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نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 مستوطنون بينهم "حاخامات" يقتحمون األقصى .
( حمدث) القدس :قوات االحتالل تعتقل  4مواطنني بينهم فىت .
 احلكم على أسريين من القدس ابلسجن لسنوات .
 قوات االحتالل تعتقل مقدسيا بدعوى حيازته أسلحة مسروقة .
 بلدية االحتالل يف القدس تصادق على ترخيص خمطط مصعد الرباق .
 اجلمعية العامة لألمم املتحدة تعتمد مخسة قرارات تتعلق بفلسطني .
 ريفلني يلتقي مسؤولني يهود ومسلمني حول قانون منع األذان عشية طرحه .
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* مستوطنون بينهم "حاخامات" يقتحمون األقصى
القدس  2016-12-1وفا -اقتحمت جمموعات متتالية من املستوطنني ،اليوم اخلميس ،املسجد األقصى املبارك من
ابب املغاربة ،حبراسة معززة ومشددة من قوات االحتالل اخلاصة.

وقال مراسلنا ،إن اجملموعات ضمت عددا من "احلاخامات" ،الذين قادوا حركات إميائية لصلوات وشعائر تلمودية يف
املسجد املبارك ،يف الوقت الذي تصدى فيه مصلون هلذه االقتحامات واحلركات االستفزازية هبتافات التكبري

االحتجاجية.

وكانت منظمات "اهليكل املزعوم" دعت أنصارها اىل تنفيذ سلسلة من االقتحامات اجلماعية الواسعة اليوم ،دعما
للبؤرة االستيطانية "عموان" يف رام هللا ،عقب قرار حمكمة االحتالل العليا بعد شهر ونصف الشهر.

* (حمدث) القدس :قوات االحتالل تعتقل  4مواطنني بينهم فىت
القدس  2016-12-1وفا -اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،فجر اليوم اخلميس 4 ،مواطنني بينهم فىت ،من
مدينة القدس احملتلة.

وقال مراسلنا" ،إن قوات االحتالل اعتقلت الفىت حممد عطون ( 17عاما) ،جنل النائب املقدسي املبعد أمحد عطون،

وابن عمه حممد ( 19عاما) ،بعد دهم منزيل ذويهما يف قرية صور ابهر جنوب شرق القدس احملتلة ،واالعتداء عليهما
ابلضرب املربح ،قبل اقتيادمها إىل مركز التوقيف والتحقيق املعروف ابسم "املسكوبية" ،غرب القدس احملتلة.

ويف السياق ،اعتقلت قوات االحتالل الشاب فضل الرجيب ،بعد دهم منزله يف بلدة الرام مشال القدس ،والفىت محزة

عماد عياد ( 19عاما) من بلدة ابو ديس ،بعد اقتحام منزل ذويه فجرا.

* احلكم على أسريين من القدس ابلسجن لسنوات
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القدس  2016-11-30وفا -حكمت حمكمة االحتالل ،اليوم األربعاء ،على أسريين مقدسيني من قرية العيسيوية
وسط القدس احملتلة ،ابلسجن الفعلي لعدة سنوات.

وأفاد مراسلنا ابلقدس أبن حمكمة االحتالل أصدرت حكما على األسري املقدسي طارق درويش 8 ،سنوات ونصف
السنة ،كما قضت نفس احملكمة ابلسجن الفعلي ملدة مخس سنوات ونصف على األسري حكيم درابس.

* قوات االحتالل تعتقل مقدسيا بدعوى حيازته أسلحة مسروقة
القدس  -اعتقلت قوات االحتالل ،فجر اليوم اخلميس ،مقدسيا يبلغ من العمر ( 40عاما) من سكان بلدة الرام،
بتهمة حيازته أسلحة ومعدات إسرائيلية مسروقة.

وقال انطق ابسم الشرطة اإلسرائيلية يف بيان ،أبن عملية االعتقال والتفتيش متت بناء على معلومات استخبارية ،مبينا
أنه مت العثور على أسلحة وقنابل غاز مسيلة للدموع ومعدات عسكرية وأخرى مدنية مسروقة.

* بلدية االحتالل يف القدس تصادق على ترخيص خمطط مصعد الرباق
القدس " -األايم االلكرتونية" :قررت جلنة الرتاخيص التابعة لقسم التخطيط والبناء يف بلدية االحتالل يف القدس،
املوافقة على إصدار ترخيص ملخطط بناء مصعد الرباق ،بني حارة الشرف وساحة الرباق ،والذي حيتوي على نفقني
أحدمها عامودي واآلخر أفقي ،وذلك هبدف تسهيل الوصول بني حارة الشرف ومنطقة الرباق ،الذي تبعدمها ارتفاعات

تصعب وصول السياح األجانب واملستوطنني اإلسرائيليني ،من االرتفاع األعلى يف منطقة حي الشرف يف القدس
بينهما ّ
القدمية ،اىل املنطقة األسفل يف منطقة حائط الرباق.

وقال املركز اإلعالمي لشؤون املختص بشؤون القدس واألقصى" مسرى" ،إن جلسة خاصة هبذا الشأن ،عقدت يوم
االثنني املاضي ،وصودق خالهلا على منح ترخيص للمخطط بغية البدء يف العمل ،وذلك بعد  10سنوات من

التخطيط واملتابعة ،ويبدو أن املشروع سيخرج اىل حيّز التنفيذ قريبا.
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وأضاف "مسرى ميداي" :إن املخطط يقضي أوال ،حبفر نفق عامودي يف داخل الصخر ،بعمق حنو  25مرتا ،ابلقرب مما

يسمى "كنيس املبكى" ،على الطرف الشرقي حلارة الشرف – أو ما يسميه االحتالل احلي اليهودي ،-ليصل اىل

مستوى ساحة الرباق ،ومن مث حفر نفق أفقي من النقطة نفسها ،بطول حنو  60مرتا تصل اىل الطرف الغريب لساحة
الرباق ،وضمن النفق العامودي سيتم تركيب مصعد كهرابئي ،أما النفق العامودي فسيشكل معربا إىل منطقة ساحة

وحائط الرباق.

وسيطلق على املصعد اسم "مصعد ابروخ" ،على اسم الثري اليهودي "كالين ابروخ" ،الذي تبىن مصاريف مشروع
املصعد الكهرابئي ،بقيمة  10مليون شيكل ( 2.5مليون دوالر أمريكي) ،أما التكلفة اإلمجالية للمشروع فستصل اىل

 35مليون شيكل (حنو  9ماليني دوالر أمريكي) .

* اجلمعية العامة لألمم املتحدة تعتمد مخسة قرارات تتعلق بفلسطني
رام هللا -احلياة اجلديدة -اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة أمس األربعاء ،وأبغلبية ساحقة ،مخسة قرارات تتعلق

بفلسطني .ووفق بيان صادر عن مكتب املراقب الدائم لدولة فلسطني لدى األمم املتحدة فإن القرارات هي-1 :

القرار املعنون "تسوية قضية فلسطني ابلوسائل السلمية"(حتت بند قضية فلسطني) وكانت نتيجة التصويت كالتايل- :

( )153مع ،و ( )7ضد (كندا ،إسرائيل ،جزر املارشال ،ميكرونيزاي ،انورو ،ابالو ،الوالايت املتحدة).
 )7( -امتناع (أسرتاليا ،الكمريون ،هندوراس ،اببواغينيا اجلديدة ،ابراغواي ،تونغا ،فانواتو).

 -2القرار املعنون "القدس" (حتت بند احلالة يف الشرق األوسط) وكانت نتيجة التصويت كالتايل )149( - :مع،

و( )7ضد (كندا ،إسرائيل ،جزر املارشال ،ميكرونيزاي ،انورو ،ابالو ،الوالايت املتحدة) )8( - .امتناع (أسرتاليا،
الكمريون ،غواتيماال ،هندوراس ،بنما ،اببواغينيا اجلديدة ،ابراغواي ،فانواتو).

 -3القرار املعنون "الربانمج اإلعالمي اخلاص الذي تضطلع به إدارة شؤون اإلعالم ابألمانة العامة بشأن قضية

فلسطني (حتت بند قضية فلسطني) وكانت نتيجة التصويت كالتايل )153( - :مع ،و( )7ضد (اسرتاليا ،كندا،
إسرائيل ،جزر املارشال ،ميكرونيزاي ،ابالو ،الوالايت املتحدة) )7( - .امتناع (الكمريون ،هندوراس ،انورو ،ابراغواي،
توغو ،تونغا ،فانواتو).
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 -4القرار املعنون "اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف" (حتت بند قضية

فلسطني) وكانت نتيجة التصويت كالتايل)100( - :مع ،و()9ضد (اسرتاليا ،كندا ،غواتيماال ،إسرائيل ، ،جزر

املارشال ،ميكرونيزاي ،انورو ،ابالو ،الوالايت املتحدة) ،ابإلضافة إىل ( )55امتناع.

 -5القرار املعنون "شعبة حقوق الفلسطينيني ابألمانة العامة" (حتت بند قضية فلسطني) وكانت نتيجة التصويت

كالتايل )98( - :مع ،و( )9ضد (اسرتاليا ،كندا ،غواتيماال ،إسرائيل ،جزر املارشال ،ميكرونيزاي ،انورو ،ابالو،
الوالايت املتحدة) ،ابإلضافة إىل ( )57امتناع .وبعد التصويت ،صرح املراقب الدائم لدولة فلسطني لدى األمم
املتحدة السفري الدكتور رايض منصور أبن هذا الدعم الدويل الكبري هو استمرار للتصويتات اليت متت يف األسابيع
املاضية على القرارات األخرى املتعلقة بفلسطني مؤكدة اجلمعية العامة بذلك على الدعم الكبري للقضية الفلسطينية

على الرغم من احملاوالت اليائسة والفاشلة إلسرائيل يف إقناع اجملتمع الدويل بعدم دعم هذه القرارات .وأضاف :ركزت

اجلمعية العامة يف قراراهتا على إدانة االستيطان وهتديد إسرائيل يف حال استمرارها يف هذا العمل غري القانوين أن تقع
حتت طائلة املساءلة وهذه لغة تصعيدية جديدة تستعملها اجلمعية العامة يف هذا الشأن .وجتدر اإلشارة إىل أن دول

االحتاد األورويب مجيعها صوتت لصاحل هذه اللغة اجلديدة كما فوضت اجلمعية العامة جلنة األمم املتحدة املعنية مبمارسة
الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف القيام بسلسلة من النشاطات والفعاليات يف عام  2017ابلتنسيق مع

وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية ومنظمات اجملتمع املدين هبدف إهناء االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ

عام  1967وقررت اللجنة القيام بكل هذه النشاطات بناء على هذا التكليف حتت شعار عام  2017العام الدويل
إلهناء االحتالل اإلسرائيلي

.

* ريفلني يلتقي مسؤولني يهود ومسلمني حول قانون منع األذان عشية طرحه
استضاف رئيس الدولة رؤوبني ريفلني  ،اليوم الثالاثء يف مكتبه يف مدينة القدس  ،قادة من الدين اليهودي واالسالمي،
على خلفية طرح قانون منع األذان .وقال ريفلني كما جاء يف بيان عممه مكتبه" :مدينة القدس لطاملا مجعت بني
صلوات اليهود وصوت األذان وأجراس الكنائس ،وأان إبن مرتجم القرآن وعليه طلبت عقد هذه اجللسة معكم لنبحث

سبل التقدم حىت بوجود خالفات ،معتقدا أن للقاء من هذا القبيل ستكون أتثريات إجيابية على كافة املواطنني".
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وقال الراب الرئيسي للقدس ،أرييه شطرن" :أعتقد أن علينا أن خنرج من هنا بكلمة موحدة ،تؤكد االهتمام مبعاجلة
قضية صوت األذان املرتفع والذي يشكل مشكلة يف بعض األماكن ،ومن الناحية األخرى ،العمل على وقف سن

القانون احلايل".

بدوره ،شدد قاضي احملكمة الشرعية ،عبد احلكيم مسارة على أهنم "على استعداد إلجياد حلول يف االماكن اليت تشكل

فيها مكربات الصوت إزعاجا كبريا ،وأن اجلميع موافق على أنه جيب العمل على خفض الصوت يف بعض األماكن

سن القانون ".
احلساسة وأهنم على استعداد للعمل وفقا هلذا األمر ،بغض النظر عن ّ

وقال الراب يوسف يشر ،راب عكا" :عكا تشكل منوذجا للتعايش بني العرب واليهود .ال أقول أنه ال توجد مشاكل،

وال أقول أنه ال توجد بعض الضغينة إال أننا ابلرغم من ذلك نتحاور ونلتقي وميكننا التغلب على املشاكل ابحلوار وأرى

أن احلوار أقوى من القانون".

وقال رئيس جلنة األئمة ،الشيخ حممد كيوان ،والذي ميثل حنو  400إمام" :كرامة اإلنسان فوق كل اعتبار .سنحافظ
الواحد على اآلخر .حنن مرتبطون الواحد مع اآلخر ،وليس لنا حال آخر ،وكلي أمل أن نستطيع التوصل اىل اتفاقات

بعيدا عن القانون .لقد طالبنا بشكل مبدئي خبفض الصوت .مصريان واحد ومستقبلنا واحد .سنحضر مهندسني لفحص
األمر ونناشد كافة املصلني ابالهتمام خبفض الصوت واألخذ بعني االعتبار هذه النقاط اهلامة" حبسب البيان الصادر

عن مكتب رئيس الدولة.

بيان حمكمة االستئناف الشرعية

ويف السياق صدر عن ديوان رائسة حمكمة االستئناف الشرعية العليا يف القدس ،البيان التايل" :جرى صبيحة هذا الْيَـ ْو َم
اجتماعنا برئيس الدولة رويب رؤوبني ريفلني ومتت مناقشة مشروع قانون املساجد واملؤذنني املشؤوم حبضور العديد من
ذوي الشأن واملدعوين ومنهم رئيس َْحم َكم ِة االستِْئ ِ
لش ِر ِ
الش ْر ِعيَ ِة ال ُْعلْيَا ِيف الْ ُق ْد ِ
س ا َّ
ناف َّ
يف ومدير الدائرة االسالمية
ْ
َ
َ ُ
بقسم الطوائف يف وزارة الداخلية وكذلك نقيب األئمة يف الدائرة ،وحضر االجتماع رايب عكا وكذلك رايب القدس

الرئيسي.
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State Of Palestine

دولـ ــة فلسطني

Palestinian Liberation Organization

منظمـة التحريـر الفلسطينيــة

Palestinian National Commission

اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة

For

Education, Culture & Science

للت ـربيـة والثقافـة والعـلوم
رسالة القدس ليوم اخلميس 2016/ 12 /1

واتبع البيان" :وقد أوضحنا لرئيس الدولة مبا ال حيتمل التأويل :أن هذا القانون هو قانون استفزازي ابمتياز وال مكان له
وال لزوم ملثله  ...وان شعائر الدين ال تلغيها القوانني اجلائرة الهنا تقع ضمن قانون حرية الدين واملعتقد ،وان مثل هذا
القانون قد يؤدي اىل استقالة مجاعية لكل املؤذنني الثابتني يف املساجد مما سيخلق فوضى ال ميكن ألحد السيطرة

عليها ،وبيّنا له أنه ال نستطيع وال جمال للتحاور حول األذان الذي هو من صميم شعائر االسالم ،وغري مقبول علينا
غري هذا املوقف  ...لذا نطالب أوال وأخريا بقرب هذا القانون هنائيا حفاظا على حرية الدين وعدم كبت صوت األذان

ئيس الدولة تفهمه وأتييده ملوقفنا وكذلك رايب عكا بشكل قطعي
الداعي اىل التوحيد والصالة والفالح .لقد أبدى َر ُ
واصفني هذا القانون ابالستفزازي واالنتقائي وانه يفتح الباب حلرب احلضارات بدل تعايشها وتفامهاهتا".
ولفت البيان" :ووعد رئيس الدولة ببذل كل جهد مستطاع لصد إقرار هذا القانون بعد ان حذران من عواقبه االنية

واملستقبلية ،كما ووجهنا ا ىل اختاذ عدة خطوات من شأهنا إقناع أصحاب القرار ابلعدول عن هذا القانون  ...وما زلنا
أنمل أبن نتمكن من صد هذه اهلجمة التقنينية عن املسلمني  ،وما زلنا نناشد العقالء ان يعدلوا عن إقرار مثل هذا

القانون ملا سيلحقه من ضرر ابلنسيج االجتماعي يف املدن املختلطة وغري املختلطة ،وملا له من أثر سليب وعنصري على
حياة املسلمني يف بلداهتم ومدهنم ،هذا ونوضح إن أي بيان خيالف هذه الروح هو خمالف للحقيقة ويتحمل مصدره

املسؤولية عنه ..وهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون" إىل هنا نص البيان.
**********************
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