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  2017 ، أغسطس    29الثالثاء      :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 ليعيش شعبنا بكرامة وسيادة في نسعى : الرئيس في مؤتمر صحفي مع أردوغان

 .دولته المستقلة وعاصمتها القدس

 "تدين افتتاح كنيس يهودي في حي بطن الهوى بسلوان" األلكسو. 

  في طليعة أعضاء الكنيست الُمقتحمين لألقصى" غليك"المتطرف. 

 االحتالل يغلق مركز يبوس الثقافي في القدس. 

 االستيطان في الضفة والقدس المحتلتينأحلم برؤية دولتين وأعارض : غوتيريش. 

 وزير الحكم المحلي يفتتح مشروع حديقة كفر عقب شمال القدس. 

 المسجد األقصى في وجدان شعبنا وفي مقدمة اهتمامات القيادة: الهباش وادعيس. 

 القوى تؤكد أهمية التصدي لقرار اقتحام أعضاء كنيست ومستوطنين لألقصى. 
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 فنأحياء مقدسية على شفا الد. 

 شرطة االحتالل تعلن استعدادات واسعة إلسناد أعضاء الكنيست باقتحام األقصى. 

  سرائيلية لبناء حّي استيطاني جديد بمدينة القدسإمساٍع. 

 االحتالل يعتقل شابا ويحتجز آخر من سلوان. 

  كنيست"دعوات لشّد الرحال إلى األقصى تزامنا مع اقتحامات متوقعة ألعضاء". 

  ُيحّذر من آثار الحبس المنزلي على أطفال القدسمركز أسرى. 

 االحتالل قد ينفذ قرار إخالء منزل عائلة الشماسنة في أي لحظة. 

 مخطط تهويدي خطير يستهدف سلوان: نائب محافظ القدس. 

 سياسة اإلبعاد القسري عن القدس جريمة حرب: قراقع. 

 ما هي خطة اردان لتغيير معالم القدس ؟. 

  شهًرا في سجون االحتالل 18مقدسي بعد اإلفراج عن طفل. 

 



 

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 
 

نسعى ليعيش شعبنا بكرامة وسيادة في دولته المستقلة : الرئيس في مؤتمر صحفي مع أردوغان
  وعاصمتها القدس

 
 نؤكد التزامنا واستعدادنا لعقد صفقة سالم تاريخية تحت رعاية الرئيس ترامب

  للقمة اإلسالمية لتطبيق قراراتها الخاصة بالقدسنعول على دور تركيا التي ترأس الدورة الحالية  
شكر تركيا على وقوفها بحزم ضد اإلجراءات اإلسرائيلية في األقصى وثمن دعمها االقتصادي  

  لفلسطين
  نعمل لعقد المجلس الوطني بأسرع وقت ممكن من أجل حشد طاقات شعبنا لمواجهة التحديات 
ارية وتمكين الحكومة من ممارسة مهامها في قطاع غزة وتنظيم إنهاء االنقسام يتطلب إلغاء اللجنة اإلد 

  االنتخابات
   

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إننا نسعى ألن يعيش شعبنا  -وفا 2017-8- 28أنقرة 
  .بعاصمتها القدس الشرقية 1967بكرامة وسيادة في دولته الفلسطينية المستقلة على حدود العام 

صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في قصر الرئاسة  وأضاف سيادته في مؤتمر
نعول على دور تركيا التي ترٍأس الدورة الحالية للقمة اإلسالمية، "أنقرة، اليوم االثنين،   العاصمة في

لتطبيق قراراتها الخاصة بالقدس وبتصويت جميع دول منظمة التعاون اإلسالمي في المحافل الدولية 
  ".نلصالح فلسطي

وشكر الرئيس نظيره والشعب التركي على وقوفهم بحزم ضد اإلجراءات اإلسرائيلية في المسجد 
  .األقصى، واالتصاالت التي تعبر عن رفض هذه اإلجراءات، واعتبارها استفزازاً لمشاعر المسلمين

البلدين، وقال سيادته، أجريت مباحثات مثمرة مع الرئيس أردوغان حول مختلف القضايا التي تهم 
ووضعته في صورة آخر التطورات في منطقتنا، وبخاصة نتائج الزيارة األخير للوفد األميركي، وجهودنا 

لعقد المجلس الوطني الفلسطيني بأسرع وقت ممكن، من أجل حشد طاقات شعبنا لمواجهة 
  .التحديات القادمة التي تواجه القضية الفلسطينية

إنني أكرر القول بأنه ال دولة : والشعب وإنهاء االنقسام، وقال وأكد الرئيس عزمه على توحيد األرض
  .في غزة وال دولة بدون غزة
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وثمن سيادته الدعم االقتصادي التركي للعديد من المشروعات من مستشفيات ومدارس ومساكن في 
  .فلسطين ومشروع إقامة المنطقة الصناعية في جنين
ان إن طريق السالم الدائم في المنطقة يمر من خالل من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغ

إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، وإن حل األزمة في المنطقة وإرساء السالم يصب في 
  .صالح اإلسرائيليين فضال عن إخوتنا الفلسطينيين

  .يض حل الدولتينوشدد أردوغان أنه ينبغي على اإلدارة اإلسرائيلية وضع حد للمحاوالت الرامية لتقو 
وقال الرئيس التركي إن بالده ستتيح للفلسطينيين الحصول على تأشيرة الكترونية للدخول إلى تركيا 

  .أكتوبر المقبل/اعتبارا من شهر تشرين أول
  .وشدد على أن تركيا ستواصل جهودها في كافة المحافل الدولية من أجل االعتراف بدولة فلسطين

   
  ئيسوفيما يلي نص كلمة الر 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  فخامة الرئيس، رجب طيب أردوغان،
يسعدني أن ألتقي بكم مجدداً في قصر الرئاسة التركية العامر، وأشكركم يا فخامة الرئيس على 

االستقبال الرسمي الذي نحظى به كلما جئنا لزيارتكم، وهذا دليل على اهتمامكم بالقضية الفلسطينية، 
  .لفلسطيني في الحرية واالستقاللودعم طموحات شعبنا ا

أجريت اليوم مباحثات مثمرة مع فخامة الرئيس أردوغان حول مختلف القضايا التي تهم البلدين، 
ووضعته في صورة آخر التطورات في منطقتنا، وبخاصة نتائج الزيارة األخير للوفد األمريكي، والجهود 

بيننا وبين اإلسرائيليين، ونحن من جانبنا نؤكد  األمريكية بقيادة الرئيس ترامب من أجل صنع السالم
  .على التزامنا واستعدادنا لعقد صفقة سالم تاريخية تحت رعاية الرئيس ترامب

 1967إننا نسعى ألن يعيش شعبنا بكرامة وسيادة في دولته الفلسطينية المستقلة على حدود العام 
  .بعاصمتها القدس الشرقية

فخامة الرئيس، بالشكر لوقوفكم والشعب التركي بحزم ضد اإلجراءات  وأنتهز الفرصة ألتقدم لكم يا
اإلسرائيلية في المسجد األقصى، وما أجريتموه من اتصاالت وعبرتم عنه من رفضكم لهذه 

  .اإلجراءات، واعتبارها استفزازاً لمشاعر المسلمين
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ومساكن في  ونثمن دعمكم االقتصادي إلقامة العديد من المشروعات من مستشفيات ومدارس
  .فلسطين ومشروع إقامة المنطقة الصناعية في جنين

ونعول على دور تركيا التي ترأس الدورة الحالية للقمة اإلسالمية، لتطبيق قراراتها الخاصة بالقدس 
  .وبتصويت جميع دول منظمة التعاون اإلسالمي في المحافل الدولية لصالح فلسطين

أردوغان على جهودنا لعقد المجلس الوطني الفلسطيني  ومن ناحية أخرى، أطلعت فخامة الرئيس
بأسرع وقت ممكن، من أجل حشد طاقات شعبنا الفلسطيني لمواجهة التحديات القادمة التي تواجه 

  .القضية الفلسطينية
كما وأكدنا لفخامة الرئيس على عزمنا لتوحيد أرضنا وشعبنا وإنهاء االنقسام، األمر الذي يتطلب إلغاء 

إلدارية المشكلة من قبل حماس، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها في قطاع اللجنة ا
وأنني أكرر القول بأنه ال دولة في غزة وال دولة . غزة، وتنظيم االنتخابات العامة بأسرع وقت ممكن

  .بدون غزة
وشعبكم فخامة الرئيس، أجدد لكم شكري وتقديري لمواقف الدعم التي نحظى بها من بلدكم  

  .الشقيق، متمنين لكم موفور الصحة والعافية والنجاح، ولشعبكم الشقيق دوام التقدم واالزدهار
  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  
 تدين افتتاح كنيس يهودي في حي بطن الهوى بسلوان" األلكسو"

   

والثقافة والعلوم أدان المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية  -وفا 2017-8-28تونس 
قيام قوات االحتالل اإلسرائيلي بصحبة عدد كبير من المستوطنين وأعضاء الكنيست ) األلكسو(

بافتتاح كنيس يهودي في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، بعد أن تم 
الل ومستوطنيه طرد آل أبو ناب المقدسيين أصحاب المنزل الحقيقيين، بعيدا عن أضاليل االحت

  .وزيفهم وادعاءاتهم الكاذبة
وأضاف في بيان صحفي، اليوم االثنين، أن االحتالل من خالل روايته النقيضة وأدواته االستيطانية 

وخرافاته وعقده التوراتية يريد تغيير الوضع القائم في القدس، وما استهداف المسجد األقصى مؤخرا 
وقائع جديدة على األرض والنيل من الثقافة العميقة للقدس  إال خير دليل على سعي االحتالل لفرض
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حيث يسعى االحتالل من خالل اعتداءاته المتكررة واليومية المخالفة لكل . ومقّدساتها وسدرة بهائها
  .القوانين والمواثيق الشرعية الدولية لسلب وعي المدينة حصارا وقتال وتزييفاً 

لي ومنظمات حقوق اإلنسان واألمم المتحدة واليونسكو لوقف وطالبت المنظمة العربية المجتمع الدو 
التعديات االحتاللية وإلزام االحتالل بما صدر عنها من قرارات واعترافات بعروبة القدس ومكوناتها 

  .وإيقاف سلسلة الهيمنة والتشويه والفبركة التي يمارسها االحتالل لتغيير معالم المدينة
واصلة االحتالل مالحقة المعلمين المقدسيين بحجة التحريض ومنع كما أدانت المنظمة العربية م

إدخال المناهج الفلسطينية للمدارس في القدس ضمن خطة معلنة الستهداف قطاع التعليم وشطب 
الهوية الوطنية والضغط على الشعب العربي الفلسطيني في القدس لقبول سياسة األمر الواقع الهادفة 

بهدف محو الوعي الفلسطيني من ) البجروت(يني بالمنهاج اإلسرائيلي الستبدال المنهاج الفلسط
خالل حذف كل ما يمّت للهوية الوطنية بصلة وطباعة مناهج مزورة وإجبار المدارس على تقبلها، كما 
طالبت بدعم المقدسيين لتثبيت صمودهم والحفاظ على هويتهم الوطنية وإسناد المؤسسات التعليمية 

  .ية في القدسوالثقافية والعلم
وتزامن افتتاح الكنيس مع زيارة كوشنير للقاء الرئيس محمود عباس، ما يدّل على رفض االحتالل لكل 
سياقات السالم التي يدعيها للضغط على القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لقبول سياسة األمر 

  .الواقع
  

 صىفي طليعة أعضاء الكنيست الُمقتحمين لألق" غليك"المتطرف 
   

اقتحم عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك، برفقة مجموعة من غالة  -وفا 2017- 8- 29القدس 
قصى المبارك، في طليعة أعضاء صباح اليوم الثالثاء، المسجد األ المتطرفين والـحاخامات اليهود،

  .الكنيست الذين سمحت لهم حكومة االحتالل باقتحام المسجد
اقتحام األقصى من باب المغاربة، وسط أجواء شديدة التوتر،  وقال مراسلنا في القدس إنه تم

وإجراءات أمنية مشددة، واستنفار كبير للعاملين في المسجد األقصى والمصلين، ووسط تظاهرة أمام 
  .مدخل حائط البراق لليسار اإلسرائيلي ضد اقتحام أعضاء الكنيست والمستوطنين للمسجد

، أنها "شيلي معلم"، المتطرفة "البيت اليهودي"من حزب  في الوقت نفسه، أعلنت عضو الكنيست
  .ستقتحم األقصى
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من جانبها، أجبرت قوات االحتالل، حراس المسجد األقصى على ترك مسافة كبيرة عن مجموعة 
  .المستوطنين المقتحمين للمسجد األقصى برفقة المتطرف غليك

المستوطنين، والتي ما زالت متواصلة وسبق اقتحام المتطرف غليك، اقتحامات متتالية لعصابات 
  .بحراسات مشددة

وكانت حكومة االحتالل قررت السماح ألعضاء الكنيست اليهود باقتحام المسجد األقصى اليوم،  
  .كخطوة تجريبية

  

 الحتالل يغلق مركز يبوس الثقافي في القدسا
   

االثنين، مركز يبوس الثقافي أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم  -وفا 2017- 8- 28القدس 
  .في شارع الزهراء وسط القدس المحتلة، ومنعت عقد ندوة ثقافية فيه

وأفاد مراسلنا، بأن قوة معززة بعناصر من مخابرات وشرطة االحتالل اقتحمت المركز، وطردت 
  .المتواجدين فيه بالقوة، وألصقت قرارات منع انعقاد الندوة الثقافية

الل أحد الموظفين في المركز استدعاء للتحقيق معه بمركز تابع لها في كما سلمت شرطة االحت
  .المدينة المقدسة

  
 أحلم برؤية دولتين وأعارض االستيطان في الضفة والقدس المحتلتين: غوتيريش

   

أعرب األمين العام لألمم المتحدة انطونيو غوتيريش، اليوم االثنين، عن  -وفا 2017- 8-28رام اهللا 
برؤية دولتين في األرض المقدسة، وعن معارضته لألنشطة االستيطانية االسرائيلية في  أمله وحلمه

  .الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين
التي أوردت الخبر، على ضرورة اقامة دولة فلسطينية " فرانس برس"وشدد غوتيريش، بحسب وكالة 

  .خالل لقائه نتانياهو، اليوم" العراقيل"رغم 
لم بأن يكون لدي الفرصة لرؤية دولتين في األرض المقدسة تعيشان معا في اعتراف متبادل أح: "وقال

  ."وأيضا في سالم وأمن
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أعربت "أمام عملية السالم موضحا " عددا من العراقيل"واعتبر األمين العام لألمم المتحدة ان هناك 
الضفة الغربية والقدس الشرقية  االسرائيلية في" على سبيل المثال عن معارضتي لألنشطة االستيطانية

  .المحتلتين
ودافع األمين العام لألمم المتحدة عن المنظمة الدولية بعد تعرضها لوابل من االتهامات بتحيزها ضد 

اسرائيل، وفي مواجهة االنتقادات الحادة التي وجهها كل من الرئيس ورئيس الوزراء االسرائيليين، 
  .االسرائيلية تجاه الفلسطينيينمؤكدا على حق انتقاد السياسات 

الممارسات التي تنطوي على تمييز "وكان رئيس الوزراء االسرائيلي نتانياهو، قد ندد بما أسماها 
وأيضا مجلس ) اليونيسكو(ضد الدولة العبرية في منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم " واضح

وأضاف  .األمم المتحدة أمام نتانياهو" حيادية"غوتيريش عن حقوق االنسان التابع لها، بينما دافع 
  ."الحيادية تعني أنه يجب معاملة كافة الدول على قدم المساواة"

  
 وزير الحكم المحلي يفتتح مشروع حديقة كفر عقب شمال القدس

   

 حسين األعرج، اليوم االثنين، مشروع  وزير الحكم المحلي  افتتح -وفا 2017- 8-28رام اهللا 
، (KFW)  حديقة بلدية كفر عقب بمحافظة القدس، وذلك بدعم من البنك األلماني للتنمية

  .(UNDP) وبمساهمة من البلدية، وبتنفيذ من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
رام اهللا والبيرة ليلى غنام، ونائب محافظ القدس عبد اهللا صيام، ورئيس   وحضر حفل االفتتاح محافظ

المحلية موسى حديد، وممثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي خالد شهوان، ورئيس اتحاد الهيئات 
  .بلدية كفر عقب عماد عوض، ورؤساء البلديات في المحافظة

وأكد األعرج أهمية افتتاح مثل هذه المشاريع الحيوية التي من شأنها دعم وتعزيز صمود المواطنين في 
الحكومة أهمية بالغة لمحافظة القدس وسعيها الدؤوب لتنفيذ وإقامة حزام العاصمة، وتأكيداً على إيالء 

  .مشاريع تنموية وتطويرية فيها خدمة للسكان
وثمن صمود وثبات أهل القدس وإصرارهم على مواقفهم وحقهم في أداء الصلوات في المسجد 

داً بصور األقصى بحرية تامة ورفضهم القاطع لكل اإلجراءات التي حاول االحتالل فرضه، مشي
  .التضامن والتكافل بين أهالي القدس والتي شكلت نموذجاً يحتذى به في الصمود والتحدي
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وأشار األعرج إلى أن الوزارة لن تدخر أي جهد في سبيل دعم تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية في 
اريع تنموية اقتصادية المحافظة، وأنها ستعمل على تشجيع كافة المبادرات الريادية المتعلقة بإقامة مش

تسهم في دعم االقتصاد الوطني وزيادة اإليرادات المالية باإلضافة إلى تحسين نوعية وجودة الخدمات 
  .المقدمة للمواطنين

وأعرب عن شكره لبنك التنمية األلماني ولبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي على دعمهم المتواصل 
  .في دعم سياسات الوزارةلقطاع الحكم المحلي ومساهمتهم الدائمة 

بدوره، أكد شهوان أهمية هذا المشروع في تأمين أماكن آمنه لألطفال، وأن برنامج األمم المتحدة 
  .مستمر بدعم مثل هذه المشاريع التي من شأنها التسهيل على السكان والتخفيف عليهم

داً أهمية مثل هذه من جهته، بارك صيام ألهالي كفر عقب وللمجلس البلدي انجاز المشروع، مؤك
المشاريع في دعم صمود المواطنين في محافظة القدس، فيما أعرب رئيس البلدية عن شكره العميق 
لوزارة الحكم المحلي ولجهودها في تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للبلدية، كما شكر كل من 

  .ساهم في دعم إنجاز المشروع
  

 ن شعبنا وفي مقدمة اهتمامات القيادةالمسجد األقصى في وجدا: الهباش وادعيس
    

  للحج" وفا"موفد وكالة  - وفا 2017- 8-28مكة المكرمة 
شدد كل من قاضي القضاة، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعالقات اإلسالمية محمود الهباش، 

المبارك ووزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، على مركزية قضية المسجد األقصى 
  .في وجدان المسلمين بشكل عام وشعبنا بشكل خاص

الذي تقيم فيه " الظل"جاء ذلك خالل لقاء للمرشدين والوعاظ، مساء اليوم االثنين في مسكن 
  .مجموعة من حجاج دولة فلسطين، في مكة المكرمة

استغالل فرصة  وتناول الهباش في كلمته رسالة اإلسالم السمحة باعتباره دينا وسيطا، مؤكدا أهمية
  .الوجود في الديار المقدسة من أجل التقرب إلى اهللا عز وجل

وأكد تقديره للجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة األوقاف والبعثات المرافقة لخدمة حجاج بيت اهللا 
المهمة التي تضطلعون بها وتضطلع بها وزارة األوقاف هي غاية في النبل والرفعة، "وأضاف أن . الحرام

فأنتم تقومون ها هنا، وفي هذه األيام وبهذه الرحلة المباركة على خدمة من أتوا إلتمام ركن من أركان 
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اإلسالم، فال أشرف من خدمة الخالق، ورعاية من يقصدون اهللا عز وجل، فطوبى لهؤالء الذين جعلهم 
  ".اهللا منارات خير، وأنتم الذين تعلمون الناس الخير

مع الشرف بكل جوانبه شرف المكان، والزمان، واإلنسان، شرف المكان مكة هنا يجت: "وتابع الهباش
التي شرفها اهللا عز وجل، وشرف الزمان العشر األوائل من ذي الحجة األيام التي أقسم اهللا بها وأعلى 

  ".شأنها، أما شرف اإلنسان فيتمثل بالقادمين من أرض اإلسراء والمعراج
أنتم في طليعة الطائفة التي قال عنها الرسول صلى اهللا عليه : "لهوخاطب الهباش الوعاظ الحضور بقو 

ال تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر اهللا ال يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر اهللا وهم : وسلم
هم في بيت المقدس، وأكناف بيت : ظاهرون على الناس، فقيل من أين هم يا رسول اهللا، فقال

  ".المقدس
الجهود التي يبذلها الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية إلنهاء االحتالل ووقف واستعرض 

  .اإلجراءات اإلسرائيلية العدوانية بحق المقدسات وبخاصة المسجد األقصى المبارك
لعل أهم ما يحمله الرئيس محمود عباس في رحالته لكل الدنيا أمرين في غاية األهمية : "وأضاف

و نقطة ارتكاز الحركة الوطنية الفلسطينية والمتمثل بنيل شعبنا الحرية واالستقالل والضرورة أحدهما ه
وإقامة الدولة وتحرير القدس وتطهير المسجد األقصى المبارك، وهذا أساس انطالق أي جهد سياسي 

  ".للرئيس والقيادة، باإلضافة إلى السعي الجاد لطي صفحة االنقسام البغيض
ز الرئيس في تحركاته وجوالته على االنقسام والفرقة والتشرذم الذي حل كما يرك: "وأردف الهباش

بشعبنا منذ ذلك اليوم الحزين، من حصول االنقالب األسود، والجريمة، وعلينا أال نخجل بأن نسمي 
  ".األسماء بمسمياتها

دان إن المسجد األقصى المبارك في وجدان شعبنا، ووج: وبدوره، قال الوزير الشيخ يوسف ادعيس
  .العرب والمسلمين، وال حق لغير المسلمين فيه

وأثنى الوزير على جهود المرابطين في مدينة القدس المحتلة، وفي المسجد األقصى القبلة األولى 
  .للمسلمين ومسرى الرسول صلى اهللا عليه وسلم

ي أن ندعو من المهم أال ننسى قضيتنا وأقصانا بالدعاء، ومن الضرور : "وخاطب ادعيس الحضور بقوله
  ".المولى عز وجل بأن يجمعنا جميعا في المسجد األقصى تحت ظل العلم الفلسطيني عاليا خفاقا

واستعرض الجهود التي تقوم بها لجان الوعظ واإلرشاد لخدمة الحجاج، موضحا أن هذا الموسم ناجح 
  .بامتياز ألنه لم يتم تسجيل أية إشكاليات تذكر
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ات المرافقة للحجاج سواء أكانت تابعة لوزارة األوقاف أو وجدد ادعيس شكره الجزيل للبعث
لمؤسسات ووزارات أخرى، موضحا أن الجميع يحرص على تقديم األفضل لحجاج فلسطين الذين 

  .يستحقون التقدير واالحترام والخدمة المميزة
فين والبعثات تيم بدور المشر   من جانبه، أشاد رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية المستشار إياد

  .المرافقة للحج، مؤكدا تقديره لجهود وزارة األوقاف في خدمة حجاج بيت اهللا الحرام
  

  القوى تؤكد أهمية التصدي لقرار اقتحام أعضاء كنيست ومستوطنين لألقصى
 

 شددت على التمسك بالحقوق والثوابت ورفض أي مساس بها أو بدائل عنها -

القوى الوطنية واإلسالمية في بيان صدر عقب اجتماعها برام  أكدت -وفا 2017- 8-28رام اهللا  
بالمسجد  اهللا اليوم االثنين، على أهمية تظافر كل الجهود للتصدي لخطوة االحتالل الهادفة للمساس 

االقصى المبارك من خالل دعوة أعضاء الكنيست مع المستوطنين االستعماريين القتحامه، االمر الذي 
ل من كل ابناء شعبنا والذهاب الى المسجد االقصى لمن يستطيع الوصول للدفاع يتطلب شد الرحا

  .عنه وافشال كل محاوالت االحتالل لفرض األمر الواقع مترافقا مع سياسة هدم البيوت ومصادرتها
وشددت على التمسك بالحقوق والثوابت ورفض اي مساس بها او بدائل عنها، وطالبت المجتمع 

في دوره من اجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي التي تضمن  الدولي باالضطالع
حقوق شعبنا في عودة الالجئين وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة 

وعاصمتها القدس وعقد مؤتمر دولي تحت رعاية االمم المتحدة من اجل انهاء االحتالل ونيل حقوق 
  .شعبنا 

وحذرت القوى ورفضت سياسة بيع وتسريب أراٍض الى االحتالل وأهمية محاسبة ومعاقبة المسؤولين 
عنها، مؤكدة أن التصدي لهذه السياسات االجرامية هي معركة وطنية تتطلب تظافر كل الجهود 

  .والفشال صفقات البيع والتسريب الراضي الكنيسة وتقديم الدعاوي القانونية امام المحاكم
هت إلى ابناء شعبنا جميعا بمقاطعة شاملة لمنتجات االحتالل ورفض اية مسارات تطبيعية ودعم وتوج

التي تحقق نجاحات هامة على المستوى الدولي من اجل محاصرة BDS .لحركة المقاطعة الدولية 
  .االحتالل ومقاطعته وفرض العقوبات عليه ومحاصرة وعزل اية محاوالت الختراق ذلك
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بالتحية الى روح الشهيد القائد الوطني ابو علي مصطفى االمين العام السابق للجبهة وتوجهت القوى 
الشعبية لتحرير فلسطين الذي جسد انموذج المناضل والثائر والقائد الوطني والقومي الوحدوي مقدما 

  .حياته وروحه ثمنا على درب النضال والتضحية من اجل تحرير فلسطين 
لوضع الفلسطيني الداخلي بما فيه استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على اهمية ترتيب ا وأكدت 

وفي ظل التحديات والمخاطر ومحاوالت االحتالل لفرض استيطانه ووقائعه وتهويده على االرض مع 
وانهاء  2011التأكيد على سرعة التمسك بتطبيق فوري التفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 

دارية الحكومية في القطاع وتمكين حكومة التوافق الوطني وتحديد موعد فوري لعمل اللجنة اال
لالنتخابات العامة، مع اهمية اعطاء االولوية لتعزيز منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد 
لشعبنا واستمرار المشاورات الجارية لعقد المجلس الوطني كاستحقاق وطني بحضور الجميع من اجل 

وتطوير المنظمة ووضع استراتيجية سياسية جامعة تمضي بمقاومة ونضال شعبنا حتى حريته تفعيل 
واستقالله ونيل باقي حقوقه في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة 

  .وعاصمتها القدس 
حتلة وفي كل مخيمات اللجوء القوى بالتهاني والتبريكات لعموم شعبنا في االراضي الم كما توجهت

والشتات والى االمة العربية واالسالمية لمناسبة حلول عيد االضحى المبارك، موجهة التحية الى ارواح 
شهداء شعبنا والى االسرى والمعتقلين االبطال الرازحين في زنازين االحتالل والى الجرحى وكل 

  .التضحيات على درب الحرية واالنتصار
ار االحتفاالت بالعيد على الشعائر الدينية وزيارة مقابر الشهداء وعائالت الشهداء وأكدت على اختص

واألسرى، راجية من اهللا ان يعيده على شعبنا وامتنا وقد تحققت آمال وطموحات شعبنا بالحرية 
  .واالستقالل واالحتفال في القدس واألقصى األسير 
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 أحياء مقدسية على شفا الدفن
   

  جيفارا سمارة –وفا 2017- 8-28المحتلة القدس 
ثم تأمرك بلديته بإخالء .. ويعرضونك لخطر الدفن حيا.. في القدس يحفر االحتالل أسفل منزلك

  .أن تدفن حيا، حتى تصبح بال سقف يأويك"" خشية""منزلك المتصدع اآليل للسقوط 
أفراد، أول منازل حي وادي  10لم يكن منزل أبناء الراحل لطفي صيام المكون من طابقين ويقطنه 

حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى، الذي تتصدع جدرانه وتوشك أن تنهار في أي لحظة، 
  .منزال آخر آيًال للسقوط في أية لحظة 75ولن يكون األخير، ففي الحي 

لسقوط يتمنون أن يقال أن البيت آيل ل) بلدية االحتالل(هم : "ويقول احمد صيام، نجل الراحل لطفي
ليسارعوا بإخالئنا من المنزل بذريعة الحفاظ على حياتنا، إال أننا سنرمم المنزل وسنعيد تقوية أساساته، 

  ".فنحن راسخون هنا ولن نرحل
  دور تكاملي بين أذرع االحتالل

في الحي عشرات المنازل المهددة : "ويفّصل مدير مركز معلومات وادي حلوة في سلوان جواد صيام
عل الحفريات أسفل الحي، فهناك دور تكاملي ألذرع االحتالل تبدأ بالجهات التي تواصل بالسقوط بف

حفرياتها ليال ونهارا في اكثر من حي بالقدس، وصوال إلى بلدية االحتالل التي تأتي لتكمل دور 
الحفارين، بترصد أي منزل تتشقق جدرانه وتتصدع، ليهرع مهندسوها لتقييم الوضع، والنتيجة دائما 

معروفة إخالء المنزل، تمهيدا لالستيالء عليه، في وقت قلما يسمح فيه للمقدسيين بإعادة إعمار 
  .وترميم منازلهم

وفي حي البستان في سلوان يتضح أكثر حجم االستهداف للوجود المقدسي بعد هدم منزل عبد 
  .وعين بحجة عدم الترخيصالكريم أبو سنينة للمرة الثانية على التوالي بعد إعادة بنائه قبل حوالي أسب

وتعتبر بلدة سلوان الحاضنة الجنوبية للمسجد األقصى المبارك، وتلقى أكثر من خمسة آالف من 
  .أصحاب المنازل فيها أوامر هدم، مما يعني أن أحياء كاملة مهددة باإلزالة كليا بذريعة عدم الترخيص

  لعنة التاريخ المزور
يجهد االحتالل منذ سنين طوال من الحفريات واألنفاق  مدينة الملك داوود، هي الذريعة التي

والسراديب إلثبات ان سلوان أقيمت على أنقاضها ولكن دون جدوى، وهنا يأتي دور ذراع آخر من 
  ".اإلسرائيلية"أذرع االحتالل لتهويد الحي وهو سلطة اآلثار 
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المخطط واضح جداً باستخدام : نيقول عالم آثار سابق في سلطة اآلثار اإلسرائيلية يوناثان ميزراتشيا
علم اآلثار الزائف، من أجل تأمين الغطاء لمخططها السياسي القاضي بطرد فلسطينيي سلوان، ويبدو  

  .كأنهم يضعون مخططاً لسلطة اآلثار اإلسرائيلية أيضاً 
دليل  إنه ما من: ويتفق أستاذ علم اآلثار في جامعة تل أبيب رافي غرينبرغ ، مع ميزراتشيان، بالقول

حسي على أن الملك داوود استخدم هذه المباني يومًا، وال يمكن االستنتاج إذاً بأن هذه اآلثار تعود 
  .سنة 3000إلى حقبة 

  المنظمات االستيطانية تكمل دور الحكومة
وغيرها من المنظمات االستيطانية التي تكمل عمل ... ، "عطيرت كوهنيم"، "عير عميم"، "إلعاد"

وعقارات في سلوان، بطرق كثيرة بدءا من  في االستيالء على ما يتبقى من منازل  حكومة االحتالل
تقديم اإلغراءات المادية وانتهاء عند سرقة المنازل وأخذها عنوة من أصحابها بحماية جنود االحتالل 

  .بؤرة75وشرطته، حيث وصلت عدد البؤر االستيطانية هناك إلى 
خالء تسع عائالت فلسطينية في حي بطن الهوى شرقي رفعت دعاوى قضائية إل" العاد"منظمة 

، 722القدس، مما يرفع عدد الدعاوى المقدمة للمحاكم اإلسرائيلية ضد العائالت الفلسطينية إلى 
للمطالبة بإخالء منازلها في هذا الحي بزعم أن هذه المنطقة كانت في بداية القرن العشرين عبارة عن 

  ".هآرتس"ب صحيفة حي سكني لليهود اليمنيين، بحس
ونشرت هآرتس مع تقريرها شريط فيديو يظهر أن حراسا تابعين لوزارة اإلسكان اإلسرائيلية يقومون 

بحراسة المستوطنين اليهود في سلوان، اعتدوا بالضرب على فتى فلسطيني دون سبب، مما أحدث 
  .اإلسرائيليشجارا بين بعض الفتيان الفلسطينيين والحراس اليهود وأفراد حرس الحدود 

  تطهير عرقي وابادة جماعية
، واألمر ال 1967االحتالل بدأ حفرياته في القدس الشرقية مع بدء احتاللها عام : "ويقول جواد صيام

يقف عند حي وادي حلوة فقط، فأعمال الحفريات أسفل األحياء المقدسية تشمل حي القطانين 
الواد، وحي القرمي وغيرها، وفي الشتاء تبدأ باإلضافة لحي األفارقة، وحي باب السلسلة، وشارع 

األمطار بكشف حجم الحفريات بعدما تبدأ االنهيارات في المنازل والشوارع والمنشآت بفعل 
السيول، وللقارئ أن يتخيل إن كانت األمطار تسقط المنازل، فكيف إذا ما تعرضت المنطقة إلى زلزال 

  ".المقدسيين المقيمين فوق الحفر واألنفاق التهويدية مثال، سيكون األمر مجزرة وإبادة جماعية بحق
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أين كل الحديث عن دعم للقدس والمقدسيين، فمع كل هذه المنازل المهددة : ويتساءل صيام
  .باالنهيار لم يرمم سوى منزلين فقط خالل عام

  
 شرطة االحتالل تعلن استعدادات واسعة إلسناد أعضاء الكنيست باقتحام األقصى

   

أعلنت شرطة االحتالل عن استعدادات واسعة تجريها إلسناد أعضاء  -وفا 2017- 8- 28القدس 
الكنيست خالل اقتحامهم المخطط له للمسجد األقصى، صباح يوم غد الثالثاء، بموجب قرار صادر 

  .عن رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو
ي القتحام الوزراء وأعضاء الكنيست وجاء في بيان لشرطة االحتالل إنها ستشرع، بتنفيذ برنامج تجريب

زيارة المسجد األقصى للوزراء "للمسجد األقصى، وذلك تنفيذا لقرار سابق لنتنياهو برفع الحظر عن 
، إذ تم تأجيل ذلك جراء المواجهات التي شهدتها مدينة القدس والمسجد "وأعضاء الكنيست

  .ية والكاميرات عند أبواب المسجداألقصى، عقب محاوالت االحتالل تثبيت البوابات اإللكترون
وذكرت وسائل إعالم عبرية، أن عددا من أعضاء الكنيست من أحزاب اليمين يستعدون ليكونوا أول 

من سيقتحمون المسجد األقصى، فيما ستراقب شرطة االحتالل ردود فعل الفلسطينيين على هذه 
  .االقتحامات

أنها قد تؤدي إلى توتير األوضاع مجددا في " إسرائيلية"ويأتي ذلك، وسط تقديرات لدى أوساط أمنية 
المسجد األقصى، خاصة بأن الجمعة القادم سيشهد أول أيام عيد األضحى المبارك، وكذلك لقرب 

األعياد اليهودية التي ستبدأ الشهر القادم، والتي يرافقها دعوات مختلفة من الجماعات اليهودية 
  .واالستيطانية القتحام األقصى
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 سرائيلية لبناء حّي استيطاني جديد بمدينة القدسإمساٍع 
   

في حكومة " األمن الداخلي"ذكرت مصادر إعالمية عبرية بأن وزير  -وفا 2017- 8- 28القدس 
لبناء حي استيطاني يهودي جديد بالقرب من حي " حلول أمنية"االحتالل، جلعاد أردان، يسعى إليجاد 

  .جنوب المسجد األقصىرأس العامود ببلدة سلوان 
وقالت القناة العبرية األولى، عبر موقعها اإللكتروني اليوم االثنين، إن الخطة تتضمن بناء مئات 
الوحدات السكنية االستيطانية، والتي لم يتم الشروع بتنفيذها بسبب الصعوبات األمنية لحماية 

  .المجمع االستيطاني
يجري فحص إمكانية توسيع النظام األمني حول الطرق وبّينت أنه من الحلول األمنية المقترحة؛ 
  .المؤدية للمجمع االستيطاني المزمع بناؤه

ولفتت القناة العبرية إلى أن جلعاد أردان، وعدًدا من ضباط شرطة االحتالل قاموا أمس األحد بجولة 
  .قرب المنطقة المخطط الشروع بناء الحي االستيطاني فيها

الحارة /حي بطن الهوى(منت بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى، ووأوضحت، أن جولة أردان تض
  .، إلى جانب زيارة الكنيس الذي افتتح مساء الخميس الماضي)الوسطى

ونقلت القناة العبرية عبر موقعها، عن الوزير المتطرف أردان قوله، إنه سيبذل ما بوسعه لتوفير األمن 
  ".انعائلة يهودية تقرر السكن في سلو "الشخصي لكل 

  

 االحتالل يعتقل شابا ويحتجز آخر من سلوان
   

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم االثنين، الشاب عماد  -وفا 2017- 8- 28القدس 
، بعد )عاما 21(، واحتجزت الشاب محمد يوسف أبو تايه )عاما 30" (عبيسان"الدين خليل العباسي 

لوان جنوب المسجد األقصى، واقتادتهما إلى مراكز توقيف دهم منزليهما في حي عين اللوزة ببلدة س
  .وتحقيق في القدس المحتلة

وقال مراسلنا في القدس إن شرطة االحتالل أفرجت عن الشاب أبو تايه في وقت الحق من صباح 
  .اليوم من مركٍز تابٍع لها بشارع صالح الدين قُبالة سور القدس التاريخي من جهة باب الساهرة
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 "كنيست"لشّد الرحال إلى األقصى تزامنا مع اقتحامات متوقعة ألعضاء دعوات 
   

ارتفعت وتيرة الدعوات التي يطلقها الحراك الشبابي المقدسي ونشطاء -وفا 2017- 8- 28القدس 
من القدس وخارجها، الى المواطنين ممن يستطيع منهم الوصول الى مدينة القدس المحتلة، بضرورة 

  .المكثف والُمبكر في المسجد االقصى المبارك صباح يوم غد الثالثاءشّد الرحال والتواجد 
للدفاع عنه عقب قرار حكومة االحتالل بالسماح ألعضاء الكنيست اليهود باقتحام االقصى "وذلك 

  .، جاء في الدعوات"يوم غد كخطوة أولى ستتبعها خطوات في حال نجاحها
مرجعيات الدينية في القدس الى عموم الشعب وتزامنت هذه الدعوات مع نداٍء عاجل وّجهته ال

الفلسطيني بعامة، وأبناء مدينة القدس بشكل خاص، بشّد الرحال صباح غد الى المسجد االقصى 
  ."بهدف إعماره والحفاظ عليه، وصد أي اعتداء محتمل يمكن أن يتعرض اليه"المبارك 

االحتالل باقتحام أعضاء الكنيست ووصفت المرجعيات الدينية المقدسية، في ندائها، قرار حكومة 
إنه صادر عن سلطة غير "، وقالت "االستفزازي وغير الشرعي أو القانوني أو االنساني"لألقصى بـ

  ."مسؤولة فاألقصى للمسلمين وحدهم
أن التجاوزات واالعتداءات االحتاللية لم ولن تكسب اليهود أي "وشددت المرجعيات المقدسية على 

  ."االقصى المباركحق في المسجد 
اليهودية المتطرفة، حكومة االحتالل " منظمة عائدون الى المعبد"في سياق مشابه، طالبت ما تسمى 

  .بالسماح لها باقتحامات واسعة للمسجد األقصى عشية أعياد رأس السنة العبرية
ن االحتالل وقال مراسلنا في القدس إن كل ذلك تزامن مع اقتحاٍم وجولة استفزازية نفذها وزير أم

الداخلي، المتطرف جلعاد أردان، يوم أمس لبلدة سلوان جنوب المسجد االقصى، تفقد خاللها 
الكنيس اليهودي الذي اُفُتتح االسبوع الماضي بمبنى عائلة أبو ناب الذي سقط بأيدي جماعات 

  .استيطانية بحي بطن الهوى أو الحارة الوسطى في سلوان
ح اليوم االثنين، اقتحامهم للمسجد االقصى، وتنفيذ جوالت الى ذلك، جّدد مستوطنون، صبا 

  .استفزازية فيه بحماية وحراسة قوات االحتالل الخاصة وسط تواجد كبير للمواطنين
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  مركز أسرى ُيحّذر من آثار الحبس المنزلي على أطفال القدس
 

فلسطين للدراسات من اآلثار المترتبة على سياسة الحبس المنزلي التي ينتهجها  أسرى حذر مركز
 .الفلسطينيين في مدينة القدس األطفال بحق" اإلسرائيلي"االحتالل 

وقال المركز في بيان له اليوم إن آثار الحبس المنزل على األطفال تتمثل في العصبية والتوتر والصراخ 
واالشتباك مع األهل ظنا من األطفال أن ذويهم يحبسونهم، فضال عن تهديد المستقبل الدراسي 

 .اصة مع انطالق العام الدراسي الجديدلهؤالء خ

فلسطيني في سجونها، مما حرمهم من  طفل 400تعتقل نحو  سلطات االحتالل وذكر بيان المركز أن
االلتحاق بالعام الدراسي الجديد الذي انطلق األسبوع الماضي، لكنه لم يذكر عدد األطفال الخاضعين 

 .للحبس المنزلي في القدس المحتلة

بس المنزلي يمنع األطفال من التحرك خارج حدود المنزل الذي أصبح سجناً وأوضح البيان أن الح
لهم، حتى لو كان إلى المدرسة، مما يحرمهم من التعليم ويهدد مستقبلهم، مشيرا إلى آثار اجتماعية 

خوفا وحفاظا عليه من تهديدات االحتالل، مما يهدد  الطفلنتيجة ممارسة األهل دور السجان على
 .استقرار العائلة

وأوضح المركز أن الحبس المنزلي هو احتجاز الطفل بعد اإلفراج عنه من سجون االحتالل في منزله 
الحبس، ومنعه بشكل قسري، بحيث يوقع األهل على تعهد بعدم خروج ابنهم من المنزل طوال فترة 

من الذهاب إلى المدرسة أو زيارة أقاربه أو اللعب مع أقرانه في المنطقة المحيطة بالمنزل الذي يتحول 
 .إلى سجن

بشكل خاص، وخاصة من ال  المقدسيين وذكر المركز أن عقوبة الحبس المنزلي تستهدف األطفال
يسمح سّنه الصغير باعتقاله في السجون فيتم استبدال االعتقال بالحبس في المنزل، مؤكدا وجود 

 .انعكاسات نفسية لهذا االعتقال على الطفل مما يجعله متذمرا ومتوترا وعدائيا بشكل مستمر

يا يرى أصدقائه وهم يلعبون في الخارج ويمرحون، ومع بداية العام وبّين أن الطفل المحبوس منزل
الدراسي الجديد يجد أقرانه وزمالءه يتوجهون إلى المدارس مبتهجين وفرحين بالحقائب والمالبس 

الجديدة، وهو ال يستطيع أن يشاركهم تلك الفرحة، فيصبح عصبياً ويصرخ في وجه أهله ألنه يعتبر 
 .حريته أنهم يسجنونه ويقيدون

وهذا له آثار "االبن أو توبيخه خشية عليه،  ضرب ولفت البيان إلى أن األهل يضطرون أحيانا إلى
 ."هاجتماعية على طبيعة العالقة داخل األسرة الواحدة، ويخلق حاجزا وجدارا بين الطفل وأهل
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وأكد أن سلطات االحتالل تتعمد تدمير مستقبل األطفال الفلسطينيين باعتقالهم لفترات طويلة 
وتعريضهم للتعذيب، والتنكيل خالل التحقيق، والحجز في ظروف صعبة وقاسية في السجون، 
وإصدار أحكام انتقامية بحقهم، أو بحجزهم في منازلهم، مما يعرض نفسياتهم للتحطيم ويهدد 

 .لهم ويزرع األمراض النفسية والجسدية داخلهم بما يخدم سياسة االحتاللمستقب

قيقي وفاعل، بالتدخل بشكل ح حقوق الطفل وطالب المركز المجتمع الدولي الذي أقر اتفاقيات
األطفال الفلسطينيين، وتوفير الحماية لهم، ومعاملتهم حسب القانون  اعتقال وإلزام االحتالل بوقف

  .الدولي اإلنساني
 

  الشماسنة في أي لحظة االحتالل قد ينفذ قرار إخالء منزل عائلة
  

قال مركز أبحاث األراضي ان عائلة شماسنة المقدسية تترقب تنفيذ قرار االحتالل بإجالئها من منزلها 
 .المسكن الذي يؤويها يعود لعائلة يهودية مكانها، بدعوى أن مستوطنين وإسكان

يعيش بالمسكن الواقع في حي الشيخ جراح بالقدس الُمسن أيوب : "ووفق بيان صادر عن المركز
 ."محمد شماسنة وزوجته فهمية، وابنهم محمد أيوب وزوجته وأبناؤه األربعة

تعتبر حي الشيخ جراح  االستيطان الجمعيات اليهودية التي تنشط في مجال"وجاء في البيان أن 
مشيرا إلى إجالء عدة عائالت من مساكنها من خالل أوامر قضائية لصالح جمعيات " أمالكا يهودية

 ."كرداستيطانية، كعائلة الغاوي وحنون وال

ونقل بيان المركز عن محمد أيوب محمد شماسنة، أحد ساكني البيت، قوله إن والده استأجر البيت 
من مواطن آخر كان يستأجره في حينه، وظل يدفع له بدل  1964عندما قدم إلى القدس عام 

اختلف كل شيء وتم نقل البيت إلى ما سمى في  1967لكن بعد احتالل القدس عام . اإليجار
التابع لالحتالل الذي طلب " حارس أمالك الغائبين"إلى ما سمي " حارس أمالك العدو" األردن عهد

ائق بعد فقدانها في منهم إبرام عقد إيجار للمنزل، مما عقد موقف العائلة نظرا لعدم امتالكها أية وث
 .الحرب

تجديد العقد  2009رفضوا عام " حارس أمالك الغائبين"و سلطات االحتالل وذكر أيوب شماسنة أن
 .نوي بحجة أن البيت قد تم تحريره من قبل لعائلة يهودية بدعوى ملكية العائلة لهالس
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حين تسلمت العائلة كتابا من  2017تموز /يوليو 6ومنذ ذلك الحين، بدأت المعركة القضائية حتى 
دائرة اإلجراء يطالبها بإخالء المسكن البالغة مساحته نحو ستين مترا مربعا حتى الساعة الثامنة من 

 .2017آب /أغسطس 9صباح يوم 

أمر اإلخالء إلى خمسة أيام إضافية من أجل التوجه  تمديد وتابع شماسنة أن محامي العائلة استطاع
 .صلح االحتالل، انتهت لتبقى العائلة قيد االنتظار محكمة إلى

  
  مخطط تهويدي خطير يستهدف سلوان: نائب محافظ القدس

 

تغيير هوية  سلطات االحتالل حذر نائب محافظ القدس عبداهللا صيام، من محاولة
والسيطرة على أماكن إضافية فيها، وتحويلها إلى ما يسمى  المسجد األقصى جنوب سلوان بلدة

 ."مدينة داوود"

إن سلوان كانت وما زالت في مركز أهداف حكومة " :وقال صيام، في حديث إذاعي، اليوم االثنين
 . (مدينة داوود(االحتالل لتهويد مدينة القدس وتحويلها إلى ما يسمى 

واعتبر صيام بناء الكنيس اليهودي بجوار المسجد األقصى في المدينة، محاولة لتغيير هوية المدينة 
الشرعية الدولية، التي ثبتت أن  ان قرارات حكومة االحتالل، مخالفة قوانين وقرارات: "واضاف

 .1967القدس جزءا من االراضي الفلسطينية المحتلة في حرب الخامس من حزيران من العام 

مقصودا للتوتر في المدنية، ومحاولة " اسرائيليا"ورأى صيام بناء الكنيس تصعيدا 
أخرى، بقصد تمكين قوات االحتالل إلى مناطق غير متوقعة بالمستقبل  مواجهات الى المقدسيين لجر

 .القريب

ة أداء أدوات االحتالل وتكاملها لتنفيذ المخططات االستعمارية االستيطانية في المدينة ونبه إلى سرع
سالمي بقضايا انشغال دول العالمين العربي واإل المقدسة، والعمل المتسارع على تغيير هويتها في ظل

التي تعتقل المواطنين،  شرطة االحتالل الفتا الى تكامل األدوار بين.. صراع داخلية
المدينة فيما تنفذ بلديات االحتالل  تهويد لقوانين لتمكين سلطات االحتالل من الكنيست وتشريعات

 ."عمليات الهدم

اتها الخطيرة ودعا صيام إلى وقفة داعمة للمدينة وللمقدسيين لمنع سلطات االحتالل من تنفيذ مخطط
  .في مدينة القدس وسلوان

 



 

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 
 

  سياسة اإلبعاد القسري عن القدس جريمة حرب: قراقع
 

قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون االسرى والمحررين أنه منذ اندالع هبة المسجد االقصى بتاريخ 
خمسة مواطنين خارج مدينة القدس والمئات أبعدتهم عن  سلطات االحتالل ابعدت 14/7/2017

ابواب المسجد االقصى والبلدة القديمة، وهي سياسة خطيرة تنتهك القانون الدولي وتعتبر جريمة 
 .كانها وممارسة ضغوطات لتهجير السكانحرب، وتستهدف تفريغ المدينة من س

محررين ونواب من المجلس التشريعي الفلسطيني وقيادات  أسرى شملت اإلبعادات عن القدس: وقال
 .مقدسية وصحفيين ووفق شروط وإجراءات صارمة

قراقع ان سياسة اإلبعاد سواء خارج منطقة السكن أو خارج البالد انتهاك كبير للقانون الدولي واعتبر 
االنساني واالتفاقيات الدولية ولقرارات االمم المتحدة ومن أهم االتفاقيات التي جرمت سياسة االبعاد 

 1949الرابعة واتفاقية جنيف  1948واالعالن العالمي لحقوق االنسان  1907اتفاقية الهاي لسنة 
وملحقها والعهد الخاص بالحقوق المدنية  1950واالتفاقية االوروبية لحماية حقوق االنسان 

والتي جميعها تحظر االبعاد القسري أو النقل الجبري الجماعي والفردي  1966والسياسية لسنة 
 .لألشخاص المحميين

عاما سكان حي  39دالل ابو الهوى تصريحات قراقع جاءت خالل زيارته االسيرة المقدسية المحررة 
بالقدس والتي قضت في سجون االحتالل مدة عام وأبعدت الى بلدة العيزرية بقرار  الطور/جبل الزيتون

أبناء، وقد اضطرت  4سنوات، واالسيرة ابو الهوى متزوجة وتعيل  3وذلك لمدة  محكمة االحتالل من
 .عائلة األسيرة الى استئجار منزل لهم في بلدة العيزرية شرق مدينة القدس

  .سنة) 14(أسيرة ال زلن يقبعن في سجون االحتالل أصغرهن الطفلة مالك الغليظ  63يذكر أن 
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  ما هي خطة اردان لتغيير معالم القدس ؟
 

جلعاد أردان قام يوم أمس بجولة في " اإلسرائيلي"ذكرت القناة العبرية السابعة إن وزير األمن الداخلي 
شرطة  وزيارة الكنيس اليهودي فيها، برفقة قائد سلوان استفزازي لبلدة اقتحام مدينة القدس، تضمنت

 .في المدينة المقدسة االحتالل

ل األو : وكشفت القناة أن الهدف من الزيارة هو الخطة التي ينوي أردان تطبيقها وهي مكونة من شقين
شرطي جديد، باإلضافة الى نصب آالف  1250أمني حيث سيعزز الوجود الشرطي في المدينة بـ 

الكاميرات في المدينة، بما فيها البلدة القديمة، وكذلك زيادة رواتب افراد الشرطة الذين يخدمون في 
 .القدس المحتلة

والذي من " مات تسيونكد"الشق االخر من الخطة يتضمن إقامة حي يهودي جديد سيطلق عليه اسم 
 .المفترض أن يقام على أراضي شمال شرق البلدة القديمة

  .، معبرا عن تأثره من زيارة المكان"إسرائيل"ثناء جولته إن السيادة في القدس المحتلة لـأأردان قال 
 

  شهًرا في سجون االحتالل 18اإلفراج عن طفل مقدسي بعد 
 

من ) عاما 17(المقدسي عبد اهللا سامر أبو سبيتان  الطفل ، اليوم، عنسلطات االحتالل أفرجت
شهرا داخل سجون  18الُمطل على القدس القديمة، بعد أن أمضى  الطور/سكان حي جبل الزيتون

 .االحتالل

عبد اهللا أبو سبيتان اعتقل بتاريخ "القدس، أمجد أبو عصب، إن  أسرى وقال رئيس لجنة أهالي
 ."بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة محكمة االحتالل وأدانته 25/3/2016

 
  

  -انتهى -


