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  م29/5/2016 األحد: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 وانتشار عسكري واسع في القدس قصىاقتحامات جديدة لأل. 

 االحتالل يعتقل تسعة مواطنين من الضفة بينهم طفل. 

  ًقصىفي األ االحتالل يعتقل موظفا. 

  قصىخطارات جديدة لهدم منازل جنوب األإاالحتالل يوزع. 

 "بالقدس المحتلة" عروض إباحية"لـ إسرائيلتندد بتنظيم  "اإلفتاء المصرية. 

 األسبوع الماضي مواطناً  49استشهاد فتاة وإصابة : أوتشا. 

 واالحتالل ينكل بمواطنين في القدس قصىآالف المواطنين يؤدون الجمعة باأل. 

  ًمن العيساوية االحتالل يعتقل مواطنا. 

 وزراء الخارجية العرب يؤكدون دعمهم للمبادرة الفرنسية. 
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  وانتشار عسكري واسع في القدس قصىاقتحامات جديدة لأل
المبارك،  قصىاليوم األحد، اقتحامهم للمسجد األجّدد المستوطنون،  -وفا 2016- 5-29القدس 

  .ي الخاصةسرائيلمن باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من شرطة االحتالل اإل
بهتافات  قصىوتصدى المصلون وطالب حلقات العلم للمستوطنين خالل جوالتهم االستفزازية باأل

جاز بطاقات الشبان والنساء خالل التكبير االحتجاجية، فيما واصلت قوات االحتالل سياسة احت
  .المبارك قصىدخولهم لأل

من ناحية ثانية، عززت قوات االحتالل انتشارها وسط القدس المحتلة، خاصة بمحيط البلدة القديمة 
وداخلها، كما سّيرت دوريات راجلة، ومحمولة، وخيالة في الشوارع والطرقات المحاذية والقريبة من 

  .قفت عددا من الفتية والشبان لتفتيشهمسور القدس التاريخي، وأو 
أن القدس القديمة تخضع منذ عدة أسابيع لحصار عسكري مشدد، تسبب بشل  إلىتجدر االشارة 

  .الحركة التجارية في أسواق القدس التاريخية
  

  االحتالل يعتقل تسعة مواطنين من الضفة بينهم طفل
ي، اليوم األحد، تسعة مواطنين رائيلساعتقلت قوات االحتالل اإل - وفا 2016-5- 29محافظات 

 .من عدة محافظات في الضفة، بينهم طفل

وبين نادي األسير الفلسطيني في بيانه، أن أربعة مواطنين اعتقلوا من عدة بلدات في محافظة رام اهللا 
، وماجد فاروق حكمت )عاماً  26(، وطلحة عبد الستار زيبار )عاماً  25(إبراهيم ضياء : والبيرة، هم

  .، وزاهر حويح)عاماً  22(
، والفتى )عاماً  14(ومن بلدة بيت فجار في محافظة بيت لحم، اعتقل الطفل محمد منصور ثوابتة 

  ).عاماً  17(أحمد يوسف طقاطقة 
، ومواطنا آخر )عاماً  33(فيما اعتقل االحتالل مواطنا من محافظة الخليل وهو رامي حمدي الجنيدي 

  ).عاماً  18(من محافظة قلقيلية وهو مصطفى كمال زيد 
  .كما اعتقل مواطن من القدس وهو وائل أبو عبيدة
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  .مواطنا جرى اعتقالهم خالل اليومين الماضيين، غالبيتهم من القدس 18وذكر نادي األسير أن 
  

  قصىاالحتالل يعتقل موظفا في األ
السبت، موظفا بدائرة  امس يوم، يسرائيلسلطات االحتالل اإلاعتقلت  -وفا 2016- 5-28القدس 

 .المبارك قصىاألوقاف اإلسالمية يعمل في وحدة اإلطفاء داخل المسجد األ

مركز تابٍع لشرطة  إلىوقالت األوقاف إن قوات االحتالل اعتقلت وائل أبو عبيدة بعد استدعائه 
االحتالل في منطقة باب األسباط في القدس القديمة للتحقيق معه، وعند وصوله هناك تم اختطافه 

  .مركز تحقيق في المدينة المقدسة إلىواعتقاله فورا، واقتياده بسيارة عسكرية 
  

  قصىاالحتالل يوزع اخطارات جديدة لهدم منازل جنوب األ
السبت، امس يوم بعة لبلدية االحتالل في القدس، طواقم تا سّلمت -وفا 2016- 5- 28القدس 

، قصىجديدة لمنازل مواطنين بحي عين اللوزة في بلدة سلوان جنوب المسجد األ اخطارات هدم
 .بحجة عدم الترخيص

وقال مراسلنا إن قوة معززة من جنود وشرطة االحتالل رافقت طواقم البلدية أثناء توزيع االخطارات، 
  .منزلي المواطنين محمد أبو تايه، وشعبان أبو تايهالتي شملت 

  
  بالقدس المحتلة" عروض إباحية"لـ إسرائيلتندد بتنظيم " اإلفتاء المصرية"

م مهرجان بمدينة على تنظي إسرائيلنددت دار اإلفتاء المصرية بإقدام  –وفا  2016- 5-27القاهرة 
راقصا يظهرون  12فرقة نمساوية تضم  يوم الجمعة، يشمل عروضا إباحية قدمتهاالقدس المحتلة 
 .بأجسادهم العارية

واعتبرت دائرة اإلفتاء، في بيان لها، هذا العمل إهانة غير مقبولة للمدينة المقدسة واستفزازا لمشاعر 
  .المسلمين حول العالم
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  مواطنا األسبوع الماضي 49استشهاد فتاة وإصابة : أوتشا
مواطنا في اعتداءات لقوات االحتالل  49وأصيب  استشهدت فتاة، -وفا 2016- 5- 27القدس 

ي، األسبوع الماضي، وفقا لتقرير حماية المدنيين الصادر عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق سرائيلاإل
 .، الصادر اليوم الجمعة"أوتشا"الشؤون اإلنسانية 

م حصولها كما هدمت سلطات االحتالل ثالثة منازل وغرفة للصالة في القدس المحتلة، بحجة عد
  .مواطنا بينهم تسعة أطفال 26ية للبناء، ما أدى لتهجير إسرائيلعلى تراخيص 

رميا بالرصاص، بينما كانت تقترب من ) عاماً  17(قتلت قوات االحتالل فتاة  وفي تفاصيل التقارير، 
حاجز عسكري على مدخل قرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة، بزعم حملها سكينا، 

  .طعن جنود ومحاولتها
  .مواطنا بزعم نيتهم تنفيذ عمليات طعن 52ومنذ مطلع العام الجاري قتلت قوات االحتالل 

من الشهر الجاري، سّلمت سلطات االحتالل جثث  23-  17وخالل الفترة التي يغطيها التقرير من 
  .شهداء آخرين 9لكنها ما زالت تحتجز جثث . خمسة شهداء لعائالتهم

جاري، قالت سلطات االحتالل إنها قد تؤجل تسليم الجثث بحجة مخالفة من الشهر ال 24وفي 
  .إحدى العائالت لشروط تسليم الجثة وتنظيم الجنازة

مواطنا، بينهم أربعة أطفال وامرأة، على يد قوات االحتالل  49وأصيب، وفقا للتقرير، ما ال يقّل عن 
للنكبة، في  68هرات إلحياء الذكرى الـخالل مواجهات في أنحاء الضفة الغربية، اندلعت خالل مظا

العيزرية وسلوان، ونعلين، وخالل مظاهرة كفر قدوم األسبوعية، وفي مظاهرة في دير استيا ضد تسييج 
  .أراضيهم الزراعية إلىالشارع الرئيسي وإعاقة وصول المواطنين 

سيل للدموع التي فيما أدت قنابل الغاز الم. واعتقال" تفتيش"عملية  82ونفذت قوات االحتالل 
شجرة زيتون  45إشعال النار في  إلىأطلقتها خالل مواجهات في مخيم الفوار لالجئين جنوب الخليل 

  .وفي غزة أصيب مواطنان بالرصاص الحي خالل مظاهرات قرب السياج الفاصل. وكرمة عنب
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لمناطق المقيد حادثا على األقل، أصيب مزارع بجروح، بعد فتح قوات االحتالل النار في ا 13وفي 
صيادي  10إجبار  إلىإضافة . الوصول إليها على طول السياج الفاصل، وفي والبحر في قطاع غزة

  .أسماك، على خلع على خلع مالبسهم والسباحة تجاه زوارق االحتالل الحربية حيث تّم احتجازهم
، يحظر على "حرام"متر عن السياج الفاصل مناطق  300وتعتبر المناطق التي تقع ضمن مسافة 

مسافة تبعد عن السياج  إلىالمواطنين الفلسطينيين دخولها، باستثناء المزارعين الذين يمكنهم الدخول 
في حين أّن المناطق التي تبعد عن . متر، رغم عدم إصدار إعالن رسمي أو ترسيم للحدود 100

  .متر تعتبر مناطق عالية الخطورة ما يثني المزارعين عن فالحة األراضي الموجودة فيها 1,000السياج 
ية إسرائيللها على تراخيص وهدمت سلطات االحتالل ثالثة منازل وغرفة للصالة بحجة عدم حصو 

  .شخصا بينهم تسعة أطفال 26للبناء، في القدس المحتلة، ما أدى لتهجير 
مبنى في القدس المحتلة، بينها ثالث عمليات  72هدمت سلطات االحتالل  2016ومنذ مطلع عام 

  .برمته 2015مبنى في عام  79هدم عقابية، مقارنة بهدم 
 إلىمن الشهر الجاري أعلنت سلطات االحتالل رفع الحظر المفروض على دخول االسمنت  22وفي 

  .أبريل الماضي/نيسان 3وفرض هذا الحظر منذ . قطاع غزة
قرية حزما، ما أعاق حركة الوصول والتنقل  إلىوأغلقت قوات االحتالل شارعين رئيسيين يؤديان 

ر عبوة ناسفة محلية الصنع عند الحاجز المقام قرب بدعوة تفجي. شخص 7,000بالسيارات أمام 
  .القدس المحتلة إلىالقرية، والذي يتحكم بالوصول 

ية لصالح منظمة استيطانية تدعي ملكية ثالث إسرائيلمن الشهر الحالي، حكمت محكمة  18وفي 
 10حتى شقق ومحلين تجاريين في منطقة الشيخ جراح في القدس المحتلة، وأمرت سكانها بإخالئها 

  .يونيو المقبل/حزيران
في مدينة الخليل اعتدت مجموعة مستوطنين على مواطن  إسرائيلوفي المنطقة التي تسيطر عليها 

، بعد اقتحام المنزل، ما أدى إلصابتهما بجروح؛ بينما اعتقلت قوات )عاماً  16(وطفله الذي يبلغ 
  .االحتالل الطفل ووالده، بتهمة االعتداء على المستوطنين
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  واالحتالل ينكل بمواطنين في القدس قصىآالف المواطنين يؤدون الجمعة باأل
م، 48أدى آالف المواطنين من القدس المحتلة، وداخل أراضي الـ -وفا 2016- 5-27القدس 
المبارك،  قصىمن كبار السن من قطاع غزة، اليوم، صالة الجمعة برحاب المسجد األ 200ونحو 

 .قصىة في القدس وبلدتها القديمة ومحيط األوسط إجراءات احتاللية مشدد

منذ ساعات الصباح األولى ووصلت  قصىوقال مراسلنا إن جموع المواطنين بدأت بالتوافد على األ
  .ذروتها قرب موعد الصالة

أن قوات االحتالل نصبت متاريس حديدية على بوابات المسجد المبارك، ودققت ببطاقات  إلىولفت 
  .الشبان واحتجزت العشرات منها على البوابات الرئيسية خالل دخولهم للمسجد

وأوضح مراسلنا أن قوات االحتالل أوقفت عشرات الشبان واألشبال في شوارع القدس القديمة 
) من أبواب البلدة القديمة(الدين، وباحتي بابي العامود والساهرة  ومحيطها، خاصة في شارع صالح

  .وفتشتهم بواسطة كالب متوحشة وبشكٍل مذٍل ومهين
كما حّررت شرطة االحتالل عشرات المخالفات المالية لسيارات المصلين المركونة على أرصفة 

  .وف بأماكن ممنوعةبحجة الوق قصىالشوارع بحي راس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد األ
  .المبارك قصىوكان الشيخ محمد سليم محمد علي خطب الجمعة وأّم المصلين بالمسجد األ

  
  االحتالل يعتقل مواطنا من العيساوية

ي فجر اليوم الجمعة، الشاب محمد سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 5-27القدس 
 .تلةعالء درباس من قرية العيساوية في القدس المح

وجرت عملية االعتقال عقب تفتيش منزل عائلة هذا المواطن والعبث بمحتوياته، لينتهي األمر بتكبيله 
  .جهة غير معلومة إلىونقله 
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  وزراء الخارجية العرب يؤكدون دعمهم للمبادرة الفرنسية
 ولكافة الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب،  -وفا 2016- 5-28القاهرة 
دعم المبادرة الفرنسية وكافة الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة الدولية لحل القضية 
د الفلسطينية، بدءا بعقد االجتماع الوزاري الدولي في باريس في الثالث من الشهر المقبل واإلسراع بعق

  .المؤتمر الدولي للسالم
السبت  امس يومم دورته غير العادية التي عقدت كما أكد المجلس، في قراره الذي صدر في ختا

بمقر الجامعة العربية، بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ضرورة خلق آلية متعددة األطراف 
فلسطين المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها ي وإقامة دولة سرائيلبهدف العمل على إنهاء االحتالل اإل

، وفق المرجعيات الدولية والقانونية بما فيها 1967القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 
، إضافة لوضع جدول زمني 2002قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السالم العربية لعام 

  .آلية متابعة دولية جديدةللمفاوضات ولتنفيذ ما يُتفق عليه ضمن إطار 
التحركات الدبلوماسية القادمة بشأن القضية "وشدد المجلس في قراره، الذي صدر تحت عنوان 

، على عدم قبول الحلول االنتقالية ومشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة والتأكيد على "الفلسطينية
" األبارتهايد"ي سرائيللعنصري اإلكدولة يهودية ورفض تكريس نظام الفصل ا  إسرائيلرفض االعتراف ب

  .القائم حالياً 
، قوة االحتالل، بقرارات الشرعية الدولية وميثاق األمم إسرائيلإلزام  إلىودعا المجتمع الدولي 

المتحدة وعدم انتهاك القوانين الدولية ورفع حصارها الظالم عن قطاع غزة وتنفيذ التزاماتها بموجب 
  .ةاالتفاقيات الدولية والثنائي

وفي هذا اإلطار، جدد مجلس الجامعة العربية دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير  
إعادة النظر في كل العالقات السياسية واالقتصادية واألمنية الفلسطينية مع  إلىالفلسطينية الداعية 

  .إسرائيل
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نبه وهو يتصدى بعزيمة جا إلىوأكد تقديم كل الدعم والتضامن للشعب الفلسطيني المناضل والوقوف 
ية اليومية على أرضه ومقدساته سرائيلوإصرار لكافة أشكال المخططات واالعتداءات واالنتهاكات اإل

  .وممتلكاته
ي لكامل األراضي سرائيلوشدد على خيار تحقيق السالم العادل والشامل بإنهاء االحتالل اإل

، بما في ذلك الجوالن العربي السوري 1976الفلسطينية والعربية المحتلة في الرابع من حزيران 
المحتل وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير 
المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وإطالق سراح جميع األسرى من سجون 

نون الدولي وقرارات الشرعية الدولية القا إلىاالحتالل وحل قضية الالجئين الفلسطينيين، استنادا 
  .ومبادرة السالم العربية وقرارات القمة العربية

ية غير القانونية التي سرائيلوأعاد التأكيد على الرفض القاطع لجميع السياسات والبرامج والخطط اإل
لمساس تستهدف ضم مدينة القدس الشرقية المحتلة وتشويه هويتها العربية وتركيبتها السكانية، وا

  .بمقدساتها وعزلها عن محيطها الفلسطيني
، قوة االحتالل، المسؤولية الكاملة عن تقويض عملية السالم وإفشال المفاوضات إسرائيلوحّمل 

بسبب استمرارها باالستيطان وممارساتها غير القانونية ورفضها االلتزام بمرجعيات عملية السالم، 
اوضات مستقبلية بمرجعياتها المتمثلة بقرارات الشرعية والتأكيد على وجوب التزام أي عملية مف

، ومبدأ األرض مقابل السالم 2002الدولية ذات الصلة ومبادرة السالم العربية كما ُقدمت عام 
ي لألرض سرائيلوتحقيق حل الدولتين ضمن إطار زمني محدد متفق عليه إلنهاء االحتالل اإل

على أن قضايا الحل النهائي لتسوية الصراع العربي ، والتأكيد 1967الفلسطينية المحتلة عام 
  .الحدود، واألمن، والالجئين، والقدس، واالستيطان واألسرى، والمياه: ي هيسرائيلاإل

وأكد ضرورة مواصلة تكليف اللجنة الوزارية العربية، المعنية بإنهاء االحتالل، بإجراء المشاورات 
ومجلس األمن الستصدار قرار بوقف االستيطان  والتحرك في الجمعية العامة لألمم المتحدة

ي وإرهاب المستوطنين في أرض دولة فلسطين المحتلة، وإعادة التأكيد على بطالن وعدم سرائيلاإل
  .قانونية وعدم شرعية االستيطان
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وطالب بمواصلة تكليف اللجنة الوزارية العربية بإجراء االتصاالت والمشاورات مع األمين العام لألمم 
  .تحدة إلعداد نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساتهالم

ي ووضع المنظمات االستيطانية سرائيلتجريم االستيطان اإل إلىودعا المجلس، المجتمع الدولي 
  .ية على قوائم المنظمات اإلرهابية، ومالحقة أعضائها أمام المحاكم الدوليةسرائيلاإل

، التي ستعقد 27مجلس اعتماد مشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة، الـوفي سياق آخر، قرر ال
  .تموز المقبل 26 إلى 25في العاصمة الموريتانية نواكشوط في الفترة من 

وأفاد قرار للمجلس بهذا الشأن، بأنه سيتم عرض جدول األعمال على اجتماع وزراء الخارجية العرب 
  .من تموز المقبل 23عقده في نواكشوط في الـ التحضيري للقمة العربية المقرر 

  
  
  


