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  2016 نوفمبر، 6األحد : التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 حملة دعم قرار اليونسكو لماذا؟؟ 

 "بشأن القدس" اليونسكو"حملة جمع التواقيع لدعم قرار  تدعو لمساندة" فتح. 

  مواطنين من القدس 4االحتالل يعتقل. 

 "ووكاالت أممية تبحث األوضاع السياسية والتنموية في القدس" التعاون اإلسالمي. 

 بريطانيا تدين قرار ببناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية. 

 ية الجديدة في القدستركيا تدين المخططات االستيطان. 

 ويهدد بإغالقها" دار األيتام"االحتالل يعتقل طالبين من مدرسة : القدس. 

 قصىمستوطنون وضباط مخابرات االحتالل يستأنفون اقتحاماتهم للمسجد األ. 

 االحتالل يطرح مواد مخدرة خطيرة: في إطار استهدافه لشباب وأطفال القدس.  
  

  
  

  لماذا؟؟حملة دعم قرار اليونسكو 
 عدنان نعيم -وفا 2016- 11- 6رام اهللا  
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سنويا بالتصويت على مشاريع قرارات ) اليونسكو(تقوم هيئة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
اليونسكو يقضي  إلىي مشروع قرار سرائيلتقدمها الدول، وفي العام الماضي قدمت دولة االحتالل اإل

الهيكل  قصىالمسجد األ(ليصبح  قصىخلف كلمة المسجد األ" الهيكل المقدس"بإضافة كلمة 
  ).المقدس

احتجت دولة فلسطين واألشقاء في المملكة األردنية الهاشمية، والجزائر، ومصر، ولبنان، والمغرب، 
وصدر القرار لصالح  وسلطنة ُعمان، وقطر، والسودان، على القرار وقدموا مذكرة لليونسكو،

  :بندا كان أبرزها 16المجموعة العربية، مكونا من 
  .أرث إسالمي خالص وال عالقة لليهود به قصىأن المسجد األ -
، أي إشراف 2000بإعادة الوضع الذي كان قائما قبل أيلول عام  إسرائيلطالبت اليونسكو  -

  .القدسالمملكة األردنية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية في 
  .قصىجزءا ال يتجزأ من المسجد األ" تلة المغاربة" اعتبار  -
  .على موظفي األوقاف اإلسالمية إسرائيلرفض اليونسكو اعتداءات  -
ية اُألحادية التي تمارس ضد المقدسات اإلسالمية والمسيحية سرائيلورفض اليونسكو اإلجراءات اإل -

  :ية مضادة للقرارإسرائيلحملة . بالقدس
ية وكافة غالة اليمين المتطرف سرائيلأن صدر القرار حتى ثارت ثائرة بنيامين نتنياهو، والخارجية اإلما 
التشكيك  إلى، وبدأوا بحملة إعالمية دبلوماسية ضد القرار وضد اليونسكو، حتى وصلت إسرائيلفي 

و بالتراجع عن بنزاهة اليونسكو كجهة دولة محايدة، كما شنوا حملة جمع تواقيع تطلب من اليونسك
 إلىألف توقيع، وقاموا بتسليمها قبل أيام  70أكثر من  سرائيلالقرار، ووصل عدد التواقيع المؤيدة إل

هو أن الثقافة الغربية وتحديدا األمريكية  إسرائيلاليونسكو، ولعل الخطر من حملة التواقيع التي تشنها 
ثيرا ما بدلت وغيرت قرارات مصيرية، ومن تقيم وزنا كبيرا لمثل هذه الحمالت، وأن هذه الحمالت ك

  .الممكن أن تدفع اليونسكو لمعاودة التصويت مرة ُأخرى في العام المقبل
  : حملة تواقيع فلسطينية مضادة
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الهادفة  إسرائيلقام المحامي والوزير السابق شوقي العيسة بحملة تواقيع مضادة إلفشال مخططات 
آالف توقيع  8ت على القرار مرة ُأخرى، وقد تم جمع أكثر من معاودة التصوي إلىدفع اليونسكو  إلى

  .حتى اللحظة، وتبنت الكثير من الفعاليات الوطنية هذه الحملة
وأعلنت الكثير من الفعاليات الوطنية دعهما وتبنيها للحملة، حيث تبنى اإلعالم الرسمي برئاسة أحمد 

طنيا بامتياز، كما تبنت حركة فتح رسميا الحملة عساف دعم هذه الحملة والترويج لها واعتبرها موقفا و 
  .الفعاليات الطالبية إلىمن خالل وسائل اإلعالم التابعة لها، وإضافة 

وأعتقد أنه مطلوب من المؤسسات الرسمية ممثلة بوزارة الخارجية ومؤسسات منظمة التحرير وكافة 
  .رار الدوليالفصائل والجاليات الفلسطينية دعم هذه الحملة ألجل تثبيت الق

  .تقسيم مكاني وزماني: سياسيا إسرائيلمخاطر حملة  
كلمة الهيكل، ُألعطي   قصىباعتماد أن يكتب خلف كل كلمة للمسجد األ إسرائيللو نجحت 

، وبالتالي حق دخوله متى شاءوا، وكذلك حق التقسيم قصىيين حق دولي بالمسجد األسرائيللإل
أن تحتج على أي دولة ال تضع كلمة الهيكل  إسرائيلأنه يصبح من حق  إلىالزماني والمكاني، إضافة 
  .في مراسالتها الرسمية، وبذريعة أن هناك قرارا دوليا بذلك الخصوص قصىخلف كلمة المسجد األ

التي تحاول ثني اليونسكو عن قرارها، وتؤكد  إسرائيلقطع الطريق أمام  إلىلذا تهدف هذه الحملة 
المتحدة وقراراتها المنصفة للقضية الفلسطينية، وخصوصا ما يتعلق بالمقدسات  الحملة شرعية األمم

  .في مدينة القدس" اإلسالمية والمسحية "الفلسطينية 
  

  بشأن القدس" اليونسكو"تدعو لمساندة حملة جمع التواقيع لدعم قرار " فتح"
مساندة مبادرة الوزير  إلى، "فتح"دعت مفوضية االعالم والثقافة لحركة  -وفا 2016- 11-5رام اهللا 

السابق المحامي شوقي العيسة في حملة جمع التواقيع الوطنية الفلسطينية، لدعم قرار اليونسكو 
 .ية ضد القرارإسرائيلإرثا إسالميا خالصا، ولمواجهة حملة  قصىباعتبار المسجد األ

يوم السبت، بكل مناضليها وانصارها ، في بيان صحفي "فتح"افة لحركة وأهابت مفوضية االعالم والثق
وشرائح المجتمع الفلسطيني، االنتصار لهذه المبادرة وحثت القطاعات الرسمية والشعبية وتحديدا فئة 
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الشباب الجامعيين على االنتصار للحملة والتوقيع على الوثيقة المنشورة حسب الرابط المنشور على 
  ".فيسبوك" المفوضية على موقع التواصل االجتماعي  صفحة

ية، سرائيلوكان الوزير السابق العيسة بادر وجمع آالف التواقيع بعد تحذيراته من خطورة الحملة اإل
إعادة التصويت وادخال تعديل على القرار  إلىيون بحملتهم فقد يؤدي ذلك سرائيلاذا نجح اإل: "وقال

  ".صىقجانب المسجد األ إلى، بأن يتم اضافة مصطلح الهيكل إسرائيللصالح 
الحملة عبر صفحتها على فيسبوك، وصفحة  إلىامكانية الدخول  إلىوأشارت المفوضية 

  .shawqi issa المحامي
  :وفيما يلي رابط الحملة

-s-unesco-pportsu-we-https://www.change.org/p/unesco
-on-resolution

jerusalem?recruiter=9058567&utm_source=share_petition&ut
m_medium=facebook&utm_campaign=share_for_starters_pag

no_msg-no_src-xs-e&utm_term=mob  
  
  

 مواطنين من القدس 4االحتالل يعتقل 

شبان من البلدة  3ي، اليوم األحد، سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 11- 6القدس 
  .القديمة في مدينة القدس المحتلة، بعد دهم منازل ذويهم، وطفال من قرية حزما

جهاد ناصر قوس، ومحمود عبد اللطيف، : وأفاد مراسلنا، بأن قوات االحتالل اعتقلت كال من
  .نةأحد مراكز االعتقال والتحقيق في المدي إلىومعتصم حجاج، وحولتهم 

من قرية حزما، ) عاماً  16(واعتقلت تلك القوات، مساء أمس، الطفل القاصر وسام كنعان الخطيب 
  .شمال شرق القدس المحتلة
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  ووكاالت أممية تبحث األوضاع السياسية والتنموية في القدس" التعاون اإلسالمي"
سالمي ووكاالت خلص اجتماع تشاوري عقده مكتب منظمة التعاون اإل -وفا 2016- 11-5القدس 

أهمية استمرار التنسيق والتشاور فيما يتعلق باألوضاع  إلىاألمم المتحدة العاملة في فلسطين، 
 .السياسية والتنموية في القدس

وأكد االجتماع، الذي دعا له مكتب تمثيل منظمة التعاون اإلسالمي، أهمية التنسيق ما بين 
االحتالل ودعم البرنامج الفلسطيني فيما يتعلق بالقدس المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين إلنهاء 

التدخالت الممكنة من قبل األمم المتحدة ومنظمة  إلىفي المستوى السياسي والتنموي، إضافة 
  .يةسرائيلالتعاون االسالمي دعما لبرامج التنمية في القدس ومواجهة اإلجراءات اإل

إننا بادرنا لعقد "سطين السفير أحمد الرويضي، وقال ممثل منظمة التعاون اإلسالمي لدى دولة فل
االجتماع تفاعال مع الخطة العشرية لمنظمة التعاون اإلسالمي فيما يتعلق بفلسطين والتدخالت 
الممكنة من خالل المنظمة وأجهزتها المختلفة، تنفيذا لقرارات القمم اإلسالمية خاصة قمتي جاكرتا 

قرير األمم المتحدة حول التدخالت الممكنة في مدينتي واسطنبول خالل العام الحالي، وصدور ت
  ".القدس والخليل

أردنا عقد هذا االجتماع للتشاور بين مكتب تمثيل منظمة التعاون اإلسالمي في فلسطين "وأضاف، 
من ناحية، ووكاالت األمم المتحدة العاملة في فلسطين من ناحية ثانية، بخصوص التدخالت الممكنة 

، وبهدف تنسيق العالقة بما يخدم دعم صمود أهل القدس الشريف ودعم مؤسساتها في مدينة القدس
ية لحقوق اإلنسان الفلسطيني في القدس، وملفات التخطيط سرائيلالمدنية، ومتابعة االنتهاكات اإل

  ـ"الهيكلي والحضري والبرامج المتعلقة بالتنمية ودعم المؤسسات الفاعلة
ومحافظها عدنان الحسيني، خالل االجتماع، أوضاع القدس  وزير شؤون القدس بدوره، تناول 

واالحتياجات التنموية الالزمة والبرامج والتدخالت المطلوبة والمقترحة، في إطار اللجنة الرئاسية العليا 
  .للقدس ووزارة شؤون القدس
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اء إن المطلوب من األمم المتحدة ومنظمة التعاون اإلسالمي التحرك بشكل عاجل إلنه"وقال، 
ي، ودعم المواقف السياسية التي يتحرك بأطرها الرئيس محمود عباس، خاصة في سرائيلاالحتالل اإل

  ".إطار المبادرة الفرنسية واالنضمام ألجهزة األمم المتحدة المختلفة
وقدم الحسيني ملخصا عن المشاريع التي تتابعها الوزارة والمتعلقة بالدعم القانوني وتوفير بعض 

العاجلة للمؤسسات المقدسية، لبقائها فاعلة خدمة للمجتمع المقدسي والتدخالت في المستلزمات 
  .القضايا التنموية المختلفة

تدخالت أساسية يمكن تنفيذها من قبل وكاالت األمم المتحدة  إلىويخلص تقرير األمم المتحدة  
ائبين وحقوق الملكية، العاملة في فلسطين، وشمل المسألة السياسية، وقضايا اإلقامة، وقانون الغ

واالستيطان وجدار الفصل العنصري، والتنقل ما بين القدس والمحافظات الفلسطينية، وهدم المنازل، 
قطاعات الصحة، والشباب، والتعليم، والتنمية االقتصادية،  إلىومحدودية البناء الجديد، إضافة 

  .والعمل، والتجارة، والمؤسسات المغلقة في مدينة القدس
ت مداخالت من قبل ممثلي وكاالت األمم المتحدة التي حضرته تناولت القضايا األساسية التي وقدم 

  .تشكل اهتمام األمم المتحدة فيما يتعلق بالقدس
وحضر االجتماع، ممثلون عن وكاالت األمم المتحدة العاملة في فلسطين، منهم المدير العام لبرنامج 

، وسفيان مشعشع من برنامج األمم المتحدة االنمائي، مساعدة الشعب الفلسطيني روبيرتو فالنت
ورئيس مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان وجيمس هينلن، وساره ويكنزي من هيئة األمم 
المتحدة لدعم المرأة، ونائبة الممثل الخاص لمكتب لمنظمة األمم المتحدة للطفولة آن كلير، ولبنى 

نات البشرية، وشيرين عويضة مسؤولة ملف القدس في شاهين من برنامج األمم المتحدة للمستوط
  .مكتب منظمة التعاون اإلسالمي لدى فلسطين

  
  بريطانيا تدين قرار ببناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية
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يوم الخميس، قرار سلطات االحتالل أدانت الحكومة البريطانية  -وفا 2016-11-3لندن 
المقامة على أراضي المواطنين في " مستوطنة جيلو"منزال جديدا في  181ي القاضي ببناء سرائيلاإل

 .الضفة الغربية

ندين إعالن : "البريطانية  وقال وزير شؤون الشرق األوسط توباياس إلوود، في بيان وزعته وزارة الخارجية
نة جيلو منزال جديدا في مستوط 181ية مؤخرا لقرارها بالموافقة على تصاريح بناء سرائيلالسلطات اإل

قد مضت قدما بالموافقة على  إسرائيلغير القانونية في القدس الشرقية، ويخيب أملنا جدا كون 
تصاريح البناء رغم ما أعرب عنه المجتمع الدولي من قلق عميق وإدانة لدى اإلعالن عن هذه الخطط 

  ". 2012في 
وهذا اإلعالن هو أحدث مثال إن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، : " وأضاف

على تعجيل السياسة المنهجية في التوسع االستيطاني غير القانوني، وهي سياسة تبعدنا أكثر فأكثر 
ية بتحقيق الرؤية المشتركة سرائيلعن حل الدولتين، وتثير تساؤالت كبيرة بشأن التزام الحكومة اإل

  ."ة ومتصلة األراضي وقادرة على البقاءجنب مع دولة فلسطينية مستقل إلىتعيش جنبا  سرائيلإل
  

 تركيا تدين المخططات االستيطانية الجديدة في القدس

إنشاء  إسرائيليوم الخميس، قرار ستنكرت وزارة الخارجية التركية ا -وفا 2016- 11-3رام اهللا 
  .وحدة استيطانية جديدة على حساب األراضي الفلسطينية في القدس الشرقية 181

وحدة  181على إنشاء  إسرائيلإننا ننّدد بموافقة : "وجاء في بيان صادر عن الخارجية التركية جاء فيه
  ".سكنية جديدة بطرق غير شرعية في أراضي القدس الشرقية المحتلة

والتي تلحق الضرر بالجهود  إسرائيلإّن هذه الخطوات التي تُقدم عليها : وأضافت الخارجية التركية
  ".أمر غير مقبول على اإلطالق"حقيق السالم وتنتهك حقوق الفلسطينيين، المبذولة لت

وحدة استيطانية  181وجاء هذا البيان ردا على مصادقة بلدية االحتالل في مدينة القدس، على إقامة 
  .، جنوبي القدس الشرقية المحتلة"غيلو"جديدة، في مستوطنة 
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 ويهدد بإغالقها" األيتامدار "االحتالل يعتقل طالبين من مدرسة : القدس

يوم الخميس، طالبين من مدرسة قلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اعت -وفا 2016- 11-3القدس 
الثانوية في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، وهدّدت بإغالق المدرسة، في حال " دار األيتام"

  .حسب زعمها - استمر الطلبة برشق دوريات االحتالل بالحجارة
أن مسلسل "جانبها، استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي، في بيان، هذا االقتحام، معتبرة  من

االقتحامات المتكررة بحق المدرسة، وتهديد طلبتها، يشكل تهديدا صريحا للحق في التعليم، والذي  
  ".كفلته المواثيق، والقوانين الدولية

التدخل العاجل من  إلىية، واإلنسانية، واإلعالمية، وجّددت الوزارة دعوتها لكافة المؤسسات الحقوق
 إلىأجل لجم هذه االنتهاكات، والعمل على حماية المسيرة التعليمية، وضمان وصول الطلبة 

  .مدارسهم
أن تلك القوات تالحق طلبة المدرسة بشكل متكرر، حيث استدعت مؤخرا مدير التربية  إلىيشار 

  .ققت معه لعدة ساعاتوالتعليم في القدس سمير جبريل، وح
  

  قصىمستوطنون وضباط مخابرات االحتالل يستأنفون اقتحاماتهم للمسجد األ
ي، اليوم سرائيلاستأنف مستوطنون وضباط مخابرات االحتالل اإل -وفا 2016- 11-6القدس 

المبارك، من باب المغاربة بحراسة معززة، ومشددة من عناصر  قصىاألحد، اقتحامهم للمسجد األ
 .الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل

وتصدى المصلون وطلبة العلم القتحامات المستوطنين وجوالتهم االستفزازية بهتافات التكبير 
  .االحتجاجية

ابات الرئيسية في الوقت ذاته، احتجزت قوات االحتالل بطاقات المصلين من فئة الشباب على البو 
  .حين خروج أصحابها منه إلىللمسجد، 

  
  االحتالل يطرح مواد مخدرة خطيرة: في إطار استهدافه لشباب وأطفال القدس
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اشتكى مقدسيون من مادة مخدرة سامة وخطيرة يُطلق  -موقع مدينة القدس  2016- 11-6القدس 
سواق الفلسطينية بمدينة القدس ، طرحها االحتالل الصهيوني مؤخرا في األ"الجوكر"عليها تسمية 

  .المحتلة، خاصة بمحيط المدارس في إطار استهدافه لقطاع األطفال والشباب في المدينة المقدسة
المادة ترّوج على شكل حبوب كحبوب الدواء على أنها منشطات للطالب أو على شكل حلوى 

  .أطفال مفرقعة أو حلوى
المبيدات الحشرية وعشبة معينة تخمر لمدة أسبوع  مادة الجوكر هي مادة مخدرة مصنعة محليا من

او بنزايت حتى يغروا  scoopyحتى تصبح مادة مخدرة، وتعبأ في أكياس ملونة بأسماء مغرية كاسم 
األطفال والشباب ألخذها، ومن أخطر نتائجها أنها ُتسّبب اإلدمان من أول جرعة؛ فالمادة ذات 

  !ي وتسبب السهر والتشنجات ومشاكل عصبية وقلبيةتأثيرات ُسمّية عالية على الجهاز العصب
  
  

 - انتهى-

  
  
  
  
  
  


