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  2016 أكتوبر، 26األربعاء : التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 القدس االحتالل يهدم منزلين في: بعد الهدم األول فجرا. 

  في القدس" الهيكل الـمزعوم"يرفض مصطلح " لليونسكو"قرار جديد. 

 "تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف التغول االستيطاني " الخارجية

 .في القدس

 "تدعو الدول األعضاء للوفاء بتعهداتها لدعم القدس" يسالمالتعاون اإل. 

 قصىاأل"ت بـدخول شرطة االحتالل توصي بالسماح ألعضاء الكنيس". 

 لعبة قذرة وخروج على  قصىمشاركة نتنياهو بحفريات أسفل المسجد األ: زكي

 .القانون الدولي

 االحتالل يواصل تدنيس واستباحة حرمة مقبرة باب الرحمة. 

 المبارك قصىية االحتاللية للمسجد األسرائيلالتمادي في االنتهاكات اإل: بيان.  
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  االحتالل يهدم منزلين في القدس :بعد الهدم األول فجرا
هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل في القدس، اليوم األربعاء، - وفا 2016-10-26القدس 

  .منزلين بمنطقة األشقرية بحي بيت حنينا شمال القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص
الرجبي، علما أن قوة معززة من ويعود المنزل األول لعائلة صيام، في حين يعود المبنى الثاني لعائلة 

  .جنود االحتالل رافقت جرافات البلدية العبرية لتأمين عملية تدمير المنزلين
وكانت جرافات البلدية العبرية هدمت فجر اليوم مبنى مكونا من طابقين وأربعة شقق سكنية يقطنها 

  ).عدم الترخـيص(لنفس الذريعة  قصىشخصا بحي وادي قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد األ 32
  

  في القدس" الهيكل الـمزعوم"يرفض مصطلح " لليونسكو"قرار جديد 
" اليونسكو"لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة   اليوم األربعاء، تبنت، -وفا 2016-10-26باريس 

بموجبه مصطلح  ، والـمنعقدة حاليا في باريس، قرارا جديدا، يرفض)40(في دورتها االستئنافية رقم 
في مدينة القدس، بأغلبية ساحقة لألعضاء الذين اعتمدوا القرار " البراق"على حائط " الهيكل المزعوم"

 .الـمعد من قبل األردن، وفلسطين، والـمقدم من الـمجموعة العربية

ل في التأكيد على عدم شرعية أي تغيير أحدثه االحتال :ومن أهم البنود التي تضمنها القرار، ما يلي
، "الهاي"، و"جنيف"بلدة القدس القديمة، ومحيطها، وذلك بناء على الـمواثيق الدولية مثل مواثيق 

  .، واألمم الـمتحدة"اليونسكو"وقرارات 
والتأكيد على أن ما ورد في قرار اللجنة ال يؤثر على الوضع القانوني للقدس، على أنها مدينة محتلة 

وإدانة شديدة ومطالبة  جلس األمن الدولي الـمتعلقة بفلسطين،بحسب قرارات األمم الـمتحدة، وم
سلطات االحتالل بالوقف الفوري لجميع أعمال الحفريات غير القانونية التي تنفذها مجموعات 

  .الـمستوطنين بطريقة تمثل تدخالت صارخة ضد آثار القدس
، قصىالـمستمرة للمسجد األ إدانة شديدة القتحامات الـمتطرفين وقوات االحتالل: ومن ضمن البنود

الحرم "قصىوحث سلطات االحتالل على منع جميع اإلهانات، واالنتهاكات لقداسة الـمسجد األ
، بما في ذلك التدمير الـمتكرر لبوابات وشبابيك الـمسجد القبلي، والبالط التاريخي لقبة "الشريف
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يع اإلعمار الهاشمي في الـمسجد ومطالبة سلطات االحتالل بتسهيل تنفيذ مشار  الصخرة الـمشرفة،
، مع التشديد على وقف التدخل في مبنى باب الرحمة، ومطالبتها بالسماح غير الـمشروط قصىاأل

لوصول السلطة الـمعنية والـمتمثلة بخبراء األوقاف األردنية، من أجل الـمحافظة على بلدة القدس 
  .القديمة، وأسوارها من الداخل والخارج

بإزالة القطار الخفيف من جوار أسوار القدس القديمة،  إسرائيلإدانة شديدة ومطالبة وتضمن القرار، 
بيت "، و"بيت هليبا"وإدانة شديدة ومطالبة سلطات االحتالل بوقف جميع مشاريع التهويد مثل 

  .، والـمصاعد الكهربائية، والتلفريك الهوائي، وإزالة آثار الدمار الناجم عن هذه الـمشاريع"شتراوس
بتوثيق " اليونسكو"ومطالبة سلطات االحتالل بإعادة اآلثار الـمنهوبة، وتزويد مركز التراث العالـمي في 

ية األردنية من تنفيذ تصميم مشروع إعادة سالموتمكين األوقاف اإل واضح لـما تمت إزالته من آثار،
ـمراقبة، والخبراء التابعة بمنع بعثة ال إسرائيلترميم طريق باب الـمغاربة، وإدانة شديدة الستمرار 

مدينة القدس وأسوارها، واإلبقاء على بلدة القدس القديمة وأسوارها على  إلى، من الوصول "لليونسكو"
  .1981قائمة التراث العالـمي الـمهدد بالخطر، كموقع مسجل من قبل األردن عام 
و  13لليونسكو بتاريخي  ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من قرار مماثل صدر عن الـمجلس التنفيذي

ينكر صلة اليهود "لزيادة دعاية التباكي واالدعاء بأنه  إسرائيلوالذي استغلته  2016تشرين أول  18
، مع العلم أن القرارين يهدفان للمحافظة على الوضع القائم، وتوثيق االنتهاكات، بما في ذلك "بالقدس

جبل "تغيير الـمصطلحات التاريخية، وابتداع سلطات االحتالل لـمصطلحات، ومسميات جديدة، مثل 
  .الـمزعوم" الهيكل
على الدول األعضاء،  إسرائيلتبني القرار رغم الـمعارضة الشرسة والضغوط الهائلة التي مارستها وجاء 

، 1967إلفشاله، والذي يعكس بالدرجة األولى الوضع القائم قبل احتالل القدس عام " اليونسكو"و
رم الشريف، ، على أنه كامل الحقصىي والتاريخي للمسجد األسالمالتعريف القرآني اإل إلىوالـمستند 

ومكان عبادة خاص بالـمسلمين وحدهم، وأن الحائط الغربي هو الحائط الغربي للمسجد 
الحرم الشريف، بخالف ما تدعيه سلطات االحتالل من مسميات تهويدية، حيث رفضت /قصىاأل

  .في لغة القرار" جبل الهيكل"إدخال مصطلح  إسرائيلاللجنة التعاطي مع محاولة 
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  المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف التغول االستيطاني في القدس تطالب" الخارجية"

طالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري، من أجل  - وفا 2016-10-26رام اهللا 
حماية مدينة القدس المحتلة، ومقدساتها، ومواطنيها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وضغوطات، لوقف 

كقوة احتالل على انتهاكاتها، وخروقاتها   إسرائيلي فيها، ومحاسبة سرائيلاإلالتغول االستيطاني 
  .  الجسيمة للقانون الدولي، بما يضمن إنقاذ ما تبقى من حل الدولتين، وتحقيق فرص السالم

ي المحموم ضد سرائيلأنها تنظر بخطورة بالغة للتصعيد اإل"وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم األربعاء، 
ية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن هذا سرائيل، محملة الحكومة اإل"لمحتلةالقدس ا

أنها تتابع التطورات الخطيرة الحاصلة هناك، من خالل القنوات الدبلوماسية  إلىالتصعيد، مشيرة 
، المعتمدة، وبالتواصل اليومي مع نظيراتها في الدول، والمنظمات، والمجالس الدولية المختصة

  .يسالموجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون اإل
اإلجراءات التصعيدية لسلطات االحتالل ضد مدينة القدس، في تأكيد جديد على  إلىوتطّرقت الوزارة 
ية على القانون الدولي، والشرعية الدولية، وفي استهتار مستمر، واستخفاف سرائيلتمرد الحكومة اإل

  .علني بإرادة السالم الدولية
المبارك،  قصىوفي السياق، أدانت الدعوة التي أطلقها نتنياهو لتكثيف الحفريات تحت المسجد األ

يين، بمن فيهم جيش االحتالل، وإقدام جرافات بلدية االحتالل سرائيلوبمشاركة أوسع عدد من اإل
  .ص، بحجة البناء دون ترخيقصىصبيحة اليوم على هدم بناية سكنية في بلدة سلوان جنوب األ

كما أدانت تصعيد قوات االحتالل اقتحاماتها للبلدة القديمة في القدس، واعتقال عشرات الشبان 
ية سرائيل، والتضييق على طلبة المدارس، واقتحام سلطة اآلثار اإلقصىالمقدسيين، بمن فيهم حراس األ

المبارك، والتوصية التي رفعتها شرطة  قصىلمقبرة باب الرحمة، واالقتحامات المتصاعدة واليومية لأل
  .االحتالل بالسماح ألعضاء الكنيست بدخوله

  
  تدعو الدول األعضاء للوفاء بتعهداتها لدعم القدس" يسالمالتعاون اإل"
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الوفاء بتعهداتها  إلىي، الدول األعضاء، سالمدعت منظمة التعاون اإل -وفا 2016- 10-25جدة 
 .لسطينية لتطوير القطاعات الحيوية في مدينة القدسلمصلحة الخطة االستراتيجية الف

ي في سالمكما دعت المنظمة في قرار صدر عن االجتماع األخير لمجلس وزراء خارجية التعاون اإل
ي في كل دولة عضو في المنظمة، لرعاية إسالمتفعيل القرار المتعلق بتخصيص وقف  إلىطشقند، 

  .ةيسالمالمشاريع التي تعزز هوية القدس اإل
، الدول األعضاء التي لم "إينا"ية الدولية سالموحثت المنظمة، في قرارها الذي نشرته، وكالة االنباء اإل

عضويتهما، وإجراء مشاورات  إلى، على المبادرة باالنضمام قصىصندوقي القدس واأل إلىتنضم 
  .عاجلة لوضع اآلليات الالزمة لتعبئة الموارد الخاصة بالصندوقين

  .ضرورة االمتثال بالتزامات مؤتمر شرم الشيخ والقاهرة بشأن إعادة إعمار غزةوشددت على 
ية على تقديم الدعم االقتصادي لبرامج التنمية االقتصادية واالجتماعية في سالمكما حثت الدول اإل

  .فلسطين، وتقديم المساعدات لبناء اقتصاد وطني بمقوماته الذاتية
  

  "قصىاأل"اء الكنيست بـدخول شرطة االحتالل توصي بالسماح ألعض
ي جلعاد سرائيلأوصت شرطة االحتالل وزير األمن الداخلي اإل - وفا 2016-10-26الناصرة 

  .عاماً المبارك، بعد منع استمر  قصىأردان، بإعادة السماح ألعضاء الكنيست بدخول المسجد األ
، غير أن قصىجد األالمس إلىوبموجب التوصية، يسمح ألعضاء الكنيست اليهود أيًضا الدخول 

  .يةسرائيلالتوصية ما زالت تنتظر قرار القيادة السياسة اإل
التعهد بإعالم الشرطة : ووضعت شرطة االحتالل عدة شروط ضمن توصياتها ألعضاء الكنيست، منها

والتنسيق معها قبل الدخول، وتحديد عدد معين من الساعات للدخول، وأن يكون الدخول دون حرس 
أفراد حراسة، ودون مرافقة إعالمية، والتعهد بعدم إلقاء أي خطابات داخل المسجد شخصي أو 

  .المبارك قصىاأل
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ي وقتها، بنتسي ساو، أعلن في رسالة بعث سرائيلوكان القائم بأعمال المفتش العام لجهاز الشرطة اإل
الحرم  إلىل رئيس الكنيست، يولي إدلشطاين، أنه يمنع كافة أعضاء الكنيست من الدخو  إلىبها 

  .المقدسي حتى إشعار آخر، وذلك منًعا لزيادة التوتر فيه
  

  لعبة قذرة وخروج على القانون الدولي قصىمشاركة نتنياهو بحفريات أسفل المسجد األ: زكي
اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، إعالن نتنياهو  -وفا 2016-10-25رام اهللا 

، تحديا لقرارات األمم المتحدة، وخروجا على القانون قصىالمسجد األ المشاركة بالحفريات أسفل
دولة من بينها  24كان بمثابة صفعة له عندما جاء بتصويت " اليونسكو"الدولي، مشددا على أن قرار 

  .دول ادعى أنها صديقة لدولة االحتالل
ما لنتنياهو الذي كان يتباهى يوم الثالثاء، أن قرار اليونسكو كان صاداعة موطني ورأى، في حديث إلذ 

أن االرض يهودية، وكان يدعي أن العالم أعطاه اإلذن لمواصلة جرائمه، ولكن القرار جاء كصفعة له، 
  .قصىمؤكدا أنه يحاول رد اعتباره بالمشاركة بحفريات تحت المسجد األ

ثار عدم وجود شيء حيث سبق وأكد خبراء وعلماء اآل إلىوشدد زكي على أن بحث نتنياهو لن يفضي 
أن أحدا حتى في دولة االحتالل لن يقبل بقرار نتنياهو،  إلىيون وجودها، مشيرا سرائيلأي آثار يزعم اإل

  .فهذه  األرض المقدسة موقع تاريخي مدرج على قائمة اليونسكو
 ية بالقدس، واصفا ما يقوم بهإسرائيلوبين أن نتنياهو يسعى لتجاهل البنود التي أنكرت وجود آثار 

  .باللعبة القذرة وسقطة من السقطات التي ترضي بعض المتدينين المتطرفين في دولة االحتالل
  

  االحتالل يواصل تدنيس واستباحة حرمة مقبرة باب الرحمة
لليوم الثاني على التوالي، واصلت سلطة آثار  -موقع مدينة القدس  2016-10-25القدس 

 قصىتدنيس مقبرة باب الرحمة المالصقة لجدار المسجد األاالحتالل تحرسها قوة عسكرية صهيونية، 
الشرقي، ودنستها ثالث مرات خالل أقل من أربع وعشرين ساعة الماضية، وقد رصد حراس المسجد 
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تحركًا مشبوهًا لمجموعة من المستوطنين الليلة الماضية في المقبرة، تلتهم مجموعة من شرطة 
  .االحتالل

وعة من المستوطنين، صباح اليوم الثالثاء، المقبرة ضمن جوالت في الوقت نفسه، اقتحمت مجم
  .قصىومسيرات استفزازية ليلية حول أبواب المسجد األ

رمز يهودي "وأّكد شاهد عيان أن تلك المجموعة كانت تحمل قطعة من القماش عليها صورة شمعدان 
  .رانيم دينية بصوت عالٍ ، ومن ثم قامت بوضعه فوق شواهد أحد القبور، تال ذلك رقصات وت"ديني

وأضاف شاهد العيان أن طواقم من ما تسمى سلطة الطبيعة واآلثار تحرسها قوة من جنود االحتالل، 
اقتحمت المقبرة بعدد كبير بعد ساعة من اقتحام المستوطنين وطردت مجموعة من الشبان المقدسيين 

موظفي لجنة إعمار القبور التابعة لألوقاف الذين كانوا ينظفون زوايا المقبرة، كما منعت قوات االحتالل 
  .ية االقتراب من مقبرة باب الرحمةسالماإل
  

  المبارك قصىية االحتاللية للمسجد األسرائيلالتمادي في االنتهاكات اإل: بيان
  كيوبرس  2016-10- 25القدس 

/ ية سالماإلية العليا بالقدس، ومجلس األوقاف والشؤون والمقدسات سالمالهيئة اإل :بيان صادر عن
  .ية بالقدس الشريفسالمفتاء الفلسطينية ، وإدارة األوقاف اإلودار اإلالقدس 

  "المبارك قصىية االحتاللية للمسجد األسرائيلالتمادي في االنتهاكات اإل"
المبارك هذه األيام هجمة شرسة من قبل جمعيات منظمات الهيكل المزعوم،  قصىيشهد المسجد األ

والتحريض المستمر على اقتحام المسجد وتدنيسه بمناسبة األعياد اليهودية والتي أصبحت كابوسًا 
  .ية وأذرعها األمنية المختلفةسرائيلوأهله، بدعم من الحكومة اإل قصىعلى األ

ية، ودار االفتاء سالمة العليا، ومجلس األوقاف والشؤون اإليسالمآزاء ذلك، فإن الهيئة اإل
، وكل قصىية، تستنكر هذه االقتحامات، وهذا الحصار لألسالمالفلسطينية، وإدارة األوقاف اإل

، وتعتبر أن هذه اإلجراءات قصىية في المدينة المقدسة، وفي محيط المسجد األسرائيلاإلجراءات اإل
م، ونرفض 1967ة، كما وتعتبرها تغييرًا للوضع التاريخي القائم منذ عام غير قانونية وباطلة ومستفز 
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المبارك، والذي يريد أن  قصىي في برنامجه اتجاه المسجد األسرائيلرفضًا تامًا استمرار االحتالل اإل
  :يفرض واقعاً جديدًا، مبينين ما يلي

ين والمساس في قدسيته، من قبل المتطرف قصىان استمرار االقتحامات وتدنيس المسجد األ) 1
سيشعل فتيًال لحرق المنطقة بأكملها، ولن تقف عند هذه االقتحامات أو ما وراءها من برامج 

  .احتاللية
تتحمل حكومة االحتالل كافة المسؤولية الكاملة عن تبعات االستمرار في سياستها العنصرية اتجاه ) 2

  .الموظفين والمصلينواتجاه الحراس و  قصىأهلنا المرابطين في المسجد األ
ية في حماية مشروع جمعيات منظمات الهيكل المزعوم سرائيلإن قيام الشرطة واألجهزة األمنية اإل) 3

  .والدفاع عنه قصىلن ينال من عزيمتنا في حراسة المسجد األ
ي أن يقوموا بواجبهم وبالضغط على سالمعلى صناع القرار في الوطن وفي العالم العربي واإل) 4

الحرم القدسي / المبارك  قصىاالحتالل لوقف هذه االنتهاكات الخطيرة بحق المسجد األ حكومة
  .الشريف

على المجتمع الدولي أن يأخذ دوره في تطبيق القرارات التي تدين حكومة االحتالل في كل ما ) 5
  .يتعلق بالمدينة المقدسة بانتهاك مقدساتها وتزوير تاريخها وآثارها

وصاية وخادم األماكن المقدسة جاللة الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين التخاذ إننا نناشد صاحب ال
الحرم القدسي الشريف، لما له من أهمية  / المبارك  قصىموقف حاسم اتجاه ما يتعرض له المسجد األ

كبرى لدى الهاشميين على مر الزمان والدهور، ووقف استفزازات الحكومة اليمينية المتطرفة اتجاه 
  .ات القدس الشريفمقدس

الرباط  قصىالحرم القدسي الشريف نناشد أهلنا وكل محب لأل/  قصىوكما أننا من قلب المسجد األ
على  قصىي أن يعيد قضية القدس والمسجد األسالمفي مسجدهم، كما نناشد العالمين العربي واإل

  ).واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون(سلم أولوياتهم 
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  - انتهى-
  
  


