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  م1/3/2016 الثالثاء: التاريخ
  
  

{‰…{Ö]<íÖ^{{{Ï{{{Œ‚< <
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  

 االتحاد من أجل "تبحث ية االستثنائية بشأن فلسطين والقدس سالمالقمة اإل

 ."الحل العادل

 "ات مشددةإجراءوسط  قصىفزازية لأليقود اقتحامات است" غليك. 

 "خالل شباط المنصرم شهيداً  20:  "التجمع الوطني. 

  والقدس من الضفة مواطناً  16قوات االحتالل تعتقل. 

 ات خالل شهري كانون الثاني وشباطية للمقدسإسرائيلانتهاكات  109: ادعيس. 

  

  

  

  
  
  

  "االتحاد من أجل الحل العادل"ية االستثنائية بشأن فلسطين والقدس تبحث سالمالقمة اإل
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ية االستثنائية الخامسة بشأن فلسطين والقدس الشريف، سالمتنعقد القمة اإل -وفا 2016-3-1جاكرتا 
، في العاصمة اإلندونيسية 2016مارس / آذار 7و 6في " االتحاد من أجل الحل العادل"تحت عنوان 

ية غير مسبوقة تطال الضفة الغربية وخاصة القدس، إسرائيلجاكرتا، وتأتي في ظل انتهاكات 
  .على قطاع غزة ي الجائرسرائيلالحصار اإل إلىباإلضافة 

مارس، / آذار 6وتستمر القمة على مدى يومي عمل، وتبدأ باجتماع تحضيري لكبار المسؤولين في 
قادة الدول األعضاء في  إلىيعقبه اجتماع وزراء الخارجية، على أن ترفع نتائج مداوالت اليوم األول 

  .في ختام القمةي في اليوم التالي، حيث سيصدر إعالن جاكرتا سالممنظمة التعاون اإل
، إن القمة سوف تتناول قضايا عديدة، أبرزها تلك المتعلقة "إينا"ية الدولية سالموقالت وكالة األنباء اإل

، قوة االحتالل، على تغيير الواقع الديموغرافي إسرائيلبتطورات األوضاع في القدس الشريف، وعمل 
ء وتوسيع المستوطنات، وغيرها من ية، من خالل بناسالمللمدينة، وطمس هويتها العربية واإل

  .ات التي تقوض القطاعات الحيوية في القدس الشريفجراءاإل
المبارك، بنود أعمال القمة، التي  قصىية على المسجد األسرائيلوسوف تتصدر االعتداءات اإل

 المبارك من المصلين المسلمين، من خالل تعزيز قصىات الرامية لتفريغ المسجد األجراءستبحث اإل
التواجد األمني فيه، ومنع ترميم مرافقه، وتكرار إغالق بواباته في وجه المصلين المسلمين، فضال عن 

المبارك زمانيا ومكانيا من خالل السماح للمتطرفين  قصىمحاوالت تمرير مخططات تقسيم المسجد األ
  .المبارك قصىبالتواجد في ساحات األ

كما ستبحث القمة مجمل التطورات في األرض الفلسطينية، وبخاصة التوسع االستيطاني الذي يشير 
ألف مستوطن في  700أكثر من  إلىأن عدد المستوطنين في األرض الفلسطينية المحتلة وصل  إلى

بؤرة استيطانية  125 إلىمستوطنة، باإلضافة  145ويعيش أكثر من نصف هؤالء في . 2015عام 
  .ئية مقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلةعشوا

ومن بين القضايا الملحة على مائدة قادة الدول األعضاء بالمنظمة، تبرز مسألة دعم الجهود الدولية 
الستئناف المفاوضات بما يؤكد الحقوق الفلسطينية المشروعة للشعب الفلسطيني، ويضع جدوال زمنيا 

م الجهود الرامية لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وتمكينها دع إلىإلنهاء االحتالل، باإلضافة 
  .من تحمل مسؤولياتها وممارسة دورها في تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني
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وسيشكل الوضع االقتصادي السيء في األرض الفلسطينية جزءا أساسيا من بنود البحث، باإلضافة 
ي غير القانوني، والذي يحول سرائيلمن الحصار اإل األوضاع المتردية في قطاع غزة الذي يعاني إلى

  .القطاع إلىدون دخول كميات كافية من المواد األساسية 
  

  ات مشددةإجراءوسط  قصىيقود اقتحامات استفزازية لأل" غليك"
قاد الحاخام المتطرف يهودا غليك صباح اليوم الثالثاء، اقتحاما للمسجد  -وفا 2016-3-1القدس 

ك من باب المغاربة، على رأس مجموعة من المتطرفين اليهود، وبحماية معززة ومشددة المبار  قصىاأل
  .من عناصر الوحدات الخاصة، والتدخل السريع بشرطة االحتالل

توتر شديد وسط هتافات التكبير االحتجاجية من قبل المصلين وطلبة مجالس  قصىوساد المسجد األ
  .بأرجائه العلم المتواجدين في المسجد، والمنتشرين

هو األول منذ نحو عام ونصف العام بعد أن " غليك"أن اقتحام اليوم للحاخام المتطرف  إلىيشار 
وكسر يدها،  قصىمنعته شرطة االحتالل من ذلك عقب اعتدائه على ُمسّنة فلسطينية بالمسجد األ
توجد مبررات حقيقية وأجازت محكمة االحتالل قبل أيام لهذا الحاخام اقتحامه من جديد، مؤكدة أنه ال 

  .لعدم مشاركته في هذه االقتحامات
عام " غليك"واغتالت قوات االحتالل الشهيد المقدسي معتز حجازي بدعوى إطالق النار على الحاخام 

  .، حيث أصيب حينها بجراح خطيرة2014
للمسجد اتها على دخول المصلين من الشبان والنساء إجراءذلك، شددت شرطة االحتالل الخاصة  إلى
، وواصلت احتجاز بطاقاتهم خالل دخولهم للصالة، في الوقت الذي نظمت فيه مجموعة من قصىاأل

اعتصاما قرب بوابته من جهة باب حطة، احتجاجا على  قصىالنساء والطالبات المبعدات عن األ
  .سيدة وفتاة وطالبة من دخوله 60منعهن ونحو 

  
  

  المنصرمشهيدا خالل شباط  20": التجمع الوطني"
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أعلن التجمع الوطني ألسر شهداء فلسطين عن نتائج التقرير الشهري  - وفا 2016-3-1رام اهللا 
  .شهيداً ) 20(الخاص بالشهداء، والذي يبين أن عدد الشهداء خالل شهر شباط الماضي هو 

م وقال محمد صبيحات، األمين العام للتجمع في التقرير الصادر اليوم الثالثاء، إن التجمع يقو 
بإصدار تقرير شهري يتضمن كافة التفاصيل المتاحة من خالل عملية بحث وتدقيق يتم تنفيذها من 

  .قبل مكاتب التجمع في مختلف المحافظات
وأوضح صبيحات، أنه مع شهداء شهر شباط الماضي بلغ عدد شهداء الهبة الجماهيرية التي اندلعت 

، آخرهم شهيد سقط ليلة أمس أياد شهيداً ) 190( في الثالث من شهر تشرين األول من العام الماضي،
فيما وصل عدد الشهيدات ) عاماً  18أقل من (شهيدا من األطفال ) 51(عمر سجدية، ومن بينهم 

  .شهيدة) 15( إلىاإلناث 
  :وورد في التقرير

من ضمنهم الشهيد كامل حسن، وهو سوداني (شهيدة وشهيد، ) 20(عدد الشهيدات والشهداء 
  .في مدينة عسقالن المحتلة 7/2/2016ذي أستشهد بتاريخ ال) الجنسية

من بلدة حلحول من ) عاماً  15(أصغر الشهداء سنًا، الشهيد الطفل هيثم إسماعيل محمد البو 
من بلدة العرقة من محافظة جنين، ) عاماً  15(محافظة الخليل، والشهيد الطفل نهاد رائد محمد واكد 

، من عرب الرشايدة من محافظة )عاماً  60(وأكبر الشهداء سنًا، الشهيدة زينب علي حسن الرشايدة 
  .بيت لحم

  .شهداء) 8(هو ) عاماً  18أقل من (عدد الشهداء األطفال 
  .شهداء ممن سقطوا خالل الفترة المذكورة استشهدوا من محافظة جنين  7

  .من الذكور ومن اإلناث شهيدة واحدة) 2(اء المتزوجين عدد الشهد
عدد الرصاصات التي أصابت كل شهيد تراوحت ما بين رصاصتين، وخمسين رصاصة تقريبًا كما 

  ).القدس(جرى مع الشهيد محمد زياد محمد أبو خلف، من كفر عقب 
  .سنة وستة أشهر تقريباً  23متوسط أعمار الشهداء والشهيدات هو 

  .متر تقريباً  2.5مسافة التي أطلق الرصاص منها تجاه الشهداء بلغت متوسط ال
  :شهداء الشهر الحالي كل من إلىويضاف 
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  .26/2/2016الشهيد عمر نايف حسن زايد الذي تم اغتياله في بلغاريا بتاريخ - 1
 الشهيد أيمن محمد أنيس جرادات، الذي تم اغتياله في بلدة سيله الحارثية في محافظة جنين،- 2

  .24/2/2016بتاريخ 
  

  مواطنا من الضفة 16قوات االحتالل تعتقل 
ي منذ الليلة الماضية وحتى اليوم سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016-3-1محافظات 
الخليل، وبيت لحم، وجنين، والقدس، ونابلس، تخللها مداهمة : مواطنا، من محافظات  16الثالثاء، 

 .اطنينوتفتيش عدد من منازل المو 

معتز محمد الجعبة : ففي الخليل، اعتقلت قوات االحتالل سبعة مواطنين، بعد دهم منازل ذويهم، وهم
، وطارق أبو فارة )عاماً  22(، وأحمد شريف الحيح )عاماً  27(، وقاسم حجازي أبو سنينة )عاماً  23(
  .الفسفوس، وكايد محمد )عاماً  20(، وصفوت أبو فارة، ومحمود علي الحدوش )عاماً  20(

معاذ سعد الدين شوبكي، وهاشم أحمد شحادة، وشاهين : فيما ُاعتقل أربعة مواطنين من بيت لحم، هم
  ).عاماً  20(، ورامي علي طقاطقة )عاماً  17(مصطفى شاهين 

، ومحمد عبد المنعم )عاماً  28(ومن جنين، اعتقلت قوات االحتالل المواطنين أشرف راجح زكارنة 
  ).عاماً  21(زكارنة 

  .أحمد حسن حلوة ونجله عبد اهللا: كما اعتقلت تلك القوات مواطنين من بلدة عناتا شرق القدس، وهما
  .ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات االحتالل المواطن محمد عنبتاوي، بعد تفتيش منزله

  
  
  
  

  ية للمقدسات خالل شهري كانون الثاني وشباطإسرائيلانتهاكات  109: ادعيس



 

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.org 
 

قال وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، إن االحتالل  -وفا 2016-3- 1رام اهللا 
 109ي وأذرعه التنفيذية، نفذ خالل شهري كانون الثاني وشباط الماضيين، أكثر من سرائيلاإل

  .اعتداءات وانتهاكات على المقدسات ودور العبادة في فلسطين
ومرافقه، احتلت المشهد األكثر  قصىالقدس بمسجدها األوأوضح ادعيس في بيان اليوم الثالثاء، أن 

، يليها المسجد اإلبراهيمي وساحاته، والذي يخطط 88اعتداء، إذ بلغت االعتداءات واالنتهاكات نحو 
االحتالل في هذه األيام  للسيطرة عليه والبلدة القديمة بشكل عام، من خالل تغيير سيجريه عند مدخل 

حارتي جابر والساليمة، ومنعه رفع االذان ألكثر  إلىيؤدي " 160"حتالل المسجد، وحاجز يسميه اال
وقت خالل الشهرين المنصرمين،  واالنتهاك لمنطقة اليوسفية وٕاقامة قواعد قرميد بجانب  100من 

  .الدرجات السبع في المسجد اإلبراهيمي الشريف
المرابطين فيه ومنعهم من و  قصىتعمد االحتالل وكعادته، إخالء ساحات األ إلىواشار ادعيس 

دخوله، ويمارس عليهم شتى أنواع العقاب، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيبقى على الدوام مرابًطا في 
، ولن تنحني هاماته أبًدا، وسيبقى متجذًرا في أقصاه وسائر أرضه حتى يزول االحتالل وتقام قصىاأل

  .الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
ألوقاف إن هذه االعتداءات بحق المقدسات دائمة ومستمرة، فهي ال تقتصر على اقتحام وقال وزير ا

، وحرق للمساجد، ومواصلة االقتحامات وفرض قصىوتنظيم جوالت مشبوهة في ساحات المسجد األ
سياسة األمر الواقع في المسجد اإلبراهيمي، وٕانما تتوسع هذه الدائرة لتشمل االعتداء على المقابر 

ية وتحطيم شواهدها، كمقبرة مأمن اهللا في مدينة القدس، والسعي إلقامة بركة مياه ألشباه مسالاإل
  .العراة في المقبرة

على حساب  قصىغربي األ" بيت شطراوس"وأضاف أن االحتالل يواصل العمل ببناء ما يسمى 
المسجد ي، كما أقرت حكومة االحتالل تخصيص ساحة صالة مختلطة لليهود غرب سالمالوقف اإل

، واستأنفت ما تسمى سلطة تطوير القدس العمل على مشروع إنشاء قطار هوائي يربط غرب قصىاأل
حائط البراق وجبل الزيتون شرق القدس، والمسارعة والتوسع بعملية حفر  إلىالمدينة بشرقها، ويصل 

ستوطنين ، واالعتداء على مصاطب العلم، وازدياد عدد المقصىاألنفاق أسفل وحول المسجد 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.org 
 

، والمسجد اإلبراهيمي، وازدياد الحمالت اإلعالمية قصىالمقتحمين والمدنسين لساحات المسجد األ
  .واقامة الهيكل المزعوم قصىالمغرضة لشرعنة الصلوات التلمودية وهدم المسجد األ

ية اليهود" الهافا"أن االعتداءات طالت األماكن المسيحية عبر ما تسمى منظمة  إلىوأشار ادعيس 
التي جددت دعوتها بالتزامن مع االحتفال بأعياد الميالد، لحرق الكنائس في القدس وتدنيس المتطرفة 

  .مقبرة في دير غربي القدس وتحطيم شواهد قبورها
ثكنة عسكرية بانتشار  إلىي مدينة القدس المحتلة سرائيللقد حول االحتالل اإل: وقال وزير األوقاف

حيط األماكن المقدسة وفي مختلف شوارع ومحيط المدينة، وسط سلسلة قواته المكثف والكبير في م
اليوم في خطر شديد ومباشر، وكل  قصىوأضاف أن المسجد األ. ية المشددةسرائيلات اإلجراءمن اإل

ي والعربي والدولي سالمطالعة شمس يزداد هذا الخطر، ما يقتضي وضع آلية عمل على المستوى اإل
  .ية إلنقاذ المسجد من خطر الهدم أو التقسيم أو بناء هيكل مزعومائيلسر لمواجهة المخططات اإل


