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  2016 أكتوبر، 4الثالثاء : التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

  التوالياالحتالل يواصل حصاره للقدس لليوم الثالث على. 

 73 الفترة الصباحية"بـ  قصىمستوطنا اقتحموا المسجد األ" 

 من باب المغاربة قصىمستوطنون يقتحمون المسجد األ. 

 االحتالل يجبر مقدسًيا على هدم جزء من منزله. 

 مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات االحتالل في القدس. 

 على أنقاض وقف  استعدادات إلقامة كنيس يهودي في قلب البلدة القديمة

 .إسالمي

 "تحمل حكومة نتنياهو المسؤولية عن تداعيات إجراءاتها في القدس  "الخارجية

 .والخليل

 قوات االحتالل تعتقل مواطنين من محافظتي رام اهللا والقدس. 

 التربية ترفض قرار اإلحتالل بعدم استخدام كتاب التنشئة الوطنية في القدس. 
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  تحمل االحتالل تبعات االقتحامات المتكررة للمسجد الهيئة االسالمية في القدس

  .قصىاأل

  االحتالل يواصل حصاره للقدس لليوم الثالث على التوالي
ي، حصارها لمدينة القدس لليوم سرائيلواصلت سلطات االحتالل اإل -وفا 2016- 10-4القدس 

 .اليوم الثالثاءالثالث على التوالي تزامنا مع عيد رأس السنة العبرية الذي ينتهي مساء 

ا شامال على محافظات الضفة أول من أمس، تزامنا مع بدء موسم األعياد إغالقوكان االحتالل فرض 
 إلىالحالي، وبموجبها حول االحتالل المدينة المقدسة  أكتوبراليهودية الذي يستمر حتى نهاية شهر 

وتبرز فيها المظاهر العسكرية بفعل  ما يشبه الثكنة العسكرية التي تغيب عنها مظاهر الحياة الطبيعية،
االنتشار الواسع لقوات االحتالل في الشوارع والطرقات الرئيسية والفرعية، ومحاور الطرق، ونصب 
متاريس شرطية وعسكرية، وتسيير دوريات راجلة ومحمولة وخيالة وسط المدينة، وتشديد اجراءات 

  .التفتيش على المداخل الرئيسية لمدينة القدس
أن دوريات االحتالل الراجلة توقف منذ ساعات صباح اليوم الشبان وطلبة المدارس  إلىمراسلنا ولفت 

في منطقة باب العامود من أشهر أبواب القدس القديمة، وشارع السلطان سليمان المجاور، وتنفذ 
  .تفتيشات مهينة بحقهم وتحرر هويات الكثير منهم
تاريخية في القدس القديمة، والتي أصابتها االجراءات وانعكست اجراءات االحتالل على األسواق ال

  .بشلل شبه تام
  

  "الفترة الصباحية"بـ  قصىمستوطنا اقتحموا المسجد األ  37
اقتحم عشرات المستوطنين  - alquds-onlineموقع مدينة القدس  2016- 10-4القدس 

ية إسرائيلالمبارك في مدينة القدس المحتلة، وسط تشديدات  قصىصباح اليوم الثالثاء، المسجد األ
  .على أبوابه
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وتجّولوا " باب المغاربة"من  قصىمستوطًنا اقتحموا المسجد األ 73، أن "قدس برس"وذكرت مراسلة 
  .ية والقوات الخاصة المّدججة بالسالحسرائيلفي باحاته، وسط انتشار لعناصر الشرطة اإل

، ودققت في هويّات قصىالل، شّددت من إجراءاتها على أبواب المسجد األوأضافت أن شرطة االحت
  .الشّبان والّنساء أثناء دخولهم للصالة) البطاقات الشخصية(

ية اقتحموا مصّلى قبة الصخرة المشّرفة، وتجّولوا فيه، كما سرائيلأن عناصر من الشرطة اإل إلىوأشارت 
  .قاموا بالتصوير من الداخل

حملة اقتحامات مكثّفة  إلىأن المنّظمات االستيطانية دعت خالل األسابيع الماضية  لىإولفتت النظر 
خالل األيام القادمة، بالتزامن مع  -"المزعوم"الذي يُطلقون عليه جبل الهيكل - قصىللمسجد األ

  .الجاري أكتوبر/ رأس السنة العبرية واألعياد اليهودية القادمة خالل شهر تشرين أول
يوم أمس اإلثنين، خالل فترتْي االقتحامات الصباحية  قصىمستوطًنا قد اقتحموا المسجد األ 51وكان 

  .مستوطًنا 124 إلىالجاري  أكتوبر/ والمسائية، ليرتفع عدد الُمقتحمين منذ بداية شهر تشرين أول
  

  من باب المغاربة قصىمستوطنون يقتحمون المسجد األ
اقتحمت مجموعات من  -  alquds-onlineموقع مدينة القدس  2016- 10- 4القدس 

المبارك، في ساعات مبكرة من صباح اليوم الثالثاء،  قصىعصابات المستوطنين، باحات المسجد األ
بحماية أمنية مشددة من شرطة االحتالل، في استفزاٍز واضح وفاضح لمشاعر المسلمين والمرابطين 

  .المبارك قصىفي المسجد األ
، عبر باب المغاربة، وقد واجههم قصىمستوطنين اقتحموا المسجد األ 10وتذكر المصادر أن 

  .المرابطون بالهتافات والتكبير
، فيما تواصل أجهزة االحتالل في ممارساتها العنصرية قصىوبصورٍة يومية، يقتحم المستوطنون األ

  .قصىواإلجرامية بحق المقدسيين، من إعداماٍت وهدٍم للمنازل ومنع من الصالِة في األ
  

  االحتالل يجبر مقدسًيا على هدم جزء من منزله
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أجبرت سلطات االحتالل، يوم  - alquds-onlineموقع مدينة القدس  2016- 10- 4القدس 
أمس االثنين، المواطن المقدسي سامر ادكيدك، على هدم جزء من منزله الواقع في حارة السعدية 

  .الترخيصبالقدس القديمة بيديه؛ تنفيذاً لقرارها بزعم عدم 
وقالت مصادر محلية إن االحتالل أجبر دكيدك على هدم جزء من منزله وهو عبارة عن غرفة بمساحة 

  .مترا مربعا مشيدة من الصفيح المقوى منذ عام بعد اضطراره للتوسع نظًرا لضيق مساحة بيته 30
ابنته وأبنائه الذكور اضطرر دكيدك لبناء غرفة فوق منزله ليعيش فيها أطفاله، فهو وزوجته و : "وأضافت

  ."يعيشون في غرفة واحدة، ولصعوبة ذلك اضطرر للبناء
 20منشأة في القدس المحتلة منذ بداية العام، ويهدد بهدم قرابة  180يذكر هدم االحتالل أكثر من 

 .ألف منزل صدرت بحقها أوامر هدم بذريعة عدم الترخيص

  
  القدسمواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات االحتالل في 

اندلعت فجر اليوم مواجهات  - alquds-onlineموقع مدينة القدس  2016- 10-4القدس 
  .عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات االحتالل في بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس المحتلة

وكانت قوة عسكرية صهيونية اقتحمت في وقت سابق بلدة الرام شمالي المدينة، و داهمت بعض 
  .المنازل و المحال التجارية

  
  استعدادات إلقامة كنيس يهودي في قلب البلدة القديمة على أنقاض وقف إسالمي

قالت مصادر عبرية مطلعة إن جهات يمينية تتبع  -  شبكة فلسطين اإلخبارية 2016- 10-4القدس 
مشروع بناء  لحكومة االحتالل وضعت اللمسات األخيرة، وهي على أهبة االستعداد للبدء بتنفيذ 

 200في حي الشرف، في قلب البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وعلى بعد “ إسرائيلجوهرة ”كنيس 
  .المبارك قصىمتر غربي المسجد األ
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 48فإن تكلفة المشروع تبلغ نحو “ كيوبرس” قصىوبحسب المركز اإلعالمي لشؤون القدس واأل
مليون شيقل،  36، حيث رصدت الحكومة الصهيونية مبلغ )مليون دوالر أمريكي 13(مليون شيقل 

  .فيما بوشر بجمع المبلغ المتبقي من أثرياء اليهود
وسيبنى الكنيس اليهودي على أنقاض وقف إسالمي وبناء تاريخي إسالمي من العهد العثماني 

متر مربع، وسيتألف من ست  1400ملوكي، وتبلغ المساحة البنائية اإلجمالية للكنيس نحو والم
مترًا مربعاً، فيما سترتفع على المبنى قبة  378وعلى مساحة  اثنتان تحت األرض وأربع فوقها،  طبقات، 

  .مترا عن مستوى الشارع 23نحو  إلىضخمة، حيث سيصل ارتفاع المبنى 
يُّدعى أنها بقايا   س تحت األرض، ليكون األول منهما لعرض موجودات أثرية، وسُيخصص طابقا الكني

ليكون حمامات للرجال ومبان  كنيس يهودي قديم من ضمنها مغطس للطهارة، أما الثاني فيخصص 
   . للدعم التقني

الطابق األول فوق  أما الطابق الثالث فسيكون بالتوازي مع مستوى الشارع الموجود، أي سيكون 
سيكون القاعة الكبيرة للكنيس  ألرض، وسيخصص كمدخل وحمامات للنساء، بينما الطابق الرابع ا

   . وخزانة التوراة ويحتوي على كراسي وقاعات لصلوات اليهود 
على مباني القدس  وسيخصص الطابق الخامس ككنيس للنساء، والطابق السادس كمطلة تشرف 

   . بعضها تعلوها قبة عالية تختم البناء ثة األخيرة مرتبطة مع القديمة ومحيطها، وستكون الطوابق الثال
كمركز زوار يرّوج  ووفق المخطط التهويدي، فإن أجنحة وغرفًا في المبنى العام للكنيس ستخصص 

تغييرات في الفناء القريب من الكنيس،  للتراث اليهودي في القدس، بحسب ادعائهم، كما ستجرى 
  .العام، في خطوة لجذب الزوار اليهود لة للجمهور ونصب مقاعد واستراحات مظل

حفريات أثرية في عمق “ يةسرائيلسلطة اآلثار اإل”وعلى مدار السنتين األخيرتين نفذت ما تسمى 
الموقع، وادعت أنها وجدت آثارا من فترة عهد الهيكل األول والثاني، والفترة البيزنطية، لكنها أشارت 

  .بنى فخما من الفترة المملوكية، وآخر من الفترة العثمانيةفي بعض تقاريرها أنها وجدت م
استنبات مواقع يهودية مقدسة في قلب القدس   إلىويهدف االحتالل من خالل بناء هذا الكنيس، 

الوجود اليهودي في القدس، وتشويه الفضاء العام في المدينة  القديمة، وزرع مباٍن مقببة توحي بأقدمية 
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الكنيس الثاني من حيث الضخامة والعلو في القدس القديمة بعد كنيس  المقدسة، ليكون هذا 
 قصىالخراب، مقابل البناء العمراني اإلسالمي العربي الضخم في القدس القديمة، وخاصة المسجد األ

  . وقبة الصخرة
  
  

  تحمل حكومة نتنياهو المسؤولية عن تداعيات إجراءاتها في القدس والخليل "الخارجية"
ي المتواصل والعقوبات سرائيلأدانت وزارة الخارجية العدوان اإل -وفا 2016-10- 4رام اهللا 

ي على الفلسطينيين في مدينتي القدس والخليل، وحملت سرائيلالجماعية التي يفرضها االحتالل اإل
ي بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات االستفزازية، سرائيلحكومة رئيس الوزراء اإل

 .وتداعياتها الخطيرة

أن هذه التداعيات تأتي في سياق تورط حكومة  إلىونوهت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثالثاء، 
المبارك، والمحكمة العليا  قصىاالحتالل في تمويل وتشجيع وحماية االقتحامات اليومية للمسجد األ

وطنين بأداء طقوس تلمودية في أي ية في تشريع هذه االعتداءات، من خالل سماحها للمستسرائيلاإل
  .مكان بالبلدة القديمة في القدس المحتلة

أن بيانات االدانة الدولية التي ال تترجم لخطوات فعلية، ال يمكن أن تردع االحتالل عن "وأكدت 
االستمرار في سياسته العدوانية ضد شعبنا ومقدساته، األمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي 

م المتحدة المختصة، وفي مقدمتها مجلس األمن الدولي اتخاذ قرارات، واجراءات ومنظمات األم
كقوة احتالل باالنصياع للقانون الدولي، والقانون االنساني الدولي، واتفاقيات   إسرائيلقادرة على الزام 

  ".جنيف، واالتفاقيات الموقعة
عتادت استغالل األعياد والمناسبات أن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ا إلىوأشارت في بيانها، 

اليهودية، كذرائع لفرض المزيد من العقوبات والتضييق على المواطنين الفلسطينيين على امتداد 
االراضي الفلسطينية، وبشكل خاص في مدينتي القدس والخليل، فقد كثفت قوات االحتالل في 

ثكنة عسكرية،  إلىة بالقدس وحولتها األسابيع األخيرة من تواجدها االستفزازي في البلدة القديم
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، ومنعت المصلين من قصىالمسجد األ إلىونصبت الحواجز وأغلقت البوابات والطرقات المؤدية 
الوصول اليه، في ظل تزايد مستمر في أعداد الفلسطينيين المعتقلين، الذين يتم إبعادهم بالقوة عن 

نية المتطرفة، التي صعدت من اقتحاماتها ، في وقت وفرت به الحماية للجماعات االستيطاقصىاأل
  .لساحات الحرم القدسي الشريف، وأقامت طقوسا تلمودية استفزازية عند البوابات الخارجية للمسجد

للمشاركة في " منظمة طالب من أجل الهيكل"الدعوة االخيرة التي أطلقتها ما تسمى  إلىكما تطّرقت 
جبل الزيتون باتجاه أبواب الحرم القدسي الشريف، عدا  مسيرة استفزازية الخميس المقبل، تنطلق من

في قلب ) إسرائيلجوهرة (عن شروع سلطات االحتالل بوضع اللمسات األخيرة لمشروع بناء كنيس 
  .البلدة القديمة في القدس المحتلة

أن هذه االجراءات االحتاللية في القدس المحتلة ال تختلف عما هو الحال في مدينة  إلىونوهت 
الحرم االبراهيمي الشريف لمدة  إغالقخليل، وبلدتها القديمة، حيث أقدمت قوات االحتالل على ال
أيام، أمام المصلين المسلمين، وفتحته أمام الجماعات اليهودية المتطرفة، وحولت حياة المواطنين  6

ونصب  شوارعها إغالقجحيم ال يطاق، من خالل  إلىالفلسطينيين في البلدة القديمة بالخليل، 
  .المزيد من البوابات الحديدية والحواجز العسكرية في أزقتها

  
  قوات االحتالل تعتقل مواطنين من محافظتي رام اهللا والقدس

قال نادي األسير اليوم الثالثاء، إن قوات االحتالل اعتقلت الليلة  -وفا 2016- 10- 4رام اهللا 
م اهللا والبيرة وهو أحمد صالح أبو صفية الماضية مواطنين أحدهما من بلدة كفر مالك بمحافظة را

 ).عاماً  19(، ومواطن آخر من القدس وهو محمود نجيب )عاماً  24(

أن سلطات االحتالل سلمت عددًا آخر من المواطنين في محافظة  إلىوأشار النادي في بيان صحفي 
  .يرة بالغات لمقابلة المخابراترام اهللا والب

  
  بعدم استخدام كتاب التنشئة الوطنية في القدسالتربية ترفض قرار اإلحتالل 
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أعربت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم االثنين، عن استنكارها  -وفا 2016- 10-3رام اهللا 
ي في القدس المتعلق بعدم السماح باستخدام كتاب سرائيلورفضها القاطع لقرار بلدية االحتالل اإل

ثالث االبتدائي، بحجة عدم توافق مضامينه وأهدافه مع غايات ما التنشئة الوطنية واالجتماعية للصف ال
 .يةسرائيليسمى بوزارة المعارف اإل

كما عبَّرت الوزارة في بيان صحفي، عن استنكارها ورفضها المطلق للتعميم الذي أصدرته بلدية 
، 2017- 2016ي في القدس والذي ينص على ضرورة االلتزام بعطلة الربيع للعام سرائيلاالحتالل اإل

  .والتي ستؤثر على سير امتحانات الثانوية العامة في مدارس المدينة المقدسة
ضد التعليم  إسرائيلوأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه الممارسات تأتي في إطار الحرب التي تشنها 

الهوية في القدس وتندرج في سياق عملية االستهداف التي تطال المناهج التعليمية الوطنية ومحاربة 
الفلسطينية وغيرها من الممارسات التي تعد خرقًا صريحًا لكافة المواثيق والقوانين التي تنص على 

  .الحق في التعليم
وأهابت الوزارة بجميع األهالي والشركاء والمناصرين بفضح هذه السياسات والممارسات، والدفاع عن 

  .مناهجهم الوطنية حق أطفالنا المقدسيين في تلقي تعليمهم دون حرمانهم من
  

  قصىالهيئة االسالمية في القدس تحمل االحتالل تبعات االقتحامات المتكررة للمسجد األ
قال رئيس الهيئة االسالمية العليا  - alquds-onlineموقع مدينة القدس  2016- 10- 3القدس 

والمناسبات اليهودية من في القدس الشيخ عكرمة صبري إن المستوطنين المتطرفين يستغلون األعياد 
  .المبارك قصىأجل تكثيف اقتحاماتهم للمسجد األ

أن القرار  إلى، الفتا قصىوحّمل الشيخ صبري حكومة االحتالل مسؤولية المس بحرمة المسجد األ
  .السياسي االحتاللي هو داعم القتحامات المسجد

، تؤكد أن قصىراس المسجد األأن االعتقاالت واالبعادات االحترازية للشبان وح إلىولفت صبري 
، وذلك إلفساح المجال أمام اليهود قصىلديها نوايا عدوانية مبيته ضد األ" يةسرائيلاإل"الحكومة 



 

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 
 

المتطرفين القتحام المسجد دون أي معارضة، واستنكرها، وقال إنها تأتي من أجل إفساح المجال 
  .“وأداء طقوس تلمودية قصىللمستوطنين باقتحام المسجد األ

وطالب الشيخ صبري حراس المسجد وجميع المسلمين، أن يكونوا يقظين وحذرين من اقتحامات 
  .المستوطنين، لتفويت الفرصة عليهم

 قصىكما ناشد كافة المؤسسات واالتحادات والجمعيات والنقابات والتجار المحيطين بالمسجد األ
  .أن يكثفوا وجودهم في المسجد وباحاته على مدار اليوم والساعة

  
  
  

  - انتهى-
  


