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  2017 ، نوفمبر  1األربعاء      :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ    
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 قوات االحتالل تعتقل شابين من القدس. 

 الهباش يلتقي كبار علماء المسلمين في الهند ويدعوهم لزيارة األقصى. 

 أغراض عسكرية"االحتالل يواصل تطويق أراٍض في بلدة حزما لـ: القدس". 

 االحتالل يعتقل فتيين من القدس. 

 ما هي مهمتها؟.. االحتالل ينشئ وحدة خاصة للمسجد األقصى. 

  كتابات وشعارات ضد اليهودمقدسيين بحجة خط   3االحتالل يعلن اعتقاله. 

 االحتالل يعلن عن مخطط لبناء مركز ضخم وحّي استيطاني بالقدس. 

  مجد مصطفى"هكذا يدمر االحتالل مستقبل الطفل المقدسي". 
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 قوات االحتالل تعتقل شابين من القدس
   

قرية اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الليلة الماضية، شابين قرب  -وفا 2017- 11-1القدس 
  .بيت اجزا شمال غرب القدس المحتلة، واقتادتهما إلى أحد مراكزها للتوقيف واالعتقال

وزعم االحتالل أن االعتقال جاء بسبب محاولة الشابين وضع عبوة ناسفة قرب بوابة في جدار الضم 
  .والتوسع العنصري في المنطقة

  .ولم تعرف بعد هوية الشابين

  
 لمين في الهند ويدعوهم لزيارة األقصىالهباش يلتقي كبار علماء المس

   

التقى قاضي القضاة، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعالقات  -وفا 2017-10- 31نيودلهي 
اإلسالمية محمود الهباش، مع إمام مسجد جامع احمد البخاري، وأمين عام جمعية علماء المسلمين 

  . المسلمين في جمهورية الهندفي الهند الشيخ محمود مدني، وعدد من علماء الدين 

وأطلع الهباش علماء الدين المسلمين على آخر تطورات القضية الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص 
االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة بحق المسجد األقصى المبارك، واعتداءات المستوطنين 

  . واالقتحامات اليومية للمتطرفين اليهود تحت حماية شرطة االحتالل

ووجه قاضي القضاة دعوة رسمية لجميع المسلمين في جمهورية الهند لزيارة المسجد األقصى المبارك 
ودولة فلسطين، وخاصة علماء المسلمين منهم، لما لهذه الزيارات من أهمية بالغة ورسالة واضحة 

سبيل  ألهلنا في مدينة القدس ودعم صمودهم، مضيفا أن هذه الزيارة هي وجه من وجوه الجهاد في
  .اهللا

وتطرق الهباش خالل اللقاء، الى معركة القدس األخيرة والتي انتفض فيها المقدسيون ومن ساندهم من 
أبناء شعبنا، ضد البوابات االلكترونية التي حاول االحتالل من خاللها تغيير الوضع القائم في مدينة 

االحتالل بالصالة والدعاء  القدس، مؤكدا أن المسلمين بالمسجد األقصى المبارك انتصروا على
  . والرباط، وأزالوا البوابات االلكترونية
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من جانبه، رحب الشيخ البخاري بالهباش والوفد المرافق له، وأكد على ارتباط المسلمين في الهند 
بالمسجد األقصى وأنه جزء من عقيدتهم، وقال إن الشباب المسلمين في الهند تواقون للمجيء 

  .ألقصى، بل ولتحريره، وإنهم مستعدون لدعم إخوانهم في القدس وفلسطينللصالة في المسجد ا

وأشار البخاري إلى أن قضية القدس وفلسطين هي قضية أكثر من مليار مسلم حول العالمـ وأنه يقع 
على عاتق المسلمين واجب الدفاع عن أقصاهم ومقدساتهم التي تتعرض لالعتداءات اليومية من قبل 

يلي، مؤكدا أن الفلسطينيين ينوبون عن األمة كلها في الدفاع عن األقصى، ويجب االحتالل اإلسرائ
  . على األمة اإلسالمية مساندتهم ودعمهم وعدم تركهم وحدهم في هذه المعركة

سفير دولة فلسطين لدى جمهورية الهند عدنان أبو الهيجا، ونائب : وحضر اللقاء الى جانب الهباش
  . وأمين عام المجلس القضائي الشرعي الشيخ جاد الجعبريالسفير وائل البطريخي 

  

 "أغراض عسكرية"االحتالل يواصل تطويق أراٍض في بلدة حزما لـ: القدس
  

واصلت طواقم تابعة لسلطات االحتالل اإلسرائيلي، ولليوم الثاني  -وفا 2017-10- 31القدس 
بلدة حزما، شمال شرق القدس على التوالي، تطويق مساحات واسعة من أراضي المواطنين في 

 .المحتلة

وكانت قوات وآليات االحتالل اقتحمت بلدة حزما تحمل أسالكا شائكة، لتطويق أجزاء من أراضي 
  .البلدة، تنفيذا لقرارات سابقة لالحتالل باالستيالء عليها

يات وحسب المجلس المحلي في البلدة، فقد تواجد المواطنون في المكان، وحاولوا التصدي لعمل
تطويق أراضي البلدة، إال أن جيش االحتالل استكمل العمل، وسط إطالق للقنابل الصوتية والغاز 

  .السامة إلبعاد المحتجين

يشار إلى أن االحتالل سلم المواطنين أوامر عسكرية باالستيالء على أراضيهم، لصالح مشروع شق 
/ ، في شهر تموز)والجنوبية والغربيةالشمالية (مسار جدار جديد يحيط ببلدة حزما من ثالث جهات 

  .يوليو الماضي
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وأوضح المجلس المحلي أن األراضي التي سيتم االستيالء عليها تعود لعشرات المواطنين 
دونما، كما ستؤثر هذه  20الفلسطينيين، وتصل المساحة التي أعلن عنها االحتالل في خرائطه لنحو 

  .فلسطينية وليس كما أعلن الجيشالعملية على عشرات الدونمات من األراضي ال

أغراض "جاءت لـ" وضع اليد"وفي القرار الذي تم توزيعه في حينه اّدعى جيش االحتالل أن أوامر 
  ."عسكرية مستعجلة، وبسبب الظروف األمنية الخاصة بالمنطقة

 يذكر أن االحتالل كان استولى، وعبر عقود، على معظم أراضي حزما، لصالح بناء مئات الوحدات
االستيطانية وشق شوارع تخدم هذه المستوطنات، في الوقت الذي عزل ما تبقى من البلدة بمقاطع من 

  .جدار الضم والتوسع العنصري، عن مركز مدينة القدس

  

 االحتالل يعتقل فتيين من القدس
  

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الثالثاء، فتيين من سكان  -وفا 2017-10- 31القدس 
 .البلدة القديمة، بتهمة كتابة شعارات معادية لليهود

وجرى تمديد اعتقالهما عدة أيام على ذمة التحقيقات الجارية، فيما أطلقت سراح آخر، قد اعتقلته 
  .معهما، بشروط مقيدة اشتملت على الحبس المنزلي
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  ما هي مهمتها؟.. االحتالل ينشئ وحدة خاصة للمسجد األقصى
 

عبرية عن إنشاء سلطات االحتالل وحدة شرطية خاصة لمدينة القدس  كشفت مصادر
 .المبارك األقصى والمسجد

ها وزير األمن الداخلي وذكرت القناة العبرية الثانية، أن الوحدة الُشرطية التي من المتوقع أن يعلن عن
للمسجد األقصى  المستوطنين اقتحامات سيكون عملها تأمين" جلعاد اردان"بحكومة االحتالل 

 .وضمان سالمتهم، حيث ستنتشر في باحاته

شرطي وضابط على أبعد تقدير، مزودين بوسائل  200وبحسب القناة، ستضم الوحدة الجديدة حوالي 
  .تكنولوجية متطورة، ومصادر استخباراتية متقدمة

 

  مقدسيين بحجة خط كتابات وشعارات ضد اليهود 3يعلن اعتقاله االحتالل 
 

أعلنت شرطة االحتالل، في بيان لها اليوم الثالثاء، أنها اعتقلت ثالثة أطفال مقدسيين من سكان 
عاما، بحجة كتابة شعارات وخط رسومات على  18الى الـ 14البلدة القديمة، تتراوح أعمارهم بين الـ

 .مة معادية لليهودجدران في القدس القدي

الثالثة، عدة أيام على ذمة التحقيقات الجارية،  المقدسيين اعتقال تمديد وبّينت شرطة االحتالل انه تم
  .عاما بشروط مقيدة اشتملت على الحبس المنزلي 14ابن الـ  الطفل وتم الحقاً إطالق سراح
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  االحتالل يعلن عن مخطط لبناء مركز ضخم وحّي استيطاني بالقدس
 

، عن بناء مركٍز استيطاني جديد في أحد "نير براخات"أعلن رئيس بلدية القدس العبرية، المتطرف 
 .المحتلةأحياء مدينة القدس 

أن المركز يتضمن إنشاء قرية تكنولوجية الفائقة، " براخات"ونقلت القناة العبرية السابعة، عن المتطرف 
 .وسكنية وترفيهية أكاديمية المستغرب في موقع مركزي فوق الطريق السريع في القدس

يه ومسارات هكتارا، حول مركز الترف 70ولفت إلى أنه سيتم بناء أيضاً حديقة ضخمة على مساحة 
 .للمشي ومساحات خضراء والمقاهي ومركز اتصال بين المجمع الحكومي والجامعة العبرية

٪ من الوحدات 50وحدة سكنية جديدة منها  830وأشار إلى وجود مساحة أخرى سيتم البناء عليها 
مية وحوالي وحدة سكنية مح 25السكنية الصغيرة لألسر الشابة في المدينة وفقا لرؤية رئيس البلدية، و

 .، متر مربع من مساحات التجزئة والمساحات المفتوحة العامة13390

أنه سيتم تقديم الخطة ألول مرة خالل أسبوعين من أجل موافقة لجنة التخطيط " براخات"وأوضح 
  .والبناء المحلية عليها وسيتم إطالقها

 

  "مجد مصطفى"هكذا يدمر االحتالل مستقبل الطفل المقدسي 
 

، من بلدة العيسوية وسط )عاما 16(المقدسي مجد نايف شحادة مصطفى  الطفل ئلةاتهمت عا
القدس المحتلة، سلطات االحتالل بالعمل على تحطيم مستقبل نجلها، الذي يعاني من اإلبعاد عن 

، واإلصابة واآللم بعد استئصال طحاله، فضًال عن الحبس المنزلي وعدم )2014(ذ عام منزله من
 .التحاقه بمدرسته

من جانبه، أفاد مركز معلومات وادي حلوة بسلوان أن الطفل مجد أصيب في منتصف الشهر الجاري 
جنود االحتالل لبلدته العيسوية،  اقتحام برصاصة مطاطية خالل توجهه للشراء من البقالة، بالتزامن مع

وقد أطلقت عليه رصاصة معدنية ُمفلفة بالمطاط وأصابته في ظهره، وقد أجريت له عملية جراحية تم 
 .وتضرر بالرئةخاللها استئصال طحاله، إضافة الى إصابته بكسور بالريش 
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بدأت معاناتي حينما اعتقلت في شهر تموز : ونقل مركز معلومات ودادي حلوة عن الطفل قوله
بعد اقتحام منزلي، وبعد شهر من التحقيق والتمديدات ُأخلي سبيلي بشرط اإلبعاد عن منزلي  2014

 .، وبشرط الحبس المنزليحنينا بالعيسوية الى حي بيت

أشهر بالحبس المنزلي الكامل بحيث لم يسمح لي بمغادرة المنزل ألي  6قضيت مدة : "وأضاف
فقط في (سبب، ثم سمح لي بالخروج من المنزل من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء 

شرط اإلبعاد عن العيسوية، وحرمني هذا الشرط من حق التعليم والعودة  ، مع بقاء)منطقة بيت حنينا
 .الى مدرستي

بقيت مدة عام ونصف مبعدا عن بلدتي العيسوية، وبعد عودتي اليها اعتقلت نهاية العام : وتابع قائالً 
 .أشهر، وقد ُأخلي سبيلي بداية شهر أيار الماضي 6الماضي وحكم علي بالسجن لمدة 

أشهر،  3الحكم في القضية األولى صدر شهر أيلول الماضي بالسجن الفعلي لمدة  ولفت إلى أن
إال أنه، وبسبب اإلصابة، وبعد تقديم طلب " تشرين ثاني"وكان عليه أن ُيسّلم نفسه مطلع شهر 

التسليم حتى مطلع العام القادم، على أن ُيسّلم نفسه في وقت الحق على أمل أن  تأجيل للمحكمة تم
 .تنتهي معاناته بعد ذلك ليعود الى بلدته وحضن عائلته ومدرسته

 

  -انتهى -


