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 دســـــــــــــــــــالة القـــــــــــــــــــــــرس
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 

 السوداين حيذر من حماوالت االحتالل فرض جدول إجازاته على مدارس القدس. 

  قصىاألاالحتالل يهدم خمزان وثالثة "كونتنريات" جنوب. 

 "اإلسالمية املسيحية" حتذر من افتتاح االحتالل نفقا أسفل حي سلوان. 

  جهاز حاسوب لوحي على خميمات الضفة والقدس 100مؤسسة حممود عباس توزع. 
 الرتبية ترفض حماوالت االحتالل فرض جدول إجازاته على مدارس القدس. 
 لقدساحلجز على بضائع اتجر: تراكم ديون الضرائب هتدد جتار ا. 

 اعتقال طفلني من األقصى وسط اقتحامات متجددة حبراسات معززة. 

 " :"1967سرائيل حتاول فرض جدول إجازاهتا على مدارس القدس ألول مرة منذ إهآرتس. 

  فتتح نفًقا يصل إىل ساحة ابب املغاربةيالقدس: االحتالل. 
 2334القرار  حمافظ القدس يطالب األمم املتحدة إجبار دولة االحتالل على تنفيذ. 

 االحتالل خيطر إبزالة نصب تذكاري يف القدس بذريعة التحريض. 

 خطيب املسجد األقصى ردًّا على نتنياهو: حائط الرباق للمسلمني. 

 االحتالل يستدعي اخلبري املقدسي عمرو للتحقيق. 
 مؤسسة القدس الدولية تطلق "أسبوع القدس" يف ماليزاي. 
 دران سور القدس التارخييإضاءات إبمياءات تلمودية على ج. 

  2016ارتفاع نسبة خمططات البناء االستيطاين يف القدس عام. 

  مستوطن املسجد األقصى 100أوقاف القدس حتتج على اقتحام. 

 االحتالل يعيد إغالق مدخل قرية حزما ابملكعبات االمسنتية. 

 اقتحامات يهودية واسعة للمسجد األقصى وسط دعوات الستباحته. 
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  حيذر من حماوالت االحتالل فرض جدول إجازاته على مدارس القدسالسوداين*
 

حذر أمني عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم مراد  -وفا 2016-12-27رام هللا 
السوداين، اليوم الثالاثء، من خطورة حماوالت االحتالل فرض واقع جديد على مدارس القدس يهدف 

سلوب جديد، من خالل فرض جدول اإلجازات الرمسية اإلسرائيلية على املدارس إىل هتويدها أب
 .الفلسطينية

وكشف السوداين أن لالحتالل نوااي مبطنة من تلك القرارات، هتدف إىل هتويد املنهاج للطلبة املقدسيني 
متحان الثانوية وزرع ثقافة ومفاهيم جديدة يف عقوهلم من خالل التضييق على أغلبية الطلبة املتقدمني ال

% من الطلبة املتقدمني المتحان التوجيهي، 95العامة "التوجيهي الفلسطيين"، والذين يشكلون 
وحتويلهم المتحان "البجروت" اإلسرائيلي، واليت حتاول سلطاته منذ عقود استبداله يف هذه املدارس، 

هائية لطلبة الثانوية العامة الذين حتاول علماً أن إجازة الربيع اإلسرائيلية تتزامن مع موعد االمتحاانت الن
السلطة الوطنية هتيئة الظروف املناسبة هلم من خالل إعداد هذه االمتحاانت يف أوقات ختلو املدارس 

فيها من الطلبة، لكي يسهل توزيع املمتحنني على الصفوف، وابلتايل فإن قرار اإللزام ابإلجازات 
يذ امتحاانت الثانوية العامة يف املدارس الرمسية التابعة لوزارة الرتبية اإلسرائيلية حيول دون القدرة على تنف

 . % من مدارس القدس الشرقية40والتعليم الفلسطينية، واليت تشكل حنو 
وأكد السوداين أن االحتالل اإلسرائيلي حاول مراراً فرض املنهاج اإلسرائيلي كبديل للمنهاج الفلسطيين 

وابءت حماوالته ابلفشل، نتيجة رفض أولياء األمور واألهايل  1967ام منذ احتالل املدينة يف الع
وإضراب املدارس لفرتات طويلة أدت إىل تراجع االحتالل عن قراراته، ووافق على مواصلة تدريس 

 .املنهاج األردين والذي استبدل الحقاً ابملنهاج الفلسطيين
 فلسطني واملؤسسات الدولية وأسرة اجملتمع وانشد السوداين كافة املؤسسات الثقافية والتعليمية يف

الدويل وعلى رأسها منظمة اليونسكو، إنصاف الطلبة الفلسطينيني يف القدس ودعمهم يف حقهم الطبيعي 
يف التعليم وفقا للمنهاج الذي خيتارونه، والوقوف يف وجه العنصرية االحتاللية، كما دعا أهايل مدينة 

االحتالل وضرورة عقد املؤمترات والندوات هبدف نشر التوعية حول  القدس لعدم االجنرار ملا يريده
 . خطورة هتويد املناهج التعليمية يف القدس
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 قصىزان وثالثة "كونتنريات" جنوب األاالحتالل يهدم خم*

 

أفاد مركز معلومات وادي حلوة أبن جرافات اتبعة لبلدة االحتالل يف  -وفا 2016-12-28القدس 
ساعة مبكرة من صباح اليوم األربعاء، خمزانً وثالث حاوايت "كونتينر" تعود لعائلة القدس، هدمت يف 

 صيام يف حي عني اللوزة ببلدة سلوان جنوب املسجد األقصى املبارك حبجة عدم الرتخيص.

 ورافق طواقم البلدية العربية قوة معززة من قوات االحتالل.
 

 ل نفقا أسفل حي سلوانحتذر من افتتاح االحتال "اإلسالمية املسيحية"*
 

اعتربت اهليئة االسالمية املسيحية لنصرة القدس واملقدسات اليوم  -وفا 2016-12-28القدس 
جديدا يف حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب  االربعاء، افتتاح سلطات االحتالل االسرائيلي نفقاً 

دق ابملسجد املبارك، والذي املسجد االقصى املبارك، "استكماالً للمخطط االسرائيلي املتطرف احمل
 يهدف إىل إقامة اهليكل املزعوم على أنقاضه".

وأكدت اهليئة يف بيان هلا، على أن هذه األنفاق واملشاريع االستيطانية والتلمودية أسفل األقصى وحميطه 
 "مرافق" متهيداً ملا هو أعظم إبقامة اهليكل.

وافتتاح هذه األنفاق التهويدية، "ملا هلا من أثر سليب وحذر األمني العام للهيئة حنا عيسى من خطر حفر 
وكبري على املدينة املقدسة وسكاهنا املقدسيني، حيث ابت املسجد املبارك والبلدة القدمية من املدينة 

احملتلة يقوم على طبقة هشة من الرتاب قابلة لالهنيار يف أية حلظة، وهو ما بدا جلياً بظهور التشققات يف 
 قصى ومصلياته".ال التجارية وابحات املسجد األحملاملنازل وا

وأضاف عيسى: "احلفرايت بلغت من اخلطورة ما ال يستوعبه عقل، فأسفل القدس ابت هناك مدينة 
يهودية كامله واليوم يضعون ملساهتم التهويدية األخرية"، مؤكداً على أن هذه األنفاق وما يتبعها من 

 املمتلكات الثقافية والدينية اليت تعترب من قبيل جرائم احلرب.  يعترب اعتداء مباشرا على  هتويد
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أنفاق عدة تنهش أساسات املسجد وأشارت اهليئة إىل أن النفق الذي مت افتتاحه مؤخراً، "واحد من 
قصى والبلدة القدمية، حيث متتد احلفرايت أسفل وسط بلدة سلوان جنوابً وخترتق اجلدار الغريب األ

اجلهة الشمالية سفل البلدة القدمية يف القدس احملتلة، ومتر أسفل املدرسة العمرية يف للمسجد األقصى وأ
ابب العامود وحتديداً إىل مغارة الكتان مشال البلدة القدمية من املدينة   ىل منطقةإمن األقصى، وتصل 

 .احملتلة"
يه وحفره قبل عامني، وكان يشار اىل النفق الذي مت افتتاحه بدأت سلطات اآلاثر اإلسرائيلية ابلعمل ف

 مرتاً، ومركزه وسط حي وادي حلوة، ابجتاه حائط الرباق. 70مرتاً وجنوابً  70يتجه مشااًل 
 

 جهاز حاسوب لوحي على خميمات الضفة والقدس 100مؤسسة حممود عباس توزع *

هزة بدأت مؤسسة حممود عباس، اليوم الثالاثء، يف محلة توزيع أج -وفا 2016-12-27بيت حلم 
 احلاسوب اللوحي على خميمي الدهيشة والعروب.

جهاز حاسوب لوحي على  100وأوضحت املؤسسة يف بيان هلا، أن التوزيع أييت ضمن خطة لتوزيع 
خميمات الضفة الغربية والقدس، ومشلت املنحة مجعية الفينيق يف خميم الدهيشة، واللجنة الشعبية 

 . والتنظيم يف خميم العروب
س إدارة مؤسسة حممود عباس طارق عباس، إن هذه اخلطوة أتيت استكماال ملختربات وقال عضو جمل

احلاسوب اليت مت افتتاحها سابقا من قبل املؤسسة، وهتدف لتدعيمها وتطويرها، وحماولة إنشاء خمتربات 
 . متطورة ومتكاملة تواكب أساليب البحث العلمي احلديث، وختدم أبناءان الطلبة يف املخيمات

ح أن املؤسسة يف حالة عمل دؤوب وتواصل مستمر مع املؤسسات واملنظمات العربية والدولية، وأوض
من أجل احلصول على مشاريع يف اجملاالت اإلنسانية واألكادميية هتدف خلدمة أهلنا والطلبة يف 

االت املخيمات، للعمل على التخفيف عنهم، وحتسني ظروف املعيشة وتوفري املتطلبات األساسية يف اجمل
 اليت تعمل هبا املؤسسة وحسب امكانياهتا.

رئيس جملس إدارة مجعية الفينيق النائب أبو خليل اللحام مؤسسة حممود عباس على  من جهته، شكر
دعمها، وقال: "إن هذا األمر يدل على مصداقية املؤسسة وتواصلها الدائم ودعمها بكل إمكانياهتا، 
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سيشكل إضافة نوعية للمخيم، وسيخدم بشكل كبري الطلبة يف وحنن نقدر جهودهم ودورهم، واملخترب 
 خميم الدهيشة واملنطقة احمليطة، إضافة لألهايل وكل الشرائح املختلفة".

وأضاف، إن املؤسسة يقع على عاتقها مسؤولية كبرية جتاه خميمات لبنان وأهلنا هناك، ويتوىل مسؤولية 
 الالجئني الفلسطينيني يف لبنان والنازحني من سوراي. برانجمي الطالب والتكافل األسري الذي يستوعب

خمتربات حاسوب مقدمة من النائب األردين طارق  10يذكر أن مؤسسة حممود عباس قامت ابفتتاح 
خوري يف خميمات األمعري، واجللزون، وشعفاط، وقلنداي، وعسكر، وبالطة، ونور مشس، وخميم جنني، 

 والدهيشة، والعروب.
 

 حماوالت االحتالل فرض جدول إجازاته على مدارس القدس الرتبية ترفض*

أعربت وزارة الرتبية والتعليم العايل، اليوم الثالاثء، عن استنكارها  -وفا 27-12-2016 ام هللار 
حملاوالت االحتالل اإلسرائيلي الرامية إىل فرض جدول إجازات وزارة املعارف   ورفضها املطلق

خاصة أن هذه احملاوالت ستؤثر على سري امتحان الثانوية العامة يف  اإلسرائيلية على مدارس القدس،
 .هذه املدارس

وبينت الوزارة يف بيان أصدرته، "أن هذه احملاوالت والسياسات اخلبيثة تندرج يف إطار احلرب املعلنة على 
نية وحماربة التعليم يف القدس، وأتيت منسجمة مع عملية االستهداف اليت تطال املناهج التعليمية الوط

اهلوية الفلسطينية، وغريها من املمارسات اليت تعد خرقا صرحيا لكافة املواثيق والقوانني اليت تنص على 
 .احلق يف التعليم"

وأهابت الوزارة جبميع املؤسسات الدولية واملدافعة عن احلق يف التعليم واألهايل والشركاء واملناصرين إىل 
زارة ومدارسها يف جلم هذه االنتهاكات اليت تشكل خطرا حقيقيا فضح هذه السياسات، ومساندة الو 

 .على العملية التعليمية يف القدس
وجددت الوزارة أتكيدها على احلرص الذي توليه من أجل احلفاظ على املسرية الرتبوية يف القدس، 

 .والدفاع عن مدارس املدينة خاصة يف هذه األوقات العصيبة اليت متر هبا
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 بضائع اتجر: تراكم ديون الضرائب هتدد جتار القدس احلجز على*
 

هددت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الثالاثء، التاجر حممد  -وفا 2016-12-27القدس 
الكسواين يف شارع صالح الدين وسط القدس احملتلة ابحلجز على بضائع حمله التجاري بفعل تراكم دين 

 .ة مليون شيقللضريبة "األرنوان" اإلسرائيلية بقيم

وأوضح الكسواين أن طواقم دائرة االجراء اإلسرائيلية اقتحمت احملل وهددته مبصادرة كافة البضائع 
 15عاماً بفعل تراكم ديون ضريبة ما تسمى "األرنوان" خالل الـ 30املعروضة يف احملل القائم منذ حنو 

الفلسطينيني ومقدراهتم بفعل احلجز وحذر من سياسة االحتالل لإلستيالء على عقارات  .سنة املاضية
 .عليها لعدم القدرة على تسديد الديون

ومّحل الكسواين االحتالل املسؤولية عن إفقار جتار القدس املمنهج لتهجريهم وإخالء املدينة من أهلها 
بكافة مكوانهتم، مشرياً إىل أن العجز املايل الذي حلق به كان بسبب حصار القدس وإغالقها ومنع 

 .لسطينيني من زايرهتا والتسوق من حمالهتا التجاريةالف
والعشرات خارج سور القدس ما  1967حماًل جتارايً أغلقت أبواهبا منذ عام  250ولفت اىل أن حنو 
 % من القطاع التجاري الذي ابت مشلوال.25يشكل نسبته حنو 

 

 

 اعتقال طفلني من األقصى وسط اقتحامات متجددة حبراسات معززة*
 

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الثالاثء، طفلني من داخل -وفا 2016-12-27س القد
املسجد األقصى املبارك، يف حني واصل املستوطنون اقتحامهم للمسجد االقصى املبارك، من ابب 

 املغاربة، عرب جمموعات صغرية ومتتالية وحبراسة معززة ومشددة من قوات االحتالل اخلاصة.

دد من املرشدين تقدمي شروحات ورواايت حول أسطورة اهليكل املزعوم مكان املسجد االقصى، ويتوىل ع
 يف الوقت الذي تصدح فيه حناجر املصلني هبتافات التكبري االحتجاجية ضد هذه االقتحامات.
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 وكانت دائرة األوقاف يف القدس استنكرت، يف بيان هلا، يوم أمس، االقتحامات الواسعة اليت جرت يوم
 أمس للمسجد برعاية ومحاية شرطة االحتالل.

 
 1967سرائيل حتاول فرض جدول إجازاهتا على مدارس القدس ألول مرة منذ إهآرتس: *

 

كتبت صحيفة "هآرتس" العربية، يف عددها الصادر اليوم الثالاثء، أن   -وفا 2016-12-27رام هللا 
حتاول فرض جدول االجازات اإلسرائيلية على ، 1967وزارة التعليم االسرائيلية، وألول مرة منذ عام 

املدارس يف القدس الشرقية، األمر الذي أاثر احتجاج أولياء األمور، وإدارات املدارس، خاصة بسبب 
 الضرر الذي سيسببه األمر جلدول امتحاانت التوجيهي الفلسطينية.

ئيلي على املدارس الفلسطينية وأشارت الصحيفة إىل أن اسرائيل حاولت تطبيق املنهاج التعليمي اإلسرا
، ولكن أولياء األمور ومدراء املدارس رفضوا ذلك، وأضربت املدارس 1967شرق القدس بعد احتالل 

لفرتة طويلة، ما جعل الكثري من طالب املدارس العامة يلتحقون ابملدارس اخلاصة، ويف هناية األمر 
صلة تدريس املنهاج األردين، والذي استبدل استسلمت احلكومة ملطالب الفلسطينيني، ووافقت على موا

 الحقا ابملنهاج الفلسطيين.
وأوضحت "أنه خالل السنوات األخرية يالحظ انتقال عدد متزايد من الطالب لدراسة املنهاج 

اإلسرائيلي، ومت يف بعض املدارس فتح صفوف تدرس املنهاج االسرائيلي، وتعد الطالب المتحاانت 
% من 95بدال من التوجيهي الفلسطيين، ولكن هؤالء يشكلون أقلية، فحوايل  "البجروت" اإلسرائيلية

الثانويني الفلسطينيني يف القدس يواصلون الدراسة المتحاانت التوجيهي الفلسطينية، وتلتزم هذه 
 املدارس جبدول االجازات املتبع يف مدارس السلطة الفلسطينية".

حلالية تسلم مدراء املدارس رسالة من مدير قسم التعليم وحسب الصحيفة، "يف بداية السنة الدراسية ا
يف البلدية، أيمرهم فيها ابلعمل حسب جدول االجازات اإلسرائيلي، ما أاثر غضب جلان أولياء األمور 

الفلسطينيني، الذين يرفضون إمالء الربانمج، من دون أي حوار معهم، خاصة وأنه سيسبب الضرر 
ي، وقالوا إن عطلة الربيع اليت يشملها برانمج االجازات االسرائيلي، وغري للمتقدمني المتحاانت التوجيه

 القائمة يف اجلدول الفلسطيين، تعترب أايما مصريية ابلنسبة للطالب الذين يدرسون للتوجيهي".
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ونوهت إىل أن استمرار التعليم خالل أايم االمتحاانت ميس ابمتحاانت التوجيهي، ألهنا جتري عادة حني 
املدارس خالية من الطالب، ما يسمح بتوزيع الطالب على الصفوف، خالل االمتحان، حبيث ال تكون 

طالبا، انهيك عن أن املعلمني كلهم يتفرغون ملراقبة  15يزيد عدد الطالب يف كل غرفة على 
 االمتحاانت.

قية، وحسب % من مدارس القدس الشر 40ويتعلق القرار اإلسرائيلي ابملدارس الرمسية اليت تشكل حنو 
تقدير عادل غزاوي من احتاد جلان أولياء األمور"ستجري بعد ذلك حماولة لتطبيق اجلدول االسرائيلي 

 % من طالب القدس الشرقية".40على املدارس غري الرمسية أيضا، واليت تضم حوايل 
 

 القدس: االحتالل تفتتح نفًقا يصل إىل ساحة ابب املغاربة*
 

وادي “كيان االحتالل مريي ريغيف، أمس الثالاثء، نفًقا جديًدا، يصل بني حي افتتحت وزيرة الثقافة يف  
، كجزء األقصى ، وساحة ابب املغاربة املالصقة للجدار اجلنويب للمسجدالقدس يف سلوان ببلدة” حلوة

 .من املخطط التهويدي للمنطقة

بيان له، إن ريغيف افتتحت النفق وسط إجراءات أمنية  وقال مركز معلومات وادي حلوة بسلوان يف
 .مشددة متثلت إبغالق أجزاء من احلي مساء اليوم

وأضاف املركز أن "سلطات اآلاثر اإلسرائيلية ومجعية العاد االستيطانية بدأت ابلعمل على حفر النفق 
 ."قبل عامني

قع قرب حائط الرباق حبي وادي حلوة وأوضح املركز أن "النفق يعمل على وصل ساحة املغاربة اليت ت
 ."مرتا 140وهو بطول 

ونّوه أبن افتتاح النفق جاء ابلتزامن مع ظهور تشققات يف منازل السكان ابملنطقة، حيث ظهرت 
 .املقدسيني تشققات جديدة وواسعة يف عدد من منازل

ويعاين حي وادي حلوة من التشققات والتصدعات، اليت يقول السكان إهنا تعود إىل احلفرايت اليت 
أسفل احلي لصاحل شبكة األنفاق اليت حياول االحتالل من خالهلا ربط بعض  سلطات االحتالل جتريها

 .مناطق حبائط الرباق
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، 2007األنفاق أسفل احلي بدأت منذ عام  حفرايت ويشري مركز معلومات وادي حلوة، إىل أن أعمال
وبعد توجه السكان للمحاكم اإلسرائيلية متكنوا من استصدار أمر احرتازي لوقف العمل أسفل منازهلم 

 .شهرا 144ملدة 

ل ولكن اجلمعيات االستيطانية وسلطات اآلاثر اإلسرائيلية متكنت من استصدار قرار يسمح هلا أبعما
 .احلفر، بشرط عدم تشكيل أي خطورة على حياة السكان

ويؤكد املركز على أن ما حيدث يف احلي هو "عمليات حفر وشُق متواصل" دون األخذ بعني االعتبار 
 .سالمة السكان

املسجد  ويتهم فلسطينيون سلطات االحتالل ابلعمل على مترير بعًضا من هذه األنفاق أسفل
ومل يتسن احلصول على تعقيب فوري من اجلانب اإلسرائيلي، حول ما جاء يف بيان مركز  األقصى

  .املعلومات

 
 

 

. 
 

 

 2334دولة االحتالل على تنفيذ القرار  حمافظ القدس يطالب األمم املتحدة إجبار*
 

عدانن احلسيين األمم املتحدة ابلضغط على دولة االحتالل لتنفيذ القرار  القدس طالب حمافظ ووزير
يف األراضي الفلسطينية مبا فيها القدس الشرقية،  االستيطان الصادر عن جملس األمن لوقف 2334

وحدة استيطانية جديدة يف منطقة القدس  5600بعد املصادقة على بناء  نتنياهو ووصف حكومة
 .ابملتخبطة

الصادر  2334وقال احلسيين يف حديث صحفي له اليوم الثالاثء: "دولة االحتالل تتخبط بعد القرار 
ن الدويل، ودعا ألن يكون القرار الدويل بيد عن جملس األمن الذي يعترب االستيطان ابطال وانتهاكا للقانو 

 .األمم املتحدة

وأضاف أن "إسرائيل" تتحدى قرارات األمم املتحدة وجملس األمن، ببنائها وحدات استيطانية جديدة، 

mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
http://www.pncecs.plo.ps/
http://www.pncecs.plo.ps/
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%AD%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%AD%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://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://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://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://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88


 

 دولــــة فلسطني
 منظمـة التحريـر الفلسطينيــة

 ينيــةاللجنــة الوطنيـة الفلسط
       للتــربيـة والثقافـة  والعـلوم  

 

 

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission  

For  
Education, Culture & Science 

 2016/ 12 / 28 – 27ايم الثالاثء واالربعاء أل الة القدسرس

 
 

 - 174 ، :2421080 ،2420901 00972رام هللا  -فلسطني 
   PNCECS@Palnet.com، الربيد اإللكرتوين : 00972- 2420902فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

Palestine - Ramallah  174,  00972-242 080,241 20901 
Fax:.: 00972- 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com 
                                        PNCECS2011@gmail.com 

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

مطالباً األمم املتحدة ابلضغط على دولة االحتالل إليقاف هنجها املدمر وسلب األراضي، مشددا على 
  .ية أصبحت قضية أممية ال تقتصر على دولة فلسطني وحدهاأن القضية الفلسطين

 
 االحتالل خيطر إبزالة نصب تذكاري يف القدس بذريعة التحريض*

 

أبو  الصهيوين، اليوم الثالاثء، إبزالة نصب تذكاري لشهيد فلسطيين يف بلدة سلطات االحتالل أخطرت
 .احملتلة، بذريعة التحريض القدس جنوب شرق ديس

وقال رئيس جملس حملي أبو ديس، عادل صالح، يف بيان له اليوم، أن اجمللس تلق بالغا من االحتالل 
 .خُيطرهم فيه إبزالة النصب التذكاري للشهيد مازن عريبة، واملُقام وسط البلدة

 .أن النصب أقيم وأرفقت معه نقطة ملاء السبيل عن روح الشهيد عريبة ووالدتهوأوضح رئيس اجمللس 

ساعة، بذريعة دعمه "لإلرهاب  72وأوضح أن االحتالل أخطرهم بضرورة إزالة النصب خالل 
والتحريض"، الفًتا إىل أن سكان املنطقة وعابري السبيل، يستفيدون من نقطة املاء املوجودة على 

 .النصب

شهيد عريبة، وهو ضابط يف جهاز "املخابرات الفلسطينية"، ارتقى يف الثالث من شهر كانون يذكر أن ال
 ، بعد تنفيذه عملية إطالق انر على جنود االحتالل، ابلقرب من حاجز2015أول/ ديسمرب 

جندي صهيوين، إضافة إىل إصابة  إصابة عسكري"، مشال شرق القدس احملتلة، ما أّدى إىلال حزما"
  .العملية  مواطن مقدسي بعد ختّبط االحتالل يف حتديد هوية منفذ

 
 

 دًّا على نتنياهو: حائط الرباق للمسلمنيخطيب املسجد األقصى ر *
 

، أقوال املسجد األقصى وخطيب القدس رئيس اهليئة االسالمية العليا يف عكرمة صربي رفض الشيخ
 ."أبن "حائط الرباق ليس حمتاًل  نتنياهو رئيس وزراء االحتالل بنيامني

وقال الشيخ صربي، يف تصرحيات صحفية: إن "حائط الرباق هو جزء من السور الغريب 
 ."املبارك، وال ميكن للمسلمني أن يتنازلوا عنه األقصى للمسجد
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أبن حائط  1930وأوضح أن "عصبة األمم" )املنظمة األممية اليت سبقت األمم املتحدة(، أقرت يف العام 
 .الرباق هو وقف إسالمي، وليس لليهود

فإن ادعاء نتنياهو أبن هذا احلائط غري حمتل، هو ادعاء ابطل، وفيه مكابرة وغطرسة، وأضاف: "ابلتايل 
 ."فالشمس ال تغطى بغرابل

وكان نتنياهو قال مساء أول من أمس األحد، معلقا على قرار جملس األمن األخري املناهض لالستيطان 
دس ليس حمتاًل، واألماكن األخرى "حائط "املبكى" ليس حمتاًل، واحلي اليهودي يف البلدة القدمية ابلق

 ."ليست حمتلة

 .وأدىل نتنياهو بتصرحياته خالل إيقاد مشعة عيد األنوار اليهودي )حانوكا( يف حائط الرباق

وأضاف نتنياهو "مل أنِو أن أكون هنا هذا املساء، ولكن على ضوء قرار جملس األمن اعتقدت أنه ال 
 .ائط "املبكى"، على حد زعمهيوجد مكان أفضل إليقاد مشعة العيد من ح

 .على حائط الرباق اسم "حائط املبكى"، ويتوافد إليه يوميًّا آالف اليهود للصالة اليهود ويطلق

أشار إليه نتنياهو يف كلمته، هو حارة الشرف اليت   وأشار الشيخ صربي إىل أن احلي اليهودي الذي
 .1967كانت قائمة قبل االحتالل شرقيَّ القدس عام 

وأضاف "حارة اليهود هي يف احلقيقة حارة الشرف نسبة للعائالت اليت كانت تقيم فيها منذ مئات 
 ."اثئق اليت تؤكد ذلكالسنني، وإن ملكية هذه احلارة تعود إىل العائالت املقدسية، ولديهم احلجج والو 

 ."وقال "إن قوة الغطرسة ال تكسب اليهود أي حق يف اّدعاءاهتم

وقال الشيخ صربي "إن التصرحيات غري املتزنة اليت يتفوه هبا نتنياهو بعد قرار جملس األمن األخري تدل 
 ."دوليةعلى أنه يتخبط يف مواقفه، وحياول أن يغطي على فشله، وحياول أن يتمرد على القرارات ال

 ."وأضاف "حنن نعّد هذه التصرحيات مرفوضة، وال نكرتث هلا، وحنن متمسكون حبقنا الشرعي

 .وطالب مجيع الدول العربية واإلسالمية، ومجيع دول العامل، بتنفيذ قرار جملس األمن األخري

ولة فلسطني واتبع الشيخ صربي "ال ميكن أن يتحقق السالم بوجود املستوطنات، كما ال ميكن أن تقام د
  ."بوجود هذه املستوطنات
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 االحتالل يستدعي اخلبري املقدسي عمرو للتحقيق*
 

مركز  مجال عمرو للتحقيق يف القدس استدعت خمابرات االحتالل الصهيوين اخلبري املختص يف شؤون
 .التوقيف واالعتقال املعروف ابسم "املسكوبية" غريب القدس احملتلة

وقال عمرو ان االستدعاء جاء عرب مكاملة هاتفية من خمابرات االحتالل، علًما أن االحتالل لطاملا الحق 
  .املبارك لفرتات متفاوتة األقصى اخلبري املقدسي مبنعه من السفر أو دخول

 
 مؤسسة القدس الدولية تطلق "أسبوع القدس" يف ماليزاي*

 

يف ماليزاي برانجًما تثقيفًيا يستهدف توعية اجلمهور املاليزي  مؤسسة القدس الدولية أطلقت
لنصرة املدينة وأهلها يف ظل ما تتعرض له من خطر يهدد هويتها  املباركة و شحذ اهلمم القدس بقضية

 .واترخيها

وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة يف ماليزاي د.شريف أبو مشالة، أن الربانمج التثقيفي سيستمر على 
مدار أسبوعني، ويستهدف الوالايت البعيدة عن العاصمة كواالملبور، حيث تكون والية جوهور يف 

 .اي احملطة األوىل مث والية قدح يف مشاهلاجنوب ماليز 

وابتدأ الربانمج ابحملاضرة املقدسية األوىل حتت بعنوان " القدس إىل أين؟ " اليت ألقاها عضو جلنة القدس 
يف رابطة علماء فلسطني ابخلارج الدكتور مروح نصار، أوضح خالهلا املراحل العملية 

اإلسرائيلي يسابق الزمن لتغيري معامل املدينة املقدسة وحمو   القدس، مؤكًدا أن االحتالل هتويد لعملية
 .أاثرها العربية اإلسالمية وصنع هوية عربية يهودية جديدة ال أساس هلا من التاريخ

إلسرائيلية" ال تتوقف عن العمل يف القدس، حيث يتابع االحتالل مشاريعه وأكد مروح أن آلة التهويد "ا
التهويدية ابملدينة لتغيري امليزان الدميوغرايف يف القدس ملصلحته، معتربًا كل إجراءات االحتالل ابطلة وهي 

 .سرقة للحق الفلسطيين وتزويًرا للحقائق

حلظة التحرير" ابللغة املالوية اليت يتحدث هبا ويف السياق نفسه، أطلقت املؤسسة الفاصل السينمائي "
سكان ماليزاي وأندونيسيا الذين أعربوا عن اعتزازهم بقضية القدس املباركة وسعيهم للدفاع عنها يف 

احملافل الدولية واملنابر اإلعالمية، والقى الفاصل انتشارًا واسًعا على وسائل اإلعالم املاليزية السيما على 
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الجتماعي، ويُظهر الفيديو اجتماع األمة أبعراقها وألواهنا املختلفة للصالة يف وسائل التواصل ا
 .حلظة حتريره من االحتالل اإلسرائيلي األقصى ساحات

لداتو حاج حممد عازب رئيس الشؤون اإلسالمية يف والية  وعلى صعيد آخر، نظمت املؤسسة زايرة
سالجنور هبدف إطالعه واملسؤولني يف الشؤون الدينية يف الوالية على خطورة املوقف يف القدس 

املبارك، وانقش الطرفان خالل لقائهما سبل دعم قضية القدس وتنفيذ  املسجد األقصى وخصوًصا يف
أنشطة يف املساجد الكبرية التابعة إلدارة الشؤون الدينية يف الوالية نصرة للقدس واألقصى والتعريف 

 . بقضيتهما

أواترا بوالية قدح يف مشال ماليزاي ابلتعاون مع املركز  كما أقامت املؤسسة يوم القدس الثقايف يف جامعة
اإلسالمي يف اجلامعة، حيث خصصت خطبة اجلمعة للحديث عن املسجد األقصى، ومن مث مت افتتاح 

 ."معرض صور "القدس.. حكاية صمود
 

 إضاءات إبمياءات تلمودية على جدران سور القدس التارخيي*
 

إبحياءات  اخلليل ابب التارخيي من جهة دسالق ، الليلة املاضية، جدران سورسلطات االحتالل أضاءت
 .وإمياءات تلمودية ملناسبة عيد احلانوكاة العربي

اخرتقت البلدة القدمية ابجتاه ابحة حائط الرباق،  املستوطنني وتزامن ذلك مع مسرية استفزازية لعصاابت
،  املسجد األقصى تدعو إلقامة اهليكل املزعوم مكان عنصرية ردد فيها املستوطنون شعارات وهتافات
 .كما دعوا إىل قتل العرب والفلسطينيني

 2016ارتفاع نسبة خمططات البناء االستيطاين يف القدس عام *
 

شهد زايدة حادة يف  2016أعلنت صحيفة "هآرتس" العربية، يف تقرير نشرته االثنني، إن عام 
 ،القدس املخططات االستيطانية اليت قدمت وصودق عليها يف

 

وحدات سكنية )استيطانية( مقارنة  1506وقالت هآرتس:" منذ بداية العام اجلاري صودق على بناء 
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  2015و 2014فقط ، ويف العامني  2014وحدة يف العام  775و  2015وحدة يف عام  395مع 
بعد اهتامات مسؤولني يف  كان هناك تباطؤ ملحوظ يف عدد املخططات املصادق عليها يف القدس،

 ."البلدية ملكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي مبنع خطط كان ينظر إليها على أهنا حساسة دبلوماسيا

يف القدس، زاد عقب انتخاب الرئيس األمريكي، دوانلد ترامب، من دون  االستيطان وأضافت هآرتس أن
إحصائيات حول هذا األمر، وعّد مسؤولون "صهاينة" فوز ترامب يف االنتخاابت الرائسية   أن تقدم

األمريكية كضوء أخضر إلطالق العنان لالستيطان يف األراضي الفلسطينية، مبا فيها القدس، "بسبب ما 
 ."منه أبنه ال يعارض االستيطان ويعد القدس عاصمة إسرائيل نقل عن مقربني

وحبسب الصحيفة، فإن من املرتقب أن تصادق اللجنة احمللية للتخطيط والبناء يف البلدية الصهيونية يوم 
وحدة استيطانية يف مستوطنات مقامة على أراضي  618األربعاء املقبل، على منح تصاريح لبناء 

وحدة  262وحدة يف مستوطنة "بسغات زئيف"، و 140جنة ستصادق على بناء القدس، مبّينة أن الل
وحدة يف مستوطنة "راموت"، ومجيعها يف مشايل مدينة القدس،  216يف مستوطنة "رامات شلومو"، و

ونقلت الصحيفة عن بلدية االحتالل قوهلا إن "البناء يف القدس ضروري ومهم وسيتواصل بقوة كاملة 
 من العيش يف القدس، بناء مستقبلهم فيها، وتعزيز عاصمة إسرائيل هبدف متكني الشباب

 مستوطن املسجد األقصى 100أوقاف القدس حتتج على اقتحام *
 

، مستوطن 100ملا يزيد عن  شرطة االحتالل مساح، القدس أدانت دائرة األوقاف اإلسالمية، يف مدينة
 .أمس اإلثنني املسجد األقصى ، ابقتحاماليهود نصفهم من املتدينني

وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس، يف تصريح مكتوب:" نستنكر التصعيد اخلطري من قبل 
الشرطة اإلسرائيلية حبق املسجد االقصى املبارك اليوم، ومساحهم للمتطرفني اليهود ابقتحام املسجد 

 ." الصباحاألقصى منذ 

 .من اليهود املتدينني احلريدمي 51إن من بني املقتحمني  :وأضافت الدائرة التابعة لوزارة األوقاف األردنية
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 .املستوطنني جد، حيث تقتصر االقتحامات علىاملس اقتحام وعادة ما ميتنع املتدينون اليهود عن

يف فرتة ما بعد صالة  65مستوطًنا اقتحموا املسجد يف فرتة الصباح و 51وحبسب دائرة األوقاف فإن 
 .من موظفي احلكومة اإلسرائيلية 10ظهر إضافة إىل ال

 .وتتزامن هذه االقتحامات مع عيد األنوار اليهودي احلانوكاه

وتسمح شرطة االحتالل للمستوطنني ابقتحام املسجد من خالل ابب املغاربة، يف اجلدار الغريب 
  .للمسجد، رغم االحتجاجات املتواصلة من قبل دائرة األوقاف

 عيد إغالق مدخل قرية حزما ابملكعبات االمسنتيةاالحتالل ي*
 

 

مشال  حزما عادت قوات االحتالل، اليوم االثنني، وأغلقت من جديد املدخل الرئيسي الشمايل لقرية
 .احملتلة ابملكعبات االمسنتية الضخمةالقدس شرق

وكان االحتالل فتح املدخل قبل يومني، بعد إغالقه لنحو أسبوعني، وهو أسلوب عادة ما تلجأ إليه 
 مواجهة قوات االحتالل قوات االحتالل لفرض عقاب مجاعي على السكان بسبب مواصلة أبنائهم يف

  .اليت متر ابلقرب من القرية املستوطنني ورشق مركباهتم ومركبات

 ستباحتهاقتحامات يهودية واسعة للمسجد األقصى وسط دعوات ال*

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األربعاء، أحد حراس  -وفا 2016-12-28القدس 
املسجد األقصى، بسبب تدخله ملنع مستوطن من أداء طقوس تلمودية يف املسجد، مث عادت وأخلت 

 سبيل احلارس.

عة للمسجد األقصى وواصلت جمموعات متتالية من املستوطنني منذ ساعات الصباح، اقتحاماهتا الواس
مستوطنا، وذلك حبماية وحراسة قوة معززة من الوحدات اخلاصة  170من ابب املغاربة، وجتاوز عددهم 

 يف شرطة االحتالل.
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وتسود املسجد األقصى أجواء شديدة التوتر بفعل هذه االقتحامات وجوالت املستوطنني االستفزازية، 
األقصى اليوم هم من املتشددين دينيا "احلريدمي"،  خاصة وأن معظم املستوطنني املقتحمني للمسجد

وحاول عدد منهم إقامة طقوس تلمودية يف املسجد، إال أن حراس األقصى تصدوا هلم، يف الوقت الذي 
 صدحت فيه حناجر مصلني هبتافات التكبري االحتجاجية.

واية وأسطورة اهليكل وأوضح مراسلنا أن جمموعات املستوطنني اليت تقتحم األقصى تتلقى شرحا حول ر 
 املزعوم مكان املسجد املبارك.

وكانت منظمات يهودية تعمل على خدمة أسطورة "اهليكل"، أعلنت نيتها تنظيم اقتحامات مجاعية 
واسعة للمسجد األقصى املبارك، وحماولة إدخال ما يسمى "الشمعدان التلمودي"؛ لتنظيم احتفاالت 

 لعربي الذي يستمر حىت يوم غد اخلميس.خاصة، تزامنا مع بدء "عيد حانوكا" ا

ووفق موقع منظمة "أمناء اهليكل"؛ يشرف على برانمج االقتحامات أعضاء من الكنيست اإلسرائيلية، 
 يف مقدمتهم احلاخام املتطرف يهودا غليك.

وأشارت إعالانت املنظمات الصهيونية إىل أن شرطة االحتالل قدمت ضماانت عديدة للمستوطنني، 
 م اقتحاماهتم لألقصى حبرية كبرية، وذلك من خالل منع الفلسطينيني من دخوله.تكفل هل

واعترب يهودا غليك أن اقتحام "احلريدمي" لألقصى مؤشر إجيايب، وأن أعداد هؤالء زادت يف هذه األايم، 
 وابتوا يقتحمون يف جمموعات بعد أن كانت مقتصرة على أفراد.

يكل" أن العديد من املستوطنون عقدوا قراهنم يف ابحات املسجد وزعمت اجلماعة املتطرفة "أمناء اهل
 األقصى، كذلك عدد من الفتية املستوطنني احتفلوا ببلوغهم سن الرشد يف املسجد.

وشهد األقصى خالل األايم القليلة املاضية، ارتفاعا يف عدد "احلريدمي" املقتحمني للمسجد، وطالب 
يف مستوطنة "عتنائل" يف اخلليل، يف  املدرسة الدينية التلموديةاألكادمييات العسكرية، وكذلك طالب 

 .حني استنكرت دائرة األوقاف يف القدس هذه االقتحامات وتسهيالت شرطة االحتالل للمستوطنني
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