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  2018/ مارس/  27    الثالثاء: التاريخ 

  
  القدس رسالة

 
 القدس مدينة ألخبار يومية نشرة

  والعلوم والثقافة للتربية الفلسطينية الوطنية اللجنة عن تصدر

  

 "بالقصور " ذبح قرابين"تنظم مھرجان التدريب على " جماعات الھيكل

 .األموية

 "قرابين "لتمثيل تقديم  فراغ األقصى الجمعةإتدعو إلى " جماعات الھيكل

 ."الفصح

  جراءات االحتالل بحق األقصى وسائر المقدساتإالحكومة تحذر من خطورة. 

 راس خميس"االحتالل يقتحم ضاحية : القدس " ً  .ويعتقل شابا

 مستوطن يقتحم منزل ناشطة مقدسية في حي الشيخ جراح: القدس. 

 64  ً  .يقتحمون األقصى بحراسات مشددة مستوطنا

 جري في القدس جريمة ال يمكن السكوت عليھاما ي: فتح. 

 نھا عنصرية تجاه كل أسرائيل تثبت بالقطع إ: اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس

 .ما ھو ليس يھودياً في القدس
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 األوقاف تثمن موقف االتحاد األوروبي بعدم المساس بالقدس. 

 األمانة العامة للمؤتمر الوطني تبحث التطورات السياسية للقدس. 

 "حملة تطلقھا الرؤيا الفلسطينية للجم ظاھرة التسرب من ".. بحر_العلم

 .مدارس القدس

 لن يتمكن أحد من اقتالعنا من مدينة القدس: المطران حنا. 

 فعاليات طالبية مغربية دعماً للقدس. 
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  بالقصور األموية" ينذبح قراب"تنظم مھرجان التدريب على " جماعات الھيكل"
  

  وفا 2018-3-26القدس 

، الذي تنظمه "تدريب قرابين الفصح"انطلقت مساء اليوم االثنين، فعاليات المھرجان المركزي السنوي 
 .جماعات الھيكل المزعوم في منطقة القصور األموية عند أسوار المسجد األقصى الجنوبية

وغالة القيادات اليھودية المتطرفة أبرزھم " اخاماتالح"وحضر الفعاليات حاخامات الھيكل، وعدد من 
، وعدد من المطربين والفرق الموسيقية، "يھودا غليك"عّراب اقتحامات االقصى عضو الكنيست 

  .بحراسات مشددة من قوات االحتالل

وكانت جماعات الھيكل حصلت على جميع الموافقات األمنية، وھي المرة األولى التي يسمح لھذه 
بإقامة نشاط تھويدي كبير جدا كھذا في منطقة وقٍف اسالمي مالصقة بالمسجد األقصى،  الجماعات

بموافقة شرطة االحتالل، علما أنھا كانت تنظم مثل ھذا النشاط السنوي على سفوح جبل الزيتون في 
  .القدس

دوات الطبخ وبدأت الجماعات المتطرفة استعداداتھا مبكراً بالتجھيزات الالزمة لنصب مذبح المحرقة وأ
  .والقرابين ووضعھا في منطقة القصور األموية

ويعتبر نشاط قرابين الفصح مھرجانا تھويديا كبيرا تقيمه جماعات الھيكل قبل عيد الفصح في العاشر من 
نيسان العبري كل عام، لتدريب اليھود على كيفية تقديم القرابين داخل الھيكل، بإشراف معھد الھيكل 

  .الثالث

األوقاف االسالمية في القدس حذر من اقامة ھذا المھرجان التھويدي الضخم في جزء من  وكان مجلس
المسجد االقصى، وأكد، في بيان له أن ھذا العمل التھويدي ھو انتھاك لحرمة وقداسة أسوار األقصى 
 اإلسالمية ومنطقة القصور األموية التاريخية، وھو خطوة تھويدية لم يشھدھا األقصى طيل حياته،
  .والسكوت عنھا سيعطي الضوء األخضر للجماعات المتطرفة بأن تقيم قرابينھا العام القادم داخل األقصى

وحّمل مجلس األوقاف االحتالل تبعات وتداعيات ھذا المھرجان، ودعا المواطنين الى االنتباه وشد 
  .الرحال الى االقصى للذود عنه وعن حرمته

  .اية الشھر الجاري ويستمر حتى السابع من الشھر القادمنھ" البيسح"ويبدأ الفصح العبري أو 

  

  "قرابين الفصح"فراغ األقصى الجمعة لتمثيل تقديم إتدعو إلى " جماعات الھيكل"
  

  وفا 2018-3-27قدس عاصمة فلسطين ال
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تنفيذ "المزعوم إلى تفريغ المسجد األقصى الجمعة المقبل من المصلين؛ بذريعة " منظمات الھيكل"دعت 
 ".ين الفصح التوراتيقراب

وألصقت عناصر تابعة لھذه المنظمات في ساعات مبكرة من فجر اليوم الثالثاء، إعالنات عنصرية على 
، الذي "يوم االبكار التوراتي"أبواب المسجد األقصى المبارك، تدعو إلى افراغ األقصى فيما أسمته بـ

  .أو الفصح العبري" البيسح"يسبق يوم 

دس عبر مواقع التواصل االجتماعي، المواطنين بالرد على ھذه الدعوات بالزحف وطالب نشطاء في الق
  .المبكر الى المسجد األقصى الجمعة المقبل

تدريب قرابين "يشار إلى أن تلك الجماعات االثنين الماضي، نظمت فعاليات المھرجان المركزي السنوي 
صى الجنوبية، ألول مرة، بحضور ومشاركة ، في منطقة القصور األموية عند أسوار المسجد األق"الفصح

وغالة القيادات اليھودية المتطرفة، أبرزھم عّراب اقتحامات " الحاخامات"حاخامات الھيكل، وعدد من 
، وعدد من المطربين والفرق الموسيقية، بحراسات مشددة من "يھودا غليك"االقصى عضو الكنيست 

  .قوات االحتالل

ع الموافقات األمنية، وھي المرة األولى التي يسمح لھذه الجماعات وحصلت جماعات الھيكل على جمي
بإقامة نشاط تھويدي كبير جدا كھذا في منطقة وقٍف اسالمي مالصقة بالمسجد األقصى، بموافقة شرطة 

 .االحتالل، علما أنھا كانت تنظم مثل ھذا النشاط السنوي على سفوح جبل الزيتون في القدس

فصح مھرجانا تھويديا كبيرا تقيمه جماعات الھيكل قبل عيد الفصح في العاشر من ويعتبر نشاط قرابين ال
نيسان العبري كل عام، لتدريب اليھود على كيفية تقديم القرابين داخل الھيكل، بإشراف معھد الھيكل 

  .الثالث

ي الضخم يذكر أن مجلس األوقاف االسالمية في القدس حذر، في بيان، من اقامة ھذا المھرجان التھويد
أن ھذا العمل التھويدي ھو انتھاك لحرمة وقداسة أسوار األقصى "في جزء من المسجد االقصى، مؤكدا 

اإلسالمية، ومنطقة القصور األموية التاريخية، وھو خطوة تھويدية لم يشھدھا األقصى طيل حياته، 
  .لعام القادم داخل األقصىوالسكوت عنھا سيعطي الضوء األخضر للجماعات المتطرفة بأن تقيم قرابينھا ا

 

  

  جراءات االحتالل بحق األقصى وسائر المقدساتإالحكومة تحذر من خطورة 

  وفا 2018-3-26رام هللا /القدس عاصمة فلسطين

حذرت حكومة الوفاق الوطني من خطورة اإلجراءات االحتاللية اإلسرائيلية بحق المسجد األقصى 
 .مسيحية في مدينة القدس العربية عاصمتنا المحتلةالمبارك، وسائر المقدسات االسالمية وال

إن إجازة إقامة طقوس تلمودية لليھود على أبواب : وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود
يعتبر بالفعل سابقة خطيرة، واعتداء غير مسبوق، من شأنه أن يدفع " محكمة إسرائيلية"األقصى من قبل 
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تعقيد المشھد بشكل غير مسبوق أيضا، وعلى ذلك فإن حكومة االحتالل إلى أعلى درجات التوتر، و
تتحمل كامل المسؤولية عن اعتداءاتھا على أقدس مقدسات العرب والمسلمين في مشارق األرض، 

  .ومغاربھا

وفي ھذا اإلطار، ذّكر المتحدث الرسمي بالتحذيرات المتكررة التي أطلقھا الرئيس محمود عباس ورئيس 
امي الحمد هللا في أكثر من موقف من أن اسرائيل ومن خالل مساسھا بالمقدسات االسالمية الوزراء ر

والمسيحية فإنھا تفتح الباب أمام حرب دينية فظيعة وغريبة عن بالدنا وتكوين وتفكير أھل بالدنا، وال 
       .نرغب بھا، بل نبذل كل جھد من أجل منعھا

قوس على أبواب المسجد األقصى على شكل قرار صادر عن وأكد ان ما أعلن عنه من جواز إقامة الط
تقع ضمن " بالمحاكم اإلسرائيلية"يعتبر ضمن االعتداءات االحتاللية الخطيرة، ألن ما تسمى "محكمة 

  .مؤسسات االحتالل، والتي أقيمت من أجل خدمته، والتغطية على اعتداءاته

مساعدة شعبنا الفلسطيني في معركة الدفاع عن  ودعا المحمود حكومات العالمين العربي واإلسالمي الى
بتحمل مسؤولياته ازاء ما    المسجد األقصى المستمرة منذ أكثر من نصف قرن، كما طالب المجتمع الدولي

يقوم به االحتالل االسرائيلي من انتھاك فاضح وصارخ للمقدسات واألديان، وھو في الوقت نفسه انتھاك 
التي أقرھا المجتمع الدولي، وانتھاك وعدوان على كافة القيم التي يرفعھا للقوانين والقرارات الدولية 

    .أحرار العالم

  

ً " راس خميس"االحتالل يقتحم ضاحية : القدس   ويعتقل شابا

  وفا 2018-3-26طين القدس عاصمة فلس

مخيم المجاورة والمالصقة ل" راس خميس"اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم االثنين، ضاحية 
 .شعفاط في مدينة القدس المحتلة، وداھمت الشارع الرئيسي، واعتقلت الشاب يوسف زاھدة

  .ويشھد مخيم شعفاط والضواحي المحيطة والمجاورة مواجھات شبه يومية ضد قوات االحتالل

  

  مستوطن يقتحم منزل ناشطة مقدسية في حي الشيخ جراح: القدس

  فاو 2018-3- 26القدس/ صمة فلسطينلقدس عاا

اقتحم مستوطن، اليوم االثنين، منزل الناشطة المقدسية أمل القاسم، بحي الشيخ جراح وسط مدينة القدس 
 .المحتلة

، إن بناتھا أصبن بحالة من الرعب جراء ھذا االقتحام، علما أنھا ليست المرة "وفا"وقالت قاسم لمراسل 
  .األولى التي يقوم بھا ھذا المستوطن باقتحام منزلھا
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  .إلى أنھا الشرطة وصلت بعد نصف ساعة، وحينھا كان المستوطن قد غادر المكان ولفتت

  

64  ً   يقتحمون األقصى بحراسات مشددة مستوطنا

  وفا 2018-3-26القدس / صمة فلسطينالقدس عا

مستوطنا، معظمھم من ُغالة المتطرفين وبلباسھم التلمودي التقليدي، اليوم االثنين، المسجد  64اقتحم 
 .لمبارك، بحراسات مشددة من قوات االحتاللاألقصى ا

  .وحاول عدد من المستوطنين أداء شعائر تلمودية في المسجد خالل جوالتھم االستفزازية فيه

  

  ما يجري في القدس جريمة ال يمكن السكوت عليھا: فتح

  وفا 2018-3-26رام هللا / فلسطينالقدس عاصمة 

سامة القواسمي، اليوم االثنين، تعقيبا على االقتحامات على لسان الناطق باسمھا أ" فتح"قالت حركة 
المتتالية المتصاعدة من اليھود للمسجد االقصى وأداءھم لشعائرھم الدينية على أبوابه، إن ھذا العمل 
 .جريمة بحق المقدسات اإلسالمية، وامتھان لكرامة العرب والمسلمين، وتصعيد خطير بحق الفلسطينيين

تجري بضوء أخضر من الرئيس األميركي ترمب، الذي يسابق الزمن في اتخاذ وأكد أن االقتحامات 
  .القرارات المتتالية ضد الشعب الفلسطيني المناضل

وشدد القواسمي على أن إسرائيل تدفع باتجاه الصراع الديني، وتضع مخطط ھدم المسجد األقصى نصب 
ه االنتھاكات، وعدم محاسبة ومساءلة عينيھا إلنشاء الھيكل المزعوم، وترى في صمت العالم على ھذ

إسرائيل على جرائمھا، فرصة سانحة لالستمرار في خرق القانون الدولي وعدم االكتراث به، وھي بذلك 
تصفع المؤسسات الدولية وقراراتھا وتبعث لھم برسالة واضحة عنوانھا أن اسرائيل فوق القانون الدولي، 

  .العالم عدا اسرائيلوأن الشرعية الدولية سارية على كل دول 

وحذرت حركة فتح من المحاوالت المتتالية الستھداف والمساس بالمسجد األقصى وكنيسة القيامة، معربا 
عن أمله في أن تنھض األمتين العربية واإلسالمية بشكل جدي، ومن خالل خطوات عملية بعيدة عن 

ة القيامة من التھويد وتغيير طابعھم االستنكار والشجب، للدفاع وحماية القدس والمسجد االقصى وكنيس
  .العربي اإلسالمي والمسيحي
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نھا عنصرية تجاه كل ما ھو ليس يھودياً أسرائيل تثبت بالقطع إ: اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس
  في القدس

  
  وفا 2018-3-26رام هللا /فلسطين القدس عاصمة

إن ممارسات إسرائيل المتكررة ضد االحتفاالت "قالت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين 
المسيحية من اعتداءات وتنغيص على األجواء الدينية إجراءات ھدفھا عنصري باألساس تجاه كل ما ھو 

 ".غير يھودي في القدس المحتلة

وأدانت اللجنة في بيان، اليوم االثنين، اعتداءات قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق المشاركين من 
حيين في مسيرة أحد الشعانين السلمية، يوم أمس، في مدينة القدس المحتلة، مشيرة إلى أن كل المسي

، في حين ال "الستاتيسكو"االتفاقيات والقوانين الدولية نصت على تأمين وحماية ھذه االحتفاالت بما فيھا 
ھو سائد في القدس منذ تفوت اسرائيل القوة القائمة باالحتالل أي فرصة إلختراقھا والتعدي على كل ما 

  .قرون

إن ممارسات حكومة اإلحتالل القمعية بحق شعبنا ضمن اإلعتداءات الموجھة بحق "وقالت اللجنة 
المقدسات المسيحية واإلسالمية على حٍد سواء، يھدف إلى طمس الھوية الفلسطينية، والوعي الوطني في 

المدينة، وتكريس روايتھا المشروخة في أن  القدس، وتھجير المواطنين األصليين في محاوالتھا لتھويد
الصراع ھو صراع ديني، بينما كل ما تفعله قوة اإلحتالل على األرض يثبت بالقطع انھا تمارس اإلرھاب 

  ".على مؤمني كال الديانتين المسيحية واإلسالمية على حد سواء

وھو صراع سياسي، وفي أن صراع شعبنا الفلسطيني مع اإلحتالل ھو صراع على األرض، "كما أكدت 
فلسطين نحن موحدون في الدفاع عن أرضنا بمسيحيينا، ومسلمينا، في مواجھة إرھاب االحتالل 

  ".اإلسرائيلي، حتى بلوغ مقصدنا األول بإستقالل دولتنا العتيدة، بعاصمتھا القدس الشرقية

التي تكفل حرية العبادة، وأال  وطالبت المجتمع الدولي إلزام اسرائيل بالقوانين الدولية وكافة التشريعات
يكتفي العالم بدور المتفرج لما تمارسه اسرائيل بحق مؤمني فلسطين، ھذه األرض المقدسة لكل الديانات 

إصرار القيادة الفلسطينية على موقفھا في أن تبقى أبواب القدس مفتوحة لمؤمني "  السماوية الثالث، مؤكدة
ض المقدسة األصليين، مسيحيي فلسطين وأبناء السيد المسيح العالم جميعھم، وباألساس لمؤمني األر

  ".األوائل

يشار إلى أن جنود االحتالل اعتدوا بالضرب على بعض المشاركين بالمسيرة، بذرائع رفع العلم 
  .الفلسطيني عند مدخل باب األسباط، واعتقلوا بعضا منھم

  

  األوقاف تثمن موقف االتحاد األوروبي بعدم المساس بالقدس

  وفا 2018-3-26رام هللا / فلسطينالقدس عاصمة 
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ثمنت وزارة األوقاف والشؤون الدينية موقف االتحاد األوروبي وقراره الصادر بعدم المساس بالوضعية 
القانونية والتاريخية لمدينة القدس، واعتبار القرار القاضي بنقل السفارة األميركية للقدس قرارا جائرا 

 .رات األمم المتحدةبحق القانون الدولي وقرا

إن ھذا القرار الحكيم ينم عن مدى تضامن االتحاد األوروبي، "وقالت األوقاف، في بيان، اليوم اإلثنين 
، مؤكدة أحقية شعبنا بأرضه، ومقدساته، وفي مقدمتھا المسجد "وانتمائھم الحقيقي للقضية المقدسية

  .األقصى المبارك، ومدينة القدس، وكامل التراب الفلسطيني

" تقديم القرابين"وحذَّرت حكومة االحتالل ومستوطنيه من المساس بالمسجد األقصى، وما يسمى بكذبة 
  .على أسوار المسجد األقصى، والسماح لليھود بأداء الصالة حول المسجد األقصى

وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك ضد االحتالل، ووقف انتھاكاته بحق القدس، واألقصى، وضرورة 
لقرارات اإلدارة األميركية، التي ترمي لتغيير وطمس المعالم، وذلك في اطار تھويد القدس،  التصدي

  .وتوسيع االستيطان

  

  األمانة العامة للمؤتمر الوطني تبحث التطورات السياسية للقدس

  26/3/2018 - معا -القدس

، برئاسة أمين 2018آذار  26عقدت األمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس إجتماعھا اليوم اإلثنين 
 .عام المؤتمر اللواء بالل النتشة

وبحثت األمانة العامة بجدول األعمال الذي تلخص باآلتي مدينة القدس وآخر التطورات السياسية المحدقة 
بھا، وإجراءات اإلحتالل تجاھھا وتوصيات وإقتراحات األمانة العامة بھذا الصدد، المبادرات التي تطرح 

صة فيما يتعلق باألطروحات من العديد من األطراف والجھات، الموقف من إنتخابات بلدية اإلحتالل خا
األخيرة، وفي ختام اإلجتماع أشاد أعضاء األمانة بمواقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الصلبة تجاه 

 .ما يحاك للقضية الفلسطينية

ودعت إلى أوسع التفاف فلسطيني عربي ودولي حول ھذا الموقف الرافض إلعالن ترامب بنقل السفارة 
 .إلسرائيلية المترتبة على ذلك بإعتبارھا تتعارض مع مبادىء القانون الدوليالى القدس، واالجراءات ا

، ورئيس جھاز المخابرات العامة .وأدانوا محاولة إغتيال موكب دولة رئيس الوزراء د رامي الحمد 
يھدف إلى إدامة االنقسام . ماجد فرج في قطاع غزة، على إعتباره عمل جبان، وغير وطني، وإجرامي

 .ة الفلسطينية وخدمة االحتالل ومخططاتهوالفرق

واستعرضت األمانة العامة أبرز المستجدات واألحداث السياسية والميدانية الخاصة بمدينة القدس، بفعل 
الھجمة الممنھجة عليھا من قبل اإلدارة األميركية وسلطات اإلحتالل، مؤكدين على ضرورة الدعم العربي 

نيين وحمايتھا من خطر المخططات اإلسرائيلية المتتالية عليھا، والتي لم والدولي للمدينة وأھلھا الفلسطي
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تتوقف يوماً ضمن مساعي اإلحتالل الحثيثة لقلب التاريخ والجغرافية والحاضر لصالحه، بينما يتصدى له 
صمود وصالبة المقدسيين بثباتھم ورباطھم الذين ھم اليوم رأس الحربة في مواجھته، بحاجة لدعم معنوي 

 .حقيقي لتعزيز صمودھم وتثبيت مكانتھمو

وأدانت األمانة العامة قرار محكمة الصلح التابعة لإلحتالل في مدينة القدس المحتلة، بالسماح للمستوطنين 
حقھم في ذلك ال يقل عن حق العرب (اليھود الصالة على أبواب المسجد األقصى، مدعية بأن 

ً جماعات)والمسلمين تدريب "إستعدادات ضخمة لنقديم " الھيكل المزعوم" ، في وقت تجري فيه أيضا
عند أسوار المسجد األقصى الجنوبية والقصور األموية او بالقرب من حائط البراق، حيث " قرابين الفصح

أن ھذه المرة األولى التي تتجرأ فيھا ھذه الجماعات بفعل ذلك بقرار من شرطة اإلحتالل في منطقة وقف 
 .إسالمي

تبعات ھذه الممارسات اإلستفزازية الممنھجة، فيما رحبت األمانة العامة بقرار  وحذرت من مخاطر
اإلتحاد البرلماني الدولي ضد قرار ترامب واإلحتالل والذي إعتبر القدس عاصمة الدولة الفلسطينية 

 .المستقلة

عوة الى وتوقفت األمانة العامة للمؤتمر في خضم إجتماعھا عند المبادرات التي تطرح من خالل الد
المشاركة في انتخابات بلدية االحتالل او الترويج لھا بما يتناقض والموقف الوطني الفلسطيني المتعاقب 

 .من ھذه االنتخابات طوال سنين االحتالل

واعتبرت االمانة العامة ان ھذه المشاركة سواء أكانت اقتراعا او ترشيحا مرفوضا رفضا قاطعا انسجاما 
 .يخي باعتبار القدس تقع تحت االحتاللوالموقف الوطني التار

كما وإستنكرت األمانة المبادرات المشبوھة التي تخرج من ھنا وھناك، لعزل المدينة المقدسة عن إمتدادھا 
ً عن الصف الوطني  العروبي الفلسطيني وسلخھا عن عمقھا الوطني العربي، ورأت فيھا األمانة خروجا

 .المقاوم لإلحتالل ومشاريعه

ين عام المؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بالل النتشة أعضاء األمانة العامة في صورة أبرز ووضع أم
إنشاء جمعية القدس الشعبية في تركيا بترخيص رسمي : األنشطة واألعمال التي يقوم بھا المؤتمر وھي

فظة القدس، من السلطات التركية، والتحضير للتوأمة ما بين بلديات تركية بإسطنبول وبلديات محا
  .والمشاركة بمؤتمر األزھر العالمي لنصرة القدس وتوزيع الدراسات واألبحاث الصادرة عن المؤتمر

  

  حملة تطلقھا الرؤيا الفلسطينية للجم ظاھرة التسرب من مدارس القدس".. بحر_العلم"

     26/3/2018 -دنيا الوطن -رام هللا 
فلسطينية حملتھا المنادية بالحد من ظاھرة تسرب الطلبة أطلقت مؤسسة الرؤيا ال" العلم بحر"تحت شعار 

من المدارس والتي تفاقمت بشكل ملحوظ في االونة االخيرة داخل المدارس الفلسطينية في القدس 
 . الشرقية



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚ
í{{éßéŞŠ×ËÖ]< <

í{{éßéŞŠ×ËÖ]<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö]< <
<<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 اإللكتروني 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
 

 
فبجملة اھداف، انطلقت حملة العلم بحر لتلسط الضوء على مخاطر ظاھرة التسرب من المدارس في 

الفلسطيني باثارھا السلبية الملقية بظاللھا على قطاع التعليم الفلسطيني، الى  القدس ورفع وعي المجتمع
جانب مطالبة صناع القرار الفلسطينيين باخذ زمام المبادرة في تبني سياسات الحد من ظاھرة تسرب 

   .الطلبة، وتذليل المشكالت المتسببة في تزايد نسبة المتسربين من مدارس القدس
 
، ظاھرة تسرب الطلبة المقدسيين من مدارسھم في "حراك"لمنظمة ضمن مشروع واختارت الحملة ا 

فقط في مدارس % 1سنوياً مقابل % 13القدس الشرقية، بالتزامن مع تزايد نسبة الطلبة المتسربين بمعدل 
القدس الغربية، ما يشكل مؤشر خطر يھدد التعليم الفلسطيني في القدس وفقا للمختصين، وسط تصاعد 

لتجھيل التي تنتھجھا دولة االحتالل وسلطاتھا ضد نظام التعليم الفلسطيني في القدس ومناھج ھجمة ا
   . التعليم الفلسطينية في محاولة تھويدھا وتحريف مضمونھا

 
منظومة التعليم المھني كحالً لظاھرة التسرب " العلم بحر"وعلى مستوى الحلول المقترحة، قدمت حملة 

وآليات  ٫طلبة لقطاعات التعليم المھني ورفع الوعي بالمواضيع المتعلقة بهمن المدارس عبر توجيه ال
والتركيز على المكانة االجتماعية  ٫مساھمته في الحد من ظاھرتي التسرب والبطالة على حد سواء

ي ولتنفيذ حلول التعليم المھني، ستتوجه الحملة بمطالب لصانع. المتساوية للتعليم المھني والتعليم األكاديمي
القرار الفلسطينيين بضرورة متابعة تحديات ظاھرة تسرب الطلبة المقدسيين من المدارس، والمساھمة 

   .الفاعلة في طرح حلول ونشر ثقافة التعليم المھني
 
بحر عبر صفحات التواصل االجتماعي لحشد الجمھور _العلم#ويذكر أن الحملة كانت قد عممت ھاشتاغ  

   .لحملة وأھدافھا والمساھمة في نشرھا وتحقيق غاياتھاالفلسطيني تجاه دعم رسائل ا
 
وتأتي الحملة ضمن مشروع حراك المنفذ من قبل مؤسسة الرؤيا الفلسطينية بالتعاون مع مساعدات  

    .الكنيسة الدنماركية وبتمويل من االتحاد األوروبي

  

  لن يتمكن أحد من اقتالعنا من مدينة القدس: المطران حنا

   26/3/2018 -ا الوطندني -رام هللا 
استقبل المطران عطا هللا حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم االرثوذكس صباح اليوم وفدا من طالب جامعة 
بيت لحم والذين يقومون اليوم بجولة في البلدة القديمة من القدس وقد استقبلھم المطران في كنيسة القيامة 

ة االوضاع في مدينة القدس وما تتعرض له مقدساتنا مرحبا بزيارتھم للمدينة المقدسة ووضعھم في صور
 .   واوقافنا ومؤسساتنا وابناء شعبنا في المدينة المقدسة

 
قال المطران في كلمته بأن مدينة القدس تتعرض لحملة غير مسبوقة ھادفة لتغيير مالمحھا وتزوير 

لشديد فإننا نلحظ حالة انقسام تاريخھا والنيل من مكانتھا وطمس معالمھا، القدس في خطر كبير ولالسف ا
فلسطيني مؤسفة ومحزنة وحالة عربية مترھلة ومخجلة ، أما عالميا فنحن نلحظ ازديادا في االنحياز 
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االمريكي والغربي السرائيل ولكننا في نفس الوقت ايضا نلحظ ان ھنالك ازديادا في رقعة اصدقاء شعبنا 
 .   المتضامنين معنا في مختلف ارجاء العالم

 
ضيتنا الفلسطينية ھي قضية كل انسان حر في عالمنا ولذلك فإننا نلحظ ازديادا في رقعة اصدقاء فلسطين ق

   . في كل مكان وھم ينتمون الى كافة القوميات واالديان والخلفيات الثقافية
 

ولكن االھم من ھذا وذاك ھو ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي لكي نكون شعبا واحد واسرة واحدة 
   . اسكة في دفاعنا عن عدالة قضيتنا وفي دفاعنا عن القدس المستھدفة المستباحةمتم
 

يجب ان يكون ھنالك اھتمام بمعرفة لماذا وصلنا الى ھذا الوضع والى ھذه الحالة المتردية ومن ھو الذي 
 . اوصلنا ولماذا نعيش وضعا فلسطينيا داخليا كنا نتمنى ان يكون مختلفا وان يكون في وضع افضل

 
ليس من العيب ان نقوم باعادة تحليل وتقييم ما حدث خالل السنوات الماضية وليس من العيب ان يتم 
االعتراف باالخطاء التي ارتكبت والتي اوصلتنا الى ھذا الطريق المسدود الن عدم االعتراف باالخطاء 

طيني داخلي جدي ونحن يعني انھا ستستمر وستتفاقم وستوصلنا الى وضع اسوء ، ھنالك حاجة لنقاش فلس
نحتاج الى ترتيب اوضاعنا الداخلية ومعالجة مواضع الخلل ووضع حد لالخطاء وكلنا نعرف اين ھي 
مواضع الخلل وكلنا نعرف ما ھي االخطاء التي ارتكبت اما الخطيئة االكبر فھي ان نبقى في ھذه الحالة 

 . شديد والقدس تمر بمأساة حقيقيةالتي تحتاج الى تغييرات جذرية ألن قضيتنا الوطنية في خطر 
 

لست من اولئك المتشائمين ولم اكن في يوم من االيام متشائما النني اعتقد بأننا اصحاب اعدل قضية 
عرفھا التاريخ االنساني الحديث ولكننا لكي نسير الى االمام ولكي نتقدم في مسيرتنا التحررية النضالية 

ون اكثر وعيا ولحمة ووحدة وتضامنا الن المستفيد الحقيقي من يجب ان نرتب اوضاعنا الداخلية وان نك
كل ھذه االوضاع التي نمر بھا انما ھو االحتالل الذي يسعى لتمرير مشاريعه وسياساته واجنداته في 

   . فلسطين وفي مدينة القدس بشكل خاص
 

تصويب ھذه االخطاء الجامعات الفلسطينية والمؤسسات االكاديمية الوطنية يجب ان يكون لھا دور في 
   .وفي معالجة حالة االنقسام والترھل التي نعيشھا

 
يجب ان تتم مراجعة كل االمور التي حدثت والتي مررنا بھا كشعب فلسطيني خالل السنوات االخيرة وان 

 .   نعرف اين ھي مواضع الخلل والضعف والترھل لكي تتم معالجتھا
 

موا الولئك الذين يريدوننا ان نكون في حالة احباط ويأس نريد ان تكون معنوياتكم عالية وال تستسل
واستسالم وضعف فنحن المنتصرون في النھاية مھما كثر المتآمرون والمخططون لتصفية القضية 
الفلسطينية ولكن ھذا يحتاج الى ان نكون على قدر كبير من الوعي والجرأة لكي نعترف باالخطاء التي 

 .نكون مثل النعامة التي تخفي رأسھا في الرمال فتظن انھا في عالم اخراوصلتنا الى ھذه الحالة واال 
 

يجب ان نعرف اين نحن موجودون ويجب ان نعرف الواقع الذي نعيشه لكي نتمكن من التفكير بما ھو 
   . افضل لمستقبل ھذه االرض المقدسة وللقدس ولشعبنا بشكل عام
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مكان فاصبح البعض يفكرون فقط بمصالحھم الشخصية يؤسفنا ان ثقافة النفاق والكذب منتشرة في كل 
واجنداتھم الخاصة ، فلسطين بحاجة الى ان نضحي في سبيلھا وليس الى ان يضحى بھا من اجل مصالح 

 .   ومآرب واھداف شخصية
 

فلسطين لنا جميعا وھي ليست حكرا على احد وال يحق الحد ان يدعي انه ھو الفلسطيني وغيره اقل انتماء 
ن ، كلنا فلسطينيون وكل واحد منا يجب ان يتحمل مسؤوليته وان يقوم بدوره تجاه ھذه االوضاع لفلسطي

   .التي نمر بھا
 

نحن قادرون على افشال صفقة العصر المشؤومة ونحن قادرون على افشال كافة المؤامرات التي 
 . ة والصدق والوطنيةتستھدف القضية الفلسطينية ولكن ھذا يحتاج منا الى مزيد من الوعي واالستقام

 
قضيتنا ھي اعدل قضية عرفھا التاريخ االنساني الحديث وھي تحتاج الى اناس صادقين اجندتھم ھي 
  . الوطن والقدس ، اجندتھم ھي اجندة الصدق والوطنية واالستقامة واالنتماء الحقيقي لھذه االرض المقدسة

  

  فعاليات طالبية مغربية دعماً للقدس

  26/3/2018 -الجزيرة

بتنسيق مع الھيئة المغربية  المغرب نظم االتحاد الوطني لطلبة "عاصمة فلسطين القدس" تحت شعار
 .في نسخته الرابعة "ملتقى القدس"لنصرة قضايا األمة 

على مدى يومين، حيث شھد اليوم األول التحاق  طنجة  ونظم الملتقى في جامعة عبد المالك السعدي بمدينة
 .الوفود الطالبية القادمة من شتى جامعات المغرب؛ معلنين بذلك انطالق الملتقى

الفلسطينية كرواق األسرى ورواق األقصى، وفتح حلقات وتخلل الملتقى إعداد أروقة تعرف بالقضية 
ناقش خاللھا المشاركون المستجدات األخيرة التي تشھدھا الساحة الفلسطينية، وكان أبرزھا إعالن 

  .إلسرائيل  الرئاسة األميركية القدس عاصمة

وشھد اليوم األول أيضا تنظيم دورة المعارف المقدسية، قدمھا الدكتور فتحي عبد القادر عضو االئتالف 
  ".اليھود واليھودية"، وتحدث فيھا عن موضوع فلسطينالعالمي لنصرة القدس و

قدمھا كل " القضية الفلسطينية في ظل المتغيرات الدولية"واختتم فعاليات اليوم األول بندوة دولية بعنوان 
وفتحي عبد القادر عضو   لنصرة قضايا األمة،من األساتذة عبد الصمد فتحي رئيس الھيئة المغربية 

االئتالف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، وعبد الحميد بن سالم عن لجنة فلسطين في حركة البناء 
  .الوطني الجزائرية

صرخة "وفي اليوم الثاني، نظم مھرجان فني خطابي تضامني مع القضية األم فلسطين، شعاره 
   .يئات والشخصيات الوطنية والدولية، وحضرته مجموعة من الھ"األقصى
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