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 2017شباط  ، 23اخلميس التاريخ: 

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  "ويطالبون إسرائيل ابحرتام القانون القدس: مسؤولون أمميون يزورون "اخلان األمحر

 الدويل

 مستوطنون يستأنفون اقتحامهم لألقصى. 

 أسريان مقدسيان يواصالن إضراهبما عن الطعام وسط فعاليات تضامنية. 

 القدس: قوات االحتالل تقتحم خميم شعفاط وسط توتر شديد. 

 مستوطنون جيددون اقتحامهم لألقصى وسط مطالبات بفتحه أايم السبت. 

 االحتالل يعتقل شاابا فلسطينياا بدعوى التحريض عرب "فيسبوك". 
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 القدس: مسؤولون أمميون يزورون "اخلان األمحر" ويطالبون إسرائيل ابحرتام القانون الدويل
 

 

زار منسق املساعدات اإلنسانية واألنشطة اإلمنائية ابألمم املتحدة يف  -وفا 2017-2-23القدس 
ابيرب، ومدير عمليات وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني  احملتلة روبرتاألراضي الفلسطينية 

"األونروا" يف الضفة الغربية سكوت أندرسون، جتمع "خان األمحر" البدوي الفلسطيين شرق مدينة 
 القدس.

يف بيان صدر عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لألمم املتحدة: "جتمع خان األمحر هو  ابيرب وأوضح
أحد التجمعات األكثر ضعفا يف الضفة الغربية، اليت تكافح من أجل احلصول على احلد األدىن من 

مستوى املعيشة يف مواجهة ضغوط شديدة متارسها السلطات اإلسرائيلية إلجبارها على الرحيل إىل مكان 
 حمدد". وأضاف: "هذا غري مقبول، وجيب أن يتوقف".

شباط اجلاري، العشرات من األوامر العسكرية اليت  19و 15ليني يف وتطّرق إىل توزيع مسؤولني إسرائي
مبىن( يف أحد أماكن التجمع )أبو  140هتدد ابهلدم، ووقف العمل ضد مجيع املباين تقريبا )حوايل 

احللو(، معتربا تطبيق هذه األوامر "سيلحق أضرارا مباشرة مبنازل، ومصادر كسب الرزق ملا يزيد عن 
نيا، نصفهم من األطفال، ومن بني املباين املتضررة املدرسة االبتدائية، املبنية من الجئا فلسطي 140

طفال،  170إطارات السيارات والطني، واليت بنيت بدعم من اجلهات املاحنة الدولية ويلتحق هبا حوايل 
 من التجمعات البدوية يف املنطقة".

صدرت هذه األوامر حبجة عدم حصول املباين  واتبع: كما هو احلال يف أماكن أخرى يف الضفة الغربية،
? من 60على تصاريح بناء تصدرها إسرائيل؛ وهي تصاريح يستحيل احلصول عليها تقريبا يف أكثر من 

مساحة الضفة الغربية املعروفة ابسم "املنطقة ج"، وذلك بسبب التخطيط التمييزي ونظام تقسيم املناطق 
 الذي تفرضه إسرائيل.

ذه التطورات يف خان األمحر ليست الوحيدة"، فآالف األسر تعيش يف حالة خوف من ابيرب: "ه وقال
تنفيذ أوامر اهلدم يف أية حلظة، كما توجد جتمعات أبكملها تعيش يف حالة من عدم االستقرار املزمن. 

وهدم املدارس أيضا يهدد حق األطفال الفلسطينيني يف التعليم، وهذا خيلق بيئة قسرية جترب بعض 
 تجمعات الفلسطينية على الرحيل إىل أي مكان آخر".ال

وختم حديثه ابلقول: "جيب على دول اجملتمع الدويل أن تعمل معا لتوفري املساعدة واحلماية للمجتمعات 
 الضعيفة مع التأكيد على ضرورة احرتام القانون الدويل".
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طة "الرتحيل" املقرتحة على وحسب البيان، ال تزال األمم املتحدة تؤكد مرارا وتكرارا أن فرض خ
التجمعات دون إرادهتا أو كامل حريتها يصل حد التهجري القسري والطرد، وخيالف التزامات إسرائيل  

 كقوة حمتلة مبوجب القانون الدويل.
من جانبه، قال أندرسون: "التهديد حيدق بوجود اجملتمع برمته، مبا فيه من منازل، وحظائر احليواانت 

قمنا بزايرهتا اليوم، إنين أشعر بقلق ابلغ إزاء الضغوط اإلسرائيلية املستمرة إلجبار البدو واملدرسة اليت 
 على الرحيل من دايرهم، وتدمري سبل عيشهم وثقافتهم املتميزة".

وأضاف أندرسون: "تعرضت ابلفعل منازل العديد من هذه العائالت الفلسطينية الالجئة للهدم عدة 
يني. إنين أدعو السلطات اإلسرائيلية إىل وقف مجيع املخططات واملمارسات مرات خالل العامني املاض

 اليت من شأهنا أن تؤدي بشكل مباشر، أو غري مباشر إىل هتجري الالجئني مرة أخرى".
نسمة،  7000جتمعا )جمموع عدد سكاهنا حوايل  46ونوه البيان إىل أن يقع جتمع "خان األمحر" يضم 

ابملئة( تعتربهم األمم املتحدة ضمن املعرضني خلطر التهجري  70يني بينهم نسبة الالجئني الفلسطين
القسري بسبب خطط إسرائيل لرتحيلهم إىل أحد مواقع "الرتحيل" الثالثة املخطط هلا؛ والذي يشّكل 

 خرقا جسيما التفاقية جنيف الرابعة.
 

 

 مستوطنون يستأنفون اقتحامهم لألقصى
 

ت جمموعات من املستوطنني اليوم اخلميس، اقتحامها للمسجد استأنف -وفا 2017-2-23القدس 
األقصى املبارك من ابب املغارة حبراسة مشددة من قوات االحتالل اخلاصة، يف حني يتصدى مصلون 

 هلذه االقتحامات هبتافات التكبري االحتجاجية.

اليهود بلباسهم وقال مراسلنا أن االقتحامات تتم عرب جمموعات صغرية ضمت عددا من املتزمتني 
التلمودي األسود التقليدي، كما ضمت عددا من منظمة "طالل ألجل اهليكل" ونفذوا جوالت مشبوهة 

 يف أرجاء املسجد املبارك.
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 أسريان مقدسيان يواصالن إضراهبما عن الطعام وسط فعاليات تضامنية
 

عاما(،  47ورائد مطري ) عاما(، 50يواصل األسريان مجال أبو الليل ) -وفا 2017-2-23القدس 
من خميم قلنداي مشال القدس احملتلة إضراهبما املفتوح عن الطعام الذي بدأ يف السادس عشر من الشهر 

 .اجلاري، احتجاجا على جتديد اعتقاهلما اإلداري

يف الوقت نفسه، تُواصل حركة فتح مبخيم قلنداي تنفيذ العديد من الفعاليات التضامنية مع األسريين 
 وأبو الليل خبيمة أقامتها على الشارع الرئيسي، وكثريا ما تنتهي مبواجهات عنيفة مع قوات مطري

 .االحتالل مبحيط احلاجز العسكري القريب من مدخل املخيم مشال املدينة املقدسة
وكان اندي األسري الفلسطيين أكد نقل إدارة سجون االحتالل األسريين أبو الليل ومطري، من معتقل 

 ." الصحراوي"النقب
وأوضح اندي األسري يف بيان له أمس، أنه جرى نقل األسري أبو الليل إىل معتقل "إيشل"، واألسري مطري 

 .إىل معتقل "عسقالن"
 ويشار إىل أن األسري الصحفي حممد القيق يواصل أيضا إضرابه عن الطعام.

 
 القدس: قوات االحتالل تقتحم خميم شعفاط وسط توتر شديد

 

اقتحمت قوات كبرية من جنود االحتالل اإلسرائيلي وعناصر الوحدات  -وفا 2017-2-23القدس 
اخلاصة، اليوم اخلميس، خميم شعفاط يف مدينة القدس احملتلة، من جهة احلاجز العسكري القريب من 

 مدخل املخيم.

يم دون معرفة ونقل مراسلنا عن شهود عيان أتكيدهم "أن أعدادا كبرية من جنود املشاة اقتحموا املخ
األسباب، وسط حالة من التوتر الشديد ما زالت سائدة يف املخيم، خاصة بعد تصدي عدد من أبناء 
املنطقة جلنود االحتالل ابحلجارة، أعقبها استخدام االحتالل القنابل الصوتية، احلارقة والغاز السامة 

 املسيلة للدموع".
 وا حماهلم، حتسبا من أي تصعيد".وأضافوا "أن عددا كبريا من أصحاب احملال أغلق

يذكر أن االحتالل كثف يف اآلونة األخرية اقتحاماته للمخيم، واألحياء القريبة منه، حبثا عن فلسطينيني 
 من محلة هوية الضفة، واعتقاهلم، بذريعة وجودهم يف القدس من دون تصاريح.
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 بتمستوطنون جيددون اقتحامهم لألقصى وسط مطالبات بفتحه أايم الس
 

جدد املستوطنون اليوم األربعاء، اقتحامهم للمسجد األقصى املبارك من  -وفا 2017-2-22القدس 
 .ابب املغاربة، حبراسة مشددة من قوات االحتالل اخلاصة

ومتت االقتحامات عرب جمموعات صغرية ومتتالية، ضمت عددا من غالة املتطرفني بلباسهم التلمودي 
مبحاوالهتم ألداء طقوس تلمودية يف املسجد بفعل الرقابة الصارمة اليت يفرضها التقليدي، ومل ينجحوا 

 حراس املسجد على املستوطنني خالل جوالهتم االستفزازية يف املسجد.
يف ذات السياق، طالب ما يسمى "ائتالف منظمات اهليكل"، وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي املتطرف 

 ابقتحام املسجد األقصى أايم السبت، لتعزيز ما أمساه "الوجود جلعاد أردان، ابلسماح للمستوطنني
 اليهودي فيه على مدار األسبوع، مبا خيدم قضية اهليكل".

جاء ذلك يف رسالة بعثها رئيس ائتالف املنظمات املتطرفة يعقوب هامين إىل أردان، أشاد يف مقدمتها مبا 
املسجد األقصى، األمر الذي أعاد أجواء  أمساه جهوده اليت أبعد فيها العناصر اإلسالمية عن

 االقتحامات اهلادئة من قبل اليهود إىل املسجد األقصى.
ولفتت الرسالة إىل "أن هذا اإلبعاد غري كاٍف، ويستوجب تكثيف الوجود اليهودي يف "جبل اهليكل" 

أايم السبت،  )تسمية االحتالل لألقصى( عرب إعادة السماح لليهود والسياح األجانب بدخول األقصى 
 .، حسب رأيه2000كما كان معموالا به قبل العام 

ومشلت الرسالة ادعاءات أبن االحتالل كان يسمح ابقتحامات اليهود واألجانب للمسجد األقصى أايم 
 .2003م، لكنه توقف منذ العام 2000السبت حبكم "الوضع القائم" قبل العام 

األقصى يتيح الفرصة للمئات منهم اقتحامه، وكذلك وحسب الرسالة، فإن "السماح لليهود ابقتحام 
مئات السياح األجانب، يف مثل هذا اليوم، سيما وأن الكثري منهم ال يتسىن هلم ذلك يف أايم األسبوع 

 األخرى، بسبب الساعات القليلة املتاحة".
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 "االحتالل يعتقل شاابا فلسطينياا بدعوى التحريض عرب "فيسبوك
 

االحتالل، اليوم األربعاء، شاابا فلسطينياا من سكان قرية "النيب صموئيل" مشايل غرب اعتقلت قوات 
 .احملتلةالقدس مدينة

 

القرية أكثر من مرة خالل الليلة  وأفادت املواطنة نوال بركات، أبن قوات االحتالل اقتحمت منزهلا يف
ا يف املنزل 26املاضية، مطالبة ابعتقال جنلها "ليث" )  .عاماا( الذي مل يكن متواجدا

 

وأضافت أن قوات االحتالل اعتقلت زوجها عيد بركات للضغط عليه، وتسليم جنله لالحتالل يف أقرب 
 .ليث" عن حاجز "اجليب" العسكري مشايل غرب القدس" اعتقال وقت، الفتة إىل أنه مت

 

يف  شرطة االحتالل وأّكدت أنه مت اإلفراج عن زوجها، يف حني مت حتويل جنلها للتحقيقات يف مركز
 ."عطاروت" مشال القدس، مع العلم أبن خطبة "ليث" ستعقد األسبوع القادم

 

، "فيسبوك" وأوضحت أن اعتقال جنلها كان على خلفية منشور له عرب موقع التواصل االجتماعي
 ."قالت الشرطة اإلسرائيلية إنه "حتريضي

 

، مّدعية أبن 2015وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت مئات املواطنني الفلسطينيني منذ بداية العام 
شورات وصفتها بـ "التحريضية"، كما أغلقت صفحاهتم الشخصية على "فيسبوك" حتوي مواد ومن
 .عشرات الصفحات الرمسية الفلسطينية للسبب ذاته

 
 -انتهى-
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