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  2016 أكتوبر، 13الخميس : التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 "قصىتصوت على قرار ينفي عالقة اليهود باأل" اليونسكو. 

 إصابات واعتقاالت في مواجهات متجّددة .. رغم الحصار المشدد
 .بالقدس

 يوما 15لـ قصىاالحتالل يعتقل عددا من المقدسيين ويبعد معظمهم عن األ 

  جديدًا في سجون  عاماً يدخالن " مناصرة"واألسير " بكير"األسيرة
 االحتالل

 القدسال شرعية قانونية للسيادة الصهيونية على : عيسى. د. 

 سياسة العقاب الجماعي تزيد من حدة التوتر بالقدس: الحسيني 

 األعياد العبرية مبّرر االحتالل إلحكام قبضته العسكرية على : صبري
 .القدس

  شخصيات صهيونية تطالب بإصدار قوانين عنصرية جديدة بحق
 .الفلسطينيين

  تستفز االحتالل بالقدس" أبوصبيح"حلويات. 

 اد الجمعيات الخيرية في القدس توقعان اتفاقية شراكة مؤسسة التعاون واتح
 .لدعم المدينة
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  الشهيد الحلبي للتحقيق" ُمفّجر االنتفاضة"االحتالل يستدعي والدة.  
  قصىتصوت على قرار ينفي عالقة اليهود باأل" اليونسكو"

اللجنة من المتوقع أن تصوت الدول األعضاء في  -موقع مدينة القدس  2016-10-13القدس 
دولة، اليوم  58، وعددها )اليونسكو(اإلدارية لمنظمة التعليم والثقافة والعلوم التابعة لألمم المتحدة 

  .وحائط البراق قصىالخميس، على مشروع قرار ينفي عالقة اليهود بالمسجد األ
العبرية، إنها حصلت على نسخة من مشروع القرار، وأن االحتالل قام " هآرتس"وقالت صحيفة 

بخطوات دبلوماسية في محاولة لمنع صدور قرار كهذا عن المنظمة الدولية، لكنه تمكن من تغيير 
  .موقف عدد قليل من الدول، ولذلك يُتوقع أن تصادق اليونسكو على مشروع القرار بأغلبية كبيرة

ق ويندد مشروع القرار بممارسات االحتالل في القدس المحتلة في نواح عديدة، وخاصة بما يتعل
دفع مشروع القرار السلطة الفلسطينية سوية، مع مصر والجزائر  إلىباألماكن المقدسة، وبادرت 

  .والمغرب ولبنان وعمان وقطر والسودان
رغم . ، فإن مشروع القرار يذكر أن القدس مقدسة لليهودية والمسيحية واإلسالم"هآرتس"وبحسب 

وقبة الصخرة،  قصىلقدسي، حيث يقع المسجد األذلك، فإن القرار يشمل بنًدا خاًصا يتعلق بالحرم ا
  .ويؤكد أنه موقع مقدس للمسلمين فقط

ويستخدم مشروع القرار التسمية العربية اإلسالمية للحائط الغربي للحرم وهي ساحة البراق، لكنه يذكر 
  .بين قوسين" الحائط المبكى"التسمية العبرية 

محاولة للتشكيك بالعالقة بين الحائط المبكى "واعتبر موظف صهيوني رفيع أن مشروع القرار هو 
  ".والهيكل اليهودي

أبريل الماضي بتأييد من دول غربية، على /اتخذت قرارًا مشابًها في نيسان" اليونسكو"وكانت منظمة 
محادثة متوترة بين رئيس  إلىحدوث أزمة بين االحتالل وفرنسا، و  إلىرأسها فرنسا، وأدى ذلك 

، تعّهد خاللها األخير بعدم "فرانسوا هوالند"، والرئيس الفرنسي "امين نتنياهوبني"حكومة االحتالل 
  .تكرار التأييد لقضايا من هذا القبيل
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وفي السياق، وزعت وزارة خارجية االحتالل، صورًا لما زعمت أنها آثار قديمة تثبت وجود عالقة 
المزعوم  " الهيكل"قدسي خصوًصا، وأن تاريخية بين اليهودية والقدس عموًما، وبين اليهودية والحرم ال

  .قصىكان قائًما في المكان الذي يتواجد فيه اليوم المسجد األ
  

  إصابات واعتقاالت في مواجهات متجّددة بالقدس.. رغم الحصار المشدد
مساء أمس األربعاء، المواجهات العنيفة  تجددت -موقع مدينة القدس  2016-10-13القدس 

  .بين الشبان وقوات االحتالل في العديد في بلدات سلوان والعيسوية والرام بالقدس المحتلة
واعتقلت قوات االحتالل، خمسة شبان من سكان العيسوية، ومن عائلة واحدة، خالل مرورهم من 

  .ينةالحاجز العسكري القريب من مدخل قرية الزعّيم شرق المد
صالح مصطفى، ومحمود صالح مصطفى، ومحمد عدنان مصطفى، ومحمد بكر : وشملت االعتقاالت

  .مصطفى، ومحمد هيثم مصطفى
وكانت قوات االحتالل اعتقلت في وقت سابق، من بلدة العيسوية الشاب نديم عبيد، في الوقت 

ها بمحيط المسجد الكبير الذي تتواصل فيه مواجهات عنيفة في معظم أحياء العيسوية، وتتركز أعنف
وسط البلدة، فيما أصيب عشرات المواطنين بحاالت اختناق بسبب االطالق الكثيف والعشوائي 

  .لقنابل الغاز السام المسيل للدموع
وقالت مصادر مقدسية إن الشبان ردوا بالحجارة والزجاجات الفارغة والمفرقعات، وسط إشعال 

  .االحتالل للبلدةإلطارات مطاطية لعرقلة اقتحام قوات 
وأوضحت أنه تنشط في البلدة عناصر من وحدة المستعربين التابعة لقوات االحتالل العتقال 

  .المشاركين في المواجهات ضد االحتالل
أن التوتر الشديد يسود أجواء بلدة سلوان وأحيائها، وسط مواجهات متواصلة منذ ارتقاء  إلىوأشارت 

اص االحتالل، الليلة الماضية، وتشييعه بعد ساعتين لمنع الشهيد المقدسي علي الشيوخي برص
اختطاف جثمانه من قبل االحتالل، في الوقت الذي ساد البلدة حداد تجاري عام على روح الشهيد 

  .وكافة الشهداء



 

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 0902242فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

Palestine - Ramallah  174,  2421080,2420901 
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com 
                                        PNCECS2011@gmail.com 

Web site :http://www.pncecs.plo.ps 
 

بيت الشهيد الشيوخي، رفعوا فيها األعالم  إلىونظم سكان سلوان مسيرات جماهيرية متتالية 
  .شهيد، والفتات ُتحّيي الشهداء، ورددوا هتافات وطنية وضد االحتاللالفلسطينية، وصور ال

الصوانة، وجبل : العديد من أحياء وبلدات القدس ومنها إلىوفي وقت الحق، امتدت المواجهات 
  .المكبر، ووادي الجوز، والعيزرية وأبو ديس، ومخيم شعفاط

من الشبان وجنود االحتالل على وفي سياق متصل، استمرت مساء اليوم المواجهات بين مجموعة 
  .المدخل الرئيسي الشمالي لبلدة الرام، وذلك لليوم الرابع على التوالي

المستشفى، علما أن البلدة شهدت الليلة  إلىوقد أصيب شاب برصاص االحتالل، ما استدعى نقله 
  .ارسهممد إلىالفائتة مواجهات عنيفة استمرت حتى ساعات الصباح ما حال دون توجه الطلبة 

ويحتشد عشرات الشبان في محيط منزل الشهيد مصباح أبو صبيح وسط الرام، في الوقت الذي 
تواصل فيه الوفود الشعبية والرسمية تضامنها مع عائلة الشهيد التي تعرضت للتنكيل على يد قوات 

  ).عاماً  17" (ايمان"ومخابرات االحتالل، وما زالت تعتقل ابنة الشهيد 
  

  يوما 15لـ قصىيعتقل عددا من المقدسيين ويبعد معظمهم عن األاالحتالل 
بعدت سلطات االحتالل الصهيوني، صباح اليوم  - موقع مدينة القدس  2016-10-13القدس 

  .يوما 15المبارك، لمدة  قصىالخميس، مجموعة من المواطنين المقدسيين عن المسجد األ
، محمد قصىبلدة سلوان، جنوب المسجد األوكانت قوات االحتالل اعتقلت، فجر اليوم من 

لم يُفرج عنه ولم يشمله قرار اإلبعاد عن (وهو توأم الشهيد محمد الشيوخي ) عاماً  20(الشيوخي 
وليد تفاحة، ومحمد تفاحة، وأنس تفاحة، : ، ومن البلدة القديمة في القدس المحتلة، كًال من)قصىاأل

 قصىم الحقًا بشرط اإلبعاد عن المسجد األوحمزة حجازي، وجهاد ناصر قوس، وأفرجت عنه
  .المبارك

أن سلطات االحتالل مّددت، مساء أمس، اعتقال السيدة غدير جمجوم  إلىولفت مراسلنا في القدس 
يوم اإلثنين القادم، علما أن قوات االحتالل اعتقلتهما، يوم أمس، من  إلىوابن أختها محمد هشلمون، 

  .بلدة الرام شمال القدس المحتلة
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  جديداً في سجون االحتالل عاماً يدخالن " مناصرة"واألسير " بكير"األسيرة 

دخلت األسيرة المقدسية مرح بكير، اليوم، عامها  - موقع مدينة القدس  2016-10-13القدس 
االعتقالي الثاني داخل سجون االحتالل، علما أنها اعتقلت بعد اصابتها برصاص قوات االحتالل أثناء 

  .درستها في حي الشيخ جراح وسط القدس بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعنمغادرتها لم
كما دخل الطفل المقدسي أحمد مناصرة عامه االعتقالي الثاني باألسر، وقد اعتقل بعد اصابته بعدة 

بسغات "طلقات ناريه بدعوى تنفيذه عملية طعن برفقة ابن عمه الشهيد حسن مناصرة قرب مستوطنة 
  .دسشمال الق" زئيف

  
  ال شرعية قانونية للسيادة الصهيونية على القدس: عيسى. د

شّدد أمين عام الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة  - موقع مدينة القدس  2016-10-13القدس 
القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، أنه وفقا لقواعد القانون الدولي، يجب على دولة االحتالل 

ت التي تمارسها ضد القانون الدولي، التي أحدثتها سياساتها وممارساتها تقديم تعويضات عن االنتهاكا
االستيطانية، وهذا يتطلب من إزالة المستوطنات ومستوطنيها، وتعويض المالكين عن مصادرة وتدمير 

  ".ممتلكاتهم
وال دولة االحتالل ليس لديها أي شرعية قانونية في سيادتها على مدينة القدس، ال الغربية "ونّوه، 

  ".1947لسنة 181الشرقية، باستناده للنصوص الواردة في قرار التقسيم رقم 
القرار المذكور جعل القدس جزءا من وحدة سياسية خاصة تحت وصاية هيئة األمم المتحدة "وأوضح، 

  ".ومنفصلة عن الدولتين العربية واليهودية
 إسرائيلعاصمة "ء ال يتجزأ من قرار حكومة االحتالل بضم القدس الشرقية واعتبارها جز "وأكد، 
هو  1967وتطبيق القانون الصهيوني عليها، بعد احتاللها للضفة الغربية وقطاع غزة في العام " األبدية

  ".غير قانوني، وغير شرعي وغير معترف به على الصعيد الدولي
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وأشار أمين عام نصرة القدس، بأن المواثيق و األعراف الدولية بما فيها ميثاق هيئة األمم المتحدة 
تنص على التزام الدول بعدم استخدام القوة أو التهديد بحل النزاعات، ولفت أن اتفاقية الهاي لسنة 

بمثابة مديرة  تنص على عدم جواز مصادرة األمالك الخاصة وعلى أن تعتبر الدولة المحتلة 1907
  .للعقارات فقط على األراضي التي تحتلها

تنص على عدم جواز نقل أي أجزاء من األمالك الواقعة  1949اتفاقية جنيف الرابعة لسنة "ولفت، 
  ".سيادة الدولة المحتلة لألراضي إلىتحت االحتالل 

أن جميع م على 1980لسنة  465تنص الفقرة الخامسة من قرار مجلس األمن رقم "وأضاف، 
لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في " إسرائيل"التدابير التي اتخذتها 

، بما فيها القدس، أو أي جزء 1967األرض الفلسطينية وغيرها من األراضي العربية المحتلة منذ عام 
قسم من سكانها ومن  وأعمالها لتوطين" إسرائيل"منها، ليس لها أي مستند قانوني، وأن سياسة 

المهاجرين الجدد في هذه األراضي تشكل خرقا فاضحا التفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية 
  .“المدنيين وقت الحرب، كما تشكل عقبة جدية أمام تحقيق سالم شامل وعادل في الشرق األوسط

ان واالمتناع عن بناء بوقف االستيط" إسرائيل"يطالب حرفيا دولة  1980لسنة  465القرار "وتابع، 
مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك، وطالب أيضا الدول األعضاء بعدم مساعدة 

  .“في بناء المستوطنات" إسرائيل"
هذا القرار قد ُسبق بإصدار مجلس األمن قرارين آخرين يتعلقان بموضوع المستوطنات، األول ”وبّين، 

كد على عدم شرعية سياسة االستيطان الصهيونية في ، الذي أ1979لسنة  446هو القرار رقم 
األراضي العربية المحتلة بما فيها القدس واعتبارها عقبة خطرة في وجه السالم في الشرق األوسط، 

والذي فيه دعا مجلس األمن سلطات االحتالل الصهيونية وقف  1979لسنة  452والثاني القرار 
  .“بما فيها القدس 1967ينية التي احتلتها في العام األنشطة االستيطانية في األراضي الفلسط

االحتالل لم يتوقف عن "وقال األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، 
انتهاكاته وخرقه جراء االستيطان الجاري القيام به وتنفيذه في األراضي المحتلة بما فيه القدس، على 

قرارات مجلس  إلىعدم االنصياع  إلىولي اإلنساني، وإنما تجاوز ذلك قواعد وأحكام القانون الد
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األمن الدولي المذكورة أعاله، حيث هذه القرارات وغيرها من القرارات الصادرة عن مجلس األمن 
والجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة، تنكر أي صفة قانونية لالستيطان أو الضم وطالبت بإلغائه 

  ".لك االستيطان في القدس الشرقيةوتفكيكه بما في ذ
خطورة االستيطان وآثاره المدمرة ال تنعكس على ما تجسده هذه الظاهرة من مساس واضح "وأضاف، 

المساس بالوحدة الجغرافية لألراضي الفلسطينية، جراء  إلىباإلقليم الفلسطيني، بل تجاوز ذلك 
والتجمعات الفلسطينية، فضال عن التحكم الفواصل العمرانية التي أوجدها المستوطنين بين المدن 

الواضح في هيكلية المدن الفلسطينية ومخططاتها التنظيمية، وأخيرا جاء جدار الفصل العنصري 
  ".ليحقق مزيد من فرض األمر الواقع الصهيوني، وخلق جملة من الحقائق يتعذر بعدها التراجع عنه

  
  

  التوتر بالقدسسياسة العقاب الجماعي تزيد من حدة : الحسيني
أدان وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني  - موقع مدينة القدس  2016-10- 12القدس 

ي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، سرائيلسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات االحتالل اإل
  .دولية والسماويةوخاصة أبناء مدينة القدس المحتلة، والتي تتعارض والقوانين واألعراف والشرائع ال

وحذر الحسني في بيان صحفي األربعاء، من اتساع دائرة االنفجار في حال استمرت حكومة االحتالل 
في سياساتها العنصرية التعسفية والتطهير العرقي في المدينة المقدسة، والتنكر للحقوق الوطنية 

  .لتها الشرعية الدوليةالمشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، والتي أقرتها وكف
حكومة االحتالل اليمينية المتطرفة ومن خالل سياساتها التعسفية تزيد من حدة التوتر وتدفع "وقال إن 
  ".الهاوية ما يعمل على خروج ردات فعل طبيعية إلىبالمنطقة 

 وتطرق ألشكال العقاب الجماعي الذي يمارس بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ومنها االعتداء على
أماكن عباداتهم في القدس، وأوامر إبعاد الكثير من  إلىحرية العبادات ومنع المواطنين من الوصول 

الشبان عن المدينة، وانتشار الحواجز، والضغوطات االقتصادية واالجتماعية المختلفة، وكذلك هدم 
  .المنازل وتشريد اآلمنين، واالعتقاالت غير مبررة
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أن كل ذلك توج بإعالن نائب رئيس بلدية االحتالل في القدس بإيقاف مخططات البناء في  إلىولفت 
األحياء المقدسية، مؤكًدا أن جميع ما ذكر ما هو إال مبررات لزيادة الفجوة القائمة وتأجيج حدة 

  .حًداانفجار ال يحمد عقباه، وسيطال الجميع ولن يفلت منه أ إلىالتوتر، ما سيقود المنطقة برمتها 
مسببات وجذور المشكلة، وأن تعمل  إلىية أن تنظر سرائيلكان من األحرى بالحكومة اإل"وأضاف 

على إصالحها بإنهاء االحتالل، وااللتزام بالشرعية الدولية، لكنها تعاند وتواصل اضطهادها للمواطنين 
  ".فلسطينيينمن خالل المزيد من إجراءات القمع، والتي ال يمكن وصفها إال تطهير عرقي لل

وأوضح أن هذه الهجمة المتصاعدة على الوجود الفلسطيني في القدس، تأتي في ظل غياب أي رد 
فعل مؤثر ورادع من جانب المجتمع الدولي، على ما يقوم به االحتالل من انتهاكات وجرائم يومية 

الدولية لشعبنا،  بحق الفلسطينيين، وتقاعس المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته في توفير الحماية
  .على جرائمها المتكررة" إسرائيل"ومساءلة ومحاسبة 

تحمل  إلىودعا الحسيني العالم العربي واالسالمي ودول االتحاد األوروبي ومؤسسات حقوق االنسان 
  .مسؤولياتهم التاريخية واإلنسانية إزاء ما يجري في العاصمة المحتلة

من أجل وقف " إسرائيل"اضحة وممنهجة للضغط على وطالبهم بالتحرك العاجل وبلورة سياسة و 
سياساتها الالإنسانية، والمخالفة لكافة األعراف والقوانين والتشريعات الدولية خاصة في مدينة القدس، 

  .والتي من شأنها تقويض حل الدولتين وترحيل المقدسيين عن وطنهم وتهويد المدينة
  

  كام قبضته العسكرية على القدساألعياد العبرية مبّرر االحتالل إلح: صبري
في القدس المحتلة " الهيئة اإلسالمية العليا"رأى رئيس  - قدس برس 2016-10- 12القدس 

إحكام السيطرة  إلىالشيخ عكرمة صبري، أن اإلغالقات العسكرية المتكّررة للمدينة تهدف 
  .ية عليهاسرائيلاإل

ئات من حواجزها في القدس المحتلة، كما وكانت قوات االحتالل، قد أقدمت مؤخًرا على نشر الم
وضعت الحواجز اإلسمنتية على مداخل البلدات المقدسية الجنوبية والشرقية، لتأمين الحماية 

  .للمستوطنات في المدينة
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وقال صبري  إن تضييقات االحتالل سياسة قديمة جديدة تستهدف التضييق على الفلسطينيين لتأمين 
  ".وهذا ما يعمل على زيادة حّدة التوتر في القدس" الراحة واألمن للمستوطنين،

أن شلًال ُيصيب الحركة التجارية واالقتصادية والتعليمية في مدينة القدس خالل فترات  إلىوأشار 
األعياد اليهودية الكثيرة، بسبب اإلغالقات العسكرية التي وصفها بالمظاهر االحتاللية التي تقّيد حرية 

  .المقدسيين
رغم كل التضييقات التي  قصىشد الرحال للمسجد األ إلىصبري جميع الفلسطينيين  ودعا الشيخ

ية في محيطه، في الوقت الذي يقتحم فيه عشرات الممستوطنين المسجد سرائيلتفرضها الشرطة اإل
  ".الغفران -الكيبور"بحماية االحتالل في عيد ما يسّمى بـ 

ية والقوات الخاصة سرائيلبحماية عناصر الشرطة اإل قصىمستوطًنا قد اقتحموا المسجد األ 80وكان 
، حيث أدوا صلواتهم التلمودية على "باب السلسلة"وحتى " باب المغاربة"المدججة بالسالح من 

  .أبوابه، كما الحظ حّراس المسجد وضع المستوطنين رموزًا دينية أثناء اقتحامهم
عناصرها منذ أول أمس ضمن سلسلة أن شرطة االحتالل نشرت المئات من  إلىتجدر اإلشارة 

، لتأمين حماية المستوطنين في مدينة القدس، كما أعلنت عن إغالق "الغفران"إجراءاتها خالل عيد 
أعمال إخالل "صفتها بـ عدد من الطرق ونشر الحواجز عند نقاط التماس مع الفلسطينيين لمنع ما و 

  ".بالنظام
  

  رية جديدة بحق الفلسطينيينشخصيات صهيونية تطالب بإصدار قوانين عنص
طالبت شخصيات سياسية صهيونية بحكومة  -موقع مدينة القدس  2016-10- 12القدس 

وطرد  قصىاالحتالل بإصدار قوانين عنصرية جديدة تقضي بالسجن واالعتقال اإلداري لمرابطين باأل
  .عائالت منفذي العمليات الفدائية

االحتالل، شولي معلم " كنيست"لعنصري المتطرف في ا" البيت اليهودي"وطالبت رئيسة كتلة حزب 
رفائيلي، وزير األمن الداخلي غلعاد أردان، بإصدار أوامر اعتقال إداري ضد قادة المرابطين 

  .قصىوالمرابطات في المسجد األ
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العبرية، عن رفائيلي قولها إن العملية التي وقعت في القدس يوم “ يسرائيل هيوم”ونقلت صحيفة 
  ".يينسرائيلاإل"شف الخطر الذي تشكله هذه التنظيمات على سالمة األحد، تك

هذه التنظيمات تنشغل في التحريض غير المتوقف، من خالل تقديم معلومات كاذبة "وأضافت أن 
، "جبل الهيكل"وسّكانها يريدون التعرض للمساجد على " إسرائيل"للجمهور العربي حول أن 

  ".قصىالمسّمى العبري الباطل للمسجد األ”
في " المرابطين"وكانت سلطات االحتالل أصدرت قرارًا قبل عدة شهور بحظر ما أسمته تنظيم 

  .، واعتبرته تنظيما خارجا عن القانونقصىالمسجد األ
القضاء الصهيوني بسن قانون “ يسرائيل كاتس”من ناحيته، طالب وزير المواصالت بحكومة االحتالل 

  .العمليات الفدائية من الضفة الغربية والقدسيسمح بطرد عائالت منفذي 
ما كتبه عبر صفحته في “ كاتس”ونقلت صحيفة معاريف العبرية عبر موقعها االلكتروني عن الوزير 

اقترحت القانون من أجل طرد عائالت ”حول طرد عائالت منفذي العمليات، حيث قال “ الفيسبوك”
  ".وقع يوم األحد في القدس منفذي العمليات في حال وقوع حادث وحشي كالذي

وأضاف كاتس، إن المنفذ كان يتعرض للتحريض بشكل مستمر، حتى أنه تمت مقاضاته وإدخاله 
  .للسجن، عائلته تعلم جيًدا عن تصرفاته، وبعد وقوع العملية احتفلت وأعربت عن دعمها للقتل

، مطالًبا الجهاز "سمحوا له بالقتل لو كانوا يعلمون بأنه سيتم ترحيلهم لسوريا أو غزة لما كانوا”: وتابع
االحتالل، من أجل إنقاذ حياة الناس وخلق " كنيست"يسمح بإتمام هذا القانون في ”القضائي بأن 

  .وفق قوله". نظام ردع
  

  تستفز االحتالل بالقدس" أبوصبيح"حلويات 
، حتى الحلوى.. كل شيء في القدس بات يستفز  االحتالل -  وكاالت 2016-10-12القدس 

حيث أغلقت قوات االحتالل محال لبيع الحلوى تملكه عائلة الشهيد مصباح أبو صبيح في بلدة الرام 
  ".التحريض"بحجة 
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ويبدو أن مشهد توزيع الحلوى ابتهاجًا بعملية إطالق النار بالقدس قد أثارت حفيظة سلطات االحتالل 
الماضية، لتتخذ خطواتها التصعيدية  أكثر من مضايقاتها للشهيد أبو صبيح على مدار السنوات الثالث

ضد الحلوى الفلسطينية هذه المرة قوًال وفعال وتصدر قرارها بإغالق المحل لشهرين قادمين بحجة 
  "التحريض على اإلرهاب"

وقال شهود عيان أن قوة عسكرية مكونة من عشرات الجنود وأفراد الشرطة حاصرت المنطقة قبل أن 
العاملين فيه ومن ثم إغالق المحل بلحام الحديد على باب المحل  تقدم على مداهمة المحل وطرد

  .الرئيسي وتعليق قرار اإلغالق للمارة
وكان تصعيدا كالميا على لسان المتحدث باسم جيش االحتالل أفيخاي أدرعي، قد سبق عملية 

هابًا جديًدا االحتفال بتوزيع الحلوى بمناطق متفرقة بفلسطين إر "اإلغالق هذه حيث اعتبر أدرعي أن 
توزيع شبان فلسطينيين الحلويات ابتهاًجا بعملية الشهيد مصباح أبو صبيح  إلىمشيرا " وليست بطولة
  .والقدسبغزة والضفة 

  
  مؤسسة التعاون واتحاد الجمعيات الخيرية في القدس توقعان اتفاقية شراكة لدعم المدينة

اتفاقية شراكة بين مؤسسة التعاون، ، أمس يومُوقع  - موقع مدينة القدس  2016-10-12القدس 
القدس، ممثلة برئيس الهيئة / تفيدة الجرباوي واتحاد الجمعيات الخيرية. ممثلة بمديرها العام د

عبداهللا صبري وبحضور يوسف قري، مدير عام االتحاد، وخالد الداودي مدير البرامج في . اإلدارية د
  .مؤسسة التعاون

عاون بين الطرفين في اطار توحيد الجهود والخبرات والموارد لدعم تعزيز الت إلىوتهدف االتفاقية 
  .مختلف القطاعات التنموية واإلغاثية ودعم مؤسسات المجتمع المدني في محافظة القدس

تفيدة الجرباوي، على أن هذه الشراكة تأتي لتنسيق وتوحيد الجهود المشتركة لخدمة . وأكدت د
، ولتمكين مؤسساتها من أداء دورها بفعالية، وتحقيق أفضل أثر المجتمع المدني في القدس وضواحيها
وأكدت أن مؤسسة التعاون تسعى دائمًا لدعم صمود شعبنا . للبرامج من خالل العمل النوعي المميز
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الفلسطيني في مدينة القدس وضواحيها حيث بلغت مجمل مساهمتها في دعم القطاعات المختلفة 
  .ون دوالر خالل الخمس سنوات األخيرةملي 70في محافظة القدس حوالي 

عبد اهللا صبري، أن مدينة القدس تمر في أصعب أوقاتها، وأن االحتالل أنهك . من جانبه، أفاد د
المدينة اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وتعليمياً، لذلك ال بد من تظافر كل الجهود الوطنية والعربية لخلق 

وأكد أن اتفاقية الشراكة مع مؤسسة . ين في المدينة وإنقاذهاحالة حقيقية من تعزيز صمود المواطن
التعاون التي يفتخر الجميع بإنجازاتها على األرض، هي تأسيس لمرحلة مستقبلية هامة مبنية على 
المهنية والشفافية المطلقة والتخطيط الممنهج إنطالقًا من الرؤى والتوجهات التنموية المجتمعية التي 

التعاون واتحاد الجمعيات من أجل حماية القدس وأهلها وزيادة أثر البرامج  تتشارك بها مؤسسة
  . المنفذة في المدينة

وقال خالد الداودي، بأن توقيع هذه اإلتفاقية سيتمخض عنه تشكيل لجان مهنية متخصصة من كال 
ع تحقق برامج ومشاري إلىالطرفين لوضع الخطط التي توائم احتياجات المجتمع المقدسي وترجمتها 

  .أثر ملموس على حياة السكان في المدينة وتحسين ظروفهم المعيشية على أرض مدينتهم
وأعرب يوسف قري، أنه لم يسبق وأن مرت مؤسسات القدس بظروف أصعب من التي تمر بها اآلن، 
فهناك عشرات من المؤسسات جمدت أعمالها أو أغلقت أبوابها لشح الموارد المالية في سابقة 

ضرب مقومات صمود مدينة القدس وانهيار قطاعات خدماتية  إلىخطيرة من الممكن أن تؤدي 
سيتم التركيز خالل المرحلة القادمة من قبل اتحاد الجمعيات ومؤسسة التعاون على دعم  لذا. بأكملها

مؤسسات المجتمع المدني في القدس وتحسين مستوى وكفاءة الخدمات فيها، كما سيتم العمل مع 
  .فئة الشباب من كال الجنسين وتمكينهم على كافة األصعدة

  
  الشهيد الحلبي للتحقيق" ُمفّجر االنتفاضة"االحتالل يستدعي والدة 

ذكرت والدة الشهيد مهند الحلبي، ُمفجر انتفاضة  -موقع مدينة القدس  2016-10- 12القدس 
  .القدس الراهنة، أن مخابرات االحتالل اتصلت بها، واستدعتها للتحقيق يوم غد الخميس
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وكان الفتى الشهيد الحلبي نفذ عملية طعن فدائية، قتل فيها مستوطنْين في شارع الواد بالقدس 
القديمة، قبل اكثر من عام، تسّببت فيما بعد باندالع مواجهات، وسلسلة عمليات فدائية ضد 

في حين االحتالل وعصابات مستوطنيه، والحقا هدم االحتالل منزل عائلة الحلبي في البيرة برام اهللا، 
  .نظم المواطنون حملة تضامنية مع العائلة وتمكنوا من شراء منزل بديل للعائلة

  
  

  -انتهى-


