
 

Öæ{{{{<í°ŞŠ×Ê< <
<†{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 
 

  م25/7/2016 اإلثنين: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  

 قصىمستوطنون يجددون اقتحام األ. 

  مالية لمركبات بالقرب من كنيسة الجثمانية في القدستحرير مخالفات. 

 مواطنين من العيسوية 3االحتالل يعتقل : القدس. 

  حّيي القرمي والخالدية في القدس القديمة بعد ليلة ساخنة إلىعودة التوتر. 

 االحتالل ينقل قرية تاريخية أموية ويدمر مقبرة إسالمية في بيت حنينا. 

  والضفة يشهد حملة مسعورةاالستيطان في القدس. 

  

  

  

  

  



 

Öæ{{{{<í°ŞŠ×Ê< <
<†{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 
 

  قصىمستوطنون يجددون اقتحام األ
المبارك من  قصى، اقتحامهم للمسجد األاإلثنينجّدد مستوطنون، اليوم -وفا 2016- 7-25القدس 

 .باب المغاربة، برفقة حراسات معززة ومشددة من قوات االحتالل الخاصة

استفزازية ومشبوهة بمرافق المسجد وتتواصل االقتحامات بمجموعات صغيرة، وتنفذ جوالت 
، فيما يواصل المصلون التصدي لهذه االقتحامات والجوالت بهتافات التكبير االحتجاجية، قصىاأل

  .في الوقت الذي تواصل فيه قوات االحتالل احتجاز بطاقات الشبان والنساء خالل دخولهم إليه
  

  ية في القدستحرير مخالفات مالية لمركبات بالقرب من كنيسة الجثمان
، مخالفات اإلثنين، صباح اليوم "يسرائيلاإل"حررت شرطة االحتالل  -وفا 2016- 7-25القدس 

مالية بحق عدد من السيارات المقدسية قرب كنيسة الجثمانية بالقرب من باب أسباط بالقدس 
 .المحتلة

ئعين الذين يتعاملوا مع وهاتف أحد المتضررين مراسلنا مؤكدًا أن المخالفات تم تحريرها لعدد من البا
المنطقة، وعادة ما يركنوا مركباتهم بالقرب من الكنيسة منذ سنوات،  إلىأفواج السّياح القادمين 

  ."بالقهرية"ووصف المخالفات 
  

  مواطنين من العيسوية 3االحتالل يعتقل : القدس
من بلدة  ، ثالثة مواطنيناألحد أمس يومقوات االحتالل، اعتقلت  -وفا 2016- 7-24القدس 

 .العيسوية وسط القدس المحتلة، خالل اقتحامها للبلدة برفقة طواقم تابعة لبلدية االحتالل في المدينة

  .وائل عبيد، ومحمد أحمد درويش: وقال مراسلنا إنه ُعرف من بين المعتقلين
  

 حّيي القرمي والخالدية في القدس القديمة بعد ليلة ساخنة إلىعودة التوتر 

ليسود حيي  اإلثنينعاد التوتر الشديد، صباح اليوم  -موقع مدينة القدس  2016- 7-25القدس 
  .المبارك في القدس القديمة قصىالمسجد األ إلىالخالدية والقرمي الُمفضيين 
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إن قوة كبيرة من جنود وشرطة االحتالل تتمركز في الحيين وتجري تفتيشات لسكانها :" وقال مراسلنا
  ".وتحرر بطاقاتهم الشخصية

يأتي ذلك بعد ليلة ساخنة أصيب خاللها عدد كبير من سكان الحّيين باالختناقات الشديدة بسبب 
القنابل الغازية السامة المدمعة التي أطلقتها قوات االحتالل باتجاه السكان فضًال عن االعتداء على 

  .عدد منهم بالهراوات، ورشهم بغاز الفلفل
إصابة الشاب إياد ابو سنينة في رأسه، فيما أصيبت سيدة في بداية الستينات من عمرها  إلىباإلضافة 

) عاماً  24(باالختناقات الحادة رغم أنها تعاني من مرض القلب، واصيب كذلك الشاب أحمد الرشق 
  .شابا 10واعتقلت قوات االحتالل نحو 

مي، عقب مشادات كالمية جرت بين وكانت قوات االحتالل اقتحمت منازل في حيي الخالدية والقر 
  .مستوطنين وشبان المنطقة، واعتدت على تسع عائالت في المنطقة

وفّند شهود عيان روايات االحتالل وعصاباته االستيطانية، وأكدوا أن قوات االحتالل وخالل اقتحامها 
  .لمنازل المنطقة حطمت بواباتها واعتدت على السكان دون سبب
أحمد رشيد الرشق، ورشيد رسمي : وشملت االعتقاالت في المنطقة عددا من الشبان عرف منهم

، وأحمد الساليمة، وعلي وحسن، وأحمد أبو عصب، ورشيد الرشق، ورامي )عاماً  17(الرشق 
  .البيتوني، وأحمد الساليمة

ة االحتالل إما على محكم اإلثنينومن المتوقع أن يتم عرض المعتقلين في وقت الحق من اليوم 
  .لتمديد اعتقالهم أو االفراج عنهم

  
  االحتالل ينقل قرية تاريخية أموية ويدمر مقبرة إسالمية في بيت حنينا

 يومة المقابر االسالمية في القدس، كشفت لجنة رعاي -موقع مدينة القدس  2016- 7- 24القدس 
قايا قرية أموية قديمة، ، النقاب عن نقل ثالث أرضيات من الفسيفساء ومحجر وباألحد أمس

  .والعشرات من القبور االسالمية، في واحدة من القرى التي كانت منتشرة في محيط مدينة القدس
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" بسغات زئيف"وكانت محكمة االحتالل العليا رفعت حظر البناء في الجزء الغربي من مستوطنة 
  .المقامة على أراضي أهالي بيت حنينا شمال القدس المحتلة

الجزء الشريط الذي يمتد ما بين الشارع االستيطاني شرق بيت حنينا ويربط مستوطنتي  ويمثل هذا
  .وحدة استيطانية لهذه المستوطنة ٢٤٨ويضيف " بسغات زئيف"و" النبي يعقوب"

أن اللجنة طالبت : وأوضح رئيس لجنة المقابر المهندس مصطفى أبو زهرة، في بيان صحفي اليوم
مة المقبرة التي كما يبدو تعود للحقبة األموية أو العباسية، ولكن بوقف الحفر والحفاظ على حر 

سلطات االحتالل والشركة التي تشرف على المشروع االستيطاني تركت الجزء الذي يضم المقبرة 
  .للمرحلة األخيرة، ومهدت األرض ووضعت قبل نحو شهر، رافعات لنقل لوازم البناء

ي أُقر العام الماضي، واإلضافة الحالية تعني عزل حي سكني أن هذا المخطط الذ إلىولفت أبو زهرة 
عائلة مقدسية وعزلها عن حي بيت حنينا واالمتداد  ٥٧فصل قرابة  إلىمن أحياء البلدة، ويؤدى 

  .السكاني لتصبح جزءا من المستوطنة
ي داستها وكان شهود عيان كشفوا في االيام القليلة الماضية عن انتشار بقايا المقبرة والعظام الت

جرافات االحتالل خالل إقامة البنى التحتية في الموقع الذي يضم مقبرة إسالمية واضحة من طريقة 
  .الدفن ومن الحجارة التي تضمنت آيات من الذكر الحكيم

وأوضح الشهود أنه تم تغيير خريطة البناء مرتين للحفاظ على أرضية صخرية كبيرة تضم بئر مياه 
بشكل فني جميل، وإن الشركة االستيطانية أعدت في المخطط "أجاصة "ل محفورة بالصخر على شك

السابق حديقة إلقامتها في وسط ست عمارات يتخللها بناء فخم في الوسط والجانبين، لكن تم نقل 
  .الحديقة للمنطقة التي فيها البئر ليعطي طابعاً أثرياً قديماً يميزه عن البناء الحديث

غربا باتجاه حي بيت حنينا، والذي يعتبر " بسغات زئيف"البناء في مستوطنة كما أن البناء مختلف عن 
  .٢٠١٤وحدة استيطانية تضاف للوحدات االستيطانية القائمة في المستوطنة منذ  ٦٢٠إضافة لـ

  
 االستيطان في القدس والضفة يشهد حملة مسعورة
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عن األرض ومقاومة  المكتب الوطني للدفاع"دان  -موقع مدينة القدس  2016- 7- 24القدس 
، الحملة المسعورة التي تشهدها أراضي دولة فلسطين تحت االحتالل، بإقرار مزيد من "االستيطان

مخططات االستيطان واحلتهويد في القدس ومواصلة بناء جدار الضم والتوسع في جنوب الخليل،  
  .كذلك هدم المساكن وتهجير أصحابها

، هذه الجرائم تحدٍّ لكافة القوانين الدولية األحدأمس  يومصادر كتب في تقريره األسبوعي الواعتبر الم
  .وأن مكانها المحكمة الجنائية الدولية

وفي ذات الوقت حذر المكتب من مخاطر قيام أعضاء من االئتالف الحكومي اليميني المتطرف في 
ي القدس ، الواقعة شرق"معاليه أدوميم"بتقديم مشروع قانون يقضي بضم مستوطنة " الكنيست"

  .عليها" يسرائيلاإل"وفرض القانون " إسرائيل" إلىالمحتلة، 
إن مشروع ضم مستوطنة معاليه أدوميم لمدينة القدس يعتبر تحديا صارخا للقانون : "وقال في تقريره

الدولي ولألعراف والمواثيق الدولية التي تجرم االستيطان وتدينه بكافة أشكاله، والذي بدوره سيصادر 
اسعة في أراضي القرى والبلدات المحيطة بها مثل أبو ديس والعيزرية والسواحرة والزعيم مساحات و 
  ".والعيسوية

، باعتبارها أمالك دولة، ١٩٧٥صودرت عام " معاليه أدوميم"جدير بالذكر أن معظم أراضي مستوطنة 
كم مربع،   ١٠كم مربعا، والمبني منها حتى اآلن   ٣٥ومخططها الهيكلي المصادق عليه يتجاوز الـ 

منطقة غور األردن والبحر الميت، وتضم منطقة صناعية كبيرة، وهي ذات  إلىومجال نفوذها يمتد 
أي شروط ميسرة ومريحة جدًا لالستيطان والتملك والبناء والتوسع، وقروض - "يةإسرائيل"أفضلية قومية 

، يجري التخطيط "ه أدوميممعالي"ميسرة مع هبات كبيرة، وهذه الكتلة االستيطانية الضخمة مستوطنة 
  .لها على أساس أن من شأنها أن تقطع وتعزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها

تمهيد مصادرة  إلىكما حذر المكتب الوطني أيضا من خطورة دفع قانون الترتيبات الذي يهدف 
األراضي الفلسطينية الخاصة داخل المستوطنات، والذي يقف خلفه البيت اليهودي، من أجل 

 إلى، حيث يسعى وزير الحرب أفيغدور ليبرمان "عمونا مثاال"االلتفاف على منع هدم البؤر االستيطانية 
  .دفع حل يسنح بترتيب مكانة بيوت المستوطنة، ومنع هدمها
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، والذي يسمح 1950وفي إطار هذا الحل، يقترح ليبرمان استخدام قانون أمالك الغائبين لعام 
  ".1948خالل حرب "دول معادية  إلىروا بالسيطرة على أمالك من غاد

ويحظى القانون المقترح بتأييد كبير بين وزراء اليمين، بسبب الضغط الكبير الذي يمارسه 
" عمونا"بإخالء مستوطنة " ية العلياسرائيلالمحكمة اإل" المستوطنون، على الرغم من وجود قرار من

بحثه عن مخارج " إسرائيل"الحاكم في  المقامة على أراض فلسطينية خاصة، حيث يواصل اليمين
وطرق لاللتفاف على هذا القرار، الذي ينهي سنوات طويلة من سيطرة المستوطنين على األراضي 
الفلسطينية التي أقيمت عليها المستوطنة، وبالتالي التمهيد لتشريع عشرات البؤر االستيطانية التي 

  .أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة
  


