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  2017 أيلول ،   10األحد   9السبت   8الجمعة    :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  األقصى"بإغالق مبنى باب الرحمة في الشرطة اإلسرائيلية تطالب". 

 تظاهرة في القدس ضد بيع وتسريب أمالك الكنيسة األرثوذكسية. 

 ندوة فكرية بتونس عن القدس والتحوالت الجيوسياسية الراهنة. 

 االحتالل يعتدي على حارٍس باألقصى وسياح أتراك. 

  باتجاه الطلبةاالحتالل ينتشر بشارع المدارس في أبو ديس ويطلق قنابل غازية. 

 إخالء عائلة شماسنة من بيتها في الشيخ جراح" بقوة"وروبي يشجب االتحاد األ. 

 اعتقال قاصرْين مقدسيين بزعم إلقاء حجارة تجاه القطار الخفيف. 

  بمحاكم االحتالل واتهامها  "األوقاف"فعاليات القدس اإلسالمية ُتحّذر من زّج

 ."رهاباإل"بـ

  بالحفاظ على حق الطلبة في التعليمتربية القدس تطالب. 

 26 مستوطًنا يقتحمون باحات المسجد األقصى بحماية من قوات االحتالل. 

 مفتي القدس العام يدين الجرائم المرتكبة بحق مسلمي ميانمار. 
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 هناك أمر خطير يُدبّر ضد األقصى: أوقاف القدس. 

  يهودا غليك"لمتطرف الفلسطينية تتبرأ من ابنها بسبب استقباله ا" جابر"عائلة". 

  آالف المواطنين يؤدون الجمعة في األقصى وصالة حاشدة في خيمة اعتصام

 ."الشيخ جراح"

 2017أغسطس /مؤسسة القدس الدولية تصدر تقرير حصاد القدس لشهر آب. 

  تطور قضية الُقدس في الُمدَرِك "مؤسسة القدس الدولية تصدر دراسة تحت عنوان

 ."مقّررات الِدراسّيةالَشعِبّي والرسمّي وال

 االحتالل يسعى إلغالق مكاتبنا في المسجد األقصى: األوقاف. 

 االحتالل يمدد اعتقال معلمة مقدسية. 

  جنوب القدس" إسرائيلية"مخطط لتوسيع مستوطنة. 

 3647 صهيونياً اقتحموا األقصى خالل آب. 

  فلسطينًيا بأحياء القدس 13االحتالل يعتقل. 

  استيطانية في جبل المكبروحدة  176مخطط لبناء. 
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 "األقصى"الشرطة اإلسرائيلية تطالب بإغالق مبنى باب الرحمة في 
   

العبرية مساء السبت، أن " هآرتس"ذكر الموقع االلكتروني لصحيفة  -وفا 2017- 9- 10القدس 
غربي " الصلح"نيابة االحتالل اإلسرائيلي توجهت، باسم القائد العام للشرطة روني الشيخ، لمحكمة 

  .في المسجد األقصى بشكل مطلق" باب الرحمة"القدس، مطالبة بإصدار أمر يقضي بإغالق مبنى 
كمقر للجنة التراث، التي   2003ويقع المبنى داخل المسجد األقصى، وكان ُيستخدم حتى العام 

ري أغلقت إسرائيل البناية وفقا ألمر يج 2003وفي عام . نظمت نشاطات اجتماعية وثقافية ودينية
  .تجديده بين الحين واآلخر، كما تم اعتقال قادة اللجنة

  ."حماس"وأفادت الصحيفة العبرية عبر موقعها اإللكتروني، بأن هذه اللجنة ترتبط بشكل وثيق بحركة 
وقالت جهات في الوقف اإلسالمي، إن لجنة التراث لم تعد قائمة، والبناية تتبع دائرة األوقاف، التي 

  .بالعمل من داخل األقصىال تسمح للجمعيات 
مكافحة "إلى المحكمة بناء على قانون " الشيخ"جاء توجه قائد شرطة االحتالل ": هآرتس"وحسب 
، الذي يسمح له بالطلب من المحكمة إغالق مبنى يشتبه استخدامه لنشاط إرهابي، وفق "اإلرهاب
يستخدم فيها قائد الشرطة وحسب المعلومات المتوفرة، فإن هذه هي المرة األولى التي . القانون

  .اإلسرائيلية هذه الصالحية
ولفتت الصحيفة إلى أن األوقاف اإلسالمية كانت قدمت تحفظا على قرار اإلغالق، وقالت إن البناية 

رفض الطلب، وفي األسبوع الماضي توجه " الشيخ"تستخدم من قبل زوار المسجد األقصى، إال أن 
  ."استخبارية سرية"ا إغالق المبنى نهائيا، اعتمادا على مواد بواسطة النيابة إلى المحكمة، طالب

يسود التخوف المعقول من أن البناية ستستخدم ثانية لنشاطات كهذه وترسيخ "وجاء في الطلب انه 
  ."نشاط حماس، إذا لم يتم إغالقها

وصول  وفي أعقاب الطلب أمرت الحكومة األردنية، المسؤولة عن دائرة األوقاف في القدس، بعدم
  .ممثليها إلى المحكمة

ويأتي هذا القرار استمرارا لسياسة األوقاف التي ال تعترف بصالحية القضاء اإلسرائيلي في المسجد 
  .األقصى
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يذكر أن مجلس األوقاف والشؤون والـمقدسات اإلسالمية، والهيئة اإلسالمية العليا، ودار اإلفتاء 
روا بيانا مشتركا بخصوص محاكمة أوقاف القدس في الفلسطينية، ودائرة األوقاف اإلسالمية أصد

  .محاكم االحتالل، يوّضح االعتداء المستمّر من قبل االحتالل على المسجد األقصى
وأوضح البيان أن على االحتالل أن يوقف االّدعاءات التضليلية وذرائعه الباطلة التي تقول بأن هناك 

وتستخدم مبنى باب الرحمة كمكاتب لها، علما " لجنة تراث المسجد األقصى"منظمة إرهابية تدعى 
، وأن لجنة التراث قد تم حلها منذ ذلك 2003بأن الجميع يعلم بأن باب الرحمة مغلق منذ عام 

  ."التاريخ
وطالب البيان، الشرطة اإلسرائيلية بوقف استفزازاتها وتواجدها داخل المسجد األقصى، ووقف 

  .ألوقاف اإلسالميةتدخالتها في أعمال وصالحيات دائرة ا
  

  تظاهرة في القدس ضد بيع وتسريب أمالك الكنيسة األرثوذكسية
 

شارك المئات من أبناء طائفة الروم األرثوذكس، والطوائف المسيحية  -وفا 2017-9-9القدس 
األخرى، وعدد من المسلمين من أبناء مدينة القدس، اليوم السبت، في تظاهرة حاشدة في منطقة باب 

، احتجاجا على بيع وتسريب أمالك كنيسة القدس للروم )أحد أبواب القدس القديمة(الخليل 
 .األرثوذكس لالحتالل ومؤسساته االستيطانية

، ومن مختلف الطوائف 48وقال مراسلنا إن مئات المواطنين من عدة مدن وبلدات داخل أراضي الـ
قدسة بدعوة من ممثلي المجالس المسيحية، خاصة من الروم األرثوذكس، وصلوا الى المدينة الم

الملّية في عكا وحيفا ويافا وعبلين خاصة وغالبية المؤسسات األرثوذكسية في األراضي المقدسة، التي 
اجتمعت أول من أمس وقررت تصعيد احتجاجاتها الغاضبة بحق بطريرك القدس ثيوفيلوس بسبب 

  .معياته االستيطانيةتسريب وبيع أراضي وعقارات الكنيسة لالحتالل اإلسرائيلي وج
ورفع المتظاهرون الفتات بلغات متعددة تؤكد التمسك بعقارات وأراضي الوقف المسيحي في القدس 

  .وسائر الوطن الفلسطيني، وأخرى تدعو بطريرك القدس ومجمعه الكنسي إلى الرحيل
الروم في القدس ولفت مراسلنا الى توّجه عدد من المتظاهرين من الشخصيات االعتبارية الى بطريركية 

القديمة لتسليمها مطالبات باستقالة البطريرك ومجمعه الكنسي، فضال عن العديد من المطالب حول 
  .األمالك والعقارات التي تم تسريبها وبيعها والشخصيات المتورطة في هذه الصفقات
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صعيد وكان ممثلو مختلف الطوائف المسيحية، وفي اجتماعهم الذي انعقد قبل يومين، قرروا ت
من أبرز صفقات تسريب "خطواتهم التي بدأوها بتظاهرة اليوم، وأكدوا، في بيان لهم بنهاية اللقاء، أن 

األمالك المشبوهة والتي تثار حولها شكوك بالفساد، تسريب أمالك ذات أهمية دينية وتاريخية 
مية وفي سلوان واستراتيجية في القدس لعقارات محاذية لباب الخليل ودير مار يوحنا وفي المعظ

فضال عن بيع أمالك واسعة في قيسارية ويافا وطبريا . ومساحات واسعة وشاسعة في منطقة الطالبية
  ."وغيرها، ما يهدد بتصفية أوقاف الكنيسة

  
 ندوة فكرية بتونس عن القدس والتحوالت الجيوسياسية الراهنة

   

التونسية الفلسطينية لألخوة نظم منتدى الجاحظ بالتعاون مع الهيئة  -وفا 2017-9-8تونس 
، مساء اليوم الجمعة بفندق )القدس والتحوالت الجيوسياسية الراهنة(والشراكة ندوة تحت عنوان 

  .الكرمل في العاصمة التونسية تونس
وقال سفير دولة فلسطين لدى تونس هايل الفاهوم إن ال حل وال استقرار وال أمن في العالم بدون حل 

  .القضية الفلسطينية
وأضاف أن الفكرة التي يجب أن نكون عليها كعرب في ثقافتنا هي خلق فريق فكري متحرر من كل 

عقد ومحظورات فكرية معلبة فرضها علينا العالم، ومن حلقات التهجير المفروضة على العرب 
  .والمسلمين من خالل االطالع على محدثات الواقع العالمي واإلقليمي

ن الدستوري والقانون العام بالجامعة التونسية قيس سعيد إن المشكلة من جانبه، قال أستاذ القانو 
تكمن في االستسالم لمنطق الهزيمة التي أصبحت ثقافة، وإذ نتحدث هنا عن القضية المركزية وهي 

  .قضية فلسطين دون أن نقف مع أحد ضد أحد ولكن هي قضية شعب
خاصة حين خضعنا لمنطق االستالب  وشدد على أن أخطر ما في المشكلة ومن السلب االستالب،

دون شعور، مقدما شرحا عن الدستور الفلسطيني الذي وضعته سلطات االنتداب البريطانية عام 
  .والذي كان عبارة عن مرسوم ملكي 1922

وطالب أن يتم البناء على هذا الفعل الذي نحن مقدمون عليه ألفكار جديدة مبنية على فكر بناء، 
  .تيجي لمواجهة الفكر المضاد المصدر لنا من الغرببقصد خلق فعل استرا
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أما أستاذ العلوم السياسية بالجامعة التونسية ابراهيم الرفاعي فقدم تحليال للنصر المؤزر الذي أنجزه 
وقال إن المخططات االسرائيلية . أهلنا في األرض المحتلة في دفاعهم عن المسجد األقصى المبارك

في فلسطين، والدفع بالمزيد من اليهود للهجرة، وبذلك تمهد ألعمال  تهدف لتحقيق أكثرية يهودية
  .، وتشريد أهلها، وكذلك قطاع غزة وتهجير أهله48تبادلية لألراضي كمدن فلسطينية من أراضي 

  
 االحتالل يعتدي على حارٍس باألقصى وسياح أتراك

   

راس المسجد األقصى اعتدت قوات االحتالل اإلسرائيلي على أحد ح -وفا 2017-9-8القدس 
  .المبارك، ومجموعة من السياح األتراك، مساء اليوم الجمعة

ونقل مراسلنا عن شهود عيان أن جنود االحتالل رّشوا غاز الفلفل الحارق على مجموعة من السياح 
بعد رفع سائحة تركية العلم الفلسطيني لتتصور به في باحات األقصى " األقصى"األتراك وعلى حراس 

  .كالمبار 
  

 االحتالل ينتشر بشارع المدارس في أبو ديس ويطلق قنابل غازية باتجاه الطلبة

  

اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، صباح اليوم األحد، بلدة أبو  -وفا 2017- 9- 10القدس 
  .ديس جنوب شرق القدس المحتلة، وانتشرت في شارع المدارس ومحيط حرم جامعة القدس

عيان أن قوات االحتالل شرعت بإطالق قنابل صوتية وغازية مسيلة للدموع، ونقل مراسلنا عن شهود 
  .باتجاه الطلبة، وأوقعت إصابات كثيرة باالختناق تمت معالجتها ميدانيا
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  إخالء عائلة شماسنة من بيتها في الشيخ جراح" بقوة"وروبي يشجب االتحاد األ
 

للقانون الدولي واستمرارها يـَُقِوض من قابلية حل سياسة االستيطان هي سياسة غير قانونية وفقاً 
 الدولتين للحياة

  

شجبت بعثات دول االتحاد األوروبي في القدس ورام اهللا، بقوة إخالء  -وفا 2017-9-8القدس 
عائلة شماسنة من بيتها في حي الشيخ جراح الفلسطيني في القدس الشرقية في الخامس من أيلول 

  .الجاري
االتحاد األوروبي في القدس ورام اهللا في بيان اليوم  دول حاد األوروبي ورؤساء بعثاتوأشار ممثل االت

الجمعة، الى ان هذا اإلخالء للعائلة هو األول في الشيخ جراح منذ ثمانية أعوام، كما أن هنالك 
  .تسريعا لخطط تتعلق بالمستوطنات باإلضافة إلى إخالء منازل أخرى في الشيخ جراح

الى ان االتحاد األوروبي دعا مراراً وتكراراً السلطات اإلسرائيلية إلى أن تقوم بإعادة النظر ولفت البيان 
  .في هذه القرارات

هي إحدى العائالت المقدسية التي ) عاماً  53(واوضح ان عائلة شماسنة التي عاشت في بيتها لمدة 
ة وثمانون عائلة على األقل وتقطن تواجه تهديدًا باإلخالء من بيوتها حيث يبلغ عدد هذه العائالت مائ

   .في القدس الشرقية خاصًة في حي الشيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة وبيت صفافا
وذكرت بعثات دول االتحاد األوروبي في القدس ورام اهللا في بيانها، ببيانات مجلس وزراء خارجية 

ته الشديدة لسياسة االستيطان دول االتحاد االوروبي، حيث كرر االتحاد األوروبي خاللها معارض
اإلسرائيلية واإلجراءات المتخذة ضمن هذا السياق مثل إخالء المنازل وهدم البيوت، مشيرة الى أن 

أن تكون القدس عاصمة مستقبلية  النشاط االستيطاني في القدس الشرقية يهدد بشكل جدي امكانية
  .للدولتين

غير قانونية وفقاً للقانون الدولي، كما أن استمرارها ان سياسة االستيطان هي سياسة "واضاف البيان 
  ".يـَُقِوض من قابلية حل الدولتين للحياة وإمكانية تحقيق السالم الدائم
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 اعتقال قاصرْين مقدسيين بزعم إلقاء حجارة تجاه القطار الخفيف
   

شعفاط اعتقلت شرطة االحتالل االسرائيلي، طفلين قاصرْين من حي  -وفا 2017-9-8القدس 
  .وسط القدس المحتلة، بحجة رشق حجارة على القطار الخفيف في المنطقة

وادعى بيان لشرطة االحتالل اليوم الجمعة، ان رشق الحجارة باتجاه القطار الخفيف اسفر عن أضرار 
، مشيرا الى انه تم تحويل القاصرين الى مركز توقيف وتحقيق في المدينة "مادية دون إصابات بشرية

  .ةالمقدس
  

 "رهاباإل"بمحاكم االحتالل واتهامها بـ" األوقاف"فعاليات القدس اإلسالمية ُتحّذر من زّج 
   

مجلس األوقاف والشؤون (حّذر بيان مشترك لفعاليات القدس االسالمية  -وفا 2017-9-8القدس 
) األوقاف اإلسالميةوالـمقدسات اإلسالمية، والهيئة اإلسالمية العليا، ودار اإلفتاء الفلسطينية، ودائرة 

  ".اإلرهاب"من زّج األوقاف االسالمية بمحاكم االحتالل، واتهام األوقاف بـ
نتابع بقلق بالغ ما تقوم به قيادة شرطة االحتالل، والنيابة العاّمة من خطوات خطيرة : "وجاء في البيان

باب "مصلياته ومنها الحرم القدسي الشريف، ومبانيه وساحاته و /جدا بحق الـمسجد األقصى الـمبارك
، واعتبار دائرة األوقاف منظمة "إسرائيل"ومحاولة إدخال األوقاف اإلسالمية في محاكم " الرحمة

إرهابية مع أنها الجهة الرسمية والدينية الوحيدة الـمسؤولة والتابعة لحكومة الـمملكة األردنية الهاشمية 
الحرم /أوقافها ومنها الـمسجد األقصى الـمباركوالتي تشرف إشرافا كامال على الـمقدسات اإلسالمية و 

القدسي الشريف بجميع مبانيه ومساحاته البالغة مائة وأربعة وأربعون دونما، فوق األرض وتحت األرض 
الـمتعاقبة منذ احتالل مدينة القدس " إسرائيل"الواقع تحت الوصاية الهاشمية، والتي أقرت حكومات 

هي صاحبة الصالحية الحصرية في اإلدارة واإلشراف واإلعمار لهذه أن األوقاف األردنية  1967عام 
" اإلسرائيلية"الـمقدسات وعلى رأسها الـمسجد األقصى الـمبارك، وتأكدت في اتفاقية السالم األردنية 

  ".1994عام 
إننا نستهجن ونرفض ما تقوم به قيادة شرطة االحتالل التي تحاكم أوقاف القدس في : "وأضاف البيان

حاكم االحتالل وبموجب قانون مكافحة اإلرهاب على أساس أن األوقاف منظمة إرهابية أو تسهل م
دخول إرهابيين إلى باب الرحمة الذي هو جزء ال يتجزأ من المسجد األقصى المبارك وتحت ذريعة 
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باب  باطلة وادعاء كاذب بأن هناك لجنة تسمى لجنة التراث والمصنفة منظمة إرهابية عاملة في مكاتب
  ".الرحمة

رفضها إغالق باب الرحمة بقرار من شرطة االحتالل منذ "وشددت الفعاليات االسالمية المقدسية على 
والذي كان أمر إغالقه يتجدد سنويا بقرار من مفتش الشرطة العام، دون مسوغ قانوني أو  2003عام 

، التي ال وجود لها، ورغم )راثلجنة الت(شرعي، مّدعيا بأن هناك منظمة إرهابية في الـمكان تـُسمى 
مطالبات األوقاف مرارا وتكرارا إلغاء هذا القرار إال أن شرطة االحتالل ترفض ذلك، بل وعمدت اآلن 

ضد أوقاف القدس والـمسجد األقصى " اإلسرائيلية"إلى اتخاذ خطوات متطرفة لدى محكمة الصلح 
  ".لرحمة داخل المسجد األقصىالحرم القدسي الشريف، وباألخص ضد مبنى باب ا/الـمبارك

اعتداء على حق اهللا "واعتبرت الفعاليات االسالمية، في بيانها، هذا اإلجراء من قبل شرطة االحتالل 
الحرم القدسي الشريف وإدخاله في أمور ال /سبحانه وتعالى واعتداء على الـمسجد األقصى الـمبارك
لى ومحاكمة مسجده الذي هو جزء من عقيدة يمكن أن يقال عنها إال تجرؤ على اهللا سبحانه وتعا

  ".مليار وسبعمائة مليون مسلم
والذي بموجبه تعلم الشرطة  1967احترام الوضع القائم منذ عام "وطالب البيان، االحتالل وشرطته بـ

أن أوقاف القدس كسلطة دينية تابعة لألوقاف األردنية ترفض اللجوء لمحاكم االحتالل " اإلسرائيلية"
ام بقوانينها ولهذا السبب تغيبت أوقاف القدس عن جلسة المحكمة الجائرة التي انعقدت واالحتك
واتخذت قرارا من طرف واحد بإغالق باب الرحمة ألجل غير مسمى ولم  2017آب  30بتاريخ 

    ".تحضر أوقاف القدس هذه الجلسة لرفضها مبدأ القضية
قيات مع الحكومة األردنية الخاصة بالـمسجد كما طالبت احترام كافة العهود والـمواثيق واالتفا 

" اليونسكو"الحرم القدسي الشريف، والتوقف عن تجاهل قرارات مجلس األمن و/األقصى الـمبارك
والشرعية الدولية التي تعتبر أي إجراء أو قانون أو حكم محكمة صادر عن سلطة االحتالل باطال 

مة هو جزء ال يتجزأ من الـمسجد األقصى والغيا ويجب إلغاءه، واحترام أن مبنى باب الرح
دونما بجميع مرافقه ومبانيه فوق األرض وتحت  144الحرم القدسي الشريف البالغ مساحته /الـمبارك

األرض، وأن مبنى باب الرحمة مكان عبادة للمسلمين وحدهم مثله مثل مسجد الصخرة المشرفة 
  ".والمسجد األقصى القبلي

وقف استفزاز الشرطة للـمسلمين في الـمسجد األقصى "المقدسية بـكما طالب بيان المرجعيات 
الـمبارك والتعرض لـمبانيه ومرافقه، ووقف االدعاءات التضليلية وذرائع سلطات االحتالل الباطلة التي 
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تقول بأن هناك منظمة إرهابية تدعى لجنة تراث المسجد األقصى تستخدم مبنى باب الرحمة كمكاتب 
وأن ما يدعى لجنة التراث  2003لقاصي والداني يعلم أن باب الرحمة مغلق منذ عام لها علماً بأن ا

وتواجدها داخل المسجد " اإلسرائيلية"قد تم حلها منذ ذلك التاريخ، ووقف استفزازات الشرطة 
الحرم القدسي الشريف ووقف تدخالتها في أعمال وصالحيات دائرة األوقاف اإلسالمية، / األقصى 

الحرم القدسي الشريف وحفاظها على /االحتالل خارج بوابات الـمسجد األقصى الـمبارك وبقاء شرطة
، ووقف انتهاكات 1967األمن خارج المسجد بصفتها جزء من القوة القائمة باالحتالل منذ عام 

واقتحامات الـمتطرفين اليهود الذين تدخلهم الشرطة بقوة السالح من باب الـمغاربة تحت حمايتها 
الحرم القدسي /ة القوات الخاصة والذين يقومون بأعمال تسيء للـمسجد األقصى الـمباركوحماي

  ".الشريف
  

 تربية القدس تطالب بالحفاظ على حق الطلبة في التعليم
   

قالت مديرية التربية والتعليم في محافظة القدس، إنها تتابع باهتمام بالغ  -وفا 2017-9-7القدس 
  .المعرفة والخالفات القائمة حول تشغيل المدارسما يجري في مدارس دار 

وأكدت أنها تعمل، وبالتنسيق مع محافظة ووزارة شؤون القدس، ولجان أولياء األمور والمجلس 
  .البلدي والقوى الوطنية والشعبية؛ للحفاظ على حق الطلبة في التعليم

وطالبت كافة األطراف . وأكدت في بيان لها، أنها تتابع بشكل حثيث ضمان إعادة فتح المدارس
بضرورة تقديم المصلحة العامة ومصلحة الطلبة على أي خالفات ومصالح أخرى، والعمل على فتح 
المدارس األسبوع المقبل، وإال ستضطر التخاذ اإلجراءات الضرورية لضمان حق الطلبة في التعليم 

  .وفقا للقانون
  .عن ترتيباتها بهذا الخصوصوبينت أنها ستعلن في موعد أقصاه يوم السبت المقبل 
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  مستوطًنا يقتحمون باحات المسجد األقصى بحماية من قوات االحتالل 26
 

 .المبارك منذ الساعات األولى من اليوم األحد المسجد األقصى مستوطناً إسرائيلياً باحات 26اقتحم 

 
  .حماية مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيليلباحات المسجد االقصى ب المستوطنين اقتحام وجاء

  
  مفتي القدس العام يدين الجرائم المرتكبة بحق مسلمي ميانمار

 

الجرائم المرتكبة بحق مسلمي  محمد حسين أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ
 .(بورما(الروهينجا في ميانمار 

وطالب المفتي المنظمات الدولية، ومؤسسات حقوق اإلنسان، ومنظمة التعاون اإلسالمي، وأحرار 
العالم كافة، بالتحرك العاجل والضغط على القوى القادرة على وقف االضطهاد وإنقاذ أولئك 

قتل والتشريد، وتحريرهم من هذا الكابوس المأساوي الذي يعانون منه منذ سنوات المستضعفين من ال
 .طويلة، ويتنافى مع األعراف اإلنسانية واألديان السماوية كافة

إن هذا العالم لم يعد يحتمل مزيداً من القهر واأللم والعذابات بحق المسلمين، متضرعاً إلى : وأضاف
 .انمار، وأن يحل السالم والوئام بين شعوب العالم كافةاهللا أن يرفع الظلم عن مسلمي مي

يذكر ان الجرائم أدت لوقوع آالف الضحايا والمشردين، ممثلة بذلك أقسى أنواع االضطهاد والتهجير 
  .ذي األغلبية المسلمة) أراكان(القسري، وإبادة جماعية خاصة ضد إقليم 

 
  هناك أمر خطير يُدبّر ضد األقصى: أوقاف القدس

 

أبدى المدير العام لدائرة األوقاف اإلسالمية الشيخ عزام الخطيب غضبه الشديد محّذرًا، في حديٍث 
 ."الوضع لم يعد يحتمل"، وأكد أن المسجد األقصى تلفزيونّي، من خطورة الوضع في

هناك أمر خطير يُدبّر ضد المسجد األقصى المبارك، فمبنى باب الرحمة هو : "وقال الشيخ الخطيب
جزء من المسجد األقصى المبارك مثله مثل كل المباني كالمسجد القبلي وقبة الصخرة المشرفة ، إن 

فيما " إسرائيل"سها قيادة الشرطة جّر دائرة األوقاف إلى محاكم وعلى رأ" اإلسرائيلية"محاولة الشرطة 
المبارك ، هذا أمر مرفوض؛ فهذا المسجد ال ينطبق عليه أي قانون  األقصى يتعلق بالمسجد
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لذلك أية قضية أو أي أمر يتعلق . …هذا ينطبق عليه قانون رباني " إسرائيلية"دة وال سيا" إسرائيلي"
 ."ال يمكن أن نسمح به" إسرائيل"بالمسجد األقصى في محاكم 

جاءت تصريحات الشيخ الخطيب عقب إصدار المرجعيات اإلسالمية في القدس بيانا وصفه مراقبون 
في المحاكم ضد األوقاف متهمة إياها  شرطة االحتالل بالحازم والقوي بخصوص القضية التي رفعتها

منذ أكثر من بمساعدة اإلرهاب وإيواء منظمة إرهابية في األقصى وخاصة في باب الرحمة المغلق 
خمسة عشر عاما بدون أن يعرف أحد بهذا الموضوع، حيث ترغب شرطة االحتالل وضع يدها على 

على إيجاد موطئ قدم لهم في المتطرفين الراغبين والعاملين  اليهود هذا المكان األكثر حيوية لدي
  .!!األقصى

 
  "يهودا غليك"الفلسطينية تتبرأ من ابنها بسبب استقباله المتطرف " جابر"عائلة 

 

ابنها محمد جابر، عقب انتشار صور توثق استقباله من  الخليل تبرأت عائلة جابر الفلسطينية في مدينة
، وذلك األقصى للمسجد المستوطنين اقتحامات الذي يقود يهودا غليك الحاخام العنصري والمتطرف

 .في منزله خالل أيام عيد األضحى

ونشر الحاخام يهودا غليك على صفحته الرسمية على موقع التواصل االجتماعي تويتر، مجموعة صور 
 .ه بعيد األضحى برفقة محمد جابر وعائلته في مدينة الخليلفي الثالث من أيلول توثق احتفال

جابر جابر شقيق محمد، أكد في تصريحات صحفية، على أنه وشقيقه زكي أعلنا براءتهما من شقيقهما 
مراعاة لوضع والدتي : "محمد جابر قبل عدة سنوات على خلفية ما يمارسه من لقاءات تطبيعية، وقال

أننا اليوم وبعد استقباله يهودا غليك في منزله، فنعلن أنه ال يوجد لنا أخ  المريضة لم نعلن ذلك، إال
 ."ثالث، ونحن بريؤون منه

يذكر أن يهودا غليك يقود حمالت عدة تطالب بتكثف اقتحامات المستوطنين للمسجد األقصى 
ي تطالب والسماح لهم بأداء الطقوس التلمودية فيه، كما أنه من أبرز الشخصيات اإلسرائيلية الت

 .مكانه“ جبل الهيكل”وإقامة  المسجد األقصى بهدم

الشاب معتز حجازي ، إذ أطلق 2014وكان غليك تعرض لمحاولة اغتيال في مدينة القدس في عام 
 .سلوان عليه النار من مسافة قريبة وأصيب بجروح، ليالحقه االحتالل ويغتاله في منزله في بلدة
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وهو ما ترفضه " إلسرائيليينا"وبين جابر أن شقيقه محمد صابر جابر ومنذ سنوات عدة يلتقي مع 
كل عائلة جابر تخلت عن محمد، وأي شخص في العائلة يؤكد على "عائلته وتعتبره خيانة للوطن، 

 ."ذلك

كل يوم، وآخرها كان استقباله ليهودا غليك الذي " اسرائيلية"محمد يستقبل شخصيات : "وأضاف
نرفضه نحن كما نرفض أن نضع يدنا يقتحم المسجد األقصى كل يوم، ويعادي الفلسطينيين، وهو ما 

 ."بيده ومن يفعل ذلك فهو انسان عميل

، مشيراً إلى أنه "كان غرغرينة في جسدنا إال أننا اقتلعناه وتخلصنا منه، ونعتبر ذلك توبة هللا: "وأردف
 .مدينة الخليل اآلن تعرفه بسمعته السيئة وتنبذ وجوده فيها

سطينية لردع محمد جابر وإجباره على وقف لقاءاته التطبيعية، وعن توجه العائلة لألجهزة األمنية الفل
وردنا اتصال قبل بضع سنوات، يُنبئ بنية األمن : "قال محمد جابر، في تصريحات صحفية

وبعد معاودتنا االتصال بهم وبباقي األجهزة لتطبيق القرار الصادر من .. محمد جابر اعتقال الوقائي
سجن أريحا، تم إبالغنا أن محمد جابر لديه تصريح رسمي من الرئيس الفلسطيني بالقيام بهذه 

 ."اللقاءات كونه جزء من لجنة حوار األديان

نرفض ونستنكر أي : "ة الخليلمن جهته، قال زياد جابر، رئيس لجنة اإلصالح في عائلة جابر في مدين
نحن عائلة مناضلة دافعت عن مدينة الخليل، وتم اعتقال ابنائها فور ".. اإلسرائيليين"تواصل مع 

 ."اعتقل أبنائها لدى االحتاللالتي  ألسرىلنكون من أوائال.. احتالل المدينة

ما أن تتضح األمور لنا تماما، كل : "وعن الخطوات التي تنوي العائلة اتخاذها بحق محمد جابر، قال
تصرفات محمد جابر ال تعبر عن العائلة أبدا، : "، مؤكدا"الخطوات التي تحمي شرف العائلة سنتخذها

  ."هي تعبر عن نفسه فقط
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  "الشيخ جراح"يؤدون الجمعة في األقصى وصالة حاشدة في خيمة اعتصام آالف المواطنين 
 

المبارك، رغم اجراءات االحتالل  المسجد األقصى اليوم برحاب صالة الجمعة أدى آالف المواطنين
ي الشيخ في المدينة المقدسة، في الوقت الذي شهدت خيمة االعتصام أمام منزل عائلة شماسنة بح

جراح وسط القدس المحتلة صالة حاشدة تضامنا مع العائلة ومع سائر العائالت المقدسية المهددة 
 .في الحي المقدسي المستوطنين بالطرد لصالح

من جانبه، استنكر الدكتور إسماعيل نواهضة في خطبة المسجد األقصى باعتداءات االحتالل ضد 
رقي ضد مدينتي القدس والخليل، فيما ندد بالتطهير الع تهويد الشعب الفلسطيني، محذرًا من خطط

 .مسلمي أراكان

إن االحتالل يطبق سياسة العقاب الجماعي على أهلنا في القدس والخليل بشكل : نواهضة. وقال د
خاص، ويعمل على تغيير المعالم الدينية والتاريخية والجغرافية في المدينتين المقدستين ومحاولة 

 .تهويدهما وإضفاء الصبغة اليهودية عليهما

حتى وقتنا الحاضر  2004استمرار االحتالل في إغالق باب الرحمة منذ عام وندد الشيخ نواهضة ب
األوقاف االسالمية أمام محاكم االحتالل  محاكمة سلطات االحتالل وما استجد مؤخرا من طلب

هو  األقصى وذلك في محاولة منها لفرض السيطرة على المسجد األقصى المبارك، مجدًدا التأكيد أن
 .حق خالص للمسلمين وال حق لغيرهم فيه

وأوضح خطيب األقصى أن ما يجري في بورما ومينامار ضد مسلمي الروهينغا، واصفا ما يجري بأنه 
مع أبسط حقوق  قمة اإلرهاب واإلجرام ونوع من التطهير العرقي المبرمج والممنهج الذي يتعارض

 .اإلنسان ويتنافى مع شرائع الديانات السماوية والقوانين األرضية

أين دعاة حقوق اإلنسان؟ وأين العالم الحر؟ ومؤسساته المنتشرة في كل مكان وأين الدول : وتساءل
الكبرى؟ التي نصبت نفسها راعية ومدافعة عن حقوق اإلنسان وحماية دمائهم وأرواحهم؟ وأين األمم 

 .المتحدة؟ التي تصدر بيانات الشجب واالستنكار على خجل واستحياء

لو كان هؤالء المعذبون والمضطهدون والمستضعفون من غير المسلمين لتحرك العالم برمته "وأضاف 
 ."ولتحركت األساطيل والجيوش إلنقاذهم والدفاع عنهم

ل العربية واإلسالمية وإمكاناتهم أين الدو : "وانتقد الصمت العربي اإلسالمي على ما يجري، قائالً 
وطاقاتهم وثرواتهم وبترولهم؟ أين انتم أيها المسلمون وعددكم يقارب المليار مسلم؟ ولماذا هذا 

 ."السبات العميق؟
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الى ذلك، شهدت أسواق القدس القديمة حركة تجارية نشطة قبل وبعد صالة الجمعة في األقصى 
 .المبارك

  
  2017أغسطس /تقرير حصاد القدس لشهر آبمؤسسة القدس الدولية تصدر 

  

الذي يرصد واقع  2017أغسطس /أصدرت مؤسسة القدس الدولية تقرير حصاد القدس لشهر آب
السكان وعمليات المواجهة  - والمقدسات  األرض تهويد مدينة القدس عبر ثالثة أبواب رئيسة، تشمل

 .31/8/2017حتى  1/8/2017مع االحتالل ضمن الفترة الممتدة من 

يواصل االحتالل اإلسرائيلي سياساته التهويدية تجاه القدس وأهلها من خالل :" وقال تقرير المؤسسة
، وأكد "وممتلكاتهم المقدسيين المشاريع االستيطانية والتهويدية واإلجراءات األمنية التعسفية بحق

منزًال ومنشأة سكنية وتجارية وزراعية في  25أغسطس /خالل شهر آبسلطات االحتالل هدم التقرير
يطانية في مستوطنة وحدة است 40منزًال ومنشأة، كما سلمت  116القدس المحتلة، وأخطرت بالهدم 

 .شمال القدس" النبي يعقوب"

كما صادقت سلطات االحتالل على بناء عشرات المباني السكنية ومبنيين تجاريين في مستوطنة 
جنوب القدس المحتلة، باإلضافة إلى ذلك افتتحت سلطات االحتالل كنيًسا " سدروت دوف يوسف"

ئيل وأعضاء  المبارك بحضور وزير الزراعة أوري آريالمسجد األقصى جنوب سلوان يهوديًا في بلدة
كنيست وحاخامات، وأعلنت عن افتتاح واستمرار العمل في عدد من المشاريع التهويدية في القدس 

 .المبارك األقصى المحتلة ومحيط

مقدسي ومقدسية بينهم  150أغسطس نحو / قوات االحتالل خالل شهر آب اعتقال وأكد التقرير
رائد  م تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر عاًما، باإلضافة إلى إعادة اعتقال الشيخ لطفًال  70نحو 
الشرايط شمال  عقب مداهمة منزله في حّي أم) عاًما 65(والنائب المقدسي محمد أبو طير  صالح

مقدسيين في حي سلوان جنوب أطفال أربعة دهس صهيوني على مستوطن القدس المحتلة، كما أقدم
األقصى المبارك، واعتقلت قوات االحتالل الطفلين محمد مزعرو وإيهاب شاهين وهما على مقاعد 

المستعربين بقوات  الدراسة خالل اقتحامها مدرستهما في القدس المحتلة، كما اعتقلت وحدة
سي ببلدة العيزرية جنوب ا في الشارع الرئيضربً  لقاصر محمد الصاوي بعد أن أوسعتهالطفال االحتالل

 .شرق القدس المحتلة
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نقطة مواجهة مع االحتالل  68وفي مسار عمليات المواجهة مع االحتالل، أكد التقرير وقوع 
أغسطس في مدينة القدس المحتلة، تركزت في البلدة القديمة وسلوان / اإلسرائيلي خالل شهر آب

إصابات في صفوف جنود االحتالل ومستوطنيه،  7، وأسفرت عن وقوع شعفاط والطور ومخيم
زجاجات حارقة وكوًعا ناسًفا واحًدا، وعملية طعٍن واحدة نفذتها فدوى  7وتضمنت هذه النقاط إلقاء 

مما أدى ) 12/8(جنوب شرق القدس المحتلة في  صور باهر من) ًماعا 30(حمادة 
  .حارس أمن صهيوني في منطقة باب العامود إصابة إلى
  

تطور قضية الُقدس في الُمدَرِك الَشعِبّي والرسمّي "مؤسسة القدس الدولية تصدر دراسة تحت عنوان 
  "والمقّررات الِدراسّية

 

تطور قضية الُقدس في الُمدَرِك الَشعِبّي والرسمّي "أصدرت مؤسسة القدس الدولية دراسة تحت عنوان 
أعدها السفير الدكتور عبد اهللا األشعل بهدف قياس مدى اهتمام الشعوب " المقّررات الِدراسّيةو 

والحكومات العربّية واإلسالمّية بقضية فلسطين عموًما وقضية القدس في القلب منها، وكذلك موقع 
كفل إعادة القضية في المقررات الدراسّية، وهذا يفيد في وضع السياسات والخطط المناسبة، والتي ت

 .وضع القضية الفلسطينّية والقدس في الموقع الذي نريده لهما

ما دامت القضية مستمرة، ال بّد لالهتمام البحثي أن يظل مستمًرا، في :" وقال الباحث في دراسته
سبيل تصويب المسارات وتذليل الصعاب قدر المستطاع، ونحن نعيش في بيئٍة متغّيرة على الجانب 

عة أيًضا تحت ضغوط محلّية وإقليمّية، بينما المشروع الصهيوني له عقلّية مركزيّة وأذرع العربي، ومتراج
 ."أخطبوطية ويتقدم على حساب القضية كما سنوضح في هذه الدراسة

وتعالج الدراسة في ثالثة مباحث، يعقبها مبحث رابع ألهم الخالصات والتوصيات، حيث ُخصص 
بقية عناصر القضية الفلسطينّية، على أساس أن القضية بعناصرها المبحث األول للعالقة بين القدس و 

إلى فصل القدس عن بقية عناصر القضية األخرى، وكيف » إسرائيل«متكاملٌة ال تتجزأ، وإن سعت 
تأرجح مسار القضية ومن ثم تراجع حضورها، باإلضافة إلى العوامل التي أدت إلى تراجعها وحدود هذا 

 .التراجع

ث الثاني القضية العامة، خاصة القدس في المنظور الشعبي والرسمي اإلسرائيلي، ويعالج المبح
 .«إسرائيل«والمقررات الدراسّية والتنشئة السياسّية في 
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أما المبحث الثالث فيعالج الموقف العربي واإلسالمي الشعبي والرسمي من القضية الفلسطينّية 
 .العربّيةوالقدس، بما في ذلك المقررات الدراسّية 

وسيشكل هذا البحث الذي يعتمد على المنهج، ركيزًة ألبحاث أخرى تفصيلّية وتطبيقّية، إضافًة لرصٍد 
  .مستمّر لهذه القطاعات الدراسّية والرسمّية والشعبّية

 
  االحتالل يسعى إلغالق مكاتبنا في المسجد األقصى: األوقاف

 

االحتالل إلى إغالق مكاتب األوقاف اإلسالمية حذرت المؤسسات الدينية في مدينة القدس من سعي 
 .”مكافحة اإلرهاب”، ومحاكمتها في المحاكم اإلسرائيلية تحت بند المسجد األقصى في

ولفت البيان الصادر عن مجلس األوقاف والشؤون والـمقدسات اإلسالمية والهيئة اإلسالمية العليا 
ودار اإلفتاء الفلسطينية ودائرة األوقاف اإلسالمية، إلى أن االحتالل يمضي في خطوات خطيرة في 

 .”ابيةمنظمة إره”المسجد األقصى، محاوًال زج األوقاف في المحاكم اإلسرائيلية، واعتبارها 

األوقاف الجهة الرسمية والدينية الوحيدة الـمسؤولة والتابعة لحكومة الـمملكة األردنية ”وقال البيان، 
بجميع مبانيه  األقصى والتي تشرف إشرافاً كامًال على الـمقدسات اإلسالمية وأوقافها ومنها الـمسجد

 .”دونماً 144ومساحاته البالغة 

وأضاف أن االحتالل يسعى لمحاكمة األوقاف بموجب قانون مكافحة اإلرهاب مدعيا أنها منظمة 
إلى باب الرحمة، نافياً ادعاء االحتالل عمل لجنة التراث “ إرهابيين”أو تسهل دخول “ إرهابية”

 .في مكاتب األوقاف الواقعة في باب الرحمة“ هابيةإر ”والمصنفة منظمة 

وتجدد قرار إغالقه ، 2003تواصل إغالق باب الرحمة منذ عام  سلطات االحتالل وأشار إلى أن
 .التي ال وجود لها“ لجنة التراث”في الـمكان تـُسمى “ إرهابية”سنوياً مّدعياً بأن هناك منظمة 

اإلسرائيلية ضد أوقاف القدس والـمسجد  محكمة الصلح وأكد على أن االحتالل اتخذ خطوات في
  .األقصى، وباألخص ضد مبنى باب الرحمة داخل المسجد األقصى
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  االحتالل يمدد اعتقال معلمة مقدسية
 

معلمة مقدسية، بدعوى استكمال  اعتقال التابعة لالحتالل، اليوم الخميس" الصلح" محكمة مددت
 .التحقيق معها

التابعة لالحتالل، مددت خالل جلسة انعقدت، اليوم،  محكمة الصلح وأفاد المحامي خالد زبارقة، أن
 .(سبتمبر الجاري/العاشر من أيلول(األحد القادم  ، اعتقالها حتىخديجة خويص للمقدسية

 .وأضاف أن االحتالل يتهم المعلمة خويص باالنتماء لتنظيم محظور والعمل من خالله

جنوبي " عوز"يشار إلى أن مخابرات االحتالل استدعت المعلمة خديجة مساء أمس في شرطة 
 .ت اعتقالها لعرضها على المحكمةالمدينة، ثم مدد

وتعرضت المعلمة خديجة خويص، لسلسلة من االعتداءات واالعتقاالت من قبل عناصر االحتالل، 
والبلدة القديمة التي تتجدد كل فترة، ومنع السفر،  المسجد األقصىإضافة إلى أوامر اإلبعاد عن

 .وحرمان أطفالها من مخصصات التأمين

اسمها ضمن القائمة الذهبية على أبواب المسجد األقصى، والتي تسميها  شرطة االحتالل كما تضع
د، لكنها تدخل بين الحين واآلخر بطرق مختلفة، ، وال يسمح لها بدخول المسج"السوداء"بالقائمة 

  .معتبرة بأن ذلك حق واالحتالل يمنع المصلين بهذا اإلجراء من أداء عبادته بحرية
 

  جنوب القدس" إسرائيلية"مخطط لتوسيع مستوطنة 
 

كشفت وسائل إعالم عبرية، اليوم الخميس، النقاب عن احتمالية مصادقة لجنة التنظيم والبناء في 
جبل  وحدة استيطانية في قلب بلدة 176القدس، يوم األحد المقبل، على ترخيص لبناء 

 .جنوبي شرق القدس المكبر

، التي أُقيمت "نوف تسيون"يدور عن توسيع مستوطنة  العبرية، إن الحديث" هآرتس"وقالت صحيفة 
 .وحدة استيطانية 91قبل ست سنوات في قلب الحي الفلسطيني، والتي تضم حالًيا 

وأشارت إلى أنه في حال المصادقة على توسيعها ستصبح أكبر مستوطنة تقام داخل األحياء 
 .هوديةعائلة ي 200الفلسطينية في القدس المحتلة، والتي يعيش فيها 

قدمت طلب البناء في جبل المكبر، والتي " شميني"النظر إلى أن شركة " السالم اآلن"ولفتت حركة 
 .تملكها عدة شركات أجنبية مسجلة في أستراليا، وجزر كايمان والواليات المتحدة
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األسترالي كيفين برمايستر، ويمتلك رجل  -يقف خلفها رجل األعمال اليهودي" شيمني"وبّينت أن 
 .بالمائة من أسهم الشركة 15ألعمال اإلسرائيلي رامي ليفي يملك ا

وكان قد اشترى األرض في جبل المكبر، في سنوات السبعينيات، المقاول رحاميم ليفي، وواجهت 
التي بنت المشروع مصاعب مالية بسبب عدم نجاحها في تسويق المشروع؛ بسبب قربه " ديغل"شركة 

 .من الحي الفلسطيني

ع المشروع حاول رجل األعمال الفلسطيني بشير المصري شراء األرض، لكن جهات يمينية وخالل بي
تمكنت من شرائها بمساعدة برمايستر، الناشط جًدا في مساعدة التنظيمات اليمينية اإلسرائيلية في 

 .شرقي القدس

ضربة قاسية أن بناء مستوطنة كبيرة في قلب الحي الفلسطيني سيشكل " السالم اآلن"وجاء من حركة 
للقدس ولفرص التوصل إلى حل الدولتين، ويبدو أن الحكومة فتحت كل السدود وتسمح بتفشي 

 ."بالمدينةفي قلب األحياء الفلسطينية  االستيطان مشاريع

أثبت بأن االدعاءات، وكأن المقصود ) نوف تسيون(المشروع في صورته السابقة "وأضافت الحركة أن 
 ."صفقة عقارات خالصة، ليست إال التظاهر بالسذاجة

اتضح أن اإلسرائيليين ليسوا معنيين بشراء بيوت في قلب األحياء الفلسطينية، وأن : "وأردفت
هم أولئك الذي تحركهم دوافع أيديولوجية، وال يوجد في األمر أي  الوحيدين الذين يفعلون ذلك

 ."مسألة اقتصادية أو عقارية، وإنما محاولة سياسية فقط لمنع التسوية في القدس

" نوف تسيون"بدوره، اعتبر الكاتب والصحافي راسم عبيدات، أن االحتالل يهدف من خالل توسعة 
الوحدة االجتماعية في األحياء الفلسطينية خاصة جبل المكبر، ليسهل عليه ترحيل السكان  ضرب إلى

 ."التطهير العرقي"من القدس ضمن سياسة 

، أن االحتالل أقام المستوطنة قبل سنوات في المنطقة "قدس برس"وتابع عبيدات في حديث لـ 
، حيث كان من ضمن المخطط تنفيذ العمل بها على ثالث "زحايكة"و" عبيدات"قعة بين حّيْي الوا

سيتم المصادقة عليها قريًبا، والمرحلة األخيرة  176، و)موجودة حالًيا(مستوطنة  91مراحل، تبدأ بـ 
 .وحدة استيطانية 133تقوم على بناء 

عبارة عن أراضي تابعة لسكان جبل المكبر، حيث دونًما هي  14وأّكد أن المستوطنة اآلن ُمقامة على 
، والبقية هي أراٍض قامت بلدية االحتالل "أمالك الغائبين"تم االستيالء عليها بحجة ما يسّمى بـ 

 ."المصلحة العامة"بمصادرتها تحت ما يسّمى بـ 
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مدارس عليها،  كّنا سابًقا قد طالبنا بلدية االحتالل باستخدام هذه األراضي لبناء: "وصّرح عبيدات
بسبب النقص الحاد في بلدة جبل المكبر، إال أنه تم الرفض مقابل المشاريع االستيطانية والمرافق 

 ."العامة التابعة لها

دونًما من أراضي المكبر، ستشكل عملية احتكاك  114وشدد على أن توسعة المستوطنة التي ستطال 
 .مع سكان البلدة بشكل دائم

ب الزيت على النار، وهو يقول بأن جبل المكبر مسؤولة عن العمليات الفدائية االحتالل يص: "وأردف
التي نـُّفذت ضده، وما يحصل من إقامة مستوطنات داخل األحياء العربية استفزاز خطير، يهدف إلى 

 ."تفتيت الوحدة الجغرافية

أحياء المكبر إلى  جزر متناثرة، وتحويل"ورأى أن االحتالل يهدف إلى تحويل الوجود الفلسطيني لـ 
وحدة اجتماعية قائمة بذاتها معزولة ومفصولة عن مدينة القدس، ومنع التواصل الجغرافي والديمغرافي 

 ."مع المدينة

أو المؤسسات الحقوقية، والشعبي،  السلطة ودعا ألن يكون هناك جهد على المستويين الرسمي سواء
 .، والشيخ جراح)إلى الجنوب(لمواجهة المخطط الذي يطال البلدة، ومناطق أخرى مثل الولجة 

في الوقت الذي سيكون فيه رئيس الحكومة " نافيه تسيون"وسيتم التصديق على خطة البناء في 
، في طريقه لزيارة سياسية تستغرق عشرة أيام في أمريكا الالتينية، ومنها إلى نيويورك نتنياهو بنيامين

للمشاركة في أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة، حيث من المتوقع أن يلتقي على هامش أعمال 
بالرئيس األمريكي دونالد ترامب لمناقشة الخطة األمريكية للسالم بين إسرائيل الجمعية، 

 .والفلسطينيين

يم في اإلدارة اجتماع اللجنة العليا للتنظ تأجيل وعلى خلفية رحلة نتنياهو ولقاءاته مع ترامب، تم
المدنية التي كان يفترض أن تصادق على دفع مخططات لبناء آالف الوحدات االستيطانية الجديدة 

 .الغربيةالضفة  في مستوطنات

وبناء على طلب مكتب نتنياهو، ستعقد اللجنة اجتماعها في نهاية أيلول أو في مطلع تشرين أول 
 .فقط، بعد عودة رئيس الحكومة من الواليات المتحدة

يشار إلى أن ديوان نتنياهو طلب خالل السنوات األخيرة تأجيل وإلغاء مخططات كثيرة للبناء، خشية 
  .اليات المتحدة ودول أخرىالتعّرض لالنتقاد من الو 
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  صهيونياً اقتحموا األقصى خالل آب 3647
 

خالل شهر  األقصى صهيويناً للمسجد 3647 اقتحام انترناشيونال لألنباء“ قدس برس”رصدت وكالة 
 .أغسطس الماضي/ آب

خالل الشهر الماضي الذي  المسجد األقصى مستوطناً اقتحموا 3613وأفادت مراسلة الوكالة بأن 
 .”خراب الهيكل”مستوطناً منهم، وذلك في ذكرى ما يُطلقون عليه  79شهد أول أيامه اقتحام ألف و

وشهد هذا اليوم فرض قيود على دخول المصلين للمسجد األقصى، فضال عن تشديد إجراءات 
 .األقصىالصالة في باحات  مستوطنين 6التفتيش على أبوابه، بالتزامن مع محاولة 

، بعد جولة “باب السلسلة”حتى “ باب المغاربة”كانت تبدأ من  المستوطنين اقتحامات وأوضحت أن
الواصل بين البابين “ مسلك الهروب”تصل لنصف ساعة في باحات المسجد األقصى، أو من خالل 

  .(دون جولة(بشكل مباشر 

 14و، "شاباك"عنصراً من جهاز المخابرات اإلسرائيلي العام  20وأوضحت أن من بين الُمقتحمين 
 .من عناصر الشرطة

يهودا  اإلسرائيلي المتطّرفان ”الكنيست“ من آب الماضي، اقتحم عضوا 29وفي الـ 
قة مجموعات استيطانية، بعد ، المسجد األقصى برف(البيت اليهودي) وشولي معلم) الليكود) غليك

يسمح لهم بذلك بعد انقطاع دام أكثر من عام  نتنياهو قرار من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين
 .(2015منذ نوفمبر (ونصف 

تعّزز من تواجد عناصرها، باإلضافة للقوات الخاصة المدججة بالسالح في  شرطة االحتالل وكانت
ل يومي، ما عدا يومي الجمعة والسبت حيث ال باحات المسجد لتأمين الحماية للمستوطنين بشك

 .يوجد اقتحامات

فلسطينياً عن المسجد األقصى والبلدة  12” قدس برس “وأبعدت شرطة االحتالل اإلسرائيلية وفقاً لـ
 .القديمة بالقدس لمدد تراوحت ما بين أسبوع وشهر

ب الماضي، شهد ارتفاعاً فقد تبين أن شهر آ) تموز -حزيران (وبالمقارنة مع الشهرين الماضيين 
 .ملحوظاً في عدد الُمقتحمين للمسجد األقصى

إسرائيلياً في شهر حزيران،  1391إسرائيلياً، مقابل اقتحام  3315وكان شهر تموز قد شهد اقتحام 
  .ما بين عناصر شرطة إسرائيلية ومخابرات وطالب ومرشدين ومستوطنين وموظفي آثار
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  بأحياء القدسفلسطينًيا  13االحتالل يعتقل 
 

فلسطينًيا خالل حملة  13عتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر الخميس والليلة الماضية ا
 .مداهمات في عدة بلدات وأحياء بالقدس المحتلة

 20(وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن قوات االحتالل اعتقلت فجر اليوم الشاب علي الزغل 
 .المبارك المسجد األقصىجنوب سلوان من بلدة) عاًما

وأوضح محامي المركز أن قوات االحتالل اعتقلت في ساعة متأخرة من مساء أمس ثالثة فتية من 
 13(، عبد الرؤوف نجيب )عاًما 15(البلدة القديمة، بحجة إلقاء الحجارة، هم يوسف أشرف طه 

 .(عاًما 14(، وعبد الناصر أبو اسنينه )عاًما

وم الشاب المقدسي أمين الدويك من منزله في وفي سياق متصل، اعتقلت قوات االحتالل فجر الي
 .باب حطة بالبلدة القديمة ينما كان يستعد لحفل زفافة المقرر غًدا الجمعة

وفي بلدة السواحرة شرق القدس، اعتقلت القوات كًال من جواد أحمد شقيرات، جمال شقيرات، 
ليث زعاترة ورامي بدر حلبية ورامي الديك  الطفل اعتقال يونس شقيرات ورعد األعرج، باإلضافة إلى
 .ورعد األعرج من بلدتي العيزرية وأبو ديس

 .ما اعتقلت قوات االحتالل صباح اليوم، جوهر ناصر جوهر من مكان عمله في بلدة العيزريةك

  شبكة قدس اإلخبارية
 

  وحدة استيطانية في جبل المكبر 176مخطط لبناء 
 

األربعاء، إنه يتوقع أن تصادق لجنة التنظيم والبناء  اإلسرائيلية الحكومية مساء أمس" مكان"قالت قناة 
وحدة سكنية استيطانية في  176لبلدية القدس خالل اجتماعها يوم األحد المقبل، على بناء التابعة 

 .في القدس المحتلة جبل المكبر قلب بلدة

التي أقيمت في جبل المكبر قبل " نوف تسيون"وسيعا كبيرا للبؤرة االستيطانية ويشكل هذا المخطط ت
وفي حال المصادقة على المخطط الجديدة ستصبح هذه . وحدة سكنية 91ست سنوات، وتضم 

 .أكبر البؤر االستيطانية المقامة في قلب البلدات الفلسطينية في القدس المحتلة

وحدة سكنية استيطانية في جبل المكبر في الوقت الذي  176ء لجنة التنظيم والبناء على مخطط بنا
، إلى أميركا الالتينية ونيويورك للمشاركة في نتنياهو يتوجه فيه رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين
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وسيلتقي نتنياهو في نيويورك مع الرئيس األميركي، دونالد . ال افتتاح الجمعية العامة لألمم المتحدةأعم
 .ترامب، وسيبحث معه مبادرة سالم لإلدارة األميركية

أنه على خلفية سفر نتنياهو ولقائه مع ترامب " هآرتس"وذكر الموقع االلكتروني لصحيفة 
الضفة  ، وهي ذراع دولة االحتالل في"اإلدارة المدنية"اجتماع لجنة التخطيط العليا التابعة لـ تأجيل تم

، الذي كان مقررا أن تتم المصادقة خالله على بناء آالف الوحدات السكنية في مستوطنات في الغربية
 .الضفة الغربية

سبتمبر الحالي أو بداية تشرين /أن اجتماع هذه اللجنة سيعقد في نهاية أيلول" هآرتس"وأضافت 
 .ته من الواليات المتحدةأكتوبر المقبل، وبعد عود/األول

التي تملكها " شميني"شركة " نوف تسيون"وقدمت طلب الحصول على تصاريح بناء في مستوطنة 
إن المسؤول " سالم اآلن"وقالت حركة . عدة شركات أجنبية مسجلة في أستراليا والواليات المتحدة

ألعمال اإلسرائيلي رامي ليفي عن هذه الشركة هو رجل األعمال األسترالي كيفين برميستر، وأن رجل ا
 .من الشركة% 15يملك 

بناء مستوطنة كبيرة في قلب حي فلسطيني سيشكل ضربة قاسمة "من أن " سالم اآلن"وحذرت 
ويبدو أن الحكومة فتحت كافة السدود وتسمح بانفالت . للقدس والحتمال التوصل إلى حل الدولتين

 ."في القدس مشاريع استيطانية في قلب األحياء الفلسطينية

 
 

  -انتهى -


