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 2017شباط  ، 20اإلثنني  التاريخ: 

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 املتطرف فيجلن يقود اقتحامات جديدة لألقصى. 

  توصية بتعزيز بسط والية القضاء الفلسطيين على كامل األراضي احملتلة مبا فيها

 .القدس

 مستوطنون يقتحمون األقصى يف الفرتة الصباحية حبراسات مشددة. 

  االحتالل يغلق ابب ..  طالًبا يهودًّيا لألقصى 53ويفتح ابب املغاربة القتحام

 .األسباط يف وجه الطالب املقدسيني

  منشأة فلسطينية شرق القدس 40االحتالل تستعد هلدم سلطات. 

 قلندًّي..االحتالل يقمع مسرية ُنصرة لألسرى املُضربني عن الطعام. 

 االحتالل يصادر أراضٍي يف القدس لصاحل "حدائق تلمودية". 

 االحتالل يفرض احلبس املنزيل وكفالة مالية على طفلني مقدسيني. 
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 جديدة لألقصىاملتطرف فيجلن يقود اقتحامات 

  

تسود املسجد األقصى املبارك أجواء من التوتر الشديد عقب قيادة  -وفا 2017-2-20القدس 
عضو الكنيست السابق، املتطرف موشيه فيجلن، اقتحامات استفزازية جديدة جملموعة من غالة 

 اخلاصة.املستوطنني املتطرفني للمسجد األقصى املبارك، حبراسات مشددة من قوات االحتالل 
وقال مراسلنا إن املتطرف فيجلن نفذ جولة استفزازية ومشبوهة يف أرجاء املسجد وسط هتافات التكبري 
 االحتجاجية اليت صدحت هبا حناجر املصلني، وتوتر ساد املسجد طوال فرتة اقتحامه لألقصى املبارك.

ا من منظمة "طالب يف الوقت نفسه، اقتحمت جمموعات من املستوطنني، وأكثر من مخسني متطرف
ألجل اهليكل" املسجد املبارك، عرب جمموعات صغرية ومتتالية وتلقوا شروحات حول أسطورة اهليكل 

 املزعوم.
ىل مدرستهم داخل املسجد إوكانت قوات االحتالل عرقلت دخول طالب مدرسة األقصى الشرعية 

 األقصى صباح اليوم، وأغلقت ابب األسباط يف وجوههم.
 

 ز بسط والية القضاء الفلسطيين على كامل األراضي احملتلة مبا فيها القدستوصية بتعزي

  

أوصى املشاركون يف املؤمتر الفلسطيين األول لتعزيز دور التحكيم يف  -وفا 2017-2-19رام هللا 
 .القدس، بتعزيز بسط والية القضاء الفلسطيين على كامل األراضي الفلسطينية احملتلة مبا فيها القدس

واختتمت يف مدينة البرية مساء أمس، فعاليات املؤمتر، الذي نظمته نقابة احملامني النظاميني الفلسطينيني، 
للدراسات والوسائل البديلة حلل النزاعات، ومركز الفيصل للوساطة  ACT ابلتعاون مع مؤسسة

 والتحكيم يف القدس، وحتت رعاية الرئيس حممود عباس.

الوطين الذي تقوم به نقابة احملامني الفلسطينيني جتاه أبناء شعبنا يف املدينة وأييت املؤمتر ضمن الدور 
املقدسة، وأتكيدا على أطر التعاون الدائم واملشرتك مع مؤسسات اجملتمع املدين ذات االختصاص 
ابلتحكيم يف صياغة تصور اسرتاتيجي لتعزيز دور التحكيم، كوسيلة بديلة حلل النزاعات يف مدينة 

 اإلسرتاتيجيةوإبراز دوره يف تعزيز السلم األهلي وسيادة القانون، والعمل على دجمه ضمن  القدس،
القطاعية للقدس، ابلشراكة مع كافة املؤسسات الرمسية وغري  اإلسرتاتيجيةالوطنية لقطاع العدالة، واخلطة 

 .لية الداعمة للقدسالرمسية الفلسطينية ذات الصلة، وابلتعاون مع اجلهات العربية واإلسالمية والدو 
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حبث مكوانت الدولة ومناقشة آليات التصدي إلجراءات االحتالل الذي يستهدف  إىلويهدف املؤمتر  
اإلنسان واألرض الفلسطينية، ومتت خالله مناقشة بدائل عن قانون االحتالل وجسر والية الدولة على 

نوين وقضائي بديل عن القضاء اجلربي تلك األرضي وأدوات محايتها ملواطنيها، من خالل توفري مناخ قا
 لالحتالل.

وترأس املؤمتر نقيب احملامني الفلسطينيني حسني شبانة، الذي أكد على أمهية انعقاد هذا املؤمتر لدعم 
أبناء شعبنا ابلقدس ولبسط الوالية القضائية الفلسطينية يف املدينة املقدسة، كما أكد على دور نقابة 

 قدس عرب صندوق خاص للقدس مت استحداثه يف نقابة احملامني.احملامني بدعم مدينة ال
ومثل الرئيس حممود عباس يف املؤمتر، مستشار الشؤون القانونية حسن العوري، ومثن الدور الذي تلعبه 

نقابة احملامني لدعم أبناء املدينة املقدسة وتسليط الضوء على اخلطر الذي يداهم مدينة القدس 
 راغ املدينة من سكاهنا.وخمططات االحتالل إلف

وأدار املؤمتر واجللسات التحضريية له قبل انعقاده عضو جملس نقابة احملامني احملامي فهد شويكي، 
حممد هادية، وشارك فيه العديد من الشخصيات الوطنية ورجال  ACT  مؤسسة إدارةورئيس جملس 

 .اإلصالح يف مدينة القدس
، املخاطر على املعامالت املدنية واألنشطة التجارية النامجة عن انقش املشاركون خالل حلقات املؤمتر و

اخنراط الفلسطينيني أفرادا وجمموعات وشركات يف نزاعات مدنية وجتارية، يف الوقت الذي ال يرغبون 
ابالعتماد على النظام القضائي لالحتالل حلل نزاعاهتم ألسباب متعددة، أمهها عدم االعرتاف بسيادة 

مدينة القدس، وضعف الثقة يف عدالة ونزاهة وجترد النظام القضائي القائم، خاصة إذا   االحتالل على
كان أحد أطراف النزاع فردا أو شركة اتبعة لالحتالل يف مواجهة فرد أو شركة فلسطينية، إضافة إىل 

ذلك ارتفاع كلفة اللجوء للنظام القضائي لالحتالل، وطول أمد التقاضي والذي قد يستمر لسنوات، وك
خماطر نزع امللكية الناشئة عن تطبيق قانون أمالك الغائبني على ممتلكات الفلسطينيني املنقولة وغري 

 .املنقولة يف األحوال اليت يطبق هذا القانون فيها
وأكد اجملتمعون على احلاجة املاسة للمجتمع املقدسي ولكافة فئاته وحتديدا الفئات املهمشة منه، إىل 

وسيلة حلل النزاعات مبدينة القدس لتسريع الفصل يف النزاعات، وتوسيع نطاق الوالية اعتماد التحكيم ك
القضائية الفلسطينية لتشمل مدينة القدس، وإاتحة اجملال للمتخاصمني الختيار تطبيق القانون 

 الفلسطيين على النزاع املعروض أمام هيئة التحكيم، وتعزيز اختصاص القضاء الفلسطيين يف نظر الطعون
 .الناشئة عن أحكام التحكيم
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وأوصى املؤمتر إبصدار أنظمة وتعليمات عن املؤسسات الرمسية لضمان تنفيذ األحكام الصادرة عن 
هيئات التحكيم، وتعزيز املبادرات القائمة على توسيع دائرة الشراكة الوطنية بني مجيع األطراف ذات 

 .العالقة
املؤمتر بدعم وتعزيز فرص االستثمار يف مدينة القدس  ويف إطار االستثمار األجنيب املباشر، أوصى

للحفاظ على صمود املواطنني فيها، وخلق بيئة قانونية واضحة حلل النزاعات يف املدينة ابالعتماد على 
التحكيم، وضرورة تضمني شروط التحكيم يف عقود االستثمار، وخلق بيئة قانونية ووطنية جتمع 

 .املناخ االستثمارياملستثمرين واملطورين لتوفري 
الوسائل  إىليف إطار التحكيم يف النزاعات العقارية يف القدس، أوصى املؤمتر بنشر وتعميم ثقافة اللجوء 

حماكم االحتالل يف النزاعات العقارية،  إىلالبديلة حلل النزاعات، وزًّيدة الوعي حول أمهية عدم التوجه 
 .ووجوب تضمني شروط التحكيم يف العقود العقارية

 
 مستوطنون يقتحمون األقصى يف الفرتة الصباحية حبراسات مشددة

  

حد، املسجد مستوطنا يف الفرتة الصباحية من اليوم األ 25اقتحم  -وفا 2017-2-19القدس 
 األقصى املبارك، من ابب املغاربة، حبراساٍت مشددة من قوات االحتالل اخلاصة.

 املسجد، تصدى هلا مصلون هبتافات التكبري االحتجاجية.ونفذ املستوطنون جوالت استفزازية يف 
 

 طالًبا يهودًّيا لألقصى 53ويفتح ابب املغاربة القتحام 

 االحتالل يغلق ابب األسباط يف وجه الطالب املقدسيني
 

املبارك  املسجد األقصى صباح اليوم اإلثنني ، ابب األسباط، أحد أبواب أغلقت قوات االحتالل،
 .ابلبلدة القدمية

املدارس الشرعية يف ساحات  طالب وقالت مصادر حملية إن شرطة اإلحتالل أغلقت الباب ومنعت
 .املبارك من الوصول إىل مدارسهم، دون ذكر أسباب هلذا اإلغالق  املسجد األقصى

املسجد األقصى،  ابلتزامن مع ذلك، فتحت قوات االحتالل ابب املغاربة إلقتحام املتطرفني لباحات
 .حىت اللحظة األقصى طالباً يهودًّيً لباحات 53ومتطرفين 8 اقتحام حيث
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 منشأة فلسطينية شرق القدس 40سلطات االحتالل تستعد هلدم 
 

منشأة فلسطينية يف جتمع بدوي  40، اليوم األحد، هبدم وإخالء حنو سلطات االحتالل أخطرت
 .احملتلة القدس شرق

 

املواطن مجيل محادين أبن عّدة آليات عسكرية ترافقها طواقم من جهاز "اإلدارة املدنية" وأفاد 
)اإلسرائيلي(، اقتحمت يف ساعات مبكرة من صباح اليوم، جتمع "اخلان األمحر" البدوي )شرق 

 .القدس(، وأعلنته منطقة عسكرية مغلقة

 

لعائالت الفلسطينية اليت تقطن التجمع هبدم وأضاف محادين، أن طواقم "اإلدارة املدينة" قامت بتسليم ا
 .منشآهتا السكنية وحظائر األغنام، حبجة عدم الرتخيص

 

 .إخطاراً تشمل مدرسة لطالب التجمع ومسجداً  40وأّكد أن عدد اإلخطارات ابهلدم واإلخالء بلغت 

 

االحتالل ملدرسة  هدم من جهتها، حذر وزارة الرتبية والتعليم العايل التابعة للسلطة الفلسطينية، من
ابسم "مدرسة اإلطارات" التابعة ملديرية تربية ضواحي القدس، واليت ختدم عدًدا   اخلان األمحر املعروفة

 .من التجمعات البدوية يف ضواحي القدس

 

تعليم العايل، صربي صيدم، يف تصريح صحفي صدر عن الوزارة، قيام قوات وأدان وزير الرتبية وال
االحتالل اليوم، ابقتحام املدرسة والتهديد هبدمها أو إزالة بعض غرفها، وعدم السماح للطلبة واملعلمني 

ابلدخول إليها، معتربًا أبن هذا اإلجراء التعسفي املمنهج جاء بعد سلسلة من االعتداءات املتواصلة 
 .لى املدرسة من مدامهات، وختريب وإخطارات هدمع

 

وانشد كافة املنظمات واملؤسسات واهليئات الدولية بـ "التدخل السريع لوقف هذه املمارسات 
الالإنسانية، ومحاية العملية التعليمية من هذه االعتداءات، والعمل الفوري لضمان حق الطلبة يف التعليم 

 ."ل العنصرية، والوقوف أمام قرارته التعسفيةاآلمن، واحلد من سياسات االحتال
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فلسطني يف التعليم أقوى من جربوت االحتالل، قائالً "سنحافظ على  أطفال وأكد صيدم أن حق
ن يف الكرفاانت واخليام وحتت الشجر، وعلى دول العامل احلر وطلبتنا سيتعلمو   املسرية التعليمية،

 ."واملؤسسات الدولية مناصرهتم للحصول على هذا احلق

 

يذكر أن سلطات االحتالل تسعى إىل هتجري عشرات العائالت الفلسطينية من التجّمعات البدوية شرق 
معاليه أدوميم" املقامة على مدينة القدس هبدف توسيع املستوطنات اإلسرائيلية، ختصة مستوطنة "

 ."أبو ديس"أراضي بلديت "العيزرية" و
 

 قلندًّي..االحتالل يقمع مسرية ُنصرة لألسرى املُضربني عن الطعام
 

بني الشبان الفلسطينيني وقوات االحتالل، مساء اليوم على حاجز "قلندًّي"  مواجهات اندلعت
 .احملتلة، عقب مسرية انطلقت ُنصرة لألسرى املضربني عن الطعامالقدس العسكري مشال

 

وذكرت مصادر حملية أن مسرية انطلقت من خميم قلندًّي لالجئني الفلسطينيني مشال القدس ابجتاه احلاجز 
إضراهبما املفتوح عن  ري يفمجال أبو الليل ورائد مط العسكري، مساء اليوم، ُنصرة وأتييداً لألسريين

 .الطعام لليوم الرابع على التوايل، احتجاجاً على اعتقاهلما إدارًّيً 

 

وأضافت أن املسرية انطلقت من املخيم ابجتاه احلاجز، حيث قمعت قوات االحتالل املشاركني من 
 .خالل إطالق القنابل الصوتية والغازية، ما أدى إىل اندالع مواجهات بني الطرفني

 

أشارت إىل أن قوات االحتالل أغلقت احلاجز بشكل جزئي بسبب املواجهات املندلعة، كما استنفر و 
 .االحتالل قواته على يف حميط احلاجز العسكري

 

الطعام بسبب اعتقاهلما "إدارًّيً"  ، ومها من خميم قلندًّي إضراهبما عنأبو الليل ومطري األسرى وخيوض
 .شهور جديدة، حيث حيتجزمها االحتالل يف سجن "النقب" الصحراوي 6ملدة 

 

حركة "فتح" بنشاطاهتا  بدأت )حلظة اإلعالن عن بدء إضراب األسريين عن الطعام( ومنذ يوم اخلميس
ًّي تضامناً معهما، كما شرعت يف تنظيم وقفة تضامنية أمام احملكمة يف إقامة خيمة اعتصام يف خميم قلند
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 .)ابلتزامن مع عقد جلسة لألسري أبو الليل(، وأخرى على مدخل املخيم "املركزية" يف القدس

 

ُيشار إىل أن مقاومني فلسطينيني، استهدفوا جنود االحتالل املتمركزين على حاجز "قلندًّي" العسكري 
 .دون وقوع إصاابت يف صفوفهم اههم، منتصف ليلة )السبت/ األحد(إبطالق النار ابجت

 
 "االحتالل يصادر أراضٍي يف القدس لصاحل "حدائق تلمودية

 

قال خبري األراضي واالستيطان املقدسي خليل التفكجي إن بلدية االحتالل تسعى إلقامة متنزه "حديقة 
يف األرض اليت  املسجد األقصى املُطلة علىتلمودية" حتت اسم )عوزًّي( وسط سفوح جبل الزيتون 

 .املعطي األنصاري  صادرهتا واململوكة لورثة الشيخ عبد

( على مساحة ١٤( قطعة )٢٩٩٩٤حفية، إن املتنزه يقع يف احلوض )وقال التفكجي، يف تصرحيات ص
، ١٩٧٦( املصادق عليه عام ٩دومنات، ضمن ما يسمى "احلديقة الوطنية" مبوجب خمطط )ع.م . ٦

والذي مينع البناء فيها استعداداً هلذه املرحلة، وجعل منطقة "اجلثمانية"، وما حوهلا أراضي خضراء، مينع 
 .البناء عليها

شمل املشروع إقامة حمال جتارية ومواقف للسيارات ومسارات للمشاة ضمن ما يسمى بـ)احلدائق وي
 .)واملسارات التوراتية

، االستيطان وأكد التفكجي أن ذلك أييت هبدف منع البناء الفلسطيين يف هذه املناطق، وتوسيع رقعة
 .وسيطرة االحتالل على منطقة حيوية وحساسة حماذية للجثمانية واملقربة يف جبل الزيتون

احلديقة الوطنية"، الذي يبدأ من -واتبع التفكجي قائاًل: إن املشروع اجلديد يرتبط مبخطط "الصوانة 
مدينة داود"، أي أن كل - سلوان القاعة حىت اجلثمانية، ويستمر حىت منطقة جبل املشارف مروراً مبنطقة

القدمية قد أصبحت جزءاً من احلدائق وما يسمى بـ)احلوض املقدس(   املنطقة الشرقية ألسوار البلدة
 .نتنياهو "برائسة رئيس الوزراء "اإلسرائيلي القدس ي مينع فيه البناء الفلسطيين دون موافقة جلنةالذ

ولفت التفكجي إىل أن ما يسمى ابحلوض املقدس هو مشروع يستهدف مجع املواقع الدينية اليهودية 
 .املزعومة يف القدس يف إطار جغرايف واحد وهي البلدة القدمية، ووادي قدرون، وجبل الزيتون وسلوان

ت الدينية واألثرية املساندة للخط السياسي الداعم هلذا وأبنّي أن البلدية العربية واحلكومة واملنظما
املصطلح، والرؤية ملا يسمى بـ)احلوض املقدس( وفق رؤية دينية مبحتوى سياسي إحاليل للعمل على 
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إخالء هذه املنطقة وحميطها من الوجود الفلسطيين، متهيداً لزرع وقائع وشواهد على الرواية التلمودية يف 
 .ة املنوي وضع اليد عليها ومصادرهتا هلذا الغرضاألراضي الفلسطيني

كلم/ مربع يشمل إقامة   ٥ووفق خمطط االحتالل فإن مشروع )احلوض املقدس( الذي تبلغ مساحته حنو 
شبكة حدائق وطرق لتطويق البلدة القدمية، وإحداث تغيري جذري يف الوضع القائم فيها لصاحل 

مليون  ٥٠٠لرمسية، كما وتبلغ تكلفة هذا املشروع أكثر من اجلمعيات االستيطانية ودوائر االحتالل ا
دوالر، وتشمل إقامة العديد من املشروعات اليت تغري وجه املدينة املقدسة التارخيية إىل مدينة مبالمح 

 .وأمساء غربية تشمل بناء كنس عديدة داخل البلدة القدمية ويف حميط املسجد األقصى املبارك

ار هوائي من ابب األسباط إىل جبل الزيتون، ومتنزه وأنفاق حتمل مسات ويشمل املخطط إقامة قط
 .حديقة ألعاب تلمودية

 

 االحتالل يفرض احلبس املنزيل وكفالة مالية على طفلني مقدسيني
 

عاًما( من بلدة  13مهند أبو عصب ) الطفل الصهيوين احلبس املنزيل على سلطات االحتالل فرضت
شيقل، وكفالة طرف اثلث، كشرٍط  500يوما، وبكفالة قيمتها  15احملتلة، ملدة  القدس العيسوية، وسط

 ن السجن.لإلفراج عنه م

 1000كما فرض االحتالل احلبس املنزيل على حممد سعيد الددو ملدة مخسة أًّيم، وبكفالة قيمتها 
 .شيكل، ، وكفالة طرف اثلث

 
 -انتهى-
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