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  2017 ،وليو  ي  12األربعاء     11الثالثاء    :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 ويعتقله ومغسلة للمركبات ويصيب شاباً  االحتالل يهدم مخازن: القدس. 

  في األقصى" شرطي"األوقاف اإلسالمية تستنكر رفع علم االحتالل على كتف. 

 إصابة شاب في بلدة العيزرية إثر دهسه من مستوطن. 

 ضم مستوطنات للقدس تحد للمجتمع الدولي وجهود عملية السالم: قريع. 

 إقرار بناء وحدات استيطانية جديدة في يطالية تعرب عن قلقها إزاء الخارجية اإل

 .القدس الشرقية

 االحتالل يهدم مبنى قيد اإلنشاء في القدس. 

 وحدة استيطانية بالقدس يهدد حل  1500سرائيل بناء أكثر من قرارات إ: فرنسا

 .الدولتين

 المفتي وأمين عام المؤتمر الشعبي يبحثان مواجهة االحتالل في القدس. 

  سيدفع المنطقة نحو العنف" القدس الموحدةقانون : "الحسيني. 

 بين الحقيقة وتضخيم االحتالل.. تنظيم شباب األقصى. 
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 مداهمات واسعة واعتقاالت في القدس المحتلة. 

 تركيا تدين مصادقة االحتالل على إجراءات استيطانية بالقدس. 

 قصى بقرار عسكريحتالل يبعد مقدسياً عن المسجد األاال. 

 114 حمون األقصى وعرقلة دخول مخيم صيفيمستوطناً يقت. 

  بقنبلة صوتية واقتحام مركز اجتماعي جنوب األقصى) سنوات 6(إصابة طفلة. 

 دعوات لدعم صمود المدينة وأهلها: في اجتماع موسع لفعاليات القدس. 

  الثالث لتسريبه أراٍض لالحتالل" ثيوفيلوس"مسيحيو فلسطين يطالبون بإقالة. 

  القدس أوالً "فعاليات محافظة القدس جامعة القدس تستضيف". 

 اتهام سائقين بالتسبب بالقتل لنقلهم منفذي عملية القدس. 

  
 االحتالل يهدم مخازن ومغسلة للمركبات ويصيب شابا ويعتقله: القدس

   
هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األربعاء،  -وفا 2017- 7- 12القدس 

للمركبات، تعود للمواطن موسى عبيدات بمنطقة الجسر بين جبل المكبر، وبلدة مخازن، ومغسلة 
 .سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك؛ بحجة البناء دون ترخيص

وقال مراسلنا، إن قوات االحتالل اعتقلت الشاب علي زياد عودة، بعد إصابته في قدمه بعيار معدني 
 .لمبرح، أثناء عملية الهدمُمغّلف بالمطاط، واالعتداء عليه بالضرب ا

من جهة ثانية، اقتحمت قوات االحتالل برفقة جرافات، تجمع وادي أبو هندي البدوي في بادية 
  .القدس جنوب شرق القدس المحتلة، وسط خشية السكان من هدم مضاربهم، وتشريدهم
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 في األقصى" شرطي"سالمية تستنكر رفع علم االحتالل على كتف األوقاف اإل
   

سالمية في القدس عن استنكارها الشديد، أعربت دائرة األوقاف اإل -وفا 2017- 7- 12القدس 
على كتف أحد عناصر شرطة االحتالل، في المسجد " اإلسرائيلي"واستهجانها واستغرابها برفع العلم 

  .األقصى المبارك، صباح اليوم
القوات التي تؤمن الحراسة والحماية وقال مراسلنا، إن عنصرا من شرطة االحتالل ضمن مجموعة من 

قصى والتجول فيه، تعمد رفع علم االحتالل على  لعصابات المستوطنين خالل اقتحامها للمسجد األ
  .كتفه، بشكل أثار استفزاز مشاعر المصلين وحراس وسدنة المسجد المبارك

  .جاجيةولفت مراسلنا إلى تصدي المصلين للشرطي وللمستوطنين بهتافات التكبير االحت
  

 إصابة شاب في بلدة العيزرية إثر دهسه من مستوطن
   

قالت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، إن طواقمها نقلت شابا من  -وفا 2017- 7- 11القدس 
  .بلدة العيزرية في القدس إلى المستشفى بعد دهسه من قبل مستوطن

إلى ) عاما 32(شاب يبلغ من العمر وأضافت جمعية الهالل في بيانها، اليوم الثالثاء، إنه جرى نقل 
مستشفى المقاصد في القدس بعد دهسه من قبل مستوطن في بلدة العيزرية، ووصفت اصابته 

  .بالمتوسطة
  

 ضم مستوطنات للقدس تحد للمجتمع الدولي وجهود عملية السالم: قريع
   

الفلسطينية، رئيس دائرة حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  -وفا 2017- 7- 11القدس 
شؤون القدس أحمد قريع، من خطورة المشاريع والمقترحات االستيطانية العنصرية، التي يتقدم بها 

عضاء في الكنيست، واعتبرها تحديا للمجتمع أأحزاب اليمين اإلسرائيلي المتطرف وقيادات ووزراء و 
  .الدولي وجهوده الرامية الى دفع عملية السالم في المنطقة

استنكر قريع في بيان صحفي اليوم الثالثاء، مقترح ضم خمس مستوطنات استعمارية كبرى الى مدينة و 
، الذي قدمه "معاليه ادوميم، وغوش عتصيون، وجفعات زئيف، وبيتار عيليت، وافرات: "القدس، وهي

  .سرائيلي يسرائيل كاتزوزير االستخبارات اإل



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚËÖ]í{{éßéŞŠ×< <
<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö]ËÖ]í{{éßéŞŠ×< <

<<Ýç×{ÃÖ]æ<<í{Ê^ÏnÖ]æ<í{ée†{{j×Ö       

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission   

For   
Education, Culture & Science 

 

    174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
    PNCECS@Palnet.com: ، البريد االلكتروني 2420902فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

Palestine - Ramallah  174,  2421080,2420901 
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com 
                                        PNCECS2011@gmail.com 

Web site :http://www.pncecs.plo.ps 
 

المخططات التهويدية االستعمارية على مدينة القدس واكد رئيس دائرة شؤون القدس، خطورة هذه 
وعلى الجهود المبذولة في سبيل احياء عملية السالم، وعلى خيار حل الدولتين، داعيا المجتمع 
الدولي الى الوقوف بحزم امام هذه المقترحات والمشاريع االستيطانية الالشرعية، التي من شأنها 

  .القضاء على ما تبقى من مدينة القدس
وأشار إلى أن حكومة االحتالل تسعى على الدوام الى اقرار مثل هذه المخططات ومناقشتها بهدف 

  .زيادة عدد السكان اليهود في مدينة القدس
في ظل هذه المقترحات والمشاريع االستيطانية االستعمارية التي تعمل بها حكومة االحتالل : "وقال

بار حكومة االحتالل على وقف أنشطتها االستيطانية على االرض، فإن المجتمع الدولي مطالب بإج
فورا، وتنفيذ القرارات األممية الخاصة باالستيطان الذي ادانه مجلس االمن واعتبره غير شرعي، 

وبالتالي فإنها تتحمل المسؤولية االخالقية والقانونية تجاه ضم هذه المستوطنات والبناء و التوسع 
  .واطنين الفلسطينييناالستيطاني على حساب اراضي الم

  
 يطالية تعرب عن قلقها إزاء إقرار بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقيةالخارجية اإل

  

قها إزاء أعربت وزارة الشؤون الخارجية اإليطالية، اليوم الثالثاء، عن قل -وفا 2017- 7-11رام اهللا 
 944اإلسرائيلية األخير، على خطط لبناء سرائيل للتوسع االستيطاني، حسب اقرار السلطات إتكثيف 

 .(القدس الشرقية(وحدة سكنية في مستوطنة بسغات زئيف 

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن هذا القرار يعارض وبشكل مباشر مبدأ حل الدولتين، ويعرض 
 .للخطر فرص ضمان مستقبل السالم واألمن للطرفين

يوم أمس، في بيانيين منفصلين، قرارات اللجنة اإلسرائيلية  يشار إلى أن إسبانيا، وبريطانيا، أدانتا
لتخطيط المستوطنات في القدس، التي تم اتخاذها األسبوع الماضي، والتي تسمح ببناء هذه 

  .الوحدات االستيطانية
وأكدت الخارجية اإلسبانية على عدم شرعية مستوطنات القدس الشرقية واألراضي الفلسطينية 

تشكل عقبة أمام السالم وتضع حل الدولتين في خطر، "أن المستوطنات  المحتلة، واعتبرت
الفلسطينية واالسرائيلية، اللتين يجب أن يتعايشا بسالم وأمن داخل حدود ثابتة ومعترف بها من 

  ".الطرفين
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فيما أدان وزير شؤون الشرق األوسط البريطاني أليستر بيرت، خطط بناء هذه الوحدات في 
  .، شرق القدس"راموت"، و"رامات شلومو"و" زئيف بسغات"مستوطنات 

  
  االحتالل يهدم مبنى قيد اإلنشاء في القدس

 

هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل في القدس، تحرسها قوة  -وفا 2017- 7- 11القدس 
عسكرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثالثاء، مبنى قيد اإلنشاء، مكون من عدة طوابق، وشقق 

 ".عدم الترخيص"في بلدة العيسوية، بمدينة القدس المحتلة؛ بحجة  سكنية،

وقال مراسلنا، إن قوات االحتالل ضربت طوقا عسكريا على محيط المبنى بحي عبيد، قبل أن تشرع 
  .عبد الرؤف محمود، ولؤي عبيد: جرافات البلدية بهدم المبنى، الذي يعود لكل من

  
 وحدة استيطانية بالقدس يهدد حل الدولتين 1500 سرائيل بناء أكثر منقرارات إ: فرنسا

   

سرائيل إلى إعادة النظر في موافقتها في األيام الماضية إدعت فرنسا  -وفا 2017- 7-10باريس 
  .وحدة سكنية في مستوطنات في القدس الشرقية 1500على مخططات بناء أكثر من 

الفرنسية أنييس روماتي إسباني، إن فرنسا قلقة وقالت الناطقة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية 
للغاية إزاء المعلومات التي تشير إلى احتمال الموافقة على مخططات إضافية في األيام المقبلة، 

  .مشددة على أن هذه القرارات تهدد بشدة حل الدولتين
ر الشرعي من إن االستيطان غي: "تموز الجاري 5وكان رئيس الجمهورية الفرنسية ماكرون قال في 

منظار القانون الدولي بلغ منذ مطلع العام الحالي مستوى ال صنَو له وهذه القرارات تبعث إشارة جد 
  ".سلبية من شأنها أن تقّوض الثقة الضرورية
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 المفتي وأمين عام المؤتمر الشعبي يبحثان مواجهة االحتالل في القدس
   

عام المؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بالل بحث أمين  -وفا 2017- 7-10القدس المحتلة 
النتشة والمفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين في مقر دار اإلفتاء الفلسطينية 
ببلدة الرام شمالي القدس المحتلة، اليوم االثنين، تعزيز سبل التعاون وإرساء أسس التنسيق المشترك 

دس وتعزيز صمود األهالي فيها، الذين يكابدون أبشع السياسيات بين الطرفين لخدمة مدينة الق
االستعمارية التي تقترفها سلطات االحتالل بحقهم بهدف تهجيرهم وبسط سيطرتها الكاملة على 

  .المدينة ومكنوناتها الحضارية والمقدسة
  .كما تم بحث وضع خطة مشتركة للعمل في المدينة المقدسة لدرء المخاطر المحدقة بها

ووضع اللواء النتشة الشيخ حسين في صورة األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية الصعبة التي  
تمر بها المدينة المقدسة، والتي تتفاقم يومياً بفعل الهجمة الممنهجة التي يقوم بها المحتل وأذرعه 

لمقدسية، وتتمثل باالقتحامات التنفيذية فيها، والتي تتركز في البلدة القديمة وكافة األحياء العربية ا
االستفزازية للمسجد األقصى تمهيداً لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، وفرض الضرائب الباهظة 

ألف منزل لهدمها في السنوات المقبلة،   22على التجار، ومالحقة األطفال والشبان، وإخطار قرابة 
ي محيط المدينة وقلبها وبين األحياء العربية كذلك إقرار البدء ببناء آالف الوحدات االستيطانية ف

الفلسطينية لتغليب عدد اليهود على الفلسطينيين وإغراق المدينة بالهوية اليهودية المزيفة، باإلضافة 
للعديد من السياسات واالستفزازات التي تقوم بها قوات االحتالل تجاه كل مقدسي بالمدينة التي 

  .لفلسطيني بالجدار والحواجز والمستوطناتحوصرت وفصلت تماماً عن محيطها ا
كما قدم شرحاً تفصيلياً عن أبرز األنشطة والفعاليات التي وضعها المؤتمر الوطني الشعبي للقدس  

للعمل في مدينة القدس الشريف، كذلك أبرز الخطط والمشاريع التي قام وسيقوم بها المؤتمر لدعم 
  .مل المؤتمر صغيرة المدى وبعيدة المدىرباط المقدسيين وتعزيز صمودهم، ضمن خطط ع

وتم االتفاق على التعاون والتواصل المشترك على مدار األشهر في كل ما يخص المدينة المقدسة 
  .لمواجهة الحرب المفتوحة التي يشنها االحتالل عليها

  .وحضر اللقاء وكيل المؤتمر الوطني الشعبي للقدس يونس العموري
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 سيدفع المنطقة نحو العنف" الموحدةقانون القدس : "الحسيني 

  

قال محافظ القدس، وزير شؤونها عدنان الحسيني، إن تصويت  -وفا 2017- 7- 10القدس 
، سينهي جهود دفع عملية السالم، وسيدفع المنطقة "قانون القدس الموحدة"الكنيست على ما يسمى 

  .نحو العنف
إن محاوالت حكومة دولة االحتالل لتشريع  وقال الحسيني في حديث إلذاعة موطني، اليوم اإلثنين،

، لن تنجح ولن تطبق على أرض الواقع، كون قضية القدس مفصلية ومركزية "توحيد القدس"ما تسميه 
  .وطنيا وعربيا ودوليا

سرائيل بإقرار هذه القوانين العنصرية، سيأخذ المنطقة الى مزيد من إضاف الحسيني إن استمرار أو 
  .العنف والحروب

إلى مواجهة االحتالل وقوانينه العنصرية بالتمسك بمدينة القدس والبقاء والثبات فيها لحماية ودعا 
  .المقدسات اإلسالمية والمسيحية، والعمل على تكثيف الدعم للمقدسيين

وكانت اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست اإلسرائيلية، أّجلت أمس األحد، التصويت على قانون 
  .، على أن يتم عرضه مرة أخرى األسبوع المقبل لمناقشته والتصويت عليه"حدةالقدس المو "أساس 

، الذي يهدف "القدس: قانون أساس"وقدم وزير التعليم، نفتالي بينيت، اقتراحا جديدا بشأن تعديل 
  .أساسا إلى وضع عراقيل لتقسيمها مستقبال

ة مع الوزير زئيف إلكين، وفي فإن االقتراح الذي يعمل عليه بينيت، سوي" هآرتس"وبحسب صحيفة 
أعقاب معارضة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يتيح إمكانية إلغائه بسهولة نسبية، إذا طلبت 

  .الحكومة من الكنيست المصادقة على اتفاق سياسي يشتمل على تقسيم القدس
عضو   80لى وتبين أن بينيت طالب، بداية، أن يكون تقسيم القدس منوطا بمصادقة غالبية تصل إ

  .عضوا 80كنيست، وإلغاء هذا البند يلزم بالحصول على غالبية تصل إلى 
عضو كنيست على إلغاء هذا  61وفي إطار التفاهمات الجديدة مع إلكين، تقرر أنه يكفي مصادقة 

  ."بند تحصين القدس"البند، الذي أطلق عليه 
تاء يعتمد باألساس على المقترح الذي وإجراء االستف' القدس الموحدة'يذكر أن مقترح مشروع قانون 

، وحظي بتوقيع العديد من أعضاء حزب الليكود 2007قدمه عضو الكنيست جدعون ساعر، عام 
  .وأيضا نتنياهو الذي كان رئيسا لكتلة المعارضة
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عضو كنيست على أي  80موافقة ' البيت اليهودي'ويشترط مقترح القانون األول الذي قدمه حزب 
  .من الشطر الشرقي للقدس المحتلة قرار لالنسحاب

ويهدف مشروع القانون إلى عرقلة أي عملية سياسية قد تفضي إلى حل الدولتين، وبموجبها تكون 
  .القدس مقسمة بين إسرائيل والفلسطينيين

  

  بين الحقيقة وتضخيم االحتالل.. تنظيم شباب األقصى
 

شابًّا فلسطينيًّا في القدس المحتلة  13اإلسرائيلي  سلطات االحتالل على مدار عدة أشهر، اعتقلت
، ووجهت شرطة ”األقصى نظيم شبابت”وفق قانونها باسم “ محظور”بتهمة االنتماء إلى تنظيم 

 .اإلسرائيلية مطلع الشهر الجاري لوائح اتهام لخمسة منهم

مع المعتقلين وبحسب محامي الدفاع، فإن االعتقاالت جرت على مدار ثالثة أشهر، ويجري التحقيق 
 .المسجد األقصى بتهم تتعلق بوجودهم ونشاطهم واهتمامهم بأخبار

ود عبد اللطيف، وثائر أبو صبيح، وأيوب وفي حين ُقّدمت لوائح اتهام ضّد عدد منهم، وهم محم
زلوم، ومحمد البكري، وعماد أبو سنينة، وما يزال الباقون قيد التحقيق، وينتظرون إصدار لوائح اتهام 

 .واضحة ومحددة بحّقهم

 لوائح االتهام

م تنظي”وفي لوائح االتهام التي ُقّدمت حتى اليوم يتصدر االتهام الرئيسي الذي يتعلق بالعضوية في 
آب /، وكان وزير األمن السابق إيهود باراك أصدر في أغسطس“شباب األقصى”، وهو تنظيم “محظور
 .”إرهابيا وخارجا عن القانون”قرارا يعلن هذا التنظيم  2011

يرتاد أفراده المسجد “ تنظيم”وبحسب اللوائح، تدعي النيابة اإلسرائيلية أن الحديث يجري عن 
أنشطة تتعلق به، وأنهم خططوا للتصدي للمستوطنين المقتحمين  األقصى بشكل مستمر، وينظمون

للمسجد األقصى، وأنهم كانوا مسؤولين عن تنظيم االعتكاف داخل الجامع القبلي 
 .للمسجد في األعياد اليهودية المستوطنين اقتحامات خالل

بأنهم كانوا مسؤولين عن  األسرى شرطة االحتالل وتضم لوائح االتهام وصفا ألنشطة عادية تتهم
صى، منها تنظيم خروج المصلين من المسجد خالل شهر تنظيمها والمشاركة فيها في المسجد األق

 .بعد خروجهم من السجن، أو المشاركة في رحلة جماعية أسرى رمضان الماضي، أو زيارة

، كانوا يتبادلون “واتساب”في مجموعة على  كما تتطرق لوائح االتهام بحّق بعضهم إلى اشتراكهم
 .خاللها المعلومات حول اقتحامات المستوطنين للمسجد، كما تدعي شرطة االحتالل
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، مصباح أبو صبيح والشهيد“ التنظيم”وفي محاولة لتضخيم هذه األنشطة، تربط لوائح االتهام بين هذا 
تشرين /وتّدعي أنه أحد مؤسسيه، وهو الذي نفذ عملية إطالق نار قتلت جنديين إسرائيليين في أكتوبر

 .2016األول 

 الوجود باألقصى

عة المكلفين بمتابعة قضية الشبان أحد المحامين األرب- وفي حديث مع المحامي حمزة قطينة 
أفاد بأن هذه التهمة ليست جديدة في المحاكم اإلسرائيلية، وأن نيابة االحتالل قامت  -المعتقلين

على مدار السنوات الست األخيرة بتوجيه التهم ذاتها لعدد من الشبان الفلسطينيين في القدس، ويرى 
 .تواجد في المسجد األقصى أنها محاولة من قبل سلطات االحتالل لتجريم أي

وأشار إلى إجراءات تحقيق قاسية تعرض لها الشبان المعتقلون في الزنازين في مركز تحقيق المسكوبية 
في القدس، منها العزل االنفرادي، والحرمان من النوم فترات طويلة، والتحقيق ساعات طويلة، وعدم 

 .توفير أدوات صحية مالئمة لألسير

زبارقة، الذي سبق أن ترافع عن عدد ممن وجهت لهم التهمة نفسها قبل ست أما المحامي خالد 
الشبان  اعتقال سنوات، فقال في حديثه مع الجزيرة نت إن شرطة االحتالل أصبحت تتعامل مع

 .كأداة سياسية الستهداف الوجود اإلسالمي داخل المسجد األقصى  الفلسطينيين

وحذر زبارقة من أن تتوسع دائرة االعتقاالت، وأن يتم توظيف هذا التنظيم من قبل االحتالل 
  .اإلسرائيلي لمحاكمة أي شاب يرتاد المسجد األقصى بشكل دائم

 
  مداهمات واسعة واعتقاالت في القدس المحتلة

 

تالل الصهيوني، فجر األربعاء، حملة دهم وتفتيش واسعة في أنحاء متفرقة بالقدس شنت قوات االح
 .المحتلة، واعتقلت عددا من الشبان

 
، جبل المكبر ، وبلدةشعفاط وقالت مصادر مقدسية إن قوة عسكرية صهيونية كبيرة داهمت مخيم

 .وأجرت انتشارا واسعها فيهما

 
وأطلق جنود االحتالل المقتحمين لمخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس المحتلة الرصاص 

 .المطاطي بشكل عشوائي بين منازل المواطنين
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ورد شبان المخيم برشق الحجارة تجاه قوات االحتالل في حي رأس خميس في المخيم، إضافة إلى 
 .العديد من األحياء األخرى

 
كما اقتحمت منازل بعض المواطنين وفتشتها دون معرفة األسباب وعرف منهم المواطن أبو أدهم 

 .دنديسالشرقاوي، وأبو يزن 

 
قوات االحتالل اقتحمت منزل المقدسي أبو يزن الدنديس وفتشت المنزل  كما أفاد شهود عيان بأن

 .وعبثت بمحتوياته وسمع أصوات صراخ وتكسير بداخل المنزل أثناء عملية االقتحام والتفتيش

 
 .وأجبرت الدنديس على فتح محله التجاري في المخيم لتفتيشه وللتحقيق معه

 
منزله، ثم انسحبت بعد ما يقارب ثالثة  اقتحام ت قوة صهيونية الشاب وليد الرشق بعدكما اعتقل

 .ساعات من االقتحام

 
يونية كبيرة العديد من أما في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة فاقتحمت قوات صه

 .منازل السكان وفتشتها وعبثت بمحتوياتها في حي الشيخ سعد بالبلدة قبل االنسحاب منها

 
مالك ابراهيم عجاج وفاروق بسام عالن بعد اقتحام  دسيينالمق كما اعتقل جنود االحتالل الشابيين

  .منزليهما، حيث اقتادتهما الى حاجز الشيخ سعد في البلدة
 

  تركيا تدين مصادقة االحتالل على إجراءات استيطانية بالقدس
 

في عملية المصادقة على بناء وحدات سكنية " إسرائيل"أدانت وزارة الخارجية التركية، أمس ، مضي 
 .فية في مستوطنات غير قانونية بالقدس المحتلةإضا

إجراءات المصادقة على بناء ألف " إسرائيل"ندين مواصلة : "وقالت الخارجية التركية عبر بيان لها
 ."وحدة سكنية إضافية في مستوطنات غير قانونية بالقدس الشرقية المحتلة 500و

المشروعة ينتهك المبادئ األساسية للقانون الدولي اتخاذ مثل هذه الخطوات غير "وأضاف البيان أن 
 ."ويضر بأرضية حل الدولتين
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مدينة القدس، قالت في في  االستيطان ، المختصة بمراقبة"اإلسرائيلية" "عير عاميم"وكانت جمعية 
وحدة استيطانية في  1500بصدد المصادقة على بناء نحو " اإلسرائيلية"تقرير قبل أيام إن السلطات 

 .مستوطنات مقامة على أراضي شرقي القدس المحتلة

، شمالي "بسغات زئيف"وحدة استيطانية في مستوطنة  948وأضافت أن المخططات تشمل بناء 
" غيلو"وحدة في مستوطنة  270، شمالي القدس، و"راموت"ستوطنة وحدة في م 200القدس، و

 .جنوبي المدينة

وتعقد اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التابعة للبلدية العبرية في القدس سلسلة من االجتماعات من 
  .أجل المصادقة على هذه المخططات

 
  االحتالل يبعد مقدسياً عن المسجد االقصى بقرار عسكري

 

عسكرية لالحتالل في القدس المحتلة اليوم الثالثاء قراراً بإبعاد شاب مقدسي  محكمة أصدرت
 .المبارك المسجد األقصى عن

وأفادت مراسلتنا بأن القرار صدر بإبعاد الشاب روحي الكولغاصي من سكان البلدة القديمة في القدس 
 .أشهر للمرة الثانية على التوالي ٦عن المسجد االقصى لمدة المحتلة 

يذكر أن االحتالل سبق أن اعتقل الكولغاصي وأُبعده عن المسجد االقصى عدة مرات ولفترات تتراوح 
 .لمدة عامين متقطعين، وقد كان رهن االعتقال االداري سابقاً 

  وكاالت
 

  يفيمستوطناً يقتحمون األقصى وعرقلة دخول مخيم ص 114
 

المبارك من باب  المسجد األقصى المتطرفين صباح الثالثاء باحات المستوطنين اقتحم عشرات
 .الخاصة شرطة االحتاللالمغاربة بحراسة مشددة من

وفتحت شرطة االحتالل عند الساعة السابعة والنصف صباًحا باب المغاربة، ونشرت وحداتها الخاصة 
وعند بواباته، لتأمين الحماية الكاملة القتحامات  األقصى وقوات التدخل السريع في ساحات

 .المتطرفين
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أن " صفا"وذكر المنسق اإلعالمي في دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة فراس الدبس لوكالة 
ا اقتحموا خالل الفترة الصباحية المسجد األقصى، ونظموا جوالت استفزازية في مستوطنً  114
 .باحاته

وأوضح أن شرطة االحتالل شددت من إجراءاتها على البوابات، وعرقلت دخول مخيم صيفي 
 .ألسباطلساحات األقصى، وحررت هويات المرشدين عند باب ا

وأضاف أن عناصر الشرطة احتجزوا غالبية البطاقات الشخصية للمصلين الوافدين لألقصى قبيل 
 .دخولهم إليه، وخاصة الشبان والنساء

وعادًة ما يتخلل تلك االقتحامات أداء المستوطنين صلوات وشعائر تلمودية في المسجد، وخاصة 
المزعوم وتاريخه " الهيكل"م شروحات عن عند باب الرحمة شرق المسجد، باإلضافة إلى تلقيه

 .ومعالمه

وتوافد إلى األقصى منذ الصباح العشرات من المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين، 
وتوزعوا على حلقات العلم وقراءة القرآن الكريم، وتصدوا بهتافات التكبير القتحامات المستوطنين 

 .واستفزازاتهم

من قبل المستوطنين وعناصر شرطة  اقتحامات قصى يتعرض يومًيا لسلسلةيذكر أن المسجد األ
االحتالل، عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لبسط السيطرة المطلقة عليه، وفرض مخطط 

 .تقسيمه زمانًيا ومكانًيا بين المسلمين واليهود

  وكاالت
 

  بقنبلة صوتية واقتحام مركز اجتماعي جنوب األقصى) سنوات 6(إصابة طفلة 
 

سنوات، في يدها، جراء اطالق قوات االحتالل قنبلة صوتية  6أصيبت الطفلة جنى منذر الرجبي، 
المسجد  جنوب سلوان ببلدة الحارة الوسطى/حارقة باتجاه منزلها في حي بطن الهوى

 .المبارك، يوم أمس صىاألق

وقال زهير الرجبي الناطق باسم أهالي الحي وعم الطفلة لمراسلنا في القدس أن قوات االحتالل 
اقتحمت حي بطن الهوى بسلوان، وألقت قنابل صوتية بطريقة عشوائية باتجاه المنازل السكنية، 

أدت الى تهشيم الزجاج  وإحدى هذه القنابل تم اطالقها باتجاه منزل الحاج جبر الرجبي، والتي
 .وإصابة الطفلة جنى بيدها
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وأضاف الرجبي انه تم تحويل الطفلة الى المشفى لتلقي العالج، حيث أصيبت بجروح ورضوض في 
 .منطقة الكتف

، )بطن الهوى(في سياق متصل، اقتحمت قوات االحتالل مركز مدى االبداعي في نفس الحي 
طفال داخله كانوا يشاركون في أنشطة  30خالل تواجد نحو ونفذت في مرافقه تفتيشات استفزازية 

عاماً بحالة من الذعر  14 - 5الذين تتراوح أعمارهم بين  األطفال وفعاليات المركز، ّما أصاب
  .والهلع

 
  دعوات لدعم صمود المدينة وأهلها: تماع موسع لفعاليات القدسفي اج

 

دعا اجتماع موسع لفعاليات القدس، إلى دعم صمود المدينة المقدسة ومحيطها بمختلف األشكال 
 .واعتبار ذلك أولوية وطنية قصوى

العدل  محكمة عاما على صدور فتوى 13الذي عقد بمناسبة مرور -وأكد المشاركون في االجتماع 
أهمية توفير أولى متطلبات مجابهة التحديات الراهنة  -الدولية في الهاي ضد جدار الضم والتوسع

تحديات الخطيرة عبر إنهاء االنقسام، وتوحيد الجهد الوطني، وبلورة خطة وطنية شاملة في مجابهة ال
 .التي تواجه شعبنا وقضيتنا الوطنية

بتحمل مسؤولياتها في متابعة فتوى  السلطة وطالب المجتمعون في بياٍن لهم عقب االجتماع، قيادة
التي نصت على عدم شرعية جدار الفصل العنصري وطالبت بإزالته وتعويض محكمة العدل الدولية، 

 .1967المتضررين منه، بما في ذلك شرقي القدس المحتلة منذ عام 

وأكد المشاركون دعم جميع النشاطات والفعاليات في الدول األجنبية التي تدعو إلى مقاطعة 
ما لم تلتزم بتطبيق ما نصت عليه "نها ، وفرض العقوبات عليها، وسحب االستثمارات م"إسرائيل"

الفتوى وأقرته الجمعية العمومية في قرارها الالحق، وتنظيم حملة دبلوماسية لتوضيح الموقف 
 .، وفق البيان"الفلسطيني بهذا الصدد

ودعا البيان جميع المؤسسات المقدسية من رسمية وأهلية وجميع أبناء شعبنا في المباشرة بالتحضير 
 .ضرار التي لحقت بهم جراء بناء الجدارلتسجيل األ

وحذر المشاركون مما يتسرب عن محاوالت جهود اإلدارة األمريكية لتأجيل البت في وضع مدينة 
 ."ما يعني تكريس سياسة األمر الواقع وتحقيق األهداف اإلسرائيلية"القدس؛ 
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المجتمع الدولي بالتدخل  وأدان االجتماع العدوان الذي تشنه حكومة االحتالل على شعبنا، مطالبا
باالمتثال لقرارات الشرعية الدولية بما في " إسرائيل"العاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإلزام 

ذلك فتوى محكمة العدل الدولية في الهاي بخصوص الجدار واالستيطان واالحتالل وحقوق الشعب 
  .الفلسطيني

 
  الثالث لتسريبه أراٍض لالحتالل "ثيوفيلوس"مسيحيو فلسطين يطالبون بإقالة 

 

طالبت مؤسسات أرثوذكسية فلسطينية في مدينتي القدس وبيت لحم المحتلتين، بإقالة بطريرك القدس 
وفلسطين واألردن ثيوفيلوس الثالث، لتورطه بتسريب أراضي الكنيسة التي تمتد على مئات الدونمات 

 .في مدينة القدس لسلطات االحتالل

نسبة إلى حي استيطاني “ صفقة رحابيا”التي تكشفت تفاصيلها األسبوع الماضي باسم وعرفت الصفقة 
 ."إسرائيلية"دونًما من أمالك البطريركية في القدس لشركات  528بالقدس، وتتضمن بيع نحو 

وطالب المجلس المركزي األرثوذكسي والشباب العربي األرثوذكسي في فلسطين بعزل ومحاكمة 
الثالث، بسبب تفريطه بأراضي الكنيسة وبيعها للمشاريع االستيطانية، وطرد كل من  البطريرك ثيوفيلوس

 .تعاون معه

إننا نقف اليوم أمام عملية بيع كاملة ومسلسل تصفية شامل ألوقافنا : "وقال المجلس في بيان صحفي
نون المتبع ال يعطي من قبل مجمٍع وبطريرك غريبين عن هويتنا وانتمائنا، لم نختارهما ليمثلونا، ألن القا

أبناء الوطن الحق في اختيارهم، بل ُفِرًضا علينا كأسالفهم منذ الهيمنة الهيلينية على كرسي الرسول 
 ."يعقوب أول بطريرك على المدينة المقدسة

أيها المتآمرون على وجودنا الوطني المسيحي في األرض المقدسة، لقد خنتم كنيستكم : "وأضاف
وطنية بثالثين من الفضة قبل خيانة رعيتكم وبعتم تاريخ وهوية بالدنا المقدسة، ورسالتها الدينية وال

فاستمرار رسالة الكنيسة يتطلب الحفاظ على األرض وهويتها العربية والمسيحية فمن ال أرض له ال 
 ."وجود له

بيع وناشد بالتدخل الفوري إلبطال الصفقة الباطلة ومحاسبة ومحاكمة المتورطين والمتآمرين في 
 .تاريخنا وأوقافنا بحكم القانون الفلسطيني واألردني بعد أن نكثت البطريركية بكافة التزاماتها الموقعة

وطالب الرئيس محمود عباس والملك األردني عبد اهللا الثاني لرفع الظلم التاريخي والمستمر والواقع 
 .مجد كنيستنا وفرط بمقدراتهاعام الذي أضاع  500علينا وإنهاء هذا البالء العنصري المستمر منذ 
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نعاهدكم ”وأضاف المجلس المركزي األرثوذكسي والشباب العربي األرثوذكسي في فلسطين 
 .”باالستمرار في نضالنا لتحرير كنيستنا من الطغاة واللصوص والسماسرة ونيل حقوقنا

طويل من بدوره، قال نائب رئيس المجلس المركزي األرثوذكسي نبيل مشحور إن هناك مسلسل 
 .الصفقات والتسريبات، قوبل بمقاومة حقيقية من جانب األرثوذكس العرب

الصفقة األخيرة هي جزء من صفقات متوالية، وقد حان الوقت لنا األرثوذكس العرب أن ”وأضاف أن 
نصرح بكل البساطة أن تنتهي هذه الفئة الفاسدة التي تدمر حقوق األرثوذكس العرب في أوقافهم 

 .”نذ مئات السنينالموجودة م

وكانت الكنيسة أجرت في الماضي سلسلة صفقات باعت بموجبها عقارات وممتلكات في فلسطين،  
 .دونم في مدينة قيسارية الساحلية مقابل سعر زهيد 900كان آخرها بيع 

ويطالب العرب األرثوذكس منذ فترة طويلة بتعريب قيادة الكنيسة، التي يقودها حالًيا بطاركة من 
  .ناناليو 
 

  "القدس أوالً "جامعة القدس تستضيف فعاليات محافظة القدس 
 

القدس ”القدس بعنوان ، اليوم اإلثنين، االجتماع الموسع لفعاليات محافظة جامعة القدس استضافت
عاماً على صدور  13، بدعوة من اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار، لمناسبة مرور “أوالً 
ًال لما تحقق طوال العدل الدولية في الهاي ضد جدار الضم والتوسع، واستكما محكمة فتوى

  .السنوات التسع الماضية على بدء عملية التسجيل

 
ويأتي ذلك في ضوء استمرار مكتب االمم المتحدة لسجل اضرار الجدار بعملية التسجيل في القدس 

عماد أبو كشك، .د.وبلداتها وقراها وما تكتسبه من أهمية فائقة، بحضور رئيس جامعة القدس أ
الحسيني، ورئيس اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار السيد تيسير خالد، عدنان .ومحافظ القدس د

 .وحضور عدد من المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات وفعاليات مقدسية

 
المدينة المقدسة، والتمسك بالقدس العاصمة  تهويد عماد أبو كشك في كلمته على رفض.د.وأكد أ

 .األبدية لدولة فلسطين

 
سرائيل يتعارض مع القانون الدولي، مضيفا أنه على اسرائيل وضع إن الجدار الذي تقيمه أولفت إلى 
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تجة عن هذا حد النتهاكاتها في االراضي الفلسطينية المحتلة، ودفع تعويضات عن جميع االضرار النا
 .الجدار

 
ودعا جميع الدول االلتزام بعدم االعتراف بالوضع غير القانوني الناشيء عن بناء جدار الفصل 

 .العنصري

 
وخالل االجتماع عرض ما تم على صعيد عملية تسجيل اضرار الجدار في المحافظة، وتم تقديم 

ة القدس من عمليات تهويد وعزل نماذج ناجحة في عملية التسجيل والتركيز على ما تتعرض له مدين
، وتم تقديم مقترحات ملموسة بشأن سبل انجاح وتطوير عملية سلطات االحتالل وضم من قبل

 .اضرار الجدار في المحافظة تسجيل

 
وأكد المشاركون في االجتماع على المخاطر التي تتعرض لها القدس من عمليات تهويد وعزل تهجير 

وتسريب من قبل االحتالل، مشددين على ضرورة تعزيز صمود شعبنا داخل المدينة وضرورة وضعها 
لك على أهمية اعتماد جامعة على مختلف جوانب التحرك الفلسطيني داخليا وعربيا ودولي، وكذ

 .القدس وحدة كاملة في عملية التسجيل لكل ما شهدته من اضرار نتيجة جدار الضم والتوسع

 
وأدان المشاركون العدوان الذي شنته حكومة االحتالل على شعبنا، مطالبين المجتمع الدولي التدخل 

 .تثال لقرارات الشرعية الدوليةالعاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والزام اسرائيل باالم

 
ورفض المشاركون أية محاولة لتأجيل البت في وضع القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين، وتوفير 

متطلبات دعم صمود المدينة المقدسة ومحيطها بمختلف األشكال، الفتين إلى ضرورة اطالع القيادة 
الدولية والعمل على ضرورة امتثال اسرائيل  السياسية بمسؤولياتها في متابعتها لفتوى محكمة العدل

  .القوة القائمة باالحتالل الحكام الفتوى القانونية
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  اتهام سائقين بالتسبب بالقتل لنقلهم منفذي عملية القدس
 

تُقدم النيابة العامة اإلسرائيلية، اليوم األربعاء، للمحكمة المركزية في القدس المحتلة الئحة اتهام ضد 
القدس والضفة الغربية المحتلتين بزعم نقلهما منفذي عملية منطقة باب العامود في القدس،  شابين من

 .آخرين 6والتي أدت لمقتل مجندة إسرائيلية وإصابة 

التسبب بالموت عن طريق "مواطَنين فلسطينيين تنسب لهم تهم  قالاعت وكشفت نيابة االحتالل عن
 ."اإلهمال والمساعدة في نقل منفذي عملية باب العامود، والضلوع بمقتل مجندة إسرائيلية

أيام من وقوع عملية القدس التي قتلت فيها مجندة من  5وبحسب وسائل إعالم إسرائيلية، فإنه وبعد 
، بتهمة نقل )عاًما 52(مواطًنا من بلدة العيسوية  شرطة االحتالل ، اعتقلت"حرس الحدود"قوات 

 .المنفذين إلى منطقة باب العامود، مكان تنفيذ العملية

بتهمة تنظيم نقل المنفذين  رام اهللا أن قوات االحتالل اعتقلت بعد ذلك بأيام مواطًنا آخر من وأضافت
 ."جراء اإلهمال التسبب بموت"للقدس، الفتة إلى أنه جرى التحقيق مع االثنين بتهمة 

اليوم إن الشرطة بالتعاون مع  بدورها، قالت المتحدثة باسم شرطة االحتالل لوبا السمري في بيان لها
انتهت من تحقيقاتها في ملف اعتقال شابين أحدهما مقدسي متهمين " الشاباك"جهاز األمن العام 

 .16/6/2017بنقل منفذي عملية باب العامود التي تم تنفيذها بتاريخ 

وأضافت أنه من خالل التحقيقات تبين أن المقدسي نقل منفذي العملية الثالثة في سيارته إلى القدس 
المسجد  قبل يوم من تنفيذ العملية، وذلك انطالقًا من منطقة رام اهللا إلى القدس بهدف الصالة في

خالل شهر رمضان، سالًكا طرقًا طويلة ملتوية وصوًال إلى منطقة باب العامود، حيث تم تنفيذ  األقصى
 .العملية باليوم الثاني

فترة اعتقال الشابين عدة مرات مع التقدم ضدهما بداية األسبوع الجاري  تمديد وأشارت إلى أنه تم
 .التقدم ضدهما في الئحة اتهام بكل بما نسب إليهما في تصريح ادعاء عام، من المقرر أن يتم اليوم

الضفة  من) عاًما 18(وعادل عنكوش ) عاًما18(الشبان براء صالح وأسامة أحمد عطا  وكان
حتالل في منطقة باب العامود، إثر تنفيذهم عملية يونيو الماضي برصاص اال16في  استشهدوا الغربية

 .إسرائيليين آخرين 6ثالثية أدت لمقتل مجندة إسرائيلية وإصابة 

 
 

  -انتهى -


