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  2016 أكتوبر، 23األحد : التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 قصىمشروع قرار جديد لليونسكو خاص بالمسجد األ. 

 خالل األسبوع الجاري قصىنتنياهو ينوي المشاركة في حفريات أسفل األ. 

 احتجاجا على اقتحامات واسعة  قصىمدير وموظفو األوقاف يرابطون في األ

 .للمستوطنين

  مواطنا على األقل 18االحتالل يشن حملة اعتقاالت واسعة في القدس تطال. 

 مواجهات عنيفة في أحياء وبلدات مقدسية. 

 االحتالل يغلق مطبعة ويستولي على معداتها في الرام: القدس. 

 االحتالل يفرج عن شاب من سلوان بشروط: القدس.  

 323 قصىمستوطنا يقتحمون المسجد األ. 

 القضية الفلسطينية قضية محورية في السياسة الدولية: عيسى.د. 

 في سجون االحتالل 31أسير مقدسي يدخل عامه الـ.  
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  قصىلليونسكو خاص بالمسجد األمشروع قرار جديد 
ربعاء القادم على مشروع قرار األيوم تصوت منظمة اليونسكو  - معا  2016- 10- 23 بيت لحم

نس بطلب من الجانب الفلسطيني جديد يتعلق بمدينة القدس مقدم من قبل الكويت ولبنان وتو 
" هارتس"ع صحيفة ، وفقا لما نشره موققصىردني، ومشروع القرار يختص فقط بالمسجد األواأل

  .العبرية اليوم األحد
 21وأشار موقع الصحيفة أن مشروع القرار مقدم للجنة التراث التابعة لمنظمة اليونسكو والتي تضم 
 قصىدولة في عضويتها، ومشروع القانون المقدم للتصويت عليه ينفي أي عالقة لليهود بالمسجد األ

ية بأن يحظى هذا المشروع سرائيلوقع وفقا للمصادر اإلأو الحرم الشريف وربطه بالمسلمين، ومن المت
محاولة اقناع بعض الدول فشال التصويت و إمن العمل على  إسرائيلا لن يمنع للقرار بأغلبية، وهذ

في اليونسكو  إسرائيلوروبية التي صوتت في السابق على قرار اليونسكو، حيث سيحاول سفير األ
اقناع فلندا وبولندا والبرتغال وكرواتيا بالتصويت ضد مشروع القرار، أو على األقل االمتناع عن 

قرار السابق في اليونسكو والتصريحات الصادرة عن بعض الدول لالتصويت مستغلين تداعيات ا
  .األوربية ضد القرار

عليه في لجنة التراث التابعة لمنظمة وأضاف الموقع أن مشروع القرار الجديد المنوي التصويت 
ي، ومع وصف الموقع سرائيلاليونسكو لن يأتي على ذكر حائط البراق وكذلك لن يذكر االحتالل اإل

سوف تسعى لمنع صدور هذا القرار  إسرائيلبأنه يختلف عن القرار السابق ووصفه بالمخفف، فأن 
  .ة فقط للمسلمين بالمسجد، وحصر الصلقصىالذي ينفي أي صله يهودية بالمسجد األ

  
  خالل األسبوع الجاري قصىنتنياهو ينوي المشاركة في حفريات أسفل األ

  "اليونسكو"ي على المشاركة في الحفريات ردا على قرار إسرائيلحكومة االحتالل تجبر كل 
ي بنيامين نتنياهو في سرائيلتعهد رئيس حكومة االحتالل اإل -وفا 2016-10- 23القدس 

، خالل األسبوع قصىصحفية، بالمشاركة الشخصية في نقل الغبار من أسفل المسجد األتصريحات 
  .االنضمام إليه إلىالجاري، داعيا المجتمع اليهودي 
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وعّممت وسائل إعالم عبرية، اليوم األحد، تصريحاته بهذا الخصوص، ومهاجمته منظمة األمم المتحدة 
ضد " المتطرف سالماإل"إنها تتجاهل الهجمات التي ينفذها  :، قائال"اليونسكو"للتربية والعلم والثقافة 

، مؤكدا أن حكومته ستخصص كل "داعش"ية سالماآلثار العالمية، كما يفعل تنظيم الدولة اإل
  .اإلمكانات المادية، والفنية، والتقنية الالزمة إلنجاز هذه المهمة

مشاركة في الحفريات التي تنفذها ي على الإسرائيلوفي السياق، قررت حكومة االحتالل إجبار كل 
المبارك، ومحيطه، وباقي مناطق القدس، بهدف الحصول  قصىسلطة آثار االحتالل أسفل المسجد األ

  .، تربط اليهود بالمكان"أدلة"على 
إن سلطته قررت بالتنسيق مع الحكومة أن يشارك  "وقال رئيس سلطة آثار االحتالل يسرائيل حسون، 

، وفي محيطه، وداخل قصىتجنيده في الجيش، في عمليات الحفر أسفل األ ي قبلإسرائيلكل شاب 
  ".مهمة وطنية"، على اعتبار أنها "البلدة القديمة من القدس

إن "وخالل حفل لمناسبة تدشين المقر الجديد لسلطة آثار االحتالل في القدس المحتلة، قال حسون 
التي تعكف على تنفيذ مشروع حفريات يقوم على الدينية المتطرفة " إلعاد"سلطته ستتعاون مع منظمة 

، من أجل فحصه، في مسعى للعثور على ما يدلل على الرابط بين اليهود قصىمن أسفل األ" غبار"نقل 
  .والمكان

أن عددا من "ونقل موقع عبري عن الناطق بلسان المستوطنين في الضفة الغربية، مساء أمس، 
أن الخطوة ستكون ضمن  إلىحائط البراق، منوها  إلىجديدا " توراة"الحاخامات أدخلوا أمس كتاب 

، "اليونسكو"خطوات أخرى تعكف عليها مؤسسات حكومية، وفعالية دينية، وحزبية، للرد على قرار 
  .قصىلذي ينفي وجود عالقة بين اليهود والمسجد األا

  
  

  احتجاجا على اقتحامات واسعة للمستوطنين قصىمدير وموظفو األوقاف يرابطون في األ
في خطوة احتجاجية على اقتحامات عصابات  -موقع مدينة القدس  2016-10-23القدس 

ية، وفي سالمالمبارك، انتشر موظفو األوقاف اإل قصىالمستوطنين الواسعة والمتتالية للمسجد األ
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، الشيخ عزام الخطيب التميمي، في قصىية والمسجد األسالممقدمتهم مدير عام األوقاف اإل
  .، ورابطوا في باحاته وسط حالة من التوتر الشديد تسود المسجدقصىالمسجد األ

بلباسها  قصىامها للمسجد األوكانت عصابات المستوطنين اليهودية استأنفت، صباح اليوم، اقتح
التلمودي الخاص، من جهة باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من قوات االحتالل الخاصة، 
ونظمت جوالت استفزازية ومشبوهة في المسجد وسط شروحات مزورة حول أسطورة الهيكل المزعوم 

  .قصىمكان األ
بقي في ازدياد مضطرد  قصىقتحمين لألوقال مراسلنا في القدس المحتلة، إن عدد المستوطنين الم

أن أغلقت قوات االحتالل  إلىمستوطنا،  242 إلىمنذ ساعات الصباح األولى، حيث وصل العدد 
  .باب المغاربة قبل قليل

ومن المتوقع أن تستكمل االقتحامات خالل ساعات الظهيرة مجددًا، وهو ما حصل في أيام الثالثاء 
، والتي بلغ متوسط اقتحامات )هي من أيام عيد الُعرش اليهوديو (واألربعاء والخميس الفائتة 

  .مستوطنا 400نحو  إلىفيها في اليوم الواحد  قصىالمستوطنين للمسجد األ
جانب موظفي األوقاف لمراقبة سلوك  إلىفي الوقت نفسه، ينتشر مصلون وطلبة العلم في المسجد 

  .في المسجد، وسط هتافات التكبير االحتجاجية المستوطنين خالل اقتحاماتهم وجوالتهم االستفزازية
  

  مواطنا على األقل 18االحتالل يشن حملة اعتقاالت واسعة في القدس تطال 
ي، وعناصر الوحدات الخاصة سرائيلشنت قوات االحتالل اإل -وفا 2016-10-23القدس 

في بلدتي سلوان، ، فجر اليوم األحد، حمالت دهم واسعة النطاق لمنازل المواطنين "المستعربون"
مواطنا، بينهم  18والعيسوية، ومخيم شعفاط، وحي جبل المكبر في مدينة القدس المحتلة، طالت 

  .قاصرون
أيمن أبو تايه، وكريم أبو تايه، : قصىوُعرف من بين المعتقلين من بلدة سلوان، جنوب المسجد األ

  .ي الرجبي، وربيع غيثومجدي أبو تايه، وماهر سرحان، وعامر زيداني، ومسلم عودة، ولؤ 
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عبد اهللا أبو خطي، وزياد طارق ناصر، ومصطفى عسيلة، : ومن بلدة العيسوية، ُعرف من بين المعتقلين
  .وضياء جراح

محمد نعيم البياع، ويوسف أبو اشخيدم، وجواد : ومن مخيم شعفاط، اعتقلت قوات االحتالل كال من
  .مزعرو

حمد ومحمد خالد عليان عويسات، ونور عامر عليان وعرف من بين المعتقلين بحي جبل المكبر أ
  .عويسات

  
  مواجهات عنيفة في أحياء وبلدات مقدسية

شهدت العديد من أحياء وبلدات مدينة القدس  -موقع مدينة القدس  2016-10- 22القدس 
المحتلة، أمس السبت، مواجهات عنيفة، اشتدت حّدتها في ساعات المساء، أصيب خاللها عدد من 

  .طنينالموا
وتركزت المواجهات في المدخل الرئيسي لبلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، هاجم خاللها 
الشبان دوريات تابعة لجيش االحتالل ومركبات تعود لمستوطنين بالحجارة والزجاجات الفارغة، بينما 

والرصاص الحي ألقت قوات االحتالل عشرات القنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة المدمعة 
  .والمطاطي

، وتركزت في قصىجنوب المسجد األ سلوانات في عدة أحياء ببلدة في الوقت نفسه، اندلعت مواجه
  .حيي عين اللوزة وبط الهوى

وكانت اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات االحتالل عند المدخل الرئيسي لبلدة الرام شمال القدس 
بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعدد كبير من المواطنين المحتلة، أصيب خاللها شابان 

  .باختناقات، بسبب إلقاء االحتالل عشرات القنابل السامة والغازية على المنطقة
وفي البلدة القديمة بالقدس المحتلة داهمت قوة معززة من جنود االحتالل الحي اإلفريقي المالصق 

وأزالت صورًا والفتات تخّص شهيد القدس علي " لسالمج"من جهة باب الناظر  قصىبالمسجد األ
  .الشيوخي
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  االحتالل يغلق مطبعة ويستولي على معداتها في الرام: القدس

يوم الخميس، مطبعة في ي، فجر سرائيلقوات االحتالل اإلأغلقت  - وفا 2016-10-20القدس 
  .بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة، واستولت على معداتها بالكامل

إن اغالق المطبعة واالستيالء على معداتها، جاء وفق أمر "وقال بيان لجيش االحتالل، قبل قليل، 
عسكري موقع من قبل قائد المنطقة الوسطى العسكرية، كونها كانت تهم بطباعة الفتات لدعم شهيد 

، "ةالتحريضي"البلدة مصباح ابو صبيح، حيث تم سحب المعدات التي استخدمت لطباعة الالفتات 
  ".تحريضية أخرى في المنطقة"والتي ُوضعت في منزل ذوي الشهيد، ومراكز 

أن الشهيد أبو صبيح ارتقى في التاسع من الشهر الجاري، في أعقاب تنفيذه عملية إطالق  إلىيشار 
يين، وإصابة إسرائيلمقتل  إلىيين، في حي الشيخ جراح بالقدس، ما أدى إسرائيلنار من مركبته صوب 

  .بجروح  آخرين 6
  

  االحتالل يفرج عن شاب من سلوان بشروط: القدس
ي، الليلة الماضية، عن الشاب سرائيلأفرجت سلطات االحتالل اإل -وفا 2016-10-20القدس 

  .، من سكان بلدة سلوان في القدس المحتلة، بشروط)عاماً  37(جميل عيسى العباسي 
نذ يومين، واشترطت االفراج عنه، بشرط وأوضح مراسلنا، أن سلطات االحتالل اعتقلت العباسي م

  .يوما، وبكفالة مالية بقيمة خمسة آالف شيقل 20المبارك لمدة  قصىاالبعاد عن المسجد األ
  

  قصىمستوطنا يقتحمون المسجد األ 323
المبارك  قصىوصل عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد األ - وفا 2016-10-20القدس 

، وسط حراسات معززة ومشّددة من شرطة االحتالل 323 إلىالخميس،  يومخالل الفترة الصباحية، 
  .الخاصة
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وجرت االقتحامات عبر مجموعات متتالية، وأحبط حراس المسجد عدة محاوالت إلقامة طقوس 
تلمودية في المسجد المبارك، في حين تصدى مصلون وطلبة العلم القتحامات المستوطنين وجوالتهم 

  .ير االحتجاجيةالمشبوهة بهتافات التكب
  

  القضية الفلسطينية قضية محورية في السياسة الدولية: عيسى.د
  معا 2016-10- 23 القدس
القضية "ية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات إن سالمحنا عيسى األمين العام للهيئة اإل. قال د

قضايا التحرر الفلسطينية قضية محورية في السياسة الدولية والعالمية، وهي قضية تختلف عن كل 
العالمية عبر التاريخ الحديث، فهي ليست قضية تحرر فقط، بل قضية وجود، بمعنى أن قضايا التحرر  
كان يقر العالم فيها أن هذه الدولة أو ذلك الشعب يحتل دولة أو شعبًا أو أرضًا ليس له، أما قضية 

ذا الرأي تؤمن به كل فلسطين فهي قضية أحقية في الوجود، ففلسطين هي حق للفلسطينيين، وه
  ".ية والعربيةسالمالشعوب اإل

إنه ال بد من وجود إستراتيجية فلسطينية متعددة المسارات ضمن رؤية وتخطيط بعيد المدى، "وأكد 
وتحيط بكل المصالح والمخاطر القومية، وكذلك تربط الحاضر بالماضي وتستشرف المستقبل وتنطلق 

  ".وتشابكاته السياسية واالجتماعية واالقتصادية، المحلية والدوليةمن رؤية علمية للواقع بكل مكوناته 
االستراتيجية تعتبر فن التوفيق بين اإلمكانات القومية بكل مكوناتها من جانب واألهداف "وأوضح، 

القومية من جانب آخر، هذه اإلستراتيجية هي األساس الذي تقوم عليه سياسات الدول والكيانات 
ة، اإلستراتيجية تؤسس على المصلحة الوطنية العليا أو ثوابت األمة التي هي محل السياسية العقالني

  ".توافق وطني
الفرص السياسية تشكل رافعة وعامل مشجع لالعبين الرئيسيين يمكنهم استغاللها في "أن  إلىوأشار 

ماعية، حشد الجماهير وإدامة العمل الجماعي المستمر، وهو هدف أساسي الي حركة سياسية أو اجت
ي على سرائيلوإذا أردنا تطبيق هذه القاعدة على الواقع الحالي في فلسطين، وفي ظل العدوان اإل

 سرائيلاالراضي الفلسطينية المحتلة فان تفعيل المسار القانوني الدولي من شأنه أن يوجه اتهامات إل
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ل بطائراتها الحربية ية، بسبب ما نفذته سلطات االحتالنسانالرتكابها جرائم حرب وجرائم ضد اإل
  ".ومدفعياتها وجنودها من جرائم ومجازر بحق االالف من المدنيين وفي مقدمتهم االطفال

اذا بات طريق المفاوضات لوحده طريق مسدود، ال بّد "ية المسيحية، سالمولفت أمين عام الهيئة اإل
يها دعم الصمود وإعادة من تفعيل أدوات أخرى على المستوى الحكومي العربي أو الجماهيري، بما ف

الوحدة الفلسطينية واستثمار المشاعر اإليجابية لحركة التضامن الدولية، السيما بعد العدوان على 
  ".غزة

وإذا كانت شروط التفاوض نظريًا تتطلب معرفة ودراية وحنكة، ألنه عمل جدي ومعقد "وأضاف، 
للفريق المفاوض، فإنه يعني، السيما خبرة وقدرة، فضًال عن دقة في التفاصيل وحدود  إلىويحتاج 

للفريق المدافع عن عدالة وشرعية قضية، تقديم تنازالت مسبقة، ولهذا اقتضى األمر رفع المطالب 
  ".أعلى سقف إلىاالبتدائية 
التفاوض يعني نهاية المطاف قبول بعض الحلول "حنا عيسى، وهو خبير القانون الدولي، . واستطرد د

تطلب اإلبقاء على خيارات أخرى غير التفاوض، ولعل عدم التفاوض هو جزء من الوسط، األمر الذي ي
التفاوض ذاته، وقد يتطلب األمر تجميد الوضع التفاوضي لحين أو التهديد بخيارات أخرى بما فيها 

  ".االنتقال من الخيار السياسي والمدني
قوى الضعيفة ال ينبغي أن تلجأ إذا كانت المفاوضات السرية وسيلة من وسائل الصراع، فإن ال"وشدد 

أوسلو، وبالطبع فإن العكس  -مفاوضات مدريد إلىإليها ألنها ليست في مصلحتها، وذلك باإلشارة 
المفاوضات السرية،  إلىهو الصحيح فإن القوى القوية والمتنفذة سيكون من مصلحتها أن تلجأ 

بغي إدراكه عند التعاطي مع موضوع لكسب الوقت وعدم إعطاء أي تعهدات علنية، وهو األمر الذي ين
  ".المفاوضات

وإذا طّبقنا ذلك على الوضع الفلسطيني فإن المفاوضات السرية وما تمخض عنها "وقال القانوني حنا، 
، وفقدان زمام إسرائيلانهيار وحدة الموقف الفلسطيني، واإلطاحة بموازين القوى لمصلحة  إلىأدت 

المبادرة، خصوصًا بعد التشطير والتفتيت، وهذه الظروف الشديدة الوطأة انعكست سلبًا على منظمة 
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التحرير الفلسطينية، وأسهمت في تجميدها كإطار مرجعي للشعب العربي الفلسطيني منذ نحو عقدين 
  ".من الزمان

ف هذه المسارات هي حماية حقوق أهدا"ونوه عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا االتحادية، 
وثوابت الشعب الفلسطيني، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في المقاومة المشروعة عبر 
تكتيكات وأشكال يتم التوافق عليها وفق مجموعة من الوسائل بال استثناء، باالضافة لتمكينه من تقرير 

  ".ودة الالجئين، وإطالق سراح كافة األسرىمصيره، وبناء دولته المستقلة كاملة السيادة، مع ع
  

  في سجون االحتالل 31أسير مقدسي يدخل عامه الـ
دخل األسير المقدسي سمير أبو نعمة من سكان  -موقع مدينة القدس  2016-10-21القدس 

  .في سجون االحتالل الصهيوني 31لـالمحتلة، اليوم الجمعة، عامه ا مدينة القدس
إن أبو نعمة هو أحد األسرى القدامى الذين جرى اعتقالهم قبل : يان صحفيوقال نادي األسير في ب

أسيرا، ضمن الدفعة  29، ورفضت قوات االحتالل اإلفراج عنهم، وعددهم "أوسلو"توقيع اتفاق 
  .، في إطار المفاوضات2014الرابعة التي كان من المفترض أن تُنفذ في آذار عام 

، فقد خالل سنوات اعتقاله، والدته، واثنين من أشقائه، ويقبع )عاماً  56(يذكر أن األسير أبو نعمة 
  ".ريمون"حاليا في سجن 

  
  

  - انتهى-


