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  م2/6/2016 الخميس: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 

  
 في القدس المحتلة أسير  100شهيدة وما يقارب : الهيئة اإلسالمية المسيحية

 .2016خالل شهر أيار 

 وسط دعوات القتحامات جماعية األحد المقبل قصىمستوطنون يقتحمون األ. 

 األبدية“ إسرائيل”القدس ستبقى عاصمة : نتنياهو. 

 "لن يقّسم قصىاأل: ترد على غليك" فتح. 

 االحتالل يعتقل مواطنا من عناتا ويقتحم مخيم شعفاط: القدس. 

  قصىيستنكر تدخل بلدية االحتالل في شؤون األالشيخ صبري. 

 اعالن وثيقة عهد القدس وميثاقها لحماية العقارات واسترجاع ما ُسرب منها. 

 مليون شيقل لتطوير القدس 850تصوت على قرار تخصيص  إسرائيل. 

 نسبة الوالدة اليهودية تفوق الوالدة العربية": في القدس." 

  يوم القدس"رئيس الكنيست يمنع الطيبي من القاء خطاب خالل جلسة ما يسمى." 

 ية في القدسسرائيلحركة فتح ترصد االنتهاكات اإل.  
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  2016أسير في القدس المحتلة خالل شهر أيار  100شهيدة وما يقارب  :الهيئة اإلسالمية المسيحية
ية سرائيلوالمقدسات تقريرها الشهري لالنتهاكات اإلأصدرت الهيئة االسالمية المسيحية لنصرة القدس 

واعتقال ). عاماً  17(سوسن منصور  وهي  حيث رصدت استشهاد فتاة . م 2016مايو / عن شهرأيار
االعتقال االداري، وقد واصل المستوطنون المتطرفون  إلىمقدسيا وتحويل بعضهم  90ما يزيد عن 

رك وأداء الطقوس التلمودية في باحاته وقبالة مصلياته، المبا قصىاالقتحامات اليومية للمسجد األ
بحماية مشددة من شرطة االحتالل واالعتداء على حراس المسجد والمعلمات فيه، كما امعنت 

 سلطات االحتالل في التضييق على التجار المقدسيين بما في ذلك فرض غرامات مالية عليهم،

في القدس المحتلة بسياسة هدم المنازل وتجريف  يةسرائيلهذا وقد استمرت حكومة االحتالل اإل
األراضي، وتسليم اوامرواخطارات الهدم للمنشآت، والتضييق على المقدسيين بالضرب والتنكيل 

  :   وقد جاءت االنتهاكات على النحو التالي . واالبعاد عن المدينة، ونشر الحواجز ونقاط التفتيش
1/5/2016  
، عاماً  16، و مجد مروان داري عاماً ١٧ة فتية وهم شادي ماهرعوده اعتقلت قوات االحتالل ثالث  ·

ايام  5فيما اطلقت سراحهم الحقا بشرط الحبس المنزلي لمدة  14وفادي رأفت طارق العيساوي 
  . وكفالة طرف ثالث

2/5/2016  
سائح  635تحت حماية من شرطة االحتالل كما دخل  قصىمتطرفا المسجد األ 16اقتحم   ·

  .ساحاته
  .اعتقلت قوات االحتالل ثالثة شبان من داخل سوق اللحامين في القدس  ·
3/5/2016  
  .تحت حماية مشددة من شرطة االحتالل قصىمستوطنا ساحات المسجد األ 28اقتحم   ·
كما اعتقلت . اعتقلت شرطة االحتالل الشاب المقدسي طارق العباسي من مكان عمله في القدس  ·

وشابا اخر من شارع يافا بعد . عيزرية شرقي القدس بدعوى حيازته سالحالشرطة شابا من بلدة ال
  .االعتداء عليه بالضرب
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اجبرت بلدية االحتالل مواطن مقدسي من بلدة سلوان على هدم ثالثة مخازن يملكها بحجة البناء   ·
  .دون ترخيص

4/5/2016  
  .المبارك قصىاأل اقتحمت مخابرات االحتالل ومجموعة من المستوطنين ساحات المسجد  ·
5/5/2016  
  .بحماية من شرطة االحتالل قصىاقتحمت مجموعة من المستوطنين ساحات المسجد األ         ·
6/5/2016  
حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع خالل المواجهات التي  ٢٣تسع اصابات بالرصاص المطاطي و  ·

  .اندلعت في بلدة أبوديس
. المواطن يوسف مخيمر من مخيم شعفاط واعتدت على نجله بالضرباعتقلت شرطة االحتالل   ·

  .قصىوشابا اخر من داخل ساحات المسجد األ.كما اعتقلت بائع عصير متجول
  .سلمت قوات االحتالل عائلة الزير إخطاراً بهدم منزلهم في بلدة سلوان  ·
7/5/2016  
  .واناعتقلت قوات االحتالل شابين من حي البستان في سل         ·
8/5/2016  
اعتقلت قوات االحتالل شابا قرب مغارة السليمان في القدس المحتلة كما اعتقلت شابين من   ·

بعد االعتداء عليه في منطقة باب حطة ) عاماً  19(والشاب محمد التميمي . منطقة باب العامود
مان الفارسي في كما اعتقل مستعربون طفلين من شارع سل. والشاب عمر زعانين من البلدة القديمة

  .بلدة الطور
سلمت سلطات االحتالل المسن المقدسي مروان الهشلمون استدعاء للتحقيق في مركز تحقيق   ·

  .القشلة
  .بحماية من شرطة االحتالل قصىاقتحمت مجموعات متتالية من المستوطنين ساحات المسجد األ  ·
9/5/2016  
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  .باشي في حارة السعدية داخل البلدة القديمةاستولى مستوطنون على منزل يعود لعائلة اليوز   ·
كما . بعد اقتحام منزله في بلدة العيساوية) عاماً ١٧(اعتقلت قوات االحتالل الفتى محمود عطية   ·

  .اعتقلت شاب اخر من مفترق حزما
10/5/2016  

  .اوقفت شرطة االحتالل العمل بمسجد الحمد في بلدة صورباهر  ·
  .بحماية من شرطة االحتالل قصىلمسجد األاقتحم مستوطنون ساحات ا  ·
من بلدة قطنة شمال بعد استدعائه ً) عاماً 22(اعتقلت قوات االحتالل الشاب نديم عامر شماسنة   ·

  .للتحقيق
اقتحمت قوات االحتالل منطقة كفر عقب واندلعت مواجهات بينها وبين الشبان فيما اصيب   ·

  .شابين احدهما اصابة خطيرة
11/5/2016  

كما اعتقلت شابا في حي . اعتقلت قوات االحتالل الطبيب سامر عياد من منزله في بلدة ابو ديس  ·
  .واعتقلت مجموعة من المستعربين الدكتور دجانة نبهان في بلدة كفر عقب. شارع صالح الدين

  .بحماية من شرطة االحتالل قصىمستوطن ساحات المسجد األ 25اقتحم   ·
ل دفن الفقيدة جميلة عاصي األعور من بلدة سلوان في مقبرة باب الرحمة عرقلت قوات االحتال  ·

والقت قنابل الصوت تجاه المشيعيين واغلقت المقبرة بعد ادعاءها بأن جزء من المقبرة مصادر لصالح 
  .سلطة الطبيعة

جد للمقدسي مروان الهشلمون لمدة ثالثة شهور عن المس  اصدرت سلطات االحتالل امرا باالبعاد  ·
  .قصىاأل
سلمت سلطات االحتالل عائلة االسرى شيرين وسامر ومدحت العيساوي قرارا بنية هدم منزلهم في   ·

  .العيساوية
12/5/2016  
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، كما اعتقلت شابا اخر بحي المصرارة قصىاعتقلت قوات االحتالل فتاتين من امام احد ابواب األ  ·
  .في القدس المحتلة

وصادرت  قصىالمسجد األ إلىمن التوجه " افشوا السالم بينكم"منعت قوات االحتالل مسيرة   ·
  .البطاقات الشخصية للمشاركين

13/5/2016  
  .اعتقلت قوات االحتالل الفتى محمود شاويش من البلدة القديمة في القدس  ·
  .وزعت بلدية االحتالل انذارات هدم على منشات سكنية في بلدة سلوان  ·

14/5/2016  
االحتالل شابا من حي راس العمود، كما اعتقلت طالبا من مدرسة الشرعية في باب اعتقلت قوات   ·

  .حطة
  .صادرت قوات االحتالل بضائع التجار في منطقة باب العمود  ·

15/5/2016  
اقتحمت قوات االحتالل عيادة ومنزل الطبيب سامر عياد في بلدة أبو ديس وعبثت بمحتوياتهما،    ·

  .محمود عيادكما قامت باعتقال والده 
داهمت ضريبة الدخل وبحراسة من شرطة االحتالل محال للمجوهرات والصرافة في شارع صالح   ·

  .الدين في القدس المحتلة
16/5/2016  

  .اعتقلت قوات االحتالل الشاب محمد موسى من بلدة ابو ديس  ·
  .بركسا ومسجدا في منطقة جبل البابا في العيزرية 11هدمت قوات االحتالل   ·

17/5/2016  
  .هدمت قوات االحتالل منزلين لعائلة طوطح في حي واد الجوز  ·
  .بحماية من شرطة االحتالل قصىاقتحمت مجموعة من المستوطنين ساحات المسجد األ  ·

18/5/2016  
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ي منزل راجح محمد صالح هوارين ببلدة شعفاط، لربط مستوطنة سرائيلهدمت قوات االحتالل اإل  ·
  .توطنة بسجات زئيفرامات شلومو بمس

اعتقلت قوات االحتالل األسير المحرر عبد بربر بعد اقتحام منزله بحي رأس العامود في بلدة   ·
  .سلوان

االستفزازية في القدس بنسبة " لمسيرة االعالم"قررت بلدية االحتالل زيادة الميزانية المخصصة   ·
  .ثالثة اضعاف

19/5/2016  
  .رائد ابو تايه من بلدة سلوان اعتقلت قوات االحتالل الفتى  ·
  .القدس  هدمت قوات االحتالل منزل عارف التوتنجي في حي الصوانة شرق  ·

20/5/2016  
حتالل امًا وابنتها على حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، كما اعتقلت قوات اال  ·

بعد اقتحام منزله في ) عام 16(والفتى محمد سمير مشاهره . اعتقلت شابا على مدخل بلدة العيزرية
  .وشابا اخر من محطة الباصات في القدس المحتلة. حي المدارس ببلدة جبل المكبر

21/5/2016  
  .وشرطة االحتالل منازل المواطنين في بلدة سلواناقتحمت بلدية   ·

22/5/2016  
  .بحماية من شرطة االحتالل قصىاقتحمت مجموعة من المستوطنين ساحات المسجد األ  ·
اقتحمت قوات االحتالل منزل المواطن عطا ضرغام وسلمت الشاب محمد علي ضرغام تبليغاً   ·

  .القدس  قطنة شمال غربلمقابلة مخابراتها وذلك بعد اقتحامها لبلدة 
  .له في بلدة الطوراعتقلت قوات االحتالل المسن علي أبو سبيتان بعد اقتحام منز   ·

23/5/2016  
اعتقلت قوات االحتالل الشابين احمد أبو الحمص و آدم محمود بعد اقتحام منزليهما في بلدة   ·

  .العيساوية
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  .في منطقة المصرارة" شارع االنبياء"هدمت جرافات تابعة لبلدية في القدس بهدم مصلى    ·
  .بحماية من شرطة االحتالل قصىاقتحمت مجموعة من المستوطنين ساحات المسجد األ   ·
العسكري شمال " رأس بدو"اعدمت قوات االحتالل الفتاة الفلسطينية سوسن منصور عند حاجز   ·

  .القدس
24/5/2016  

هدمت جرافات االحتالل منزال قيد االنشاء واسوار وممتلكات شخصية داخل أرض في حي    ·
  .الظهرة ببلدة العيساوية

كما .ل سوزان ابو سبيتان بعد اقتحام بيتها ومصادرة كمبيوتر في بلدة الطوراعتقلت قوات االحتال  ·
  .اعتقلت الشاب رمزي صالح الدين من بلدة حزما

  .بحماية من شرطة االحتالل قصىاقتحمت مجموعة من المستوطنين ساحات المسجد األ   ·
25/5/2016  

بعد اقتحام بلدة أبو ديس ونسيم اعتقلت قوات االحتالل الشابين داوود عياد و شادي محسن   ·
  .عواد من العيساوية

26/5/2016  
كما اعتقلت الشابة والء عبد    .اعتقلت قوات االحتالل شابا على حاجز الكونتينر شرق القدس  ·

  .عام18الناصر عبيد 
27/5/2016  

  .اعتقلت قوات االحتالل الشاب محمد عالء درباس من العيساوية  ·
28/5/2016  

وات االحتالل رجل االطفاء في دائرة أوقاف القدس وائل أبو عبيدة، من أمام مخفر باب اعتقلت ق  ·
كما  .هنالك بحجة تسليمه طلب استدعاء للتحقيق معه إلىاألسباط، اذ كانت استدعته الشرطة 

  .اعتقلت الشاب عاهد العباسي من بلدة سلوان
  .البناء دون ترخيص لدة سلوان بحجة هدم المواطن محمد يونس أبو تايه أجزاء من منزله في ب  ·



 

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 
 

  .اقتحمت قوات االحتالل منزل المواطن توفيق ابو تايه في بلدة سلوان العتقال نجله عالء  ·
  .داهمت بلدية االحتالل منطقة عين اللوزة في سلوان وسلمت اخطارات هدم لبعض المنازل ·

29/5/2016  
  .من شرطة االحتاللبحماية  قصىمستوطنا ساحات المسجد األ 15اقتحم  ·

30/5/2016  
  .القدس    اعتقلت قوات االحتالل الشاب ممدوح عيسى من منطقة باب العامود وسط ·
  .بحماية من شرطة االحتالل قصىمستوطنا ساحات المسجد األ 22اقتحم  ·

31/5/2016  
اخ الشهيدة سوسن منصور واوالد خالتها   عاماً  ٢٢اعتقلت قوات االحتالل الشاب محمد منصور  ·

. قلندياكما اعتقلت الشاب محمد عودة من مخيم  .محمد وابراهيم بعد تخريب محتويات البيت
والشبان عبد اهللا أبو غنام، محمد أبو غنام، كفاح ابو الهوى، شادي خويص، ايهاب الهدرة، مجدي 
الصياد، محمد ابو سبيتان، محمد ابو الهوى، محمد الهدرة، محمد خضر ابو الهوى، منتصر ابو 

مد جيوسي، الهوى، معاذ الصياد، اسامة ابو غنام، محمد ناصر ابو الهوى، جواد ابو سبيتان، اح
من بلدة الطور والمسنة نعيمة   محمد الصياد، عبد اهللا ابو الهوى، وساك ابو الهوى و محمد ابو الفي

  .القيراوي
استدعت مخابرات االحتالل المقدسية هنادي الحلواني وزوجها للتحقيق في مركز المسكوبية في  ·

  .القدس
  

  وسط دعوات القتحامات جماعية األحد المقبل قصىمستوطنون يقتحمون األ
" طالب ألجل الهيكل"اقتحم مستوطنون، ومجموعات من منظمة  -وفا 2016-6-2القدس 

المبارك من باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من  قصىالمتطرفة، اليوم الخميس، المسجد األ
  .عناصر الوحدات الخاصة، والتدخل السريع بشرطة االحتالل
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ذت هذه المجموعات جوالت استفزازية في المسجد المبارك، فيما تصدى المصلون لهذه ونف
  .االقتحامات والجوالت، بهتافات التكبير االحتجاجية

المشاركة الواسعة في اقتحامات جماعية  إلىدعوة أنصارها " الهيكل المزعوم"وواصلت منظمات 
، من خالل "تالل ما تبقى من مدينة القدساح" 1967األحد المقبل، بالتزامن مع ذكرى نكسة عام 

، وسترفع أعالم االحتالل في ساحاته، فضال عن فعاليات قصىتنظيم احتفاالت خاصة في األ
رفع "ومسيرات استفزازية ستخترق البلدة القديمة من القدس المحتلة، يتخللها فعالية ما تسمى 

وسط رقصات صاخبة، وهتافات ) لقديمةأحد أشهر أبواب القدس ا(في باحة باب العامود " األعالم
عنصرية، تدعو لقتل العرب والفلسطينيين، وعادة ما يصاحب هذه الفعاليات اعتداء على المقدسيين 

  .في البلدة القديمة، وممتلكاتهم
من جانبها، أنهت األوقاف اإلسالمية استعداداتها على كافة المستويات، ومع كافة المؤسسات العاملة 

  .ستقبال مئات آالف المواطنين خالل أيام وليالي شهر رمضان الفضيل، القصىفي األ
  

  األبدية“ إسرائيل”القدس ستبقى عاصمة : نتنياهو
 أمس يومل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال رئيس حكومة االحتال – PNN/ 2016-6-1 القدس

لألبد وهو ما أوضحته حرب يين وستبقى كذلك سرائيلإن القدس ستبقى عاصمة موحدة لإل”األربعاء، 
  .“األيام الستة ألعدائنا بأننا باقون هنا

يين في سرائيلأن جذور اإل”، “يوم القدس”وزعم نتنياهو خالل جلسة في الكنيست إلحياء ما يسمى 
  .“القدس أعمق من جذور أي شعب آخر

  .“لحفاظ عليهأن حكومته ستبقى تحافظ على التعايش مع اآلخرين في المدينة المقدسة وا”وادعى 
كما هاجم نتنياهو قرار منظمة اليونسكو الدولية منذ فترة باعتبار أنه ال توجد عالقة لليهود بالقدس 

  .قصىواأل
، مدعيًا أن تلك التصريحات لليونسكو ساهمت “أمرا سخيًفا هدفه تشويه التاريخ”واعتبر ذلك القرار 

  .في ازدياد الهجمات باألشهر األخيرة
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  لن يقّسم قصىاأل: غليك ترد على" فتح"

اقليم القدس، في بيان لها اليوم الخميس، على " فتح"رّدت حركة  -وفا 2016-6-2القدس 
، وأكدت قصىوالحاخام المتطرف يهودا غليك بخصوص المسجد األ" الكنيست"تفوهات عضو 

للمسجد بأن القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، وأن شعبنا الفلسطيني لن يسمح بأي تقسيم ال "
 ."وال ألي شبر من القدس واألراضي الفلسطينية قصىاأل

شن مساء أمس األربعاء، هجومًا على دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، " غليك"وكان المتطرف 
في حال أصّرت على موقفها بالتمسك بكامل المسجد "ووّجه تهديدا مباشرا لدائرة األوقاف، بأنها 

  ."قصىا ستخسر كل شيء، وستهدم قبة الصخرة بل وكامل المسجد األورفض تقسميه؛ فإنه قصىاأل
ان تهديدات المتطرف يهودا غليك "وقال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح في القدس رأفت عليان 

، وطالب في الوقت نفسه العالم "المبارك قصىية تجاه المسجد األسرائيلتعكس نوايا الحكومة اإل
 إلىأجمع، وفي مقدمتهم العرب والمسلمين، بالوقوف أمام مسؤولياتهم اتجاه النوايا االحتاللية الهادفة 

  .قصىهدم قبة الصخرة والمسجد األ
هذه التهديدات لن تثنينا من الدفاع عن أقصانا وعن مدينتنا المقدسة وأن شعبنا "وأضاف أن 

  ."ني سيبقى مدافعا ومقاوما لكل هذه الممارسات االحتالليةالفلسطي
في "وأبناء المدينة المقدسة  قصىوأشاد عليان بدور وزارة األوقاف اإلسالمية وحراس المسجد األ

  ."قصىالحفاظ على عروبة القدس وإسالمية المسجد األ
كنيست مساء أمس، من جهة أخرى، خصص رئيس حكومة االحتالل نتنياهو جزءًا من خطابه في ال

تغيير الوضع القائم في المسجد  إسرائيللتكرار ادعائه أن هناك جهات تحرك تحريضا حول نية 
في  قصى، وأن هناك جهات تقول بأن المسجد األ"جبل الهيكل"، والذي سّماه نتنياهو بـ قصىاأل

  .يةإسرائيلخطر ويتعرض العتداءات 
الحتالل ما تبقى  49لحكومته المتطرفة احتفاء بالذكرى الـ جاءت كلمة نتنياهو خالل جلسة خاصة 

  .م1967المبارك عام  قصىمن القدس، بما فيها المسجد األ
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مسمى االحتالل " (جبل الهيكل"حّق وصلة اليهود بـ "وانتقد نتنياهو، في كلمته، من ينفي ما أسماه  
فوظة لنا نحن الشعب اليهودي، وكم مح" جبل الهيكل"األولوية في : "وزعم قائال)". قصىللمسجد األ

  ".واليهود، والحقيقة هي عكس ذلك" جبل الهيكل"هو مقزز نفي مدى الصلة بين 
  ".قصىأن جذور اليهود أعمق من أي شعب آخر في القدس والمسجد األ"كما وزعم 

 ،"شؤون القدس"وألقيت، خالل الجلسة، عدة كلمات منها لرئيس الكنيست وزعيم المعارضة ووزير 
وغيرهم، وتركزت الكلمات حول أحداث وماهية احتالل القدس التي يطلق عليها االحتالل تحرير 

  .القدس وتوحيد شطريها
  

  االحتالل يعتقل مواطنا من عناتا ويقتحم مخيم شعفاط: القدس
ي فجر اليوم الخميس، شابا من ضاحية سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016-6-2القدس 

 .بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس المحتلة، عقب مداهمة عدد من منازل المواطنين السالم في

لم تعرف -ونقل مراسلنا عن شهود عيان، اعتقال قوات االحتالل ألحد الشبان في المنطقة المذكورة 
هويته بعد، وذلك خالل حملة دهم نفذتها لمنازل المواطنين، كما تمركزت دوريات عسكرية على 

  .ناتا الرئيسي منذ ساعات الصباح، وشرعت بتوقيف مركبات المواطنين، وتفتيشهامدخل ع
  .وفي الوقت ذاته، اقتحمت تلك القوات مخيم شعفاط شمال القدس، دون أن يبلغ عن اعتقاالت

  
  قصىالشيخ صبري يستنكر تدخل بلدية االحتالل في شؤون األ

رئيس الهيئة اإلسالمية العليا خطيب عكرمة صبري . استنكر الشيخ د -معا 2016-6-1القدس 
المبارك بالقدس قرار رئيس بلدية القدس المحتلة بوقف األعمال في الوحدات  قصىالمسجد األ

  .المبارك قصىالصحية القائمة في باب الغوانمة والتابعة للمسجد األ
، وهو إعالن قصىواعتبر الدكتور عكرمة أن هذا القرار هو قرار جائر وتدخل في إدارة المسجد األ

حرب على عبادة المسلمين، وبخاصة في شهر رمضان المبارك، حيث تدعي سلطات االحتالل أنها 
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تقوم بتسهيالت خالل هذا الشهر المبارك، وأن هذه التسهيالت أصًال هي إقرار واعتراف من سلطات 
  .االحتالل بأنها كانت تشدد من إجراءاتها

العظيم هو دين الطهارة والنظافة، وهو جزء من العبادات، وأضاف الشيخ صبري أن ديننا اإلسالمي 
  .إلىفالمسلم بحاجة ماسة وضرورية للوحدات الصحية وللوضوء، حتى يقف بين يدي اهللا سبحانه وتع

عرقلة أداء العبادات للمسلمين في شهر  إلىوحمل السلطات المحتلة المسؤولية عن أي إجراء يؤدي 
  .ألشهررمضان المبارك، وفي غيره من ا

  
  عالن وثيقة عهد القدس وميثاقها لحماية العقارات واسترجاع ما ُسرب منهاإ

أعلن تجمع عائالت البلدة القديمة مساء الثالثاء بمقر الجالية اإلفريقية  -معا 2016-6-1القدس 
ل لحماية العقارات واسترجاع ما ُسرب منها والمصادرة من قب" وثيقة عهد القدس وميثاقها"بالقدس عن 
  .االحتالل

  
  مليون شيقل لتطوير القدس 850تصوت على قرار تخصيص  إسرائيل

ي، اليوم الخميس، جلسة خاصة سرائيليعقد مجلس الوزراء اإل  - PNN 2016-6-2 بيت لحم
  .“توحيد القدس”بمناسبة قرب حلول ذكرى ما يسمى 

على قرار تخصيص مبلغ وبحسب المصادر العبرية، ان حكومة االحتالل ستصوت اليوم في جلستها 
مليون شيقل للتطوير االقتصادي لجعل مدينة القدس كعاصمة للسياحة الدولية، وتعزيز الصناعة  850

كاديمي وكذلك تحسن نوعية المتقدمة، وانشاء وضع يجعل من مدينة القدس رائدة في الجانب األ
  .“العاصمة”الحياة في 

كومة نتنياهو والذي سبق وقررته بتطوير مدينة ويأتي تخصيص هذا المبلغ ضمن التوجه العام لح
  .“الموحدة”ية بعاصمتها سرائيلالقدس، والتي تصفها الحكومة اإل

  
  "نسبة الوالدة اليهودية تفوق الوالدة العربية": في القدس



 

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 
 

يوم الثالثاء، انه العبرية، “ يديعوت احرونوت”يفة كتبت صح  -PNN /2016-6-1 بيت لحم
، اليوم، ان عدد اليهود في القدس يتزايد إسرائيليستدل من معطيات ينشرها معهد القدس لدراسات 

، مقابل %2.7بلغت  2014ورغم ان نسبة الزيادة لدى العرب في عام . مقابل انخفاض عدد العرب
الزيادة لدى العرب، والتي لدى اليهود، اال انه طرأ خالل العقدين االخيرين انخفاض في نسبة % 2.2

في % 2.2 إلىقبل عقدين % 1.7، بينما ارتفعت الزيادة لدى اليهود من %3.1بلغت قبل عقدين 
 .ارتفاع نسبة المتدينين اليهود إلىوينسب المعهد الزيادة بين اليهود في المدينة . 2014

ب، والتي تقاس بعدد الوالدات وألول مرة تتجاوز نسبة الزيادة الطبيعية لدى اليهود النسبة لدى العر 
في العام  23.1وقد ارتفعت نسبة الزيادة الطبيعية لدى اليهود من . وعدد الوفيات لكل الف نسمة

 إلى 123.7، مقابل انخفاض النسبة لدى العرب في الفترة ذاتها من 2014في  23.7 إلى 2012
123.4. 

كانت نسبة   2014كثيرة االوالد، وفي سنة   وتعرف القدس كمدينة تعيش فيها نسبة كبيرة من العائالت
) 2.2(للمرأة الواحدة، وهي نسبة اعلى بكثير مما في تل ابيب  3.9الوالدة الشاملة في القدس 

 .)3.1(كلها   إسرائيل، بل اعلى من النسبة في )2.3(وحيفا 

. وهذه المعطيات تقلب المعادلة المتعارف عليها التي تقول ان الجمهور العربي في القدس يتكاثر
من اليهود % 60فخالل سنوات كانت فرضية العمل لدى موجهي السياسية تعتمد على وجود نسبة 

، %63 إلىتبين ان نسبة اليهود وصلت  2014من العرب في المدينة، لكن معطيات % 40و
 .)مواطن 315.900(لدى العرب % 37، مقابل )واطنم 533.900(

ان التقديرات كانت تتنبأ بتحقيق التساوي بين نسبة اليهود والعرب في المدينة خالل  إلىيشار 
سنوات، لكنه يتضح اليوم ان الواقع يتغير وان نسبة الوالدة في المجتمع العربي تنخفض مقابل 

  .ارتفاعها لدى اليهود
  

  "يوم القدس"الطيبي من القاء خطاب خالل جلسة ما يسمى  رئيس الكنيست يمنع
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العبرية ان رئيس الكنيست يولي “ هآرتس”كشفت صحيفة   PNN 2016-6-1 /بيت لحم
ادلشتين، قرر منع النائب احمد الطيبي من القاء كلمة في الجلسة التي ستقام في الكنيست اليوم 

وسيتحدث فيها . ة المشتركة كلها مقاطعة الجلسةوعليه قررت القائم. بمناسبة ما يسمى بيوم القدس
 .رئيس الكنيست ورئيس الحكومة ورئيس المعارضة ووزير شؤون القدس ورئيسة حركة ميرتس

وقال الطيبي الذي يترأس ملف القدس في القائمة المشتركة ان منعه من التحدث يستهدف منع 
انا افهم انهم يريدون يوما احتفاليا . طئيوجد هنا قرار خا”. النواب العرب من المس برسمية الحدث

 إلىهذا القرار يهدف . ومنع نائب عربي يعارض ضم القدس ويعتبرها منطقة محتلة، من القاء كلمته
منعي من اسماع رأيي بأن التعامل مع القدس الشرقية هو اهمال اجرامي وان مقولة القدس الموحدة 

 .”االبد هي مقولة واهية إلى

، واالن يتضح انه ال قصىفي اآلونة األخيرة نمنع انا ورفاقي من دخول المسجد األ”: واضاف الطيبي
 .”هذه خطوة مستهجنة جدا في نظري وغير ديموقراطية. يحق لي ايضا اسماع موقفنا في هذا اليوم

وقال رئيس كتلة القائمة المشتركة في الكنيست، النائب مسعود غنايم، ان الكتلة قررت ردا على منع 
 .يبي من القاء كلمة، مقاطعة الجلسةالط

وادعوا في مكتب ادلشتين انه لم يتم رفض طلب الطيبي فقط وانما رفض طلب تسيبي ليفني ونائب 
  ”.من البيت اليهودي ايضا

  
  ية في القدسسرائيلحركة فتح ترصد االنتهاكات اإل

اصدرت حركة فتح اقليم القدس اليوم، تقريرها الشهري الذي يرصد  -معا  2016-6-1 القدس
ويوثق كافة االنتهاكات و االعتداءات من قبل حكومة االحتالل واذرعها التنفيذية بحق مدينة القدس و 

  :، وجاء التقرير بالتفصيل كالتالي2016المقدسيين، خالل شهر آيار
  الشهداء

حتى نهاية  2015رتقوا منذ اندالع الهبة الشعبية في تشرين األول ارتفعت حصيلة الشهداء الذين ا
  :طفل، حيث ارتقى خالل شهر آيار الشهيدين 11شهيدا بينهم  51 إلى 2016شهر آيار
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من مخيم قلنديا، والذي ارتقى شهيدا بتاريخ  عاماً  37الشهيد احمد رياض عبد الهادي شحادة  - 1
النيران عليه بحجة محاولته تنفيذ عملية دهس في  بعد ان اطلق جنود االحتالل 3/5/2016

  .غرب مدينة رام اهللا" تلمون"مستوطنة 
من بلدة بدو شمال غرب مدينة القدس، والتي  عاماً  17الشهيدة الطفلة سوسن علي منصور  - 2

رأس بدو "بعد ان اطلق جنود االحتالل النيران عليها عند حاجز  23/5/2016ارتقت شهيدة بتاريخ 
  .ة محاولتها تنفيذ عملية طعنبحج" 

قد اصدر قرارا بوقف تسليم جثامين الشهداء " جلعاد اردان"وكان وزير داخلية حكومة االحتالل 
جثامين من مدينة القدس بعد ان كانت المحكمة العليا في حكومة  6المحتجزة والتي بلغ عددها 

ن، وتعود جثامين الشهداء التي االحتالل قد امرت بتسليم جثامين كافة الشهداء قبيل شهر رمضا
  :الزالت محتجزة لـ

  .2015-10-8الشهيد ثائر عبد السالم أبو غزالة تاريخ االستشهاد 
  .2015- 10-13الشهيد بهاء محمد عليان تاريخ االستشهاد 

  .2015- 12-14الشهيد عبد المحسن حسونة تاريخ االستشهاد 
  .19/2/2016الشهيد محمد زياد أبو خلف تاريخ االستشهاد 

  .9/3/2016الشهيد محمد جمال الكالوتي تاريخ االستشهاد 
  .9/3/2016الشهيد عبد المالك صالح ابو خروب تاريخ االستشهاد 

  قصىالمسجد األ
، الذي تعهد بالسماح للمستوطنين "يهودا غليك"وسط دعوات استفزازية من قبل الحاخام المتطرف 

خالل خطاب أداء اليمين في برلمان االحتالل والصالة فيه، وذلك  قصىباقتحام المسجد األ
 مستوطن، 659( ي إسرائيل 963خالل شهر آيار الماضي  قصى، اقتحم المسجد األ"الكنيست"

  ).يإسرائيلي وطالب إسرائيلمرشد سياحي  184فردا من المخابرات واجهزة الشرطة،  120
والجماعات المنضوية في اطار وفي هذا الشأن حذرت حركة فتح اقليم القدس من دعوات المنظمات 

المبارك، وتنظيم  قصىاتحاد منظمات الهيكل المزعوم للمشاركة في اقتحاماٍت جماعية للمسجد األ
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، "قصىالستكمال احتالل القدس والمسجد األ 49الذكرى الـ "االحتفاالت فيه لالحتفال بما يسمى 
  .وذلك عشية حلول شهر رمضان الفضيل االسبوع القادم

  .سائح أجنبي 18.882 قصىالمسجد األ كما دخل
  االبعاد

 10(توزعت كالتالي  قصىقرار باالبعاد عن مدينة القدس والمسجد األ 17اصدرت حكومة االحتالل 
، وتتراوح مدة )قرارات بحق شبان من الداخل المحتل 3منهم  قصىعن المسجد األ 5عن القدس، 

  .شهور 6 إلىيوما  15االبعاد ما بين 
الواليات المتحدة االمريكية بحق اسير محرر من بلدة شعفاط و  إلىقرارين باالبعاد كما اصدرت 

  .زوجته
  االعتقال

 111اصدرت لجنة اهالي االسرى في مدينة القدس تقريرا تفيد به ان سلطات اإلحتالل نفذت 
(  :ضمن حملة اإلعتقاالت المستمرة بحق المقدسيين جاءت كالتالي 2016إعتقال خالل شهر أيار 

، وقد اعتقلت قوات ) شاب 60، عاماً  12اطفال دون سن  3طفل قاصر،  38سيدات، فتاتان،  8
  .مقدسيا ميدانيا 47مقدسيا خالل إقتحام المنازل، بينما إعتقل  64االحتالل 

ومن الجدير ذكره ان شرطة االحتالل كانت قد نفذت عمليات مداهمة واسعة لالحياء والبلدات 
  ".ضالعين في اعمال تخريب"ن تعتبرهم على حد زعمها المقدسية العتقال م

وعلى صعيد متصل دان اقليم القدس االحكام الجائرة بحق االسرى المقدسيين والتي كان آخرها 
أعوام بتهمة التصدي إلقتحامات المستوطينن  9مقدسيين لفترات متفاوتة بين عامين و 5الحكم على 
  .المبارك قصىللمسجد األ
  تهويد القدس

لعام الثامن على التوالي نفذت بلدية االحتالل، ووزارة السياحة في حكومة االحتالل، وما يسمى ل
في البلدة القديمة ومحيطها بثت من خاللها انعكاسات " االنوار"مهرجان ' سلطة تطوير القدس'بـ

الهيكل المزعوم واضواء على اسوار مدينة البلدة القديمة وابوابها لصور تروي المزاعم اليهودية باقامة 
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الموسيقى الصاخبة التي جاالت ازقة البلدة  إلىالمبارك، اضافة  قصىعلى انقاض المسجد األ
  .القديمة، وذلك كله ضمن مساعيها الحثيثة لتهويد مدينة القدس

من دفن  قصىوعلى صعيد آخر منعت سلطات االحتالل اهالي بلدة سلوان جنوبي المسجد األ
  .بحجة أن األرض مصادرة وال يسمح الدفن بها" باب الرحمة" موتاهم في مقبرة 

  الهدم
وفي سياسة انتقامية شنت قوات االحتالل حملة واسعة في بلدة العيسوية ، شملت عمليات تجريف 

قرار  تسليم العشرات من اوامر الهدم االدارية من بينها إلىوهدم منشآت تعود لسكان البلدة، اضافة 
  .بهدم منزل عائلة العيساوي والتي يقبع ثالثة من ابنائهم في سجون االحتالل

مخازن سكنية بحجة البناء دون ترخيص  3كما نفذ مواطنين مقدسيين عمليتان هدم ذاتي لمنزل و 
وعدم مقدرتهم على تحمل تكاليف الهدم الباهظة التي تفرضها حكومة االحتالل في حال نفذت هي 

  .هدمعمليات ال
كما قامت جرافات االحتالل بهدم وتفكيك واخالء عشرات البركسات تعود لعائالت بدوية تقطن 

  .مسكنا 12مواطنا بعد ان صادرت ايضا  90تشريد  إلىجبل البابا شرق مدينة القدس مما ادى 
اء كما سلمت العشرات من اهالي بلدة سلوان وباالخص حي عين اللوزة اوامر هدم ادارية بحجة البن

  .تنفيذها عملية هدم لمخزن في البلدة إلىدون ترخيص، اضافة 
  االستيطان

االستيالء على قطعة األرض تعود ملكيتها للمواطن الفلسطيني محمد أبو طاعة في حي الشيخ  -
االستيطانية، بدون أمر قضائي، وذلك لبناء كنيس يهودي ومكاتب “ أماناه”جراح وتسليمها لمنظمة 

  .رئيسة لها
عقارات فلسطينية بحي الشيخ جراح لصالح جماعات استيطانية يقودها عضو  5ويتهدد اإلخالء 

  ".أرييه كينغ "مجلس بلدية القدس في حكومة االحتالل 
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امهلت محكمة االحتالل في القدس عائلة قرش باخالء منزلها الكائن في حارة السعدية بالبلدة  -
وقد تم " عطيرت كوهانيم االستيطانية"ي لصالح جمعية القديمة حتى االول من شهر حزيران الجار 

  .اصدار قرار من محكمة االحتالل باخالء العائلة من المنزل كليا وقسرا في االول من حزيران الجاري
استولت جمعيات استيطانية على منزل يعود لعائلة اليوزباشي في حارة السعدية بالبلدة القديمة ،  -

  .بدعوى ملكيته
وحدة سكنّية  1,435و الذي يقضي بتوّسيع المستوطنة بإضافة " راموت"سيع مستوطنة مخطط لتو  -
دونًما أغلبّيتها من  419وحدة سكن خاّصة، وبناء مناطق تجاريّة ومباٍن عاّمة على مساحة  240-و

  .األراضي التاريخّية لقرية لفتا المهّجرة وأراضي قرية بيت إكسا شمال غرب مدينة القدس
يطاني جديد في بلدة سلوان وبحسب االعالم العبري فان الحديث يدور عن بناية بناء است -

التي سبق واستولى عليها المستوطنون قبل " جونثان"طوابق بالقرب من بناية  3للمستوطنين مكونة من 
  .سنوات

 إلىببيع قطعة االرض المنوي البناء عليها  2005قامت منذ عام  إسرائيلوأضافت هذه المواقع أن 
  .المعروفة بنشاطها االستيطاني الواسع في القدس الشرقية" عطيرت كوهانيم"جمعية 

حاصرت شرطة االحتالل بلدة حزما شمال شرق مدينة القدس لمدة خمسة عشر يوما على التوالي،  -
  .حيث قامت باغالق مداخل البلدة ومخارجها بوضعها للمكعبات االسمنية

ومة االحتالل تضع كل جهدها ضمن اذرعها التنفيذية و وترى حركة فتح اقليم القدس ان حك
الجمعيات االستيطانية للمضي على قدم وساق بتنفيذ مخططاتها االستيطانية والتهويدية بحق مدينة 

  .القدس األمر الذي ينذر بكارثة ضد المدينة واهلها
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