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  م2016 / 9 / 5اإلثنين : التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  

  مدينة القدس المحتلةبيان رسمي من الخارجية التشيكية حول موقفها من. 

 قصىاعتقال سيدة وشابين وسط اقتحامات جديدة من المستوطنين لأل. 

 االحتالل يحرر مخالفات مالية ويواصل اغالق الشارع الرئيسي في : القدس

 .سلوان

 فتح إقليم القدس تندد باستمرار عمليات اإلعدام الميدانية. 

 مخيم شعفاطاستشهاد شاب واعتقال آخر بعد إصابته في : القدس. 

 لقاء تعريفي في البحرين حول أوضاع القدس. 

  

  

  



 

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 
 

  بيان رسمي من الخارجية التشيكية حول موقفها من مدينة القدس المحتلة
أصدرت وزارة الشؤون الخارجية التشيكية، بيانا عبرت فيه عن موقفها  -وفا 2016-9-5براغ 

العبرية والتشيكية والعالمية، حول موقف  الرسمي من مدينة القدس المحتلة، الحقا لما نشرته الصحافة
  .جمهورية التشيك من مدينة القدس في اآلونة األخيرة

وجاء في بيان الخارجية التشيكية، الذي تسّلمت دولة فلسطين نسخة منه، عبر القنوات الدبلوماسية، 
زارة الشؤون بالصلة مع بعض التقارير اإلعالمية حول مسألة وضع مدينتي القدس وتل أبيب؛ تفيد و "

أعلنت مدينة القدس عاصمة لها، لكن وضع  إسرائيلدولة : الخارجية في الجمهورية التشيكية بما يلي
  ".ليس معترفا به دوليا إسرائيلمدينة القدس كعاصمة لدولة 

جانب بقية الدول األعضاء في االتحاد األوروبي وبناًء على  إلىالجمهورية التشيكية "وأضاف البيان أن 
ات مجلس الشؤون الخارجية لالتحاد األوروبي، تعتبر القدس عاصمة مستقبلية للدولتين، أي دولة قرار 

  ".ودولة فلسطين المستقبلية إسرائيل
تل أبيب في الوقت الراهن مقر معظم السفارات األجنبية، بما فيها "وأكد بيان الخارجية التشيكية أن 

  ".سفارة الجمهورية التشيكية
  

  قصىوشابين وسط اقتحامات جديدة من المستوطنين لألاعتقال سيدة 
اعتقلت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل، اليوم االثنين،  -وفا 2016-9- 5القدس 

، بزعم حيازتها سكينا، "المجلس"المبارك، من جهة باب الناظر  قصىسيدة فلسطينية من المسجد األ
 .ق في القدس القديمةأحد مراكز التوقيف والتحقي إلىواقتادتها 

وأخرجت قوات االحتالل شاباً من داخل المسجد المبارك بحجة توزيعه منشورات إسالمية توعوية فيه، 
  .ونفذا جولة استكشافيه بأرجائه قصىفي حين اقتحم عنصران من سلطة آثار االحتالل المسجد األ

من باب  قصىللمسجد األفي الوقت نفسه، استأنفت مجموعات من المستوطنين اليوم اقتحامها 
المغاربة عبر مجموعات صغيرة ومتتالية وبحراسة معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة، تصدى 

  .لها مصلون وطلبة مجالس العلم بهتافات التكبير االحتجاجية
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أحد أشهر بوابات (من منطقة باب العمود ) لم تعرف هويتهما(كما اعتقلت قوات االحتالل شابين 
  .بعد تفتيشهما بشكل استفزازي أمام المارة) القديمةالقدس 

مركز التوقيف والتحقيق  إلىسيارة تابعة لشرطة االحتالل والتي نقلتهما  إلىوتم اقتياد الشابين 
  .غربي القدس المحتلة" المسكوبية"

  
  االحتالل يحرر مخالفات مالية ويواصل اغالق الشارع الرئيسي في سلوان: القدس

حررت شرطة االحتالل بمرافقة قوات من جنود االحتالل، اليوم االثنين،  -وفا 2016-9-5القدس 
مخالفات مالية لعدد كبير من مركبات وسيارات المواطنين في عدة أحياٍء من بلدة سلوان جنوب 

 .المبارك قصىالمسجد األ

سلوان أمام حركة وقال مراسلنا إن شرطة االحتالل أغلقت الشارع الرئيسي في حي عين اللوزة ب
  .السكان، وشرعت بتوقيف المركبات وتفتشها وتحرير مخالفات مالية لمعظمها

  .ووصف المتضررون هذه المخالفات بالكيدية، وغير مبّررة قانونياً 
مدارسهم في حي بئر ايوب  إلىفي الوقت نفسه، عرقت قوات االحتالل، اليوم، وصول الطلبة 

ه إغالق المدخل الرئيسي لسلوان من جهة حي وادي حلوة بسلوان، في الوقت الذي واصلت في
، بالمكعبات االسمنتية الضخمة، ما تسبب بمعاناة كبيرة قصىالسور الجنوبي للمسجد األ إلىاألقرب 
  .للمواطنين

وفي هذا االطار، طالبت منظمة حقوقية بفتح شارع وادي حلوة بسلوان أمام السكان، وأرسلت 
قائد شرطة االحتالل، ومدير  إلىجمعية حقوق المواطن، رسالة عاجلة  المحامية نسرين عليان من

ية للمياه تطالبهما بإنهاء أعمال الحفر وإغالق حي وادي حلوة في سلوان، سرائيلشركة جيحون اإل
  .وإتاحة المجال لعبور السيارات في هذه المنطقة المركزية، التي يعبرها آالف السكان يوميًّا

تلقت عددا من الشكاوى نهاية شهر آب الماضي، من إغالق الشارع الرئيس  وذكرت الجمعية أنها
  .قرب المسجد، أمام حركة سير المركبات في االتجاهين، دون سابق إنذار
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أنه بعد استيضاح األمر تبّين للسكان أن أعمال الحفريات تنفذ لفصل خطوط المجاري  إلىوأشارت 
أيام متواصلة،  10أغلقت الشارع في كال االتجاهين لمدة  وتجميع مياه األمطار، وأن شرطة االحتالل

  .بدون إعالم السكان بذلك
وعّبر السكان عن غضبهم الشديد جراء هذا اإلغالق الذي تسبب بعزل حي وادي حلوة عن باقي 

  .أجزاء بلدة سلوان، وعرقلة حياتهم اليومية
عدم تمكن طواقم اإلسعاف والطوارئ من دخول المنطقة  إلىونّبهت المحامية عليان في رسالتها 

  .بسبب اإلغالق وقطع التواصل بين أحياء عديدة من البلدة ومحيطها المحلي والخارجي
وأكدت جمعية حقوق المواطن أن اإلغالق يمّس بشكل خطير بالعديد من الحقوق األساسية ألهالي 

التعليم والصحة، كذلك فإن هذا اإلغالق يمّس سلوان، كالحق في حرية التنقل والمرور والحق في 
خاصة في األسبوع األخير قبل حلول عيد  قصىالمسجد األ إلىبحرية العبادة ووصول السكان 

  .األضحى المبارك
  

  فتح إقليم القدس تندد باستمرار عمليات اإلعدام الميدانية
ليوم االثنين، من نددت حركة فتح إقليم القدس في بيان صحفي، ا -وفا 2016-9- 5القدس 

 .استمرار قوات االحتالل تنفيذ عمليات اإلعدام الميدانية بحق المواطنين المقدسيين الُعزل

) عاماً  27(جاء ذلك بعدما أقدمت قوات االحتالل فجرا، باستهداف مركبة الشهيد مصطفى نمر 
  .طوإصابة آخر بجروح خطيرة عند اقتحامها لضاحية رأس خميس المالصقة لمخيم شعفا

وأكدت الحركة أن قوات االحتالل باتت تستهدف بشكل واضح وصريح الفلسطينيين وتقتلهم بدم 
بارد على مرأى العالم أجمع دون أن يحرك أحدهم ساكنا، وهذا الصمت جعل من دماء كل فلسطيني 

  .مستباحة كل وقت وحين
قة الرام بالطريقة ذاتها التي قبل شهر ارتقى الشهيد أنور الساليمة بمنط"وتابعت الحركة في بيانها، 

استشهد بها مصطفى نمر اليوم، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على تطبيق ما كان المتطرف ليبرمان 
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بالمقاتلين "قد أعلنه من فرض عقوبة اإلعدام على الفلسطينيين العزل الذين وصفهم ونعتهم 
  ."والمخربين
ة بحق شعبنا لن تزيدنا إال إصرارا على الخالص من يسرائيلأن استمرار جرائم القتل اإل إلىوأشارت 

  .االحتالل وجرائمه مهما كانت التضحيات
كافة المحاكم الدولية ومؤسسات المجتمع المدني   إلىووجهت حركة فتح إقليم القدس رسالة 

وجمعيات حقوق اإلنسان وجامعة الدول العربية بضرورة وقف سياسة الصمت أمام المذابح والجرائم 
  .التي ترتكب بحق أبناء شعبنا يوميا

  
  استشهاد شاب واعتقال آخر بعد إصابته في مخيم شعفاط: القدس

جر اليوم االثنين، وأصيب آخر عقب إطالق قوات استشهد شاب، ف -وفا 2016-9-5القدس 
ي الرصاص على المركبة التي كانا يستقالنها في ضاحية راس خميس المالصقة سرائيلاالحتالل اإل

 .لمخيم شعفاط وسط القدس المحتلة

وأفاد مراسلنا، بأن الشاب مصطفى نمر استشهد، وأصيب آخر، وتم اعتقاله بعد ذلك، عقب إطالق 
  .ل الرصاص من مسافة قصيرة جدا على المركبة التي كان فيها الشهيد وصديقهجنود االحتال

وكانت قوة كبيرة من جنود االحتالل اقتحمت المخيم من جهة الحاجز العسكري القريب من مدخل 
المخيم، وداهمت ضاحية راس خميس المجاورة وشوارع في المخيم، وتصدى لها الشبان بالحجارة 

  .والزجاجات الفارغة
وتسود المخيم ومحيطه أجواء شديدة التوتر وسط انتشار واسع لقوات االحتالل في الحاجز 

  .العسكري ومحيطه
ذلك، دحض شهود عيان رواية االحتالل، والتي زعمت أن المركبة التي كان يستقلها الشهيد  إلى

  .وصديقه حاولت دهس جنود في مخيم شعفاط
قوا الرصاص على المركبة بدم بارد، فقتلوا أحدهما وأصيب وأكد شهود العيان، أن جنود االحتالل أطل

  .مستشفى هداسا في العيسوية، حيث ُوصفت اصابته بين المتوسطة والطفيفة إلىاآلخر، وجرى نقله 
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  لقاء تعريفي في البحرين حول أوضاع القدس

اصمة عقدت سفارة دولة فلسطين لدى مملكة البحرين في مقرها بالع -وفا 2016-9- 4المنامة 
البحرينية المنامة لقاًء تعريفياً حول صندوق وقفية القدس، وحول آخر مستجدات االوضاع الخطيرة في 

 .القدس المحتلة

وكان سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين خالد عارف وطاقم السفارة وعدد من أبناء الجالية 
  .ر الديسيالفلسطينية في المملكة استقبلوا المدير التنفيذي للصندوق طاه

وتحدث السفير عارف عن مكانة القدس وما تتعرض له من هجمة شرسة وما تحتاجه من وقفة جدية 
على كافة المستويات وخاصة عربيا واسالمياً، وبارك الجهود المبذولة من قبل صندوق ووقفية القدس 

تعزيز  إلىتهدف والتي تتشارك فيه جهود القطاع العام والخاص برئاسة منيب رشيد المصري، والتي 
الصمود الفلسطيني في القدس المحتلة والمحافظة على االرث العربي واالسالمي والمسيحي 

  .ية الشرسةسرائيلالفلسطيني في مواجهة سياسة التهويد اإل
بدوره تحدث الديسي عن األوضاع التي تعيشها مدينة القدس معتبرا أنها تشهد أشرس هجمة منذ 

ة ونوعية، وأن الهجمة على القدس تتوازى في محورين األول األرض من احتاللها تتطلب وقفة جاد
الزيادة  إلىالمبارك، اضافة  قصىخالل االعتداء المستمر على المقدسات وخاصة المسجد األ

المستمرة في البرامج االستيطانية في القدس وتوسيعها واالستيالء على مزيد من األراضي والمحاوالت 
طمس الطابع العربي  إلىالمستمرة لتهويد المعالم المختلفة في مدينة القدس في أطار يهدف 

  .الفلسطيني للمدنية
تى الوسائل تفريغه وتهجيره من المدينة أما المحور الثاني فهو اإلنسان الذي يحاول االحتالل بش 

المقدسة وكذلك هدم األجيال بثقافتهم وهويتهم الوطنية وانتمائهم ونسيجهم االجتماعي وطموحاتهم 
مستخدما في سبيل ذلك كل الوسائل الممكنة بدءا بمحاوالت أسرلة التعليم مرورا بإغراق المجتمع 

طوير، واعتبر أن المرحلة الحالية تزداد خطورة في ظل بشتى أنواع اآلفات وتقويض فرص التنمية والت 
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ولما   بالقدس من خالل عزلها عن المحيط الفلسطيني بفعل جدار الضم نجاح االحتالل باالستفراد 
  .تشهده الساحة الفلسطينية من انقسام وكذلك ما يعيشه الواقع العربي من ظروف صعبة

القدس هي جزء من عقيدة . تقارن مع أي عاصمة عربيةوأضاف أن القدس ليست قضية انسانية بحتة 
وموروث وثقافة كل عربي ومسلم وصراعنا فيها صراع بقاء ووجود وسيادة وحفاظ على كل ثوابتنا 
الدينية والقومية؛ ما يحتم على كل حكومة ومواطن التحرك ألجل القدس ودعما لصمودها، واعتبر أن 

م ال بد أن يوازيها برامج بناء وتمكين وتعزيز صمود المؤسسات مواجهة سياسة التهويد والتهجير والهد
  .واألفراد

" تمكين وتنمية"وأضاف الديسي الخطة االستراتيجية لصندوق ووقفية القدس وضعت تحت شعار 
وتغطي جميع القطاعات المتعلقة بمدينة القدس، موضحا أن الصندوق يعتمد في المرحلة األولى على 

مجلس اإلدارة منهم منيب المصري وميشيل الصايغ وبدأ بتنفيذ برامج نوعية  مساهمة عدد من أعضاء
منها برنامج التمكين االقتصادي والثقافي واالجتماعي الممول مناصفة مع البنك االسالمي للتنمية، 
وكذلك صندوق إقراض ومنح للطلبة المقدسيين وبرنامج حماية وتطوير التعليم في القدس وإحياء 

   تصادية والثقافية وشركة إعمار القدس لالستثمار العقاري التي تقوم على االستثمار الوطنيالحياة االق
  .في قطاع االسكان في مدينة القدس بما يسهل على المقدسي الحصول على شقة سكنية

وختم الديسي حديثه بأن نهاية شهر أكتوبر ستشهد إطالق حملة قناديل القدس لتكون محطة لكل  
  .مارس واجبه تجاه القدس من خالل إسراج قناديلهامن يرغب أن ي

  
  

  -انتهى-
  
  
  
  


