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  م2016 / 8 / 8اإلثنين : التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  

 يقتحم مصلى قبة  وخبير آثار صهيوني قصىاقتحامات جديدة للمسجد األ

 .الصخرة

 عائلة الشهيد بهاء عليان ترفض شروط االحتالل لتسليم جثمان ابنها: القدس. 

  دعوة المواطنين في ضواحي القدس لتسجيل األضرار الناتجة عن الجدار

 .العنصري

 ترفض ترميم المدارس الفلسطينية في القدس طالما لم تعتمد منهاجها إسرائيل. 

 'واستهداف المنهاج  قصىتدين اعتداء االحتالل على األ' اللجنة الوطنية

 .الفلسطيني

  الخارجية تطالب األمم المتحدة بضرورة التدخل ضد عملية الهدم في القدس

 .المحتلة
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  وخبير آثار صهيوني يقتحم مصلى قبة الصخرة قصىاقتحامات جديدة للمسجد األ
اليهودية، اليوم اإلثنين، اقتحامها للمسجد جّددت عصابات المستوطنين  -وفا 2016-8-8القدس 

المبارك، من باب المغاربة بمجموعات صغيرة ومتتالية، وبحراسة معززة من عناصر الوحدات  قصىاأل
  .الخاصة والتدخل السريع بشرطة االحتالل

ي، وعناصر من القوات الخاصة لمسجد قبة إسرائيلوتزامنت االقتحامات مع اقتحام خبير آثار 
لمعاينة أعمال الصيانة والترميم التي تنفذها دائرة األوقاف االسالمية،  قصىفي المسجد األ الصخرة

  .التي تم توقيفها بالقوة قبل أيام
تتصدى لها  قصىوقال مراسلنا إن مجموعات المستوطنين تنفذ جوالت استفزازية في المسجد األ

  .الحتجاجيةمجموعات من المصلين وطلبة حلقات العلم بهتافات التكبير ا
تواجدًا ملحوظًا للمواطنين من القدس وخارجها استجابة لدعوة الهيئات  قصىويشهد المسجد األ

إلحباط مخططات منظمات الهيكل المزعوم  قصىاأل إلىالمقدسية المختلفة بالمزيد من شد الرحال 
ذكرى "يسمى قبل موعد احتفاالتها بما  قصىالتي دعت أنصارها لمشاركاٍت واسعة في اقتحام األ

  .الذي يحّل في الرابع عشر من الشهر الجاري" خراب الهيكل
  

 عائلة الشهيد بهاء عليان ترفض شروط االحتالل لتسليم جثمان ابنها: القدس

قال المحامي محمد عليان، والد الشهيد بهاء عليان،  -موقع مدينة القدس  2016-8- 8القدس 
المحتلة، اليوم االثنين، أن العائلة رفضت مجددا عرضا من حي جبل المكبر جنوب شرق القدس 

مشروطا من سلطات االحتالل لتسليم جثمان نجلها المحتجز منذ أكثر من تسعة أشهر، إثر ارتقائه 
  .شهيدا بعد تنفيذ عملية فدائية في مدينة القدس، شاركه فيها األسير بالل غانم
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شرطة االحتالل استدعت أمس األحد العائلة  إن" فيسبوك"وأضاف، على موقعه في صفحة التواصل 
وأبلغتها بحضور محامي مؤسسة الضمير محمد محمود بإمكانية تسليمها جثمان نجلها الشهيد، 

الشرقي، عند منتصف الليل  قصىالمالصقة لجدار المسجد األ(بشرط دفنه في مقبرة باب األسباط 
  .شخصا فقط من أفراد العائلة 15وبحضور 

قائًال، إن العائلة رفضت التوقيع على االتفاق بسبب تقييدها بعدد قليل جدا من وتابع عليان 
  .المشاركين، معتبرا ذلك إخالال بالشروط التي وافق عليها ذوو الشهداء في وقت سابق

شهيدا بينهم ستة شهداء من القدس،  15تجدر االشارة أن سلطات االحتالل تواصل احتجاز جثامين 
  .ليل، وجثماني شهيدين من طولكرم، وجثماني شهيدين من نابلس وبيت لحموخمسة آخرين من الخ

  
  دعوة المواطنين في ضواحي القدس لتسجيل األضرار الناتجة عن الجدار العنصري

عقدت اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار، ورشة عمل لمنسقي طواقم  -وفا 2016-8-7رام اهللا 
، حيث ترأس االجتماع عضو اللجنة يوم أمس األحد برام اهللالمواقع في ضواحي القدس، في مقرها 

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس اللجنة الوطنية لسجل اضرار الجدار تيسير خالد، بهدف 
إعداد طواقم المجالس المحلية للتحضير لعملية تسجيل األضرار الناشئة من بناء الجدار، الذي تقوم 

  .حدة لسجل أضرار الجدار في فلسطينبه بعثة االمم المت
وأوضح خالد األبعاد السياسية والقانونية لفتوى محكمة العدل الدولية حول الجدار والتي تشكل 
األساس، الذي تستند إليه اللجنة الوطنية في عملها لتوثيق األضرار التي ألحقها بناء الجدار بحقوق 

وطنية لتسجيل كافة ومصالح المواطنين، وحقوق ومصالح اإلدارات العامة الرسمية واألهلية، واألهمية ال
المواطنين المتضررين من بناء الجدار جميع أضرارهم المتنوعة التي نشأت نتيجة بناء الجدار 

 .الخدمات، لدى فريق األمم المتحدة إلىالعنصري، من زراعة وعمل وسكن وتجارة والوصول 

ظات في واستعرض النائب مهيب عواد، مراحل العمل في سجل أضرار الجدار في مختلف المحاف
الضفة الغربية، والتعاون المثمر بين اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل األضرار وفريق بعثة األمم 

  .المتحدة، الذي يعمل على تسجيل وتوثيق هذه األضرار
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وقدم ساهر عايش خالل الورشة، التي شارك فيها مندوب بعثة األمم المتحدة، شرحا تفصيليا لعملية 
  .كافة األمور المتعلقة بالتسجيلالتسجيل، استعرض فيه  

مقرات المجالس المحلية في الرام  إلىوشدد الحضور على أهمية توجه المواطنين المتضررين 
والضاحية وكفر عقب ورافات واللجنة الشعبية لمخيم قلنديا، وإحضار وثائقهم الالزمة معهم لعملية 

  .منهم التسجيل، باعتبارها مصلحة وطنية، وكذلك مصلحة شخصية لكل
وشارك في ورشة العمل كل من مدير عام اللجنة عيسى سمندر، ومنسقو طواقم العمل في في الرام 
والضاحية وكفر عقب ورافات واللجنة الشعبية لمخيم قلنديا، وتم االتفاق على عقد ورش عمل موسعة 

كافة   إلىصل لكل موقع على حدة، والقيام بحملة اتصاالت وحمالت توعية لتشمل جميع األماكن ولت
  .المواطنين المتضررين

  
  ترفض ترميم المدارس الفلسطينية في القدس طالما لم تعتمد منهاجها إسرائيل

شؤون "األحد، إن وزارة أمس يوم العبرية، " هآرتس"قالت صحيفة  -وفا 2016-8- 7رام اهللا 
نية في مدينة قّررت عدم تقديم أي مساعدة في ترميم مدارس ومعاهد فلسطي إسرائيلفي " القدس

 ."يسرائيلالتعليمي اإل"القدس المحتلة، طالما لم تعتمد هذه المؤسسات المنهاج 

حاجة  إلىعلى الرغم من وجود تقارير أميركية وأوروبية تشير "وقالت الصحيفة عبر موقعها االلكتروني، 
الترميم، واالهتمام، والتأكيد على أن األجيال الشابة  إلىالمؤسسات التعليمية في القدس المحتلة 

وضعت شرطا اساسيا واجباريا لكل  إسرائيلتحتاج لخدمات تعليمية أفضل من حيث المكان، إال أن 
  ."مؤسسة تعليمية ترغب في الحصول على الدعم المالي، لتحسين اوضاعها

هو أن تعتمد المؤسسات التعليمية الشرط األبرز واألهم في هذا االطار " وبحسب الصحيفة، فإن
، "ي بدل المنهاج الفلسطيني، حيث تعتمد المؤسسات المقدسية المنهاج الفلسطينيسرائيلالمنهاج اإل

مليون دوالر  5.2مليون شيقل، أي ما يعادل  20ستوفر تمويل خاص قيمته  أن الوزارة إلىوأشارت 
المحتلة، التي تقوم بتدريس المنهاج أميركي لعدد قليل من المدارس الفلسطينية في القدس 

  ".يسرائيلاإل
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أن معظم المدارس في شرق المدينة تدرس المنهاج الفلسطيني، وخريجي تلك " هآرتس"وذكرت 
المدارس يخضعون المتحان شهادة الثانوية العامة التابعة للحكومة الفلسطينية، ولكن في السنوات 

  ."يةسرائيلالمحتلة بتدريس المناهج الدراسية اإلاألخيرة بدأت المزيد من المدارس في القدس 
مدرسة، وفي  180يذكر أن عدد المدارس التي تدرس المنهاج الفلسطيني في القدس المحتلة تبلغ 

مدارس فقط، فيها صفوف موجهة نحو تحصيل شهادة الثانوية العامة وفق  10العام الماضي كانت 
  .يسرائيلالمنهاج اإل

  
 واستهداف المنهاج الفلسطيني قصىن اعتداء االحتالل على األتدي' اللجنة الوطنية'

لثقافة أدان أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية وا -موقع مدينة القدس  2016-8-7رام اهللا 
األحد، االعتداءات الصهيونية، التي تضاعفت في اآلونة األخيرة  أمس يوموالعلوم مراد السوداني، 
، وموظفي األوقاف اإلسالمية، والتي كان آخرها االعتداء على موظفي قصىعلى حراس المسجد األ

لجنة اإلعمار في المسجد واعتقال مديرها بسام الحالق وأربعة من موظفي اللجنة أثناء تأدية واجبهم، 
االعتداء على تسعة من حراس  إلى، إضافة قصىرميم في مسجد قبة الصخرة باألوتنفيذهم أعمال الت

واعتبر السوداني اعتقال االحتالل لرئيس لجنة اإلعمار وموظفي . وموظفين آخرين قصىالمسجد األ
التابعين لدائرة األوقاف اإلسالمية، واالعتداء المتكرر على حراس  قصىأعمال الترميم في المسجد األ

، تصرفا همجيا وخارجا عن القانون ومنافيا لكل األعراف والقوانين الدولية، وأن هذا قصىاألالمسجد 
تهويد المدينة  إلىالتصرف يأتي ضمن سياسة إحاللية ممنهجة ينتهجها االحتالل ويهدف من خاللها 

كما حذر السوداني من خطورة الوضع في مدينة القدس، واستمرار سياسة . المقدسة بشكل كامل 
االحتالل تجاه المدينة المقدسة وسكانها في ظل الصمت العربي والدولي، والمتمثلة في إجراءات 
التضييق واإلغالق على السكان المدنيين العزل واالعتداءات المتكررة عليهم ومنع المصليين من 

 ، وسياسة هدم البيوت وتواصل أعمال الحفريات، واالقتحامات اليوميةقصىالوصول للمسجد األ
من قبل المستوطنين برفقة وحماية الشرطة الخاصة، مؤكدًا أن االحتالل  قصىالمتكررة للمسجد األ

وبقية  قصىيهدف من منع وعرقلة لجنة اإلعمار القيام بأعمال الترميم والصيانة الالزمة للمسجد األ



 

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 
 

لمدينة العربية بسط السيطرة الكاملة على الحرم الشريف وتغيير معالم ا إلىالمقدسات في المدينة، 
 قصىواإلسالمية وأسرلتها، وفرض واقع جديد يتناقض مع تاريخ المدينة العريق وقدسية المسجد األ

  .والحرم القدسي، وإحالل التواجد اليهودي في المدينة المقدسة 
ن وفند السوداني رواية االحتالل التي يروج لها عبر إعالمه المحلي واإلعالم الدولي، والتي جاء فيها إ

اعتقلت مدير لجنة اإلعمار وثالثة من موظفيها نتيجة شروعهم بأعمال الترميم " يةسرائيلاإل"السلطات 
وزارة "، وفي الوقت نفسه تشترط ما تسمى "يسرائيلاإل"خالفًا لقانون اآلثار " جبل الهيكل"في منطقة 

المدينة المحتلة من أجل المدارس العربية في  إلىفي حكومة االحتالل تحويل ميزانيات " شؤون القدس
ي بهدف تعزيز ما يسميه االحتالل سرائيلتنفيذ اعمال ترميم بأن تدرس هذه المدارس المنهاج اإل

، داعيًا األمة العربية والدولية وكافة المؤسسات الدولية وأسرة "في القدس" يةسرائيلاإل"السيادة "
الحتالل لوقف سياسته واعتداءاته تجاه التدخل العاجل والفوري للضغط على ا إلىالمجتمع الدولي، 

  .عيش واقعاً هو األصعب في تاريخهاالمدينة وسكانها، والتي أصبحت ت
  

 الخارجية تطالب األمم المتحدة بضرورة التدخل ضد عملية الهدم في القدس المحتلة

بوتيرة متصاعدة وبوسائل شتى، تواصل سلطات االحتالل  -  PNN 2016-8-7 بيت لحم
في “ ج”ي هجمتها المسعورة على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة والمناطق المصنفة سرائيلاإل

أنحاء الضفة الغربية المحتلة، فقد كشف تقرير صادر عن مكتب االمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
في عدد المنازل التي هدمها االحتالل في مدينة القدس % 40عن ارتفاع بنسبة “ اوتشا”االنسانية 

منزال فلسطينيا خالل  20أن قوات االحتالل هدمت  إلى، واشار التقرير 2015تلة مقارنة بالعام المح
 .االسبوع األخير من شهر تموز الماضي

ية على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، فانها تؤكد بأن سرائيلان الوزارة اذ تدين هذه الهجمة اإل
تغيير معالم المدينة المقدسة وتهويدها، سعيا  إلىالهادفة تسابق الزمن في تنفيذ مخططاتها  إسرائيل

وضع العوائق والعراقيل أمام أية حلول سياسية، ومحاولة من دولة االحتالل لرسم مستقبل  إلىمنها 
 .المدينة بشكل أحادي الجانب
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يعكس بوضوح حجم ما تتعرض له المدينة المقدسة من “ اوتشا”ترى الوزارة أن ما تضمنه تقرير 
ية وانعكاسات ذلك الخطيرة على رؤية حل الدولتين، لذا تطالب الوزارة إسرائيلاجراءات تهويدية 

المجتمع الدولي وخاصة المنظومة األممية بالنظر بخطورة بالغة لما تقوم به سلطات اإلحتالل ضد 
قمعية غير  الوجود العربي الفلسطيني في القدس المحتلة جراء عملية الهدم وما يواكبها من إجراءات

على وقف اجراءاتها احادية الجانب ضد  إسرائيلقانونية أخرى، بضرورة التدخل العاجل الجبار 
القدس المحتلة ومواطنيها الفلسطينيين، وذلك لما لتلك االجراءات من تأثيرات كارثية على مستقبل 

 .حل الصراع

في فلسطين، وتجاهل أعضاء  وتساءلت الوزارة عن أسباب تجاهل األمم المتحدة تقارير ممثليها
مجلس األمن لكل هذه التقارير الدورية التي تكشف حقيقة اإلحتالل وتكشف مخططاته تجاه اإلنسان 

 .والوجود الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة

  
  
  


