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  م23/5/2016 اإلثنين: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  

 االحتالل يهدم ُمصلى قرب باب العامود وسط القدس. 

  قصىيقود اقتحاما استفزازياً جديداً لأل" غليك"المتطرف. 

 "ية التي تستهدف سرائيلال بد من توفير نظام تعليمي لمواجهة الهجمة اإل": التربية

 .التعليم

 الحكومة تطالب المجتمع الدولي بوضع حد العتداءات االحتالل والمستوطنين. 

 االحتالل يعتقل مواطنين من بلدة العيسوية. 

 تقويض فرص قيام دولة فلسطينية إلىحرب نتنياهو على القدس تهدف : يةالخارج. 

 االحتالل يقرر منع مقدسية وزوجها من السفر ويستدعي أخرى للتحقيق.  
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  االحتالل يهدم ُمصلى قرب باب العامود وسط القدس
، اإلثنينهدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل في القدس، فجر اليوم  -وفا 2016- 5-23القدس 
أحد أشهر بوابات القدس (في حي الُمصرارة التجاري القريب من باب العامود " األنبياء"ُمصلى 
 .بحجة البناء دون ترخيص) القديمة

وكانت قوة معززة من جنود وشرطة االحتالل حاصرت المنطقة وشرعت بإفراغ محيط المصلى من 
  .السيارات قبل بدء تدمير وهدم المصلى

ر الُمصرارة وسائقي الحافالت أقاموا الُمصلى لخدمتهم نظرًا لُبعد المساجد عن المنطقة، يذكر أن ُتجا
  .في شارع صالح الدين"الهدمي "في شارع نابلس، و" سعد وسعيد"وأقربها مسجدي 

واستنكر وزير األوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس قيام قوات االحتالل بهدم المصلى، معتبرا هذا 
  . ا على العقيدة واألمة اإلسالميةالعمل عدوان

تصاعد اعتداءات االحتالل اإلرهابية ومستوطنيه في األونة األخيرة من اعتداءات على "واعتبر ادعيس 
توسيع اإلستيطان في األراضي الفلسطينية وخاصة في  إلىبيوت شملت الهدم والحرق باالضافة 

صري متواصل يظهر فيه مدى إستهتار القدس تنذر بعواقب وخيمة لكونها تاتي ضمن مسلسل عن
اإلحتالل الصهيوني بالمقدسات وبحياة أبناء شعبنا، والتي تستدعي الحاجة الـماسة لتوفير الحماية 

  ."للفلسطينين
ية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، داعيًا جميع المؤسسات سرائيلوحمل ادعيس الحكومة اإل

تحدة ومنظمة اليونسكو أن تتابع جرائم األحتالل ضد المقدسات الدولية وفي مقدمتها هيئة األمم الم
  . على اإلستمرار في تكرارها   وتمنع حدوثها مبيناً أن الصمت على هذه الجرائم يشجع

من انتهاكات واعتداءات ممنهجة  قصىباالنتباه لما يجري في األ"وطالب ادعيس علماء األمة 
اني منها العالمين اإلسالمي والعربي، والعمل بشكل جدي يمارسها االحتالل في ظل األحوال التي يع

لوضع الحد لهذه الممارسات التي تنذر بعواقب خطيرة على المستوى الفلسطيني والعربي 
  ."واإلسالمي



 

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 
 

المبارك الشيخ  قصىمن جانبه، أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد األ
  .في منطقة المصرارة" شارع األنبياءمصلى "محمد حسين، جريمة هدم 

إن سلطات االحتالل تصر على المضي في غيها وعدوانها ضد المساجد بحجج واهية، وتحرم : وقال
المواطنين الفلسطينيين من أداء شعائرهم الدينية فيها، مؤكدًا أنها بهذا العدوان تنتهك ما دعت إليه 

  .لدوليةالشرائع السماوية وكفلته القوانين واألعراف ا
ية ضد شعبنا سرائيلوناشد المنظمات والهيئات التي تعنى بحقوق اإلنسان التدخل لوقف االنتهاكات اإل

بذل الجهود الفاعلة  إلىومقدساته وأراضيه، داعيًا الدول العربية واإلسالمية ومنظمة التعاون اإلسالمي 
  .قصىتجاه إنقاذ بيوت اهللا في فلسطين وعلى رأسها المسجد األ

ي السياق ذاته، أدانت الهيئة االسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات هدم المصلى، وف
واعتبرته انتهاكا لحرمة المقدسات في القدس، محذرًة من مخطط تهويدي يستهدف منطقة حي 
المصرارة من خالل انشاء ساحة رئيسية تؤدي للبلدة القديمة بدًال من ساحة باب العامود ومبنى من 

  .بقات تحت األرض في المنطقةعدة ط
  

  قصىيقود اقتحاما استفزازياً جديداً لأل" غليك"المتطرف 
، اإلثنين، اليوم "يهودا غليك"قاد الحاخام اليهودي المتطرف  -وفا 2016- 5-23القدس 

المبارك بحراسة مشددة من عناصر المخابرات وعناصر  قصىاقتحامات استفزازية جديدة للمسجد األ
 .بهتافات التكبير االحتجاجية" غليك"الوحدات الخاصة، فيما تصدى المصلون لجولة 

انه ربما يكون االقتحام األخير له خاصة أنه من المتوقع أن  قصىخالل اقتحامه لأل" غليك"وقال 
  ."يعالون"خلفاً لوزير الحرب المستقيل " كنيستال"برلمان االحتالل  إلىيؤدي اليوم طقوس دخوله 

في  قصىاقتحام المسجد األ" الكنيست"وكانت حكومة االحتالل اتخذت قرارًا سابقًا بمنع أعضاء 
  .إطار رزمة تفاهمات مع الحكومة األردنية

بة المبارك من باب المغار  قصىمن جانبها، جّددت عصابات المستوطنين اليهودية اليوم اقتحامها لأل
  .بحراسة معززة من شرطة االحتالل الخاصة، ونفذت جوالت استفزازية فيه
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ذلك، ُتواصل دائرة األوقاف االسالمية استعداداتها الواسعة الستقبال مئات اآلالف من المصلين  إلى
خالل شهر رمضان الفضيل، وأجرت اتصاالت مكثفة مع جمعية الكشافة والمرشدات  قصىفي األ

لمقدسية، ولجان العمل الصحي واإلسعاف األّولي، والطبي، ومؤسسات خيرية تُعنى والفرق الكشفية ا
المبارك، في الوقت الذي  قصىاأل إلىبتقديم آالف الوجبات الرمضانية المجانية للصائمين الوافدين 

والمظالت الضخمة الواقية من الشمس في كافة " العرائش"تواصل فيه طواقم مختلفة نصب المزيد من 
  .ء المسجد المباركأرجا

كما واصلت قوات االحتالل احتجاز بطاقات المصلين من النساء والشبان على البوابات الرئيسية 
  .المبارك قصىخالل دخولهم لأل" الخارجية"

  
  

  ية التي تستهدف التعليمسرائيلال بد من توفير نظام تعليمي لمواجهة الهجمة اإل": التربية"
وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بصري صالح، أن هناك احتياجات أكد  -فا 2016- 5-23 القاهرة

ية سرائيلأساسية وضرورية يجب أن توفيرها للنظام التعليمي الفلسطيني من أجل مواجهة الهجمة اإل
 .التي تستهدف تهويد العملية التعليمية الفلسطينية، وخاصة في مدينة القدس

لمجلس الشؤون التربوية ألبناء  74ش أعمال الدورة الـعلى هام" وفا"وقال صالح في تصريح لـ
فلسطين والتي تعقد في الجامعة العربية، إن هذا االجتماع له أهمية كبيرة، مشددا على أنه ال بد من 

المشاركين من الدول العربية وممثلي المنظمات اإلقليمية على االنتهاكات والتحريض   إطالع
عليم في فلسطين، وخاصة فيما يتعلق بمدينة القدس التي تعاني يوميا ي الذي يمارس بحق التسرائيلاإل

  .يسرائيلمن حمالت التحريض اإل
 إلىوأوضح أنه تم إطالع رؤساء الوفود المشاركة في االجتماع على تقرير فلسطين، الذي يتعرض 

 إلىفة اإلنجازات التي تمت بحق التعليم، والتوجهات المستقبلية، باإلضا: قضايا أساسية وهي
  . التحديات التي تواجهنا لتحسين التعليم
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وأضاف أن االجتماع سيخرج بمجموعة من التوصيات الهامة والتي يمكن أن يتم توثيقها بشكل 
المستوى السياسي، من أجل نقاشه على المستوى الدولي واإلقليمي، حتى  إلىمناسب ونقل بعضها 

  . نستطيع أن نساعد بشكل أفضل فيما يخص التعليم
بدور قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، الذي يولي العملية   وأشاد صالح

التعليمية الفلسطينية اهتماما، وذلك ألهمية الخروج خارج المألوف وللتعامل مع قضايا التعليم وما 
ليات التي يمكن أنه سيتم مواصلة البحث في إيجاد بعض األدوات واآل إلىيجري في القدس، مشيرا 
  .أن نتفق عليها بهذا الشأن

وقال إن الفيلم الوثائقي الذي عرض في الجلسة االفتتاحية هدفه توعية المواطن الفلسطيني والعربي 
بشكل متواصل على التعليم العربي والفلسطيني فيما  إسرائيللمشاهدة مدى التحريض التي تمارسه 

ية، مضيفا أن الهدف من سرائيليخص المناهج التعليمية ومدى العنصرية التي ُتمارس في المدارس اإل
يون في مناهجهم ونظمهم سرائيلعرضه أن تكون حملة مضادة لدى الجميع بكشف ما يقوم به اإل

الم الفلسطينية التي أنتجت هذا الفيلم ليكون دليال لما تقترفه التعليمية، معربا عن شكره لوزارة اإلع
  .بحق شعبنا الفلسطيني إسرائيل

مصر، : يذكر أن عددا من وفود الدول العربية والمنظمات الدولية تشارك في أعمال الدورة وهي
تربية والعلوم وفلسطين، واألردن، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والمنظمة اإلسالمية لل

الجامعة العربية، وحضور مدير دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير  إلىوالثقافة، باإلضافة 
  .الفلسطينية فضل المهلوس، وسكرتير أول جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية

  
  الحكومة تطالب المجتمع الدولي بوضع حد العتداءات االحتالل والمستوطنين

طالب المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف  - وفا 2016-5-23ام اهللا ر 
، مؤسسات المجتمع الدولي بالتحرك الفوري من أجل وضع حد لالعتداءات اإلثنينالمحمود، اليوم 

 .اليومية التي تشنها عصابات المستوطنين وحكومة نتنياهو ضد مدينة القدس المحتلة والمقدسات
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اقتراف جريمة هدم مصلى شارع األنبياء في "ن صحفي، إن آخر هذه االعتداءات كانت وقال في بيا
حي المصرارة الذي ترافق مع اقتحام قطعان المستوطنين للحرم الشريف بقيادة المستوطن المتطرف 

  ".يةسرائيلالكنيست اإل إلىالذي انضم " غيليك"
إشعال  إلىءاتها ومساسها بالمقدسات تسعى من وراء تصعيد اجرا"وحذر من أن حكومة االحتالل 

حرب دينية، وذلك واضح من خالل توجهاتها وانحيازها للعنف والتطرف وإدارة ظهرها للسالم 
  ".ورفضها وعرقلتها أية جهود سياسية
إزاء تباطؤ المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه الخطوات "وأبدى المتحدث الرسمي أسفه 

  ".القدس العربية المحتلةاالحتاللية الخطيرة في 
  

  االحتالل يعتقل مواطنين من بلدة العيسوية
مواطنين من بلدة  ،اإلثنيني، اليوم سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 5-23القدس 

 .العيسوية وسط القدس المحتلة

بعد اقتحام محمد أبو الحمص، وآدم محمود، : وقال مراسلنا إن قوات االحتالل اعتقلت المواطنين
  .منزليهما في بلدة العيسوية، وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما

  .أحد مراكز االعتقال والتوقيف في القدس إلىوأضاف أن قوات االحتالل نقلت المقدسيين 
  

  تقويض فرص قيام دولة فلسطينية إلىحرب نتنياهو على القدس تهدف : الخارجية
، إن عاصمة دولة فلسطين المحتلة اإلثنينوم يخارجة القالت وزارة ال -وفا 2016- 5- 23رام اهللا 

تواجه حربا تهويدية شاملة، تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة وهويتها العربية "
 ".الفلسطينية

تتعدد أشكال هذه الهجمة االحتاللية المتواصلة، لتشمل جميع نواحي "وأضافت، في بيان صحفي، 
سرقة لالرض وتهويدها، وطرد للمواطنين وسحب هوياتهم، واعتداء على الحياة الفلسطينية، من 

المقدسات ودور العبادة، واالعتقاالت الجماعية، وخنق االقتصاد الفلسطيني في المدينة، وفصلها عن 
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في ) األنبياء(محيطها الفلسطيني، وكان آخر هذه االعتداءات اقدام قوات االحتالل على هدم ُمصلى 
حجة عدم الترخيص، ومواصلة الحفريات الضخمة تحت البلدة القديمة بما فيها الحرم حي المصرارة ب

  ".قصىالقدسي الشريف، واستمرار االقتحامات اليومية للمسجد األ
حسم مستقبل المدينة  إلىمخططاتهم الهادفة  إسرائيلال ُيخفي أركان االئتالف الحاكم في : وأردفت

توسيع  إلىحقائق تهويدية استيطانية على األرض، تهدف  من جانب واحد، من خالل مواصلة فرض
التجمعات االستيطانية المقامة على اراضي المواطنين في القدس الشرقية وربطها ببعضها البعض، وهو 

الجروزالم "، في كلمة له في مؤتمر صحيفة "جدعون ساعر"ما أشار إليه بوضوح، القيادي الليكود 
  ."بوست

يفضح زيف وتضليل الشعارات التي "تمارسه حكومة نتنياهو على األرض  وأكدت الوزارة، أن ما
آخر، بشأن السالم مع الفلسطينيين،  إلىي بنيامين نتنياهو من حين سرائيليطلقها رئيس الوزراء اإل

فاالجراءات االستيطانية اليومية في جميع أنحاء الضفة بما فيها القدس، واستمرار الحصار الظالم 
تقويض فرص حل  إلىي الهادف سرائيلقطاع غزة، دليل واضح على المسعى اإلالمفروض على 

الدعوات  إلىالدولتين، وتدمير مقومات وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، هذا باالضافة 
  ."سرائيلضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية إل إلىالعلنية التي يطلقها أركان االئتالف الحاكم والداعية 

لقد بات واضحا أن االدانات والمواقف والصيغ الدولية التي تعبر عن رفضها وامتعاضها من  :وقالت
ية، ال تشكل أي رادع لحكومة نتنياهو وانتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب سرائيلهذه السياسة اإل

كقوة   إسرائيلالفلسطيني، مما يستدعي من المجتمع الدولي موقفا حازماً، يضع حدا النتهاكات 
احتالل، ويضمن تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على الحالة في فلسطين، وفي هذا 
االطار، تطالب الوزارة األمم المتحدة والدول كافة عدم إضاعة الفرصة الثمينة التي توفرها المبادرة 

  .الفرنسية الحياء عملية سالم حقيقية، وانقاذ حل الدولتين
  

  يقرر منع مقدسية وزوجها من السفر ويستدعي أخرى للتحقيقاالحتالل 
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، المعلمة المبعدة اإلثنيني اليوم سرائيلسّلمت سلطات االحتالل اإل -وفا 2016- 5- 23القدس 
خارج البالد ألسباب  إلىالمبارك زينة عمرو، قرارًا بتمديد منعها من السفر  قصىعن المسجد األ

 ".أمنية"

  .الدكتور جمال عمرو قراراً مماثًال بمنع سفره للخارجكما سّلمت زوجها 
وكانت قوة كبيرة من جنود ومخابرات االحتالل اقتحمت صباح اليوم، منزل عمرو في حي الثوري 

  .وسلمتهما قرار المنع الجديد قصىببلدة سلوان جنوب المسجد األ
المبارك،  قصىالمعلمة في األ وفي السياق، اقتحمت قوات االحتالل منزل المواطنة هنادي الحلواني،

  .في القدس المحتلة، وسّلمتها أمر استدعاٍء للتحقيق
لفترات متتالية  قصىيذكر أن االحتالل لطالما أبعد المواطنتين عمرو والحلواني عن المسجد األ

  .ومتجددة، بسبب رباطهن في المسجد المبارك


