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  م15/6/2016 ءاألربعاء: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  

  التراويح والفجراقتحامات جديدة لألقصى ومشاركة واسعة في صالتي. 

 اعتقال شاب من العيزرية ودهم منازل المواطنين بعناتا. 

  اليوناني على األوضاع في القدس" سيريزا"الحسيني يطلع وفدا من حزب. 

 صمت المجتمع الدولي يشجع إسرائيل على إغراق القدس باالستيطان: الخارجية. 

 يةالجامعة العربية تؤكد رفضها تعديل مبادرة السالم العرب. 

 على المسجد األقصى" صامتة"االحتالل يشن حربا : حاتم عبد القادر. 

  لألقصى" أعضاء كنيست" زيارة"االحتالل بصدد إلغاء قرار حظر.  

  
  
  
  
  
  



 

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.org 
 

  اقتحامات جديدة لألقصى ومشاركة واسعة في صالتي التراويح والفجر
اليوم األربعاء، يشهد المسجد االقصى المبارك، منذ ساعات صباح  -وفا 2016- 6-15القدس 

اقتحامات جديدة لعصابات المستوطنين، على شكل مجموعات صغيرة ومتوالية، من جهة باب 
 .المغاربة، برفقة حراسات معززة من شرطة االحتالل الخاصة

ويتصدى المصلون لهذه االقتحامات بهتافات التكبير االحتجاجية، حيث تجري هذه االقتحامات 
  .المصلين في كافة أرجاء المسجد المباركوسط تواجد عدد كبير من 

وكان آالف المواطنين من القدس وخارجها شاركوا في صالتي التراويح، الليلة الماضية، والفجر لهذا 
اليوم، في الوقت الذي نشطت فيه اللجان العاملة داخل المسجد االقصى، لتقديم آالف الوجبات 

  .موعدي االفطار والسحورالرمضانية للصائمين الوافدين الى المسجد في 
  

  اعتقال شاب من العيزرية ودهم منازل المواطنين بعناتا
اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي، فجر اليوم األربعاء، الشاب مجد  -وفا 2016- 6-15القدس 

 .القدس المحتلة ودهم العديد من منازلها  الوزني بعد اقتحام بلدة العيزرية جنوب شرق

  .ه تم نقل الشاب وزني بسيارة عسكرية الى جهة غير معلومةوقال شهود عيان إن
من جهة ثانية، اقتحمت قوات االحتالل في ساعة متأخرة بعد متصف الليلة الماضية بلدة عناتا شمال 

  .شرق القدس المحتلة، وداهمت العديد من منازلها، دون أن يبلغ عن اعتقاالت
  

  ي على األوضاع في القدساليونان" سيريزا"الحسيني يطلع وفدا من حزب 
أمس يوم ن القدس المحافظ عدنان الحسيني استقبل وزير شؤو  -وفا 2016- 6-14القدس 

 .الثالثاء،وفدا من حزب سيريزا اليوناني الحاكم، وأطلعه على األوضاع في القدس

ودعا الحسيني اليونان إلى ممارسة دور فعال في االتحاد األوروبي من أجل تحمل المسؤوليات 
الضغط على اسرائيل التي تعتبر نفسها فوق القانون، وسط تأييد أميركي، وغض طرف أوروبي، و 

وصمت عربي، وانشغال عالمي بأزمات في معظمها مفتعلة لتشويه الصورة وصرف األنظار عن القضية 
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ب الفلسطينية، ما يمنح إسرائيل الضوء األخضر لإلمعان في سياساتها التوسعية العنصرية تجاه الشع
  .الفلسطيني

وأشار إلى أن سلطات االحتالل تدفع بالمنطقة إلى الهاوية عبر انتهاكاتها السافرة لحرمات المقدسات 
االسالمية والمسيحية وخاصة المسجد االقصى المبارك واستخدام أساليب التزوير والتزييف لقلب 

المؤمنيين والحجيج اإلسالمي  الحقائق التاريخية والدينية، واالنتهاكات الالمحدودة للعبادات ومنع
والمسيحي من الوصول الى أماكن عباداتهم في القدس، منددا باستمرار منع الفلسطينين من الوصول 
إلى المسجد األقصى للصالة خالل شهر رمضان المبارك، كجزء من سياسة العقاب الجماعي التي 

  .تنتهجها بحق الشعب الفلسطيني
تحيط بالمقدسات اإلسالمية والمسيحية، وتحديدا المسجد  المخاطر التي واستعرض الحسيني

  .األقصى المبارك، وهو ما يعمل على إثارة حرب دينية في المنطقة ستطال نيرانيها الجميع
وبين أن المخططات االستيطانية وأهدافها المبيته في منطقة القدس، والممارسات اإلسرائيلية في 

رقي وخلق لنظام فصل عنصري، موضحا أن السياسات المدينة المقدسة، ما هي إال تطهير ع
االستيطانية اإلسرائيلية خاصة في مدينة القدس وعربدة المستوطنين المخالفة ألبسط القوانين 
واألعراف اإلنسانية والحقوقية، تهدف الى خلق واقع جديد للعاصمة الفلسطينية المحتلة، وتحويلها 

ير العرقي للفلسطينيين مسلمين ومسيحيين من وطنهم إلى مدينة يهودية خالصة عن طريق التطه
  .ودولتهم

فيما أصبحت اآلن ال % 40كانت   1967ونوه إلى أن نسبة المسيحيين في القدس قبل عام  
، وبالنتيجة فإن معاناة الشعب الفلسطيني ستستمر جراء سياسات الطرد اإلسرائيلية والتي %1تتجاوز 

واألمن الشخصي والممتلكات والمساواة أمام القانون والكرامة تمس حقوقهم األساسية في الحرية 
  .وغيرها

وأشار الحسيني إلى فقدان األمل لدى الفلسطينين وانسداد األفق السياسي ما دفعهم إلى التعبير عن 
غضبهم بهبة شعبية سلمية بعيدة عن مظاهر العنف، إال أن الحكومة اإلسرائيلية المتطرفة قابلت ذلك 
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استخدام العنف وانتهاج سياسة ترهيبية طالت الحجر والبشر والشجر، من أجل تكريس  بإفراط في
  .احتاللها لألراضي الفلسطينية، في استغالل واضح للمشهد العربي والعالمي

كما أشار إلى بصيص النور الذي أخد يطل على الشعب الفلسطيني من خالل بدء التفات العالم الى 
عاطف الدولي مع الحقوق الوطنية الفلسطينية، خاصة في أوروبا وأميركا حقيقة ما يجري وتعاظم الت

الالتينية، ما يؤكد على ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط المختلفة على الحكومة اإلسرائيلية على 
  .أرض الواقع من أجل كبح جماحها وإعادتها الى السكة الصحيحة

حاكم باناجيتس ريجاس، عن دعم بالده لحقوق بدوره، عبر سكرتير عام حزب سيريزا اليوناني ال
الشعب الفلسطيني وتأييد كافة المبادرات الهادفة إلى حل القضية الفلسطينية، بما يضمن تحقيق هذه 

والقدس الشرقية  1967الحقوق المشروعة وفي مقدمتها الحق بإقامة دولة مستقلة في حدود العام 
اليوناني األخير بدولة فلسطين خطوة سيتبعها مزيد من  عاصمة لها، مشيرا إلى أن اعتراف البرلمان

  .الخطوات نحو تنمية العالقات مع الشعب الفلسطيني
  

  صمت المجتمع الدولي يشجع إسرائيل على إغراق القدس باالستيطان: الخارجية
أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات، التغول اإلسرائيلي في عمليات  -وفا 2016- 6-14رام اهللا 

االستيطان والتهويد للقدس الشرقية، وأعربت عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي على عمليات 
سرقة األرض الفلسطينية، واستهجنت ردود الفعل الخجولة والباهتة لبعض الدول والجهات، والتي ال 

ى عالقة تعدو كونها مواقف شكلية لالستهالك اإلعالمي فقط، خاصة وأنها ال تترك أي أثر سلبي عل
 .مطلقيها بدولة االحتالل

وقالت الخارجية في بيان اليوم الثالثاء، إن الحكومة اإلسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، تسعى وبشتى 
الوسائل واألساليب، إلى استكمال مخططاتها الهادفة إلى تهويد القدس الشرقية، ومحاصرة الوجود 

، وتغيير مالمحها وهويتها العربية واإلسالمية، وصوال إلى الفلسطيني فيها، عبر إغراقها بالمستوطنين
تحويل البلدات واألحياء الفلسطينية في المدينة المقدسة إلى جزر معزولة في محيط يهودي، هذا 

  .باإلضافة إلى محاوالت عزل القدس وفصلها عن األراضي الفلسطينية المحتلة
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اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس، وفي السياق، كشفت جمعيات استيطانية يهودية، أن 
وحدة استيطانية على أراضي تعود لقريتي العيساوية  258ستبحث في اجتماعها القادم مخطط بناء 

والطور وجزء من أراضي لفتا، بما يمنع تمدد القرى واألحياء الفلسطينية باتجاه الشرق والغرب، ويقطع 
، وفي ذات الوقت، يرفع هذا المخطط عدد المنازل الفلسطينية التواصل بين بلدتي الطور والعيساوية

كما من المقرر أن تناقش اللجنة اللوائية التابعة لبلدية االحتالل، إقامة مبنى . 23المهددة بالهدم إلى 
  .جديد للمستوطنين في قلب بلدة سلوان، جنوب المسجد األقصى

أكثر من أي وقت مضى، بتحمل مسؤولياته في وأكدت الوزارة أن مجلس األمن الدولي مطالب اآلن و 
التصدي للجرائم واالنتهاكات اإلسرائيلية، التي تهدد السلم واألمن ليس فقط في المنطقة وإنما في 
العالم، وتقوض فرص تحقيق السالم والحل التفاوضي للصراع، وتطالبه بالتحرك العاجل للجم هذه 

طيني في القدس المحتلة وإنقاذ حل الدولتين، قبل فوات القرصنة اإلسرائيلية، وحماية الوجود الفلس
  .األوان

  
  الجامعة العربية تؤكد رفضها تعديل مبادرة السالم العربية

أعلنت الجامعة العربية، عن رفضها لما ورد في تصريحات رئيس الوزراء  -وفا 2016- 6- 14القاهرة 
 .ربيةاإلسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تعديل مبادرة السالم الع

وقال األمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في تصريحات اليوم الثالثاء، إن هذا كالم مرفوض تماما 
قمة عربية  14ألن مبادرة السالم العربية لها فلسفة معينة ولها ترتيب معين، وصدرت بها قرارات من 

  .حتى اآلن
تشرين الثاني، نوفمبر عام  17ي عقد في وأشار العربي الى قرار مجلس وزراء الخارجية العرب الذ

، حول إعادة النظر في المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية، والذي اكد أن 2012
، وفقا لما نصت 1967المطلوب هو إنهاء االحتالل االسرائيلي لألراضي الفلسطينية المحتلة عام 

والمرجعيات المتفق عليها لعملية السالم، بما فيها مبادرة عليه قرارات مجلس األمن والشرعية الدولية 
  .السالم العربية وليس مجرد االستمرار في إدارة هذا النزاع
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، وكما 2002وجدد العربي تمسك الجامعة بالمبادرة العربية للسالم كما طرحت في قمة بيروت عام 
يردد البعض أحيانا، مشيرا إلى أن البعض  أقرتها القمم العربية المتتالية وليس قلبها رأسا على عقب كما

يلمح إلى أن على العرب تنفيذ التزاماتهم حتى تقدم إسرائيل على التفكير في تنفيذ تعهداتها، وهو ما 
  .يمثل تحايال غير مقبول

  
  على المسجد األقصى" صامتة"االحتالل يشن حربا : حاتم عبد القادر

عضو المجلس الثوري بحركة فتح حاتم عبد حذر   - Alquds online 2016- 6-14القدس 
القادر، من تمادي االحتالل في انتهاك حرمة المسجد األقصى المبارك، ومن مغبة المضي بهذا التوجه 

  .وما يشكله من لعب خطير بالنار
على قوات االحتالل أن تستفيد من دروس الماضي وتستخلص : "وقال، في بيان صحفي له اليوم

  ".عال النيرانالعبر، وتكف عن إش
وأضاف عبد القادر، إن ما تقوم به قوات االحتالل من إجراءات وممارسات بحق المسجد األقصى، 

  .خاصة منذ بداية شهر رمضان المبارك، يشكل تصعيداً خطيراً وحرباً صامتة غير معلنة
منذ وأضاف عبد القادر بأن شرطة االحتالل ضاعفت من أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد 

حيث تقوم برعاية وحماية مئات المستوطنين الذين يقتحمون يوميًا المسجد "بداية شهر رمضان؛ 
  ".األقصى، ويمارسون كافة أشكال العنصرية والتحريض واستفزاز مشاعر المسلمين بأداء طقوس دينية

ن للمسجد، واتهم عبد القادر شرطة االحتالل بأنها تغّض الطرف عن تجاوزات المستوطنين المقتحمي
وتعطيهم حرية العربدة والتصرف كالقطيع، مشيرا إلى أن هذه االقتحامات لم تعد تقتصر على متطرفين 

وفي ذلك رسالة واضحة "أو متدينين يهود، وإنما أصبحت تشمل كافة مكونات المجتمع الصهيوني، 
  ".بأن استهداف المسجد األقصى أصبح يحظى بشبه إجماع في المجتمع الصهيوني

قال عبد القادر إنه بموازاة هذه االقتحامات تقوم شرطة االحتالل من جانب آخر، بالحد من تواجد و 
المواطنين في االقصى، سواء من خالل االعتقاالت أو اإلبعادات أو منع المصلين من دخول 

  .المسجد
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 وأوضح بأن سلطات االحتالل تحاول فرض وقائع قاسية بصورة تراكمية في المسجد االقصى،
ومحاولة الحد من مهّمات دائرة األوقاف اإلسالمية، ومنعها من القيام بمسؤولياتها باعتبارها الجهة 

  .الوحيدة المشرفة دينياً وإدارياً وخدماتياً على المسجد المبارك
  

  لألقصى" أعضاء كنيست" زيارة"االحتالل بصدد إلغاء قرار حظر 
 أمس يوم، "الكنيست"جه برلمان االحتالل يت  - Alquds online 2016- 6-14القدس 

  .، اليهود والعرب، للمسجد األقصى المبارك"الكنيست"الثالثاء، إلى إلغاء قرار حظر زيارة أعضاء 
اليوم الثالثاء إللغاء قرار " الكنيست"وذكرت مصادر عبرية أنه من المرجح أن تنعقد لجنة اآلداب في 

لترتيب زيارة ' خطة جديدة'قصى، في أعقاب ما أسمته للمسجد األ" الكنيست"حظر زيارة أعضاء 
  .العرب واليهود لألقصى مع نهاية شهر رمضان الجاري" الكنيست"أعضاء 

ورفض نواب من القائمة العربية المشتركة الربط بين دخول النواب العرب للمسجد األقصى، الذي هو 
ل الذي سيكون اقتحاًما من قبل حق أساسي ال تنازل عنه، وبين السماح للنواب اليهود الدخو 

  .مستوطنين ومحتلين، واعتبروه محاولة سافلة من نتنياهو إلعطاء شرعية لزيارات اليهود لألقصى
، المتطرف يولي إدليشتاين، هدد نواب القائمة المشتركة بفرض عقوبات عليهم "الكنيست"وكان رئيس 

أن هذه الزيارة تشكل خطًرا على أمن "في حال دخلوا المسجد األقصى خالل شهر رمضان، معتبرا 
  ".الدولة وتصعد التوترات في المدينة


