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  م1/8/2016 اإلثنين: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 "القدس خالل تموز معتقال في 130شهيدان وأكثر من ": ية المسيحيةاإلسالم. 

  بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس إسرائيلالجامعة العربية تستنكر قرار. 

 قوات االحتالل تقتحم أحياء بمدينة القدس وتواصل حصار حزما. 

 أسرى القدس يزورون أبناءهم على نفقتهم الخاصة بعد تقليصات الصليب أهالي. 

 ز تماسك مجتمعنا بمواجهة تكية شمال غرب القدس دعامة لتعزي: ادعيس

 .االحتالل

 ي خاصة في القدسسرائيلالحمد اهللا يبحث مع نظيره األردني التصعيد اإل. 

 سياسيون وتربويون يؤكدون رفض أسرلة التعليم في القدس. 

 مستوطن يدهس فلسطينيا في القدس ويلوذ بالفرار. 

 استيطانية في وحدة  323ي بناء سرائيلقريع يستنكر قرار حكومة االحتالل اإل

 .القدس

 بريطانيا تدين قرار بناء مستوطنات في القدس الشرقية.  
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  معتقال في القدس خالل تموز 130شهيدان وأكثر من ": ية المسيحيةاإلسالم"

ية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم اإلسالمأصدرت الهيئة  -وفا 2016-8-1القدس 
  .م2016يوليو / ية عن شهر تموزسرائيلاإلاالثنين، تقريرها الشهري لالنتهاكات 

من بلدة الرام، والشاب أنور  )عاماً  12(استشهاد الطفل محيي صدقي الطباخي  إلىوأشار التقرير 
، واستدعاء مقدسيين، وإصدار أحكام مجحفة بحق 130الساليمة من مخيم شعفاط، واعتقال نحو 
  .بعض منهم، وتأجيل وتمديد توقيف آخرين

وبعضها عن  األقصىوأوضح التقرير أن شهر تموز شهد إصدار أوامر باإلبعاد، بعضها عن المسجد 
 األقصىمدينة القدس، ولفترات متفاوتة تتراوح بين أيام وأشهر، فيما تعرض حراس المسجد 

 ية والوحدات الخاصة، وماسرائيلوالمعلمات فيه لالعتداء واالعتقال واالستدعاء من قبل الشرطة اإل
  .زالت سلطات االحتالل تحتجز جثامين ستة شهداء

وبرفقة  األقصىاستمرار االقتحامات اليومية من قبل المستوطنين، للمسجد  إلىوأشار التقرير 
مخابرات وشرطة االحتالل، حيث أدوا طقوسا دينية أمام المصليات، ورقصات استفزازية داخل 

، كما األقصىطنين حرق أحد أبواب المسجد ساحات المسجد، وحاولت مجموعة متطرفة من المستو 
شهد هذا الشهر أشد التضييق على المقدسيين من خالل أوامر الهدم للبيوت والمنشآت التجارية 
الخاصة بهم، فيما استمرت المشاريع التهويدية واالستيطانية في المدينة المقدسة وتخصيص ميزانيات 

  .ضخمة لذلك
  

  بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس رائيلإسالجامعة العربية تستنكر قرار 
ية بطرح سرائيلاستنكرت الجامعة العربية، قرار وزارة اإلسكان اإل -وفا 2016- 7- 31القاهرة 

 .وحدة استيطانية في مدينة القدس 323عطاءات جديدة لبناء 

أبو علي في  يدوأدان األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة السفير سع
أربعة  إسرائيلي خاصة عقب طرح سرائيلاألحد، التصعيد االستيطاني اإلأمس يوم ، "وفا"تصريح لـ 
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عطاءات مختلفة لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مشددا على وجوب اتخاذ 
بيوت المواطنين، والتي  خطوات عملية وفورية لوقف سياسة االستيطان بما يشمل القدس وسياسة هدم 

  .منزال في بلدة قلنديا بالقدس الشرقية 11كان آخرها هدم 
أنه ال بد أن تتركز الجهود وكذلك المطالبة العربية والدولية على وقف االستيطان بصورة كلية  أكدو 

رار وفورية، وإزالته ألنه بدون ذلك، ال يمكن ألي حوار أو تفاوض أن ينطلق أو ينجح، واصفا هذا الق
ي التهويدي من خالل مواصلة هذه سرائيلباالنتهاك الجسيم الذي يعكس نهج حكومة االحتالل اإل

الحكومة للتوسع االستيطاني غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي بصورة غير مسبوقة، وإصرار من 
لمية في ية على إحباط وإفشال الجهود المبذولة في سبيل إحياء العملية السسرائيلالحكومة اإل

  .المنطقة
وأوضح أن هذه الممارسات باإلضافة لتسارع وتيرة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين وتشريد 
عائالتهم وأطفالهم في األراضي الفلسطينية منذ بداية العام الحالي بشكل خاص، وشرعنة إحدى البؤر 

أن هذه  إلىالستقرار، مشيرا االستيطانية مؤخرًا بالقرب من رام اهللا، تمثل وصفة لزعزعة األمن وا
وأهدافها النهائية بخصوص  إسرائيلية تطرح تساؤالت حقيقية بخصوص نوايا سرائيلالسياسات اإل

مجمل عملية السالم وحل الدولتين، الذي يجمع المجتمع الدولي على أنه الحل الوحيد المطروح 
هذا المجتمع الدولي ضرورة تحمل ي، ما يحتم على سرائيلاإل -والقابل للتطبيق للصراع الفلسطيني 

  . مسؤولياته والتعبير عن ارادته في إنقاذ حل الدولتين بالتصدي لالستيطان ووقفه بصورة عاجلة
وحدة استيطانية في مستوطنة  770أعلنت خالل األيام الماضية عن خطط لبناء  إسرائيليذكر أن 

إضافة لمئات الوحدات االستيطانية وحدة في القدس الشرقية،  323شمال غرب بيت لحم، و) جيلو(
التي تم اإلعالن عنها خالل األسابيع الماضية وبشكل خاص تلك المستوطنات التي تحيط بالقدس 

وحدة استيطانية في مستوطنة كريات أربع في  42الشرقية من الشمال والشرق والجنوب، إضافة لـ 
  . الخليل

لقمة العربية التي عقدت في نواكشوط، بمقاضاة وفيما يتعلق بطلب الرئيس محمود عباس من خالل ا
الحكومة البريطانية إلصدارها وعد بلفور، قال السفير أبو علي، إن وعد بلفور المشؤوم يعد جريمة  
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كبرى بحق الشعب الفلسطيني وهي جريمة ال ينبغي أن تسقط بالتقادم ولو بعد مرور مائة عام على 
  .إصدار هذا الوعد

حكومة البريطانية قائمة ومؤكدة ومستمرة وهي مسؤولية مضاعفة كونها أوال ال وأضاف أن مسؤولية ال
تملك مثل هذا الحق فكيف تطلق بريطانيا هذا الوعد وتعمل على تحقيقه بنفس الوقت على أرض ال 
تملكها بل هي ملك شعبها األصلي وهو الشعب الفلسطيني، وكونها ثانيا تتحمل المسؤولية بحكم 

ح لها من عصبة األمم بوصفها الدولة المنتدبة على فلسطين وهو اإلقليم المصنف التفويض الممنو 
وفق معايير عصبة األمم ونظام االنتداب في ذلك الوقت ضمن الفئة القابلة لالستقالل كدولة، ودور 
الحكومة االنتدابية هو مساعدة هذا اإلقليم على بناء مؤسسات دولته وتحقيق استقالله وممارسته 

  . هسيادت
ان جريمة وعد بلفور لن تسقط من ذاكرة وتاريخ الشعب والمنطقة أو من وعيه ووجدانه، موضحا  أكدو 

ان االحتفال والتخطيط لالحتفال بمثل هذه المناسبة وهي الذكرى المئوية يشكل تحديا سافرا ألبسط 
ب وقفة للمراجعة حقوق ومشاعر الشعب الفلسطيني كما للقيم والمبادئ للمواثيق الدولية التي تتطل

على طريق المساءلة والمالحقة االخالقية والقانونية، وانه يجب ان توظف لتحقيقه مختلف األدوات 
السياسية والقانونية ومشاركة ليس فقط األطراف العربية بما فيها الجامعة العربية بل ايضا كافة الهيئات 

في تقرير مصيرها والمعنية بتطبيق والمنظمات الدولية المعنية بحقوق االنسان وحقوق الشعوب 
  .الشرعية الدولية وحفظ األمن والسلم الدوليين وخاصة في منطقتنا ألنها مسؤولية الجميع

  
  قوات االحتالل تقتحم أحياء بمدينة القدس وتواصل حصار حزما

األحد، بلدة سلوان  أمسي فجر سرائيلاقتحمت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 7-31القدس 
 .أحد مراكزها للتحقيق إلىالمبارك، واعتقلت أحد الشبان واقتادته  األقصىجنوبي المسجد 

كما اقتحمت قوات االحتالل مخيم شعفاط وسط المدينة المقدسة، وداهمت عددا من المنازل 
  .وعبثت بمحتوياتها
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حزما شمال شرق القدس  ذلك، واصلت قوات االحتالل، حصارها العسكري المشدد لقرية إلى
  .المحتلة، والمفروض منذ يوم الخميس الماضي

وكانت قوات االحتالل أغلقت القرية وشارعها الرئيسي بمكعبات إسمنتية ضخمة، بذريعة إلقاء حجارة 
الذين باتوا  هاليعلى سيارات عسكرية وأخرى للمستوطنين في المنطقة، ما ضاعف من معاناة األ

  .القرية إلىيسلكون طرقا ترابية وعرة وبعيدة للدخول أو الخروج من و 
  

  أسرى القدس يزورون أبناءهم على نفقتهم الخاصة بعد تقليصات الصليب أهالي
أهالي أسرى  األسرى المقدسيين، بأن عددّا من أهاليأفادت لجنة -وفا 2016- 7-31القدس 

، لزيارة أبنائهم القابعين فيه وعلى نفقتهم "جلبوع"سجن  إلىاألحد،  أمسالقدس توجهوا، صباح 
 .الخاصة

وأوضحت اللجنة أن هذه الزيارة تأتي في ظل تعنت الصليب األحمر واستمراره في تنفيذ قرار حرمان 
 إلىاضطروا  هاليأن األ إلىمن الزيارة، واقتصارها على زيارة واحدة خالل الشهر، الفتة  هالياأل

  .ارة لوحدهم، وتحملوا المصاريف على نفقتهم الخاصةالتنسيق للزي
األسرى نظموا عدة اعتصامات أمام مقر الصليب األحمر في حي الشيخ جراح وسط  أهاليوكان 

مرة في الشهر بدًال من  إلىالقدس المحتلة، احتجاجا على قرار الصليب تقليص عدد الزيارات 
  .زيارتين

  
  لتعزيز تماسك مجتمعنا بمواجهة االحتاللتكية شمال غرب القدس دعامة : ادعيس

اعتبر وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، فتح تكية  -وفا 2016- 7- 31رام اهللا 
شمال غرب القدس ضرورة ال بد منها، لوقوع المنطقة في دائرة الحصار بجدار الضم والتوسع 

 . المجتمع الفلسطيني  تعاون وتماسكالعنصري، مشدداً على دعم الفقراء والمحتاجين لتعزيز 

إن تقديم الدعم للفقراء والمحتاجين واجب : األحد أمس يومال ادعيس في حديث إلذاعة موطني وق 
على المؤسسات والجمعيات الخيرية، معتبرًا إطعام الفقراء ودعمهم ماديا تعزيزا لتعاون وتماسك 
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نال الفقراء حصتهم من الطعام كحق، دون مّنة المجتمع الفلسطيني لمواجهة جرائم االحتالل، حيث ي
  .من أحد
لقد وجد أصحاب الخير بالتعاون مع وزارة األوقاف، ضرورة افتتاح تكية في منطقة شمال : "وأضاف

غرب القدس، خاصة أن هذه المنطقة محاصرة من قبل االحتالل بالجدار، ونظرا لوجود عائالت فقيرة 
  .تقدم الطعام وفق برنامج للفقراء والمساكينومحتاجة، مبينا أن هذه التكايا 

مثيالتها في المدن كتكية  إلىادعيس وضع حجر األساس لتكية شمال غرب القدس، الفتًا  أكدو 
  .افتتاح تكية في طولكرم قريباً  إلىفي بيت لحم، وتكية القدس ونابلس، مشيراً " ستنا مريم"الخليل، و

  
  ي خاصة في القدسسرائيلصعيد اإلالحمد اهللا يبحث مع نظيره األردني الت

  أشاد بموقف األردن الثابت في الدفاع عن القدس ومقدساتها
يوم مع نظيره األردني هاني الملقي، بحث رئيس الوزراء رامي الحمد اهللا  -وفا 2016-7-30عمان 

مدينة ي خاصة بحق سرائيلالسبت، في العاصمة األردنية عمان، آخر التطورات السياسية، والتصعيد اإل
  .القدس، ال سيما حملة االستيطان وهدم البيوت

ودعم األردن . األقصىإننا نشيد بموقف األردن الثابت في الدفاع عن المسجد : "وقال الحمد اهللا
جانب حقنا في نيل الحرية وتقرير المصير، محل  إلىالمستمر، ووقوف ملكها وحكومتها وشعبها 

  ."تقدير كبير لدى كل الفلسطينيين
وطالب الحمد اهللا كافة الدول العربية الشقيقة ودول العالم الصديقة باتخاذ خطوات عملية وفورية 

ي خاصة في القدس، وسياسة هدم بيوت المواطنين التي تستهدف سرائيللوقف سياسة االستيطان اإل
  .منزال في بلدة قلنديا بالقدس الشرقية 11بها المدينة، وكان آخرها هدم 

هللا مع نظيره األردني الجهد المشترك على الصعيد الدولي، لوقف االنتهاكات وناقش الحمد ا
ية، وحشد الدعم الالزم إلنجاح الجهود الدولية خاصة الفرنسية، في خلق مسار سياسي سرائيلاإل

باالنصياع للقانون الدولي ووقف استيطانها وإنهاء احتاللها، لتحقيق األمن  إسرائيلجديد، يلزم 
  .في المنطقة بأكملهاواالستقرار 
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 إلىوجدد تأكيده على متانة العالقات األخوية بين البلدين، ناقال تحيات سيادة الرئيس محمود عباس 
أن اجتماعه مع  إلىاألردني الملك عبد اهللا الثاني والحكومة وللشعب األردني الشقيق، مشيرا  اهلالع

  .األردني وسيادة رئيس دولة فلسطين اهللعالملقي جاء استكماال الجتماعات لجنة التواصل ما بين ا
وبحث رئيس الوزراء مع نظيره األردني سبل تكريس التعاون في عدد من المجاالت الحيوية وذات 
االهتمام المشترك، مثمنا في هذا السياق استعداد األردن تمديد ساعات عمل معبر الكرامة، وسعيها 

  .الدائم للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا
بالموافقة على الطلب الفلسطيني  إسرائيلضرورة تدخل مؤسسات المجتمع الدولي إللزام  إلىر وأشا

  .ساعة، خاصة معبر الكرامة 24 إلىبتمديد ساعات عمل كافة المعابر حتى تصل 
وحضر االجتماع عن الجانب الفلسطيني سفير فلسطين لدى األردن عطا اهللا خيري، ورئيس سلطة 

مدير المعابر والحدود نظمي مهنا، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية الطاقة عمر كتانة، و 
ية جواد ناجي، وعن الجانب األردني وزير الداخلية سالمة حماد، ووزير اإلعالم محمد اإلسالمو 

المومني، ووزير الصناعة والتجارة جواد العناني، ووزير النقل يحيى الكسبي، ورئيس مجلس تنظيم 
  .اء فاروق الحياريالكهرب

  
  سياسيون وتربويون يؤكدون رفض أسرلة التعليم في القدس

سياسيون وتربويون، رفضهم المطلق للممارسات المجحفة التي  أكد -وفا 2016- 7-30رام اهللا 
ي ضد التعليم في مدينة القدس المحتلة، ومحاولتها أسرلة التعليم سرائيلتشنها سلطات االحتالل اإل

 .محرفة ومشوهة، ومنع استخدام المنهاج الفلسطيني بمختلف الطرق واألدوات عبر فرض مناهج

ية اإلسالميوم السبت، عروبة المدينة المقدسة ومعالمها أكد هؤالء في بيان وقع بأسمائهم، و 
حماية الهوية الوطنية الفلسطينية،  إلىوالمسيحية، ودعوا جميع المنظمات والمؤسسات الحقوقية 

  .والحفاظ على التعليم الفلسطيني في الوطن والشتات
وشددوا على ضرورة حماية التعليم كحق أصيل من حقوق اإلنسان، الذي كفلته األعراف والقوانين 

  .الدولية، مؤكدين دور التعليم ورسالته النبيلة في رقي األمم



 

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 0902242فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

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

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

أسامة . جمال زحالقة، أ. أحمد الطيبي، أ. محمد البركة، د. صبري صيدم، أ. د: الموقعون على البيان
رويدة . رفيق حاج، د. ثابت أبو راس، د. أنور زكريا، د. أسعد غانم، د. مسعود غنايم، د. سعدي، أ

قصي حاج . اهد، دفواز مج. فيصل عز الدين، م. د. عزام أبو بكر، أ. رياض اغبارية، أ. أبو راس، د
  .يوسف جبارين. نهاد علي، د. يحيى، د

  
  مستوطن يدهس فلسطينيا في القدس ويلوذ بالفرار

بيت صفافا جنوب القدس أصيب الشاب محمد عليان من قرية  -وفا 2016- 7- 29القدس 
 .يوم الجمعة، بجروح بعد دهسه من قبل مستوطن يهوديالمحتلة، 

ة الدهس تمت في قرية دير ياسين الُمهّجرة، بينما الذ المستوطن إن عملي" وفا"وقال عليان لمراسل 
  .بالفرار من المنطقة

  
  وحدة استيطانية في القدس 323ي بناء سرائيلقريع يستنكر قرار حكومة االحتالل اإل

استنكر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس  -وفا 2016- 7-29القدس 
يوم الجمعة، قرار وزارة اإلسكان في حكومة االحتالل " أبو عالء"أحمد قريع  دائرة شؤون القدس

 .وحدة استيطانية في مدينة القدس 323ي بطرح عطاءات لبناء سرائيلاإل

أربعة عطاءات مختلفة  إسرائيلي في بيان أصدره عقب طرح سرائيلوأدان قريع التصعيد اإلستيطاني اإل
  .الضفة الغربية المحتلة لبناء وحدات استيطانية جديدة في

النفي "وحدة في مستوطنة  36ية عطاء لبناء سرائيلخطورة إصدار وزارة االسكان اإل إلىوأشار 
في مستوطنة  وحدة  130ونشر عطاء لبناء  "بيزغات زئيف"وحدة في  68، وعطاء آخر لبناء "يعقوب

  ".غيلو"وحدة في مستوطنة  89و" جبل أبو غنيم"
ي التهويدي سرائيلالقرار باالنتهاك اإلجرامي الذي يعكس نهج حكومة االحتالل اإلووصف قريع هذا 

من خالل مواصلة هذه الحكومة للتوسع االستيطاني غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي، مؤكدا أنه 
  .يقويض الجهود المبذولة في سبيل احياء العملية السلمية في المنطقة
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ية واالستيطان المتسارع في مدينة القدس أفعال سرائيلاالنتهاكات اإلهذه اإلجراءات و  إن : وتابع
  .ية لتهويد مدينة القدسسرائيلسلسلة اإلجراءات واالنتهاكات اإل إلىمدانة، وجرائم تضاف 

قريع أن سلطات االحتالل تريد من خالل المخططات المضي قدًما في إجراءات تهويد المدينة  أكدو 
  .المبارك المحاط بالكتل االستيطانية األقصىالمسجد  المقدسة بالكامل السيما

تهويد المدينة المقدسة بالكامل وهو ما بدأت  إلىتسعى من هذه المخططات  إسرائيلإن : وأضاف
تطويق مدينة القدس بالمستوطنات والكنس بشكل مكثف الحاطة المدينة  إلىبتفيذه فعًال، باإلضافة 

االستيطان لن يقيم حقيقة على األرض، "تهويدية، ومن هنا نؤكد أن المقدسة بالمشاريع االستيطانية ال
  ".ويجب أن يزول مهما بلغ الظلم والعدوان
الوقوف بحزم ووضع حد  إلىي والمجتمع الدولي، اإلسالموختم قريع بيانه بدعوة العالمين العربي و 

  .مدينة القدس المحتلةلالستيطان الذي جعل من إمكانية حل الدولتين أمرا مستحيال، ال سيما في 
  

  بريطانيا تدين قرار بناء مستوطنات في القدس الشرقية
أدان وزير شؤون الشرق األوسط البريطاني، توباياس إلوود، قرار  -وفا 2016- 7-29القدس 

 .وحدة استيطانية أخرى في القدس الشرقية) 323(ية بناء سرائيلالسلطات اإل

ية طرح مناقصات سرائيلالمملكة المتحدة قرار السلطات اإل تدين :يوم الجمعةوقال إلوود في بيان 
 770يأتي هذا القرار غداة وضع خطط لبناء . وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية 323لبناء 

  ".وحدة استيطانية جديدة في ضواحي القدس
ة وتقوض إحراز المستوطنات، حسب ما أشار إليه تقرير اللجنة الرباعية، تؤتي بنتائج عكسي: "واضاف

ويأتي هذا اإلعالن في أعقاب زيادة مقلقة بعمليات هدم بيوت الفلسطينيين . تقدم تجاه حل الدولتين
  .، بما في ذلك في القدس الشرقية2016طوال سنة 

هذه الخطوات هي أحدث مثال على ما يبدو وأنه تعجيل في سياسة توسع منهجي ببناء : "وتابع
لوقف كافة أعمال  إسرائيلونحن وشركاؤنا الدوليون ندعو . لفلسطينيينالمستوطنات وهدم ممتلكات ا

  ".الهدم والنشاط االستيطاني
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