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  م2/2/2016 لثالثاءا: التاريخ
  
  

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

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

  ًفي القدس ثانياً  االحتالل يهدم منزال. 

  والقدس مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة 33يعتقل االحتالل. 

 قصىجنود االحتالل يقمعون وقفة احتجاجية لمبعدين عن األ. 

 االحتالل يقمع وقفة تضامنية مع األسيرة جعابيص في القدس. 

 70 يومًا على إضراب األسير محمد القيق. 

 إلخالئه من المسلمين قصىبعاد عن األاالحتالل يستخدم سياسة اإل: كيراتب. 

  ادعيس يحذر من تخصيص االحتالل ساحة صالة مختلطة لليهود جنوب

 .قصىاأل

 فلسطين والقدس وجهة العرب وقضيتهم المركزية: خليفة. 

 ية تشترط أسرلة مدارس القدسسرائيلوزارة التربية اإل. 

 سنقدم مذكرة للبابا عن االوضاع الراهنة: المطران حنا. 

  االحتالل يعزل القدس عن محيطها الفلسطيني: االستيطانرئيس مقاومة.  
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  في القدس ثانياً  االحتالل يهدم منزالً 
في  ثانياً  ي اليوم الثالثاء، منزالً سرائيلهدمت جرافات بلدية االحتالل اإل - وفا 2016-2- 2القدس 

 .من بلدة سلوان، بحجة عدم الترخيص" واد قدوم"القدس، في حي 

ي هدمت شقته قيد اإلنشاء سرائيل، بأن جرافات االحتالل اإل"وفا"يحيى محسن لـوأفاد صاحب المنزل 
أن بلدية االحتالل استبقت جلسة محكمة الساعة العاشرة  ، موضحاً مربعاً  متراً  220كانت بمساحة 

  .صباح اليوم، للنظر في وقف هدم المنزل
ا على أنه يحاول استصدار أفراد كان من المفترض أن يقطنوا بالمنزل، مشدد 10أن  إلىولفت 

  .، ولكن دون جدوىعاماً  18رخصة بناء منذ 
  .للشقة المهدومة، عند انسحابها من الحي مجاوراً  وقالت مراسلتنا، إن جرافة االحتالل هدمت سوراً 

أن جرافات بلدية االحتالل هدمت منزال آخر قيد اإلنشاء صباح اليوم، في قرية صور باهر  إلىيشار 
  .جنوب القدس المحتلة، يعود للمواطن إياد أبو محاميد، بحجة عدم الترخيص

  
  والقدس مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة 33االحتالل يعتقل 

ي منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم رائيلساعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016-2- 2رام اهللا 
  .مواطنا من عدة محافظات في الضفة الغربية 33الثالثاء، 

: مواطنا من محافظة القدس، هم 15وأوضح نادي األسير في بيان له، أن قوات االحتالل اعتقلت 
محمد المكحل، بو عصب، و أ، ونديم زهرة، وأنس )عاماً  19(، وفتحي الديك )عاماً  19(بسام النتشة 

ومحمد يزيد حمدان، وعلى فرعون، وعبد اهللا شطاره، وأمير شطاره، ومحمد شطاره، ومصطفى 
الياسيني، وأشرف الياسيني، ومروان بصة، ونايف الخطيب، وعيسى عياد، وغالبيتهم من بلدتي 

   .العيسوية والعيزرية
صرة، وسامر عابد األقرع، وعبد ساهر نصا: ومن نابلس، اعتقلت قوات االحتالل أربعة مواطنين، هم

   .اللطيف عابد األقرع ويوسف شحروج
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بالل محمد صالح، ومنصور نصري : فيما اعتقلت تلك القوات من بيت لحم أربعة مواطنين، هم
صالح، وخالد خليل صالح، وجميعهم من بلدة الخضر، ورشاد رديايدة اعتقل أثناء تواجده في 

   .القدس
قصي ماهر حاليقة، وكرم فخري مسوده، : االحتالل أربعة مواطنين، هم ومن الخليل، اعتقلت قوات

   .وشوقي فخري مسوده وٕابراهيم محمد األطرش
، )عاماً  20(محمد أحمد اشتيه : وفي محافظة رام اهللا والبيرة، اعتقلت تلك القوات ثالثة مواطنين، هم

محمد نزار ابو عصب  إلىوكالهما من بلدة كفر نعمة، إضافة ) عاماً  22(وفارس عبد الجبار اشتيه 
    .من مخيم الجلزون) عاماً  29(

، ومن )عاماً  25(واعتقلت قوات االحتالل من محافظة طولكرم الشاب صهيب ماهر محمد أشقر 
  ).عاماً  21(جنين الشاب عبد اهللا أبو قذيلة، ومن قلقيلية الشاب محمود ملحم 

  
  قصىيقمعون وقفة احتجاجية لمبعدين عن األجنود االحتالل 

ي اليوم الثالثاء، وقفة احتجاجية نظمها عدد سرائيلقمع جنود االحتالل اإل - وفا 2016-2- 2القدس 
في " الناظر" قصىالمبارك، بالقرب من باب األ قصىعن المسجد األ" رجال ونساء"من المبعدين 
 .القدس القديمة

ل هاجموا النساء والرجال، ومنعوهم من االحتجاج بالقوة، وتحت وقال مراسلنا، إن جنود االحتال
  .التهديد باالعتقال

منذ خمسة أشهر بذرائع  قصىمن النساء والطالبات عن األ 60يذكر أن االحتالل يواصل إبعاد نحو 
  .أمنية، في الوقت الذي يمنع فيه عشرات الشبان من دخوله منذ فترات متفاوتة

  .قصىركات رفعوا الفتات تطالب بحقهم في الصالة باألوكان المشاركون والمشا
من باب المغاربة، ونفذت جوالت مشبوهة  قصىذلك، جّدد المستوطنون اقتحامهم للمسجد األ إلى

  .واستفزازية في المسجد، وتصدى لهذه االقتحامات المصلون، وطلبة مجالس العلم، بهتافات التكبير
  

  األسيرة جعابيص في القدساالحتالل يقمع وقفة تضامنية مع 
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ي، قبل ظهر اليوم الثالثاء، وقفة تضامنية سرائيلقمعت قوات االحتالل اإل - وفا 2016-2- 2القدس 
شارك فيها عدد من أفراد أسرة األسيرة المقدسية إسراء جعابيص، وعدد من المتضامنين أمام محكمة 

 .خالل جلسة لمحاكمتها االحتالل المركزية في شارع صالح الدين وسط القدس المحتلة،

  ."غير قانونية وغير مرخصة"وتذرعت سلطات االحتالل بأن الوقفة 
  .وكان المشاركون رفعوا صورا لألسيرة جعابيص، والفتات بلغات متعددة تطالب بإطالق سراحها

من سكان حي جبل المكبر جنوب القدس، ) عاماً  31(يذكر أن األسيرة المقدسية إسراء جعابيص 
سطوانة غاز كانت في حجة الشروع في القتل بعد انفجار إب 2015تشرين األول  10ي اعتقلت ف

صابتها وٕاحداث تشوهات في وجهها، وفقدانها إ إلىرب من حاجز الزعّيم، ما أدى سيارتها، بالق
  .ألصابع يديها، وهي تتنقل حاليا على كرسي متحّرك

  
  يومًا على إضراب األسير محمد القيق 70

يواصل األسير الصحفي محمد القيق إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم   - وفا 2016-2-2رام اهللا 
، ومعتمدًا في إضرابه على تناول "بال تهمة"على التوالي، احتجاجًا على اعتقاله اإلداري التعّسفي  70

 .الماء فقط، وممتنعًا عن تناول المدّعمات وٕاجراء الفحوصات الطبية

وم الثالثاء، أن الوضع الصحي لألسير القيق يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، إذ أنه وذكر نادي األسير، الي
، وذلك في يوم إضرابه الثامن والستين، عالوة على %60فقَد القدرة على النطق كليًا، والسمع بنسبة 

أنه ُأخضع للعالج  إلىمعاناته من أوجاع شديدة في جميع أنحاء جسده، واحمرار في عينيه، الفتًا 
  .47القسري في يوم إضرابه الـ 

أن المحكمة العليا لالحتالل عّينت يوم أمس جلسة محكمة إضافية لألسير  إلىوأشار نادي األسير 
، ومن المتوّقع أن يصدر عنها قرار )بعد الظهر 3:30(شباط الجاري، الّساعة  4القيق في تاريخ 

ضيته، في السابع والعشرين من كانون الثاني نهائي، علمًا أن التماسًا قّدم باسم األسير للنظر في ق
  .الماضي، وقررت محكمة االحتالل إبقاء االلتماس مرهونًا بوضعه الصحي

وتتواصل الفعاليات التي ينظّمها نادي األسير والمؤسسات األخرى وعائلة األسير القيق، لمساندة 
  .وحّقه في االحتجاجإضرابه، وٕاحداث الضغط الشعبي والمؤسساتي للمساهمة في نصر قضيته 
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  إلخالئه من المسلمين قصىبعاد عن األاالحتالل يستخدم سياسة اإل: بكيرات

ية األردنية ناجح سالماتهم مدير األمالك الوقفية في دائرة األوقاف اإل - وفا 2016-2- 1 القدس
لتفريغه من  قصىثنين، االحتالل باستخدام سياسة اإلبعاد عن المسجد األاإل أمس يومبكيرات، 

 .المسلمين وٕاحالل المستوطنين مكانهم

شهور وللمرة الرابعة عشرة بحجة تشكيله  6مدة  قصىوأفاد بكيرات تعقيبًا على إبعاده عن المسجد األ
في الشهر األول من العام  قصىمقدسيين عن األ 8االحتالل، بأن االحتالل أبعد " خطرًا على أمن"

مقدسيًا خالل العام الماضي، مؤكدًا أن االحتالل يعمل على تشويه  170الجاري، فيما أبعد أكثر من 
  .يةسالمهوية الحرم القدسي الشريف اإل

عنه ليقتحمه مستوطنون  قصىاالحتالل يريد خلق مشهد إحاللي بإبعادنا نحن أهل األ: "وتابع 
لك نحن نحذر بحراسة شرطة االحتالل وتصبح مشاهد اقتحامات المستوطنين والحاخامات مألوفة، لذ

  ".من هذه السياسة ونرفضها رفضًا تاماً 
واستنكر بكيرات تبعات اإلبعاد للمواطنين الذين يحرمون من الوصول والصالة في أماكن العبادة 

؛ ما يعد محاولة لشل المجتمع المقدسي قصىالخاصة بهم، ويمنعون من االلتحاق بوظائفهم باأل
  .وضربه على مختلف األصعدة

  
  قصىمن تخصيص االحتالل ساحة صالة مختلطة لليهود جنوب األ ادعيس يحذر

حذر وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس من مصادقة  -وفا 2016-2-1رام اهللا 
ية على افتتاح وتخصيص ساحة صالة مختلطة للرجال والنساء اليهود جنوب غرب سرائيلالحكومة اإل
لمساحة الواقعة بين الزاوية الجنوبية للحائط الغربي للمسجد المبارك، وذلك في ا قصىالمسجد األ

  .وطريق باب المغاربة قصىاأل
ية المتصاعدة والخطيرة بحق سرائيلأن المخططات اإل :اإلثنينأمس يوم دعيس في بيان صحفي وأكد ا

تمرارها مدينة القدس، ما هي إال محاولة لتغيير األمر الواقع في الحرم القدسي الشريف، فضال عن اس
  .في تهويد مدينة القدس وعزلها بالكامل عن محيطها الجغرافي وبناء جدار الفصل العنصري



 

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 
 

جزء من عقيدة المسلمين وهو مسجد خالص للمسلمين بجميع مبانيه  قصىأن المسجد األ إلىشار أو 
مة ضد القدس ن هذه الهجأ إلىوساحاته وأسواره وأبوابه وال عالقة لليهود به من قريب أو بعيد، منوها 

تكريس االحتالل فيها، وتحويلها لمدينة يهودية، من خالل تزوير تاريخها  إلىومقدساتها تهدف 
  .وتهجير سكانها األصليين 

ن الساحة أالمبارك، و  قصىوشدد على أن حائط البراق هو جزء ال يتجزأ من السور الغربي للمسجد األ
تدى عليها االحتالل وهدمها بالكامل بعد احتالله ي خالص اعإسالمالمحاذية لحائط البراق هي وقف 

  .لمدينة القدس حيث كانت حارة سكنية للمغاربة 
من مخططات  قصىجانب شعبنا وحماية األ إلىضرورة الوقوف  إلىي سالمودعا العالم العربي واإل

  .ال يخص الفلسطينيين وحدهم بل يخص جميع المسلمين في العالم  قصىالتهويد، ألن األ
، قصىية، المسؤولية كاملة عن العواقب الكارثية لعدوانها على األسرائيلوحمل ادعيس، الحكومة اإل

  .مؤكدا دور العرب والمسلمين في جميع أنحاء العالم قادة وشعوبًا ومنظمات بدعم القدس ونصرتها
ين نا الذ، لتكريس صمود أبناء شعبقصىوطالب ادعيس العرب والمسلمين بزيارة القدس والمسجد األ

  .ية والمسيحيةسالميتعرضون لالنتهاكات بشكل يومي وتدنس مقدساتهم اإل
  

  فلسطين والقدس وجهة العرب وقضيتهم المركزية: خليفة
أمس  يوميفة، في مقر الوزارة برام اهللا التقى وكيل وزارة اإلعالم محمود خل -وفا 2016-2-1رام اهللا 

االتحاد الوطني األردني، اإلعالمية رانيا حدادين، التي تقوم ثنين، مديرة العالقات العامة في حزب اإل
 .بزيارة فلسطين بدعوة من مركز آدم لحوار الحضارات

وجرى في اللقاء الذي حضره وزير االتصاالت األسبق عماد الفالوجي، رئيس مركز آدم لحوار 
األردنية  –ات الفلسطينية الحضارات، تبادل وجهات النظر حول آليات التعاون المشترك إسنادًا للعالق

التاريخية، وتوجهات قيادة البلدين، الملك عبد اهللا الثاني والرئيس محمود عباس، لتعزيز هذه العالقات 
  .في شتى المجاالت خدمة لقضية شعبنا وقضايا أمتنا العربية

بقى مسلمين ومسيحيين وقضيتهم المركزية، ست:أن فلسطين والقدس وجهة العرب إلىوأشار خليفة 
عمقها العربي ودعم وٕاسناد األشقاء العرب، وبشكل خاص القيادة والشعب األردني  إلىدومًا بحاجة 
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الشقيق خاصة في ظل ما يعيشه شعبنا جراء إرهاب وممارسات دولة االحتالل ومستعمريها وجيشها 
في كافة محافظات الوطن وبشكل خاص مدينة القدس    الذي يمارس االرهاب واالعدامات الميدانية

  .يتعرضون إلرهاب المستعمرين المحميين بقرارات حكومية وجيش االحتالل وأهلها الذين
وقال، إن األمور تتدهور بشكل خطير جراء ممارسات االحتالل، وأن جيش االحتالل الذي يفرض 
حصارًا على محافظة رام اهللا والبيرة وقيودًا على حركة المواطنين، لم يأت بجديد فهو يمارس ذلك في 

ي المتواصل واإلجراءات التعسفية سرائيلطين، لكن التطور الخطير في العدوان اإلكل بقعة من فلس
جراءات التي مهدت الجتياح ية كربونية لذات اإلإسرائيلنسخة  بحق شعبنا، أن ما يجري اليوم هو

واغتيال الرئيس الراحل عرفات فيما بعد، ما يستدعي تحركًا دوليًا عاجًال  2000الضفة الغربية عام 
  .اية شعبنا ومؤسساتهلحم

من ناحيتها شددت حدادين على دعم وٕاسناد األردن لفلسطين وحق الشعب الفلسطيني في الحرية 
واالستقالل والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن األردن يعمل في كافة المحافل على إسناد 

وأن التنسيق بين القيادتين متواصل جهود القيادة الفلسطينية في سعيها إلحقاق الحقوق الفلسطينية، 
  .في جميع المجاالت

وأضافت أن حزب االتحاد الوطني األردني يعمل مع كافة القوى السياسية والفعاليات في جبهة موحدة 
  .رديفة للشعب الفلسطيني الشقيق؛ وأن هذه الزيارة تأتي للتحضير لجهد أوسع

حديات، تستدعي التنسيق الدائم وتوحيد الصف وأكد الطرفان أن مواجهة ما تتعرض له أمتنا من ت
العربي، خاصة أن ما يجري في المحيط يرمي بظالله على القضية الفلسطينية والقدس التي تتعرض 

  .ية والمسيحية واستنبات تاريخ غريب عنهاسالملعمليات أسرلة وتهويد، لطمس الحضارة العربية اإل
ن األفكار التي تأتي في سياق الحراك العربي على صعيد آخر ناقش خليفة وحدادين مجموعة م

لتغيير الصورة النمطية عن الحضارة والثقافة العربية، ونبذ التطرف بكل أشكاله، والتي تبدأ بمحاربة 
  .الفكر المتطرف بالفكرة، باعتبارها أقوى وأنجح األسلحة لمحاربة اإلرهاب والتطرف

، التي تستمر أربعة ايام، تأتي استكماال لنقاشات من جانبه قال الفالوجي، إن ترتيب هذه الزيارة
ومشاورات سابقة بين مركز آدم وحزب االتحاد، لخلق حالة من التفاعل المشترك على الصعيد 
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العربي لمواجهة التحديات المفروضة على أمتنا العربية والتي تتطلب المواجهة بالفكر / العربي
   .والمنطق وليس الهروب نحو األمام

ن الوضع الفلسطيني متأثر بما يجري في المحيط وبالتالي ال بد من تنسيق الجهود لخلق وأضاف أ
شبكة أمان وٕاسناد عربية لشعبنا، وأن الحراك الذي تقوم به القيادة الفلسطينية، واألفكار، التقت مع 

  .األشقاء في األردن
  

  ية تشترط أسرلة مدارس القدسسرائيلوزارة التربية اإل
" نفتالي بينت"ية، وبتعليمات من وزيرها سرائيلتعمل وزارة التربية والتعليم اإل - معا 2016-2- 2 القدس

ي فقط دون غيره، سرائيلعلى تشجيع المدارس العربية في القدس المحتلة على تبني تدريس المنهاج اإل
ن أي عبر تخصيص ميزانيات خاصة لتلك المدارس التي توافق على ذلك، وحرمان الرافضة منها م

  . العبرية" هارتس"ميزانيات إضافية، حسب ما كشفته صحيفة 
  

  سنقدم مذكرة للبابا عن االوضاع الراهنة: المطران حنا
: رثوذكس اليومساقفة سبسطية للروم األأقال المطران عطا اهللا حنا رئيس  - معا 2016- 2-1 القدس

ث سيكون اللقاء مع قداسته يوم سيس حيلقاء قداسة البابا فرن إلىروما يوم غد تهدف  إلىإن زيارتنا "
  ".ربعاءاأل

راضي الفلسطينية وضاع الراهنة في القدس واألسنضع قداسة البابا في صورة األ"ن وأضاف المطرا
  ".سم مركز اللقاءإعربي وسيتم تسليم قداسته مذكرة بوكذلك الحضور المسيحي في فلسطين والمشرق ال

نا ءبناأمام قداسته هموم ومعاناة شعبنا الفلسطيني و أو لكي نضع ن لقاءنا مع قداسة البابا هإ: "وقال
  ".كافة
ربعاء ن قداسة البابا فرنسيس سيستقبل في حاضرة الفاتيكان يوم األأعلن مصدر كنسي رسمي أوقد 

  .القادم المطران عطا اهللا حنا والدكتور جريس خوري مدير مركز اللقاء
  

  القدس عن محيطها الفلسطيني االحتالل يعزل: رئيس مقاومة االستيطان
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  المركز الفلسطيني لإلعالم 2016-2–2القدس المحتلة 
حذر رئيس  لجنة مقاومة الجدار واالستيطان والتهويد في القدس، من خطورة تكثيف االستيطان وعزل 

  .القدس وضواحيها عن محيطها الفلسطيني
إن هناك حملة شرسة وواسعة تستهدف " المركز الفلسطيني لالعالم"وقال حمدي ذياب رئيس اللجنة لـ

، وخاصة في األشهر 1967المدينة المقدسة، زادت وتوسعت مؤخرًا، بصورة مختلفة منذ احتاللها عام 
  .األخيرة، وتعمل جاهدة للسيطرة عليها وتغيير معالمها بهدف تهويدها وٕانهاء الوجود العربي فيها ١٠الـ

ي في القدس، شمل توسيع ما يسمى بحدود القدس وأوضح ذياب بأن االستيطان ومصادرة األراض
ألف نسمة، كمستوطنة  ٦٥التي يقطنها حوالي " معاليه أدوميم"شرقا وشماال، وذلك بضم مستوطنة 

 إلىتوسيع حدودها ومناطق نفوذها حتى وصلت البحر الميت، مشيرًا  إلىرئيسية من الشرق، إضافة 
من الجهة " يشور، أدوميم، كدار، جفعات بنيامينعنتوت، م"المستوطنات العسكرية الصغيرة مثل 

  .من الشمال " وكوخاف يعقوب، جفعات زئييف، جفعات حدشا، جفعات هاردار"الشرقية، 
وحذر ذياب من سياسة عزل مدينة القدس وضواحيها عن محيطها الفلسطيني في الشمال والجنوب، 

مقدسة من خالل فصل شمال الضفة وقال إن سلطات االحتالل عملت على تقطيع أوصال المدينة ال
  .عن جنوبها، والتحكم في حركة الفلسطينيين 


