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   18/10/2017،  األربعاء:التاريخ

  
  دســـقـــالة الـرسـ

  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
   لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 

  

  

  ًفي القدس االحتالل يهدم مبنى سكنيا .  

 من أبنائها 6االحتالل يواصل حملته في العيسوية ويعتقل : القدس . 

 قصىسالمية تشارك بمؤتمر دعم األمؤسسة حفظ التراث والبحوث اإل . 

   دعوات فلسطينية لتحرك دولي لوقف تسريب األمالك المسيحية . 

 األسيرة العيساوي تعانق الحرية وتعود للقدس . 

   برصاص االحتاللصابته إاستئصال طحال طالب مقدسي بعد . 

 القدس توحدنا والخليل تجمعنا"مهرجان في الخليل لنصرة األقصى تحت شعار  ..صور". 

 االحتالل يعتقل سيدة لدى خروجها من المسجد األقصى . 
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 في القدس االحتالل يهدم مبنى سكنياً 

  

اليوم األربعاء، مبنى سكنيا، في منطقة هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل اإلسرائيلي،  -وفا 2017-10-18القدس 
  .بحي بيت حنينا شمال القدس المحتلة؛ بحجة عدم الترخيص" وادي الدم"
 

وقال مراسلنا، إن المبنى يعود لعائلة الشلودي المقدسية، وأن قوة عسكرية معززة بدوريات رافقت طواقم وجرافات بلدية 
  .االحتالل، ووفرت لها الحراسة خالل عملية الهدم

  
 من أبنائها 6االحتالل يواصل حملته في العيسوية ويعتقل : القدس

   

واصلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم االربعاء، حملتها المستمرة في بلدة  -وفا 2017-10-18القدس 
  .المدينة المقدسةالعيسوية وسط القدس المحتلة، واعتقلت ستة من أبنائها، واقتادتهم الى مركز تحقيق وتوقيف في 

  
فؤاد األسمر مصطفى، وحازم سليمان مصطفى، ومحمد : ولفت مراسلنا في القدس الى أن حملة االعتقاالت شملت كل من

  .منصور محمود، وعبد الحي داري، والشقيقين الدكتور بالل عليان والدكتور نضال عليان
  

داهمت خاللها، في ساعات المساء، الحي الذي يضم منزل وكانت قوات االحتالل اقتحمت البلدة عدة مرات يوم أمس، 
األسيرة المحامية شيرين العيساوي قبل االفراج عنها، وأزالت كل مظاهر االحتفال باستقبالها وسط تهديد بمالحقة العائلة في 

  .ل العيساوي ومحيطهحال إعادة رفع األعالم الفلسطينية، وصور األسيرة المحّررة، وشعارات وطنية في المنطقة، وعلى منز 
  

، والذي جاء قبل ثالثة )عاما 39(وكان االحتالل أفرج، مساء أمس، عن المحامية واألسيرة الفلسطينية شيرين العيساوي 
أشهر من انقضاء محكوميتها البالغة أربعة أعوام، عقب جلسة خاصة عقدتها محكمة االحتالل العليا للنظر في ملف القضية 

  .مدحت الذي حكم عليه بالسجن ثماني سنوات الخاصة بها وبشقيقها
  

وانتهت الجلسة بقرار اإلفراج عن شيرين العيساوي، وتأجيل البّت في قرار اإلفراج عن أخيها مدحت ثالثة أيام، علمًا أنها 
  .شهرا داخل معتقالت االحتالل بتهمة تقديم خدمات ألسرى فلسطينيين داخل سجون االحتالل 45أمضت 

الي األسرى المقدسيين انه وقبل اإلفراج عن األسيرة شيرين نهائيا، أعادت سلطات االحتالل اعتقالها أثناء وذكرت لجنة أه
غربي القدس، كما تم " المسكوبية"، واقتيدت إلى مركز التحقيق واالعتقال المعروف باسم "الدامون"خروجها من معتقل 

  .استدعاء شقيقها شادي للتحقيق
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خرجت من معتقل الدامون وبقلبي غّصة لتركي إخواني وباقي : "ة المحررة شيرين عقب اإلفراج عنهامن جهتها، قالت األسير 

  ."األسرى داخل المعتقالت، لكن عندما أعادوا اعتقالي بهدف تنغيص فرحة أهلي باإلفراج قررُت أن ال أسمح لهم بذلك
ي ومزقوا صوري وهددوا عائلتي بإعادة اعتقالي إذا تم أثناء مكوثي بالتحقيق، اقتحموا بلدتي ومنزل عائلت: "وأضافت شيرين

  ."رفع صوري في القرية، لكننا شعب يعيش تحت االحتالل ومن حقنا أن نفرح
  

وشهدت قرية العيساوية مواجهات عنيفة قبيل اإلفراج عن األسيرة المحررة، استخدمت فيها قوات االحتالل الرصاص الحي 
  .تعتقله القوات الخاصةفأصابت شابا من البلدة قبل أن 

  
  .وشيرين العيساوي أسيرة سابقة اعتقلت عدة مرات، كما مكثت رهن الحبس المنزلي عدة أشهر

  
الذي أفرج عنه في صفقة  -صاحب أطول إضراب عن الطعام-وكانت سلطات االحتالل قد أعادت اعتقال شقيقها سامر 

عاما، قضى منها عشرة  30يد الحكم عليه بحكمه السابق البالغ ، وأع2011جلعاد شاليط عام " اإلسرائيلي"تبادل الجندي 
  .أعوام قبل اإلفراج عنه في الصفقة

  
يذكر أن الدوام المدرسي تم تعليقه يوم أمس في كافة مدارس البلدة، بقرار من وجهاء وشخصيات البلدة ولجان أولياء أمور 

تالل للبلدة تزامنًا مع خروج الطلبة من مدارسهم واالعتداء عليهم الطلبة فيها، احتجاجا على االقتحامات اليومية لقوات االح
  .واعتقال عدد منهم

  
  

 مؤسسة حفظ التراث والبحوث االسالمية تشارك بمؤتمر دعم االقصى

  
في مؤتمر دعم األقصى ) ميثاق (بيت المقدس  -شاركت مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية  -معا -الخليل 

" القدس توحدنا والخليل تجمعنا "اإلسالمية والذي نظمته محافظة الخليل والمؤسسات الشريكة تحت اسم والمقدسات 
  . والذي عقد في قاعات مركز إسعاد الطفولة التابع لبلدية الخليل، يوم أمس اإلثنين

 
في مدينتي القدس  وجاءت مشاركة المؤسسة من خالل تنظيم معرض للصور تؤرخ لمرحلة من مراحل تاريخنا الفلسطيني

والخليل وتعزز الرواية الفلسطينية وتبرز مدى الترابط الوثيق بين المدينتين كما ظهر ذلك ايضًا من خالل الوثائق الفريدة التي 
 . تم عرضها في المعرض
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ي نهاية ونال المعرض إعجاب الحضور واثنوا على دور المؤسسة في الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري لفلسطين ، وف
  . المؤتمر قام محافظ محافظة الخليل كامل حميد بتقديم هدية تكريمية للمؤسسة على مشاركتها الفاعلة في انجاح المؤتمر

  
  دعوات فلسطينية لتحرك دولي لوقف تسريب األمالك المسيحية

 

والهيئات المسيحية المختلفة إلى تحرك عربي وإسالمي ودولي، ال سيما من قبل المرجعيات " القدس الدولية"دعت مؤسسة  
  .للضغط لوقف تسريب األمالك المسيحية، واالعتداء على المقدسات المسيحية، وتهجير المسيحيين من القدس المحتلة

 
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي أن االحتالل اإلسرائيلي سعى خالل عقود للسيطرة على العقارات العربية المسيحية في 

ة بما يخدم أجندته السياسية الرامية إلى تفريغ المدينة من الوجود العربي، عبر صفقات متتالية ينتزعها القدس بأساليب متنوع
  .من أمالك وأوقاف الكنيسة األرثوذكسية بتنسيق مع شخصيات غير عربية

 
كنيسة ، وتم خاللها ببيع أراض تابعة لل27/6/2017وأشارت إلى ما حصل في الصفقة األخيرة التي أعلن عنها في 

  .دونًما لالحتالل 500األرثوذكسية في الشطر الشرقي من القدس بمساحة تقدر بنحو 
 

وأكدت إن التسريب المستمر للعقارات المسيحية يتطلب جهوًدا مشتركة لحماية هوية المدينة العربية التاريخية ومنع المزيد 
  .من التسريبات لألراضي الوقفية

 
 رؤساء الكنائس يحذرون من تصفية الوجود المسيحي بالقدس

قضاء سلطات االحتالل اإلسرائيلي على صفقات  أصدر رؤساء الكنائس بالقدس المحتلة بيانا ووثيقة احتجاجا على تصديق
تقضي بتسريب عقارات وأمالك للكنسية وتحويلها للجمعيات االستيطانية، واحتجاجا على مشروع القانون الذي يستهدف 

 .أمالك وعقارات الكنيسة

 

  
ّق عربّي ينبغي وشددت على أن األمالك واألوقاف المسيحية في القدس هي جزء ال يتجزأ من أرض فلسطين، وهي ح

  .المحافظة عليه، فهذه األرض ملك ألصحابها العرب وال يحق وهي حق فردي وجماعي مرتبط بهوية وحضارة المدينة
 

ال يحق ألي شخصية كانت التفريط بهذه المقدسات أو بيعها أو تسريبها لالحتالل، ونطالب البطريركية األرثوذكسية "وقالت 
 ."دونم، وكّل الصفقات السابقة 500طال صفقة الـ في القدس بالعمل الفوري على إب
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ودعت األردن والسلطة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات عملية عاجلة لوقف مسلسل تسريب األوقاف واألمالك المسيحية في 
هوية القدس، وبذل الجهود الستعادة ما تم تسريبه في السنوات السابقة، داعية إلى لقاء إسالمي مسيحي عربي لحماية 

  .المدينة العربية
 

واعتبرت المؤسسة الجهود المبذولة لمواجهة هذه الهجمة غير كافية، وغيابها أو ضعفها يعني فقدان المزيد من األمالك 
المسيحّية لمصلحة االحتالل، واستمرار هجرة المسيحيين من القدس تحت وطأة التضييق، واالستهداف الممنهج لوجودهم 

  .من قبل االحتالل
 

نقف إلى جانب الهيئات الفلسطينية والعربية المسيحية وغير المسيحية التي تبذل جهوًدا للضغط على الكنيسة "وأضافت 
األرثوذكسية في القدس لوقف العبث بأمالك الشعب الفلسطيني والطوائف المسيحية في المدينة وكل فلسطين، وسنبذل غاية 

  ."فاعل ومؤثروسعنا للتنسيق مع هذه الهيئات من أجل تحرك 
 

وأكدت أن أّي استراتيجية تحمل لواء الدفاع عن القدس يجب أن تلحظ المخاطر الجسيمة التي تتهدد المسيحيين 
والمقدسات والمعالم المسيحية في المدينة، ويجب أن تُبنى على ُأسس تثبيت هذا الوجود، وعدم السماح لالحتالل بممارسة 

  .سيحيين وطردهمصنوف التضييق المختلفة القتالع الم
 

 األسيرة العيساوي تعانق الحرية وتعود للقدس

  
 

أفرجت سطات االحتالل اإلسرائيلي بساعات متأخرة من ليل الثالثاء، عن عميدة األسيرات الفلسطينيات المحامية شيرين 
  .شهرا داخل سجون االحتالل 43من بلدة العيساوية، بعد أن أمضت ) عاما 39(طارق أحمد العيساوي 

 
وقررت المحكمة العليا اإلسرائيلية اإلفراج عن األسيرة العيساوي، عقب جلسة خاصة نظرت خاللها في الحكم الصدر بحقها 

شهرا ليصبح  48سنوات، فأصدرت قرارا بتخفيض الحكم من  8وبحق شقيقها مدحت المحكوم بالسجن لمدة ) سنوات 4(
  .بينما سيتم البت بحكم شقيقها خالل األيام القادمةشًها، وبتخفيض أيام اإلداري تنهي شيرين حكمها،  45

 
وقال شادي العيساوي شقيق األسيرة شيرين إن شقيقته تقدمت باستئناف عن طريق محاميها ضد قرار حكمها البالغ أربع 

حكمة سنوات، والذي جاء بسبب دورها في مساعدة والتواصل وزيارة األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل، إال أن الم
  .المركزية رفضت االستئناف

 
 .وأوضح أن ذلك دفع العائلة للتوجه إلى المحكمة العليا التي قبلت االستئناف بعد مماطلة، وفي نهاية فترة حكمها
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يذكر أن العيساوي أسيرة سابقة اعتقلت أكثر من مرة ومكثت رهن الحبس المنزلي عدة أشهر، وكان اعتقالها األخير بتاريخ 
  .حيث أدينت بعدة تهم، أبرزها بتقديم خدمات للحركة األسيرة وتمرير رسائل وأموال، 7/3/2014
 

  ."الدامون"وتنقلت العيساوي في عدة سجون وستتحرر اليوم من سجن 
 

وتعرضت األسيرة العيساوي لالعتقال عدة مرات، حيث أمضت في سجون االحتالل عاما كامال، وأطلق سراحها، وتم إعادة 
، وأعاد االحتالل اعتقاله، وخاض إضرابا عن "الوفاء لألحرار"مرات أثناء إضراب شقيقها سامر الذي تحرر ضمن  3اعتقالها 

أشهر، وأطلق سراحه ومن ثم أعاد االحتالل اعتقاله مرة أخرى، وشقيقها اآلخر مدحت معتقل منذ نيسان  9الطعام ألكثر من 
  . سنوات 8، ومحكوم بالسجن لمدة 2014

  
  صابته برصاص االحتاللإاستئصال طحال طالب مقدسي بعد 

  
أجريت، ليلة أمس، في مستشفى هداسا بمدينة القدس المحتلة، عملية استئصال : وكالة قدس نت لألنباء -القدس المحتلة 

  .، من سكان بلدة العيسوية)عاما 16(طحال للطفل مجد نايف شحادة 
 

معدنية مغلفة بالمطاط بخاصرته، ومن مسافة قصيرة، خالل خروجه من وأصيب الطفل المقدسي، ظهر أمس، برصاصة 
  كما أصيب عدد من طلبة المدارس برصاص االحتالل المطاطي، عقب خروجهم من مدارسهم؛ . مدرسته، وأصابت طحاله

  
لدوام في مدارس عقب اجتماع طارئ لهم مساء أمس، بتعليق ا-األمر الذي دفع وجهاء ولجان أولياء أمور طلبة مدارس البلدة

  .البلدة، احتجاجا على االقتحامات اليومية للبلدة من قوات االحتالل، واعتدائها على الطلبة، كما حدث يوم أمس
  

 

 "القدس توحدنا والخليل تجمعنا"مهرجان في الخليل لنصرة األقصى تحت شعار  ..صور

  
تحت شعار " نصرة األقصى"اليوم االثنين، مهرجان نظمت فعاليات محافظة الخليل، :  وكالة قدس نت لألنباء -الخليل 

  ."القدس توحدنا والخليل تجمعنا"
 

وشدد رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، في كلمته، على مكانة القدس لدى الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الوحدة 
المسجد األقصى والبلدة القديمة في قلب الفلسطينية تكرس الجهود لمواجهة المخططات االستيطانية، ال سيما استهداف 

مدينة الخليل، التي يسعى االحتالل إلى االستيالء عليها بشكل كامل عبر مخططاته، وكان آخرها تشكيل مشكل إلدارة 
 .شؤون المستوطنين فيها
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المهرجان لنصرة بدوره، شكر وزير شؤون القدس ومحافظها عدنان الحسيني، مؤسسات وفعاليات الخليل على تنظيمها هذا 
  .األقصى، مؤكدا أن الخليل ستبقى ظهيرا للقدس وخط الدفاع األول عن المقدسات اإلسالمية

  
من جانبه، أعرب محافظ الخليل كامل حميد عن فخر أبناء الشعب الفلسطيني واعتزازهم بفرسان وماجدات القدس الذين 

  .ب القدس عودة الحق ألصحابه ورضوخ المحتل لمطالبهم العادلةضربوا أروع األمثلة في الصمود والتحدي، ليعلنوا على أعتا
  

وفي كلمته، ثمن رئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، وقفات أهل الخليل المشرفة نصرة ألهل القدس، مؤكدا أن حماية 
  .المقدسات اإلسالمية والمسيحية من التهويد واجب على كل فلسطيني حر حتى نيل الحرية المنشودة

ته، أّكد رئيس رابطة الجامعيين أحمد سعيد بيوض التميمي، ضرورة التالحم والوحدة واألخوة الوطنية بين أبناء الشعب من ناحي
  .الفلسطيني الواحد، من أجل الدفاع عن القدس ومقدساتها

  
اإلسرائيلية،  وأشار التميمي إلى أهمية دعم المسجد األقصى المبارك والحرم اإلبراهيمي الشريف في مواجهة االنتهاكات

  .وسياسة التهويد بحق المقدسات
  

وتطرق رئيس الهيئة اإلسالمية العليا، خطيب المسجد األقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، إلى االقتحامات التي يتعرض 
عن لها األقصى يوميا من المستوطنين، مؤكدا أنها لن تحقق أية مكاسب ولن تثني الشعب الفلسطيني المرابط عن الدفاع 

  .أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين
  

من جانبه، أشار األرشمندريت عبد اهللا يوليو إلى العالقات والروابط التاريخية بين القدس والخليل، مثنيا على الخطوات 
  .العملية للمصالحة الوطنية التي تحققت أخيرا على أرض الواقع

  
قة بيت المقدس للمدائح النبوية، إضافة لمعرض للصور نظمته مؤسسة إحياء التراث وتخلل المهرجان مدائح وأناشيد دينية لفر 

  .والبحوث اإلسالمية
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  االحتالل يعتقل سيدة لدى خروجها من المسجد األقصى
  
  

اعتقلت قوات االحتالل، اليوم األربعاء، سيدة خالل خروجها من المسجد األقصى المبارك  -وفا 2017-10-18القدس 
  .جهة باب األسباطمن 

 
ونقل مراسلنا عن المسؤول اإلعالمي باألوقاف اإلسالمية فراس الدبس، أن االعتقال جاء على خلفية محاوالت استفزازية من 

 .لمجموعة من المصلين من بينهم السيدة الُمشار اليها) من أبواب األقصى(ضابٍط بشرطة االحتالل، عند باب القطانين 

مجموعات من المستوطنين اليوم اقتحامها للمسجد االقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من من جهة ثانية، واصلت 
  .قوات االحتالل، ونفذت جوالت استفزازية في أرجائه

  
  
 

 

  نهاية النشرة 


