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 2017 ،حزيران 29  اخلميس  التاريخ:

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 . يتناىف مع القيم واألخالق اإلنسانيةاحلكومة: إغالق األقصى أمام املصلني  •

 . مواطنني من القدس 4االحتالل يعتقل  •

 . االحتالل يغلق األقصى أمام الفلسطينيني •

 . سبعة إجراءات إسرائيلية للسيطرة على القدس  •

 . االحتالل يستهدف أحياء مقدسية يف العيد •

 . مواجهة منتظرة يف اليونسكو بشأن القدس واخلليل •

 ."ابلناصرة يرفض "بيع األوقاف األرثوذكسية والتفريط هبا جملس الطائفة •

 . دومن من أراضيها ابلقدس ملستثمرين يهود 500الكنيسة تبيع  •
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 احلكومة: إغالق األقصى أمام املصلني يتناىف مع القيم واألخالق اإلنسانية
 

رمشاوي، قيام سلطات أدانت احلكومة على لسان الناطق ابمسها طارق  -وفا 2017-6-29رام هللا 
االحتالل اإلسرائيلي بقيادة قائد شرطة االحتالل يف القدس إبغالق املسجد األقصى أمام املصلني، 
اليوم اخلميس، معتربة هذا اإلجراء "يتناىف مع كافة القيم، واألخالق اإلنسانية، وجتاوزا خطريا لكافة 

 دويل".القوانني الدولية، وانتهاكا صارخا لقرارات اجملتمع ال
 

وأكدت "ضرورة أن يتخذ اجملتمع الدويل إجراءات فورية، ورادعة لوقف سلطات االحتالل، ومنعها من 
 االستمرار يف ارتكاب املزيد من اجلرائم حبق أبناء شعبنا، ومقدساته اإلسالمية واملسيحية".

 
ستبقى هي العاصمة وجّدد رمشاوي يف بيان صحفي، أتكيد احلكومة والقيادة أبن "القدس الشرقية 

األبدية لدولة فلسطني، وهذه اجلرائم واملمارسات اليت تقدم عليها سلطات االحتالل لن تثنينا عن 
مواصلة كافة اجلهود، وتسخري اإلمكانيات، من أجل تعزيز صمود أبناء شعبنا على كافة األراضي 

لة الفلسطينية املستقلة، وعاصمتها الفلسطينية، وحتديدا يف مدينة القدس الشرقية، وصوال اىل قيام الدو 
 القدس الشرقية".

 
  مواطنني من القدس 4االحتالل يعتقل 

 
اعتقلت قوات االحتالل، فجر اليوم األربعاء، أربعة مواطنني بعد دهم  -وفا 2017-6-28القدس 

 منازهلم يف مدينة القدس احملتلة.
 

نس وفارس أبو سهمود، وعامر احلسيين من وأفاد مراسلنا أبن االحتالل اعتقال كل من: الشقيقني: أ
 بلدة الرام مشال القدس احملتلة، والشاب أمحد زغاري من ضاحية السالم بني بلدة عناات وخميم شعفاط.

 
 

 

 االحتالل يغلق األقصى أمام الفلسطينيني
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يني أغلقت شرطة االحتالل اإلسرائيلي صباح اليوم اخلميس، بواابت املسجد األقصى أمام الفلسطين
واملصلني، فيما زجت بعناصرها إىل ساحات احلرم لتوفري احلماية لعشرات املستوطنني الذي اقتحموا 

 .املسجد من ابب املغاربة
 

وتقدم علمية االقتحام قائد شرطة االحتالل ابلقدس، يورم ليفي، مع كبار احلاخامات والضباط، حيث 
ابألايم األخرية عن االقتحامات وأغلقت بواابت أتى التصعيد ابالقتحامات بعد أن امتنعت الشرطة 

 .األقصى أمام اليهود
 

ومنذ ساعات الصباح، فرضت شرطة االحتالل إجراءات مشددة على دخول املصلني والفلسطينيني، 
واحتجزت بطاقاهتم الشخصية على بواابت املسجد، مث منعت دخول من تقل أعمارهم عن األربعني 

املصلني بشكل اتم إىل املسجد، تزامنا مع اقتحامات واسعة يقودها قائد عاما، قبل أن متنع دخول 
 .شرطة االحتالل يف القدس، وبرفقته والدة مستوطنة قتيلة، إحياء لذكراها السنوية

 

ودعا وزير الزراعة املستوطن أوري أرئيل، وما تسمى منظمات "اهليكل املزعوم"، اليهود واجلماعات 
واسعة يف اقتحامات مجاعية للمسجد األقصى اليوم اخلميس، إحياء لذكرى االستيطانية للمشاركة ال

 .مقتل املستوطنة هيليل أرائيل، واليت قتلت العام املاضي إبحدى مستوطنات اخلليل
 

وأطلق أرئيل يف تسجيل مصور نشره عرب صفحته على "فيسبوك" على ابب املغاربة "ابب هيليل"، 
 .االسم على هذا البابوذلك تعبريا عن نيته إطالق هذا 

 

وتسود املسجد األقصى أجواء شديدة التوتر، وسط هتافات تكبري احتجاجية من قبل املصلني، ووسط 
 .استنفار حلراس وسدنة املسجد املبارك

 

وكانت جمموعات من املستوطنني جددت، يف ساعات الصباح، اقتحاماهتا االستفزازية لألقصى من ابب 
 .من قوات االحتالل اخلاصة املغاربة، حبراسة مشددة

 

وأعدت قوات االحتالل فتح املسجد أمام املصلني بعد خروج قائد شرطة االحتالل وكبار املتطرفني منه، 
 . لكنها أغلقته مرة أخرى بصورة مفاجئة
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 . سبعة إجراءات إسرائيلية للسيطرة على القدس

 

 

وهتويدها  للسيطرة على القدس وسائل االحتالل اإلسرائيلي القدس خلصت مؤسسة دولية تعىن بشؤون
 .يف سبعة إجراءات، قالت إهنا جمتمعة تشكل أداة االحتالل لتغيري واقع املدينة الدميغرايف والسياسي

 

 القدس"، حقيقة صادمة عن واقع التهويد يف 50إصدار هلا بعنوان "  وقالت مؤسسة القدس الدولية يف
إن من بني هذه اإلجراءات توفري حزام أمين حميط ابلقدس من كافة اجلهات، واحلفاظ على املواقع 

 العسكرية املهمة يف مرتفعات القدس ومناطقها احلساسة.
 

اإلسرائيلية، وخلق تواصل بني أماكن وجود املستوطنني،  املستوطنات وأشارت إىل إجياد طرق آمنة بني
 .وحتويل القدس إىل مدينة طاردة للمقدسيني وجاذبة للمستوطنني

 
وأكد التقرير مضي االحتالل يف تعزيز مكانة القدس كعاصمة لدولة االحتالل والرتويج لذلك، مع عزل 

 املدينة عن املدن الفلسطينية األخرى وضرب مقّومات صمود اجملتمع املقدسي.
 

وجييب إصدار قسم األحباث واملعلومات مبؤسسة القدس الذي نشر مطلع الشهر اجلاري مبناسبة مرور 
عاما على احتالل شرق القدس؛ على سؤال أساسي هو: ماذا حقق االحتالل اإلسرائيلي بعد  50

 . مخسني عاما من احتالل كامل القدس؟
 

حىت اليوم  1948وتؤكد املؤسسة أن االحتالل اإلسرائيلي عمل منذ احتالل الشطر الغريب للقدس عام 
خالل هذه السنوات هلجمة هتويديّة ضخمة  وأسرلتها، حيث تعرضت القدس على هتويد املدينة احملتلة

على الصعد الدينية والثقافية والدميغرافية، ابإلضافة إىل حماولة تغيري هوية املكان عرب رواية اترخيية 
 مكذوبة حاول االحتالل إقحامها يف خط املدينة التارخيي.

يحية على حّد سواء وأكدت أن سياسات االحتالل التهويدية استهدفت املقدسات اإلسالمية واملس
املبارك، وعملت على جعل حياة الفلسطينيني يف املدينة ضراب من اجلحيم،  املسجد األقصى وعلى رأسها

 ارهم اقتصاداي ومعيشيا ويف سكنهم.عرب حص
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أهداف االحتالل ترتكز يف فرض سيطرته على أكرب مساحة ممكنة من  إىل أن وخلص تقرير املؤسسة

املستوطنني اليهود  ، وهتويدها، وطرد أكرب عدد ممكن من السكان الفلسطينيني، وإحاللوفلسطنيالقدس
مكاهنم، مشريا إىل أن اإلسرتاتيجية اإلسرائيلية لتهويد القدس تقوم على ثالث ركائز هي: طرد 

 املقدسيني، وإحالل املستوطنني، وتغيري هوية املكان.
 

 املصدر : اجلزيرة
 

 ل يستهدف أحياء مقدسية يف العيداالحتال
 

نفذت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس واليوم محلة عسكرية واسعة ببلديت سلوان والعيسوية 
احملتلة، اعتقلت خالهلا عددا من الفلسطينيني ووزعت إخطارات هدم وخمالفات لعدد من  القدس يف

 .البيوت
 

لوة/سلوان أن قوات االحتالل نفذت الليلة املاضية وفجر اليوم محلة وأفاد مركز معلومات وادي ح
اعتقاالت طالت كال من أمحد عبد املنعم األعور وانجي حممد عودة وحممد خالد عودة من حي عني 

 اللوزة.
 

ووفق ذات املصدر فقد مت اقتحام قرية العيسوية واعتقال الشاب فادي عبيد، مشريا إىل انتشار شرطي 
 القرية أمس وتنكيل ابلسكان يف عيد الفطر. واسع يف

 
أن طواقم بلدية االحتالل قامت أمس  -الذي نشر صورا للحملة اإلسرائيلية أمس واليوم-وأكد املركز 

ابقتحام عدة أحياء بسلوان ووزعت إخطارات هدم مل حيدد عددها وبالغات ملراجعة دوائر البلدية لعدد 
سلوان والعيسوية،  ، يف حني اقتحمت املخابرات برفقة قوات كبريةمن السكان حبجة البناء دون ترخيص

 ونفذت جوالت استفزازية.
 

 املصدر : مواقع التواصل اإلجتماعي,اجلزيرة
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 مواجهة منتظرة يف اليونسكو بشأن القدس واخلليل
 

 

للرتبية والثقافة  األمم املتحدة يف أروقة منظمة اخلليلو القدس ملواجهة جديدة بشأن إسرائيل تستعد
 .اليت اعتربت سابقا إسرائيل قوة حمتلة للقدس ورفضت سيادهتا عليها (يونسكو) والعلوم

للجنة الرتاث العاملي يف اليونسكو اليت ستعقد يف مدينة كراكوف  41ويشمل جدول أعمال الدورة الـ
بشأن  األردن ق قّدمهيوليو/متوز املقبل، إعادة التصويت على قرار ساب 12و 2البولندية بني يومي 

 ."بلدة القدس القدمية وأسوارها"  القدس حتت عنوان

قائمة اليونسكو للرتاث العاملي، وحالة صون  كما ستنظر اللجنة يف ترشيحات إدراج مواقع جديدة يف
املواقع املدرجة يف قائمة الرتاث العاملي املعرض للخطر، فضال عن عدد من املسائل األخرى املتعلقة 

 ."بتنفيذ اتفاقية "الرتاث العاملي

اث دولة طرفا يف االتفاقية املتعلقة حبماية الرت  21جلنة الرتاث العاملي" تتألف من ممثلني عن "و
 .والطبيعي العاملي، تنتخبهم اجلمعية العامة للدول األطراف يف االتفاقية الثقايف

أكتوبر/تشرين األول  26ويؤكد القرار بشأن القدس، الذي صّوت عليه اجمللس التنفيذي لليونسكو يوم 
ا يف إىل "وقف أعماهل -القوة القائمة ابالحتالل-، على أن "املدينة حمتلة"، ويدعو إسرائيل 2016

 ."املدينة

 

ونقلت صحيفة جروزاليم بوست اإلسرائيلية الثالاثء عن املندوب اإلسرائيلي يف اليونسكو كرميل 
 ."هاكوهني قوله إن "إسرائيل تريد وقف النظر يف هذا القرار

يذكر أنه مع انعقاد كل دورة جديدة لليونسكو فإنه جيري التأكيد على القرارات اليت صوتت عليها يف 
 .أن تنجح يف تغيري مواقف الدول من هذه القرارات السنوات املاضية، وبدورها أتمل إسرائيل

ويف السياق ذاته، ذكرت مندوبية إسرائيل يف اليونسكو، عرب تصريح مكتوب حصلت األانضول على 
على قائمة  الضفة الغربية يف اخلليل جنويب احلرم اإلبراهيمي تطرح إدراج فلسطني" نسخة منه، أن

 ."األثرية املعرضة للخطر  املواقع
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و من القيام جبولة ميدانية يف اخلليل قبيل إسرائيل منعت فريقا اتبعا لليونسك" ولفتت املندوبية إىل أن
 ."هذا التصويت

 

ونقلت جروزاليم بوست عن تسييب حوتوبيلي انئبة وزير اخلارجية اإلسرائيلي قوهلا "حتادثت مع سفراء 
 ."أجانب يقيمون يف إسرائيل حول مشروع القرار بشأن احلرم اإلبراهيمي

 

حول هذين املوضوعني منذ ما قبل انعقاد دورة ولفتت الصحيفة إىل أن "إسرائيل تستعد لصراع 
 ."اليونسكو

مسجد ، اعتمد اجمللس التنفيذي لليونسكو قرارا بشأن احلرم اإلبراهيمي يف اخلليل و 2010ويف عام 
 .صوات امتناعا   122صوات مع وصوت واحد ضده و 44نب رابح يف بيت حلم، وذلك أبغلبية بالل
 

ونص القرار على أن "املوقعنين جزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية احملتلة، وأي فعل من طرف واحد 
واتفاقيات اليونسكو وقرارات األمم  للقانون الدويل تُقدم عليه السلطات اإلسرائيلية يعترب انتهاكا

 ."جملس األمناملتحدة و 
 

موقعا ترااث عامليا على قائمة املواقع املعرضة  55اليونسكو أعلنت العام املاضي عن إدراج  يشار إىل أن
ابلقدس احملتلة وأسوارها، مما خلف غضبا واستنكارا من قبل إسرائيل،  البلدة القدمية للخطر، ومنها

 .املنظمة بنيامني نتنياهو حيث هاجم رئيس احلكومة اإلسرائيلية
 

 املصدر : وكالة األانضول,اجلزيرة

 

 

 

 "جملس الطائفة ابلناصرة يرفض "بيع األوقاف األرثوذكسية والتفريط هبا

 

التام لبيع األوقاف املسيحية والتفريط هبا، أعلن جملس الطائفة األرثوذكسية يف الناصرة عن رفضه 
ومحلت الطائفة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، كامل املسؤولية عن مترير وتنفيذ هذه الصفقات، كما طالبته 
ابلعمل على إلغائها، وذلك يف أعقاب كشف وسائل اإلعالم عن صفقة مسسرة أراٍض اتبعة للكنيسة 
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دومن من أراٍض وقفية اتبعة للكنيسة  500وجب هذه الصفقة مت نقل األرثوذكسية يف القدس احملتلة، ومب
 .إىل بلدية االحتالل على أن ختصص األراضي ملستثمرين ورجال أعمال يهود

 

وأشار بيان صادر عن جملس الطائفة، اليوم األربعاء، إىل تقارير خمتلفة مفادها أن البطريركية األرثوذكسية 
 .اموا ببيع أراض وقفية أخرى يف مدينة القدس الشريفوالبطريرك ثيوفيلوس الثالث، ق

 

وأضاف البيان أنه "بعذر أقبح من ذنب وحبجة التخّوف من الرسوم والتكلفة املادية العالية، كما اعرتفت 
البطريركية بذلك أيضا، يف حالة اسرتجاع تلك األراضي من املستأجرين ملّدة سنني طويلة سواء كانوا من 

 ."املؤسسات احلكومية اإلسرائيليةالشركات أو من 
 

واتبع الطائفة األرثوذكسية يف بياهنا "حّذران ابملاضي وحنّذر جمددا من التفريط أبوقاف الطائفة العربية 
األرثوذكسية يف البالد، والذي يعترب جرما حبق إرثنا التارخيي والوطين يف بالد اآلابء واألجداد ولن ميّر 

 ."هذا مرور الكرام
 

وأضافت أن "استمرار هذا املسلسل الكارثي يف طول البالد وعرضها تعمل على تنفيذه جهات مأجورة 
ومشبوهة وهي تعمل ضد املنفعة الوطنية وضد املوقف الوطين احلقيقي للطائفة العربية األرثوذكسية، 

بنا العريب داخل وخارج اخلط األخضر، ألنّه يفرغ الوطن الغايل من اإلرث التارخيي والوطين لشع
 ."الفلسطيين ولنا كأقلية قومية وجزء ال يتجزأ منه

 

وأكدت حامل لقب حارس القرب واألراضي املقدسة، البطريرك ثيوفيلوس الثالث، "كان قد وعدان عّدة 
مّرات ابملاضي ابلتعامل معنا بشفافّية اتّمة وأبنه لن يفرّ ط أبمالكنا الوقفّية"، ومحلته "كامل املسؤولية عن 

ه الصفقات املرفوضة ولذلك نتوجه إليه أبن يعمل حاال على إلغاء الصفقة األخرية أبراضي القدس، هذ
 ."دومن، واسرتجاعها وغريها من أجل وضعها يف خدمة الصاحل العام لشعبنا 500مبساحة 

جتلب  وشدد جملس الطائفة العربية األرثوذكسية ابلناصرة على استنكاره وتنديده هلذه الصفقات "اليت ال
 ."املنفعة ألبناء طائفتنا العربية

 

وحكل اجمللس "البطريرك ثيوفيلوس الثالث، واألوساط املتنفذة حوله، كامل املسؤولية لتمرير وتنفيذ هذه 
 ."الصفقات واليت تصب يف غري صاحل احلقوق الشرعية لشعبنا العريب الفلسطيين
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 ين يهوددومن من أراضيها ابلقدس ملستثمر  500الكنيسة تبيع 

 

اليوم الثالاثء، النقاب عن صفقة مساسرة  'كلكليست' االقتصادية يف عددها الصادر، كشف صحيفة 
دومن من  500اتبعة للكنيسة األرثوذكسية ابلقدس احملتلة، ومبوجب هذه الصفقة مت نقل  أراضٍ 
 .ورجال أعمال يهودوقفية اتبعة للكنيسة إىل بلدية االحتالل على أن ختصص األراضي ملستثمرين  أراضٍ 

 

وحبسب الصحيفة، فقد مت كشف النقاب عن خفااي الصفقة عقب دعوى قدمتها الكنيسة إىل احملكمة 
املركزية يف القدس، طالبت احملكمة من خالهلا إبلزام البلدية إبصدار مستندات تؤكد أنه ال يوجد للبلدية 

 .دومن 500أي حق مبطالبة الكنيسة ضرائب األرنوان عن 
 

قطعة أرض يف حي الطالبية  200اف إىل ذلك، توقيع الكنيسة ابلعام املاضي على صفقة لبيع ويض
وحي املصلبة جملموعة مستثمرين مل يتم الكشف عن هويتهم، علما أنه يسكن يف هذه األراضي عشرات 

 .العائالت حبسب قانون الساكن احملمي واملستأجر
 

خيشى السكان القاطنني يف املنطقة أن يتم إخالؤهم من  عام ا، فيما 30وتنتهي عقود االستئجار بعد 
 .قبل املستثمرين الذين وقعوا الصفقة مع الكنيسة

 

ويتضح من مستندات القضية، مبوجب ما كشفت عنه الصحيفة، إن البطريركية ابعت يف شهر 
دومن، إىل شركة ابسم 'اينوت قومميوت هلشكعوت'  500عقارات مبساحة  2016آب/أغسطس عام 

 .بواسطة احملامي نوعم بن دافيد وأصحاهبا مل يتم اإلفصاح عنهم
 

وأمساء وأصحاب الشركة اليت وقعت معها  ومن قبل تتكتم البطريركية على الثمن املدفوع ابلصفقة
 .الصفقة

 

وسوغت البطريركية الدعوى للمحكمة والتوجه برسائل إىل البلدية للحصول على املستند ابلقول 
من البالد واخلارج، بعضهم أعداء، عملوا ويعملون ملنع إبرام هذه الصفقة، لذلك 'هناك جهات  إن
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ولصاحل سكان القدس ولصاحل دولة إسرائيل، هناك أمهية قصوى للحفاظ على السرية التامة للصفقة 
 .'وتفاصيلها

 

جلرس' ولفتت الصحيفة إىل أن احلديث يدور عن صفقة على أراضي الطالبية احملاذية ألرض 'حديقة ا
عقار إضافة إىل قطع أراضي كثرية  1500واليت كانت سابقا مبلكية البطريركية، وعلى هذه األرض مقام 

 .2052غري مستغلة، يتم استئجارها مبوجب عقود ستنتهي ابلعام 
 

كما تشمل األراضي احمليطة 'بدير املصلبة' أو ما يعرف بدير الكرج اليت حيدها مبىن الكنيست من جهة 
 .إسرائيل' من جهة أخرى واملوقعان مقامان، أيض ا، على أمالك البطريركيةو'متحف 

 

وقدمت الكنيسة الدعوى يف أعقاب مماطلة بلدية االحتالل يف التسريع إبصدار املستندات للتعجيل 
ابلصفقة، واالنتهاء من إجراءات البيع ونقل امللكية للمستثمرين، وهبذا تقوم الكنيسة، وألول مرة، 

 .يع أراض اتبعة هلا ومبكلتيها ابلقدس وبشكل علين، حبسب الصحيفةبصفقة ب
 

ويتم التكتم على حجم املبالغ املايل من وراء هذه الصفقة، إال أن تسجيالت ضريبة الدخل بتلك الفرتة 
ا واملتعلقة جبزء من مساحة األرض املدرجة ابلصفقة أظهرت أن من القسائم اليت مبلكية الكنيسة  قسم 

 .مليون شيكل 38بل بيعت مقا
 

من قبل شركة أخرى يشرف  2011مليون شيكل الذي دفع ابلعام  76ويضاف هذا املبلغ إىل مبلغ 
عليها احملامي بن دافيد، ولديها الصالحيات جبباية رسوم وامثان استئجار األرض والعقارات اليت تدفع 

 .'بشكل عام إىل ما يسمى 'صندوق أراضي إسرائيل

مليون شيكل مقابل حقوق امللكية  114بنحو   بالغ اليت مت دفعها من قبل الشركتنيويقدر أن قيمة امل
، حبيث أن 'صندوق أراضي 2052على أراضي الكنيسة هذه واليت ينتهي عقد اإلجيار للعقارات ابلعام 

 .إسرائيل'، كان يشرف على جباية األموال من املستأجرين
 

ما بني الكنيسة والشركة كانت بطي الكتمان، حبيث أن  وكشفت الصحيفة النقاب أن الصفقة اجلديدة
 .'بلدية االحتالل تعمدت ابلتكتم وعدم تبليغ حىت 'صندوق ارض إسرائيل
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ويف ردها على الصحيفة، أكدت الكنيسية حقيقة إبرام الصفقة، وسوغت الصفقة وعملية البيع 
ي إسرائيل' الذي يستأجر هذه ملستمرين من القطاع اخلاص، ممارسات وهنج ما يسمى 'صندوق أراض

 .'األراضي والعقارات اليت فوقها من الكنيسة اليت وصفت هنج وأداء إدارة الصندوق بـ'اإلمهال
 

إن 'الكنيسة عرضت على الصندوق وطاقم احملامني العديد من العروض لتجديد عقود  وقالت يف الرد
 .'إجيار األراضي لكن دون أن حتصل على أي رد

 

بلدية االحتالل ابلتعقيب: 'البلدية تلقت كتاب الدعوى وتقوم بدراسته ومن مث م ستحدد هذا واكتفت 
 .'موقفها

 
 

 -انتهى -
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