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  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم
  
  

  

  .حركة فتح إقليم القدس تدين تصعيد العمليات العدائية في المدينة* 

  ".عبوة ناسفة"قال شاب فلسطيني بزعم حيازته اعت.. القدس* 

  .في القدس المحتلة" باب الجديد"مشروع تهويدي ضخم لـ * 

  .المستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم االستفزازية لألقصى* 

  .هم على نفقتهم الخاصةأهالي أسرى القدس يزورون أبناء* 

  .شبان وتسليم استدعاء لصحفي في القدس 3اعتقال * 
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  حركة فتح إقليم القدس تدين تصعيد العمليات العدائية في المدينة
  

اءاتها التعسفية الممنهجة من قبل حكومة االحتالل باستمرار إجر  على السياسات رداً : القدس المحتلة / مد أ
  .قليم القدس، اليوم، تصعيد العمليات العدائية بحق المدينةإدانت حركة فتح أالتهويدية بمدينة القدس، 

 وحدة 90جاء ذلك بعدما صادقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية االحتالل في القدس على بناء 
اية جنوب غرب مدينة القدس في الوقت الذي هدمت به حكومة االحتالل منذ بد" جيلو"استيطانية في مستوطنة 

 .ة سكنية تعود لعائالت مقدسية بحجة البناء دون ترخيصشأمن 70العام الحالي أكثر من 
صنة والتهويد أمام شكال القر أالقدس تتعرض ألعتى  شار أمين سر حركة فتح في القدس عدنان غيث، أن مدينةوأ
ى العالم بأسره والذي يخفق ويتنصل من مسؤولياته بتطبيق القوانين الدولية الصادرة عن اتفاقية الهاي الرابعة لسنة أمر 

راضي واالستيطان وهدم عمال مصادرة األأ، التي تحرم وتجرم كل 1949لسنة  واتفاقية جنيف الرابعة 1907
 .راضي الفلسطينية المحتلةيبة السكانية والديمغرافية في األكالمنازل والطرد القسري وتغيير التر 

ذرعها والتي كان آخرها أمواقف الصادرة عن حكومة التطرف و ن التصريحات والأضاف غيث أوعلى صعيد متصل 
ال مرآة تعكس إين ما هي تصريح الحاخام العسكري لحكومة االحتالل والتي ينادي فيها قتل الجرحى الفلسطيني

بناء شعبنا أريض مباشر على القتل والبطش بحق رهاب الدولة الذي يمارس ضد الفلسطينيين وتحالحقيقي إلالوجه 
طالق جنود االحتالل إيام بأ نور فالح الساليمة قبلأما حصل مع الشهيد   أن: " اً رادة، مضيفال من اإلإاألعزل 

تطبيق وتنفيذ لهذه   خير دليل وشاهد على  ءهصدقاأكبته والتي كان يقل بها الرصاص الحي من مسافة صفر على مر 
عن فداحة جرائم  استباحة الدم الفلسطيني، وحيث يعتبر قتل واستهداف المدنيين تعبيراً   التصريحات العنصرية في

من اتفاقية جنيف الرابعة  147عراف الدولية ، فقد نصت المادة ألعلى كافة القوانين والمواثيق وااالحتالل وخروجها 
من المدنيين المحميين واعتبرت االعتداء على الحق في أكافة أشكال االعتداء على حياة و   على تحريم1949 لسنة

 ."بمن جرائم الحر   الحياة من المخالفات الجسيمة والتي تعتبر
دون شروط،  رامهم بدفنهم في مدينة القدس فوراً إكسليم جثامين الشهداء المحتجزة و كما نوه غيث على ضرورة ت

 .شهور 10ث تعدى احتجاز بعض جثامين الشهداء الـ بحي
على الخالص من االحتالل وجرائمه مهما   قليم القدس أن هذه االجراءات بحق شعبنا لن تزيدنا إال اصراراً إضاف أو 

 .كانت التضحيات
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كفاحية ال سرى والجرحى على مواصلة مسيرتهمكافة شهداء الشعب الفلسطيني واأل  قليم القدسإوعاهدت حركة فتح 
هداف شعبنا بالحرية والعودة واالستقالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة أسرائيلي، ونيل حتى إنهاء االحتالل اإل

  .بعاصمتها القدس

  "عبوة ناسفة"اعتقال شاب فلسطيني بزعم حيازته .. القدس

غرب مدينة " شارع يافا"من  اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األحد، شاباً  -وفا 2016-7-17القدس 
 .القدس المحتلة، بذريعة حمله حقيبة تحتوي على عبوة ناسفة

إنها أوقفت حركة القطار الخفيف في الموقع، واستدعت خبراء المتفجرات "وقالت شرطة االحتالل في بيان لها، 
ن هويته بعد، بعدما وال غرب الخليل، ولكن لم تكشف عألفحص الحقيبة التي كانت بحوزة شاب من بلدة بيت 
  .أوقفه حراس القطار عقب االشتباه فيه، مشيرة إلى اعتقاله

أن حارس أمن في القطار الخفيف اشتبه بشاب : "قبل قليل المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، وجاء في بيان
، احتوائها على فلسطيني يقف وراء محطة القطار، في شارع الملك جورج قرب شارع يافا، وتبين بعد فحص حقيبته

حالته أبضبط الحقيبة، واعتقلت الشاب، و  عدد من العبوات الناسفة، فأبلغ الشرطة على الفور، والتي سارعت
  ".للتحقيق

  

  في القدس المحتلة" باب الجديد"مشروع تهويدي ضخم لـ 

في البلدة  "ديدباب الج"تستعد سلطات االحتالل للبدء بمشروع تهويدي ضخم يستهدف : دنيا الوطن -رام اهللا 
ماليين شيكل  10، وقد رصدت لذلك "تطوير وتحسين المنطقة“القديمة بمدينة القدس المحتلة، تحت مزاعم بـ

   .)مليون دوالر 2.5أكثر من (
وبلدية االحتالل في القدس، إضافة  "سلطة تطوير القدس"ـاألسبوعية، فإن ما تسمى ب "كول هعير"ووفقا لصحيفة 

 .، حسب تعبيرها"تطوير الباب الجديد"، جميعها ستتعاون من أجل "جيحون"ركة المياه لوزارتي السياحة وش
، أن العمل في المشروع سيبدأ مع بداية السنة العبرية ويعلق الناشط ضد االستيطان فخري أبو دياب موضحاً 

   .2017الجديدة، أي في شهر أيلول المقبل، وسينتهي مع اقتراب نهايتها أواسط عام 
إن سلطات االحتالل ستعمل على تغيير معالم المنطقة بشكل كامل، لتبدو ذات طابع يهودي وال :"بو ديابوقال أ

يوجد أي مالمح للحضارة العربية واإلسالمية فيها، وسيشمل ذلك استبدال إسفلت الشوارع بالحجارة، وتغيير أشكال 
   ".وقد تم تسليم جميع سكانها بالغا بذلكواجهات المنازل في المنطقة، 
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على  "الكلمات العشر"وبين أبو دياب، أن قوات االحتالل وضعت في األيام األولى بعد شهر رمضان ما تسمى بـ
يبادر اليهود إلى لمسه والتبرك به عند دخولهم  مقدساً  باب الجديد باللغة العبرية، ليصبح، حسب اعتقادهم، مكاناً 

  .منه
ديد أقيم في القرن التاسع عشر، إبان سيطرة الدولة العثمانية على المنطقة، ويقع على الحدود بين وباب الج

القسمين الغربي والشرقي لمدينة القدس، وفقا للتقسيم المتعارف عليه للمدينة المحتلة، وهو قريب من باب المغاربة 
لية تهويده بشكل متسارع، ويدخل منه بشكل الذي تم تدميره وتهويده بالكامل، ومن باب الخليل الذي تجري عم

   .أساسي السياح والمستوطنون
ويرى أبو دياب، أن االحتالل يستهدف باب الجديد وباب الخليل بعد باب المغاربة، بسبب قرب هذه األبواب من 

ة تحمل طابع القسم الغربي للقدس، وبسبب دخول السياح منهما إلى القدس، إذ يريد أن يظهر للعالم أن هذه المنطق
   .الحضارة اليهودية وال تاريخ للعرب أو المسلمين فيها

التابعة لالحتالل، إن المشروع يشكل أحد المشاريع المركزية  "سلطة تطوير القدس"وقال ايل جيموبسكي مدير عام 
   .2016في حوض البلدة القديمة للعام 

الحتالل الحالي، عندما كان يشغل المنصب ذاته في مشروع أقره بنيامين نتنياهو رئيس حكومة ا "الحوض المقدس"و
   .تسعينات القرن الماضي، وكان حينها ارئيل شارون وزيرا للبنية التحتية

 من حي الشيخ جراح مروراً  اً قة المحيطة بالبلدة القديمة، بدءوأشار أبو دياب إلى أن المشروع ينص على تهويد المنط
لتنفيذ المخطط التهويدي  بنداً  82أن المشروع يتضمن أكثر من  كبر، مضيفاً إلى سفوح جبل الم ببلدة سلوان وصوالً 

 .الكبير هناك
  

  المستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم االستفزازية لألقصى

استأنفت عصابات المستوطنين اليهودية، اليوم األحد، اقتحاماتها االستفزازية  -وفا 2016-7-17القدس 
ك، من باب المغاربة، بحراسات معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة والمشبوهة للمسجد األقصى المبار 

 .ووحدة التدخل السريع
وأفاد شهود عيان لمراسلنا بأن حراس المسجد وعدد من المصلين أحبطوا محاوالت بعض المستوطنين أداء طقوس 

  .زازية بهتافات التكبيرتلمودية في األقصى، في حين تصدى مصلون القتحامات المستوطنين وجوالتهم االستف
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وكان عشرات المصلين وطلبة مجالس العلم انتشروا في مرافق المسجد منذ ساعات الصباح وفرضوا رقابة على 
جوالت المستوطنين، في حين شددت قوات االحتالل إجراءاتها على مداخل المسجد األقصى الرئيسية، واحتجزت 

  .لى المسجد المباركبطاقات عدد من النساء والشبان خالل دخولهم إ
  

  أهالي أسرى القدس يزورون أبناءهم على نفقتهم الخاصة

أفادت لجنة أهالي األسرى المقدسيين، بأن ثالث حافالت انطلقت فجر اليوم  -وفا 2016-7-17القدس 
، على نفقتهم "جلبوع"و" رمون"أهالي األسرى المقدسيين لزيارة أبنائهم القابعين في سجني  األحد، تقل عددًا من

 .الخاصة
أصّروا على التوجه لزيارة أبنائهم اليوم على   وأوضحت اللجنة، على لسان رئيسها أمجد أبو عصب، أن األهالي

لياتها في تغطية نفقة الزيارات، وتقليصها نفقتهم الخاصة، بعد أن تنصلت اللجنة الدولية للصليب األحمر من مسؤو 
  .واحدة في الشهر  إلى زيارة

وأشار أبو عصب إلى أن أهالي األسرى يؤكدون من خالل هذه الخطوة، استمرارهم في دعم أبنائهم األسرى من 
  .خالل الزيارات المتواصلة، ويرفضون أي مساس بحقهم الطبيعي في التواصل مع أبنائهم وزياراتهم

  

  .شبان وتسليم استدعاء لصحفي في القدس 3اعتقال 

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم األحد، الشاب أحمد عبد اهللا اللوزي  -وفا 2016-7-17القدس 
 .حتلة، وحولته الى أحد مراكز التحقيق والتوقيف التابعة لهامن مخيم قلنديا شمال القدس الم) عاما 19(

وكانت قوات االحتالل، قد اعتقلت مساء أمس، شابين من حي عين اللوزة في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى 
  .المبارك

ت إن عناصر من الوحدات الخاصة بقوات االحتالل اقتحمت الحي مساء، وشرع": وفا"وقال شهود عيان لمراسل 
بتوقيف المركبات والتدقيق في هويات الركاب وإخضاع عدد من الشبان للتفتيش الجسدي، كما اعتلى عدد من 
جنود االحتالل أسطح المحالت التجارية، وأجبرت قوات االحتالل تجار المنطقة على إغالق محالهم، قبل أن 

  ".تعتقل من أحدها شابين عرف منهما مصطفى الغزاوي
ات االحتالل، فجر اليوم، اإلعالمي فيصل الرفاعي بالغا لمقابلة مخابراتها بعد دهم منزله في إلى ذلك، سلمت قو 

  .ةبلدة عناتا شمال شرق القدس المحتل



 

  دولــــة فلسطين
  منظمـة التحريـر الفلسطينيــة
  اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة

       للتــربيـة والثقافـة  والعـلوم  

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission   

For   
Education, Culture & Science 

 2016/ 07/ 17:   التاريخ 

  
 

  - 174 ، :2421080 ،2420901 00972رام اهللا  -فلسطين 
    PNCECS@Palnet.com: ، البريد اإللكتروني 00972- 2420902فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

Palestine - Ramallah  174,  00972-2421080,2420901 
Fax:.: 00972- 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com 
                                        PNCECS2011@gmail.com 

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

  


