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   26/11/2017- 24 :  الجمعة ، السبت، األحد  :التاريخ

  
  دســـقـــالة الـرسـ

  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
   لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 

  

  االحتالل يقتحمون األقصىمستوطنون وعناصر من مخابرات.  

 أشهر 4خالل إغالقه قبل " األقصى"عبث وتخريب في : في تقرير ألوقاف القدس.  

 مقدسي يشرع بهدم منزله بضغط من االحتالل .  

 تقرير يحذر من مخططات التهويد والتشريد التي ينفذها االحتالل في القدس .  

 في المجتمع تأثيراً  جامعة القدس تتأهل لنهائيات مسابقة أفضل جامعة عربية .  

 مبادرة يالحقها االحتالل.. صورتك بالقدس أحلى .  

 تضامن مع سكان جبل البابا في القدس المهدد بالهدم .  

 عكرمة صبري يحث المواطنين على شدِّ الرحال إلى األقصى الخميس .  

 محكمة إسرائيلية تأمر بتوفير أراض لسكان سلوان مقابل إغالق مساحات أثرية  . 
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 مستوطنون وعناصر من مخابرات االحتالل يقتحمون األقصى
  

مستوطنا وثالثة عناصر من مخابرات االحتالل اإلسرائيلي المسجد األقصى  65اقتحم نحو  -وفا 2017-11-26القدس 
 .المبارك، من باب المغاربة، في الفترة الصباحية من اليوم األحد، بحراسة مشددة من قوات االحتالل الخاصة

المزعومة، " أسطورة الهيكل"ونفذ المستوطنون جوالت مشبوهة واستفزازية في المسجد المبارك، واستمعوا الى شروحات حول 
  .في حين انتشر المصلون في حلقات علم بالمسجد المبارك

  
  

 أشهر 4خالل إغالقه قبل " األقصى"عبث وتخريب في : في تقرير ألوقاف القدس
   

أصدرت دائرة األوقاف والشؤون والـمقدسات اإلسالمية بالقدس، اليوم األحد، تقريرا لها،  -وفا 2017-11-26القدس 
  ).27/7/2017إلى  14(أكدت فيه تنفيذ االحتالل أعمال عبث وتخريب في الـمسجد األقصى المبارك خالل إغالقه من 

  
لتي تم تكليفها من قبل الدائرة العامة ألوقاف الحقائق التي تضمنتها تقارير لجان أوقاف القدس الـمتخصصة ا"وتضمن التقرير 

خالل فترة إغالق الـمسجد األقصى " إسرائيلية"القدس وشؤون الـمسجد األقصى لفحص وتتبع كل ما حصل من انتهاكات 
ثم أعقبه جملة إجراءات أمنية  14/7/2017 الحرم القدسي الشريف بقرار من االحتالل يوم الجمعة الـموافق/ الـمبارك
الحرم القدسي الشريف / تفزازية تعسفية قادت لـمنع حراس وموظفي أوقاف القدس من دخول الـمسجد األقصى الـمباركواس

  .يوما عاثت خاللها شرطة وسلطات االحتالل تخريبا وعبثا في معظم مصليات ومرافق الـمسجد األقصى الـمبارك 14لـمدة 
  :النتائج األولية  ?:أوال

هي نتائج حقيقية ومؤكدة،  9/8/2017ان الفنية والتي صدر بها بيان أوقاف القدس األول بتاريخ إن النتائج األولية للج
وذلك من خالل التقرير النهائي الذي أكد تحطيم معظم أقفال الغرف والخزائن الـمغلقة في الـمسجد األقصى الـمبارك والعبث 

دخول إلى أنظمتها واالستفادة من الـمعلومات الـموجودة بها، بمحتوياتها، وفتح أجهزة الحاسوب الـموجودة بها، ومحاولة ال
ورغم أن جميع اللجان التي كلفت أكدت على أن جميع الـموجودات لم يفقد منها أي شيء سواًء كانت مخطوطات أو 

  .مقتنيات أو سجالت أو ملفات، حيث لم يتم تسجيل أي نقصان منها رغم بعثرتها والعبث بها
  
  ":اإلسرائيلي"التي تّمت في الـمصليات من قبل االحتالل  الفحوصات? :ثانيا
  :مسجد قبة الصخرة الـمشرفة? )أ ( 
زرعت سلطات االحتالل وأجهزتها العسكرية والتقنية براغي حديدية في أجزاء متعددة في جدران قبة الصخرة الـمشرفة، . 

  .ويعتقد أن هذه البراغي الحديدية عبارة عن أجهزة رصد وتصوير
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أجرت استكشافات في أنحاء مختلفة من قبة الصخرة أهمها خلع بالطة من داخل الـمغارة، ثم محاولة إعادتها، وأخذ عّينة . 
من الصخرة في موضعين، ورش مادة بيضاء على أجزاء ُمعينة من الصخرة، ما يدلل أن موضوع اإلغالق لم يكن أمنيا بقدر ما 

  .لبناء الحضاري ومحتوياتهُيخطط له االحتالل في الـمستقبل لهذا ا
  
  .تم العبث بالسجاد وفتح مناهل الكهرباء والعبث بها. 
  :الـمصلى القبلي? )ب( 

سلطات االحتالل براغي على اللوحات الكتابية الخشبية في مقام األربعين، كما لوحظ كسر في طرف قطعة رخام فوق  ركبت. 
هذا الفعل في محراب زكريا، وفي الشدادات العلوية بين األعمدة وفي الباب، وفي الزاوية السفلية من اللوحة، وتكرر مثل 

  .الجسر الـموجود في محيط القبة وفي بعض واجهات الرخام في الواجهة القبلية
  

  .تم خلع السجاد وتكسير الباب وكسر الغطاء الحجري للقنوات
  

 بها تم فتح جميع الـمناهل الـموجودة في الـمسجد األقصى ومسجد عمر والعبث.  
  :األقصى القديم والـمكتبة الختنية? )ج( 

كسرت سلطات االحتالل أقفال اآلبار الـموجودة في األقصى القديم، وتبّين بأنها أجرت عمليات استكشاف للقصارة . 
القديمة في مناطق عديدة من البئر، ولوحظ آثار تكسير على بعض حجارة الجدران، وقد تكرر هذا في الـمنطقة العلوية 

  .لـموجودة في الجهة الشرقية أسفل جامع عمرا
  

 تم خلع حجارة مختلفة ثم إعادة بنائها في الواجهة الجنوبية.  
  .تبّين وجود كسر جزء كبير من العامود الحجري الدائري الـموجود عند أسفل مدخل الختنية والجزء الـمكسور غير موجود? .
  :الـمصلى الـمرواني ومهد عيسى? )د(  

سلطات االحتالل وفتحت جميع خزائن الكهرباء والعبث بعدة لجنة اإلعمار وفتحت بالطة حجرية من أغطية   حطمت. 
  .قنوات الـماء على سطح الـمرواني

  
  .في مهد عيسى تم خلع جزء من رخام مصطبة الـمهد كما لوحظ آثار حفر بجانب الـمهد? .
  .الدرج العلوي للـمهدلوحظ آثار خلع بالطة في البسطة األولى في ? .

  
  )الباب الذهبي(باب الرحمة وباب التوبة ? )هـ( 
سلطات االحتالل ثقبا بالشباك العلوي للباب من الجهة الشرقية اخترق الجدار إلى الخارج، ولوحظ آثار حفرية في  أحدثت .

  .الـمنطقة
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مزروعة بالكورنيش، كما وجد تكسير تبّين وجود كسر في طرف زاوية الكورنيش الحجري ووجود قطعة من الرصاص ? .
  .ألجزاء من الحجارة في الشباك الحجري الثاني

  
  ):كرسي سليمان(دار الحديث ? )و( 
  .سلطات االحتالل بالحجارة في الجهة الشرقية وخاصة في القاعدة، وتبّين خلع بعض الحجارة منها عبثت .
  :مسجد البراق? )ز( 
  .م يكن هناك أية مالحظاتتم خلع السجاد من مكانه وتركه ول? .

  :الساحات والـمكاتب? :ثالثا
خلعت سلطات االحتالل بالطة أثرية قديمة على سطوح قبة الصخرة من الجهة الجنوبية، وحاولت إعادتها وأجرت العديد . 

ـمخطوطات من االستكشافات في قواعد البوائك، وقم تم مصادرة بعض الـمواد الكيماوية والتي كانت تستخدم في مختبر ال
  .ومختبرات الـمدارس ومصادرة الحقائب اإللكترونية الطالبية

  
وكسر جزء من الصخرة ] لجنة اإلعمار[أجرت العديد من االستكشافات في القاعة السفلية لـمكتب الـمهندس الـمقيم ? .

  .الـموجودة فيها، ولوحظ وجود فتحة صغيرة أسفل الجدار الغربي للغرفة
  

  :على أنظمة الكهرباء والصوت واإلنذار واالتصال االعتداءات? :رابعا
سلطات االحتالل بغرفة األذان وغرفة اإلنذار واالتصاالت، حيث فقد بعض القطع اإللكترونية وهي دقيقة وغالية  عبثت. 

  .الثمن وسرقت كاميرا تصوير فيديو والعبث بحواسيب غرفة الصوتيات
  
  ].7 ، ورقم21 رقم[كي تم فقد جهازين من أجهزة االتصال الالسل? .

  
أنه باإلضافة إلى هذه االعتداءات فمن الـممكن أن نجد في الـمستقبل أمورا أخرى مخفية وغير ظاهرة "وأكدت دائرة األوقاف 

  ".للعيان نظرا لـمساحة الـمسجد األقصى الكبيرة
  

عالى بالـمحافظة على هذه األمانة الغالية سوف نبقى على عهدنا مع اهللا سبحانه وت: "واختتمت دائرة األوقاف تقريرها بالقول
نيابة عن األمة اإلسالمية التي هي مطالبة قادة وعلماء وشعوب بدعم وصاية الـملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين ومساعدتنا 

رر العبث بالدفاع عن أحد أقدس ثالثة أماكن في اإلسالم أولى القبلتين ومسرى نبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم حتى ال يتك
  )".2017تموز  27-14(والخراب الذي حل باألقصى في الفترة 
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 مقدسي يشرع بهدم منزله بضغط من االحتالل
   

المواطن جمال عمر أبو طير من بلدة أم طوبا جنوب شرق القدس المحتلة، مساء    شرع -وفا 2017-11-26القدس 
  .البناء دون ترخيص أمس، بهدم منزله، بضغط من بلدية االحتالل في القدس، بحجة

  
وأقدم . مترا مربعا فقط، ويحتكون من غرفتين ومطبخ وحمام، ويؤوي أسرة مكونة من خمسة أفراد 40وتبلغ مساحة المنزل 

المواطن أبو طير على هدمه بنفسه، عقب إخالئه من محتوياته، تفاديا لدفع بدل هدٍم لبلدية االحتالل، والتي عادة ما تكون 
  .داً فاتورتها عالية ج

  
 تقرير يحذر من مخططات التهويد والتشريد التي ينفذها االحتالل في القدس

   

حذر المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان من مخططات سلطات االحتالل  -وفا 2017-11-25القدس 
  .اإلسرائيلي االستيطانية والتهجيرية في مناطق القدس

  
المكتب، اليوم السبت، أن مخطط ترحيل التجمعات البدوية في أخطر مشاريع التهويد والتطهير وأكد تقرير توثيقي صادر عن 

ببلدة العيزرية " جبل البابا"العرقي في القدس ومحيطها، وأن المهلة التي منحتها سلطات االحتالل للتجمع السكاني في 
، الجمعة، ما يعني أن التجمع السكني يواجه الهدم جنوب شرق القدس المحتلة لمغادرة أراضهم، ومنازلهم ومضاربهم، انتهت

  .والتشريد
  

، وأنه إذا نجح االحتالل في تنفيذها فسينجح من خاللها "النكبة الجديدة"ووصف المكتب الوطني عملية الترحيل الجديدة بـ 
  .بحصار القدس نهائيا، وعزلها تماما عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية

  
التهويد والتمييز العنصري والتطهير العرقي التي تمارسها حكومة االحتالل ضد المواطنين الفلسطينيين في وتستهدف سياسة 

القدس الشرقية المحتلة التجمعات البدوية في جبل البابا وعرب الجهالين وتجمع أبو النوار، ما يتطلب من دول العالم 
للحيلولة دون ترحيل المواطنين من هذه التجمعات، وفق " سرائيلا"وبخاصة االدارة االميركية التدخل والضغط على حكومة 

  .التقرير
  

إلى ذلك كشفت اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية، النقاب عن أن بلدية االحتالل بالقدس وضعت خطة لتفجير حي سكني مؤلف 
الحي المشمول بالخطة بنايات في بلدة كفر عقب بالقدس المحتلة، وذلك بقصد دفع سكانه على الرحيل، ويقطن  6من 

  .مئات الفلسطينيين
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وذكر التقرير أن المخطط يأتي استكماًال ألحد أكثر مشاريع االستيطان والتهويد خطورة من خالل إقامة تواصل بين مستوطنة 
والكتل االستيطانية المحيطة ومدينة القدس في سياق استكمال مخطط عزلها عن محيطها الفلسطيني في " معاليه أدوميم"

  .شمال الضفة وجنوبها وإحكام السيطرة عليها
  

وفي سياق المخططات التهويدية التي تنفذها سلطات االحتالل في القدس وبشكل خاص في بلدتها القديمة ومحيطها، قررت 
األقصى  المتاخم للمسجد) الحوض األثري(االستيطانية بإدارة ما يسمى بـ " إلعاد"المحكمة العليا اإلسرائيلية السماح لجمعيه 

  .المبارك وساحة البراق
  

القائمة فوق " الحدائق التوراتية"وبموجب هذا القرار الخطير تقوم الجمعية االستيطانية باإلشراف على إدارة ما تسمى بـ 
القريب من ساحة البراق الذي يراد من خالله " ديفيدسون"القصور األموية جنوب األقصى، وكذلك إدارة المجمع االستيطاني 

  .يز السياحة االسرائيليةتعز 
  

 جامعة القدس تتأهل لنهائيات مسابقة أفضل جامعة عربية تأثيرا في المجتمع
   

تأهلت جامعة القدس للمرحلة النهائية في مسابقة أفضل جامعة عربية تأثيرًا في المجتمع،  -وفا 2017-11-25القدس
المسابقة لدورها الريادي في خدمة المجتمع المقدسي  لتنافس بقوة مع خمس جامعات عربية، حيث تشارك الجامعة في هذه

في قلب البلدة القديمة بالقدس، والذي يعتبر قلعة  1999منذ سنوات من خالل مركز العمل المجتمعي، الذي أسسته عام 
  .الدفاع عن حقوق المقدسيين، ويستفيد من خدماته القانونية المجانية يومياً ما يزيد عن مئة مواطن مقدسي

  
أتي مشاركة الجامعة في هذه المسابقة للتأكيد على أهمية إعادة تصويب البوصلة العربية والعالمية نحو القدس ودعم وت

الصمود الفلسطيني فيها، خاصًة في ظل ضعف دور المؤسسات الفلسطينية فيها، إذ أنها الجامعة العربية الوحيدة التي تقع في 
تقع معظمها في القدس وتشارك المقدسيين همومهم اليومية وتدافع عن حقوقهم قلب القدس والتي تضم عدة كليات ومراكز 

  .األساسية من أجل العيش بكرامة وحرية
  

بدوره أوضح نائب رئيس جامعة القدس لشؤون البحث والتطوير واإلبداع عصام اسحق، أن جامعة القدس تهدف من خالل 
المحلية واإلقليمية والعالمية، وكذلك مد جسور التعاون المستقبلية وتعزيز المشاركة بالمسابقة، إلبراز دورها على المستويات 

 12جامعة من  35العالقات األكاديمية مع الجامعات العربية العريقة، خاصًة وأن هذه المسابقة ضمت في مراحلها األولى 
مس جامعات في ثالث دول عربية دولة عربية، وقد تأهلت جامعة القدس كجامعة فلسطينية وحيدة إلى النهائيات مقابل خ

الجامعة األلمانية ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وجامعة عين شمس في القاهرة، وجامعة األحفاد للبنات في السودان، : هي
  .وجامعة عفت في السعودية
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جتمعي، جاء مطابقًا ما تقدمه جامعة القدس من خدمة مجتمعية قانونية في القدس من خالل مركز العمل الم: "وقال اسحق

لمعايير المشاركة في المسابقة كمدى مساهمة طلبة الجامعة، حيث يقدم هذه الخدمات في المركز طلبة كلية الحقوق في 
  ."الجامعة

  
وسُتمنح الجامعات المشاركة في النهائيات التي ستعقد في القاهرة في نهاية شهر ديسمبر الحالي فرصًة لعرض تقديمي عن 

لمجتمعية، وسيتم إعالن الجامعة الحائزة على لقب أفضل جامعة عربية تأثيرًا في المجتمع بعد اختيار لجنة مساهماتها ا
  .التحكيم التي ستضم خمسة خبراء عالميين

  
يذكر أن جامعة القدس بادرت لتأسيس مركز العمل المجتمعي بهدف تمكين المجتمع الفلسطيني بالقدس الشرقية من 

، حيث يعزز المركز معرفة الفلسطينيين بحقوقهم وحرياتهم المدنية وبالتالي يساهم هذا الوعي "ة الحقوقآلية ممارس"استخدام 
الفلسطيني بحل المشكالت من خالل السبل القانونية، وتشير اإلحصائيات إلى أن مركز العمل المجتمعي ومنذ تأسيسه عام 

  .قدس الشرقيةألف خدمة قانونية للمقدسيين في ال 14قّدم أكثر من  1999
  

  مبادرة يالحقها االحتالل.. صورتك بالقدس أحلى
 

، القدس مبادرة للتصوير مع معالم" بسطة تصوير"و" زكريات"أطق ناشطون مقدسيون في مشروعْي 
  ."أحلى_القدس_مع_صورتك"وسم وأطلقوا

 
في الجدار الغربي للقدس، لكن االحتالل  باب العامود وتنظم ضمن المبادرة فعاليات عامة للتصوير كان آخرها فعالية بمنطقة

  .منعها وأجبر المشاركين فيها من الفلسطينيين على تغيير مكانهم
 

بسطة "أما . ويعمل مشروع زكريات على التصوير الميداني في القدس ضمن مبادرات شبابية للتنقل والتعرف على معالم المدينة
متنقل من مجموعة شباب مقدسي تعمل على التصوير في القدس للمواطنين في المناسبات فعبارة عن أستوديو " تصوير

  .المختلفة
 

نوال شتي إن دافع اختيار منطقة باب العامود هو جمالية المكان وتاريخه وحيويته، لكن االحتالل   وتقول صاحبة المشروع
 .قرر منع الفعالية دون إبداء السبب

مشاركات بالفعالية فقالت إن الصورة تعزز من الثبات في القدس وتكشف جمال المدينة، وتعزز أما ميسى فراح وهي إحدى ال
  .ارتباط األطفال بها
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  الجزيرة: المصدر 

  
  تضامن مع سكان جبل البابا في القدس المهدد بالهدم

 
سكانه بهدف وتهجير  القدس شرقيتسعى سلطات االحتالل اإلسرائيلي إلى هدم تجمع جبل البابا البدوي التابع لبلدة العيزرية 

  .شرق القدس بالمدينة، وهو ما دفع الفلسطينيين لتنظيم وقفة تضامن مع التجمع مستوطنات ربط
 

، أمر االحتالل بإجالئهم خارج المنطقة المصنفة ضمن ما 320ويقيم في التجمع ستون عائلة بدوية ال يقل عدد أفرادها عن 
  .نياالستيطا" 1إي"يعرف بمخطط 

 
نائب الرئيس الفلسطيني، ورئيس أساقفة الروم األرثوذكس المطران عطا اهللا حنا،  محمود العالول وشارك في وقفه التضامن

 .على جبال القدس قرب التجمع البدوي فلسطين للها رفع علموتخ

  الجزيرة: المصدر 
  

 األقصى الخميسعكرمة صبري يحث المواطنين على شدِّ الرحال إلى 

  
 وكالة قدس نت لألنباء -القدس المحتلة 

حث الشيخ عكرمة سعيد صبري رئيس الهيئة اإلسالمية العليا، المواطنين على شدِّ الرحال إلى المسجد األقصى المبارك، يوم 
  .الخميس المقبل، بمناسبة حلول ذكرى مولد خاتم األنبياء سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم

 
شيخ صبري في تصريح له اليوم السبت، أن من واجب المسلمين اغتنام ذكرى المولد النبوي الشريف للمرابطة في وأوضح ال

المسجد األقصى وأداء الصالة فيه، والمشاركة في حلقات االبتهال الذكر واالستماع إلى قصائد المدائح النبوية، وحضور 
  .وأخذ العظة والعبرة منها) ميالدي 570(محمد في عام الفيل الدروس التي تتناول أحداث قصة مولد إمام المرسلين 

 
وأشار إلى أن رسول اهللا تعرض خالل العام المنصرم لإلساءة والتشهير والتطاول عدة مرات في أكثر من دولة تحت مظلة 

متهان عقيدتهم وبث حرية التعبير والرأي مما أدى إلى المس بمشاعر المسلمين في جميع أرجاء المعمورة، وإثارة غضبهم وا
 .الكراهية ضدهم

وناشد الشيخ عكرمة بهذه الذكرى العطرة، األمة العربية واإلسالمية تكثيف جهودها وتعزيز مواقفها وتوحيد صفوفها لحماية 
المسجد األقصى من األخطار المحدقة به، وصون األوقاف والمقدسات في مدينة القدس وفلسطين، ومواجهة الحمالت 
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مناهضة للدين اإلسالمي، والعمل على نشر تعاليمه السامية ومبادئه العظيمة القائمة على الوسطية والعدل والتسامح العالمية ال
 .واحترام أبناء الطوائف والمعتقدات األخرى

  

  
 محكمة إسرائيلية تأمر بتوفير أراض لسكان سلوان مقابل إغالق مساحات أثرية

  
 لألنباءوكالة قدس نت  -القدس المحتلة 

بالعثور على مناطق " العاد"العبرية، بأن المحكمة العليا اإلسرائيلية، أمرت حكومة االحتالل وجمعية " هآرتس"أفادت صحيفة 
مدينة "مفتوحة يتم تطويرها لصالح سكان سلوان جنوبي مدينة القدس، كشرط إلغالق المناطق األثرية داخل الحديقة المسماة 

  ."داود
 

التي تدير الحديقة، قد بدأت قبل عامين، بإغالق مناطق في الحديقة بأسوار وبوابات، ويمكن لسكان " عادال"وكانت جمعية 
البلدة الذين يحملون تذاكر خاصة، دخولها، ولكن حتى الساعة الخامسة مساء فقط، ويمنعون من ذلك في أيام السبت 

  .واألعياد العبرية
 

" عيميك شافيه"المحكمة العليا ضد اإلغالق، بواسطة جمعية علماء اآلثار ، التمس سكان سلوان إلى 2015وفي عام 
 .والمحامي إيتاي ماك

وقال السكان إن هذا اإلغالق ينضم إلى إغالق مناطق عامة إضافية في سلوان لصالح الحفريات األثرية والسياحة التي تقوم 
  .بها سلطات االحتالل

 
، لكن قضاة المحكمة العليا رفضوا، األسبوع الماضي، "ألسباب أمنية"المناطق  وادعت حكومة االحتالل أنه تم إغالق هذه

 .هذا االدعاء وحددوا بأنه يجب العثور على مناطق بديلة لصالح السكان الفلسطينيين قبل إغالق المناطق التي يمرون منها

اآلن بتدمير مناطق ولم تقدم أي خدمة قامت حتى " العاد"وصّرح مدير مركز معلومات وادي حلوة، جواد صيام، بأن جمعية 
يوًما لتقديم تفصيل بالمناطق  60وأمهلت المحكمة العليا، الحكومة اإلسرائيلية  "قدس برس" حسب وكالة ).سلوان(للبلدة 

  .البديلة للجمهور، وفتحها طوال أيام السنة
 

  
  
  



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚËÖ]í{{éßéŞŠ×< <
<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö]ËÖ]í{{éßéŞŠ×< <

<<Ýç×{ÃÖ]æ<<í{Ê^ÏnÖ]æ<í{ée†{{j×Ö       

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission   

For   
Education, Culture & Science 

 

    174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
    PNCECS@Palnet.com: ، البريد االلكتروني 2420902فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

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

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

 الدولية للمرأة المقدسيةمنظمات مجتمع مدني تونسية تطالب مفوضية حقوق االنسان بتوفير الحماية 

  
سلم عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني التونسي اليوم الخميس، رسالة احتجاج ضد ممارسات سلطات االحتالل 

  .االسرائيلي بحق المرأة المقدسية، لرئيسة مكتب المفوضية السامية لحقوق االنسان التابع لألمم المتحدة بتونس
 

لوطني للمرأة التونسية راضية الجريبي، بحضور ممثلين عن سفارة دولة فلسطين بتونس االخوة وترأس الوفد رئيسة االتحاد ا
  .هشام مصطفى وبسام القواسمي ورامي ربيع، ووفد عن االتحاد العام للمرأة الفلسطينية بتونس

 
ها العديد المنظمات غير وسلمت الجريبي ممثلة المفوضية السامية لحقوق االنسان بتونس سيبو ديا رسالة احتجاج وقع علي

الحكومية بتونس، تتضمن ما تقوم به سلطات االحتالل االسرائيلي عبر سياساتها الممنهجة، يعتبر جريمة حرب واعتداء 
  .صارخا على كافة المواثيق الدولية وقرارات االمم المتحدة

  
سلطات االحتالل في االراضي الفلسطينية  وأكد الموقعون، بأن تلك الممارسات الالإنسانية بجميع أشكالها التي تمارسها

المحتلة على المرأة الفلسطينية بشكل عام وعلى المرأة المقدسية بشكل خاص، أنما هي خرق فاضح لجميع بنود اتفاقيات 
  .جنيف الخاصة والمعاهدات الدولية المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة

  
ن بالتدخل العاجل للضغط على سلطات االحتالل لوقف كافة أشكال وطالب الموقعون، المفوضية السامية لحقوق االنسا

العنف المادي والجسدي واللفظي والمعنوي والسياسي ضد المرأة المقدسية خاصة والفلسطينية عامة باعتبارها انتهاكا 
  .لحقوق االنسان

  
، 20/12/1993المؤرخ في  104/48كما طالب الموقعون بتفعيل القرار الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

وضرورة توفير الحماية القانونية الضرورية لمواجهة ممارسات االحتالل ضد المرأة المقدسية، بما يكفل أمنها وسالمتها 
وحرمتها الجسدية وكرامتها مع ما يتطلبه ذلك من إجراءات ادارية وأمنية واقتصادية مع سرعة الكف الفوري عن تغيير الواقع 

  .رافي لمدينة القدسالديمغ
  

إنه وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة الفلسطينية بشكل عام والمقدسية بشكل خاص، فقد "قالت الجريبي " وفا"وفي تصريح لـ
  ".استقبلت رئيسة المفوضية السامية لحقوق االنسان في تونس ممثلين عن الموقعين على الرسالة واستلمت منهم الرسالة
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نطاق الحملة الدولية لمناهضة أشكال العنف المسلطة على النساء يندرج هذا التحرك المسؤول لمناهضة إنه وفي "وأضافت 
العنف المسلط على المرأة الفلسطينية وبخاصة المقدسية، حيث النساء هن االكثر تعرضا ألنواع العنف وطالبنا المفوضية 

  ".واالقتصادية واالمنية للمرأة الفلسطينيةبالضغط على االحتالل لحماية الحقوق السياسية واالجتماعية 
  

إنها شرحت والوفد المرافق لها أشكال االنتهاكات لحقوق االنسان التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية وخاصة "وقالت الجريبي 
سي التي المقدسية جراء هدم المنازل والتشتت األسري المصاحب والهجرة القسرية واالستيطان الذي يتسبب بكثير من المآ

  ".تنتهك خاللها القوانين واالعراف الدولية
  

بأن السيدة سيبو ديا رئيسة مكتب تونس لحقوق االنسان، وعدت بتسليم هذه المطالب العادلة لمكتب المفوضية "وختمت 
تحقيق في فلسطين المحتلة، وكذلك بنقل هذه المطالب لمقر المفوضية الدولية لحقوق االنسان في جنيف من أجل التحرك ل

  ".تلك المطالب
  
 

  -انتهى -


