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  2017 ،أكتوبر   4األربعاء       :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 ولن نقبل بمصالحات على " أدوميممعاليه "سنبني آالف المساكن في : نتنياهو

 .حساب وجودنا

 قريع يحذر من خطورة إعداد االحتالل خطة القتطاع الجزء الجنوبي من األقصى. 

  األقصى"قرار لالحتالل بمنع األطفال من اللعب في ساحات". 

 74 مستوطًنا يهوديًّا يقتحمون المسجد األقصى. 

  القدس المحتلةيطالبون بفصل قرى فلسطينية عن " كنيست"أعضاء. 

  نهاد الزغير"تمديد اعتقال الناشط المقدسي". 

 مواجهات في عقبة السرايا في القدس القديمة. 
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  ولن نقبل بمصالحات على حساب وجودنا" معاليه أدوميم"سنبني آالف المساكن في : نتنياهو
 

اليوم الثالثاء، خالل قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو،  -وفا 2017- 10-3رام اهللا 
سنبني هنا آالف الوحدات "، الواقعة شرقي القدس المحتلة، إنه "معاليه أدوميم"زيارة لمستوطنة 

 ."السكنية وهذه بشرى جديدة وأزمنة جديدة من أجل أهداف قديمة

التي أوردت الخبر، وذلك خالل اجتماع كتلة حزب الليكود في " 48عرب "وأضاف نتنياهو، بحسب 
معاليه أدوميم هي جزء من دولة إسرائيل وستبقى دائما "ست التي عقدت في هذه المستوطنة، أن الكني

  ."جزءا من دولة إسرائيل
. سنبني هنا آالف الوحدات السكنية. بوتيرة عالية) المستوطنة(بدء تطوير المدينة "وأعلن نتنياهو 

  ."ن أجل تطويرها بوتيرة متسارعةسنقيم مناطق صناعية وسنضيف إلى المدينة قطع األرض الالزمة م
) القدس المحتلة(أدعم قانون القدس الكبرى . هذا المكان سيكون جزءا من دولة إسرائيل"وأردف أن 

  ."بشرى كبيرة وهامة هذه . الذي سيسمح للقدس وللمدن المتاخمة لها بالتطور على أصعدة عديدة
إلى " معاليه أدوميم"نيست في مستوطنة وتطرق نتنياهو، خالل اجتماع كتلة حزب الليكود في الك

" متخيلة"المصالحة الفلسطينية وعقد اجتماع حكومة الوفاق في غزة، معتبرا أن المصالحة الفلسطينية 
  .وأنها تأتي على حساب وجود إسرائيل

إننا نتوقع من كل من يتحدث عن عملية سالم أن يعترف بدولة إسرائيل وأن يعترف "وقال نتنياهو 
بالدولة اليهودية، ولسنا مستعدين أن نقبل بمصالحات متخيلة يبدو فيها الجانب الفلسطيني بالطبع 

 ."وكأنه يتصالح على حساب وجودنا

اعترفوا بدولة إسرائيل، فككوا : من يريد صنع مصالحة كهذه، فإن مفهومنا بسيط جدا"وأضاف أن 
توجد . إلى القضاء علينا وما إلى ذلك الذراع العسكري لحماس، اقطعوا العالقة مع إيران التي تدعوا

 ."أمور واضحة جدا وهذه األمور تقال بصورة واضحة أيضا
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 قريع يحذر من خطورة إعداد االحتالل خطة القتطاع الجزء الجنوبي من األقصى  
   

حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة  -وفا 2017- 10-3القدس 
شؤون القدس أحمد قريع، من خطورة قيام حكومة االحتالل اإلسرائيلي بتشكيل لجنة خاصة إلعداد 

من مساحة % 40خطة القتطاع الجزء الجنوبي من المسجد األقصى المبارك، الذي يشكل حوالي 
  .دونما 144المسجد اإلجمالية، البالغة 

اق جزء ال يتجزأ من المسجد األقصى وأكد قريع، في بيان صحفي اليوم الثالثاء، أن حائط البر 
المبارك، وهو حق خالص للمسلمين، وان األوهام وعمليات التزوير التي تقوم بها حكومة االحتالل 

اإلسرائيلي لن تغير من الحقيقة شيئاً ولن تقيم واقعا أو حقيقة على األرض، ألن مدينة القدس المحتلة 
واصفا هذا المخطط بالتهويدي الخطير، حيث انه يقضي عربية المنشأ وإسالمية التاريخ والحضارة، 

بوصول الفلسطينيين والعرب إلى ساحة حائط البراق عبر مسارب خاصة معزولة عن مدينة القدس 
  .المحتلة

واعتبر أن ما تقوم به حكومة االحتالل اإلسرائيلي من تصعيد ممنهج لعمليات االستيطان والتهويد في 
تحد سافر وتدمير لجهود السالم في "عامة، وفي القدس الشرقية خاصة،  األرض الفلسطينية المحتلة

المنطقة، وإمعان إسرائيلي رسمي في مخالفة القانون الدولي، وتحد لإلرادة الدولية، وبالتالي فإن هذا 
التمادي اإلسرائيلي في مواصلة االنتهاكات على األرض، بما في ذلك عمليات التهويد واالستيطان 

توسع غير الشرعي على حساب األرضي الفلسطينية، ومحاوالت تغيير معالم المدينة والضم وال
المقدسة ومقدساتها، كلها إجراءات باطلة وغير شرعية وغير قانونية وفقا للقانون الدولي واالتفاقيات 

  .الموقعة
بالجدية آن األوان ألخذ المخاطر المحدقة بالمسجد األقصى المبارك : "وختم قريع البيان بالقول

الالزمة، ومواجهة عدوان حكومة االحتالل اإلسرائيلي التي تصر على تدمير فرص تحقيق خيار حل 
الدولتين من خالل ممارساتها على األرض، داعيا األمتين العربية واإلسالمية والمجتمع الدولي بهيئاته 

على إسرائيل لوقف كامل  القانونية واإلنسانية من منطلق الحرص على القانون الدولي، للضغط الجدي
  .انتهاكاتها وعدوانها السافر بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته
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 "األقصى"قرار لالحتالل بمنع األطفال من اللعب في ساحات 
   

كشفت القناة العبرية السابعة النقاب عن قرار لسلطات االحتالل   -وفا 2017- 10-3القدس 
  .اللعب في ساحات المسجد األقصى، بمنع أطفال القدس من "اإلسرائيلي"

االسم العبري للمسجد " (جبل الهيكل"وأفادت القناة العبرية، بأن أوامر وجهت إلى وحدة شرطة 
  .التابعة لشرطة االحتالل في القدس، بمنع األطفال من اللعب بالكرة في ساحات األقصى) األقصى

حظر لعب أطفال القدس في - ها في قرار ل-وزعمت القناة إن محكمة االحتالل العليا أكدت 
ساحات المسجد األقصى، ولفتت إلى أن هذه القرار جاء في أعقاب التماس تقدمت به منظمات 

  .يهودية، اشتكت فيه من لعب أطفال القدس المسلمين بالكرة في باحات المسجد
ألعاب الكرة ممنوعة " ، فإن"العدل العليا"ووفًقا لقرار : وأضافت القناة العبرية، على موقعها االلكتروني

  ."ألنهم ينتهكون حرمته) المسجد األقصى" (جبل الهيكل"على 
وحسب نفس المصدر، أوضحت شرطة االحتالل، أن القرار يستهدف بالدرجة األولى المناطق 

المتاخمة للمدارس اإلسالمية في باحات المسجد األقصى، بعد شكاوى تقدم بها قبل نحو شهر، 
ن األقصى والذين زعموا أنهم الحظوا ممارسات أللعاب كرة القدم في منطقة مستوطنون ممن يقتحمو 

  .المدارس
وطالبت المنظمات اليهودية المتطرفة عبر أحد المحامين التابعين لها، شرطة االحتالل في القدس، 

لمنع تكرار مثل هذه الحاالت ومقاضاة األشخاص الذين ينتهكون الموقع، أو "ببذل كل جهد ممكن 
  ."األقل مصادرة الكرةعلى 

يشكل انتهاًكا للقانون من األماكن المقدسة، وأقصى عقوبة هي "وأشارت المنظمات إلى أن اللعب 
تدنيس للمكان المقدس وجرح مشاعر المقتحمين "، زاعمة أن ذلك "السجن لمدة سبع سنوات

  ."اليهود لألقصى
المكان وتجنب السلوكيات المستهجنة فرض احترام قدسية "وأكدت المحكمة العليا في قرارها، على 

  ."مثل لعب كرة القدم أو النزهات
ولفتت القناة السابعة، إلى أن شرطة االحتالل أعلنت أنها ستلتزم بقرارات المحكمة وتعهدت بمنع 

  ".من تدنيس العرب" جبل الهيكل"قدسية "تكرار مثل هذه الحاالت، والعمل بحزم على حماية 
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  يقتحمون المسجد األقصى مستوطًنا يهوديًّا 74
 

المبارك  المسجد األقصى ، صباح اليوم الثالثاء، باحاتاليهود والطالب المستوطنين اقتحم عشرات
 .في القدس المحتلة، بحماية شرطة االحتالل

 
باب "ا يهوديًا اقتحموا المسجد األقصى، ضمن مسارات محّددة من مستوطنً  55بأن  وأفادت مصادر

 ."باب السلسلة"وحتى " المغاربة

 
اصة المدججة بالسالح، عملت على تأمين الحماية والقوات الخ" الشرطة اإلسرائيلية"وأضافت أن 

 ."صمت"للُمقتحمين، الذين أدوا شعائرهم بـ 

 
ي جميع ُيسمح لهم بالتجّول ف(مستوطًنا من فئة الطالب اليهود،  19 اقتحام وأشارت إلى

 .(، ما عدا المصّليات المسقوفةاألقصى باحات

 
وكانت هيئات مقدسية قد ناشدت في بيان مشترك لها، جميع المسلمين، أمس، إلى شد الرحال 

اليهودي، من " الُعرش"ه من المستوطنين اليهود، خاصة في ظل عيد للمسجد األقصى المبارك وحمايت
  .من شهر تشرين أول الجاري 13الرابع وحتى الـ 
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  يطالبون بفصل قرى فلسطينية عن القدس المحتلة" كنيست"أعضاء 
 

شرقي ذكرت القناة العبرية الثانية، أن أعضاء كنيست من حزب المعسكر الصهيوني، قاموا بجولة في 
 .القدس المحتلة بهدف بحث سبل كيفية االنفصال عن الفلسطينيين من القدس

 
وتضمنت الجولة زيارة لفرع مؤسسة التأمين الوطني الصهيوني في الشيخ جراح، وأطلق 

: تصريحات خالل الجولة مناهضة للحكومة الصهيونية، وقالت ستاف شبير الكنيست أعضاء
 ."يقّسم القدس نتنياهو باإلمكان القول اليوم بأن"

 
ئيس الكنيست، وشارك فيها األعضاء، شتاف شبير، روتيل سويد، وبادر بالجولة يوئيل حسون نائب ر 

 .يعال كوهين وايل بن روبن

 
ستبقى موحدة إذا تمكنا من " إسرائيل"القدس العاصمة األبدية لـ: "وقالت عضو الكنيست روتيل سويد

تمسك إن إصرار الحكومة على ال. التخلص من القرى الفلسطينية التي ال توجد أي عالقة لها بالقدس
بالقرى الفلسطينية هذه ال ينطوي على أي منطق، إنها ليس فقط تمس بأمن سكان المدينة؛ بل 

  ."وتسلب مواطني الدولة مصادر مالية
 

  "نهاد الزغير"تمديد اعتقال الناشط المقدسي 
 

 .الناشط المقدسي نهاد الزغير حتى الخامس من الشهر القادم اعتقال مددت سلطات االحتالل

وكان االحتالل اعتقل الزغير قبل عدة شهور عن جسر الكرامة وهو عائد بعد أدائه مناسك العمرة، 
  ."األقصى تنظيم شباب"سؤولية عن ما أسماه ويتهمه بالم
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  مواجهات في عقبة السرايا في القدس القديمة
 

القدس القديمة والقريبة في " عقبة السرايا"أغلقت قوات االحتالل، صباح اليوم، الطرق الموصلة الى 
 .من المسجد االقصى من جهة باب الناظر، وحاصرت مدرسة دار األيتام فيها

المردسة  طالب بين اندلعت في المنطقة مواجهات ونقل مراسلنا في القدس عن شهود عيان أن
والشبان من جهة، وقوات االحتالل من جهة ثانية، والتي أطلقت وابال من القنابل الغازية السامة قبل 

 .أن تنسحب دون تبليغ عن اصابات مباشرة أو اعتقاالت

  
  

  -انتهى -


