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  2017 أيلول ،   14الخميس     :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  مقابر الشهداء بالقدسالسوداني يدين االعتداءات االحتاللية على. 

 90 قصىمستوطنا يقتحمون األ. 

 إصابات باالختناق في مواجهات مع االحتالل في أبو ديس وحزما. 

 االحتالل يهدم مبنى سكنيا بحجة عدم الترخيص: القدس. 

 حمر الجديد على األوضاع في القدسالحسيني يطلع ممثل الصليب األ. 

 االعتداء عليه االحتالل يعتقل شابا من مخيم قلنديا بعد. 

  فلسطينيين في الضفة والقدس 9االحتالل يعتقل. 

  السجن الفعلي لفتيين بالقدس.. “التحريض عبر فيسبوك”بتهمة. 

  سلوان"هدم منشأة سكنية فلسطينية مأهولة بـ". 

 7 مؤسسات حقوقية ترصد مراحل إلغاء اإلقامات المقدسية. 

 ة من األقصىخبير يؤكد سرقة االحتالل وثائق إلكترونية مهم. 
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  السوداني يدين االعتداءات االحتاللية على مقابر الشهداء بالقدس
 

أدان أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة   -  2017\9\13 –األربعاء  - رام اهللا 
والعلوم الشاعر مراد السوداني في بيان له صباح اليوم، االعتداءات السافرة التي يقوم بها االحتالل في 

مدينة القدس والمتمثلة بهدم وتجريف مقبرة الشهداء المالصقة لمقبرة اليوسفية عند سور القدس 
  . باب األسباط التاريخي من جهة

  
وطالب السوداني كافة المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

بالتدخل العاجل من أجل حماية هذا اإلرث وما يمثله من قيمة تاريخية ومعنوية ونضالية " اليونسكو"
  .للشعب الفلسطيني

  
الجهات والمؤسسات واألطراف المختصة والمؤسسات  األمة العربية واإلسالمية وكافةطالب  كما

 وأسرة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم إزاء التصعيد" األمن"الدولية وعلى رأسها مجلس 
حتالل اإلسرائيلي إلحترام وضرورة التدخل العاجل والفوري للضغط على اال اإلسرائيلي في المدينة،

، ووقف سلسلة اإلنتهاكات وأهلها خاصة بحماية مدينة القدسالشرعية الدولية والقوانين والقرارات ال
المتواصلة بحق المدينة ومعالمها األثرية والتاريخية، وفرض عقوبات على اإلحتالل في حال لم يتوقف 

  .عن ممارساته ومشاريعه التهويدية في المدينة
  

الحرب  خالل 1967عام الاستشهدوا في  عربي 400دفن فيها رفات نحو  يذكر أن هذه المقبرة
، والتي ينوي بما فيها القدس الشرقية كافة  اإلسرائيلية العربية التي انتهت باحتالل األراضي الفلسطينية

، حيث يواصل االحتالل ليس فقط استهداف األرض إلى متنزه وحديقة توراتية هاتحويلاالحتالل 
  .فة العميقة والوعي المقدسوالوقائع والذاكرة والتراث، بل يستهدف الغياب بقوة حضور الثقا
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 قصىمستوطنا يقتحمون األ 90
   

في الفترة الصباحية، من قصى المبارك مستوطنا المسجد األ 90اقتحم  -وفا 2017- 9- 13القدس 
  .ربعاء، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات االحتاللاليوم األ

  .في أرجاء المسجد المبارك ونفذت مجموعات المستوطنين جوالت استفزازية ومشبوهة
قصى محاولة مجموعة من المستوطنين اقتحام المسجد في سياق آخر، أحبط حراس المسجد األ

  .االقصى في ساعات الليلة الماضية من جهة باب القطانين
  .ويتواجد في األقصى المبارك عدد كبير والذين انتشروا في ُمصليات وباحات المسجد

  
 مواجهات مع االحتالل في أبو ديس وحزماإصابات باالختناق في 

   

أصيب عدد من المواطنين بحاالت اختناق، جراء إطالق قوات  -وفا 2017- 9- 13القدس 
االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم األربعاء، قنابل الغاز المسيل للدموع في مواجهات شهدتها بلدتا أبو 

  .ديس جنوب شرق القدس، وحزما شمال شرق المدينة
مراسلنا في القدس إن المواجهات اندلعت إثر اقتحام قوات االحتالل للبلدتين بهدف تنفيذ  وقال

  .عمليات اعتقال
  

 االحتالل يهدم مبنى سكنيا بحجة عدم الترخيص: القدس
  

تابعة لبلدية االحتالل في مدينة " بلدوزرات"شرعت جرافات ضخمة  -وفا 2017- 9- 13القدس 
جندي، بهدم وتدمير بناية سكنية، مكّونة من  200كبيرة ومعززة بنحو القدس المحتلة، تحرسها قوة  

طابقين، بحي راس العامود في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، بحجة البناء دون 
 .ترخيص

وأفاد مراسلنا، بأن البناية تعود للشقيقين معتصم، ومنتصر أبو فرحة، وكانت بلدية االحتالل منحت 
ة مهلة انتهت يوم أمس، لتفريغ مبناها تمهيدا لهدمه، رغم محاولتها استصدار أمر تأجيل عائلة أبو فرح

  .قرار الهدم، أو وقفه، إال أن طلبها تم رفضه
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  .ولفت مراسلنا إلى أن قوات االحتالل تضرب طوقا عسكريا محكما حول محيط المبنى
  

 القدسحمر الجديد على األوضاع في الحسيني يطلع ممثل الصليب األ
   

أطلع وزير شؤون القدس، المحافظ عدنان الحسيني، رئيس بعثة  -وفا 2017- 9- 13القدس 
  .الصليب االحمر في مدينة القدس الجديد دافيد كاين، على تطورات األوضاع في المدينة المقدسة

األوضاع وبلورة وأكد الحسيني لدى استقباله، اليوم األربعاء، رئيس البعثة، على ضرورة تقييم تطورات 
سياسة واضحة وممنهجة واالستفادة من أية فرص متاحة لحث إسرائيل على تغير سياساتها خاصة في 
مدينة القدس واالستيطان وتصاعد حدة التوتر في المسجد األقصى المبارك وتزايد وتيرة العنف، التي 

  .من شأنها القضاء على فرص السالم في المنطقة 
لى ممارسة دور فعال في كشف الممارسات االسرائيلية التعسفية بحق أبناء ودعا الصليب األحمر ا

  .الشعب الفلسطيني وممارسة الضغوط على حكومة االحتالل، التي تعتبر نفسها فوق القانون
وأشار الى أن سلطات االحتالل تدفع بالمنطقة الى الهاوية عبر انتهاكاتها السافرة لحرمات المقدسات 

يحية وخاصة المسجد األقصى المبارك واستخدام أساليب التزوير والتزييف لقلب اإلسالمية والمس
  .الحقائق التاريخية والدينية

وحّذر من أن الوضع الراهن في المدينة المقدسة ينذر باالنفجار، خاصة بعد تكثيف االحتالل 
وإجبار الحكومة الحمالت العدائية االنتقامية، بعد االنجاز الذي حققه أبناء الشعب الفلسطيني 

  .اإلسرائيلية بالتراجع عن قراراتها التعسفية بشأن المسجد األقصى
المخططات االستيطانية وأهدافها المبيتة في منطقة القدس والممارسات االسرائيلية  ووصف الحسيني 

في المدينة المقدسة، بالتطهير العرقي وخلق نظام فصل عنصري، موضحا ان السياسات االستيطانية 
سرائيلية خاصة في مدينة القدس وعربدات المستوطنين المخالفة ألبسط قوانين وأعراف اإلنسانية اإل

والحقوقية تهدف الى خلق واقع جديد للعاصمة الفلسطينية المحتلة وتحويلها إلى مدينة يهودية 
  .خالصة عن طريق التطهير العرقي للفلسطينيين مسلمين ومسيحيين من وطنهم ودولتهم

، فيما اصبحت اآلن ال %40كانت   1967ى ان نسبة المسيحين في القدس قبل عام ولفت إل
وبالنتيجة فان معاناة الشعب الفلسطيني ستستمر جراء سياسات الطرد اإلسرائيلية، التي % 1تتجاوز 
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تمس حقوقهم األساسية في الحرية واألمن الشخصي والممتلكات والمساواة أمام القانون والكرامة 
  .وغيرها

كان رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي بيتر مايرور وفي ختام زيارته للمنطقة قبل عدة أيام و 
والتي التقى خاللها مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين قد صرح أن األنشطة االستيطانية قيدت حرية 

دي لمجتمعات الفلسطينيين في الحركة والتنقل وغيرت إلى حد كبير النسيج االجتماعي واالقتصا
بأكملها في األراضي المحتلة وحدت من قدرة الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية 

  .ومواردهم الطبيعية وقللت من فرصهم في التعليم والعمل، كما أفضت الى التهجير
الماضية وقال إن سياسات التوسع االستيطاني التي مارستها الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة في العقود 

  .سّهلت عملية فرض األمر الواقع بضمها ألجزاء كبيرة من األراضي المحتلة
  

 االحتالل يعتقل شابا من مخيم قلنديا بعد االعتداء عليه
   

اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي، فجر اليوم الخميس، الشاب وسام -وفا 2017- 9- 14القدس 
قلنديا شمال القدس المحتلة، بعد االعتداء عليه  عطا الفي، شقيق الشهيد محمد، من منزله بمخيم

  .ووالده بالضرب المبرح
وكانت قوات االحتالل اقتحمت المخيم في ساعة مبكرة من فجر اليوم، وداهمت العديد من منازل 

المواطنين في المخيم وفي حي المطار المجاور، ُعرف منها منزل عائلة الخطيب، ومنزل المواطن أبو 
  .الذي اعتلت سطح منزلهعدي اللوزي 

ونقل مراسلنا عن شهود عيان أن قوات االحتالل عاثت في المنازل التي اقتحمتها دمارا وخراباً، كما 
  .سرقت مبلغاً من المال من منزل أحد المواطنين خالل تفتيشه في المخيم

االنسحاب  وأضاف الشهود أن مواجهات عنيفة دارت بين األهالي وقوات االحتالل التي اضطرت الى
  .بعد اعتقالها الشاب وسام الفي
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  فلسطينيين في الضفة والقدس 9االحتالل يعتقل 
 

اعتقلت قوات االحتالل اليوم الخميس، تسعة فلسطينيين خالل حملة مداهمات واعتقاالت في 
 .مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة

مخيم قلنديا وهو شقيق الشهيد محمد الفي خالل وعرف من بين المتعلقين، الشاب وسام عطا الفي 
اقتحامها للمخيم شمال القدس المحتلة، فيما اعتدت بالضرب على والده، و عزمي موسى من 

ن مخيم عسكر، وسامر غانم من طولكرم، ومحمد ، وحسن قطناني منابلس من سلفيت، ويزن اسليم 
 .شواهنة وخالد شواهنة وعبد اهللا المحزن وعبود النمر من طولكرم

وأوضح بيان لجيش االحتالل، أنه صادر مبالغ مالية خالل حملة المداهمات تعود لمواطنين 
 .فلسطينين

التي يشنها بالضفة الغربية ويواصل االحتالل االسرائيلي بشكل يومي حملة االعتقاالت والمداهمات 
  .والقدس المحتلة

 
  السجن الفعلي لفتيين بالقدس.. “التحريض عبر فيسبوك”بتهمة 

 

بعاء، بالسجن الفعلي على تابعة لالحتالل اإلسرائيلي في القدس المحتلة، اليوم األر  محكمة حكمت
 .”فيسبوك التحريض عبر”شاب وقاصر من المدينة، بتهمة 

بالسجن لمدة ) عاماً  17(وذكرت مصادر حقوقية أن المحكمة حكمت على القاصر أحمد سعيدة 
 .”التحريض عبر فيسبوك”شهرًا، ووجهت له تهمة  11

شهور، بتهمة  10كما حكمت المحكمة اإلسرائيلية على الشاب أحمد عويسات بالسجن لمدة 
 .منذ نحو سبعة شهور معتقل ، مشيرة إلى أنه“التحريض عبر مواقع التواصل االجتماعي”

أمجد أبو عصب فإن الفتى سعيدة كان قد  المقدسيين األسرى وبحسب ما أفاد به رئيس لجنة أهالي
أحد “ باب السلسلة”عبر صفحته حول عملية الطعن التي نفذت قرب  اعتقل في أعقاب نشره تعليقا
 .مايو الماضي/ في شهر أيار األقصى األبواب المؤدية للمسجد

وأوضح أبو عصب، أن هذه التهمة باتت تهدد كل النشطاء والشبان الفلسطيين الذين يحاولون التعبير 
 .عن رأيه في أية قضية وطنية أو حدث وطني مهم، حيث غالبا ما تكون هذه التهمة جاهزة سلفا

عشرات الشبان  اعتقال لتبرير سلطات االحتالل مة فضفاضة وتستغلهاوأكد أبو عصب أن هذه الته
ل ، حيث جرى اعتقاالمسجد األقصى خصوصا في األحداث الكبرى، كما جرى في أعقاب أحداث
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هؤالء الشبان  إبعاد عشرات الشبان وحكم على العديد منهم بالسجن الفعلي لفترات متفاوتة، بقصد
 .عن األقصى ومنع تفاعلهم مع القضايا الحساسة

ناشط  500حتى اليوم اعتقلت قوات االحتالل ما يزيد عن  2015تجدر اإلشارة إلى أنه ومنذ العام 
وشاب فلسطيني بينهم صحفيين على منشورات وتعليقات لهم عبر مواقع التواصل االجتماعي، 

 .”التحريض“ووجهت لهم تهما بـ

  شبكة قدس
 

  "سلوان"هدم منشأة سكنية فلسطينية مأهولة بـ 
 

هدمت آليات االحتالل، صباح اليوم األربعاء، مبنى سكنًيا يعود لعائلة مقدسية في 
 .المبارك، بمدينة القدس المحتلة المسجد األقصى جنوب سلوان لدةب

، بأن قوات االحتالل الخاصة وعناصر من الشرطة اقتحمت بلدة سلوان "قدس برس"وأفادت مراسلة 
 .واعتلت أسطح المنازل القريبةصباح اليوم، وحاصرت مبنى عائلة أبو فرحة في حي رأس العامود، 

، مع العلم بأنه مكون من "عدم الترخيص"المبنى، بحجة  هدم وأضافت أن الجرافات بدأت في عملية
 .ويقطنه ثمانية أفراد) منزلين(طابقين 

، إن بلدية االحتالل "قدس برس"، قد قال في حديث سابق لـ )ب المنزلصاح(وكان معتصم أبو فرحة 
سّلمته أمًرا بالهدم الخميس الماضي، على أن يتم إخالء المبنى الذي يقطنه وشقيقه وعائلتهما، حتى 

 .أول أمس الثالثاء

متًرا  80وأوضح أن المبنى حديث اإلنشاء، حيث انتهوا من العمل به بداية العام الجاري، بمساحة 
 .لكل طابق، وكلفهم عشرات آالف الشواكل

منشأة فلسطينية؛ سكنية  11أغسطس الماضي، / وكانت آليات االحتالل قد هدمت خالل آب
البابا شرق العيزرية،  ، سلوان، جبلالعيساوية ،حنينا ، بيتجبل المكبروتجارية وزراعية، وذلك في

  .الواقع قرب مقبرة اليوسفية في القدس“ سوق الجمعة”إضافة إلى سور 
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  مؤسسات حقوقية ترصد مراحل إلغاء اإلقامات المقدسية 7
 

؛ عنصرية رصدت سبع مؤسسات حقوقية فلسطينية ثالث مراحل تشمل سن قوانين وتبني سياسات
 .تمثل تطّور سياسة االحتالل في سحب إقامة الفلسطينيين في القدس المحتلة بهدف تقليص وجودهم

للفلسطينيين في القدس،  "اإلقامة الدائمة"وذكرت تلك المنظمات، في بيان لها، أنه من خالل منح 
 .أصبح دخول المدينة والسكن فيها امتيازا قابال للسحب، بدال من كونه حقا أساسيا متأصال

: وأكد كل من مركز العمل المجتمعي بجامعة القدس ومركز القدس للمساعدة القانونية ومؤسسات
نيين، وجود سياسات الشبكة والحق وسانت إيف وبديل، واالئتالف المدني من أجل حقوق الفلسطي

 .غير شرعية في إلغاء اإلقامات تستهدف الفلسطينيين في القدس

لتهجير " إسرائيل"وأكدت أن إلغاء اإلقامات الدائمة هو من أكثر الوسائل المباشرة التي تستخدمها 
في " إسرائيلية"الفلسطينيين قسريا من شرقي القدس، وذلك ليتسنى لها الحفاظ على أغلبية يهودية 

 .لمدينةا

المعايير إللغاء اإلقامات المقدسية، ثم وسعت " إسرائيل"أنشأت  1967وأضافت أنه منذ عام 
ألف فلسطيني من القدس  14.5استخدامها بالتدريج، مما أدى إلى إلغاء حقوق اإلقامة ألكثر من 

 .حتى اآلن

 :وذكرت أن سياسة إلغاء اإلقامات المقدسية تطورت خالل ثالث مراحل رئيسية

قد يخسر الفلسطيني اإلقامة الدائمة في القدس نتيجة إقامته خارج : 1995-1967: المرحلة األولى
 .لمدة سبع سنوات، أو نتيجة حصوله على إقامة أو جنسية دولة أخرى) وشرقي القدس" (إسرائيل"

خارج " مركز الحياة"تم توسيع المعيار السابق ليشمل تغيير : حتى اآلن -1995: المرحلة الثانية
أو شرقي القدس، حتى لو أقام الفلسطيني في الخارج لمدة تقل عن السبع سنوات ولم " إسرائيل"

بما ال يشمل ) الضفة الغربية وإذا أقام الفلسطيني في. يحصل على إقامة أو جنسية دولة أجنبية أخرى
، وقد تلغى إقامته الدائمة في القدس نتيجة "أقام في الخارج"أنه " إسرائيل"، تعتبر غزة وقطاع) القدس
ألف إقامة  11.5أكثر من " إسرائيل"، ألغت 1995هذه السياسة عام  ومنذ بدء تطبيق. لذلك

 .فلسطينية في القدس

، أصبح بإمكان وزير الداخلية "مركز الحياة"إضافة إلى معيار : حتى اآلن -2006: المرحلة الثالثة
. "خرق الوالء"إلغاء اإلقامات لفلسطينيي القدس على أسس عقابية بناء على معيار " اإلسرائيلي"
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وبتنفيذ هذا المعيار، أصبح الفلسطينيون الذين لم يتركوا القدس يوما معرضين أيضا لخطر إلغاء 
 .اإلقامات

 -بما يشمل أيضا إلغاء اإلقامات العقابي-واعتبرت المؤسسات الحقوقية أن سياسة إلغاء اإلقامات 
اإلنسان، بينما يؤدي  تنتهك بشكل جسيم قواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق

إلغاء اإلقامات إلى تهجير الفلسطينيين قسريا من القدس، وهو ما يعتبر جريمة حرب بموجب اتفاقية 
 .روما الناظمة للمحكمة الجنائية الدولية، وانتهاك جسيم التفاقية جنيف الرابعة

السكان الفلسطينيين  وبما أن سياسة إلغاء اإلقامات جزء من سياسة شمولية ممنهجة تهدف إلى تهجير
 .المحميين، فقد ترقى أيضا إلى جريمة ضد اإلنسانية، وفق المنظمات الحقوقية

  
  خبير يؤكد سرقة االحتالل وثائق إلكترونية مهمة من األقصى

 

المسجد  أكد خبير فلسطيني من جديد أن قوات االحتالل تمكنت من سرقة وثائق إلكترونية مهمة من
المبارك، تخص أمالك وأوقاف القدس المحتلة وأراضيها، بعدما أزالت كلمة السر عن أجهزة  األقصى

 .األقصى الكمبيوتر والسيرفر الخاص بالمسجد

إن قوات االحتالل أزالت، وفق المعلومات األكيدة، : حسن خاطر. وقال رئيس مركز القدس الدولي د
كلمة السر عن أجهزة الكمبيوتر والسيرفر الخاص بالمسجد أألقصى، ونسخ كل الموجودات 

 .”صيلية الواردة في مضمون الوثائق المتعلقة باألوقاف واألمالك، اإلسالمية والمسيحيةالتف

االحتالل، بواسطة تلك الوثائق، سيضع يده على أوقاف القدس، وهي عبارة عن مقدسات : وأضاف
ومحال تجارية وأمالك وأراض ومنازل، وما يخص استعالمات الحياة ضمن مساحة شاسعة، بما فيها 

من األمالك %  38-30اإلسالمية والمسيحية معا، حيث تملك الكنيسة األرثوذكسية نحو  األوقاف
 .والعقارات في البلدة القديمة

جريمة سرقة الوثائق اإللكترونية، التي تمت حينما استفرد االحتالل باألقصى لثالثة أيام "وأوضح بأن 
ووثائقه، بعدما أخاله من المصلين وموظفيه وحراسه متوالية، متنقال بقواته بين غرفه ومكاتبه وأرشيفه 

 .أثناء فترة إغالقه أمام الفلسطينيين، تعتبر جريمة مفتوحة ستجر مخاطر فادحة ضد القدس المحتلة

الخطورة تكمن في المعلومات التي تتضمنها تلك الوثائق، باعتبارها أرشيفا وقفيا خاصا "إن : وقال
شكل قاعدة بيانات ألوقاف وأمالك وأراضي القدس المحتلة، بما باألمالك والمحاكم الشرعية، وت

 ."يشكل سرقتها كارثة حقيقية وتهديدا خطيرا لحاضرها ومستقبلها
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براعة االحتالل في التزوير، وقدرة تالعبه بالوثائق الستالب األمالك واألوقاف "ويزيد من حجم الخطر 
فة أصحاب الصالحية فيها، وكيفية نقل أو طرق بطرق غير مشروعة، عبر الحصول على التواقيع، ومعر 

 .وفقاً لقوله" التصرف بملكية الوقف، واالطالع على كل تفاصيلها ومحتوياتها

سرقة االحتالل للوثائق تتيح المجال أمام االحتالل لوضع اليد على أوقاف القدس "ولفت إلى أن 
ى من األراضي واألوقاف في القدس وأمالكها لمصادرتها وتهويدها، بما يشكل ضربة قاسمة لما تبق

 ."المحتلة، والتي تعد أس المعركة مع االحتالل

رفع مستوى اإلجراءات اإلحترازية وتشكيل لجنة فنية مختصة للتدقيق ورصد ومتابعة نقل "ودعا إلى 
 الملكيات واألمالك الوقفية والعقارات، وطرق التصرف بها من أجل حمايتها والحفاظ عليها، تزامنا مع

 ."وضع اآلليات الكفيلة بمنع استغاللها وتسربها وتهويدها من قبل االحتالل

الحديث عن مخاطر جريمة سرقة االحتالل لتلك الوثائق ليس بقصد إثارة الفزع في "وأكد بأن 
االحتالل ونشر التوعية  تهويد ، بل الستنفار اإلجراءات الالزمة لمواجهة خطرالمقدسيين نفوس

 ."واعتماد األساليب المضادة لمخطط االحتالل

ة القدس المحتلة ما تزال تدفع للحراك الشعبي والمقاومة ضد االحتالل، األوضاع في مدين"وقال إن 
الذي يحكم حصاره حولها، ويسعى للتضييق عليها، عبر الجدار العنصري والضرائب والمس 

بالمقدسات الدينية، السيما األقصى، عدا انتهاك حقوق اإلنسان وحرمة المؤسسات والضوابط 
 ."والقوانين

ل قد تراجعت، مؤخرا، عن إجراءاتها العدوانية بحق المسجد األقصى، عبر فتح وكانت قوات االحتال
 .األبواب ورفع الحظر عن األعمار وإزالة البوابات اإللكترونية وكاميرات المراقبة والجسور الحديدية
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