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  م2016 / 8 / 23 الثالثاء: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  

 46   قصىيقتحمون األمتطرفا بينهم عضو بمجلس الشيوخ األميركي. 

  وعين  قصىمترا بين المسجد األ 580حفر نفق بطول : يإسرائيلتقرير

 .سلوان

 مصادر عبرية تكشف التمييز في الموازنة بين طلبة شرقي القدس وغربها. 

  بكنس وحدائق توراتية" قصىاأل"المفتي العام يحذر من مخاطر تطويق. 

 االحتالل يعتقل محاميا وطفال من القدس. 

 قصىاالحتالل يقّر بناء مبنى تهويدي ضخم في ساحة البراق قرب األ. 
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  قصىمتطرفا بينهم عضو بمجلس الشيوخ األميركي يقتحمون األ 46
 قصىاقتحمت جماعات يهودية متطرفة، اليوم الثالثاء، المسجد األ -وفا 2016- 8-23لقدس 

 .المبارك، من باب المغاربة، برفقة حراسات معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة

وجرت االقتحامات بمجموعات صغيرة ومتتالية، ضمت إحداها عضوا يهوديا في مجلس الشيوخ 
  .األميركي عن والية يوتا، فضال عن اقتحام مجموعة من مجندات شرطة االحتالل بزيهن العسكري

جوالت استفزازية في أرجائه، فيما تصدى لها مصلون وطلبة  قصىت المقتحمة لألونفذت المجموعا
  .مجالس العلم بهتافات التكبير االحتجاجية

  
  وعين سلوان قصىمترا بين المسجد األ 580حفر نفق بطول : يإسرائيلتقرير 

تناولته ية، و سرائيلكشف تقرير أّولي أصدرته سلطة آثار االحتالل اإل  -وفا 2016- 8- 23القدس 
مترا، يمتد من الزاوية  580مصادر إعالمية عبرية، اليوم الثالثاء، عن حفر نفق تحت األرض بطول 

  .، باتجاه عين سلوان جنوباقصىالجنوبية الغربية للمسجد األ
، 2014، وحتى أواخر العام 2013فترة الحفريات من شهر تموز من العام  إلىوتطّرق التقرير 

اليهودية " إلعاد"نفسها، وبتمويل من جمعية " سلطة اآلثار"م بواسطة موضحا أن الحفريات تت
  .االستيطانية

الجنوب، وبالعكس، من  إلىوبّين أن الحفريات تمت تحت األرض باتجاهات مختلفة، من الشمال 
  .قصىمنطقة عين سلوان، وحتى الزاوية الجنوبية الغربية لأل

  
هذه الحفريات كشف طريق متدرج على طول موقع الحفرية ية أنه تم خالل سرائيلاإل" اآلثار"وادعت  

  .يعود للفترة الرومانية، تقع تحتها قناة تصريف مياه ضيقة، بعرض نحو متر واحد
 8أنه في هذا الموقع تحديدا تم الحفر بعرض  إلىوركز التقرير على إحدى نقاط الحفريات، ولفت 

أن موقع الحفرية هذه  إلىه بناء المنصات، مشيرا مترا، ووجد فيها بناء متدرج، يشب 15أمتار، وطول 
مترا شمال عين سلوان،  220يتوسط تقريبا موقع الحفريات كلها، بحيث يقع على مسافة نحو 
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، وطالت المسافة كلها، ما يعني أن طول قصىمترا جنوب الزاوية الغربية الجنوبية للمسجد األ 320و
  .مترا 580نحو  إلىالنفق المحفور بحسب هذا التقرير األولي وصل 

  
  مصادر عبرية تكشف التمييز في الموازنة بين طلبة شرقي القدس وغربها

العبرية اليوم الثالثاء أن الطالب " هآرتس"كشف تقرير نشرته صحيفة   -وفا 2016- 8-23القدس 
مدارس شرقي القدس يحصل على أقل من نصف الميزانية التي يحصل عليها الطالب العربي في 

 .اليهودي في غربي القدس

مدرسة  11وقالت الصحيفة إنها أجرت فحصًا في ميزانية البلدية العبرية في القدس، والذي بّين أن 
ها من قبل وزارة ، ال تحصل على الميزانيات المخصصة ل17فلسطينية ثانوية تابعة للبلدية من ضمن 

  .البلدية بهذا الخصوص إلىية التي تحّولها سرائيلالتربية والتعليم اإل
عبارة عن " هآرتس"من جانبها، نفت بلدية االحتالل في القدس األمر وقالت في رد لها بأن تقرير 

  .ختلفّينتالعب مقصود باألرقام والمعطيات في ميزانية البلدية، وأن المقارنة هنا بين جهازي تعليم م
أّن مجمل المدارس العربّية الثّانويّة المتواجدة في األحياء العربّية في شرقي " هآرتس"وأوضح تقرير 

، والتي تتلّقى ميزانّيات من بلديّة االحتالل ومن وزارة المعارف تتخّلف  )مدرسة 17(القدس المحتلة 
ة االحتالل تنتقص من الميزانّيات التي يات غربّي القدس، إذ أّن بلديّ سرائيلكثيًرا وراء نظيراتها اإل

المدارس العربّية، بينما تمنح المدارس اليهوديّة غربّي ") ّيةسرائيلاإل"وفق المعايير والقوانين (تستحّقها 
  .القدس، ميزانّيات أعلى من التي أقّرتها وزارة الّتربية والّتعليم

صر، أّن مدرستين؛ عربّية ويهوديّة وأوضح الفحص الذي أجرته الصحيفة على سبيل المثال ال الح
، تتلّقيان )طالًبا 783و 782(تابعتان لبلديّة االحتالل، وتحتويان تقريًبا على نفس عدد الّطالب 

، لتتلّقى نظيرتها 2016ماليين شيكل لعام  3ميزانّية بفارق هائل بينهما، إذ أّن العربّية تلّقت ميزانّية 
  .مليون شيقل لنفس العام 13بـ ّية ميزانّية أعلى منها سرائيلاإل

مليون شيقل، علًما أّن وزارة الّتربية والّتعليم قد  8.3وتتلّقى المدرسة الثّانويّة في بيت صفافا ميزانّية 
. مليون شيقل من ميزانّية المدرسة 3، أي أّن بلديّة االحتالل انتقصت مبلغ 11.3أقّرت لها ميزانّية 
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مليون  2مليون شيقل، وانتقصت بلديّة االحتالل مبلغ  2.6ل المكّبر وانتقصت من ميزانّية ثانويّة جب
  .شيقل من ميزانّية ثانويّة بيت حنينا للبنات

 إلىمليون شيقل  109ية مبلغ سرائيلوبصورة إجمالّية، حسب القرير، حّولت وزارة الّتربية والّتعليم اإل
مليون شيقل، وهذا خالًفا  106جمالّي مدرسة عربّية وانتقصت منها بلديّة االحتالل، ليصبح اإل 17

للصورة في غربّي القدس، حيث حّولت بلديّة االحتالل ميزانّيات أعلى مّما أقّرته وزارة الّتربية والّتعليم، 
  .مليون شيقل 26.1بما قدره 

  
  بكنس وحدائق توراتية" قصىاأل"المفتي العام يحذر من مخاطر تطويق 

المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد حذر  -وفا 2016- 8-23القدس 
المبارك بسلسلة من  قصىالمبارك الشيخ محمد حسين، من خطورة تطويق المسجد األ قصىاأل

بيت "الكنس والحدائق التوراتية، منددا بإقرار سلطات االحتالل بناء كنيس جديد يحمل اسم 
 قصىحة البراق على بعد مائة متر من المسجد األ، الذي يخطط إلقامته في سا"بيت هليبا/ الجوهر

 .المبارك من جهته الغربية

وشدد المفتي العام على أن مثل الممارسات واألعمال التهويدية ستزيد من نار الكراهية والحقد في 
  .المنطقة وتؤججها، وتنذر بحرب دينية ال يمكن تخيل عواقبها

بسلسلة من الكنس والحدائق التوراتية، والتي كان  المبارك قصىوحذر من خطورة تطويق المسجد األ
المبارك، ومحيطه والقدس برمتها، في مقابل  قصىمنها كنيس الخراب، وذلك سعيًا لتهويد المسجد األ

طمس كل أثر إسالمي وعربي في مدينة القدس والمناطق الفلسطينية المحيطة بها، وفق سياسة مبرمجة 
األرض من خالل اإلجراءات المباشرة وغير المباشرة التي تخدم فرض األمر الواقع على  إلىتهدف 

هذا الهدف، حيث قامت سلطات االحتالل ببناء عشرات الكنس والمدارس الدينية اليهودية في 
أن هذا القرار  إلىالبلدة القديمة بهدف تهويدها وطرد السكان العرب الفلسطينيين منها، مشيرًا 

يون الذكرى السابعة واألربعين لجريمة االحتالل بإحراق المسجد التعسفي يأتي والفلسطينيون يح
  .م1969 ، في الحادي والعشرين من آب عامقصىاأل
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وأكد المفتي حسين على أن مدينة القدس إسالمية الوجه، عربية الهوية، ولن يسلبها االحتالل هذه 
عوب العربية واإلسالمية وقادتها الحقيقة مهما أوغلت سلطاته في اإلجرام وتزييف الحقائق، مهيبًا بالش

وكل شرفاء العالم التدخل لوقف االعتداءات المتكررة والمتزايدة على المساجد واآلثار اإلسالمية، 
محذرًا من خطورة ما وصل إليه عدوان سلطات االحتالل ومستوطنيها ضد الشعب الفلسطيني 

ضرورة  إلىالمبارك  قصىالمسجد األ ىإلومقدساته وأرضه وإنسانيته، داعيًا كل من يستطيع الوصول 
إعماره وحمايته، محمًال سلطات االحتالل عواقب هذه االستفزازات العدوانية، والتي تزيد من نار 

  .الكراهية والحقد في المنطقة وتؤججها، وتنذر بحرب دينية ال يمكن تخيل عواقبها
  

  االحتالل يعتقل محاميا وطفال من القدس
اعتقلت قوات االحتالل، فجر اليوم الثالثاء، الطفل محمد عبد  -وفا 2016- 8- 23القدس 

أحد مراكز  إلىالرؤوف محمود، عقب دهم منزله في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، واقتادته 
 .التحقيق والتوقيف في القدس

ديس  في السياق، اعتقلت قوات االحتالل فجرا، المحامي معتز بدر، بعد اقتحام منزله في بلدة أبو
  .جنوب شرق القدس المحتلة

  
  قصىاالحتالل يقّر بناء مبنى تهويدي ضخم في ساحة البراق قرب األ

، أن محكمة اإلثنين أمس يومذكرت مصادر عبرية  -موقع مدينة القدس  2016- 8- 22القدس 
في ساحة " بيت هليبا –بيت الجوهر "االحتالل أقّرت بناء مبنى تهويدي ضخم يُطلق عليه تسمية 

المبارك بعدما رفضت المحكمة اعتراضات يهودية على أصل المبنى  قصىالبراق غرب المسجد األ
  .وعلى تفاصيله

أن المحكمة المركزية للشؤون اإلدارية أصدرت قبل أيام قرارًا برفض  إلىولفتت المصادر العبرية 
" يةإسرائيل"طيط ، على قرارات سابقة للجان تخ"يةإسرائيل"اعتراضات تقدمت بها جهات وشخصيات 

الجهة الغربية الشمالية من ساحة البراق،  أقصى، في "بيت الجوهر"بالمصادقة على تفاصيل بناء 
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معللين اعتراضاتهم بأن إقامة مثل هذا المبنى يقّلص مساحة ساحة البراق للزوار والمصلين، فيما 
تخطيط الشامل لتهويد كامل ، أو ما يُعرف بال"التخطيط الشامل لمنطقة البراق"اعترضوا على مخطط 

  .منطقة البراق
وقرر قاضي المحكمة رفض االعتراضات، وإقرار البناء ألهميته لمنطقة ساحة البراق، وكونه استكماًال 

  .لمخططات سابقة قد أقّرت، تحقق األهداف العامة لمخطط منطقة البراق
بل نحو ثمانية أشهر بناء وكانت لجان تخطيطية مختلفة في القدس وبعد مداوالت متعددة أقرت ق

متر مربع،  2985 إلىدونما، ومساحة بنائية تصل  1.84التهويدي، على مساحة " بيت الجوهر"
يكّون طابقًا لعرض الموجودات األثرية في (تشمل بناء طابقين فوق األرض وآخر تحت األرض 

  ).الموقع
لرواية التلمودية، ويساهم في خدمة فيما سيستعمل المبنى بكليته كمركز زوار تعليمي وتربوي، ينقل ا

تهويد منطقة البراق، وسيشمل المبنى، قاعات وصاالت عرض ضخمة جدا، وصاالت لتمرير حفالت 
  .مكتبة ومركز دراسات وصفوف تعليمية إلىالبلوغ اليهودية، باإلضافة 

ذي هدمه ويعتبر الموقع الذي سيقام عليه المبنى المذكور، في األصل جزءا من حي المغاربة ال
ساحة صلوات تلمودية وكنيس كبير، وقد نّفذ االحتالل في الموقع  إلىوحّوله  1967االحتالل عام 

تدمير مئات  إلىالمخطط فيه البناء، على مدار السنوات األخيرة، حفريات واسعة وعميقة، أدت 
مانية، وما تبقى من هذه الموجودات األثرية اإلسالمية والعربية، من فترات مختلفة كالفترة األموية والعث

  .الحفريات سيعرضه االحتالل على أنه جزء من بقايا الهيكل المزعوم
  
  
  


