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  م20/4/2016 األربعاء: التاريخ
  
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

  من الضفة غالبيتهم من القدس مواطناً  42االحتالل يعتقل. 

 قصىضباط من شرطة االحتالل وعشرات المستوطنين يقتحمون األ. 

 قصىي للمسجد األسالمالمفتي العام يشيد بقرار اليونسكو اعتماد المسمى اإل. 

  مواطناً بينهم أطفال من العيسوية 20االحتالل يعتقل نحو. 

 شبان بالرصاص في مخيم  3غوش ويصيب  أبو االحتالل يهدم منزل الشهيد

 .قلنديا

 االحتالل يحكم بالسجن الفعلي على فتيين مقدسيين. 

 على  إسرائيلحان الوقت إلنهاء معاناة شعبنا ومحاسبة : منصور أمام مجلس األمن

 .جرائمها

 اليهودي رهابحكومة االحتالل ترعى مجموعات اإل: دلياني.  
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  من الضفة غالبيتهم من القدس مواطنا 42االحتالل يعتقل 
مواطنا من عدة أنحاء في  42ي سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل - وفا 2016-4- 20محافظات 

 .الضفة خالل حمالت اعتقال تركزت في بلدة العيسوية في القدس

وأوضح نادي األسير الفلسطيني، أن حملة االعتقاالت التي نفذها االحتالل في العيسوية طالت على 
 15(، علي أمجد علي عطية )عاماً  15(محمد عبد عطية : مواطنا، بينهم أطفال، هم 23األقل 

، )عاماً  15(، يزن خالد نعاجي )عاماً  15(، أحمد يوسف عبيد )عاماً  15(، حسين عبد درويش )عاماً 
، أحمد )عاماً  17(، فراس محمود )عاماً  15(، محمد ثائر سليمان )عاماً  14(عدي علي درباس 

 19(، أحمد عطية )عاماً  12(، محمد خالد محمود )عاماً  14(، محمود حجازي )عاماً  13(جمجوم 
ة ، داوود عطي)عاماً  21(، ياسين صبح )عاماً  13(، أحمد محمود )عاماً  17(، بشار محمود )عاماً 

، )عاماً  32(، أمير محمد داري )عاماً  13(خلف  أبو ، أحمد)عاماً  17(، منتصر جابر )عاماً  17(
، خالد محمود )عاماً  23(ريالة  أبو ، معتصم)عاماً  21(، محمود درباس )عاماً  21(موسى درويش 

  .التحقيقغرف  إلى، وذكر النادي أن عددا منهم أُفرج عنهم بشروط وجزء آخر تم تحويله )عاماً  27(
إبراهيم كريم مخارزة، لؤي محمد : ومن محافظة الخليل، اعتقل االحتالل خمسة مواطنين، هم

  ).عاماً  19(مخارزة، نايف محمد مخارزة، عناد مهند مخارزة، مهند عبد اهللا غطاشة 
حسن محمد : فيما جرى اعتقال خمسة مواطنين من عدة بلدات في محافظة رام اهللا والبيرة، هم

، عثمان محمد )عاماً  21(، محمد عثمان المصري )عاماً  18(، يوسف ثائر فرحان )عاماً  21(سجدية 
  ).عاماً  29(محمد وليد سليمان ربيع  إلى، إضافة )عاماً  38(شلش 

، أحمد محمد )عاماً  31(فراس جهاد نوفل العداوين : وفي بيت لحم، اعتقل أربعة مواطنين، هم
  .طقاطقة ووسام جمال طقاطقة وكالهما من بيت فجار، خالد محمد )عاماً  19(المشايخ 

ومجد عطا محمد علي ) عاماً  30(منير نعيم عدوان : هذا واعتقل مواطنان من محافظة طولكرم، هما
  ).عاماً  20(



 

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 
 

، ومحمد عمر زبيدات )عاماً  35(محمد عبد زبيدات : كما اعتقل مواطنان آخران من أريحا، هما
  ).عاماً  24(

  .مواطن من نابلس وهو أمير هاشم قادوس كذلك جرى اعتقال
  

  قصىضباط من شرطة االحتالل وعشرات المستوطنين يقتحمون األ
من ضباط  ي، اليوم األربعاء، عدداً سرائيلترأس نائب شرطة االحتالل اإل -وفا 2016- 4-20القدس 

 .ينالمبارك بحراسات أمنية مشددة، بمشاركة مستوطن قصىالشرطة في اقتحامهم للمسجد األ

من باب المغاربة، بحماية شرطة االحتالل،  قصىوقال مراسلنا، إن عشرات المستوطنين اقتحموا األ
  .فيما تصدى المصلون وطلبة حلقات العلم لهذه االقتحامات بهتافات التكبير االحتجاجية

الفصح "والقدس القديمة تزامنا مع اقتراب عيد  قصىأن التوتر يتصاعد في األ إلىتجدر اإلشارة 
" الهيكل المزعوم"بعد يومين ويستمر لمدة أسبوع، وزيادة الدعوات من قبل منظمات " العبري

عن محاولة إقامة طقوس وفعاليات  ، فضالً قصىألنصارها في المشاركة في اقتحامات واسعة لأل
  .تلمودية خاصة داخله

  
  قصىي للمسجد األسالمليونسكو اعتماد المسمى اإلالمفتي العام يشيد بقرار ا

أشاد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد  - وفا 2016-4-20الجزائر 
، "اليونسكو"م والثقافة حدة للتربية والعلالمبارك الشيخ محمد حسين، بقرار منظمة األمم المت قصىاأل

استخدام المصطلحات  إلىلمبارك، داعياً وسائل اإلعالم ا قصىي للمسجد األسالماعتماد المسمى اإل
واألسماء العربية لألماكن والمقدسات الفلسطينية، بعيدًا عن المصطلحات التي يحاول االحتالل 

 .تمريرها إليجاد تاريخ مزيف له على أرضنا ومقدساتنا

القادرية الذي يقام في جاء ذلك خالل مشاركة المفتي في فعاليات الملتقى الوطني الرابع للطريقة 
  .الجزائر، حول الشيخ عبد القادر الجيالني
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المبارك  قصىالمسجد األ إلىضرورة شد الرحال  إلىمن ناحية أخرى؛ جدد الشيخ حسين دعوته 
  .إلعماره، خاصة في ظل االقتحامات المتكررة من المستوطنين، بحماية سلطات االحتالل

العديد من الشخصيات الرسمية والشعبية الجزائرية، حيث والتقى المفتي على هامش الفعاليات، 
أطلعهم على آخر مستجدات الساحة الفلسطينية، مشيدًا بعمق العالقة الفلسطينية الجزائرية، ومثنياً 

  .على الدعم الذي تقدمه الجزائر رئيساً وحكومة وشعباً، للشعب الفلسطيني
  

  العيسوية مواطناً بينهم أطفال من 20االحتالل يعتقل نحو 
 20ي، فجر اليوم االربعاء، نحو سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 4- 20القدس 

 .بينهم أطفال، خالل إقتحام قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة مواطناً 

قرية العيسوية  إن قوات االحتالل اقتحمت" وفا"وقال مدير نادي األسير في القدس ناصر قوس لـ
محتوياتها قبل أن تعتقل أكثر من عشرين مواطناً  ث داهمت عشرات المنازل وفتشت وخربتحي فجراً 

  .بينهم أطفال وتستدعي عدداً آخر للتحقيق
بشار ناصر محمود، فراس : أنه عرف من بين المعتقلين حسب مصادر من القرية إلىولفت قوس 

ة، والطفل محمد خالد محمود ريالة، وأحمد عطي أبو نضال محمود، وخالد جمال محمود، ومعتصم
، وياسين صبح، وداوود )عاماً  13(، والطفل أحمد هيثم محمود، واحمد انور جمجوم )سنوات 10(

 16(يوسف عطية، موسى ابراهيم درويش، ومحمود عوض اهللا درباس، واحمد يوسف علي عبيد 
مد بدوي داري ، ومحمد ثائر محمود، وحسين درويش، ومحمد عبد الحافظ عطية، وأمير مح)سنة

  .الحمص أبو ووديع توفيق
شبان من داخل مركبة لم تعرف هويتهم بعد، كما  4ريالة و أبو اعتقال شاب من سكان حي إلىولفت 

  .شخصاً من القرية 15لنحو  تم تسليم أوامر استدعاء للتحقيق لدى مخابرات االحتالل
االعتقاالت واالقتحامات المتواصلة يحاول تركيع قرية العيسوية بحملة "وقال قوس إن االحتالل 

  ."المواطنين بالتحريض لتصديهم إلقتحام قريتهم تتهم وتوزيع منشورات من قبل ضباط االحتالل
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  شبان بالرصاص في مخيم قلنديا 3غوش ويصيب  أبو االحتالل يهدم منزل الشهيد
 أبو الشهيد حسينهدمت قوات االحتالل فجر اليوم األربعاء، منزل  -وفا 2016- 4- 20القدس 

 غوش في مخيم قلنديا شمال القدس، واصابت واعتقلت عددا من الشبان

اقتحمت " مستعربة"وقال مركز قلنديا االعالمي إن قوات مؤللة من جيش االحتالل ووحدات 
غوش، حيث دارت مواجهات  أبو فجرا، وهدمت الجدران الداخلية لمنزل الشهيد حسين المخيم

  .يم وجنود االحتالل ما ادى إلصابة واعتقال عدة مواطنينعنيفة بين شبان المخ
وأفاد مراسلنا بأن ثالثة شبان اصيبوا بالرصاص الحي، وخمسة بالرصاص المطاطي، بينما اصيب  

 أبو خالل هدم قوات االحتالل لجدران منزل الشهيد  العشرات باالختناقات بالغاز السام والمدمع 
دها المخيم مع تلك القوات واستمرت حتى ساعات الصباح، غوش، الفتا ان مواجهات عنيفة شه

  .وأسفرت كذلك عن اعتقال الشاب حسن سجدية
  

  االحتالل يحكم بالسجن الفعلي على فتيين مقدسيين
 الثالثاء، حكماً  أمس يومي، سرائيلأصدرت محكمة االحتالل اإل -وفا 2016- 4- 19القدس 

 14عيسى لمدة  أبو ، وعلى الفتى عالءشهراً  17 طارق البخاري لمدة بالسجن الفعلي على الفتى
 .شهراً 

  .يذكر أن الفتيين من سكان حي شعفاط وسط القدس المحتلة
  

  على جرائمها إسرائيلحان الوقت إلنهاء معاناة شعبنا ومحاسبة : منصور أمام مجلس األمن
ين لدى األمم قال السفير رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسط -وفا 2016- 4-19نيويورك 

المتحدة، إنه قد حان الوقت إلنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في ظل هذا االحتالل األجنبي غير 
المشروع وإلعمال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير في دولته المستقلة، 
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سطينيين من أجل حل عادل لمحنة الالجئين الفل إلىفلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية، والتوصل 
 .أن يصبح السالم حقيقة واقعة

الحالة في الشرق األسط، بما في  وأضاف في كلمته في جلسة النقاش المفتوح لمجلس األمن حول 
أن صمت مجلس األمن يثير الدهشة حقا وال يمكن له أن يقف مكتوف اليدين " :ذلك قضية فلسطين

على  إسرائيلوشدد على انه حان الوقت لمحاسبة . وغطرستها وازدرائها للقانون إسرائيلإزاء تعنت 
  .جرائمها وإنكارها الصارخ لحقوق شعب بأكمله

األخير للمجلس في شهر يناير الماضي، ونحن نخاطب   أنه منذ االجتماع" :وذكر منصور في كلمته
اية في دولة فلسطين المحتلة، بما مجلس األمن على أساس أسبوعي بشأن الوضع الحرج والمتوتر للغ

، إسرائيلفيها القدس الشرقية، بسبب الممارسات والتدابير غير القانونية والمدمرة التي تتخذها 
 إسرائيلالسلطة القائمة باالحتالل، ونطالب باتخاذ إجراءات عاجلة تمشيا مع القانون الدولي، إلجبار 

ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني والتي تزيد من تأجيج  على وضع حد لكافة الجرائم واالنتهاكات التي
التوترات وزعزعة استقرار الوضع على األرض وتدمير حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 

لألسف، كان كل هذا دون جدوى وال يزال مجلس األمن مشلوًال وعاجزًا عن الوفاء    .1967
  ."انون الدولي وقراراته ذات الصلةبالتزاماته، وفقاً لميثاق األمم المتحدة والق

إنه بعد سنوات من ضبط النفس، وسنوات من الخسائر والمعاناة التي لحقت بالشعب " :وقال منصور
الفلسطيني، وسنوات من تدمير حل الدولتين وعرقلة كل احتماالت تحقيق السالم، وسنوات من الضرر 

لم يعد بإمكاننا االنتظار ولم يعد يمكن أن  - الهائل لمصداقية مجلس األمن وسيادة القانون الدولي 
نقبل األعذار والذرائع التي تسمح بانتهاك القانون وحقوق شعبنا من قبل السلطة القائمة باالحتالل مع 

  ".اإلفالت التام من العقاب
ية غير القانونية ومصادرة األراضي الفلسطينية وبناء سرائيلاألنشطة االستيطانية اإل إلىوتطرق 

ستوطنات وتوسيعها وبناء الجدار وهدم منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم والترحيل القسري للمدنيين الم
في ازدراء تام وانتهاك خطير للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة و قرارات مجلس 
ة األمن، وفي استهزاء صارخ لمطالب المجتمع الدولي لوضع حد لجميع األنشطة االستيطاني
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 إسرائيلوفي الوقت نفسه تواصل . ية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقيةسرائيلاإل
وحتى اآلن، ال يزال مجلس األمن صامتا ويظل الشعب   عدوانها بال هوادة ضد الشعب الفلسطيني

  .ن اإلنساني الدوليالفلسطيني محروما من الحماية التي هو في أمس الحاجة إليها وتحق له وفقا للقانو 
لم يعد في إمكاننا االنتظار وبالتالي سوف نتصرف بمسؤولية لينهض مجلس األمن " :وتابع منصور

بواجباته تجاه الشعب الفلسطيني وسنواصل القيام بكل ما في وسعنا في الساحة الدولية، قبل كل 
الل كافة الوسائل شيء هنا في األمم المتحدة وبشكل كامل على أساس القانون الدولي من خ

  .الدبلوماسية والسياسية والقانونية وغير العنيفة، لمعالجة محنة شعبنا ووضع حد لمعاناته
وهكذا بدأنا جهودنا، وسنواصل نداءاتنا للمجلس ألن يعمل على اعتماد قرار واضح وحازم لمعالجة 

ية سرائيللة االستيطان اإلالقضايا الملحة التي تواجهنا، بما في ذلك، في جملة أمور، عدم شرعية حم
يين سرائيلوتأثيرها المدمر على حل الدولتين، كذلك التطرف المتزايد والعنف من قبل المستوطنين اإل

ضد المدنيين الفلسطينيين وضرورة توفير الحماية لهم والحاجة الملحة للجهود الدولية واإلقليمية، وال 
سياسي ذي مصداقيه، ودعم األطراف لتهدئة الوضع  سيما في سياق مبادرة السالم العربية، لخلق أفق

المتفجر وإعادة بناء الثقة من أجل حل جميع قضايا الوضع النهائي وإنهاء االحتالل وتحقيق سالم 
  ."عادل ودائم وشامل

 إلىوذكر منصور أن المشاورات جارية مع مصر، باعتبارها الممثل العربي في مجلس األمن، جنبا 
خرين في اللجنة الوزارية العربية التخاذ قرار بشأن موعد الشروع رسميا حول جنب مع شركائنا اآل

  .مشروع القرار
المجلس للقيام بواجباته تجاه قضية  إلىورحب بدعم جميع األطراف المعنية لهذا الجهد والدعوات 

 إلىين فلسطين قبل أن يزداد الوضع تدهورًا وفقدان المزيد من األرواح البريئة وهبوط حل الدولت
النزاع وهو ليس مستعصيا والحل له معروف منذ فترة " إدارة"لقد حان الوقت لوقف . أرشيف التاريخ

يجب على . طويلة وراسخ الجذور في قرارات األمم المتحدة ومبادئ مدريد ومبادرة السالم العربية
  ..المجتمع الدولي أن يتحرك ويعبئ اإلرادة السياسية لحل هذا النزاع
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ي وما يقرب من سرائيلالحالة اإلنسانية المؤسفة في قطاع غزة بسبب العدوان اإل إلىصور وتطرق من
  .ي الخانق وغير القانوني المفروض على القطاعسرائيلعشر سنوات من الحصار اإل

  
  اليهودي رهابحكومة االحتالل ترعى مجموعات اإل: دلياني

فتح واألمين العام للتجمع الوطني قال عضو المجلس الثوري لحركة  -وفا 2016- 4- 20القدس 
المسيحي في األراضي المقدسة، ديمتري دلياني، إن حكومة االحتالل برئاسة بنيامين نتنياهو ترعى 

 .اليهودي رهاباإل

عالم والثقافة لحركة فتح في مدينة القدس مع مجموعة من ء ذلك خالل حوار نظمته مفوضية اإلجا
  .انوروبيين من عدة بلدالمتضامنين األ
اليهودي كون االحتالل العسكري وممارسات القمع  رهاباالحتالل ذاته هو رأس اإل  وبّين دلياني أن
ية مستمرة منذ عقود إرهابوضح عملية أعزل هي على الشعب الفلسطيني األ إسرائيلالتي تفرضها 
، فإن إسرائيلولة ية التي تمارسها درهابجريمة االحتالل اإل إلىأنه باإلضافة  إلىولفت . بغطاء دولي

اليهودي وتوفر لها الغطاء السياسي من خالل تصريحات رسمية  رهابحكومتها ترعى مجموعات اإل
تحريضية وخطاب سياسي شديد التطرف من قبل وزراء وأعضاء كنيست من داخل االئتالف الحكومي 

ي توفره لمؤسسات برئاسة بنيامين نتنياهو، كما تقدم الغطاء المالي من خالل الدعم المباشر الذ
اليهودي،  رهابالمستوطنين وخاصة المدارس الدينية التي تعتبر بؤر تجّمع وتنظيم نشاطات اإل

بناء شعبنا، والغطاء القانوني أكونها ُمنطلق فتاوى التحريض الديني على العنف ضد   إلىباإلضافة 
يين رهاباً وتقديم اإلإرهاب اليهودي رهاباليهودي من خالل رفض الكنيست اعتبار عمليات اإل رهابلإل

الغطاء االمني الذي توفره حكومة  إلىاليهود لمحاكم مدنية تتسم بالتساهل المفرط، كما أشار دلياني 
ية اليهودية و عدم مالحقتهم و تقديمهم للمحاكم رهابنتنياهو من خالل حمايتها ألفراد العصابات اإل

  .حيانفي غالبية األ
اليهودي  رهابية الداعمة لإلسرائيلعن المنظمات والمؤسسات اإل وتحّدث دلياني خالل الحوار

  .بشكل علني والتي ترعاها حكومة االحتالل من خالل اعفاء التبرعات التي تتلقاها من الضرائب



 

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 
 

الداعمة " هونينو"واعطى عضو المجلس الثوري لحركة فتح مثاال ودليًال من خالل نشاطات منظمة 
يين اليهود وعائالتهم وفي نفس رهابم الخدمات القانونية والدعم المالي لإلاليهودي والتي تقد رهابلإل

  .الوقت فإن التبرعات التي تتلقاها معفاة من الضرائب
ي اليهودي رهابوضح دلياني أن مقر المنظمة في حي يحمل اسم اإلأوحول نشاطات هذه المنظمة، 
على أراضي مدينة الخليل، ومن هذا المقر  ربع االستعمارية المقامةأمئير كهانا في مستوطنة كريات 

يين يهود وعائالتهم مثل رهابتنطلق نشاطات مثل جمع التبرعات المعفاة من الضرائب لتقديمها إل
عضاء مجموعة أيعكوف تيتل المدان بقتل فلسطينيين، وعامي بوبر المدان بقتل سبعة فلسطينيين، و 

بمحاولة تفجير مدرسة بنات فلسطينية، ويوسف حاييم  ية السرية والتي أدين أعضائهارهاببات عين اإل
يين اليهود، مؤكدًا على أن رهابخضير وغيرهم من اإل أبو بن دافيد المدان بقتل الشهيد الفتى محمد

تصنيف أية حكومة ألية منظمة لتتلقى دعم معفى من الضرائب هو دعم مباشر لمبادئ و نشاطات 
    .تلك المنظمة

ثي ابثورن نيابة عن المتضامنين الذين أتوا من بريطانيا و فرنسا ودول وتحدثت الناشطة دورو 
 إلىعالم في حركة فتح على جهودهم الرامية اسكندنافية، حيث قدمت الشكر لمفوضية الثقافة و اإل

بلدانهم في  إلىزيادة المعرفة بطبيعة االحتالل وحكومته، مطالبة الحضور بنقل المعلومات التي تلقوها 
من خالل جميع وسائل االتصال المتاحة وفضح ممارسات االحتالل التي شهدتها من خالل أوروبا 

  .تواجدهم في القدس
  


