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  م2016 / 8 / 14األحد : التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 وإصابات في اشتباكات بين المصلين واالحتالل قصىالتوتر ما زال مستمرا في األ. 

  قصىاأل"الحكومة تحذر من تبعات استمرار عدوان الجماعات االستيطانية على." 

 نسارع الخطى لبناء المعبد": يسرائيلنائب وزير الجيش اإل". 

  بإيقاف االستيطان إسرائيلعريقات يحث دول العالم على التدخل العاجل إللزام. 

  يصيب ثالثة شبان ويشن حملة اعتقاالت في القدساالحتالل. 

 االحتالل يشترط الحبس المنزلي واإلبعاد على أسير مقدسي. 

 مواجهات مع االحتالل في بلدة الرام شمال القدس. 

 أهالي قرية قلنديا ينظمون فعاليات ضد هدم منازلهم من قبل االحتالل. 

  القدساالحتالل ينفذ حملة اعتقاالت وتفتيش كبيرة في.  
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  وإصابات في اشتباكات بين المصلين واالحتالل قصىالتوتر ما زال مستمرا في األ
  وصلوات تلمودية في باب األسباط وارتفاع عدد الُمقتحمين" باب حطة"مواجهات في  -
  جريمة حرب والضرورة ملحة للرباط فيه قصىما يجري في األ": فتح" -

ي الخاصة، قبل قليل، على مصلين سرائيلاالحتالل اإلاعتدت قوات  -وفا 2016- 8- 14القدس 
المبارك، تصدوا لمحاوالت جماعية من المستوطنين، ألداء شعائر وصلوات  قصىفي المسجد األ

ناصر ونجله جهاد قوس من سكان القدس : تلمودية داخله، وأصابت عددا منهم، ُعرف من بينهم
  .القديمة

، خالل تصديهم قصىر االحتجاجية في رحاب األوتعالت أصوات المصلين بهتافات التكبي
  .للمستوطنين، الذين تجمعوا ألداء طقوس جماعية في باحاته

وفي الوقت ذاته، نفذ مستوطنون أعمال عربدة، وعاثت خرابا في العديد من قبور المسلمين بمقبرة 
المصلين، وشرطة  من الجهة الشرقية، تخللها اشتباكات باأليدي، بين قصىباب الرحمة المالصقة لأل

  .االحتالل، التي منعتهم من االقتراب من المستوطنين
 260 إلىارتفع منذ ساعات الصباح  قصىإن عدد المستوطنين الذين اقتحموا األ"وقال مراسلنا، 

مستوطنا حتى اآلن، وهو أعلى من كل أعداد االقتحامات في اآلونة األخيرة، حيث جاء تلبية لدعوات 
أوسع مشاركة في اقتحامات جماعية اليوم األحد  إلى، التي دعت أنصارها "لمزعوممنظمات الهيكل ا"
  .المزعوم" خراب الهيكل"، في ذكرى ما أسمته قصىلأل

ومحيطه، وسط انتشار واسع لقوات االحتالل، التي حولت المدينة  قصىويسود التوتر الشديد األ
  .ما يشبه الثكنة العسكرية إلىوبلدتها القديمة، 

ر منذ ساعات الصباح، مواجهات متقطعة بين المواطنين وقوات االحتالل في حارة باب حطة وتدو 
في القدس القديمة، خالل تجمهر المواطنين على باب المسجد،  قصىالمالصقة للمسجد األ

  .واحتجاجهم على اجراءات االحتالل، واقتحامات المستوطنين
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ات وشعائر تلمودية في منطقة باب األسباط وفي الوقت ذاته، أدت مجموعة من المستوطنين صلو 
من الخارج، بحماية وحراسة قوات االحتالل، واحتجاجات المصلين بهتافات  قصىقرب باب األ

  .التكبير
لمراسلنا، إن مستوطنين مزقوا مالبسهم، واعتدوا على عناصر من شرطة  قصىوقال أحد حراس األ

الشرقي،  قصىاالحتالل حاولت اخراجهم من مقبرة باب الرحمة المالصقة لجدار المسجد األ
  .واندلعت اشتباكات باأليدي بين الطرفين، فوق قبور علماء وأعيان وشهداء المدينة المقدسة

تعود من جديد لالنتظام  قصىتوطنين بعد االنتهاء من اقتحامها لألأن مجموعات من المس إلىوأشار 
في مجموعات أخرى، القتحامات متتالية، موضحا أن عناصر من مخابرات االحتالل ترافق عناصر 

 قصىالوحدات الخاصة بشرطة االحتالل في حماية المستوطنين خالل اقتحامها وجوالتها في األ
لمتواجدين فيه، خاصة الذين يشاركون في هتافات التكبير المبارك وتلتقط صورا للمصلين ا

بعد  قصىاخراج مستوطن من األ إلىاالحتجاجية، في الوقت الذي اضطرت فيه شرطة االحتالل 
  .توقيفه من أحد حراس المسجد حينما حاول تأدية صلوات تلمودية فيه

يسية، وسط اغالق أكثر من نصف ومحيط بواباته الخارجية الرئ قصىوما زال التوتر الشديد يسود األ
بواباته أمام الُمصلين، حيث تسود المدينة، خاصة بلدتها القديمة، ومحيطها، أجواء شديدة التوتر، 
بفعل مسيرات استفزازية متواصلة، منذ الليلة الماضية، للمستوطنين في البلدة القديمة، ومحيط بوابات 

الدقائق األولى من فتح باب المغاربة صباح اليوم المبارك، واقتحامات واسعة منذ  قصىالمسجد األ
  .األحد، القتحامات المستوطنين

وقال مراسلنا، إن عددا من ضباط االحتالل ومن الوحدات الخاصة اقتحمت في ساعة مبكرة من 
، وانتشرت فيه لتأمين اقتحاماٍت واسعة للمستوطنين، كانت أعلنت عنها منظمات قصىصباح اليوم األ

  .المزعوم" ذكرى خراب الهيكل"حياء ما أسمته متطرفة، إل
ويشهد المسجد منذ ساعات الصباح اقتحامات واسعة، بمشاركة عدد كبير من قادة المستوطنين 
المتطرفين، واضطرت شرطة االحتالل اخراج أحد المستوطنين بعدما أوقفه حراس المسجد، حينما 
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ات االحتالل شابين من المسجد، حاول أداء طقوس تلمودية في المسجد، بينما أخرجت قو 
  .لمشاركتهما في التصدي بصيحات وهتافات التكبير لهذه االقتحامات

الحديد، : أمام المصلين، شملت أبواب قصىفي الوقت ذاته، أغلق االحتالل عددا من أبواب األ
  .والقطانين، والملك فيصل، والمطهرة

 100اآلن، ضمت بمجموعها نحو حتى  قصىوقال مراسلنا، إن ثالث مجموعات اقتحمت األ
مستوطن، ما يؤشر على أن االقتحامات ستكون واسعة، خاصة أن هناك المئات من المستوطنين 

  .ينتظرون خلف باب المغاربة، بانتظار اقتحامهم للمسجد
، )أحد أشهر أبواب القدس القديمة(وأغلقت قوات االحتالل في ساعات المساء منطقة باب العامود 

البلدة القديمة، واختراق شوارعها  إلىطان سليمان المجاور، لتأمين تدفق المستوطنين وشارع السل
  ".ذكرى خراب الهيكل"وأسواقها، وحاراتها، باتجاه باحة حائط البراق، للمشاركة في احتفاالت احياء 

صالة، أن عددا كبيرا من المواطنين، خاصة من أبناء القدس القديمة، شاركوا في  إلىولفت مراسلنا  
، للتصدي للمستوطنين، فيما شّددت قوات قصىوآثر قسم كبير منهم البقاء، والتواجد في األ

حين خروجهم منه،  إلىاالحتالل الخاصة اجراءاتها على بواباته الرئيسية، واحتجزت بطاقات الشبان 
رجائه، لمراقبة من ُحّراس وسدنة في أ قصىفي الوقت الذي تنتشر فيه أعداد كبيرة من العاملين في األ

  .سلوك المستوطنين خالل جوالتهم االستفزازية والمشبوهة برحابه
أوسع مشاركة في اقتحامات  إلىدعت ) منظمة 26عددها يزيد عن الـ(وكان ائتالف منظمات الهيكل 

  ".خراب الهيكل"المبارك اليوم، والمشاركة في فعاليات تلمودية في ذكرى ما أسمته  قصىاأل
المنظمات الليلة الماضية مسيرات استفزازية حول أسوار القدس القديمة ومحيط بوابات ونظمت هذه 
، وسط هتافات عنصرية تدعو لقتل العرب والفلسطينيين، واقامة الهيكل المزعوم قصىالمسجد األ
  .، فضال عن االعتداء على مقدسيين وممتلكاتهم في القدس القديمةقصىمكان األ

ة للمستوطنين من أرض مقبرة مأمن اهللا االسالمية التاريخية غرب القدس بقراءة وانطلقت المسيرة الليلي
، قبل أن تنطلق المسيرة نحو منطقة باب العامود، ثم باب الساهرة، ثم تنظيم وقفة "التاناخ"فقرات من 

 واعتصام عند باب األسباط، تخللها كلمات خطابية لعدد من قيادات االحتالل السياسية والدينية من
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، ونائب وزير "يهودا غليك"المتطرف " الكنيست"، وعضو "زئيف إلكاين"أبرزهم وزير شؤون القدس 
  ".ايلي بن دهان"جيش االحتالل 

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حذرت فيه شخصيات وقيادات دينية ووطنية اعتبارية في القدس 
تكثيف شد الرحال اليه للدفاع عن حرمته  إلى، داعية قصىمن هذه االقتحامات واالعتداءات على األ

  .وقدسيته
من جانبها، أعلنت قوات االحتالل في ساعة مبكرة من مساء يوم أمس، عن تكثيف انتشارها 

 قصىوإجراءاتها العسكرية واألمنية في عموم مدينة القدس المحتلة، وفي القدس القديمة ومحيط األ
نتشرت أعداد كبيرة من جنود االحتالل على مداخل خالل ساعت الليلة الماضية واليوم األحد، وا
، وعند منطقة البراق، فيما تم اغالق العديد من قصىالقدس القديمة وأزقتها وحول المسجد األ

  .الطرقات والشوارع لصالح مسيرات المستوطنين
المبارك،  قصىالدفاع عن المسجد األ إلىأبناء شعبنا " فتح"بدورها، دعت حركة التحرير الوطني 

  .يسرائيلوالرباط فيه، أمام استمرار قطعان المستوطنين اقتحام باحاته، تحت حماية جيش االحتالل اإل
بمثابة  قصىوقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في تصريح صحفي، إن ما يجري في األ

المية أينما وجدت، ، واعتداء صارخ على أقدس المقدسات، وامتهان لكرامة األمة االس"جريمة حرب"
  .االنفجار إلىواستهتار بحرمة األماكن المقدسة، ودفع األمور 

وطالب القواسمي القادة العرب والمسلمين بالتدخل الفوري لوقف هذه االعتداءات السافرة بحق  
  .قصىاأل
  

  "قصىاأل"الحكومة تحذر من تبعات استمرار عدوان الجماعات االستيطانية على 
حذرت الحكومة من تبعات استمرار عدوان الجماعات االستيطانية  -وفا 2016- 8- 14رام اهللا 

 .يسرائيلالمبارك، الذي يتم تحت حماية قوات االحتالل اإل قصىعلى المسجد األ

إن الحكومة "وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في تصريح له اليوم األحد، 
المبارك هو عدوان على أقدس  قصىوان على المسجد األية تعلم علم اليقين ان العدسرائيلاإل
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مقدسات المسلمين، وبالتالي يشكل عدوانا على االمتين العربية واإلسالمية، وعدوانا صارخا على 
مزيد من التوتر  إلىالروح الدينية والوطنية لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني، وأن من شأن ذلك ان يدفع 

  ".افة ارجاء المنطقةليس في فلسطين فحسب بل في ك
وجدد المحمود، مطالبة المجتمع الدولي وكافة المؤسسات العالمية ذات الصلة، بسرعة التدخل للجم 
هذا العدوان على مدينة القدس والمقدسات االسالمية والمسيحية الذي تغذيه وتشرف عليه الحكومة 

  .يةسرائيلاإل
ومنع المصلين من اداء واجباتهم الدينية كما تفعل الحكومة  قصىان المساس بالمسجد األ"واضاف 

ية، يشكل اعتداء فظيعا على كافة القوانين والنواميس الدينية واألخالقية التي تكفل لبني سرائيلاإل
  .البشر حرية العبادة وتمنع المساس باألماكن الدينية
ب المستوطنين يعد غاية في الخطورة ية وسوائسرائيلوشدد المحمود، على ان ما تقوم به الحكومة اإل

  .وتجاوزا لكافة الخطوط
  

  “نسارع الخطى لبناء المعبد”: يسرائيلنائب وزير الجيش اإل
  محمود أبو عطا 2016-8-14كيوبرس 

إنه ال يخجل من القول إنهم يعملون على استعادة بناء “ إيلي دّهان”ي سرائيلقال نائب وزير الجيش اإل
وبّين أنهم يحثون الخطى من -قصىالمسمى االحتاللي الباطل للمسجد األ-ل المعبد على جبل الهيك

  .أجل تحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن
 13ي، انطلقت أمس السبت سرائيلوجاءت كلمة دّهان خالل مسيرة ليلية لنشطاء اليمين اإل

القديمة من مقبرة مآمن اهللا في مدينة القدس، ودارت حول أسوار البلدة  2016أغسطس /آب
  .المزعوم“ خراب الهيكل”، احتفاًال بذكرى ما يسمى قصىوالمسجد األ

حديقة عامة، أمعن  إلىي في السنوات األخيرة سرائيلوفي مقبرة مآمن اهللا التي حّولها االحتالل اإل
المشاركون في المسيرة بتدنيس المقبرة االسالمية بعد تالوتهم جمل توراتية قبيل االنطالق، ثم ساروا 

  .بمحاذاة اسوار القدس القديمة حتى باب المغاربة قرب ساحة البراق
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ية، ورددوا شعارات متطرفة دعت لبسط السيادة سرائيلورفع المشاركون في المسيرة األعالم اإل
ية بالكامل على شطري مدينة القدس المحتلة، وتعزيز االستيطان في القدس والضفة الغربية سرائيلاإل

  .المحتلة
ية سياسية إسرائيل، دعت خالله قيادات قصىمسيرة بمهرجان خطابي قبالة المسجد األوانتهت ال

  .قصىتسريع بناء الهيكل المزعوم على حساب المسجد األ إلىودينية 
إنه ال بد من تكريس السيادة “ دوف كلمينوفيتس”وقال نائب رئيس بلدية االحتالل في القدس 

وتوسيع البناء فيها، وأكد أنه األمر الذي يقومون فيه بتسارع كبير ية الكاملة في مدينة القدس سرائيلاإل
  .لتعزيز السيطرة عليها

، “جبل الهيكل” إلىالعمل من أجل العودة  إلى“ يهودا غليك”كما دعا عضو الكنيست المتطرف 
فليس مقدسا، - الوضع القائم- مكان مقدس لليهود، أما الستاتوس كفو ” قصىوزعم أن المسجد األ

  .“يجب العمل على تحقيق الصلوات اليهودية فيه لذلك
أنهم قطعوا - منذ سنوات قصىالناشط في جماعات الهيكل المتطرفة واقتحامات األ- وأضاف غليك 

، وادعى أن أعدادهم ارتفعت قصىشوطًا مهما في زيادة أعداد اليهود الذين يقتحمون المسجد األ
  .سنوياألف مقتحم يهودي  20خالل سنوات حتى وصلت نحو 

  
  بإيقاف االستيطان إسرائيلعريقات يحث دول العالم على التدخل العاجل إللزام 

 في رسائل متطابقة وجهها لوزراء خارجية دول العالم

حث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب  -وفا 2016- 8-14رام اهللا 
بإيقاف  ، السلطة القائمة باالحتالل،إسرائيلعريقات، دول العالم، على التدخل العاجل إللزام 

  .االستيطان غير الشرعي الذي يلتهم أرض فلسطين ويقضي على حل الدولتين
وزراء خارجية دول العالم اليوم االحد، على ضرورة اتخاذ  إلىوشدد عريقات في رسائل متطابقة وجهها 

مصادرة ممتلكات أبناء شعبنا  ىإلخطوات عاجلة وفاعلة من أجل لجم سياسات االحتالل الهادفة 
، وبما يتعارض مع القانون الدولي "بقانون أمالك الغائبين"الفلسطيني، واالستيالء عليها عبر ما يسمى 
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للشعب الواقع تحت االحتالل، ويحظر  الذي ال يجيز للقوة المحتلة مصادرة الممتلكات الخاصة
  .أيضا تدمير الممتلكات الخاصة او العامة

دونما من أراضي قرية سلواد الواقعة  221قيام سلطات االحتالل باإلعالن عن مصادرة  إلىوأشار 
شمال شرق مدينة رام اهللا التي تعود لمواطني القرية الذين يمتلكون وثائق قانونية مسجلة بطابو تثبت 

غير  ملكيتهم لتلك األراضي، والتي تنوي سلطات االحتالل وضع اليد عليها بغية توسيع المستوطنات
  .الشرعية
أن شهر تموز الماضي سجل تصاعدا ملحوظا في وتيرة بناء الوحدات االستيطانية غير  إلى  ولفت

وحدة استيطانية في  90 القانونية التي سبق وان أعلنت عنها بلدية االحتالل في القدس، بما فيها
وحدة  600 إلى، اضافة "هار حوما"وحدة استيطانية في مستوطنة  130، و"جيلو"مستوطنة 

وحدة استيطانية  30، و"جفعات همتوس"استيطانية على أراضي بيت صفافا أقيمت لتوسيع مستوطنة 
وحدة  560، و"نيفيه يعكوف"وحدة استيطانية في مستوطنة  36، و"بسغات زئيف"في مستوطنة 

حدة و  42، و"راموت"وحدة استيطانية في مستوطنة  58، و"معاليه أدوميم"استيطانية في مستوطنة 
دونم من أراضي  600االعالن مؤخرا عن مصادرة  إلى، اضافة "كريات أربع"استيطانية في مستوطنة 

  .المواطنين الخاصة التابعة لمحافظة رام اهللا والبيرة
ية مؤخرا عن قيام سلطات االحتالل في سرائيلاإل" حركة السالم اآلن"ما كشفت عنه  إلىونّوه عريقات 

، اضافة "مستوطنة غير قانونية 14شرعنة "باإلعالن عن مخططات لما تسميه  السنوات األربع األخيرة
  .مستوطنة جديدة على أراضي فلسطين المحتلة 20المصادقة على إنشاء  إلى

نتنياهو وحكومته المتطرفة ماضية في تنفيذ سياساتها ومخططاتها االستيطانية على مرأى " وأضاف أن
تحمل مسؤولياتها القانونية واالخالقية تجاه حقوق  إلىول ، داعيا الد"ومسمع المجتمع الدولي

ية المتواصلة على سرائيللالعتداءات اإل الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف من خالل وضع حد
مساءلة  إلىبخطوات جدية وفاعلة تفضي  حقوق وأرض الشعب الفلسطيني، واستبدال بياناتها

على انتهاكاتها المستمرة والفاضحة للقانون الدولي والقانون ، السلطة القائمة باالحتالل، إسرائيل
  .الدولي االنساني
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جميع الشركات والمنظمات التي  دول العالم بسحب استثماراتها من وطالب عريقات في ختام رسالته،
ي ومشاريعه االستيطانية، ومقاطعة منتجات المستوطنات سرائيلتساهم في ترسيخ االحتالل اإل

سياسات واقعية تلزم  إلى، وحظر استيرادها وانفاذ إرادتها الرافضة لالستيطان وترجمتها يةسرائيلاإل
  .بإنهاء احتاللها، واقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس إسرائيل

  
  االحتالل يصيب ثالثة شبان ويشن حملة اعتقاالت في القدس

الماضية، ثالثة شبان برضوض، بعد أن اعتدت عليهم أصيب، الليلة  -وفا 2016- 8-13القدس 
 .ي، بالضرب المبرح، كما شنت حملة اعتقاالت واسعة في القدس المحتلةسرائيلقوات االحتالل اإل

مراد : وقال مراسلنا إن االعتقاالت تركزت في البلدة القديمة من القدس، وعرف من بين المعتقلين
عالء جمجوم، أحمد ابو غزالة، محمد ابو شوشة، يوسف  االشهب، عالء الفاخوري، وسام حجازي،

  .ابو شوشة، طارق الزربا، ياسر نجيب، عبادة نجيب
وأضاف أن قوات االحتالل اعتدت على الشبان الثالثة، بالضرب المبرح، خالل مواجهات عنيفة 

حتى ساعات  متوترة استمرت اندلعت في شارع الواد بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، وسط أجواء
  .السبت أمس يومصباح 

وأضاف أن مجموعة من المستوطنين اعتدت على البيوت واألهالي بالحجارة والزجاجات الفارغة، ما 
دفع الشبان للدفاع عن أنفسهم ومنازلهم واشتبكوا مع المستوطنين، ما تسببت بمواجهات عنيفة في 

  .يهم بالضربالمنطقة أصيب خاللها الشبان الثالثة بعد االعتداء عل
وتسود البلدة القديمة بشكل عام، وشارع الواد بشكل خاص، أجواء شديدة التوتر تتصاعد حدتها مع 
اقتراب يوم غد وهو الموعد الذي حددته منظمات الهيكل المزعوم القتحامات جماعية واسعة 

التي استبقت  بالتنسيق مع شرطة االحتالل،" ذكرى خراب الهيكل"إلحياء ما أسمته  قصىللمسجد األ
  .الموعد بشن حملة اعتقاالت واسعة بين صفوف الشبان
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  االحتالل يشترط الحبس المنزلي واإلبعاد على أسير مقدسي
ي إبعاد الشاب المقدسي نظام أبو سرائيلقررت سلطات االحتالل اإل -وفا 2016- 8-12القدس 

بسه منزليًا حتى السادس المبارك، عن بلدته وح قصىالمسجد األ  رموز من بلدة سلوان جنوب
 .والعشرين من الشهر الجاري

وجاء هذا القرار كشرط لإلفراج عن أبو رموز من سجون االحتالل، علمًا أنه معتقل منذ حوالي الشهر 
  .غرب القدس المحتلة" المسكوبية"في زنازين مركز توقيف وتحقيق 

  .أبو رموزكما فرضت سلطات االحتالل كفالة مالية بقيمة ألفي شيكل، على 
  

  مواجهات مع االحتالل في بلدة الرام شمال القدس
يوم الجمعة، مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات اندلعت مساء  -وفا 2016- 8- 12دس الق

 .ي في بلدة الرام شمال القدس المحتلةسرائيلاالحتالل اإل

دة، واطلقت قوات في القدس، بأن المواجهات تركزت على المدخل الرئيسي للب" وفا"وافاد مراسل 
االحتالل خاللها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة وبشكل عشوائي على المنطقة، فيما 

  .رشق الشبان الجنود واالليات العسكرية بالحجارة والزجاجات الفارغة
  

  أهالي قرية قلنديا ينظمون فعاليات ضد هدم منازلهم من قبل االحتالل
  المنازل المدمرة مطالبات بتسريع دعم أصحاب

أدى مئات المواطنين من أهالي قرية قلنديا، والمناطق المجاورة، صالة  -وفا 2016- 8-12القدس 
تضم -بناية  12الجمعة، اليوم، لألسبوع الثالث على التوالي، في خيمة االعتصام المقامة قرب أنقاض 

  .ية الواقعة شمال مدينة القدسهدمتها قوات االحتالل نهاية الشهر الماضي في القر  -شقة سكنية 30
كما أحرق شبان غاضبون عقب نهاية االعتصام البرج العسكري المقام عنوة على أراضي المواطنين 

  .المكان إلىية إسرائيلشرق القرية، فيما هرعت قوات 
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ونُظم عقب الصالة اعتصام جماهيري شارك فيه رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان الوزير وليد 
، ومسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر، والنائب في المجلس التشريعي عساف

إبراهيم أبو سالم، ووفد من أهالي الشهداء، واألسير المحرر محمد القيق، وممثلو الهيئات المحلية 
  .في المنطقة

جرى في  وقال الوزير عساف إن الرئيس محمود عباس ومختلف الجهات الرسمية والحكومية تتابع ما
ثقوا أن اليوم الذي سنحتفل فيه بوضع حجر األساس : "قلنديا باهتمام، مخاطبا مالكي البيوت المدمرة

  ".إلعمار هذه المنازل قريب
أعد له من االحتالل بشكل ال يسمح ألصحاب المنازل من "أن ما جرى من هدم  إلىولفت عساف 

  ".يائيلسر التحرك قانونيا في اإلطار المتاح لدى القضاء اإل
ودون أي استناد للقانون الذي يزعمونه، " ساعة من التنفيذ 24أمر الهدم صدر فقط قبل "إن : وتابع

ية التي نفذت سرائيل، مع أن الجهة اإل"ج"خصوصًا أن بنايتين جرى هدمهما في المناطق المسماة 
أن أصحابها كانوا قد بدأوا بإجراءات  إلىالهدم ليست صاحبة الصالحية في هذه المنطقة، باإلضافة 

  .الترخيص
لقد شكلنا نحن ووزارة شؤون القدس لجنة موسعة تضم مجموعة من المحامين، : وأردف عساف

ي لحماية المنازل المهددة أو التي قد تهدد مستقبًال، كما سنحاكم سلطات سرائيلوسنتوجه للقضاء اإل
  ". ج"بنايتين في منطقة االحتالل على الجريمة، وخصوصاً على هدم ال

وحذر من عملية الهدم الواسعة جاءت استعدادا لمخطط استيطاني كبير على أراضي مطار القدس 
  .واألراضي المجاورة، لفصل مدينة القدس عن مدينتي رام اهللا والبيرة بشكل مطلق

تتابع ما وبدوره، أكد شريف عوض اهللا نيابة عن أصحاب المنازل المهدمة، أن الجهات الرسمية 
  .جرى، وأنهم تلقوا وعوداً طيبة لمساندتهم في حماية األرض قانونياً وإعمار ما جرى هدمه

نتمنى ترجمة هذه الوعود ألفعال في القريب العاجل للتخفيف من هول الخسائر التي أصابتهم : وقال
  .وتأمين مساكن لهم، بعد تسوية شقاء عمرهم باألرض
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ية، داعيًا مختلف الفعاليات والهيئات سرائيلمستمرة لفضح الجريمة اإلوأكد أن الفعاليات في القرية 
  .واألطر لتكثيف حضورها لخيمة االعتصام

وأوضح عوض اهللا أن أصحاب المنازل المهدمة وأهالي القرية سيواصلون تحركاتهم حتى صد الهجمة 
  .ية وإعادة بناء المنازل في مكانهاسرائيلاإل

عتصام دعت لتكثيف حالة التضامن ومساندة قرية قلنديا أمام الهجمة وألقيت كلمات أخرى خالل اال
  .ية التي تستهدفها نظرا لموقعها االستراتيجي ووقوعها قرب مطار القدسسرائيلاإل
  

  االحتالل ينفذ حملة اعتقاالت وتفتيش كبيرة في القدس
اعتقاالت ومداهمات يوم الجمعة، حملة شنت قوات االحتالل، فجر  -وفا 2016- 8-12القدس 

 .واسعة في القدس، وبخاصة في البلدة القديمة، تخللها اعتقال وتوقيف عدد كبير من المواطنين

إن قوات االحتالل اعتقلت خالل الحملة " وفا"وقال مدير نادي األسير في القدس ناصر قوس لوكالة 
  .التي شنتها فجرا نحو عشرين شابا جميعهم من القدس القديمة

أن االحتالل أفرج عن معظمهم في ساعات الصباح بعد تسليمهم قرارات إبعاد عن  إلىولفت 
خالل ما يسمى  قصىيوما، ما يكشف نوايا االحتالل بحق المسجد األ 15لمدة  قصىالمسجد األ

  .االحد" ذكرى خراب الهيكل"
الزعانين، وعبد عبادة نجيب، ومحمد نجيب، وسائد عسيلة، وعمر : عرف من بين المعتقلين وذكر أنه

  .اهللا دعنا، ومحمد عرفة، وأحمد الشاويش، وسامي الرجبي، ومحمد ابو فرحة
شابين آخرين للتحقيق لدى  وفي شأن متصل ذكرت مصادر محلية لمراسلتنا أن االحتالل استدعى

يا متواصال في مناسبات إسرائيلأن هذا التصعيد يعكس تصعيدا  إلىمخابرات االحتالل، مشيرة 
  .ل ومستوطنيهاالحتال

  
  

  -انتهى-
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