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  م17/2/2016 األربعاء: التاريخ
  
  

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

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 وسط اجراءات مشددة بحق المصلين قصىمستوطنون يقتحمون األ. 

  اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم ُتدين بناء كنيس يهودي
 .بالقدس

  إناث 3طفًال مقدسًيا بينهم  11االحتالل يعتقل : ساعة 24خالل. 

 قاصراً  30بينهم  منذ بداية ديسمبر مقدسياً  115تقل االحتالل يع. 

 ومنشآت بقرية العيسوية لصالح إنشاء حديقة هدم بركسات : القدس
 .للمستوطنين

 بلدية االحتالل تستأنف إنشاء قطار هوائي يربط غرب المدينة بشرقها: القدس. 

 دائرة شؤون القدس تحذر من مخاطر تهويد المنهاج الفلسطيني في القدس. 

  ات هدم لعشرات المنازل في جبل البابا بالعيزريةإخطار االحتالل يسلم. 

 قصىاأل"موعات متطرفة من المستوطنين تقتحم مج". 

 ستثنائية المتعلقة بالقدسسالمية االبحث التحضيرات للقمة اإل: إندونيسيا. 

 اعتقال طفل وشاب من القدس المحتلة.  
  
  

  وسط اجراءات مشددة بحق المصلين قصىمستوطنون يقتحمون األ
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المبارك من  قصىاقتحامهم للمسجد األجّدد مستوطنون اليوم األربعاء،  -وفا 2016-2-17القدس 
 .جهة باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من قوات االحتالل

وأفاد مراسلنا، بأن اقتحامات المستوطنون اليوم كانت الفتة، من خالل توسيع عدد المجموعات 
 مستوطنا، تحرسهم قوة معززة من 25، حيث بلغ عدد المجموعة األولى منهم قصىالمقتحمة لأل

عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة االحتالل، ونفذت جوالت استفزازية ومشبوهة في 
  .أرجاء المسجد، تصدى لها المصلون وطلبة مجالس العلم بهتافات التكبير االحتجاجية

" الخارجية"وفي الوقت نفسه، واصلت قوات االحتالل إجراءاتها المشّددة على البوابات الرئيسة 
، خالل المبارك بحق المصلين من الشبان والنساء، من خالل احتجاز بطاقاتهم الشخصية قصىلأل

  .دخولهم للصالة في المسجد
  

  اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم ُتدين بناء كنيس يهودي بالقدس
والعلوم، مخططات  أدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة -وفا 2016- 2-17رام اهللا 

االحتالل لبناء كنيس يهودي كبير، على حساب القاعة المملوكية التاريخية الواقعة أسفل وقف حمام 
شارع الواد في القدس القديمة وعلى بعد أمتار من حائط البراق والجدار الغربي  أقصىالعين، في 
 .قصىللمسجد األ

ن ممّولي المشروع يسعون الفتتاحه في الربيع القادم وقالت اللجنة الوطنية في بيان اليوم األربعاء، إ
  .خالل موسم األعياد اليهودية

المبارك بسلسلة من  قصىمدى خطورة تطويق المسجد األ إلىوأشار أمين عام اللجنة مراد السوادني 
ي وعربي، ما إسالمالكنس والحدائق التوراتية والتي تعكس ممارسات االحتالل في طمس كل أثر 

  .قصىنتهاكًا لحرمة المسجد األيعتبر ا
كتب رئيس وهو شركة حكومية تتبع مباشرة لم" صندوق إرث المبكى"  ويتبنى المشروع ما يسمى

  .االحتالل بنيامين نتنياهو، وبتمويل من الملياردير اليهودي يتسحاق تشوفاحكومة 
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مثل هذه الممارسات وشدد السوادني على ضرورة التحرك العربي والشعبي والمؤسسات الدولية لوقف 
االحتاللية بحق القدس ومقدساتها، مؤكدًا أن بناء مثل هذا الكنيس يعني السيطرة الكاملة على مسجد 

  .مدخل رئيسي للكنيس إلىالبراق وتحويله 
  

  إناث 3طفًال مقدسًيا بينهم  11االحتالل يعتقل : ساعة 24خالل 
الماضية حملة  24شنت قوات االحتالل خالل الـ - alquds-online 2016- 2- 17القدس 

  .عاماً  17 -عاماً  12اناث تتراوح أعمارهم بين  3طفال مقدسًيا، بينهم  11اعتقاالت طالت 
 13محمود أشرف محمود عبيد : ذكر المحامي محمد محمود أن قوات االحتالل اعتقلت األطفال

، ومهند مأمون أبو عصب عاماً  14ميلة ، ونور مهدي أبو ار عاماً  16، وعادل ناصر محمود عاماً 
  ).من قرية العيسوية(  عاماً  12، وعالء علي صيداوي عاماً  12

وأوضح المحامي محمود أن القوات اعتقلت بعض األطفال بعد مداهمة منازلهم، وبعضهم تم دعوتهم 
  .للتحقيق في مركز تحقيق المسكوبية غربي القدس

، من حي جبل عاماً  15ل اعتقلت الطفل محمد الهدرة وأضاف المحامي محمود أن قوات االحتال
 14، وحنين سرحان عاماً  14تسنيم أبو رموز : الطور، كما اعتقلت الطفلتين المقدسيتين/ الزيتون

  .، ومدد توقيف ابو رموز ليوم غد الخميسعاماً 
ليوم  عاماً  15من جهة ثانية، مددت محكمة االحتالل اعتقال الطفلة راما عبد اللطيف جعابيص 

  .األحد القادم، والتي اتهمت بحيازة سكاكين لتنفيذ عملية طعن في منطقة باب العمود وسط القدس
من مخيم شعفاط لتحقيق معه  عاماً  17وكانت قوات االحتالل اعتقلت أمس الطفل أحمد القواسمي 

مد نعيم ، واعتقلت الطفل أح"بدي أصير شهيد"حول ما نشره على صفحة الفيسبوك الخاص به 
من الطور، وتم تمديد اعتقال الطفل عبد اهللا ابو خطي ليوم غد الخميس، وفايز  عاماً  17عشاير 

  .فرحان لمطلع حزيران القادم، ومحمد تفاحة لمنتصف شهر آذار القادم
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  قاصراً  30بينهم  مقدسيا منذ بداية ديسمبر 115 االحتالل يعتقل
لجنة أهالي األسرى والمعتقلين المقدسيين إن قوات  ذكرت - alquds-online 2016-2-17القدس 

 30فلسطينًيا في القدس المحتلة، بينهم  115االحتالل الصهيونية اعتقلت منذ بداية ديسمبر الجاري 
  .قاصًرا

منهم تم اعتقالهم خالل اقتحام  79أن  إلىولفتت اللجنة، على لسان رئيسها أمجد أبو عصب، 
  .نصب كمين لهم أو أثناء مرورهم عبر الحواجز العسكرية خالل 36منازلهم بالمدينة، و

 23أن أكثر االعتقاالت تركزت في حي رأس العامود ببلدة سلوان، إذ بلغ عدد المعتقلين  إلىوأشارت 
  .مقدسًيا، والبقية من أحياء وقرى مختلفة بالقدس 20مقدسًيا، ومن حي الثوري بسلوان تم اعتقال 

  
 ت بقرية العيسوية لصالح إنشاء حديقة للمستوطنينهدم بركسات ومنشآ: القدس

دمرت جرافات تابعة لبلدية الحتالل في القدس، صباح  -  alquds-online 2016-2-17القدس 
" البركسات"اليوم األربعاء، أراضي مواطنين في قرية العيسوية وسط القدس، وهدمت عددا من 

  .للمستوطنينوالمنشآت الزراعية والصناعية، لصالح إنشاء حديقة 
ونقل مراسلنا عن لجنة المتابعة في العيسوية تأكيدها أن أعمال الهدم والتجريف ما زالت مستمرة 

  .ومتواصلة في القرية، تحرسها قوة كبيرة من جنود االحتالل
جبل /يذكر أن االحتالل يعتزم تنفيذ مخطط ضخم في المنطقة الممتدة بين العيسوية وحي الطور

لى القدس القديمة بهدف اقامة حديقة تلمودية ومشاريع استيطانية تهدف انشاء الزيتون الُمطل ع
المقام على أراضي العيزرية " معاليه ادوميم"تواصل جغرافي يضمن ضم الجيب االستيطاني الكبير 

وأبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، مع مدينة القدس المحتلة، ومن شأن ذلك وضع اليد بشكل 
  .دونم من أراضي المواطنين في هذه المنطقة 700من نهائي على أكثر 

  
  
  

  بلدية االحتالل تستأنف إنشاء قطار هوائي يربط غرب المدينة بشرقها: القدس



 

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 
 

الثالثاء، أن سلطة  أمس يومالصادر في عددها " هآرتس"كتبت صحيفة  -وفا 2016-2-16رام اهللا 
قطار هوائي يربط غرب المدينة بشرقها،  تطوير القدس والبلدية استأنفتا العمل على مشروع انشاء

 .، وجبل الزيتون في القدس الشرقية"المبكى"حائط البراق  إلىويصل 

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن السلطة قامت مؤخرا باستئجار شركة فرنسية مختصة إلنشاء هذا  
انتقادات لها، بسبب المعاني ثر توجيه ة الفرنسية السابقة من المشروع، إالقطار، بعد انسحاب الشرك

السياسية للمشروع، وحسب المخطط سيمر القطار الهوائي فوق مناطق حساسة، من بينها البلدة 
  .القديمة، والحرم القدسي

هذا المشروع الذي يدعمه رئيس بلدية االحتالل نير بركات، بأنه سيخفف من  إلىويّدعي المبادرون 
  .البلدة القديمة، ويقلص تلويث الجو إلى، ويسهل الوصول مشكلة االكتظاظ المروري في المدينة

قبل نصف عام  "SAFFGE "وحسب المخطط، الذي أعدته سلطة تطوير القدس والشركة الفرنسية 
ستقام أربع محطات للقطار الهوائي، األولى في محطة القطار التاريخية، والثانية بالقرب من باب 

لثالثة بالقرب من فندق األقواس السبعة على جبل الزيتون، المغاربة على أطراف حائط البراق، وا
  ).اسم آرامي معناه معصرة الزيت، وهو مقدس للمسيحيين(والرابعة بالقرب من بستان جثسيماني 

أن المشروع يثير انتقادات بسبب معانيه السياسية، والتخطيطية، والبيئية، فمن  إلىوأشارت الصحيفة  
الخط " 1948وع حساسا، لكون القطار الهوائي يجتاز أراضي عام ناحية سياسية يعتبر المشر 

، ومن ناحية تخطيطية يشمل المشروع انشاء الكثير من األعمدة الضخمة التي ستجتاز "األخضر
الحوض التاريخي للمدينة، وستبنى على مسافات قصيرة من األماكن الحساسة جدا من ناحية دينية، 

  .ة والكنائس والحرم القدسيوطبيعية، كأسوار البلدة القديم
من المشاركة في  "SAFFGE "وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد حذرت قبل حوالي عام شركة 

المشروع في أعقاب االحتجاج الفلسطيني، وبعد فترة قصيرة أعلنت الشركة عن انسحابها من 
مع الشركة الفرنسية  المشروع، ولكن قبل عدة أشهر نشرت سلطة تطوير القدس أنها ستوقع على عقد

" CNA"  ،لتنفيذ المشروع، وقد تم توقيع العقد، وبدأت الشركة قبل فترة وجيزة باإلعداد لبدء العمل
  .لجنة التخطيط لمناقشته إلىوليس من الواضح بعد ما اذا سيتم تغيير المخطط، ومتى سيتم تقديمه 
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ية على حساب سرائيلعمق السيطرة اإلية إن هذا المشروع يسرائيلاإل" مدينة الشعوب"وقالت جمعية 
أن كل من يعمل في السياحة في  إلى، مشيرة "القدس إلىالجمهور الفلسطيني، ويضعف السياحة 

يشهد بألم على فشل السياسة القائمة على خطوات عدوانية وأحادية الجانب، والتي "القدس يمكنه أن 
  ".من شأنها تعميق األزمة فقط

  
  من مخاطر تهويد المنهاج الفلسطيني في القدس دائرة شؤون القدس تحذر

حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، من مخاطر  -وفا 2016-2-16القدس 
الهجمة التهويدية الشرسة على التعليم والمنهاج الفلسطيني في مدينة القدس، من خالل ايعاز سلطات 

بعدم السماح الفتتاح مدرسة جديدة للمقدسيين في ظل االحتالل مؤخرا لبلدية االحتالل في القدس 
 .النقص الحاد في الصفوف المدرسية في المدينة المقدسة

الثالثاء، بخطورة سعي سلطات االحتالل بشكل  أمس يومدائرة شؤون القدس في بيان لها، ونددت 
ية فيها، في خطوة حثيث ومتمعن باستهداف التعليم الفلسطيني في مدينة القدس وطمس الثقافة العرب

ي للمواثيق الدولية والقانون الدولي الذي يضمن الحق سرائيلخطيرة تكشف مخالفة حكومة االحتالل اإل
بالتعليم وبتوفير مدارس وصفوف تعليمية للطلبة الفلسطينيين الذين يرزحون تحت احتاللها شرقي 

  .مدينة القدس
بإصدار قرار تعسفي بمنع إقامة مدرسة جديدة  يسرائيلبأي حق تقوم حكومة االحتالل اإل" :وتساءلت

ي من أبسط حقوقه، سرائيلفي مدينة القدس لسد احتياجات الطالب المقدسي الذي حرمه االحتالل اإل
غرفة صفية في القدس الشرقية، وهو  3000وهو الحق بالتعليم، في ظل وجود نقص بما يقارب 

  ".سمؤشر خطير على العملية التعليمية في مدينة القد
وأوضحت دائرة شؤون القدس أنها تنظر بعين الخطورة الحقيقة من مساعي حكومة االحتالل 
ومحاوالته المستمرة بتجهيل الطالب المقدسي ومحاوالت االحتالل بدمج الطالب المقدسيين في 

ي، ائيلسر المدارس المختلطة لليهود والعرب، وٕاجبارهم على االلتحاق في المدارس التي ُتعلم المنهاج اإل
تصعيد االنتهاكات واألساليب التهويدية والحرب الثقافية الموجهة بحق المقدسيين، وسياسة  إلىإضافة 
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االعتقاالت المستمرة بشكل يومي بحق الطلبة المقدسيين ومنعهم من دخول مدارسهم واحتجازهم في 
  . تلهم والتنكيل بهممراكز الشرطة لساعات طويلة بذرائع واهية، عالوة على استهدافهم متعمدا وق

ودعت دائرة شؤون القدس كافة منظمات حقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع الدولي بالضغط على 
ي للكف عن انتهاكاتها المستمرة بحق التعليم في مدينة القدس، وانقاذ سرائيلحكومة االحتالل اإل

طبيق القانون الدولي الذي كفل العملية التعليمية من خطر التهويد الممنهج، وٕالزام حكومة االحتالل بت
  .الحق في التعليم

  
  ات هدم لعشرات المنازل في جبل البابا بالعيزريةإخطار االحتالل يسلم 

ية وبتعزيزات من قوات سرائيلاإل" لإلدارة المدنية"سّلمت طواقم تابعة  -وفا 2016-2-16القدس 
العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، ات هدم لعشرات المنازل في جبل البابا ببلدة إخطار االحتالل 

 .وسط حصار عسكري محكم حول المنطقة

ات لسكان المنطقة، خطار إن طواقم االحتالل سّلمت عشرات اإل: ونقل مراسلنا عن شهود عيان قولهم
تلمودية، ومشاريع استيطانية ضخمة " وطنية"إلخالء منازلهم، تمهيدا لهدمها، لصالح إنشاء حديقة 

والذي من شأنه عزل القدس نهائيا عن امتدادها  "E1" خطر المعروف باسمضمن المخطط األ
  .عن االستيالء على مئات الدونمات من أراضي المواطنين لصالح هذه المخططات الفلسطيني، فضالً 

وكان االحتالل داهم المنطقة عدة مرات، وهدم مساكن لمواطنين ومضارب للمواشي في المنطقة، 
ولطالما حذر مسؤولون فلسطينيون من خطورة تنفيذ مثل هذا المخطط، الذي  بذريعة عدم الترخيص،

  .نهائيا" حل الدولتين"من شأنه القضاء على فكرة 
  
  
  

  "قصىاأل"مجموعات متطرفة من المستوطنين تقتحم 
مشددة من اقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين، تحت حراسة  - وفا 2016-2- 16القدس 

 .المبارك من باب المغاربة قصىالثالثاء، المسجد األ أمس يومضباط وجنود االحتالل، 
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، في حين تصدى المصلون قصىونفذ المستوطنون جوالت استفزازية ومشبوهة في أرجاء المسجد األ
  .وطلبة مجالس العلم لهذه االقتحامات بهتافات التكبير االحتجاجية

االحتالل احتجاز بطاقات الشبان والنساء عند البوابات الرئيسية  في غضون ذلك، واصلت قوات
خالل دخولهم للمسجد المبارك، فيما واصلت مجموعة من النساء والطالبات المبعدات عن " الخارجية"

 اعتصامهن قرب أبواب المسجد المبارك احتجاجًا على منعهن من الصالة في قصىالمسجد األ
  .قصىاأل المسجد

  
  ية االستثنائية المتعلقة بالقدسسالمبحث التحضيرات للقمة اإل :إندونيسيا

عقد وفد وزارة الخارجية الفلسطينية ممثال بمساعد وزير الخارجية لقطاع  -وفا 2016-2-16جاكرتا 
متعدد األطراف السفيرة روان أبو يوسف، وسفير دولة فلسطين لدى إندونيسيا فريز مهداوي، 

ومدير إدارة المنظمات والتجمعات اإلقليمية نسيم الزعانين، لقاءات والمستشار أول عمار حجازي، 
موسعة مع ممثلي وزارة الخارجية اإلندونيسية، بحضور وفد من األمانة العامة لمنظمة التعاون 

ية االستثنائية الخامسة سالمي، ممثل بالسفير سمير بكر، لبحث التحضيرات للقمة اإلسالماإل
 .والمتعلقة بالقدس الشريف

ية لتدارس اإلجراءات سالموتأتي هذه القمة في أعقاب دعوة دولة فلسطين لعقد قمة طارئة للدول اإل
ي ومستوطنيه المتصاعدة على المواطنين وأمالكهم سرائيلالكفيلة بوضع حد العتداءات االحتالل اإل

دونيسيا، للتحضير والمقدسات في مدينة القدس، حيث يقوم وفد من وزارة الخارجية بزيارة لجمهورية إن
  .2016مارس / آذار 7و 6للقمة االستثنائية، التي ستستضيفها إندونيسيا يومي 

وتناولت اللقاءات، التي ترأسها مدير عام وزارة الخارجية اإلندونيسية السفير حسن قليب، كافة جوانب 
ل األعضاء، اإلعداد للقمة المرتقبة، بما فيها المخرجات، وضمان أوسع مشاركة وحضور من الدو 

  .أهمية القضايا التي ستتناولها القمة إلىبالنظر 
ية الطارئة واإلعداد الجيد لها، في سالموأكدت السفيرة أبو يوسف خالل اللقاءات، أهمية عقد القمة اإل

  .ظل التحديات الخطيرة نتيجة سياسات وممارسات االحتالل غير الشرعية في مدينة القدس
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ي في صورة ما تتعرض له المدينة سالمفي توقيت هام لوضع قادة العالم اإلوقالت إن هذه القمة تأتي 
المقدسة وأهلها من انتهاكات خطيرة، وللخروج بخطوات عملية تضمن الدفاع عنها وحماية أهلها 

المبارك،  قصىية والمسيحية فيها، وعلى رأسها حماية وصون المسجد األسالموصيانة المقدسات اإل
  .يسرائيلستهداف اإلاإلالذي يقع في مركز 

  
  اعتقال طفل وشاب من القدس المحتلة

بو ارميلة من أالثالثاء، الفتى نور  أمس يوماعتقلت قوات االحتالل،  -وفا 2016-2-16القدس 
  .أحد مراكز التحقيق واالعتقال في المدينة إلىمنزله ببلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، واقتادته 

االحتالل الشاب عماد عادل الخليلي من حاجز قلنديا العسكري شمال  في السياق، اعتقلت قوات
القدس المحتلة، بعد ذهابه لمقابلة مخابرات االحتالل التي استدعته منذ أربعة أشهر وهددته بتكسير 

  .المنزل واعتقال والده
  
  
  
  
  
  
  
  


