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  2016 أكتوبر، 24اإلثنين : التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  مواطنا في القدس 19االحتالل يعتقل. 

 قصىتلمودية للمستوطنين أمام بوابات األ مسيرة وطقوس. 

 االحتالل يقتحم حارة باب حطة بالقدس القديمة ويُنّكل بتجارها. 

 يسالمتعلن رسمياً سرقة التراث والتاريخ اإل إسرائيل: ية المسيحيةسالماإل. 

 المفتي العام يدين االعتداء على مقبرة باب الرحمة بالقدس. 

 مقدسيين عن البلدة  7الرابعة وقرار بإبعاد  تمديد اعتقال شاب للمرة: القدس

 .القديمة

 يا عاجالإسالمجريمة تتطلب موقفا عربيا  قصىما يجري في األ: فتح. 

 بالقدس" باب الرحمة"ر قبورا في ية تدمّ سرائيلاإل ثاراآل. 
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  مواطنا في القدس 19االحتالل يعتقل 
 5مواطنا، بينهم  19اليوم االثنين، ي، فجر سرائيلاعتقلت قوات اإل -وفا 2016-10-24القدس 

  .من األطفال القاصرين، من األحياء المقدسية والعيسوية، وسلوان، ومخيم شعفاط، وجبل المكبر
وزعمت شرطة االحتالل، أنه يشتبه بالمواطنين المعتقلين رشق القوات بالحجارة وبإلقاء زجاجات 

  .المدينة خالل األعياد اليهودية حارقة وإضرام النار في حاويات النفايات وبسد طرق في
المحكمة لتمديد  إلىووفق اإلذاعة العبرية العامة، فإن شرطة االحتالل تنوي تقديم المعتقلين اليوم 

  .فترات اعتقالهم
  

  قصىمسيرة وطقوس تلمودية للمستوطنين أمام بوابات األ
مسيرات  انطلقت مجموعات من المستوطنين، قبل قليل، في -وفا 2016-10- 24القدس 

، "الخارجية"الرئيسية  قصىاستفزازية في البلدة القديمة من القدس المحتلة وحول بوابات المسجد األ
وأدوا طقوسا وشعائر تلمودية، في ظل إجراءات أمنية مشددة، وبحماية معززة من جنود وشرطة 

  .االحتالل
 قصىهم التلمودي، اقتحموا األوبلباسهم وزيّ " الحريديم"مستوطنا من المتزمتين دينيا  39وكان نحو 

اليوم خالل الفترة الصباحية، في حين يتواجد عدد كبير من المصلين وطلبة العلم في المسجد 
  .المبارك

أن اجراءات االحتالل في البلدة القديمة تشمل نشر دوريات عسكرية راجلة في  إلىولفت مراسلنا 
، في الوقت الذي اقتحمت فيه قصىاألشوارعها وأحيائها، ووضع متاريس حديدية أمام أبواب 

من البوابة التي تحمل نفس اسم  قصىالمسجد األ إلىعصابات المستوطنين سوق القطانين الُمفضي 
  .السوق

  
  االحتالل يقتحم حارة باب حطة بالقدس القديمة ويُنّكل بتجارها
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بسكان حارة باب نّكلت قوات االحتالل الصهيوني،  -موقع مدينة القدس  2016-10-24القدس 
في القدس القديمة، خاصة تجارها، خالل اقتحامها مساء  قصىحطة الُمفضية والمالصقة بالمسجد األ

  .أمس
وأجبرت قوات االحتالل، التجار في باب حطة، على إغالق محاّلهم التجارية؛ ضمن سياسة العقاب 

  .الجماعي التي تفرضها على سكان البلدة القديمة منذ شهور
سلنا عن شهود عيان تأكيدهم أن قوات االحتالل اقتحمت حارة باب حطة، وشرعت ونقل مرا

بالصراخ بوجه تجارها وهددتهم وأجبرتهم على إغالق محالهم التجارية، عقب إلقاء الشبان المفرقعات 
النارية في الحارة، فيما احتجز جنود االحتالل الشاب أحمد بدرية، وفتشته جسديا قبل إخالء سبيله، 

  ).عاماً  60" (أبو زكي"تدت باأليدي على المسن ماجد المهلوس واع
  

  يسالمتعلن رسمياً سرقة التراث والتاريخ اإل إسرائيل: ية المسيحيةسالماإل
ية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم سالماعتبرت الهيئة اإل - معا 2016-10- 24 القدس

ي على المشاركة في الحفريات إسرائيلي بإجبار كل شاب سرائيلاإلثنين، قرار سلطات االحتالل اإل
أسفل الحرم القدسي الشريف ومحيطه، وتعهد رئيس حكومة اإلحتالل بنيامين نتنياهو بأن يشارك 

ي في سالمي رسمي لسرقة التراث والتاريخ اإلإسرائيلشخصيًا بنقل الغبار من أسفل المسجد، إعالن 
  .القدس المحتلة

ي وتصريحات رئيس الحكومة سرائيلللهيئة الدكتور حنا عيسى على القرار اإل وعقب األمين العام
  .بحكومتها ومتطرفيها تتحدى في كل يوم وكل لحظة المجتمع الدولي وقوانينه إسرائيل: "نتنياهو
 قصىاألخير، والذي يعتبر المسجد األ" اليونسكو"أن هذا االعالن هو بمثابة رد على قرار  إلىوأشار 
ية في سرائيللقدسي الشريف مكان عبادة للمسلمين فقط، وهو ما يثبت التطرف والعنجهية اإلوالحرم ا

  ".باتت دولة فوق القانون إسرائيلالتعامل مع القرارات والقوانين الدولية، ف
عتداءها على مقبرة االحتالل ا آثارية المسيحية مواصلة سلطة سالموفي سياق متصل، أدانت الهيئة اإل

  .قصىث هدمت قبرين تعود لعائلة الحسيني في المقبرة الواقعة شرق المسجد األي، حباب الرحمة



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚËÖ]í{{éßéŞŠ×< <
<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö]ËÖ]í{{éßéŞŠ×< <

<<Ýç×{ÃÖ]æ<<í{Ê^ÏnÖ]æ<í{ée†{{j×Ö       

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission   

For   
Education, Culture & Science 

 

    174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
    PNCECS@Palnet.com: ، البريد االلكتروني 0902242فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

Palestine - Ramallah  174,  2421080,2420901 
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com 
                                        PNCECS2011@gmail.com 

Web site :http://www.pncecs.plo.ps 
 

سلسلة االعتداءات واالنتهاكات التي تمارسها سلطات  إلىأن االعتداء األخير يضاف  إلىوأشارت 
وفي كل " إسرائيل"أن  إلىي في القدس وسائر األراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًة سرائيلاالحتالل اإل

يوم تنتهك حرمة جديدة من حرمات المسلمين والمسيحيين في المدينة المقدسة، تارًة بالتعدي على 
  .المساجد والكنائس ودور العبادة وتارَةً◌ أخرى تطال اعتداءاتهم األموات في قبورهم

ية ومصادرة سالمبطمس معالم المقابرة اإل" إسرائيل"إن استمرار : "عيسى. وأضاف االمين العام د
اضيها، ونبش قبور المسلمين، وتدمير رفاة االئمة والعلماء، على الرغم من السخط المقدسي أر 

ية، والحق الفلسطيني، سالمي واضح للحرمة اإلإسرائيلالفلسطيني أوًال، والتنديد العالمي، تحدي 
  .تباعهااحترام الديانات المختلفة وا إلىوكافة القوانين واألعراف والمواثيق الدولية، التي تدعو 

ية، وفيها ُدفن عدد كبير من الصحابة واألولياء سالمأن هذه المقبرة من أقدم المقابر اإل إلىوأشار 
  .وأبناء العائالت المقدسية

ومن جهة اخرى طالبت الهيئة في بيانها منظمة التربية والثقافة والعلوم التابعة لألمم المتحدة 
ي في القدس، خالل تصويتها القادم سالمللحق العربي اإل، الثبات على موقفها الداعم "اليونسكو"

على مشروع قرار جديد لتجديد وضع مدينة القدس على قائمة التراث العالمي، خالل جلساتها التي 
  .من شهر تشرين أول الجاري 26 -24ستعقد في مدينة اسطنبول التركية بين 

وقع تراث عالمي، وأضيفت في العام كم  1981أن مدينة القدس كانت قد ُسجلت عام  إلىوأشارت 
  .التالي على الئحة التراث العالمي المهدد بالخطر

اليونسكو في حماية المواقع التاريخية واألماكن المقدسة في فلسطين دور وأكدت الهيئة على أهمية 
سرقة للتاريخ التي تعتبرًا كنزًا حضاريًا وتاريخياً، والوقوف بالمرصاد النتهاكات االحتالل وممارساته من 

  .في مدينة القدس المحتلة ثاروتزوير لآل
  

  المفتي العام يدين االعتداء على مقبرة باب الرحمة بالقدس
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أدان الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار  -معا 2016-10-24 عّمان
لى مقبرة باب ي عسرائيلالمبارك، اعتداء سلطات االحتالل اإل قصىخطيب المسجد األ -الفلسطينية

  .ية فيهاسالمالرحمة، وتكسير عدد من شواهد القبور اإل
وبّين أن مقبرة باب الرحمة تاريخية، وتحوي بين جنباتها رفات الصحابيين الجليلين عبادة بن الصامت 

كما دفن فيها عدد من علماء مدينة القدس والشهداء األبرار،   - رضي اهللا عنهما - وشداد بن أوس
خاصة لدى المسلمين، إضافة لحرمتها كمقبرة لموتاهم، وقرار المس بها خطير  فهي ذات أهمية

ية التي ال يحق ألي جهة غير األوقاف سالمومدان بكل المعايير، ألنه يمس األماكن المقدسة اإل
  .ية التدخل فيهاسالماإل

ال العربي أن سلطات االحتالل تمعن بهذه الغطرسة، مستغلة حالة االنشغ إلىوأشار الشيخ حسين 
ي، والصمت الدولي، والشرخ الفلسطيني لتحقيق مآربها، وهي بهذه االعتداءات تنتهك سالمواإل

  .القوانين الدولية التي تفرض عليها احترام حقوق الملكية، وأصحابها
وأدان التصعيد الخطير والمتالحق من قبل سلطات االحتالل وقطعان مستوطنيها ضد المسجد 

لك من خالل تسهيل اقتحامات مستوطنيها له أو حفر األنفاق أسفله، بحثًا عن المبارك، وذ قصىاأل
  .تاريخ وهمي مزعوم

المبارك، وأنه للمسلمين وحدهم،  قصىية المسجد األإسالموبّين أن قرار اليونسكو األخير يؤكد على 
المسؤولية وبالتالي ال يحق لسلطات االحتالل التدخل في شؤونه، وحّمل سماحته سلطات االحتالل 

  .عن عواقب هذه الجرائم
وناشد العالم بحكوماته ومنظماته ومؤسساته، وعلى رأسها اليونسكو، ضرورة التحرك العاجل لدرء 

  .األخطار عن مدينة القدس ومقدساتها التي تتعرض ألشرس حملة تهويد
ؤسسة آل الذي عقدته م 17وجاءت تصريحات الشيخ حسين، خالل مشاركته في المؤتمر العام الـ 

نحو جدول تاريخي "ي في العاصمة األردنية عمان، وذلك بعنوان سالمالبيت الملكية للفكر اإل
  ".ألحداث السيرة



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚËÖ]í{{éßéŞŠ×< <
<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö]ËÖ]í{{éßéŞŠ×< <

<<Ýç×{ÃÖ]æ<<í{Ê^ÏnÖ]æ<í{ée†{{j×Ö       

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission   

For   
Education, Culture & Science 

 

    174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
    PNCECS@Palnet.com: ، البريد االلكتروني 0902242فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

Palestine - Ramallah  174,  2421080,2420901 
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com 
                                        PNCECS2011@gmail.com 

Web site :http://www.pncecs.plo.ps 
 

أهمية أحداث غزوة بدر والدروس  إلى، متطرقًا "دروس وعبر: غزوة بدر الكبرى"وقدم بحثًا بعنوان 
  .المستفادة منها

من الشخصيات الرسمية والشعبية، أطلعهم خاللها والتقى الشيخ حسين على هامش المؤتمر بالعديد 
  .على االعتداءات واالنتهاكات المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته

  
  مقدسيين عن البلدة القديمة 7تمديد اعتقال شاب للمرة الرابعة وقرار بإبعاد : القدس

القدس المحتلة، ي غرب مدينة سرائيلمدّدت محكمة االحتالل اإل -وفا 2016-10- 23القدس 
مقدسيين، تم اعتقالهم فجرا، بشرط االبعاد  7اليوم األحد، اعتقال شاب للمرة الرابعة، وأفرجت عن 

  .عن البلدة القديمة
، من )عاماً  19(وأفاد مراسلنا، بأن محكمة االحتالل مدّدت اعتقال الشاب محمد نادي الهشلمون 

من الشهر الجاري، علما أنها المرة الرابعة  27 إلى، قصىحي راس العامود ببلدة سلوان، جنوب األ
  .التي يتم فيها تمديد اعتقاله

  .كما جّددت المحكمة أمرا بمنع نشر تفاصيل بخصوص قضيته، ومنعه من لقاء محاميه
مقدسيين اعتقلوا فجرا من بلدة سلوان، بشرط  7من جهة ثانية، قررت محكمة االحتالل االفراج عن 

أيمن أبو تايه، وكريم أبو تايه، ومجدي أبو تايه، وماهر : أيام، وهم 5ديمة لمدة اإلبعاد عن القدس الق
  .سرحان، وعامر زيداني، ومسلم عودة، ولؤي الرجبي، في حين اليزال الشاب ربيع نضال غيث معتقال

  
  يا عاجالإسالمجريمة تتطلب موقفا عربيا  قصىما يجري في األ: فتح

من  قصىحركة فتح، اليوم األحد، إن ما يجري في المسجد األقالت  -وفا 2016-10-23رام اهللا 
اقتحامات للمستوطنين واستباحة لحرمته ومكانته الدينية عند المسلمين جريمة نكراء بحق كل العرب 

  .يا عاجالإسالموالمسلمين واألحرار في العالم، وهذا يتطلب موقفا عربيا 
ية سرائيلتصريح صحفي، أن دولة االحتالل اإل وأوضح المتحدث باسم الحركة اسامة القواسمي في 

تتحدى وتنتهك القانون والقرارات الدولية، والتي كان آخرها ما صدر عن اليونسكو، باعتبار القدس 
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يا خالصا وال عالقة تاريخية لليهود بها، وهي بذلك تسعى إسالموباحاته  قصىالشرقية والمسجد األ
دينية في المنطقة، األمر الذي  سيعزز اإلرهاب والتطرف في لتفجير األوضاع وإذكاء نار الحروب ال

  .العالم
ودعا القواسمي الحكام العرب والمسلمين والمجتمع الدولي، التخاذ خطوات سريعة ومناسبة تتالءم  

 قصىية لألراضي الفلسطينية وعلى رأسها القدس الشرقية والمسجد األسرائيلمع حجم  االنتهاكات اإل
  .المبارك

  
  بالقدس" باب الرحمة"ر قبورا في ية تدمّ سرائيلاإل ارثاآل

ية بمساندة أفراد من قوات سرائيلاإل" ثارسلطة اآل"هدمت طواقم  - معا 2016-10- 23 القدس
  .بعد ان داهمتها  قصىاالحتالل اليوم األحد، قبرين في مقبرة باب الرحمة، الواقعة شرق المسجد األ

ية اقتحمت مقبرة باب الرحمة، سرائيلاإل" ثارسلطة اآل"أن طواقم ية، سالموأوضحت دائرة األوقاف اإل
صامد عسيلة بعد اعتراضه  قصىوشرعت بتحطيم قبرين، وخالل ذلك اعتقلت حارس المسجد األ

  . على عملية الهدم واحتجزته في مخفر شرطة باب األسباط
د ُهدم قبران في المنطقة واستنكرت الدائرة االعتداء المتكرر على مقبرة باب الرحمة، حيث كان ق

  .ذاتها قبل ثالثة أشهر
والمنطقة التي هدمت فيها المقابر هي عبارة عن وقف ذري يعود لعائلة الحسيني، وفق األوراق 

  .الرسمية
مصادرة أجزاء من مقبرة باب " ثارالطبيعة واآل"وتحاول سلطات االحتالل خاصة ما تسمى سلطة 

اصة بالحدائق المحيطة بالبلدة القديمة، كما تمنع الدفن في الرحمة وتحويلها لمسارات سياحية خ
  ". أرض مصادرة"بعض أجزائها بحجة انها 

سنة،  1400 إلىية في القدس، ويعود تاريخها سالموتعتبر مقبرة باب الرحمة من أقدم المقابر اإل
أوس، وعلى قبور وتحتوي المقبرة على العديد من قبور الصحابة وأبرزهم عبادة بن الصامت وشداد بن 

  .لمجاهدين اشتركوا في فتح القدس أثناء الفتحين العمري واأليوبي
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  - انتهى-


