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  2017 /7/ 4  الثالثاء :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  

 بسلوان ويجرف أرضا بالزعّيماالحتالل يهدم منزال في بيت حنينا وبركسا : القدس .  

  مقدسيين 8االحتالل يعتقل .  

 حفريات لالحتالل قرب سور القدس الشرقي .  

 توسع استيطاني وإخالء فلسطينيين بالقدس: هآرتس .  

 االحتالل يهدم منزال في بيت حنينا وبركسا بسلوان: القدس  . 

 ةبلدية االحتالل في القدس تستولي على أجزاء من مقبرة اليوسفي .  
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 االحتالل يهدم منزال في بيت حنينا وبركسا بسلوان ويجرف أرضا بالزعّيم: القدس
   

هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل في القدس، اليوم الثالثاء، منزًال  -وفا 2017-7-4القدس 
  .سكنياً في حي بيت حنينا شمال المدينة، يعود لعائلة صبيح، بحجة البناء دون ترخيص

  
ورافق طواقم البلدية العبرية قوة معززة من جنود االحتالل والتي ضربت طوقا عسكريا حول المنطقة 

  .والمنزل حتى انتهاء عملية تدميره
  

في السياق ذاته، هدمت بلدية االحتالل في القدس بركساً لتربية الخيول يعود ألحد السكان في حي 
  .لمباركوادي ياصول ببلدة سلوان جنوب المسجد االقصى ا

  
الى ذلك، جرفت آليات تابعة لالحتالل، اليوم، قطعة أرٍض تعود ملكيتها للمواطن المقدسي طارق ابو 

  .اسبيتان في بلدة الزعّيم شرق القدس المحتلة، دون معرفة األسباب
  

 مقدسيين 8االحتالل يعتقل 
   

الثالثاء، حملة دهم واسعة شنت قوات االحتالل االسرائيلي، فجر اليوم  -وفا 2017-7-4القدس 
النطاق في حي الصّوانة قرب سور القدس التاريخي، اعتقلت خاللها سبعة مواطنين، في الوقت الذي 

اعتقلت فيه مواطنا آخر في حارة باب حطة المالصقة للمسجد األقصى في القدس القديمة، وحّولتهم 
  .جميعا الى مراكز تحقيق واعتقال في المدينة المقدسة

  
فادي الكيالني، ومحمود مشعشع، ومحمد ابو الفي، وأسعد : وطالت االعتقاالت بحي الصّوانة

  .األشهب، ومجدي ابو غزالة، وكمال األمام، وأحمد األشهب
  

وكانت قوات االحتالل اعتقلت الليلة الماضية الشاب المقدسي احمد الجوالني من أمام منزله في 
  .حارة باب حطة بالقدس القديمة
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  يات لالحتالل قرب سور القدس الشرقيحفر 
  

  
أحاطت قوات االحتالل اإلسرائيلية باألسالك جزءا من مقبرة اليوسفية بمحاذاة السور 

  .، وشرعت في جلب معدات وتنفيذ حفريات في المكانللمسجد األقصى الشرقي
 

نية أحضرت صباح اليوم ثالث وقال شهود عيان للجزيرة نت إن بلدية االحتالل وبمساعدة قوات أم
معدات حفر إلى المكان، وشرعت في أعمال تمهيد في الجزء المحاط باألسالك من المقبرة 

  .التاريخية
 

تنفذ مشروعا تطويريا للمنطقة كبقية األماكن والممرات المحاذية  وفيما تّدعي بلدية االحتالل أنها
  .، يقول الفلسطينيون إن الهدف وضع اليد على هذا الجزء التابع للمقبرةالقدسلسور 

  
بما - إن األرض المستهدفة  وقال رئيس لجنة رعاية المقابر اإلسالمية في القدس مصطفى أبو زهرة

عام، مؤكدا أنها تابعة لمقبرة اليوسفية  1400هي أرض وقف إسالمي منذ  -زعم االحتالل أنه تطويري
باب   وأنها ممر رئيسي لمئات آالف المسلمين الذين يؤمون المسجد األقصى من منطقة الشمال إلى

  .األسباط
  

وأضاف في حديث لمراسلة الجزيرة نت في القدس أسيل جندي، أن اللجنة التي يرأسها طالبت مرارا 
بتطوير المكان الذي يطلق عليه درب عبادة بن الصامت لكن البلدية لم توافق، مشيرا إلى استخدام 

  .جزءا من األرض مكبا للنفاياتالبلدية 
  

، مشيرا إلى أن هذا االعتداء "تعتدي اليوم على جزء من أرض وقف إسالمي"وقال إن بلدية االحتالل 
يعد العاشر على مقبرة اليوسفية حيث سبق أن قامت البلدية وأذرعها بتدمير حوالي أربعين قبرا في 

التي يوجد فيها صرح للشهداء الذين ارتقوا في حرب المنطقة المجاورة للمقبرة، وهي مقبرة الشهداء 
  .1967عام 
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االعتداء على كل ما هو مقدس وعلى المناطق "على المقبرة ورفض  وشدد على وجوب الحفاظ
  ".التاريخية الواقعة بمحاذاة سور القدس

  الجزيرة: المصدر 
  

  توسع استيطاني وإخالء فلسطينيين بالقدس: هآرتس
 

سلطات االحتالل ستدفع خالل األسابيع القادمة بسلسلة  اإلسرائيلية اليوم أنأفادت صحيفة هآرتس 
حساب مساكن فلسطينية سيتم إخالء  ، سيكون بعضه علىالقدس مخططات لبناء استيطاني شرق

  .سكانها
 

وأكدت الصحيفة في عددها اليوم أنه سيعلن قريبا عن سلسلة من الخرائط لتوسيع بؤر استيطانية في 
من القدس إلقامة مساكن استيطانية لليهود داخل األحياء الفلسطينية،  1967الجزء المحتل عام 

  .سابقموضحة أن المخططات المذكورة مجمدة من وقت 
 

  القدس، وأربعة مخططات  مستوطنات وذكرت أن من بين المخططات إقامة ألفي وحدة استيطانية في
  .الذين يقيمون في المكان يرتبط تنفيذ بعضها بإخالء الفلسطينيين في حي الشيخ جراح الفلسطيني

  
باراك  وأضافت أن كثيرا من المشاريع االستيطانية في القدس جمدت في عهد الرئيس األميركي السباق

أعلن سياسيون من اليمين عن  البيت األبيض إلى  دونالد ترمب ، لكن مع وصول الرئيس الحاليأوباما
  .انتهاء فترة التجميد

  
من القدس، سيتم  البلدة القديمة وأوضحت أنه وبحسب أحد المخططات في حي الشيخ جراح شمال

وبحسب خطة . إخالء عائلة فلسطينية من أجل إقامة بناية تتألف من ثالث طبقات، تضم ثالثة بيوت
ى سيتم إخالء أربع عائالت فلسطينية من أجل إنشاء بناية مؤلفة من خمس طبقات، تضم عشر أخر 

  .وحدات استيطانية
وتوقعت الصحيفة أن تناقش لجنة التنظيم والبناء اللوائي ببلدية االحتالل خطة أخرى إلقامة مدرسة 

م فوقها طابقان لمؤسسات دينية على أرض مفتوحة في الحي ذاته تتألف من ثمانية طوابق، بينما سيقا
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أما الخطة الرابعة فتتعلق بإنشاء بناية مكاتب مؤلفة من ست طبقات، من قبل . الطوارئ واإلنقاذ
  .مبادرين إسرائيليين في قلب الحي الفلسطيني

  
وإضافة إلى خطط البناء في الشيخ جراح، ذكرت هآرتس أنه سيتم مناقشة مخططات لتوسيع 

وحدة إسكان في مستوطنة غبعات  944ا اقتراح بإيداع مخطط لبناء مستوطنات شرق القدس، بينه
وحدة استيطانية في مستوطنة  800زئيف على أراض مصادرة، فيما ستناقش اللجنة مخططات لبناء 

وحدة  116وحدة في مستوطنة نفيه يعقوب، و 240وحدة في مستوطنة راموت، و 200في غيلو، و
  .في مستوطنة بسغات زئيف

  الصحافة اإلسرائيلية: المصدر 
  
  

  االحتالل يهدم منزال في بيت حنينا وبركسا بسلوان: القدس
 

 وكالة قدس نت لألنباء –القدس المحتلة 

هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل في القدس، اليوم الثالثاء، منزًال سكنياً في حي بيت حنينا شمال 
  .صالمدينة، يعود لعائلة صبيح، بحجة البناء دون ترخي

 
ورافق طواقم البلدية العبرية قوة معززة من جنود االحتالل والتي ضربت طوقا عسكريا حول المنطقة 

  .والمنزل حتى انتهاء عملية تدميره
  

في السياق ذاته، هدمت بلدية االحتالل في القدس بركسًا لتربية الخيول يعود ألحد السكان في حي 
  .االقصى المباركوادي ياصول ببلدة سلوان جنوب المسجد 

  
الى ذلك، جرفت آليات تابعة لالحتالل، اليوم، قطعة أرٍض تعود ملكيتها للمواطن المقدسي طارق ابو 

  اسبيتان في بلدة الزعّيم شرق القدس المحتلة، دون معرفة األسباب
 بلدية االحتالل في القدس تستولي على أجزاء من مقبرة اليوسفية
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طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس، تحرسها قوات شرعت  -وفا 2017-7- 3القدس 
االحتالل، اليوم االثنين، بوضع أسالك شائكة حول أجزاء من مقبرة اليوسفية االسالمية التاريخية 

  .المالصقة لجدار المسجد األقصى الشرقي
 

رة ُمخّصصة ونقل مراسلنا عن شهود عيان تأكيدهم إحضار البلدية العبرية آلليات ثقيلة الى المقب
  .للحفر

  
يذكر أن االحتالل منع المواطنين المقدسيين، خاصة سكان بلدة سلوان المجاورة، من دفن موتاهم في 

، علمًا أن اليوسفية من أقدم "حديقة وطنية"أجزاء من هذه المقبرة بحجة أنها مصادرة لصالح اقامة 
ُعبادة "و" شداد بن األوس: "حابة منهمالمقابر االسالمية في القدس المحتلة، ُدفن فيها عدد من الص

  .، والعشرات من علماء ووجهاء المدينة المقدسة"بن الصامت
  
  
  
 

  -انتهى -


