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  2017 أيلول ،    18اإلثنين     :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 أمني"بعد إغالقه لتدريب " باب العامود"االحتالل يعيد فتح : القدس". 

 االحتالل يهدم مبنى سكنياً في قرية الزعّيم: القدس. 

 االحتالل يعتقل شابين من مدينة القدس. 

 إسرائيل تعتزم تدشين شبكة من األنفاق لتهويد القدس ومحيطها: الحسيني. 

 االحتالل يعتقل شابين ويحتجز آخرين في القدس. 

 قرى عن رام اهللا وضمها للقدس 4فصل  عشراوي تندد بقرار حكومة االحتالل. 

 مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم لألقصى وينفذون جوالت استفزازية فيه. 

  الخدمة العسكرية"مئات اليهود يتظاهرون في القدس رفًضا لـ". 

 في المسجد األقصى" الكتاب والقراءة"االحتالل ُيحارب .. القدس. 

  ألردنيينالقدس في عيون ا"ندوة في مأدبا بعنوان". 

 القدس في قلوبنا: "محاضره في جرش بعنوان". 

 االحتالل يعتقل أربعة شبان خالل اعتراضه زفة عريس في القدس. 
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 "أمني"بعد إغالقه لتدريب " باب العامود"االحتالل يعيد فتح : القدس
  

أشهر أحد (أعادت قوات االحتالل، اليوم االثنين، فتح باب العامود -وفا 2017- 9- 18القدس  
، بعد إغالقه لمدة ساعة، وسط انتشار واسع لقوات، ومخابرات االحتالل، )أبواب القدس القديمة

 .وعناصر الوحدات الخاصة

وأعاق االحتالل دخول وخروج المواطنين من وإلى القدس القديمة، فيما تبّين أن االحتالل يجري 
  .سعافل، وسط تواجٍد لطواقم اإلاالحتال في المنطقة ُتحاكي عملية ضد جنود" أمنية"تدريبات 

  
 

 االحتالل يهدم مبنى سكنياً في قرية الزعّيم: القدس
   

هدمت جرافات تابعة لسلطات االحتالل، في ساعة مبكرة من صباح  -وفا 2017- 9- 18القدس 
 جبل الزيتون في القدس المحتلة، بحجة/اليوم االثنين، مبنى سكنياً في قرية الزعّيم قُبالة بلدة الطور

  .عدم الترخيص
ولفت مراسلنا إلى أن المبنى يعود للمواطن محمد عوض السعيري، فيما ضربت قوات االحتالل طوقاً 

  .عسكرياً محكماً حول ومحيط المبنى قبل وخالل عملية تدمير المبنى
يذكر أنه يفصل قرية الزعّيم عن القدس مقاطع من جدار الضم والتوسع العنصري وهي ضمن تصنيفات 

، وبالتالي فإن قرارات الترخيص والبناء تصدرها المجالس "أوسلو"في اتفاقية " ب"طق الُمصّنفة المنا
  .البلدية التابعة لمديرية الحكم المحلي بمحافظة القدس

  
 االحتالل يعتقل شابين من مدينة القدس

   
شابين من اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم االثنين،  -وفا 2017- 9- 18القدس 

  .مدينة القدس المحتلة واقتادتهما إلى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة
وشمل االعتقال الشاب فارس يوسف مخيمر خالل اقتحام مخيم شعفاط، ومصطفى كاشور من بلدة 

  .العيسوية وسط القدس المحتلة
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 إسرائيل تعتزم تدشين شبكة من األنفاق لتهويد القدس ومحيطها: الحسيني
   

قال وزير القدس ومحافظها عدنان الحسيني، إن حكومة االحتالل  -وفا 2017- 9-17اهللا   رام
اإلسرائيلي تعزل كافة القرى المحيطة بالقدس، وتعمل على خنقها وتهجير المواطنين منها، وخاصة 

  .بيت حنينا وبيت إكسا والولجة وغيرها من القرى المقدسية
، اليوم األحد، إلى افتقار القرى المحيطة بالقدس للبنى ونوه الحسيني في حديث إلذاعة موطني
في وجه السياسيات االستعمارية اإلسرائيلية، مشيراً إلى غياب  التحتية الالزمة لتمكين صمود المواطنين

موقف دولي واضح بشأن الممارسات اإلسرائيلية في القدس المحتلة ومحيطها، بالرغم من اعتبارها 
وأضاف أن القيادة الفلسطينية تقدم الدعم الممكن للسكان . مواثيق الدوليةانتهاكا للقوانين وال

  .الفلسطينيين في القرى المحيطة بالقدس لتعزيز صمودهم وثباتهم على أرضهم
مشيرا إلى نية االحتالل  إنه من الضروري وضع استراتيجية لتعزيز صمود المواطنين،: وقال الحسيني

. ركة المستعمرين وتسهيل تهويد القدس واألرض الفلسطينية المحتلةعمل شبكة من األنفاق لتسهيل ح
    

وكان الحسيني قد حذر من المخطط االستعماري اإلسرائيلي الذي يستهدف قرية الولجة، جنوب 
   .العاصمة المحتلة

  
 االحتالل يعتقل شابين ويحتجز آخرين في القدس

  

اإلسرائيلي، اليوم األحد، شابين، واحتجزت اعتقلت قوات االحتالل  -وفا 2017- 9- 17القدس 
 .آخرين، في مدينة القدس المحتلة

وأفاد مراسلنا، بأن قوات االحتالل اعتقلت المواطن شادي أبو خضير، عقب دهم منزله في حي 
شعفاط وسط القدس المحتلة، فيما اعتقلت الشاب المقدسي عالء نجيب، من منزله في شارع الواد 

  .بالقدس القديمة
  .يما احتجزت شابين من أمام باب المسجد االقصى المبارك، من جهة باب الملك فيصلف

وقال مراسلنا، إن احتجاز الشابين جاء بعد التدقيق ببطاقتهما الشخصية، ولم يعلم ما إذا كانت 
  .ستحولهما إلى مركز توقيف وتحقيق، أم ستخلي سبيلهما
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 عن رام اهللا وضمها للقدسقرى  4عشراوي تندد بقرار حكومة االحتالل فصل 
   

نددت عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيسة  -وفا 2017- 9-17رام اهللا 
قرى عن محافظة  4دائرة الثقافة واإلعالم حنان عشراوي، بقرار حكومة االحتالل اإلسرائيلي فصل 

قيا، وخربثا المصباح، والطيرة، بيت سيرا، وبيت ل: رام اهللا والبيرة وضمها لضواحي القدس وهي
" اإلدارة المدنية"وبالتالي يقضي هذا القرار الخطير والعنصري إلى نقل معامالتهم من مقر ما يسمى 

  .في جيش االحتالل بمنطقة رام اهللا، إلى مقر اإلدارة المدنية في ضاحية الرام بمحافظة القدس
القرار االستيطاني غير الشرعي يبعث رسالة وقالت عشراوي، في بيان صحفي اليوم األحد، إن هذا 

سياسية بأن إسرائيل ماضية بمشاريع الضم والتوسع ونهب األراضي الفلسطينية وتعزيز قبضتها على 
الضفة الغربية لتحقيق أهدافها االستيطانية، في ظل تضاعف االستيطان واتساع الرقعة االستيطانية إلى 

  .منذ عشرين عاما% 600ما نسبته 
إننا ننظر بعين الخطورة البالغة إلى هذا القرار اإلسرائيلي المخالف للقانون الدولي، السيما : "فتوأضا

، األمر الذي يعزل القرى األربع عن محافظة رام اهللا )443(وأنه يتضمن بناء جدار على طول شارع 
مساحات كبيرة  ، كما يصادر)شمال، ووسط، وجنوب(والبيرة، ويقطع أوصال الضفة الغربية إلى ثالث 

  .من أراضي هذه القرى لصالح االستيطان
وحذرت عشراوي من هذه المخططات التي تطرحها حكومة االحتالل اإلسرائيلي على الدوام، والتي 

اعتبرتها تكريسا لسياسة االحتالل المبنية على أساس العنصرية والعدائية، ومن شأنها أن تدمر أي أمل 
  .تقتل خيار حل الدولتين بالسالم العادل والشامل، كما

وشددت على ضرورة مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، عن انتهاكاتها الصارخة للقانون 
الدولي وللمواثيق واألعراف الدولية وقرارات مجلس األمن الدولي التي أدانت االستيطان بأشكاله  

عب الفلسطيني وأرضه، مشيرة إلى كافة، وعمليات الضم والتوسع ونهب األراضي والعدوان ضد الش
، 1977لسنة  2851جملة من قرارات الجمعية العمومية التي جرمت االستيطان ومنها، القرار رقم 

لسنة  74/45، والقرار رقم 1989لسنة  48/44، والقرار رقم 1987لسنة  160/42والقرار رقم 
  .2016لسنه  2334، وقرار مجلس األمن رقم 1991لسنة  47/46، والقرار رقم 1990
باالستناد إلى مجموعة القرارات المذكورة، فإن االستيطان وعملية مصادرة األراضي وضمها : وقال

وبناء المستوطنات اإلسرائيلية عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس، متعارضة ومنافية للشرعية 
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ي تتحمل مسؤولية ما يجري من الدولية وللقانون الدولي، وبالتالي فإن حكومة االحتالل اإلسرائيل
  .انتهاكات فظة وعدوان آثم بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته

ودعت عشراوي المجتمع الدولي ومنظماته وهيئاته القانونية، إلى اتخاذ مواقف جادة وخطوات 
وإجراءات جادة لردع حكومة االحتالل لوقف كامل أنشطتها االستيطانية غير القانونية ووقف تجاوزاتها 

  .شاريعها التوسعيةوم
  

 مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم لألقصى وينفذون جوالت استفزازية فيه
   

استأنفت مجموعات من المستوطنين اليوم األحد اقتحاماتها للمسجد  -وفا 2017- 9- 17القدس 
  .األقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من قوات االحتالل

مجموعات المستوطنين تنفذ جوالت استفزازية ومشبوهة في المسجد المبارك، في وقال مراسلنا إن 
  .الوقت الذي يستمع فيه المستوطنون الى شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم مكان المسجد
-ولفت مراسلنا الى أن المستوطنين يتمركزون خالل اقتحاماتهم للمسجد في منطقة باب الرحمة

  .تالل، وسط محاوالت القامة طقوس وشعائر وحركات تلمودية في المكانالُمغلق بقرار من االح
الى ذلك، يتواجد عدد كبير من المصلين في المسجد االقصى، وينتشرون بحلقات علم فردية 

  .وجماعية برحاب األقصى المبارك
  

  "الخدمة العسكرية"مئات اليهود يتظاهرون في القدس رفًضا لـ 
 

في القدس المحتلة اليوم االثنين، احتجاجا على قرار قضائي يلغي اإلعفاء  اليهود تظاهر المئات من
 .المدارس الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية طالبالذي كان يتمتع به

في القدس، والمعروف بحي اليهود المتشددين، بينما ألقى " مئة شعاريم"ونظمت التظاهرة في حي 
نحن "عدد من الحاخامات خطابات باللغة اليديشية، ورفع المتظاهرون الفتات كتب على إحداها، 

 ."إلى الجيش الصهيونييهود، ولذا لن ننضم 

وقامت قوة من الشرطة اإلسرائيلية في المنطقة بتفريق المتظاهرين، وألقي القبض على عدد من 
  .المشاغبين الذين قاموا بقطع الطريق والهجوم على قوات األمن الصهيونية
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  في المسجد األقصى" الكتاب والقراءة"االحتالل ُيحارب .. القدس
 

المبارك، تتم بدون تنسيق  المسجد األقصى ائيلي؛ منذ سنوات، كل فعالية فيُيحارب االحتالل اإلسر 
وقد تجلت اعتداءات االحتالل بمحاربته لـ . كامل منه، سواء كانت اجتماعية أو ترفيهية أو ثقافية

 .، ألنه يوقُن تماًما بأنه بداية الوعي والرقّي بالمستوى الفكريّ "الكتاب"

الجديدة، فقد سبق وأن أقامت شابات مقدسّيات ، ليست بالمبادرة "األقصى سلسلة القراءة في"
سابقة، في شهر رمضان  مبادرات والداخل المحتّل، الضفة الغربية بمشاركة فلسطينيات من كافة أنحاء

المبارك باألقصى كي يتسّنى للجميع الحضور، وفي الجامعات الفلسطينية أيًضا وأماكن أخرى، وكان 
 ."القراءة ومشاركة اآلخرين بما تم قراءته"الهدف منها 

سلسلة نقرأ من أجل المسجد "ومؤخًرا، بادرت خمس شابات؛ دون مشاركة مؤسساتّية فعالية، إلقامة 
، وبدأن فعًال بنشر الفعالية عبر مواقع التواصل االجتماعي قبل نحو أسبوعين، والتي حظيت "األقصى

 .بانتشار واسع

ا منه في رحاب المسجد وتقوم الفعالية على إحضار كتاب من بيتك ومكتبتك الخاصة وتقرأ جزءً 
 .األقصى

عِلم االحتالل سريًعا بتلك الفعالية، لتبدأ أذرعه فورًا بالعمل على ترويع القائمات عليها، ويُعّرض ثالثة 
غربي القدس، بعد استدعائهّن للتحقيق، " القشلة"منهّن للمساءلة من قبل عناصر مخابراته في مركز 

 .الواحدة تلو األخرى

تستهدف تغذية العقول بالقراءة والتشجيع عليها، ) الفعالية(ئمات على الفعالية، إنها وقالت إحدى القا
لقد شاركت زميالت أخريات في هذه الفكرة، لتكبر شيًئا فشيًئا حتى تم عقد النّية على أن : "مبينة

 ."تكون سلسلة نقرأ من أجل المسجد األقصى اليوم األحد، حيث يكون التجمع بعد صالة العصر

في المسجد األقصى، " طّيبة"، بأنهن كّن سعداء كثيًرا بكل مبادرة "قدس برس"ضافت في حديثها لـ وأ
فقد رأينا مؤخًرا كيف ُيشارك الجميع في الفعاليات االجتماعية في باحات المسجد ومشاركة اآلخرين، "

 ."تموز 14في صورة من أجمل الصور التي يُمكن أن ُتشاهدها، خاصة ما بعد أحداث 

وأشارت إلى أن استدعاًء هاتفًيا وصل من قبل مخابرات االحتالل يُطالب ذويها بإحضارها على الفور لـ 
 ."ولكنه كان تحقيًقا استمر لعّدة ساعات في مركز القشلة"، )وفق ما قيل لهم(، "المناقشة"

ابع مهّماتنا التي االحتالل كان يُراقب جميع محادثاتنا عبر مواقع التواصل االجتماعي، ويُت"وذكرت أن 
 ."ستقوم بها كل واحدة مّنا يوم األحد، حيث تبّين ذلك من خالل التحقيق معنا
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وتُلفت إلى أن التحقيق انتهى على أن يتم إبعادهن عن المسجد األقصى والبلدة القديمة لمدة 
، مؤكدة "طةوبذلك يكون االحتالل قد حرمنا من المشاركة في تلك الفعالية الثقافية البسي"أسبوعين، 

   ."الفعالية ستتم في المسجد حتى لو كّنا خارج األسوار"

  قدس برس: المصدر
 

  "القدس في عيون األردنيين"ندوة في مأدبا بعنوان 
 

بحضور ' القدس في عيون األردنيين'نظمت مديرية ثقافة مأدبا باألردن ليلة أمس السبت ندوة بعنوان 
 .عدد من أبناء محافظة مأدبا

إن الصراع في القدس أصبح بالشبر فيتم شراء المنازل من هنا وهناك "النائب نبيل غيشان وقال 
اننا في صراع وجودي : "، وقال"دونما مساحة الحرم القدسي الشريف 144والصراع اآلن يدور على 

مع عدو يريد األرض بدون سكان فال يمكن أن يقدم أي تنازالت بخصوص القدس وهذا ما تعبر عنه 
 ."فيما الجانب العربي عاجز عن تقديم الحلول نتنياهو ةحكوم

وأكد أهمية وحدة القوى السياسية الفلسطينية من أجل الحفاظ على القدس والمقدسات وحمل 
  .المشروع الفلسطيني

 
  "القدس في قلوبنا: "محاضره في جرش بعنوان

 

أقامت مديرية ثقافة جرش بالتعاون مع ملتقى جرش األدبي، وجمعية روابي جرش للثقافة والتراث، 
في الصالون الثقافي برعاية رئيس ) القدس في قلوبنا(وجمعية رواق جرش الثقافي أمسية ثقافية بعنوان 

 وحاضر فيها الدكتور باسم الزعبي مساعد مدير اوقاف جرش بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة،

. 
واستهل األمسية األستاذ علي الحوامدة بكلمة استعرض فيها مكانة القدس عند المسلمين والعرب  

 . ككل ومدى حرص الهاشميين على الحفاظ عليه

بال شك أولى القبلتين  المسجد األقصى وقال الدكتور باسم الزعبي إن أبرز معالم القدس الشريف هو
ال إلى ثالثِة ال ُتَشدُّ الرِّحاُل إ(وثالث الحرمين الشريفين وقد قال فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

واهللا شّرف هذا  (األقصى المسجِد الَحراِم، ومسجِد الرسوِل صلَّى اهللاُ عليه وسلَّم، ومسجدِ : مساجدَ 
الَِّذي َأْسَرٰى ِبَعْبِدِه لَْيًال مَِّن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى  ُسْبَحانَ (المكان فقال فيه بسم اهللا الرحمن الرحيم 
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صدق اهللا العظيم ) ) 1(ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَبِصيُر  ۚ◌ اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى الَِّذي بَارَْكَنا َحْوَلُه لُِنرِيَُه ِمْن آيَاتَِنا 
 . سورة االسراء

صى في عقيدة المسلمين مكانه و منزله كالمسجد الحرام ال وأكد الزعبي ان ارتباط المسجد األق
 . يدانيه فأن اهللا تعالى وصفه في كتابه باألرض المباركة

وعرج الزعبي على دور الهاشميين في الحفاظ عليه وان الرعاية الهاشمية بدأت منذ تأسيس الدولة 
ليرة ) 50(الشريف حسين بـ وبعدها بسنتين تبرع  1922األردنية وكان اول اعمار هاشمي له سنة 

استمر حتى  1959و  1956ذهبية لترميم األقصى واالعمار الثاني في عهد الحسين بن طالل 
بعد حادثة احراق األقصى وكان  1969وحظي باحتفاء عالمي، وكان االعمار الثالث عام  1964

عة كانت في عهد الملك احتراقا كامال حيث أصدر الحسين بن طالل أوامره الى إعادة ترميمه، والراب
اإلسالمية والمسيحية هي من نهج الحكومات  المقدسات عبداهللا الثاني بن الحسين وأمر أن تصبح

 . 2002ووضع الملك اللوحة الزخرفية في عام 

 . والقى الشاعر سهيل العتوم قصيدة تغنى فيها بالقدس واألقصى

وفي كلمة لرئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة، قال فيها ان القدس لم تكن يومآ من األيام 
قصيدة أو قضية بل هي مادة القصيدة ومادة القضايا كلها مشيرآ الى دور الهاشميين في الحفاظ على 

 .اإلسالمية والمسيحيةالقدس والمقدسات 

وأضاف قوقزة ان اهللا يسوق هذا الكون في مسار رسمه سبحانه وتعالى يقودنا الى ما قاله رسول اهللا 
  . (أنتم شرقي النهر وهم غربيه(صلى اهللا عليه وسلم 

 
  االحتالل يعتقل أربعة شبان خالل اعتراضه زفة عريس في القدس

 

السبت، أربعة شبان خالل اعتراضها زفة عريس متوجهة الى بلدة اعتقلت قوات االحتالل، ليلة أمس 
 .العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة

ونقل مراسلنا في القدس المحتلة عن شهود عيان أن دوريات عسكرية انتظرت موكب عرس فلسطيني 
مركبات، بالقرب من مدخل مستوطنة معاليه أدوميم على بعد أمتار من مدخل بلدة العيزرية وأوقفت ال

وأحدثت فوضى وتوترا شديدا في المنطقة قبل أن تعتقل أربعة شبان من المشاركين في موكب الُعرس 
  .الفلسطيني بزعم محاولتهم االعتداء على قوات االحتالل، وتم اقتيادهم الى جهة غير معلومة

  -انتهى -


