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  م2016 / 8 / 25 الخميس: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  

 قصىإحباط محاوالت أداء صلوات تلمودية في األ. 

 "قصىيعتقلون شابا من المسجد األ" مستعربون. 

 قوات االحتالل تعتقل ثالثة مواطنين في القدس. 

 "تطالب نظيرتها األميركية بمنع حملة جنسيتها من المشاركة في " الخارجية

 .قصىاقتحامات األ

 االحتالل يفرض الحبس المنزلي لخمسة أيام على طفل مقدسي. 

  قصىاالستفزازية للمسجد األمستوطنون يجددون اقتحاماتهم. 

 اقتحامات ومواجهات في حزما شرق القدس. 

 منصور يطالب األمم المتحدة بالتدخل لوقف تدهور األوضاع في فلسطين. 
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  قصىإحباط محاوالت أداء صلوات تلمودية في األ
أحبط مصلون، اليوم الخميس، محاوالت لمجموعة من المستوطنين  -وفا 2016- 8-25القدس 

المبارك، عقب اقتحامه من باب المغاربة  قصىطقوس وشعائر وصلوات تلمودية في المسجد األاقامة 
 .وتنفيذ جوالت استفزازية فيه بحراسة معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة

وأمسك حراس المسجد  قصىوكانت مجموعات من المستوطنين جددت اليوم اقتحامها للمسجد األ
من باب  قصىعوم مع مجموعة سياحية من ايطاليا اقتحمت المسجد األصورا وخرائط للهيكل المز 

  .المغاربة، خالل شروحات قدمها أحد مرشدي المستوطنين حول أسطورة الهيكل المزعوم
من باب القطانين وطلبت منهم  قصىالمسجد األ إلىومنعت قوات االحتالل المصلين من الدخول 

  .المبارك دون معرفة األسبابالمسجد  إلىاستخدام أبواب أخرى للدخول 
وتصدى المصلون وطلبة مجالس العلم القتحامات المستوطنين االستفزازية بهتافات التكبير 

  .االحتجاجية
  

  قصىيعتقلون شابا من المسجد األ" مستعربون"
، اليوم "المستعربون"ي الخاصة سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 8- 25القدس 

 .المبارك قصىن سكان مدينة القدس المحتلة، أثناء تواجده في المسجد األالخميس، شابا م

خالل تواجده في  وقال أحد حراس المسجد لمراسلنا، إن المستعربين اعتقلوا الشاب أحمد الشرباتي
أحد مراكز التوقيف والتحقيق في القدس  إلى  الرئيسية، واقتادوه قصىاأل منطقة باب حطة أحد أبواب

  .القديمة
  

  قوات االحتالل تعتقل ثالثة مواطنين في القدس
مواطنين بعد مهاجمتها  3ي، سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 8-24القدس 

 .األربعاءأمس يوم وسط مدينة القدس المحتلة، عصر  اعتصاما تضامنيا مع االسرى، في باب العامود
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اب العامود هاجمت اعتصاما مساندا لألسرى وقالت مراسلتنا، إن قوات االحتالل المتمركزة في ب
مواطنين عرف منهم الشابة حال مرشود  3المضربين عن الطعام، وأبرزهم األسير بالل كايد، واعتقلت 

  .والشاب محمد مصطفى
أن قوات االحتالل أجبرت المعتصمين على إخالء المنطقة، واعتدت على النساء  إلىوأشارت 
  .والشابات

  
  قصىنظيرتها األميركية بمنع حملة جنسيتها من المشاركة في اقتحامات األ تطالب" الخارجية"

طالبت وزارة الخارجية، نظيرتها األميركية بعدم السماح لحملة الجنسية  -وفا 2016- 8-24رام اهللا 
المبارك، التي ينفذها مستوطنون  قصىاألميركية من المشاركة في االقتحامات غير القانونية للمسجد األ

 .شبه يومي بشكل

، ضمت إحداها قصىالثالثاء، للمسجد األ ات جماعات يهودية متطرفة، يومجاء ذلك عقب اقتحام
عضوا يهوديا في مجلس الشيوخ األميركي عن والية يوتا، فضال عن اقتحام مجموعة من مجندات 

  .شرطة االحتالل بزيهن العسكري
أن مثل تلك االقتحامات غير القانونية، ألعضاء  إلىوأشارت الوزارة في بيان صحفي، اليوم األربعاء، 

من مجلس النواب األميركي، تعتبر تدخال سافرا في الشأن الفلسطيني، ولما تعكسه من تأييد 
للممارسات االستفزازية التي تقوم بها تلك المجموعات اليهودية المتطرفة، التي تسعى يوميا لتغيير 

اركة النائب االميركي على أنها دعم لها، في تنفيذ مخططاتها ، التي تفهم مشقصىالوضع القائم في األ
مكانه، األمر الذي ال نقبل به، وسنتابعه عبر " الهيكل"هدم الحرم القدسي الشريف، وبناء  إلىالرامية 

  .جميع القنوات السياسية والدبلوماسية المتاحة
ن الذين استباحوا باحات المسجد ارتفاع عدد المستوطنين المتطرفي إلىوتطرقت الوزارة في بيانها، 

تزوير  إلى، عدا عن مواصلة سلطات االحتالل اجراءاتها الهادفة %300بنسبة تتجاوز الـ قصىاأل
، قصىالتاريخ، عبر حفريات وشق لألنفاق، تقوم بها أسفل البلدة القديمة بالقدس، والمسجد األ
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ج رواياتها التلمودية، وحربها على الوجود وأسواره لطمس المعالم االسالمية، ولتسهيل مهمتها في تروي
  .العربي واالسالمي في المدينة المقدسة

  
  االحتالل يفرض الحبس المنزلي لخمسة أيام على طفل مقدسي

فرضت سلطات االحتالل، مساء أمس، على الطفل المقدسي عمر  -وفا 2016- 8-24القدس 
 .والتوقيع على كفالة مالية ، الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام،)عاماً  16(عزو دعنا، 

  .وكانت مخابرات االحتالل استدعت أمس الطفل دعنا، وحققت معه بتهمة القاء الحجارة
  

  قصىمستوطنون يجددون اقتحاماتهم االستفزازية للمسجد األ
االربعاء،  أمس يومت مجموعات من المستوطنين، صباح جّدد -وفا 2016-8- 24القدس 

المبارك، من باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من عناصر التدخل  قصىاقتحاماتها للمسجد األ
 .السريع والوحدات الخاصة بشرطة االحتالل

بالتزامن مع ذلك، تواصل قوات االحتالل فرض اجراءاتها المشددة بحق النساء، والشبان، وتحتجز 
  .ىقصبطاقاتهم على البوابات الرئيسية الخارجية، خالل دخولهم للصالة في األ

  
  اقتحامات ومواجهات في حزما شرق القدس

أمس يوم ا شمال شرق القدس المحتلة، فجر شهدت بلدة حزم -وفا 2016-8- 24القدس 
األربعاء، مواجهات بين عشرات الشبان وقوات االحتالل التي أطلقت الرصاص المطاطي والقنابل 

 .الغازية السامة بكثافة دون ان يبلغ عن وقوع اصابات

د عيان لمراسلنا إن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوة كبيرة ومعززة من جنود وآليات وقال شهو 
  .االحتالل للبلدة بهدف اعتقال ما تزعم أنهم مطلوبون لديها

ي مشدد بإغالق مداخلها الرئيسية إسرائيليذكر أن بلدة حزما تخضع منذ عدة أسابيع لحصار عسكري 
  .الترابية والحواجز العسكرية الثابتةبالمكعبات االسمنتية والسواتر 
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  منصور يطالب األمم المتحدة بالتدخل لوقف تدهور األوضاع في فلسطين

طالب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة، السفير  -وفا 2016- 8- 24 نيويورك
رئيس مجلس األمن كل من األمين العام لألمم المتحدة، و   إلىرياض منصور، في رسائل متطابقة بعثها 

، ورئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة، للتدخل لوقف تدهور الوضع في دولة فلسطين )ماليزيا(
 .المحتلة

 إسرائيلاستمرار معاناة السكان المدنيين الفلسطينيين نتيجة تصعيد  إلىواشار منصور في رسائله 
قطاع غزة المحاصر وأنشطتها االستيطانية  إجراءاتها العقابية وغير القانونية، بما في ذلك هجماتها ضد

المستمرة في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ذكر فيها أن المدنيين 
الفلسطينيين األبرياء، بمن فيهم النساء واألطفال، يتعرضون يشكل مستمر للقتل واالصابات من قبل 

  .يسرائيلقوات االحتالل اإل
أغسطس، عندما قامت قوات  21األخير يوم األحد   يسرائيلالعدوان اإل إلىلرسائل وتطرقت ا

على شمال قطاع غزة، مما اسفر عن اصابة أربعة فلسطينيين على   غارة 50االحتالل بشن اكثر من 
، وتسببت في حالة من الذعر والرعب على نطاق واسع لـ عاماً  17األقل، بينهم شاب يبلغ من العمر 

ي الإنساني وغير أخالقي إسرائيليون مدني فلسطيني يعيشون في حالة من البؤس تحت حصار مل 1.8
يدخل اآلن عامه العاشر مؤثرا بشكل خطير على كل جانب من جوانب الحياة الفلسطينية، وعلى 

  .األوضاع اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية والنفسية للمدنيين في قطاع غزة
الدولي، بما في ذلك مجلس األمن، اتخاذ إجراءات جادة لوضع حد وطالب منصور المجتمع 

السكان   ية ضدسرائيلي الجائر المفروض على قطاع غزة ووقف االعتداءات اإلسرائيلللحصار اإل
  .المدنيين هناك

وذكر السفير منصور انه على الرغم من النداءات والدعوات المتكررة من قبل المجتمع الدولي، 
، السلطة القائمة باالحتالل، حملتها االستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية إسرائيلتواصل 

المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك تدمير وسرقة ومصادرة األراضي والممتلكات 
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الفلسطينية، التي تشكل انتهاكات واضحة للقانون اإلنساني الدولي وجرائم حرب بموجب نظام روما 
  .للمحكمة الجنائية الدولية األساسي

ية في الخليل، أكبر مدينة في إسرائيلإن السلطة القائمة باالحتالل بدأت عملية توسيع مستوطنة : وقال
من المستوطنين اليهود المتطرفين غير القانونيين في  1000الضفة الغربية المحتلة، حيث يعيش نحو 

فلسطيني يعيشون هناك تحت  200،000جيوب محصنة في المدينة يواصلون اعتداءاتهم على 
ية غير القانونية تقوض تواصل سرائيلوأضاف أن حملة االستيطان اإل. مراقبة وحماية قوات االحتالل

حل الدولتين   جدوى وآفاق تحقيق  وسالمة أراضي دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية، وتهدد
صارخ وخطير للقانون اإلنساني الدولي  ويجري هذا في خرق. 1967على أساس حدود ما قبل عام 

  .وتحد كامل إلدانات المجتمع الدولي ومطالباته بوقف كل هذه المخططات االستفزازية وغير القانونية
وشدد السفير منصور على أن هذا الوضع يتطلب اهتماما عاجال من قبل المجتمع الدولي، وخاصة 

ي، بما في ذلك القانون اإلنساني الدولي والقانون مجلس األمن، لوقف جميع انتهاكات القانون الدول
ويجب . الدولي لحقوق اإلنسان، التي ترتكبها السلطة القائمة باالحتالل مع اإلفالت التام من العقاب

، السلطة إسرائيلعلى المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس األمن، أن يفعل أكثر من مجرد دعوة 
رادة المجتمع الدولي واالمتثال اللتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما القائمة باالحتالل، لالستجابة إل

   في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، بل يجب أن يتخذ تدابير عاجلة لوضع حد لجميع انتهاكات وجرائم
السلطة القائمة باالحتالل، بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة، وعدوانها وانتهاكاتها 

  .للشعب الفلسطيني لحقوق اإلنسان
من التزاماتها القانونية  إسرائيلوفيما يتعلق بقطاع غزة على وجه الخصوص، لم يعد باإلمكان إعفاء 

على حساب حياة ورفاه ومعيشة ما يقرب من مليوني فلسطيني يتعرضون بوحشية لهذه العقوبة 
ئمة باالحتالل على مواصلة إن تجاهل هذا الوضع والسماح للسلطة القا. الجماعية القاسية والطويلة

  .اإلفالت من العقاب هو أمر غير إنساني وغير أخالقي
 إسرائيلوفي ختام رسائله ذكر السفير منصور أنه ينبغي على المجتمع الدولي وضع حد فوري لمشاريع 

االستيطانية االستعمارية في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويجب اتخاذ 



 

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.plo.ps 
 

إجراءات لدعم أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس األمن والجمعية العامة ذات الصلة، 
لطة الس   كي تمتثل  2004يوليه  9فضال عن الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 

العديد من قرارات مجلس األمن تنص بشكل مباشر   وحيث أن. القائمة باالحتالل اللتزاماتها القانونية
و ) 1980( 465، )1979( 452، )1979( 446على التصدي لهذه الجريمة، بما فيها القرارات 

قف الحملة ، السلطة القائمة باالحتالل، بو إسرائيلمطالبة  إلى  ، فإننا ندعو المجلس)1980( 478
االستيطانية وعلى الفور وبشكل كامل، نظرا ألنه من المسلم به بوضوح أن المستوطنات تشكل أكبر 
تحد لتحقيق التسوية السلمية وان العمل الدولي أمر ملح، واستمرار التقاعس عن العمل سوف يضمن 

  .رياء وآفاق السالممن العقاب مع عواقب وخيمة على المدنيين األب إسرائيلفقط المزيد من إفالت 
  
  
  
  
  
  
  


