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  2016، أيلول 25األحد : التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 ومواجهات أمام جامعة  اقتحام تجمع أبو النوار البدوي وجبل المكبر: القدس

 .القدس

  شبان من مخيم شعفاط بالقدس 3االحتالل يعتقل. 

 وثالثا من باب الساهرة قصىاالحتالل يعتقل شابين من المسجد األ. 

 المالكي يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه القدس. 

 حكومة نتنياهو تصعد حربها على الوجود الفلسطيني في القدس : الخارجية

 ."ج"لمناطق وا

 قصىطرد مستوطن عقب محاولته أداء طقوس تلمودية في األ. 

 قصىشرطة االحتالل تعتدي على مقدسية لدى خروجها من األ. 

  مواطنين من القدس 4قوات االحتالل تعتقل. 
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  اقتحام تجمع أبو النوار البدوي وجبل المكبر ومواجهات أمام جامعة القدس: القدس
اإلدارة "ي وطواقم تابعة لما يسمى سرائيلاقتحمت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 9-25القدس 
اليوم األحد، تجمع أبو النوار البدوي في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، وشرعوا " المدنية

 .بتصوير الغرفة المضافة لمدرسة تجمع أبو النوار األساسية المختلطة

اإلدارة "اوود جهالين، إن قوات االحتالل برفقة مستخدمي وقال المتحدث بلسان تجمع أبو النوار د
أن  إلىاقتحموا التجمع صباح اليوم، وحاصروا المدرسة وصوروا الغرفة المضافة لها، الفتا " المدنية

  .االحتالل كان اقتحم يوم أمس أيضا التجمع بشكل استفزازي
ي بناء مدرسة أبو النوار األساسية من شهر شباط الماض 21أن االحتالل صادر في  إلىتجدر اإلشارة 

كرفانات مقدمة من االتحاد األوروبي، وكافة محتوياتها من أثاث وأغراض   7المختلطة، وضمت 
طالبا وطالبة،  60دونمات وتضم  6وأدوات تعليمية، علما أن المدرسة مقامة على أرض مساحتها 
  .قدم من االتحاد األوروبيوهي عبارة عن بناء من الزينكو والخشب، بينها كرفان واحد م

في السياق، اقتحمت قوات كبيرة من جنود وآليات االحتالل، اليوم، منطقة الجعابيص بحي جبل 
  .المكبر جنوب القدس المحتلة، ولم يبلغ عن تفاصيل إضافية

ذلك، اندلعت صباح اليوم مواجهات بين الشبان وقوات االحتالل أمام جامعة القدس في بلدة أبو  إلى
جنوب شرق القدس، في حين أغلق االحتالل الحاجز العسكري القريب من الجامعة والمعروف  ديس
  .جنوب القدس ومحافظات الضفة إلىأمام حركة المواطنين من و " حاجز الكونتينر"باسم 

  
  شبان من مخيم شعفاط بالقدس 3االحتالل يعتقل 

شبان من مخيم  3ليوم األحد، ي، اسرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 9-25القدس 
  . شعفاط في مدينة القدس المحتلة، عقب مداهمة عدد من منازل المواطنين

أنس الرجبي، وفايز حمدان مسالمة، وإبراهيم : وأفاد مراسلنا، بأن قوات االحتالل اعتقلت كال من
رات الشبان، مواجهات مع عش إلىلطفي، بعد دهم منازلهم في المخيم، األمر الذي تطور بعد ذلك 
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حيث استخدمت تلك القوات القنابل الصوتية الحارقة، والغاز السامة المسيلة للدموع، والقنابل 
  .المضيئة، فضال عن إطالق الرصاص المطاطي والحي، دون أن يبلغ عن إصابات

وكانت قوات االحتالل رفعت منطادا في سماء المخيم، قبيل اقتحامه بعشرات العناصر المدججة 
  .ح، والشروع بدهم المنازلبالسال

  
  وثالثا من باب الساهرة قصىاالحتالل يعتقل شابين من المسجد األ

ي، اليوم األحد، شابين في منطقة سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 9-25القدس 
أحد مراكز التحقيق في القدس  إلى، واقتادتهما "الرئيسية قصىأحد أبواب المسجد األ"باب القطانين، 

القديمة، في الوقت الذي استأنفت فيه عصابات المستوطنين اليهودية اليوم اقتحامها للمسجد 
 .من باب المغاربة بحراسات معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة قصىاأل

من  ونظمت مجموعة من المستوطنين رقصات استفزازية في منطقة باب السلسلة خالل خروجها
  .عقب انتهاء اقتحامها له قصىالمسجد األ

وتصدى مصلون وطلبة مجالس العلم القتحامات المستوطنين وجوالتهم االستفزازية في أرجاء 
  .المسجد المبارك بهتافات التكبير االحتجاجية

ذلك، اعتقلت قوات االحتالل، قبل قليل، شابا من منطقة باب الساهرة، من أبواب القدس  إلى
  .مركز تابع لشرطة االحتالل في شارع صالح الدين قبالة سور القدس التاريخي إلى، واقتادته القديمة

  
  المالكي يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه القدس

 توفير الدعم المالي والسياسي والقانوني وإنهاء معاناة شعبنا إلىدعا 

المالكي خالل كلمة فلسطين في االجتماع دعا وزير الخارجية رياض  -وفا 2016- 9-24نيويورك 
الوزاري لدول منظمة التعاون اإلسالمي في مقر األمم المتحدة في نيويورك، لتوفير الدعم السياسي 
والقانوني والمالي واالقتصادي للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، وعلى وجه الخصوص في 

  .القدس وقطاع غزة المحاصر والالجئين
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كي على الجهود المتواصلة التي تبذلها منظمة المؤتمر اإلسالمي وأمينها العام لدعم حقوق وأثنى المال
الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ورحب بافتتاح مكتب منظمة المؤتمر اإلسالمي في فلسطين 
ن المحتلة، كما أعرب عن امتنان فلسطين للدول األعضاء في المنظمة ودعمها المستمر لقضية فلسطي

  .العادلة سواء في األطر المتعددة األطراف او على المستوى الثنائي
وتطرق للوضع القائم على األرض من ممارسات دولة االحتالل تجاه أبناء وبنات شعبنا وأرضه 

عمليات هدم المنازل واألبنية التي  إلى ومقدساته التي تتعرض العتداءات يومية متصاعدة، مشيرا 
منذ عشر سنوات، وازدياد البؤر االستيطانية ومصادرة األراضي الفلسطينية،   أعلى مستوى إلىوصلت 

سيسجل التاريخ ما نقوم به لمنع هذه : "كما حذر من التقسيم المكاني والزماني للحرم الشريف، قائال
الكارثة، القدس في خطر، والشعب الفلسطيني ال يمكن أن يقف وحده، نحن بحاجة لمساعدتكم في 

، السلطة القائمة باالحتالل، وضمان احترام إسرائيللتدابير غير القانونية والمدمرة من قبل إنهاء كل ا
  ".الوضع التاريخي في األماكن المقدسة في القدس، بما في ذلك الحرم الشريف

وفي ذات السياق ذكر الوزير المالكي أوجه معاناة الفلسطينيين من اعتقاالت ادارية تعسفية والقتل 
القضاء، واحتجاز جثث الشهداء الفلسطينيين وغيرها من االنتهاكات الجسيمة، وأشكال  خارج نطاق

  .مليون فلسطيني في قطاع غزة 2العقاب الجماعي اليومية، والحصار المستمر منذ عشر سنوات على 
ودعا المالكي المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس األمن، بناء على المواثيق الدولية لصون السلم 

ألمن الدوليين، لتحمل مسؤولياته تجاه إنهاء االحتالل، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك، ومطالبته وا
حان الوقت لمجلس األمن الدولي التخاذ موقف : "بوقف جميع هذه األنشطة غير المشروعة، قائال

ر الالزمة التي ية االستعمارية، وهناك حاجة للعمل التراكمي والتدابيسرائيلواضح بشأن اإلجراءات اإل
  ".تتخذها الدول للوفاء بالتزاماتها

إنهاء  إلىدعم اآلليات الدولية، بما فيها المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي يهدف  إلىكما دعا 
  .1967االحتالل وتحقيق السالم، وإلحياء حل الدولتين على حدود عام 

 50على النكبة، و عاماً  70ى وعد بلفور، وعل عاماً  100إننا اليوم نقترب من : "في نهاية كلمته قال
، داعيا األمم المتحدة لجعل "على احتالل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة عاماً 
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لقد حان الوقت لوضع حد لمعاناة : "ي، قائالسرائيلالعام المقبل السنة الدولية إلنهاء االحتالل اإل
بما في ذلك حقه في تقرير المصير في دولته المستقلة،  الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه،

  ".فلسطين، مع القدس الشرقية عاصمة لها، على أساس الشرعية الدولية
للجمعية العامة  71ذلك عقد وزير الخارجية عدة اجتماعات ثنائية على هامش أعمال الدورة ال  إلى

السويد، واالرجنتين، والمملكة المتحدة، المنعقدة في نيويورك مع نظرائه وزراء خارجية كل من دول 
وفرنسا، كل على حدة، حيث وضعهم في صورة الوضع الحالي القائم في فلسطين وممارسات 

تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع  إلىاالحتالل ضد شعبنا ومقدساته وأرضه، باإلضافة 
  .السياسي

  
  "ج"الفلسطيني في القدس والمناطق حكومة نتنياهو تصعد حربها على الوجود : الخارجية

قالت وزارة الخارجية، إن حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، وفي  -وفا 2016- 9-22رام اهللا 
إطار تنفيذ سياستها ومخططاتها االحتاللية التهويدية، تواصل حربها على الوجود الفلسطيني في القدس 

 .ما فيها األغوارب" ج"الشرقية المحتلة والمناطق المصنفة 

يوم الخميس، أن سلطات االحتالل، وعلى مرأى ومسمع من العالم، تتمادى وأضافت الوزارة في بيان 
في هدم منازل الفلسطينيين، وتهجيرهم وطردهم منها بالقوة، من أجل إحالل المستوطنين اليهود 

  .الح المستوطنين اليهود،مكانهم، في سعي منها لتغيير الطبيعة الديموغرافية في تلك المناطق لص
عمارات سكنية في بلدة العيسوية بالقدس  8وأدانت الوزارة بأشد العبارات، مخططات االحتالل لهدم 

شقة، يقطنها نحو  26، تضم "معاليه أدوميم"مستوطنة  إلىالمحتلة، محاذية للشارع االلتفافي المؤدي 
عائلة في األغوار، بترك مساكنهم وأخالء  14مواطناً، كما أدانت إقدام االحتالل على إخطار  250

  .أرضهم، بحجة إجراء تدريبات عسكرية
وحذرت الوزارة من التعامل مع جرائم االحتالل ضد المواطنين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم، كأمور 
اعتيادية وأرقام عابرة، وَتجاهل حجم المأساة الحقيقية والمعاناة اإلنسانية التي تتكبدها األسر 

  .الفلسطينية جراء فقدانها ألرضها ومنازلها



 

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 
 

ية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه سرائيلوفي الوقت الذي حملت فيه الوزارة الحكومة اإل
المخططات واإلخطارات، طالبت المجتمع الدولي بعدم االكتفاء بتصدير البيانات، وإطالق 

تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية  إلىدعته التصريحات التي تعبر عن المخاوف والقلق واالستياء، و 
واألخالقية تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته، واتخاذ ما يلزم من اإلجراءات القانونية الدولية الكفيلة 
. بلجم االحتالل، وإجباره على االنصياع للقانون الدولي، والقانون اإلنساني الدولي، واتفاقيات جنيف

على خروقاتها  إسرائيلللمجتمع الدولي ومؤسساته األممية المختصة، معاقبة لقد آن األوان : "وقالت
  ".الجسيمة، التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية

  
  قصىطرد مستوطن عقب محاولته أداء طقوس تلمودية في األ

يوم الخميس، لمستوطن المبارك،  قصىتصدى حراس المسجد األ -وفا 2016- 9-22القدس 
، وأوقفوه وطلبوا من شرطة االحتالل قصىودي حاول أداء طقوس وصلوات تلمودية في المسجد األيه

 .الخاصة مرافقة المستوطنين وإخراجه من المسجد بسبب سلوكه

وشهد المسجد منذ ساعات صباح اليوم اقتحامات جديدة من سوائب المستوطنين اليهود، من باب 
شرطة االحتالل الخاصة، وسط محاوالت جديدة ومتجددة  المغاربة، وبحراسات معززة ومشددة من

إلقامة طقوس وشعائر تلمودية فيه وبمرافقه، وسط حالة من االستعداد والحذر والمراقبة من حراس 
  .ومن المصلين وطلبة مجالس العلم قصىوسدنة األ

  
  قصىشرطة االحتالل تعتدي على مقدسية لدى خروجها من األ

كد شهود عيان أن أحد عناصر القوات الخاصة في شرطة االحتالل أ -وفا 2016- 9- 22القدس 
األربعاء، على المقدسية هنادي الحلواني، لدى خروجها من باب حطة أحد  ي اعتدى مساءسرائيلاإل

 .، بعد صالة المغربقصىأبواب المسجد األ

مع خروج زفة عريس تزامنًا  قصىوقالت الحلواني إن أحد عناصر االحتالل ضربها أثناء خروجها من األ
 إلىمقدسي بعد صالة المغرب، وأكدت أن هذا العنصر عّمم على كل عناصر الشرطة منع دخولها 
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المسجد، لكنها أشهرت له قرار اإلبعاد أمامه الذي يثبت انتهاء المدة، لكن ذلك لم يشفع لها، حيث 
  .تجمع حولها سبعة عناصر من الشرطة وأجبروها على مغادرة المكان

بعد انتهاء إبعادها الذي استمر لمدة عام  قصىالحلواني تمكنت أمس من دخول المسجد األ وكانت
  .كامل

  
  مواطنين من القدس 4قوات االحتالل تعتقل 

مواطنين، من  4يوم الخميس، ي، سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 9-22القدس 
 .أحد مراكز التحقيق، وداهمت عدة منازل إلىمدينة القدس المحتلة، وحولتهم 

سام زياد األعرج، ومؤمن مفارجه، ومحمد : وأفاد مراسلنا، بأن قوات االحتالل اعتقلت كال من
صالح، شقيق الشهيد أحمد صالح، عقب مداهمة منازلهم بمخيم شعفاط، والشاب عمر عبد 

  .صالح، بعد دهم منزله في بلدة أبو ديس جنوب شرق المدينة
ال عن شهود عيان، فقد اعتدت تلك القوات على النساء واألطفال، خالل مداهمة عدة منازل في ونق

  .مخيم شعفاط، واألحياء والضواحي المحيطة به
كما شرعت تلك القوات بحملة واسعة لدهم منازل المواطنين من سكان حارة باب حطة المالصقة 

  .منازل عائلتي النتشة والحصري: ُعرف منها في القدس القديمة، قصىللمسجد األ
  
  

  - انتهى-
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