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  2017 ،أكتوبر      17     الثالثاء   :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ    
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 احتجاجا على اعتداءات االحتالل اليومية تعليق الدراسة في العيسوية: القدس. 

 مهرجان في الخليل نصرة للمسجد األقصى. 

  وحدة استيطانية في  2600عشراوي تدين شروع االحتالل بتنفيذ مخطط بناء

 .القدس

 االحتالل يقتحم مخيم قلنديا ويداهم منازل ومحال تجارية يعتقل مواطنا. 

 بمؤتمر مكة" األقصى" نسعى إلبراز أهمية دعم: وقف األمة التركي. 

  وحدة استيطانية بالقدس المحتلة 1600االحتالل يبدأ في بناء. 

  جبل البابا"منازل في  5االحتالل ُيسّلم إخطارات جديدة بهدم". 

 االحتالل يعتقل ثالثة شبان من القدس المحتلة. 
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 تعليق الدراسة في العيسوية احتجاجا على اعتداءات االحتالل اليومية: القدس
   

التزمت مدارس بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، صباح اليوم  -وفا 2017-10-17القدس 
الثالثاء، بتعليق الدوام فيها، استجابة لقرار لجنة أولياء أمور الطلبة، وذلك احتجاجًا على اقتحامات 

عتقال عدد قوات االحتالل اليومية للبلدة تزامنا مع خروج الطلبة من مدارسهم واالعتداء عليهم وا
  .منهم

ومن " مطاطية"وكانت قوات االحتالل اقتحمت البلدة يوم أمس، واعتدت على طلبة مدارس بأعيرة 
لى إابة أحدهم بالخطيرة استدعت نقله مسافات قصيرة جدًا، وأصابت ثالثة منهم، ُوصفت إص
  .مستشفى هداسا وإخضاعه لعملية جراحية الستئصال طحاله

اع الواسع الذي ُعقد، ليلة أمس، بمشاركة لجان أولياء أمور طلبة المدارس، لى االجتمإولفت مراسلنا 
ووجهاء البلدة وقواها الوطنية والعشائرية، والتي قررت في نهاية اللقاء اتخاذ خطوات احتجاجية ضد 
االقتحامات اليومية للبلدة، ومن أبرز هذه القرارات تعليق الدوام المدرسي في مدارس البلدة بدءا من 

  .صباح اليوم الثالثاء وحتى إشعار آخر

وعّمم وجهاء ولجان أولياء أمور الطلبة قرارهم على المواطنين بواسطة مكبرات الصوت التابعة 
لمساجد البلدة، في حين انتشرت أعداد كبيرة من لجان األولياء أمام مدارس البلدة لمنع دخول الطلبة 

  .والمدرسين للمدارس

 للمسجد األقصىمهرجان في الخليل نصرة 
   

نصرة "نظمت فعاليات محافظة الخليل، اليوم االثنين، مهرجان  - وفا 2017-10- 16الخليل 
  ".القدس توحدنا والخليل تجمعنا"تحت شعار " األقصى

وشدد رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، في كلمته، على مكانة القدس لدى الشعب الفلسطيني، 
الفلسطينية تكرس الجهود لمواجهة المخططات االستيطانية، ال سيما استهداف مشيرا إلى أن الوحدة 

المسجد األقصى والبلدة القديمة في قلب مدينة الخليل، التي يسعى االحتالل إلى االستيالء عليها 
  .بشكل كامل عبر مخططاته، وكان آخرها تشكيل مشكل إلدارة شؤون المستوطنين فيها
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قدس ومحافظها عدنان الحسيني، مؤسسات وفعاليات الخليل على تنظيمها بدوره، شكر وزير شؤون ال
هذا المهرجان لنصرة األقصى، مؤكدا أن الخليل ستبقى ظهيرا للقدس وخط الدفاع األول عن 

  .المقدسات اإلسالمية

من جانبه، أعرب محافظ الخليل كامل حميد عن فخر أبناء الشعب الفلسطيني واعتزازهم بفرسان 
القدس الذين ضربوا أروع األمثلة في الصمود والتحدي، ليعلنوا على أعتاب القدس عودة وماجدات 

  .الحق ألصحابه ورضوخ المحتل لمطالبهم العادلة

وفي كلمته، ثمن رئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، وقفات أهل الخليل المشرفة نصرة ألهل 
ن التهويد واجب على كل فلسطيني حر القدس، مؤكدا أن حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية م

  .حتى نيل الحرية المنشودة

من ناحيته، أّكد رئيس رابطة الجامعيين أحمد سعيد بيوض التميمي، ضرورة التالحم والوحدة واألخوة 
  .الوطنية بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد، من أجل الدفاع عن القدس ومقدساتها

سجد األقصى المبارك والحرم اإلبراهيمي الشريف في مواجهة وأشار التميمي إلى أهمية دعم الم
  .االنتهاكات اإلسرائيلية، وسياسة التهويد بحق المقدسات

وتطرق رئيس الهيئة اإلسالمية العليا، خطيب المسجد األقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، إلى 
ا لن تحقق أية مكاسب ولن تثني االقتحامات التي يتعرض لها األقصى يوميا من المستوطنين، مؤكدا أنه

  .الشعب الفلسطيني المرابط عن الدفاع عن أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين

من جانبه، أشار األرشمندريت عبد اهللا يوليو إلى العالقات والروابط التاريخية بين القدس والخليل، 
  .أخيرا على أرض الواقع مثنيا على الخطوات العملية للمصالحة الوطنية التي تحققت

وتخلل المهرجان مدائح وأناشيد دينية لفرقة بيت المقدس للمدائح النبوية، إضافة لمعرض للصور 
  .نظمته مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية
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 وحدة استيطانية في القدس 2600عشراوي تدين شروع االحتالل بتنفيذ مخطط بناء 
   

أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان  -وفا 2017-10-16رام اهللا 
عشراوي مواصلة إسرائيل جرائمها وسياساتها االستيطانية والتوسعية الممنهجة، وسرقتها أراضي دولة 

  .فلسطين وخصوًصا في القدس، في تحد صارخ ومقصود للقانون الدولي واإلرادة الدولية

وحدة  2600االثنين، إلى شروع السلطات اإلسرائيلية بتنفيذ مخطط بناء وأشارت في بيان لها، اليوم 
  .بالقدس المحتلة" جفعات هاماتوس"في مستوطنة  2014استيطانية تم إقرارها عام 

وقالت إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي لم يتوقف عن سياسته القائمة على سرقة األرض الفلسطينية وضم 
ين، ويواصل تأكيده على أن االستيطان مرتكز أساسي لحكومته القدس ونهب ممتلكات الفلسطيني

المتطرفة، وليس معنيا بالسالم، كما يعمل بشكل صريح وممنهج على إنهاء حل الدولتين والقضاء على 
  .دولة فلسطين، وتقطيع أوصالها وتقسيم وحدتها الجغرافية

والتفاقية جنيف الرابعة  2334واعتبرت أن هذه الممارسات خرقا واضحا لقرار مجلس األمن 
والبروتوكول اإلضافي األول، وجريمة حرب وفقا لميثاق روما، وتهدف إلى استكمال عملية التطهير 
العرقي التي تتعرض لها مدينة القدس ومواصلة لتفريغها من سكانها األصليين، وتجريدهم من حياتهم 

  .ن العالمعلى مرأى ومسمع م" القدس الكبرى"وممتلكاتهم وإقامة مشروع 

تعهد نتنياهو بصيانة الطرق االلتفافية المحيطة بالمستوطنات، مشددة   ولفتت عشراوي في بيانها إلى
على أن هذا السلوك االستعماري يؤكد رفضه لجميع األسس وااللتزامات والتعهدات التي رافقت 

  .العملية السياسية منذ انطالقها

ن محاكمة دولة االحتالل في المحاكم الدولية بما فيها وأوضحت أن القيادة الفلسطينية لن تتوانى ع
محكمة الجنايات الدولية لتحاسب على استيطانها وتعديها على أبنا شعبنا وأراضيه ومقدراته، وتغاضي 
المجتمع الدولي المستمر عن هذه الجرائم يشجع إسرائيل على مواصلة صلفها ويجعل حل الدولتين 

  .أمرا مستحيال
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 حم مخيم قلنديا ويداهم منازل ومحال تجارية يعتقل مواطنااالحتالل يقت

  

اقتحمت قوة كبيرة من جيش االحتالل اإلسرائيلي، ظهر اليوم  -وفا 2017-10-16رام اهللا 
اإلثنين، مدخل مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة، وشرعت بتفتيش بعض المنازل والمحال 

  .قلت مواطنين قبل أن تطلق سراح أحدهماالتجارية، ومصادرة كاميرات المراقبة، واعت

واقتحم جنود االحتالل منزل زياد عفانة، بعدا أن حطموا أقفال األبواب، كما اقتحموا محال تجاريا 
  .لبيع ألعاب األطفال يملكه عفانة، الذي تم اعتقاله

يث أطلق وأفادت مراسلتنا بأن مواجهات اندلعت بين العشرات من جنود االحتالل وشبان المخيم، ح
الجنود وابال من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، بالقرب 

، ما تسبب في حدوث حالة "األونروا"من إحدى مدارس اإلناث التابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين 
  .هلع في صفوف طالباتها

خيم، ونشروا القناصة، قبل أن ينسحبوا من واعتلى جنود االحتالل أسطح المنازل في محيط الم
  .المكان

  

  بمؤتمر مكة" األقصى"نسعى إلبراز أهمية دعم : وقف األمة التركي
 

المبارك،  المسجد األقصى أكد رئيس وقف األمة التركي محمد العمري سعي الوقف إلبراز أهمية دعم
 .الشهر الجاري 17خالل المؤتمر اإلسالمي لألوقاف، المزمع عقده في مكة المكرمة السعودية بـ 

الرسمي للمؤتمر، فإنه يهدف إلى نشر الوعي بأهمية األوقاف وأدوارها االجتماعية ووفق الموقع 
واالقتصادية، وسيطرح الحلول العلمية والعملية للتحديات التي تواجهها، إضافة إلى اإلسهام في تطوير 

 .البيئة التشريعية والتنظيمية لها

ن، أصحاب األوقاف حول العالم، ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر ثالثة أيام، بحسب المنظمي
ورؤساء المحاكم الشرعية والقضاة والمحامين، والجهات الخيرية، إضافة إلى مسؤولين في جهات 

 .شخص 1600حكومية، ويتوقع مشاركة نحو 
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بمدينة إسطنبول إننا نشارك في المؤتمر كمؤسسة وقفية ذات حيز " األناضول"وقال العمري لوكالة 
، والمؤتمر بالنسبة لنا ذو بعد إنساني واجتماعي تركيا ألوقاف اإلسالمية فيمدني، ممثَلين عن ا

 .وحضاري

وتحّدث عن الخطة االستراتيجية التي يعمل على أساسها وقف األمة منذ أربع سنوات، موضًحا أن 
بأرضهم، بمختلف الطرق المتاحة قانونًيا  المقدسيين استراتيجيتهم تتمثل في كيفية تثبيت المرابطين

 .ينة القدس، أو أي مكان آخرووسائل الدعم والمؤازرة؛ سواًء في تركيا أو داخل مد

وأبدى استعداده للدخول مع السعودية في شراكات مختلفة، لخدمة مدينة القدس والمقدسيين، معتبًرا 
بشكل شفاف، وعلى هذا األساس فنحن مستعدون ) الوقفية(أن ذلك يتطلب منا التعريف بمؤسستنا 

 .ينلتقّبل أي توجيهات بخصوص تقديم الدعم للمقدسيين الفلسطيني

سيكون ضمن أجندتنا في المؤتمر كوقف تركي متخصص بخدمة مدينة القدس ”وأضاف 
، طرح موضوع الشراكات الوقفية، لتقديم الخدمات المتعددة هناك، من خالل األقصى والمسجد

 .”وانين المتاحةالق

لدينا تجربة ناجحة وكبيرة في عملنا الوقفي، ويجب علينا نقلها لآلخرين، ونريد أيًضا "وتابع العمري 
من خالل المؤتمر تبادل التجارب مع القيادات الوقفية حول العالم؛ لينعكس ذلك إيجابيا على خدمة 

 ."مدينة القدس

مكة المكرمة والمسجد الحرام من ناحية قدسيتهما،  واعتبر أن القدس واألقصى ال يختلفان بشيء عن
 .لذلك فإن المدينة المقّدسة أمانة في أعناق األمة العربية واإلسالمية، وكل على قدر مسؤوليته

وأشار إلى المشاريع التي ينفذها الوقف داخل المدينة المقدسة، سواًء على صعيد الرعاية الخدماتية 
نريد أن نوصل "الجتماعية واالقتصادية المقّدمة للمقدسيين، مضيًفا للمسجد األقصى، أو المشاريع ا

 .”رسالة إلى المقدسيين بأنهم ليسوا وحدهم، وأن خلفهم أمة كاملة

وفي السياق، يسعى المنظمون للمؤتمر ألن يكون منبًرا لألوقاف في العالم اإلسالمي، من خالل إبراز 
دية واالجتماعية المستدامة، والنظم الوقفية وسبل تنمية دور الوقف وأثره في تفعيل التنمية االقتصا

 .مواردها
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ويسعى الوقف إلى تكثيف الجهود وزيادة الموارد بفتح االستثمارات المختلفة للوصول إلى الديمومة 
 .في دعم مصارف الوقف التي تنفذ في مدينة القدس، بحسب موقعه الرسمي

  وكاالت: المصدر
 

  وحدة استيطانية بالقدس المحتلة 1600االحتالل يبدأ في بناء 
 

" جفعات همتوس" شرعت آليات صهيونية في بناء المئات من الوحدات االستيطانية بمستوطنة
 .بالقدس، وذلك للمرة األولى منذ تولي الرئيس األمريكي دونالد ترمب مهام منصبه قبل حوالي عام

 
 1600العمل، األحد، في المكان تمهيداً لبناء وذكرت القناة العبرية العاشرة أن آليات هندسية بدأت 

 .وحدة استيطانية كان قد أقر بناؤها سابقاً 

 
والقدس؛ لكون المكان  الضفة الغربية إن المشروع يهدد إمكانية التواصل الجغرافي بين: وقالت القناة

المستهدف بالبناء يفصل الضفة الغربية عن القدس من الجهة الجنوبية، وسبق لإلدارة األمريكية 
  .السابقة أن احتجت على المصادقة على البناء بهذه المنطقة

 

  "باجبل البا"منازل في  5االحتالل ُيسّلم إخطارات جديدة بهدم 
 

منطقة   جديدة لخمسة منازل تعود لمواطنين فيهدمٍ  سّلمت سلطات االحتالل، ليلة أمس، إخطارات
 .قرب بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة" جبل البابا"

لطرد وترحيل جميع السكان منها لتنفيذ  هذه المنطقة في سعييُذكر أن االحتالل يالحق سكان 
، الذي يفصل مدينة القدس نهائيًّا (a1) المشروع االستيطاني األكبر في القدس، والمعروف باسم

  .وبشكل كامل عن امتدادها الفلسطيني
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  االحتالل يعتقل ثالثة شبان من القدس المحتلة
 

من منزله " إسحاق أحمد جبر"ثنين، الشاب اعتقلت قوات االحتالل، فجر اليوم اإل
 .شمال شرق القدس المحتلة، واقتادته إلى جهة غير معلومة حزما بلدة في

جبل من حي  "محمود أبو جمعة"وكانت قوات االحتالل اعتقلت مساء أمس، الشاب 
 .الُمطل على القدس القديمة، بزعم إلقائه زجاجات حارقة على دوريات عسكرية الطور/الزيتون

نطقة باب يذكر أن مصادر إعالمية عبرية ذكرت أن قوات االحتالل اعتقلت مساء أمس شابًّا من م
، بزعم إلقائه زجاجة حارقة على مركٍز تابٍع لشرطة االحتالل في )أحد أبواب القدس القديمة(الساهرة 

 .شارع صالح الدين قُبالة باب الساهرة

 
 

  -انتهى -


