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  2017 أيلول ،    19الثالثاء     :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  الهدم بالقدس المحتلةاالحتالل يسّلم دفعة جديدة من إخطارات. 

  ألف شيقل 200عاما وغرامة  18االحتالل يقضي بسجن فتيين مقدسيين. 

  االحتالل يفرض إغالقا شامال على الضفة وسط دعوات لتكثيف اقتحامات
 ."األقصى"

 مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية صامتة في المسجد األقصى. 

  يوما 15االحتالل يبعد عالماً مقدسياً عن األقصى لـ. 

 ضابط احتالل وموظف آثار ومستوطنون يقتحمون األقصى. 

 االحتالل يهدم مغسلة سيارات في القدس. 

  ألف صورة للقدس 80باحث فلسطيني مقدسي يملك. 

 الفنية الدولية" ميراثنا في القدس"إطالق مسابقة : اسطنبول. 

 شرطة االحتالل ُتكثف من تواجدها في القدس. 

 البرازيلي على الوضع في المسجد األقصى أوقاف القدس تطلع السفير. 

 صمود في وجه التهجير والترحيل.. بدو القدس. 
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 االحتالل يسّلم دفعة جديدة من إخطارات الهدم بالقدس المحتلة
   

سّلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، دفعة جديدة من إخطارات هدٍم  -وفا 2017- 9- 18القدس 
  .القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص، اليوم االثنينلمنازل ومضارب لمواطنين في بادية 

وقال مراسلنا، إن سلطات االحتالل سّلمت عدداً من سكان قرية الخان األحمر بين محافظتي القدس 
وأريحا إخطارات لهدم منازلهم، علماً أن االحتالل يالحق أهالي المنطقة وإبعادهم عنها لوضع اليد 

، الذي يفصل "1اي "استيطانية في المنطقة، ومن أبرزها مخطط  على أراضيهم لصالح إقامة مشاريع
  .المنطقة عن القدس بالكامل

من جهة أخرى، داهمت قوات االحتالل اإلسرائيلي منزل الشاب محمد عبيد في بلدة العيسوية وسط 
  .القدس المحتلة، وعبثت بمحتوياته وعاثت فيه دماراً 

ة ودهمها حي عبيد فيه، حيث اندلعت مواجهات في جاء ذلك عقب اقتحام قوات االحتالل للبلد
  .المنطقة خالل وعقب عملية االقتحام

  
 ألف شيقل 200عاما وغرامة  18االحتالل يقضي بسجن فتيين مقدسيين 

   

قضت محكمة االحتالل في القدس اليوم االثنين، بالسجن الفعلي على  -وفا 2017- 9- 18القدس 
من حي جبل ) عاما 18(وأحمد حسين هلسة ) عاما 17(عبيدات الفتيين المقدسيين محمد عرفات 

  .ألف شيقل لكل منهما 200سنة، وغرامة  18المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، بالسجن لمدة 
وأفادت لجنة أهالي األسرى المقدسيين بأن محكمة االحتالل أدانت الفتيين عبيدات وهلسة بطعن 

  .ُمستوِطنتْين
ت المحكمة ذاتها قرارا بالسجن الفعلي بحق الفتى محمد سمير مشاهرة وفي السياق ذاته، أصدر 

  .شهرا 25لمدة ) عاما 18(
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 "األقصى"االحتالل يفرض إغالقا شامال على الضفة وسط دعوات لتكثيف اقتحامات 
   

أعلنت سلطات االحتالل االسرائيلي، عن فرض إغالق شامل على  -وفا 2019- 9- 18القدس 
  .اعتبارا من مساء يوم غد الثالثاء وحتى ليلة السبت المقبل بحجة األعياد اليهوديةالضفة الغربية، 
المزعوم جمهور المستوطنين الى تكثيف " منظمات الهيكل"دعا ائتالف ما يسمى  وفي السياق،

رأس السنة "وتصعيد االقتحامات للمسجد األقصى عشية األعياد اليهودية، حيث سيكون أولها 
  .يصادف يوم الخميس القادم والذي" العبرية

في الوقت نفسه، أعلنت قوات االحتالل أنها وضعت نفسها في حالة تأهب قصوى لتأمين استباحة 
  .المستوطنين والجماعات اليهودية للمسجد األقصى

ومن المتوقع أن تحاول عصابات المستوطنين إقامة طقوس وشعائر تلمودية في األقصى المبارك، 
اعتداءات على المقدسيين وممتلكاتهم خالل مسيراتهم االستفزازية في القدس فضًال عن عربدات و 

  .القديمة خاصة
  

 مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية صامتة في المسجد األقصى
   

أدى عدد من المستوطنين، اليوم االثنين، صلوات وحركات وطقوسا  -وفا 2017- 9- 18القدس 
  .المسجد األقصى المباركتلمودية في منطقة باب الرحمة داخل 

وقال مراسلنا إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد األقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من 
قوات االحتالل الخاصة، عبر مجموعات متتالية نفذت جوالت استفزازية ومشبوهة في أرجاء المسجد 

  .المبارك
إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات  المزعوم، دعت أنصارها" منظمات الهيكل"وكانت ما تسمى 

  .األقصى تمهيدا ألعياٍد ومواسم يهودية قادمة
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 يوما 15االحتالل يبعد عالماً مقدسياً عن األقصى لـ 
   

خالد  أفرجت سلطات االحتالل، صباح اليوم الثالثاء، عن الشيخ -وفا 2017- 9- 19القدس 
  .يوما) 15(دخول المسجد األقصى شريطة عدم ) أحد مشايخ المسجد األقصى(المغربي 

  .يذكر أن االحتالل لطالما اعتقل الشيخ المغربي بسبب محاضراته ونشاطاته داخل المسجد األقصى
  

 ضابط احتالل وموظف آثار ومستوطنون يقتحمون األقصى

  

اقتحم موظف في سلطة اآلثار اإلسرائيلية، برفقة ضابط عسكري،  -وفا 2017- 9- 19القدس 
الثالثاء، الُمصلى المرواني في المسجد األقصى المبارك، وأجريا جولة استكشافية مشبوهة  صباح اليوم

  .واستفزازية في أرجائه
في الوقت نفسه، جّددت عصابات المستوطنين اقتحاماتها للمسجد األقصى من باب المغاربة 

  .بحراسات مشددة ومعززة من قوات االحتالل الخاصة، ونفذت جوالت استفزازية فيه
، دعواتها ألنصارها ولجمهور "ائتالف منظمات الهيكل"إلى ذلك، تواصلت دعوات ما يسمى 

المستوطنين للمشاركة الواسعة في اقتحامات مكثفة للمسجد المبارك خالل فترة األعياد اليهودية التي 
  .ستبدأ بعيد رأس السنة العبرية يوم بعد غد الخميس

  
 دساالحتالل يهدم مغسلة سيارات في الق

  
هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس  -وفا 2017- 9- 19القدس 

المحتلة، ترافقها قوة عسكرية معززة، اليوم الثالثاء، مغسلة سيارات في حي بيت حنينا شمال القدس؛ 
  .بحجة عدم الترخيص

  
  
  
  



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚËÖ]í{{éßéŞŠ×< <
<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö]ËÖ]í{{éßéŞŠ×< <

<<Ýç×{ÃÖ]æ<<í{Ê^ÏnÖ]æ<í{ée†{{j×Ö       

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission   

For   
Education, Culture & Science 

 

    174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
    PNCECS@Palnet.com: ، البريد االلكتروني 2420902فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

Palestine - Ramallah  174,  2421080,2420901 
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com 
                                        PNCECS2011@gmail.com 

Web site :http://www.pncecs.plo.ps 
 

  ألف صورة للقدس 80باحث فلسطيني مقدسي يملك 
 

أكثر من  مجموعة من الصور تضم  القدس القديمة، يملك باحث فلسطيني من سكانهشام الرجبي، 
عاما، وتتنوع في موضوعاتها،  22ثمانين ألف صورة قديمة للمدينة المقدسة، عمل على جمعها منذ 

 .فمنها ما هو تاريخي وما هو اجتماعي وما هو ديني

ا معينا، فعلى سبيل المثال تجد فيها والمميز في هذه المجموعة أن بعضها جاء متسلسال يغطي حدث
 .وتغيير مالمحها القدس صورا تغطي مراحل إعادة بناء المصلى القبلي، ومراحل احتالل مدينة

ويعتقد الرجبي أن صوره تدعم حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته، كما أنها توضح خفايا 
 .المؤامرة في تزوير الحقائق عن القضية الفلسطينية

الباحث المقدسي إنه شارك بهذه المجموعة من الصور في عدد من المؤتمرات والمعارض  ويقول
 .بتاريخ القدس المحلية والدولية، كما أنه استطاع توفير صور للمدينة لعدد من الباحثين المهتمين

  الجزيرة: المصدر
 

  الفنية الدولية" ميراثنا في القدس"إطالق مسابقة : اسطنبول
 

مسابقة  -التركية إسطنبول ومقرها مدينة- " ميراثنا" القدس حماية التراث العثماني فيأطلقت جمعية 
ميراثنا "دولية لرسم اللوحات والكاريكاتير عن واقع مدينة القدس والحياة االجتماعية فيها تحت عنوان 

 ."في القدس

قافة والسالم مضامين وحّددت الجمعية التركية عناوين حقوق اإلنسان والحريّة والعدالة والحب والث
 .عامة تقدم اللوحات تحت عناوينها

ألف دوالر، كما ستقدم مجموعة جوائز أخرى  11وتبلغ قيمة جوائز المسابقة في نسختها األولى نحو 
جهات عدة مهتمة بالثقافة الفلسطينية، من بينها جائزة جمعية ميراثنا، وجائزة فنان  من قبل

نجم الدين أربكانوالسلطان عبد الحميد الثاني وجائزة صالح   يسوروالبروف ناجي العلي الكاريكاتير
 .الدين األيوبي

تشرين الثاني المقبل موعدا أخيرا لتسلم مشاركات الفنانين /نوفمبر 17وحددت جمعية ميراثنا تاريخ 
والرسامين الراغبين باالشتراك في المسابقة، مؤكدة أن نتائجها ستعلن في حفل فني خاص يقام 

 .، كما أعلنت أسماء سبعة محكمين2017كانون األول /بول في ديسمبربإسطن
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وأفصحت ميراثنا عن شروط المسابقة الفنية ومعايير المشاركة المتعلقة بحقوق الملكية، موضحة أن 
باب االشتراك في المسابقة مفتوح أمام الرسامين المحترفين والهواة، وأن من حق كل متسابق أن 

 .سواء كان يدويا أو رقميايشارك بأكثر من عمل 

وقال رئيس الجمعية محمد دميرجي إن المسابقة تهدف إلى اطالع الرأي العام العالمي بأسلوب فني 
الفت على مجريات الحياة في القدس، ولفت االنتباه إلى سياسات التضييق المبرمج التي يمارسها 

 .نون من هذه اإلجراءاتبحق أكثر من أربعمائة ألف مقدسي يعا" اإلسرائيلي"االحتالل 

وأوضح في مؤتمر صحفي عقد لإلعالن عن المسابقة في مقر الجمعية بمدينة إسطنبول اليوم، أن 
المسابقة ستمنح الفنانين فرصة للتعريف بالموروث الثقافي المقدسي، وفهم أهميته في الحياة 

 .اإلسالميةاالجتماعية، والتعرف على دور مدينة القدس في بناء الوعي في الثقافة 

التي تأسست في إسطنبول عام " ميراثنا"وأشار دميرجي إلى انسجام رسالة المسابقة مع أهداف جمعية 
للحفاظ على الموروث المادي والمعنوي في مدينة القدس، وتمكين األجيال من االستفادة  2008

 .منه

  
  شرطة االحتالل ُتكثف من تواجدها في القدس

 

، إنها ستقوم بنشر عناصرها وقوات حرس الحدود ومتطّوعين في البالد، وخاصة شرطة االحتالل قالت
 .اسة والمختلطةمدينة القدس والبلدة القديمة، باإلضافة للمناطق التي الحسّ 

وأعلنت شرطة االحتالل في بيان لها اليوم اإلثنين، أنها أنهت كافة إجراءاتها واستعداداتها في القدس 
 .المحتلة وبلدتها القديمة ومحيطها، الستقبال األعياد اليهودية

، كما ستقوم باالنتشار في اليهود وأضافت أن القوات ستنتشر في الُكُنس واألماكن المقّدسة لحماية
 .المحال التجارية واألسواق في المدينة وكذلك خطوط التماس مع الفلسطينيين

وحتى  20، وذلك ابتداًء من "يةرأس السنة العبر "وأّكدت أن هذه اإلجراءات ستتم خالل أيام عيد  
 .سبتمبر الجاري/ من شهر أيلول 23

ما عدا (غربي القدس أمام حركة المركبات الخاصة  "الخليل باب"وأشارت إلى أنه سيتم إغالق طريق 
  .أيلول 20وذلك ليلة رأس السنة العبرية ) البلدة القديمةسكان 
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  أوقاف القدس تطلع السفير البرازيلي على الوضع في المسجد األقصى
 

الخطيب التميمي " محمد عزام"سالمية في القدس المحتلة الشيخ ستقبل مدير عام دائرة األوقاف اإلا
 .دي فاسكونسيالساليوم االثنين، في مكتبه السفير البرازيلي باولو 

المبارك، مؤكًدا أهمية هذه  األقصى ووضع الخطيب السفير في صورة الوضع الحالي بالمسجد
الملك عبد اهللا الثاني ابن  الزيارات من قبل وفود دبلوماسية دولية للمسجد في ظل رعاية ووصاية

 .الحسين

 ."اليونيسكو"وثمن الخطيب الموقف البرازيل االيجابي في 

من جهته، شكر السفير البرازيلي الشيخ الخطيب على استقباله وعلى الدور الكبير الذي يؤديه في 
 .إدارة األوقاف اإلسالمية والمسجد األقصى، خاصًة في ظل الظروف األخيرة

دولة البرازيل بدعم موقف دائرة األوقاف والقضية الفلسطينية بشكل عام، مؤكًدا على  وأكد استمرار
  ."كواليونيس"حسب قرارات  المسجد األقصى إسالمية

 
  صمود في وجه التهجير والترحيل.. بدو القدس

 

على رؤوس الجبال المحيطة بالقدس، تـََوزع بدو بئر السبع الذين تهجروا من أراضيهم بعد رفضهم 
تجمعا بدويا توزعوا على مدار أكثر من ستين  46الخدمة العسكرية في جيش االحتالل اإلسرائيلي، 

يعرفها أي من الفلسطينيين، يرتحلون منذ زمن بين قمة وواد، فأصبحت  عاما وهم يتنقلون بين أودية ال 
كلها مأوى مؤقتا لهم حتى يحين وقت العودة إلى السبع، تجمعوا من ثالث قبائل بدوية وهي 

 .الجهالين والكعابنة والرشايدة

ق مؤقتة يستهدف االحتالل هؤالء الفلسطينيين منذ زمن، ويحاول نقل أكبر عدد ممكن منهم إلى مناط
والمعروف باسم مخطط القدس الكبرى، والذي يهدف إلى السيطرة  E1 يختارها بما ينساب ومخطط

على المناطق التي لجأ إليها البدو وضمها إلى األراضي الُمخطط أن تكون ضمن مشروع القدس 
 .الكبرى

 حياة صعبة

وااللتزام ببدلة عسكرية احتاللية، لم ينَس االحتالل ما فعله أجداد هؤالء البدو عندما رفضوا االنصياع 
فاستهدفوا شبانهم وُشّيابهم بتدمير أسباب رزقهم، والحد من المقدرات المتاحة لهم، وسلبهم شكل 
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حياة البداوة بالتدريج كمنعهم من الرعي في األراضي المحيطة بهم، أو قطع موارد المياه عنهم، 
 .فتحولوا من أغنياء إلى فقراء ُتحكى قصصهم

تجمعا بدويا، وأحيطوا على مر السنين بالمستوطنات  46البدو في تلك المنطقة في  ويعيش
والتي تشكل خطة تمددها وانضمامها إلى مشروع القدس " معاليه أدوميم"اإلسرائيلية، أكبرها مستوطنة 

 12الكبرى أكبر خطر على بقائهم في مهجرهم، حيث يسعى االحتالل إلى السيطرة على أكثر من 
 .نم من أراضيهمألف دو 

نعيش هنا دون سيولة، معظمنا عمال ال علم : "ويقول يوسف الجهالين، وهو عشريني عاطل عن العمل
لنا وال مهنة، وتتركز أسباب رزقنا في هذه الجبال بما تبقى معنا من رؤوس أغنام، أما من لم يبقى لديه 

كل شيء، هي أراض صفراء قاحلة، ال   فعليه االنتقال إلى وسيلة أخرى، ولكننا كلنا نعاني من انعدام
 ."ماء وال كأل كما يقال، ولكننا مرتبطون فيها وجدانيا إلى حد ال يمكن تصوره

حالة الفقر تبدو واضحة على األكشاك التي يسكنوها، هي جدران مبينة من بقايا أخشاب وكأن 
ء ِعشة من بقايا أخشاب سكانها من عصر مضى لم يعرفوا الجدران المبنية بعد، فاالحتالل يمنع بنا

باعتبارها منشئا مخالفا للقانون، زيارات عدة تعكس نفس الحالة، ومشاهد ال ترى إال هناك، ترى 
الختطاف بعض حبات أطفال وفودا أجنبية تجري دراسات عليهم، تجمع عليها ما ال يقل عن عشرة

 .الحلوى حرموا منها لقلة الحيلة المالية، والنعدام مصادر الرزق

 مسرية تعليمية متعطلة

أما على ميسرة الشارع تجمع آخر، يتكدس فيه الشبان طوال النهار داخل الخيم، فحالة الجهل التي 
استمرار استهداف االحتالل لهم،  عاشوها على مدار سنوات حصرت أسباب رزقهم بالمواشي، ومع 

كُبر جيل كامل غير متعلم وغير مسلح بمهارات كسب الرزق، واقتصر عملهم الخارجي خالل 
لمدة ال تزيد عن عشرين يوم سنويا،  المستوطنين السنوات العشر األخيرة على العمالة في مزارع نخل

 .شيقل إسرائيلي يوميا 80مقابل أجور زهيدة ال تتجاوز الـ

يعيُش في هذا التجمِع خمسٌة وعشروَن شاباً كُلهم أرباُب ُأسر، اعتادوا العيَش من خيِر أغناِمهم، إال أن 
 .شيِهم، ناهيَك عن تحديِد ِمساحاِت الرعِي من االحتاللحالَة الجفاِف كانت سبباً في نفوِق موا

أنا لم أعمل منذ سنتين، ولي خمس أبناء، أحدهم "ويلفت عودة موسى أحد أبناء عرب الجهالين 
تجاوز األربع سنين من عمره ولم ينطق بكلمة واحدة، ندعوا اهللا أن ينطلق لسانه يوما، ال نملك من 
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ملك ما يكفينا للعالج، بانقطاع المراعي أصبحنا كالجمادات الملقاة في المال ما يكفينا للعيش، وال ن
 ."وسط الصحراء، ال يهتم أحد بنا وال بأبنائنا

نقضي اليوم هنا طوال اليوم، ال عمل لنا وال تصاريح، وأبنائنا ورثوا مشاكلنا فحتى : "ويضيف موسى
ة لدينا البتعاث أبنائنا إلى مدارس المدارس في هذه المنطقة محددة إلى صف معين، وال قدرة مالي

 ."تحتاج إلى مواصالت

أما منطقة جبل البابا، استهدف االحتالل مؤخرا خيمة أقامها السكان لتعليم أطفالهم مرحلة 
طفال فقدوا هذه الفسحة البسيطة من رغد العيش، بعد  25الموجودة بأقل، أكثر من  األطفال رياض

 .أن هاجمها عدد كبير من قوات االحتالل وهدموها

إال أن هذه الهجمات شكلت هاجسا لدى بعض النشطاء من البدو، فقرروا اللجوء إلى الدبلوماسية، 
 .هم ضراوة ما يحدثفراسلوا عددا كبيرا من الحقوقيين في العالم وشرحوا ل

أنا سأتوجه إلى كل الحكومات من : "ويقول المتحدث باسم أهالي بدو جبل البابا عطا اهللا مزارعة
خالل مؤسساتهم الحقوقية، هم يسعون إلى تهجيرنا ونحن نرفض الخروج منها إال عائدين إلى أراضينا 

 ."األصلية في بئر السبع

هم آتين لهدم ترسانة حربية ال روضة أطفال، حاربونا سابقا الهجوم كان كبيرا، وكأن: "ويضيف مزارعة
 ."وحاربوا آبائنا، وتمكنوا من توريثنا الجهل، ولكننا لن نقبل أن يرث أبنائنا هذا الجهل

هي معركة البقاء التي ال تنتهي لدى الفلسطينيين، ُتمثل هذه الشريحة قصص بقاء فرسانها ُمنوعة 
لخيام، متمسكين بأصولهم البدوية على مر األجيال فشكلوا لوحة أجيالهم يرفضون التمدن وترك ا

 .صمود ُتدرس في كتب المقاومة الفلسطينية

 فلسطين اآلن: المصدر
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