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  م2016 / 8 / 31 ءاألربعا: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  

  في القدس" مأمن اهللا"بمقبرة االحتالل يُنهي استعداداته لمهرجان الخمور. 

 65  قصىعنصر مخابرات اقتحموا المسجد األ 30مستوطناً و. 

 رياضيين بالضرب أحدهم إصابته  5قوات االحتالل تعتدي على : القدس

 .بالغة

 جرافات االحتالل تهدم مخرطة حدادة في بلدة السواحرة: القدس. 

 التطورات الهرفي يبحث مع القنصل الفرنسي العام في القدس آخر. 

 "قصىتستهجن اقتحام الجامع القبلي في األ" شؤون القدس.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

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 
 

  في القدس" مأمن اهللا"االحتالل يُنهي استعداداته لمهرجان الخمور بمقبرة 
ية وبدعم كامل من بلدية االحتالل في القدس، إسرائيلأنهت شركات  -وفا 2016- 8-31القدس 

ة، على مقبرة مأمن اهللا االسالمية التاريخية في القدس المحتل استعداداتها لتنظيم مهرجان للخمور
 .الغداألربعاء، ويستمر حتى  يومالفعالياته مساء  تنطلقإ والذي

ية، بحمالت تخفيض على األسعار من سرائيلشارك في هذا المهرجان كبرى المطاعم والبارات اإليو 
في الوقت الذي تواصل المؤسسات  أطعمة وشراب، كنوع من التسويق والتشجيع للمشاركة فيه،

  .والشخصيات االعتبارية المقدسية تنديدها وشجبها لنية االحتالل تنظيم هذا المهرجان
نوعا من الخمور على مدار يومين، بحيث يحتسي المشاركون  120ومن المقرر أن يتم عرض نحو 

  .ما بعد منتصف الليل لىإالخمور، فيما تقام حفالت موسيقية صاخبة لفرق محلية وعالمية، تستمر 
،  "حديقة االستقالل"ما يسمى  إلىوكان االحتالل فرض سيطرته على المقبرة، وحّول أجزاء كبيرة منها 

كما استولى على معظم مساحتها ولم يتبَق منها اال القليل، وسط انتهاكات متواصلة لحرمة أموات 
  .المسلمين في المقبرة

عمل شنيع وقمة "، هذا المهرجان، بأنه اليوم قدس في بيان لهاال من جانبها، وصفت هيئة علماء ودعاة
في تدني أخالق القوم، وتنكبهم لكل ما هو إنساني، وعمل يخالف ما جاء في الكتب السماوية كافة 

  ."جملة وتفصيال، وأن األديان جميعها تحّرم شرب الخمر
عمل مشين ال يليق بإنسان أن "ألنه  وطالبت الهيئة االحتالل بالعدول عن إقامة المهرجان المذكور،

، مؤكدة رفضها االعتداء على حرمة أموات المسلمين في مقبرة "يقوم به أو يتجرأ على الدعوة إليه
  ".جبين االحتالل إلىهذا العمل وصمة عار تضاف "، معتبرة "مأمن اهللا، وعلى غيرها من المقابر

يضعوا حدا لمثل "لدول والمؤسسات والهيئات بأن أصحاب القرار من ا إلىوتوجهت الهيئة في بيانها، 
  ."هذه األعمال المشينة

الشيخ محمد   المبارك قصىكما أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد األ
من تدنيس هذه المقبرة "إقامة مهرجان للخمور في مقبرة مأمن اهللا، محذرًا  حسين االعالن عن

ق تاريخي وديني للمسلمين رغم مصادرة أرضها، مبينًا أن هذا المهرجان اإلسالمية التي هي ح



 

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 
 

استفزازي من الدرجة األولى لمشاعر المسلمين، ألن فيه تدنيس لمقبرة تضم رفات الصحابة والشهداء 
  ".وعدد كبير من أبناء المسلمين ورموزهم العلمية والوطنية بتصرف مشين تتخلله الخمور والمجون

أن سلطات االحتالل ما زالت تمعن في اعتداءاتها على هذا المقدس اإلسالمي وأضاف سماحته 
العريق الذي كان من آخرها إعالن سلطات االحتالل إقامة مهرجان السفور والخمور، مبينًا أن 

  .وسائر الشرائع التي تحرم الخمور كذلك لألموات حرمتهم وكرامتهم في الدين االسالمي
تداء خطير ألنه يمس حرمة الموتى واألماكن اإلسالمية المقدسة التي ال وبين سماحته أن هذا االع

يحق لغير المسلمين التدخل في شؤونها، موضحًا أن هذا اإلعالن يندرج ضمن مسلساللتزوير 
التاريخي والتهويدي الذي تقوم به سلطات االحتالل منذ قيام كيانها العدواني، ومؤكدًا على أن هذه 

   .الفتح العمري إلىي يعود تاريخها المقبرة وقف إسالم
وطالب سماحته بوضع حد الستهداف األماكن الدينية اإلسالمية، مناشدًا منظمة اليونسكو والمنظمات 

من أجل وقف هذه األعمال "ي سرائيلوالهيئات الدولية كافة للضغط على سلطات االحتالل اإل
  ".وأرضنا الفلسطينية االستفزازية والعدوانية المستمرة ضد شعبنا ومقدساتنا

  
  

  قصىعنصر مخابرات اقتحموا المسجد األ 30مستوطناً و 65
ثين عنصر من مخابرات اقتحم عدد من المستوطنين اليهود، وثال -وفا 2016- 8-31القدس 

 .المبارك، في فترة ما قبل الظهر قصىاألربعاء، المسجد األ يومالاالحتالل 

المستوطنين جرت من باب المغاربة، وبمجموعات صغيرة ومتوالية، اقتحامات  وأفادت مراسلنا بأن
  .وبحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة

نفذت جوالت استفزازية فيه وسط هتافات التكبير  قصىأن المجموعات التي اقتحمت األ إلىوأشار 
  .االحتجاجية من المصلين
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  أحدهم إصابته بالغة رياضيين بالضرب 5قوات االحتالل تعتدي على : القدس
رياضيين برضوض، أحدهم إصابته بالغة،  5األربعاء،  يومالأصيب،  -وفا 2016- 8-31القدس 

ي عليهم، عقب خروجهم من ملعب برج اللقلق في حارة باب سرائيلجراء اعتداء قوات االحتالل اإل
 .ةالمبارك، في مدينة القدس المحتل قصىالمسجد األ إلىحطة المالصقة والمفضية 

وقال شهود عيان لمراسلنا، إن قوات االحتالل استخدمت أعقاب البنادق في اعتدائها على الالعبين 
أثناء خروجهم من الملعب، بعد انتهاء تدريباتهم الرياضية، وبزيهم الرياضي، تزامنا مع حملة مداهمات 

سعيدة، وأحمد  عوني سعيدة، وأحمد الحلواني، ومحمد وليد: واعتقاالت في محيط المنطقة، وهم
  .الساليمة، ويحيى فراح، وايهاب طبية، وجميعهم من حي وادي الجوز القريب من سور القدس

: المستشفى، لتلقى العالج، وهم إلىثالثة منهم  وأوضح مراسلنا نقال عن مصادر طبية، أنه تم نقل
  .عوني سعيدة، وفّراح، والحلواني، حيث أصيب األخير في كليته، واستفرغ دما

ال أحد سكان حارة باب حطة لمراسلنا، إنهم يتعرضون منذ عدة أسابيع لحمالت تنكيل من قبل وق
مؤسسات، وقوات االحتالل، وسط حمالت دهم واسعة لمنازلهم، وما يصاحبها من اعتداءات 
وشتائم، واالعتداء في أحيان كثيرة على المحال التجارية، وممتلكات المواطنين، بحجة القاء الحجارة 

  .متواصل عليهم في المنطقةال
أن جنود االحتالل أجبروا قبل أيام أصحاب المحالت في باب حطة على "وأضاف شاهد العيان 

إغالق محالتهم، ومخالفة بعضها، من قبل طواقم تابعة لبلدية، كإجراءات عقابية جماعية متكررة على 
  ."أبناء الحي، بسبب إلقاء الحجارة

  
  دم مخرطة حدادة في بلدة السواحرةجرافات االحتالل ته: القدس

األربعاء، مخرطة حدادة  يومالت جرافات االحتالل اإلسرائيلي، هدم -وفا 2016- 8-31القدس 
 .تعود ألحد المواطنين في بلدة السواحرة جنوب شرق القدس المحتلة

وأفاد مراسلنا نقال عن شهود عيان، بأن قوات االحتالل نصبت حواجز عسكرية داخل البلدة، عقب 
اقتحامها، وحاصرت منزل المواطن فهد زعاترة، وفتشته، وهدمت جرافة تابعة لها مخرطة حدادة تعود 
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ت عليها ، رفع"الكونتينر"له في المنطقة ذاتها، كما نصبت خيمة على أحد الجبال بالقرب من حاجز 
  .أعالم االحتالل

بالتزامن مع ذلك، اقتحمت قوات االحتالل ظهرا، بلدة أبو ديس، وانتشرت في أراضي منطقة 
  .الحدب

  
  الهرفي يبحث مع القنصل الفرنسي العام في القدس آخر التطورات

بحث سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي مع القنصل الفرنسي  -وفا 2016- 8- 31باريس 
 .ي القدس هيرفيه ماغرو، آخر التطورات السياسية والميدانية في دولة فلسطينالعام ف

آخر الجهود الفلسطينية في  إلىوتطّرق الهرفي خالل اللقاء الذي عقد في مقر بعثة فلسطين بفرنسا، 
مجال دعم المبادرة الفرنسية الخاصة بالسالم في الشرق األوسط، سواء لدى األطراف االقليمية، أو 

  .ليةالدو 
كما تناول اللقاء التحضيرات بخصوص االنتخابات المحلية المزمع اجراؤها في فلسطين في الثامن 
من تشرين األول المقبل، والتحضيرات الالزمة لها، والتأكيد على التزام الجانب الفلسطيني بالتوصل 

ذات السيادة / لسالم عادل، ودائم، يضمن حصول شعبنا على حقوقه المشروعة في الدولة المستقلة
على أرضها، ومجالها الحيوي، وعاصمتها القدس الشريف، وتطبيق القرارات الدولية فيما يتعلق 

ديارهم، والتعويض لهم، عن كل ما مروا به من مآٍس،  إلىبحقوق الالجئين الفلسطينيين في العودة 
  .بسبب طردهم من أراضيهم

ية بحق أبناء شعبنا، وأراضيه، ومقدساته، ووحشية ية اليومسرائيلوتحّدث الهرفي عن االنتهاكات اإل
  .المستوطنين، واعتداءاتهم المتواصلة بحقهم

بالمقابل، عبر ماغرو عن اعتزازه بالعمل مع أبناء شعبنا في القدس خاصة، وفي فلسطين عامة، مؤكدا 
الفلسطيني، أن الموقف الفرنسي واضح وثابت فيما يتعلق بالتوصل لحل عادل، يضمن حقوق الشعب 

ويضمن األمن والسالم للجميع في المنطقة، وعلى استمرار فرنسا في مبادرتها للحل، معربا عن أمله 
  .بالتوصل لنتائج عملية في المدى المنظور



 

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 
 

كما شّدد على ضرورة العمل على وضع االتفاقيات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والفرنسي موضع 
بالشق االقتصادي من التعاون، مؤكدا رغبة بالده في دفع العالقات التطبيق، وخاصة تلك المتعلقة 

  .مستويات جديدة وعليا إلىالثنائية 
  

  قصىتستهجن اقتحام الجامع القبلي في األ" شؤون القدس"
استهجنت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، قيام  -وفا 2016- 8-30القدس 

المبارك، وتنفيذ جولة استكشافية  قصىباقتحام الجامع القبلي بالمسجد األي سرائيلشرطة االحتالل اإل
من باب  قصىفيه وسط توتر شديد، في وقت اقتحمت قطعان المستوطنين المتطرفين باحات األ

 .ي الخاصةسرائيلالمغاربة بحراسات مشددة من شرطة االحتالل اإل

يام مجموعة من قطعان المستوطنين بحراسة الثالثاء، قأمس يوم واستنكرت الدائرة في بيان صحفي 
باحة صحن مسجد قبة الصخرة في  إلىمعززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل، الصعود 

المبارك، ولكن حراس المسجد ومصلون منعوهم من الوصول، وسط تهديد ووعيد  قصىالمسجد األ
حمد عقباها في حال استمرار هذا من قبل شرطة االحتالل، في إجراء خطير ينذر بعواقب ال ت

من قبل حكومة االحتالل التي تمضي بانتهاكاتها التهودية بحق  قصىاالستهتار بقدسية المسجد األ
  .المدينة المقدسة دون أدنى مسؤولية

ي بتوفير الغطاء والحماية لقطعان المستوطنين سرائيلوأضافت الدائرة، أن إقدام سلطات االحتالل اإل
ة من االقتحامات المتواصلة والجرائم المنظمة واالعتداءات المتكررة بحق المسجد سلسل  لتنفيذ
  .ية المبرمجة والمخططة لتهويد المدينة المقدسةسرائيل، تأتي في سياق السياسة اإلقصىاأل

أن سلطات االحتالل تتعمد منع المواطنين المقدسيين والمصلين من دخول  إلىولفتت الدائرة، 
وضع المدينة المقدسة في دائرة  إلىية مستفزة تقود إسرائيلمي، وهي ممارسات بشكل يو  قصىاأل

الخطر الحقيقي، في حين تسهل سلطات االحتالل عمليات اقتحام المسجد من قبل المستوطنين 
التهويدية 'المتطرفين وقادة االحتالل، واصفة هذه اإلجراءات واالنتهاكات في المدينة المقدسة بـ 
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التقسيم الزماني والمكاني  إلىفي سياق مخططاتها الرامية  إسرائيلتنتهجها حكومة  التي" الخطيرة
  .قصىللمسجد األ

وفي سياق آخر، نددت دائرة شؤون القدس بقيام سلطات االحتالل بهدم منزل جديد في صور باهر 
ه جنوب مدينة القدس يعود للمواطن المقدسي وسيم خالد عطية حيث يقطن في المنزل مع عائلت

ية عنصرية من إسرائيلمعتبرة ذلك سياسة  المكونة من خمسة اشخاص، بحجة عدم وجود رخصة بناء،
شأنها تهجير المواطن المقدسي من أرضه بالقوة والضغط إلنهاء الوجود العربي الفلسطيني من مدينة 

  .القدس
لمساندة شعبنا وتوفير كافة ودعت شعبنا لمزيد من الصمود، كما دعت أبناء أمتنا العربية واإلسالمية 

ي سرائيلأشكال الدعم المادي والسياسي لدعم صموده ومقدساته ومؤسساته، لمواجهة االحتالل اإل
ومخططاته العنصرية، كما دعت المؤسسات الدولية للضغط على حكومة االحتالل لوقف كافة أشكال 

  .قصىالمسجد األالممارسات واالنتهاكات المتواصلة بحق المدينة المقدسة السيما 
  
  
  
  

  -انتهى-
  
  
  
  
  


