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 2017 ،حزيران 22  اخلميس  التاريخ:

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 . االحتالل يف بلدة أبو ديس إصابة ابلغاز واملطاط يف مواجهات مع 30حنو  •

 ."عشرات آالف الفلسطينيني يتوافدون للمسجد األقصى إلحياء "ليلة القدر •

 . االحتالل خيطر مؤسسات مقدسية إبغالق حساابهتا املصرفية •

 . عاما 22فلسطيين يف األقصى ألول مرة منذ  •

 . مشاريع تركيا الداعمة للقدس تستفز صحيفة إسرائيلية •
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 إصابة ابلغاز واملطاط يف مواجهات مع االحتالل يف بلدة أبو ديس 30حنو 

  

مواطنا الليلة، حباالت اختناق متفاوتة وابلرصاص  30أصيب حنو  -وفا 2017-6-22القدس احملتلة 
 املطاطي خالل مواجهات مع االحتالل يف بلدة أبو ديس شرق القدس احملتلة.

 
 3إصابة جراء استنشاق الغاز و 26طواقمها تعاملت مع  وذكرت مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين أن

 إصاابت ابملطاط يف هذه املواجهات.
 

 

 "عشرات آالف الفلسطينيني يتوافدون للمسجد األقصى إلحياء "ليلة القدر

 

ألف فلسطيين، اليوم األربعاء، إىل املسجد األقصى يف القدس، إلحياء ليلة القدر )ليلة  300توافد حنو 
 . رمضان(، يف ظل إجراءات أمنية إسرائيلية مشددةمن  27الـ
 

وقالت دائرة أوقاف القدس )اتبعة لوزارة األوقاف األردنية(، على صفحتها الرمسية يف موقع 'فيسبوك'، 
إن 'موظفي األوقاف بكافة أقسامها، يعملون منذ ساعات الصباح الباكر، من أجل استقبال املصلني 

 .'إلحياء شعائر ليلة القدرالوافدين إىل املسجد األقصى 

 

وقام مدير املسجد األقصى، الشيخ عمر الكسواين، جبولة تفقدية يف ابحات املسجد لالطالع على 
 .االستعدادات إلحياء الليلة املباركة

 

من انحية أخرى، نشرت الشرطة اإلسرائيلية قواهتا يف كافة مناطق مدينة القدس، وأغلقت بعض 
 .شوارعها أمام املركبات

 

هذا وأغلقت شرطة االحتالل طرقات مؤدية إىل البلدة القدمية من القدس اليت يوجد فيها املسجد 
األقصى أمام املركبات، من أمهها: شوارع 'السلطان سليمان'، 'وصالح الدين'، و'وادي اجلوز'، 

 .'و'انبلس
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القدس )يفصل بني كما نشر جيش االحتالل اإلسرائيلي عشرات من جنوده على حاجز قلنداي، مشال 
عاما، وللنساء من   40سنة، وللرجال فوق سن  12القدس والضفة الغربية(، ومسح لألطفال دون سن 

 .كل األعمار، بدخول املدينة دون تصريح، يف حني منع الرجال دون األربعني عاما
 

 

على حد  وشهد احلاجز تشديدات أمنية كبرية، وفحصا دقيقا للبطاقات الشخصية، للرجال والنساء،
 .سواء

 

 4ومنذ اجلمعة املاضي، تشهد مدينة القدس توتًرا شديًدا، إثر تنفيذ عمليتني استشهد على إثرها 
 .فلسطينيني؛ إذ حولت القوات اإلسرائيلية وسط املدينة إىل شبه ثكنة عسكرية

 
 

 االحتالل خيطر مؤسسات مقدسية إبغالق حساابهتا املصرفية

 

رائيلي إخطارات أبلغت من خالهلا العديد من املؤسسات الفلسطينية أصدرت سلطات االحتالل اإلس
 .ابلقدس احملتلة إبغالق حساابهتا يف البنوك بدون أن تربر أسباب هذه اإلجراءات

 

وأفادت دائرة شؤون القدس يف منظمة التحرير الفلسطينية، أن سلطات االحتالل قامت بتوجيه كتب 
معيات والشركات واملراكز القائمة يف شرقي القدس على اختالف وإنذارات تطالب فيها املؤسسات واجل

جماالت عملها، إبغالق حساابهتا املصرفية، وطلبت منهم احلضور ملراكزها الستالم شيكات مبا هلا من 
 .أموال يف تلك املصارف

 

وجهت وقال مدير مركز القدس للحقوق االقتصادية واالجتماعية زايد احلموري، أن سلطات االحتالل 
مؤسسات مقدسية تطالب فيها إبغالق حساابهتا املصرفية، وهذه املؤسسات تعمل بعدة  5إنذارات إىل 

 .جماالت اجتماعية وثقافية وتعليمية
 

mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com


 

 ة فلسطينــــدول

 لسطينيــةالفمنظمـة التحريـر 
 لسطينيــةالفاللجنــة الوطنيـة 

       للتــربيـة والثقافـة  والعـلوم  

 

 

 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 

 

4 

وأكد احلموري أن خطورة هذه القرارات تكمن يف أن "احلساب البنكي يف البنوك االسرائيلية" يعترب أحد 
لعمل يف املدينة، وابلتايل فإن إغالق احلساابت املصرفية يعترب الشروط للحصول على ترخيص ملزاولة ا

 .مقدمة إلغالق املؤسسات املقدسية، وذلك أييت مع تضييق اخلناق على املقدسيني واملؤسسات العاملة
 

ونددت دائرة شؤون القدس، هبذه اإلجراءات اليت اختذها االحتالل حبق هذه املؤسسات االجتماعية أو 
التعليمية أو االغاثية أو اإلسكانية أو القانونية أو اهلندسية للمقدسيني الصامدين على الثقافية أو 

 أرضهم، رغم كافة أشكال التضييق والعنصرية واهلمجية اليت متارس حبقهم يف املدينة املقدسة،

ب ولفتت يف بيان هلا إىل خطورة هذه االجراءات واملمارسات غري املسؤولة وغري املسبوقة ضد الشع
الفلسطيين ومؤسساته واليت أتيت يف سياق السياسة العنصرية والتطهري العرقي اليت تنتهجها حكومة 

 .االحتالل بشكل صارخ
 

وأكدت أن إبالغ املؤسسات املقدسية، إبغالق حساابهتا البنكية هو إجراء تعسفي يف سياق عملية 
أن هذه املؤسسات تعمل وفق االصول هتجري املقدسيني وهتجري مؤسساهتم من املدينة املقدسة، رغم 

وحساابهتا مكشوفة وتتطابق مع أهداف أتسيسها وغاايت تسجيلها، ولديها مدققني حساابت قانونيني 
إسرائيليني، وتدفع رسومها السنوية ابلكامل، متسائلة عن دوافع وغاايت ابالغ هذه املؤسسات امللتزمة 

 .للفلسطينيني واملقدسيني أبغالق حساابهتا البنكية واليت تقدم خدماهتا
 

وترى أن هذه اخلطوة اليت اختذهتا سلطات االحتالل، سياسية ابمتياز وليست لغرض مصريف بل يف إطار 
سياسة العقوابت اجلماعية ضد الفلسطينيني املدنيني العزل وهتجريهم وهتجري مؤسساهتم يف سياق سياسة 

 .التهجري القسري
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 عاما 22مرة منذ  فلسطيين يف األقصى ألول
 

 

املسجد  من بلوغ -الضفة الغربية مشال انبلس وهو من مدينة-متكن الشاب الفلسطيين قتيبة عازم 
عاما، إذ حال املنع واالعتقاالت املتواصلة من قبل قوات االحتالل دون  222ألول مرة منذ األقصى

 .وصوله إليه
 

بسبب االعتقاالت املتكررة من  ويقول الشاب عازم إنه مل يتمكن من دخول األقصى طيلة هذه املدة
 .رمضان توافقت كل عام مع شهر االحتالل، اليت

 

 ويصف دخوله املسجد األقصى متجاوزا حواجز االحتالل أبنه "حلظة اترخيية"، ويقول إنه مكث حنو
 .عشرين دقيقة وهو ال يستطيع أن يستجمع قواه الستيعاب تلك اللحظة

 

وتفرض قوات االحتالل قيودا على الفلسطينيني الراغبني يف الصالة ابألقصى خالل شهر رمضان، 
وحددت هذا العام أعمار من يسمح هلم ابلدخول أايم اجلمعة أن يكونوا جتاوزا أربعني عاما من الرجال، 

 .عشرات الشبان إىل البحث عن طرق أخرى لتجاوز حواجز االحتالل يف القدسمما يضطر 
 

 املصدر : اجلزيرة

 

 مشاريع تركيا الداعمة للقدس تستفز صحيفة إسرائيلية
 

قالت صحيفة إسرائيلية، إن احلكومة الرتكية، تضخ ماليني :  وكالة قدس نت لألنباء -القدس احملتلة 
 .الفلسطيين، وتعزيز اهلوية اإلسالمية، يف مدينة القدس الشرقيةالدوالرات لدعم التواجد 

 

وذكرت صحيفة "اسرائيل اليوم"، املقربة من رئيس احلكومة، بنيامني نتنياهو، يف عنواهنا الرئيسي على 
صدر صفحتها األوىل،إن تركيا تبذل عرب مؤسسات تتبع هلا، جهودا كبرية لتعزيز "اهلوية اإلسالمية ملدينة 

 ."سالقد
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وقالت حتت عنوان "تعزيز أردوغان يف جبل اهليكل )املسجد األقصى(":" بعد قرن من سقوط 
االمرباطورية العثمانية، تبذل مؤسسات تركية جهودا كبرية إلبراز وجود الدولة كالعب إسالمي يف 

 ."املدينة، من خالل ضخ ماليني الدوالرات يف الشطر الشرقي من املدينة
 

 ." (االموال تقدمها احلكومة الرتكية، عرب الوكالة الرتكية للتعاون والتنسيق )تيكاوأضافت:" جزء من 

ماليني الدوالرات يف  ٢٠٠٤وأشارت إىل أن وكالة تيكا، التابعة للحكومة الرتكية، استثمرت منذ العام 
 .مشروعا يف القدس الشرقية ٦٣
 

 ."رتاث واهلوية االسالمية يف القدسوقالت الصحيفة، إن أنشطة تيكا تسعى إىل "محاية وتعزيز ال

وأضافت:" حلفاء تركيا يف املدينة هم احلركة االسالمية بقيادة الشيخ رائد صالح، واملفيت السابق الشيخ 
 ."عكرمة صربي، وكالمها عدوين لدولة إسرائيل

 

األقصى، وذكرت "إسرائيل اليوم"، أن أنشطة وكالة "تيكا"، مشلت ترميم أرشيف عثماين يف املسجد 
ووضع ثالجة كبرية للمياه الباردة للمصلني وترميم ممتلكات فلسطينية يف البلدة القدمية، ومشاريع أخرى 

 .عديدة
 

 .وقالت إن مؤسسة تركية، متّول جزئيا حافالت تنقل املصلني إىل املسجد األقصى
 

نتشر اإلعالم الرتكية ولفتت إىل أنه ميكن مالحظة الوجود الرتكي بسهولة يف القدس الشرقية، حيث ت
 .واألكالت الرتكية

 

 ."كما ذكرت أن تركيا مّولت جزئيا ترميم اهلالل اخلاص بقبة مسجد "الصخرة املشرفة

 

 

 

 -انتهى -
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