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  2017 أيلول ،    27األربعاء      :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  مداخل بيت سوريك شمال غرب قوات االحتالل تفرض حظر التجول وتغلق

 .القدس

 االحتالل يعتقل شابين خالل مواجهات في القدس. 

 االحتالل يحتجز عشرات السيارات في النفق المؤدي لقرى شمال غرب القدس. 

  مواجهات في بيت سوريك وقرى مجاورة وإغالق بيت إكسا واعتقال شقيق منفذ

 .العملية

 فنان شريطة اإلبعاداالحتالل يعتقل فتى ويفرج عن : القدس. 

 غالق بيت سوريك وبيت إلحصار على قرى غرب القدس ويواصل االحتالل يشدد ا

 .إكسا
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 شكاوى متزايدة لقاصرين مقدسيين يتعرضون للضرب: هيئة األسرى. 

 تعطيل الدراسة بمسقط رأس منفذ عملية القدس ومحيطها. 

 ندوة حول انعكاسات هّبة األقصى والمصالحة على قضية القدس. 

 'الخان "بارتكاب جريمة حرب حال اخالئها منطقة ' إسرائيل'تتهم ' بتسيلم

 ."األحمر

 "يتوعد عائلة منفذ عملية القدس" نتنياهو. 

 مستوطنات حركت الفدائي الجمل 3.. بيت سوريك. 

 (1795) حالة اعتقال في القدس منذ مطلع العام الجاري. 

 االحتالل ينكل بعائلة الشهيد الجمل. 

  االحتالل يمنع فريقا بريطانيا من اللعب مع فريق بالقدس القديمةوزير أمن. 

 قوات االحتالل اعتقل قاصراً مقدسياً بحجة رشق الحجارة. 

 االحتالل يوزع إخطارات هدم واستدعاءات في سلوان. 
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 قوات االحتالل تفرض حظر التجول وتغلق مداخل بيت سوريك شمال غرب القدس
   

أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، صباح اليوم الثالثاء، مداخل قرية  -وفا 2017- 9-26رام اهللا 
بيت سوريك، وفرضت حظرا للتجوال، بعد عملية اطالق النار التي نفذها مواطن من القرية على بوابة 

  .اسرائيليين، واصيب رابع بجروح خطيرة 3بالقرب من القرية، قتل خاللها " هار أدار"تابعة لمستوطنة 
صباحا،  7بلدية بيت سوريك معتصم قنديل، إن قوات االحتالل اقتحمت القرية الساعة وقال عضو 

وأغلقت كل مداخلها، وطالبت كافة اصحاب المحالت التجارية بإغالق ابوابها، وفرضت حظر 
  .التجول، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج اليها، وفرضت حصارا كامال على القرية

الل داهمت المركز الصحي التابع لوكالة الغوث، وأمرت بإغالقه، مشيرا الى وأضاف أن قوات االحت
  .أن هناك عددا من المواطنين يعانون من أمراض مختلفة بحاجة للعالج

كما أغلقت قوات االحتالل مدخل قرية بيت اكسا القريبة من بيت سوريك شمال المدينة، ومنعت 
  .المواطنين من الدخول والخروج للقرية

  
 االحتالل يعتقل شابين خالل مواجهات في القدس

   

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم الثالثاء، الشاب  -وفا 2017- 9- 26القدس  
الطور الُمطل على القدس القديمة، عقب مواجهات /مهدي أحمد الصياد من حي جبل الزيتون

  .للشبانمحدودة اندلعت جراء تفتيشات استفزازية ومهينة 
وكانت قوات االحتالل اعتقلت اليوم، شابا من حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى، 

  .بعد االعتداء عليه بالضرب المبرح، خالل مواجهات امتدت إلى معظم أحياء البلدة
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 االحتالل يحتجز عشرات السيارات في النفق المؤدي لقرى شمال غرب القدس
   

احتجزت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم الثالثاء، عشرات  -وفا 2017- 9- 26  القدس
  .السيارات على مدخل النفق المؤدي لقرى شمال غرب القدس

وأفاد شهود عيان بأن عشرات السيارات تنتظر السماح لها بالمرور منذ وقت طويل، حيث أغلق جنود 
ألف  60شمال غرب القدس التي يقطنها قرابة االحتالل النفق وهو الطريق الوحيد المؤدي لقرى 

  .نسمة، ويسمحون بين الفينة واألخرى لعدد محدود من السيارات بالمرور
وأوضح الشهود أن جنود االحتالل يقومون بتفتيش هذه المركبات بشكل دقيق ويستفزون ركابها قبل 

  .بالمرورالسماح لها بالمرور، وتصطف عشرات المركبات بانتظار السماح لها 
جنود  3وكان مواطن من بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس قد أقدم على إطالق النار على 

المقامة على أراضي قرى بيت سوريك، وبدو، " هرادار"اسرائيليين ما أدى إلى مقتلهم في مستوطنة 
  .وقطنة، قبل أن يطلق عليه االحتالل النار ويرتقي شهيدا

  
 مجاورة وإغالق بيت إكسا واعتقال شقيق منفذ العمليةمواجهات في بيت سوريك وقرى 

   

اعتقلت قوات االحتالل، اليوم الثالثاء، مدحت الجمل شقيق منفذ  -وفا 2017- 9- 26 القدس 
إسرائيليين صباح اليوم، بالتزامن مع حصار القرية وفرض حصار  3التي قتل فيها " هاردار"عملية 

  .رةمشدد عليها وعلى قرية بيت إكسا المجاو 
جنود إسرائيل وقتل ثالثة منهم  4بإطالق النار على ) عاما 37(جاء ذلك بعد قيام الشاب نمر الجمل 

قبل أن يستشهد برصاص االحتالل، وال زالت تدور مواجهات متفرقة بين عشرات الشبان وقوات 
  .االحتالل التي داهمت القرية

صباحا،  7االحتالل اقتحمت القرية الساعة قوات " وقال عضو بلدية بيت سوريك معتصم قنديل، إن
وأغلقت كل مداخلها، وطالبت كافة أصحاب المحالت التجارية بإغالق أبوابها، وفرضت حظر 

التجول، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج إليها، وفرضت حصارا كامال على القرية ال يزال 
  ".رية حتى مساء اليوممتواصال حتى الساعة، حيث تمنع الدخول الخروج من الق

إلى ذلك، قال مراسلنا إن مواجهات اندلعت في قريتي بدو وقطنة المجاورتين لقرية بيت سوريك، 
  .وأصيب عشرات المواطنين باالختناق جراء قيام قوات االحتالل بقمع المواطنين في القريتين
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السيارات على مدخل  احتجزت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم، عشرات وفي تطور الحق،
  .النفق المؤدي لقرى شمال غرب القدس

وأفاد شهود عيان بأن عشرات السيارات تنتظر السماح لها بالمرور منذ وقت طويل، حيث أغلق جنود 
ألف  60االحتالل النفق وهو الطريق الوحيد المؤدي لقرى شمال غرب القدس التي يقطنها قرابة 

  .رى لعدد محدود من السيارات بالمرورنسمة، ويسمحون بين الفينة واألخ
وأوضح الشهود أن جنود االحتالل يقومون بتفتيش هذه المركبات بشكل دقيق ويستفزون ركابها قبل 

  .السماح لها بالمرور، وتصطف عشرات المركبات بانتظار السماح لها بالمرور
لمعزولة عن محيطها وفي قرية بيت إكسا المجاورة المحاصرة بجدار الضم والتوسع العنصري وا

  .الفلسطيني، تواصل قوات االحتالل منع الدخول والخروج من القرية بشكل تام
وجيش االحتالل اعتقل ثالثة فلسطينيين " الشاباك"في سياق متصل، قالت مصادر إسرائيلية إن جهاز 

  .عمليةعلى عالقة بمنفذ العملية، وأنه يجري التحقيق معهم لمعرفة ما إذا كان لهم عالقة بال
في غضون ذلك توالت ردود الفعل اإلسرائيلية، وقال رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 

  ".سنستعد الحتمال أن يكون هذا نمط عمليات جديد"
وأضاف نتنياهو أن قوات االحتالل ستهدم بيت الجمل، وأنه سيتم سحب تصاريح العمل من أبناء 

  .عائالت منفذي العمليات
هذه العملية القاتلة تأتي أيضا نتيجة التحريض الممنهج الذي تمارسه السلطة "نتنياهو أن  واعتبر

  ".الفلسطينية وجهات فلسطينية أخرى وأتوقع من أبو مازن أن يدينها وأال يحاول أن يبررها
واعتبر المفتش العام للشرطة االحتالل روني الشيخ، أن رد الفعل السريع من جانب جندية وجندي 

من الصعب رؤية بروفايل "وأوضح الشيخ أنه . طالقهما النار باتجاه الجمل منع دخوله إلى المستوطنةبإ
  ".، وهو قد يكون أي شخص قرر أنه سئم من الوضع ويفرغ غضبه بواسطة عملية)منفذ عملية(
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 االحتالل يعتقل فتى ويفرج عن فنان شريطة اإلبعاد: القدس

  
تقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الثالثاء، فتى، من قرية صور اع -وفا 2017- 9- 26القدس 

 .باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، فيما أفرجت عن فنان، شريطة إبعاده عن المدينة

وأوضح مراسلنا، أن قوات االحتالل اعتقلت الفتى عثمان عطون، بعد دهم منزل ذويه في القرية، 
  .قيق والتوقيف في المدينةوحّولته الى أحد مراكز التح

من جهة ثانية، أفرجت سلطات االحتالل في ساعة متأخرة من ليلة أمس عن الفنان المقدسي منصور 
آالف شيقل، شريطة عدم دخوله  3يوما، ودفع غرامة مالية بقيمة  17أبو غربية، بعد اعتقاله لمدة 

  .القدس التاريخيمدينة القدس، علما أنه من سكان حّي الصوانة القريب من سور 
  

 غالق بيت سوريك وبيت إكساإلحصار على قرى غرب القدس ويواصل االحتالل يشدد ا

  
تواصل قوات االحتالل اإلسرائيلي لليوم الثاني على التوالي، فرض  -وفا 2017- 9-27 رام اهللا 

 .حصار مشدد، على قرى شمال غرب القدس، مع اغالق مداخل قريتي بيت إكسا، وبيت سوريك

وأفاد المواطن حمادة منصور من قرية بدو المجاورة، بأن قوات االحتالل أغلقت طريق النفق، وهو 
ألف  60الطريق الوحيد الذي يربط قرى شمال غرب القدس بمحيطها الخارجي، التي يقطنها قرابة 

  .مواطن
ن والمرضى وأضاف أن جيش االحتالل ينصب حواجز على مداخل قرى بدو، والقبيبة، ويمنع المواطني

  .وطلبة الجامعة من التحرك بالمطلق
وقال المواطن منصور إنه تندلع بين الفينة واألخرى مواجهات بين الشبان في قريتي بدو، وبيت 

سوريك، وجنود االحتالل المقتحمين، وأغلقت المحال التجارية في بلدة بدو أبوابها ، وهي سوق 
ين من التنقل بسيارتهم داخل القرى بالكامل، تجاري لقرى شمال غرب القدس ، ويمنع المواطن

أن الجديد الذي ما يقوم به حيش االحتالل منذ الصباح إضافة إلجراءته منذ أمس، هو منع  موضحا
الحركة والخروج والدخول لقرى قطّنة، وبيت عنان، وبيت سوريك، وبيت إكسا، وبدو، والقبيبة، وبيت 

  .ألف نسمة 60ها قرابة إجزا، وبيت دقو، وخرب اللحم، التي يقطن
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إن االحتالل يواصل لليوم الثاني على التوالي اغالق الحاجز "وقال مواطنون من قرية بيت إكسا 
الوحيد الذي يربط القرية بالعالم بعد حصارها بجدار الفصل العنصري، ويمنع الدخول والخروج منها 

  ".لساعات طويلة
  

 مقدسيين يتعرضون للضربشكاوى متزايدة لقاصرين : هيئة األسرى
  

هيئة شؤون األسرى والمحررين، اليوم األربعاء، بتزايد أعداد  أفادت -وفا 2017- 9-27رام اهللا 
الشكاوى التي يدلي بها أسرى مقدسيون قاصرون، يتعرضون للضرب والتنكيل على أيدي قوات 

 .لعكساإلسرائيلية، خالل عملية نقلهم من السجن إلى المحاكم، وبا" النحشون"

، تظهر على "مجدو"محامية الهيئة هبة مصالحة، أن عددا كبيرا من القاصرين في سجن  وأوضحت
أجسادهم ووجوههم كدمات وآثار ضرب وتنكيل، بعد عودتهم من المحاكم، ما يدل على تعرضهم 

  .للتعذيب خالل عملية النقل
ئيلية تمثل أداة إرهاب وقمع وعنف التابعة إلدارة السجون اإلسرا" قوات النحشون"وقالت الهيئة، إن 

  .بحق األسرى في السجون
تعني في القاموس العبري القوة والصالبة والقسوة، هي قوة قد شكلت " النحشون"وجاء في التقرير أن 

لقمع األسرى، وأفرادها مزودون بأحدث األسلحة وأدوات البطش، كما ترتدي هذه الوحدات الخاصة 
  ".السجون أمن"زياً مميزاً كتب عليه 

  
  تعطيل الدراسة بمسقط رأس منفذ عملية القدس ومحيطها

 

أعلن مجلس أولياء األمور الموحد لمدارس بلدة بّدو شمال غرب القدس المحتلة، األربعاء، عن 
 .تعطيل الدوام المدرسي اليوم في جميع مدارس البلدة، بسبب التطورات الراهنة

بيان له إن القرار اتخذ بتشاور مع كافة الجهات المعنية، وقال رئيس بلدية بدو سالم أبو عيد في 
 .على سالمة الطالب نتيجة لألحداث الراهنة وذلك حفاظًا

  ."مشدًدا على البلدة من أربع جهات جيش االحتالل يفرض حصارًا"أن  وأشار إلى
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على قرى شمال غرب القدس المحتلة عقب عملية  شامًال   وكان جيش االحتالل فرض حصارًا
جنود إسرائيليين وإصابة رابع واستشهاد  3، التي وقعت صباح أمس وأدت لمقتل "هار أدار" مستوطنة
   .الذي ينحدر من بلدة بيت سوريك القريبة المنفذ

 
  ندوة حول انعكاسات هّبة األقصى والمصالحة على قضية القدس

 

واالجتماعية، وهيئة العمل الوطني ، بالتعاون مع مركز القدس للحقوق االقتصادية "مسارات"نظم مركز 
واألهلي طاولة مستديرة حول ملحمة القدس ومغزاها ودروسها، وسبل إنهاء االنقسام والتحرك 

 .األمريكي الجديد، بمشاركة عشرات الشخصيات المقدسية

ووقف المشاركون أمام التطورات األخيرة في ملف المصالحة مع إبراز كلفة االنقسام الباهظة وأهمية 
مواكبة الحاضنة الشعبية واالتفاق على البرنامج السياسي على أسس الشراكة ،وإعادة بناء مؤسسات 

منظمة التحرير بحيث تضم مختلف األطياف وتكون قوال وفعال الممثل الشرعي الوحيد، وتغيير شكل 
 .السلطة ووظائف والتزامات

وحذر المشاركون من تكرار نفس القواعد التي حكمت الجهود واالتفاقيات السابقة؛ حيث ركزت على 
الجوانب الشكلية واإلجرائية وأجلت القضايا الجوهرية التي دونها ال يمكن أن تكون مصالحة قابلة 

فقة على الشراكة الحقيقية الكاملة دون إقصاء أو استثناء للحياة واالستمرار والصمود، ودون الموا
 .أحد

كما تطرق النقاش للتحرك األمريكي الجديد؛ حيث تم التحذير من الرهان على الدور األمريكي 
مجدًدا، ومن إعادة المفاوضات من دون االلتزام من جميع األطراف بمرجعية ملزمة تحفظ الحقوق 

قليمي الذي يستهدف التغطية على إنشاء حلف جديد في المنطقة يغير الوطنية، ومن تمرير الحل اإل
 .إلى حليف) يجب العمل من أجل انهاء احتاللها(من دولة احتالل " إسرائيل"األولويات ويحول 

زهيرة كمال؛ حيث أكدت " فدا"وأدار النقاش زياد الحموري مديد مركز القدس، وأمينة عام حزب 
بوصفه مركًزا " مسارات"القضايا الجوهرية، مشيرة إلى الدور الهام لمركز على أهمية الحوار حول هذه 

 .ألبحاث السياسات وبلورة الخيارات والبدائل

وتناول حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في المجلس الثوري، معركة القدس األخيرة على 
المبارك رفًضا للبوابات اإللكترونية والوضع القائم، ومحاوالت االحتالل تغيره المسجد األقصى أبواب

 .والقرار الفلسطيني الشعبي في القدس الرافض لذلك
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والقوى الوطنية واإلسالمية لتحقيق إنجاز  وأكد على أهمية تضافر جهود الشعب بمختلف طوائفه
وقال إن غياب القيادات . يمكن البناء عليه بما يكفل إحباط المخططات الصهيونية في القدس

السياسية البارزة دفع الناس لقيادة الوضع من خالل المرجعيات المقدسية الدينية والوطنية، وكل ذلك 
 .نتاج عوامل سياسية واجتماعية ودينية

عبد القادر في نجاح المصالحة بين حركتي فتح وحماس ألن قوى إقليمية دفعت الطرفين  وشكك
 .للجلوس واالتفاق

نحن بحاجة إلى خطة عمل ملموسة بعيًدا عن ": "مسارات"من جانبه قال هاني المصري رئيس مركز 
التحديات التهديدات اللفظية والشعارات الكبيرة قادرة على توحيد الشعب الفلسطيني ومواجهة 

والمخاطر وتوظيف الفرص؛ ألنه رغم كل العوامل السلبية المحيطة هناك عوامل نهوض وصمود 
تتمحور أساًسا على عدالة القضية الفلسطينية وتفوقها األخالقي، واستعداد الشعب الفلسطيني 
سطينية لمواصلة الكفاح مهما طال الزمان وكبرت التضحيات، كما تدل مسيرته منذ بدء القضية الفل

 ."وحتى اآلن

وشدد المصري على أهمية الدخول للمنظمات الدولية ولكن بخطة عمل وبرنامج يمكن االستفادة من 
 .الجنايات وغيرها محكمة الدخول في هذه المنظمات الدولية وخاصة

إن القدس هي لب القضية : "في حين، قال عبد اللطيف غيث، أحد قيادات العمل الوطني الفلسطيني
للجميع في المدينة، وما  المبارك تمثل رمًزا دينيًّا ووطنيًّا األقصى مرتبطة بالمشروع الوطني والمسجد

 ."تعرضت له المدينة والمسجد األقصى يحتاج للقاء وطني لمناقشته

وفسر االهتمام الكبير الذي جرى بالقدس ألنه كان " مسارات"وأشاد غيث بالدور الذي يقوم به مركز 
ة، بل ما جرى ليس حدثًا استثنائيًّا، وال يمكن أن يتكرر ببساط: "وقال. شمعة في ظل ظالم دامس

هناك شروط وعوامل ال بد من توفيرها، واالتفاق على المشروع الوطني وإنهاء االنقسام واستعادة 
 ."الوحدة الوطنية

من جانبه قال عزام أبو السعود، إن الهجمة على المسجد األقصى المبارك وإغالقه، ومنع المصلين 
ا فعله االحتالل في المسجد في وموظفي األوقاف من الدخول، خلق نوًعا من الشكوك حول حقيقة م

غياب الوجود اإلسالمي الفلسطيني، مشيًرا إلى أن الصهاينة حققوا بعًضا من أهدافهم مثل حفر 
البستان في باب المغاربة، والدخول في أروقة وساحات المسجد األقصى، والباب الذهبي، والسعي 

 ."اليوم إلغالق باب الرحمة والمرافق المحيطة به
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السعود إلى االختراقات الصهيونية لألمالك والعقارات الوقفية المسيحية، وعمليات التسريب ولفت أبو 
مة الفنادق وفي البلدة القدي الخليل التي قامت بها طريركية الروم األرثوذكس؛ وخاصة في باب

 .والمحال التجارية في منطقة استراتيجية حساسة

وحذر من خطورة سيطرة جمعيات استيطانية على األمالك واألوقاف اإلسالمية والمسيحية في باب 
 .الخليل وحارة النصارى والحي اإلسالمي

الشارع ان : "في حين، قال زياد الحموري رئيس مركز القدس للحقوق االقتصادية واالجتماعية
المقدسي استقبل المبادرة المصرية بارتياح كبير على أمل أن ينتهي االنقسام ويجمع شمل الشعب 

 ."الفلسطيني استعداًدا للمرحلة القادمة

الشارع المقدسي يتوق إلى إنهاء االنقسام ولتوفير الدعم المعنوي والمادي والسياسي : "وأضاف
ستيطانية والتهويدية التي تنهش المدينة وعقاراتها لقضية القدس والمقدسيين في ظل الهجمة اال

 ."وأراضيها ومؤسساتها

 
  المركز الفلسطيني لإلعالم : المصدر

 
  "الخان األحمر"بارتكاب جريمة حرب حال اخالئها منطقة ' إسرائيل'تتهم ' بتسيلم'

 

ارتكاب جريمة حرب، تنوي " إسرائيل"حجاي إلعاد، إن ' اإلسرائيلية'" بتسيلم"قال مدير عاّم منظمة 
 .أريحا، الستغالل األراضي للتوسع االستيطاني-وذلك بترحيل أهالي الخان األحمر على طريق القدس

المحكمة العليا أنّها تطلب من القضاة المصادقة  سلطات االحتالل وأضاف إلعاد، تعقيًبا على تبليغ
أيّة صيغة منافقة ومتصّنعة عن بدائل ملكّية، تخطيطّية، واقعّية أو عن فترة "لها على تنفيذ جريمة حرب 

 ."تحضيريّة ال يمكنه أن يمحو العار أو أن يمّوه الحقائق

 منازل المنطقة معناه نقل قسرّي لسّكان محمّيين، والنقل القسرّي جريمة حرب، هدم" وأوضح أن

 ."وأن الضالعين في األمر سيتحّملون المسؤولية الجنائية شخصيًّا

رئيس الحكومة، ووزير الجيش، "ي رسالة إلى كّل من قبل أسبوعين حّذرنا من ذلك بالّضبط ف: "وقال
 ."ووزيرة القضاء، وقائد األركان ورئيس اإلدارة المدنّية

وتعيش في التجّمع السّكاني الخان األحمر، الذي تُعّد إسرائيل أراضيه لتوسيع المستوطنات القائمة 
فتية، ويوجد أيًضا مسجد، من األوالد وال 92، بينهم 137عائلة تعداد أفرادها  32في المنطقة، 
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، نصفهم تقريًبا من تجّمعات 15-6طالًبا في سّن  150يرتادها أكثر من  2009ومدرسة أقيمت عام 
  .سّكانية مجاورة

 
  يتوعد عائلة منفذ عملية القدس" نتنياهو"

 

المقامة " هار أدار"بهدم منزل منفذ عملية مستوطنة  نتنياهو توعد رئيس وزراء حكومة االحتالل بنيامين
 .شمال غرب القدس، وسحب تصاريح العمل من عائلته وفرض طوق على قريته

الرئيس محمود عباس "، مطالبا "ن هذا نمط عمليات جديدسنستعد الحتمال أن يكو : "قال نتنياهو
 ."بالتنديد بالعملية

وكانت قوات االحتالل أغلقت مداخل قرية بيت سوريك وفرضت حظرا للتجوال، بعد استشهاد 
باطالق النار عليه فجر اليوم  أطفال وهو أب ألربعة) عاما 37( المواطن نمر أحمد محمود الجمل

بالقرب من المستوطنة، بعد أن تمكن الجمل قبل استشهاده من إطالق النار على عناصر من قوات ما 
  .جنود منهم بينما أصيب آخر بجراح خطيرة 3تسمى حرس الحدود ما أدى الى مقتل 

 
  ركت الفدائي الجملمستوطنات ح 3.. بيت سوريك

 

يتردد بكثرة صباح الثالثاء، بعد نجاح  أخذ اسم بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس المحتلة، 
المحاذية للبلدة وقتله لثالثة جنود " هآر أدار"الشاب الشهيد نمر الجمل بتنفيذ عملية في مستوطنة 

 .من حرس الحدود

م عن مركز القدس المحتلة إلى الجهة ك  12وتقع بلدة بيت سوريك في محافظة القدس وتبعد 
، حيث نهب الجدار 1967وهي من القرى التي وقعت تحت االحتالل عام . الشمالية الغربية منها

 .واالستيطان غالبية أراضيها

دونم من أراضي القرية الزراعية  1500ما يقارب  1981في بداية العام  سلطات االحتالل وصادرت
 500صادرت ما يقارب  2003جهة الغربية منه، وفي العام في ال" هار أدار"وأقامت عليها مستوطنة 

دونم من األراضي الزراعية في المنطقة الغربية للبلدة، وعملت على تجريف األشجار بمحاذاة 
 .تحت ذريعة ما يسمى بالشارع األمني لتلك المستوطنة" هار أدار"مستوطنة 

اللد في المنطقة  –القدس (سكة حديد أعلن االحتالل عن النية في مد خط  2003وفي نهاية العام 
 .دونم من األراضي الزراعية 1000الجنوبية للقرية، واإلعالن عن مصادرة ما يقارب 
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 مستوطنات فوق أراضيها

 :وتقبع على أرض البلدة عدة مستوطنات

دونم على أرض بيت  2000مستوطنة هارادار، وتقع في الجهة الغربية من القرية ومساحتها  -
 .دونم أيضا من نفس المستعمرة تقع على أراضي بدو قطنه 2000ويوجد بها ما يقارب سوريك، 

وهي تقع في الجهة الشرقية من القرية على أراضي بيت إكسا و تبلغ مساحتها : مستوطنة راموت -
 .دونم 4000

م دون 4000وتقع في الجهة الجنوبية من القرية و مساحتها : قالونيا -مستوطنة مفسيرت تسيون -
 .على أراضي قالونيا المحتلة

 عدد السكان

نسمة وارتفع تدريجيا عبر السنين ليصل إلى  352يصل حتى  1922 وكان تعداد سكانها عام  
كم، وترتفع حوالي   0.7يصل إليها طريق يربطها بالطريق الرئيس طوله . 1972نسمة عام  3,529

 .م عن سطح البحر 830

مل، قنديل، الشيخ، أبو صبح، رداد، شقير، العفالقة، أبو الج: ويقطن البلدة عشر عائالت هم
 .إسماعيل، حمد، الحيحي

وبحسب روايات أهالي البلدة فقد شهدت أرض بيت سوريك العديد من المعارك للدفاع عن فلسطين، 
في معارك باب الواد  فقد شهدت البلدة على أحداث ال زالت ترويها كتب التاريخ، أهمها دورها 

 .يادة الشيخ عبد القادر الحسينيوالقسطل بق

هوجمت البلدة من عدة محاور بمختلف أنواع األسلحة علما بأنها لم تكن  1967ففي نكسة حزيران 
بندقية وهي بالطبع غير كافية لمواجهة األسلحة المتطورة مما اضطر بعض سكانها  22مجهزة إال بـ 

 .للبحث عن مكان آمن لحين هدوء حدة القصف

لتكون جزءا من النسيج األردني بفعل القرارات التي حرمت  األردن لعائالت نزحت إلىالعديد من ا
 .الفلسطينيين من حق العودة وتقرير المصير

 1,804غتصبة واقعة على خط الهدنة تبلغ مساحتها دونما منها أراض م 6,949تبلغ مساحة أراضيها 
     .دونم، يحيط بها أراضي قرى بيت إكسا، قالونيا، بدو، وقطنة

 
 المركز الفلسطيني لإلعالم   :المصدر 
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  حالة اعتقال في القدس منذ مطلع العام الجاري (1795)
 

والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة  األسرى قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون
ُسجلت في القدس منذ  اعتقال حالة) 1795(روانة، أن ، عبد الناصر فغزة شؤون الهيئة في قطاع

من إجمالي حاالت االعتقال التي ُسجلت %) 38(مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، ويشكلون قرابة 
 .الل الفترة المستعرضةفي كافة محافظات الوطن خ

أن تلك االعتقاالت استهدفت أهل القدس وسكانها الفلسطينيين، ذكوراً وإناثاً، صغاراً : وأضاف
أسيراً من سكان مدينة ) 650(نحو " اإلسرائيلي"وكبارًا، وأنه ما يزال في سجون ومعتقالت االحتالل 

 .والنساء والفتياتاألطفال القدس وضواحيها بينهم عشرات

وهو مصطلح يُطلقه الفلسطينيون على من مضى على " عمداء األسرى"وأشار فروانة إلى أن قائمة 
من القدس، ويعتبر األسير سمير أبو  أسرى (6(اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً بشكل متواصل، تضم 

) 7(نعمة المعتقل منذ أكثر من ثالثين عاماً هو عميد أسرى القدس وأقدمهم، هذا باإلضافة إلى وجود 
، وأعيدت لهم األحكام وأعيد اعتقالهم" وفاء األحرار"أسرى من القدس ممن تحرروا في صفقة 

 .السابقة

تصاعدت بشكل الفت خالل األشهر  المقدسيين بحق" اإلسرائيلية"وأوضح فروانة، أن اإلجراءات 
وأن كافة االعتقاالت تتم بشكل يخالف القانون الدولي، وأن األسرى  الماضية السيما بحق األطفال،

المقدسيين يعانون كما بقّية األسرى الفلسطينيين من قسوة التعذيب والعزل االنفرادي، وسوء ظروف 
االعتقال المعيشّية والصحّية ووحشّية تعامل جنود االحتالل معهم، وفرض الغرامات المالية الباهظة 

والسعي الدائم لعزلهم عن اآلخرين واالستفراد بهم، إضافًة إلى اإلهمال الطّبي " نزليالحبس الم"و
 ."المنع األمني"المتعّمد والحرمان من الزيارات بحجة 

وأكد فروانة على أن أسرى القدس هم في قلب الحركة األسيرة وركن أساسي من أركانها، وقدموا 
والمعتقلين، وشاركوا بفاعلية في المواجهات مع إدارة السجون، خالل سني االحتالل آالف األسرى 

واإلضرابات عن الطعام، وساهموا في تطور الحركة األسيرة، وشّكل العديد منهم قيادات ورموزاً للحركة 
أسيراً منهم استشهدوا خلف القضبان كان ) 17(الوطنية األسيرة على مدار مسيرتها الطويلة، وأن 

، والتحق به اسحق مراغة وعمر القاسم ومصطفى 1969سير قاسم أبو عكر عامأولهم الشهيد األ
 .عكاوي وحسين عبيدات وغيرهم الكثير
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ودعا فروانة إلى تسليط الضوء على معاناة أهلنا في القدس جراء االعتقاالت اليومية واإلجراءات 
ن أجل تعزيز صمودهم وثباتهم،  التعسفية المرافقة لها وتبعاتها، مع ضرورة تقديم الدعم واإلسناد لهم م

  .كما دعا إلى ضرورة رعاية المحررين ودعمهم وتوفير مستوى الئق من الحياة الكريمة لهم ولعائالتهم
 

  االحتالل ينكل بعائلة الشهيد الجمل
 

أغلقت قوات االحتالل الصهيوني المداخل الثالثة لقرية بيت سوريك مسقط رأس الشهيد نمر محمود 
" هار آدار"لية القدس التي أسفرت عن مقتل ثالثة جنود صهاينة على مدخل مستوطنة الجمل منفذ عم

 .غرب القدس المحتلة

أنه  -لوزراء حزبه الليكودفي اجتماع خاص - نتنياهو وأعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين
منزل منفذ العملية، وفرض الحصار على القرية، وسحب تصاريح العمل لكافة أفراد عائلته،  هدم سيتم

 .مطالبا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإدانة العملية

االحتالل حصارا مشددا على بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس المحتلة في وفرضت قوات 
أعقاب العملية، ومن ثم اقتحمت منزل منفذ العملية، واحتجزت أفراد عائلته داخل منزلهم وباشروا 

 .التحقيق معهم، فيما اعتلت أسطح المنازل المحيطة بالمنزل، ومنعت السكان من التوجه إليه

 .االحتالل القنابل الصوتية باتجاه المواطنين المتواجدين في محيط منزل الشهيد جملوأطلقت قوات 

باإلضافة إلى البلدة التي يخرج منها منفذ العملية وحصارها،  اقتحام ما يلجأ االحتالل إلى  وعادة
  .التنكيل بذويه وهدم منزله، ضمن خطوات عقابية أقرتها حكومة الكيان

 
  وزير أمن االحتالل يمنع فريقا بريطانيا من اللعب مع فريق بالقدس القديمة

 

أصدر وزير االمن الداخلي في حكومة االحتالل مساء أمس أمراً بمنع اقامة مباراة بين فريق برج 
ق من الجالية االسالمية في بريطانيا بحجة أنها تقام بدعم اللقلق المقدسي وفري

 .الفلسطينية السلطة من

باب  وكان من المقرر أن تقام المبارة على ملعب برج اللقلق المالصق بسور القدس التاريخي قرب
  .الساهرة
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  قوات االحتالل اعتقل قاصراً مقدسياً بحجة رشق الحجارة
 

بحجة رشق  المسجد األقصى جنوبي سلوان اعتقلت قوات االحتالل مساء أمس طفًال قاصراً من بلدة
 .الحجارة

في بيان لها، أن قوة شرطية تعرضت للرشق بالحجارة في حي رأس العامود  شرطة االحتالل وزعمت
 .ببلدة سلوان

فتى قاصر تشتبه في رشقه الحجارة، حيث قامت باقتياده  اعتقال وأضافت أن قواتها تمكنت من
 .وتحويله للتحقيقات

وان، وزعمت أيضا تعّرض قوة أخرى إللقاء ألعاب نارية باتجاهها أثناء مرورها بأحد األحياء في سل
  .مستخدمة وسائل القمع المختلفة بحق الشبان

 
  االحتالل يوزع إخطارات هدم واستدعاءات في سلوان

 

لعدة منازل في  هدم سلمت طواقم بلدية االحتالل اإلسرائيلي اليوم الثالثاء، إخطارات
 .المبارك المسجد األقصى جنوبي سلوان بلدة

اقتحمت  شرطة االحتالل وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن طواقم البلدية برفقة أفراد من
 .استدعاءات لمراجعة البلدية، وذلك بحجة البناء دون ترخيصالبلدة، وسلمت اخطارات هدم و 

وكانت بلدية االحتالل وزعت أمس االثنين، إخطارات هدم وبالغات لمراجعتها على عدة منشآت 
 .سكنية في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة

  
  
  

  -انتهى -


