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 2017ذار آ ، 14الثالاثء   التاريخ:

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

   على فرض "عطلة الربيع احتجاجا   إغالق مدارس الرتبية يف القدس غدا". 

  شبان على األقل من "حزما 5القدس: قوات االحتالل تعتقل". 

 القدس: جرافات االحتالل هتدم مبىن سكنيا يف العيسوية. 

 دعيس يدعو خطباء العرب واملسلمني للحديث يف خطب اجلمعة حول ابلقدسإ. 

 متديد اعتقال والَدي شهيد القدس وشقيقه وعمه. 

  مبىن سكنيًّا يف القدس حبجة عدم الرتخيصاالحتالل يهدم. 

 القدس: االحتالل يغلق مكتب قسم اخلرائط يف بيت الشرق. 

 الكنيست يصّوت على قانون "أدوميم" أثناء زايرة مبعوث ترامب إىل "إسرائيل". 

 حبث أكادميي يتناول قصص أمساء قرى القدس. 

 واقع التعليم املقدسي "األسوأ" يف األراضي الفلسطينية. 

 العاهل األردين: القدس والقضية الفلسطينية يف مقدمة موضوعات القمة العربية. 

 االحتالل يواصل التنكيل بعائلة شهيد القدس ومتنع إقامة خيمة عزاء. 
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  ٍعائلة الشهيد املقدسي "مطر" تنفي رواية االحتالل وتؤكد أنه أعدم بدٍم ابرد. 

 ويد املسجد األقصىاقرتاحات لتأسيس "صندوق جبل اهليكل" لتسريع هت. 

 
 
 

 "إغالق مدارس الرتبية يف القدس غدا احتجاجا على فرض "عطلة الربيع
 

أعلنت وزارة الرتبية والتعليم العايل، اليوم االثنني، إغالق مدارسها يف  -وفا 2017-3-13رام هللا 
الربيع، مستنكرة  احلملة القدس، ليوم غٍد الثالاثء، إغالقا  حتذيراي ، احتجاجا  على فرض ما يسمى بعطلة 

 .املسعورة واملمنهجة ضد مدارسها ومناهجها الفلسطينية وللسياسات الظاملة حبق العملية التعليمية

وأكدت الوزارة، يف بيان صحفي، دعمها وتعاوهنا مع جمالس أولياء األمور يف القدس للوقوف بوجه هذه 
 .اهلجمة الشرسة ضد العملية التعليمية فيها

ت  الوزارة عن استنكارها ورفضها املطلق للتعميم الذي أصدرته بلدية االحتالل اإلسرائيلي يف وعَّبر
القدس والذي ينص على ضرورة االلتزام بعطلة الربيع، واليت ستؤثر على سري العملية التعليمية 

 .واالمتحاانت النهائية وامتحاانت الثانوية العامة "اإلجناز" يف مدارس املدينة املقدسة
وضحت أن هذه املمارسات أتيت يف إطار احلرب اليت تشنها إسرائيل ضد التعليم يف القدس وتندرج يف وأ

سياق عملية االستهداف اليت تطال املناهج التعليمية الوطنية وحماربة اهلوية الفلسطينية وغريها من 
 .ق يف التعليماملمارسات اليت تعد خرقا  صرحيا  لكافة املواثيق والقوانني اليت تنص على احل

وأهابت الوزارة جبميع األهايل والشركاء واملناصرين إىل فضح هذه السياسات واملمارسات، والدفاع عن 
 .حق أطفالنا املقدسيني يف تلقي تعليمهم دون حرماهنم من مناهجهم الوطنية

 
 
 

 

 "شبان على األقل من "حزما 5القدس: قوات االحتالل تعتقل 
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شبان )على  5اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الثالاثء،  -وفا 2017-3-14القدس 
 األقل(، من قرية حزما مشال شرق القدس احملتلة.

مد عفيف عسكر، وعبد هللا وأفاد مراسلنا، أبن تلك القوات اعتقلت كال من: أمحد عفيف عسكر، وحم
واقتادهتم  يف القرية، وتفتيشها،يهاب نصري مقبول، بعد دهم منازهلم إسعيد، ونصري مقبول، و إمشهور 

 إىل مراكز التحقيق يف املنطقة.
 

 القدس: جرافات االحتالل هتدم مبىن سكنيا يف العيسوية

  

ثالاثء، هبدم شرعت جرافات اتبعة لبلدية االحتالل اإلسرائيلي، اليوم ال -وفا 2017-3-14القدس 
 العيسوية، مبدينة القدس احملتلة.نشاء"، يف منطقة الضهرة ببلدة مبىن سكنيا "قيد اإل

ويعود  طوابق، حبجة البناء دون ترخيص، 3وأفاد مراسلنا، أبن جرافات االحتالل هدم املبىن املكون من 
 للمواطن املقدسي جمدي مصطفى.

ورافقت جرافات االحتالل قّوة معززة من جنود وشرطة االحتالل، واليت ضربت طوقا عسكراي حمكما 
 ليه.إحول املبىن، ومنعت املواطنني، والصحفيني، من الوصول 

 
 دعيس يدعو خطباء العرب واملسلمني للحديث يف خطب اجلمعة حول ابلقدسإ

  

دعيس، اليوم إقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف دعا وزير األو  -وفا 2017-3-14رام هللا 
الثالاثء، خطباء املساجد يف العاملني العريب واإلسالمي، للحديث يف خطب اجلمعة عن املخاطر احملدقة 
ابلقدس نصرة للمسجد األقصى املبارك، خاصة بعد املصادقة على قانون منع رفع األذان يف املساجد 

 .   من قبل سلطات االحتالل
ضح ادعيس أن ما جيري يف القدس واملسجد األقصى من عدوان إسرائيلي متصاعد يستوجب على وأو 

اخلطباء والوعاظ واملرشدين يف العاملني العريب واإلسالمي توعية مجوع املصلني ملا جيري يف القدس من 
م عدوان واعتداءات واقتحامات وأن تكون القضية الفلسطينية والقدس حاضرة دائما يف وجداهن

 .   ودعائهم
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وقال، "جيب على العرب واملسلمني العمل فورا على إسنادا  سياسي وإعالمي واقتصادي للقضية 
كواجب ديين وكرسالة دعم للفلسطينيني ألن القدس واملقدسات الفلسطينية ليست    الفلسطينية

 للفلسطينيني فقط، بل للعرب واملسلمني مجيعا".
اإلسرائيلية لن تثين الفلسطينيني عن مواصلة دفاعهم عن  وشدد على أن مجيع مشاريع التهويد

مقدساهتم، ولن ترضخهم لسياسة األمر الواقع، وأنه مهما بلغت اهلجمة اإلسرائيلية الشرسة حبق القدس 
واألقصى الشريف وابقي املقدسات فسنواصل الصمود حىت إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس 

 .  الشريف
ومات العربية واإلسالمية واألثرايء املسلمني يف أحناء العامل إىل زايرة مدينة القدس لدعم كما دعا احلك

صمود مواطنيها يف وجه اهلجمة اإلسرائيلية العنصرية اليت تعمل ليل هنار إلخراجهم منها وإبعادهم عن 
 .حدودها

 
 متديد اعتقال والَدي شهيد القدس وشقيقه وعمه

 

جبل  براهيم مطر شقريات، من سكان حيإتنكيلها بعائلة الشهيد  سلطات االحتالل واصلت
اص االحتالل احملتلة، الذي ارتقى فجر أمس مبنطقة ابب األسباط، برص القدس جنوب شرق املكَّب

 .املسجد األقصى خالل توجهه ألداء صالة الفجر برحاب

أكدت أن قوات االحتالل أعدمت ابنها وكانت عائلة الشهيد، واستنادا  لشهود عيان يف املنطقة، 
ابراهيم، وشوهد وهو خارج من "خمفر" لالحتالل مبنطقة ابب األسباط، قبل أن يطلق جنود االحتالل 

 .الرصاص عليه وإعدامه بدم ابرد ومن مسافة قصرية جدا

والد ووالدة وشقيق وعم الشهيد املقدسي حىت يوم غد  اعتقال اىل ذلك، مددت خمابرات االحتالل
 .االحتالل اعتقلهم عقب اعدامه جنلهم ودهم منزهلم وهدمهم خليمة عزاء يف املنطقة  األربعاء، علما  أن

 
 
 
 

 

 الرتخيصاالحتالل يهدم مبىن سكنيًّا يف القدس حبجة عدم 
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نشاء" يعود ، قبل قليل، هبدم مبىن سكين "قيد اإلالقدس شرعت جرافات اتبعة لبلدية االحتالل يف
الضهرة ببلدة العيسوية وسط للمواطن املقدسي جمدي مصطفى مكون من ثالثة طوابق، يف منطقة 

 .القدس احملتلة، حبجة البناء دون ترخيص

ورافقت جرافات البلدية العَّبية قّوة معززة من جنود وشرطة االحتالل واليت ضربت طوقا عسكراي حمكما 
 .ليهإاملواطنني والصحفيني من الوصول حول املبىن، ومتنع 

 

 الشرق القدس: االحتالل يغلق مكتب قسم اخلرائط يف بيت
 

الثالاثء، مكتب قسم اخلرائط يف مجعية الدراسات العربية يف  ، صباح اليومسلطات االحتالل أغلقت
ما صادرت هاتف احملتلة، وصادرت مجيع ممتلكات املكتب، ك القدس مشال حنيناحبي بيتبيت الشرق، 

 .مديره خليل تفكجي

وجاء يف بيان لشرطة االحتالل، قبل قليل، "أن فرتة االغالق ستكون ملدة ستة شهور، وأن سبب 
 ."االغالق هو تبعية املكتب للسلطة الفلسطينية، والذي يهتم مبتابعة بيع أراضي الفلسطينيني لليهود

"أردان" وقع بنفسه على قرار اإلغالق، ولفت البيان اىل وحسب بيان االحتالل فإن وزير أمن االحتالل 
الفلسطينية مكتبا هلا  السلطة "أنه وعلى إثر املعلومات اليت وصلت من شرطة القدس فقد فّعلت

يتابع التغيريات اليت ويتابع عقارات فلسطينيني يف شرق املدينة، و   س يُعد تسجيالت،للخرائط يف القد
 .سرائيل"، وفق البيانإكـ"سرقة عقارات" بواسطة حكومة "  سرائيل" على األرض واليت متثلإتقوم هبا "

يف بياهنا أن "املكتب املذكور جّدد أعماله يف البداية حتت غطاء مكتب  شرطة االحتالل وأضافت
فعليا  واصل أعماله املعتادة. ومدير املكتب ممول بواسطة السلطة الفلسطينية   استشاري جغرايف، لكنه
مع األجهزة األمنية الفلسطينية، وبذلك تبني أن املكتب ميرر املعلومات لألجهزة  وهو على تواصل دائم

 .، حسب بيان شرطة االحتالل"رام هللا األمنية يف
 
 

 

 "قانون "أدوميم" أثناء زايرة مبعوث ترامب إىل "إسرائيلالكنيست يصّوت على 
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زايرة املبعوث األمريكي اخلاص للرئيس االمريكي " جايسون  القناة الثانية العَّبية أنه أثناء ذكرت
قرار ضم   مشروع الكنيست  الثالاثء سيطرح على جلنة التشريع الوزارية يف "إسرائيل" اليوم غرنبلت" إىل

 ."ادوميم مستوطنة "معاليه

وذكرت مصادر "إسرائيلية" أبن طرح القرار للتصويت يف الكنيست من شأنه أن ميس ابلعالقات بني 
وحسب املصادر  على تشكيل طاقم مشرتك، "إسرائيل" والوالايت املتحدة بعد ان اتفقت الدولتني

 . ادوميم" فرض حقائق على االرض األمريكية سيفسرون مشروع قرار ضم "معاليه

واتبعت القناة كان من املفرتض عرض مشروع القرار االسبوع املاضي ولكن 
دوميم" أ روع القرار فإن مستوطنة "معاليهوحسب مش ذلك،  التصويت ومت أتجيل طالب نتنياهو بنيامني

 ."تعتَّب جزء ال يتجزأ من "إسرائيل

 .الفلسطينية حممود عباس سلطةال وسيلتقي رئيس رام هللا املبعوث األمريكيكما سيزور 
 

 حبث أكادميي يتناول قصص أمساء قرى القدس

 

يف  القدس يؤكد أستاذ علوم اللغة يف جامعة بريزيت الدكتور انصر الدين أبو خضري أن عدد قرى حمافظة
الَّبيطاين بلغ سبعني قرية، ويف دراسة له رصد قصص التسميات والدالالت اللغوية جلزء   عهد االنتداب

 .منها ومجعها يف حبث أكادميي

لصفحة القدس على موقع التواصل  مباشر لقاء وقال أبو خضري للجزيرة نت خالل
أمساء قرى حمافظة القدس ملا للمدينة من أمهية يف الصراع   إن حبثه اقتصر على فيسبوك االجتماعي

 .هاالدائر بشأن عروبتها وحماوالت هتويد

دفعه للبحث عن أصل التسمية ومن أين جاءت، وهنا بدأت رحلة  شعفاط وأشار إىل أن اسم قريته
صوهلا أن أمساء قرى القدس تقسم إىل ثالث جمموعات من حيث أ  االستكشاف، فتوصل إىل

االشتقاقية، أوهلا األمساء ذات األصول غري السامية، ومنها قرية قلندية اليت يعتقد أن أصل تسميتها  
 .كردي

قرية مقدسية إىل هذه اجملموعة، نذكر منها قرية  11واجملموعة الثانية هي األمساء العربية واملعربة، وتنتمي 
مبعىن رأس اجلبل، والشعف هو ما ارتفع من شعفاط، والراجح أن االسم عريب، ومجع لكلمة "شعفة" 

 .األرض وعال
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امسا لقرى القدس، من بينها جبع واجليب  21وتضم اجملموعة الثالثة األمساء الكنعانية واآلرامية، ومنها 
 .وحزما ورافات والرام والطور وسلوان ولفتا واملاحلة وغريها

عليه اختالفات كثرية،  األقصىاملسجد  الواقعة جنوب سلوان وحبسب أستاذ علوم اللغة، فإن اسم قرية
التوراتية حتاول إثبات أحقيتها يف املكان من خالل االستعانة أبصل التسمية اليت   خاصة أن الرواايت

 .تقول إنه عَّبي

ويفند أبو خضري هذا الرأي أبنه من املستبعد أن تكون سلوان مشتقة من الفعل "شيلوح" ابلعَّبية 
أو ميم، مرجحا أن يكون االسم مشتقا من اجلذر السامي "شال" الستحالة قلب صوت احلاء إىل نون 

 .الذي يقابل "سال" يف العربية، والذي يعين اهلدوء والسلوان

خالل البث املباشر الذي مت مساء أمس األحد تطرق أبو خضري إىل اللغات اليت مرت على فلسطني 
سطني عاشت فرتات لغوية كثرية تداخلت يف عَّب العصور، ومنها السامية الشمالية واجلنوبية، مبينا أن فل

 .ما بينها حىت فرتة الفتح اإلسالمي واعتماد اللغة العربية

ووفقا ألبو خضري، فإن هذا التداخل وغياب الفواصل الزمنية الدقيقة بني احلقب التارخيية املتعاقبة سببا 
 .صعوبة كبرية خالل إعداد البحث

 املصدر: اجلزيرة
 

 دسي "األسوأ" يف األراضي الفلسطينيةواقع التعليم املق
 

حّذرت شخصيات فلسطينية من سياسة األمر الواقع اليت حُتاول السلطات )اإلسرائيلية( فرضها على 
 .التعليم الفلسطيين ضرب تلة، هبدفاحمل القدس املدارس العربية شرقي مدينة

حُتاول "أسرلة"  سلطات االحتالل وشددت على أن "احتالل العقول كاحتالل األرض متام ا"، مبينة أن
 .التعليم يف القدس

 23ن سلطات االحتالل أجَّبت وأفاد متحدثون يف مؤمتر صحفي ُعقد صباح اليوم اإلثنني ابلقدس، أب
 .املنهاج )اإلسرائيلي( بشكل كامل أو جزئي تعليم ( على اعتماد180مدرسة )من أصل 

 

فلسطيين وتغييب اهلوية، الفتني النظر إىل ورأوا أن تلك اخلطوة تعين أن االحتالل حُياول ضرب العقل ال
 .الثانوية العامة طالب أن تل أبيب فرضت عطلة "الربيع" على

، راسم عبيدات، إن امليزانية جبل املكَّب وقال عضو "اللجنة األهلية" للدفاع عن حقوق أهايل قرية
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مليون شيكل، مت ختصيص مليون ونصف  300مليارات و 7اجلديدة لبلدية االحتالل يف القدس تقّدر بـ 
 .دارس يف القدساملليون شيكل لبناء امل

واتبع الكاتب الفلسطيين، ساخر ا "هل هذا املبلغ )مليون ونصف املليون شيكل( يبين مدرسة كاملة؟!"، 
 .ابملائة للتعليم يف شرقي القدس 14مبين ا أن بلدية االحتالل أعلنت أهنا ستخصص أقل من 

نيتها للتعليم يف غريب املدينة ابملائة من ميزا 50وأضاف "بلدية االحتالل أعلنت مؤخر ا أبهنا ستخصص 
 ."(ابملائة للمدارس الدينية )احلريدمي 37)مدارس إسرائيلية(، و

غرفة صفية جديدة يف مدارس شرقي القدس،  36ُيشار إىل أن بلدية االحتالل تقوم بشكل سنوي ببناء 
 .غرفة صفية كل عام 63إاّل أن زايدة عدد الطالب تتطّلب بناء 

أن الفجوات يف موضوع نقص الغرف الصفية يف مدارس شرقي القدس، تزداد سنة وأّكد راسم عبيدات، 
 .بعد أخرى بسبب التزايد السكاين، كما أن نسبة التسّرب من املدارس أيض ا تزداد وال تقل

بدوره، ذكر العضو العريب يف الـ "كنيست اإلسرائيلي"، مجال زحالقة، أن احملكمة "العليا" التابعة 
، قرار ا يقضي ببناء غرف صفية جديدة يف مدارس القدس، 2011ل أصدرت عام لسلطات االحتال

 .غرفة صفية( خالل مخس سنوات 2200وسّد النقص )

 150غرفة خالل هذه الفرتة، من بينها  400واستدرك ابلقول "إاّل أن بلدية االحتالل مل تنِب سوى 
اغرفة استئجار، وبقي النقص كما هو ألن عدد الطالب ازداد ب  ."شكل كبري جد 

ووصف زحالقة، وضع التعليم الفلسطيين يف مدينة القدس بـ "أسوأ وضع تعليمي يف األراضي 
 ."احملتلة الضفة الغربية أو يف الداخل احملتل أو يف غزة الفلسطينية؛ سواء يف قطاع

يف  40يتعلمون يف املدارس الرمسية )جمانية(، و املقدسيني يف املائة فقط من الطلبة 40وأشار إىل أن 
 .املائة يراتدون املدارس األهلية، يف حني يدرس البقية يف املدارس اخلاصة

قص الغرف ولفت إىل أن أهايل الطالب "يضطرون إىل نقل أبنائهم للمدارس األهلية واخلاصة، بسبب ن
الصفية )يف مدارس بلدية االحتالل(، لكن يف كثري من األحيان ال يكون هناك دخل لدى رب العائلة 

 ."بسبب الفقر وعدم قدرته على دفع األقساط العالية

ومن اجلدير ابلذكر، أن نسبة الفقر يف مدينة القدس، قد ارتفعت يف السنوات األخرية، حيث بلغت 
 .ابملائة 75 حتت خط الفقر حنو نسبة العائالت اليت تعدّ 

 "احتالل العقل واألرض"

ا أن حكومة االحتالل  واهتم زحالقة تل أبيب بـ "تدمري التعليم وإمهاله يف القدس بشكل مقصود"، مؤّكد 
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 .""ال ينقصها املال وال الُقدرات

خالل فرض وأردف النائب العريب: "فكما احتلت )إسرائيل( األرض فهي تسعى الحتالل العقل من 
 ."املنهاج اإلسرائيلي واستغالل الضائقة والوضع الصعب يف القدس

ومّحل احلكومة )اإلسرائيلية( كامل املسؤولية عن األوضاع التعليمية يف القدس، 
 .الفلسطينية "التحرك بشكل جاد" لدعم التعليم وصد األهداف اإلسرائيلية طةالسل وطالب

مصري  واعتَّب أن األوضاع التعليمية واخلطط )اإلسرائيلية( اليت تستهدف التعليم يف القدس "ستحسم
 ."املدينة خالل السنوات القادمة

ني يف القدس احملتلة، من خالل وانشد الدول العربية أبن توفر الدعم الكامل لتعليم الطالب الفلسطيني
 .إقامة مؤسسات لتعليم الطالب، إضافة لدعم التعليم الالمنهجي

 ضراب يف كافة مدارس القدس غًداإ

وأعلن رئيس جلان احتاد أولياء األمور يف مدينة القدس، زايد الشمايل، عن إضراب عام يوم غد الثالاثء، 
 .ميةيف كافة مدارس املدينة جبميع مظالهتا التعلي

وقال إن االحتالل يسعى لضرب املدارس من خالل إدخال صفوف تدّرس املنهاج )اإلسرائيلي(، 
وإقحام شهادة "البجروت" للطلبة املقدسيني، حبجج أهنا توّفر هلم الراحة املستقبلية يف إجياد فرص عمل 

 .لدى اجلانب اإلسرائيلي

ل استهداف املنهاج الفلسطيين والشهادة وأكد أن هذا من شأنه "شطب اهلوية الفلسطينية"، من خال
 .الثانوية العامة أيض ا

وقال إن قضية عطلة الربيع تستهدف شهادة الثانوية العامة، وكل خماطرها تصب يف أن متحى من 
املدارس اخلاضعة حتت املظلة )اإلسرائيلية(، وحتّول هذه الشهادة إىل "جبروت" تعرتف هبا بلدية 

 .االحتالل

بلدية االحتالل تُريد أن تفرض عطلة الربيع على طالب الثانوية العامة )طالب الثانوية  ولفت إىل أن
 .(يُعطّلون يف أايم أخرى ختتلف عن ابقي طالب املداخل الثانية هبدف الدراسة

 

وأوضح أنه مت التواصل ما بني مسؤولني يف بلدية االحتالل واحتاد جلان أولياء األمور، حول رفضهم هلذه 
 .من شهر شباط/ فَّباير املاضي 24ة، حيث مت إعطاؤهم مهلة للرد يف الـ العطل

ا الثالاثء يف مدراس القدس، سرُيافقه مجلة من اإلجراءات التصعيدية يف حال  وأضاف أبن اإلضراب غد 
 .استمّرت بلدية االحتالل يف فرض األمر الواقع
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 قدس برس
 

 قدمة موضوعات القمة العربيةالعاهل األردين: القدس والقضية الفلسطينية يف م
 

والقضية  القدس أكد العاهل األردين امللك عبد هللا الثاين، على أن قضااي املنطقة ويف مقدمتها
وليبيا، وحماربة التطرف واإلرهاب، هي أبرز احملاور اليت  العراق الفلسطينية واألزمة السورية واألوضاع يف

 .ستعقد يف اململكة األردنية هناية الشهر احلايل  سرتكز عليها القمة العربية اليت

دين على ضرورة إهناء اجلمود يف عملية السالم وإعادة إطالق مفاوضات جادة وفاعلة وشدد العاهل األر 
"اإلسرائيلي" على  –تفتح آفاقا سياسية للتقدم حنو الوصول إىل حل عادل وشامل للصراع الفلسطيين 

 .أساس حل الدولتني، ابعتباره احلل الوحيد إلهناء الصراع
 

 القدس ومتنع إقامة خيمة عزاءاالحتالل يواصل التنكيل بعائلة شهيد 
 

ارتقى برصاص  وخمابراهتا التنكيل بعائلة الشهيد املقدسي ابراهيم مطر، الذي سلطات االحتالل تواصل
 .املبارك، من جهة ابب األسباط املسجد األقصى االحتالل فجر اليوم على بعد أمتار من

احملتلة، واعتقال والد ووالدة  دسالق ، جنوب شرقجبل املكَّب الشهيد حبيفبعد دهم منزل عائلة 
 .االحتالل ليمنع العائلة من وضع خيمة عزاء يف احلي  وشقيق الشهيد، عاد

متفرقة مع أبناء  مواجهات يف الوقت نفسه، تواصل قوات االحتالل انتشارها الواسع يف املنطقة وسط
 .املنطقة

 
 
 
 

 

 عائلة الشهيد املقدسي "مطر" تنفي رواية االحتالل وتؤكد أنه أعدم بدٍم ابردٍ 
 

نفت عائلة الشهيد املقدسي ابراهيم حممود مطر رواية االحتالل حول استشهاد جنلها، وأكدت أن 
 .االحتالل أعدم ابنها ابراهيم بدم ابرد
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املسجد  وقالت العائلة أن قوات االحتالل اعدمت جنلها ابراهيم خالل توجهه ألداء صالة الفجر يف
بنشر وكشف كامريات التصوير يف مركٍز اتبع لشرطة االحتالل  سلطات االحتاللاملبارك، وطالبت األقصى

 .يف املنطقة وعلى أبواب ابب األسباط

إنه كان قيد االعتقال داخل مركز  -من موقع استشهاد الشاب املقدسي -ياق، أكد شهود عيانيف الس
 ."الشرطة" يف ابب األسباط، قبل إخراجه واطالق الرصاص ابجتاهه

عاما ، يذهب يوميا اىل  25وحول ذلك أوضح عم الشهيد "أيوب مطر" أن ابن أخيه ابراهيم مطر 
مث يعود اىل منزله ويتناول طعام اإلفطار مع جدته، ال نعرف اليوم ما املسجد األقصى ألداء صالة الفجر 

 ."شقيقي حممود وحماصرة املنطقة ابلكامل  ملنزل اقتحام جرى معه سوى أننا فوجئنا بعملية

ملراسلنا "ان اقتحام املنزل كان بطريقة مروعة لقاطنيه، ومنع أي شخص االقرتاب من املنزل، وبعد وقال 
عملية التفتيش والتخريب اعتقلت القوات والد الشهيد ووالدته وشقيقه رضا وعمه حممود، واقتادهتم 

 ."للتحقيق، كما أغلقت املنزل وصادرت مفاتيحه

، ال عملية طعن ندحض رواية االحتالل املعتادة، أبن إبراهيم نفذوأضاف مطر: "حنن يف العائلة نكذب و 
ُأعدم بدم ابرد  نعلم حقيقة ما جرى معه أثناء توجهه اىل صالة الفجر، وداخل املخفر، لكننا نؤكد أنه

خارج املخفر "مركز الشرطة"، ونطالب بكشف التسجيالت داخل املخفر وخارجه واليت تظهر حقيقة ما 
جرى، ابراهيم ال يوجد لديه أي انتماءات حزبية وغري منتمي ألي فصيل، وهو شاب متواضع وهادئ 

 ."حيب عائلته وملتزم بعمله مع والده يف احلدادة

الذين كانوا يف طريقهم اىل املسجد األقصى املبارك ألداء صالة  القدس أهايل مدينةأّما شهود العيان من 
ومقابل الفجر فأكدوا أن الشاب كان حمتجزا داخل خمفر شرطة ابب االسباط "داخل القدس القدمية 

، ومت إخراج الشاب ابراهيم من داخل املخفر من قبل شرطيني وبعد إخراجه ُأطلق "األقصى لباب
 ."الرصاص عليه واستشهد على الفور واحتجز جثمانه

 
 

 

 لتأسيس "صندوق جبل اهليكل" لتسريع هتويد املسجد األقصىاقرتاحات 
 

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العَّبية، اليوم االثنني، عن اعتزام قادة من االحتالل بينهم وزيرة 
، املتطرف "زئيف إلكاين"، القدس الرتبية والرايضة، املتطرفة "مريي رجييب"، وما يسمى بوزير "شؤون

mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B7%D8%B9%D9%86
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B7%D8%B9%D9%86
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://www.alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3


 

 ة فلسطينــــدول
 لسطينيــةالفمنظمـة التحريـر 
 لسطينيــةالفاللجنــة الوطنيـة 

       للتــربيـة والثقافـة  والعـلوم  

 

 

 State Of  Palestine 

Palestinian Liberation Organization 

 Palestinian National Commission  

For  

Education, Culture & Science 
 

   174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
   PNCECS@Palnet.com، البريد االلكتروني : 2420902فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

Palestine - Ramallah  174,  2421080,2420901 
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com 

                                        PNCECS2011@gmail.com 

Web site :http://www.pncecs.plo.ps 

 

12 

واحلرم القدسي  املسجد األقصى تقدمي اقرتاح حلكومتهما التأسيس صندوق "لرتاث جبل اهليكل"، أي
أهدافه "تقوية الصلة اليهودية لـ "املكان املقدس   الشريف، لبحثه وإقراره يف املستقبل القريب، وأن من

 ."يهوداي )حسب تعبريمها( على مدار التاريخ

ا اقرتاحهما أبنه أييت ردا على ولفتت الصحيفة العَّبية إىل أن الوزيرين يف حكومة اليمني املتطرف، برر 
قرار منظمة اليونسكو، التابعة لألمم املتحدة، يف تشرين األول/أكتوبر املاضي، الذي أكد أن املسجد 

 .األقصى واحلرم القدسي الشريف مكان مقدس للمسلمني وال عالقة له ابلداينة اليهودية

الرغم من أن احلكومة "اإلسرائيلية" وأشارت إىل أن مشروع القرار يقضي بتأسيس صندوق جديد على 
 .تدعم ومتول صندوقا "لرتاث حائط املبكى"، أي حائط الَّباق

وادعى الوزيران يف تَّبير مشروع القرار أن هدفه هو "غرس املعرفة يف موضوع جبل اهليكل وارتباط 
وبضمنها املبادرة الشعب اليهودي به لدى اجلمهور الواسع يف البالد ويف العامل بواسطة أدوات حديثة، 

وإنتاج نشرات إعالمية بلغات خمتلفة، وإقامة وصيانة موقع انرتنت متعدد اللغات كي يستعرض املضامني 
املتعلقة برتاث جبل اهليكل، والقيام بنشاط يف شبكات التواصل االجتماعي، وتطوير ونشر دورات عَّب 

 ."االنرتنت لصاحل جمموعات مركزة متنوعة

 

 -انتهى-
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