
 

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.plo.ps 
 

  2016 نوفمبر، 9الثالثاء : التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 "للتعليم الفلسطيني في  إسرائيليعبر عن قلقه من استهداف " الشؤون التربوية
 .القدس

 آخرين بينهم أسير  6االحتالل يبعد مواطنين عن البلدة القديمة ويعتقل : القدس
 .محرر

 جرافات االحتالل تهدم مغسلة سيارات في القدس.  
  قصىبسحب وصاية األردن عن األ" يةسرائيلاإل"أوقاف القدس ترد على الدعوات. 

 يصعد حربه ضد الوجود الفلسطيني بالقدساالحتالل : فتح إقليم القدس. 

 االحتالل يهدم بناية سكنية بحي الطور في القدس: هي الثالثة خالل ساعات. 

 لتهويده قصىية جديدة حول األإسرائيلمخططات : نائب محافظ القدس. 

  قصىية رسمية لنزع الوصاية األردنية عن القدس واألإسرائيلمساٍع. 

 أطفال بينهم أسير محرر 4االحتالل يعتقل : القدس. 

 االحتالل يهدم بناية قيد اإلنشاء وسط القدس.  
  
  
  
  
  
  

  للتعليم الفلسطيني في القدس إسرائيليعبر عن قلقه من استهداف " الشؤون التربوية"
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عبر مجلس الشؤون التربوية ألبناء فلسطين في الدول العربية، عن  -وفا 2016- 11-9القاهرة 
عام التعليم في القدس،  2016ي ان سرائيلاألخير بإعالن وزير المعارف اإلالقلق الشديد من التصعيد 

من خالل خطوات مرفوضة جملة وتفصيال والتي استهدفت بشكل ممنهج مدارس القدس والمنهاج 
الفلسطيني، والمدارس المحاذية للمستوطنات، والمدارس التي تقع خلف جدار الفصل العنصري 

 . والتجمعات البدوية المهددة

لمجلس الشؤون التربوية  75كما دعا االجتماع في توصياته التي صدرت في ختام أعمال الدورة الـ
ألبناء فلسطين، الذي اختتمت أعماله اليوم األربعاء، في مقر الجامعة العربية، برئاسة مدير عام 

شتى هيئاته المعلومات والدراسات في منظمة التحرير الفلسطينية سعيد سالمة، المجتمع الدولي ب
  .ذات الصلة بالوقوف بوجه هذه اإلجراءات المتعارضة مع كافة المواثيق واالعراف والقوانين الدولية

وثمن االجتماع، الجهود التي تقوم بها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لفائدة الطلبة العرب في 
 40االقتصادي واالجتماعي، بغرض تأمين المجلس  إلىسوريا وفلسطين عبر المبادرة التي تقدمت بها 

مليون دوالر أمريكي من الدول العربية والدول المانحة لتوفير محتويات تعليمية عبر التطبيقات 
  . الجوالة

وأكدت التوصيات أهمية استمرار مشاركة مسؤولي التعليم في مناطق عمليات االونروا الخمس في 
بوية ألبناء فلسطين والمسؤولين عن شؤون التعليم بالوكالة، االجتماع المشترك بين مجلس الشؤون التر 

لما في ذلك من أهمية قصوى في رفد المجلس بآخر مستجدات سير العملية التربوية التعليمية ألبناء 
الشعب الفلسطيني، التي يتم البناء والتأسيس عليها في توصيات االجتماع المشترك، وكذلك في 

بوية ألبناء فلسطين، وضرورة توجيه الدعم للحضور من خالل مخاطبة اجتماعات مجلس الشؤون التر 
  . األمانة العامة للمفوض العام لألونروا

من جانبه، قال مدير إدارة شؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة حيدر الجبوري في تصريحات له 
ؤون التربوية ألبناء اليوم عقب اختتام االجتماع، ان االجتماع السادس والعشرين بين مجلس الش

فلسطين والمسؤولين عن شؤون التربية والتعليم بوكالة االمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 
، اكد في توصياته على اهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مجلس الشؤون "االونروا"الفلسطينيين 
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صعوبات التي تعرقل هذه الخدمات، التربوية وإدارة الوكالة، لتحسين الخدمات التعليمية وتذليل ال
  .وكذلك التأكيد على اهمية االستمرار في عقد االجتماع المشترك في أوقاته المحددة

وقال الجبوري، إن االجتماع المشترك عبر عن شكره للدول العربية المضيفة للجهود التي تبذلها رئاسة 
يم في مناطق العمليات في مجال تأمين الخدمات دائرة التربية والتعليم في الوكالة وإدارة التربية والتعل

  . التعليمية ألبناء الالجئين الفلسطينيين
وأكد المجتمعون أهمية استمرار األونروا في إصالح التعليم، مع االعتراف بأن اإلصالح هو استجابة 

ودة تحقيقه هو ج إلىللتحديات التي تواجهها، وشدد المجتمعون على ان جوهر اإلصالح وما يسعى 
  . التعليم في بيئات تعلم آمنة ومواتية ويجب أن تظل محورية في التعليم

وقال الجبوري، إن المجتمعين عبروا عن قلقهم لعدم كفاية األبنية المدرسية لألعداد المتزايدة للطالب 
في بعض الدول المضيفة، وعدم مناسبة بعضها في دول اخرى، مطالبين الوكالة ومجلس الشؤون 

باالستمرار في جهودهما إلنشاء أبنية مدرسية جديدة بدل األبنية المستأجرة والقديمة غير  التربوية
الصالحة للعملية التربوية، والتخلص من نظام الفترتين لما في ذلك من اهمية قصوى في إنجاح خطة 

  .اإلصالح التربوي
حيث شكر المجتمعون  واضاف، ان الدول المضيفة ستعمل بالمساعدة في توفير أراض لهذه الغاية،

  . المملكة االردنية الهاشمية على توفير أراض مناسبة إلنشاء مدارس لألونروا عليها
كما اكد المجتمعون ضرورة وضع خطة بين االونروا والدول المانحة إلضافة أبنية مدرسية في قطاع 

طفل وتلبية  غرة، الستيعاب الزيادة المطردة ألعداد الطالب من اجل ضمان مقعد تعليمي لكل
  .احتياجات حق األطفال الالجئين في التعليم
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 آخرين بينهم أسير محرر 6االحتالل يبعد مواطنين عن البلدة القديمة ويعتقل : القدس

ي، الليلة الماضية، إبعاد شابين عن سرائيلقررت مخابرات االحتالل اإل -وفا 2016- 11-9القدس 
آخرين، اليوم األربعاء، عقب  6تلة، لمدة أسبوعين، واعتقلت البلدة القديمة في مدينة القدس المح

  .دهم منازل مواطنين، وتفتيشها بشكل استفزازي
وأفاد مراسلنا، بأن مخابرات االحتالل قررت ابعاد الشابين فايز أبو تايه، وابن عمه خالد أبو تايه عن 

  .البلدة القديمة في القدس المحتلة، لمدة اسبوعين
مخابرات االحتالل بعد دهم منزل الشابين وتفتيشهما بشكل دقيق، واستفزازهما، ثم جاء قرار 

  .استدعائهما للتحقيق وتسليمهما قرارا االبعاد
: مواطنين من حي جبل المكبر جنوب شرق القدس، وهم 3وفي السياق، اعتقلت تلك القوات 

جبل الزيتون المطل على / الطورراضي عزيز عبدو، وأدهم عبد عزيز، وزكريا عبد الغفور، ومن حي  
  .القدس القديمة، اعتقلت الشاب ابراهيم أبو جمعة، وهو أسير محرر

راضي عزيز عبدو، وأدهم : كما شملت االعتقاالت من حي جبل المكبر جنوب شرق القدس، كال من
مد أبو مؤمن غيث، ومح: عبد عزيز، وزكريا عبد الغفور، في حين اعتقلت من البلدة القديمة الشابين

  .فرحة
  

  جرافات االحتالل تهدم مغسلة سيارات في القدس
هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل في مدينة القدس المحتلة، فجر  -وفا 2016- 11- 9القدس 

اليوم األربعاء، مغسلة سيارات في ضاحية البريد بحي بيت حنينا شمال القدس المحتلة، تعود للمواطن 
  .يصعبد مرقة؛ بحجة عدم الترخ

  .ووفرت قوة معززة من جنود االحتالل الحراسة والحماية لجرافات بلدية االحتالل خالل عملية الهدم
وكانت جرافات البلدية هدمت يوم أمس، ثالث بنايات سكنية، ومنشآت تجارية في أحياء العيسوية، 

  ).عدم الترخيص(والطور، ووادي الجوز، للذريعة ذاتها 
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 قصىبسحب وصاية األردن عن األ" يةسرائيلاإل"عوات أوقاف القدس ترد على الد

األقصى الـمبارك، في بيان  رّدت إدارة أوقاف القدس وشؤون الـمسجد -وفا 2016- 11- 8القدس 
بشأن " الكنيست"يوم الثالثاء، على الـمؤتمر الذي ُعقد أمس الإلثنين في برلمان االحتالل لها 

الوضع التاريخي القائم ) الستاتيكو(لشريف، ومحاولة تغيير الحرم القدسي ا/الـمبارك قصىالـمسجد األ
  .1967منذ عام 

 قصىاالحتاللي على الـمسجد األ" يسرائيلاإل"في الوقت الذي ينحسر فيه الـمّد : "وجاء في البيان
وخصوصا القدس الشريف، وفيما  1967الحرم القدسي الشريف، وجميع ما احتل منذ عام /الـمبارك

حول هذا االحتالل الظالم والتي كان آخر ما صدر قرار اليونسكو بجلسته التي  صدر من قرارات
الـمبارك  قصىباعتبار الـمسجد األ 40عقدت في باريس الشهر الـماضي في جلسته االستئنافية رقم 

وباب الرحمة والسور الغربي وحائط البراق وساحة البراق الشريف حق خالص للـمسلمين ال ينازعهم 
االحتاللية بتشجيعها للحركات العنصرية " يةسرائيلاإل"تخبط الـمؤسسة  إلىأدى ذلك  .فيه أحد

الحرم القدسي الشريف بواسطة /الـمبارك قصىالـمتطرفة بمحاولة تشريع اقتحاماتها للـمسجد األ
 قصىيطالبون بسن قوانين تجيز لهم اقتحام الـمسجد األ" كنيست"مشاركة وزراء متطرفين وأعضاء 

) الهيكل الـمزعوم(الحرم القدسي الشريف من جميع أبوابه واعتباره أقدس مكان لدى اليهود /الـمبارك
  ."وأداء صلوات تلموديه فيه

وإزاء هذا كله فإن دائرة األوقاف اإلسالمية تنظر بعين الخطورة لهذه التصريحات "وأضاف البيان، انه 
  ."ق الـمسؤولية الرسميةالخطيرة التي صدرت من مسؤولين حكوميين في نطا

 قصىمن اإلقدام على أية خطوة تمّس الـمسجد األ" يسرائيلاإل"وحذرت األوقاف االحتالل 
الحرم القدسي الشريف، ألنه عقيدة لـمليار وسبعماية مليون من الـمسلمين في كافة أرجاء /الـمبارك
  .الـمعمورة

التي أدلى بها الوزراء وأعضاء  كما حّملت األوقاف حكومة االحتالل مسؤولية التصريحات 
 قصىتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الـمسجد األ إلىوالتي تدعو " الكنيست"
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الـمبارك والـمرابطين فيه  قصىالحرم القدسي الشريف، والتحريض الـمباشر ضد الـمسجد األ/الـمبارك
  .وما قد ينتج عنها من تداعيات

كافة الـمؤسسات األممية لتحمل مسؤولياتها واتخاذ اإلجراءات الالزمة   ودعت األوقاف، في بيانها، 
عن اعتداءاتها بحق الـمقدسات اإلسالمية في مدينة القدس الشريف، ومحاسبتها على " إسرائيل"لثني 

مخالفاتها وإلزامها بتنفيذ كل القرارات الدولية الصادرة بشأن مدينة القدس ومقدساتها اإلسالمية 
  .ةوالـمسيحي

وأشادت األوقاف بمواقف الـملك عبد اهللا الثاني في كلمته أمام مجلس النواب األردني في جلسته يوم 
الحرم القدسي الشريف وكافة /الـمبارك قصىأمس في التأكيد على رعايته ودفاعه عن الـمسجد األ

  .الـمقدسات اإلسالمية والـمسيحية
ربية واإلسالمية والعالم الحر دعم موقف الـملك عبد اهللا واختتمت األوقاف بيانها بمطالبة األمتين الع 

والتي تجري بدعم ورعاية من " يسرائيلاإل"الثاني في التصدي لكافة االنتهاكات الـمتطرفة من الجانب 
  ."يةسرائيلاإل"الحكومة 

  
 االحتالل يصعد حربه ضد الوجود الفلسطيني بالقدس: فتح إقليم القدس

اقليم القدس، من ما  –فتح / ذرت حركة التحرير الوطني الفلسطينيح -وفا 2016- 11- 8القدس 
هدم المباني،  آلت إليه األوضاع جراء سياسات حكومة االحتالل من تصعيدها المتواصل في عمليات

يوم اإلثنين، هدم بناية سكنية قيد اإلنشاء في شارع الشيخ عنبر بحي جبل الزيتون، والتي كان آخرها 
أخرى قيد اإلنشاء في حي واد الجوز، وسط مدينة القدس، وهدم منزل آخر في بلدة وبناية سكنية 

  .الطور شرق القدس المحتلة اليوم
عدنان غيث، في بيان لفتح، أن حكومة االحتالل وأذرعها  وأكد أمين سر حركة فتح في القدس

صل تصعيدها وحربها ضد التنفيذية، وفي إطار تنفيذ سياساتها ومخططاتها االحتاللية التهويدية، توا
الوجود الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، محذرا من نتائج ما تمارسه حكومة التطرف للنيل من  
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كرامة المواطن المقدسي ووجوده وتضييق الخناق عليه في محاولة منها إلفراغ المدينة من أهلها 
  .وإحكام سيطرتها عليها

شكال التهويد أمام مرآى العالم أجمع، والذي يتنصل من أن مدينة القدس تتعرض ألعتى أ إلىوأشار 
  .مسؤولياته لوقف ولجم الجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا يوميا في مدينة القدس

مبنى ما بين  176أن حكومة االحتالل ومنذ بداية العام هدمت قرابة  إلىونوه إقليم القدس في بيانه 
  .منازل ومنشآت صناعية وتجارية

إصرارا على   ن هذه االجراءات بحق شعبنا وصراعه على البقاء والوجود لن تزيدنا إالوأضاف إ
  .الخالص من االحتالل وجرائمه مهما كانت التضحيات

  
 االحتالل يهدم بناية سكنية بحي الطور في القدس: هي الثالثة خالل ساعات

القدس، تحرسها قوة شرعت جرافات تابعة لبلدية االحتالل في  -وفا 2016- 11-8القدس 
عسكرية معززة بجنود االحتالل، عصر اليوم الثالثاء، بتدمير بناية سكنية قيد اإلنشاء في شارع الشيخ 

الطور الُمطل على القدس القديمة، بحجة عدم الترخيص، تعود ملكيتها /عنبر بحي جبل الزيتون
  .للمواطن محمود أحمد الهدرة

ها جرافات البلدية العبرية بنايات سكنية كبيرة في أنحاء مختلفة من وهذه العملية الثالثة التي هدمت في
  .مدينة القدس

وكانت جرافات البلدية هدمت اليوم بناية في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة تعود للمواطن 
المقدسي غانم كمال مصطفى، وتتكون من محال تجارية وشقق سكنية، سبقها هدم بناية سكنية قيد 

  .في حي واد الجوز قرب سور القدس التاريخ، وكل ذلك بحجة عدم الترخيصاالنشاء 
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 لتهويده قصىية جديدة حول األإسرائيلمخططات : نائب محافظ القدس

اعتبر نائب محافظ محافظة القدس عبد اهللا صيام، المخططات  -وفا 2016-11-8رام اهللا 
البراق، األخطر في عملية تهويد المقدسات منذ بدء ية الجديدة إلقامة مبان في ساحة حائط سرائيلاإل

  .االستيطان في مدينة القدس
يوم الثالثاء، من مخططات ألبنية جديدة مكونة من طبقات " موطني"ر صيام في حديث إلذاعة وحذ 

. تحت وفوق األرض، وإعطائها طابعا يهوديا، وفتح الطريق إليها أمام السياح القادمين من غرب القدس
  ".سلطات االحتالل قدمت تسهيالت مميزة للبناء بقرار من الحكومة اليمينة المتطرفة"وقال 

ية هو أسرلة وتهويد مدينة القدس، وتسهيل السبل أمام سرائيلوأضاف صيام أن هدف المخططات اإل 
والبلدة القديمة، وأكد دفاع المواطنين الفلسطينيين عن  قصىالمستوطنين القتحام المسجد األ

، رغم التحديات اليومية التي تواجهها مدينة القدس، داعيًا العرب والمسلمين قصىاأل المسجد
  .لوقف الخطر الدائم من تهويده قصىلاللتفاف حول المسجد األ

  
 قصىية رسمية لنزع الوصاية األردنية عن القدس واألإسرائيلمساٍع 

اء، أن عددا من الوزراء في يوم الثالثذكرت القناة العبرية السابعة  -وفا 2016- 11-8القدس 
في " ستاتوس كفو -الوضع القائم"حكومة االحتالل، وأعضاء كنيست، أكدوا نواياهم تجاه ما يسمى 

  .1993ية عام سرائيلالمبارك، والذي نص عليه في اتفاقية التسوية األردنية اإل قصىالمسجد األ
المبارك،  قصىلمقدسة بما فيها المسجد األويُعنى بند االتفاقية بحق األردن في الوصاية على األماكن ا

  .، على حد مزاعمهم"ظلم للشعب اليهودي"وطالب هؤالء بتغيير هذا الوضع؛ ألنه 
فقد جاء ذلك في مؤتمر عقد أمس االثنين، في أروقة برلمان " السابعة"وبحسب ما أوردته القناة 

" الوضع القائم"، ناقشوا خالله "يمربان"االحتالل الكنيست، بحضور رئيسه يولي ادلشتاين، ووزراء و
  .قصىفي المسجد األ

ي، في المؤتمر داخل أروقة سرائيلوزراء من بينهم وزير األمن الداخلي اإل 3وشارك رئيس الكنيست و
المؤتمر عضو  إلى، وقد بادر قصىفي األ" الوضع القائم"الكنيست والذي يناقش سبل تغيير 
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الكنيست المتطرف يهودا غليك، المعروف بمواقفه العنصرية المعادية للوجود اإلسالمي في المسجد 
  .قصىاأل

مسمى االحتالل (ان حقنا في الهيكل : "وقال وزير األمن الداخلي اردان في المؤتمر المذكور
ي العالم، والستاتوس كفو غير قابل للمساومة، وهذا هو المكان األكثر قداسة لليهود ف) قصىلأل

  ."القائم حول الهيكل يظلم الشعب اليهودي
وقال إنها " الهيكل"من جهته، امتدح وزير جودة البيئة وشؤون القدس، زئيف الكين، عمل جماعات 

  ."الهيكل"تصنع ما عجزت عنه الحكومة في كل ما يتعلق بحق اليهود في 
ما  إلىمة بفتح المجال أمام أعضاء الكنيست للدخول وطالب وزير الزراعة، اوري ارئيل، رئيس الحكو 

فتح   إلى، كما دعا "إن منع مستشاري نتنياهو منه قرار اتُّخذ دون وجه حق"، وقال "الهيكل"زعم أنه 
  ."كفى للخنوع والركوع"من أجل دخول اليهود، مضيفاً " الهيكل"كل أبواب 

اعتماد لوائح وسن  إلىلي بن دهان، الحكومة وزير جيش االحتالل، الحاخام إي  من جانبه، دعا نائب
  ."جبل الهيكل"لتنظيم صالة اليهود في    قوانين ووضع ترتيبات في أقرب وقت ممكن

، وأطلق "الجبل إلىعائدون "وتحدث في المؤتمر المتطرف رفائيل موريس، رئيس ما تسمى جماعة 
  .معظم المتحدثين في المؤتمر، كذلك كانت تصريحات قصىتصريحات نارية حول حق اليهود في األ

  
 أطفال بينهم أسير محرر 4االحتالل يعتقل : القدس

أطفال من أنحاء  4وم الثالثاء، يسرائيلي، اعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 11-8القدس 
  .مراكز اعتقال وتحقيق في المدينة إلىمتعددة من مدينة القدس المحتلة، وحولتهم 

قوات االحتالل اقتحمت فجرا، بلدة الرام شمال القدس، واعتقلت الفتى محمد وأفاد مراسلنا، بأن 
الهشلمون بعد ثالثة أيام من اإلفراج عنه من زنازين االحتالل، هو وخالته، وأخبر ضابٌط عسكري أهل 

  .أشهر 4الفتى بأنه معتقل إداريا لمدة 
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وداهمت عددا من منازل في الوقت ذاته، اقتحمت قوات االحتالل مخيم شعفاط في القدس، 
منزل جد الشهيد محمد علي، في حين اعتقلت الطفلين عبد اهللا القواسمي، وسامي : المواطنين، بينهم

  .نصر الدين قبل أن تنسحب من المخيم
فجرا، الفتى أمين عبيد من بلدة العيسوية، خالل حملة دهم واسعة  ذلك، اعتقلت تلك القوات  إلى

  .مواطنينشملت العديد من منازل ال
  

 االحتالل يهدم بناية قيد اإلنشاء وسط القدس

هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل في القدس، صباح اليوم الثالثاء،  -وفا 2016- 11-8القدس 
بناية سكنية قيد اإلنشاء في حي واد الجوز قرب سور القدس التاريخي وسط المدينة المقدسة، بحجة 

  .عدم الترخيص
حتالل قوة معززة من جنود االحتالل الذين ضربوا طوقا عسكريا حول المنطقة قبل ورافق جرافات اال
  .وخالل عملية الهدم

  
  

  - انتهى-
  
  
  
  
  


