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  م9/6/2016 الخميس: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 

  
 قصىالمستوطنون ينفذون اقتحامات جديدة للمسجد األ. 

 قصىاالحتالل يعتقل حارسا في المسجد األ. 

 عبارات عنصرية تدعو لقتل العرب في قرية أبو غوش بالقدس. 

 قصىالسيطرة على حريق شب جنوب المسجد األ. 

 قصىاستعدادات إلحياء الجمعة األولى في رمضان برحاب األ: القدس. 

 قصىاالحتالل يعيق مشاريع التهوية واإلنارة واإلطفاء في األ. 

 صهيوني بدفن شهداء القدس خارج مدينتهم قرار. 

  الطفل المقدسي شادي فراح أصغر أسير في سجون االحتالل يقضي رمضان

 .وحيداً 

 "غدا قصىاقتحامات واسعة لأل إلىتدعو " منظمات الهيكل.  
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  قصىالمستوطنون ينفذون اقتحامات جديدة للمسجد األ
اليوم الخميس، اقتحاماتها االستفزازية واصلت عصابات المستوطنين  -وفا 2016-6-9القدس 

المبارك وسط تواجد كبير للمواطنين، الذين تصدوا لهذه االقتحامات وجوالت  قصىللمسجد األ
 .المستوطنين بهتافات التكبير االحتجاجية

وقال مراسلنا إن االقتحامات تمت عبر مجموعات صغيرة ومحدودة من باب المغاربة، بحراسة معززة 
  .حتالل الخاصةمن شرطة اال

شهد منذ ساعات صباح اليوم، تواجدا كبيرا ومكثفا للمصلين الذين  قصىوأوضح أن المسجد األ
الدروس  إلىانتشروا في أرجائه للتعبد بشهر رمضان بتالوة القرآن الكريم والصالة واالستماع 

في رحاب المسجد والمواعظ الدينية، علماً أن آالف المواطنين يحرصون على أداء الصلوات الخمس 
  .قصىاأل

وفي السياق، واصلت فرق إنشاد مقدسية، الليلة الماضية، فعالياتها بإحياء ليالي رمضان بمسيراٍت 
  .وفي حارات البلدة القديمة، وبمشاركة واسعة من األهالي قصىوأناشيد خاصة في المسجد األ

  
  قصىاالحتالل يعتقل حارسا في المسجد األ

ي، اليوم الخميس، عرفات نجيب من سرائيلعتقلت قوات االحتالل اإلا -وفا 2016-6-9القدس 
 .المبارك قصىمنزله في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، ويعمل حارسا في المسجد األ

  .أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة إلىوقال شهود عيان لمراسلنا إنه تم نقل الشاب نجيب 
  

  العرب في قرية أبو غوش بالقدسعبارات عنصرية تدعو لقتل 
اليهودية المتطرفة، اليوم الخميس، عبارات " تدفيع الثمن"خطت عصابة  -وفا 2016-6-9القدس 

 .عنصرية على جدران في قرية أبو غوش غربي القدس المحتلة
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  ".تدفيع الثمن"وتحمل العبارات شعارات تدعو لقتل العرب وطردهم خارج البالد و
ارتكبت العديد من الجرائم واالعتداءات بحق مقدسات إسالمية " فيع الثمنتد"يذكر أن عصابة 

  .ومسيحية في القدس وخارجها، دون مالحقة حقيقية من االحتالل
  

  قصىالسيطرة على حريق شب جنوب المسجد األ
المبارك، مساء اليوم، على  قصىسيطرت طواقم إطفائية المسجد األ -وفا 2016-6-8القدس 

 .المبارك قصىحريق شب في منطقة القصور األموية جنوبي المسجد األ

وقال أحد متطوعي الدفاع المدني الفلسطيني مؤيد الغول لمراسلتنا إن حريقًا شب في األعشاب عند 
  .على الحريق قصىمنطقة القصور األموية، حيث سيطرت طواقم إطفائية المسجد األ

أن متطوعي الدفاع المدني الفلسطيني تفقدوا المصلين في المصلى المرواني وال إصابات  ىإلوأشار 
  .في صفوفهم

  
  قصىاستعدادات إلحياء الجمعة األولى في رمضان برحاب األ: القدس

تجري لجان حارات القدس القديمة، ودائرة األوقاف اإلسالمية،  -وفا 2016-6- 9القدس 
المبارك منذ ساعات صباح اليوم الخميس، استعدادات  قصىد األوالمؤسسات العاملة في المسج

ضخمة الستقبال عشرات اآلالف من المواطنين الذين سيتدفقون على المدينة المقدسة، إلحياء 
 .المبارك قصىالجمعة األولى في شهر رمضان برحاب المسجد األ

وشرعت طواقم تابعة لألوقاف اإلسالمية بنصب المزيد من المظالت الكبيرة الواقية من الشمس في 
الجهة الغربية من المسجد المبارك، في الوقت الذي أنهت اتصاالتها وتنسيقها مع المؤسسات 

جانب حراس وسدنة  إلىالكشفية المقدسية، والتي سيتولى أعضاؤها مهام الحفاظ على النظام 
جد، كما تستعد العديد من اللجان الصحية ولجان االغاثة الطبية واالسعاف األولي للقيام، وفي المس

، في قصىمقدمتها جمعية المقاصد، وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني، بمهامها يوم غد برحاب األ
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الوقت الذي تنهمك المؤسسات والجمعيات الخيرية لتقديم عشرات آالف الوجبات الرمضانية 
  .المبارك قصىاأل إلىصائمين الوافدين لل

، وقف "تل أبيب"أن سلطات االحتالل قررت عقب عملية اطالق النار مساء يوم أمس في  إلىيشار 
منح تصاريح ألكثر من ثمانين ألف مواطن من محافظات الضفة وغزة، ما سيحرمهم من المشاركة في 

  .قصىأداء الجمعة األولى باأل
قوات االحتالل من إجراءاتها على الحواجز العسكرية الثابتة على مداخل مدينة ومن المتوقع أن تشّدد 

القدس المحتلة، اعتبارا من مساء اليوم، علما أن قيادات ومؤسسات دينية ووطنية في القدس أهابت 
  .قصىبالمواطنين بضرورة شد الرحال وأداء الصلوات خاصة الجمعة برحاب األ

  
  قصىية واإلنارة واإلطفاء في األاالحتالل يعيق مشاريع التهو 

 قصىقال مساعد األمين العام ومدير عام المسجد األ - Alquds online 2016-6-9عّمان 
المبارك في وزارة األوقاف األردنية، المهندس عبد اهللا العبادي أن سلطات االحتالل تعرقل عدًدا كبيًرا 

  .والتهوية ومشروع إطفاء الحريق، وفي مقدمتها اإلنارة قصىمن المشاريع في المسجد األ
وقال العبادي، في تصريحات صحفية، إن إدارة األوقاف اإلسالمية بصدد رفع كافة االنتهاكات 

في " اليونسكو"منظمة  إلىالمبارك  قصىالصهيونية من اقتحامات وتجاوزات بحق المسجد األ
أن المجموعة العربية ستعقد  ىإلمشيًرا . اجتماعها الدولي الذي سيعقد الشهر المقبل في اسطنبول

  .اجتماًعا تمهيديًّا، لبحث كافة القضايا في الكويت قبل ذلك المؤتمر الدولي
المقبل سلسلة اجتماعات لبحث  ) يوليو(حزيران  20 إلى 10وأضاف إن المنظمة الدولية ستعقد بين 

جنة التراث في اليونسكو، ما يهمنا كأوقاف إسالمية من ل"أن  إلىكافة المستجدات والتطورات، الفًتا 
الحفاظ على كافة أوقاف القدس، والحفاظ على التراث في مدينة القدس وأسوارها، ومن ضمنها ما 

المبارك، وهذا موثق في  قصىيتم عمله في لجنة اإلعمار في األوقاف اإلسالمية في المسجد األ
  ".التقارير التي قدمناها
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الجتماع في القضايا التي تهم الدول العربية وقضية المسجد وتابع العبادي أنه سيتم البحث في هذا ا
المبارك بشكل خاص، إذ سيجري بحث وضع المدينة المقدسة وأهلها وما يتعرضون له من  قصىاأل

اقتحامات وانتهاكات مستمرة، وقد وثقناها بعد الرصد والمتابعة وقدمناها باسم األردن وفلسطين 
  .جتماع المقبللليونسكو، وسيعرض كل ذلك في اال

مساء أمس، أن مشاريع  قصىوأوضح، خالل جولته التفقدية في مسجد قبة الصخرة بالمسجد األ
رغم العراقيل الصهيونية، وقال إن من أهم المشاريع التي  -في شهر رمضان وبعده- اإلعمار مستمرة 

والتي مضى  ؛ هو ترميم الفسيفساء في قبة الصخرة المشرفة،قصىيجري تنفيذها في المسجد األ
  .دورات مستمرة وللعام الخامس على التوالي 4عليها 

وبين أنه خالل األيام المقبلة سيتم إزالة الصقائل والحماالت بعد انتهاء هذه المرحلة لتظهر الزخارف 
والفسيفساء الجميلة التي تكسو قبة الصخرة المشرفة من الداخل، مؤكًدا أنه ما زال هناك عمل طويل 

  .القبلي حتى يكتمل ترميم الفسيفساء والزخارف والشبابيك قصىتقريًبا في المسجد األ عاماً يستغرق 
المبارك معطلة بسبب االحتالل،  قصىوكشف العبادي أن هناك العديد من المشاريع في المسجد األ

صخرة الذي يمنع أو يُعيق تنفيذها، وقال إن هناك مشروع اإلنارة الخارجية ومشروع التهوية داخل قبة ال
مقاول محلي، إال أن سلطات  إلى، وكذلك مشروع اإلطفاء الذي تم إحالته قصىوالمسجد األ

المسجد لتنفيذ المشروع، وهذه المشاريع من أهم المشروعات التي  إلىاالحتالل تمنعه من الدخول 
  .يحتاجها المسجد وتعطل تنفيذها السلطات الصهيونية، كما قال

مع وزارة الخارجية األردنية لتذليل تلك العقبات والبدء في تنفيذ  وأكد أن وزارة األوقاف تعمل
المشاريع، وترفع األمر للسلطات األردنية المختصة، وقال إن الوزارة ماضية في عملها وال تتوقف 

المبارك عبارة عن مبان قديمة وتاريخية يحتاج  قصىعمليات الترميم في المسجد، ألن المسجد األ
مستمرين، نعمل على الشبابيك الجبصية والفسيفساء وصيانة الرخام والساحات صيانة وترميم  إلى

  .والمصليات واألروقة والمصاطب
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أن يدرك العقالء في الجانب "أن اإلعاقات والتدخالت الصهيونية مستمرة، ُمعربًا عن أمله  إلىوأشار 
ال بد من الحفاظ عليه الصهيوني أن هذا المسجد إسالمي ألكثر من مليار ونصف المليار مسلم، و 

  ".وترتيب شؤونه دون تدخلهم أو عرقلتهم لهذا العمل
وكشف أن كافة أجهزة ومعدات التهوية في قبة الصخرة المشرفة جاهزة وموجودة وجهاز الدفع موجود 

نحن : "في الخارج، وإذا تم تنفيذها سيصبح وضع التهوية في قبة الصخرة من أفضل ما يكون، وقال
المشروع اآلن، ولكن في آخر خطوة من المشروع قامت سلطات االحتالل بحجز  نعمل على هذا

، مبيًنا أنها محجوزة خارج المسجد، وأنه في حال انتهاء العراقيل الصهيونية )مجاري ومواسير الهواء(
  .وإدخال المعدات سينفذ المشروع سريًعا

 قصىوحدة حمامات للمسجد األووصف إغالق البلدية وتدخل الحكومة الصهيونية في فتح متوضأ و 
المعروف أن : "وقال". عمل لم يكن متوقًعا أبًدا"بأنه  قصىفي باب الغوانمة شمال المسجد األ

االحتالل كان وما يزال هو أكبر إعاقة لترميم وتطوير مرافق المسجد، ولكن لم نتوقع أن يعمل 
والحقيقة أن هذه العملية هزت  االحتالل على إغالق دورة مياه باللحام في شهر رمضان المبارك،

المجتمع األردني بأسره، وصدرت ردود فعل غاضبة، وانتقادات الذعة، وبيانات خالل األيام 
  ".الماضية
من غير المتوقع أن يهبط المستوى السياسي والدبلوماسي الصهيوني إلغالق دورة مياه تخص : "وتابع

المبارك في رمضان، وقد وثقنا ذلك وأرسلناه للمستوى السياسي األردني، ونأمل أن  قصىالمسجد األ
حل،  إلىتتمكن السلطات المعنية التي تتصل بسلطات االحتالل، من حل هذا الوضع الشاذ وتتوصل 

  ".رشدهم إلىيعودوا "متوقًعا أن 
على كافة  قصىالمسجد األوشدد العبادي على أن التركيز كان وما يزال هو مواصلة العمل في 

المستويات، سواء في لجنة اإلعمار والعاملين فيها، وكذلك االهتمام بالذين يعمرون في المسجد من 
 قصىمصلين ومرابطين وطالب علم، بتوفير حرية أدائهم دورهم وعبادتهم ودراستهم في المسجد األ

  .تواصل على مدار العامم قصىالمبارك في رمضان وغير رمضان وأن الرباط في المسجد األ
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  قرار صهيوني بدفن شهداء القدس خارج مدينتهم
قررت سلطات االحتالل الصهيوني، منع دفن شهداء  - Alquds online 2016-6-9القدس 

  .القدس المحتجزين لديها داخل قراهم وبلداتهم؛ بل في مقابر إسالمية أخرى يختارها االحتالل
األربعاء، أن السبب وراء ذلك القرار، هو أمس كتروني، مساء اإلل" يديعوت احرنوت"وكشف موقع 

جنازة الشهيد المقدسي عالء أبو جمال والتي جرت قبل أسابيع في حي جبل المكبر، حيث تجمع 
  .شخص في المقبرة، وحّرضوا، ومجدوا الشهيد، خالفا لالتفاق، وفق زعم الموقع 200حوالي 

شرطة " غلعاد أردان"وزير األمن الداخلي الصهيوني  ويخول القرار الجديد الذي حظي بموافقة
االحتالل صالحية اختيار وتحديد المقبرة اإلسالمية التي يدفن فيها الشهيد ومكان الجنازة، بما يسمح 

  .لها بالسيطرة التامة على مجريات األمور، حسب تعبير شرطة االحتالل
من المحظور علينا السماح "صهيوني قوله عن وزير األمن الداخلي ال" يديعوت احرنوت"ونقل موقع 

الستعراضات تحريضية مؤيدة لإلرهاب تجوب شوارع القدس، والعائلة التي ال تلتزم بشروط الشرطة 
  ".يجب أن ال تحصل على الجثة لدفنها
للمحكمة العليا بالتماس باسم عائلتين ممن ال " محمد محمود"وردًّا على هذا القرار توجه المحامي 

حتالل يحتز جثامين أبنائها، ومنها عائلة الشهيد بهاء عليان من جبل المكبر الذي نفذ عملية يزال اال
القريبة من جبل المكبر بالقدس المحتلة وقتل فيها ثالثة " ارمون هنتسيف"الطعن في مستوطنة 

  .مستوطنين
لشهداء جثامين  8يجدر ذكره، أن سلطات االحتالل الصهيوني، ما تزال تحتجز في ثالجاتها 

مقدسيين، ارتقوا خالل انتفاضة القدس التي اندلعت مطلع أكتوبر المنصرم، وقتل فيها وأصيب المئات 
من الصهاينة خالل عشرات العمليات الفدائية، ردًّا على االقتحامات واالنتهاكات الصهيونية بحق 

  .قصىالمسجد األ
  

  ضي رمضان وحيداً الطفل المقدسي شادي فراح أصغر أسير في سجون االحتالل يق
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ذكرت عائلة الطفل المقدسي، شادي فراح، وهو  - Alquds online 2016-6-9القدس 
، انه طلب من والدته في آخر زيارة له مصحف وشراب عاماً  12أصغر أسير في سجون االحتالل، 

م في التمر الهندي الذي تعود على وجوده على مائدة اإلفطار كل رمضان، وأخبرها بأنه يستعد للصيا
  .سجنه

وأوضحت العائلة بأن والدته حاولت قبل يوم من شهر رمضان الفضيل وخالل األيام األولى لرمضان 
  .الحديث معه تلفونيا إال أن طلبها تم رفضه

عائلة األسير المقدسي، فراح أكدت بأن االحتالل يتعامل مع نجلها القاصر كأسير بالغ وأكثر من 
  .المقدسية يعامل بتشدد أكثر من أي أسير آخرذلك، فكونه يحمل الهوية 

كانون األول /من ديسمبر 29في الـ) عاماً  13(وكان شادي قد أعتقل مع صديقه أحمد الزعتري 
بتهمة حيازة سكاكين في منطقة قريبة من باب العامود وسط القدس المحتلة، ونيته القيام  2015

مركز الحتجاز األحداث في  إلىت المحكمة بعملية طعن، وحول بعد التحقيق وسلسلة من الجلسا
  .، ومنذ ذلك الحين وهو يحتجز فيه1948مدينة طمرة بالداخل المحتل عام 

  
  غدا قصىاقتحامات واسعة لأل إلىعو تد" منظمات الهيكل"

طالب من أجل "في مقدمتها " الهيكل المزعوم"دعت منظمات  -وفا 2016-6-8القدس 
الخميس، لمناسبة اقتراب ما يسمى عيد  يوم قصىللمسجد األامات واسعة اقتح إلى، "الهيكل

 .، الذي يحل األحد المقبل)األسابيع العبري" (الشفوعوت"

ونشرت هذه المنظمات عبر مواقعها اإلعالمية ومواقع التواصل االجتماعي التابعة لها دعوة باسم 
ولفي، وحيروت، وطالب ام ترتسو، "، ولجان طالبية أخرى مثل "طالب من أجل الهيكل"منظمة 

  .قصى، للمشاركة في اقتحام األ"جامعة بن غوريون في بئر السبع
أن الفعالية المذكورة ستتضمن اقتحاما للمسجد، ثم اجتماعا يتخلله محاضرة عن "وذكر اإلعالن 

  .المزعوم، وأهمية تنظيم فعاليات اقتحامه" جبل الهيكل"أهمية 
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ظمت خالل األيام واألسابيع األخيرة، رحالت وفعاليات ن" طالب من أجل الهيكل"أن  إلىيشار 
اقتحام مشابهة، خاصة في موسم األعياد والمناسبات اليهودية، عدا تنظيم اجتماعات بيتية وحلقات 

، والعمل على قصىتكثيف اقتحامه لأل إلىجامعية، ركزت فيها على تنشيط المجتمع اليهودي، ودعوته 
  .على أنقاضه" الهيكل"بناء 

  


