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  2017 أيلول ،    26الثالثاء      :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  رابع في عملية إطالق نار في القدسإسرائيليين وإصابة  3استشهاد شاب ومقتل. 

  ويشرع بتجريف قطعة أرض خاصة" العيسوية"االحتالل يقتحم. 

 االحتالل يسلم إخطارات هدم جديدة في بلدة العيسوية بالقدس. 

 قصى في الفترة الصباحية بحراسة مشددةمستوطنون يقتحمون األ. 

 يُهدد بهدمهااالحتالل يقتحم حي المطار وُيصور منشآت ومسجدا : القدس. 

 االحتالل يعتقل شابا من أبو ديس ويستدعي صحفياً للتحقيق. 

 االحتالل يعتقل شاباً مقدسياً بتهمة التحريض عبر فيسبوك. 

 دراسة ُتحّدد ثالثة محاور يتم فيها االعتداء على القدس واألقصى. 

 مؤتمر دولي بإسطنبول يدعو لتثبيت المقدسيين بمدينتهم. 

 االحتالل يمدد اعتقال طفلة من القدس: ين الدوليةمتجاوزاً كل القوان. 

 2018إخالء الخان األحمر حتى منتصف  االحتالل ينوي. 
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 إسرائيليين وإصابة رابع في عملية إطالق نار في القدس 3استشهاد شاب ومقتل 
   

استشهد شاب فلسطيني وقتل ثالثة إسرائيليين وأصيب رابع، في عملية  -وفا 2017- 9- 26القدس 
  .إطالق نار في القدس

وكانت ناطقة باسم شرطة االحتالل أعلنت، صباح اليوم الثالثاء، عن مقتل ثالثة من جنود االحتالل 
" هار أدار"، وإصابة جندي رابع، برصاص شاب فلسطيني، على بوابة تابعة لمستوطنة "حرس الحدود"

أبو غوش على أطراف غربي  التي تقع بين قريتي بّدو وقطنة شمال غرب القدس المحتلة، وقرية
  .المدينة

ولفت بيان شرطة االحتالل إلى أن الشاب الفلسطيني كان أصيب بعيارات نارية من جنود الموقع، وإن 
اصابته كانت خطيرة وأعلن عن استشهاده، في الوقت الذي فرضت فيه سلطات االحتالل تعتيما حول 

  .هوية القتلى والعملية
آليات وقوات كبيرة من جنود وشرطة االحتالل هرعت الى المنطقة  وقال مراسلنا في القدس، إن

وشرعت بفرض طوق عسكري، تمهيدا القتحام قرى شمال غرب القدس المحتلة، خاصة بلدتي قطّنة 
  .وبّدو

وذكرت مصادر محلية، أن جنود االحتالل أغلقوا حاجز بيت اكسا شمال غرب القدس ومنعوا حتى 
  .القرية الحاالت المرضية من مغادرة

  
 ويشرع بتجريف قطعة أرض خاصة" العيسوية"االحتالل يقتحم 

   

شرعت جرافات وآليات تابعة لبلدية القدس العبرية، فجر اليوم الثالثاء،  -وفا 2017- 9- 26القدس 
بتجريف قطعة أرٍض خاصة في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، دون سابق انذار أو معرفة 

  .األسباب
في القدس، إن جرافات تحرسها قوة معززة من جنود االحتالل اقتحمت العيسوية فجرًا،  وقال مراسلنا

وفرضت طوقاً عسكرياً محكما حول األرض الُمستهدفة، في حين أبدى عدد من السكان خشيتهم من 
أن تكون عملية التجريف تمهيداً لهدم مباٍن ومنشآت كانت بلدية االحتالل أصدرت بحقها إخطارات 

  .جة عدم الترخيصهدم بح
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 االحتالل يسلم إخطارات هدم جديدة في بلدة العيسوية بالقدس
   

سّلمت طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس، تحرسها قوة من جنود  -وفا 2017- 9- 25القدس 
االحتالل، اليوم االثنين، إخطارات هدٍم إدارية جديدة لمنازل مواطنين في بلدة العيسوية في القدس 

  .لة، بحجة عدم الترخيصالمحت
  .كما سلمت نفس الطواقم بالغات لعدد من المواطنين لمراجعة بلدية االحتالل بخصوص منازلها
وأوضحت لجنة المتابعة في العيسوية، على لسان عضوها رائد أبو ريالة، أن البلدة شهدت اليوم 

اصر من قوات االحتالل، ونفذوا اقتحاما مشتركاً لطواقم من بلدية القدس ووزارة داخلية االحتالل وعن
جولة استفزازية في معظم شوارعها، وخالل ذلك صّوروا الشوارع واألحياء ومنشآت سكنية وتجارية، 

إخطارات هدم وبالغات لمراجعتها، على منشآت سكنية بعضها قيد اإلنشاء وأخرى  10وألصقوا نحو 
  .قائمة منذ سنوات ومأهولة بالسكان

  
 قصى في الفترة الصباحية بحراسة مشددةمستوطنون يقتحمون األ

   

قصى المبارك في الفترة مستوطناً المسجد األ 120قتحم نحو ا -وفا 2017- 9- 25القدس 
  .الصباحية من اليوم االثنين، من باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات االحتالل الخاصة

جوالت استفزازية برحاب المسجد وقال مراسلنا ان االقتحامات تمت عبر مجموعات صغيرة، نفذت 
، "الُمغلق"المبارك، كما استمعت الى شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم في منطقة باب الرحمة 

  .في الوقت الذي يتواجد فيه عدد كبير من المصلين في رحاب األقصى
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 االحتالل يقتحم حي المطار وُيصور منشآت ومسجدا يُهدد بهدمها: القدس
   

اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بدوريات عسكرية راجلة، قبل -وفا 2017- 9- 25القدس 
  .ظهر اليوم االثنين، حي المطار القريب من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة

ونقل مراسلنا عن شهود عيان في المنطقة أن طواقم تابعة لالحتالل شرعت بتصوير منشآت سكنية في 
  .ُمهّددة بهدمها -تشمل مسجداً -الحي 

تضم مجموعات من الشقق (وكان االحتالل ألصق مؤخراً أوامر هدٍم لعدٍد من البنايات السكنية 
، بحجة عدم الترخيص ولصالح شارٍع يمّر من أمام هذه البنايات مالصق )السكنية بعضها مشغول

لدى أروقة محاكم بمقاطع من جدار الضّم والتوسع العنصري، في حين يتم تداول مسألة الشارع 
  .االحتالل والبلدية العبرية في القدس دون إصدار قراٍر نهائي بخصوص البنايات الُمستهدفة

  
 االحتالل يعتقل شابا من أبو ديس ويستدعي صحفياً للتحقيق

   

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم اإلثنين، الشاب عدي  -وفا 2017- 9- 25القدس 
  .نزله في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلةالنتشة، عقب اقتحام م

  .كما سّلمت قوات االحتالل الصحفي داود عفانة من أبو ديس بالغا لمراجعة مخابراتها
  

  االحتالل يعتقل شاباً مقدسياً بتهمة التحريض عبر فيسبوك
  

على موقع اعتقلت قوات االحتالل شابا فلسطينيا من مدينة القدس، بدعوى نشره مواد تحريضية 
 ."فيس بوك"التواصل االجتماعي الـ

في بيان صحفي أن الشرطة اعتقلت مقدسًيا يبلغ من العمر  شرطة االحتالل وقالت المتحدثة باسم
، وذلك من "تحريض على العنفال"وسط القدس المحتلة، بتهمة  شعفاط من سكان مخيم) عاًما 35(

 ."فيس بوك"خالل رفعه منشورات على صفحته الشخصية في الـ

، علما أنّه صدر قرار قضائي 27/9/2017المقدسي حتى يوم  اعتقال فترة تمديد وأوضحت أنه تمّ 
محكمة  من المحكمة المركزية في القدس، بعد أن تقّدمت الشرطة بالتماس على قرار أصدرته

 .وقضى بإطالق سراحه في شروط مقيدة الصلح
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  دراسة ُتحّدد ثالثة محاور يتم فيها االعتداء على القدس واألقصى
 

مجاالت يتم فيها االعتداء المدروس والمخطط على مدينة القدس حددت دراسة حديثة ثالثة 
والهادفة  1967منذ عام  المسجد األقصى ، مستعرضة أهم إجراءات االحتالل فياألقصى والمسجد

 .إلى تهويده وتقسيمه

األطماع اليهودية في "عليان الهندي بعنوان " اإلسرائيلية"جاء ذلك في دراسة للباحث في الشؤون 
سلطات  ، أكد فيها أن"مهدة للتقسيم الزماني والمكانياإلجراءات الم.. المسجد األقصى

في ثالثة مجاالت متعلقة حتى اليوم عدوانا شرسا على الفلسطينيين  2000تشن منذ عام  االحتالل
 .التقسيم، والعزل، واستهداف األقصى: ( بمدينة القدس

وبّين الهندي في بحثه المنشور في مجلة شؤون فلسطينية، وأعادت نشره مؤسسة القدس الدولية، أن 
التقسيم يستهدف الحارات الفلسطينية شرقي القدس بواسطة زرع بؤر استيطانية داخل هذه الحارات 

مصادرة أمالك وبيوت الفلسطينيين، في حين يهدف العزل إلى إخراج األحياء والقرى العربية من خالل 
صور  والرام وحتى تلك التي تقع داخل الجدار مثل شعفاط الواقعة خارج الجدار مثل مخيم

 .وجبل المبكر وغيرها من حدود بلدية القدس باهر

 دعوة لليقظة

أما المجال الثالث لالستهداف، فتحدث الهندي عن حملة ممنهجة من قبل المؤسسات الرسمية 
على  - الذين ينتمي بعضهم إلى ما يسمى التيار الديني الوطني-المدعومة بالمستوطنين " يةاإلسرائيل"

 .المسجد األقصى بهدف خلق واقع جديد يتمثل في تقاسم المسجد مع المسلمين

الستهداف " إسرائيلية"مجموعة  33ولتحقيق الهدف األخير، أشار الباحث إلى تكاتف أكثر من 
وشركة " أمناء جبل الهيكل"و“ إسرائيل”ب رئيس الحكومة وصندوق أرض القدس واألقصى، منها مكت

 .تطوير الحي اليهودي

وطالب الهندي الفلسطينيين والعرب والمسلمين بعدم المبالغة في اإلنجاز الذي تحقق بإعادة الوضع 
رحلي ، غير مستبعد أن يعيد االحتالل محاوالته لتحقيق هدفه الم2017تموز /يوليو 14لما كان قبل 

 .بتقسيم األقصى زمانيا ومكانيا، وطالب باليقظة والحذر إلفشال االعتداءات القادمة

واستعرض البحث إجراءات االحتالل بحق المسجد األقصى والمقدسات اإلسالمية في القدس منذ 
، موضحا أن سلطات االحتالل لم تكن بحاجة لعملية إطالق النار على أفرادها أواسط 1967عام 
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المسجد  موز الماضي لتعمق تدخلها في األقصى، كمقدمة لتقاسمه كما الحال فيت/يوليو
 .الخليل بمدينة اإلبراهيمي

، أي التعامل "أمر واقع"وذكرت أن من أول اإلجراءات السيطرة بقوة السالح، واستحداث مصطلح 
سلمين به، مع األمر الواقع في المسجد األقصى دون اعتراف بأصل المكان ومبانيه وأحقية الم

 .وبالتالي فرض إجراءات للدخول بناء على ذلك

وأشار البحث إلى تنامي هيمنة االحتالل على المسجد وأبوابه وفتحه وإغالقه وإدارته وحراسته، 
موضحا أن وجود العناصر العسكرية ال يقتصر على الوجود عند األبواب، وإنما أصبح مراقبا ومحددا 

 .ارات اإلبعادلسلوك حراس األوقاف وتنفيذ قر 

مصادرة الممتلكات والمتمثلة في : أيضا 1967وذكر الباحث أن من اإلجراءات المتخذة بعد عام 
االحتفاظ بمفاتيح باب المغاربة ومنع دخول المسلمين منه ومصادرة مبنى المدرسة التنكزية وغيرها، 

وحددها  المستوطنين ول، حيث غّير االحتالل إجراءات دخ2000ثم التقاسم الزماني والمكاني عام 
 .قبل الظهر وبعده: من األحد إلى الخميس على فترتين

وتتابع فتاوى الحاخامات  ويشير الهندي إلى نهج الحفريات أسفل البلدة القديمة والمسجد األقصى،
التي تحلل اقتحامه بعد عقود من التحريم، وسلسلة القوانين التي تم تشريعها تكريسا للسيطرة على 

 ."قانون حرية الوصول إلى األماكن المقدسية"المسجد، مثل 

 هدف مركزي

سطين، شكلت على فل" اإلسرائيلي"-منذ نشأة الحركة الصهيونية والصراع العربي"ويذكر الباحث أنه 
السيطرة على األماكن اإلسالمية المقدسة، خاصة المسجد والمسجد اإلبراهيمي في الخليل، وغيرهما 

، بدعوى تثبيت "اإلسرائيلي"من األماكن، هدفا مركزيا للحركة الصهيونية ومن بعدها دولة االحتالل 
والصهيونية القائلة إن فلسطين  ،“ألرض الميعاد”الروايتين المزورتين، التوراتية الداعية إلى العودة 

 ."أرٌض بال شعب لشعٍب بال أرض"

وأوضح أن أول محاولة عملية يهودية للسيطرة على األماكن المقدسة كانت بإحضار المقاعد 
سميت انتفاضة (عربية في فلسطين  انتفاضة والكراسي ووضعها في ساحات البراق، مسببين بذلك أول

واليهودية المتكررة على " اإلسرائيلية"، مشيرا إلى أن األطماع واالعتداءات 1929عام ) البراق
بعد عام  غزة وقطاع الضفة الغربيةفي اندالع معظم االنتفاضات في المسجد األقصى، كانت سببا مهما

1967. 
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  مؤتمر دولي بإسطنبول يدعو لتثبيت المقدسيين بمدينتهم
 

في  المقدسيين دعا مؤتمر القدس الدولي الذي اختتمت فعالياته في مدينة إسطنبول التركية إلى تثبيت
 .أرضهم ودعم صمودهم والتصدي لكافة محاوالت طمس الهوية اإلسالمية بالقدس

وأكد المؤتمر أمس األحد بعد يومين من االنعقاد على ضرورة تمكين المقدسيين والحفاظ على 
مدينتهم على وجودهم وتشبثهم بأرضهم، وذلك عبر إقامة مشاريع تنموية تضع تثبيت المقدسيين في 

 .رأس اعتباراتها

القدس وإفراغها من أهلها، مثمنين  تهويد وشدد المؤتمرون على رفض كافة مشاريع
الستضافتها المؤتمر، ولدورها في دعم المقدسيين والقضية الفلسطينية عموما، خاصة خالل  تركيا دور
 .األخيرة األقصى هبة

 منهجية تربوية

المسجد  المؤتمر باعتماد منهجية تربوية تعيد تنشئة األجيال المسلمة على العمل للدفاع عنوأوصى 
 .لتحرير القدس" عمرية والصالحيةالخطى ال"المبارك، والسير على  األقصى

كما دعا المؤتمر إلى تحويل المادة العلمية التي قدمت في ندواته ومحاضراته إلى كتب 
 .ال تأصيل العلوم المقدسية، لتعميم الثقافة وخدمة العلم والعلماء في مجمحكمة ونشرات

الماضي والحاضر .. القدس"وحث المتحدثون في الجلسة الختامية للمؤتمر الذي نظم تحت عنوان 
كافة العاملين في مجاالت دعم القدس إلى ترسيخ آليات للتواصل مع أهالي المدينة التي " والمستقبل

 .تعاني قسوة االحتالل وممارساته

وجمعية براق وبلدية عمرانية التأكيد على تأصيل ارتباط " مدنيت"جامعة وجدد المؤتمر الذي نظمته 
القدس وما حولها من أرض فلسطينية بعقيدة المسلمين، مشددا على االرتباط الروحي والتاريخي لألمة 

 .اإلسالمية بالقدس

فلسطين، ودعا مؤتمر إسطنبول إلى تحريك كافة أدوات الدعم وتنسيق الجهود الدولية لنصرة القدس و 
والضغط لتنفيذ القرارات الدولية المناصرة للقضية الفلسطينية، وبذل كل جهد لتجريم االحتالل وإبراز 

 .انتهاكاته بحق الفلسطينيين

وشهدت جلسات المؤتمر على مدى يومين مشاركة واسعة من النشطاء والعاملين في الشأن المقدسي 
ني أجندة عالمية مرتفعة السقف لوقف التغول اإلسرائيلي من أنحاء العالم، والذين أكدوا على ضرورة تب

 .على مدينة القدس
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وقال القيادي العراقي سعيد الفي إن المؤتمر ركز في خالصاته على كيفية رعاية األوقاف اإلسالمية 
بالقدس، وكيفية حماية المسجد األقصى وفلسطين، وآليات العمل على استعادتها وإخراج االحتالل 

 .ي منهااالسرائيل

أن خالصات المؤتمر تمثل استثمارا للتجربة التركية في إبرام االتفاقيات  وأضاف القيادي العراقي 
والمشاريع العملية التي يمكن توظيفها في مجاالت إعمار القدس والمسجد األقصى وتثبيت 

 .المقدسيين بمدينتهم كخط أول للدفاع عنها

نتائج متعلقة باالهتمام بالقدس عمرانيا وإنشائيا وإنسانيا ولفت إلى أن ما صدر عن مؤتمر القدس من 
 .من خالل تطوير العلماء وتمكينهم يمثل ثمرة مهمة من ثمار عقد المؤتمر في إسطنبول

وأوضح الفي أن من ثمار المؤتمر أيضا إعادة االعتبار للتاريخ اإلسالمي في القدس، وكشف الدور 
يخ، األمر الذي يورث األجيال دافعا قويا الحتضان قضيتها الحضاري اإلسالمي للمدينة عبر التار 

 .والدفاع عنها

 أجندة حبثية

وشهد اليوم الثاني لمؤتمر القدس الدولي مداوالت وندوات في ثالثة ملفات رئيسة، هي دراسات 
إعادة إعمار األوقاف المقدسية وترميمها، وملف االنتهاكات الحقوقية في القدس، وارتباط مستقبل 

 .قدس بتركياال

وناقش المتحدثون في ورش العمل والندوات المختلفة واقع بعض المواقع العثمانية في القدس 
واحتياجاتها العمرانية وكيفية تفعيلها لتعود إلى ممارسة ذات األدوار التي كانت تؤديها في العهد 

 .العثماني

عمار القدس، وسن التشريعات كما تطرقت بعض الدراسات إلى دور السلطان سليمان القانوني في إ
التي منحت المدينة مكانة خاصة لدى العثمانيين ما زالت تتمتع بها إلى اليوم لدى أحفادهم األتراك، 

في حين تناولت دراسات إنشائية تخصصية أخرى فرص ترميم المسجد األقصى وعوائق ذلك، 
 .الخليل ومشروع طريق القدس

وعالجت جلسات حوارية أخرى قضايا مرتبطة بالروايات اإلسرائيلية بشأن بيت المقدس وتطور مشروع 
التهويد استنادا إلى تلك الروايات، وأثر عملية التهويد المتسارعة على الواقع الديمغرافي في القدس، 

مناقشة نظرة القانون الدولي لكل من إسرائيل كقوة احتالل وللمسجد االقصى كمقدس إضافة إلى 
 .إسالمي خاضع لالحتالل

 اجلزيرة: املصدر 
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  االحتالل يمدد اعتقال طفلة من القدس: متجاوزاً كل القوانين الدولية
 

من سكان بلدة عناتا شمال شرق ) عاما 14(طفلة  اعتقال ، اليوم االثنين،سلطات االحتالل مددت
 .لمحتلة لمدة ثالثة أيام على ذمة التحقيقالقدس ا

  .وكان االحتالل اعتقل الطفلة القاصر مساء أمس بتهمة نيتها تنفيذ عملية فدائية ضد االحتالل
 

  2018إخالء الخان األحمر حتى منتصف  االحتالل ينوي
 

مدينتي  بين أبلغت حكومة االحتالل المحكمة العليا أمس بأنها تنوي اخالء منطقة الخان األحمر
من أهلها حتى منتصف السنة القادمة، وتحولت قرى وتجمعات الخان األحمر إلى رمز  القدس وأريحا،

 .للقرى البدوية المنتشرة في المنطقة

العبرية بأن المحكمة تنظر في التماسين؛ األول قدمه المستوطنون في " هآرتس"وأفادت صحيفة
التي أقيمت في قرية خان األحمر، والثاني قدمه سكان المنطقة ويطالبون فيه بهدم المدرسة البيئية 

 .بيوتهم هدم القرية ضد أوامر

إنها عرضت على سكان القرية بديًال في منطقة  حكومة االحتالل وفي ردها على االلتماسين قالت
كيلومترات هوائية من القرية، وهي منطقة تعتبر أقل أهمية من ناحية   8ية على مسافة الجهالين الغرب

 ."ادوميم"استراتيجية بالنسبة إلسرائيل، كونها تبعد عن المنطقة الممتدة بين القدس وكتلة مستوطنات 

نمط  هاويفرض علي لهذا االقتراح، ألنه ال يتفق ونمط حياتها رفضها أعلنت العائالت البدوية وكانت
وقالوا إنه تقيم في المنطقة المقترحة فصائل أخرى من القبائل البدوية وهو أمر ال . الحياة المدنية

 .يسمح لهم باإلقامة هناك

، 2009وأضافت الحكومة في ردها أن المدرسة التي بنيت من إطارات السيارات في القرية في عام 
مع اقامة المدرسة في بداية "ورد في الرد أنه ستقام مجدداً في المنطقة المقترحة على السكان، و 

، ومع االنتهاء من االستعدادات التي تسبق موعد اقامة المدرسة الجديدة، من 2018نيسان / إبريل
 ."أجل نقل المساكن بشكل مستقل، تنوي جهات تطبيق القانون هدم المباني غير القانونية

ستراتيجي بالنسبة لدولة االحتالل، ألنها تمنع منطقة الخان األحمر تقوم في موقع ا يشار إلى أن
مئات من   ، ويعيش في المنطقة بضع"كفار ادوميم"و" معاليه ادوميم"إمكانية توسيع مستوطنتي 

السكان في ظروف صعبة جدًا، في حالة فقر شديد وبدون بنى تحتية، وداخل بيوت مؤقتة بنيت من 
 .الصفيح والخشب والبالستيك
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