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  م2016 / 8 / 11الخميس : التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 يستمر بعرقلة أعمال الصيانةواالحتالل .. قصىأكثر من مئة مستوطن يقتحمون األ. 

 الخارجية تطالب مجلس األمن بالتحرك العاجل لوقف االستيطان في القدس. 

  فتية من القدس 3قوات االحتالل تعتقل. 

 االحتالل يخطر مواطنا من حزما شرق القدس بإخالء منزله. 

 خطة االحتالل في القدس تهدف لتعزيز سيطرته على شطرها الشرقي: مقدسيون. 

 تغريم مدرسة إسالمية في القدس: الفتة بسبب! 

  شهور في سجون االحتالل 4اإلفراج عن طفلة مقدسية أسيرة بعد. 

 "لن تكسبه  قصىمحاوالت االحتالل ممارسة السيادة على األ": الهيئة اإلسالمية

 .أي حق فيه

 عائالت مقدسية منكوبة تلتقي سفراء أجانب وُتطالب بمحاسبة االحتالل. 

  

  واالحتالل يستمر بعرقلة أعمال الصيانة.. قصىمستوطن يقتحمون األ أكثر من مئة
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من باب المغاربة صباح  قصىمستوطنًا ساحات المسجد األ 129اقتحم  2016-8-11 كيوبرس
اليوم على شكل مجموعات بحماية شرطة االحتالل وقواتها الخاصة، التي ضمت طالبًا وحاخامات 

 .يهود

أجبروا  قصىاألوقاف اإلسالمية فراس الدبس أن حراس المسجد األ وأكد مسؤول اإلعالم في دائرة
. شرطة االحتالل على إخراج ثالثة مستوطنين من المسجد حاولوا أداء طقوس وصلوات تلمودية داخله

كما أفاد شهود عيان أن إحدى مجموعات المستوطنين قامت باستفزاز المصلين والسير بجانب 
تقديمهم شروحات تهويدية عن المسجد بصوت عاٍل أمام  إلىباإلضافة  المتوضأ قبالة المصلى القبلي،

 .المصلين

أن المقتحمين قاموا بالتقاط الصور التذكارية داخل المسجد، ) كيوبرس(في الوقت ذاته، قال مراسل 
أن أحد عناصر شرطة االحتالل قام بقيادة مركبة تابعة للشرطة بشكل سريع داخل  إلىمضيفًا 
- لم تنتِه بعد إغالق باب المغاربة قصىمراسلنا أن محاوالت المستوطنين اقتحام األ وأكد. المسجد
وإنما حاول أحدهم اقتحامه من باب القطانين في الجهة الغربية، باإلضافة محاولة -11الساعة 

مجموعة من الفتيات المستوطنات اقتحامه من باب األسباط في الجهة الشمالية من المسجد 
 .قصىاأل

الشيخ عمر الكسواني اليوم استمرار االحتالل بمنع ومراقبة  قصىه صّرح مدير المسجد األمن جهت
شد الرحال إليه وزيارته وإعماره  إلىوعرقلة أعمال الصيانة والترميم داخل المسجد، داعيًا المسلمين 

 .لمواجهة هذه االعتداءات اليومية

الفترة الصباحية على شكل  قصىات األيُذكر أن عشرات المصلين يواظبون على التواجد في ساح
مجموعات تقوم بقراءة القرآن وتلقي دروس العلم، والهتاف بالتكبيرات احتجاجًا على اقتحامات 

 .المستوطنين اليومية
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  الخارجية تطالب مجلس األمن بالتحرك العاجل لوقف االستيطان في القدس
المجتمع الدولي، واألمم المتحدة، خاصة طالبت وزارة الخارجية  -وفا 2016-8-11رام اهللا 

مجلس األمن الدولي، بالتحرك العاجل والسريع، التخاذ اإلجراءات الكفيلة بوقف البناء االستيطاني 
 .في مدينة القدس المحتلة" الجنوني"

تحمل مسؤولياته السياسية  إلىودعت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الخميس، مجلس األمن 
كقوة احتالل على قرارات الشرعية الدولية، والزامها بإنهاء احتاللها   إسرائيلي لجم تمرد والقانونية، ف

  .الغاشم ألرض دولة فلسطين، ووقف استيطانها فيها
ية برئاسة بنيامين نتنياهو تسابق الزمن، لفرض حقائق ووقائع على سرائيلأن الحكومة اإل إلىوأشارت 

محاولة منها لحسم ما تبقى من قضايا الحل النهائي للصراع األرض لصالح االحتالل ومخططاته، في 
  .بشكل أحادي الجانب، وبما يخدم أيديولوجية اليمين المتطرف

 إلىية، تهدف إسرائيلما تتعرض له القدس المحتلة ومحيطها، من أوسع هجمة تهويد  إلىوتطرقت 
تسريع جنوني لعمليات البناء جميع نواحي حياة الفلسطينيين فيها، من " أسرلة"تغيير معالمها، و

االستيطاني في القدس، واستمرار العمل على قطع التواصل بين البلدات واألحياء الفلسطينية فيها، من 
خالل اقامة مشاريع استيطانية، والحد من التوسع العمراني للبلدات الفلسطينية عبر مصادرة أراضيها 

  .ريع االستيطانيةلصالح االستيطان، أو شق الطرق التي تخدم المشا
ي مع دعوات يهودية متطرفة القتحام ضخم لباحات المسجد سرائيليتزامن هذا التصعيد اإل: وتابعت

  ."خراب الهيكل"، فيما يسمى بـذكرى قصىاأل
توسيع  إلىوحدة استيطانية على أراضي بيت حنينا، ضمن مشروع يهدف  62كما أدانت مشروع بناء 

لمدينة المقدسة، واستيالء بلدية االحتالل على قطعة أرض في حي جبل البناء االستيطاني في شمال ا
المكبر بالقدس المحتلة، بهدف انشاء كنيس يهودي وحمام تطهير للمستوطنة المقامة على أراضي 

  .الحي
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ية الشرسة التي تتعرض لها سرائيلوبهذا الصدد، أكدت أنها تتابع باهتمام بالغ تطورات الهجمة اإل 
لة، وستواصل عملها السياسي، والدبلوماسي، والقانوني لفضح هذه السياسة العدوانية القدس المحت

  .وتداعياتها، مع الدول كافة، وفي كافة المحافل الدولية المختصة
  

  فتية من القدس 3قوات االحتالل تعتقل 
أنحاء فتية من  3ي، الليلة الماضية، سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 8-11القدس 

 .متفرقة في مدينة القدس المحتلة

، بعد دهم منزله في )عاماً  16(وأفاد مراسلنا، بأن قوات االحتالل اعتقلت الفتى محمد نجيب الزغل 
، من منزله في باب )عاماً  17(المبارك، والطفل اياد عسيلة  قصىبلدة سلوان جنوب المسجد األ

في القدس القديمة، في حين اعتقلت طفال من بلدة الرام شمال القدس  قصىالحديد المالصق لأل
لم تُعرف هويته بعد، عقب اقتحامها البلدة، واندالع مواجهات عنيفة فيها، استمرت حتى  -المحتلة 

  .ساعة متأخرة من الليلة الماضية
  

  االحتالل يخطر مواطنا من حزما شرق القدس بإخالء منزله
ي، الليلة الماضية، مواطنا من قرية سرائيلسّلمت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 8- 11القدس 

 .حزما شمال شرق القدس المحتلة، قرارا إلخالء منزله

وأفاد مراسلنا، بأن قوات االحتالل سّلمت المواطن زهير نجيب قرار اإلخالء، وذلك الستخدام منزله  
  .كنقطة مراقبة عسكرية

رية، وداهمت عددا كبيرا من منازلها، وفتشتها، دون أن يبلغ عن وكانت قوات االحتالل اقتحمت الق
  .اعتقاالت

رشق حجارة على "يذكر أن االحتالل أغلق الشهر الماضي المداخل الرئيسية لقرية حزما، بحجة 
  ."حافالت مستوطنين، ودوريات عسكرية

  وفي خبر آخر عن وكالة كيوبرس جاء فيه*
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منتصف ليلة أمس، حملة إقتحامات لعشرة منازل في قرية حزما ي سرائيلشنت قوات االحتالل اإل
 .شمال شرق القدس المحتلة، وقامت بتفتيشها وبعثرة وتخريب محتوياتها

وذكر رئيس مجلس حزما موفق الخطيب أن قوات كبيرة من جنود االحتالل إقتحمت القرية في 
ضررت نحو عشرة أسر من منتصف ليلة أمس واستمرت في اإلقتحام حتى ساعات الفجر، حيث ت

حملة التفتيش، عرف من بينها أسرة زهير نجيب، وفتحي كنعان، وعلي الخطيب، وضمين ابو خليل، 
 .وعبد اهللا مقبول، وعلي صبيح، وعبد ربه عيسى

وأوضح، أن قوات االحتالل إقتحمت منزل المواطن زهير نجيب في الساعة العاشرة والنصف ليلة 
قة بالقرية ومطل على مدخلها الرئيسي، وقامت باعتالء السطح قبل القيام أمس، الكائن في أعلى منط

 .بحملة االقتحامات لمنازل السكان، وما زالوا معتلينه حتى اللحظة

وأعتبر رئيس مجلس حزما في حديثه لكيوبرس، أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة التضييقات التي 
ث تواصل لألسبوع الثالث على التوالي نصب ثالثة تفرضها قوات االحتالل على القرية وسكانها، حي

حواجز عسكرية في الشوارع الرئيسية عند مدخل القرية من الجهة الجنوبية، والمدخل الشمالي مغلق 
 .نصفه ويسمح بمرور سيارات منه مع تواجد لقوات االحتالل

حواجز، تبلغهم فيها أن قوات االحتالل وزعت أوراق على السائقين خالل مرورهم عبر ال إلىوأشار 
 .أنها ستقوم بإجراءات ضد سكان قرية حزما، بحجة القاء الحجارة على الشارع الرئيسي للقرية

  
  خطة االحتالل في القدس تهدف لتعزيز سيطرته على شطرها الشرقي: مقدسيون

ي، تهدف سرائيلأكد مقدسيون اليوم األربعاء، أن سلطات االحتالل اإل -وفا 2016- 8-10القدس 
 .تعزيز سيطرتها على شطر المدينة الشرقي إلىمن خطتها الجديدة في مدينة القدس المحتلة، 

وكانت شرطة االحتالل أعلنت في ساعة متأخرة من مساء أمس عن خطة قالت إنها ستشمل، إنشاء 
كبر، راس العامود، وجبل الم: جديدة في البلدات واألحياء المقدسية" مخافر"خمسة مراكز شرطية 

  .وسلوان، والعيسوية، وصور باهر
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كما تشمل الخطة تجنيد ما بين ألف ومائتين وألفي شرطي جديد للخدمة في مدينة القدس، في 
الوقت الذي زعم فيه وزير األمن الداخلي بحكومة االحتالل غلعاد اردان أن تطبيق الخطة الجديدة 

  .قدسفرض سلطة القانون والنظام في أحياء شرقي ال إلىيهدف 
زرع الخوف والهلع في "ورأت الناشطة المقدسية فاطمة محيسن، أن هدف الخطة الجديدة وهو 

  ".صفوف المواطنين
ثكنة عسكرية تغيب عنها مظاهر  إلىأن القدس وبفعل اجراءات االحتالل، تحولت  إلىوأشارت 

ونشر المئات من عناصره  الحياة الطبيعة االعتيادية، وقد زرعها االحتالل بمئات الكاميرات الحّساسة،
في شوارعها وطرقاتها ومحاور الطرق ووضع نقاطا عسكرية ثابتة على مداخل وأبواب القدس القديمة، 
وعلى مداخل مختلف البلدات واألحياء المقدسية، وكل ذلك لفرض هيمنته وسيادته على المدينة، 

  .التي بمجموع مكوناتها تلفظ االحتالل ومؤسساته
سير المقدسي المحّرر خالد عموري، إن االحتالل يقتطع من الجسم المقدسي الجزء بدوره، قال األ

تلو الجزء بمنهجية وعنصرية موظفا بذلك كل إمكانياته المادية، متحصنا بقضاء ظالم وعنصري متحيز 
له، واضعا أمام عينيه هدفا واضحا، وهو تهويد ما يمكن تهويده من القدس وطرد سكانها األصليين 

  .الوسائلبشتى 
، من الخطط قصىوحّذر ماجد أحمد موسى، من حي رأس العامود في سلوان جنوب المسجد األ

  .المتتالية التي يقرها االحتالل مستهدفا بها القدس وسكانها
وفّند مزاعم االحتالل عند االعالن عن كل خطة بأنها تستهدف تطوير المجتمع بالقدس الشرقية، 

حتالل هو ضمان السيطرة على الشطر الشرقي من القدس، من خالل واعتبر أن الهدف األساسي لال
نشر أكبر تواجد لعناصر شرطة االحتالل في أحياء المدينة، واستخدام تقنيات متطورة بما يضمن 

  .السيطرة عليها
وأضاف أن االحتالل سيفشل كما كل مرة في إجبار السكان على الهجرة من مدينتهم ومساكنهم، 

يدة ومستحدثة وفرض المزيد من القيود على حياة المواطنين وعلى سبل معيشتهم فاختلق خططا جد
  .ورزقهم وسكنهم وعباداتهم، لكنه لن ينجح في اقتالعنا من مدينتنا وسنحافظ عليها جيال بعد جيل
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ي من مخطط سرائيلاقليم القدس، ما اعلنت عنه شرطة االحتالل اإل" فتح"من جانبها، أدانت حركة 
  .خمسة مراكز في االحياء الفلسطينية شرقي القدسإلنشاء 

وقال أمين سر الحركة في القدس عدنان غيث، إن انشاء مراكز شرطة لحكومة االحتالل في مدينة 
تقطيع أوصالها وعزلها عن محيطها أكثر فأكثر، وتضييق الخناق والمالحقات بحق  إلىالقدس يهدف 
  .شعبنا االعزل

ي سرائيلشعبنا لن تزيده إال اصرارا على الخالص من االحتالل اإل وأكد أن هذه االجراءات بحق
  .وجرائمه مهما كانت التضحيات

  
  !تغريم مدرسة إسالمية في القدس: بسبب الفتة

شيكل،  475بعد ظهر اليوم مخالفة قيمتها  حتاللالفرض موظفو بلدية ا 2016-8-10س كيوبر 
العليا والمدرسة الطشطمرية قرب باب السلسلة في البلدة  سالميةالعلى الفتة تحمل اسم الهيئة ا

  .غير مرخصة فتةالالقديمة في القدس المحتلة، بحجة أنها 
معتبره استفزازا   جراءالالعليا الشيخ عكرمة صبري هذا ا سالميةالجانبه استنكر رئيس الهيئة ا من

  .وتدخال في شؤون وعمل الهيئة
منذ عشرات السنين على مدخل المبنى وليس الشارع العام، الشيخ صبري أن الالفتة مثبتة  وأوضح

اإلسالمية، وليس محال تجاريا  وقافألالعليا التي تشرف عليها ا سالميةالوهو مكان للهيئة ا
  .لالستثمار، رافضاً دفع المخالفة وإزالة الالفتة

  .أن موظفي البلدية هددوا بفرض مخالفة جديدة في حال عدم إزالتها إلى وأشار
  .1967العليا مقام داخل مبنى المدرسة الطشطمرية قبل عام  سالميةالأن مقر الهيئة ا ريذك
  

  شهور في سجون االحتالل 4اإلفراج عن طفلة مقدسية أسيرة بعد 
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أفرجت سلطات االحتالل، عن األسيرة المقدسية  -موقع مدينة القدس  2016- 8-11القدس 
قرية العيسوية وسط القدس المحتلة، بعد أن ، من )عاماً  16(القاصر سندس سمير محمد عبيد 

  .أمضت أربعة أشهر ونصف في سجون االحتالل
، حيث تعرضت للضرب “األصعب في حياتها”ووصفت األسيرة عبيد األشهر التي قضتها في األسر 

 المبرح واإلذالل والتفتيش العاري والشتم باأللفاظ النابية، والعقاب في زنزانة انفرادية بعد كل جلسة
  .محكمة

من شهر آذار من العام الجاري، وأدانتها محكمة االحتالل بحيازة  25وكانت سندس اعتقلت بتاريخ 
  .سكين، وفرضت عليها حكما بالسجن خمسة أشهر ودفع غرامة مالية

وجرى اعتقالها وهي في الصف الحادي عشر عند المدخل الغربي لقرية العيسوية، ونزعت قوات 
  .اب عنها خالل االعتقال، بحجة حيازتها لسكيناالحتالل حينها الجلب

  
  لن تكسبه أي حق فيه قصىمحاوالت االحتالل ممارسة السيادة على األ": الهيئة اإلسالمية"

حّملت الهيئة االسالمية العليا في القدس االحتالل  -موقع مدينة القدس  2016- 8-10القدس 
ممارسات غير قانونية وغير "، وأكدت أنها قصىمسؤولية محاوالته لممارسة السيادة على المسجد األ

  ".زوال إلى، فهم محتلون معتدون، وإن االحتالل قصىشرعية، ولن تكسبهم أي حق في األ
حكومة االحتالل "وحّملت الهيئة، في بيان وصل مراسلنا في القدس المحتلة نسخة منه اليوم، 

  ".أي توتر ينتج عن ذلك، وعن قصىالمسؤولية الكاملة عن أي اجراء يمس بحرمة األ
المبارك، حيث  قصىلقد دأبت السلطات المحتلة التدخل في شؤون المسجد األ: "وجاء في البيان

منع  إلىأحكمت سيطرتها على األبواب الخارجية لهذا المسجد المبارك ظلمًا وعدوانًا، مما أدى 
وبالتالي منعت " تنسيقاً "تبرت ذلك واع" بموافقتها"ولمرافقه إال  قصىادخال مواد الترميم والصيانة لأل

  !!، ألن هذه السلطات اعتبرت نفسها صاحبة الصالحيةقصىتنفيذ عدة مشاريع صيانة لأل
هذه التجاوزات فقد قامت سلطات االحتالل بتجاوزات فوق هذه التجاوزات، وذلك  إلىوباإلضافة 

ث اقتحم مؤخرًا مندوب اآلثار بمنع الترميم الذي كان قائمًا داخل قبة مسجد الصخرة المشرفة، حي
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، ومجموعة من األذرع االحتاللية مسجد قبة الصخرة المشرفة، واعتقلوا العمال الفنيين، "يةسرائيلاإل"
المهندس المشرف على الترميم، بحجة أن دائرة األوقاف لم تأخذ الموافقة المسبقة من  إلىباإلضافة 

  !!".سلطات االحتالل على تنفيذ الصيانة والترميم
المبارك شأن إسالمي، وإن إدارته هي  قصىأن المسجد األ"وشددت الهيئة، في بيانها، على 

م حين أعلنت الهيئة اإلسالمية العليا ذلك، 1967للمسلمين وحدهم، وهذا ما كان متبعًا منذ عام 
  ".م1967وهو ما كان متبعاً أيضا قبل عام 

استنكارها لتدخل سلطات االحتالل السافر التي اعتقلت العمال الفنيين، ومنعت "وجّددت الهيئة 
استنكرت االعتقاالت واإلبعادات بحق "، كما "لترميم والصيانة داخل مسجد الصخرة المشرفةتنفيذ ا

الذين يقومون بواجبهم في حماية المسجد من اليهود المقتحمين المتجاوزين  قصىحراس المسجد األ
ون الذين يقوم" قصىواختتمت الهيئة بيانها بتوجيه تحية تقدير واحترام لحراس األ".آلداب الزيارة

  ".قصىالمرابطين والمرابطات الذين يدافعون عن األ إلىبواجبهم، و 
  

 عائالت مقدسية منكوبة تلتقي سفراء أجانب وُتطالب بمحاسبة االحتالل

استعرضت عائالت مقدسية منكوبة من أصحاب  -موقع مدينة القدس  2016- 8-10القدس 
لمحتلة، أمام وفد من قناصل الدول البيوت المهدومة والمتضررين في بلدة قلنديا شمال القدس ا

  .االوروبية والعربية وأمريكا الالتينية وشرق اسيا المعتمدين، أشكال الحصار الذي تعرضت له بلدتهم
حيث مصادرة الجزء األكبر من اراضي البلدة واالستيالء  1970واستعرضوا معاناتهم الممتدة من عام 

واألبرز كان جدار الفصل " عطروت"مدينة الصناعية باسم وما حوله وبناء ال" مطار القدس"على المطار 
استغالل ما تبقى من االرض إليواء اسرهم  إلىالعنصري والذي التهم غالبية االراضي ما دفع بالسكان 

قتل حلم صاحب كل بناية هدمت وذلك عبر مجزرة ارتكبتها  إلىوهو ما لم يرق لالحتالل فبادر 
منزال تعود ملكيتها  11نح الليل ومن دون سابق انذار بحق نحو في ج" يةسرائيلاإل"البلدوزرات 

  .خالصة ألهالي البلدة
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جاء ذلك خالل جولة نظمتها مفوضية العالقات الدولية لحركة فتح بالتنسيق مع دائرة شؤون 
المفاوضات للوفد الدبلوماسي العربي والدولي، على البنايات التي هدمتها قوات االحتالل مؤخراً 

  .سكانها وشّردت
من جانبه، دعا وزير القدس المحافظ عدنان الحسيني، خالل كلمة له، دول االتحاد االوروبي 

تحمل مسؤولياتهم التاريخية واالنسانية ازاء ما يجري في  إلىومؤسسات حقوق االنسان والعالم الحر 
من اجل وقف  "إسرائيل"مدينة القدس والتحرك العاجل وبلورة سياسة واضحة وممنهجة للضغط على 

سياساتها الالإنسانية والمخالفة لكافة االعراف والقوانين والتشريعات الدولية خاصة في مدينة القدس 
  .والتي من شأنها تقويض حل الدولتين وترحيل المقدسيين عن وطنهم وتهويد المدينة المقدسة

لعاصمة المحتلة وبأعداد  هدم المنازل في ا إلىوأكد ان سلطات االحتالل تعمدت في اآلونة االخيرة 
اقتالع وطرد اكبر عدد  إلىكبيرة تحت مبررات غير قانونية وباطلة لخدمة خططها المستقبلية الهادفة 

ية غير سرائيلمن المواطنين الفلسطينيين من ديارهم واراضيهم وبناء المزيد من المستوطنات اإل
ية ، وذلك من سرائيلية، والقواعد العسكرية اإلالشرعية، والبؤر االستيطانية العشوائية، والطرق االلتفاف

الفلسطينيين االمر الذي يندرج تحت سياسة التطهير  إلىاجل السيطرة على االراضي ومنع نقلها 
  .العرقي 

  
  
  

  -انتهى-
  
  


