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  م24/7/2016 األحد: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  

  االستيطانية في القدسالحكومة تدين إعالن االحتالل بناء مئات الوحدات. 

 تدعو قمة نواكشوط لدعم القدس ونصرتها" اإلسالمية المسيحية. 

  وحدة استيطانية جديدة بالقدس 770ايداع مخطط لبناء. 

 ويستفّزون المصلين قصىمستوطنون يسـتأنفون اقتحام األ. 

 االحتالل يقتحم مقبرة باب الرحمة في القدس. 

 تسليم أمر هدم لمنزل في القدس. 

 االحتالل يعتقل شابا في القدس. 

 رداً على تدنيس مقبرة باب الرحمة؛ حملُة وفاء لقبور اآلباء واألجداد. 

 مسيرة ضخمة للمثليين الصهاينة في القدس!!  
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  الحكومة تدين إعالن االحتالل بناء مئات الوحدات االستيطانية في القدس
ي عن سرائيلاألحد، إعالن سلطات االحتالل اإلأدانت الحكومة، اليوم  -وفا 2016- 7-24 رام اهللا 

 .نيتها بناء مئات الوحدات االستيطانية، في مدينة القدس المحتلة

واستنكرت الحكومة على لسان متحدثها الرسمي يوسف المحمود عنجهية االحتالل التي عكستها 
المواطنين، واستمرار تصريحات بعض مسؤوليه، حول إصرارهم على إقامة المستوطنات على أراضي 

  .البناء االستيطاني في القدس، وسائر األراضي الفلسطينية المحتلة
خطورة اإلجراءات االحتاللية، التي تأتي ضمن التصعيد الشامل الذي تنتهجه "وحّذر المحمود من 

ت حكومة االحتالل في كافة األراضي الفلسطينية المحتلة، ويشمل المساس بحياة المواطنين، وانفال
بفرض الحصار، واالقتحامات، وتدنيس : االستيطان والمستوطنين، والعقوبات الجماعية، المتمثلة

  ".المقدسات
 إلىية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، الذي يهدف سرائيلوحّمل المتحدث الرسمي الحكومة اإل

حياء العملية السياسية تثبيت واقع احتاللي جحيمي على األرض، ويدمر أي إمكانية أو جهد إلعادة ا
  . المبنية على أساس حل الدولتين، والتي تنادي بها كافة األطراف الدولية واإلقليمية

تحمل مسؤولياتها ازاء  إلىكما جّدد دعوة مؤسسات المجتمع الدولي وكافة األطراف ذات الصلة 
دمتها القدس الوضع الذي تعمل سلطات االحتالل على تصعيده في األرض الفلسطينية، وفي مق

أن ذلك يجري تحت سمع وبصر المجتمع الدولي، حيث تعلن الحكومة  إلىالمحتلة، مشيرا 
  . "ية ليل نهار تحديها لكافة الشرائع والقوانين الدولية، من خالل تصريحات مسؤوليهاسرائيلاإل
فير حماية وشّدد على أن الوضع السائد في فلسطين يتطلب حزما دوليا يلجم االحتالل، ويبدأ بتو  

  .دولية ألبناء شعبنا، ووضع سقف زمني واضح، ومتفق عليه، إلنهاء االحتالل
أن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية االحتالل في القدس، أودعت خطة لبناء  إلىيشار 
وحدة يشملها المخطط، في المنطقة الواقعة بين  1200وحدة استيطانية جديدة، من أصل  770
حسب ما أفاد به  -جنوب القدس المحتلة، ومدينة بيت جاال في محافظة بيت لحم" غيلو"وطنة مست

  .العبري" وااله"موقع 
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ألف وحدة سكنية، ما أثار  15وكانت بلدية االحتالل في القدس أقرت بناء مستوطنة جديدة تشمل 
االستيطاني الجديدة انتقادات دولية ضد دولة االحتالل، ورغم ذلك أودعت البلدية خطة البناء 

  .األسبوع الماضي، التي سيجري تنفيذها مقابل دير كريميزان
  

  تدعو قمة نواكشوط لدعم القدس ونصرتها" اإلسالمية المسيحية
دعت الهيئة االسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، القمة  -وفا 2016- 7-24القدس 

أن تكون القدس ومقدساتها على رأس  إلىواكشوط، العربية المقرر عقدها في العاصمة الموريتانية ن
 .أعمال القمة

وشددت الهيئة في بيان صدر عنها اليوم األحد،، على ضرورة وضع حد النتهاكاتها االحتالل 
المتواصلة لحرمة المقدسات اإلسالمية والمسيحية من كنائس ومساجد، وعلى رأسها  ي سرائيلاإل

المبارك وما يتعرض له من اقتحام وتهويد يومي، إضافة لتوفير الدعم الكامل لكافة  قصىالمسجد األ
أن الدعم المالي للمقدسيين أهم نقطة في مساعدتهم  إلىمناحي الحياة في القدس المحتلة، مشيرة 

  .على الصمود في وجه ترسانة التهويد والتهجير
أن القدس تعاني من نقص في المستشفيات  إلى وفيما يتعلق بقطاعات الصحة والتعليم، أشارت الهيئة

نقص حاد في المدارس ومستلزماتها، حيث بات آالف الطلبة دون  إلىوالعيادات الصحية، إضافة 
مقاعد دراسية، والعديد من المرضى يستجدون عالجاً، لذا يعتبر توفير المعدات الطبية والمراكز 

وال بد من . في المدينة من أولويات نصرة المقدسيين الصحية ومستلزماتها، إضافة لدعم قطاع التعليم
توفير دعم قطاع اإلسكان، إذ يعتبر السكن من أبرز معاناة المقدسيين في أرضهم، في ظل ما تفرضه 

  .حكومة االحتالل من قوانين صارمة تمنع المقدسيين من ترميم منازلهم، أو البناء على أراضيهم
بات هناك ضرورة ملحة إلعداد خطة توعوية إعالمية إلطالع : "سىوقال األمين العام للهيئة حنا عي

الرأي العربي والدولي على ما يدور داخل مدينة القدس من عمليات تهويد وتهجير للسكان وسرقة 
للتراث اإلسالمي، وهذا األمر يكون من خالل نشر الخرائط التي تخص مدينة القدس من خرائط 

لحفريات وغيرها، وكذلك نشر مقاطع الفيديو والدراسات والتقارير السكان وخرائط التراث وخرائط ا
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المبارك، وال بد أيضًا من حفظ خريطة  قصىالتي توثق ما يدور داخل القدس وتحت المسجد األ
  ".القدس لحفظ أسماء المناطق واألحياء العربية في القدس للحيلولة دون تهويدها

  
  يدة بالقدسوحدة استيطانية جد 770ايداع مخطط لبناء 

العبري، اليوم األحد، بأن اللجنة المحلية للتخطيط " وااله"  أفاد موقع -وفا 2016- 7-24القدس 
وحدة استيطانية جديدة، من أصل  770والبناء التابعة لبلدية االحتالل في القدس، أودعت خطة لبناء 

القدس المحتلة  جنوب" غيلو"وحدة يشملها المخطط، في المنطقة الواقعة بين مستوطنة  1200
 .ومدينة بيت جاال

ألف وحدة سكنية، ما أثار  15وكانت بلدية االحتالل في القدس أقرت بناء مستوطنة جديدة تشمل 
انتقادات دولية ضد دولة االحتالل رغم ذلك، أودعت البلدية خطة البناء االستيطاني الجديدة 

  .ناألسبوع الماضي، والتي سيجري تنفيذها مقابل دير كريميزا
الشمال من المنطقة التي تشملها الخطة الجديدة، تجري حاليا  إلىأنه و  إلىولفت الموقع العبري 

وحدة سكنية في إطار خطة بناء في السفوح الغربية لمستوطنة  700أعمال بناء بنى تحتية لحوالي 
  .التي جرت المصادقة على إيداعها في كانون األول الماضي" غيلو"

سأفعل  "عن رئيس لجنة التخطيط والبناء المحلية في القدس، مئير ترجمان، قوله " وااله"ونقل موقع 
، "كل ما باستطاعتي من أجل إبقاء الشبان في المدينة، وال يهمني ما يحدث على المستوى السياسي

الضفة الغربية االنتقادات الدولية للمشاريع االستيطانية وكونها تقطع أوصال القدس و  إلىفي إشارة 
  .حل سلمي وقيام دولة فلسطينية إلىوتمنع التوصل 
المناهضة لالحتالل واالستيطان، بأنه من وراء األقوال حول تجميد بناء " عير عميم"وعقبت منظمة 

وهذه السياسة . بتنفيذ خطوات أحادية الجانب" يةسرائيلاإل"مزعوم، تتواصل السياسة ) استيطاني(
  ".إسرائيل"سالم الذي يحتاجه سكان تبعدنا عن األمن وال
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وكان رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه افيغدور ليبرمان، قررا الشهر الماضي دفع بناء 
في القدس المحتلة بزعم الرد على عمليات ينفذها " معاليه أدوميم"وحدة سكنية في مستوطنة  800

  .فلسطينيون
بأنها تعمل بصورة منهجية " يةسرائيلاإل"ية بهذا اإلعالن، واصفة السياسة ونددت وزارة الخارجية األميرك

الحتالل األراضي وتوسيع المستوطنات وشرعنة البؤر االستيطانية العشوائية، األمر الذي يقوض حل "
  ".الدولتين من أساسه

مصادقة رئيس حكومة  إلىيذكر ان اقامة أي بناء استيطاني جديد في القدس المحتلة، يحتاج 
  .االحتالل بنيامين نتنياهو

  
  ويستفّزون المصلين قصىمستوطنون يسـتأنفون اقتحام األ

المبارك،  قصىاستأنف مستوطنون، اليوم األحد، اقتحامهم للمسجد األ -وفا 2016- 7-24القدس 
 .من جهة باب المغاربة، بحراسة معززة من شرطة االحتالل الخاصة

سيارة كهربائية صغيرة تابعة لشرطة االحتالل استبقت هذه االقتحامات، ودخلت من  إن"وقال مراسلنا، 
باب المغاربةـ وأجرت حملة استطالع داخله، قبل أن تتمركز أمام مركز تابع لشرطة االحتالل في باحة 

  ."صحن قبة الصخرة
المتطرف تسيون  :أن مجموعات المقتحمين تضم عددا من المتطرفين، من أبرزهم" إلىولفت مراسلنا 

، مطالبا رئيس قصى، والذي صرخ اليوم في األ)1982(الذي حاول تفجير قبة الصخرة في العام 
  ).قصىالمسجد األ(حكومته بنيامين نتنياهو بالسماح لليهود التواجد بهذا المكان 

زية في الوقت ذاته، تصدى مصلون وطلبة مجالس العلم القتحامات المستوطنين، وجوالتهم االستفزا
بهتافات التكبير االحتجاجية، في حين واصلت قوات االحتالل احتجاز بطاقات الشبان  قصىفي األ

  .للمسجد، خالل دخولهم إليه" الخارجية"والنساء على البوابات الرئيسية 
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  االحتالل يقتحم مقبرة باب الرحمة في القدس
أمس يوم ي، سرائيلتالل اإلود وشرطة االحاقتحمت قوة معززة من جن -وفا 2016- 7- 23القدس 

 .قصىالسبت، مقبرة باب الرحمة المالصقة للجدار الشرقي للمسجد األ

، شرعت منذ ساعات الصباح قصىوكانت مجموعة كبيرة من أهالي بلدة سلوان جنوب المسجد األ
التاريخية، األولى بعمل تطوعي لتنظيف المقبرة، ردا على انتهاكات االحتالل لهذه المقبرة اإلسالمية 

  .التي كان آخرها هدم أربعة قبور فيها بحجة عدم الترخيص
  

  تسليم أمر هدم لمنزل في القدس
يوم الجمعة، عائلة بعة لبلدية االحتالل في القدس، سّلمت طواقم تا -وفا 2016- 7-22القدس 

ل المبارك، إخطار هدم لمنز  قصىالمسجد األ?  المواطن صبري أبو دياب في بلدة سلوان جنوب
 .العائلة بحجة البناء دون ترخيص

  .ورافقت طواقم البلدية، قوة معززة من جنود االحتالل
  

  االحتالل يعتقل شابا في القدس
السبت، شابا في محيط  أمس يومي، سرائيلقلت قوات االحتالل اإلاعت -وفا 2016- 7-23القدس 

 ).إحدى أشهر بوابات القدس القديمة(منطقة باب العامود 

أحد مراكز االعتقال والتحقيق التابعة  إلىعيان لمراسنا إن قوات االحتالل اقتادت الشاب  وقال شهود
  .لها في المدينة المقدسة

  
  رداً على تدنيس مقبرة باب الرحمة؛ حملُة وفاء لقبور اآلباء واألجداد

السبت في حملة أمس يوم تعاون عشرات المتطوعين صباح  - كيوبرس 2016- 7- 23القدس 
، والتي استمرت عدة ساعات بمشاركة متطوعي قصىمقبرة باب الرحمة شرق المسجد األلتنظيف 
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؛ ردًا على قيام قصىطواقم الدفاع المدني بالقدس، وأهالي من بلدة سلوان جنوب المسجد األ
  .قبور األسبوع الماضي 4االحتالل بتدمير ونبش 

تنظيف شواهد  إلىاتات الضارة، باإلضافة وقام المتطوعون بإزالة النفايات من المقبرة، واقتالع النب
  .القبور وجدران المقبرة

  واصلنا رغم محاوالت منعنا
المكان  إلىخالد الزير، أحد المتطوعين، قال إن مجموعة من قوات وشرطة االحتالل حضرت 

  .وحاولت منعهم من تنظيف المقبرة، إال أنهم واصلوا عملهم رغم ذلك
يد من هذه الحمالت في األيام القادمة، بالتواصل مع دائرة األوقاف أنهم سيقومون بالمز  إلىوأشار 

اإلسالمية، إلنشاء جدار وبوابة حديدة لحماية المقبرة ومنع المستوطنين وقوات االحتالل من انتهاكها 
  .نيتهم إنشاء صندوق تبرعات إلىودخولها، باإلضافة 

  .ورجال القانون لمواجهة االحتالل أمام القضاءوبّين الزير أنهم تواصلوا مع العديد من المحامين 
كما شارك متطوعو طواقم الدفاع المدني في القدس بهذه الحملة، وأفاد منسق غرف عمليات 

معدات وأياٍد عاملة أكثر،   إلىتضافر الجهود و  إلىالمتطوعين جاد اهللا الغول أن واقع المقبرة يحتاج 
القيام بواجباتها تجاه  - باإلضافة للجهات المسؤولة-ن المقدسيين وأهالي سلوا إلىكما وجه دعوة 

وقارن الغول بين مقبرة اليهود المقابلة لمقبرة باب . هذا المكان الذي يضم قبور أجدادهم وآبائهم
الرحمة، والتي يقوم االحتالل باالعتناء بها وصيانتها باستمرار بينما يقوم بتدنيس مقبرة المسلمين 

  .وإهمالها
  مكانطمس هوية ال

في ذات السياق، حذر رئيس لجنة رعاية المقابر اإلسالمية في القدس مصطفى أبوزهرة من انتهاكات 
االحتالل بحق مقبرة باب الرحمة، التي تتمثل بتدميره ونبشه للقبور، واستيالئه على قطعة أرض شمال 

منها باتجاه “ تلفريك”اء تحويل أراضي المقبرة لحدائق توراتية، وإنش إلىباب الرحمة، باإلضافة لسعيه 
  .جبل الطور المقابل
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طمس هوية المكان من خالل طمس المقبرة  إلىوصّرح أبوزهرة  أن اعتداءات االحتالل هذه تهدف 
أن حمالت العناية بها من قبل المقدسيين تعتبر  إلىعام، مشيرا  1400التي تعتبر إرثا إسالميا منذ 

  .تعاون معها بشكل مطلقحقا مشروعا، مؤكدا أن لجنة المقابر ست
تمتد من باب األسباط حتى  - قصىتقع قبالة السور الشرقي للمسجد األ-يذكر أن مقبرة باب الرحمة 

دونما، كما تضم رفات الصحابيان الجليالن عبادة بن الصامت  23القصور األموية على مساحة 
الفتح العمري والصالحي  العديد من المجاهدين الذين اشتركوا في إلىوشداد بن أوس، باإلضافة 

وتجاورها المقبرة اليوسفية على الجانب الشرقي من باب األسباط والتي تعرضت أيضا . للقدس
  .النتهاكات وتدنيس االحتالل، كما حصل في مقبرة مأمن اهللا غرب القدس المحتلة

  
  !!مسيرة ضخمة للمثليين الصهاينة في القدس

بعد عام على جريمة قتل شابة صهيونية شاركت في  -موقع مدينة القدس  2016- 7-23القدس 
مسيرة المثليين في القدس، على يد يهودي متزمت، شارك اآلالف في المسيرة التي أٌقيمت هذا العام، 

  ".التسامح والمحبة"رافعين راية 
، تحت حراسة أمنية )غربي المدينة(وطافت المسيرة مساء أمس في شوارع مدينة القدس المحتلة 

  .ألف صهيوني 25بمشاركة نحو  مشددة،
وأحيا المشاركون ذكرى الشابة الصهيونية، شيرا بنكي، التي قتلت في نفس المسيرة، العام الماضي، 

كما وشارك في المسيرة والدا الشابة، وألقيا، كل . بسكين يهودي متزمت، وأصحبت رمزا للمسيرة
  .واحد بدوره، خطابا مؤثرا

أجواء العنف السائدة في المجتمع الصهيوني وجريمة القتل التي أودت  وربط والد شيرا في خطابه بين
قفوا وناضلوا من أجل حقهم  –ال تدعوا الكراهية، الجهل واآلراء المسبقة أن تجرفكم "بابنته، قائال 

  ".العيش في مجتمع متسامح ومعتدل
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، "إسرائيل"مثليين في ولوحظ في المسيرة مشاركة أعداد كبيرة من المتدينين المناصرين لمجتمع ال
ورّحب منظمو المسيرة بمشاركتهم قائلين إن المتدينين ليسوا أعداًء لمجتمع المثليين، إنما المتطرفين 

  .الذين يسعون إلرهاب المثليين والمساس بهم
يُذكر أن رئيس بلدية االحتالل في القدس، نير براخات، قّرر أال يشارك في المسيرة بحجة أنه ال يريد 

وأثار براخات غضبا في أعقاب قراره هذا، ال سيما بعد وقوع . س بمشاعر المتدينين في المدينةالمسا
  .جريمة قتل في المسيرة السنة الفائتة

وخالفا لرئيس البلدية، شارك في المسيرة سياسيون صهاينة، جاؤوا للتضامن مع المثليين، مثل رئيس 
  .مل، شيلي يحيموفتش، وآخرينالمعارضة، يتساحق هرتسوغ، والنائبة عن حزب الع


