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  2017 أيلول ،   12الثالثاء      :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  التسّبب بمقتل مستوطناالحتالل يقضي بسجن ثالثة مقدسيين بتهمة. 

 مستوطنون يواصلون اقتحام األقصى وإبعاد موظف أوقاف عنه. 

 "االحتالل يطحن رُفات الشهداء": اإلعالم. 

 ادعيس يستنكر اعتداء االحتالل على مقبرة الشهداء في القدس. 

 االحتالل يهدم جداراً ويعيث خرابا بمقبرة الشهداء في القدس. 

  مواطنين من بلدة سلواناالحتالل يعتقل أربعة. 

 عائلة مقدسية تتلقى أمرا بإخالء منزلها تمهيدا لهدمه اليوم. 

  في األقصى وسط اقتحامات جديدة للمستوطنين" أوقاف"اعتقال موظف. 

  وزراء خارجية الدول العربية واليابان يؤكدون دعمهم لقيام دولة فلسطينية مستقلة

 .وعاصمتها القدس

 "توقعان اتفاقية لتقديم خدمات اإليواء والرعاية " دار الطفل"و" التنمية االجتماعية

 .أليتام القدس
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  التركية"سامسون "نائب محافظ القدس يتسلم ميثاق العهد والمساندة من بلدية. 

 عبث االحتالل بمقابر الشهداء جريمة نكراء وتعٍد على القيم اإلنسانية : الحكومة

 .والدينية

  القدس للتصدي لعمليات الطعناالحتالل يبني مدينة تحاكي. 

 قرى عن رام اهللا ويضمها للقدس 3االحتالل يفصل .. في سابقة خطيرة. 

 االحتالل يقرر نقل إذاعة الجيش إلى مدينة القدس. 

 االحتالل يعتقل أمين سر حركة فتح في القدس. 

 مواجهات وإصابات باالختناق في جامعة القدس في أبو ديس. 

 انية وأنظمة تهويدية لعزل القدسثالثة محاور استيط: عيسى. 
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 االحتالل يقضي بسجن ثالثة مقدسيين بتهمة التسّبب بمقتل مستوطن
   

أصدرت محكمة االحتالل بمدينة القدس، اليوم االثنين، أحكاما  -وفا 2017- 9- 11القدس 
بتهمة التسبب متفاوتة بالسجن على ثالثة مقدسيين من بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، 

  .بمقتل مستوطن
 18العبرية، فإنه تم الحكم على الشاب محمود دويات بالسجن " معاريف"وبحسب موقع صحيفة 

سنوات على محمد أبو كف، فيما لم يسمح بنشر الحكم الثالث بحق  9عاما، فيما حكم بالسجن 
  .قاصر وهو فارس األطرش

/ ا في قتل مستوطن كان يقود سيارته في سبتمبرواتهمت المحكمة المقدسيين الثالثة بأنهم تسببو 
قرب القدس بعد أن رشقوها بالحجارة، ما أدى لوفاة المستوطن إلكسندر لبلوفيتش  2015أيلول 

  .وإصابة آخرين) عاما 64(
ووجهت المحكمة االتهامات للثالثة بأنهم لم يتعمدوا القتل وأن ما جرى كان ناجما عن خطأ خاصًة 

  .سيارة عن مسارها واصطدمت بعامود كهربائي ما أدى إلى مقتل المستوطنبعد أن انحرفت ال
 

 مستوطنون يواصلون اقتحام األقصى وإبعاد موظف أوقاف عنه
   

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد األقصى المبارك في الفترة  -وفا 2017- 9- 11القدس 
  .الخاصةالصباحية من اليوم االثنين بحراسات مشددة من قوات االحتالل 

جرت االقتحامات عبر مجموعات صغيرة ومتتالية من باب المغاربة ونفذ المستوطنون جوالت 
  .استفزازية ومشبوهة في باحاته ومرافقه، وسط تواجد كبير للمواطنين

في شأن آخر، قررت سلطات االحتالل، اليوم االثنين، إبعاد عامل اإلعمار بالمسجد األقصى أنس 
  .يوما 15في المسجد األقصى لمدة  الدباغ عن مكان عمله
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 االحتالل يطحن رُفات الشهداء": اإلعالم"
   

اعتبرت وزارة اإلعالم اعتداء االحتالل على مقبرة الشهداء بجوار سور  -وفا 2017- 9-11رام اهللا 
القدس التاريخي إمعانًا في مالحقة عظام الموتى، وطحًنا لرفات الشهداء، لصالح إقامة حدائق 

  .تشطب المعالم العربية واإلسالمية لزهرة المدائن" تلمودية"
من شهداء معركة  400وأكدت في بيان صحفي، اليوم االثنين، أن اقتحام المقبرة، التي تضم رفات 

، وتنفيذ أعمال تجريف فيها يُعد استخفافًا ومًسا بكل المشاعر الدينية، وعدوانًا ال 1967القدس عام 
  .ومقابر الشهداءيُفرق بين األحياء 

، ولجنة القدس، ومنظمة المؤتمر اإلسالمي على التحرك الفوري، )اليونسكو(وحثت الوزارة منظمة 
وضمان حماية القبور والمدافن من إرهاب دولة ال تقيم وزنًا للمقدسات اإلسالمية والمسيحية، وتّوفر 

، وتبتكر "األقصى"العدوان على الحماية لمن ُيضرم النار في بيوت اهللا والكنائس، وترعى جوالت 
وسائل منع المصلين من الوصول إليه، وتنهش أنياب جرافاتها األماكن التاريخية، وتطال أسفل 

  .المقدسات حفريات ال تنتهي
  

 ادعيس يستنكر اعتداء االحتالل على مقبرة الشهداء في القدس
   

ادعيس، قيام قوات االحتالل استنكر وزير األوقاف الشيخ يوسف  -وفا 2017- 9-11رام اهللا 
اإلسرائيلي، بهدم جدار وتنفيذ أعمال تجريف في مقبرة الشهداء المالصقة لمقبرة اليوسفية عند سور 

  .القدس التاريخي من جهة باب األســباط
وقال ادعيس في بيان صحفي اليوم اإلثنين، إن االحتالل يعمل منذ سنوات على إنشاء ما تسمى  

في محيط سور القدس التاريخي لطمس المعالم العربية واالسالمية وإضفاء " ديةوطنية تلمو "حدائق 
  .طابع تلمودي تهويدي على المدينة المقدسة

وأضاف أنها ليست المرة االولى التي يقوم بها االحتالل باالعتداء على هذه المقبرة وغيرها، معتبرا أن 
وانتهك حرمات عّدة مقابر كمقبرة مأمن اهللا،  هذا األمر ليس غريًبا على االحتالل، فقد اعتدى وهدم

  .إضافة إلى تنفيذ عمليات حفر في مقبرة اليوسفية
وبين ادعيس أن االحتالل ما زال يمارس انتهاكاته في مدينة القدس، خاصة ضد المسجد االقصى، 

  .داعيا العالم للوقوف بحزم تجاه هذه االعمال، وتوفير الحماية لألماكن المقدسة
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 ل يهدم جداراً ويعيث خرابا بمقبرة الشهداء في القدساالحتال
   

هدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم اإلثنين، جداراً ونفذت  -وفا 2017- 9- 11القدس 
أعمال تجريٍف في مقبرة الشهداء المالصقة لمقبرة اليوسفية المالصقة لسور القدس التاريخي من جهة 

  .باب األســباط
، إن جرافات االحتالل "وفا"رعاية المقابر االسالمية في القدس مصطفى أبو زهرة لـرئيس لجنة  وقال

اقتحمت مقبرة الشهداء المحاذية لمقبرة اليوسفية، وشرعت بتنفيذ أعمال تجريف، الفتاً الى أن 
  .1967شهيد ارتقوا خالل معركة القدس عام  400المقبرة تضم رفاة 

قة، في الوقت الذي ستقوم فيه اللجنة بعمل االجراءات القانونية وأوضح أنه تم توقيف العمل في المنط
  .الالزمة لمنع اختراق هذه المقبرة مرة أخرى

في محيط سور القدس " وطنية تلمودية"يذكر أن االحتالل يعمل منذ سنوات على انشاء حدائق 
  .دسةالتاريخي لطمس المعالم العربية وإضفاء طابع تلمودي تهويدي على المدينة المق

  
 االحتالل يعتقل أربعة مواطنين من بلدة سلوان

   

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم االثنين، مجموعة من  -وفا 2017- 9- 11القدس 
المواطنين، في بلدة سلوان جنوب المسجد االقصى المبارك، واقتادتهم الى أحد مراكز التوقيف 

  .والتحقيق في مدينة القدس
وائل منذر عليان، ومحمد ناصر أبو صبيح، وناجي محمد عودة، وأحمد : المعتقلينوعرف من بين 

  .أبو خلف
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 عائلة مقدسية تتلقى أمرا بإخالء منزلها تمهيدا لهدمه اليوم
   

شرعت عائلة أبو فرحة المقدسية، بتفريغ منزلها في حي راس العامود  -وفا 2017- 9- 12القدس 
األقصى، بعد انتهاء المهلة التي منحتها إياها بلدية االحتالل في القدس ببلدة سلوان جنوب المسجد 

قبل خمسة أيام وتنتهي اليوم الثالثاء، وهو اليوم المتوقع لعملية هدم المنزل بحجة عدم الترخيص، 
  .حسب أصحاب المنزل

بهدم منزله، وذكر المواطن معتصم أبو فرحة أن بلدية القدس سّلمته الخميس الماضي قراراً إدارياً 
  .الذي شّيده مطلع العام الجاري، وتقيم فيه أيضا عائلة شقيقه منتصر في الطابق الثاني

وأكد المواطن معتصم أن بلدية القدس هّددته . متراً مربّعاً  80وتبلغ مساحة كل طابق من المبنى نحو 
  .بالهدم اليوم

  
 طنينفي األقصى وسط اقتحامات جديدة للمستو " أوقاف"اعتقال موظف 

   

اعتقلت قوات االحتالل الخاصة، صباح اليوم الثالثاء، موظف لجنة  -وفا 2017- 9- 12القدس 
اإلعمار التابعة لدائرة األوقاف، محمود العناتي من مكان عمله داخل المسجد األقصى، واقتادته الى 

  .أحد مراكز االعتقال والتحقيق التابعة لها في المدينة المقدسة
القدس إن عملية االعتقال تمت من باب المغاربة وسط اقتحامات لمجموعات من وقال مراسلنا في 

  .المستوطنين، وبحراساٍت مشددة من قوات االحتالل
  .ولفت مراسلنا إلى تواجد عدد كبير من المواطنين في المسجد االقصى والتحاقهم بحلقات علم فيه
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 هم لقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدسوزراء خارجية الدول العربية واليابان يؤكدون دعم
   

أكد وزراء خارجية الدول العربية واليابان دعمهم قيام دولة فلسطينية  -وفا2017- 9-11القاهرة 
وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل  1967يونيو  4مستقلة ومتواصلة جغرافياً على حدود 

اإلسرائيلي، استناداً إلى مبادرة السالم العربية وقرارات الشرعية الدولية ودائم وشامل للنزاع العربي 
  .ذات الصلة

 2334وطالبوا بوقف أنشطة إسرائيل االستيطانية واالمتثال لقرارات األمم المتحدة، وخاصة القرار 
إلى  ، كما طالبوا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف اإلجراءات واألنشطة الهادفة)2016(

  .تهويد مدينة القدس وطابعها المقدس
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر مساء اليوم االثنين عن أعمال الدورة األولى لالجتماع الوزاري 
للحوار السياسي العربي الياباني الذي عقد في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة عبد 

الرئاسة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى (رجية الجزائري القادر مساهل، وزير الشؤون الخا
، وبمشاركة تارو كونو، وزير خارجية اليابان، ووزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول العربية، )الوزاري

  .وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية
أن المدينة القديمة بالقدس ، والذي أكد 2017ورحب الوزراء بقرار اليونسكو الصادر في مايو 

وثمن الوزراء في بيانهم الدور الهام الذي تقوم . الشرقية فلسطينية خالصة، وال سيادة إلسرائيل عليها
به المملكة األردنية الهاشمية في مدينة القدس الشريف، ورعايتها لألماكن المقدسة والتي أطرتها 

بين الملك عبداهللا الثاني، ملك المملكة األردنية  21/3/2013االتفاقية التاريخية الموقعة بتاريخ 
  .الهاشمية، ورئيس دولة فلسطين محمود عباس

وأشادوا بالدور الهام الذي يقوم به الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، بصفته رئيس لجنة 
م بالوضع القدس الشريف، في دعم الشعب الفلسطيني، وحث الحكومة اإلسرائيلية بقوة على االلتزا

  .الحرم الشريف/ التاريخي القائم في المسجد األقصى المبارك
وندد الوزراء بالحصار غير القانوني الجائر الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، وطالبوا بالرفع الفوري 

له، ودعوا لوقف اإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية بحق األسرى الفلسطينيين والعرب في سجون 
  .سرائيلياالحتالل اإل
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الصناعية  –والتقدم الذي أحرزته حديقة أريحا الزراعية" ممر السالم واالزدهار"ورحب الوزراء بمبادرة 
  .ذكراها السنوية العاشرة 2017التي سيشهد عام 

وشدد الوزراء على أهمية المبادرة التي تدعم التنمية االقتصادية واالجتماعية في فلسطين وتعزز بناء 
  .ن األطراف المعنية من خالل التعاون اإلقليميالثقة فيما بي

سبتمبر  25كما رحب الجانبان بمذكرة التعاون الموقعة بين جامعة الدول العربية وحكومة اليابان في 
كإطار مؤسسي أكثر شموًال للتعاون في المجاالت السياسية، واالقتصادية، والثقافية،   2013
  .والتعليمية

شكل منصة هامة لتحقيق تفاهم أفضل بين الجانبين حول القضايا وأكدا أن الحوار السياسي ي
وثمن الوزراء االسهامات التي قدمها المنتدى االقتصادي . اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك
في الدار البيضاء، المغرب، كما أكدوا  2016مايو  5- 4العربي الياباني التي عقدت خالل الفترة 

ن االقتصادي في المجاالت ذات االهتمام المشترك، بما في ذلك تنمية الموارد أهمية تعزيز التعاو 
  .البشرية والعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي

كما ناقش الجانبان التطورات األخيرة والبيئة األمنية في الشرق األوسط وشرق آسيا، وشددا على 
  .ن وحل النزاعات بالوسائل السلميةأهمية الحفاظ على السالم واألمن واالستقرار في المنطقتي

وأكدا الحاجة لتعميق الحوار السياسي بينهما بهدف تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وذلك في 
وكذلك على االحترام الكامل لسيادة الدول . إطار احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة

  .دخل في الشؤون الداخلية، وعالقات حسن الجوارواستقاللها ووحدة أراضيها، ومبادئ عدم الت
وشدد الجانبان على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة سورية وسالمة أراضيها، وعلى ضرورة تكثيف 

الجهود إليجاد حل سياسي لألزمة السورية، بما يحافظ على حياة السوريين ويحقق طموحات الشعب 
وقرارات مجلس األمن ذات الصلة، وخاصة القرار ) 1(السوري، استناداً إلى مخرجات بيان جنيف 

، واإلعراب عن رفض الحل العسكري وجميع أعمال العنف والقتل التي تمارس ضد )2015( 2254
كما أكد الوزراء . الشعب السوري، بما في ذلك تلك التي تقوم بها الجماعات والتنظيمات اإلرهابية

يف ومفاوضات أستانة الهادفة إلى خفض التصعيد على دعمهم لجهود تحقيق السالم عبر مسار جن
العسكري؛ وعبروا عن دعمهم للدول التي تستضيف الالجئين السوريين، وناشدوا المجتمع الدولي 

  .بتقديم كل دعم ومساندة ممكنة لهم
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وحول الوضع في ليبيا، أكد الجانبان احترام ووحدة وسيادة دولة ليبيا وسالمة أراضيها، وعدم التدخل 
في شئونها الداخلية، واإلعراب عن القلق البالغ إزاء التحديات األمنية والتهديدات اإلرهابية في ليبيا 

  .ودعم جهود مكافحتها
. كما رحب الجانبان في هذا الصدد باإلعالن األخير عن تحرير بنغازي من قبضة الجماعات اإلرهابية

الحة الوطنية مع التأكيد على دعم تنفيذ كما دعا الوزراء إلى الحل السياسي عبر الحوار والمص
، ورفض الحل 17/12/2015االتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المملكة المغربية بتاريخ 

وأشاد . العسكري، والدعوة إلى تقديم الدعم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي
مين العام إلى ليبيا وبدور األمم المشاركون بجهود جامعة الدول العربية بتعيين ممثل خاص لأل

المتحدة، ودول الجوار الليبي، والمجموعة الرباعية المعنية بدعم ليبيا والتي تضم جامعة الدول العربية 
  .واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي واالتحاد األفريقي

قراره وسالمة أراضيه، وحول تطورات االزمة اليمنية، أكد الجانبان االلتزام بوحدة اليمن وسيادته واست
وعلى دعم الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والعمل على التوصل إلى حل سياسي 

للوضع في اليمن، استنادًا إلى المرجعيات الثالثة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
 2216الصلة، وخاصة القرار ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس األمن ذات 

)2016.(  
ودعوا إلى وقف فوري ومستدام إلطالق النار، وإلى استئناف المشاورات السياسية اليمنية، كما حذر 

ودعوا إلى تكثيف المساعدات . المشاركون من خطورة تدهور الوضع اإلنساني واالقتصادي في اليمن
  .اإلنسانية إليها

راء مجدداً االلتزام بوحدة لبنان وسيادته واستقراره وسالمة أراضيه، وحول الوضع في لبنان، أكد الوز 
والدعوة للتطبيق الكامل لقرارات مجلس األمن ذات الصلة، ومطالبة إسرائيل باالنسحاب من بقية 

 والتأكيد على. األراضي اللبنانية المحتلة، واإلنهاء فوراً النتهاكاتها للسيادة اللبنانية أرضاً وبحراً وجواً 
   .أهمية دعم لبنان، وخاصة الجيش اللبناني في مواجهة الهجمات التي تقوم بها الجماعات اإلرهابية

وحول الوضع في العراق، أكد الوزراء مجدداً احترام استقالل وسيادة ووحدة جمهورية العراق وسالمة 
بها كافة التنظيمات واإلدانة الشديدة للجرائم التي ترتك. أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية

اإلرهابي ضد الشعب العراقي؛ وتطبيق القرارات الدولية الصادرة بهذا " داعش"اإلرهابية وخاصة تنظيم 
" داعش"وحث المجتمع الدولي على دعم العراق في حربه ضد تنظيم . الشأن وااللتزام بتنفيذها
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مناطق المحررة، خاصة وأن العراق اإلرهابي، وتقديم المساعدات اإلنسانية، وتحقيق االستقرار في ال
  .تقف على خط المواجهة األمامي في مكافحة اإلرهاب

ونوه الوزراء في هذا الشأن باإلنجازات التي حققها الجيش العراقي في مكافحة اإلرهاب، وآخرها 
  .اإلرهابي" داعش"تحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم 

يها مبادرة ومساعي دولة اإلمارات العربية المتحدة للتوصل كما أكدوا دعم كافة الجهود السلمية بما ف
من خالل ) طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى(إلى حل سلمي لقضية الجزر الثالث 

  .المفاوضات الثنائية ووفقاً لقواعد القانون الدولي، ودعم حل هذه القضية وفقاً للشرعية الدولية
بين الدول العربية والجمهورية اإلسالمية اإليرانية قائمة على وأكد الوزراء أهمية أن تكون العالقات 

مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام مبدأ استقالل الدول وسيادتها ووحدة 
أراضيها، وحل الخالفات بالطرق السلمية وفقاً لمبادئ ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي، 

  .القوة أو التهديد بها واالمتناع عن استخدام
، والذي أطلقه "سودان يسع الجميع"ورحب الوزراء بمبادرة الحوار الوطني، الذي ُعقد تحت شعار 

رئيس جمهورية السودان، والطلب من الممانعين االنخراط فيه، ودعم جهود السودان من أجل تعزيز 
تعهداتها لدعم التنمية االقتصادية السالم واالستقرار ومناشدة األطراف الدولية المعنية بالوفاء ب

المستدامة في السودان، والدعوة إلى اإللغاء الكامل للعقوبات المفروضة على السودان وإزاحة 
  .السودان من الئحة الدول الراعية لإلرهاب

وأعرب الوزراء عن الدعم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسالمة أراضيها، 
لنجاح الذي تحقق على صعيد العملية السياسية والمصالحة الوطنية والذي من شأنه تعزيز والترحيب با

والترحيب باالنتخابات الرئاسية والتشريعية التي تمت في هذا البلد، والدعم الكامل . األمن واالستقرار
ولي للمساهمة للجهود الدولية لمكافحة القرصنة البحرية قُبالة الساحل الصومالي، ودعوة المجتمع الد

  ).AMISOM(بجدية لتعزيز قدرات الجيش الصومالي، ودعم بعثة االتحاد األفريقي في الصومال 
وأكد الوزراء ضرورة حل النزاعات اإلقليمية والبحرية من خالل المفاوضات، والدبلوماسية، ووفقاً 

  .لمبادئ القانون الدولية، وذلك من أجل الحفاظ على السلم واألمن الدوليين
وأكدوا مجدداً على االلتزام بنزع السالح وعدم انتشار األسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار 

واتفق الوزراء على التعاون من أجل تحقيق . الشامل األخرى بموجب االتفاقيات الدولية ذات الصلة
    .عالم سلمي وآمن
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: المغتربين رياض المالكي، وعضويةوترأس وفد دولة فلسطين في االجتماع وزير الخارجية وشؤون  
تيسير جرادات، وسفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية   وكيل الوزارة

جمال الشوبكي، والمستشار أول مهند العكلوك، والمستشار تامر الطيب، وسكرتير أول جمانة 
  .الغول، والملحق دبلوماسي بمكتب الوزير لمى الصفدي

  
 توقعان اتفاقية لتقديم خدمات اإليواء والرعاية أليتام القدس" دار الطفل"و" لتنمية االجتماعيةا"

   

وقعت وزارة التنمية االجتماعية ودار الطفل العربي في القدس اتفاقية  -وفا 2017- 9-11رام اهللا 
هم ورعايتهم شراء خدمة لألطفال األيتام واألطفال المحرومين من الرعاية األسرية، بهدف حمايت

وتأهيلهم وتمكينهم، من خالل تقديم الخدمات اإليوائية والتعليمية الالزمة لتنمية قدراتهم، ومواجهة 
  .تحديات العصر والتعامل مع معطياته ومتغيراته الحالية والمرتقبة

      .ووقع االتفاقية الوزير إبراهيم الشاعر، ورئيسة المؤسسة ماهرة الدجاني
يم الشاعر إن االتفاقية تنسجم مع ما تقدمه وزارة التنمية االجتماعية من خدمات، وقال الوزير إبراه

وانسجاما مع قرار رئيس دولة فلسطين محمود عباس بتقديم الدعم ألهلنا في القدس، وتوجهات 
  .الحكومة بتكثيف جهودها وعملها في القدس دعما للمؤسسات الوطنية والخدماتية

تلزم الطرفين بالتعاون في مجال حماية ورعاية األطفال المحرومين من  وأضاف الشاعر أن االتفاقية
الرعاية األسرية واأليتام، حيث تلتزم الوزارة بضمان التدابير وآليات التحويل لحماية ورعاية األطفال 

داخل المؤسسة، كما يلتزم مرشدو حماية الطفولة بمتابعة وزيارة األطفال المحولين، بينما تتعهد 
دار الطفل العربي بقبول جميع الحاالت المحولة لها وفقا للمعايير المتبعة، وتقديم الخدمة مؤسسة 

اإليوائية والمبيت والرعاية والحماية واإلرشاد النفسي االجتماعي، وتغطية األقساط المدرسية 
  .والخدمات الصحية

ة والفعالة مع كافة وأوضح أن هذه االتفاقية تأتي في إطار حرص الوزارة على الشراكة الحقيقي
المؤسسات الحكومية والمدنية واألهلية في المدينة المقدسة، لخدمة الفئات المهمشة والضعيفة، 

تحقيقا لمبدأ سام يفضي في محصلته إلى تماسك المجتمع الفلسطيني في وجه االحتالل الذي 
  .يستهدف األرض وكل مقومات بقاء اإلنسان الفلسطيني على أرضه
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دت الدجاني االهتمام البالغ باالتفاقية، لما تتضمنه من تطوير أفكار ومشاريع مشتركة من جهتها، أك
لها عالقة بضمان التدابير وآليات التحويل لحماية ورعاية األطفال األيتام، واألطفال محرومي الرعاية 

  .األسرية
  

  التركية"سامسون "نائب محافظ القدس يتسلم ميثاق العهد والمساندة من بلدية 
 

ظهر اليوم االثنين، ميثاق   تسلم نائب محافظ القدس عبد اهللا صيام، -وفا 2017- 9- 11القدس 
التركية عثمان " سامسون"من رئيس بلدية  العهد والمساندة إلى أهلنا الصامدين في مدينة القدس،

 .مسؤوال تركيا، من رؤساء الجمعيات، ورجال أعمال 37جنيتس، وذلك بحضور 

فظ الوفد الضيف على واقع الحال في مدينة القدس، وما تعانيه مؤسسات وأبناء وأطلع نائب المحا
  .المدينة في ظل انتهاكات االحتالل المستمرة

وأكد الوفد الضيف بلسان رئيسه جنيتس على أهمية الزيارة، لالطالع على واقع الحياة في القدس، 
أهلها، معربا عَن صدمته من حجم موضحا أن المشاهدة ليست كالسماع في تقدير أحوال المدينة و 

الظلم والمعاناة التي تعيشها المدينة في ظل االحتالل وحجم الهجمة على المقدسات والمسجد 
  .األقصى خاصة

إن نصرة القدس من واجبنا جميعا، كما أكده رئيس الدولة التركي رجب طيب أردوغان، وما :" وقال
  ." يرة جداً بمساحتها وعدد سكانهانؤكده نحن في بلدية سامسون هذه البلدية الكب

وجاءت الزيارة في إطار جهود وترتيب من نادي أبناء القدس المقدسي، ومؤسسة وقضية القدس، كما 
  .وقام الوفد خالل زيارته بجوالت عدة في المدينة ومؤسساتها والتقى العديد من السؤولين فيها
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 نكراء وتعٍد على القيم اإلنسانية والدينية عبث االحتالل بمقابر الشهداء جريمة: الحكومة
   

استنكرت الحكومة على لسان الناطق باسمها طارق رشماوي، قيام  -وفا 2017- 9-11رام اهللا 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي اليوم اإلثنين، باقتحام مقبرة الشهداء المحاذية لمقبرة اليوسفية وتنفيذها 

هذا العمل بالجريمة النكراء بحق أبناء الشعب الفلسطيني،  ألعمال التجريف والهدم هناك، واصفاً 
   .وتعٍد صارخ على كافة القيم والمبادئ اإلنسانية والشرائع الدينية

وأضاف رشماوي في بيان صحفي، أن هذه الجريمة تأتي في سياق الهجمة االستيطانية والمخططات 
الل تضرب بعرض الحائط كافة القرارات التهويدية لمدينة القدس الشرقية، مؤكداً أن حكومة االحت

الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتي كان آخرها قرار مجلس األمن التابع لجمعية األمم المتحدة 
والذي دعا إسرائيل الى الوقف الفوري والكامل  2016الصادر في كانون اول عام  2334رقم 

فيها القدس الشرقية، األمر الذي يستوجب تدخال ألنشطتها االستيطانية في األراضي المحتلة بما 
  .عاجال وفوريا من قبل الهيئات والمنظمات الدولية لوضع حد لهذه الجرائم والتجاوزات

وأكد أن القيادة والحكومة ستواصالن كافة الجهود من أجل حماية مدينة القدس والمقدسات 
ك وصوًال الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة اإلسالمية والمسيحية فيها وتعزيز صمود أبناء شعبنا هنا

  .وعاصمتها القدس الشرقية
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  االحتالل يبني مدينة تحاكي القدس للتصدي لعمليات الطعن
 

إلى تخصيص حصص  شرطة االحتالل كشفت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي عن لجوء قيادة
تدريبية مكثفة لعناصرها لمواجهة منفذي العمليات الفدائية المحتملين، وذلك من خالل خلق بيئة 

لبيئة األماكن التي يستهدفها الفدائيون لتنفيذ عملياتهم وخصوصا في منطقة باب العامود  مشابهة
بالقدس القديمة صاحبة الرقم القياسي في تنفيذ العمليات وهي منطقة يفضلها الفدائيون الفلسطينيون 

 .لتنفيذ عملياتهم نظرا لالنتشار الكبير لقوات االحتالل في المكان وسهولة الوصول إليه

وبينت القناة أن قيادة شرطة االحتالل عملت على بناء أماكن للتدريب مكونة من البيوت البالستيكية 
تجسد منطقة باب العامود بسورها وأزقتها وممراتها الضيقة، وشارع هاغاي من البلدة القديمة في 

 .الضفة الغربية في“ معاليه شماش”القدس، وجزء من مجمع شارونا في تل أبيب، في منطقة 

، صاحب فكرة هذا “كوبي شابتاي”ونقلت القناة عن قائد قوات حرس الحدود في شرطة االحتالل 
لمناطق األكثر عرضة لتنفيذ العمليات، وقمنا بخلق أبنية مشابهة اخترنا ا”: المشروع التدريبي قوله

 .”لتلك المناطق والتي تسمح بممارسة التدريبات على مدار الساعة

أنه تم بناء األماكن داخل المجسم بأدق التفاصيل وصوال إلى روائح التوابل “ شابتاي”وأوضح 
 .والمشاوي وحتى أصوات

ة الجديدة قد بدأت منذ األسبوع الماضي، في مرحلته األولى، وأشار إلى أن التدريب في المنشأ
واستهدف عناصر الشرطة العاملين في القدس المحتلة، على أن تتوسع دائرة االستهداف لتشمل 

 .جميع الوحدات الشرطية وحتى جنود الجيش

يتعلمون،  اإلرهابيون”: على المشروع بالقول“ يوسي بالتا”في حين علق ضابط بجيش االحتالل يدعى 
  .”وعلينا أيضا أن نتعلم، إنهم ال يأتون بسكين فقط، إنها سكين، وأسلحة وعمليات مزدوجة
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  قرى عن رام اهللا ويضمها للقدس 3االحتالل يفصل .. في سابقة خطيرة
 

، رام اهللا فصل قرى بيت لقيا وخربثا المصباح وبيت سيرا عن" اإلسرائيلي"قرر جيش االحتالل 
 .وإلحاقها بمحافظة القدس

و التقى ممثلون عن قرى بيت لقيا، خربثا المصباح، بيت سيرا والطيرة ووجهاء من المنطقة الحدودية 
 . والبيرة ليلي غنام، لمناقشة آليات مواجهة القرار اإلسرائيليغرب رام اهللا، بمحافظ رام اهللا

وأكد رؤساء المجالس وومثلي القرى على جملة من اإلجراءات، التي سيتم اتخاذها في االطار الشعبي 
لمواجهة هذا القرار الذي يؤثر سلبا على المواطنين، بل ويأخذ أيضا طابعا سياسيا يحمل بطياته ابعادا 

  .خطيرة
 

  الحتالل يقرر نقل إذاعة الجيش إلى مدينة القدسا
 

العبري أن وزير الحرب اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان قرر نقل إذاعة جيش االحتالل  360كشف موقع 
 .القدس لمدينة" جالي تساهل"اإلسرائيلي 

سجناء متحف "وحددت وزارة الحرب اإلسرائيلية من حيث المبدأ مبنى في مدينة القدس يعرف باسم 
قام بزيارة " أودي آدم"الواقع في منطقة المجمع الروسي، مدير اإلذاعة الجديد " المنظمات السرية

 .للمكان من أجل عملية النقل

على ضوء قرار الوزير ليبرمان نقل اإلذاعة لمدينة القدس تم " :وعلقت وزارة الحرب على الخبر بالقول
 ."فحص احتمال استغالل المتحف

أن إذاعة جيش االحتالل اإلسرائيلي موجودة في مدينة يافا اآلن، وهذه اإلذاعة عاملة الجدير ذكره 
 .1958منذ العام 

وحسب أشخاص يعلمون جيداً جغرافية المكان قالوا أن المتحف مقام في مبنى يعود لعائلة فلسطينية 
  .على شارع رقم واحد على خط التماس
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  القدساالحتالل يعتقل أمين سر حركة فتح في 
 

 .اعتقلت مخابرات االحتالل، اليوم االثنين، أمين سر حركة فتح اقليم القدس شادي مطور

  .وتم تحويل مطور الى أحد مراكز التحقيق واالعتقال في المدينة المقدسة
 

  مواجهات وإصابات باالختناق في جامعة القدس في أبو ديس
 

اندلعت مع قوات  مواجهات اختناق خاللبحاالت ) 9-11(أصيب عدد من الطلبة اليوم اإلثنين 
 .س المحتلةشرق القد أبو ديس ببلدة جامعة القدس االحتالل في محيط

 
وقال شهود عيان لمراسلنا، إن المواجهات امتدت إلى مدخل الجامعة حيث عملت على تشويش 

 .الدراسة، واستنفر الطلبة تحسبا القتحام جامعتهم من قبل الجنود

 
عدد من الطلبة والشبان جرى إسعافهم ميدانيا، وسط حالة من االضطراب في  إصابة وأكد الشهود

 .الجامعة ومحيطها

 
وتتعمد قوات االحتالل االعتداء على طلبة جامعة القدس بين فترة وأخرى، وذلك لتعطيل عملية 

  .التعليم وتشويشها
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  القدسثالثة محاور استيطانية وأنظمة تهويدية لعزل : عيسى
 

، األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، إلى حنا عيسى أشار الدكتور
س المحتلة تعاني من السياسة االسرائيلية القائمة إن مدينة القد: "السياسة االستيطانية االسرائيلية قائالً 

بها يعتبر جزءا  االستيطان على التوسع االستيطاني وخاصة داخل البلدة القديمة من المدينة، حيث ان
للسيطرة عليها واعتبارها عاصمة  1967اسياً ومركزيا من المخطط اإلسرائيلي الجاري منذ عام أس

أبدية وموحدة إلسرائيل ولمنع إعادة تقسيمها، وبالتالي عدم تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق 
 ."حلمه الوطني في جعلها عاصمة لدولته العتيدة

ذا، دأبت إسرائيل وعلى امتداد سنوات االحتالل من أجل تحقيق هدفها االستراتيجي ه"وأضاف، 
على خلق أغلبية يهودية داخل القدس بشقيها الشرقي والغربي، وعملت على السيطرة على الوجود 

من المجموع السكاني %27السكاني الفلسطيني في المدينة والتحكم في نموه بحيث ال يتجاوز 
 ."(بشقيها(للمدينة 

دولة االحتالل على ثالثة محاور، أولها انشاء حلقة المستعمرات ومن هنا عملت "وتابع عيسى، 
 .الضفة الغربية االستيطانية الخارجية التي تحيط بمدينة القدس لمحاصرتها وعزلها عن بقية أجزاء

بالقدس "من مساحة الضفة الغربية وتعتبر جزءا مما يسمى %10مستوطنة تشكل أكثر من  20وتضم 
معاليه أدوميم شرقاً، وراموت غرباً، وجبعات زئيف شماًال، وجيلو :ومن هذه المستوطنات " . الكبرى
 ."جنوبا

قة الداخلية من المستوطنات التي تهدف لتمزيق والمحور الثاني هو إنشاء الحل"  عيسى  واستطرد
. وعزل التجمعات الفلسطينية داخل مدينة القدس الشرقية وضرب أي تواصل معماري أو سكاني بها 
بحيث تصبح مجموعة من االحياء الصغيرة المنعزلة بعضها عن بعض، فيسهل التحكم بها والسيطرة 

بيت  -الشيخ جراح-شعفاط-النبي صموئيل – حنينا عليها، وقد أقيمت المستعمرات على أرض بيت
ورامات ماونت سكوبيس " وأم طوبى، ومن هذه المستوطنات  سلوان -صورباهر-وادي الجوز -صفافا

 ."اشكول وشرق تلبيوت وعطروت والتلة الفرنسية

والمحور الثالث هو االستيطان داخل البلدة القديمة وخلق تجمع استيطاني يهودي يحيط "وأضاف، 
وسلوان  الطور بالحرم القدسي الشريف وخلق تواصل واتصال ما بين هذا التجمع االستيطاني وبلدات

ومستشفى هداسا وذلك من خالل ربط الحي اليهودي وساحة الجامعة العبرية ورأس العامود ومنطقة
 ."المبكى وباب السلسلة وعقبة الخالدية وطريق الواد وطريق الهوسبيس مع تلك المناطق
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على وضعها  سلطات االحتالل ، اقدمت)بخطة األحزمة(هذا وهناك خطة عرفت "  عيسى. وقال د
لمحاصرة القدس من جميع الجهات وخاصة سد منافذ تواصلها جغرافياً وديمغرافياً مع الضفة الغربية، 

 ."مام األمر الواقعلعزلها ووضع الفلسطينيين داخلها وخارجها أ

/ الحزام األول : خطة األحزمة تتلخص في إقامة ثالثة أحزمة استيطانية وفق المخطط التالي"وأوضح، 
يحاصر البلدة القديمة وضواحيها فيربطها بالجزء الغربي، فتم إنشاء الحي اليهودي داخل السور 

ي الرئيسي ضمن هذا الحزام، والثاني األثري والحديقة الوطنية حول شرق السور وجنوبه والمركز التجار 
يحاصر األحياء العربية خارج السور في المناطق الواقعة داخل حدود أمانة بلدية القدس في العهد 

األردني من ثالث جهات، بمستعمرات تتحد على شكل أقواس لتعزل المدينة عن الكثافة السكانية 
 ."مستعمرة 11الواقعة ضمن هذا الحزام عن  العربية، في الشمال والجنوب، ويزيد عدد المستوطنات

الحزام الثالث يهدف لحصار مدينة القدس الكبرى وفق المشاريع اإلسرائيلية المقترحة تمامًا، "وأشار 
أي عزلها عن الضفة الغربية، وهذا يعني إضفاء الصبغة اليهودية عليها، مع وجود القرى العربية والقدس 

شكل أقلية قومية في وسط أغلبية يهودية، وجاء مشروع االستيطان  الشرقية داخل حدودها وذلك على
في جبل أبو غنيم اللبنة األخيرة تقريباً في إغالق الطوق على مدينة القدس الشريف، ومشروع رأس 

 ."العامود المجمد حالياً أيضاً 

خطط  اخذت بالعمل وفق) 1967(إن اسرائيل منذ احتاللها شرقي القدس عام "  عيسى. د  وقال
مدروسة لتهويد المدينة عملياً بالعديد من القوانين واألنظمة، منها قوانين التنظيم والبناء، ومصادرة 

الهويات، حيث تنظر إسرائيل إلى المواطنين   األراضي، وقانون الغائبين، واألسرلة، ومصادرة
وذلك طبقاً للقوانين الفلسطينيين في القدس على أنهم مواطنين أردنيين يعيشون في دولة إسرائيل، 
منع التجول،  1967التي فرضتها على مدينة القدس، حيث أعلنت في األيام األولى لالحتالل سنة 

، واعتبرت أن جداول هذا اإلحصاء هي 26/6/1967وأجرت إحصاء للفلسطينيين هناك بتاريخ 
 ."الحكم

، من رخص المقدسيين وضعها أمام اما البناء في مدينة القدس المحتلة فيواجه عراقيل كبيرة تم"ولفت، 
ألف دوالر للرخصة الواحدة، باإلضافة إلى الفترة التي  30البناء والتكاليف الباهظة التي تصل إلى 

صة البناء وهو األمر الذي دفع بالسكان إلى البناء بدون ترخيص أو الهجرة تستغرقها إصدار الرخ
باتجاه المناطق المحاذية لبلدية القدس حيث أسعار األراضي المعتدلة وسهولة الحصول على رخصة 

 ."أسهل واقل تكلفة مما هو موجود داخل حدود البلدية
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مطالبة بدعم صمود المقدسيين في من هنا، المؤسسات الحكومية الفلسطينية "عيسى، .وشدد د
البيوت ومصادرة أراضيهم بتقديم الدعم المادي لهم الستصدار رخص البناء، ولحماية  هدم مواجهة

زيمة وصمود المواطن المقدسي في األراضي بالقدس، بشرائها ولبناء مشاريع عليها من شأنها تقوية ع
ديني ايديولوجي  استيطان ارضه، خاصة أن االستيطان او السكن في البلدة القديمة من القدس هو

بر جميع الحكومات التي تعاقبت على هذه الدولة سياسي مبرمج ومخطط له منذ زمن بعيد، وع
 ."والقادمة

والعرب والمسلمون شعوباً وحكومات مطالبة بالقيام بفعل حقيقي ببرامج متفق عليها "وأضاف، 
لمواجهة المخططات والسياسات اإلسرائيلية الرامية لتهويد مدينة القدس وبخاصة تلك التي تسعى إلى 

قدسيين من أراضيهم وعقاراتهم ومحالهم التجارية ومصادرتها لصالح فرض الطرد الصامت للعرب الم
 ."فيها لفرض األمر الواقع الديموغرافي اليهودتنشيط وتسمين المستوطنات وتركيز أكبر عدد من

ويجب إحياء صندوق دعم القدس وأهلها في مواجهة السياسات اإلسرائيلية، "عيسى، . وقال د
وبالعمل العربي واإلسالمي المشترك في الحقل الدبلوماسي والسياسي، واألمم المتحدة والمنظمات 

المنبثقة عنها بتطبيق القرارات الدولية الخاصة بقضية القدس، وفي المقدمة منها تلك التي أكدت على 
ورة إلغاء االستيطان اإلسرائيلي في القدس وبطالنه، األمر الذي من شأنه أن يعزز الخطوات لتثبيت ضر 

المقدسيين في أرضهم ومحالهم وعقاراتهم، وبالتالي تفويت الفرصة على السلطات اإلسرائيلية لفرض 
 ."األمر الواقع التهويدي على مدينة القدس

اد مرجعية واحدة موحدة للقدس، جراء سياسات االحتالل واألهم فلسطينيا هو وجوب اعتم"وتابع، 
واالجراءات التعسفية بحق المقدسيين في المدينة المقدسة، ويتوجب تعزيز دور المؤسسات المقدسية 

وخاصة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي صدرت بمرسوم رئاسي من السيد الرئيس، وتنسيق 
ؤية استراتيجية سياسية تستند على أساس ان القدس منطقة منكوبة من العمل السياسي للمدينة وفقا لر 

التي من شأنها تعزيز صمود المقدسيين في القدس بكافة   الطراز األول، والبد من رسم الخطط
االشكال واالعالن بشكل رسمي وسياسي ومن قبل الجهات ذات االختصاص عن قانون العاصمة 

 ."(القدس(لدولة فلسطين 

واعالن إسرائيل بضم مدينة القدس الشرقية اليها  1967إسرائيل منذ حرب الـ"حنا عيسى  .وأوضح د
رغما عن ارادة اهلها الفلسطينيين، تعاقبت الحكومات " العاصمة األبدية إلسرائيل"واعتبارها 

االسرائيلية على العمل إلقرار وتطبيق االجراءات من جانب واحد، خارقة بذلك القواعد والقوانين 
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لدولية وضاربة بعرض الحائط جميع القرارات الدولية الصادرة عن مجلس األمن والجمعية العامة ا
ومختلف المنظمات والهيئات الدولية التابعة لألمم المتحدة والتي جميعها اعتبرت مدينة القدس جزءا 

الحيات الدولة ال يتجزأ من األراضي العربية المحتلة وأن ما تقوم به إسرائيل في المدينة مخالف لص
 ."المحتلة حسب القواعد والقوانين الدولية

منذ ذلك الحين عمدت سلطات االحتالل لتهويد المدينة وتوطيد السيطرة عليها من مصادرة "وقال، 
األراضي واقامة المستوطنات، حيث اتبعت استراتيجية التهويد العمراني ومصادرة االراضي واستخدام 

تنوعة، منها مصادرة أراضي الغائبين ومصادرة األراضي ألغراض عسكرية اساليب مصادرة األراضي الم
 ."وأمنية، كما هناك مخططات هيكلية تهدف الى زيادة عدد السكان اليهود عبر التطور االسكاني

شملت مصادرة أراضي القدس الشرقية ومنع توسيع األحياء الفلسطينية وتحويل "عيسى .وتابع د
ناطق خضراء يحظر البناء فيها، ناهيك عن شراء األراضي عن طريق مساحات واسعة منها الى م

 ."المسؤولة عن عملية الشراء هذه" هيمنوتا"الصندوق القومي والتي تعتبر مؤسسة 

وهناك مسألة ازدياد ضرائب األرنونا على المقدسيين وفرض اجراءات تعسفية بحقهم "وأشار، 
عمهم ماديا بالدرجة األولى دوليا ومحليا ومن الستصدار أوامر تراخيص البناء التي يتوجب د

المؤسسات الخاصة ورجال األعمال، من أجل الحفاظ على تواجدهم في المدينة وعدم لجوئهم للنقل 
... سميراميس  –عناتا  –الى قرى ضواحي القدس خارج جدار الفصل العنصري كبلدة كفرعقب 

 ."الخ

علينا ضرورة تفعيل دور مديرية التربية والتعليم  على المستوى التعليمي بالقدس "عيسى .وقال د
كمرجعية للتعليم، وشراء واستئجار أبنية الستعمالها كمدارس وتفعيل المواثيق الدولية ذات العالقة، 

 ."وزيادة الرواتب والحوافز وتسديد التأمينات اإلجبارية) من خالل المديرية(وتأهيل المعلمين 

اك أهمية تعزيز واقع المؤسسات الصحية الوطنية من خالل تعزيز وعلى الصعيد الصحي هن"وأضاف،  
. وزيادة عدد العيادات والمراكز الصحية بالمدينة للزيادة الملحوظة في تعداد السكان. موازناتها المالية

والعمل على فتح مستشفى في البلدة القديمة والتفكير بغيره في باقي أحياء القدس و تزويد المراكز 
 ."وفتح مراكز إسعاف أولي في مختلف أحياء المدينة.جهزة طبية متطورة الصحية بأ

مؤسسات القدس تعاني سياسة إغالق تهدف لحرمان أهالي المدينة من حقهم في الخدمات "ونوه،، 
وتلك السياسات غير معزولة عن . االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي حرمهم االحتالل منها

المدينة وتفريغها من سكانها،  تهويد تمارس ضد المقدسيين وتهدف بمجملها سياسات االحتالل التي
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الوطنية الفلسطينية تخصيص مبالغ للحفاظ على هذه المؤسسات واعادة  السلطة لذلك يتوجب على
افتتاحها، وذلك كي ال يلجأ المواطن المقدسي للعمل لدى دولة االحتالل، أو كي ال تسيطر 

 ."المؤسسات األجنبية على المدينة بموجب شروطها الخاصة

القدس، وقال، يتوجب دعم األسير المقدسي ماديا ومعنويا وذلك لما  أسرى عيسى حول.وتحدث د
يعانيه من قوانين جاحفة، ويتوجب دعم الجرحى المقدسيين بتوفير العالج لهم مجانا داخل البالد أو 

 .خارجها

عربية مطالبة باإليفاء بما تعهدت به من التزامات مالية لدعم الموازنة الدول ال"وقال الدكتور عيسى 
من أجل  الفلسطينية وفق قرارات القمم العربية المتتالية، وتفعيل عمل الصناديق التي أنشئت

وهناك أهمية إجراء عمليات توأمة بين القدس . دعماً لصمود أهل القدس وتثبيتهم في مدينتهم القدس
عاصمة دولة فلسطين وعواصم ومدن الدول العربية لدعم صمود األهل في القدس الشريف في جميع 

 ."المجاالت

اقرار ضريبة الواحد بألف من موظفي القطاع  الجهات الفلسطينية الرسمية يقع على عاتقها"وأوضح، 
لصندوق القدس الوطني، واصدار طابع القدس، ) منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية(العام 

ودفع ضريبة القدس على المعابر بمبلغ محدد وضريبة المعامالت المالية والتجارية و ضرائب موازية  
س بشكل دائم على جدول اعمال اللجنة التنفيذية مما كمتقطعات من القطاع الخاص وادراج القد

يؤدي إلى استمرارية اتخاذ اللجنة التنفيذية للقرارات السياسية واالجتماعية واتخاذ المعالجات 
 ."المستمرة لواقع القدس ومتطلباتها

المجتمع الدولي مطالب بالضغط على إسرائيل لوقف النقل القسري المهدد "وشدد عيسى، 
للمقدسيين وتأمين الحماية للفلسطينيين في األرض المحتلة، ووقف انتهاج سياسة التطهير العرقي التي 
تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس، وتحريك دعاوى امام المحاكم الدولية المختصة بالمخالفات 

ف والقانون تنفيذ قرارها المخالف للعر   سلطات االحتالل لوقف اسرائيل  الجسيمة التي ترتكبها
والمطالبة بإلغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، لما ينطوي عليه من تمييز عنصري ضد   الدولي

الفلسطينيين، وضمان حرية الفلسطينيين في القدوم إلى القدس والخروج منها، واإلقامة والعيش 
 ."فيها
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