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 2017ذار آ ، 15األربعاء   التاريخ:

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  كامينيتسمظاهرة يف القدس احتجاجا على قانون" ". 

 أهايل القدس ينتفضون ضد أسرلة التعليم يف القدس. 

 االحتالل يهدم منشأتني فلسطينيتني يف سلوان. 

 قوات االحتالل تغلق منزل الشهيد قنرب ابلباطون. 

 "أبو عرار": ال حق لليهود يف "األقصى" ولن نسمح ابملساس به. 

 حمكمة االحتالل حتاكم أسريًا من كابول بتهمة "حب األقصى". 

 احلكومة تدين إغالق االحتالل "مكتب اخلرائط" يف القدس واعتقال مديره. 

 االحتالل يعتقل مثانية مواطنني من القدس. 

 " اقتحامات األقصى مع بدء األعياد اليهوديةشؤون القدس" حتذر من تكثيف. 
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 " مظاهرة يف القدس احتجاجا على قانون "كامينيتس
 

عضاء أ -احمللية، ونواب الكنيست العرب تظاهر رؤساء السلطات -وفا 2017-3-14القدس 
املهددة صحاب املنازل ألسياسية ومجعيات العمل املدين، و القائمة املشرتكة، وانشطون يف األحزاب ا

سرائيلية ابلقدس، احتجاجا على قانون التنظيم والبناء اثء، امام مقر وزارة املالية اإلابهلدم، اليوم الثال
 املسمى "كامينيتس".

والقانون املذكور يتم حتضريه للقراءة النهائية يف جلنة الداخلية الربملانية، ويهدف إىل تسريع هدم آالف 
 . عة ما يسمى البناء غري املرخصالبيوت يف القرى العربية، بذري

وقال رئيس اللجنة القطرية للسلطات احمللية العربية مازن غنامي لـ"وفا"، إن هذه التظاهرة االحتجاجية 
أتيت تزامنا مع انعقاد جلسة جلنة الداخلية الربملانية يف الكنيست، واليت ستبحث وتصّوت، يف الوقت 

قانون التنظيم والبناء املعّدل اجلديد الذي يهدف إىل تسريع  نفسه، على مشروع قانون "كامينيتس" وهو
تدمري آالف البيوت العربية، ومضاعفة الغرامات على من بنوا بيوهتم اضطرارا على أراضيهم دون 

 .تراخيص
يف الوقت الذي حيتاج فيه  ألف بيت يف الوسط العريب مهددة ابهلدم 50ثر من أكن أضاف غنامي أو 

ألف بيت حلل مشكلة الضائقة السكنية اليت يعاين منها سكان القرى  100ن ثر مأكىل إالعرب 
املبادر لسن القانون واحلكومة والبلدات العربية، مؤكدا ان انئب املستشار القضائي ايرز كامينيتس 

سرائيلية "يهدفون من وضع القانون قيد التنفيذ لكسر ارادة املواطن العريب الفلسطيين يف البالد، اإل
 ريس مقولة ارض بال شعب او شعب بال ارض".وتك

وضاع البيوت أعطائنا وقتا لتسوية ونصف، إل قرار القانون من سنتني اىل سنتنيإوقال، "اننا طالبنا أتجيل 
ن احلكومة ومدير مكتب رئيس احلكومة أال إضمن اخلرائط اهليكلية يف قراان، غري املرخصة وادخاهلا 

ن ومصرون على تشريع هذا القانون، الذي حيمل يف طياته لبنا حىت االتس" ال يستجيبون ملطاو"كاميني
جراءات وأوامر اهلدم، وحتّول العديد من صالحياهتا إاكم من تداول ابعاًدا قضائية خطرية قد متنع احمل

جلهات اداريّة، وتفرض مسؤولية التنفيذ الفعلي للهدم على السلطات احمللية، مبا فيها العربّية، وحتّول 
 .صحاب البيوت العربّية"أها من التضييقات والتقييدات على لغرامات اىل غرامات يومية وغري ا

سرائيلية ابننا موحدون يف رسال رسالة للحكومة اإلتت إلأإىل أن هذه املظاهر االحتجاجية واشار غنامي 
كاملة كمواطنني يف رضنا ويف قراان، ونستمر يف مطالبنا وحقوقنا  ه القهر والظلم، وسنبقى صامدين أبوج

 . هذه الدولة، ومن حقنا العيش بكرامة"
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 شؤون القدس" حتذر من تكثيف اقتحامات األقصى مع بدء األعياد اليهودية"

  

حذرت دائرة شؤون القدس يف منظمة التحرير الفلسطينية، من خماطر  -وفا 2017-3-14القدس 
قبل املستوطنني املتطرفني حبماية شرطة وتداعيات تكثيف اقتحامات املسجد األقصى املبارك، من 

االحتالل اإلسرائيلي، تزامنا مع دعوات ما تسمى "منظمات ألجل اهليكل" ألنصارها ابملشاركة الواسعة 
 يف اقتحامات مجاعية للمسجد مع بدء االحتفاالت اليهودية مبا يسمى "عيد املساخر".

قصى رى يف املدينة املقدسة، سيما املسجد األدانت الدائرة، يف بيان صحفي اليوم الثالاثء، ما جأو 
عداد املقتحمني لباحات أخالل زايدة املبارك، من انتهاكات خطرية وغري مسبوقة وبشكل ممنهج من 

 املسجد االقصى.
كما استنكرت الدائرة، قيام سلطات االحتالل إبغالق مكتب قسم اخلرائط يف مجعية الدراسات العربية 

ل مديره خليل التفكجي، حبي بيت حنينا مشال القدس احملتلة، واالستيالء على يف بيت الشرق، واعتقا
 ممتلكات املكتب كافة.

واستهجنت، قيام سلطات االحتالل بفرض ما يسمى بعطلة الربيع "الفصح" على مدارس القدس 
والقضاء  احملتلة، يف خطوة خطرية تكرس خمططات االحتالل االسرائيلي لتهويد التعليم يف مدينة القدس

 على هذا القطاع.
ودعت الدائرة اجملتمع الدويل واملؤسسات احلقوقية الدولية اىل االلتفات اىل ما جيري يف مدينة القدس من 

 انتهاكات على كافة األصعدة.
 
 
 
 
 

 االحتالل يعتقل مثانية مواطنني من القدس

  

األربعاء، مثانية مواطنني من أحناء اعتقلت قوات االحتالل، فجر اليوم  -وفا 2017-3-15القدس 
 .ىل مراكز توقيف وحتقيق يف املدينةإدينة القدس احملتلة، واقتادهتم خمتلفة مب
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ومشلت االعتقاالت الشابني حممد رأفت داري، وأمحد أبو رميلة من بلدة العيسوية وسط القدس احملتلة، 
 .ن بلدة سلوان جنوب املسجد األقصىوالشاب معتصم خريي من البلدة القدمية، وعمر فراس األعور م

 .كما اعتقلت شابني من بلدة العيزرية جنوب شرق املدينة، وشابني من بلدة عناات مشال شرق املدينة
 

 احلكومة تدين إغالق االحتالل "مكتب اخلرائط" يف القدس واعتقال مديره

  

االحتالل اإلسرائيلي، أدانت حكومة الوفاق الوطين، إغالق سلطات  -وفا 2017-3-14رام هللا 
مكتب قسم اخلرائط يف مجعية الدراسات العربية يف بيت الشرق، مشال القدس احملتلة، واعتقال مديره 

خليل التفكجي، واالستيالء على ملفاته ومعداته املختصة برصد النشاط االستيطاين يف القدس والضفة 
 الغربية.

د، إن اعتقال التفكجي وإغالق مكتب اخلرائط أييت وقال املتحدث الرمسي ابسم احلكومة يوسف احملمو 
ضمن التصعيد االحتاليل ضد املؤسسات املقدسية وضد مدينة القدس الشرقية احملتلة بشكل عام، حتت 

سرائيلية لتربير تصعيدها وتنفيذ خمططاهتا ضد مدينة القدس وذرائع واهية تسوقها احلكومة اإل حجج
قدسني يف إطار حماوالت هتجريهم وإحالل املستوطنني مكاهنم ويف إطار الشرقية احملتلة، واملواطنني امل

 طمس وتشويه الوجه احلقيقي العريب واإلسالمي ملدينة القدس.
وشدد على ان ما تقوم به سلطات االحتالل يف أرض دولة فلسطني احملتلة ويف القلب منها مدينة القدس 

وإسالميا على كافة املستوايت من أجل وقف املساس  الشرقية يتطلب تدخال دوليا عاجال وحتركا عربيا
مبدينة القدس اليت يعتربها القانون الدويل وكافة الشرائع واملواثيق األممية جزءا من األرض الفلسطينية 

، وابلتايل ال ميكن للحكومة االسرائيلية فرض خمططاهتا االحتاللية بعزل املدينة عن 1967احملتلة عام 
 وال عن سياقها التارخيي والثقايف .واقعها اجلغرايف 

 
 "حمكمة االحتالل حتاكم أسريًا من كابول بتهمة "حب األقصى

 

االسرائيلية يف مدينة حيفا ابلداخل احملتل، العشرات من  تظاهر صباح اليوم األربعاء، أمام احملكمة املركزية
ا مع األسري حممد ابراهيم من كابول واملعتقل إداراًي وفق تضامنً  األهايل وقيادات الداخل الفلسطيين،

 .املبارك األقصى أشهر بتهم سياسية مرتبطة حببه ونصرته للمسجد 9قانون الطوارئ االنتدايب، منذ حنو 
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ودعت إىل التظاهرة جلنة احلرايت املنبثقة عن جلنة املتابعة العليا، حيث تنظر احملكمة املركزية اليوم 
والنظر فيما يسمى "التقييم األمين" للمعتقل والذي يستند إىل مزاعم بتقارير سرية   األسري اعتقال يف

 .استخباراتية، مينع النشر يف تفاصيلها

اليوم على ": "احملكمة ستطلع 48وقال احملامي عمر مخايسي، من طاقم الدفاع عن األسري، لـ "ديلي 
املستجدات والتقييم األمين للمعتقل، الذي يقوم اعتقاله ابألساس على تقارير استخباراتية، حيث ان 

أشهر كحد أقصى، ولكن حسب  6دة االعتقال االداري للمعتقل مل متديد القانون يعطي لوزير األمن
أشهر تراقب احملكمة التطورات يف ملف االعتقال، وابلتايل هناك صالحية غري  33هذا القانون كل 

 ."أشهر استنادا إىل تقارير املخابرات 6حمددة للوزير بتمديد االعتقال كل 
 

 أبو عرار": ال حق لليهود يف "األقصى" ولن نسمح ابملساس به"
 

، وال يف حائط املسجد األقصى ب يف "الـكنيست" طلب أبو عرار، "إنه ال حق لليهود يفقال النائ
 ."الرباق

اهليكل"، الذي  تراث له اليوم الثالاثء، بتأسيس صندوق خاص "حلفظ وندد أبو عرار، يف بيان صحفي
 .املسجد األقصى أقيم على أنقاضه  تقول "إسرائيل" إن

رانه الداخلية واخلارجية، للمسلمني وليس وشدد النائب أبو عرار على أن املسجد األقصى وأروقته وجد
لليهود حق فيه، ولو بذرة تراب، بشهادة التاريخ، وكبار حاخاماهتم، وبشهادة اليونسكو والعامل، وفق 

 .تعبريه

وأكد أن ما تقوم به حكومة االحتالل "اإلسرائيلي"، وجهات متطرفة يهودية، هو حماولة من أجل إثبات 
 .نياحلق اليهودي يف أرض فلسط

، فاحلق لن يضيع ما دام هناك من يطالب به، األقصى وقال أبو عرار: "لن نسمح أبي َمساس ابملسجد
مي حاليًّا يف سبات، لكنه سيفيق سالرائيل" نفًعا، وإن كان العامل اإلولن جتدي تصرفات حكومة "إس

 ."يوًما

 

 قوات االحتالل تغلق منزل الشهيد قنرب ابلباطون
 

أغلقت قوات االحتالل بعد ظهر اليوم الثالاثء، منزل الشهيد فادي القنرب ابلباطون "امسنت مسلح" 
 .شرق القدس احملتلة  جنوب جبل املكرب حبي
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وكانت قوة كبرية من جنود االحتالل اقتحمت املنطقة ووّفرت احلراسة واحلماية آلليات االحتالل اليت 
 .منزل الشهيد أغلقت

 

 االحتالل يهدم منشأتني فلسطينيتني يف سلوان
 

 .جنويب مدينة القدس احملتلة سلوان هدمت آليات االحتالل، اليوم الثالاثء، منشأتني فلسطينيتني يف بلدة

 

وأفاد الشاب عبد أبو صاحل، أبن قوات صهيونية ترافقها آليات بلدية القدس االحتاللية اقتحمت منزل 
 .عائلته، ظهر اليوم، وهدمت أجزاء منه، حبجة عدم الرتخيص

 

وأضاف أن والده "أبو عبد" مل يتسلم أي إنذار أو أمر ابهلدم سابقاً؛ حيث تفاجأ ابقتحام منزله والشروع 
 .مرتاً مربّعاً  70 - 60اليت جاءت على مساحة  بعملية اهلدم

 

وأشار إىل أن تلك األجزاء اليت ُهدمت هي عبارة عن غرفتني سكنّيتني )بُنيت منذ حنو أربع سنوات(، 
 .ابإلضافة إىل خمزٍن مبين منذ عشرين عاماً، كان يستعد أحد أبناء العائلة لتهيئته للسكن فيه مع عائلته

 

مشايل  العيساوية تالل قد هدمت صباح اليوم أيضًا، مبىن قيد اإلنشاء يف قريةهذا وكانت آليات االح
 .شرق القدس احملتلة، حبجة البناء غري املرخص

 
 ضد أسرلة التعليم يف القدس أهايل القدس ينتفضون

 

 

 إعداد: وسام حممد

 خاص موقع مدينة القدس

عّم االضراب التحذيري العام، مبدارس القدس احملتلة وضواحيها صباح اليوم الثالاثء استجابة لنداء احتاد 
م جلان أولياء أمور طلبة القدس، احتجاجاً على سياسات االحتالل التهويدية اليت تستهدف قطاع التعلي
الفلسطيين، واستمرار إغالق مدرسة النخبة بصور ابهر، فضاًل عن فرض عطلة الربيع ملناسبة " عيد 

 ."الفصح العربي
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ما يسمى  سلطات االحتالل واعتربت اهليئة اإلسالمية املسيحية لنصرة القدس واملقدسات أن فرض
دينة عيد الفصح" على مدارس القدس احملتلة، جزء من اخلطة املنهجية لتهويد امل"  بعطلة الربيع بسبب

بكل جزء فيها، مؤكدًة على محلة االحتالل ضد التعليم يف القدس والعمل على افقار هذا القطاع اهلام 
 .وهتديده

وأيدت اهليئة وزارة الرتبية والتعليم العايل إبعالهنا إغالق مدارسها يف القدس احملتلة ، احتجاجاً على 
ملمارسات التهويدية ضد قطاع التعليم يف املدينة فرض ما يسمى بعطلة الربيع، مدينًة كافة االجراءات وا

 .احملتلة

ويعد فرض العطل اليهودية على املدارس العربية أحد مسارات االحتالل التهويدية لقطاع التعليم 
واستهدافه هبدف َضّمه للمنظومة اإلسرائيلية وتطويع التعليم ليخدم سياسة احملتّل وخططه، حيث 

االحتالل يف القدس و"وزارة معارف" االحتالل، من إجبار   التعليم عرب ما تقوم به بلدية هتويد يظهر
هات لتطبيق املنهاج اإلسرائيلي وااللتزام ابلتوجي -اخلاصة –املدارس الفلسطينية وعلى رأسها األهلية 

اإلسرائيلية والعطل واملناسبات اإلسرائيلية مقابل تقدمي املساعدات املالية "السخّية" من قبل سلطات 
 .االحتالل

( الصادر عن 2016أيلول/سبتمرب  –ويف السياق، أوضح تقرير حال القدس الفصلي )متوز/يوليو 
يم يف القدس، وآليات الضغط مؤسسة القدس الدولية عن حماوالت االحتالل أسرلة وهتويد مناهج التعل

اليت متارسها أذرع االحتالل لتطبيق مناهجه يف املدارس املقدسية وأثر ذلك يف النشء الفلسطيين 
وصياغة وعيهم يف القدس، حيث أقدمت بلدية االحتالل يف القدس ابلتعاون مع وزارة املعارف يف 

 تتضمن حذف آايت من القرآن حكومة االحتالل على استنباط تعديالت على املنهاج الفلسطيين
 .الكرمي وأبيات شعر وطنّية تتعلق بنضال الشعب الفلسطيين، إضافًة للنشيد الوطين الفلسطيين

بدوره، قال احتاد جلان أولياء األمور يف القدس احملتلة يف بيان له:" إننا منر يف مرحلة صعبة من الصمود 
والذي يستهدف مقدراتنا التارخيية والثقافية  والتحدي أمام املخطط التهويدي يف مدينة القدس،

والعقائدية فالتحريض على املنهاج الفلسطيين وإغالق املدارس يصب يف إطار سياسة 
التهويد،واملستهدف اآلن هو عقول أبناءان الطلبة مبحاولة فرض املنهاج "اإلسرائيلي" وعطلة الفصح 

 ."عليهم حتت ُمسّمى عطلة الربيع

واإللقاء مبائتني ومخسني طالبا خارج أسوار  صور ابهر ن إغالق مدرسة النخبة يفوأضاف البيان:" إ
ة...والذين أصروا على واضح على هذا التوجه العنصري املتطرف ضد أبناءان الطلب  املدرسة هلو مؤشر
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تلقي العلم ولو على أرصفة الشوارع، واآلن يصرون على فرض عطلة الفصح الدينية على مدارسنا 
 ."وطالبنا حتت مسمى عطلة الربيع

وختم بيان احتاد جلان أولياء األمور يف القدس احملتلة بيانه قائاًل:" إن هذه اإلضراب االحتجاجي اليوم يف 
ة تعد تعبريًا عن رفضنا القاطع هلذه السياسة التهويدية املمنهجة ومحاية ملسرية مدارس القدس احملتل

التعليم يف القدس وعدم املساس هبيبة ومصداقية امتحان الثانوية العامة، وسيتبعها خطوات ما مل تتم 
ة االستجابة ملطلبنا، ألن مستقبل أبناءان خارج إطار املساومة وسنبقى السد املنيع أمام كل هجم

تستهدف أبناءان ومستقبلهم، ونطالب املؤسسات احمللية والدولية واحلقوقية ابلوقوف معنا وحتمُّل 
 ."مسؤولياهتا يف صد هذا التوجه العنصري ضد أبنائنا من جانب سلطة االحتالل

 

 

 

 

 -انتهى-

mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com

