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  م7/8/2016 األحد: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

  لحممواطنين من القدس والخليل وبيت  8قوات االحتالل تعتقل. 

 ومخابرات االحتالل تعتقل حارسا قصىمستوطنون يستأنفون اقتحام األ. 

 "تحذر من خطورة الحرب الديموغرافية التي تشنها حكومة االحتالل في " فتح
 .القدس

 ية في مدارس القدس حرب على هويتناسرائيلاإلجراءات اإل: التربية. 

  غير مسبوقة في محيط الحسيني بحذر من تغول استيطاني وهدم وعقوبات جماعية
 .القدس

 "40ارتفاع نسبة المنازل التي هدمها االحتالل في القدس بنسبة ": أوتشا %
 .2015مقارنة بعام 

 المالكي يستقبل القنصل العام البريطاني في القدس الستر ماكفيل. 

 الحسيني يطلع ممثل سيريالنكا على حقيقة األوضاع في القدس.  
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  مواطنين من القدس والخليل وبيت لحم 8قوات االحتالل تعتقل 
 8ي، الليلة الماضية، واليوم األحد، سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016-8-7رام اهللا 

 .مواطنين من محافظات القدس، والخليل، وبيت لحم، في الضفة الغربية

المبارك في  قصىاألوأفاد نادي األسير في بيان له، بأن قوات االحتالل اعتقلت أحد حراس المسجد 
مدينة القدس المحتلة، ويدعي لؤي أبو السعد، علما أنها اعتقلت نهاية األسبوع الماضي عددا من 

  .موظفي لجنة اإلعمار في المسجد
، ونهاد موسى عمر )عاماً  25(رجائي نافذ جابر : مواطنين، وهم 5ومن الخليل، اعتقلت تلك القوات 

، عالوة على ضياء إسماعيل مسالمة، ومنتصر ناصر )عاماً  23(، ومحمد فريد الرجعي )عاماً  66(
  .مسالمة، وهما من بلدة بيت عوا غربا

يوسف : كذلك اعتقلت قوات االحتالل مواطنين من بلدتي الخضر والعبيدية في بيت لحم، وهما
  ).عاماً  33(، ومنير محمد شنايطة )عاماً  26(صايل عيسى 

  .مواطنا 12حتالل اعتقلت خالل اليومين الماضيين أن سلطات اال إلىوأشار نادي األسير 
  

  ومخابرات االحتالل تعتقل حارسا قصىمستوطنون يستأنفون اقتحام األ
 قصىاستأنف مستوطنون، صباح اليوم األحد، اقتحامهم للمسجد األ -وفا 2016-8- 7القدس 

المبارك من جهة باب المغاربة، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، واعتقلت مخابرات االحتالل 
 .مكان عمله داخل المسجد إلىي حارسا من أمام منطقة باب األسباط، ومنعت وصوله سرائيلاإل

وأفاد مراسلنا، بأن المصلين وطلبة مجالس العلم تصدوا لهذه االقتحامات بهتافات التكبير 
جية، في الوقت الذي تتولى عناصر من شرطة االحتالل الخاصة حماية وحراسة المستوطنين االحتجا

  .خالل اقتحاماتهم، وجوالتهم االستفزازية في المسجد
لؤي أبو السعد، من أمام باب  قصىوأوضح أن مخابرات االحتالل اعتقلت الحارس في المسجد األ

أحد مراكز االعتقال والتحقيق  إلىجد، واقتادته مكان عمله داخل المس إلىاألسباط، ومنعت وصوله 
  .في مدينة القدس المحتلة



 

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 
 

، واعتقل عددا منهم خالل األسبوع قصىوكان االحتالل صّعد من وتيرة مالحقاته للعاملين في األ
الماضي، وأصدر بحق معظمهم قرارات باإلبعاد عن المسجد لفترات متفاوتة؛ األمر الذي استهجنته 

، ومجلس األوقاف والهيئة االسالمية العليا، ودار الفتوى، وسائر المؤسسات العاملة في دائرة األوقاف
  .المدينة المقدسة، وحذرت من عواقبه

طالبت أنصارها في وقت سابق بضرورة المشاركة " الهيكل المزعوم"أن منظمات  إلىتجدر االشارة 
خراب "را واستعدادا لما يسمى خالل هذه األيام، تحضي قصىالواسعة في اقتحامات جماعية لأل

  .، الذي يحّل في الرابع عشر من الشهر الجاري"الهيكل المزعوم
  

  تحذر من خطورة الحرب الديموغرافية التي تشنها حكومة االحتالل في القدس" فتح"
إقليم القدس من خطورة الحرب الديموغرافية التي " فتح"حذرت حركة  -وفا 2016-8-7 القدس

تشنها حكومة اليمين المتطرف في مدينة القدس المحتلة، من خالل تصعيد حملتها بهدم المنشآت 
تجريف  إلىالسكنية من مباٍن، ومؤسسات ثقافية، واجتماعية، ومنشآت تجارية، وصناعية، إضافة 

 .األراضي

ء ذلك تعقيبا على استمرار سياسة الهدم التي كان آخرها هدم مقر الجمعية النسوية في قرية النبي جا
هدم  إلىصموئيل دون سابق آنذار، بحجة البناء دون ترخيص، رغم أنها تستوفي كافة الشروط، إضافة 

  .منزل المواطن عز الدين ابو نجمة للمرة السادسة على التوالي، وللسبب ذاته
في القدس عدنان غيث حكومة االحتالل وأذرعها التنفيذية من " فتح"السياق، حّذر أمين سر وفي 

  .تبعيات ومخاطر استمرار سياسة هدم المنازل التي يتبعها االحتالل في مدينة القدس
أن هذه السياسة من شأنها إفراغ المدينة من سكانها الشرعيين، والتضييق عليهم " إلىوأشار غيث 
أن ما يجري من استهداف متواصل لمدينة القدس وأحيائها " ، مؤكدا"لممارسات العنصريةضمن هذه ا

العربية ما هو إال دعوه صريحة تعمل بها بلدية االحتالل في القدس المحتلة، من أجل تطبيق سياساتها 
  ".الهادفة للنيل من طابعها العربي، وتنفيذا لسياسة التطهير العرقي
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يق المساحات المخصصة للمقدسيين للبناء على أرضهم، إال ان هذه على الرغم من ض"وأضاف 
حد عدم مالءمتها للعيش بشكل طبيعي، إال أن المقدسي  إلىالمساحة تزداد ضيقا يوما بعد يوم لتصل 

لم ولن يستسلم لكافة هذه الممارسات، التي تسعى بها حكومة االحتالل لتهجيره قسريا من داخل 
  ".بقى المقدسي صمام األمان في المدينة، محافظا على عروبتهاخارجها، وسي إلىالقدس 

الوقوف بجدية وحزم أمام هذه السياسة  إلىودعت الحركة في بيان لها، الدول العربية واإلسالمية 
  .الخطيرة التي تتعرض لها المدينة المقدسة

  
  ية في مدارس القدس حرب على هويتناسرائيلاإلجراءات اإل: التربية

ية األخيرة التي سرائيلرفضت وزارة التربية والتعليم العالي، اإلجراءات اإل -وفا 2016-8- 7 رام اهللا
تحاول سلطات االحتالل بموجبها مقايضة السماح بترميم المدارس العربية وتأهيلها في القدس، 

 .ي ووقف العمل في المنهاج الفلسطينيسرائيلباستخدام المنهاج اإل

يوم األحد، أن هذا التوجه يشكل إعالن حرب على الهوية الفلسطينية العربية وأكدت الوزارة في بيان ال
للمدارس المقدسية، ومحاولة مقصودة لتهويد هذه المدارس، ومصادرة أبسط حقوق اإلنسان 
والمواثيق الدولية التي تكفل حق المجتمعات المحتلة في الحفاظ على هويتها وحريتها في اختيار 

  .ثقافاتها ومناهجها
ية التي تشتد يومًا بعد يوم، ستبلغ أوجها نهاية الشهر الجاري سرائيلوأوضحت الوزارة أن الحملة اإل

ومطلع أيلول المقبل، أي مع بداية العام الدراسي، وهو ما حذرت منه الوزارة في العديد من البيانات 
  .تعاظم تلك الهجمة إلىالسابقة ونبهت 

 إلىوس األموال الفلسطينيين والصناديق العربية واإلسالمية، كما دعت الوزارة في بيانها أصحاب رؤ 
  .االنتفاض باتجاه إنقاذ المدارس العربية المقدسية وحمايتها من هذا الهجوم الكبير والمصيري

  
  الحسيني بحذر من تغول استيطاني وهدم وعقوبات جماعية غير مسبوقة في محيط القدس
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دس ووزير شؤونها عدنان الحسيني، التحذير من مخطط جدد محافظ الق -وفا 2916-8-6رام اهللا 
 .التوسع االستيطاني في القرى والبلدات المحيطة لمدينة القدس والقريبة منها

، "اجهاد نهائي"يتعرض المواطنون لعملية :" السبت أمس يومالحسيني في حديث إلذاعة موطني  وقال
  .قدس تمهيدا للسيطرة عليهافي محاولة لتهجير اهالي القرى والمناطق المجاورة لل

االحتاللي غير المسبوق، للحفاظ على اراضيهم " التغول"واكد الحسيني صمود المواطنين ومواجهة 
 إلىمخطط االستعمار واالستيطان الموجود في محيط مدينة القدس من جنوبها  إلىوممتلكاتهم، الفتا 
، )جبعات زائييف(الشمالية بين مستوطنة  فراغ في المنطقة إلىشمالها، منبها  إلىشرقها ومن شرقها 

والمستوطنات في الجهة الشرقية، مؤكدًا أن قوات االحتالل تغلق هذه الفراغات ) عناتوت(ومستوطنة 
الشرقية وتفصلها عن االراضي الفلسطينية، مشيرًا لحلقة في منطقة المطار في قلنديا ترغب سلطات 

  .لجدارببناء مستوطنة كبيرة هناك، وترسيخ واقع ا
ورأى الحسيني في صالة المواطنين يوم الجمعة في الخيمة المقامة على انقاض المنازل المدمرة في 

التواجد هام، ونحن ننتظر االوراق إليقاف : "قلنديا، مبادرة هامة لشد ازر المواطنين في المنطقة، وقال
الدعم للمتضررين في سياق بتقديم  ، واعدا"اعمال غير قانونية من أجل مواجهتها بشكل قانوني

  . االمكانيات المتاحة والنظام الموجود في الوزارة
، "نحن االن بصدد وقف الهدم االضافي، اما ما قد هدم فانا سننظر بتفاصيله:" وأضاف الحسيني

معتبرا طريقة الهدم غير مسبوقة، موضحًا أنها كانت سريعة جدًا، بعد أن قدمت انذارات واخطارات 
أن البعض منهم حاول  إلىية، خلقت بلبلة لدى المواطنين، الفتًا إسرائيلمس جهات للهدم من خ

اللجوء لمحاميين من جهتهم لكن دون جدوى، فممارسات القانون االحتالل تجاوزت كل القوانين، 
  .وتخطت كل المعايير التي سبقت الهدم

قوات االحتالل انذارات   دمتدولة االحتالل فوق القانون ال تستمع ألحد وقد ق: "الحسيني  وقال
  .وحدة سكنية، في الجزء الشمالي المواجه لجدار الفصل العنصري 25بناية في  11للهدم، بعد هدم 

  
  2015مقارنة بعام % 40ارتفاع نسبة المنازل التي هدمها االحتالل في القدس بنسبة ": أوتشا"
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تحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية قال تقرير صادر عن مكتب األمم الم -وفا 2016-8-5رام اهللا 
 16فلسطينيا من بينهم  60، اليوم الجمعة، إن قوات االحتالل قتلت منذ مطلع العام الحالي "أوتشا"

 .طفال، كما نفذت مئة عملية تفتيش، جرى خاللها اعتقال عشرات المواطنين

بالمئة  40العام، بنسبة وكشف التقرير عن ارتفاع نسبة المنازل التي هدمها االحتالل في القدس هذا 
  2015مقارنة بعام 

 1- يوليو /تموز 26والذي يغطي الفترة بين  نسخة منه" وفا"وأضاف التقرير الذي وصل 
وأصابت امرأة تبلغ من  عاماً  31الجاري، أن االحتالل قتل فلسطينيا يبلغ من العمر   أغسطس/آب

حوارة جنوب مدينة نابلس، وقلنديا شمال ، بزعم محاولتي طعن مزعومتين عند حاجزي عاماً  21العمر 
أن هناك قلق إزاء االستخدام المفرط للقوة وعمليات اإلعدام،  إلىمدينة القدس، على التوالي، مشيرا 

  .على يد قوات االحتالل دون وجود محاكمة
 ، في سياق عملية تفتيشعاماً  29ي اغتال مواطنا يبلغ من العمر سرائيلأن االحتالل اإل إلىولفت 

واعتقال استهدفته في بلدة صوريف شمال مدينة الخليل، حيث استخدمت قوات االحتالل القذائف 
تهجير  إلىوالجرافات لهدم المنزل المكون من ثالثة طوابق حيث كان الشهيد مختبئا فيه، ما أدى 

  .ثالث عائالت مكونة من ثمانية أفراد، من بينهم ثالثة أطفال
ينيين آخرين من بينهم طفالن أصيبوا خالل هذه العملية، كما جرى وأردف التقرير أن خمسة فلسط
  ..اعتقال ستة آخرين من بينهم امرأة
نفذوها " عمليات مختلفة"طفال، خالل  14فلسطينيا، من بينهم  67وبين أن جنود االحتالل أصابوا 

مظاهرة  إلىضافة باإل  في المدن الفلسطينية، من بينها إصابتان قرب السياج الفاصل في قطاع غزة،
  .يةسرائيلفي بلدة أبو ديس قرب القدس، تضامنا مع األسرى الفلسطينيين في السجون اإل

أن االحتالل أطلق نيران أسلحته ورشاشاته اتجاه المزارعين، وصيادي األسماك الفلسطينيين  إلىوأشار 
واحتجز ثمانية منهم، وصادر قواربهم؛ وأجبرهم على خلع مالبسهم والسباحة اتجاه الزوارق العسكرية 

  .ية في بحر غزةسرائيلاإل
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عشرين مبنى فلسطينيا في القدس وبحسب التقرير فإن قوات االحتالل هدمت خالل األسبوع األخير 
  .آخرين 221شخصا، وتضرر  17تهجير  إلىالشرقية، بحجة عدم الترخيص، األمر الذي أدى 

تموز الماضي، في قرية قلنديا شمال القدس المحتلة،  26كما نُفذت أكبر عملية هدم في : وقال
باني التي هدمت في منزال، من ضمنها واحد مأهول بالسكان، وبذلك يصل عدد الم 15استهدفت 

بالمائة مقارنة بعام  40، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 114 إلى 2016القدس الشرقية منذ مطلع عام 
2015.  

خالل األسبوع، بالرغم من ذلك أصدرت ) ج(لم ُتسجل أي عملية هدم في المنطقة : "وقال التقرير
حصول على تراخيص، وهي تراخيص قوات االحتالل عددا من أوامر الطرد، ووقف البناء بحجة عدم ال

وكان ستة من بين المباني التي استهدفت، ومن بينها بئرا ماء وطريق . يستحيل تقريبا الحصول عليها
زراعي، قد مولتها جهات مانحة دولية في قرية قصرة جنوب مدينة نابلس، كما أصدرت أوامر إخالء 

  ".ها مؤخراضد ثالث قطع من األرض التي تّم إعادة تأهيلها وفالحت
يون خالل األسبوع األخير زجاجات بفارغة سيارات إسرائيلكما رشق مستوطنون : وأضاف التقرير

إصابة شاب  إلىالمقامة على اراضي مدينة سلفيت، ما أدى " أرئيل"فلسطينية بالقرب من مستوطنة 
  .عاماً  20يبلغ من العمر 

صرية باالتجاهين خالل الفترة التي شملها لقد أغلق معبر رفح الذي تتحكم به السلطات الم: وتابع
 30,000يوما فقط، علما بأن ما يزيد عن  14فتح المعبر جزئيا  2016التقرير، ومنذ مطلع عام 

  .شخص مسجلين وينتظرون العبور عند فتح المعبر
  

  المالكي يستقبل القنصل العام البريطاني في القدس الستر ماكفيل
يوم الخميس، مجمل التطورات الخارجية رياض المالكي، زير بحث و  -وفا 2016-8-4رام اهللا 

السياسية، مع القنصل العام البريطاني في القدس الستر ماكفيل، وذلك بمقر وزارة الخارجية في رام 
 .اهللا
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في بداية اللقاء، تعازيه للقنصل البريطاني على الحادث المؤسف الذي جرى صباح  وقدم المالكي
ريطانية لندن، ثم وضعه في صورة التطورات والمستجدات المتعلقة بالحراك اليوم في العاصمة الب

السياسي والدبلوماسي الفلسطيني، التي كان اخرها المبادرة الفرنسية ومؤتمر القمة العربية الذي عقد 
  .في العاصمة الموريتانية نواكشوط في الخامس والعشرين من تموز المنصرم

  .عقد مؤتمر دولي للسالم إلىوأكد الوزير ضرورة دعم المجتمع الدولي للمبادرة الفرنسية الهادفة 
من جهته، استفسر الستر من الوزير المالكي حول تداعيات قمة نواكشوط األخيرة، حيث عقب الوزير 

في الشرق  بأن قمة نواكشوط أكدت في بيانها الختامي أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية
األوسط، وأكد الوزير أن ذلك جاء أيضا بهدف تحريك سياسي حتى تلتزم الدول بمسؤوليتها حول 

  .العمل من أجل إحياء عملية السالم وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية
وفي نهاية اللقاء، وجه القنصل البريطاني دعوة للوزير المالكي لزيارة بريطانيا ولقاء وزير الخارجية 

  .لبريطاني الجديد بوريس جونسون لتبادل وجهات النظرا
حضر االجتماع السفيرة أمل جادو مساعد وزير الخارجية للشؤون األوروبية والملحق الدبلوماسي 

  .سهيل طه من مكتب الوزير
  

  الحسيني يطلع ممثل سيريالنكا على حقيقة األوضاع في القدس
يوم الخميس، ممثل المحافظ عدنان الحسيني، القدس  أطلع وزير شؤون -وفا 2016-8-4القدس 

 .جمهورية سيريالنكا لدى فلسطين فوزان أنور على حقيقة األوضاع في القدس

وجاء ذلك في لقاء عقد في مقر المحافظ بمنطقة ضاحية البريد شمال القدس، حيث تناول التطورات 
ي، وجدار الضم سرائيلعلى األرض والوضع الصعب الذي تعيشه مدينة القدس جراء التصعيد اإل

  .والتوسع العنصري واالستيطان
القدس وفلسطين  إلىتنشيط حركة السياحة من جنوب وشرق آسيا  إلىودعا الوزير خالل اللقاء 

واعمار المقدسات اإلسالمية والمسيحية، ما يعزز من اسالمية هذه األرض ويدحض الرويات 
  .ية ويكشف زيف ادعاءات االحتاللسرائيلاإل
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الهاوية عبر انتهاكاتها السافرة لحرمات المقدسات  إلىإن سلطات االحتالل تدفع بالمنطقة : وقال
المبارك، واستخدام أساليب التزوير والتزييف لقلب  قصىاإلسالمية والمسيحية، خاصة المسجد األ

الحجيج الحقائق التاريخية والدينية، ناهيك عن االنتهاكات الالمحدودة للعبادات، ومنع المؤمنين و 
  .أماكن عباداتهم في القدس إلىاالسالمي والمسيحي من الوصول 

ية على أبناء شعبنا، التي من أبرزها قانون أمالك سرائيلفرض القوانين العنصرية اإل إلىوتطرق الحسيني  
  .الغائبين، وفرض الضرائب الباهظة والمخالفات والقيود التعجيزية الستصدار تراخيص البناء

التعبير عن غضبهم  إلىفقدان األمل لدى الفلسطينيين وانسداد األفق السياسي، ما دفعهم  إلىوأشار 
ية المتطرفة قابلت ذلك بإفراط سرائيلبهبة شعبية سلمية بعيدة عن مظاهر العنف، إال أن الحكومة اإل

لها في استخدام العنف وانتهاج سياسة ترهيبية طالت الحجر والبشر والشجر من اجل تكريس احتال
  .لألراضي الفلسطينية

الكف عن سياسة غض الطرف عن الممارسات  إلىوقفة جدية، و  إلىودعا الحسيني المجتمع الدولي 
ية التعسفية بحق الشعب الفلسطيني، والبدء بإجراءات عملية تدعم الحق الفلسطيني الثابت سرائيلاإل

ا حق تقرير المصير وإقامة دولته وغير القابل للتصرف، الذي اقرته الشرعية الدولية وفي مقدمته
  .194المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحل قضية الالجئين وفق القرار الدولي 

  
  

   - انتهى  -
  
  
  


