب هذه النقطة القريبة من إحدى البؤر االستيطانية لجمعية 
في القدس  قصىأبواب المسجد األ إلىاالستيطانية، وسط شارع الواد الُمفضي " عطيرت كوهانيم"

 .العتيقة

المشروبات الباردة والحارّة مجانا لقوات والجنود االحتالل المارين من تلك النقطة " المقهى"م وسيقد
  .طوال األسبوع

ألف شيقل، علما أنه  50لهذا الغرض تبرعات بملغ " الشبيبة اليهودية في القدس القديمة"وجمعت 
ب عند أحد جدرانها ما ، ونص"المقهى المجاني"تم األسبوع الماضي تنظيم حفل مصغر الفتتاح هذا 

، أعلن -"التاناخ"قطعة من الحديد أو الخشب فيها بعض كلمات من -التلمودية، " المزوزة"يسمى بـ
خاللها المنظمون أن افتتاح هذه النقطة شكرا وتقديرا منهم للخدمات األمنية التي تقوم بها قوات 

  .لةاالحتالل المختلفة لهم في عموم البلدة القديمة بالقدس المحت
 إلىيتواجد في الشارع الذي يسلكه مصلون في ذهابهم وإيابهم من و " المقهى المجاني"يذكر أن 

 قصى، ويأتي في إطار الفعاليات االستفزازية لفلسطينيي القدس بخاصة، وزوار األقصىالمسجد األ
  .بشكل عام

  
  قصىحاخام متطرف يقود اقتحامات جديدة للمسجد األ

ي المتطرف حبرون شيلو، صباح األحد، سرائيلقاد الحاخام اإل -وفا 2016-10-30القدس 
المبارك، بحراسة معززة ومشددة من شرطة االحتالل  قصىاقتحاما جديدا للمستوطنين، للمسجد األ

  .ي الخاصة، وحاول أداء طقوس تلمودية في المسجد لوال تدخل حراس المسجدسرائيلاإل
مكان المسجد " الهيكل المزعوم"حول أسطورة  تقديم شروحات مزورة" شيلو"وتولى المتطرف 

، حيث تم استئناف االقتحام منذ ساعات الصباح من باب المغاربة، وشرعت بتنفيذ جوالت قصىاأل
  .، تصدى لها مصلون بهتافات التكبير االحتجاجيةقصىاستفزازية ومشبوهة في المسجد األ
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  - انتهى-


