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  2017 ،أكتوبر      19     الخميس   :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ    
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 المسيحيين فى القدس الشرقية باطلةمصادرة ممتلكات : يالعاهل األردن. 

  بصورة الهجمة اإلسرائيلية على القدس" فتاءدور اإل"مفتي القدس يضع مؤتمر. 

 النائبان الطيبي والسعدي ينظمان زيارة تضامنية لقرية العيسوية: القدس. 

 لقاء قانوني في جامعة القدس حول حق المقدسيين في السكن المالئم. 

 تقرر مواصلة تعليق الدوام بمدارسها" العيسوية"بلدة : القدس. 

  باب العامود"االحتالل يجري حفريات وأعمال إنشائية داخل". 

 االحتالل يعتقل سيدة لدى خروجها من المسجد األقصى. 

 االحتالل يعتدي بالضرب على شاب وسط القدس. 

 هدم مبنى سكنيًّا في القدس بحجة عدم الترخيص. 

  شيرين العيساوي"باإلفراج عن األسيرة االحتالل يزيل مظاهر االحتفال". 
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  مصادرة ممتلكات المسيحيين فى القدس الشرقية باطلة: يالعاهل األردن
  

مصادرة ممتلكات المسيحيين فى "، اليوم األربعاء أن يالملك عبد اهللا الثان ياعتبر العاهل األردن
 يف" القائم يريخاآلى تهديد للوضع الت"رفض بالده  ، مؤكدا"باطلة ويجب وقفها"القدس الشرقية 

 .يالمدينة، طبقا لبيان صادر عن الديوان الملك

ونقل البيان عن الملك خالل استقباله البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس واألردن وفلسطين 
كات محاولة لمصادرة ممتل يصاحب الوصاية، فان أ يبصفت"فى قصر الحسينية بعمان، أنه 

 ."شرق القدس تعتبر باطلة ويجب وقفها يالمسيحيين ف

القدس  ياألردن، وبموجب الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية ف"وأضاف ان 
سيعمل على الدفاع عن ممتلكات الكنائس فى جميع المحافل الدولية وفى الدورات القادمة لمنظمة 

 ."اليونسكو

مدينة القدس الشريف، الذى يحترم  يالقائم ف يى تهديد للوضع التاريخأل رفض األردن"وأكد الملك 
المقدسات المسيحية تحظى "، مشيرا إلى أن "العيش المشترك والسالم وإدارة الكنائس لممتلكاتها

 ."بنفس اإلهتمام والرعاية التى نوليها للمقدسات اإلسالمية

المقررة لعدد من دول العالم لحضها على أهداف جولته "من جهته، اطلع البطريرك الملك على 
التدخل ووضع حد للتجاوزات اإلسرائيلية فى القدس واألراضى المقدسة المحتلة، واستخدام نفوذها 

 ."من أجل إبطال االنتهاكات واالستيالء اإلسرائيلى على أراض وأمالك كنسية مقدسية

اغسطس  13عقده فى عمان فى نادر  يوكان البطريرك ثيوفيلوس الثالث ندد فى مؤتمر صحاف
الماضى بقرار محكمة اسرائيلية مؤخرا بأحقية مستوطنين فى تملك عقارات للكنيسة فى البلدة 

امام " سياسيا"و" متحيزا"القديمة فى القدس الشرقية المحتلة، مؤكدا انه سيستأنف القرار الذى اعتبره 
 .المحكمة العليا االسرائيلية

 يية فحسب بل يضرب ايضا فى قلب الحالمتحيز ال يؤثر على البطريرك"وقال فى حينها أن القرار 
فى  يالمسيحى حارة النصارى فى البلدة القديمة وسيكون له بالتأكيد آثار سلبية على الوجود المسيح

 ."األراضى المقدسة
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رت  عطي"عندما إستأجرت ثالث شركات مرتبطة بالجمعية اإلستيطانية  2004وتعود القضية إلى العام 
تقع فى محيط باب الخليل فى شارع  يمبانى فندق البتراء وفندق امبريال وبيت المعظمية الت" كوهانيم

 .يافا بالبلدة القديمة فى القدس

 يوآثار ذلك غضب الفلسطينيين وأدى إلى إزاحة بطريرك األرثوذكس حينذاك ايرينيوس األول، الذ
ن االجراءات غير أقات ضد المنظمة مؤكدة واطلقت الكنيسة مالح حل محله ثيوفيلوس الثالث،

 .قانونية

سنوات وشهدت تطورات عدة آخرها فى االول من اغسطس عندما " قضية باب الخليل"واستمرت 
 .الثالث يأصدرت المحكمة مطلع أغسطس حكما يؤكد أن الجمعية تملك حقوقا قانونية فى المبان

تعترف بموجبها الدولة العبرية بوصاية المملكة  1994ويرتبط األردن وإسرائيل بمعاهدة سالم منذ 
 .1967على األماكن المقدسة التى كانت تتبع إداريا األردن قبل إحتاللها عام 

 

  بصورة الهجمة اإلسرائيلية على القدس" فتاءدور اإل"مفتي القدس يضع مؤتمر 
  
  

محمدحسين رؤساء وضع مفتيالقدس والديار الفلسطينية الشيخ  -وفا 2017-10-18القاهرة 
الوفود المشاركة في مؤتمراألمانة العامة لدور االفتاء في العالم، بصورة الهجمة الشرسة التي تتعرض 
 .لها مدينة القدسالمحتلة ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية وبشكل خاص المسجد األقصى المبارك

 
القاهرة، منالدعوات المسعورة  وحذر الشيخ حسين في كلمته بالمؤتمر المنعقد في العاصمة المصرية

التي تطلقها الجمعياتاالستيطانية والجمعيات التي تنسب نفسهاللهيكل المزعوم، واالقتحامات 
 .الجماعيةالمتكررة للمسجد األقصى المبارك

 
وقال إن فتاوي اإلرهاب تسعى لتدمير البلدانالعربية، وعلى األمة إدراك أن هذه المرحلة التيتعيشها 

 .دان العربية من حروبوصراعات وغيرها ستمر لتأتي مراحل أكثراستقرارا بعد ذلكبعض البل

 
وأشار مفتي القدس إلى أن أصحاب الفكرالمتطرف يسعون للقضاء على آمال األمةاإلسالمية وعدم 

إدراجها في ركب الدواللمتقدمة، مؤكدا أن الفتاوي المضلة هي أحدأسلحة ووسائل تلك المرحلة التي 
 .عض الدولتعيشهاب
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ضد  التي أسست للكراهية" اإلسالموفوبيا"وأوضح أن من أحد نتائج فوضى الفتاوي بروزظاهرة 

اإلسالم والمسلمين خاصة في الدول الغربية، مبينا أن الدين اإلسالمي هو دينالرحمة والتسامح ويصون  
خوف وقلق  كرامة كل إنسان،وهذا الدين أصبح من خالل تصرفات بعض المنتسبين إليه مصدر

 .لدىالبعض، نتيجة السلوك واألفكار الضالة التييسعى بعض المنتمين إليه لنشره بين الناس

 
وطالب مفتي القدس القائمين على المؤتمرالخروج بتوصيات تعمل على القضاء علىظاهرة الفتاوي 

 .المتطرفة لحماية المجتمعاتالعربية من خطرها

 

  ينظمان زيارة تضامنية لقرية العيسويةالنائبان الطيبي والسعدي : القدس
 

القائمة المشتركة، -نظم اليوم األربعاء، النائبان أحمد الطيبي من العربية للتغيير -وفا -القدس 
والمحامي أسامه السعدي زيارة تضامنية إلى قرية العيسوية في القدس، التي تشهد منذ أيام اقتحامات 

 .إسرائيلية واعتداءات متصاعدة

عضوا الكنيست خالل الزيارة مختار القرية درويش درويش ولجنة أولياء أمور الطلبة، وأعضاء والتقى 
جمعية يد واحدة من أجل العيساوية وممثلي عائالت القرية، حيث تم خالل االجتماع مناقشة سبل 
 الخروج من األزمة الحالية وفك االضراب بعد وقف االجراءات التصعيدية من ِقبل قوات االحتالل

 .بحق أهل العيساوية مؤخرا

كما تطرق االجتماع إلى قضية هدم المنازل في القرية التي تعاني من كثافة سكانية كبيرة جدا، وعدم 
 .توسيع مسطحها الهيكلي، بتزامن مع وقف سلطات االحتالل منح رخص بناء

ترهيب بحق  وقال ممثلو األهالي إن سلطات االحتالل تجتاح القرية بشكل يومي وتمارس سياسات
طالب المدارس، وخصوصا عند موعد انتهاء الدوام، ما يؤدي الى توتر األجواء في القرية واالعتداء 

 .على الطالب الذين اصيب عدد منهم بإصابات

وفور انتهاء االجتماع توجه الطيبي والسعدي إلى مستشفى شعري تسيدك في القدس لالطمئنان على 
الذي يعاني من إصابة خطيرة جراء اعتداء قوات االحتالل ) عاما 13(صحة الطالب مجد مصطفى 

 .عليه أثناء خروجه من مدرسة العيساوية اإلعدادية
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األوضاع التي يواجهها أهل : "وعقب النائبان الطيبي والسعدي على ما سمعاه من األهالي بالقول
ة تجاه القرية التي تقع العيساوية صعبة جدا، فهناك سياسة خنق ممنهجة تتبعها الحكومة اإلسرائيلي

 ."ضمن منطقة القدس الشرقية، عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة

الكثافة السكانية العالية في القرية هي من أعلى الِنسب عالميا، : وأضافا في بيان صحفي مشترك
ق على وهناك اكتظاظ شديد وهو نتيجة لسياسة الخنق التي تنتهجها الحكومة اإلسرائيلية التي ال تصاد
توسيع المسطحات بتاتا، وال تمنح رخص بناء من جهة، وتقوم بهدم المنازل بحجة البناء غير 

 .المرخص

في اآلونة األخيرة تشهد القرية استفزازات متكررة من قبل قوى األمن اإلسرائيلية التي تقتحم : وتابعا
العتداء عليهم، فهذه القرية يوميا، خاصة خالل خروج الطالب من المدارس ويتم استفزازهم وا

اإلجراءات التصعيدية من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم األوضاع وسيتحمل نتنياهو وحكومته عواقب هذا 
 .التفاقم

 

 لقاء قانوني في جامعة القدس حول حق المقدسيين في السكن المالئم
   

قانونياً  عقدت كلية الحقوق في جامعة القدس اليوم األربعاء، لقاء -وفا 2017-10- 18القدس 
  .حول حق المقدسيين في السكن المالئم في ظل سياسة تضييق االحتالل عليهم

محمد خلف على . وتمحور اللقاء حول مشكلة السكن في القدس، حيث أكد عميد كلية الحقوق د
أنه يتم تنظيم هذه الفعالية ضمن سلسلة من اللقاءات القانونية الخاصة بمدينة القدس وحقوق 

  .يمان جامعة القدس بحق وجود المقدسيين في أراضيهم والدفاع عن حقوقهم فيهاالمقدسيين، إل

محمد شاللدة من كلية الحقوق مفهوم الحق في السكن، معتبراً أن انتهاك الحق في . وبدوره، عرف د
  .السكن ينتج عنه انتهاك لحقوق أخرى مدنية وسياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية

سكن في المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، وقرارات الجمعية العامة بشأن وتحدث عن الحق في ال
األرض الفلسطينية، حيث اعتمدت الجمعية قراراً بعنوان السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في 

  .األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية على موارده الطبيعية
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الحقوق ومحامي أمام القضاء اإلسرائيلي أن هناك العديد من  ضرغام سيف من كلية. من جانبه، بين د
في المحاكم اإلسرائيلية، لكن  48القضايا التي تمس حقوق الفلسطينيين في السكن في أراضي 

  .بذرائع وقوانين وضعها االحتالل فإن معوقات تحد من كسب هذه القضايا ذات الحقوق المقدسية

ين ناصر أبو بكر عن االنتهاكات اإلسرائيلية في وسائل كما تحدث نقيب الصحفيين الفلسطيني
االعالم، مؤكداً أن إسرائيل تتعمد بشكل كبير تكميم أفواه الصحفيين خاصة في مدينة القدس، وتقوم 

باعتقالهم ومنعهم من ممارسة عملهم المهني في تغطية أحداث وانتهاكات االسرائيليين بحق مدينة 
  .لك إلى تهويد المدينة ومنع نقل الحقيقة للعالمالقدس والمقدسيين، وتهدف بذ

جمعية الدراسات العربية في القدس للعام  -وبحسب دراسات صادرة عن مركز أبحاث األراضي
ألف نسمة نصفهم يعيشون في  380فإن عدد الفلسطينيين حاملي هوية القدس يزيد عن  2017

  .مساكن مهددة بالهدم بذريعة عدم الترخيص

 1300وتبلغ الحاجة السنوية للفلسطينيين في القدس المحتلة للسكن أكثر من : ةوقالت الدراس
ألف وحدة سكنية لسد النقص في  25مسكن، وأن الفلسطينيين في مدينة القدس بحاجة إلى 

  .احتياجاتهم المعيشية

مسكن، وقد أدى هدم هذه  1558هدم  2016- 200ووثق مركز أبحاث األراضي خالل األعوام 
فرد، وإلى بناء االحتالل لعشرات البؤر االستيطانية بوجود ما يقارب  8726إلى تشريد المساكن 

ألف دونم لصالح جدار  42من المياه، وسلب ما يقارب % 85ألف مستوطن، وسلبهم لـ  300
  .الفصل العنصري

ة جمعية الدراسات العربية في القدس األستاذ يعقوب عود -وأكد الباحث في مركز أبحاث األراضي
للتنمية % 12من أراضيهم، حيث لم يتبق لهم سوى % 88أن االحتالل يحرم المقدسيين من 

فقط ألغراض السكن، وذلك بوضعهم شرط الخدمة العسكرية اإلسرائيلية لتملك % 7العمرانية منها 
  .األراضي

ض، وأوضح عودة أن سياسة االحتالل تتعمد التضييق على المقدسيين من خالل السيطرة على األر 
  .والتحكم بحياة السكان، وسن قوانين مجحفة بحقهم فيما يتعلق بالترخيص والبناء، والخدمات
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 تقرر مواصلة تعليق الدوام بمدارسها" العيسوية"بلدة : القدس
   

قررت شخصيات ومؤسسات ووجهاء ولجان أولياء أمور الطلبة في  -وفا 2017-10- 18القدس 
ظهر اليوم األربعاء، استمرار تعليق الدوام في كافة مدارس البلدة،  بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة،

والذي كان بدأ يوم أمس، احتجاجاً على اقتحامات قوات االحتالل اليومية للبلدة تزامناً مع خروج 
  .الطلبة من مدارسهم واالعتداء عليهم واعتقال عدد منهم

جاء عقب إلغاء رئيس بلدية االحتالل في القدس، وأوضح مراسلنا أن قرار االستمرار في تعليق الدوام 
االجتماع الذي كان مقرراً صباح اليوم بين لجان أولياء أمور الطلبة في " نير براخات"المتطرف 

ومخاتيرها ومؤسساتها مع مسؤولين من البلدية العبرية ووزارة المعارف بحكومة االحتالل، " العيسوية"
  .س البلدة وطلبتهالبحث انتهاكات االحتالل بحق مدار 

  

 "باب العامود"االحتالل يجري حفريات وأعمال إنشائية داخل 
   

تواصل طواقم وشركات تابعة لبلدية االحتالل في القدس، أعمال  -وفا 2017-10- 18القدس 
، وسط حالة من الشك تسود )أحد أشهر أبواب القدس القديمة" (باب العامود"حفر في ساحة مدخل 
  .جارية في المنطقةأصحاب المحال الت

وأشار مراسلنا في القدس إلى وجود محال تجارية في المدخل تعود للمواطن علي الكرد، وأخرى تعود 
عامة في الساحة الجانبية، علماً أن البلدية تزعم " حّمامات"لعائلة أبو الضبعات، فضًال عن وجود 

  .م1980ملكيتها للمنطقة بأمر مصادرة عام 
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 سيدة لدى خروجها من المسجد األقصىاالحتالل يعتقل 

  

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

ونقل مراسلنا عن المسؤول اإلعالمي باألوقاف اإلسالمية فراس الدبس، أن االعتقال جاء على خلفية 
لمجموعة من ) من أبواب األقصى(ستفزازية من ضابٍط بشرطة االحتالل، عند باب القطانين محاوالت ا

  .المصلين من بينهم السيدة الُمشار اليها

قصى من باب المغاربة توطنين اليوم اقتحامها للمسجد األمن جهة ثانية، واصلت مجموعات من المس
  .ية في أرجائهبحراسة مشددة من قوات االحتالل، ونفذت جوالت استفزاز 

  

  االحتالل يعتدي بالضرب على شاب وسط القدس
 

أمس األربعاء، على الشاب المقدسي محمد خالد أبو ريالة   اعتدت قوات االحتالل بالضرب المبرح
 .في حّي الصوانة قرب سور القدس التاريخي، دون معرفة األسباب أو مصير الشاب

  .العيسوية وسط القدس المحتلةيذكر أن الشاب أبو ريالة من سكان بلدة 
 

  هدم مبنى سكنيًّا في القدس بحجة عدم الترخيص
 

بحي " وادي الدم"بمنطقة  هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل، اليوم األربعاء، مبنى سكنيًّا
 .شمال القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص نيناح بيت

المقدسية، وأن قوة عسكرية معززة بدوريات " الشلودي"وقال مراسلنا في القدس ان المبنى يعود لعائلة 
  .رافقت طواقم وجرافات البلدية العبرية ووفرت لها الحراسة خالل عملية الهدم
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  "شيرين العيساوي"األسيرة االحتالل يزيل مظاهر االحتفال باإلفراج عن 
 

عدة مرات يوم أمس، داهمت خاللها، في ساعات المساء،  اقتحمت قوات االحتالل بلد العيسوية
اإلفراج عنها، وأزالت كل مظاهر  قبل العيساوي الحي الذي يضم منزل األسيرة المحامية شيرين

االحتفال باستقبالها وسط تهديد بمالحقة العائلة في حال إعادة رفع األعالم الفلسطينية، وصور 
 .وشعارات وطنية في المنطقة، وعلى منزل العيساوي ومحيطهاألسيرة المحّررة، 

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

الذي حكم " مدحت"االحتالل العليا للنظر في ملف القضية الخاصة بها وبشقيقها  محكمة عقدتها
 .ثماني سنوات عليه بالسجن

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

 .فلسطينيين داخل سجون االحتالل

نهائيا، أعادت سلطات  انه وقبل اإلفراج عن األسيرة شيرين المقدسيين األسرى وذكرت لجنة أهالي
، واقتيدت إلى مركز التحقيق واالعتقال المعروف "الدامون"االحتالل اعتقالها أثناء خروجها من معتقل 

 .غربي القدس، كما تم استدعاء شقيقها شادي للتحقيق" المسكوبية"باسم 

خرجت من معتقل الدامون وبقلبي : "من جهتها، قالت األسيرة المحررة شيرين عقب اإلفراج عنها
األسرى داخل المعتقالت، لكن عندما أعادوا اعتقالي بهدف تنغيص فرحة  غّصة لتركي إخواني وباقي
 ." أسمح لهم بذلكأهلي باإلفراج قررُت أن ال

أثناء مكوثي بالتحقيق، اقتحموا بلدتي ومنزل عائلتي ومزقوا صوري وهددوا عائلتي : "شيرين وأضافت
 ."بإعادة اعتقالي إذا تم رفع صوري في القرية، لكننا شعب يعيش تحت االحتالل ومن حقنا أن نفرح

عنيفة قبيل اإلفراج عن األسيرة المحررة، استخدمت فيها قوات  مواجهات العيساوية وشهدت قرية
 .رصاص الحي فأصابت شابا من البلدة قبل أن تعتقله القوات الخاصةاالحتالل ال

 .عدة أشهر الحبس المنزلي وشيرين العيساوي أسيرة سابقة اعتقلت عدة مرات، كما مكثت رهن
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الذي  -صاحب أطول إضراب عن الطعام-شقيقها سامر  اعتقال وكانت سلطات االحتالل قد أعادت
، وأعيد الحكم عليه 2011جلعاد شاليط عام " اإلسرائيلي"أفرج عنه في صفقة تبادل الجندي 

 .عاما، قضى منها عشرة أعوام قبل اإلفراج عنه في الصفقة 30بحكمه السابق البالغ 

يوم أمس في كافة مدارس البلدة، بقرار من وجهاء وشخصيات  يذكر أن الدوام المدرسي تم تعليقه
البلدة ولجان أولياء أمور الطلبة فيها، احتجاجا على االقتحامات اليومية لقوات االحتالل للبلدة تزامناً 

 مع خروج الطلبة من مدارسهم واالعتداء عليهم واعتقال عدد منهم

  
 

   

  -انتهى -


