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  م13/7/2016 األربعاء: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 االحتالل يهدم ثالثة منازل في القدس. 

 االحتالل يهدم بركسات ومزرعة وورشة لتصليح المركبات ويغلق طرقا : القدس
 .زراعية في عناتا

  اإلسالمية المسيحية تّرحب بتصويت اليونسكو على نفي قدسية الحرم القدسي
 .لليهود

  ويحذر من سياسة " الرباعية"مؤتمر المشرفين على شؤون الالجئين ينتقد تقرير
 .االستيطان وتهويد القدس

 ل يعتقل مواطنا ونجله بعد االعتداء عليهما في القدساالحتال. 

 وتمديد الحبس المنزلي ألخرى قصىاستدعاء معلمة في األ: القدس. 

 تأجيل محاكمة الصحفية سماح الدويك: القدس. 

 ألسبوع قصىاالحتالل يبعد ناشطة فلسطينية عن القدس القديمة واأل. 

 مطلع العاممعتقال في القدس منذ  963شهداء و 7: تقرير. 

 االحتالل يسلم غرامات بناء لعدد من السكان في القدس. 

  قصىالقتحام األ" جماعات الهيكل"دائرة شؤون القدس تندد بدعوات.  
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  االحتالل يهدم ثالثة منازل في القدس
اليوم  ي في القدس،سرائيلهدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل اإل -وفا 2016- 7-13رام اهللا 
 .ثالثة منازل في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيصاألربعاء، 

في منطقة " عقيل"، و"أبو سكران"، و"عويسات"وقالت مراسلتنا، إن المنازل الثالثة تعود لعائالت 
   .الخارجة، وحي الفاروق، من البلدة

 إلىمنزل الذي تعود ملكيته وأفادت مراسلتنا، بأن جرافات االحتالل بتعزيزات عسكرية هدمت ال
  .المواطن عامر عويسات، بحجة البناء دون ترخيص

إن جرافات االحتالل داهمت المنطقة عند الساعة الرابعة والنصف " وفا"وقال المتضرر عويسات لـ
فجرا، وشرعت بهدم منزله حديث اإلنشاء، بحجة عدم الترخيص، وذلك دون قرار هدم، أو سابق 

  .إنذار
أن المنزل كان بمساحة  إلىن الجرافات هدمت المنزل وانسحبت قبل وصوله، مشيرا أ إلىولفت 
  .متر مربع، وكان جاهزا للسكن، وكان من المقرر أن ينتقل هو وعائلته إليه في هذه الفترة 100
  .أن جنود االحتالل فرضوا طوقا عسكريا محكما حول المنزل، خالل عملية الهدم إلىوأشار 

ني، قال المتضرر محمد أبو سكران لمراسلتنا، إن جرافات االحتالل هدمت المنزل وعن المنزل الثا
مترًا مربعاً، وشيدته العائلة ليسكن فيه شقيقه ضرغام، بعد خروجه من  120الذي كانت مساحته 

  .سجون االحتالل هذه األيام
ار هدم، أو أن بلدية االحتالل اتبعت ذات األسلوب، وهدمت المنزل دون تسليم قر  إلىولفت 
  .مخالفة

إن جرافات االحتالل هدمت منزل عائلته، الذي  " وفا"وفي السياق ذاته، قال المتضرر محمد عقيل لـ
  .مترا مربعا 70كان يقطن فيه والده ووالدته بحي الفاروق، ومساحته كانت تقدر بـ

بالهدم دون أن جرافات االحتالل اقتحمت الحي عند الساعة السادسة صباحا، وشرعت  إلىوأشار 
وجود قاطنيه، لتنسحب في الساعة التاسعة صباحا، موضحا أن قوات االحتالل برفقة طواقم البلدية 

  .وعّلقت أمرا بالهدم على المنزل المشيد على أرضه داهمت الحي يوم أمس،
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بركسات، ومزرعة، وورشة لتصليح  7أن جرافات االحتالل هدمت يوم أمس الثالثاء،  إلىيشار 
المركبات، وأسوارا، وأغلقت طرقا زراعية فرعية، في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، بحجة 

  .عدم الترخيص
  

  اتااالحتالل يهدم بركسات ومزرعة وورشة لتصليح المركبات ويغلق طرقا زراعية في عن: القدس
الثالثاء، أمس يوم  فات االحتالل اإلسرائيلي، صباحهدمت جرا -وفا 2016- 7- 12القدس 

بركسات، ومزرعة، وورشة لتصليح المركبات، وأسوارا، وأغلقت طرقا زراعية فرعية، في بلدة عناتا 
 .شمال شرق القدس المحتلة؛ بحجة عدم الترخيص

بركسات لعشائر بدوية في  7جرافات االحتالل هدمت بأن " "وفا"وأفاد رئيس بلدية عناتا طه نعمان لـ
ورشة لتصليح المركبات تعود  إلىالبلدة، ومزرعة تعود ملكيتها للمواطن أحمد حلوة، باإلضافة 

للمواطن أشرف الجوالني، وذلك بحراسة مشددة من قبل جنود االحتالل، الذين فرضوا طوقا 
  ".عسكريا محكما حول المنطقة

مترا بكامل معداتها،  250-230حتالل هدمت الورشة التي تقدر مساحتها بـأن قوات اال"وأضاف 
مواقع بناء  إلىعمليات الهدم شملت كذلك أسوارا، وإغالق طرق زراعية فرعية مؤدية  موضحا أن

  ".جديدة، بالسواتر الترابية، حيث تركز الهدم في منطقتي الفهيدات، والبحيرة في عناتا
اومة الجدار واالستيطان عمليات الهدم في بلدة عناتا، واعتبرته بمثابة من جهتها، أدانت هيئة مق

حلقة ضمن مسلسل طويل يهدف االحتالل من خالله لتفريغ المنطقة من محتواها الفلسطيني، بغية "
  ."عزل المدن الفلسطينية عن بعضها، وتحطيم مشروع إقامة دولة مستقلة ومترابطة في المستقبل

تفاجأنا الساعة السادسة "خالد عزازمة، بقوله  أحد المتضررين من عملية الهدم ونقلت الهيئة إفادة
ية سرائيلصباحا من قدوم شرطة االحتالل ويصحبها جرافات ومعهم قرار من المحكمة العليا اإل

  ".بالهدم، ولم يسمحوا لنا بإخراج أغراضنا من داخل المساكن قبل هدمها
سنوات، قمنا بعدها بتوكيل محاميين، وتم  8وصلنا قبل حوالي آخر إخطار للهدم "ويضيف عزازمة 

  ".إعطاؤنا قرارات احترازية، في الوقت نفسه نحن نقطن على أرض مستأجرة من األوقاف الفلسطينية



 

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 
 

كما نقلت إفادة مدير عام دائرة دعم الصمود والمقاومة الشعبية في هيئة مقاومة الجدار 
منشأة لعشيرة  12أن جرافات االحتالل هدمت " إلىلذي أشار عبد اهللا أبو رحمة، ا واالستيطان

  ".العزازمة، تنقسم ما بين سكنية، وبركسات أغنام
أن خطة االحتالل مستمرة في الضغط على المواطنين في بادية شرق القدس، إلجبارهم على "وأوضح 

ل، ومنطقة الجبل، الترغيب بنقلهم على تجمعات نويعمة، وفصاي: الرحيل، من خالل عدة طرق، منها
والتي فشل االحتالل في تطبيقها، فقام االحتالل بعد ذلك بالضغط على المواطنين بهدم منشآتهم، 

  ."وتضييق الخناق عليهم، لترحيلهم
  

  اإلسالمية المسيحية تّرحب بتصويت اليونسكو على نفي قدسية الحرم القدسي لليهود
 يوملمسيحية لنصرة القدس والمقدسات اإلسالمية ااعتبرت الهيئة  -وفا 2016- 7-12القدس 
الثالثاء، عزم لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  أمس

التصويت على مشروع قرار فلسطيني أردني، ينفي كون الحرم القدسي الشريف مقدساً   )اليونسكو(
 .مي المسيحي في القدسلليهود، انتصارا للحق العربي اإلسال

وقال األمين العام للهيئة حنا عيسى، إن القرارات السابقة التي صدرت عن منظمة اليونسكو، 
والمتعلقة بدعم الحقوق الفلسطينية في األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، والقرار الجديد 

القانون الدولي الرافضة لسياسة المزمع التصويت عليه، تنسجم مع تطلعات المجتمع الدولي وقواعد 
  .االحتالل وإجراءاته الباطلة

على أرض الواقع لم تنفذ حتى اآلن قرارات  إسرائيلوأكد أنه ورغم صدور مثل هذه القرارات إال أن 
المبارك أو بجواره أو  قصىاليونسكو المتعلقة بمنعها من االستمرار في الحفريات تحت المسجد األ

تحاول جاهدة وبشتى الوسائل، انتهاك  إسرائيلأن  إلىفي مدينة القدس، مشيرًا  في مواقع أثرية أخرى
القرارات التي صدرت عن اليونسكو ولجنة التراث التابعة لها بخصوص القدس، دون وازع أخالقي أو 

  .قانوني أو اعتراف بالمواثيق والمعاهدات الدولية
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 إلىريخية والتراثية الفلسطينية التي يسعى االحتالل أن هناك العديد من المواقع التا إلىوأشارت الهيئة 
قائمة تراثه، وهذا بالتالي يعني تزوير للتاريخ والتراث والهوية، لذا باتت المسؤولية كبيرة على  إلىضمها 

  .منظمة اليونسكو لحماية هذه المواقع التاريخية ومنع االحتالل من وضع يده عليها
تنفيذ قرارات اليونسكو المتعلقة بجميع األراضي الفلسطينية وشددت الهيئة على ضرورة متابعة 

خاص، لمنع سلطات االحتالل من مواصلة   المحتلة، بما فيها مدينة القدس التي تتمتع بوضع دولي
  .انتهاكاتها الجسيمة بحق المدينة المقدسة واألماكن الدينية األخرى في األرض الفلسطينية المحتلة

لمرتقب سيتم خالل المؤتمر السنوي للجنة التراث العالمي، في مدينة أن التصويت ا إلىيشار 
  .اسطنبول التركية

  
ويحذر من سياسة االستيطان وتهويد " الرباعية"مؤتمر المشرفين على شؤون الالجئين ينتقد تقرير 
  القدس

المحتلة أنتقد األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية  -وفا 2016-7-11القاهرة
بجامعة الدول العربية سعيد أبو علي، تقرير الرباعية الدولية االخير والذي ساوى بين الجالد والضحية، 
متخليا عن مسئوليات واختصاصات اآللية الدولية منذ بداية عملها وفق خارطة الطريق لتنفيذ قرارات 

وتمكينها من االستقالل لتحقيق   ةالشرعية الدولية بإنهاء االحتالل وبناء مؤسسات الدولة الفلسطيني
 .السالم الشامل

ل لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدو  96وقال ابو علي في كلمته في افتتاح الدورة 
رئيس دائرة  - عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يوم االثنين، برئاسةالعربية والذي انطلقت أعماله 
، أن العرب وهم على أبواب قمة نواكشوط بموريتانيا، فان القضية شؤون الالجئين زكريا األغا

الفلسطينية وإزاء عدة مشاريع قرارات مطروحة أمام القمة ستحظى بكل الدعم الالزم انطالقا من 
األولوية التي توليها القمة العربية للقضية الفلسطينية، متمنيا النجاح لالجتماع وخروجه بالتوصيات 

  .قضية الفلسطينيةالهامة لخدمة ال
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وشدد على أهمية االجتماع الذي يأتي في ظل استمرار وتواصل األوضاع بالغة الصعوبة التي يعانيها 
ية تجاه أبناء الشعب سرائيلأبناء الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار وتصاعد االنتهاكات اإل

ر أية فرصة لتحقيق حل الفلسطيني وممتلكاتهم، في سياسة ممنهجة من قبل سلطات االحتالل لتدمي
الدولتين، وذلك من خالل تصاعد وتسريع وتوسيع نطاق بناء المستوطنات وهدم المنازل ومصادرة 

  .االراضي وتواصل بناء جدار الفصل العنصري، واالستهداف الخطير لمدينة القدس المحتلة
التي   ينة المقدسةوحذر ابوعلي، من خطورة هذه السياسات واالجراءات لتنفيذ مخططات تهويد المد

مهاجمة يومية  إلىي، والتي تدفع جماعات المستوطنين سرائيلوضعت مسبقا من أجهزة االحتالل اإل
منع المصلين من أداء  إلىالمبارك بحماية مباشرة من قوات االحتالل، باالضافة  قصىللمسجد األ

 قصىالل ضد المسجد األالصالة كجزء من تنفيذ خطوات المخطط الخطير الذي تتبناه سلطات االحت
% 87المبارك، موضحا ان مساحة األراضي التي استولت عليها سلطات االحتالل في القدس نحو 

  .%13ولم يتبق للمقدسيين سوى 
وأشاد أبوعلي، بالموقف العربي الداعم ألي جهد دولي او اقليمي لدفع العملية السلمية وفي مقدمة 

الم، وذلك بعقد مؤتمر دولي يصوب المرجعية الدولية ويؤكد هذه المجهودات المبادرة الفرنسية للس
األسس التي ترتكز عليها عملية السالم، وعدم ترك األمور على حالها مما يعزز مشاعر االحباط 

  .تفجر الوضع في المنطقة والعلم بأسره إلىواليأس، والذي يعزز اإلرهاب والتطرف وقد يدفع 
حماية دولية يحمي الشعب الفلسطيني ومممتلكاته ومقدساته من  وطالب المجتمع الدولي بإيجاد نظام

عدوان جيش االحتالل وإرهاب مستوطنيه، وذلك عن طريق إنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية 
ذات السيادة وعاصمتها القدس، إنسجاما مع قرارات مجلس األمن، ووفق سقف زمني محدد بما 

  .ستقالل وممارسة السيادةيمكن الدولة الفلسطينية من اال
رئيس دائرة شؤون الالجئين زكريا اآلغا، على  -ومن جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

هجمة شرسة تستهدف تمزيق األمة  إلىأهمية المؤتمر الذي يعقد في وقت تتعرض فيه المنطقة العربية 
يدها من أوطانها سعيا للسيطرة على مقدراتها العربية ونشر الفوضى والطائفية لترويع شعوبها وتشر 
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وثرواتها، موضحا أنه من المحزن ان نرى عدة ماليين من أبناء االمة العربية مشردين ومهجرين يبحثون 
  . عن ملجأ لهم في أوروبا وغيرها يلتمسون األمن والسالم مع عائلتهم ألن بالدهم ضاقت بهم

ية سرائيلالعربية يخدم أجندة االحتالل اليمينية اإل  منطقةوأكد األغا في كلمته، أن ما يجري في ال
للتهرب من المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي، وإستغالل ظروف الفوضى وغياب العرب عن 

ي، بإستكمال عملية تهويد سرائيلالمخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية ألجل تحقيق الحلم اإل
  . حدة للدولة اليهوديةالقدس المحتلة لتكون عاصمة مو 

وانتقد االغا، التقرير الذي أصدرته لجنة الرباعية الدولية، قائال أنه يشكل خروجا فاضحا على القانون 
الدولي وقرارات الرباعية الدولية ذات العالقة ومبادرة السالم العربية، حيث ال يتضمن انسحابا كامال 

يتضمن إقراراً بعدم شرعية االستيطان وهو ما يزيد  وبما يشمل مدينة القدس، كما لم 1967حدود  إلى
المخاوف من أن يزيد التوتر، كما أنه ال يصلح ألن يكون تقريرا يؤدي مهمة السالم المطلوبة، داعيا 

  .مجلس االمن أال يؤيد هذا التقرير
من أجل توفير  على الجهود الكبيرة التي تقوم بها" االونروا"وثمن الدور الرئيسي لوكالة الغوث الدولية 

الخدمات للالجئيين الفلسطينين والحرص على استمرارية عمل االونروا ودعمها، والتنسيق معها لحين 
  .إيجاد حل عادل وشامل لقضية الالجئين الفلسطينين طبقا لقرارات الشرعية الدولية

التداعيات وأوضح األغا، ان التقرير األخير الذي صدر عن البنك الدولي، حيث كشف عن اآلثار و 
، ومعاناة %60الوخيمة للحصار المفروض على قطاع غزة في بلوغ معدل البطالة بين الشباب بنحو

السكان من سوء الخدمات العامة األساسية، وتدني جودتها مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي، 
ماعية،  من سكان القطاع يحصلون على شكل من أشكال اإلعانة االجت% 80عالوة على وجود نحو 

  . من سكان القطاع يقبعون تحت خط الفقر وهي أرقام صادمة% 40كما ال يزال 
ان قطاع غزة أصبح مصدرا رئيسيًا للعجز واألعباء المالية على مالية السلطة الفلسطينية  إلىوأوضح،  

فقط من إيرادات السلطة الفلسطينية من % 13والتى تضخمت بفعل االنقسام الداخلي، حيث يأتي 
من إنفاقها في غزة، وما يزيد األمور تعقيدا، استمرار االنقسام % 43 إلىاع غزة في حين يتركز حو قط

  .وفشل كل الجهود التي بذلت حتى اآلن العادة الوحدة بين شطري الوطن
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ان الالجئين الفلسطينيين في سوريا يتعرضون لنفس المعاناة التى يتعرض لها االشقاء  إلىواشار األغا، 
ن، ولذا فإن المطالبة مستمرة لكافة اطراف النزاع في سوريا، بتحييد مخيمات الالجئين السوريو 

مخيماتهم، مؤكدا على ضرورة تمسك الالجئين بحقهم  إلىللنازحين   الفلسطينين وتأمين عودة آمنة
والرافضة للتوطين   ، حيث اننا نحيي الدول العربية المضيفة194ديارهم وفقا للقرار إلىفي العودة 

السلطات اللبنانية من أجل منح الالجئين الفلسطينين الحقوق المدنية التي تخفف  إلىونتوجه بالدعوة 
ي هو من معاناتهم وتعزز من صمودهم، مؤكدا ان الخطر الكبير الذي يواجه المشروع الوطني الفلسطين

في توسيع االستيطان الذي ينهب االرض الفلسطينية من خالل االستيالء على  إسرائيلاستمرار 
  .معظمها

ومن جانبها، أعربت رئيس وفد مصر الوزير مفوض مي طه خليل، مدير شؤون فلسطين بوزارة 
الخارجية الخارجية، عن حرص مصر الدائم بان القضية الفلسطينية هي احد اهم أولويات السياسة 

المصرية، وذلك ايمانا بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه الشرعية من اجل إقامة 
  . دولته

واكدت خليل في كلمتها، التزام مصر ببذل الجهد لدعم االشقاء الفلسطينيين في كافة المناحي سواء 
  . على الصعيد الدولي او في إطار رعاية ملف المصالحة الفلسطينية

تسوية  إلىإن الوضع الحالي في فلسطين غير قابل لالستمرار وال يوجد بديل عن التوصُّل وقالت 
نهائية للقضية الفلسطينية، حيث ان األراضي الفلسطينية ما زالت تشهد المزيد من التوتر وعدم 
م االستقرار الناتج عن استمرار االحتالل والظلم والقهر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وانعدا

  . األفق السياسي وتهديد حل الدولتين
واشارت انه برز مؤخرا على الساحة الدولية محاوالت جديدة لتحريك عملية السالم وآخرها الطرح 
الفرنسي وعقد مؤتمر باريس الوزاري في يونيو الماضي لتدشين عملية جديدة للمفاوضات، مضيفة ان 

  .دة آخرها عقد مؤتمر دولي للتسويةالمبادرة الفرنسية وضعت عددا من الخطوات المحد
رام اهللا الشهر الماضي مثلت فرصة طيبة  إلىواوضحت ان زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري 

للوقوف على تطورات األوضاع على االرض وتبادل وجهات النظر حول الحراك الفلسطيني في 
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العربية للسالم وانهاء االحتالل  المحافل الدولية لعقد مؤتمر دولي وتكثيف دور لجنة المتابعة
  . ي في إطار الجامعة العربيةسرائيلاإل

أيام، تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في نضاله ضد االحتالل ومناقشة  5ويناقش المؤتمر على مدار 
ي والهجرة وجدار الفصل العنصري وموضوع التنمية في األراضي سرائيلتقاريره حول االستيطان اإل

" األونروا"ة الالجئين الفلسطينيني ونشاطات وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينييين المحتلة وقضي
وأوضاعها المالية، كما سيناقش دعم صمود الشعب الفلسطيني في نضاله ضد االحتالل، واالستيطان، 
فة وجدار الفصل العنصري، والتنمية في األراضي الفلسطينية، وقضية الالجئين الفلسطينيين، باالضا

، وأوضاعها المالية، ومناقشة ومتابعة "األونروا"نشاطات وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  إلى
لمجلس الشؤون التربوية ) 74(لمؤتمر المشرفين، وتوصيات الدورة ) 95(توصيات الدورة السابقة 

الصادرة عن " أونروا"لـألبناء فلسطين، واجتماعه المشترك مع المسؤولين عن شؤون التربية والتعليم با
اجتماعهم الذي عقد في شهر أيار الماضي في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، 

ية في سرائيلهذا وسيقدم الوفد الفلسطيني تقريرًا حول أوضاع الالجئين الفلسطينيين واإلنتهاكات اإل
  .يني فيهاالقدس، ومحاوالت تهويدها، واستهدافها للوجود الفلسط

منظمة  إلىويشارك في المؤتمر وفود من الدول العربية المضيفة لالجئين الفلسطينيين، باإلضافة 
  .التعاون اإلسالمي، والجامعة العربية، والمنظمتين العربية واإلسالمية للعلوم والثقافة

مة، والمستشار مدير عام الدراسات في دائرة شؤون الالجئين سعيد سال: جانب األغا إلىوضم الوفد 
  . اول مهند العكلوك، من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية

  
  االحتالل يعتقل مواطنا ونجله بعد االعتداء عليهما في القدس

يوم االثنين، المواطن قوات االحتالل اإلسرائيلي، عصر اعتقلت  -وفا 2016- 7-11القدس 
عليهما أمام منزلهما بحي وادي حلوة في المقدسي أحمد خضر صيام وابنه مصطفى بعد االعتداء 

 .قصىبلدة سلوان جنوب المسجد األ
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أحد مراكز االعتقال والتحقيق في القدس وسط حالة من التوتر في  إلىوتم نقل المواطن صيام ونجله 
  .المنطقة

  
  وتمديد الحبس المنزلي ألخرى قصىاستدعاء معلمة في األ: القدس

المسجد  يوم االثنين، معلمة في مخابرات اإلسرائيلية، استدعت ال -وفا 2016- 7-11القدس 
المبارك، للتحقيق معها، ومّددت سلطات االحتالل الحبس المنزلي بحق مواطنة أخرى من  قصىاأل

  .مدينة القدس المحتلة
وأفاد مراسلنا، بأن مخابرات االحتالل استدعت المعلمة خديجة خويص، للتحقيق معها في مركز  
  .ب مدينة القدس المحتلةغر " المسكوبية"

وفي الوقت ذاته، مددت سلطات االحتالل الحبس المنزلي ضد السيدة المقدسية سحر النتشة، حتى 
  .السادس والعشرين من أيلول المقبل

، بزعم قصىيذكر أن االحتالل يتعمد على فترات اعتقال وإبعاد السيدتين خويص والنتشة عن األ
  .لمسجد المباركتصديهما القتحامات المستوطنين ل

  
  تأجيل محاكمة الصحفية سماح الدويك: القدس

يوم االثنين، محاكمة ، غربي القدس، "الصلح"االحتالل أّجلت محكمة  -وفا 2016- 7-11القدس 
  .يوم االثنين القادم إلىالصحفية المقدسية سماح الدويك 

ة النشاط على الفيسبوك، نيسان الماضي بتهم/أبريل 10وكان االحتالل اعتقل الصحفية الدويك في 
  .اللتين يعتبرهما االحتالل من الكلمات المحرضة على العنف" انتفاضة"و" شهيد"واستخدام كلمتي 

  
  ألسبوع قصىاالحتالل يبعد ناشطة فلسطينية عن القدس القديمة واأل
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يوم اإلثنين، إبعاد الناشطة رت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، قر  -وفا 2016- 7- 11القدس 
المبارك  قصىم، عن القدس القديمة والمسجد األ1948الفلسطينية مدلين عيسى، من أراضي الـ 

 .لمدة أسبوع

وأوضحت الناشطة عيسى أنها تلقت عصر أمس دعوة للمثول للتحقيق في مركز شرطة كفر قاسم، 
  .وبعد ثالثة ساعات من االنتظار خضعت لتحقيق استخدم المحققون خالله أسلوب التهديد

شد  إلىالت إن الشرطة عرضت أمامها خالل التحقيق منشورات على صفحتها في الفيسبوك دعت وق
ومنعوها من   قصى، معتبرة إياها تحريضا ودعوة إلثارة الشغب في القدس واألقصىالرحال للمسجد األ

  .كتابة مثل هذه المنشورات
طيع التواجد والرباط في من يست: "وكانت الناشطة عيسى كتبت على صفحتها في الفيسبوك مؤخرا

إن لم نكن نحن  قصىمن لأل.. في ساعات الصباح فال يتردد وخاصة يوم الثالثاء  قصىالمسجد األ
  ."!؟
  

  معتقال في القدس منذ مطلع العام 963شهداء و 7: تقرير
في سلوان جنوب  "وادي حلوة"معلومات  كشف تقرير صادر عن مركز  -وفا 2016- 7- 10القدس 

بينهم  ي،سرائيلمواطنين قضوا برصاص قوات االحتالل اإل 7يوم األحد، عن أن األقصى المبارك، 
مواطنا آخر من مدينة القدس منذ مطلع العام  963طفلة وسيدة وفتى،فيما تم اعتقال أكثر من 

 .2016الجاري 

مليات طعن أو إطالق نار، مؤكدا وأكد التقرير أن الشهداء أعدموا بدم بارد بحجة محاولة تنفيذ ع
استخدام قوات االحتالل السالح لقتل الفلسطينيين كخيار أول، إذ لم يتم اعتقالهم أو إصابتهم 

  .بمناطق غير قاتلة رغم إمكانية ذلك
شهداء مقدسيين، في  6مواصلة سلطات االحتالل احتجاز جثامين  إلىولفت المركز، في تقريره، 
لسلة من العقوبات التي تتخذ ضدهم، منذ اللحظات األولى الستشهاد عقاب لعائالتهم، ضمن س

  .أبنائهم
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 58امرأة، و 47مقدسيا، خالل النصف األول من العام الحالي، بينهم  963كما وثق المركز اعتقال 
طفال أعمارهم أقل من  32أن من بين القاصرين المقدسيين المعتقلين  إلىقاصرا، الفتا  366مسنا، و

  .أنثى 12، و)عاماً  12أقل من (ؤولية جيل المس
، خالل النصف األول من العام الجاري، قصىمستوطنا للمسجد األ 6272ورصد التقرير، اقتحام 

 قصىاقتحام قوات االحتالل بوحداتها المختلفة للمسجد األ" التصعيد الخطير"ما وصفه بـ إلىولفت 
ين، التي بدورها هاجمت المصلين المعتكفين في العشر األواخر من رمضان، لتأمين اقتحام المستوطن

  .بالقنابل الصوتية واألعيرة المطاطية وبغاز الفلفل، وأصابت العشرات منهم
شخصا عن  143وأبعدت سلطات االحتالل، بحسب تقرير المركز، خالل النصف األول من العام 

  .أشهر 6، لفترات متفاوتة تراوحت بين أسبوع وقصىالمسجد األ
 إلىسلطات االحتالل رانية العباسي، وهي زوجة األسير المقدسي عالء الدين العباسي، كما أبعدت 

الضفة الغربية بحجة اإلقامة غير القانونية في القدس، ألنها تحمل هوية الضفة وليس بحوزتها تصريح 
  .إقامة

ة ضد كما رصد التقرير اعتداءات المستوطنين ضد المقدسيين؛ إذ خط المستوطنون شعارات عنصري
الكهنوت التابع "المسيحيين على كنيسة رقاد العذراء البندكتانية األلمانية، وعلى جدران معهد 

مقدسيين بالضرب المبرح  3في جبل صهيون بالقدس القديمة، واعتدوا على " للبطريركية األرثوذكسية
  .بغربي القدس

الشهداء واألسرى، فقد وحسب التقرير؛ فإن االحتالل يمارس عقوبات جماعية ومالحقات لذوي 
  .لجميع أفراد عائلة الشهيد فؤاد الكساف أبو رجب" لم الشمل"ألغت مخابرات االحتالل معاملة 

  
  االحتالل يسلم غرامات بناء لعدد من السكان في القدس

يوم األحد، االحتالل اإلسرائيلي في القدس، سلمت طواقم تابعة لبلدية  -وفا 2016- 7-10القدس 
الطور الُمطل على القدس القديمة، / ان شارع الدبة والحردوب في حي جبل الزيتونمجموعة من سك

 ."مخالفات بناء"غرامات مالية، بسبب ما أسمته 
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إن قوة معززة من جنود االحتالل رافقت طواقم البلدية العبرية خالل "وقال شهود عيان لمراسلنا، 
  ".حملتها في المنطقة

  
  
  

  قصىالقتحام األ" جماعات الهيكل"بدعوات دائرة شؤون القدس تندد 
نددت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية بالدعوات  -وفا 2016- 7-10القدس 

المبارك، بمشاركة  قصىالعنصرية لجماعات الهيكل المزعوم باقتحام واسع لباحات المسجد األ
تقدمت به عائلة المستوطنة اليهودية  المئات من قطعان المستوطنين المتطرفين، وذلك بناء على طلب

في الخليل مؤخرا، التي تقدمت عائلتها بطلب " كريات أربع"، التي قُتلت في مستوطنة "هليل يافي"
 .المبارك قصىي إلقامة حفل تأبيني لها برحاب المسجد األسرائيللرئيس الوزراء اإل

ية التي تنشط بها الجماعات يوم األحد، هذه الدعوات العنصر ورفضت الدائرة في بيان صحفي 
ي، التي توفر الغطاء والحماية ألنشطة هذه سرائيلاالستيطانية اليهودية بمباركة حكومة االحتالل اإل

المنظمات والجمعيات، علما أن ما تقوم به هذه الجمعيات من ترويج ونشر دعوات القتحام واسع 
غيرها سياسة عنصرية تهويدية مرفوضة على مواقع التواصل االجتماعي ودعواتها و  قصىللمسجد األ

المزيد من العنف والعنصرية والحرب الدينية في المنطقة، وبالتالي فإن على حكومة  إلىستقود 
االحتالل وقف دعم هذه هذه الجمعيات التهويدية، ووقف اقتحام وتدفق قطعان المستوطنين 

  .قصىالمخربين للمسجد األ
ي التي تضرب بعرض سرائيلرورة الضغط على حكومة االحتالل اإلوطالبت الدائرة المجتمع الدولي بض

 قصىالحائط القانون الدولي وتخترقه بكل وقاحة، من خالل منع المصلين المسلمين من الوصول لأل
، كذلك االعتداء بالضرب قصىألداء الصالة، واالعتداء على النساء وإبعادهن عن المسجد األ

تحريض الجماعات  إلى، باإلضافة قصىفي باحات المسجد األ واستخدام االسحلة بحق المرابطين
  .االستيطانية القتحامه
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 قصىودعت دائرة شون القدس في منظمة التحرير أبناء شعبنا وكل من يستطيع الوصول للسمجد األ
للمرابطة والصالة فيه في كافة األوقات، لحمايته من جرائم المستوطنين واقتحاماتهم المتواصلة 

  .وتدنيسهم لقدسية المكان
  


