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  م8/6/2016 ءاألربعا: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 

  
  

 وسيارة لشرطة االحتالل تدهس حارساً  قصىمستوطنون يجددون اقتحامهم لأل. 

  والقدس من الضفة مواطناً  16قوات االحتالل تعتقل. 

  الحلواني"محكمة االحتالل تمدد الحبس المنزلي للمقدسية". 

 وسط تدفق كبير للمصلين قصىمستوطنون يقتحمون األ. 

 الممارسات االستيطانية استكمال لعملية التطهير العرقي في القدس: عشراوي. 

 "خالل رمضان قصىاقتحامات متطرفة وخطيرة لأل": ية المسيحيةسالماإل. 

  إلىشد الرحال  إلىمجلس الوزراء يندد بسياسات االحتالل في القدس ويدعو 

 .قصىاأل

  ي يتناول مخططات االحتالل لهدم أحياء في القدس القديمةإسرائيلكتاب.  
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  وسيارة لشرطة االحتالل تدهس حارسا قصىمستوطنون يجددون اقتحامهم لأل
المبارك،  قصىمستوطنون ،اليوم األربعاء، اقتحامهم للمسجد األ جّدد -وفا 2016-6-8القدس 

 .فيما دهست سيارة تابعة لشرطة االحتالل حارسا، خالل تواجده على رأس عمله هناك

غاربة، بحراسة معززة من شرطة من باب الم قصىوأفاد مراسلنا، بأن المستوطنين جّددوا اقتحامهم لأل 
االحتالل الخاصة، وتصدى المصلون بهتافات التكبير االحتجاجية لهذه االقتحامات، وجوالت 

  .المستوطنين االستفزازية
تابعة لشرطة االحتالل السائق لؤي أبو السعد ) تراكتورون(من جهة أخرى، دهست سيارة كهربائية 
  .قصىواقفا في الطريق بين بابي السلسلة، والقطانين في األ خالل تواجده على رأس عمله، بينما كان

وأكدت مصادر طبية أن وضع أبو السعد مستقرة، وال تدعو للقلق، رغم أنه ما زال يعاني من انتفاخ، 
  .وأوجاع شديدة في ساقه

، في الوقت الذي شاركت آالف قصىوكان آالف المواطنين شاركوا في صالة الفجر برحاب األ 
الة التراويح الليلة الماضية، علما أن مؤسسات خيرية قدم آالف الوجبات الرمضانية أخرى بص

  .مساء أمس قصىاأل إلىللمصلين الصائمين الوافدين 
  

  والقدس مواطنا من الضفة 16قوات االحتالل تعتقل 
مواطنا من  16ي ،اليوم األربعاء، سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل  -وفا 2016-6-8محافظات 

 .عدة أنحاء في محافظات الضفة الغربية

وبين نادي األسير في بيان له، أن قوات االحتالل اعتقلت خمسة مواطنين من عدة بلدات في رام اهللا 
مهدي ماهر ريان، محمد داود اللفتاوي، إياد ناهض فواقة، محمود خليل سرور، عالوة : والبيرة، وهم

  .على عبد الكريم الريماوي
  .نور طاهر عثمان، وعمر عطية بصة: اطنان اثنان من القدس، هماوُاعتقل مو هذا 

، مهدي )عاماً  25(محمود حسين ابو الكامل : كما وُاعتقل ثالثة مواطنين من محافظة جنين، وهم
  .حازم ذياب، ومحمد طالل ذياب
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وعمر ، )عاماً  20(عليان فواز الرجبي : كذلك جرى اعتقال لثالثة مواطنين من محافظة الخليل، وهم
  .، وشرف زاهدة)عاماً  20(عبد المهدي شاور 

، )عاماً  17(ومن بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، اعتقلت تلك القوات الفتى محمد عيسى ثوابته 
  .ومحمد جعفر طقاطقة، والذي ُاعتقل بعد استدعائه من قبل مخابرات االحتالل

حجة في قلقيلية وأبقى على اعتقال وذكر نادي األسير أن االحتالل احتجز خمسة مواطنين من بلدة 
  ).عاماً  20(مواطن من بينهم، وهو نبيل عمار بطه 

  
  "الحلواني"محكمة االحتالل تمدد الحبس المنزلي للمقدسية 

 أمس يومالمحتلة، ية في القدس سرائيلمددت محكمة االحتالل اإل -وفا 2016-6-7القدس 
هنادي الحلواني، من سكان مدينة القدس حتى  قصىالثالثاء، الحبس المنزلي للمعلمة في المسجد األ

 .الجاري 15

من الشهر الفائت، بعد  29وكانت نفس المحكمة أصدرت قرارا باإلفراج عن المقدسية الحلواني في 
يوما، إضافة  30أيام ومنعتها من السفر  10اعتقالها مدة أسبوع وفرضت عليها الحبس المنزلي مدة 

شيقل، ودفع كفالة نقدية بقيمة ألف  8000تية وكفالة طرف ثالث بقيمة توقيعها على كفالة ذا إلى
  .شيقل

، وتعرضت لالعتقال واإلبعاد عدة قصىالحلواني عملت سابقا كمعلمة في مجالس العلم بالمسجد األ
يمنعها من دخول البلدة القديمة لمدة  عسكرياً  أمراً  مرات عن المسجد ومحيطه، كما تسلمت مؤخراً 

  .أشهر 6
  

  وسط تدفق كبير للمصلين قصىستوطنون يقتحمون األم
 قصىسمحت شرطة االحتالل لعدد من المستوطنين باقتحام المسجد األ -وفا 2016-6-7القدس 

 .من باب المغاربة، وذلك لليوم الثاني بشهر رمضان الكريم
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محدود بسبب التواجد  أمس الثالثاء يوم قصىمستوطنين الذين اقتحموا األوأوضح مراسلنا أن عدد ال
وانتشارهم في أرجائه منذ ساعات الصباح  قصىالكبير والتدفق المتواصل للمصلين على المسجد األ

  .األولى من اليوم
المبارك، فيما قدمت اللجان والمؤسسات  قصىوكان آالف المواطنين أّدوا صالة فجر اليوم برحاب األ

المسجد، علمًا بأن آالف الوجبات الرمضانية تم  إلىالخيرية المتنوعة وجبات السحور للوافدين 
  .قصىالمسجد األ إلىول بالشهر الفضيل، للصائمين الوافدين أمس، اليوم األأول تقديمها مساء 

وشهدت القدس القديمة وأسواقها التاريخية، ليلة أمس، أجواء رمضانية، وحركة تجارية نشطة بفعل 
  .احتفاالت المقدسيين بحلول شهر رمضان

مس مسيرات احتفالية في البلدة القديمة، أفطار إنشاد المقدسية نظمت بعد وكانت العديد من فرق اإل
، بمشاركة عدد كبير من أهالي البلدة قصىرددت فيها أناشيد خاصة بالشهر الفضيل وبالمسجد األ

  .ومن الوافدين اليها
  

  ي في القدسالممارسات االستيطانية استكمال لعملية التطهير العرق: عشراوي
أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي،  -وفا 2016-6-7رام اهللا 

وحدة  82ي في القدس، على بناء سرائيلمصادقة لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية االحتالل اإل
 .شمال القدس" رمات شلومو"سكنية في مستوطنة 

الثالثاء، إن هذا التصعيد االستيطاني يعد جريمة حرب طبقا  أمس يومي وقالت عشراوي في بيان صحف
  .مصرة على تحدي القوانين واألعراف الدولية إسرائيللميثاق روما، وإن 

واعتبرت أن هذه الممارسات االستيطانية االستفزازية، بمثابة استكمال لعملية التطهير العرقي التي 
من سكانها األصليين وإغراقها بالمستوطنين، وتعزيز الوجود تتعرض لها مدينة القدس، لتفريغها 

  .'القدس الكبرى'ي على حساب حقوق شعبنا وأرضه وموارده، وعزلها من أجل إقامة مشروع سرائيلاإل
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من جانب آخر، استنكرت عشراوي مخطط رئيس بلدية االحتالل في القدس، الذي جرى كشف 
ألف وحدة سكنية  15بناء حي استيطاني يهودي يضم  ىإلالنقاب عنه، أمس االثنين، الذي يهدف 

  .فوق أرض مطار قلنديا القديم
إنه يوجد "ي يؤاف غاالنت، وجود هذا المخطط، وقوله سرائيلأن نفي وزير اإلسكان اإل إلىوأشارت 

، ما هو إال تأكيد على عزم "مخطط للبناء في القدس، لكننا ال نريد إثارة إشكاالت في هذا الوقت
ية إقامة هذا المخطط وغيرة من المخططات والمشاريع االستيطانية في سرائيلة االستيطان اإلحكوم

  .تحد صارخ للمجتمع الدولي وللقانونين الدولي واإلنساني
روبين ريفلين، بزيارة مجلس مستوطنات شرق مدينة رام اهللا  إسرائيلكما نددت عشراوي بقيام رئيس 

ستهجن من قبل رئيس دولة االحتالل مخالف لالتفاقيات الدولية، هذا السلوك الم"إن : أمس، وقالت
جزءا ال يتجزأ من أراضي دولة فلسطين، ويعبر عن تصميم  1967التي تعتبر األراضي المحتلة عام 

  ".على تحدي اإلرادة الدولية إسرائيلالقيادة السياسية في 
  

  ل رمضانخال قصىاقتحامات متطرفة وخطيرة لأل: "ية المسيحيةسالماإل"
 أمس يوملمسيحية لنصرة القدس والمقدسات ية اسالماعتبرت الهيئة اإل -وفا 2016-6-7رام اهللا 

لليوم الثاني على  قصىالثالثاء، سماح سلطات االحتالل لسوائب المستوطنين اقتحام المسجد األ
 ".ولحرمة الشهر الفضيل قصىانتهاك لحرمة المسجد األ"التوالي خالل شهر رمضان المبارك، 

ي بحرية االديان في القدس المحتلة، حيث يتم سرائيلونددت الهيئة في بيان صحفي باالستهتار اإل
السماح بدخول المستوطنين للمسجد المبارك على الرغم من وجود آالف المصلين وتأديتهم للصالة 

 إلىاالعراف والقوانين الدولية الداعية ضاربة بعرض الحائط بكافة المواثيق و "وال سيما صالة التراويح، 
  ".احترام المقدسات

تتعمد سلطات االحتالل منذ بداية شهر رمضان على : "من جهته، قال االمين العام للهيئة حنا عيسى
، السماح قصىالرغم من علمها بقدسية هذا الشهر والتوافد الكبير للمصلين للصالة في المسجد األ
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للمستوطنين المتطرفين اقتحام المسجد وتأدية طقوسهم وصلواتهم التلمودية في خطوة استفزازية 
  ".توتر األوضاع في المدينة إلىتؤدي 
وال سيما خالل الشهر الفضيل هو انعكاس لمدى  قصىاالقتحام اليومي للمسجد األ: "وأضاف

مة األديان واالعتداء على المقدسات انتهاك حر  إلىي، والفكر الصهيوني الداعي سرائيلالتطرف اإل
ودور العبادة دون اكتراث لحرمة هذه األماكن الدينية المقدسة وكافة القوانين واألعراف الدولية الداعية 

  ".لحماية وصون هذه األماكن
  

  قصىاأل إلىشد الرحال  إلىمجلس الوزراء يندد بسياسات االحتالل في القدس ويدعو 
 في البقعة باألردنأدان الهجوم اإلرهابي 

دعا مجلس الوزراء خالل جلسته األسبوعية التي عقدها اليوم الثالثاء،  -وفا 2016-6-7رام اهللا 
مدينة القدس، وكل من يستطيع الوصول  إلىشد الرحال  إلىفي مدينة رام اهللا، برئاسة رامي الحمد اهللا 

  .طة فيهالمبارك، للصالة والمراب قصىالمسجد األ إلىمن أبناء شعبنا 
تحمل مسؤولياتهم، ودعم صمود المواطنين المقدسيين  إلىي سالمكما دعا العالمين العربي واإل 

  .باعتبارهم حماة القدس وسدنة مسجدها العظيم
وهنأ كافة أبناء شعبنا في الوطن، وفي مخيمات اللجوء، وفي الشتات، لمناسبة حلول شهر رمضان 

تشديد الرقابة على جودة  إلىك ووزارة االقتصاد الوطني المبارك، داعيا طواقم حماية المستهل
التكافل والتضامن، خاصة مع ذوي  إلىالمنتجات وأسعارها خالل الشهر الفضيل، كما دعا أبناء شعبنا 

  .األسرى والشهداء
ووجه المجلس تحية اعتزاز لصمود أبناء شعبنا الفلسطيني في الذكرى التاسعة واألربعين الحتالل 

أننا نقف اليوم أمام هجمة "، مؤكدا 1967ي عام سرائيلغربية وقطاع غزة خالل العدوان اإلالضفة ال
وفي مقابل ذلك  . احتالل تشتد ضراوة يومًا بعد يوم، غير آبهة باتفاقيات، أو قانون، أو شرعية دولية

ا وتوحيد كله، نكابد من آثار انقسام بغيض، يستوجب منا إنهاءه بكل وسيلة ممكنة، واستعادة وحدتن
  ".صفوفنا، لنجدد العهد على استعادة كامل حقوقنا الوطنية المشروعة
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أنه لن يكون هناك حل للصراع دون إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة "وبهذا الخصوص، أكد 
، وعاصمتها األبدية القدس الشرقية، بكل ما 1967السيادة، على كامل األرض التي احتلت عام 

  ."الروح الفلسطينية من إرادة وعزم وتصميمتنطوي عليه 
وأعرب المجلس عن تقديره للجهود الفرنسية في دعم عملية السالم، وإصرار فرنسا والتزامها بعقد 

للمبادرة الفرنسية، وعدم االستجابة لمتطلباتها، وإصرارها  إسرائيلأن رفض "اجتماع باريس، مؤكدا 
رادة المجتمع الدولي، واالستمرار في ترسيخ احتاللها لألرض على التنكر لقرارات الشرعية الدولية وإل

 إلىالقضاء على حل الدولتين، وسيقود  إلىالفلسطينية، واستكمال مشروعها االستيطاني، سيؤدي 
مواصلة جهودها لعقد المؤتمر الدولي للسالم ضمن  إلىودعا فرنسا ". تكريس دولة واحدة بنظامين

القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، إلنهاء االحتالل،  إلىستند أهداف واضحة وخطوات عملية ت
وعاصمتها القدس  1967وتحقيق حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل حدود 

  .الشرقية وفق سقف زمني صارم، ونظام متابعة ورقابة وتحكيم ملزم
في األردن، وأودى بحياة خمسة من كوادر " البقعة"وأدان الحادث اإلرهابي الذي وقع في  

المخابرات العامة األردنية، معربا عن استنكاره الشديد لهذا الحادث اإلجرامي، الذي استباح حرمة 
ها شعب إلىالعاهل األردني، والحكومة األردنية، و  إلىشهر رمضان المبارك، وتقدم بعزائه الحار 

الشقيق، وأهالي الشهداء، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح 
  .جناته، وأن يديم على األردن وشعبها الشقيق نعمة األمن، والرخاء، واالزدهار

 وأشاد بالقطاع الخاص الفلسطيني، وبأهمية اللقاء المفتوح الذي عقد بين الحكومة برئاسة الحمد اهللا
والقطاع الخاص الفلسطيني، الذي يمثل مختلف قطاعات االقتصاد، وأهمية مثل هذه اللقاءات في 
الرهان الذي تعلقه الحكومة على كاهل هذا القطاع، وتعويلها على روح المبادرة التي يتمتع بها دائمًا 

يز اإلنجازات التي جنب لتعز  إلىسيدات ورجال األعمال لتوزيع المهام الوطنية، وتكثيف الجهود جنبًا 
قامت بها الحكومة، ومواصلة الحوار والشراكة مع كافة مكونات المجتمع الفلسطيني، للمساهمة في 
مسيرة البناء والتطوير، وفي وضع رؤية وطنية اقتصادية شاملة وتحقيقها باالعتماد على طاقاتنا 
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لحد من الفقر والبطالة، نحو تحقيق وإمكانياتنا، وبما يعزز صمود شعبنا والنهوض باقتصادنا الوطني، وا
  .تنمية وطنية مستدامة، تترافق مع مسيرة النضال الوطني على درب التحرر واالستقالل

كما هنأ عضو المجلس التشريعي النائب خالدة جرار، لمناسبة اإلفراج عنها من سجون االحتالل 
مع كافة مؤسسات المجتمع شهرًا، مشددا على مواصلة الجهود  14ي بعد اعتقال دام سرائيلاإل

وإلزامها بإنهاء سياسة االعتقال اإلداري، واإلفراج عن جميع  إسرائيلالدولي وأطرافها للضغط على 
أن قضية األسرى قضية الكل " األسرى الذين يبلغ عددهم حاليًا أكثر من سبعة آالف أسير، مؤكدا

  ".نهم جميعاالفلسطيني، وبأنه لن يكون هناك أي حل سياسي دون اإلفراج ع
شعبنا المناضل القائد الوطني المقدسي إبراهيم الدقاق، مؤكدا دوره القيادي البارز  إلىونعى المجلس 

والمميز في مواجهة االحتالل، وعمله الدؤوب لتعزيز الوحدة الوطنية، وبناء األطر والمؤسسات 
، داعيًا المولى عز وجل أن أسرة الفقيد إلىوتقدم بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة . الوطنية

  .يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم جميعاً جميل الصبر، وحسن العزاء
  

  ي يتناول مخططات االحتالل لهدم أحياء في القدس القديمةإسرائيلكتاب 
ي نداف سرجاي سرائيلللباحث اإل" الحائط المخفي"تناول كتاب  -وفا 2016-6-7القدس 

على طول  قصىت وأحياء في القدس القديمة مالصقة للمسجد األمخططات االحتالل لهدم حارا
، بهدف السيطرة الكاملة على الجدار 1967الجدار الغربي، شبيهة بعمليات هدم حي المغاربة عام 

معلم يهودي مقدس، كما حدث لحائط البراق والساحة المالصقة بعد  إلى، وتحويله قصىالغربي لأل
 .أيام من احتالل القدس القديمة

 49العبرية قبل أيام تقريرا عن هذا الكتاب، لمناسبة الذكرى الـ " اليوم إسرائيل"ونشرت صحيفة 
الحتالل مدينة القدس بالكامل، يتضمن مضامين مباحثات، وجلسات، ومخططات هندسية عرضت 

برباط "ية، لهدم البيوت والعقارات الوقفية في وقف الشهابي، أو ما يسمى سرائيلعلى الحكومة اإل
عند باب الحديد، وذلك من أجل الكشف عن كامل  قصى، وهو جزء من الجدار الغربي لأل"الكرد
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كنيس يهودي مماثل للساحة الكبيرة، عند حائط البراق، تحت   إلىمنطقة جدار رباط الكرد، وتحويلها 
  ."المبكى الصغير"اسم 

ية، تتعلق بتفاصيل  إسرائيلهادات الصور الجوية وش إلىوحسب الكتاب، فقد تم رسم خرائط استندت 
متر، كما وضع تصّور إلمكانية كشف   500على طول نحو  قصىكامل الجدار الغربي للمسجد األ

ية التي يجب هدمها لتحقيق المخطط، سالمكامل الجدار، مع وضع قائمة للبيوت والعقارات اإل
  .الشهابيوالسيطرة على منازل في منطقة باب المطهرة، وسوق القطانين، ووقف 

ية عقب احتالل سرائيلإن خططا من هذا النوع وضعتها وزارة األديان اإل"ويقول الباحث سرجاي 
، والذي عارضها "موشيه ديان"، وعرضتها في حينه على وزير الجيش 1972القدس وبالذات بعد عام 

" ناحيم بيغنم"بشدة، ألنها قد تتسبب بأزمة دبلوماسية قوية ضد االحتالل، في حين أّيد المخطط 
إن لم نفعل ذلك اليوم فقد ال تتكرر هذه "في ذلك الحين، معلال ذلك بأنه " حيروت"زعيم حركة 

  ."الفرصة السانحة
 إلى، لتحويله بشكل دائم "رباط الكرد"أن مخططات االحتالل تتصاعد بمنطقة  إلىتجدر االشارة 

صلوات، وشعائر، وطقوس تلمودية ، في الوقت الذي تتضاعف فيه مؤخرا اقامة "حائط مبكى صغير"
  .في المكان

  
  
  
  
  
  


