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  2016 أكتوبر، 31 اإلثنين: التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 االحتالل يشن حملة اعتقاالت جديدة في القدس. 

 دائرة شؤون القدس تدين عمليات هدم المنازل في مدينة القدس. 

  التهويدي" وجه القدس"االحتالل يحتفي بوضع حجر األساس لمشروع. 

 االحتالل ينكل بأهالي العيسوية: القدس. 

 "ية للتربية والعلوم والثقافة تجاه القدسسالمموقف مشرف للمنظمة اإل": التربية. 

 قصىالمتعلقة بالقدس واأل" اليونسكو"على قرارات  زهرالهباش يطلع شيخ األ. 

 ي يدعو لزيارة القدس ومقدساتهاوروبي األسالمأمين عام المؤتمر اإل. 

 الرواية الصهيونية حول القدس سقطت على المسرح الدولي: أبو العردات. 

  البلدة"وزارة السياحة واآلثار تشيد باعتماد لجنة التراث العالمي قرارا جديدا بشأن 

 ."القديمة في القدس وأسوارها

 لم ولن تستطيع تغيير تاريخ القدس إسرائيل: المجلس الوطني الفلسطيني.  
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  االحتالل يشن حملة اعتقاالت جديدة في القدس
، حمالت دهم جديدة اإلثنينشنت أجهزة أمن االحتالل، اليوم  - وفا 2016-10-31القدس 

بمدينة القدس اعتقلت خاللها ثمانية مواطنين، بينهم لمنازل المواطنين في أحياء وبلدات مختلفة 
  .قاصرون

وقال مراسلنا إن مخابرات االحتالل اعتقلت صباح اليوم، الشاب محمد اسماعيل الغول، من حي 
أحد مراكز التحقيق واالعتقال في  إلى، وحّولته قصىرأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد األ

  .المدينة
، )عاماً  15(ل فجر اليوم من بلدة سلوان الطفل محمد سمير الشويكي واعتقلت قوات االحتال

، )عاماً  19(، ومحمد زياد القاق )عاماً  21(، ومحمد اسماعيل الغول )عاماً  17(ومحمد هاشم الرازم 
  .، وصالح عبد الرؤوف الرازم)عاماً  24(وأحمد ماهر الرازم 

  .الطور/ ي جبل الزيتونمن ح) عاماً  17(كما اعتقلت الفتى أسامة أبو جمعة 
  

  دائرة شؤون القدس تدين عمليات هدم المنازل في مدينة القدس
  منزال العام الجاري 166تجاوزت 

أدنت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، عمليات  -وفا 2016-10- 30القدس 
 إلىوصل عددها هذا العام ي في مدينة القدس، التي سرائيلالهدم التي تقوم بها سلطات االحتالل اإل

تسارع  إلىمنزال، وشملت وحدات سكنية ومنشآت تجارية، في تطور خطير والفت يشير  166
  .ي، واستهداف مدينة القدس على وجه التحديدسرائيلعمليات الهدم من قبل سلطات االحتالل اإل

ي من عمليات سرائيلاإليوم االحد، ان ما تقوم به سلطات االحتالل واعتبرت الدائرة في بيان صحفي 
هدم في المدينة المقدسة وأحيائها، يندرج في إطار سياسة التطهير العرقي والمخطط االستيطاني 

  .التهويدي التي تسلكها حكومة االحتالل وتصر عليها
خطورة تصاعد عمليات الهدم واالخالء في مدينة القدس والبلدة القديمة، التي تشنها  إلىولفتت 

عائلة  100ل بشكل جنوني وسلوك عنصري وبحجج واهية، محذرة من تعرض أكثر من بلدية االحتال
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فلسطينية في مدينة القدس لخطر اإلخالء، ال سيما في البلدة القديمة وبلدة سلون، التي تمعن فيها 
المنظمات اليهودية المتطرفة وتقوم بتنظيم حمالت لالستيالء على بيوتها واقتالع سكانها إلحالل 

  .طنين مكانهم عنوة وبقوة السالحالمستو 
وفي سياق متصل حذرت الدائرة، من اعالن ما تسمى باللجنة الثنائية للتخطيط والبناء في بلدية 

وحدة استيطانية داخل حي  181القدس المحتلة نيتها المصادقة األسبوع المقبل على مخطط لبناء 
تنظيمي شامل تعمل عليه بلدية االحتالل في  مشروع بناء إلىبمدينة القدس المحتلة، باإلضافة " جيلو"

المزيد من التوسع  إلىإن هذه اإلجراءات العنصرية التهويدية الخطيرة تهدف "مدينة القدس، قائلة 
االستيطاني على حساب أراضي المواطنين في اطار سياسة التضييق عليهم القتالعهم من ارضهم، 

ي سرائيلالالزمة ازاء ما تقوم به حكومة االحتالل اإلاتخاذ االجراءات  إلىداعية المجتمع الدولي 
بتجاهل القرارات الدولية الرافضة لالستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية ومدينة القدس على وجه 

  .الخصوص
ي تسعى وبشكل محموم اللتهام ما تبقى من أراضي سرائيلإن حكومة االحتالل اإل"وأضافت، 

  .ؤر االستيطانية عليها، بينما تقوم بتكثيف عمليات هدم المنازلالمواطنين وسرقتها وبناء الب
  

  التهويدي" وجه القدس"االحتالل يحتفي بوضع حجر األساس لمشروع 
يوم األحد، أن االحتالل وضع األسبوع ذكرت مصادر عبرية،  -وفا 2016-10- 30القدس 

، )المدخل الرئيس الجديد(ي التهويد" وجه القدس"الماضي حجر األساس للمرحلة األولى من مشروع 
 350(مليار شيقل  1.4، بتكلفة "الحي االقتصادي"ضمن مخطط القدس الكبرى، الذي أطلق عليه 

 ).مليون دوالر أميركي

ي سرائيلوزير المواصالت اإل: وشارك في حفل وضع حجر األساس للمشروع األضخم في المدينة
ين، ورئيس بلدية االحتالل في القدس نير ، وما يسمى وزير القدس زئيف الكا"يسرائيل كاتس"

  .براخات
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دونما، في مدخل غربي القدس، قريبا من مجمع البنيات  211وسيبنى المشروع المذكور على مساحة 
مراكز تجارية، ومراكز سياحية، وفنادق، ومراكز ترفيه، ومركز : ية، ويحتوي علىسرائيلالحكومية اإل

برجًا شاهقا،  24، وسيبنى فيه )مليار دوالر 2.5(مليار شيقل  10مؤتمرات، بتكلفة إجمالية قدرها 
ألف مكان  40طوابق، بينما يخطط أن يتم توفير نحو  9منها ذات  9طابقا، و 24منها ذات  14

  .ن خالل هذا المركز االقتصادي المتنوععمل جديد م
وسيحتوي الحي االقتصادي الجديد على أكبر مركز مواصالت في البالد، من ضمنه محطة قطار 

مركز مباني "سريع، ومحطتان للقطار الخفيف، فيما سيضمن أكبر مركز مؤتمرات من خالل ترميم 
مية وحيوية لمستقبل القدس في النظرة ، وقد وصفه مراقبون أنه المشروع األكبر واألكثر أه"األمة
  .ية، التي تعني مزيدا من االستيطان والتهويدسرائيلاإل

الحديث يدور عن مشروع قومي متقدم وخاص، "وقال كاتس خالل احتفالية وضع حجر األساس، إن 
، "دسإنه مشروع استراتيجي لتطوير الق: "، فيما قال إلكاين"ويزف بشرى طيبة لمدينة القدس وزائريها

القدس بعد استكمال هذا المشروع ستكون غير القدس اليوم، وستكون مدينة واعدة : "وقال براخات
  ".لألجيال القادمة

  
  االحتالل ينكل بأهالي العيسوية: القدس

ي فرض عقوباتها الجماعية على سرائيلتواصل قوات االحتالل اإل -وفا 2016-10-30القدس 
 .المحتلة، وسياسة التنكيل بالمواطنينأهالي بلدة العيسوية وسط القدس 

ل تخضع ، إن قوات االحتال"وفا"لـ" العيساوي"وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية رائد أبو ريالة 
لتفتيشات استفزازية على مداخل العيسوية، التي أغلقها  األحد يومالسكان، منذ ساعات صباح 

مشحونة بالتوتر الشديد في البلدة بسبب  االحتالل أمس بمكعبات اسمنتية ضخمة، وسط أجواء
  .اجراءات االحتالل، واقتحام قواته المتكرر للبلدة، ودهم منازل مواطنيها
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أن البلدة شهدت أمس مواجهات عنيفة، استمرت حتى ساعة متأخرة من الليلة  إلىولفت أبو ريالة 
الماضية، عقب اقتحام قوات كبيرة من جنود االحتالل للبلدة بمرافقة آليات ودوريات عسكرية من 

  .مدخلها الغربي والجبل وحي عبيد، وانتشرت في أحياء مختلفة، بينها وحدات القناصة والخاصة
مواجهات كاميرات حديثة لتصوير الشبان، بينما حملت خرائط دون معرفة واستخدمت خالل ال

  .السبب، وشرعت بإطالق وابل من القنابل الحارقة والغاز السامة على المنطقة
وتركزت المواجهات العنيفة في حي عبيد ومحيط مسجد األربعين وسط البلدة، رد خاللها الشبان 

  .الفارغة على قوات االحتالل بالحجارة والزجاجات
  

  ية للتربية والعلوم والثقافة تجاه القدسسالمموقف مشرف للمنظمة اإل": التربية"
ية سالمأشادت وزارة التربية والتعليم العالي بقرارات مؤتمر المنظمة اإل -وفا 2016-10-29رام اهللا 

على مدار األسبوع األول لوزراء التربية، الذي ُعقد في تونس ) اإليسيسكو(للتربية والعلوم والثقافة 
الماضي، تحت رعاية رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، الذي أكد في بيانه الختامي دعم 

 .المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية والدينية الوطنية في فلسطين، خاصة في القدس الشريف

ي سالممل التربوي اإلمن أجل تعزيز الع"ومثل فلسطين في فعاليات المؤتمر الذي عقد تحت عنوان 
  .؛ وكيل الوزارة بصري صالح نيابة عن الوزير صبري صيدم"المشترك وتفعيله

دولة ومنظمة دولية، وافتتحه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي واألمين  53وشارك في المؤتمر 
  .ي إياد مدنيسالمالعام لمنظمة التعاون اإل

وأوضح صالح أن المؤتمر ناقش استراتيجية جديدة لتعزيز التعاون التربوي وتفعيله بين الدول األعضاء، 
ية سرائيلأن مداخلته في المؤتمر تركزت حول وضع المشاركين فيه بصورة الخروقات اإل إلىمشيرا 

ا الوزارة في للحق في التعليم في فلسطين والقدس بشكل خاص، واطالعهم على الجهود التي تقوم به
  .مجال التطوير التربوي وحماية التعليم في القدس

أنه تمخض عن المؤتمر سلسلة قرارات بخصوص التعليم في فلسطين والحفاظ على  إلىوأشار صالح 
ي في سالماإلشادة بقرارات اليونسكو المساندة للحق الفلسطيني واإل: الهوية الوطنية فيها، أهمها
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هذا الموقف وتعزيزه، والتأكيد على ضرورة إيالء المؤسسات التربوية  القدس والعمل على مؤازرة
والعلمية والثقافية والدينية الوطنية في فلسطين والقدس الشريف مزيدا من الدعم والمساندة، في ظل 

إضعاف هذه المؤسسات والتضييق على أنشطتها بما يؤثر  إلىي الساعية سرائيلإجراءات االحتالل اإل
  .رجاتهاسلبا على مخ

وقال صالح إن المؤتمر قرر اتخاذ إجراءات ومبادرات ملموسة وعاجلة عبر المنظمات اإلقليمية 
ي للتنمية، لتنفيذ أنشطة وبرامج تربوية وثقافية شاملة سالموالدولية كاليونسكو واأللكسو والبنك اإل

في فلسطين والقدس الشريف، ومستدامة، من شأنها تعزيز البنية التحتية للمؤسسات التربوية والتعليمية 
  .وتطوير برامجها وتأهيل األطر العاملة فيها وتحديث وسائل عملها

ية عبد العزيز التويجري سالموكرم صالح على هامش الجلسة الختامية للمؤتمر، مدير عام المنظمة اإل
م التونسي تقديرا لجهود المنظمة في دعم التعليم في القدس، كما كرم رئيس المؤتمر، وزير التعلي

  .الناجي دلول، تقديرا لدور تونس في دعم التعليم في فلسطين
وفي سياق منفصل، زار صالح وزارة التعليم العالي التونسية بهدف اإلعداد التفاقية جديدة يوقعها 

  .تونس إلىالوزير صيدم في زيارة رسمية قريبة 
  

  قصىالمتعلقة بالقدس واأل" اليونسكو"على قرارات  زهرالهباش يطلع شيخ األ
اطلع قاضي القضاة مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعالقات  -وفا 2016-10-27القاهرة 

يوم الخميس، في القاهرة، فضيلة اإلمام األكبر الشيخ الدكتور ية الدكتور محمود الهباش، سالماإل
صورة  إلىمدينة القدس واألماكن المقدسة، باإلضافة احمد الطيب، على آخر التطورات المتعلقة ب

 .االوضاع في دولة فلسطين

الشريف، على تطورات قرارات منظمة العلوم  زهروذكر الهباش ان اللقاء جاء الطالع مشيخة األ
المبارك بكافة مرافقه وتوابعه  قصىالخاصة بمدينة القدس والمسجد األ" اليونسكو"والتربية والثقافة 

  .المبارك قصىساطب ومدارس العلم وساحة البراق والقصور االموية المتاخمة للمسجد األمن الم
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الشريف الداعم والمساند للقضية الفلسطينية  زهرمن ناحيته اكد الدكتور احمد الطيب، موقف األ
ي في تثبيت الحق سالموعلى دعم الجهود الفلسطينية في الحفاظ على الموروث التاريخي اإل

في المدينة المقدسة والحرم القدسي الشريف، واعتبرها خطوة ايجابية على الطريق  الفلسطيني
  .الصحيح

ودعا الدكتور الطيب كافة العرب والمسلمين في كافة انحاء العالم للعمل من اجل حماية القدس 
  .ومقدساتها

الفلسطينية بشأن كبر، ثمن جهود القيادة مام األوفي نفس السياق ذكر الهباش، ان فضيلة اإل
ي والمصري والسعودي وكافة اعضاء المجموعة العربية ردنالمقدسات ورحب بالتعاون الفلسطيني واأل

 قصىية القدس والمسجد األإسالموالذي اثمر في الحصول على هذه القرارات التاريخية وتثبيت 
  .ي خالص ال حق لغير المسلمين بهإسالمالمبارك كونها تراث 
الشريف،  زهران الدكتور احمد الطيب حمله رسالة دعم وإسناد من مؤسسة األ وأضاف الهباش،

ية كما شكر زهر للرئيس محمود عباس، وبارك تعيين الشيخ الدكتور عماد حمتو عميدا للمعاهد األ
  .ية في دولة فلسطينزهر ي على رأس المعاهد األأزهر الرئيس على تعيين شيخ 

  
  ي يدعو لزيارة القدس ومقدساتهابورو ي األسالمأمين عام المؤتمر اإل

ي محمد البشاري على وروبي األسالمأكد أمين عام المؤتمر اإل - وفا 2016-10-27القدس 
 .ضرورة زيارة القدس ومقدساتها دعماً لها في ظل استمرار احتاللها

يوم الخميس، حيث أدى صالة العصر في رحاب المسجد ذلك خالل زيارة البشاري القدس، جاء 
  .المبارك ىقصاأل

وكان في استقباله مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين ومسؤولون من دائرة االوقاف 
  .ية الذين رحبوا بالزيارة ووصفوها بالتاريخيةردنية األسالماإل

المبارك كون  قصىوقال البشاري إنه يتوجب على العرب والمسلمين كافة زيارة القدس والمسجد األ
  .المدينة تقبع تحت االحتالل وبحاجة لتعزيز صمود الفلسطينيين فيها لتثبيتهم
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ي الذي أكد على ضرورة زيارة سالمزيارة القدس وفقا لقرار المجمع اإل إلىودعا العرب والمسلمين 
  .القدس في ظل االحتالل إسناداً لها وألهلها
 قصىية القدس والمسجد األإسالملذي جاء للتأكيد على وأثنى البشاري على قرار منظمة اليونيسكو ا
  .المبارك وحائط البراق، وكّذب ادعاءات باطلة

ية والمسيحية وتحتاج للدعم سالمهذه مدينة سالم ومحبة وجامعة وفيها أقدس المقدسات اإل: وتابع
  .حتاللومساندة أهلها كونها آيلة للسقوط في حال عدم الدعم بفعل استمرار وقوعها تحت اال

  
  الرواية الصهيونية حول القدس سقطت على المسرح الدولي: أبو العردات

لبنان  قال أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في -وفا 2016-10-27بيروت 
يوم الخميس، إن معركة القدس المستمرة وتجربة النضال فيها اليوم تحتاج من فتحي أبو العردات، 

التوثيق المرئي  إلىالدارسين ومراكز البحث توثيقها بكافة السبل الحديثة من التوثيق الشفوي 
والمسموع، ليس فقط من أجل حفظ تراث المدينة وشعبها، بل من أجل استخالص الدروس والعبر، 

  .لمواصلة معركة الصمود البطولية والتخطيط المنهجي
وجاء كالم أبو العردات خالل المشاركة في ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة القدس الدولية في بيروت 

  ".تهويد القدس وآليات المواجهة السياسية واإلعالمية"تحت عنوان 
تها من اللوبي فشل الرواية الصهيونية حول مدينة القدس وزيف ادعائها، رغم استفاد إلىوأشار 

  .االعالمي واالقتصادي العالمي الداعم لها
أن الرواية الصهيونية سقطت على المسرح الدولي من خالل القرارات التي تبنتها منظمة  إلىولفت 

، وأكدت حق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس، وعلينا إسقاطها في ميدان الصراع "اليونيسكو"
  .قدس أولى القبلتينالمباشر على أرض فلسطين وفي ال

وشدد أبو العردات على أهمية تجاوز االنقسام الفلسطيني وااللتقاء على أسس نضالية تنتج خيارات 
وطنية جديدة قادرة على إعادة المركزية السياسية والنضالية للقضية الفلسطينية، وتعزيز مقاومة الشعب 

  .الفلسطيني على المستويات كافة
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البلدة القديمة في القدس "تشيد باعتماد لجنة التراث العالمي قرارا جديدا بشأن وزارة السياحة واآلثار 

  "وأسوارها
يوم الخميس، باعتماد ة السياحة واآلثار الفلسطينية، أشادت وزار  -وفا 2016-10-27بيت لحم 

القرار مشروع ) اليونسكو(لجنة التراث العالمي في منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
 .األربعاء الماضيوالمنعقدة في باريس يوم  40ي، في دورتها االستكمالية رقم ردناأل –الفلسطيني

وأشارت الوزارة في بيان صحفي أن القرار يؤكد عدم شرعية أي إجراءات وأي تغييرات قامت بها 
  ".وأسوارها بلدة القدس القديمة"ية في موقع التراث العالمي للقدس سرائيلسلطات االحتالل اإل

وجاء هذا القرار بعد أسبوع من قرار المجلس التنفيذي لليونسكو الذي أكد الوضعية : وقال البيان
  .ي مقدس للمسلمينإسالمالقانونية للقدس قبل االحتالل، ووضعية الحرم القدسي الشريف كمكان 

 إسرائيلوأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي رغم المعارضة الشديدة والضغوطات الهائلة التي مارستها 
  .عضوا 21على الدول األعضاء في اليونسكو، وعلى لجنة التراث العالمي المكونة من 

وجاء هذا القرار كجزء من مسؤوليات لجنة التراث العالمي في الحفاظ على مدينة القدس : وأضاف
سجل  1982، وفي عام 1981عام  ردنالعتيقة وأسوارها كموقع تراث عالمي تم تسجيله من قبل األ

على الئحة التراث العالمي تحت الخطر جراء المخاطر التي تتعرض لها المدينة المقدسة ومقدساتها 
، والمس طمس هويتها العربية إلىمن سياسات االحتالل التهويدية واالنتهاكات المتكررة التي ترمي 

  .بالحفاظ على قيمها العالمية وعلى أصالتها وتكامليتها
ية على القدس وعلى تراثها الثقافي سرائيلأن هذا القرار يدين وبشدة االعتداءات اإل إلىوأشار البيان 

الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى / المبارك قصىوالديني، مؤكدا تثبيت تسمية المسجد األ
  .اعتبار تلة باب المغاربة جزءا ال يتجزأ من الحرم القدسي الشريفوداللة واحدة، و 
ية في القدس، ويستنكر الخطط سرائيلكما يؤكد القرار ضرورة وقف االنتهاكات اإل: وقالت الوزارة
ية التي تهدف لتغيير الوضع القائم في بلدة القدس القديمة ومحيطها، خالفا سرائيلوالمشاريع اإل

، ومن أهم هذه 1972، واتفاقية التراث العالمي لعام 1954صة اتفاقية الهاي عام للقانون الدولي خا
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، باإلضافة )التلفريك(المشاريع ربط جبل الزيتون بالبلدة القديمة في القدس عن طريق العربات المعلقة 
 بيت"، وهو مركز للزوار يقع قرب الحائط الجنوبي الحرم القدسي الشريف، و"كيدم"بناء مركز  إلى
  .، ومشروع المصعد في منحدر باب المغاربة"مبنى شتراوس"و" ليبا

التخلي عن تلك المشاريع وفقا اللتزاماتها بموجب اتفاقيات وقرارات  إلى إسرائيلكما يدعو : وأضاف
  .اليونسكو ذات الصلة، ويطالبها بإزالة الدمار الناجم عن هذه المشاريع

، وحث قصىمات المتطرفين وقوات االحتالل المستمرة لأليتضمن القرار إدانة شديدة القتحا: وأردف
، بما في ذلك قصىسلطات االحتالل على منع جميع اإلهانات واالنتهاكات لقداسة المسجد األ

  .التدمير المتكرر لبوابات وشبابيك المسجد القبلي والبالط التاريخي لقبة الصخرة المشرفة
إعادة اآلثار المنهوبة وتزويد مركز التراث العالمي في كما يطلب القرار من سلطات االحتالل : وقال

ي تمكين دائرة سرائيلاليونسكو بتوثيق واضح لما تم إزالته من اآلثار، ويدعو سلطات االحتالل اإل
ية من تنفيذ تصميم مشروع إعادة ترميم باب المغاربة وتسهيل تنفيذ المشاريع ردنية األسالماألوقاف اإل
  .الهاشمية

وقف أعمال الحفر واألشغال  إسرائيلكما أعربت اللجنة عن استيائها من امتناع : وأضاف البيان 
حظر   إسرائيلالمتواصلة في القدس الشرقية، ال سيما في المدينة القديمة وحولها؛ ويطلب مجددا من 
لمتعلقة بهذا كل هذه األشغال وفقا للواجبات التي تفرضها عليها أحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو ا
  .الموضوع، مع التشديد على وقف تدخل سلطات االحتالل ومنعها ترميم مبنى باب الرحمة

السماح لخبراء اليونسكو لزيارة  إلىأيضا  إسرائيلكما يدعو القرار : وأضاف بيان وزارة السياحة
يها وصون القدس واالطالع على وضع المدينة المقدسة، وتقييم حالتها والمساعدة في الحفاظ عل

  .معالمه
  

  لم ولن تستطيع تغيير تاريخ القدس إسرائيل: المجلس الوطني الفلسطيني
رحب المجلس الوطني الفلسطيني، بقرار لجنة التراث العالمي في  -وفا 2016- 10-27عمان 

، ية والمسيحيةسالمحول مدينة القدس ومواقعها االثرية اإل" اليونسكو"منظمة التربية والثقافة والعلوم 



 

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 
 

، رغم الحملة "ية الهاشميةردنالمملكة األ"و" دولة فلسطين"التي جاءت نتيجة لجهد مشترك بين 
  .لمحاولة تغيير نتيجة التصويت إسرائيلالدعائية الشرسة التي مارستها 

يوم الخميس، إن هذا القرار يعتبر نجاحا دبلوماسيا وسياسيا وثقافيا لتثبيت وقال المجلس في بيان له، 
عربي الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، وعدم شرعية االحتالل واجراءاته التهويدية الحق ال
  .للمدينة

وطالب بتطبيق القرار ذي االثني عشر بندا بشكل فوري، ووقف اقتحامات المستوطنين وقوات 
كما جاء (، وحث سلطات االحتالل على منع جميع اإلهانات قصىاالحتالل المستمرة للمسجد األ

  .، بمسجديه القبلي وقبة الصخرة المشرفةقصىواالنتهاكات لقداسة المسجد األ) القراربنص 
يشكل رسالة واضحة من قبل المجتمع الدولي بعدم " اليونسكو"واعتبر المجلس الوطني، أن قرار 

الموافقة على السياسة التي تحمي االحتالل، وتسهم في خلق الفوضى وعدم االستقرار، وهو بمثابة 
، مدعوما من دول العالم ومؤسساته الدولية إلنهاء االحتالل واقامة الدولة سرائيلواضحة إل رسالة

  .الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
ودعا برلمانات العالم والمحافل الدولية المختلفة، للضغط على حكومات بلدانهم لمتابعة تنفيذ القرار 

والضغط عليها للوفاء  إسرائيلمهددا بالخطر، ومراقبة  بحماية مدينة القدس باعتبارها تراثا عالميا
منظمة "، وفقا للقوانين واالعراف الدولية التي كان آخرها قرار "كقوة احتالل"بالتزاماتها الدولية 

بضرورة التوقف عن أعمال التدمير الممنهج للتراث التاريخي في مدينة القدس، والتي من " اليونسكو
  .ي لمدينة القدس المحتلةسالماري المسيحي واإلشأنها تشويه الوجه الحض

  
  

  - انتهى-
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