
 

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 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 
 

  2017 أيلول ، 5أغسطس  لغاية الثالثاء     31الخميس    :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  في عدد من مدارس القدس التابعة لبلدية االحتاللإضرابات احتجاجية. 

 االحتالل يطرد عائلة شماسنة من حي الشيخ جراح لصالح المستوطنين: القدس. 

 الهجمة االستيطانية الحالية تهدف إلنهاء أية فرصة إلحياء عملية : الحكومة

 .السالم

 عادت أ خسارة ابني كسرتني والفرحة بأداء فريضة الحج: والد شهيد من القدس

  .لى نفسيإالتوازن 

  ًمن مكان عمله االحتالل يعتقل مقدسيا. 

 القدس هي قطعة من السماء على االرض وال كرامة وال حرية لنا : "المطران حنا

 ."بدونها

 ال فرحة للعيد في القدس بسبب االحتالل: خطيب األقصى. 

 االحتالل يداهم منازل فلسطينيين في القدس.. بزعم ضبط أسلحة. 

  شهًرا 46االحتالل يعتقل شابًّا من القدس ويفرج عن آخر بعد اعتقال دام. 
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 مستوطنون يعتدون على شاب من القدس المحتلة. 

  عائالت بالطرد 6ويخطر " ُكّبانية أم هارون"االحتالل يواصل حملته لتهويد. 

  احتفاالت االستقالل"االحتالل يتراجع عن إقامة عرض عسكري في". 

 في رحاب األقصى" األضحى"يحتفون بـ فلسطينيو القدس. 

 لجان أولياء أمور طلبة القدس يؤكدون رفضهم تطبيق منهاج االحتالل. 

 مسيحيو القدس يهنؤون المسلمين بعيد األضحى. 

 االحتالل يعتقل مقدسيين اثنين خالل حملة مداهمات شرقي القدس. 

 القدس تعيش أجواء العيد رغم منغصات االحتالل. 

  يؤدون صالة العيد في المسجد األقصىعشرات األالف. 

  عنصر أمن صهيوني يشتم الذات اإللهية خالل اعتدائه على ُمصٍل في المسجد

 .األقصى

  محامون وشخصيات وطنية تقدم شكوى قانونية للنائب العام ضد بيع أراضي الوقف

 .المسيحي

  بحجة التخطيط لعملية شهراً  16االحتالل يقضي بسجن مقدسي. 

 سلمين في القدس والداخل؟كم عدد الم. 

 عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد األقصى. 
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 إضرابات احتجاجية في عدد من مدارس القدس التابعة لبلدية االحتالل
    

أعلن ممثلو أولياء أمور عدٍد من طلبة مدارس القدس عن خطوات  -وفا 2017-9-5القدس 
من المدارس التابعة لبلدية االحتالل في المدينة، احتجاجية تشمل اإلضراب وتعليق الدوام في عدد 

  .مع بدء العام الدراسي لهذه المدارس
جنوب المسجد األقصى،  وقد أعلنت اللجنة المركزية للجان أولياء األمور في حي الثوري ببلدة سلوان

: وعدم فتح العام الدراسي في عدة مدارس هي) 2017- 9-5الثالثاء (ضراب ليوم واحد عن اإل
رسة أحمد سامح االبتدائية، ومدرسة أحمد سامح اإلعدادية، ومدرسة بنات الثوري األساسية مد
  ).االبتدائية(

ضراب هو عدم التزام بلدية القدس اإلسرائيلية بمطالب اللجنة لتحسين ولفتت اللجنة الى أن سبب اإل
  .ومظروف التعليم في هذه المدارس بوجه خاص، وجميع مدارس الثوري على وجه العم

  وفي سياق مشابه، أعلنت لجان أولياء أمور الطلبة في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، عن
العيسوية، وذلك لتعنت البلدية وعدم إعادة مديرة _ تعليق الدوام فقط في المدرسة الثانوية لإلناث"

الثانوية واالعدادية المدرسة الثانوية لإلناث السيدة هيا جبر لمزاولة عملها كمديرة في المدرسة 
  ".الشاملة واستبدالها بمديرة أخرى

  
  االحتالل يطرد عائلة شماسنة من حي الشيخ جراح لصالح المستوطنين: القدس

 

طردت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بالقوة، في ساعة مبكرة من صباح  -وفا 2017-9-5القدس  
في حي الشيخ جراح وسط مدنية القدس " أم هارون اليوم الثالثاء، عائلة شماسنة من منزلها في ُكّبانّية

 .المحتلة، بعد صدور قرار باالستيالء عليه، لصالح جمعيات استيطانية متطرفة

، وشرطة االحتالل اقتحمت "حرس الحدود"وقال مراسلنا في القدس، إن قوة كبيرة من جنود، و
م، في حين ما زال خطر الطرد 1964المنطقة، وطردت العائلة من منزلها، الذي تسكنه منذ العام 

عائلة تسكن في المنطقة ذاتها، ويخطط االحتالل لبناء تجمع استيطاني مكان  45واإلخالء يتهدد 
  .هذه المنازل

أيام عيد األضحى المبارك، في أجواء حزينة، وهي تترقب  المكونة من ثمانية أفراد وعاشت العائلة
  .لصالح الجمعيات االستيطانية مترا مربعا، 60مساحته عن الذي ال تزيد  طردها، وإخالءها من منزلها،
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  الهجمة االستيطانية الحالية تهدف إلنهاء أية فرصة إلحياء عملية السالم: الحكومة
 

حّذرت حكومة الوفاق الوطني، اليوم االثنين، من ان الهجمة االستيطانية -وفا 2017/ 09/ 04  رام اهللا
ائيلية في أرضنا الفلسطينية تسعى الى إنهاء أية فرصة متبقية إلحياء الشرسة التي تشنها الحكومة اإلسر 

 .العملية السياسية والقضاء نهائيا على اي أثر للجهود الدولية في هذا اإلطار

إن تلك الهجمة االحتاللية االستيطانية : وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود 
حاء الضفة الغربية وتهدف الى تهجير المواطنين أهل البالد الموسعة تطال مدينة القدس وسائر أن
وفي الوقت نفسه وضع كافة العقبات أمام إمكانية تحقيق   وإحالل مستوطنين غرباء بدال منهم ،

قرارات الشرعية الدولية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وتأبيد الصراع 
المتحدث الرسمي الى الهجمة األخيرة على حي الشيخ جراح في القدس الشرقية  وإبقاء التوتر، وأشار 

كجزء من الهجمة المستمرة ضد كامل مدينة القدس وسائر أنحاء الضفة الغربية خاصه الخليل ونابلس 
  .التي تشمل إقامة المستوطنات وهدم البيوت وتهجير المواطنين من ديارهم وأرض آبائهم وأجدادهم 

حدث الرسمي الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن خطواتها االحتاللية االستيطانية وحمل المت
وكافة اعتداءاتها، كما حمل المجتمع الدولي المسؤولية بسبب تقاعسه وتغاضيه وتخليه عن مسؤولياته 

ى مزيد من وقراراته تجاه القضية الفلسطينية وتجاه شعبنا الفلسطيني، األمر الذي يدفع االحتالل ال
التمادي واالعتداء على شعبنا وأرضنا وعلى األسرة الدولية جمعاء من خالل االستهانة بقراراتها 

وشدد المتحدث الرسمي على ان العالم بأجمعه مطالب بالتحرك السريع دفاعا عن قوانينه . وقوانينها
  .ساتهوقراراته والتزاماته وإنقاذا ألسس الشرعية الدولية وهيبة منظماته ومؤس
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  لى نفسيإعادت التوازن أسرتني والفرحة بأداء فريضة الحج خسارة ابني ك: والد شهيد من القدس
 

بين ليلٍة وضحاها، وفي تلك اللحظة عندما أصيب الشاب محمد ذو الـ  -وفا 2017-9- 3منى 
اإلسرائيلي أمام ربيعاً، االبن األكبر للحاج محمود الفي، برصاصة أطلقها عليه جنود االحتالل  17

المسجد األقصى في مدينة القدس المحتلة، ما اضطر مسعفيه إلى نقله لمركز صحي مجاور يفتقد إلى 
اإلمكانات الكافية لعالجه، لينقل إسعافياً لمستشفى كان مقدراً له أن تكون غرفة العمليات فيه آخر 

ارج الغرفة، وبانتظار طبيب من عهد له بهذه الدنيا، فقد استشهد محمد وسط ذهول والده الواقف خ
أولئك المذعورين في دخولهم وخروجهم من وإلى تلك الغرفة، أو أي شخٍص في ذلك المستشفى  

 .كله، ليخبره بخبٍر يطمئنه على فلذة كبده

طال انتظار الوالد محمود الفي خارج الغرفة، والحال أصعب من وصفه، فكانت اآلمال والتفاؤل 
كل ثانية تضاف إلى ساعات االنتظار، األمر الذي أدخل األب المفزوع في والتطلعات تتضاءل مع  

حالة انزعاج، انفجر بعدها على طبيب آخر هّم بدخول غرفة العمليات، لكن اإلجابة لم تك قطعية، 
إال أنها مفيدة إلى حٍد ما، فقد كانت تحمل نبًأ ال يدعو للتفاؤل وال األمل وال التطلع بجميل في قادم 

  .م، فوضع محمد أخطر وأصعب من القدرة على إنقاذهاأليا
في تلك اللحظات بحسب األب المفجوع، فقد سكنه هدوء غريب وغير متوقٍع البتة، لما عرف عنه 

بسهولة انفعاله تجاه ما يزعجه أو ال يعجبه، لم يكن الحاج محمد يتوقع أبداً أن يرافقه الهدوء 
اس تلك السمة المعروفة عنه، بل ومن أكبر سماته، إال أن واالنكسار حتى اآلن، وال أن يفتقد للحم

حالة زهٍد وقناعة وعزلة كانت بديل تلك السمة، فقد كانت السمات والصفات الجديدة بذات القوة 
قبل استشهاد : "والتأثير في شخصية محمود، فما عاد يغريه شيء في هذه الدنيا التي يصفها بقوله

ألسعد على اإلطالق، فقد أنهى المرحلة الدراسية بنجاحه في التوجيهي، محمد بعشرة أيام، كّنت وأمه ا
، مؤكداً لنا براعته بخوض التحدي والفوز في النهاية، السيما وأنه لم يتجاوز %)86(وبنسبة 

تقريباً في نتائج امتحاناٍت سبقت هذه االمتحانات بأشهر قليلة، وهذا أزعجنا كثيرًا، واتفقنا %) 60(
ن فكرة دراسته وجدواها، وأطلعناه على هذا االتفاق، الذي كان من المفروض أن على التخلي ع

  ".يسعده، لكنه كان مع الضد تمامًا، ورفض اتخاذ قرارات تخصه، وأثبت ذلك في نهاية المطاف
محمد أثبت لوالده أمراً أعمق وأهم وأكبر، وكل والٍد يقرأ في شخصية أبنائه أموراً ال يراها : "وتابع
لقد أصبح محمد رجًال يعي معنى المسؤولية، ويتحمل نتائج أخطائه ويلتزم بكلمته، وهذه  غيره،
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صفات الرجال، وهذا الموقف فتحت لي نافذة أمٍل كبيرة، وعشم بنجاح مهمتي إلعداده فيكون 
مساندي وعضدي، وحلم بات على مقربة من التحقق، فقد حان الوقت ألترجل عن صهوة جواد 

باتت أصعب وأكبر مع تقدمي بالعمر، وجاء الوقت الذي اسلم فيه الرية له، وأكتفي مسؤولية كبيرة، 
  ".باإلشراف عليه وتوجيهه، ليصل بنا نحن والديه وأخواته وأخيه إلى بر األمان، وضمان استقرار أكبر

ثم كشف عن سبب كل ما طاله من - وأطبق راحتي يديه ببعضهما-هنا توقف الحاج محمود لوهلة
خسارة ابني كسرتني، وفي هذا التوقيت بالتحديد، ألنني لم أعد قادراً على العودة من : "قولهتغّير، ب

سنوات فقط،  6جديد إلى مراحل أبعد من قدرتي على الرجوع إليها، ألن أبني األصغر، يبلغ من العمر 
لجهد الذي مما يصعب من مهمة ال يمكنني إهمالها أو تجاهلها أو التعاطي معها بجهد أقل من ذات ا

بذلته سابقاً مع أبني األكبر، ولكني أحتاج إلى وقٍت أطول، فاستشهاد محمد ال يزال حديث الكثيرين، 
  ".يوماً  40فلم يمض عليها سوى 

فريضة : "وعن حضوره للحج بدعوة من البرنامج ليكون ضمن ضيوفه من ذوي شهداء فلسطين، قال
اجي من منزلي، ألكون هنا اليوم، فالفرحة بها والفرحة الحج، كانت الحالة الوحيدة التي استطاعت إخر 

بأدائها ومن ثم إتمامها، سيكون ذا أثٍر كبير علينا، سنستعيد توازننا بالمنزل، وهذا بالتحديد ما سأدعو 
به اهللا ليتحقق، وسأدعو البني األكبر بالرحمة وأن ينزله اهللا منزل الصديقين والشهداء، وسأتضرع إليه 

أخاه وأن يعينني سبحانه وتعالى على تربيته وتوجيهه ليكون السند والعضد بعد اهللا، وأسأله بأن يعوضني 
جل وعال أن يوفق الملك سلمان لما فيه خير شعبه والشعوب العربية واإلسالمية، وأن يمد في عمره، 

ذا شكراً من لقد قوبلنا بحفاوة أكبر من أن يقال عنها كرم، وشعب المملكة تجاوز الكرم فيما رأيت، ل
  ".األعماق
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 االحتالل يعتقل مقدسيا من مكان عمله
  

اعتقلت قوات االحتالل، صباح اليوم األربعاء، المواطن محمد  -وفا 2017- 8- 30القدس 
 .عريقات، واقتادته الى مركز توقيف وتحقيق في المدينة المقدسة

المواطن عريقات في بلدة أبو ديس جنوب وقال مراسلنا، إن قوات االحتالل داهمت مخبزاً يعمل به 
 .شرق القدس المحتلة واعتقلته وصادرت دراجته النارية

  

  "القدس هي قطعة من السماء على االرض وال كرامة وال حرية لنا بدونها: "المطران حنا
 

إن القدس هي قطعة من السماء "رئيس اساقفة سبسطية للروم االرثوذكس  عطا اهللا حنا قال المطران
لوطنية وحاضنة أهم مقدساتنا االسالمية على األرض وهي بالنسبة لنا كفلسطينيين العاصمة الروحية وا

 ."والمسيحية

القيامة بالقدس القديمة وفداً من أبناء الرعية  كنيسة جاء ذلك في كلمته خالل استقباله في
 .وذلك في زيارة حج الى األماكن المقدسة في فلسطين األردن االرثوذكسية في

وتحدث المطران حنا في كلمته عن مكانة القدس الروحية والتاريخية واالنسانية والوطنية، وقال ان  
 .التراث المسيحي أم الكنائسكنيسة القدس تعتبر في التاريخ و 

ان زيارتكم للقدس هي عودة الى جذور االيمان وما احلى وما اجمل ان نلتقي في المدينة : وأضاف
المقدسة لكي نعبر عن تعلقنا بها وتشبثنا بمقدساتها ورفضنا لإلجراءات االحتاللية الممارسة فيها 

تثنى من ذلك اوقافنا االرثوذكسية المستباحة والتي تستهدف مقدساتنا ومؤسساتنا وابناء شعبنا وال يس
  ."وفي غيرها من االماكن الخليل وخاصة في باب
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  ال فرحة للعيد في القدس بسبب االحتالل: خطيب األقصى
 

، إن عيد عكرمة صبري المبارك رئيس الهيئة اإلسالمية العليا الشيخ المسجد األقصى قال خطيب
األضحى يمر على الفلسطينيين في ظروف صعبة ففينا الشهداء والجرحى واألسرى، موضحا 

 .يقبضون على الجمر نتيجة المعاناة التي يالقونها من إجراءات االحتالل الظالمة المقدسيين أن

وأوضح الشيخ صبري، في تصريحات صحفية، أن مدينة القدس محاصرة ومعزولة عن سائر المناطق 
. من الصالة واألضاحي الفلسطينية المحتلة وال فرحة للعيد، الفتا أنه تم االكتفاء بأداء الشعائر الدينية

 .وقال إن فرحة العيد لن تكتمل إال بزوال االحتالل

وبّين الشيخ صبري أن على المسلم في عيد األضحى مراعاة شعور ذوي الشهداء والجرحى واألسرى، 
وأن يقوم بالزيارات والمواساة لهم، ويتراحم الناس فيما بينهم، ويزيلوا الخالفات والضغائن، مؤكدا أن 

 .األضاحي هي مساهمة لتخفيف المعاناة والمحتاجين تقديم

نحن بأمس الحاجة : ولفت صبري إلى أن مظاهر العيد غير موجودة بسبب إجراءات االحتالل وقال
  .ىتراحم وزيارة أسر الشهداء والجرحلئن نستفيد ونستثمر أيام العيد للتواصل فيما بين الناس، وال

 
  منازل فلسطينيين في القدساالحتالل يداهم .. بزعم ضبط أسلحة

 

اعتقلت قوات االحتالل، شابين خالل حملة مداهمات طالت عددا منازل المواطنين في القدس 
 .المحتلة

، في بيان لها، إنها ضبطت ثالثة قطع سالح من أنواع مختلفة وبعض أنواع شرطة االحتالل وزعمت
  .الذخيرة
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  شهًرا 46االحتالل يعتقل شابًّا من القدس ويفرج عن آخر بعد اعتقال دام 
 

ربيع الشاب رامي عماد ) رابع أيام عيد األضحى المبارك(اعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم االثنين 
 .من منزله بقرية بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة

 .ونقل مراسلنا عن مصادر محلية في القرية انه تم نقل الشاب ربيع الى جهة غير معروفة للتحقيق

أمس األحد، عن األسير المقدسي خليل عطية ابراهيم  سلطات االحتالل أفرجت وفي سياق آخر،
المبارك، بعد أن  المسجد األقصى جنوب سلوان من سكان حي الثوري ببلدة) عاما 44(غزاوي 

 .شهرا داخل سجون االحتالل) 46(ضى ام

وكان االحتالل اعتقل خليل بتهمة اقامة نشاطات اجتماعية من أبرزها توزيع العاب لألطفال داخل 
  .المسجد األقصى المبارك

 
  مستوطنون يعتدون على شاب من القدس المحتلة

 

اليهودية، أمس األحد، على الشاب المقدسي فادي صبيح  المستوطنين اعتدت مجموعة من عصابات
 .وسط القدس المحتلة، بالضرب المبرح شعفاط من سكان حي

وسط " بزجات زئيف"وقال مراسلنا في القدس ان االعتداء جرى على الشاب المقدسي بمستوطنة 
  .المدينة، وتم نقل الشاب صبيح الى المشفى لتلقي العالج

 
  عائالت بالطرد 6ويخطر " ُكّبانية أم هارون"االحتالل يواصل حملته لتهويد 

 

حملتها لتهويد -بتقاسم األدوار مع الجمعيات االستيطانية اليهودية  -سلطات االحتالل واصلت
بحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة، وأخطرت أمس األحد ست عائالت " هارون ُكّبانّية أم"

 .المستوطنين مقدسية بإخالء منازلها لصالح عصابات

 6سلم في ثالث أيام عيد األضحى " حارس أمالك الغائبين"خ جراح أن محامي وأفادت لجنة حي الشي
 .يوماً  30لمنازلهم خالل " اخطارات اخالء"عائالت في حي الشيخ جراح 

طروة، وشاللدة، وبدر، ويقطن في المنازل : وأضافت اللجنة أن المنازل تعود لعدة عائالت عرف منها
حارس أمالك "ت تقطن بعقود ايجار محمية إال أن محامي فردا، ومعظم العائال 30الستة حوالي 

 . يطالبهم بتجديد عقود االيجار وبوضع شروط جديدة" الغائبين
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وتعيش عدة عائالت في الجزء الغربي من حي الشيخ جراح قبل احتالل مدينة القدس، وكانت تدفع 
الردنية، وبعد احتالل القدس عام التابع للحكومة ا" حارس امالك العدو"ايجار المنزل بعد النكبة لِــ 

انتقلت ادارة تلك المنازل الى القيم العام، وتحاول السيطرة ومصادرة المنازل من اصحابها  1967
  .رغم العقود واالوراق الثبوتية التي تملكها العائالت

 
  "احتفاالت االستقالل"االحتالل يتراجع عن إقامة عرض عسكري في 

 

احتفاالت "مؤخًرا، عن إقامة عرض عسكري في القدس المحتّلة أثناء تراجعت حكومة االحتالل، 
 .العام المقبل، ألسباب ماديّة) يوم نكبة الفلسطينيين(، "االستقالل السبعين

في عددها الّصادر اليوم، األحد، أن رئيس الحكومة، " يديعوت أحرونوت"وذكرت صحيفة 
، اقترح على اللجنة المكلفة بالتحضير لالحتفاالت برئاسة وزيرة الثقافة، المتطرفة ميري نتنياهو بنيامين

 .آلخر مّرة 1973ريغيف، إقامة العرض العسكري الذي أقيم في العام 

وحّولته لوزير األمن، أفيغادور ليبرمان، الذي دعم  من جهتها، تحّمست ريغيف لالقتراح ودعمته،
وتأجل األمر، " غير قادرة على تخصيص ميزانّية ألمر كهذا"الفكرة، كذلك، لكنه أوضح أن وزارته 

 ."رفضا شعبيا واسعا للعرض العبثي الذي سيبث في النفوس حالة حرب"خصوًصا مع سمته الصحيفة 

لتي عقدت في مكتب نتنياهو اتضح أن ال ميزانّياٍت كافيًة وأضافت الصحيفة أنه في االجتماعات ا
وتم " إن لم يرغب الجمهور بعرض كهذا، فلن يكون عرض كهذا"إلقامة العرض، ما حدا نتنياهو للقول 

 .التخلي نهائًيا عن العرض

 وأبرز" احتفاالت االستقالل"أبرز أحداث " اإلسرائيلي"ولسنين طويلة، ظّل العرض العسكري للجيش 
، حين أعلن الرئيس المصري، جمال عبد الناصر، عن إغالق 1967تلك العروض كانت في العام 

وإعادة انتشار قوات األمم المتحدة في شبه جزيرة سيناء، ما " اإلسرائيلّية"مضيق العقبة أمام البحرية 
  .وقتها، ليفي اشكول" اإلسرائيلّية"تسبب بإغماء رئيس الحكومة 
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  في رحاب األقصى" األضحى"يحتفون بـ فلسطينيو القدس
 

كأمٍر المبارك،   المسجد األقصى تُفّضل العائالت المقدسية قضاء عطلة عيد األضحى المبارك برحاب
ولليوم الثالث على التوالي، تؤم عشرات العائالت .. متوارث عن اآلباء واألجداد

سكهم كمتنفس وحيد لهم داخل المدينة المقدسة من جهة، وكتأكيد على مدى تم األقصى المقدسية
 .بمسجدهم المبارك

) ألفاً حسب دائرة األوقاف االسالمية 90(وكان عشرات اآلالف من مواطني مدينة القدس المحتلة 
شاركوا بصالة العيد في المسجد األقصى، وتبادل الجميع التهاني برحابه الطاهرة قبل أن ينطلق 

، في "صلة األرحام"ار السُّنة المتبعة لـالجميع الى زيارة قبور موتاهم، واالنطالق لزيارة عوائلهم في إط
 .في باحات وساحات المسجد األطفال حين تم توزيع الهدايا على

ت االحتالل تفرضها بمدينة القدس، ال ولفت مراسلنا الى االجراءات األمنية المشددة التي تواصل قوا
سيما في بلدتها القديمة، ومحيط أسوارها التاريخية، والتي تضمنت تسيير دوريات راجلة ومحمولة 

وخيالة في الشوارع والطرقات المتاخمة للبلدة القديمة، وأخرى راجلة داخلها، فضًال عن نصب 
  .اء المدينة المقدسةالمتاريس والحواجز العسكرية والشرطية في مختلف أنح

 
  لجان أولياء أمور طلبة القدس يؤكدون رفضهم تطبيق منهاج االحتالل

 

أكد اتحاد لجان أولياء أمور الطلبة بمدارس القدس اليوم االحد، رفضه القاطع لتطبيق منهاج االحتالل 
 .في مدارس القدس" االسرائيلي"

شرسة جداً على وجودنا في القدس وعلى منهاجنا الهجمة .. أهلنا األبطال: "وجاء في بيان لالئتالف
الفلسطيني، ويعمل المحتل ليل نهار على ادخال المناهج المزورة والمحّرفة إلى مدارسنا ويسعى بكل 
الوسائل لخلع االنتماء الديني والوطني من عقول أبنائنا الطلبة وزرع مفاهيم دخيلة وهلوسات ما أنزل 

 ."لعقولاهللا بها من سلطان ويعبث في ا

وبلجان أولياء األمور بعدم التجاوب واالنصياع لدعوات بعض  المقدسيين وأهاب البيان بالمواطنين
المناهج التي ُتدّرس ألبنائنا  تهويد بتمرير مخططات المدراء المأجورين والذين رضوا بالذّل والهوان

الطلبة في مدارس القدس، ومن خالل المشاريع التي تهدف إلى طمس الهوية العربية اإلسالمية 
 ."الفلسطينية لمدينة القدس
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مدراء المدارس المسؤولية عن تشويه أفكار وعقول أبنائنا الطلبة من خالل تلك "ّمل البيان كما ح
 ."المشاريع التي تصب في مصلحة المحتل ومصالح المدراء الشخصية

إننا في لجان أولياء األمور سوف نتخذ إجراءات رادعه لتلك المخططات المشبوهة : "وجاء في البيان
وإن هذه المخططات لن تمر على . القدس بكل الوسائل القانونية المتاحة والتي تستهدف التعليم في

 ."أبنائنا الطلبة وأهلنا في المدينة المقدسة

أن وزير التعليم العالي في دولة االحتالل المتطرف بينت يسير وفق "وكان اتحاد أولياء األمور أوضح بـ
ي في القدس بشكل كامل، ويستخدم االستراتيجية التي وضعها لشطب وإلغاء المنهاج الفلسطين

الموجهين التربويين " للمفتشين"لتحقيق ذلك سالح الميزانيات والتمويل والتهديد، والتعيينات 
المنهاج في مدينة القدس، وطبعاً " أسرلة"والمدراء الذين يتبنون استراتيجيته ووجهة نظرة ورؤيته في 

ات اإلختيار والتعيين والموافقة عليها، ونحن نشير حاضر هنا، في عملي" الشاباك"جهاز أمن االحتالل 
الى أن هذه الخطة المتدرجة وصلت الى المرحلة الحاسمة في التعّدي والحرب على الهوية والثقافة 
والكينونة والوجود واالنتماء والذاكرة لشعبنا الفلسطيني، حيث العودة بالتعليم الى ما بعد االحتالل 

عليها، " اإلسرائيلي"ل على المدارس الحكومية، وحاول فرض المنهاج مباشرة عندما سيطر االحتال
ولكن وجود حركة وطنية ونقابية ووعي مجتمعي أفشل تلك الخطوة، حيث أضرب الطلبة عن الذهاب 

للمدرسة لمدة ثالثة شهور، لتنتصر إرادة الشعب، ويضطر المحتل للتخلي عن ذلك، ويعود التعليم في 
الوعي بافتتاح " صهر" آنذاك، عملية  الضفة الغربية ألردني المعمول به فيالقدس وفق المنهاج ا

ئية، في العديد من المناطق العربية في القدس، من المرحلة االبتدا" اإلسرائيلي"صفوف لتعليم المنهاج 
تؤشر الى ان هناك تواطؤ من مدراء وموجهين تربويين ومستثمرين محليين منتفعين، وكذلك غياب 

، وأيضاً هناك قصور كبير من قبل "اإلسرائيلي"الوعي عند األهالي الذين سيتعلم أبناؤهم وفق المنهاج 
ة ولجان اولياء األمور وقبلهم جميعاً وزارة التربية والتعليم الحركة الوطنية والمؤسسات المجتمعي

 . الفلسطينية، في رسم استراتيجية شمولية لكيفية مواجهة هذا المخطط

العام الدراسي هذا يكشف عن كارثة يواجها التعليم في مدينة القدس، حيث نسبة : "وأضاف االتحاد
في المرحلة % 50لعاشر ولتصل الى لما فوق الصف ا% 21التسرب هي األعلى في العالم،

طالب خارج أي إطار تعليمي، ) 16702(من الطلبة % 13الثانوية، وكذلك فإن هناك أكثر من 
غرفة صفية، وكذلك تتبدى العنصرية في الميزانيات  2460والنقص في الغرف الصفية يزيد عن 

ألف  20سنوي مقابل  الف شيكل 27ومعدل االستثمار في الطلبة، حيث يخصص للطالب اليهودي 



 

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 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 
 

 15شيكل للطالب العربي، والمبالغ المطلوب توفرها لمواجهة ظاهرة التسرب من المدارس، هي 
  .مليون شيكل 4.1ال يتوفر منها سوى ) إلسرائيلية" (عير عميم"مليون شيكل بحسب تقرير جمعية 

 
  مسيحيو القدس يهنؤون المسلمين بعيد األضحى

 

بعيد األضحى " وقفة حق"للمؤسسات المسيحية في فلسطين المسلمين هنأ االئتالف الوطني 
 .المبارك

يحتفل المسلمون في بالدنا المقدسة وفي العالم كله بعيد األضحى : "وجاء في بياٍن لالئتالف
المبارك، عيد األضحى يحمل الفرح مع روح التضحية التي تقتضيها حياة اإلنسان، إلى قلوب الماليين 

ومن القدس، مدينة اهللا، المدينة المقدسة لكل الديانات، . المسلمين بيننا وفي العالممن المؤمنين 
 ."في فلسطينوالحرم الشريف، نقدم تهانينا إلى جميع اإلخوة واألخوات  األقصى ولإلنسانية، ومدينة

لجميع المسلمين أصدق األمنيات، وخاصة لألسرى والمعذبين " وقفة حق"تقدم : "وأضاف البيان
والمشردين وذوي البيوت المهدومة وألولئك الذين بذلوا حياتهم وهم يطلبون الحرية والكرامة التي 

يتطلبها هذا النضال ضد ومعا نشارك في التضحيات التي . معا نشارك في فرحة العيد. منحهم إياها اهللا
االحتالل في أرضنا المقدسة، وهو صراع حول اإلنسان الفلسطيني وحول اإلنسان بصورة عامة، وحول 

 ."مقدساتنا وأماكن صالتنا وعبادتنا

نسأل اهللا لكل إخوتنا المسلمين عيدا مبارًكا وحياة متجدِّدة بكل ما يضحِّي به اإلنسان : "وتابع البيان
  ."على الحياة فيه، وعلى الحرية والكرامة التي منحه إياها اهللا في ذاته ليحافظ
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  االحتالل يعتقل مقدسيين اثنين خالل حملة مداهمات شرقي القدس
 

اعتقلت قوات االحتالل اليوم الجمعة، مواطنين خالل حملة مداهمات طالت عددا المنازل شرقي 
 .القدس المحتلة

، في بيان لها، إنها ضبطت ثالث قطع سالح من أنواع مختلفة وبعض أنواع شرطة االحتالل وزعمت
 .الذخيرة

القدس أن ضبط السالح والذخيرة جاء خالل حملة تنفذها  وأضاف الناطق باسم شرطة االحتالل في
  .الشرطة لمصادرة السالح غير القانوني في شرقي القدس

 
  القدس تعيش أجواء العيد رغم منغصات االحتالل

 

، وتوافد الفلسطينيون من المسجد األقصى أدى آالف المصلين صالة عيد األضحى اليوم الجمعة في
سلطات  القدس، إضافة إلى الحاصلين على تصاريح ومن شرقي الخط األخضر المناطق داخل

 .الضفة الغربيةالمحتلة من فلسطينيي االحتالل

بأن المصلين ملؤوا جنبات المسجد القبلي والساحات  إلياس كرام وأفاد مراسل الجزيرة في القدس
 .ةومسجد قبة الصخرة، وسط أجواء من الفرح والبهج المحيطة

وقال إن الفلسطينيين اعتبروا العيد عيدين، ألنه أول عيد بعد انتصارهم على إجراءات االحتالل التي 
حاول فرضها على المسجد األقصى عقب العملية التي نفذها ثالثة فلسطينيين من عائلة جبارين في 

 .تموز الماضي/يوليو

جزءا من  وإضفاء أجواء من البهجة عليهولفت كرام إلى أن الفلسطينيين يعتبرون االحتفال بالعيد 
التحدي والصمود والتشبث باألرض، ليثبتوا لالحتالل أنه لم ينجح في النيل من عزيمتهم رغم كل 

 .إجراءاته

في ظل هذه األجواء، بدأها " اإلجراءات االنتقامية"ويتوقع المقدسيون أن يفرض االحتالل مزيدا من 
 .األقصى باقتحام الكنيست إعادة السماح ألعضاء نتنياهو يامينبن بقرار رئيس الوزراء اإلسرائيلي

كما يسعى االحتالل إلى تفعيل عدد من القرارات واإلجراءات االستيطانية التي كانت مجمدة لسنوات 
والشيخ جراح، وتنفيذ مشاريع استيطانية  سلوان طويلة، منها التهديد بهدم عشرات المنازل في حيي

جديدة، واالستيالء على عدد من المباني والمنشآت، وهو ما يعتبره المقدسيون محاوالت من 
 .االحتالل للتنغيص عليهم
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على جنوده على بوابات األقصى هذا اليوم، ودخل المصلون إلى  وأشار كرام إلى أن االحتالل أبقى
 .المسجد وسط إجراءات أمنية اعتيادية

الفلسطينيون عددا من الفعاليات االحتفالية في القدس القديمة خصصت لألطفال، كما طافت  وأقام
 .الفرق الكشفية أرجاء المدينة المقدسة

البلدة  سبات مهمة لتحريك عجلة االقتصاد لتجاروعلى الجانب االقتصادي، تعتبر األعياد منا
 .القديمة، الذين يعيشون أوضاعا اقتصادية صعبة نتيجة إلجراءات االحتالل

جزٌء من دعم صمودهم  ويعتبر الفلسطينيون القادمون من خارج المدينة أن مساندة هؤالء التجار
 .لمواجهة ممارسات االحتالل

  الجزيرة نت: المصدر
 

  يؤدون صالة العيد في المسجد األقصى عشرات األالف
 

 ،المسجد األقصى أدى عشرات أالف المصلين، صباح اليوم الجمعة، صالة عيد األضحى المبارك في
في ظل القيود األمنية والتضييقات اإلدارية التي فرضتها قوات االحتالل، والتي منعت خاللها فئات 

 .عديدة من الصالة في الحرم القدسي

،  48وقدم المصلون من مدينة القدس المحتلة وضواحيها، ومن البلدات داخل فلسطين المحتلة عام 
 .بسبب القيود المفروضة عليهم الضفة الغربية وعدد قليل من

صالة العيد على مداخل البلدة القديمة بعد أن أبعدوا عن المسجد  المقدسيين كما أدى عشرات
األقصى المبارك بأمر من االحتالل، ومعظمهم من الناشطين الذين كانوا من المرابطين فيه ومن 

 .اليومية المستوطنين المتصدين القتحامات

وعلت تكبيرات العيد إيذانًا بحلول أول أيام عيد االضحى وسط حشود كبيرة من المصلين، وغصت 
باحات المسجد األقصى ومساجده وأروقته وسطح قبة الصخرة وتحت األشجار، وعّمت أجواء من 

 .تفاؤل بين صفوف المصلين، وقاموا بتقديم التهاني لبعضهم البعض بعد انتهاء خطبة العيدالفرحة وال

، بخطبة العيد على مستجدات االحتالل بشأن المسجد األقصى واحكام األقصى وركز خطيب
  . األضحية وتعاون والتسامح وزيارة األقارب في العيد
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  عنصر أمن صهيوني يشتم الذات اإللهية خالل اعتدائه على ُمصٍل في المسجد األقصى
 

شتم أحد عناصر أمن االحتالل، اليوم الخميس، الذات االلهية، خالل اعتدائه على احد المصلين في 
 .المسجد االقصى المبارك من جهة باب حطة

قال مراسلنا في القدس ان توترا ساد المكان وسط حالة من الغضب الشديد قبل سحب عنصر أمن و 
  .االحتالل من المنطقة

 
  محامون وشخصيات وطنية تقدم شكوى قانونية للنائب العام ضد بيع أراضي الوقف المسيحي

 

النائب  أشخاص شكوى قانونية لدى 309محامياً، وشخصيات قيادية وطنية، يمثلون  21قدم 
أحمد براك، ضد بيع وتسريب أراضي الوقف المسيحي في فلسطين لالحتالل، . الفلسطيني العام، د

 ."ثيوفيليوس"األرثوذكس في القدس ، من قبل بطريرك الروم المستوطنين وجماعات

وقال نائب نقيب المحاميين الفلسطينيين نائل الحوح، خالل اعتصام أمام مكتب النائب العام، دعا 
إن هذه الشكوى تأتي ضد رئيس الطائفة، مع "إليه المجلس المركزي األرثوذكسي لفلسطين واألردن، 

ا أن مدينة القدس المحتلة، تتعرض لعملية سلب ، مؤكد"تأكيدنا واحترامنا لجميع الطوائف المسيحية
 .ونهب، وتسريب لألراضي، والتي هي ملك للشعب الفلسطيني

وأشار الحوح إلى أن الفلسطينيين مسلمين ومسيحين، شركاء في هذا الوطن، ويرفضون عمليات 
ذه األعمال السلب والنهب التي تتعرض لها المدينة المقدسة، الفتا إلى أنها هناك جرائم ترتكب وه

 .تعد من أخطر ما تتعرض له القدس

من أراضي القدس ملك للكنيسة، ومن واجبنا الوطني والقومي الوقوف في % 33وأضاف الحوح أن 
صر، ونقابة المحاميين في كال البلدين، للوقوف والتصدي ، وماألردن وجه هذه المخططات، داعيا

 .لكل محاوالت بيع األراضي، لما لهم من دور هام في الدفاع عن هذه القضية

، ألنه يقوم "ثيوفيليوس"كما طالب الحوح الحكومة الفلسطينية بسحب االعتراف برئيس الطائفة 
المهد في بيت  كنيسة برفع العلم الفلسطيني فوقبأعمال اجرامية تعد بمثابة خيانة وطنية، كما طالبها 

 .حسب قوله. لحم، ألنها فلسطينية عربية

انة، من حقنا تقديم أي أحد للمحكمة بغض النظر عن صفته، ومكانته، وهذا متهم بالخي: وقال الحوح
على القدس المحتلة، ومن واجب " إسرائيلية"لدينا توجه بدعوى أخرى، فنحن ال نعترف بأي سيادة 

 ."القضاء الفلسطيني أن يرفع دعاوي ضد أي إجراء، لبيع األراضي الفلسطينية للعدو، وإبطالها
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ه ومنذ عام بدوره، قال نائب رئيس المجلس المركزي في األردن وفلسطين المحامي نبيل المشحور، إن
م ونحن نتابع مسألة البطريركية األرثوذكسية، واآلن وفي ظل ما لدينا من معلومات، هناك 1991

فلسطينيين ممن ينتمون لفلسطين، يطالبون فيها النائب العام باتخاذ إجراءات  309شكوى مقدمة من 
 .الشهودللتحقيق، ودعوة كل من له عالقة في بيع، وتسريب األراضي، وسماع البينات، و 

إن كل فلسطيني يخضع للقانون الذي نؤمن بسيادته، ومن واجبنا الحفاظ على أرض الوطن في "وقال 
  ."ظل ممارسات ال تعتبر من قيم الشعب العربي الفلسطيني

 
  شهرا بحجة التخطيط لعملية 16االحتالل يقضي بسجن مقدسي 

 

 16اليوم الخميس بالسجن الفعلي على الشاب المقدسي فالح عسيلة لمدة  محكمة االحتالل قضت
 .شهرا

  .خطيط لتنفيذ عملية فدائية في القدس ضد االحتاللواتهم االحتالل الشاب عسيلة بالت
 

  كم عدد المسلمين في القدس والداخل؟
 

قالت معطيات الدائرة المركزية الصهيونية لإلحصاء، إن عدد المسلمين في الداخل، بما في ذلك 
 .ألف نسمة 534إلى مليون و 2016مدينة القدس المحتلة، وصل في 

ألف مسلم يعيشون في  320اإلخباري، إن هناك " 48عرب "ع وقالت المعطيات التي نقلها موق
 ."سكان إسرائيل"من % 17.7القدس، ويشكلون ما نسبته 

وتعتبر شرق القدس حسب القانون الدولي، أراضي فلسطينية محتلة، إال أن االحتالل يرفض االعتراف 
 .بذلك

إلى أن عدد المسلمين في وأشارت المعطيات، التي نشرت بمناسبة حلول عيد األضحى المبارك، 
ألف نسمة، ما يشير إلى أن نسبة الزيادة  36بـ  2016الداخل والقدس الشرقية، ارتفع خالل 

في السنة، والتي تعتبر % 2.4السكانية ماتزال ثابتة في السنوات الثالث األخيرة، والتي تصل إلى 
 .األعلى في البالد

وبحسب معطيات الدائرة المركزية لإلحصاء، فإن القدس هي المدينة التي يعيش فيها أكبر عدد من 
عدد السكان "من مجمل % 21من سكان المدينة، و% 36.2المسلمين، وهم يشكلون ما نسبته 
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ألف  64.3، ويلي القدس مدينة رهط في النقب، والتي يصل عدد سكانها إلى "المسلمين في إسرائيل
 .مسلم

، ويشكلون ما نسبته 48ألف فلسطيني في األراضي المحتلة عام  400ويعيش حوالي مليون و
ماليين  8.3من مجمل عدد السكان البالغ، بحسب مكتب اإلحصاء اإلسرائيلي، نحو % 20

  .شخص
 

  عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد األقصى
 

ا يهوديًا، اقتحموا مستوطنً  84، صباح اليوم الخميس، الحماية لـ "اإلسرائيلي" شرطة االحتالل أّمنت
ا وسط تلقي شروحات حول ، وتجولوا فيه"باب المغاربة"المبارك من  المسجد األقصى باحات

 .المزعوم" الهيكل"

 
شددت من إجراءاتها على أبواب المسجد األقصى خالل " اإلسرائيلية"وبحسب مصادر، فإن الشرطة 

 .دخول المصلين إليه، من خالل فحص الهويات الشخصية وتفتيش حقائب النساء

 
لألقصى يومًيا ما عًدا يومي الجمعة والسبت،  اقتحام يشار إلى أن شرطة االحتالل تسمح بجولتي

، في محاولة لفرض واقع التقسيم الزماني )صباحية ومسائية(وتبلغ مدة الجولتين أربع ساعات 
 .والمكاني على المسجد

 
خالل األيام األربعة القادمة أمام المقتحمين، بسبب حلول عيد وسيتم إغالق المسجد األقصى 

 .األضحى المبارك
 

  
  -انتهى -


