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  م2016 / 9 / 1 الخميس: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  

 القدس تشييع الشهيد عليان فجرا بشروط واجراءات مشددة في. 

 مع بداية الشهر العبري قصىدعوات يهودية القتحامات جماعية لأل 

 االكتفاء باإلدانات الدولية لالستيطان ال يساعد على حماية ما : الخارجية

 .تبقى من حل الدولتين

 االحتالل يعتقل شابين في القدس ويعتدي على أحدهما بوحشية. 

  مواطنين من عائلة واحدة شمال القدس 5اعتقال. 

  مأمن اهللا"االحتالل ينظم مهرجانا للخمور على أرض مقبرة".  
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  تشييع الشهيد عليان فجرا بشروط واجراءات مشددة في القدس
تم فجر اليوم الخميس، دفن جثمان الشهيد المقدسي بهاء محمد عليان  -وفا 2016-9-1القدس 

بشارع صالح الدين قبالة سور من سكان حي جبل المكبر جنوب شرق القدس، في مقبرة المجاهدين 
يومًا من أسره في ثالجات االحتالل، وسط  324القدس التاريخي من جهة باب السلسلة، بعد 
 .اجراءاٍت عسكرية مشددة ووفق شروط االحتالل

وكانت قوات االحتالل فرضت طوقا مشددا في الشوارع المحيطة بمقبرة المجاهدين، خاصة في 
ساهرة والسلطان سليمان، بإغالقها بالسواتر الحديدية والسيارات صالح الدين وباب ال: شوارع

نشر العشرات من عناصر  إلىالشرطية، ومنع المواطنين من استخدامها لعدة ساعات، إضافة 
المقبرة، في الوقت الذي تم فيه اغالق باب  إلىالوحدات الخاصة على مفارق الطرقات المؤدية 

  .الساهرة من أبواب القدس القديمة
وعقب عملية التشّيع اعتدت قوات االحتالل على عائلة الشهيد وعلى الصحفيين بالدفع، ومنعت 
والده من إكمال حديث صحفي مع وسائل االعالم بالقوة، كما أبعدت الصحفيين من المكان، فيما 
ية استقبل مجموعة من الشبان عائلة الشهيد بالهتاف لنجلها، وقد أطلقت قوات االحتالل قنابل صوت

  .عائلة الشهيد بعد الدفن إلىباتجاه مجموعة من الشبان تواجدوا بالمنطقة لتفريقهم ومنعهم من التوجه 
من جانبه، قال محامي هيئة شؤون األسرى والمحررين محمد محمود أن قوات االحتالل فرضت قيودا 

حيط المقبرة ومكان مشددة خالل تسليم وتشَيع جثمان الشهيد بهاء عليان، بنشر قواتها بكثافة في م
 إلىالتسليم، وصادرت األجهزة المحمولة من المشاركين وقامت بتفتيشهم قبل دخول المقبرة، الفتا 

  .شخصا شاركوا في تشّيع الجثمان فقط 25أن 
وأوضح المحامي محمود أن والد الشهيد عليان فحص جثمان نجله وتأكد من هويته، كما تأكد من 

مه، مضيفا المحامي أن جثمان الشهيد بهاء كان بحالة جيدة نظرا للمدة عدم تجمد الجثمان قبل استال
  .التي قضاها في الثالجات

ان نجله الشهيد بهاء كان يحلم بهاء أن يدفن على "في حين قال والد الشهيد المحامي محمد عليان 
  ."المبارك قصىمقربة من المسجد األ
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نني والده وأعرفه فترة احتجازه داخل الثالجات  ليس من السهولة التعرف على بهاء لوال ا: وأضاف
تغيير في معالم وجهه خاصة في العينين، ولون الجلد، الجثمان لم يكن في  إلىكانت طويلة، أدت 

  ."حالة تجمد وتمكنا من تكفينه ودفنه بسهولة
ن وكان الشهيد بهاء عليان ارتقى في الثالث عشر من شهر اكتوبر الماضي بعد تنفيذه عملية طع

المقامة " أرمون هنتسيف"ية في مستوطنة إسرائيلوإطالق نار مع األسير بالل أبو غانم، داخل حافلة 
  .على أراضي حي جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، وهدمت منزله مطلع العام الجاري

  
  مع بداية الشهر العبري قصىدعوات يهودية القتحامات جماعية لأل

اقتحام جماعي للمسجد  إلىالمزعوم، أنصارها " منظمات الهيكل"دعت  -وفا 2016-9- 1القدس 
المبارك يوم األحد المقبل، الموافق الرابع من الشهر الجاري، لمناسبة بداية الشهر العبري  قصىاأل

 .الجديد

للمسجد اقتحام جماعي  إلىنساء المستوطنين اليهود " نساء من أجل الهيكل"كما دعت منظمة 
  ."هيلل يافي أريئيل"يوم األحد، وإلحياء ذكرى المستوِطنة  قصىاأل

إعالنا على صفحات التواصل االجتماعي ومواقع االنترنت، " نساء من أجل الهيكل"ونشرت منظمة 
لتكثيف االقتحامات في نفس اليوم، وذكرت أنه ستنظم فيه صلوات جماعية في ساحة البراق، عقب 

  .قصىاقتحام األ
استثمار هذا الشهر لمزيد من االقتحامات  إلىجمهور المستوطنين " منظمات الهيكل"اشدت ون

أكتوبر القادم، تزامنًا مع موسم األعياد اليهودية /تمهيدا القتحامات أوسع مطلع شهر تشرين األول
  ).رأس السنة العبرية، والعرش، والغفران(الرئيسية 

  
  لالستيطان ال يساعد على حماية ما تبقى من حل الدولتين االكتفاء باإلدانات الدولية: الخارجية
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ية برئاسة بنيامين نتنياهو، سرائيلقالت وزارة الخارجية، إن الحكومة اإل -وفا 2016-9-1رام اهللا 
تسابق الزمن في تعميق االستيطان والتهويد لألرض الفلسطينية بشكل عام، والقدس المحتلة ومحيطها 

 .بشكل خاص

رة في بيان اليوم الخميس، أنه ال يكاد يمر يوم اال وتعلن فيه حكومة االحتالل وأذرعها وأضافت الوزا
التابع لما " مجلس التخطيط األعلى"المختلفة عن مشاريع استيطانية جديدة، آخرها ما أعلن عنه 

أفيغدور  في الضفة الغربية، وبتعليمات مباشرة من بنيامين نتنياهو ووزير حربه" االدارة المدنية"يسمى 
وحدة استيطانية في أنحاء مختلفة من الضفة  514ليبرمان، عن هجمة استيطانية جديدة، تقضي ببناء 

بؤرة استيطانية، تمهيدا  180تشريع ما يزيد عن  إلىالغربية بما فيها القدس المحتلة، باإلضافة 
ى عشرات من مستوطنات كبيرة، وشملت هذه الهجمة المصادقة وبأثر رجعي، عل إلىلتحويلها 

  .الوحدات االستيطانية التي تم بناؤها مسبقا في عدد من المستوطنات في الضفة المحتلة
أن هذا التغول االستيطاني، يأتي في سياق تنفيذ مخططات معدة مسبقا، تقوم  إلىوأشارت الوزارة 

س الشرقية، من ية المتعاقبة، بهدف زيادة عدد السكان اليهود في القدسرائيلبتنفيذها الحكومات اإل
خالل توفير وحدات استيطانية جديدة وبأسعار مخفضة الستقطاب األزواج اليهودية الشابة لمواجهة 

طرد المزيد من الفلسطينيين وتهجيرهم  إلىالهجرة اليهودية من القدس، كما تهدف هذه المخططات 
  .يمن القدس، في محاولة لحسم ملف القدس بصفته أحد أبرز قضايا الحل النهائ

ية، ورحبت بما سرائيلوأدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات السياسات والمخططات االستيطانية اإل   
من تغول استيطاني  إسرائيلصدر من بيانات إدانة عن عديد الدول والهيئات الدولية ضد ما تقوم به 

في أرض دولة فلسطين المحتلة، كان آخرها البيان الذي أصدره المتحدث الرسمي باسم الرئيس 
األميركي باراك أوباما عن االستيطان ومخاطره على حل الدولتين، وفي ذات الوقت أكدت أن االكتفاء 

اية ما تبقى من حل بتشخيص مخاطر االستيطان على عملية السالم وإدانته، ال يساعد على حم
إغالق الباب أمام الحل التفاوضي للصراع، حيث  إلىالهادفة  إسرائيلالدولتين، ولن يوقف مساعي 

تتعايش معها وتعتبرها تشجيعها لها للمضي قدما في تنفيذ مشاريعها االستيطانية،  إسرائيلأصبحت 
اقفها المعلنة من االستيطان، خاصة وأن الدول التي تصدر هذه اإلدانات والتحذيرات، تفصل بين مو 
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وبين عالقاتها الثنائية مع دولة االحتالل، التي تواصل انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والقانون 
  .الدولي اإلنساني واتفاقيات جنيف، وتستهتر بجميع صيغ اإلدانات الدولية لالستيطان

األمن خاصة األعضاء الدائمين فيه،  لقد بات مطلوبا من الرباعية الدولية ومجلس: وقالت الوزارة
اإلسراع في تحمل مسؤولياتهم التاريخية إزاء الحالة في فلسطين عامة، واتجاه االستيطان بشكل 

على وقف احتاللها واستيطانها بشكل فوري واالنصياع  إسرائيلخاص، واتخاذ قرارات أممية تجبر 
  .إلرادة السالم الدولية وللقانون الدولي

، كقوة احتالل، بالشعب إسرائيلوختمت بأنه قد آن األوان للمجتمع الدولي أن يضع حدا الستفراد 
  .على انتهاكاتها وتمردها على القانون الدولي إسرائيلالفلسطيني وحياته ومستقبله، ومعاقبة 

  
  االحتالل يعتقل شابين في القدس ويعتدي على أحدهما بوحشية

لم تعرف (ي، اليوم الخميس، شابا سرائيلقوات االحتالل اإل اعتقلت -وفا 2016-9-1القدس 
وسط القدس المحتلة، " تل بيوت"الخليل في المنطقة المعروفة باسم - ، في شارع القدس)هويته بعد

 .جهة مجهولة، وفق شهادات محلية إلىوذلك عقب االعتداء عليه بصورة وحشية، واقتادته 

اليوم الشاب عبد عز الدين بربر، بعد دهم منزله ببلدة  في السياق، اعتقلت قوات االحتالل فجر
  .المبارك قصىسلوان جنوب المسجد األ

  
  مواطنين من عائلة واحدة شمال القدس 5اعتقال 

اعتقلت قوات االحتالل، الليلة، خمسة مواطنين من عائلة الحتاوي في -وفا 2016- 8-31القدس 
 .أطفالبلدة الرام شمال القدس المختلة، بينهم ثالثة 

  .علي وزين وعبد اهللا الحتاوي: محمد وسائد الحتاوي، واألطفال: وشملت االعتقاالت
  

  "مأمن اهللا"االحتالل ينظم مهرجانا للخمور على أرض مقبرة 
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األربعاء، مهرجان الخمور  أمس يومافتتحت سلطات االحتالل، مساء  -وفا 2016- 8- 31القدس 
 .يينسرائيلالتاريخية اإلسالمية في القدس بمشاركة آالف اإل" مأمن اهللا"الثاني عشر على أرض مقبرة 

نوعًا من الكحول وقد  120وقالت مراسلتنا إن المهرجان يستمر حتى يوم غد، ويعرض أكثر من 
  .لمقبرةنظمته البلدية في حديقة عامة أقامتها منذ سنوات على أرض ا

واستنكر رئيس لجنة رعاية المقابر اإلسالمية في القدس الشيخ مصطفى أبو زهرة تنظيم المهرجان 
، مشددًا على أن المقبرة تضم قبور آالف 1948منددًا بالعدوان الممنهج ضد المقبرة منذ عام 

  .المسلمين والصحابة التابعين واألعالم
على أنقاض رفات الموتى يعتبر جرائم يرتكبها االحتالل أن تنظيم المهرجان في المقبرة و  إلىولفت 

بحق الموتى بعد تنكيله المتواصل بحق األحياء في القدس، رافضًا استفزاز مشاعر المسلمين بتنظيم 
  .المهرجان الذي يشمل حفالت غنائية صاخبة

لى أرض المقبرة واقيم في السنوات األخيرة ع 2004يذكر أن االحتالل بدأ بتنظيم المهرجان منذ عام 
دونما  180في اعتداء صارخ وتهويد متواصل للقدس المحتلة وأرض المقبرة التي صودر منها نحو 

  .وشيد عليها مطعم ومتحف ومراحيض وحديقة عامة
  
  
  

  - انتهى-
  
  
  
  
  
  


