State Of Palestine

دولـ ــة فلسطني

Palestinian Liberation Organization

منظمـة التحريـر الفلسطينيــة

Palestinian National Commission

اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة

For

Education, Culture & Science

للت ـربيـة والثقافـة والعـلوم
رسالة القدس ليوم الثالاثء 2016/ 12 /6

رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالة القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم



القدس :جرافات االحتالل هتدم منزلني وبركسا للخيول يف سلوان.

 القدس :االحتالل يواصل استهداف مقربة ابب الرمحة التارخيية املالصقة لألقصى.
 مشروع قانون صهيوين جديد ملعاقبة عائالت منفذي العمليات ضد االحتالل.
 هيئة :االحتالل يكرس هتويد األقصى بتمديد ساعات اقتحامه.
 االحتالل حيكم على مقدسيني أدينا بتهم تتعلق ابألقصى.
 جمموعة مستوطنني تقتحم املسجد األقصى.
 متويل مشروع لتحسني الظروف البيئية والصحية يف خميم شعفاط ابلقدس .
 جامعة القدس تعقد مؤمترها الدويل .
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*القدس :جرافات االحتالل هتدم منزلني وبركسا للخيول يف سلوان
القدس  2016-12-6وفا -شرعت جرافات بلدية االحتالل يف القدس ،اليوم الثالاثء ،هبدم منزيل املواطن سعيد
العباسي يف حي كرم الشيخ من بلدة سلوان جنوب املسجد االقصى املبارك ،حبجة البناء دون ترخيص.

وأوضح مراسالان أن طواقم بلدية االحتالل برفقة جرافات دامهت احلي شرعت هبدم منزل املواطن سعيد العباسي بعد

أنه بدأ هبدم منزله ومنزل شقيقه السبت املاضي ذاتيا.

وقال خالد أبو اتيه عضو جلنة الدفاع عن أراضي سلوان إن بلدية االحتالل مل توافق على اهلدم الذايت حبجة عدم
استكماله وتدمريه كامل الشقتني.

يذكر أن  12فردا كان من املفرتض أن يقطنوا املنزلني الذين تبلغ مساحتهما حنو  300مرت مربع.
كما هدمت جرافات اتبعة لبلدية االحتالل يف القدس-حترسها قوة عسكرية ،-صباح اليوم ،وللمرة الثانية ،بركس
خيول حبي الثوري ببلدة سلوان جنوب املسجد األقصى املبارك ( 85م) ،يعود للمواطن املقدسي عالء عيسى

الشويكي ،وصادرت حصاان منه.

كما أقدمت آليات بلدية االحتالل على جرف األرض والسالسل واألشجار يف املنطقة .وكانت جرافات االحتالل

هدمت قبل عشرين يوما نفس الربكس بذريعة عدم الرتخيص.

* القدس :االحتالل يواصل استهداف مقربة ابب الرمحة التارخيية املالصقة لألقصى
موقع مدينة القدس  -أعرب سكان القدس القدمية وبلدة سلوان جنوب املسجد األقصى ،على وجه اخلصوص ،عن
خشيتهم من جتسيد سلطات االحتالل بصورةٍ هنائية بفعل سياسة فرض األمر الواقع اقتطاع جزء مهم من مقربة ابب
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الرمحة التارخيية املالصقة للجدار الشرقي لألقصى ،لصاحل خمطط هتويدي حول سور املسجد املبارك.

وأكد عدد من شهود العيان الذين تواجدوا خالل منع قوات االحتالل ،أمس اإلثنني ،دفن سيدة مقدسية مسنة
ابملقربة ،أن االحتالل ٍ
ماض يف وضع يده على مساحة هامة وواسعة من املقربة يف إطار استهدافه للمعامل العربية
اإلسالمية التارخيية يف املدينة املقدسة لطمس هذه املعامل اليت تؤكد هوية املدينة املقدسة ،كما حصل يف مقربة مأمن هللا

التارخيية.

ودفن فيها عدد من الصحابة الكرام أبرزهم عبادة بن الصامت
يعود اتريخ مقربة ابب الرمحة للفرتة اإلسالمية األوىلُ ،

وشداد بن األوس رضي هللا عنهما ،فضال عن رفات آالف املواطنني من أبناء العائالت املقدسية ،وتقع على بعد أمتار

عدة من مدخل البلدة القدمية يف القدس من جهة ابب األسباط ممتدة مبحاذاة سور املسجد األقصى الشرقي للوصول

إىل مشارف بلدة سلوان جنواب.

ومنع االحتالل ،أمس اإلثنني ،دفن مسنة فلسطينية مقدسية يف املقربة ،واعتقلت شابني أثناء حفر القرب ،وأجربوا عائلة

السيدة املتوفاة على حفر قرب آخر بعيدا عن املنطقة املُصادرة.

وخيشى املقدسيون من وضع االحتالل يده على املقربة كما حصل مبقربة مأمن هللا قرب ابب اخلليل( من أبواب القدس
القدمية) ،وطالبوا دائرة األوقاف اإلسالمية ابلتدخل والطلب من احلكومة األردنية -من خالل الوصاية األردنية على

مقدسات القدس -العمل على وقف اعتداء االحتالل على املقربة التارخيية .

* مشروع قانون صهيوين جديد ملعاقبة عائالت منفذي العمليات ضد االحتالل
كشف موقع "والال" اإلخباري العربي عن مشروع قانون صهيوين جيري إعداده لفرض املزيد من العقوابت على

عائالت منفذي العمليات الفدائية.

وتشمل هذه العقوابت حبسب املوقع املصادقة على حرمان العائالت الفلسطينية يف القدس احملتلة من خمصصات

التأمني الصحي و”الوطين” ملدة مخس سنوات ،فور إدانة أبنائهم هبذه التهم ،من خالل وقف تقدمي األموال هلذه
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العائالت عن طريق صناديق التأمني الوطين ،ابإلضافة إىل إقامة جهاز إداري يعمل على تقليص املخصصات املالية

لعائالت منفذي العمليات.

ويهدف القانون إىل التضييق على عائالت منفذي العمليات ،ليكون وازع ردع ملن يفكر يف تنفيذ هجمات مماثلة.

وبني املوقع أن مشروع القانون الذي قدمه عضو الربملان" الكنيست" ،املتطرف “ميكي زوهر” ،يزعم أن املنظمات
الفلسطينية اليت تستخدم الفتيان الصغار لتنفيذ العمليات ،تستغل العقوابت املخففة جتاههم" ،مما يتطلب إجياد قوانني

أكثر صرامة لزايدة مستوى الردع" ،على حد قوله .

*هيئة :االحتالل يكرس هتويد األقصى بتمديد ساعات اقتحامه
القدس احملتلة – صفا  :اعتربت اهليئة اإلسالمية املسيحية لنصرة القدس واملقدسات قرار شرطة االحتالل اإلسرائيلي

زايدة ساعة صباحية القتحامات املستوطنني والسياح للمسجد األقصى املبارك ،إصرارا على املساس ابملقدسات،

وعلى رأسها املسجد األقصى أوال ،ومواصلة هتويده ،متهيدا حلويله لكنيس يهودي اثنيا.

وحذرت اهليئة يف بيان صحفي االثنني ،من خطورة القرار اجلديد ،مؤكدة أنه أييت يف سياق سياسة فرض األمر الواقع
اليت تتبعها سلطات االحتالل يف القدس وسائر األراضي احملتلة.

ونددت بعمليات التهويد املتواصلة ضد األقصى ،واليت تتجلى ابالقتحامات اليومية لباحاته وأداء الطقوس التلمودية
يف انتهاك جسيم للقرارات واملواثيق الدولية.

وأكد األمني العام للهيئة حنا عيسى أن االقتحامات اليومية لألقصى ومتديد ساعاهتا مؤخرا ،هي مساع إسرائيلية
احتاللية لتكريس الوجود اليهودي يف األقصى ،متهيدا إلقامة "اهليكل" املزعوم على أنقاضه.

Palestine - Ramallah  174,  00972-2421080,2420901

فلسطني  -رام هللا 00972- 2420901 ،2421080 : ،174 

Fax:.: 00972- 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com

فاكس  ،00972- 2420902الربيد اإللكرتوين PNCECS@Palnet.com :
PNCECS2011@gmail.com

Web site :http://www.pncecs.plo.ps

PNCECS2011@gmail.com

State Of Palestine

دولـ ــة فلسطني

Palestinian Liberation Organization

منظمـة التحريـر الفلسطينيــة

Palestinian National Commission

اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة

For

Education, Culture & Science

للت ـربيـة والثقافـة والعـلوم
رسالة القدس ليوم الثالاثء 2016/ 12 /6

وأشار إىل املخطط اإلسرائيلي بتهويد املسجد بعدد من الوسائل واألساليب ،حيث أتيت االقتحامات اليومية

للمستوطنني واملتطرفني وأداء الصلوات والرقصات التلمودية خالهلا يف مقدمتها ،إضافة للحفرايت املتواصلة وبناء

الكنس واحل دائق التلمودية واملتاحف يف حميط املسجد ،وكذلك الفرق اإلرشادية اليت تروي رواية "اهليكل" و"احلق
اليهودي" يف األقصى.

وأكد أن خمطط تقسيم األقصى بني املسلمني واليهود ،خطوة أوىل للسيطرة الكاملة عليه وحتقيق احللم اليهودي إبقامة

"اهليكل".

ودعت اهليئة اإلسالمية املسيحية مؤسسات اجملتمع الدويل ذات االختصاص بسرعة التدخل حلماية املقدسات
اإلسالمية واملسيحية اليت تتعرض النتهاكات االحتالل اليومية ،ومحاية املواطنني الفلسطينيني من االعتداءات

اإلسرائيلية.

* االحتالل حيكم على مقدسيني أدينا بتهم تتعلق ابألقصى
القدس احملتلة : -أصدرت احملكمة حمكمة االحتالل اإلسرائيلية يف القدس احملتلة الثالاثء ،حكما جائرا حبق األسريين

املقدسيني عمر ابسم بدر زغري ( 19عاما) وتقي الدين بالل خضر زغري ( 21عاما).

وحبسب جلنة أهايل األسرى املقدسيني ،فقد حكمت حمكمة االحتالل على األسري عمر ابلسجن ملدة  17شهر ،وهو

قيد األسر منذ 2016/3/20م ،وحكمت على األسري تقي الدين ابلسجن ملدة  13شهرا ،وهو قيد األسر منذ

.2016/3/22
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وأوضحت أن األسريين أدينا بعدة هتم تتعلق ابملسجد األقصى املبارك ،وقد تنقال يف عدة سجون ،ويقبعان حاليا يف

سجن "جلبوع" ،وبتاريخ  2016/10/21تعرضا للضرب والتنكيل على يد شرطة السجون والقوات اخلاصة اليت
اقتحمت قسم  3يف السجن.

* جمموعة مستوطنني تقتحم املسجد األقصى
القدس احملتلة  -وكالة قدس نت لألنباء  :افاد مركز اعالم القدس ،صباح الثالاثء ،ابن جمموعة من املستوطنني اليهود

املتطرفني مكونة من ( )14شخص اقتحمت ابحات املسجد االقصى املبارك ،حتت محاية من قبل قوات شرطة

االحتالل االسرائيلي.

* متويل مشروع لتحسني الظروف البيئية والصحية يف خميم شعفاط ابلقدس

القدس  2016-12-5وفا -أطلق االحتاد األورويب ،ومؤسسة "تشيسفي" االيطالية ،و"األونروا" ،و"اوفرسيز" ،اليوم

االثنني ،مشروعا جديدا يف خميم شعفاط لالجئني يف القدس الشرقية ،لتحسني نظام إدارة النفاايت الصلبة ،واملمارسات

البيئية فيه.

ويهدف املشروع اىل إجراء تغيريات ابرزة يف حياة سكان املخيم ،حيث سيتم بلورة وإعداد خطة اسرتاتيجية جديدة
الدارة النفاايت الصلبة ،مبشاركة مجيع أطياف اجملتمع احمللي ،وممثلي األحياء السكنية ،من خالل أتهيل واستصالح

بعض املناطق املتدهورة يف املخيم ،لتتحول اىل أماكن عامة ذات كفاءة يف استخدام الطاقة ،وصديقة البيئة".

وقال ممثل مؤسسة "تسيشفي" ماركو كانياتو "سيتم تطوير خطة اسرتاتيجية جديدة إلدارة النفاايت الصلبة بنهج

تشاركي جمتمعي ،وتتحول بعض املناطق املتدهورة يف املخيم إىل أماكن مزدهرة ذات كفاءة يف استخدام الطاقة.
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بدوره ،أضاف ممثل األونروا سكوت اندرسون "أن الفلسطينيني يف القدس الشرقية يعانون من ظروف معيشية مرتدية،

بسبب الفقر ،وانعدام املتطلبات األساسية ،وعدم االهتمام بتحسني املمارسات البيئية ،ابلتعاون مع تشيسفي"
و"اوفرسيز" ،سيساعد هذا املشروع سكان وأهل خميم شعفاط لالجئني العمل مع املنظمات اجلماهريية احمللية على زايدة

الوعي اجملتمعي ،لرفع مستوى ادارة النفاايت وجعل املخيم نظيفا.

وسيستفيد السكان احملليون ابملخيم من تصميم وبناء النظام اجلديد الدارة النفاايت الصلبة ،لضمان حتقيق افضل

الظروف البيئية والصحية داخل املخيم ،كما سيتم التحضري لورش التدريب ،واحلمالت اإلعالمية ،واألنشطة التوعوية،
من أجل زايدة الوعي العام حول أمهية وأتثري ادارة النفاايت على الصحة العامة والبيئة ،وتسهيل مشاركة الناس يف

إحداث التغيري ،كما من املقرر أن يتم استصالح وأتهيل بعض األماكن العامة املتدهورة داخل املخيم مببادرات حملية،

وحتويل بعض أسطح األبنية القابلة لالستخدام العام اىل مناطق خضراء مفتوحة للجمهور.

* جامعة القدس تعقد مؤمترها الدويل
القدس -معا -استأنف مركز دراسات القدس يف جامعة القدس ابلتعاون مع كلية احلقوق ودائرة الفلسفة ودائرة العلوم
السياسية ودائرة اهلندسة املعمارية  ،جلسات املؤمتر الدويل " إنتاج الالمساواة :الواقع وإمكانيات التغيري يف القدس"،

يف حرم اجلامعة الرئيس – أبوديس ،والذي يهدف لعرض ومناقشة ما تتعرض له مدينة القدس من انتهاكات وضغوطات
متعددة على املكان والسكان ،حبضور ومشاركة عدد من الباحثني واألكادمييني من جامعات فلسطينية وأجنبية.

وقد أدارت د .آمنة بدران  ،مديرة معهد الدراسات العاملية يف جامعة القدس ،اجللسة اخلامسة من املؤمتر بعنوان "

سياسة الالمساواة"  ،واليت استُهلت حبديث د .عوض منصور ،األستاذ املساعد يف دائرة العلوم السياسية عن الصراع

على القدس من وجهة نظر استيطانية استعمارية ،تاله املتخصص يف العالقات الدولية والسياسة د .منصور نصاصرة
الذي متحور حديثه حول شرق القدس منذ اتفاقيات أوسلو ،وسياسات الفصل واإلقصاء.
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كما تناول كل من د .منري نسيبة ،وأ .ندى عوض من مركز العمل اجملتمعي يف جامعة القدس ،موضوع اإلجراءات

العقابية يف القدس كوسيلة للتهجري ،حيث أشارت عوض أنه مت سحب حوايل  14500إقامة من املقدسيني بني عامي

 1967وحىت اليوم ،منها  11ألف إقامة مت سحبها منذ العام  1990وحىت اليوم ،كإجراء عقايب وفقا ملعيار عدم

الوالء لدولة إسرائيل ،وأكدت أن اخلطر األكرب يكمن يف تصعيد استخدام هذا املعيار الذي يهدف لتهجري

الفلسطينيني قسراي من القدس ،واختُتمت اجللسة حبديث د .اينهوا جونزاليس ،من جامعة كاستيال – المانشا عن
العالقات بني االحتاد األوروريب والقدس الشرقية :حالة دراسية يف جمال التعليم.
أما يف اجللسة السادسة اليت جاءت بعنوان "حتدايت فنية وثقافية" واليت أدارها األستاذ املساعد يف جامعة القدس د.

عمر يوسف ،حت ّدثت د .ماريفيلما أونيل من جامعة وبسرت عن الدفاع عن الثقافة الفلسطينية يف القدس ،فيما تناولت
أ .غادة السمان ،من جامعة بريزيت موضوع " الفن والالمساواة االجتماعية يف القدس".

ويف اجللسة األخرية للمؤمتر " البيئة االجتماعية والالمساواة"  ،اليت أدارها األستاذ املساعد يف دائرة اهلندسة املعمارية
د .أشرف أبو هالل ،استعرضت د .روال هردل ،من دائرة العلوم السياسية ورقتها حول الفضاءات اجلندرية يف مدينة

القدس :تقاطع السياسات االستيطانية االستعمارية للدولة والبىن اجملتمعية الذكورية.

ويف سياق آخر ،أشار د .فايز فرجيات ،من دائرة اجلغرافيا ودراسات املدن يف ورقته إىل إيكولوجية مدينة القدس يف

ضوء املعاجلة االجتماعية والنفسية للمكان منذ منتصف القرن التاسع عشر وحىت هناية االنتداب الربيطاين.

بينما حت ّدثت أ .كيتالن بروكرت من جامعة أكسفورد عن االنتقال االجتماعي اهلامشي من خالل أتمالت مبرحلة البلوغ
يف خميم شعفاط لالجئني.

واختُتم املؤمتر بعدة توصيات منها ضرورة توعية املقدسني خصوصا والفلسطينني عموما ابألوضاع القانونية للمقدسيني،
وتعميق دراسة املفهوم االستيطاين االستعماري يف السياق الفلسطيين خاصة ،والرتكيز على ذلك يف املناهج الدراسية يف

املدارس واجلامعات هبدف تعريف اجليل اجلديد جبذور القضية الفلسطينية ،وإعادة النظر ابتفاقية أوسلو وتداعياهتا على

مستقبل القضية الفلسطينية ومدينة القدس بشكل خاص.

Palestine - Ramallah  174,  00972-2421080,2420901

فلسطني  -رام هللا 00972- 2420901 ،2421080 : ،174 

Fax:.: 00972- 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com

فاكس  ،00972- 2420902الربيد اإللكرتوين PNCECS@Palnet.com :
PNCECS2011@gmail.com

Web site :http://www.pncecs.plo.ps

PNCECS2011@gmail.com

State Of Palestine

دولـ ــة فلسطني

Palestinian Liberation Organization

منظمـة التحريـر الفلسطينيــة

Palestinian National Commission

اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة

For

Education, Culture & Science

للت ـربيـة والثقافـة والعـلوم
رسالة القدس ليوم الثالاثء 2016/ 12 /6

كما أوصى احلضور ابالستفادة بصورة أكرب من العالقات اخلارجية االقتصادية والسياسية ،ورسم خرائط بوسائل خمتلفة

تبني املواقع التارخيية يف فلسطني.

ضحت أ .دميا نسيبة ،من مركز دراسات القدس أن فعاليات املؤمتر استُهلت يوم السبت جبولة يف مدينة
بدورها و ّ
القدس ،حيث انطلق املشاركون يف املؤمتر برفقة د .عمر يوسف من ابب العامود ،مرورا حبائط الرباق ،وانتهت اجلولة
يف عني اللوزة بسلوان.

هذا وختلل املؤمتر يف يوميه األول والثاين عدة جلسات نقاش ومداخالت من احلضور حول العديد من األوراق البحثية

والقضااي اليت مت طرحها.
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