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  م6/3/2016 األحد: التاريخ
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  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 "مأمن اهللا"بحق مقبرة تدين انتهاكات االحتالل المتواصلة " اللجنة الوطنية". 

 الرئيس يصل جاكرتا للمشاركة في أعمال القمة اإلسالمية االستثنائية. 

 قصىسلوك استفزازي للمستوطنين يوتر األجواء في األ. 

  إلىاالحتالل يحتجز حافلة تقل نساء وأطفاال ويمنعها من مواصلة المسير 

 ".قصىاأل"

 من محال القدس % 35ق نحو ية العدوانية تسببت بإغال سرائيلات اإلجراءاإل

 .القديمة

 الف من الوحدات االستيطانية في القدس الشرقية وتشق تنوي بناء اآل إسرائيل

 .طرق استيطانية شرق بيت لحم

  الشهر القادم قصىي على نصب كاميرات في األإسرائيلاتفاق أردني. 
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 "مأمن اهللا"تدين انتهاكات االحتالل المتواصلة بحق مقبرة " اللجنة الوطنية"

أدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، انتهاكات  -وفا 2016-3-6رام اهللا 
  .االحتالل المتواصلة التي تستهدف المناطق التاريخية واألثرية في فلسطين

المعالم األثرية في مدينة القدس واحدة من " مقبرة مأمن اهللا"وقالت اللجنة في بيان اليوم األحد، إن 
ي، هذه المقبرة التي ُتعد من أقدم وأكبر سرائيلالتاريخية والوقفية اإلسالمية التي شملتها يد الغدر اإل

المقابر اإلسالمية في فلسطين والعالم، تقّدر مساحتها بمائتي دونم، تضم رفات الصحابة والمجاهدين 
  .م1948 والعلماء والصالحين منذ بداية الفتح العمري وحتى عام

مقبرة "العبرية، عن عمليات الحفر االحتاللية المستمرة في " هآرتس"وكشف تقرير نشرته صحيفة 
على ما " التسامح"أو متحف " مركز الكرامة اإلنساني"اإلسالمية التاريخية لبناء ما يسمى " مأمن اهللا

  .تبقى من أرض المقبرة
ية المتواصلة لحرمة المقبرة، ومن سرائيلكات اإلوحّذر أمين عام اللجنة مراد السوداني، من االنتها

المساس بقبور موتانا ومقدساتنا، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود في التصدي للمخططات االحتاللية 
والتي " مأمن اهللا"والتمادي في تدنيس المقدسات، مطالبًا بوقف تنفيذ المخططات االقتالعية بحق مقبرة 

عدد من أولياء اهللا  إلى، إضافة )صلى اهللا عليه وسلم(د هي مقام دفن صحابة الرسول محم
  .الصالحين والعلماء

  
  الرئيس يصل جاكرتا للمشاركة في أعمال القمة اإلسالمية االستثنائية

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، فجر اليوم األحد، العاصمة  -وفا 2016-3-6جاكرتا 
مة اإلسالمية االستثنائية الخامسة بشأن فلسطين والقدس االندونيسية جاكرتا للمشاركة في أعمال الق
  ).االتحاد من أجل الحل العادل والدائم(الشريف، والتي تبدأ أعمالها اليوم، بعنوان 

  .ندونيسيانوكان في استقبال سيادته، وزير التربية والتعليم، ووزير الدولة لشؤون التنسيق الدولي اإل
ء اليوم الرئيس االندونيسي جوكو ويدودو، فيما سيلقي غدا صباحا ومن المقرر أن يلتقي سيادته مسا

  .كلمة فلسطين في القمة
  .وسيلتقي سيادته على هامش القمة عددا من الرؤساء والقادة والمسؤولين المشاركين في اعمال القمة



 

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 
 

رياض أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ووزير الخارجية : ويرافق سيادته
المالكي، وقاضي القضاة مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعالقات اإلسالمية محمود الهباش، 

  .والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومجدي الخالدي المستشار الدبلوماسي للرئيس
سالمية االستثنائية بشان فلسطين والقدس الشريف، وسط تحديات كبيرة تواجهها وتنعقد القمة اإل

ي، وانتهاكات متواصلة تطال المقدسات اإلسالمية في إسرائيلالقضية الفلسطينية، في ظل تعنت 
سياسة البطش التي تنتهجها قوات االحتالل بحق الشعب الفلسطيني،  إلىالقدس الشريف، باإلضافة 

، في صدارة المشهد السياسي إلىفيما تكتسي أهميتها لكونها ستعمل على إعادة القضية الفلسطينية 
  .ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة

السادس والسابع من الشهر (يذكر أن أعمال قمة جاكرتا حول فلسطين والقدس سوف تستمر يومين 
، ويشهد اليوم األول اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار الموظفين، يليها اجتماع لوزراء )الجاري

  .ثنينقادة الدول اإلسالمية يوم اإل إلىت اليوم األول الخارجية، الذي بدوره سيرفع نتائج مداوال
وقال األمين العام المساعد بـمنظمة التعاون اإلسالمي لشؤون فلسطين والقدس السفير سمير بكر 

قمة قادة الدول األعضاء بالمنظمة ستبحث سبل توحيد جهود الدول األعضاء، بغية إعادة "دياب، إن 
لتزام بتنفيذ االتفاقات اال إسرائيلظل الجمود الذي تشهده جراء رفض الزخم للقضية الفلسطينية، في 
  ".والمعاهدات والقرارات الدولية

أن القمة ستعمل على تجنيد كافة الطاقات والموارد، بغية تعزيز عمل المنظمة في المنابر : ضافأو 
سعيهم السترداد  الدولية، للخروج بموقف دولي موحد يشكل، في الوقت نفسه، دعما للفلسطينيين في

  .حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها بناء دولتهم المستقلة والمتصلة، وعاصمتها القدس الشريف
كد السفير بكر أن قمة جاكرتا ستكون رافدا أساسيا للقمة اإلسالمية بدورتها العادية، الثالثة عشر، أو 

اصل متابعتها للقرارات التي التي سوف تعقد في مدينة إسطنبول التركية في نيسان المقبل، بحيث تو 
  .ستصدر عن قمة آذار

  
  قصىسلوك استفزازي للمستوطنين يوتر األجواء في األ
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المبارك، اليوم األحد، بسبب  قصىسادت أجواء متوترة في المسجد األ - وفا 2016-3- 6القدس 
الذي ال يبعد كثيرا عن قبة " سبيل قايتباي"سلوك المستوطنين االستفزازية، بمحاولتهم الشرب من 

 .الصخرة

عبر مجموعات صغيرة ومتتالية من باب المغاربة، تحرسها قوة  قصىوجّدد المستوطنون اقتحامهم لأل
ع بشرطة االحتالل، فيما تصدى المصلون وطلبة معززة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السري

  .مجالس العلم لهذه االقتحامات بهتافات التكبير االحتجاجية
بالتزامن مع ذلك، واصلت قوات االحتالل احتجازها لبطاقات الشبان والنساء خالل دخولهم للصالة 

ب بواباته ، في حين اعتصمت مجموعة من النساء المبعدات عن المسجد قر قصىفي المسجد األ
الرئيسية، احتجاجا على إبعادهن المتواصل عنه ألكثر من خمسة أشهر متتالية، بسبب مشاركتهن 

  .بهتافات التكبير االحتجاجية ضد اقتحامات المستوطنين
  

  "قصىاأل" إلىاالحتالل يحتجز حافلة تقل نساء وأطفاال ويمنعها من مواصلة المسير 
ي، اليوم الجمعة، حافلة تقل مواطنين من سرائيلاالحتالل اإلاحتجزت قوات  -وفا 2016-3-4جنين 

 إلىقرية برطعة الشرقية الواقعة داخل جدار الضم والتوسع العنصري جنوب غرب جنين أثناء توجههم 
 .قصىالقدس المحتلة ألداء الصالة في المسجد األ

زال تحتجز عددا كبيرا من ، أن قوات االحتالل ومنذ ساعات الصباح ما ت"وفا"وذكرت مصادر محلية لـ
أثناء توجههم ألداء  48المواطنين من نساء وأطفال ومسنين في منطقة وادي عاره داخل أراضي الـ

بحجة عدم حيازتهم تصاريح، علما بأن برطعة تقع خلف الجدار وأن سكانها  قصىالصالة في األ
  .يدخلوها بتصاريح يمنحها االحتالل لهم

  
  من محال القدس القديمة% 35عدوانية تسببت بإغالق نحو ية السرائيلات اإلجراءاإل

من محالهم التجارية منذ % 35أعلن تجار القدس القديمة عن إغالق نحو  -وفا 2016-3-3القدس
 .أشهر وحتى اليوم 6
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يوم الخميس، تحدثوا فيه بالتفصيل عقده التجار في القدس القديمة، وجاء ذلك خالل مؤتمر صحفي 
ات االحتالل العدوانية من تنكيل وتفتيش مذل، وترهيب واعتقاالت عند بوابات القدس إجراءعن 

هذه  إلىالعتيقة، ما تسبب بحالة من العزوف لدى المواطنين، وساهم في تقليل األعداد المتوجهة 
  .المنطقة

لدة من محال الب% 35 إلى% 25وبدوره، قال رئيس لجنة تجار القدس القديمة خالد الصاحب إن من 
ات االحتالل والنظام إجراءالقديمة في المنطقة أغلقت أبوابها خالل األشهر الستة األخيرة بفعل 

البلدة عبر التفتيش المهين وانتشار القوات  إلىالضريبي ومحاوالت ترهيب المقدسيين من النزول 
  .المدججة باألسلحة

ستراتيجية فلسطينية تجابه الخطة وطالب الصحاب باسم التجار بالعمل على تعزيز صمودهم وٕاعداد ا
تهجير تجار القدس القديمة، مشددًا على أن نسبة تقليص نسبة المشتريات من  إلىية الهادفة سرائيلاإل

  %. 80 إلىمختلف القطاعات والمنتجات وصلت 
  

الف من الوحدات االستيطانية في القدس الشرقية وتشق طرق استيطانية تنوي بناء اآل إسرائيل
  لحم شرق بيت

كشف الباحث في قضايا االستيطان خليل التفكجي عن نية  - PNN 2016-3-6 القدس المحتلة
سياسة البناء االستيطاني في مدينة القدس ومحيطها تطبيقا لسياسة رئيس الحكومة  إسرائيلمواصلة 

القدس مهما ن االستيطان لن يتوقف في مدينة أكد بشكل دائم على أية بنيامين نتنياهو الذي سرائيلاإل
  .جرى

ذاعة صوت فلسطين تعقيبا على ما نشرته إجاء تصريح التفكجي في حديث له صباح اليوم عبر 
ربع مستوطنات ألف وحدة استيطانية في أكثر من أية عن عطاءات جديدة لبناء سرائيلالصحف اإل

  .منها ما هو من المستوطنات الكبرى ومنها ما هو المستوطنات العشوائية
ي نشرت اعالنات جديدة لبناء وحدات استيطانية جديدة سرائيلإلا لن سلطات االحتالإ :كجيوقال التف
ن وقف أكد أحداث توسعات استيطانية في القدس ضمن سياسة حكومة بنيامين نتنياهو الذي إبهدف 
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ن طرح عطاءات جديدة اليوم يندرج ضمن استراتيجية أاالستيطان غير وارد في القدس ومحيطها و 
  .2030لف وحدة استيطانية في مستوطنات ومدينة القدس حتى العام أ 58لبناء  1994ام وضعت ع

ن أ إلىي مشيرا إسرائيلطار مخطط إن ما يجري داخل المستعمرات له مجموعة من النتائج في أكد أو 
نه عندما تنكلم عن جبل أ إلىالف من الوحدات االستيطانية مشيرا قامة وبناء اآلإالخطط تتضمن 

نه يجري أ إلىلف مستوطن مشيرا أ 30الف وحدة استيطانية وبعدد سكان تجاوز ال  17ن فيها أنجد 
  .وحدة جديدة 6500العمل على بناء 

وحدة في  1700وحدة في مستوطنة راموت و  920ن العطاءات الجديدة تتضمن بناء أ إلىشار أو 
  .مستوطنة في جيلووحدة استيطانية  1500رامات شلومو تم المصادقة على بناء 

يضا تقوم ببناء بنية تحتية من طرق أال تقوم ببناء وحدات استيطانية بل  إسرائيلن أ إلىشار أو 
طار خطة استيطانية إن هذه الممارسات تندرج في أ إلىوخدمات يؤثر على الوجود الفلسطيني مشيرا 

يف و معاليه ادوميم بو غنيم وبسغات زئأحكام السيطرة على القدس ومحيطها في مستوطنات إل
  .ومودعين ضمن مشروع القدس الكبرى

بشق  إسرائيلعلى صعيد ذات صلة استنكر محافظ محافظة بيت لحم اللواء جبريل البكري قرار 
ن أطريق في منطقة كيسان شرق بيت لحم لشق طريق استيطاني ضمن توسعات استيطانية موضحا 

  .لماضيالسلطة تابعت الموضوع على عدة صعد في العام ا
راضي وشق الطرق وبناء الكتل االستيطانية ن ما يجري مقدمة بمزيد من مصادرة األأكد البكري أو 

وجود مركز صناعي يديره المستوطنون في هذه المنطقة  إلىيتوسع باشكال مختلفة في كيسان مشيرا 
لحم وما يحصل من مصادرة وشق طرق لتوسيع هذه الكتلة االستيطانية وربط مستوطنات بيت 

  .بمستوطنات القدس
ن المنطقة الشرقية من بيت لحم حتى البحر الميت مستهدفة من قبل جيش االحتالل أ إلىشار أو 

الف من الدونمات ال في بيت لحم ن هذا االستهداف يشمل مئات اآلأوالمستوطنين المنطقة موضحا 
  .ناطق ومحميات طبيعيةتسعى لالستيالء على م إسرائيل ،لوحدها بل في بيت لحم والقدس والخليل

استراتيجي لقضم هذه المناطق الشرقية من بيت لحم والخليل والقدس  ططار مخطإات تتم في جراءاإل
ات بهدف زيادة تواجد االحتالل ومستوطنيه في هذه المنطقة والسعي لطرد المواطنين إجراءوهي 
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الفلسطينين من المناطق الفلسطينية الصغيرة لكنهم منتشرين في المنطقة الشرقية وغالبيتهم تعمل على 
  .مر ضروري ومهمأتربية الماشية والرعي و وجودهم في هذه المناطق 

  .اطنين الفلسطينين في هذه المناطقمية تعزيز صمود المو هأوشدد المحافظ البكري على 
  

  الشهر القادم قصىي على نصب كاميرات في األإسرائيلاتفاق أردني 
ردن اتفقا على واأل إسرائيلإن " يسرائيل هيوم "قالت صحيفة  -  رايـــة 2016- 3-6القدس المحتلة 

/ في شهر نيسان" عيد الفصح اليهودي"نصب كاميرات المراقبة في الحرم القدسي الشريف قبل حلول 
  .أبريل القادم

، "عيد الفصح"يرتفع عادة بحلول  قصىأن المستوطنين الذين يقتحمون باحات األ إلىوأشار الصحيفة 
  .هناك" األمن"زاعمة أن نصب الكاميرات يأتي في سياق الحفاظ على 


