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  2017 ،أكتوبر  1  -  أيلول  30السبت  29الجمعة     :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  تلمودية خالل اقتحامهم للمسجد األقصىمستوطنون يؤدون طقوًسا. 

  جراءاته ويعزز انتشاره في القدسإاالحتالل يشدد. 

  ألف نسمة في قرى شمال غرب القدس خالل  70شهيدان واالحتالل تحاصر
 .أيلول

 "يعتقلون أربعة شبان في بلدة بدو" مستعربون. 

  عاماً  35يحّول النحاس والحديد لقطع فنية منذ .. المقدسّي باسل عماد. 

 مطالبة بإعادة فتح التحقيق بإعدام االحتالل لفتى مقدسي. 

  آالف الفلسطينيين يؤدون الجمعة برحاب األقصى رغم اجراءات االحتالل في
 .القدس

  وحدة سكنية 3000يضم " غيلو"حي استيطاني جديد في. 

 الحكم بالسجن الفعلي على أسيرين مقدسيين. 

 ثالث بسبب األعياد اليهوديةاالحتالل يواصل عزل القدس لليوم ال. 

 انسحاب االحتالل من قرى شمال غرب القدس بسبب األعياد .. بشكل مؤقت
 .اليهودية

  اندالع مواجهات أمام المسجد األقصى عقب محاولة اقتحامه ليًال. 

 ترقب حذر عقب انسحاب جيش االحتالل من قرى في القدس. 
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  للمسجد األقصى مستوطنون يؤدون طقوًسا تلمودية خالل اقتحامهم
 

شعائر وصلوات تلمودية متنوعة، وذلك خالل االقتحامات التي  اليهود المستوطنين أدى عدد من
من باب المغاربة بحراسات  األقصى استأنفتها عصابات المستوطنين صباح اليوم األحد للمسجد

 .مشددة

المتطرفين  أن معظم"مسؤول اإلعالمي في األوقاف فراس الدبس لمراسلنا في القدس المحتلة وقال ال
يقومون بمحاوالت أداء طقوس تلمودية، ومنهم من يؤدي صلوات تلمودية، في الوقت الذي ألقى فيه 

متطرف بنفسه على األرض عند باب الرحمة، كما أن أغلب المقتحمين ُحفاة األقدام وبلباس 
 ."نينالمتدي

ولفت مراسلنا الى أن المستوطنين ينفذون جوالت مشبوهة، ويتمركزون في منطقة باب الرحمة 
وباب األسباط داخل األقصى، وعادة ما يؤدون أو يحاولوا أن يؤدوا طقوسا المصلى المرواني بين

 .وشعائر تلمودية في هذه المنطقة على وجه التحديد

في السياق، أدى مستوطنون صلوات ورقصات استفزازية خالل خروجهم من المسجد أمام باب 
 .السلسلة

ية في ساحة حوش الشاي بالبلدة وكان مستوطنون أدوا في ساعات الليلة الماضية، صلوات تلمود
 .المحتلة القديمة من القدس

  
 جراءاته ويعزز انتشاره في القدسإاالحتالل يشدد 

  

جراءاتها األمنية والعسكرية إسرائيلي من غشّددت سلطات االحتالل ال -وفا 2017- 9- 29القدس 
ودورياتها الراجلة في مدينة القدس المحتلة، وعززت انتشار قواتها وعناصر وحداتها الخاصة، 

والمحمولة والخيالة في مختلف أنحاء المدينة المقدسة، وذلك عشية االحتفاالت اليهودية بعيد 
  ".الغفران"

في القدس بأن االحتالل شرع بإجراءاته المشددة في المدينة منذ مساء أمس " وفا"وافاد مراسل 
اءات االحتالل وسط المدينة، الخميس، وعّززها في ساعة مبكرة من فجر الجمعة، وتركزت اجر 

  .وبلدتها القديمة وبواباتها وعلى الحواجز العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسية لمدينة القدس
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حرس "آالف العناصر من أفرادها ومن قوات ما يسمى  وكان بيان لشرطة االحتالل أكد أنها نشرت
الجدار الغربي (على باحة حائط البراق  الليلة الماضية، لحماية المستوطنين خالل تدفقهم" الحدود

أمام سير وحركة  ، ُمعلنة إغالق مدخل البلدة القديمة من جهة باب الخليل)للمسجد األقصى
  .المركبات

الحواجز والمتاريس المختلفة  ووفق البيان، فإن بلدية االحتالل في القدس تشارك الشرطة في وضع
، مضيفة "وحركة المركبات من أحياء شرقي القدس إلى غربها" التسّرب"لمنع "على الطرقات الرئيسية 

  .أن نشر القوات سيتم أيضا في محيط خطوط التماس واألحياء المجاورة
وقد حّدد االحتالل مسارات   البلدة القديمة في القدس، في السياق، ستطال تعزيزات االحتالل

الجمعة، ويتوقع وصول حشود  إذ يتوافق عيد اليهود مع صالة المسجد األقصى للمتوجهين إلى
  .المصلين المسلمين إلى المسجد

يمنع بموجبه على المواطنين من  الضفة الغربية الى ذلك، فرضت قوات االحتالل طوقا أمنيا على
  .حملة التصاريح من دخول القدس

 
 ألف نسمة في قرى شمال غرب القدس خالل أيلول 70شهيدان واالحتالل تحاصر 

   

أصدر مركز عبداهللا الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير  -وفا 2017- 9-29رام اهللا 
الفلسطينية اليوم الجمعة، تقريره الشهري حول االنتهاكات االسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني خالل 

كان من والذي أظهر استمرار تصاعد وتيرة االنتهاكات اإلسرائيلية التي   2017شهر أيلول من العام 
  .أبرزها اغتيال االحتالل لمواطنين اثنين

  :وفيما يأتي أبرز ما جاء في التقرير
  الشهداء

رائد أسعد : ارتقى شهيدان على ايدي قوات االحتالل في الضفة الغربية خالل الشهر المنصرم هما
 عاما من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، استشهد في مستشفى هداسا عين كارم)  21(الصالحي 

بالقدس المحتلة متأثرا بجروحه التي اصيب بها جراء اطالق النار عليه من قبل جنود االحتالل في 
)  37(، ونمر محمود أحمد جمل 3/9/2017في شهر آب الماضي، استشهد بتاريخ   المخيم
جراء اطالق النار عليه من   من بلدة بيت سوريك شمال غرب مدينة القدس المحتلة، استشهد  عاما
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شمال غرب القدس المحتلة بدعوى تنفيذه " هار ادار"جنود االحتالل على مدخل مستوطنة  قبل
  .26/9/2017عملية إطالق نار في 

شهيداً من ) 68(وقال التقرير، وبارتقاء الشهيدين، يرتفع عدد الشهداء منذ مطلع العام الحالي إلى 
حتجز عددا من جثامين الشهداء في طفًال وسيدة واحدة، وما زالت سلطات االحتالل ت) 17(بينهم 

ثالجاتها، فيما اقدمت سلطات االحتالل على دفن اربعة شهداء فيما يسمى مقابر االرقام لديها في 
  .مخالفة صارخة للقوانين والمعاهدات الدولية

االستيطان 
                                                                                           :االستعماري

عبر بنيامين نتنياهو عن رفضه اخالء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس ضمن أي عملية سلمية 
يوبيل االستيطان واالحتالل "مستقبلية، وجاء ذلك خالل احتفاالت اقامتها سلطات االحتالل بذكرى 

  .في الذكرى الخمسين الحتالل الضفة الغربية والقدس الشرقية" 
" ، على الشروع ببناء المستوطنة الجديدة 3/9/2017ادقت الحكومة االسرائيلية، في كما ص
مليون شيكل لبناء المستوطنة المذكورة ) 55(جنوب نابلس، ويقضي القرار بتخصيص مبلغ " عميحاي

  .التي تم اخالؤها بداية العام الجاري" عمونا"والتي ستخصص لمستوطني بؤرة 
نصب مستوطنون بيتاً " عميحاي" يد عن المكان المخصص لبناء مستوطنة وفي السياق ذاته، وغير بع

وخيمة كبيرة، وشقوا حولهما طريقا تمهيدا إلقامة بؤرة استيطانية جديدة في حوض " كرافان"متنقال 
  .من المنطقة الشرقية من أراضي قرية جالود، جنوب شرق نابلس) 19(

نابلس تطبيقا على مواقع التواصل االجتماعي  كما أطلق مجلس المستوطنات االقليمي في منطقة
  .لمراقبة ومنع ما اسماه البناء الفلسطيني غير المرخص ولضمان عدم اخالء البؤر االستيطانية العشوائية

على مخطط واسع لبناء   »المجلس القطري للتخطيط والبناء«وتزامن هذا مع مصادقة ما يسمى بـ
لمحتلة في المنطقة التي تطلق عليها بلدية االحتالل في وحدة استيطانية جنوب القدس ا) 4500(

الواقعة في بعض أجزائها على أراضي قرية الولجة القديمة » التلة البيضاء«أو » رخس لفان«القدس 
حيث تم  1950المهدمة التي خضعت لالحتالل االسرائيلي ضمن اتفاقية وقف إطالق النار عام 

  .لياً ترحيل أهلها إلى الولجة المعرفة حا
وذكرت مصادر صحفية إسرائيلية أن بلدية االحتالل في القدس تسعى الى المصادقة على مخطط لبناء 

وحدة استيطانية في قلب بلدة جبل المكبر شرق مدينة القدس المحتلة، ويشكل هذا ) 176(
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سنوات التي اقيمت في جبل المكبر قبل ست " نوف تسيون" المخطط توسعا كبيرا للبؤرة االستيطانية 
  .وحدة استيطانية) 91(وتضم 

وفي سابقة خطيرة تعد األولى من نوعها منذ احتالل الضفة الغربية قرر وزير جيش االحتالل  
اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان منح المستوطنين حق إقامة بلدية خاصة بهم وسط مدينة الخليل جنوب 

لصبغة القانونية عليهم في مدينة الخليل الضفة الغربية وذلك لترسيخ مكانة المستوطنين وإلضفاء ا
  .بهدف تغيير معالم البلدة القديمة فيها، وتوسيع المخطط االستيطاني بقلب المدينة

  :تهويد القدس 
ضمن مخطط تهويد حي الشيخ جراح، أخلت سلطات االحتالل عائلة شماسنه من منزلها بالقوة 

م،  1967اي قبل احتالل القدس عام  1964عام لصالح المستوطنين، علماً انهم يقطنون المنزل منذ 
كما قام مستوطنون ببناء غرفة أمام منزل عائلة عزات صالح في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، فيما 

هدمت جرافات االحتالل جزءاً من سور مقبرة الشهداء باإلضافة الى تجريف وحفر في المنطقة، 
  .ة في منطقة باب األسباطوتعتبر مقبرة الشهداء جزءاً من مقبرة اليوسيفي

موتى في مقبرة مأمن اهللا أثناء أعمال حفر وشق لتمديدات تقوم بها ) 8(وفي السياق نفسه ظهر رفات 
  .بلدية االحتالل بالقرب من المنطقة

دونم فقط لصالح ) 19(دونم ولم يتبقى منها سوى  200يذكر أن مساحة مقبرة مأمن اهللا تزيد عن 
ة عليها من حدائق وطرق ومواقف سيارات، فيما طلبت شرطة االحتالل من مشاريع التهويد المقام

محكمة الصلح اصدار قرار بأغالق مبنى سابق للجنة التراث في باب الرحمة داخل المسجد األقصى 
  .بشكل نهائي

كما صادقت سلطات االحتالل على مخطط إلقامة نفق يربط بين معاليه أدوميم وبين التلة الفرنسية 
كم، فيما عززت شرطة االحتالل سيطرتها على باب العامود من خالل تركيب أبراج مراقبه ) 4(بطول 

  .إضافية لما هو قائم حاليا
وفي سياق استهداف المسجد االقصى واصل قطعان المستوطنين اقتحاماتهم للمسجد االقصى  

باحات المسجد تحت  حيث أدوا طقوسا تلمودية في" براس السنة العبرية "خاصة في ظل احتفاالتهم 
حماية شرطة االحتالل، فيما تسعى المحكمة العليا االسرائيلية الى تحديد مواعيد إضافية ألعضاء 

  .الكنيست القتحام المسجد األقصى
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مواطنين عن المسجد االقصى لفترات مختلفة مع دفع غرامات ) 5(كما أبعدت شرطة االحتالل 
رئيس أكاديمية (س شادي المطور والشيخ ناجح بكيرات مالية، بينهم أمين سر حركة فتح في القد

من المرابطات، واحتجزت قوات االحتالل، اللواء بالل هاشم صادق ) 3(و ) األقصى للوقف والتراث
النتشة أمين عام المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، بعد مداهمة وتفتيش منزله في البلدة القديمة بمدينة 

  .حقيق معهالقدس، وأطلقت سراحه بعد الت
  :عقوبات جماعية شمال غرب القدس

والتي نفذها الشهيد نمر الجمل، قامت قوات االحتالل " هارآدار" وفي أعقاب عملية مستوطنة  
بوضع بوابة حديدية على مدخل النفق الواصل بين قرى شمال غرب القدس ومحافظة رام اهللا والبيرة، 

مدرسة، باإلضافة ) 50(عن العالم، وتعطيل نحو قرى ) 9(ألف مواطن في ) 70(مما ادى الى عزل 
إلى منع الطلبة والموظفين من الوصول ألعمالهم واألخطر هو نقص المواد التموينية والخبز ومنع 

  .الناس من الوصول الى المراكز الصحية
  :هدم المنازل والمنشآت

في كل من الضفة الغربية بيتاً ومنشأة ) 33(هدمت سلطات االحتالل االسرائيلي خالل أيلول الماضي 
بيتاً، وتركزت عمليات الهدم في محافظة أريحا والزعيم وسلوان بالقدس، ) 12(والقدس شملت 

منشأة تجارية وزراعية وحيوانية في مناطق بيت أمر بمحافظة الخليل ودير بلوط ) 21(باإلضافة إلى 
والبلدة القديمة بمحافظة القدس بمحافظة سلفيت وشقبا بمحافظة رام اهللا وجبل المكبر وبيت حنينا 

  .وبردلة بمحافظة طوباس
بيت ومنشأة في قرية جيت بمحافظة قلقيلية، و ) 11(كما وزعت عشرات اوامر بالهدم شملت 

بيت ومنشأة بينها مسجد في بيت حنينا وشعفاط والعيسوية وكفر عقب وبيت سوريك بمحافظة ) 26(
  .القدس

  :مصادرة أراضي 
دونم من ) 200(ل اإلسرائيلي والمستوطنون بمصادرة اراٍض تقدر مساحتها بـقامت قوات االحتال

" كرمئيل" أراضي أم الخير الواقعة شرق بلدة يطا جنوب الخليل، وذلك لصالح توسيع مستوطنة 
جنوب الخليل، حيث يقوم المستوطنين بتسييج االرض التابعة لعائالت الهذلين وجناب العتيري وأرض 

د لصالح المستوطنة، فيما تم تسليم اخطار للمواطن مسلم طرفه ابو احميد بمصادرة لعائلة ابو احمي
  .ارضه
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دونما من أراضي بلدة الزاوية غرب سلفيت، بزعم أن ملكيتها ) 45(وقد صادرت سلطات االحتالل 
، حيث تقع المنطقة المصادرة بمحاذاة "أحراش القناة"تتبع إلحدى الشركات اإلسرائيلية تدعى 

نة القناة شمال غرب قرية الزاوية غرب سلفيت تعود لعائلة ابو نبعة، والهدف من المصادرة هو مستوط
  ".توسعة مبان وشقق استيطانية

كما استولت سلطات االحتالل على عشرات الدونمات في بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم بعد 
  ".أراضي دولة"وضع عالمات في محيطها بزعم أنها 

  :ونالجرحى والمعتقل
مواطناً ومواطنة في كل من ) 400(قامت سلطات االحتالل خالل شهر أيلول الجاري باعتقال نحو 

  .الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة من بينهم عشرات االطفال
مواطنا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، ) 120(كما تسبب االحتالل بجرح أكثر من 

  .ام المسيل للدموعباإلضافة إلى استنشاق الغاز الس
   

  :اعتداءات المستوطنين
مواطنين بينهم ) 3(  تواصلت اعتداءات المستوطنين على المواطنين في الضفة الغربية، حيث أصيب

فتاه بحوادث دهس من قبل المستوطنين قرب قرية حوسان غرب بيت لحم، ومخيم العروب وبلدة 
   من قبل  لفة بعد ضربه وتجريده من مالبسهسعير شمال مدينة الخليل، كذلك اصيب فتى بجراح مخت

مجموعة من المستوطنين قرب قرية برقه غرب نابلس، واصيبت إمراه بجروح بعد رشقها بالحجارة من 
قبل المستوطنين في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل، كذلك أصيب سبعة من نشطاء السالم 

تحت حماية " كرمئيل"طنين التابعين لمستوطنة ومواطنين بعد االعتداء عليهم من قبل قطعان المستو 
  .جنود االحتالل في منطقة أم الخير شرق بلدة يطا

شجرة زيتون قرب قريتي الساوية وبورين جنوب نابلس، فيما ) 70(واقتلعت عصابات المستوطنين 
ن أشعلوا النيران في حقول الزيتون قرب قريتي حواره وكفر قليل جنوب نابلس، وحاول المستوطنو 

  .االعتداء على مدرسة جب الذيب شرقي بيت لحم بعد إعادة بنائها
وتزامنت هذه االعتداءات مع قيام عصابات المستوطنين برشق سيارات المواطنين بالحجارة قرب يطا 

  .وبني نعيم بمحافظة الخليل، وحاجز حواره جنوب نابلس
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بلدة دير الحطب شرقي نابلس كما واصلت جرافات المستوطنين تجريف إراضي المواطنين قرب 
وقرية دير بلوط غرب سلفيت وبلدة الخضر جنوب بيت لحم، وفتح المستوطنون مضخات المياه 

قرب " أفرات"على إراضي المواطنين غرب مدينة سلفيت، ومن مستوطنة " آرئيل"العادمة من مستوطنة 
  .بلدة الخضر جنوب بيت لحم

االحتالل الحرم االبراهيمي ومنطقة جاال قرب بلدة بيت  وأقتحم آالف المستوطنين تحت حماية جنود
أمر بمحافظة الخليل، ومدينة أريحا، وقبر يوسف وبلدة عورتا بمحافظة نابلس، وموقع ترسله المخالة 

جنوب مدينة جنين، بحجة وجود أماكن دينية مقدسة، وسط احتفاالت صاخبة وإطالق لأللعاب النارية 
  .الت رأس السنه العبرية وعيد الغفرانوأداء طقوس تلمودية الحتفا

  :االعتداءات في األغوار الشمالية
تواصلت اعتداءات جيش االحتالل وقطعان مستوطنيه في األغوار الشمالية بمحافظة طوباس، حيث 

آلية زراعية ومركبة مملوكه للمواطنين تستخدم ) 15(صادرت قوات االحتالل خالل شهر أيلول 
برميل للمياه بعد ) 50(ل الزراعية، فيما صادرت ايضا راسين من االبقار و ألغراض التنقل واألعما

م في منطقة سهل البقيعة، باإلضافة إلى )1300(إفراغها، فيما دمرت جرافات االحتالل طريق بطول 
  .خط المياه الواصل الى هذه المنطقة، علماَ ان هذا الطريق ممول من االتحاد األوروبي

قوات االحتالل تدريباتها العسكرية قرب خيام المواطنين في منطقة حمامات وفي سياق متصل أجرت 
المالح وسط ترويع للسكان اآلمنين في المنطقة، وقامت مجموعة من المستوطنين في منطقتي خلتي 
حمد والجمال في األغوار الشمالية، بمطاردة عدد من المواطنين من رعاة األغنام، ومنعهم من رعي 

  .راضي الرعويةأغنامهم في األ
  :االعتداءات اإلسرائيلية على غزة

عمليات إطالق نار ) 3(تواصلت االعتداءات االسرائيلية على قطاع غزة، حيث شملت االعتداءات 
عمليات توغل بري لعدد من االليات ) 4(تجاه المواطنين والمزارعين شرقي محافظات قطاع غزة، و

  .مواطنين بجروح 3ين، أسفرت عن إصابة التي قامت بعمليات تجريف ألراضي المواطن
عمليات إطالق نار تجاه مراكب الصيادين في عرض بحر قطاع غزة، ) 9(وشملت االعتداءات ايضا 

  .مواطنين بينهم صيادون ومصادرة مركبهما قبالة شواطئ مدينة غزة) 4(باإلضافة الى اعتقال 
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 يعتقلون أربعة شبان في بلدة بدو" مستعربون"
   

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أربعة شبان من بلدة بدو، شمال  -وفا 2017- 9- 28القدس 
  .غرب مدينة القدس المحتلة، خالل مواجهات شهدتها البلدة مساء اليوم الخميس

وبينت صور ومقاطع فيديو نشرت عبر مواقع التواصل االجتماعي، اعتقال عناصر من وحدة 
  .ربعة شبان، خالل المواجهات التي اندلعت مساء اليومفي جيش االحتالل أ" المستعربين"

  .ولم تعرف بعد هوية المعتقلين أو الوجهة التي نقلوا إليها
  

  عاماً  35يحّول النحاس والحديد لقطع فنية منذ .. المقدسّي باسل عماد 
 

فهو  لكّنني ال أستطيع أن أترك هذا العمل، .. شارفت على الستين، صحيح أنني بدأت بالتعب "
 ."كالهواء الذي أتنّفسه في هذا الكون، ولن يوقفني عنه سوى الموت

باسل عماد المقدسّي الذي يقوم على تجميع الُنحاس والحديد وما تلف من المركبات ومواد البناء 
وورشات العمل، لُيخرج منها ُتحًفا فنية، تفوق تصّورك، فكيف لملعقة تالفة أو شوكة أسنانها معوّجة أن 

 .ُتحفة في منزلكُتصبح 

منذ أن كان شابّاً يافعاً في مقتبل العمر، بدأ بعمل شيء قال عنه بسيطاً وليس احترافياً، من خالل 
زجاجة وضع بداخلها سفينة من الخشب والخيوط 

بالسفن الشراعية، ولكنه لم  الخاصة الكتب في والقراءة البحث خالل من  عملها في بنفسه قام  التي
 ."سر المهنة"في كيفية إدخال السفينة داخل القارورة، وقال إنه يقل لنا عن السّر 

إنه كان يدرس إدارة األعمال خارج فلسطين في  ،"قدس برس"لـ في حديثه" أبو عبد الكريم"يقول 
، وعندما كان متواجداً في إحدى المكتبات لفته القسم الخاص )1979( إنجلترا أواخر السبعينيات
 .قّرر بشكل عفوي أن يصنع تلك السفينة السالفة الذكر، وهنا بدأت رحلتهباألعمال اليدوية، حتى 

، وفي أوائل 1984 لكن العم أبا عبد الكريم توّقف عن ذلك عندما تزوج وكّون لنفسه عائلة عام
 .التسعينيات عاد مّجددًا، فما زال هذا الشيء يجري في عروقه، فهي موهبة ربّانية ال يُمكن تجاهلها

أّول ما بدأت العمل بعد عودتي من خالل النحاس، عن طريق تجميعه وعمل شيء مميز " :يقول عماد
، وهذا باب واسع جدًا، ويُمكن لك أن تستخدم أي شيء "إعادة التدوير"من خالله، وهو ما يسّمى بـ

  ."المدّورة"وتُعيد صنعه من جديد لُتخرج منه شيئاً آخر، لكن الجمال يكمن في كيفية إخراج القطعة 
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يستخدم أبو عبد الكريم عّدة مواد في إعادة التدوير، من النحاس، الصاج، الحجر، مواد البناء، 
 .حديد، والعملة القديمة الُملغاة حيث استخدمها وعمل منها ميداليات وإكسسورات

كان الناس يستغربون من تصّرفاتي حينما أقوم بالبحث بجانب الورشات عن أي قطعة يُمكن أن "
- "الجلول"ماذا يُريد أن يفعل بها، حتى  "ُقمامة"يما أخّطط له، ويقولون هذه تخدمني ف
     .ماد، يقول ع"في اللعب، استخدمتها أيضاً في عملي األطفال التي يستخدمها -الزجاجية الكرات

رغم أن أبا عبد الكريم ال يُتقن فن الرسم، لكنه يرسم من خالل المعادن، ويُمكن أن ُتْحضر له أي 
رسمة أو لوحة ليقوم بإخراجها لك بطريقة ممّيزة من خالل المعدن تضعها في مكتبك في العمل أو في 

 .بيتك، أو تُهديها لعزيز عليك فتترك ذكرى ممّيزة لديه

شمالي القدس المحتلة،  شعفاط عاماً في هذه المهنة، ففتح ورشة له في بلدة 35 عمل باسل عماد
ورغم أنها ليست مهنته الرئيسية التي يحصل منها على مصروف بيته وقوت يومه، إّال أنه ال يستطيع 

 .ها، على حد قولهترك

، حيث يقوم بعمل قطعة واحدة يومياً، ومن حيث التعب، يقول عماد إن "دمه"ويوضح أن هذا العمل بـ
 .العمل في إعادة التدوير يحتاج تفكيراً وُجهداً وتمّيزاً 

-الكبير الحجم-" بائع العرقسوس" في أحد المعارض التي شارك فيها أبو عبد الكريم، عرض قطعة
  ."غير المتواصل" ساعات من العمل10 م، واستغرقت معهس 55  بطول 

يُلفت هنا إلى أن قّلة من الناس الذين يقّدرون هذا الفن والّتعب، ويْعتب على أصحاب المحال 
 .التجارية ممن يبيعون التحف والهدايا للسياح وغيرهم، الذين ال يقّدرون فّنه

شاريع الخاصة بإعادة التدوير، ودعم مواهب الشبان ويقول إنه ال وجود لجهات معّينة تقوم بتبّني الم
 .الصغار، فما فائدة هذا العمل إن لم يخرج إلى النور ويُعرض ويُباع أيضاً 

باسل عماد مقدسي متزوج ولديه ثالثة أبناء، وثالثة أحفاد، يفخرون بموهبته وبما يقوم به، ويزّين لهم 
، ال يُهّمه ما إن بيعت ُتحفه، ولكنه ال يقبل بالتخّلي المنزل ما بين الحين واآلخر بقطع فريدة ممّيزة

 .، كما يقول"األكسجين الذي يتنّفسه"عنها أو عن العمل في إعادة التدوير من خالل المعادن كونها كـ

  قدس برس: المصدر
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  مطالبة بإعادة فتح التحقيق بإعدام االحتالل لفتى مقدسي
 

بإعادة فتح ملف التحقيق بمالبسات حادثة اإلعدام الميداني طالب مركز عدالة للمعلومات القانونية، 
سلطات  للفتى المقدسي محمد أبو خلف واتباع آليات وإجراءات تحقيق مهنية وموضوعية عقب رفض

 .فتح تحقيق بالقضية االحتالل

، استئنافا ضد قرار وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة 2016نيسان /أبريل 24وكان مركز عدالة قدم في 
إغالق ملف التحقيق بمالبسات إعدام الفتى محمد أبو خلف بدم بارد على يد أفراد قوات " ماحش"
  ."حرس الحدود"

أحد أشهر أبواب القدس " (باب العمود"، برصاص قوات االحتالل بمنطقة )عاما 19(واستشهد خلف 
، وادعت تلك القوات في حينه أن عملية إطالق النار على َخلف 2016فبراير  19في ) القديمة

  .جاءت إثر محاولته طعن أحد افراد الشرطة الموجودين بالمكان

د أبو خلف، تقدم مركز عدالة برسالة خطية لوحدة عقب الحادثة المذكورة وباسم والد الشهيد زيا
  .مطالبا إياها بالتحقيق في مالبسات الحادثة" ماحش"التحقيق مع أفراد الشرطة 

ملف التحقيق بادعاء انعدام  شرطة االحتالل ورداً على هذه الرسالة؛ أغلقت وحدة التحقيق مع أفراد
  .وجود شبهات الرتكاب مخالفة جنائية

أن عملية إطالق النار " ماحش"وفي تصريحها الرسمي، ادعت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة 
ظل غياب خطر ملموس قد يشكله، ما هي  الُمكثف تجاه جسد القتيل العلوي رغم سقوطه أرضا وفي

 ."رّدة فعل طبيعية وتلقائية من أفراد الشرطة"اال 

وبخالف مزاعم االحتالل، أظهرت األدلة المرئية أن إطالق النار على الجزء العلوي من جسد محمد 
  .خلف استمر رغم سقوطه أرضا ورغم انعدام أي خطر ملموس قد يشكله بحالته التي هو عليها

وعرض المحامي محمد بسام محاجنة أدلة إضافية عينية تشير إلى عكس ما ادعته شرطة االحتالل 
بشأن انعدام وجود شبهات جنائية، بل على العكس تشير إلى حاجة ملحة وفورية إلعادة فتح ملف 

 .التحقيق بمقتل أبو خلف

طالق النار تجاه الشهيد أبو وقدم الحقوقي محاجنة أدلة مرئية وأشرطة مصورة توّثق بشكل واضح أن إ
كثافته، حيث كشف تقرير التشريح الطبي عن وجود : ؛ من ناحيتين رئيستين"تناسبيا"خلف لم يكن 

  .ثوان متتالية 9عيارا ناريا في جسد الشهيد وزمنه الذي امتد على مدار  37
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جسد الشهيد، كما أشار إلى شهادة أحد أفراد الشرطة بأنه أطلق النار صوب الجزء العلوي من 
وكذلك شهادة شرطي آخر من الموجودين بمكان الحادثة، التي ادعى فيها أنه استمر بإطالق النار 

على أبو خلف رغم وقوعه أرضاً وانعدام أي خطورة عينية قد تبدر عنه، فضال عن تجاهل استنتاجات 
  .وتوصيات تقرير تشريح الجثمان

 
  قصى رغم اجراءات االحتالل في القدسآالف الفلسطينيين يؤدون الجمعة برحاب األ

 

المسجد  برحاب صالة الجمعة أدى آالف الفلسطينيين من القدس والداخل الفلسطيني اليوم
المبارك، رغم اجراءات االحتالل المشددة، وتعزيز االنتشار الواسع لقوات االحتال وسط  األقصى

 .مدينة القدس المحتلة

االنتشار المكثف لقوات االحتالل في القدس، وبلدتها القديمة ومحيط وقال مراسلنا انه، ورغم 
بواباتها الرئيسية وبوابات المسجد األقصى، إال أن آالف المواطنين بدأوا بالتدفق على المسجد 

 .االقصى منذ ساعات صباح اليوم

ف من عناصر التلمودي، والذي دفع االحتالل لنشر اآلال" الغفران"وتزامنت صالة الجمعة مع عيد 
قواته ووحداته الخاصة في المدينة المقدسة، فضًال عن نصبه للمتاريس العسكرية والشرطية والحواجز 

  .المستوطنين الُمباغتة في المدينة، وإغالق العديد من شوارعها الرئيسية لحماية عصابات
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  وحدة سكنية 3000يضم " غيلو"حي استيطاني جديد في 
 

العبرية عن مخطط لبدء بناء حي إستيطاني جديد جنوب شرق مستوطنة " كول هعير"كشفت أسبوعية 
 .غيلو في شرقي مدينة القدس المحتلة

 
غيلو "االستيطانية وسيحمل إسم " منوس"عليه مجموعة  وأوضحت الصحيفة أن المخطط تقوم

 ."الخضراء

 
ويضم الحي اإلستيطاني الجديد، بحسب الصحيفة، نحو ثالثة آالف وحدة استيطانية تقام على 

 .أراضي خاصة للفلسطينيين

 
وأوضحت الصحيفة أن المخطط اجتاز مراحل التنظيم النهائية، إذ أصبح باإلمكان تقديم مخططات 

 .ة لبناء الوحدات االستيطانيةمفصل

 
القائمة على المشروع، طرحت إعالنات بيع   االستيطانية" منوس"وتشير الصحيفة إلى أن مجموعة 

 .بالشراء المستوطنين لمن يرغب من) شيقل 3.5= الدوالر (ألف شيكل  ٣٥٠بمبلغ 

 
االستيطانية من إعالنات تسويقية للمشروع، فإنها تسعى إلى توفير " منوس"ووفقا لما تطرحه مجموعة 

لخفيف، وهي محاوالت تسويقية الجتذاب المستوطنين بشكل أكبر إلى شبكة شوارع ومسار للقطار ا
 .المنطقة

 
بسغات "من جانب آخر، قالت الصحيفة إنه بدأ العمل في مشروع بناء جديد في مستوطنة 

 .وحدة استيطانية 122،يضم بناء "زئيف

 
مع التجاري وبحسب الصحيفة فإن المشروع يقام على شارع مواز لمسار القطار الخفيف قرب المج

 .طابقاً  11ويتضمن أربعة مباني كل واحد منها بارتفاع " بسغات زئيف"في مستوطنة 

 
التي تشرف على أربعة مشاريع " يورو اسرائيل"شركة " بسغات زئيف"وتقوم على المشروع في 
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الذي " يورو بسغات"مشروعان في مستوطنة بسغات زئيف االول : استيطانية في القدس المحتلة
وحدة سكنية،  24والذي يتضمن " بسغات هيورو"وحدة سكنية كما ذكر آنفاً والثاني  122يتضمن 

بورو "وحدة سكنية، ومشروع  122في مستوطنة هار حوما، والذي يتضمن " بورو غولد"ومشروع 
وحدة سكنية، وذلك إضافة الى مشاريع بناء أخرى منها إقامة  78والذي يتضمن " النبي يعقوب

  .وحدة في موديعين 96في مستوطنة ارئيل ووحدة سكنية  32
 

  الحكم بالسجن الفعلي على أسيرين مقدسيين
 

القدس المحتلة أحكاًما بالسجن الفعلي بحق أسيرين اإلسرائيلي في  محكمة االحتالل أصدرت
 .مقدسيين لفترات مختلفة

أمجد أبو عصب، فإن قاضي المحكمة حكم على  المقدسيين األسرى وبحسب رئيس لجنة أهالي
شهًرا، و هو قيد  15من بلدة العيسوية، بالسجن لمدة ) عاًما 28(األسير محمد موسى داوود درباس 

 .13/2/2017األسر منذ 

، بالسجن لمدة سبعة شعفاط سرندح من مخيموأوضح أن القاضي حكم أيًضا على االسير مفيد 
 ."جلبوع"أشهر، الفًتا إلى أن األسيرين يقبعان في سجن 

من ) عاًما13(مساء الجمعة، عن الفتى يوسف الهدرة  سلطات االحتالل وفي سياق متصل، أفرجت
  .القدسشرق  الطور قرية
 

  االحتالل يواصل عزل القدس لليوم الثالث بسبب األعياد اليهودية
 

تواصل قوات االحتال لليوم الثالث على التوالي عزل مدينة القدس وشَل الحركة العامة فيها بسبب 
 .األعياد اليهودية

الرئيسية وقال مراسلنا في القدس إن اجراءات االحتالل شملت إغالق الكثير من الطرقات والشوارع 
والمكعبات االسمنتية الضخمة، ّما سبب معاناة كبيرة للمقدسيين خالل " الُشرطية"بالسواتر الحديدية 

حر "تنقالتهم في المدينة، فضًال عن نشر اآلالف من عناصر الوحدات الخاصة وقوات ما تسمى بـ
نة، وأخرى راجلة داخل في المدينة، ونشر الدوريات الراجلة والمحمولة والخيالة في المدي" الحدود

القدس القديمة، وفرض اجراءات تفتيش صارمة على الحواجز العسكرية الثابتة على مداخل القدس 
 .الرئيسية
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وكان االحتالل شرع باجراءاته منتصف ليلة الخميس، ومن المتوقع أن تنتهي هذه االجراءات مساء 
  .الليلة

 
  القدس بسبب األعياد اليهوديةانسحاب االحتالل من قرى شمال غرب .. بشكل مؤقت

 

عاد الوضع في بلدات وقرى شمال غرب القدس المحتلة الى ما كان عليه قبل تنفيذ العملية الفدائية 
األخيرة في المنطقة، وذلك بعد انسحاب قوات االحتالل من داخل هذه التجمعات، في حين رّجح 

 .اليهوديةالسكان بأن يكون االنسحاب مؤقتا ومتعلقاً باألعياد 

من جانبه، قال رئيس بلدية بيت سوريك أحمد الجمل، في بيان له، أن جيش االحتالل انسحب من 
داخل قرى شمال غرب القدس، في ما تنصب قوات االحتالل حاجزاً ما بين الحين واآلخر عند طريق 

اماً من مغادرة ع 35الذي يعد بمثابة شريان الحياة لتلك القرى، وتمنع من هم دون سن الـ " النفق"
هذه المناطق، الفتاً إلى حالة الترّقب التي يعيشها سكان هذه المناطق، وتوقعاتهم بأن هذا االنسحاب 

 .مؤقت، بسبب األعياد اليهودية التي ستنتهي مساء اليوم السبت

وكانت قوات االحتالل قد فرضت طوقاً أمنياً على قرى شمالي غرب القدس، بعد عملية إطالق النار 
، الُمقامة على أراضي "هار أدار"على مدخل مستوطنة ) عاماً  37(لتي نّفذها الشهيد نمر الجمل ا

  .نفس المنطقة، وأسفرت عن مقتل ثالثة عناصر من قوات االحتالل واستشهاد المنفذ
 

  اندالع مواجهات أمام المسجد األقصى عقب محاولة اقتحامه ليًال 
 

إثر  المسجد األقصى بالقرب من مواجهات اندلعت في ساعة متأخرة من ليلة أمس،
 ."المجلس"الوصول الى المسجد من جهة باب الناظر  مستوطنين محاولة

ونقل مراسلنا في القدس عن شهود عيان أن شباناً من سكان المنطقة تصدوا للمستوطنين تزامناً مع 
 .وصول قوة من جنود االحتالل واندالع مواجهات محدودة في المكان

خاص اجراءات مشددة، بسبب أعياٍد يهودية، وانتشار وتشهد القدس بعامة، والبلدة القديمة بشكل 
حة خالل ذهابهم وإيابهم من وإلى با وعربداتهم في البلدة المستوطنين واسع لقوات االحتالل لحماية

والبؤر االستيطانية في البلدة، وسط حالة من الغضب  (األقصىالجدار الغربي للمسجد(حائط البراق 
 .المقدسيين العارم واالحتقان الكبير لدى
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  ترقب حذر عقب انسحاب جيش االحتالل من قرى في القدس
 

تشوب حالة من التوتر والترقب في أجواء القرى الفلسطينية الواقعة بمنطقة الشمال الغربي لمدينة 
ب قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي منها، بالتزامن مع األعياد القدس المحتلة، وذلك عقب انسحا

 .اليهودية

وأفاد رئيس بلدية بيت سوريك أحمد جمال، بأن جيش االحتالل انسحب من داخل قرى شمال غرب 
 .القدس، ليعود الوضع كما كان عليه قبيل اقتحامها وإغالقها قبل أيام

الذي يعد بمثابة “ النفق”ما بين الحين واآلخر عند طريق  تُقيم حاجزاً ) اإلسرائيلية(وأضاف أن القوات 
 .عاماً من مغادرتها 35شريان الحياة لتلك القرى، وتمنع من هم دون سن الـ 

وأشار إلى أن أهالي القرى يعيشون في حالة ترّقب، كونهم يتوّقعون بأن هذا االنسحاب مؤقت، بسبب 
 .األعياد اليهودية التي ستنتهي الليلة

قوات االحتالل قد فرضت طوقاً أمنياً على قرى شمالي غرب القدس، بعد عملية إطالق النار  وكانت
الُمقامة على أراضي قرى (“ هار أدار”على مدخل مستوطنة ) عاماً  37(التي نّفذها الشهيد نمر جمل 

 .، حيث أسفرت عن مقتل جندي ورجلْي أمْن إسرائيليّـْين)شمال غرب المدينة

تالل قياسات منزل الشهيد جمل في بيت سوريك، وهّددت بهدمه قريباً، كما وأخذت قوات االح
قامت باعتقال ثالثة من أقربائه في أعقاب العملية، ومنعت إقامة بيت عزاء للشهيد، إضافة إلى 

 .عمليات التنكيل والتضييق على السكان ضمن سياسة العقاب الجماعي

في مدينة تل أبيب “ أبو كبير”ت معهد الطب العدلي وما زال جثمان الشهيد جمل محتجزاً في ثالجا
 .، ويرفض االحتالل تسليمه لذويه)أيلول 26(منذ الثالثاء الماضي 

 قدس برس: المصدر

  
  

  -انتهى -


