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  2017 ،يوليو     10اإلثنين    9األحد     :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 المسجد األقصى ضباط مخابرات ومستوطنون يقتحمون. 

 االحتالل يعتقل طفلين ويصيب ثالثا بعينه في العيسوية: القدس. 

 إسبانيا تدين قرارات توسيع المستوطنات في القدس الشرقية. 

 اقتراح قانون في الكنيست لتقليل العرب وزيادة اليهود في القدس. 

 االحتالل واالستيطان واقتحام األقصى أعلى درجات التحريض: القواسمي. 

  القنصلية اإليطالية تختتم المهرجان الصيفي لألنشطة الثقافية لألطفال والشباب في

 .القدس

  القدس الموحدة"تأجيل التصويت على قانون". 

 وعناصر من شرطة االحتالل بلباس مدني يقتحمون " طالب آثار"مستوطنون و

 .األقصى

 السياسيةاالحتاللي يقطع الطريق على الحلول " قانون القدس: "الخارجية. 

 االحتالل يعتقل فتى من القدس. 
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  ألف مستوطن إلى القدس 150وزير في الكنيست يقترح إدخال. 

 "وضم المستوطنات على طاولة الكنيست اليوم" القدس الكبرى. 

 في إسطنبول" نصرة القدس والمسجد األقصى"انطالق فعاليات مؤتمر لـ. 

  بالقدسالكنيسة األرثوذكسية " صفقة"احتجاجات على. 

 في سجون االحتالل 16أسير مقدسي يدخل عامه الـ. 

 االحتالل ينفذ مخططات استيطانية لسلب ما تبقى من القدس. 

 260 وحدة استيطانية جديدة بالقدس. 

 
 ضباط مخابرات ومستوطنون يقتحمون المسجد األقصى

   

اقتحامها يوم االثنين، جددت عصابات المستوطنين اليهودية ال -وفا 2017- 7- 10القدس 
  .قصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات االحتالل الخاصةللمسجد األ

وقال مراسلنا، إن من بين الُمقتحمين لألقصى مجموعات من ضباط مخابرات وشرطة االحتالل 
، والذين نفذوا جوالت استكشافية مشبوهة بأرجاء "المرشدين"باللباس المدني، ومجموعات من 

  .، تصدى لهم مصلون بهتافات التكبير االحتجاجيةالمسجد
  
 

 االحتالل يعتقل طفلين ويصيب ثالثا بعينه في العيسوية: القدس
  

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الليلة الماضية، طفلين من قرية  -وفا 2017- 7- 10القدس 
 .اقتحامها بلدة العيسويةالجديرة شمال غرب القدس المحتلة، وأصابت طفال آخر بعينه، خالل 

ونقل مراسلنا عن شهود عيان، أن قوت االحتالل اقتحمت القرية، واعتقلت الطفلين، خطاب محمد 
  .، حينما كانا يلعبان أمام منزلهيما)عاما 12(، وهندي ناصر الهندي )عاما 11(برجس 
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عينه، بينما كان  ، في)عاما 14( من جهة ثانية، أصابت تلك القوات الطفل نور أيمن عطا حمدان
جالسا في شرفة منزله ببلدة العيسوية، خالل إطالقها أعيرة نارية بشكل عشوائي، ومكثف عقب 

  .اقتحامها البلدة، وتصدي الشبان لها
  .وقال شهود عيان لمراسلنا، انه تم نقل الطفل حمدان الى مستشفى هداسا بالعيسوية، لتلقي العالج

  
 ستوطنات في القدس الشرقيةإسبانيا تدين قرارات توسيع الم

   

أدانت إسبانيا، اليوم االثنين، قرارات اللجنة اإلسرائيلية لتخطيط  -وفا 2017-7-10مدريد 
وحدة سكنية  1500المستوطنات في القدس، التي تم اتخاذها األسبوع الماضي والتي تسمح ببناء 

  .وغيرها" بيسغات زئيف"في مستوطنة 
شرعية مستوطنات القدس الشرقية واألراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدت خارجيتها على عدم 

لدولتين في خطر ، الفلسطينية تشكل عقبة أمام السالم وتضع حل ا"واعتبرت أن المستوطنات 
  ."سرائيلية، اللتين يجب أن يتعايشا بسالم وأمن داخل حدود ثابتة ومعترف بها من الطرفينواإل
  

 يل العرب وزيادة اليهود في القدساقتراح قانون في الكنيست لتقل
   

يقدم الوزير يسرائيل كاتس، وعضو الكنيست يوآف كيش، من  -وفا 2017-7-10تل أبيب 
  .الليكود، اليوم االثنين، اقتراح قانون للكنسيت، يهدف إلى تقليل العرب وزيادة اليهود في القدس

نقوذ بلدية االحتالل في القدس، من ألف مستوطن إسرائيلي إلى منطقة  150ويتضمن االقتراح ضم 
غفعات "، و"معاليه أدوميم"مستوطنات مقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وهي  5خالل ضم 

  ."بيتار عيليت"، و"أفرات"، و"غوش عتسيون"، و"زئيف
ما وال يلغي االقتراح الجديد السلطات المحلية واألجهزة البلدية القائمة في هذه المستوطنات، وإن

ينص على بقائها كسلطات مستقلة تعمل على إدارة شؤونها بنفسها، بما في ذلك انتخاب رئيس سلطة 
للقدس، وبإمكان المستوطنين فيها المشاركة في انتخاب " بلدة تابعة"محلية، وبشكل مواز ستعتبر 

ن ضمها رئيس بلدية االحتالل في القدس، ما يعني أنه سيتم ضم هذه المستوطنات للقدس، بدال م
  .إلسرائيل
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ألف عربي مقدسي، وينص على إخراج مخيم شعفاط  100في المقابل، فإن اقتراح القانون يطال نحو 
  .لالجئين وكفر عقب وعناتا من مسؤولية بلدية االحتالل، وتتحول إلى سلطات محلية مستقلة

البدء بربط "، الصادرة صباح اليوم، فإن هدف كاتس وكيش هو "يديعوت أحرونوت"وبحسب صحيفة 
ألف مستوطن  150المصالح والموارد، على أمل أن يأتي اليوم الذي يتم فيه تنفيذ ضم كامل لـ

  ."ألف عربي من داخل حدود إسرائيل 100يهودي، وإخراج 
ألف عربي، من الناحية البلدية، من القدس والتي ستجري اآلن، تساعد في  100وأضافت أن إخراج 

  .خاصة في ظل الهجرة السلبية لليهود من القدس عملية زيادة نسبة اليهود،
يذكر أن كاتس وكيش كانا قد اجتمعا مؤخرا مع رئيس الكنيست، أيال يانون، بهدف تعديل نص 

  .القانون كي يتماشى مع معايير المحكمة العليا
يلية على الواقع السياسي ال يتيح لنا إحالل السيادة اإلسرائ"ونقلت الصحيفة عن الوزير كاتس قوله إن 

  ."هذه المناطق اآلن، ولذلك سيتم اآلن ضمها إلى القدس
وأضاف أنه سيبذل كل جهود لتمرير هذا القانون بدون أي مساومة، وأنه سيمارس الضغوط على كل 

، معتبرا أن الخطوة ليست إحالال للسيادة كما كان يرغب بها، وإنما "حزبا صهيونيا"من يعرف نفسه 
  .لى ذلكخطوة أولى في الطريق إ

القانون يتيح توفير غالبية يهودية في القدس الموسعة وفي القدس "وقال عضو الكنيست كيش، إن 
  ."نفسها، ويتيح التفكير اإلقليمي بمتروبولين القدس، ويعزز الحاكمية على األحياء العربية

عمل كل  القدس هي العاصمة الموحدة واألبدية للشعب اليهودي ودولة إسرائيل، ويجب"وأضاف أن 
  ."ما من شأنه أن يقوي القدس، ويعزز مكانتها كعاصمة إلسرائيل ذات غالبية يهودية كبيرة

  
 االحتالل واالستيطان واقتحام األقصى أعلى درجات التحريض: القواسمي

  
االتهامات اإلسرائيلية للقيادة " فتح"رفضت حركة التحرير الوطني  -وفا 2017- 7-10رام اهللا 

وللحركة، وللجانب الفلسطيني، بشكل عام، بالتحريض على العنف كما تزعم، مؤكدة أن الفلسطينية، 
التحريض الحقيقي يكمن في استمرار االحتالل، واالستيطان، واالقتحام المتواصل للمسجد األقصى، 

 ".وباحاته، وما يجري في المسجد االبراهيمي االسالمي الخالص في الخليل، من تقسيم، وتهويد

إن القرار األخير "متحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في تصريح صحفي، اليوم االثنين، ال وقال
االحتالل بالسماح ألعضاء الكنيست باقتحام االقصى، وبناء آالف الوحدات   الصادر عن حكومة
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، موضحا "نموذج على التحريض والعنف الذي يمارس بحق شعبنا الفلسطيني االستيطانية 
رائيل ادخال القضية الفلسطينية، والوسطاء السياسيين في دهاليز جانبيه، وتفصيلية، محاوالت اس أن"

بعيدا عن جوهر القضية المتمثل في إنهاء االحتالل اإلسرائيلي ألراضي دولة فلسطين المحتلة عام 
هو أمر مكشوف، ومرفوض، ومحاولة إسرائيلية مستنسخة إلضاعة الوقت، والتهرب من اي  67

  ".اسي، وإفشال الجهود األميركيةاستحقاق سي
أن الشعب الفلسطيني هو ضحية االحتالل االسرائيلي، وليس كما "وأكد ضرورة أن يعي الجميع 

تحاول اسرائيل التصوير، وشعبنا بكل مكونات هويته الوطنية يتعرض ألبشع عمليات التنكيل، 
ستيطان، واالعتقاالت اليومية، ونظام والعدوان، ابتداء من استمرار االحتالل، ومصادرة األراضي، واال

  ".، العنصري الذي تفرضه اسرائيل على شعبنا"االبارتهايد"
  

  القنصلية اإليطالية تختتم المهرجان الصيفي لألنشطة الثقافية لألطفال والشباب في القدس
 

المهرجان اختتمت القنصلية اإليطالية العامة في القدس اليوم األحد،  -وفا 2017-7-9القدس 
الصيفي لألنشطة الثقافية لألطفال على خشبة مسرح الحكواتي، بحضور نجم عرب آيدول يعقوب 
 .شاهين وفنانين إيطاليين قدموا عروضا مسرحية وفنية بحضور جمهور غفير من شباب وأهالي القدس

الثقافي بين  وألقى القنصل االيطالي العام فابيو سوكولوفيتش كلمة أكد فيها أهمية تعزيز التعاون
الفنانين االيطاليين والمحليين، وأن نجاح هذه الفعاليات دليل على ذلك، حيث كان هناك مشاركة 

  .فعالة في جميع األنشطة والفعاليات التي استضافها المهرجان
ونظمت القنصلية بالشراكة مع مؤسسة المعمل للفن المعاصر في البلدة القديمة في القدس ورش عمل 

من الشهر الجاري، وقد جذب هذا المهرجان  7إلى  3الرقص والنحت والمسرح من متخصصة في 
األجيال الشابة وعرفها إلى أشكال التعبير الفني المختلفة والقيمة العالمية للفن، وعزز خبراتهم الثقافية 

  .والفنية، كما خلق شراكات جديدة، شخصية ومهنية بين الفنانين اإليطاليين والمحليين
هو مشروع روجت له القنصلية اإليطالية " المهرجان الصيفي لألنشطة الثقافية لألطفال" ذكر أن"

العامة في القدس، بالشراكة مع مؤسسة المعمل ومسرح الحارة وثالث مؤسسات ايطالية تشوروند 
بروجيتو إدوكاتيفو، وجيك تيسارو، وشركة رقص سوستا بالميزي، في تأكيد منها على التزامها بدعم 

  .شاريع واألنشطة التي تعزز الحوار الثقافي والتعاون بين المجتمعات المحلية في مدينة القدسالم
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 "القدس الموحدة"تأجيل التصويت على قانون 
   

أجلت اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست اإلسرائيلية، اليوم األحد،  -وفا 2017- 7-9تل أبيب 
على أن يتم عرضه مرة أخرى األسبوع المقبل  ،"القدس الموحدة"التصويت على قانون أساس 
  .لمناقشته والتصويت عليه

، قضت اللجنة مواصلة اإلجراءات في تشريع القانون، وتقرر تشكيل "القومية" أما بما يخص قانون
لجنة خاصة برئاسة عضو الكنيست يؤاب كيش، حيث اشترط رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن 

  .حزبه، علما أن من بادر للقانون هو حزب الليكود بحسب نتنياهويترأس اللجنة عضو من 
، الذي يهدف "القدس: قانون أساس"وقدم وزير التعليم، نفتالي بينيت، اقتراحا جديدا بشأن تعديل 

  .أساسا إلى وضع عراقيل لتقسيمها مستقبال
زئيف إلكين، وفي  فإن االقتراح الذي يعمل عليه بينيت، سوية مع الوزير" هآرتس"وبحسب صحيفة 

أعقاب معارضة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يتيح إمكانية إلغائه بسهولة نسبية، إذا طلبت 
  .الحكومة من الكنيست المصادقة على اتفاق سياسي يشتمل على تقسيم القدس

عضو   80وتبين أن بينيت طالب، بداية، أن يكون تقسيم القدس منوطا بمصادقة غالبية تصل إلى 
  .عضوا 80نيست، وإلغاء هذا البند يلزم بالحصول على غالبية تصل إلى ك

عضو كنيست على إلغاء هذا  61وفي إطار التفاهمات الجديدة مع إلكين، تقرر أنه يكفي مصادقة 
  ".بند تحصين القدس"البند، الذي أطلق عليه 

األساس على المقترح الذي وإجراء االستفتاء يعتمد ب' القدس الموحدة'يذكر أن مقترح مشروع قانون 
، وحظي بتوقيع العديد من أعضاء حزب الليكود 2007قدمه عضو الكنيست جدعون ساعر، عام 

  .وأيضا نتنياهو الذي كان رئيسا لكتلة المعارضة
عضو كنيست على أي  80موافقة ' البيت اليهودي'ويشترط مقترح القانون األول الذي قدمه حزب 

  .لشرقي للقدس المحتلةقرار لالنسحاب من الشطر ا
ويهدف مشروع القانون إلى عرقلة أي عملية سياسية قد تفضي إلى حل الدولتين، وبموجبها تكون 

  .القدس مقسمة بين إسرائيل والفلسطينيين
واعتبر بينيت أن مشروع القانون سيمنع أي تقسيم للقدس، وكذلك سيمنع حتى تقسيمها بعد طرح 

  .ه الشعب على تسوية سياسية تقتضي تقسيم القدساستفتاء عام قد يوافق من خالل
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 وعناصر من شرطة االحتالل بلباس مدني يقتحمون األقصى" طالب آثار"مستوطنون و
   

استأنفت مجموعات من عصابات المستوطنين، وطالب آثار بمعاهد  -وفا 2017-7-9القدس 
ألحد، اقتحاماتهم للمسجد عبرية، وعناصر من شرطة االحتالل اإلسرائيلي بلباٍس مدني، اليوم ا

  .األقصى المبارك من باب المغاربة بحراسات معززة ومشددة من قوات االحتالل الخاصة
هة في المسجد المبارك، واستمعوا بأن المقتحمين نفذوا جوالت استفزازية ومشبو " وفا"فاد مراسل أو 
حركات تلمودية صامتة في لى شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم، وأدى عدد من المستوطنين إ

منطقة باب الرحمة بين المصلى المرواني وباب األسباط في األقصى المبارك، في حين واصلت قوات 
االحتالل إجراءاتها المشددة على بوابات األقصى بحق الشبان واحتجزت بطاقات عدد كبير منهم 

  .خالل الدخول الى المسجد المبارك
  

 تاللي يقطع الطريق على الحلول السياسيةاالح" قانون القدس: "الخارجية
   

بقانون منع التخلي عن "قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن ما يسمى  -وفا 2017-7-9رام اهللا 
ني اإلسرائيلي، ويعزز ، يقطع الطريق أمام التوصل إلى اية حلول سياسية للصراع الفلسطي"القدس

ضواحيها، ويكرس عملية ضمها غير القانونية وغير سرائيلية على المدينة المقدسة و السيطرة اإل
  .الشرعية

يتواصل سباق التطرف المحموم بين أركان اليمين "وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم األحد، 
الحاكم في اسرائيل على تمرير قوانين وتشريعات عنصرية تكرس االحتالل وسرقة االرض الفلسطينية 

في فلسطين، وتغلق الباب أمام " االبرتهايد"سيع نظام الفصل العنصري وتهويدها، وتعمق من وجود وتو 
أية فرصة للتوصل لحلول سياسية لقضايا الصراع الجوهرية بين الجانبين االسرائيلي والفلسطيني، وفي 

  .مقدمتها قضية القدس
، "يت اليهوديالب"و" الليكود"وتابعت، يأتي االتفاق بين عضوي االئتالف اليميني الحاكم في اسرائيل 

على تمرير ما يسمى بقانون منع التخلي عن القدس، الذي يقيد الحكومات اإلسرائيلية، ويمنعها من 
التوصل الى أية حلول سياسية بشأن القدس الشرقية المحتلة، ويعزز من السيطرة االسرائيلية على 

  .عيةالمدينة المقدسة وضواحيها، ويكرس عملية ضمها غير القانونية وغير الشر 
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وأدانت الوزارة في بيانها بأشد العبارات القوانين والتشريعات واإلجراءات االحتاللية التهويدية الخاصة 
بالقدس، وأكدت أن أركان اليمين الحاكم في اسرائيل يحاولون إرضاء جمهورهم من المستوطنين 

القدس الشرقية  والمتطرفين، على حساب الحقوق واألرض الفلسطينية المحتلة عامة، وعلى حساب
  .المحتلة ومقدساتها بشكل خاص

وأكدت أن الهدف االسرائيلي من تمرير مثل هذه القوانين والتشريعات، يصب في سعي اسرائيل 
لحسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد، بعيدا عن الجهود االميركية والدولية المبذولة 

  .الستئناف عملية تفاوضية حقيقية
الوزارة عن صدمتها من الدول التي تجند أسلحتها وطائراتها ونفوذها السياسي واالقتصادي وعبرت 

والدبلوماسي، وتتدخل في عديد الصراعات االقليمية والدولية، تحت شعار الدفاع عن مبادئها وعن 
 القانون الدولي والشرعية الدولية، في حين تتمسك بصمتها ازاء انتهاكات اسرائيل كقوة احتالل

للقانون الدولي وتمردها على الشرعية الدولية، وما ترتكبه اسرائيل من جرائم وخروقات يندى لها جبين 
  .االنسانية
إن تدابير االحتالل وممارساته غير القانونية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، : وقالت

رات الصادرة عن الهيئات االممية ورفضه المستمر لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما فيها القرا
المختصة، يكشف يوميا عجز المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته القانونية واالخالقية اتجاه الشعب 

الفلسطيني، كما يوجه في ذات الوقت إهانات بالجملة لمصداقية تلك الدول التي تصر على الكيل 
  .بمكيالين في مجال عالقاتها ومواقفها الدولية

  
 تالل يعتقل فتى من القدساالح

  

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األحد، الفتى محمد حسين -وفا 2017-7-9القدس 
  .عبيد من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة

  .لى مركز توقيف وتحقيق في المدينةلمراسلنا انه تم نقل الفتى عبيد إوقال شهود عيان 
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  ألف مستوطن إلى القدس 150إدخال وزير في الكنيست يقترح 
 

صباح اليوم االثنين، قانوناً   يسرائيل كاتس ويوآف كيش" الليكود"اقترح وزير وعضو كنيست من كتلة 
 .قدس، وإخراج آالف المواطنين العرب منهاإلى ال مستوطن ألف 150يهدف إلى إدخال 

 
إلى منطقة النفوذ البلدي لبلدية االحتالل في القدس، من خالل  المستوطنين ويتضمن االقتراح إدخال

غوش "و" غفعات زئيف"و" معاليه أدوميم"، وهي الضفة الغربية مستوطنات مقامة على أراضي 5ضم 
 .(الرأي(ا جاء على موقع وكالة ، بحسب م"بيتار عيليت"و" أفرات"و" عتسيون

 
وال يلغي االقتراح الجديد السلطات المحلية واألجهزة البلدية القائمة في هذه المستوطنات، وإنما 

ينص على بقائها كسلطات مستقلة تعمل على إدارة شؤونها بنفسها، بما في ذلك انتخاب رئيس سلطة 
إمكان المستوطنين فيها المشاركة في انتخاب للقدس، وب" بلدة تابعة"محلية، وبشكل مواز ستعتبر 

رئيس بلدية االحتالل في القدس، ما يعني أنه سيتم ضم هذه المستوطنات للقدس، بدًال من ضمها لـ 
 ."إسرائيل"

 
ألف عربي مقدسي، حيث ينص اقتراح القانون على  100في المقابل، فإن اقتراح القانون يطال نحو 

لالجئين وكفر عقب وعناتا من مسؤولية بلدية االحتالل، وتتحول إلى سلطات شعفاط إخراج مخيم
 .محلية مستقلة

 
ويهدف كاتس وكيش من هذا االقتراح، إلى البدء بربط المصالح والموارد، على أمل أن يأتي اليوم 

ألف عربي من داخل  100ألف مستوطن يهودي، وإخراج  150يتم فيه تنفيذ ضم كامل لـ الذي 
 .(يديعوت أحرونوت(حدود إسرائيل، بحسب صحيفة 

 
ألف عربي، من الناحية البلدية من القدس والتي ستجري اآلن،  100وأوضحت الصحيفة أن إخراج 
 .، خاصة في ظل الهجرة السلبية لليهود من القدساليهودتساعد في عملية زيادة نسبة

 
، أيال يانون، بهدف تعديل نص الكنيست يشار إلى أن كاتس وكيش كانا قد اجتمعا مؤخراً مع رئيس

 .القانون كي يتماشى مع معايير المحكمة العليا
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الواقع السياسي ال يتيح لنا إحالل السيادة اإلسرائيلية "إن : ونقلت الصحيفة عن الوزير كاتس قوله

 ."على هذه المناطق اآلن، ولذلك سيتم اآلن ضمها إلى القدس

 
ه سيبذل كل جهود لتمرير هذا القانون بدون أي مساومة، وأنه سيمارس الضغوط على كل وأضاف أن

، معتبراً أن الخطوة ليست إحالالً للسيادة كما كان يرغب بها، وإنما "حزباً صهيونياً "من يعرف نفسه 
 .خطوة أولى في الطريق إلى ذلك

 
دية في القدس الموسعة وفي القدس القانون يتيح توفير غالبية يهو "وقال عضو الكنيست كيش، إن 

 ."نفسها، ويتيح التفكير اإلقليمي بمتروبولين القدس، ويعزز الحاكمية على األحياء العربية

 
القدس هي العاصمة الموحدة واألبدية للشعب اليهودي ودولة إسرائيل، ويجب عمل كل ما "وزعم، أن 

  ."ل ذات غالبية يهودية كبيرةمن شأنه أن يقوي القدس، ويعزز مكانتها كعاصمة إلسرائي
 

  وضم المستوطنات على طاولة الكنيست اليوم" القدس الكبرى"
 

العبرية، إن حزب الليكود رد بشكل مناسب على القانون األساسي " يديعوت أحرونوت"قالت صحيفة 
، والذي يقضي بضم المستوطنات الواقعة خارج "البيت اليهودي" بشأن القدس الخاص بحزب

 .القدس

، "إذاً لنقم بضمها للقدس ،"إذا لم يكن باإلمكان ضم المستوطنات إسرائيل: "وأضافت الصحيفة
و التي ستحول " القدس الكبرى" اقتراح قانون  الكنيست موضحة أن هذا الصباح سيوضع على طاولة

 .على المستوطنات القريبة القدس إلى المدينة الضخمة التي ستهيمن أيضاً 

وتابعت الصحيفة، أنه بالمقابل ستتحول األحياء العربية في المدينة إلى سلطات مستقلة، و النتيجة 
أ ما الفلسطينيون –ستكون بأن المستوطنون يستطيعون التصويت في االنتخابات البلدية لبلدية القدس 

 . فال

الف مقدسي فلسطيني يعيشون شرق المدينة،حيث ) 100(ووفق الصحيفة فإن هذا القانون سيضر بـ 
من مسؤولية بلدية القدس و تتحول إلى سلطات محلية  شعفاط ستخرج كفر عقب و عناتا و مخيم

 .ق بالتصويت في انتخابات بلدية القدسمستقلة و بالتالي يفقد سكان هذه المناطق الح
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  في إسطنبول" نصرة القدس والمسجد األقصى"انطالق فعاليات مؤتمر لـ
 

، نصرًة لمدينة القدس "ألجلك يا مدينة السالم"انطلقت أمس السبت، فعاليات مؤتمر 
المبارك، بمشاركة شخصيات من دول عربية وإسالمية، حسبما ذكرت وكالة  األقصى والمسجد
 .األناضول

، بالتعاون "وفلسطيناالئتالف العالمي للمنظمات الطالبية والشبابية لنصرة القدس "وينظم المؤتمر، 
 .(تركية غير حكومية" (شباب األناضول"مع مؤسسة 

دولة عربية وإسالمية، باإلضافة إلى  30شخص يمثلون أكثر من  300ويشارك في المؤتمر نحو 
 .عشرات الناشطين األتراك في خدمة القضية الفلسطينية

والفلسطينيين لمواجهة االحتالل،  المقدسيين إلى تنسيق الجهود لدعم صمود الطلبة ويهدف المؤتمر 
  .وجعل القضية الفلسطينية حاضرًة في العقل الطالبي والشبابي، حسب المنظمين

، "حماس" ن، ممثل العالقات الخارجية بحركةوخالل الكلمة االفتتاحية، قال أسامة حمدا
 ."االحتالل صنع مصطلح جديد هو اإلرهاب، وأصبح كل من يعادي الكيان الصهيوني إرهابي" إن

األمة من أجل فلسطين، وصار الكثير من أبناء معادلة اإلرهاب كانت جزءاً من تفكيك إرادة "وأضاف 
 ."أمتنا اليوم يتحاشون الحديث عن القضية الفلسطينية خوفاً من أن يتهموا باإلرهاب

تعني  بأن نهضتها الكيان الصهيوني عمل على عدم نهضة األمة اإلسالمية، لمعرفته"أن  وأبرز حمدان،
 ."وعرقي كي ال تنهض األمةانتهاءه، وهو يعمل على تنويع الصراع إلى طائفي 

تظل راية الجهاد مرفوعًة في فلسطين، وأن يرفعها أبناؤها، ألن أهل القدس "وأّكد على ضرورة أن 
 ."بكل ما أوتوا من قوة المسجد األقصى يصمدون ويدافعون عن

الكيان الصهيوني "أن  سابقاً، غزة في" الالتين" كنيسة من جانبه، رأى األب مانويل مسلم، رئيس
المبرمة (أوسلو  بعد اتفاقية )تضم معظم الفصائل الفلسطينية(استطاع أن يكبل أيدي منظمة التحرير 

 ."والتنسيق األمني) إسرائيل(واالعتراف بدولة ) 1993عام 

خ فلسطين ال يعرف إال قضية أزلية رغماً عن أنف الصهاينة، وتاري  فلسطين"وشّدد على أن 
، وفلسطين ليست إال )إسرائيل(الفلسطينيين شعباً له فقط، وفلسطين ال تغير هويتها لكي تصبح 

 ."عربية، والقدس كذلك، هويًة وحضارًة وتاريخاً 
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شعب فلسطين سيدوس على اتفاقية أوسلو ووعد "مسجلة له بالمؤتمر، إن  في كلمة" مسلم"وقال 
ستفترس كل الغرباء، كلنا فلسطينيون ) يقصد فلسطين(أمريكا، وهذه األرض بلفور وجميع أالعيب 

 ."ألجل فلسطين، ووجودنا من وجودها، وليست لنا وطن بديٌل عنها

الصهاينة يستغلون ما يحدث في األمة اليوم من فرقة "، قال منير سعيد، إن "االئتالف"وفي كلمة باسم 
نوا يحاربون المقاومة ويحاصرونها، عبر مشاركة صهيونية في بالدنا، لذلك فإن األيام الماضية كا

 ."مباشرة، واليوم يحاصرون من يدعم المقاومة ويؤيدها

تأسس عام " االئتالف العالمي للمنظمات الطالبية والشبابية لنصرة القدس وفلسطين"يشار إلى أن 
لنصرة القضية ، بهدف التعاون مع اآلخرين على أساس قاعدة من االحترام والتقدير 2013

 .الفلسطينية، حسب الموقع الرسمي لالئتالف

  ترك برس
 

  الكنيسة األرثوذكسية بالقدس" صفقة"احتجاجات على 
 

ظمت مؤسسات أرثوذكسية فلسطينية، األحد، وقفات احتجاجية في مدينتي القدس وبيت لحم، رفضا 
وباعت بموجبها مئات ) ةإسرائيلي(للصفقة التي أجرتها بطريركية الروم األرثوذكس مع شركات 

 .الدونمات في القدس

المهد ببيت لحم بإقالة بطريرك القدس  كنيسة وطالب المشاركون في الوقفة التي أقيمت أمام
 ."(لإلسرائيليين(ره في تسريب أمالك الكنيسة دو "وفلسطين واألردن ثيوفيلوس الثالث، بسبب 

نسبة إلى حي بالقدس، " صفقة رحابيا"وعرفت الصفقة التي تكشفت تفاصيلها األسبوع الماضي باسم 
، وفق ما )إسرائيلية(دونما من أمالك البطريركية في القدس لشركات  528وتتضمن بيع نحو 

 .الفلسطينية السلطة تقول

وكان ممثلو المجلس المركزي األرثوذكسي والشباب العربي األرثوذكسي في فلسطين عقدوا السبت 
" مسلسل" بالضفة الغربية، عبروا فيه عن سخطهم واستنكارهم لـ رام اهللا مؤتمرا صحفيا في مدينة

 .(إسرائيليين(الصفقات التي أبرمتها البطريركية األرثوذكسية مع شركات ومستثمرين 

رئيس المجلس، نبيل مشحور، إن هناك مسلسال طويال من الصفقات والتسريبات،  وقال نائب
 .بمقاومة حقيقية من جانب األرثوذكس العرب قوبل
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، وفق ما أوردت "مكان البيع والسمسرة"ورفضوا ما يدور في أروقة البطريركية التي وضعت نفسها في 
 .وسائل إعالم فلسطينية

جزء من صفقات متوالية، وقد حان الوقت لنا األرثوذكس العرب أن أن الصفقة األخيرة هي " وأضاف
نصرح بكل البساطة أن تنتهي هذه الفئة الفاسدة التي تدمر حقوق األرثوذكس العرب في أوقافهم 

 ."الموجودة منذ مئات السنين

وكانت الكنيسة أجرت في الماضي سلسلة صفقات باعت بموجبها عقارات وممتلكات في فلسطين،  
 .دونم في مدينة قيسارية الساحلية مقابل سعر زهيد 900  آخرها بيع كان

ويطالب العرب األرثوذكس منذ فترة طويلة بتعريب قيادة الكنيسة، التي يقودها حاليا بطاركة من 
 .اليونان

  وكاالت
 

  في سجون االحتالل 16أسير مقدسي يدخل عامه الـ
 

من مدينة القدس، عامه ) عاما 55(سلمان زيدان دخل اليوم األحد، األسير الفلسطيني نزار عزيز 
 .السادس عشر في سجون االحتالل

م، وهو أحد قادة ومؤسسي كتائب شهداء االقصى الجناح 2002وكان االحتالل اعتقل زيدان، عام 
عاما، وهو مريض ويعاني  37المسلح لحركة فتح في فلسطين، وحكمت عليه بالسجن الفعلي لمدة 

  .ضمن كثير من األمرا
 

  االحتالل ينفذ مخططات استيطانية لسلب ما تبقى من القدس
 

شرعت في تنفيذ مخططات " اإلسرائيلي"قال تقرير رسمي، اليوم السبت، إن حكومة االحتالل 
ما تبقى من شرقي مدينة القدس المحتلة، لفرض األمر الواقع في  تهويد استيطانية جديدة، تهدف إلى

 .أي حل مستقبلي

منظمة التحرير الفلسطينية أن التابع ل االستيطان وأوضح المكتب الوطني للدفاع عن االرض ومقاومة
، "اإلسرائيلي"الهجمة االستيطانية غير المسبوقة، تتم بقرار وتعليمات مباشرة من حكومة االحتالل 

تهدف لتهويد ما تبقى من شرقي القدس المحتلة وتكريس ضمها ، والتي نتنياهو وعلى رأسها بنيامين
 .عليها" اإلسرائيلية"وفرض السيادة 
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لمخططات البناء من االدراج استعدادا للمصادقة عليها  سلطات االحتالل وأشار التقرير إلى إخراج
 .آالف وحدة جديدة 6تمهيدا خالل الشهر الجاري، والذي كان أولها المصادقة على بناء 

لجنة التخطيط "وعلى صعيد مخططات التهويد الجارية في شرقي القدس، بين التقرير أن ما تسمى 
وحدة استيطانية جديدة في القدس  196حتالل في القدس صادقت على بناء التابعة لبلدية اال" والبناء

 80، وحنينا وحدة سكنية للمستوطنين في بيت 18، و"رمات شلومو"وحدة سكنية في  98منها بناء 
 ."اموتر "وحدة سكنية في 

وأشار إلى أن بلدية االحتالل في القدس تعتزم عرض مخططات على اللجنة المحلية للبناء والتنظيم 
، "بسغات زئيف"وحدة استيطانية في مستوطنات  800في اجتماعها القادم والمقرر هذا األسبوع لبناء 

 .، وجميعها تقع ضمن حدود القدس المحتلة"غيلو"، و"رموت"، و"نافيه يعقوب"و

، تبحث عدد من المشاريع "اللجنة اللوائية للتخطيط في القدس"وبحسب التقرير فإن ما تسمى 
، وتشمل "الشيخ جراح"االستيطانية في أحياء فلسطينية في القدس، بينها أربعة مخططات في حي 

منزل فلسطيني ومبنى من  هدم الخطط إقامة مبنى من ثالثة طوابق يشمل ثالث وحدات سكنية بعد
وحدات سكنية بعد هدم منازل أربع عائالت فلسطينية، ومبنى ثالث من  10خمسة طوابق يشمل 

 .تسعة طوابق ليكون مدرسة دينية، ومبنى آخر من ستة طوابق يشمل مكاتب

وحدة  44يوليو نقاش اعتراضات على خطة إلضافة /موزت 17وتفيد المعطيات أنه سوف يجري في 
 .وحدة 130سكنية في غيلو بما يرفع عدد الوحدات إلى 

كما سوف تبحث اللجنة اللوائية اإلسرائيلية للتخطيط المصادقة بأثر رجعي على ثمان وحدات سكنية 
خطة لتوسعة  في القدس، فضال عن بحث " الصوانه"في حي " بيت اوروط"استيطانية في مستوطنة 

 ."جبل المكبر" نوف صهيون على أراضي حي"كنيس في مستوطنة 

البيت "و" الليكود"ونوه المكتب الوطني للدفاع عن االرض ومقاومة االستيطان الى أن حزبا 
توصال التفاق نهائي بشأن مشروع قانون منع تقسيم القدس بعد إعادة صياغته، وتقرر إعادة  "اليهودي

صيغته المعدلة على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع يوم األحد المقبل للتصويت طرح مشروع القانون ب
عليه، وجرت التعديالت على بنود مشروع القانون األول حول السيادة على بعض أحياء القدس 
وتبعيتها لبلدية المدينة وعدم إحداث أي تغيير في السيادة دون موافقة عدد معين من أعضاء الـ 

 ."كنيست"

 توكاال
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  وحدة استيطانية جديدة بالقدس 260
 

إلى بلدية " بسغات زئيف"إن مخططاً غير مألوف قدمته مستوطنة : العبرية" يروشاليم"قالت أسبوعية 
االحتالل في القدس المحتلة األسبوع الماضي ينص على إقامة أربعة أبراج سكنية، وذلك قرب مسار 

 .القطار الخفيف

وحدة  ٢٦٠ستقام بارتفاع سبعة عشر طابقاً بما يضمن توفير وبحسب المخطط؛ فإن األبراج 
استيطانية، كما يتضمن المخطط إقامة مبنى يضم محال تجارية في الطوابق األولى ومكاتب شركات 

 .في الطوابق األخرى

وتشير الصحيفة إلى أن المخطط أعده المهندس يغال ليفي بني مئير تورجمان، رئيس اللجنة المحلية 
 .والبناء، وهو ما يعني إمكانية تنفيذه على الفور دون أي عقباتللتنظيم 

ويعّد المخطط غير عادي، كما تقول الصحيفة، وذلك ألنه يتضمن مكاتب، األمر غير المألوف في 
الضواحي، ويتوافق هذا المخطط مع مناطق أقرب إلى مراكز المدن، وهو ما قد يكون بداية 

 .لتحويلها إلى أشبه ما يكون لمركز تجمع استيطاني ضخم" بسغات زئيف"في منطقة  االستيطان تعزيز

خفيف، ويأتي هذا المخطط في أعقاب اتخاذ قرار بزيادة نسبة البناء من على جانبي مسار القطار ال
التابعة لالحتالل، قد صادقت على ذلك في شهر تموز " اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء"وكانت 
 .الماضي

٪ في األراضي التي ٢٤٠وتشير الصحيفة إلى أن هذه المخططات سمحت بزيادة نسبة البناء بحوالي 
اضي التي تزيد مساحتها طابقا، أما األر  ١٢تقل مساحتها عن دونم، كما سمحت بإقامة مباٍن بارتفاع 

طابقا، وهو ما يعني  ١٨٪، ويسمح بإقامة مباٍن بارتفاع ٣٢٠عن دونم فإن نسبة البناء فيها تكون 
 .تعزيًزا لالستيطان بهذه المناطق بشكل كبير، واالعتماد على البناء الرأسي أكثر من األفقي

 

  - انتهى - 


