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  م14/6/2016 الثالثاء: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 حراسه ومواطنين آخرين أحدواعتقال  قصىمستوطنون يجددون اقتحامهم لأل. 

 "قصىية تدرس إلغاء قرار حظر زيارة أعضائها لألسرائيلاإل" الكنيست. 

 وسط توتر شديد قصىاعتقال حارس وشابين من األ. 

 شرطة االحتالل ترّد بتسليم جثامين شهداء القدس بشروط. 

 قصىاالحتالل يبعد ثالثة مواطنين عن األ. 

 قصىالمستوطنون ينفذون اقتحاما جديدا لأل. 

 "قصىتدعو لصياغة استراتيجية تفاعلية تواجه مخاطر ما يتعرض له األ" الخارجية. 

 شيقل 500تحرير مخالفات مالية لمركبات المواطنين بقيمة : القدس. 

 خط أحمر لن نسمح بالمساس به قصىالمسجد األ: الرئيس. 

 قوات االحتالل تعتقل طفال وشابا من القدس. 

  قصىاأل إلىلرفع قيودها على وصول المصلين  إسرائيلالخارجية تطالب بالضغط على. 

 "قصىتحذر من مخاطر الدعوات العنصرية القتحام األ" شؤون القدس. 

  قصىموظفين تابعين لألوقاف من المسجد األ 3اعتقال. 

 يهدد الوجود الفلسطيني في حدودها" 2020القدس "المشروع االستيطاني : التفكجي. 

 اعتقال شابين وسط القدس المحتلة. 

 وسط اقتحامات واعتقاالت ومحاوالت أداء طقوس تلمودية قصىتوتر في األ. 

 سنتصدى بكافة الوسائل للمشروع االستيطاني في منطقة مطار قلنديا: اللجنة التنفيذية. 
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  حراسه ومواطنين آخرين أحدواعتقال  قصىمستوطنون يجددون اقتحامهم لأل
المبارك،  قصىجّدد مستوطنون ،اليوم الثالثاء، اقتحامهم للمسجد األ -وفا 2016- 6-14القدس 

جانب مواطنين  إلى" قصىاأل"حراس  أحدوسط أجواء شديدة التوتر، في وقت جرى فيه اعتقال 
 .آخرين بحجة ازعاج المستوطنين خالل اقتحاماتهم للمسجد المبارك

تمت عبر بوابة المغاربة، وبحراسة معززة ومشددة من شرطة وقال مراسلنا، إن اقتحامات المستوطنين 
االحتالل الخاصة، موضحا أن غالبيتهم يرتدون لباسهم التلمودي، فيما حرص عدد كبير منهم على 

ومصلون عدة  قصى، في حين أحبط حراس األ"تقليد تلمودي"وهم حفاة وهو  قصىاقتحام األ
  .ابهمحاوالت، إلقامة طقوس وصلوات تلمودية برح

ي الحارس محمود أبو رميلة، بحجة ازعاج مستوطنين، سرائيلكما اعتقلت قوات االحتالل اإل
  .المستوطنين أداء طقوس دينية داخل المسجد أحدولمحاولته منع 

، ومحيط بواباته قصىوأضاف مراسلنا، أن حالة من التوتر المصحوب بالرقابة الحذرة تسود األ
المتتالية، فيما يتواجد فيه عدد كبير من المصلين الذين يحتجون  الرئيسية، عقب هذه االقتحامات

  .بهتافات التكبير ضد اقتحامات المستوطنين، وجوالتهم االستفزازية برحابه الطاهرة
 إلىالمبارك وحولتهم  قصىوفي تطور الحق، اعتقلت قوات االحتالل شابين من داخل المسجد األ

  .مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة أحد إلىجانب الحارس ابو ارميلة 
، في قصىوتتهم شرطة االحتالل الشابين والحارس بإزعاج المستوطنين خالل اقتحاماتهم للمسجد األ

شهود عيان لمراسلنا أن االعتقال جاء على خلفية المشاركة بمنع المستوطنين المقتحمين  أكدحين 
  .ودية فيهقامة شعائر وطقوس وصلوات تلمإاليوم من  قصىلأل

بفعل االقتحامات المتواصلة للمستوطنين بلباسهم  قصىوما زالت حالة من التوتر تسود المسجد األ
  .التلمودي التقليدي، وبحراسة قوات االحتالل الخاصة
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  قصىية تدرس إلغاء قرار حظر زيارة أعضائها لألسرائيلاإل" الكنيست"
إلغاء قرار حظر زيارة  إلىية غدا الثالثاء، سرائيلتتجه الكنيست اإل -وفا 2016- 6- 13رام اهللا 
 .المبارك قصى، اليهود والعرب، للمسجد األ"الكنيست"أعضاء 

، أنه من المرجح أن تنعقد لجنة اآلداب في اإلثنينية الثانية مساء يوم سرائيلوذكرت القناة اإل
خطة '، في أعقاب ما أسمته صىقغدا الثالثاء إللغاء قرار حظر زيارة أعضاء الكنيست لأل" الكنيست"

  .مع نهاية شهر رمضان الجاري قصىالعرب واليهود لأل" الكنيست"لترتيب زيارة أعضاء ' جديدة
، الذي هو قصىورفض نواب من القائمة العربية المشتركة الربط بين دخول النواب العرب للمسجد األ

الذي سيكون اقتحاًما من قبل حق أساسي ال تنازل عنه، وبين السماح للنواب اليهود الدخول 
  .قصىمستوطنين ومحتلين، واعتبروه محاولة سافلة من نتنياهو إلعطاء شرعية لزيارات اليهود لأل

وكان رئيس الكنيست، يولي إدليشتاين، قد هدد نواب القائمة المشتركة بفرض عقوبات عليهم في 
لزيارة تشكل خطًرا على أمن أن هذه ا"معتبرا  خالل شهر رمضان،  قصىحال دخلوا المسجد األ

  ."الدولة وتصعد التوترات في المدينة
  

  وسط توتر شديد قصىاعتقال حارس وشابين من األ
ي، صباح اليوم الثالثاء، شابين من سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 6-14القدس 

، فيما سبق لها اعتقال حارس المسجد )لم تعرف هويتهما بعد(المبارك  قصىداخل المسجد األ
 .مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة أحد إلىمحمود أبو رميلة، وحولتهم جميعا 

، في قصىوتتهم شرطة االحتالل الشابين والحارس بازعاج المستوطنين خالل اقتحاماتهم للمسجد األ
االعتقال جاء على خلفية المشاركة بمنع المستوطنين المقتحمين شهود عيان لمراسلنا أن  أكدحين 
  .اليوم من اقامة شعائر وطقوس وصلوات تلمودية فيه قصىلأل

بفعل االقتحامات المتواصلة للمستوطنين بلباسهم  قصىوما زالت حالة من التوتر تسود المسجد األ
  .التلمودي التقليدي، وبحراسة قوات االحتالل الخاصة
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  الحتالل ترّد بتسليم جثامين شهداء القدس بشروطشرطة ا
يوم ي قّدمت، سرائيلقال المحامي محمد عليان، إن شرطة االحتالل اإل -وفا 2016- 6- 13القدس 

بأنها تسمح بتسليم جثامين الشهداء "ية، وجاء فيه سرائيل، رّدها للمحكمة العليا اإلأمس اإلثنين
 ."المحتجزة بشروط

دراسة كل حالة على حدة، ودفنهم بمقابر : أن من بين هذه الشروط لىإولفت المحامي عليان 
  .تحددها شرطة االحتالل، دون سقف زمني للتطبيق وبموافقة المستوى السياسي

  ."الغامض، والمضلل"ووصف المحامي عليان رّد شرطة االحتالل بـ
  

 قصىاالحتالل يبعد ثالثة مواطنين عن األ

، إبعاد ثالثة اإلثنينأمس يوم سرائيلي، شرطة االحتالل اإلقررت  -وفا 2016- 6-13القدس 
  .المبارك قصىمواطنين، عن المسجد األ

، التابعة لدائرة قصىوأوضح مراسلنا، أن شرطة االحتالل أبعدت الموظف في لجنة اإلعمار في األ
أمس،  يوما، بعد إخالء سبيله مساء 15ية محمد الرويضي، عن مكان عمله لمدة سالماألوقاف اإل

  .حراس المسجد حمزة نمر أحدفيما مددت اعتقال 
، في قصىوكانت قوات االحتالل اعتقلت هذين العاملين، وسط اقتحامات مكثفة للمستوطنين لأل

  .العبري، والذي يستمر حتى اليوم" الشفيعوت"ذكرى ما يسمى عيد 
، عقب قرار قصىاأل وفي وقت الحق، أبعدت قوات االحتالل شابين من مدينة القدس المحتلة عن

  .منعهما من الصالة فيه
وأفاد مراسلنا، بأن قوات االحتالل أبعدت الشابين أكرم الشرفا، وجميل العباسي عن باب األسباط 

  .، ليشمل أيضا المسجد، وكذلك أبوابه)قصىأبواب األ أحد(
المسجد، من جهة باب وكان العباسي والشرفا آثرا اليوم وفي األيام السابقة الصالة بالقرب من 

  .األسباط، بسبب قرار إبعادهما عنه
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  قصىالمستوطنون ينفذون اقتحاما جديدا لأل
، اقتحاماتها يوم أمس اإلثنينواصلت عصابات المستوطنين اليهودية،  -وفا 2016- 6- 13القدس 

ة المبارك، دون مراعاة لحرمة المسجد وشهر رمضان الكريم، في حين وفرت شرط قصىللمسجد األ
االحتالل الخاصة، الحماية والحراسة للمستوطنين خالل اقتحاماتهم وجوالتهم االستفزازية في رحاب 

 .المسجد

وتتم اقتحامات المستوطنين عبر مجموعات متتالية من باب المغاربة، ووسط هتافات تكبيٍر احتجاجية 
  .ضد هذه االقتحامات قصىتصدح بها حناجر المصلين في األ

ظمات الهيكل المزعوم، دعا أنصاره من جمهور المستوطنين للمشاركة في اقتحامات وكان ائتالف من
  .العبري" شفيعوت"جماعية واسعة للمسجد أمس واليوم، لمناسبة عيد 

  
 شيقل 500تحرير مخالفات مالية لمركبات المواطنين بقيمة : القدس

ي في مدينة القدس يلسرائحررت طواقم تابعة لبلدية االحتالل اإل -وفا 2016- 6-13القدس 
، مخالفات مالية لمركبات تابعة للمواطنين في حي بيت حنينا شمال القدس يوم أمس اإلثنينالمحتلة، 

  .شيقل لكل مخالفة 500المحتلة، بقيمة 
، فيما "أن المركبات مركونة في أماكن ممنوعة"وقال شهود عيان لمراسلنا، إن طواقم البلدية زعموا 

  ."باالنتقامي"اإلجراء وصف أصحابها هذا 
  
  

  قصىتدعو لصياغة استراتيجية تفاعلية تواجه مخاطر ما يتعرض له األ" الخارجية"
ضرورة صياغة استراتيجية  إلى يوم أمس اإلثنيندعت وزارة الخارجية  -وفا 2016- 6-13رام اهللا 

 .المبارك من مخاطر قصىتفاعلية تواجه ما يتعرض له المسجد األ

ية وأذرعها وأجهزتها المختلفة تواصل تصعيد إجراءاتها سرائيلصحفي، إن الحكومة اإلوقالت في بيان 
تقسيمه  إلىالمبارك، وتتبع سياسة التدرج في تنفيذ مخططاتها الهادفة  قصىالعدوانية ضد المسجد األ
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ية اقتحامات يوم إلى قصىزمانيا ومكانيا، فقد قامت بتحويل مفهوم زيارة غير المسلمين للمسجد األ
لليهود والمستوطنين المتطرفين، وتعمل على تكريسها وكأنها أمر طبيعي ومألوف، وعملت على زيادة 
أعداد المقتحمين ومجموعاتهم، وزودتهم بمرشدين من اليهود المتطرفين، وسمحت لهم القيام بطقوس 

بالتدريج لم  هذه اإلجراءات المتصاعدة. تلمودية، وعقد مراسم زواج، وتدريب على تقديم القرابين
  ".تتوقف ومتواصلة على مرآى ومسمع من الجميع

تحقق مبتغاها من خالل خلق وقائع جديدة تبني عليها، وأن "ية سرائيلوأضافت أن سياسة التدرج اإل
اث اليومية المتكررة لم تعد تستقطب اهتمام اإلعالم حدهذه الوقائع يتم استيعابها في ظل أن األ

أن نستيقظ في لحظة متأخرة، لنجد تواجدا استيطانيا دائما في الحرم  لقد أصبحنا نخشى. الدولي
القدسي الشريف، وقد تم تخصيص أماكن لليهود في باحاته، وقد قسم زمانيا ومكانيا بإجراءات 

  ."تهويدية كاملة، وتكرار مأساوي لتجربة الحرم اإلبراهيمي الشريف
الدول على تلك االنتهاكات الجسيمة، والتي  واستغربت الوزارة من صمت المجتمع الدولي وغالبية

تمثل مساسا باألماكن الدينية والمقدسات، وتهدد بشكل مباشر بالحرب الدينية، وتشكل خرقا فاضحا 
  .قصىلمقولة الوضع القائم في األ

، "خط أحمر لن نسمح بالمساس به" قصىيوم أمس أن المسجد األ أكدوكان الرئيس محمود عباس 
الجميع مطالب بتلقف هذا اإلعالن الهام من قبل السيد الرئيس والتنسيق فيما "أن ورأت الوزارة 

أهمية  إلىبينهم، والتعامل معه بمنتهى الجدية الالزمة قبل فوات األوان، كما تجدر اإلشارة 
تعمل على تجريدنا من  إسرائيلت أن أكدية، والتي سالمالتصريحات التي صدرت عن األوقاف اإل

  ".قصىيعية والتاريخية المتواصلة بإدارة األحقوقنا الطب
كما دأبت عليه مع الجهات كافة، سواء السياسية أو الدينية أو "ت الوزارة أنها ستواصل عملها أكدو 

الفعاليات المختلفة لصياغة مثل تلك اإلستراتيجية بأسرع وقت ممكن، كما ستواصل بذل جهودها 
ي حيال هذا الخطر المحدق بالمسجد سالمالبعد العربي واإل بفاعلية أكبر لتعميق التنسيق وتفعيل دور

  ."، والسعي لالستفادة من كل اإلمكانيات المتاحة في اإلطارين اإلقليمي والدوليقصىاأل
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  خط أحمر لن نسمح بالمساس به قصىالمسجد األ: الرئيس
رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ضرورة وقف االنتهاكات التي  أكد –وفا  2016- 6- 12رام اهللا 

المبارك، مشددا على أنه خط أحمر ال يمكن السكوت أمام ما يتعرض له  قصىيتعرض لها المسجد األ
 .من اعتداءات وانتهاكات يومية من قبل االحتالل ومستوطنيه

في مدينة رام اهللا، حراس المسجد  ، بمقر الرئاسةيوم األحدجاءء ذلك خالل استقبال سيادته، مساء 
في مدينة القدس " فتح"المبارك المبعدين من قبل قوات االحتالل، بحضور أمين سر حركة  قصىاأل

  .عدنان غيث
للدفاع عن مقدساتنا،  قصىأهمية الدور الكبير الذي يقوم به حراس المسجد األ إلىوأشار الرئيس 

ا أمام االحتالل مهما اتخذ من إجراءات تعسفية مشددا على أهمية الصمود والثبات فوق أرضن
  .وانتهاكات

 قصىالمسجد األ"واوضح الرئيس أن شعبنا الفلسطيني في رباط ودفاع عن القدس والمقدسات، وأن 
  ".المبارك هو خط أحمر لن نسمح بالمساس به

  
  قوات االحتالل تعتقل طفال وشابا من القدس

، طفال يوم أمس اإلثنيني، فجر سرائيلحتالل اإلاعتقلت قوات اال -وفا 2016- 6-13القدس 
 .وشابا من حي جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة

وأفاد مراسلنا، بأن قوات االحتالل اعتقلت الطفل علي خالد عويسات، والشاب شادي ناصر 
لمكبر، عويسات، خالل اقتحام قوة كبيرة من جنود ومخابرات االحتالل شارع المدارس بحي جبل ا

  .مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة أحد إلىودهمها لعدد من منازل المواطنين، ونقلتهما 
  

  قصىاأل إلىلرفع قيودها على وصول المصلين  إسرائيلالخارجية تطالب بالضغط على 
لرفع  إسرائيلطالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي بالضغط على  -وفا 2016- 6-12رام اهللا 

المبارك، ووقف اقتحاماتها االستفزازية  قصىالمسجد األ إلىالقيود التي تفرضها على وصول المصلين 
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دور العبادة وحرية التنقل،   إلىللحرم القدسي الشريف، وإلزامها باحترام الحق الفلسطيني في الوصول 
 .كحق إنساني كفلته القوانين الدولية

ي الفاضح للقانون الدولي،  سرائيلأمام هذا الخرق اإل"، وم األحديوتساءلت الوزارة في بيان صحفي، 
اللجنة  إسرائيلنيابة عن المجموعة األوروبية لترؤس  إسرائيلكيف تقبل الدول األوروبية بترشيح 

  ؟"القانونية في األمم المتحدة
منذ ساعات من باب المغاربة  قصىكما أدانت إقدام مجموعات من اليهود المتطرفين على اقتحام األ

الصباح، وبحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة التابعة لشرطة االحتالل، حيث قامت 
  .بجوالت استفزازية في باحاته، وأدت طقوسا ورقصات تلمودية فيها

تصعيد إجراءاتها  إلىأن قوات االحتالل عمدت ومنذ مطلع شهر رمضان  إلىوأشارت الخارجية 
، من قصىاأل إلىى المصلين المسلمين، ومنعتهم من الوصول بحرية القمعية، وتضييق الخناق عل

خالل تحكمها ببواباته، ونصبها لعشرات الحواجز في أزقة البلدة القديمة، وعلى مداخل المدينة 
  .المقدسة، غير آبهة بحرمة الشهر الفضيل وقدسيته

، والذي وجب قصىي األأن هذه اإلجراءات تتناقض تماما مع الوضع القائم التاريخي ف"وأوضحت 
كقوة احتالل احترامه وااللتزام به، كما تتناقض مع التفاهمات التي توصل إليها العاهل   إسرائيلعلى 

ي بخصوص حرية الوصول لجميع المسلمين والصالة سرائيلاألردني عبد اهللا الثاني مع رئيس الوزراء اإل
ووقف أي تصرفات من طرف السائحين ، وإبعاد المستوطنين المتطرفين عنه، قصىفي المسجد األ

  ".غير المسلمين تنم عنها تصرفات عبادة، أو صالة، أو طقوس دينية في المسجد وساحاته
  

  قصىتحذر من مخاطر الدعوات العنصرية القتحام األ" شؤون القدس"
حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، من مخاطر  –وفا 2016- 6-12القدس 

المبارك، ال سيما في شهر رمضان  قصىمواصلة عصابات المستوطنين اقتحام ساحات المسجد األ
المبارك، من باب  قصىأن هذه العصابات جّددت اقتحاماتها للمسجد األ إلىمشيرة . الفضيل
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المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل، في محاولة منهم إلقامة طقوس وشعائر تلمودية في 
 .باحاته

، من خطورة هذه االقتحامات المتواصلة، خاصة بعد قيام يوم األحدوحذرت الدائرة في بيان صحفي 
وبالقرب من " القطانين"مجموعة من المستوطنين المتطرفين بأداء شعائر ورقصات تلمودية على باب 

، في ثنيناإلالعبري، والذي يستمر حتى يوم غد " الشفوعوت"، احتفاء بما يسمى عيد "األسباط"باب 
حين أقامت مجموعة أخرى صلوات تلمودية داخل مقبرة باب الرحمة المالصقة لجدار المسجد 

المبارك الشرقي، مضيفة أن االمر لم يقتصر على االقتحامات، بل قامت مجموعات أخرى  قصىاأل
  .المبارك وبواباته الخارجية قصىبالتجمهر وتنظيم جوالت استفزازية بمحيط المسجد األ

إنها تنظر بعين الخطورة البالغة لما آلت إليه األوضاع في المدينة المقدسة من كافة "ت الدائرة، وقال
المبارك،  قصىالجوانب، خاصة تصعيد الهجمات االستيطانية والتهودية المسعورة بحق المسجد األ

ا في شهر وممارسة سياسة التضييق العنصرية على المصلين والمرابطين من النساء والرجال، ال سيم
  ".والصالة فيه قصىمنعهم من الوصول للمسجد األ إلىرمضان المبارك، باإلضافة 

، عبر مواقعها اإلعالمية "الهيكل المزعوم"واستنكرت الدائرة الدعوات العنصرية التي أطلقتها منظمات 
  .قصىلألتنظيم اقتحامات جماعية واسعة  إلىومواقع التواصل االجتماعي التابعة لها، والتي تدعو 

 إلىالمبارك  قصىالمسجد األ إلىودعت المواطنين من كل محافظات الوطن ومن يستطيع الوصول 
المبارك في شهر رمضان المبارك، للصالة فيه والمرابطة في باحاته  قصىشد الرحال للمسجد األ

  .والتصدي القتحامات المستوطنين
  

  قصىموظفين تابعين لألوقاف من المسجد األ 3اعتقال 
ية في القدس، أن سالمقسم العالقات العامة في دائرة األوقاف اإل أكد -وفا 2016- 6-12القدس 

، ثالثة من الموظفين التابعين لألوقاف من مكان عملهم يوم األحدي اعتقلت سرائيلقوات االحتالل اإل
 .المبارك قصىبرحاب المسجد األ
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محمد الرويضي، وموسى : لين هموأوضح قسم العالقات في بيان صحفي أن الموظفين المعتق
  .من قسم االعمار، ومن قسم الحراسة حمزة نمر الدباغ

شهد اليوم توترا شديدا بسبب محاولة مستوطنين إقامة شعائر تلمودية فيه وتصدى  قصىوكان األ
  .حراس وسدنة المسجد لهم

  
  حدودهايهدد الوجود الفلسطيني في " 2020القدس "المشروع االستيطاني : التفكجي

إن "قال الخبير والمختص في شؤون االستيطان خليل التفكجي،  -وفا 2016- 6-12رام اهللا 
، يأتي لتوسيع نطاق "2020القدس "ي إسرائيلية ضمن مخطط سرائيلالتسارع في بناء المستوطنات اإل

 ".حدود بلدية االحتالل للقدس، وإقامة الدولة العبرية، ويلغي مطار القدس في قلنديا

ي لتوسيع المستوطنات سرائيلالمشروع اإل"، يوم األحد، "موطني"اف التفكجي في حديث إلذاعة وأض
الكبير في تهويد  إسرائيلالقائمة في الجزأين الشمالي والغربي من مدينة القدس، هو لتنفيذ مخطط 
  ".المدينة المقدسة، وتوسيع نطاق حدود بلديتها، وصوال إلقامة الدولة العبرية

 58، والذي سيضم "2020القدس "ن التسارع في بناء المستوطنات يأتي ضمن مخطط أ"وأوضح، 
تنفذ مشاريعها االستيطانية في بناء وحدات سكنية  إسرائيلأن "، مضيفا "ألف وحدة سكنية استيطانية

  ".أكثر من المعلن عنه إلىبشكل تدريجي ومتسارع، لتصل 
وحدة سكنية في محيط قلنديا، بهدف القضاء على ألف  15ي خطير ببناء إسرائيلمشروع  إلىوأشار 

مرحلة من مخطط التخلص "مطار مدينة القدس المنتظر للدولة الفلسطينية المستقلة، معتبرا المشروع 
  ".من السكان العرب في المدينة المقدسة، لرسم خارطة جديدة على أرض الواقع في القدس المحتلة

  
  اعتقال شابين وسط القدس المحتلة

لم "، شابين فلسطينيين يوم األحدي، سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 6-12القدس 
، بعد تفتيشهما واالعتداء )ى أشهر بوابات القدس القديمةحدإ(في باحة باب العامود " تُعرف هويتهما

 .عليهما بالضرب المبرح
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مراكز التوقيف  أحد إلىعسكرية  ، إنه تم اقتياد الشابين بسيارة"وفا"وقال شهود عيان لمراسل 
  .والتحقيق في المدينة

تفتيش استفزازي ومهين في  إلىفي السياق، أخضعت قوات االحتالل عددا من شبان البلدة القديمة 
  .المبارك قصىالمسجد األ إلىالمنطقة القريبة من سوق القطانين المفضية 

  
  وسط اقتحامات واعتقاالت ومحاوالت أداء طقوس تلمودية قصىتوتر في األ

 قصى، اقتحامهم للمسجد األحديوم األجّدد مستوطنون صباح  -وفا 2016- 6- 12القدس 
ي، سرائيلالمبارك، من باب المغاربة، بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل اإل

 .في باحاته في محاولة منهم إلقامة طقوس وشعائر تلمودية

والبلدة القديمة، بفعل هذه االقتحامات المتتالية، خاصة بعد  قصىوأفاد مراسلنا، بأن توترا ساد األ
، في "األسباط"وبالقرب من باب " القطانين"أداء مجموعة منهم شعائر ورقصات تلمودية على باب 

ة لجدار المسجد حين أقامت مجموعة أخرى صلوات تلمودية داخل مقبرة باب الرحمة المالصق
المبارك الشرقي، فضال عن تنظيم جوالت استفزازية بمحيط بواباته الخارجية، والتجمهر في  قصىاأل

  .منها، وعدم االكتفاء باالقتحامات من باب المغاربة قصىمحاولة القتحام األ
ها ، عبر مواقع"الهيكل المزعوم"وتأتي اقتحامات المستوطنين استجابة لدعوة ائتالف منظمات 

، احتفاء قصىتنظيم اقتحامات جماعية واسعة لأل إلىاالعالمية ومواقع التواصل االجتماعي التابعة لها 
، كما دعا للمشاركة في مراسيم اإلثنينالعبري، والذي يستمر ليوم غد " الشفوعوت"بما يسمى عيد 

على قمة جبل المكبر في الهيكل المزعوم قبل ظهر غٍد، " الشفوعوت"التدرب االفتراضي على شعائر 
  .، بمشاركة قيادات دينية وسياسية عبريةقصىالمشرف على القدس القديمة، والمسجد األ

تكثيف شد الرحال  إلىوكانت هيئات وشخصيات فلسطينية في القدس المحتلة دعت المواطنين 
نيس في شهر رمضان المبارك، في ظل مواصلة االحتالل ومستوطنيه اقتحامه وتد قصىللمسجد األ

  .ُحرمته
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ثالثة من الموظفين التابعين لألوقاف من مكان  يسرائيلوبالتزامن مع ذلك، اعتقلت قوات االحتالل اإل
لجنة االعمار، ومن قسم الحراسة  محمد الرويضي، وموسى الدباغ من: ، وهمقصىعملهم داخل األ

  .ةمراكز التحقيق واالعتقال في القدس المحتل أحد إلىواقتادتهم  حمزة نمر،
  

  سنتصدى بكافة الوسائل للمشروع االستيطاني في منطقة مطار قلنديا: اللجنة التنفيذية
  بتحديد العالقات مع االحتالل واتخاذ إجراءات فورية" المركزي"ت على تنفيذ قرارات أكد
  ت مركزية الحركة األسيرة ودعمها لجهود إنهاء االنقسام وإخراج مسيرة التسوية من مأزقهاأكد
حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، من األخطار المترتبة على  -وفا 2016- 6- 12رام اهللا 

تنفيذ المشروع االستيطاني الجديد، الذي تم الكشف عنه مؤخرًا، وبدأت تتداوله أقسام الهندسة 
ني اآلخر واللجنة المحلية للتخطيط باعتبارها جهات االختصاص في بلدية نير بركات، الذراع االستيطا

الف وحدة  15في القدس، والذي يقضي بإقامة مدينة استيطانية جديدة تضم  إسرائيللحكومة 
الشمال من المنطقة الصناعية بمحاذاة  إلىاستيطانية في المنطقة، التي يقوم عليها مطار قلنديا القديم 

ما يترتب على هذا جدار الفصل العنصري، وبجوار بيت حنينا شمال شرق القدس الشرقية المحتلة، و 
المشروع االستيطاني االستعماري الخطير من حرمان دولة فلسطين من فرص تطوير مطار قديم قائم 

  .على أراضيها المحتلة
ت اللجنة في بيان أصدرته عقب اجتماعها، الليلة، بمقر الرئاسة برام اهللا برئاسة رئيس دولة أكدو 

ع االستيطاني الخطير بكل الوسائل، وستعمل على فلسطين محمود عباس، أنها ستتصدى لهذا المشرو 
مقاطعتها باعتبارها الذراع االستيطاني  إلىمالحقة بلدية نير بركات في المحافل الدولية، والدعوة 

  .في مدينة ومحافظة القدس إسرائيلاالستعماري لحكومة 
سطينية المحتلة بعدوان لحقوق اإلنسان في المناطق الفل إسرائيلوناقشت اللجنة التنفيذية انتهاكات 

لرئاسة لجنة في األمم المتحدة معنية بمكافحة  إسرائيلسحب ترشيح  إلى، ودعت 1967حزيران 
ت على قراراتها السابقة، وتنفيذ قرارات المجلس أكداالرهاب وحماية المدنيين في زمن الحرب، و 

تصادية مع سلطة االحتالل المركزي الفلسطيني في وجوب تحديد العالقات األمنية والسياسية واالق
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، واتخاذ إجراءات فورية بدءًا بسجل السكان مرورًا بسجل األراضي وانتهاء بتطبيق القانون )إسرائيل(
الفلسطيني على جميع المتواجدين على أراضي دولة فلسطين دون استثناء أو تمييز، وتفعيل دور 

  .المحاكم الوطنية
إخراج مسيرة التسوية السياسية من مأزقها، ورفضها في هذا  إلىت دعمها لجميع الجهود الرامية أكدو 

السياق المساس بمبادرة السالم العربية أو المس بالمكانة السياسية والقانونية لمدينة القدس الشرقية 
، أو 1967باعتبارها مدينة محتلة، وجزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 

، وتمسكها بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة وفقا لقرارات إسرائيلالدولة في االعتراف بيهودية 
  .، كما  ورد في مبادرة السالم العربية194الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 

وناقشت الجهود التي تبذلها فرنسا، بما في ذلك انعقاد مؤتمر باريس في الثالث من الشهر الجاري 
مسيرة التسوية السياسية المعطلة، بفعل السياسة العدوانية االستيطانية  إلىالحياة من أجل إعادة 

، من خالل عقد مؤتمر دولي للسالم قبل نهاية العام )إسرائيل(االستعمارية التوسعية لسلطة االحتالل 
  .  الجاري

وحدة وطنية  ت دعمها التام للجهود المبذولة لتحقيق إنهاء االنقسام من خالل تشكيل حكومةأكدو 
تقرير عن  إلىإرادة الشعب من خالل إجراء انتخابات عامة، واستمعت  إلىوالعودة . ف.ت.ببرنامج م

اجتماعات اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني بجلسة عادية بأسرع وقت ممكن، كما 
ت تشكيل لجنة للبحث توقفت أمام األوضاع الداخلية وأوضاع دوائر ومؤسسات منظمة التحرير، وقرر 

في أفضل الوسائل والسبل لمعالجة ما يعتري عمل هذه الدوائر والمؤسسات من مظاهر خلل وضعف 
  .ووضع الحلول العملية، التي تمكنها من حمل مسؤولياتها والنهوض بدورها دون عوائق

ا، وفي برنامج ت على المكانة المركزية، التي تحتلها الحركة الوطنية األسيرة في وجدان شعبنأكدو 
عمل وتوجهات القيادة الفلسطينية، وثمنت الدور الذي تضطلع به جالياتنا الفلسطينية من أجل تدويل 

ية ضد األسرى سرائيلقضية األسرى، وفضح الممارسات غير االنسانية لسلطة مصلحة السجون اإل
  .يةسرائيلالفلسطينيين في معسكرات االعتقال الجماعي اإل

  :البيانوفيما يلي نص 
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برئاسة  11/6/2016عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعها اليوم السبت "
الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام اهللا، وتوجهت في بداية االجتماع بالتهنئة والتبريك 

أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن، وفي مخيمات اللجوء والشتات وبالد الهجرة واالغتراب،  إلى
ت أعربالتكاتف والتراحم والتكافل في هذا الشهر العظيم، و  إلىبحلول شهر رمضان المبارك، ودعتهم 

ر المصير عن تمنياتها أن يعود رمضان المبارك على شعبنا وقد تحققت آماله وأمانيه في العودة وتقري
ية باألمن واالستقرار سالموالتحرر من االحتالل وإنجاز االستقالل، وأن يعود على الشعوب العربية واإل

  .واالزدهار والخير والبركات
ودعت اللجنة التنفيذية في بداية هذا الشهر المبارك الجهات المختصة في الوزارات واإلدارات 

المساعدة في تيسير الصوم على المواطنين، وتشديد الرقابة  إلىالرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية، 
مقاطعة  إلىعلى األسعار، وعدم السماح لبعض ضعاف النفوس بالتالعب بها، مثلما دعت المواطنين 

الحرص على أن تكون موائد الرحمن خالية من  إلىمنتجات المستوطنات االستعمارية مقاطعة شاملة، و 
  .هذه المنتجات
تقرير ُمفصل من السيد الرئيس محمود عباس حول زياراته الرسمية  إلىنة التنفيذية واستمعت اللج

  .3/6/2016الجهود الكبيرة التي بذلت لعقد مؤتمر باريس يوم  إلىلتركيا وجنوب إفريقيا ومصر، و 
ربية للضفة الغ إسرائيلوتوقفت اللجنة التنفيذية أمام الذكرى التاسعة واألربعين لحرب حزيران، واحتالل 

وهضبة الجوالن وأجزاء من " صحراء سيناء"بما فيها القدس الشرقية ولقطاع غزة واألراضي العربية 
تحمل  إلىجنوب لبنان، ودعت في هذه المناسبة جميع الدول المحبة للعدل والمساواة والسالم 

ن آخر مسؤولياتها في وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني تحت االحتالل، وتمكينه من التحرر م
ت في الوقت أكداحتالل استعماري في عالمنا وعصرنا، ومن حقه في تقرير المصير واالستقالل، و 

" رقصة األعالم"نفسه إدانتها الستفزازات آالف المستوطنين في القدس المحتلة وما سمي بمسيرة 
العمود، حاملين ية، والذين انطلقوا من القدس الغربية باتجاه حائط البراق عبر منطقة باب سرائيلاإل

ية وهم يرددون الهتافات العنصرية االستفزازية، في ظل الحماية الكاملة التي وفرتها سرائيلاألعالم اإل
لهم شرطة وأجهزة أمن االحتالل، التي أغلقت محاور الطرقات والشوارع في المدينة، ونصبت 
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" حرس الحدود"والحواجز الحديدية، ونشرت المئات من أفراد الشرطة والوحدات الخاصة 
  .والمخابرات في شوارع المدينة

وحّيت اللجنة التنفيذية تصدي المواطنين المقدسيين لتلك المسيرة االستفزازية وهم يرفعون األعالم  
الفلسطينية، ويواجهون استفزازات المستوطنين وشرطة وأجهزة أمن االحتالل، ويؤكدون على تمسكهم 

تهم، واستعدادهم العالي للدفاع عنها في مواجهة هذه وغيرها من بالهوية العربية الفلسطينية لعاصم
  .االستفزازات اليومية

ي روبين ريفلين لمجلس سرائيلكما توقفت اللجنة التنفيذية أمام الزيارة التي قام بها الرئيس اإل
يف تكث إلىيين سرائيلمستوطنات شرق رام اهللا، والتصريحات االستفزازية التي أطلقها، ودعوته اإل

ت إدانتها تلك الزيارة والتصريحات ذات المواقف التي  أكدزياراتهم لهذه وغيرها من المستوطنات، و 
كررها رئيس وزراء سلطة االحتالل ووزرائه ونوابه في أكثر من زيارة للمستوطنات االستعمارية في 

  .أراضي دولة فلسطين المحتلة
ا، بما في ذلك انعقاد مؤتمر باريس في الثالث من وناقشت اللجنة التنفيذية الجهود التي تبذلها فرنس

مسيرة التسوية السياسية المعطلة، بفعل السياسة العدوانية  إلىالشهر الجاري من أجل إعادة الحياة 
، من خالل عقد مؤتمر دولي للسالم قبل )إسرائيل(االستيطانية االستعمارية التوسعية لسلطة االحتالل 

  .  نهاية العام الجاري
إخراج مسيرة التسوية السياسية من مأزقها، ورفضها في هذا  إلىت دعمها لجميع الجهود الرامية دأكو 

السياق المساس بمبادرة السالم العربية أو المس بالمكانة السياسية والقانونية لمدينة القدس الشرقية 
، أو 1967حزيران  باعتبارها مدينة محتلة، وجزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان

، وتمسكها بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة وفقا لقرارات إسرائيلاالعتراف بيهودية الدولة في 
  .، كما  ورد في مبادرة السالم العربية194الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 

ي، وتوفير متطلبات سرائيلاإل –وجددت دعوتها إلطالق عملية سياسية لتسوية الصراع الفلسطيني 
الوقف الشامل للنشاطات االستيطانية االستعمارية، بما فيها  إلىنجاحها على أسس واضحة، استنادًا 

أعمال بناء جدار الضم والتوسع دون قيد أو شرط وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة، وسقف زمني 
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في إطار احترام القانون الدولي وقرارات لبلوغ أهدافها، وإطار دولي لرعايتها، ومرجعية سياسية وقانونية 
ي، وآلية إلزامية دولية سرائيلاإل –الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني 

لتنفيذ ما يتم االتفاق عليه بإشراف األمم المتحدة، وقررت اللجنة التنفيذية تكليف اللجنة السياسية 
  .ستمرلمتابعة هذه التطورات بشكل مُ 

وحذرت اللجنة التنفيذية من االخطار المترتبة على تنفيذ المشروع االستيطاني الجديد، الذي تم 
الكشف عنه مؤخرًا، وبدأت تتداوله أقسام الهندسة واللجنة المحلية للتخطيط باعتبارها جهات 

، والذي يقضي  في القدس إسرائيلاالختصاص في بلدية نير بركات، الذراع االستيطاني األخر لحكومة 
الف وحدة سكنية في المنطقة التي يقوم عليها مطار قلنديا  15بإقامة مدينة استيطانية جديدة تضم 

الشمال من المنطقة الصناعية بمحاذاة جدار الفصل العنصري، وبجوار بيت حنينا شمال  إلىالقديم 
االستعماري الخطير من شرق القدس الشرقية المحتلة، وما يترتب على هذا المشروع االستيطاني 

ت أنها سوف أكدحرمان دولة فلسطين من فرص تطوير مطار قديم قائم على أراضيها المحتلة، و 
تتصدى لهذا المشروع االستيطاني الخطير بكل الوسائل، وسوف تعمل على مالحقة بلدية نير بركات 

 إسرائيلني االستعماري لحكومة مقاطعتها باعتبارها الذراع االستيطا إلىفي المحافل الدولية، والدعوة 
  .في مدينة ومحافظة القدس

لحقوق االنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان  إسرائيلوناقشت اللجنة التنفيذية انتهاكات 
، وسياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها ضد المواطنين الفلسطينيين، وسياسة هدم 1967حزيران 

دانية، واحتجاز جثامين الشهداء، والحصار واإلغالق، وتنصلها من جميع المنازل واإلعدامات المي
االلتزامات المترتبة عليها وفقا للقانون اإلنساني الدولي باعتبارها القوة القائمة باالحتالل، وتنصلها من 

ي لرئاسة لجنة ف إسرائيلسحب ترشيح  إلىالتزاماتها وفقا لالتفاقيات الموقعة، ودعت استنادًا لذلك 
ت في الوقت نفسه أكداألمم المتحدة معنية بمكافحة االرهاب وحماية المدنيين في زمن الحرب، و 

على قراراتها السابقة، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في وجوب تحديد العالقات األمنية 
بسجل السكان  ، واتخاذ إجراءات فورية بدءاً )إسرائيل(والسياسية واالقتصادية مع سلطة االحتالل 

مرورًا بسجل األراضي وانتهاء بتطبيق القانون الفلسطيني على جميع المتواجدين على أراضي دولة 
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القانون الدولي  إلىفلسطين دون استثناء أو تمييز، وتفعيل دور المحاكم الوطنية، وذلك استنادًا 
لعامة لألمم المتحدة في الصادر عن الجمعية ا 67/19وقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار 

، واعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 2012التاسع والعشرين من نوفمبر 
، وبحقها في ممارسة سيادتها على أراضيها المحتلة، بما فيها القدس الشرقية العاصمة األبدية 1967

  .لدولة وشعب فلسطين
هود المبذولة لتحقيق إنهاء االنقسام من خالل تشكيل ت اللجنة التنفيذية دعمها التام للجأكدو 

. إرادة الشعب من خالل إجراء انتخابات عامة إلىوالعودة . ف.ت.حكومة وحدة وطنية ببرنامج م
  .وثمنت في هذا المجال الجهود الكبيرة التي يبذلها األشقاء في مصر وقطر لتحقيق ذلك

عات اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني تقرير عن اجتما إلىواستمعت اللجنة التنفيذية 
  .الفلسطيني بجلسة عادية بأسرع وقت ممكن

وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام االوضاع الداخلية وأوضاع دوائر ومؤسسات المنظمة، وقررت تشكيل 
لجنة للبحث في افضل الوسائل والسبل لمعالجة ما يعتري عمل هذه الدوائر والمؤسسات من مظاهر 

وضعف ووضع الحلول العملية، التي تمكنها من حمل مسؤولياتها والنهوض بدورها دون عوائق، خلل 
ت في الوقت نفسه على أهمية مواصلة الحوار الوطني، وعلى وجوب تحصين الجبهة الداخلية أكدو 

الفلسطينية، من خالل حوار وطني شامل بين كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، من أجل تعزيز 
حدة الوطنية وطي صفحة االنقسام المدمر، وتعزيز دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها الو 

ومؤسساتها كافة، كجبهة وطنية متحدة وممثًال شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، وبما يرسى العمل 
  .   الجماعية في مؤسساتها القيادية على أسس الشراكة الوطنية والديمقراطية التوافقية والقيادة

واستنكرت اللجنة التنفيذية االعتداء الذي تعرض له عضو اللجنة التنفيذية األخ المحامي غسان 
الشكعة، وذلك بإطالق الرصاص على منزله، ودعت األجهزة األمنية لمالحقة المسؤولين عن هذا 

  .الحادث اإلجرامي وتقديمهم للعدالة
مركزية، التي تحتلها الحركة الوطنية األسيرة في وجدان الشعب ت اللجنة التنفيذية على المكانة الأكدو 

الفلسطيني، وفي برنامج عمل وتوجهات القيادة الفلسطينية، وثمنت الدور الذي تضطلع به جالياتنا 
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الفلسطينية من أجل تدويل قضية األسرى، وفضح الممارسات غير االنسانية لسلطة مصلحة السجون 
ية، ودعت المجتمع سرائيلفلسطينيين في معسكرات االعتقال الجماعي اإلية ضد االسرى السرائيلاإل

حمل مسؤولياته والضغط على حكومة االحتالل للتوقف عن سياسة االعتقاالت الجماعية،  إلىالدولي 
وسياسة االعتقال اإلداري، واعتقال األطفال، والتوقف عن الممارسات غير االنسانية لسلطات 

ضد االسرى من كبار السن والنساء والمرضى واألسرى األطفال،  ئيلإسرامصلحة السجون في 
وذكرت في هذا السياق بوجوب اإلفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو،  وهنأت في هذا 
السياق النائبة خالدة جرار عضو المجلس التشريعي الفلسطيني بمناسبة اإلفراج عنها بعد اعتقال دام 

  .صفوف شعبها  إلىأسرتها و  إلىا شهرًا، وعودته 14
وطالبت اللجنة التنفيذية الصليب األحمر الدولي بالتراجع عن قراره بتقليص زيارات أهالي األسرى 

  .تحت ذريعة عدم وجود أموال
ت اللجنة التنفيذية على قرارها بوجوب عدم تقليص الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل أكدو 

  .سطينيةالالجئين للمخيمات الفل


