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  م7/6/2016 الثالثاء: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 

  
 الفلسطينيين وتزوير هوية القدساالستيطان لن يستطيع احتالل وعي : الخارجية. 

 مسيرة األعالم العنصرية أثبتت أن القدس محتلة وليست عاصمة دولة : دلياني

 .االحتالل

 قوات االحتالل تعتقل طفال من القدس. 

 مسيرة استفزازية للمستوطنين في القدس. 

 االحتالل يعتقل مدير نادي األسير في القدس. 

 رة لما تقوم به دولة االحتالل في القدسالحمد اهللا يحذر من التبعات الخطي. 

 قوات االحتالل تعتقل أسيرا محررا من القدس. 

 الجامعة العربية تدين تصريحات نتنياهو بشأن القدس.  
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  االستيطان لن يستطيع احتالل وعي الفلسطينيين وتزوير هوية القدس: الخارجية
على احتالل وضم  عاماً  48إنه بعد مرور أكثر من  قالت وزارة الخارجية، -وفا 2016-6- 6رام اهللا 

  .القدس، فإن البناء االستيطاني لن ينجح ولم ينجح في تهويد القدس المحتلة

، تأتي الوقائع واألحداث في كل مرحلة لتقول أن البناء لم اإلثنين أمس يوموتابعت في بيان صحفي، 
لن يكون قادرًا على تثبيت سيطرة االحتالل على القدس أو تمرير ادعاءات تنكر حق الشعب يكن و 

الفلسطيني في المدينة المقدسة المحتلة، ومهما كان حجمه وإمكانياته في خلق وقائع جديدة على 
 األرض، فإن كل القراءات والدراسات تثبت أن هذا البناء االستيطاني لن ينجح ولم ينجح في تهويد

   القدس المحتلة
 إلىكقوة احتالل تجهد نفسها في تنفيذ خطط وإجراءات عنصرية تهدف   إسرائيل، ال زالت أضافو 

 سرائيل، غير أن الوقائع واألحداث تثبت إلإسرائيلتعزيز سيطرتها على القدس الشرقية وإدماجها في 
االستيطاني وحجمه في فشل هذه المحاولة، وتؤكد في ذات الوقت أن النجاح غير مرتبط بالبناء 

القدس، بقدر ما هو مرتبط بموقف المواطن المقدسي وانتمائه ووالئه، وكيف يُعرف نفسه، فباألمس 
ورغم تلك التظاهرة المصطنعة التي تحاول دولة االحتالل من خاللها سنوياً، إقناع نفسها بالسيطرة 

بعد عن تحقيق ذلك، كما أن مسيرة ت أحداث الهبة األخيرة أنها بعيدة كل الأكدعلى القدس، فلقد 
المستوطنين باألعالم يوم أمس في البلدة القديمة بدت لكل مراقب أنها تعكس تظاهرة مصطنعة 

كقوة احتالل   إسرائيلوتحاول . واصطناعية، غريبة عن المكان، وال تنتمي أيضًا للتاريخ الذي يعج به
س لتحقيق ذلك الهدف، وتأتي الوقائع واألحداث إقناع نفسها بأن البناء االستيطاني هو الطريق الرئي

في كل مرحلة لتقول أن البناء لم يكن ولن يكون قادرًا على تثبيت سيطرة االحتالل على القدس أو 
تمرير ادعاءات تنكر حق الشعب الفلسطيني في المدينة المقدسة المحتلة، ومهما كان حجمه 

ن كل القراءات والدراسات تثبت أن هذا البناء وإمكانياته في خلق وقائع جديدة على األرض، فإ
  .االستيطاني لم ينجح ولن ينجح في تهويد القدس المحتلة

أن االحتالل مستمر في سياساته االستيطانية، حيث تم تسليط الضوء مؤخرًا على  إلىوأشار البيان 
ل القدس المحتلة، بنائه على أرض مطار قلنديا شما إلىمخطط استيطاني جديد تسعى بلدية االحتالل 
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وحدة استيطانية، ويعتبر هذا المشروع االستيطاني األكبر ) 15000(والذي من المقرر أن يضم 
واألضخم في المدينة المقدسة منذ بناء المجمع االستيطاني الضخم في جبل أبو غنيم جنوب القدس 

قصيرة من بدء  هذا المخطط االستيطاني الجديد يأتي بعد فترة. في منتصف سنوات التسعينات
، وبالتحديد في جزئها الجنوبي، )عطروت(األعمال لتشييد مجمع تجاري ضخم في المنطقة الصناعية 

وهو ما رحب به نشطاء اليمين المتطرف واعتبروه خطوة مهمة في طريق تشديد القبضة الحديدية 
طاني في منطقة مطار التهودية على المدينة المقدسة، ويسعى االحتالل من خالل هذا المشروع االستي

تقوية التكتل االستيطاني في الشمال الشرقي للقدس، بما يساهم في عزلها وفصلها عن  إلىقلنديا 
  .محيطها الفلسطيني

ت الوزارة أن البناء االستيطاني لم ولن يستطيع احتالل وعي الفلسطينيين وتزوير هوية المدينة أكدو 
كقوة   إسرائيلالمقدسة، وأن معركة تهويد القدس هي معركة خاسرة بكافة المعايير، وهو ما اكتشفته 
تفض مواطنوها، االحتالل تحديدا في الهبة الشعبية األخيرة عندما انفجرت أحياء القدس وضواحيها وان

احتالل القدس من  إلىكم هي بحاجة   إسرائيلصغارهم قبل كبارهم في وجه االحتالل، لكي تكتشف 
  .جديد

ودعت جميع الدول التي اجتمعت في العاصمة الفرنسية باريس، والتي تنوي التحضير لمؤتمر دولي 
ياسة التمييز العنصري زيارة القدس المحتلة، لالطالع على تلك المخططات، وعلى س إلىللسالم، 

السائدة في المدينة، لعل وعسى أن يساهم ذلك في تحقيق رؤية أكثر وضوحا لديها، ) برتهايداأل(
  .تمكنها وتساعدها في معالجة قضية القدس بحكمة أكبر ورؤية أوضح

  
  مسيرة األعالم العنصرية أثبتت أن القدس محتلة وليست عاصمة دولة االحتالل: دلياني

األعالم "قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني إن مسيرة  -وفا 2016-6-6القدس 
، التي نظمتها مجموعات استيطانية بالتعاون مع أذرع حكومة االحتالل المختلفة مساء "االستفزازية

 ).إسرائيل(اثباتا على أن القدس محتلة، وليست عاصمة دولة االحتالل  اإلثنين أمس
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أنه ال يوجد دولة في العالم تّدعي أن مدينًة ما عاصمتها "، أمسيوم تصريح صحفي  وأوضح دلياني في
ثكنة عسكرية لتتمكن من االحتفال بها، كما أنه ال يوجد في العالم دولة تحتاج  إلىوتحتاج لتحويلها 

عدد من عناصر الجيش لالحتفال بمكان يفوق عدد عناصر الجيش الذي احتل هذا المكان  إلى
  ".أصالعسكريا 

ي بنيامين نتنياهو حول الموضوع لطمأنة مؤيديه على مستقبل سرائيلووصف تصريحات رئيس الوزراء اإل
كالم طفل وقح يحاول انتزاع دمية غيره   إلىخارجة عن الواقع، وأقرب "، واعتبرها "بالمهزوزة"االحتالل 

  " .زوال إلىاالحتالل و مستوطنوه "أن   مشددا على ، "بالقوة، وعلى غير وجه حق
عنوان مسيرة األعالم هذا العام كانت التطهير العرقي، حيث طالب المشاركون الحكومة "أن  أكدو 
ية عبر ملصقات تحريضية بترحيل المواطنين الفلسطينيين من مدينتهم، والمتطرف باروخ سرائيلاإل

صدور أطفال مارزيل وأعضاء منظمته المتطرفة كانوا يوزعون هذه الملصقات، والصاقها على 
  ".المستوطنين

ونّدد دلياني باإلجراءات القمعية التي مارستها قوات االحتالل ضد المقدسيين قبل وخالل وبعد 
المسيرة، حيث أغلقت المتاجر، وأبواب المنازل، خاصة في الحي االسالمي بالبلدة القديمة، ومنعت 

ستفزازية، كما اعتقلت ناشطين حين انتهاء المسيرة العنصرية اال إلىتجول الناس في الشوارع 
  .ناصر قوس" فتح"فلسطينيين، من أبرزهم القيادي في حركة 

وأشاد بالتجمعات الفلسطينية التي رفعت العلم الوطني الفلسطيني، بالرغم من تهديدات المستوطنين،  
  .وقوات االحتالل في المدينة المقدسة

  
  قوات االحتالل تعتقل طفال من القدس

، طفال من بلدة جبع الماضية ليلةالي سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016-6- 6القدس 
 .شمال شرق القدس المحتلة، أثناء تواجده في بلدة الرام شمال المدينة

) عاماً  15( شهود عيان لمراسلنا، أن قوات االحتالل اقتادت الطفل هاني أحمد دار سليم  أكدو 
  .جهة غير معروفة، دون معرفة سبب االعتقال إلىمركبة عسكرية، ومن ثم  إلىبوحشية 
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  مسيرة استفزازية للمستوطنين في القدس
يوم األحد، البلدة القديمة من تباحت عصابات المستوطنين، مساء اس -وفا 2016-6-5القدس 

القدس بمسيرة عنصرية حاشدة انطلقت من الشطر الغربي من القدس المحتلة، وانتهت بباحة حائط 
 .البراق

الحتالل شرق مدينة  49وقال مراسلنا إن آالف المستوطنين انتظموا بمسيرة حاشدة، في الذكرى الـ
القدس المحتلة، وتمركزت المسيرة في باحة باب العامود، وشرعوا بأداء رقصات صاخبة وهم يرفعون 

مزعوم وبناء الهيكل ال قصىقتل العرب وهدم األ إلىأعالم االحتالل، وسط هتافات عنصرية دعت 
  .على أنقاضه

حّرروا جبل "أن المستوطنين ارتدوا قمصانًا حملت كتابات وشعارات عنصرية منها  إلىولفت مراسلنا 
  ".التهجير للفلسطينيين اآلن"، و"الهيكل

وكانت قوات االحتالل أغلقت العديد من شوارع مدينة القدس الرئيسية بسواتر حديدية لتأمين مسيرة 
وسط المدينة وبلدتها القديمة ومحيطها،  إلىية أضافعزيزات عسكرية وشرطية المستوطنين، ودفعت بت

وطلبت شرطة االحتالل من أصحاب المحال التجارية في سوق القطانين إغالق محالهم لتجنب 
اعتداءات المستوطنين، في الوقت الذي وقعت مشادات كالمة ومواجهات متفرقة بين المقدسيين 

د ومنطقة باب السلسلة بالقدس القديمة، ومنطقة سلوان جنوب المسجد والمستوطنين في شارع الوا
  .قصىاأل
  

  االحتالل يعتقل مدير نادي األسير في القدس
يوم األحد، مدير نادي ي، مساء سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا  2016-6-5رام اهللا 

 .األسير في القدس، ناصر قوس
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الحاج، أن سلطات االحتالل أخضعت قوس للتحقيق بتهمة وأوضح محامي نادي األسير، مفيد 
  .التحريض

  
  الحمد اهللا يحذر من التبعات الخطيرة لما تقوم به دولة االحتالل في القدس

يوم األحد، من التبعات الخطيرة لما راء رامي الحمد اهللا، حّذر رئيس الوز  -وفا 2016-6-5  رام اهللا
 .ي مدينة القدس وسائر األرض الفلسطينية المحتلةي فسرائيلتقوم به قوات االحتالل اإل

أن  أكدإن رئيس الوزراء "وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحفي، 
المنطقة برمتها لن تنعم باألمن والسالم واالستقرار دون استرداد مدينة القدس المحتلة، ولن يوافق 

قيام دولة فلسطينية مستقلة دون كامل مدينة القدس الشرقية فلسطيني واحد على أي حل حتى لو كان 
  ".عاصمة لها

ان رئيس الوزراء وصف ما تقوم به سلطات االحتالل في مدينة القدس من "المحمود  أضافو 
ن تغطي على الحقيقة السوداء والذكرى أاحتفاالت مزعومة تحت مسميات وعناوين خادعة ال يمكن 

  ".عاصمتنا األبدية وإعمال يد الطمس والتزوير والتهويد فيهااألليمة وهي كارثة احتالل 
ن حكومة الوفاق الوطني برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد اهللا، تناشد العالم وتطالب إ"وتابع المحمود 

  ".على إنهاء احتالل مدينة القدس وسائر االرض الفلسطينية إسرائيلمؤسسات المجتمع الدولي إجبار 
شددت الحكومة على أن ما يجري في مدينة القدس اليوم وخصوصا نشر وحشد  وفي هذا اإلطار

المدينة إنما يمثل إعادة  إلىاآلالف من عناصر االحتالل وتمكين آالف المستوطنين من التدفق 
  ".احتالل لها وتشديد القبضة االحتاللية عليها

مدينة القدس ومحاوالت تغيير ت الحكومة أن إصرار حكومة االحتالل على االستمرار في عزل أكدو 
، إنما قصىطابعها العربي االسالمي والعدوان اليومي والمستمر على المقدسات وخاصة المسجد األ

  .يفتح الباب على مصراعيه لدوامة عنف خطيرة تطال المنطقة برمتها
الية كامل ية الحسرائيلوأوضح المحمود ان حكومة الوفاق الوطني تحمل حكومة التطّرف واالحتالل اإل

  .المسؤولية عن تبعات خطواتها العدوانية
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  من القدس محرراً  قوات االحتالل تعتقل أسيراً 
من قرية  محرراً  يوم األحد، أسيراً ي، سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016-6- 5القدس 

 .العيسوية، وسط مدينة القدس المحتلة

وأفاد مراسلنا، بأن تلك القوات اعتقلت األسير المحرر عيسى درباس، عقب مداهمة منزله في  
  .أحد مراكز االعتقال والتحقيق في المدينة إلىالقرية، وحولته 

  .أنه تم اإلفراج عن درباس في الخامس والعشرين من الشهر الماضي إلىيشار 
  

  القدسالجامعة العربية تدين تصريحات نتنياهو بشأن 
أدانت جامعة الدول العربية التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء  -وفا 2016- 6-3القاهرة

أنه "   خاللها أكدي األربعاء الماضي، والتي سرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة الكنيست اإلسرائيلاإل
 ".1967يونيو / الواقع الذي ساد مدينة القدس ما قبل حزيران إلىال عودة 

يوم الجمعة، العربية في بيان صحفي   الجامعةندد قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة في  فقد
  ."ال حاجة ألن نعتذر عن وجودنا في القدس وان مصيرنا مرتبط بها" بقول نتياهو 
ية ازاء عملية السالم، سرائيلإن هذه التصريحات تكشف الموقف الحقيقي للحكومة اإل: وقال البيان

السابقة عن إجراء مفاوضات مباشرة مع " نتنياهو" ان تصريحات  إلىفي االطار ذاته مشيرة 
  .الفلسطينيين كانت للمناورة وإلفشال المبادرة الفرنسية للسالم

ية لفرض األمر الواقع على القضايا األساسية سرائيلإن هذه التصريحات تعكس السياسة اإل: أضافو 
  .إلحالل السالم ووضع شروط مسبقه مما يقوض أية فرصة لحل الدولتينالتي ستتناولها أية مفاوضات 
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ودعا البيان، المجتمع الدولي وخاصة األمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية للتحرك إليجاد آلية 
إلحياء مفاوضات تقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية وفي إطار جدول 

  .بيق حل الدولتينزمني محدد لتط
إفشال أية مبادرة إلحالل  إلىية الهادفة سرائيلالتصدي للمراوغات اإل إلى  وطالبت الجامعة في بيانها،

تصاعد وتنامي المزيد من  إلىالسالم في المنطقة، مؤكدة أن استمرار هذا الوضع سيؤدي 
  .االضطرابات، ما يؤثر سلبا على أمن وسالمة المنطقة والعالم بأسره

  
  
  
  


