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  2017 ، أغسطس   27األحد    26السبت    25الجمعة    :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 السوداني يناشد المؤسسات .. بطن الهوى الهوى بسلوان بعد افتتاح كنيس في حي
 .الدولية لوقف انتهاكات االحتالل بمدينة القدس

 95 عائلة مقدسية تتوجه لزيارة أبنائها األسرى على نفقتها الخاصة. 

 تشققات جديدة في منازل مواطنين جنوب األقصى بسبب حفريات االحتالل. 

  إلى مدارسهم في األقصىاالحتالل يفتش الطلبة خالل دخولهم. 

  تحيا القدس"المتحف الفلسطينّي يطلق معرضه االفتتاحّي تحت عنوان". 

 "كهرباء "فصل التيار عن مناطق " كهرباء إسرائيل"تحظر على " سرائيليةالعليا اإل
 ."القدس

 بلدية االحتالل في القدس توزع أوامر استدعاء لعدد من أصحاب المنازل. 

 في العيزريةمستعربون يختطفون طفال . 

 قريع يدين افتتاح كنيس في حي بطن الهوى بسلوان. 

 عدوان " قصىاأل"جنوبي " كنيس"ليين في افتتاح سرائيإمشاركة مسؤولين : الحكومة
 .جديد على مدينة القدس

  وزيرة االقتصاد تطالب المجلس االقتصادي واالجتماعي تنفيذ مشاريع القرارات
 .الخاصة بالقدس
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 االحتالل يسعى لتدمير المنظومة التعليمية في القدس المحتلة: التربية. 

 االحتالل يستدعي أمين سر حركة فتح في القدس للتحقيق ويعتقل مقدسيّـْين. 

 الحكومة تدين الهجمة االحتاللية على قطاع التعليم في القدس. 

  لى األقصى الثالثاء المقبلإدعوات لشّد الرحال. 

 توزيع الكتب في مدارس القدس مجاناً : الفلسطينية" التربية"أسوة بـ. 

 االحتالل يقتحم مدرسة دار األيتام ويعتقل طالبين عن مقاعد الدراسة. 

 "تطالب الهيئات األممية حماية قراراتها الخاصة باألقصى" الخارجية والمغتربين. 

 اعتقال مدير التعليم الشرعي وُمدّرس واحتجاز هوية مدير مدرسة األقصى. 

 حتالل يمنع طالب مدرسة البنين الثانوية من دخول األقصى بحقائبهماال. 

 تشققات في منازل مواطنين جنوب األقصى بسبب حفريات االحتالل. 

 مخطط إسرائيلي يقضي بمصادرة المقابر اإلسالمية في : مؤسسة القدس الدولية
 .القدس

 االحتالل يعتقل شابين بزعم حوزتهما أسلحة في السواحرة. 

 باب الخليل"الكنائس يبحثون تطورات تسريب عقارات القدس القديمة  رؤساء". 

 عائلة يهودية ستستوطن في الشيخ جراح 400: المتطرف كينغ. 

 نجل الشيخ عكرمة صبري في ذمة اهللا. 

  التحريض"االحتالل يفصل معلمين فلسطينيين في القدس والداخل بتهمة". 

  خيام االعتصام بالقدس المحتلةمئات المواطنين يؤدون صالة الجمعة في. 

  اآلالف يؤدون الجمعة في األقصى وخطيبها يستنكر السماح ألعضاء الكنيست
 .بتدنيسه
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  بعد افتتاح كنيس في حي بطن الهوى الهوى بسلوان
  السوداني يناشد المؤسسات الدولية لوقف انتهاكات االحتالل بمدينة القدس

 
استنكر أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة   -  2017\8\26 –السبت  - رام اهللا 

والعلوم الشاعر مراد السوداني في بيان له صباح اليوم ، قيام وزراء دولة االحتالل بصحبة عدد كبير 
من المستوطنين وأعضاء بالكنيست، افتتاح كنيس يهودي في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب 

لوقف سلسلة " اليونسكو"موجهاً دعواته للمؤسسات الدولية وعلى رأسها  المسجد األقصى المبارك،
  . االنتهاكات الرامية لتغيير معالم المدينة الدينية والثقافية

  
الزراعة اإلسرائيلي وأعضاء الكنيست إنما يدل على حرب دينية  إن ما فعله وزير: "وأضاف السوادني

ع القائم بالقدس، وعلى المجتمع الدولي بمؤسساته ممنهجة يقوم بها االحتالل بهدف تغيير الوض
وأذرعه التدخل العاجل من أجل وقف هذه الممارسات غير القانونية وتحمل مسؤولياته تجاه المدينة 
المقدسة معتبراً هذه التعديات واالعتداءات مخالفة لجميع القوانين ومواثيق الشرعية الدولية، وإلزام 

مؤسسات من قوانين واعترافات بعروبة المدينة ومكوناتها، وإيقاف االحتالل بما صدر عن هذه ال
  ".سلسلة الهيمنة والسرقة والتشويه

  
ونوه السوداني لخطورة الممارسات االحتاللية المتمثلة بمالحقة المعلمين المقدسيين بحجة 
 التحريض، ومنع إدخال المناهج الفلسطينية للمدارس في المدينة، ضمن خطة واضحة ومعلنة

لى إ ةمر الواقع الهادفوالضغط على المقدسيين لقبول سياسة األالستهداف القطاع التعليمي والثقافة 
للوصول إلى محو الذاكرة الفلسطينية في أذهان " البجروت" سرائيلياستبدال المنهاج الفلسطيني باإل

     . أبناءنا
  

حاب المنزل الذي أقيم فيه المقدسيين  أص طرد آل أبو نابيذكر أن عملية االفتتاح تمت بعد 
اليمينية " رت كوهانيميعط"جميعة قبل أن تربح الذين كانوا يقطنون فيه ،  و 2015الكنيس عام 
تالحق عشرات العائالت الفلسطينية في حي سلوان التي  إحدى المؤسسات االستيطانية  االستيطانية

ئية طالبت بنزع ملكية المنزل، دعوى قضا، بدعاوى قضائية مطالبة بنزع ملكية أراضيهم ومنازلهم
بادعاء أنه كان في الموقع ذاته كنيس لليهود من أصول يمنية قائم في الموقع ذاته نهاية القرن التاسع 
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مستوطن تحت حراسة مشددة من شرطة  300، وذلك بوجود ما يزيد عن عشر وبداية العشرين
  .االحتالل

  
 على نفقتها الخاصةعائلة مقدسية تتوجه لزيارة أبنائها األسرى  95

  

عائلة مقدسية،  95أفادت لجنة أهالي األسرى المقدسيين، بأن  -وفا 2017- 8- 27القدس 
" ريمون"و" جلبوع"توجهت في ساعة مبكرة من صباح اليوم األحد، لزيارة أبنائها األسرى في سجني 

 .على نفقتها الخاصة

  .األسرى منذ عدة أشهريأتي ذلك بعد تقليص هيئة الصليب األحمر دعمها لزيارات 
  
  

 تشققات جديدة في منازل مواطنين جنوب األقصى بسبب حفريات االحتالل
   

سلوان، اليوم األحد، بظهور تشققات  -أفاد مركز معلومات وادي حلوة -وفا 2017- 8- 27القدس 
في منزل أحد المواطنين المقدسيين في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى؛ 

الحفريات المتواصلة لسلطات االحتالل أسفل الشارع الرئيسي لشق المزيد من األنفاق باتجاه بسبب 
  .الجدار الجنوبي للمسجد األقصى وتفريغ األتربة

ولفت المركز إلى أن تشققات ظهرت في منزل يعود لعائلة الراحل لطفي عطا اهللا صيام في الحي، 
لسابقة، خاصة في فصول الشتاء، العديد من علما أن المنطقة ذاتها شهدت خالل الفترات ا

  .االنهيارات األرضية، والتشققات والتصدعات في مباني المنطقة بسبب الحفريات المتواصلة
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 االحتالل يفتش الطلبة خالل دخولهم إلى مدارسهم في األقصى
  

المسجد  أخضعت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على بوابات -وفا 2017- 8- 27القدس 
الطلبة الى تفتيشات استفزازية صباح اليوم األحد، خالل دخولهم " الخارجية"االقصى المبارك الرئيسية 

  .الى مدارسهم داخل المسجد األقصى
يأتي ذلك بعد أيام من محاوالت االحتالل منع إدخال كتب المنهاج الفلسطيني لهذه المدارس، 

تبعها من اعتقال مدير التعليم الشرعي في األوقاف وأحد  لكونها صادرة عن السلطة الفلسطينية، وما
  .المدرسين

  
 

 "تحيا القدس"المتحف الفلسطينّي يطلق معرضه االفتتاحّي تحت عنوان 
   

أطلق المتحف الفلسطينّي، اليوم السبت، معرضه االفتتاحّي تحت  -وفا 2017- 08- 26 رام اهللا 
  .في جامعة بيرزيت ، في احتفال أقيم بمقره"تحيا القدس"عنوان 

بأوجهه المتعّددة، تحت إشراف قّيمة المعارض ريم فضة، بمشاركة محلّية " تحيا القدس" ويأتي معرض
فنانا، ومن خالل مجموعة خاّصة من اإلنتاجات واألعمال الفنّـّية والمواّد الصوتّية  48ودولّية من قبل 

التعليمّية والّتثقيفّية بالّشراكة مع مؤّسسات ثقافّية والبصريّة، وسيصاحب المعرض العديد من األنشطة 
  .وأخرى تعليمّية

، إلى تفعيل حراك ثقافّي فّنّي حول مدينة 2017ويهدف المعرض، الذي يستمّر حّتى كانون األول 
القدس، لخلق مشاركة ثقافّية فاعلة في إحداث استجابة لحاضر المدينة، في ضوء ما تتعّرض له بشكل 

  .سياسات االحتالل اإلسرائيلّي اإلقصائّية كالعزل والّتهديد وتضييق الخناق على سّكانهامستمّر من 
زينة جردانة، أّن هذا المعرض يأتي " الّتعاون"وأّكدت رئيسة لجنة المتحف الفلسطينّي في مؤّسسة 

  .ميًّاضمن رؤية المتحف الفلسطينّي لخلق ثقافة وطنّية نابضة بالحياة لتكون حاضرة وطنيًّا وعال
صّمم المتحف ليكون مؤّسسة عابرة للحدود الّسياسّية والجغرافّية، وهذا ما نتوقع أن : وأضافت جردانة
بمقاطعه المختلفة وإنتاجاته، بمشاركة فلسطينّية وعربّية وعالمّية باإلضافة " تحيا القدس"يعكسه معرض 

  .إلى أنشطته المتنّوعة
ة من كاّفة أنحاء فلسطين لنرى تفاصيل ذات عالقة بمدينة نتطّلع إلى مشاركة محّلّية فاعل: وقالت

  .القدس، التي يصعب على جزء كبير من الفلسطينّيين الوصول إليها
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وأضافت جردانة أن المعرض يهدف، أيضا، لدعم المؤسسات المقدسية، وللوصول إلى كل شرائح 
نامج نشاطات عامة يستهدف المجتمع عبر برنامج تعليمي سيتم تقديمه في المدارس والجامعات وبر 

الجهور الفلسطيني، شاكرة كل من أسهم في إخراج هذا المعرض إلى النور، إضافة لجميع الفنانين 
  .المشاركين في المعرض

ممدوح العكر، في كلمته " التعاون"من جانبه، قال عضو لجنة المتحف الفلسطيني في مؤسسة 
ون يسهم في تعميم الثقافة الفلسطينية ويسهم في باالفتتاح، إن المتحف الذي تديره مؤسسة التعا

تنفيذ مشاريع ثقافية فلسطينية، ويسعى دوما وأبدا إلى إظهار عراقة شعبنا الفلسطيني وقدرته على 
  .اإلبداع في مختلف المجاالت

يأتي في وقت تمر فيه مدينة القدس وأصحابها بوضع صعب " تحيا القدس"وأضاف العكر، أن معرض 
فالقدس بصمودها ومقاومتها وعذابتها "الحتالل الذي يستهدف القدس بكل مكوناتها، وهو صفعة ل

  ".وشعبنا وأرضا ستبقى صرخة ثقافية إلى العالم وإلى اإلنسانية
وأضاف أن المعرض هو رسالة ثقافية تخاطب فيها القدس العالم، فقد أصبحت القدس محط كل 

ى مدينة السالم والتعايش لألديان السماوية كلها، الشعب في هذا المعرض، وهو ما يؤكد أنها ستبق
  .رغم أنف المستعمرين والمحتلين

وقدم العكر شكره إلى كل الفنانين العالميين والعرب والفلسطينيين المشاركين في هذا المعرض، متمنيا 
  .له النجاح وتحقيق أهدافه

تحيا "عرض االفتتاحي للمتحف من ناحيته، قال مدير المتحف الفلسطيني محمود هواري، إن هذا الم
فنانا عالميا، يأتي ضمن برنامج يتضمن إقامة ثالثة معارض أخرى في فلسطين،  48بمشاركة " القدس

  .تكون عاملة وتعليمية
وأضاف أن المتحف يشارك في معرض بجنيف في سويسرا وينطلق في بناء خطته البرامجية الجديدة 

  .لثقافة الفلسطينيةمن رؤيته في أن يكون رافعة للتاريخ وا
وتابع أن المتحف يشارك حاليا في لجنة تصميم المتاحف العالمية ضمن عشرة متاحف علمية، تجتمع 

  .في متحف التاريخ والفن في مدينة جنيف السويسرية
سينظم المتحف معرضه الثاني حول التطريز " تحيا القدس"وأردف هواري أنه بعد انتهاء معرض 

، إذ سيتم عرض 2016عن نسخة جديدة من معرض أقيم في بيروت عام  الفلسطيني، وهو عبارة
  .مجموعة من األثواب الفلسطينية وقطع التطريز، في صياغة وتشكيل هوية ثقافية فلسطينية
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وأوضح أن المعرض الثالث الذي سيقيمه المتحف الفلسطيني، سيركز على موضوع األرض في الفن 
والحنين للماضي، من خالل نخبة من األعمال الفنية والتاريخية، الفلسطيني، ويعرض الحنين لألرض 

  .وسيحاول تناول ما تركته األرض معها في مخيلة الفلسطينيين
من جانبها، قالت قيمة المعرض ريم فضة، إن المعرض يرتكز على أربعة مقاطع فلسطينّية وعربّية 

  .المعرض المركزّي المقطع األول وعالمّية، أنتجت خّصيًصا لعرضها في حدائق المتحف، ليشّكل
ويتناول المقطع األول، انبعاَث العولمة وآثارها وقيودها في مدينة القدس، من الّناحية الّسياسّية 

واالقتصاديّة والعسكريّة والّدينّية والّثقافّية، ترتكز على مواّد بحثّية تعرض من خالل عدد من المواّد 
مجموعة كبيرة من األعمال الفنّـّية لفنانين فلسطينّيين، أّما المقطع الثّاني البصريّة والّصوتّية باإلضافة إلى 

فيشمل عرًضا لمجموعة أعماٍل فنّـّية، في حين يهدف المقطع الثّالث إلى دعم سبع مؤّسسات مقدسّية 
ركز أّما المقطع الّرابع واألخير في. مدنّية مجتمعّية، مهّمشة ومهّددة لمساعدتها في تحقيق احتياجاتها

على إنتاج المعرفة من خالل إصدار كتالوج يضّم جزءا خاّصا يتناول حياة بعض أهّم الّشخصّيات 
  .المقدّسية بالّشراكة مع مجّلة حولّيات القدس

أُنتج معرض تحيا القدس بدعم رسمّي من عدد من المؤسّسات المانحة المحّلّية والعربّية : "وأضافت
ابن القدس نبيل هاني القدومي، وسامر سعيد الخوري، والّصندوق : والعالمّية واألفراد التي تشمل

العرّبي لإلنماء االقتصادّي واالجتماعّي، وبنك فلسطين، ولؤي شفيق خوري، وسهيل صباغ، كما يأتي 
  .المعرض بشراكة إعالمّية مع شبكة راية اإلعالمّية

  :العرب والعالمّيين وهمويشارك في المعرض عدد كبير ومميز من الفّنانين الفلسطينّيين و  
  :من فلسطين

إبراهيم نوباني، إملي جاسر، إيناس ياسين، بشير مخول، بيسان أبو عيشة، تمام األكحل، تيسير 
بركات، خالد جرار، خالد حوراني، خليل حلبي، خليل رباح، خليل ريان، دينيس صبح، روان أبو رحمة 

جبران، سامية حلبي، سليمان منصور، عاهد وباسل عّباس، روال حلواني، رؤوف حاج يحيى، سامية 
ازحيمان، فالديمير تماري، فيرا تماري، كمال بالطة، مروة جبارة، مقاطعة، مهند يعقوبي، منى حاطوم، 

  .Visualizing Palestine ناجي العلي، ناهد عواد، نبيل عناني، نداء سنقرط، يزن خليلي،
  :ومن العالم

آذار جبر من العراق، أوسكار ميرلو من كولومبيا، إيمان عيسى من  أدريان فيالر روجاس من األرجنتين،
مصر،، بوب جرامسما من سويسرا، رين وي وأيرك شين من تايوان، سلطان عبد العزيز آل سعود من 
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الّسعودية، سودارشان شيتي من الهند، سيمون بطون من فرنسا، ماريا تيريزا آلفيز من البرازيل، محمد  
  .كاظم من اإلمارات

  
 "كهرباء القدس"فصل التيار عن مناطق " كهرباء إسرائيل"تحظر على " سرائيليةالعليا اإل"

   

أصدرت المحكمة العليا اإلسرائيلية، أمرا قضائيا مؤقتا تحظر بموجبه  -وفا 2017- 8- 26القدس 
كهرباء فصل التيار الكهربائي عن المشتركين في مختلف مناطق امتياز شركة  " كهرباء إسرائيل"على 

  .محافظة القدس
وقال مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري في تصريح له اليوم السبت، أن هذا 

للمحكمة العليا اإلسرائيلية في قضية قطع الكهرباء " كهرباء القدس"االلتماس هو الثاني الذي تقدمه 
سرائيلية مرة أخرى بإصدار قرار ، حيث قامت المحكمة العليا اإل"كهرباء القدس"عن مناطق امتياز 

  .من قطع التيار الكهربائي عن مناطق امتياز الشركة" كهرباء إسرائيل"قضائي تمنع بموجبه 
ان قرار المحكمة مؤقت لحين البت في القضة بعد شهرين من اليوم ونقاش اعتراض  "وأضاف العمري 

قد هددت بقطع " كهرباء إسرائيل"كانت   أن هذا القرار يأتي بعد أن ، مبينا"كهرباء القدس على القرار
الكهرباء عن شركة كهرباء القدس قبل فترة، على الرغم من وجود مذكرة تفاهم موقعة ما بين إسرائيل 

، والتي تم فيها تسوية كامل ديون الكهرباء الماضية بما 2016والسلطة الوطنية الفلسطينية في العام 
  .فيها كهرباء القدس
كهرباء "للمحكمة ضد " كهرباء القدس"اللتماس الجديد الذي تقدمت به وأوضح العمري أن ا

، أشارت فيه المحكمة العليا اإلسرائيلية في قرارها هذا إلى أحقية قيام شركة كهرباء إسرائيل "إسرائيل
  .بفصل التيار الكهربائي عن مناطق امتياز كهرباء القدس

بالتماس إلى " كهرباء إسرائيل"ماضي، تقدمت تجدر اإلشارة إلى أنه في شهر نيسان من العام ال
المحكمة العليا اإلسرائيلية لفصل الكهرباء عن شبكات شركة كهرباء القدس، وبعد مداوالت استمرت 

كهرباء "لمدة عام أقرت المحكمة في قرارها الجديد ما اقترحته سلطة الخدمات االسرائيلية أن على 
" كهرباء القدس"قرارها، ومن ثم اعطاء انذار لسبعة ايام، وكانت ابالغ الجهات المعنية أوال ب" إسرائيل

قد اعترضت على موضوع ابالغ الجهات المعنية دون تحديدها، واخذ الموافقة من تلك الجهات 
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وليس فقط إعالمها في مسألة قطع التيار الكهربائي وايضا المشاكل التي تواجهها في مجال تحصيل 
  .الديون

، حيث "كهرباء اسرائيل"العليا اإلسرائيلية كانت رفضت االلتماس الذي تقدمت به يذكر أن المحكمة 
سلمت األخيرة أمرا قضائيا يحظر عليها قطع التيار الكهربائي عن مناطق امتياز كهرباء القدس بشكل 

  .مؤقت
  

 بلدية االحتالل في القدس توزع أوامر استدعاء لعدد من أصحاب المنازل
   

وزعت طواقم بلدية االحتالل في القدس، اليوم الجمعة، أوامر استدعاء  -وفا 2017- 8- 25القدس 
  .لعدد من أصحاب المنازل في عدة أحياء من بلدة سلوان، جنوب المسجد األقصى المبارك

وتقضي أوامر االستدعاء الحضور بخصوص إخطارات هدم إدارية لهذه المنازل، بحجة البناء دون 
  .ترخيص

العباسي بحي عين اللوزة بسلوان تلقت مثل هذه األوامر، إضافة لعدد آخر من وُعلم أن عائلة 
  .العائالت المقدسية

  
 مستعربون يختطفون طفال في العيزرية

   

اختطف مستعربون، مساء اليوم الجمعة، الطفل محمد الصاوي، بعد  -وفا 2017- 8- 25القدس 
  .وب شرق القدس المحتلةأن أوسعوه ضربا في الشارع الرئيسي ببلدة العيزرية، جن

وأفاد مراسلنا بأن مواجهات اندلعت عصر اليوم في العيزرية مع قوات االحتالل اإلسرائيلي، أطلق 
خاللها الجنود األعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، إضافة لقنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، 

  .بشكل كثيف
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عدوان جديد على مدينة " قصىاأل"جنوبي " كنيس"افتتاح ليين في سرائيإمشاركة مسؤولين : الحكومة
 القدس

   

سرائيليين بالمشاركة في إومة الوفاق الوطني قيام مسؤولين اعتبرت حك -وفا 2017- 8-25رام اهللا 
قصى المبارك، عدوانا جديدا على مدينة القدس جنوبي المسجد األ) كنيس لهم(تتاح ما يسمى اف

  .والمعالم العربية االسالمية للمدينةومسا خطيرا بالوضع الطبيعي 
ان حكومة الوفاق : وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في تصريح اليوم الجمعة

في سلوان جنوب المسجد االقصى المبارك، يأتي ألسباب سياسية ) الكنيس(الوطني تعتبر إقامة 
  .من االستيطان وال عالقة له بالدِّين محضة تتعلق بطبيعة حكومة االحتالل االسرائيلي وهو جزء

والمجازات واالستعارات التي  ان الحكومة االسرائيلية الحالية ال تتورع عن استخدام الرموز "وأضاف 
ولها صفات التعاليم الدينية استخداما سياسيا يخدم المخططات  وردت في الكتب واالسفار 

اختالق رواية اخرى غريبة وتشويه ومحاولة طمس واالهداف االستعمارية في الوقت الراهن عن طريق 
  ".الرواية الحقيقية

اصرار حكومة االحتالل على االعتداء على القدس والمقدسات  وشدد المتحدث الرسمي، على ان 
االسالمية والمسيحية فيها يشكل من جهة اخرى استجابة للحروب التي ترتدي االقنعة الدينية 

  .المنطقةوالطائفية التي فرضت على 
وجدد المحمود، التذكير بتحذيرات القيادة والحكومة الفلسطينية من ان سياسة الحكومة االسرائيلية 

من شأنها ان تقود الى حروب دينية ال يرغب بها احد، مطالبا المجتمع الدولي والعالم الحر، 
   .المنطقة لوضع حد فوري للتوتر والعمل الجاد على احالل السالم واألمن في كامل التدخل
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  وزيرة االقتصاد تطالب المجلس االقتصادي واالجتماعي تنفيذ مشاريع القرارات الخاصة بالقدس
 

طالبت وزيرة االقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الخميس، المجلس  -وفا 2017- 8-24القاهرة 
دعم وتنفيذ مشاريع االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية، وبشكل عاجل ودون أي تأخير، 

 .القرارات الخاصة بالقدس وتوفير الدعم المالي الالزم لها

جاء ذلك خالل مشاركتها في أعمال االجتماع الوزاري للدورة المائة للمجلس االقتصادي واالجتماعي 
  .المنعقد في جامعة الدول العربية

الدعم اإلضافي لصندوقي (رار وأكدت عودة ضرورة وضع اآلليات المناسبة لتنفيذها الفوري وخاصة ق
واللذان بتنفيذهما سيكون ) المشاريع العربية لدعم صمود القدس(وقرار) األقصى وانتفاضة القدس

  .لهما أثرًا إيجابياً كبيراً على دعم صمود المدينة المقدسة وإفشاًال لكافة السياسات االحتاللية ضدها
لجنة خاصة عالية المستوى تبحث اآلليات كما طالبت الوزيرة، المجلس باتخاذ قرار بتشكيل 

المناسبة لحماية المدينة المقدسة ودعم صمود سكانها ومتابعة تنفيذ القرارات بشأنها إلفشال 
  .السياسات االحتاللية الهادفة إلى تهويدها

   
إنه من الضروري، وقبل فوات األوان، إعطاء مسألة دعم الوجود الفلسطيني في القدس "وقالت عودة 

وفير أسباب صموده األولوية القصوى من مجلسكم الكريم، كرد واضح وصريح وقوي على هذه وت
  ".السياسات االحتاللية القمعية

وأشارت إلى األحداث التي حصلت الشهر الماضي في المسجد األقصى والتي أثبت فيها 
احد رفضاً ألي تغيير الفلسطينيون شعباً وقيادة قدرة متفانية دفاعاً عن المسجد ووقفوا وقفة رجل و 

المتعارف عليه، في وجه الحمالت غير المسبوقة التي تقوم بها الحكومة اإلسرائيلية " الستاتيكو"على 
  .ضد المدينة المقدسة بهدف تهويدها وتغيير طابعها العربي واإلسالمي والمسيحي

لعربي من جميع النواحي نحن ال نألوا جهداً على جميع األصعدة للتكامل مع العمق ا: الوزيرة  وقالت
السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وترجمًة لهذه الرؤية، وإدراكا منا لحجم التحديات، فإن هدف بناء 

اقتصاد مستقل وقوي يحتم علينا استنهاض عوامل الدعم والمساندة العربية والدولية، بكل أشكالها 
اءات والممارسات اإلسرائيلية غير القانونية التي  الفاعلة والمؤثرة االقتصادية والسياسية، في ظل اإلجر 

  .كان لها األثر في تقويض التنمية االقتصادية واالجتماعية في فلسطين
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لعام % 27وبينت الوزيرة ان اإلجراءات اإلسرائيلية ساهمت في زيادة نسبة البطالة التي تصل إلى 
قر، ومن المتوقع أن يستمر معدل من فئة الشباب، وأدت أيضا إلى زيادة نسبة الف% 41.7، 2016

الفقر في االزدياد حيث أن ربع السكان يعيشون تحت خط الفقر حيث تصل نسبة الفقر في مدينة 
  %.82القدس الشرقية إلى 

بنًدا، ما بين ملفات اقتصادية واجتماعية، خاصة ما  25ويتضمن جدول أعمال الدورة الوزارية اليوم، 
، ومتابعة 2018ادية واالجتماعية للقمة العربية المقبلة في الرياض آذار يتعلق بإعداد الملفات االقتص

باإلضافة إلى إعداد  2016تنفيذ قرارات القمة العربية اإلفريقية في ماالبو غينيا االستوائية نوفمبر 
  .2018الملفات الخاصة بالقمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية في دورتها الخامسة فنزويال 

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات االتحاد الجمركي "مال هذه الدورة على موضوع وتركز أع
العربي، باإلضافة إلى مناقشة مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، 

  .بيإلى جانب مواضيع ثابتة حول دعم االقتصاد الفلسطيني، وتقرير األمن الغذائي العر 
  

 االحتالل يسعى لتدمير المنظومة التعليمية في القدس المحتلة: التربية
   

استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي إجراءات االحتالل وحربه  -وفا 2017- 8-24رام اهللا 
الضروس التي يشنها على قطاع التعليم في مدينة القدس المحتلة، حيث منعت إدخال المناهج 

لمدارس البلدة القديمة، ومنعت وصول طلبة المدرسة الشرعية إلى مدرستهم بحجة الفلسطينية 
  .حملهم كتب المنهاج الفلسطيني، واقتحام مدرسة دار األيتام واعتقال عدد من الطلبة والمعلمين

إن ممارسات االحتالل المتواصلة ضد العملية التعليمية في "وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، 
المقدسة؛ تعبر عن مدى بشاعة االحتالل وضربه بعرض الحائط كافة المواثيق واألعراف  المدينة

الدولية التي تضمن الحق في التعليم وضمان وصول الطلبة إلى مؤسساتهم التعليمية في ظل بيئة آمنة 
  ".ومستقرة

اء هذه الحرب ودعت الوزارة كافة المؤسسات الحقوقية واإلنسانية واإلعالمية لتحمل مسؤولياتها إز 
وأشارت إلى أن ممارسات االحتالل . التي يشنها االحتالل على المسيرة التعليمية في المدينة المقدسة

شرق بيت لحم " جب الذيب"المجحفة التي تطال التعليم في القدس تتزامن مع ما تعرضت له مدرسة 
  .من عملية هدم وتدمير ظالمة
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الدراسية لمدرسة األقصى الشرعية للبنات، ما اضطر وكانت قوات االحتالل منعت إدخال الكتب 
إدارة المدرسة لتوزيع الكتب خفيًة، كما اعتقل جنود االحتالل مدير التعليم الشرعي الشيخ ناجح 

  .بكيرات وسكرتير المدرسة األستاذ روبين محسن

  
 االحتالل يستدعي أمين سر حركة فتح في القدس للتحقيق ويعتقل مقدسيّـْين

   

استدعت مخابرات االحتالل، بعد ظهر اليوم الخميس، أمين سر حركة  -وفا 2017- 8- 24القدس 
غرب القدس المحتلة، بعد دهم منزله " المسكوبية"فتح في القدس عدنان غيث للتحقيق، في مركز 
  .ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك

كري القريب من مدخل مخيم في سياق آخر، اعتقلت قوات االحتالل، شابين على الحاجز العس
  .شعفاط وسط القدس المحتلة، واقتادتهما إلى جهة مجهولة

  
 الحكومة تدين الهجمة االحتاللية على قطاع التعليم في القدس

   

أدانت الحكومة الهجمة اإلسرائيلية ضد مدينة القدس المحتلة، والتي  -وفا 2017- 8-24رام اهللا 
  .تعليمية فيهاتركزت مؤخرا على استهداف الحياة ال

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن الهجمة االحتاللية في مدينة القدس 
العربية المحتلة تستهدف هذه األيام المدارس وقطاع التعليم، من خالل اقتحام المدارس واعتقال 

ثانوية األقصى الطالب، كما جرى في مدرسة دار األيتام خالل الساعات االخيرة، وإغالق مدرسة 
الشرعية ومنع الطالب من الوصول إلى مدرستهم واعتقال مديرها، إضافة لمحاوالت منع وصول 

  .إلى مدارس القدس  المناهج الفلسطينية
مدينة القدس العربية، وقطع صلتها " أسرلة"وشدد على أن سياسة الحكومة اإلسرائيلية تتمحور حول 

تالءم مع خيال االحتالل ومخططاته التي تقوم على أساس تهجير بمحيطها الطبيعي، واختالق جغرافيا ت
  .أهل المدينة وإحالل المستوطنين بدال منهم، وتشويه وطمس المعالم العربية اإلسالمية للمدينة

وأكد المتحدث الرسمي أن هذا التصعيد يأتي عشية زيارة الوفد األمريكي للمنطقة، ويأتي ضمن 
الحثيثة إلحباط الجهود األمريكية والدولية إلعادة إحياء العملية مساعي الحكومة اإلسرائيلية 

  .السياسية
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وجدد المطالبة بإجبار إسرائيل على االلتزام بقرارات الشرعية الدولية، والقرار العالمي بتحقيق حل 
وعاصمتها الدولتين القائم على أساس إنهاء االحتالل االسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، 

  .1967القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 
  

 لى األقصى الثالثاء المقبلإدعوات لشّد الرحال 

   
  "الكنيست"يأتي ذلك تزامنا مع السماح باقتحامات أعضاء 

دعا نشطاء من مدينة القدس وخارجها، المواطنين الفلسطينيين ممن  -وفا 2017- 8- 23القدس 
مدينة القدس بشّد الرحال إلى المسجد األقصى المبارك، والتواجد فيه مبكرا يستطيعون الوصول الى 

اإلسرائيلي باقتحامه مجدداً بنفس " الكنيست"صباح يوم الثالثاء القادم، تزامنا مع السماح ألعضاء 
 .اليوم

  .وجاءت دعوات مماثلة وبشكل مكثف عبر مواقع التواصل االجتماعي المختلفة
اليهود " الكنيست"عبرية متعددة قد ذكرت بأن شرطة االحتالل ستسمح ألعضاء وكانت وسائل إعالٍم 

  ."على األقل ليوم واحد، وهو يوم الثالثاء المقبل"باقتحام المسجد األقصى 
لفحص إمكانية استئناف " بايلوت"في إطار خطة   ووفقاً للمصادر اإلعالمية العبرية، فإن اإلجراء يأتي

يهود، والعودة مجدداً القتحام األقصى، علماً أنه تم وقف دخول أعضاء ال" الكنيست"دخول أعضاء 
  .2015اليهود لألقصى في العام " الكنيست"

قرر رئيس .. بأنه في خطوة تجريبية ليوم واحد"وأفادت القناة العبرية السابعة، على موقعها االلكتروني، 
بالدخول " الكنيست"مة محددة من أعضاء الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو والشرطة السماح لقائ

الى داخل المسجد االقصى، وذلك يوم الثالثاء القادم، في خطوة الغرض منها قياس مدى ردة فعل 
السماح باالقتحام " الكنيست"الشارع الفلسطيني واإلسالمي على مثل هذه الخطوة؛ بعدها سيقرر 

  ."ينتج عن الخطوة التجريبيةوالوزراء حسب ما " الكنيست"الواسع والدوري ألعضاء 
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 توزيع الكتب في مدارس القدس مجانا: الفلسطينية" التربية"أسوة بـ
   

ببلدية االحتالل في القدس " قسم المعارف العربية"قّرر ما يسمى  -وفا 2017- 8- 24القدس 
تميزت بأسعارها ، توزيع كتب المنهاج االسرائيلي والتي "االسرائيلية"بالتعاون مع وزارة المعارف 

  .المرتفعة سابقا، بالمجان على طالب مدينة القدس المحتلة، ُأسوة بوزارة التعليم الفلسطينية
أولياء أمور الطالب الذين يتعلمون بحسب المنهاج االسرائيلي "وجاء في إعالن موجه الى 

م الدراسي القادم للعا -عالمكم، أنه وللمرة االولى إ، انه يسّر قسم المعارف العربية "البجروت"
سيقوم قسم المعارف بالتعاون مع وزارة المعارف، بتزويد المدارس الرسمية  - 2017/2018

االسرائيلي بجميع الكتب الدراسية " البجروت"والمعترف بها غير رسمية التي تعّلم بحسب منهاج 
الفلسطيني  المقررة للعام المقبل من الصف األول وحتى الصف الثاني عشر، على غرار المنهاج

  ).مجاني لكل الطالب(
وطالب االعالن من أولياء األمور عدم شراء الكتب، واستالمها من المدارس مجاناً مع بداية العام 

  .الدراسي، والذي يبدأ مطلع الشهر القادم
  

 االحتالل يقتحم مدرسة دار األيتام ويعتقل طالبين عن مقاعد الدراسة
   

قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الخميس، طالبين عن مقاعد اعتقلت  -وفا 2017- 8- 24القدس 
دراستهما داخل صفهما بمدرسة دار األيتام اإلسالمية الثانوية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة بزعم 

  .القائهما الحجارة
ل من جهته، وصف مدير التربية والتعليم في القدس سمير جبريل عملية االقتحام واالعتقال من داخ

  ."الجريمة"المدرسة بـ
محمد مزعرو : جنديا بأسلحتهم اقتحموا المدرسة، واعتقلوا الطالبين الطفلين 20ان نحو " وفا"وقال لـ

  .وايهاب شاهين، وهما على مقاعد الدراسة، وأشاعوا أجواء من الخوف والهلع بين صفوف الطالب
منها، وقال بأن المدارس وحسب كل واستنكر جبريل بشدة عملية االقتحام للمدرسة واعتقال طالب 

  .القوانين العالمية يجب أن ال تُنتهك حرمتها، ويجب أن تكون آمنة
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ولفت إلى أن االحتالل باقتحاماته اليوم وعرقلة دخول الطالب لمدرستهم في المسجد األقصى 
وانتصار محاوالت لفرض السيادة والوجود بعد الصفعة التي تلقاها خالل أزمة المسجد األقصى 

  .المقدسيين
  

 تطالب الهيئات األممية حماية قراراتها الخاصة باألقصى" الخارجية والمغتربين"
   

ادانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، قرار رئيس الوزراء  -وفا 2017- 8-24رام اهللا 
المبارك إبتداًء من اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو السماح ألعضاء الكنيست بإقتحام المسجد األقصى 

  .األسبوع القادم
واعتبرت في بيان لها، ذلك تصعيداً خطيراً في محاوالت االحتالل لتعزيز االقتحامات غير القانونية 

  .للمسجد األقصى على طريق تكريس تقسيمه الزماني، واستفزازاً لمشاعر المسلمين
بة والكتب إلى المدرسة الشرعية في كما ادانت الوزارة إقدام قوات االحتالل على منع إدخال الطل

وأدانت إقدام قوات االحتالل . المسجد األقصى المبارك، بحجة أن الكتب تعود للمنهاج الفلسطيني
أيضاً على إحتجاز المركبة التي بداخلها الكتب المدرسية التابعة لنفس المدرسة، وإقدامها على اعتقال 

وذلك في سياق عدوانها المتواصل على المسجد "المدرس روبين محيسن من أمام باب األسباط، 
  ."األقصى المبارك ومرافقه لشل الحياة الدينية والفلسطينية فيه

وحذرت الوزارة من جديد من مغبة وتداعيات جوالت العدوان القادمة التي تمارسها قوات اإلحتالل 
ما يلزم لتعزيز صمود ضد المسجد األقصى، ودعت مجدداً العالمين العربي واإلسالمي لتقديم كل 

المواطنين المقدسيين في القدس، وتمكين دفاعهم عن المقدسات والمسجد األقصى مالياً وقانونياً 
كما طالبت المنظمات األممية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو للدفاع عن . وسياسياً واقتصادياً 

  .قراراتها الخاصة بالمسجد األقصى وحمايتها
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 التعليم الشرعي وُمدّرس واحتجاز هوية مدير مدرسة األقصىاعتقال مدير 

  

اعتقلت قوات االحتالل، اليوم الخميس، مدير التعليم الشرعي بدائرة  -وفا 2017- 8- 24القدس 
األوقاف اإلسالمية الدكتور ناجح بكيرات، واحتجزت بطاقة الهوية الشخصية لمدير مدرسة ثانوية 

في باب الخليل، " القشلة"فغاني، وطلبت منه مراجعة مركز تحقيق األقصى الشرعية للبنين نادر األ
بالقدس القديمة، في الوقت الذي اعتقلت فيه األستاذ روبين محسن، سكرتير المدرسة، وصادرت 

مفاتيح سيارته التي حمل بها الكتب المدرسية، قبل أن تسمح لطالب المدرسة بااللتحاق بها داخل 
  .المسجد األقصى

االعتقاالت من أمام المسجد األقصى المبارك، من جهة باب األسباط، بعد طلب بكيرات جاءت هذه 
  .من الطالب عدم مغادرة المدرسة واالعتصام في المكان

ولفت مراسلنا الى أن قوات االحتالل أخضعت الكتب المدرسية للتفتيش، زاعمة أن إجراءاتها جاءت 
  .صدارها من قبل السلطة الوطنيةبسبب تبعية هذه الكتب للمنهاج الفلسطيني وإ

  
  االحتالل يمنع طالب مدرسة البنين الثانوية من دخول األقصى بحقائبهم

 

يواصل طالب مدرسة ثانوية األقصى الشرعية للبنين اعتصامهم أمام  -وفا 2017- 8- 24القدس 
المسجد األقصى المبارك من جهة باب األسباط بسبب مْنع قوات االحتالل للطالب بدخول 

 .مدرستهم داخل المسجد األقصى بحقائبهم المدرسة

وكانت إدارة المدرسة شرعت، صباح اليوم الخميس، بتوزيع الكتب المدرسة على طالبها في ساحة 
اإلمام الغزالي أمام المسجد االقصى من جهة باب األسباط بسبب منع قوات االحتالل إدخالها 

  .للمدارس بحجة أن مصدرها السلطة الوطنية
ناجح بكيرات، من الطالب االستمرار في اعتصامهم أمام . وطلب مدير التعليم بدائرة األوقاف د

المسجد حتى يدخلوه ويلتحقوا بمدرستهم، في ما وصل عدد من مسؤولي األوقاف الى المنطقة، 
  .بينهم مدير المسجد االقصى الشيخ عمر الكسواني

  .عت يوم أمس، وبنفس الطريقة، الكتب على طالباتهاوكانت مدرسة ثانوية األقصى الشرعية للبنات وزّ 
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  تشققات في منازل مواطنين جنوب األقصى بسبب حفريات االحتالل
 

تشققات في منزل أحد ، اليوم األحد، بظهور سلوان-أفاد مركز معلومات وادي حلوة
بسبب الحفريات  المسجد األقصى بحي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المقدسيين المواطنين

المتواصلة لسلطات االحتالل أسفل الشارع الرئيسي لشق المزيد من األنفاق باتجاه الجدار الجنوبي 
 .للمسجد االقصى وتفريغ األتربة

د لعائلة الراحل لطفي عطا اهللا صيام في الحي، ولفت المركز الى أن تشققات ظهرت في منزٍل يعو 
علماً أن المنطقة ذاتها شهدت خالل الفترات السابقة، خاصة في فصول الشتاء، العديد من 
  .االنهيارات األرضية، والتشققات والتصدعات في مباني المنطقة بسبب الحفريات المتواصلة

 
  المقابر اإلسالمية في القدسمخطط إسرائيلي يقضي بمصادرة : مؤسسة القدس الدولية

 

كشفت مؤسسة القدس الدولية النقاب عن أن هناك مخططاً إسرائيلياً يقضي بمواصلة تنفيذ خطط 
 .التهويد في مدينة القدس، عبر االستيالء على المقابر اإلسالمية لتحويلها لحدائق توراتية

 
والمواقف بالقدس، يستمر وبحسب تقرير صادر عن المؤسسة، السبت، حول تطورات األحداث 

، المسجد األقصى اقتحامات في المدينة، من خالل مواصلة المقدسات االحتالل باالعتداء على
 .(48عرب (ع والمصادقة على البناء االستيطاني، بحسب ما جاء على موق

 
المالصقة ) اليوسفية(سور مقبرة  هدم ولفت التقرير إلى أن جرافات تابعة لبلدية االحتالل حاولت

فيما أوقفت لجنة لسور القدس التاريخي، بغرض االستيالء على أرض المقبرة إلقامة حدائق توراتّية، 
 .رعاية المقابر ودائرة األوقاف اإلسالمّية أعمال التجريف

 
بحراسة مشددة من قوات االحتالل، وكذلك  األقصى كما وواصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد

قوات االحتالل القيود على أبواب المسجد، وعلى رأسها احتجاز بطاقات المصلين، باإلضافة  فرضت
 .ّيةالفلسطين السلطة لمنع إدخال الكتب للمدارس التي تقع داخل المسجد بحجة صدورها عن

 
أن اللجنة  8/ 18في  ، اإلسرائيلية)يروشاليم(وفي إطار عمليات التوسيع االستيطاني، ذكرت أسبوعية 
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اللوائية للتنظيم والبناء، صادقت على مخطط بناء كبير في الشارع الرئيس قرب بيت صفافا جنوب 
 .القدس

 
ويتضمن المخطط بناء  ويأتي المخطط في إطار تكثيف البناء على طول مسارات للقطار الخفيف،

في بداية ) سدروت دوف يوسف(عشرات المباني االستيطانية، باإلضافة إلى مبنيين تجاريين في 
 .(جيلو(الطريق الذي يصعد إلى مستوطنة 

 
وأشارت إلى اجتماع الملك األردني عبد اهللا الثاني بوفد ضم شخصيات مقدسّية وفلسطينّية، حيث 

مقدسات اإلسالمّية والمسيحّية في القدس، والحفاظ على الوضع شدد على استمرار دفاعه عن ال
التاريخي والقانوني القائم في المدينة، ومواجهة أي محاوالت تستهدف التقسيم الزماني أو المكاني 

 .للمسجد األقصى

 
فيما طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي واألمم المتحدة، التعامل بحزم مع االنتهاكات 

سرائيلّية بحق األقصى، والتدخل الفوري إلجبار دولة االحتالل على وقفها بشكل فوري، ومنع أّي اإل
محاوالت لتغيير الوضع التاريخي القائم للمسجد األقصى، وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات 

  .الصلة
 

  االحتالل يعتقل شابين بزعم حوزتهما أسلحة في السواحرة
 

االحتالل، اليوم السبت، أن قواتها اعتقلت فلسطينيين اثنين، من منطقة السواحرة أعلن بيان لشرطة 
 .جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، بزعم حيازتهما أسلحة

، أن قواٍت معززة من االستخبارات والشرطة اقتحموا منزًال في منطقة شرطة االحتالل وكشف
 3، ومسدس، و "كارل غوستاف"السواحرة، وخالل تفتيش المنزل، ُعثر على بندقية كالشنيكوف 

  .إضافة الى كمية من الرصاص" خراطيش صيد"
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  "باب الخليل"دس القديمة رؤساء الكنائس يبحثون تطورات تسريب عقارات الق
 

بحث رؤساء الكنائس في القدس المحتلة، يوم أمس الجمعة، مسائل ملحة تواجه الكنائس في 
 .األراضي المقدسة، والقدس على وجه الخصوص

وناقش رؤساء الكنائس خالل اجتماعهم التطورات األخيرة في قضية تسريب العقارات في القدس 
في القدس القديمة، والتابعة لبطريركية الروم األرثوذكس،  "الخليل باب"وخارجها، خاصة قضية 

المقترح بشأن ممتلكات الكنائس، هذه التطورات التي سيكون له تداعيات كبيرة  الكنيست ومشروع
 .على الوجود المسيحي في األراضي المقدسة

  .وسيصدر رؤساء الكنائس قريبا بيانا عاما بشأن هاتين المسألتين
 

  عائلة يهودية ستستوطن في الشيخ جراح 400: المتطرف كينغ
 

صندوق "عن المتطرف آرييه كينغ، مدير ما يسمى " اإلسرائيلية" "الجيروزاليم بوست"نقلت صحيفة 
 .عائلة يهودية في حي الشيخ جراح بالقدس 400، أنه خالل العقد القادم، ستستوطن "أرض إسرائيل

، مشيرا إلى أن مؤسسته تعمل حاليا على أربعة "سيمر بمرحلة ثورة"وقال كينغ إن حي الشيخ جراح 
ت سكنية استيطانية، وفي المرحلة القادمة يجري التخطيط إلسكان عائالت يهودية في تجمعين تجمعا

 .وحدة استيطانية 200وحدة استيطانية واآلخر من  300أخريين، أحدهما يتكون من 

بنايات يهودية في الحي المذكور، وأن النشاط االستيطاني في المنطقة  5وأشار إلى أنه حاليا يوجد 
 ."مئة شعاريم"وحي  1بشارع رقم " سكوبس"ربط جبل يرمي إلى 

اليهودي في األحياء الفلسطينية حفيظة الرأي المحلي والدولي، الفتا  االستيطان واستبعد كينغ أن يثير
  .، على حد زعمه"عاما كان ذلك صحيحا، أما حاليا فال أحد يهتم 15قبل "إلى أنه 
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  نجل الشيخ عكرمة صبري في ذمة اهللا
 

رئيس الهيئة االسالمية العليا في  عكرمة صبري ُأعلن بعد ظهر اليوم الجمعة عن وفاة عبادة الشيخ
 .القدس خطيب المسجد االقصى

  .وسيشيع جثمان الفقيد بعد صالة ظهر يوم غد السبت
 

  "التحريض"سطينيين في القدس والداخل بتهمة االحتالل يفصل معلمين فل
 

للمعلمين " االسرائيلية"العبرية اليوم الجمعة عن مالحقة وزارة التعليم " اسرائيل هيوم"كشفت صحيفة 
 12، حيث اتخذت مؤخرا اجراءات ضد 1948الفلسطينيين في مدارس القدس وباقي مناطق عام 

 ."التحريض"العمل بداعي معلما فلسطينيا بينها الفصل والتوقيف عن 

وأشار موقع الصحيفة العبرية اليوم الجمعة بأنه جرى فصل مدراء ومعلمين في عدة مدارس في مدينة 
بشكل خاص " االسرائيلي"الطالب الفلسطينيين ضد الجيش " تحريض"القدس مؤخرا، بداعي 

ارس، معتبرة وزارة التعليم عموما، من خالل بعض االنشطة التي اشرفوا عليها في هذه المد" اسرائيل"و
ويطلق النار على طالب أخر في ادحى مداس " االسرائيلي"مشهد تمثيلي لطالل يرتدي زي الجيش 

 .الفلسطينيين وتمجيد للشهداء" االسرائيلي"ضد الجيش " تحريض"، حنينا بيت

تتابع من خالل قسم خاص فيها ما تصفه " االسرائيلية"وأضافت مصادر للصحيفة بأن وزارة التعليم 
، وكذلك فأنها تتابع "اسرائيل"داخل المدارس في مدينة القدس والتي تتلقى الموازنات من " التحريض"

كي تتخذ " اسرائيل" ضد" التحريض"وتالحق هؤالء المعلمين خارج المدارس وتراقب ما تصفه 
 . االجراءات ضدهم

يذكر بأن عددا من المدارس التي يدرس فيها الفلسطينيون في مدينة القدس تشرف عليها وزارة التعليم 
  .الفلسطينية الى جانب عدد من المدارس الخاصة السلطة ، وعدد آخر تشرف عليه"االسرائيلية"
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  مئات المواطنين يؤدون صالة الجمعة في خيام االعتصام بالقدس المحتلة
 

في خيمة االعتصام بحي البستان  صالة الجمعة أدى مئات المواطنين الفلسطينيين اليوم
منازلهم، وفي خيمة االعتصام أمام  هدم جنوب المسجد االقصى تضامنا مع األهالي ضد سلوان ببلدة

بحي الشيخ جراح وسط القدس، والمهددة بالطرد لصالح " ُكّبانية أم هارون"منزل عائلة شماسنة في 
ية الولجة جنوب القدس التي يتهدد قسما جمعيات استيطانية، فيما أقيمت صالة الجمعة الثالثة في قر 

 .واسعا من منازلها خطر الهدم

 .التي اقيمت على أنقاض منازل هدمها االحتالل أو يعتزم مصادرتها في القدس المحتلة

وشارك في صالة الجمعة أمام منزل عائلة شماسنة، رئيس دائرة القدس في القائمة العربية المشتركة 
لقيادي بحركة فتح حاتم عبد القادر، وراسم عبيدات باسم القوى الوطنية، الدكتور أحمد الطيبي، وا

وممثل منظمة التعاون االسالمي بفلسطين أحمد الرويضي، وشخصيات وهيئات وقوى وطنية مقدسية، 
 .عكرمة صبري في حين ألقى خطبة الجمعة رئيس الهيئة اإلسالمية العليا الشيخ

ان االحتالل يستهدف كل شيء في مدينة القدس، ولديه مخططات "وقال الشيخ صبري، في خطبته 
لتهويد القدس وفلسطين بأكملها وينفذها من خالل االجراءات االحتاللية وبقوة السالح، ونحن أهل 
فلسطين حقنا الشرعي قوي في هذه األرض، ونحن أقوياء بمطالبنا وبحقوقنا، فالمؤمن قوي بموقفه، 

 ."أما االحتالل فهو باطل

لألوراق األخيرة التي قدمتها عائلة شماسنة للمحكمة  محكمة االحتالل واستنكر في خطبته رفض
المحاكم االسرائيلية هي " وبالتالي عاد خطر االخالء يهدد العائلة في أي وقت، وقال

 ."عنصرية محاكم

عائلة يهودية في  400كما تحدث في خطبته عن مخطط االحتالل الذي كشف عنه حول إسكان 
 .حي الشيخ جراح بالقدس

وتطرق الى محاربة االحتالل المنهاج الفلسطيني بعدة طرق، ومنع دخول الكتب الدراسية 
 .واعتقال الطلبة األقصى لمدرسة

وعقب االنتهاء من صالة الجمعة، تم تنظيم مؤتمر صحفي، شددت خالله شخصيات فلسطينية على 
ضرورة تحقيق الوحدة الفلسطينية للوقوف بوجه المخططات التهويدية في مدينة القدس والتي 

لتنفيذها على األرض، واستنكروا استهداف مدارس األقصى واعتقال مدراء  سلطات االحتالل تسارع
 .واساتذة وطلبة من مدارس القدس
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ان االحتالل ال يستهدف منزل عائلة شماسنة فقط في : "خالل المؤتمروقال الشيخ عكرمة صبري 
عائلة يهودية في الحي، وهذا  400حي الشيخ جراح، بل الحي بأكمله وما يؤكد ذلك مخطط إسكان 

 ."أحد المخططات العنصرية العدوانية في مدينة القدس، وعلينا الثبات والرباط أمام ذلك

تشرعن عمليات االخالء والمصادرة " االسرائيلية"لقانون والمحاكم إن ا" الطيبي. من جهته، قال د
واالستيطان، ولكن قرارات االخالء هنا في حي الشيخ جراح أو في أي منطقة أخرى ال تعطي شرعنة 

 ."لالستيطان

وشدد الطيبي على ضرورة التواجد الدائم في حي الشيخ جراح والتضامن اليومي مع عائلة شماسنة، 
، عندما كانت المقاومة الشعبية السلمية المسجد األقصى دنا الشهر الماضي خالل أحداثشه: "وقال

ل المخططات االسرائيلية، ونريد التواجد الدائم في والتواجد الدائم على بوابات االقصى كيف أفش
 .تخالف القوانين الدولية" االسرائيلية"، وأكد على أن االجراءات "هذا الحي ايضا

اننا في القدس أمام حرب تستهدف اإلنسان والتاريخ والتراث والهوية : "بدوره، قال حاتم عبد القادر
لة شماسنة سيكون مقدمة لشرعنة قرارات إخالء أخرى والوجود الفلسطيني في المدينة، واخالء عائ

، متطرقا الى استهداف حي البستان بهدم منازله "وبالتالي اخالء المنطقة من ساكنيها الفلسطينيين
 ."حديقة الملك"إلقامة 

ان االحتالل بدأ بعد أحداث األقصى باستهداف األحياء المجاورة له، أولها  : "من جهته، قال الرويضي
حي الشيخ جراح وسلوان لتضيق الخناق على اهالي مدينة القدس، وتنفيذ المخططات المختلفة كان 

 ".في المدينة

في حي الشيخ جراح يستهدف اخالء السكان من " االسرائيلي"ان المخطط : "وقال راسم عبيدات
وحي مئة  1بها ثم ربطها بجبل سكوبس بشارع رقم  المستوطنين منازلها إلقامة بؤر استيطانية واسكان

 ."شعاريم

كما تطرق عبيدات الى استهداف التعليم في القدس، من خالل فتح صفوف لتعليم المنهاج 
منهاج الفلسطيني، كما تحدث عن افتتاح كنيس في بلدة ، وفصل اساتذة ومحاربة ال"االسرائيلي"

 .سلوان الحاضنة الجنوبية للمسجد األقصى

تستهدف " اإلسرائيلية"ان الهجمة "وتحدث صاحب المنزل المهدد باإلخالء محمد شماسنة وقال 
الل الرباط انهاء وجودنا في القدس وانتزاع حقنا في البقاء بالمدينة، ورسالتي اليوم أننا استطعنا من خ

على أبواب المسجد االقصى تحقيق النصر على أرض الواقع، ونستطيع تحقيق النصر أمام منازل حي 
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الشيخ جراح المهددة باإلخالء لصالح المستوطنين كذلك منع المخططات في سلوان، وفي حال 
الهبات  نجاح االحتالل بتنفيذ مخططاته في القدس من سيكون لألقصى ومن سيلبي نداء االقصى في

 ."القادمة؟

وكانت الفعاليات في قرية الولجة بدأت بمسيرة كشفية الى المنازل المهددة بالهدم رفع خاللها 
  .المشاركون األعالم الفلسطينية

 
  اآلالف يؤدون الجمعة في األقصى وخطيبها يستنكر السماح ألعضاء الكنيست بتدنيسه

 

برحاب  صالة الجمعة اليوم 1948الفلسطيني المحتل عام أدى آالف المواطنين من القدس والداخل 
 المسجد االقصى المبارك، وسط انتشار واسع لقوات االحتالل في مدينة القدس، خاصة في محيط

 .االقصى وبلدتها القديمة

سماح  األقصى محمد علي، في خطبة الجمعة بالمسجد" محمد سليم"من جهتهـ استنكر الشيخ 
ن لكل أشكال ، مؤكداً رفض الفلسطينييالمسجد األقصى بتدنيس الكنيستحكومة االحتالل ألعضاء
 .استهداف المسجد المبارك

.. إذا كان الحجاج يشدون الرحال إلى المسجد الحرام فشدوا الرحال إلى المسجد األقصى"وقال إنه 
واستجيبوا لنداء المنادي للصالة فيه في كل األوقات، فأنتم ترون تخاذل أبناء جلدتكم عن حفظه 

 ."ونصرته، وليس لألقصى إال أنتم بعد اهللا

، األمر الذي نستنكره وال نقبل به المستوطنين إن األقصى ال يزال يُقتحم من: "اف الشيخ سليموأض
كنيست بتدنيس مسجدنا، ونرفض اإلجراءات وال نرضاه، وكذلك ال نرضى بأي قرار يسمح ألعضاء ال

 ."االحتاللية فيه

  
  -انتهى -


