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  2016 نوفمبر، 3الخميس : التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

  في المساجدمستوطنون يتجمهرون في القدس للمطالبة بمنع األذان. 

  ية على ربط القدس بمستوطنات في الضفة عبر القطار الخفيفإسرائيلمصادقة. 

 قصىاالحتالل يعتقل ثمانية مواطنين من القدس والمستوطنون يقتحمون األ. 

  أشقاء في القدس 4االحتالل يهدم مبنى سكنيا يعود لعائالت. 

 أبيب والقدس االحتالل يخطط لربط حائط البراق بالقطار السريع بين تل. 

 رئيس الهيئة اإلسالمية العليا يبحث مع ممثل التعاون اإلسالمي سبل دعم القدس. 

 االحتالل الزال يقسم المدينة حتى اليوم: القدس إقليم. 

 شخصيات وقيادات مقدسية تطلع على آثار الخراب بمقبرة قالونيا. 
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  المساجدمستوطنون يتجمهرون في القدس للمطالبة بمنع األذان في 
تظاهر مستوطنون، اليوم الخميس، أمام منزل رئيس بلدية االحتالل في  -وفا 2016- 11-3القدس 

مدينة القدس المحتلة المتطرف نير بركات، لمطالبته بالعمل على منع أذان المساجد، ألنها تسبب 
 .حسب زعمهم - "االنزعاج"، و"الضوضاء"لهم 

وشّغلوا صوت األذان، احتجاجا على عدم تعامل البلدية مع ورفع المتظاهرون أعالم دولة االحتالل، 
  .األصوات العالية لألذان في مساجد القدس، ورددوا هتافات عنصرية ضد العرب

على " منع الضوضاء"تطبيق قانون  إلىية سرائيلدعا الشرطة اإل" بركات"وكان رئيس بلدية االحتالل 
من مستوطنات شرق القدس المحتلة، بدعوى أنه المسؤولين عن رفع األذان في المساجد القريبة 

  .يزعج السكان
الشرطة الحَق في استدعاء مؤذنين، للتحقيق معهم، وبدء إجراءات " منع الضوضاء"ويمنح قانون 

  .جنائية بحقهم، ومن ثم فرض غرامات مالية عليهم
ونشرتها وسائل  قائد شرطة االحتالل في القدس، إلىوفي رسالة مكتوبة بعث بها، أمس األربعاء، 

إن نائبته يعيل عنتابي تلقت شكاوى عديدة من مستوطنين، يزعجهم صوت "إعالم عبرية، قال بركات 
  ".األذان الصادر من مكبرات الصوت في المساجد

جهود تنظيم عملية رفع األذان ستتم باالشتراك مع الشرطة، ووزارة حماية البيئة، ووزارة "وأضاف 
أن  إلى، مشيرا "ر مشترك مع القيادات العربية والسكان في األحياء العربيةالداخلية، مع تنظيم حوا

العديد من المساجد تستخدم مكبرات الصوت، دون رقابة، ورفضت االنصياع، لجهود تنظيم عملية 
  ".خروجا عن القانون، بسبب إزعاج السكان"على حد قوله -رفع األذان، وهو ما يعتبر 

الحملة ستبدأ بإجراء مسح للمساجد التي "رطة االحتالل في القدس، أن وختم بركات رسالته لقائد ش
تستخدم مكبرات الصوت، وتسبب اإلزعاج، ثم العمل على سن قانون تنظيمي، لعمل المؤذنين، 

  ."واستخدام مكبرات الصوت
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وسبق أن انتقد رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، رفع األذان من المساجد عبر مضخمات 
، كما جاء انتقاده ضمن هجوم "منع الضوضاء"وت، متوعدا بالتصدي لهذا األمر، بموجب قانون الص

  ".البيت اليهودي"، و"بيتنا إسرائيل"على رفع األذان يشنه زعماء أحزاب يهودية يمينية، منها 
  

  ية على ربط القدس بمستوطنات في الضفة عبر القطار الخفيفإسرائيلمصادقة 
ي يسرائيل كاتس، على خطة سرائيلصادق وزير المواصالت اإل -وفا 2016-11- 2رام اهللا 
على أراضي الضفة الغربية عبر القطار  67ية لربط القدس بمستوطنات مقامة داخل حدود عام إسرائيل
 .الخفيف

" ممعاليه أدومي"مستوطنات  إلىية، سيتجه القطار من القدس سرائيلوبحسب القناة المتلفزة الثانية اإل
  .ومستوطنات منطقة رام اهللا وبالعكس" آدم"و" جفعات زئيف"و

وبرر الوزير كاتس، المصادقة على خطته بربط القدس بمستوطنات مقامة على أراض مسلوبة في 
  .يين في أماكن سكناهمسرائيلالضفة، بتقديم خدمة نقل وسفر متساوية لجميع اإل

الثالثاء، أن وزير المواصالت كاتس، أوعز  يوم العبرية قد ذكرت' عوت أحرونوتيدي'صحيفة  وكانت
 إلىالقدس، بحيث يصل  إلىلمسؤولين في وزارته بتخطيط إطالة خط القطار السريع من تل أبيب 

، "محطة حائط المبكى"البلدة القديمة وقريبا من حائط البراق، عبر إقامة محطة يطلق عليها اسم 
  .يحل مشكلة ازدحام السير، وسيسهل الوصول إليهحائط البراق س إلىحيث زعم أن وصول القطار 

  
  قصىاالحتالل يعتقل ثمانية مواطنين من القدس والمستوطنون يقتحمون األ

ي حمالت دهمها لمنازل المواطنين سرائيلواصلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 11- 2القدس 
يوم االربعاء، ثمانية مواطنين بينهم سيدة، واقتادتهم دات مقدسية، اعتقلت خاللها فجر في أحياء وبل

 .مراكز تحقيق في المدينة المقدسة إلى

وقال مراسلنا إن االحتالل اعتقل من قرية صور باهر جنوب القدس المحتلة هاني محمد دبش، 
  .والسيدة نائلة حاليقة زوجة المعتقل هاني دبش
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اسماعيل محيسن، ونديم الصفدي، : دس كال منكما اعتقل االحتالل من قرية العيسوية وسط الق
  .وعدي داري، ومحمود ابو سنينة وآدم مصطفى

من منزله بحارة ) عاماً  19(وكانت قوات االحتالل اعتقلت مساء أمس الفتى بسام هيثم حجازي 
  .السعدية في القدس القديمة، بعد تفتيش منزله

المبارك من  قصىمن اليوم، المسجد األ مستوطنا، في الفترة الصباحية 24من جهة اخرى، اقتحم 
وتصدى مصلون تواجدوا في   .باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة

  .المسجد لهذه االقتحامات بهتافات التكبير
  

  أشقاء في القدس 4االحتالل يهدم مبنى سكنيا يعود لعائالت 
ي في مدينة القدس سرائيلية االحتالل اإلهدمت جرافات تابعة لبلد -وفا 2016- 11-2القدس 

يوم األربعاء، مبنى سكنيا مكون من طابقين جاهز للسكن في حي بيت حنينا وسط القدس المحتلة، 
 .المحتلة، يعود لعائالت أربع أشقاء، بحجة البناء دون ترخيص

اإلجمالية للمبنى وأفاد مراسلنا، بأن المبنى يعود ألشقاء من عائلة ثلجي سليمان، وتبلغ المساحة 
غرف،  3مترا مربعا، ويضم  80متر مربع، وهو عبارة عن طابقين، ومساحة كل منزل نحو  300

  .ومطبخ، وحمام
اعتداء وحشي من قبل عناصر من الوحدات  إلىوأبلغ أحد المالكين ويدعى محمود ثلجي أنه تعرض 

، خالل قيامه بإبراز ورقة صادرة ، لمنعه من التواجد بالقرب من محيط المكان"المستعربين"الخاصة 
  .عن المحكمة، تقضي بمنع هدم المبنى، حتى تبت محكمة البلدية، اليوم بقضيته

ورافق جرافات البلدية قوة كبيرة ومعززة من جنود االحتالل، والتي ضربت طوقا عسكريا محكما في 
  .محيط المنطقة قبل الشروع بعملية التدمير للمنزل

أشهر، ومن المقرر أن يقطن فيه األشقاء محمود، ورياض، ومحمد، ومروان  9بل وكان المبنى ُشّيد ق
  .فردا 18وعائالتهم، وعددهم 
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  االحتالل يخطط لربط حائط البراق بالقطار السريع بين تل أبيب والقدس
ربط حائط البراق في  إلىي سرائيلتخطط سلطات االحتالل اإل - وفا 2016-11-1رام اهللا 

لمبارك، بالقطار السريع بين تل أبيب والقدس، عبر حفر نفق بطول كيلومترين، ا قصىالمسجد األ
 .مترا تحت سطح األرض ويلتف حول البلدة القديمة 80بعمق 

يوم الثالثاء، أن وزير المواصالت واالستخبارات العبرية ' يديعوت أحرونوت'حيفة وذكرت ص
بتخطيط إطالة خط القطار السريع من تل أبيب ي، يسرائيل كاتس، أوعز لمسؤولين في وزارته سرائيلاإل
البلدة القديمة وقريبا من حائط البراق، عبر اقامة محطة يطلق عليها اسم  إلىالقدس، بحيث يصل  إلى

  ".محطة الحائط المبكى"
 إلىحائط البراق سيحل مشكلة ازدحام السير، وسيسهل الوصول  إلىوزعم كاتس، أن وصول القطار 

  .حائط البراق
ويأتي هذا القرار بعد أسبوعين من اعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 

الخاص بالموافقة على خطة إلقامة خطي تلفريك في  إسرائيلقرار 'قرار استنكر ' اليونسكو'والثقافة 
ن اكتوبر الماضي ، في الثالث عشر م"اليونسكو"ساحة البراق، وبعد اقرار  إلىيصل ' القدس الشرقية

، هو من "الحرم القدسي"المبارك  قصىمشروع القرار الفلسطيني، الذي يؤكد أن المسجد األ
  .المقدسات اإلسالمية الخالصة، وال عالقة لليهود فيه

  
  رئيس الهيئة اإلسالمية العليا يبحث مع ممثل التعاون اإلسالمي سبل دعم القدس

المبارك  قصىهيئة اإلسالمية العليا وخطيب المسجد األزار رئيس ال -وفا 2016- 11- 1رام اهللا 
يوم الثالثاء، مكتب تمثيل منظمة التعاون اإلسالمي في رام اهللا، والتقى ممثل الشيخ عكرمة صبري، 

  .المنظمة لدى دولة فلسطين السفير أحمد الرويضي
كنه اعتبر أن اهتمام وثمن الشيخ صبري افتتاح مكتب تمثيل لمنظمة التعاون اإلسالمي في فلسطين، ل

المبارك وما تتعرض له المدينة  قصىالمنظمة يجب أن ينصب على مدينة القدس والمسجد األ
  .ومقدساتها من تهويد
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، وثمن قرار قصىواستعرض صبري االقتحامات اليومية والحفريات التي تجري في محيط المسجد األ
قال إن هذا القرار جاء متأخرا إلثبات حقيقة وقفا إسالميا خالصا، و  قصىمنظمة اليونسكو باعتبار األ
المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، جزء ال يتجزأ من  قصىقائمة، حيث المسجد األ

  .عقيدة المسلمين، وإن االعتداء عليه اعتداء على األمة االسالمية برمتها
سسات المدينة، تلتزم بها الدول وطالب بميزانية خاصة للقدس، توفر مقومات صمود للمرابطين ومؤ 

  .اإلسالمية وأجهزة منظمة التعاون اإلسالمي
 قصىوشرح الشيخ صبري الدور الذي تقوم به الهيئة اإلسالمية العليا، دفاعا عن القدس والمسجد األ

اإلسالمية  قصىمدارس رياض األ إلىالمبارك، وركز على احتياجات التعليم في مدينة القدس، مشيرا 
  .المساعدة إلىالمبارك، وحاجة طالبها  قصىجاور المسجد األالتي ت

بدوره، شكر السفير الرويضي الشيخ صبري على هذه الزيارة الهامة لمكتب تمثيل منظمة التعاون 
اإلسالمي لدى دولة فلسطين، لما يمثله من قيمة دينية إسالمية يلقى االحترام في العالم اإلسالمي 

  .قصىاأللنضاله دفاعا عن المسجد 
واعتبر الرويضي ما تقدم به الشيخ صبري من رؤية لتفعيل دور منظمة التعاون اإلسالمي والدور 

المبارك، يستحق المتابعة وبشكل خاص الدور  قصىاإلسالمي فيما يتعلق بالقدس والمسجد األ
  .اإلعالمي والتنموي

  
  االحتالل الزال يقسم المدينة حتى اليوم: القدس إقليم

يوم األربعاء، في بيان لها إقليم القدس، " فتح"الفلسطيني  اكدت حركة التحرير الوطني -معا -القدس
على ان حكومة االحتالل الزالت حتى اليوم تعمل على سلب وتقسيم االراضي في المدن والبلدات 

 .الفلسطينية وتقطع اوصالها

والذي يصادف الثاني من تشرين  على وعد بلفور المشؤوم، عاماً  99وجاء ذلك تزامنا مع ذكرى مرور 
الثاني من كل عام، والذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، 

 ."أرض بال شعب لشعب بال أرض"بناء على المقولة المزيفة 
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ان الشعب الفلسطيني وباالخص في العاصمة  إلىواشار عدنان غيث امين سر حركة فتح في القدس 
المحتلة الزال حتى اليوم يدفع ثمن هذا الوعد المشؤوم، من خالل الممارسات التعسفية واالعتداءات 

 .واالنتهاكات المتواصلة على ابناء شعبنا الفلسطيني

ي تهويدي جديد ها هي حكومة اليمين المتطرفة واذرعها التنفيذية تطل علينا بمشروع استيطان:" وقال
في مدينة القدس، بعد مصادقتها على ربط القدس بمستوطنات في الضفة الغربية من خالل ربطها 
بسكة قطار، ما يعني التهام مزيدا من اراضي الفلسطينيين المسلوبة، مؤكدا ان حكومة االحتالل قد 

لمساحة االجمالية من ا% 55على مساحة " إسرائيل"انتهكت قرار التقسيم الذي نص على ان تقوم 
من اجمالي مساحة % 78عند احتاللها  1948لفلسطين، االمر الذي خالفته حكومة االحتالل عام 

 ."فلسطين، والزالت حتى اليوم تبتلع وتصادر مزيدا من االراضي

القدس الحكومة البريطانية باالعتذار للشعب الفلسطيني عما لحق به من ويالت ونكبات  إقليموطالب 
ا القرار والوعد المشؤوم، الذي كبد الشعب االف المآسي والضحايا واللجوء، وان تقوم جراء هذ

باالعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ضمن المعركة السياسية التي يخوضها الرئيس 
واقامة  2017محمود عباس في المحافل الدولية النتزاع الحق الفلسطيني وانهاء االحتالل بنهاية عام 

  .الدولة الفلسطينية العتيدة
  

  شخصيات وقيادات مقدسية تطلع على آثار الخراب بمقبرة قالونيا
استنكرت شخصيات وقيادات اعتبارية مقدسية  -موقع مدينة القدس  2016- 11-3القدس 

تجريف سلطة آثار االحتالل الصهيوني في اليومين الماضيين ألرض مقبرة قالونيا االسالمية التاريخية 
  .القدس المحتلة غرب

، وقد حفر االحتالل بعمق مترين وثالثة أمتار 1922وتعود القبور الثالثة المهددة بالتجريف ألعوام 
  .6بحثا عن اآلثار، ومن أجل تنفيذ مخطط شق شارع 
رئيس الهيئة االسالمية العليا في القدس الشيخ : في السياق، زار أمس وفد فلسطيني المقبرة ضم

و المجلس الثوري بحركة فتح حاتم عبد القادر، ومدير مركز القدس للحقوق عكرمة صبري، وعض
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، وفراس صباح من 48االجتماعية االقتصادية زياد الحموري، والشيخ علي أبو شيخة من اراضي الـ
  .أهالي قرية قالونيا، واطلعوا عن كثب على عملية التجريف وتدنيس المقبرة

مارسات سلطة آثار االحتالل في المقبرة، وما تقوم فيه من جهته، استنكر الشيخ عكرمة صبري م
اطلعنا على عمل جرافات االحتالل التي تجرف : "الجرافات، وقال، في تصريحات عممها اليوم

القبور، هذه المقبرة لها كرامتها واحترامها وال يجوز نبش القبور فيها، حتى ولو كانت القبور لغير 
  ".ماوية تحترم األمواتالمسلمين، ألن جميع األديان الس

أرض المقبرة هي وقف إسالمي، ألن المسلمين دفنوا موتاهم فيها فتصبح وقفا، حتى "وشدد على أن 
  ".يوم القيامة إلىلو لم تكن موقوفة سابقا، وستبقى وقفا 

لقد شاهدنا آثار المقابر قائمة وال يجوز استمرار هدم القبور، وعلى السلطات : "وأضاف الشيخ صبري
  ".محتلة أن تكف يدها عن هذه المقبرة، وإعادتها للمسلمين واصحاب القبور الذين دفنوا فيهاال

المجزرة : "وقال. من جانبه، أكد حاتم عبد القادر أن ما يجري هو انتهاك لحرمة الموتى داخل قبورهم
من مقبرة لم تطل هذه المقبرة فقط، بل معظم المقابر االسالمية في مدينة القدس وضواحيها، بدأ 

، مرورا بمقبرة باب الرحمة في "متحف التسامح"مأمن اهللا التي تم تجريفها مقابل بناء ما يسمى بـ
القدس، حيث ردمت سلطة الطبيعة مؤخرا عدة قبور وحطمت شواهد فيها، وهنا في مقبرة قرية قالونيا 

  ".قة ألغراض سياحيةفي القدس تقوم جرافات االحتالل بجرف األراضي، من أجل استغالل هذه المنط
وأوضح أن ما يجري في المقبرة يعتبر جريمة حرب يقوم بها االحتالل ضد الموتى المسلمين والمقابر 
االسالمية، وتأتي استكماال لمخطط في تهويد مدينة القدس، وفرض وضع قائم يقوم االحتالل من 

  ".خالله بتغيير المعالم التاريخية والتراثية بمدينة القدس
عبد القادر المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بكبح جماح االحتالل من مغبة االستمرار في وطالب 

  ".هذا االستهتار والتمادي بحق مدينة القدس، هذا التمادي الذي وصل الموتى داخل قبورهم
  
  

  - انتهى-


