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  2017 ، أغسطس   28اإلثنين     :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  افتتاح  يندد ب" لأللكسو"التنفيذي المجلس .. في ختام أعمال جلساته الخاصة
 .كنيس يهودي بسلوان جنوب المسجد األقصى

  في المتحف الفلسطيني ببيرزيت" تحيا القدس"افتتاح معرض. 

  لبلدة سلوان" استفزازية"وزير أمن االحتالل في زيارة. 

 باقتحام األقصى استفزاز " كنيست"قرار السماح ألعضاء : ـةرجعيات الدينيـالم
 .المسلمينلمشاعر 

 "اإلجراءات التهويدية والقمعية لن تنال من صمود ": الخارجية والمغتربين
 .المقدسيين

 دعوات القتحامات واسعة لألقصى تزامنا مع السماح باقتحامات أعضاء الكنيست. 

  قصىالسماح ألعضاء الكنيست اقتحام األلجنة القدس بالتشريعي تستنكر قرار. 

  ينغص علينا حتى في جنازاتنا االحتالل:الشيخ عكرمة صبري. 

 شرطة االحتالل تتحضر لحماية أعضاء الكنيست باقتحام األقصى. 

 وزير أمن االحتالل في زيارة استفزازية لبلدة سلوان جنوب األقصى. 

 



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚËÖ]í{{éßéŞŠ×< <
<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö]ËÖ]í{{éßéŞŠ×< <

<<Ýç×{ÃÖ]æ<<í{Ê^ÏnÖ]æ<í{ée†{{j×Ö       

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission   

For   
Education, Culture & Science 

 

    174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
    PNCECS@Palnet.com: ، البريد االلكتروني 2420902فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

Palestine - Ramallah  174,  2421080,2420901 
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com 
                                        PNCECS2011@gmail.com 

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

  في ختام أعمال جلساته الخاصة 
  افتتاح كنيس يهودي بسلوان جنوب المسجد األقصىيندد ب" لأللكسو"المجلس التنفيذي 

 
أغسطس  26السبت  أمساختتم المجلس التنفيذي أعماله   -  2017\8\27 –األحد  –رام اهللا 
بمشاركة أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم وعضو المجلس التنفيذي  2017

 حيث تم في هذه الدورة الشاعر مراد السوداني وأعضاء المجلس التنفيذي من الدول األعضاء،
اختيار مدينة الكويت الستضافة الدورة غير العادية للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة 

  .2017سبتمبر  28والعلوم التي ستعقد يوم 
  

طن الهوى بسلوان جنوب المسجد في حي بكما صدر عن الدورة بيان يندد بافتتاح كنيس يهودي 
نسان واألمم مطالبة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق اإللكسو األوجاء في بيان . األقصى المبارك

المتحدة واليونسكو لوقف التعديات االحتاللية وإلزام االحتالل بما صدر عنها من قرارات واعترافات 
فبركة التي يمارسها االحتالل لتغيير معالم البعروبة القدس ومكوناتها وإيقاف سلسلة الهيمنة والتشويه و 

 .المدينة

  
  في المتحف الفلسطيني ببير زيت" تحيا القدس"معرض افتتاح 

 

اليوم األحد، معرضه   افتتح المتحف الفلسطيني في بير زيت –وفا  2017- 8-27رام اهللا 
 .الهادف إلى تفعيل حراك ثقافي فني حول المدينة المقدسة" تحيا القدس"االفتتاحي تحت عنوان 

فنانا ومن  48محلية ودولية من قبل   ظي بمشاركةإن هذا المعرض ح: وقالت قّيمة المعرض ريم فضة
خالل مجموعة خاصة من اإلنتاجات واألعمال الفنية والمواد الصوتية والبصرية، كما سيصاحب 
  .المعرض العديد من األنشطة التعليمية والتثقيفية بالشراكة مع مؤسسات ثقافّية وأخرى تعليمية

األول من العام الجاري إلى تفعيل حراك ثقافي فني  يهدف المعرض الذي يستمر حتى كانون: وأضافت
حول مدينة القدس، لخلق مشاركة ثقافية فاعلة في إحداث استجابة دينامية لحاضر المدينة في ضوء 

ما تتعرض له بشكل مستمر من سياسات االحتالل اإلسرائيلي اإلقصائية كالعزل والتهديد وتضييق 
  .الخناق على سّكانها
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نة المتحف الفلسطيني في مؤسسة التعاون السيدة زينة جردانة، أن هذا المعرض وأكدت رئيسة لج
  .يأتي ضمن رؤية المتحف الفلسطيني لخلق ثقافة وطنية نابضة بالحياة لتكون حاضرة وطنيا وعالميا

صمم المتحف ليكون مؤسسة عابرة للحدود السياسية والجغرافية، وهذا ما نتوقع أن : "وأضافت
بمقاطعه المختلفة وإنتاجاته بمشاركة فلسطينية وعربية وعالمية باإلضافة " حيا القدست"يعكسه معرض 

  .إلى أنشطته المتنوعة
نتطلع إلى مشاركة محلّية فاعلة من كافة أنحاء فلسطين لنرى تفاصيل ذات عالقة بمدينة : وتابعت

 .القدس التي يصعب على جزء كبير من الفلسطينّيين الوصول إليها

جردانة أن المعرض يرتكز على أربعة مقاطع، ليشكل المعرض المركزي المقطع األول، وأوضحت 
ويتناول انبعاث العولمة وآثارها وقيودها في مدينة القدس، من الناحية السياسّية واالقتصادية والعسكرية 

ية باإلضافة والدينية والثقافية، ترتكز على مواد بحثية تعرض من خالل عدد من المواد البصريّة والصوت
  .إلى مجموعة كبيرة من األعمال الفنية لفنانين فلسطينيين

أما المقطع الثّاني فيشمل عرضا لمجموعة أعماٍل فنية فلسطينّية وعربية وعالمية أنتجت خّصيصا 
ويهدف البرنامج العام في المقطع الثالث إلى تطوير قدرات المؤسسات . لعرضها في حدائق المتحف

أما المقطع الرابع واألخير فيركز على إنتاج المعرفة من خالل إصدار كتالوج يضّم . الفلسطينيةاألهلية 
  .جزًءا خاصا يتناول حياة بعض أهم الّشخصّيات المقدّسية بالّشراكة مع مجّلة حوليات القدس

  
 لبلدة سلوان" استفزازية"وزير أمن االحتالل في زيارة 

   

متطرف جلعاد أردان، ظهر اليوم أمن االحتالل الداخلي، ال نفذ وزير -وفا 2017- 8- 27القدس 
قصى المبارك وسط حراسات عسكرية بلدة سلوان جنوب المسجد األحد، جولة استفزازية في األ

  .معززة ومشددة
وقال مراسلنا ان الوزير المتطرف زار الكنيس اليهودي الذي افُتتح نهاية األسبوع الماضي في حي بطن 

الوسطى في البلدة، بمبنى يعود لعائلة أبو ناب بعد وضع اليد عليه وتحويله الى بؤرة الحارة /الهوى
  .استيطانية

ولفت مراسلنا الى أن قوات االحتالل أغلقت الشارع الرئيسي في الحي، وفي المناطق التي مر منها 
  .الوزير أردان
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 باقتحام األقصى استفزاز لمشاعر المسلمين" يستكن"قرار السماح ألعضاء : المرجعيــــــــــات الدينيـــــــــــة

             

قالت المرجعيات الدينية في القدس المحتلة، إن القرار الصادر عن  -وفا 2017- 8- 27القدس 
الحكومة اإلسرائيلية اليمينية المتطرفة بالسماح ألعضاء الكنيست باقتحام األقصى هو قرار استفزازي 

إنساني، وهو صادر عن سلطة غير مسؤولة، فاألقصى للمسلمين غير شرعي وغير قانوني وغير 
  .وحدهم

وأضافت في بيان صحفي، اليوم األحد، أن التجاوزات واالعتداءات االحتاللية لم ولن تكسب اليهود 
أي حق في المسجد األقصى المبارك، كما حيت شعبنا الصابر المرابط في مدينة القدس بخاصة، 

يمانية الثابتة بحق المسجد األقصى المبارك، وعلى على مواقفهم اإل في فلسطين بعامة،وأهلنا 
  .تمسكهم بحقهم الشرعي اإللهي الرباني في فلسطين من البحر إلى النهر

ودعت المقدسيين بخاصة وأهلنا في فلسطين بعامة إلى شد الرحال إلى األقصى بشكل مستمر، 
أي اعتداء محتمل  ى والحفاظ عليه، وصدم بهدف إعمار األقص29/8/2017وبخاصة يوم الثالثاء 

  .يه األقصىإليمكن أن يتعرض 
  

 اإلجراءات التهويدية والقمعية لن تنال من صمود المقدسيين": الخارجية والمغتربين"
   

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان أصدرته اليوم األحد، إن  -وفا 2017- 8-27رام اهللا  
  .التهويدية والقمعية في القدس لن تنال من صمود المواطنين هناكإجراءات االحتالل 

منذ أن حقق المواطنون المقدسيون بصمودهم وثباتهم إنجازا واضحا في دفاعهم عن : وأوضحت
لى تعميق تغييراته على الوضع إفي وجه مخططات االحتالل الرامية المسجد األقصى المبارك، 

لى كسر إرادتهم في الصمود إوقف محاوالت االحتالل الهادفة تتالتاريخي والقانوني للمسجد، لم 
والمواجهة، بل صعد من إجراءاته وتدابيره التهويدية والقمعية ضد القدس وبلدتها القديمة ومقدساتها، 
وفي مقدمتها المسجد األقصى المبارك، وضد المواطن الفلسطيني المقدسي الثابت والمتمسك بحقه 

  .والسيادي على أرض مدينته المقدسةفي الوجود الحر 
تصعد من عمليات هدم منازل المواطنين المقدسيين ومنشآتهم تحت "وقالت إن سلطات االحتالل 

حجج واهية، كان آخرها استجابة المحكمة اإلسرائيلية لطلب تقدمت به جمعيات استيطانية يهودية 
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يحجب الهواء (، بذريعة أنه "االيوبي كاستيرو"لتنفيذ قرار بهدم الطابق الثالث من منزل عائلة 
، هذا باإلضافة إلى ما كشفته مؤسسة القدس الدولية من )والشمس ورؤية قبة الصخرة عن المستوطنين

، )الحدائق التوراتية(سالمية لتحويلها الى ما يسمى بـيقضي باالستيالء على المقابر اإل مخطط تهويدي
، المالصقة ألسوار القدس التاريخية، هذا "اليوسفية"مقبرة وقيام جرافات االحتالل بمحاولة هدم سور 

في وقت تتواصل فيه اقتحامات المستوطنين واليهود المتطرفين للمسجد األقصى بحراسة مشددة من 
قوات االحتالل وشرطته، وأيضا عمليات التضييق على دخول المصلين والطالب الى مدارسهم في 

عشرات الكنس في محيطه، بما يعنيه ذلك من تعزيز باحات المسجد األقصى، وكذلك، زرع 
لالستيطان وتشريد عشرات العائالت الفلسطينية من منازلها، كما حدث مؤخرا في بلدة سلوان جنوب 

لى ذلك، عمليات االقتحام والمداهمات اليومية واالعتقاالت بالجملة التي إقصى، يضاف المسجد األ
  ".حياء القدستقوم بها قوات االحتالل في بلدات وأ

لقد بات واضحا أن الحكومة االسرائيلية وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، تحاول إعادة عقارب : ضافتأو 
الساعة الى الوراء، واستعادة زمام المبادرة في القدس، عبر إرهاب المواطنين وإعادة احتالل المدينة 

فلسطيني، والقيام بكل ما من المقدسة من جديد، وتعميق عمليات تهويدها وفصلها عن محيطها ال
تؤكد . شأنه أن يحبط المواطن المقدسي لثنيه عن التمسك بحقوقه في الدفاع عن مدينته المقدسة

الوزارة أن القدس ستبقى عصية على الكسر مهما بلغت عنجهية وقمع االحتالل، وستبقى جزءا ال 
سطين األبدية، كما تؤكد أن ، وعاصمة دولة فل1967يتجزأ من االرض الفلسطينية المحتلة عام 

المواطنين المقدسيين بصدورهم العارية هم الخندق المتقدم في الدفاع عن القدس وعروبتها، رغم شح 
  .إمكانياتهم

وأكدت الوزارة إدانتها إلجراءات االحتالل االستعمارية التوسعية بحق القدس وأبنائها، داعية مجددا 
قراراتهما الخاصة بالقدس، عبر اعتماد آلية حقيقية قادرة على  العالمين العربي واالسالمي الى تنفيذ

  .توفير مقومات الدعم لصمود المقدسيين في وجه االحتالل ومخططاته على المستويات كافة
كما طالبت المجتمع الدولي ومنظماته المختصة بحماية القرارات األممية الخاصة بالقدس والدفاع 

على التراجع عن عدوانه المتواصل على المدينة المقدسة المحتلة، وإجبار سلطات االحتالل "عنها، 
  ".واالنصياع للشرعية الدولية واالتفاقيات الموقعة
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 دعوات القتحامات واسعة لألقصى تزامنا مع السماح باقتحامات أعضاء الكنيست
   

المتطرفة، اليهودية " منظمة عائدون إلى المعبد"طالبت ما تسمى  -وفا 2017- 8- 27القدس 
حكومة االحتالل اإلسرائيلي بالسماح لها باقتحامات واسعة للمسجد األقصى عشية أعياد رأس السنة 

  .العبرية
أعضاء الكنيست اليهود للمسجد  وتزامن ذلك مع سماح حكومة االحتالل باستئناف اقتحامات

  .ثلةقصى بعد غد الثالثاء، كخطوة تجريبية إذا نجحت فستتلوها اقتحامات ممااأل
في الوقت نفسه، واصل نشطاء من القدس وخارجها دعواتهم للمواطنين بضرورة شّد الرحال الى 
المسجد األقصى، والتواجد المبكر فيه صباح يوم بعد غد الثالثاء، للتصدي القتحامات أعضاء 

  .الكنيست
المغاربة،  وجّددت عصابات المستوطنين اليوم، اقتحاماتها االستفزازية للمسجد األقصى من باب

  .بحراسات مشددة من قوات االحتالل
  

  قصىالسماح ألعضاء الكنيست اقتحام األلجنة القدس بالتشريعي تستنكر قرار 
 

استنكرت لجنة القدس واألقصى بالمجلس التشريعي الفلسطيني القرار الصهيوني المتعلق بالسماح 
 .مطلع األسبوع القادم سجد األقصىالم باقتحام الكنيست ألعضاء

وحرمته من قبل  األقصى يومي للمسجد تدنيس ورأت اللجنة في بيان لها، أنَّ هذا القرار يأتي وسط
وحاخاماتهم، ومنع المصلين المسلمين من الصالة فيه، وتواصل االعتداءات على  المتطرفين الصهاينة 

المصلين اآلمنين في رحابه، والمحاوالت اإلسرائيلية الجادة لتقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا وصوًال لهدمه وبناء 
 .زعوم مكانهالهيكل الم

وأكَّدت اللجنة على أنَّ هذه القرارات تعد مخالفة صريحة وواضحة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان 
والقانون الدولي اإلنساني، وأنَّ القرار الصهيوني بالسماح ألعضاء الكنيست باقتحام المسجد األقصى 

 .فلسطينلن يمر مرور الكرام، وسيكون شرارة لتفجير األوضاع في القدس وكل 

أنَّ أهلنا في القدس ومن خلفهم أبناء شعبنا في كل مكان، الذين أفشلوا مخططات : "وأضاف البيان
المحتل بإغالق األقصى والسيطرة عليه قادرون على إعادة الكرَّة من جديد وتمريغ أنف المحتل في 

  ."التراب، ورد كيده إلى نحره
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  في جنازاتنااالحتالل ينغص علينا حتى :الشيخ عكرمة صبري 
 

جراءات إعكرمه صبري عن .د المسجد األقصى سالمية العليا وخطيبكشف رئيس الهيئة اإل
ابنه المرحوم عبادة صبري من خالل سلسلة اجراءات بدأت من انتقال االحتالل االنتقامية بحق جنازة 

 . الجنازة من المشفى الى المسجد االقصى الى بيت العزاء في احدى القاعات في القدس

التواجد الشرطي المكثف ووجود ضباط كبار معهم، ومرافقة : "  "القدس "مع  لقاء صبري في. وقال د
قصى كان استفزازيا، وعند عبور المسجد األقصى تعمدوا التاخير بحجة لى المسجد األإالجثمان 

الفحص والتدقيق ، وكانت رسالتهم العنصرية للمشيعين بعدم رفع األعالم الفلسطينية ، والتحذير من 
جراءات العنصرية بحق رتب عالية وهم يشرفون على هذه اإلت ضباطاً بردة فعل ضدهم ، وقد شاهد

سرائيلية لهذه وجود نية مسبقة من قبل الشرطة اإلجنازة معها المئات من المشيعين، ما يشير الى 
 ."االجراءات العنصرية واالنتقامية

قصى والدفن لى المسجد األإمر على مسار الجنازة من المشفى لم يقتصر األ:" صبري . ضاف دأو 
في مقبرة باب الرحمة ، بل كان التهديد لصاحب القاعة التي اقيم فيها العزاء باغالق القاعة اذا كانت 

هناك مظاهر خارجة عن القانون حسب زعمهم ، ولم يكن هناك اية نية لرفع االعالم فحادث الوفاة 
واء الدفاع عن المسجد األقصى ، طبيعية ، إال ان رسالة االحتالل كانت واضحة بمعاقبة كل من يرفع ل

فالعائالت المقدسية يتربص بها االحتالل في كل مناسبة ،لصمودها وثباتها ، ويحاول ان يضع بصمته 
جراءات ال يستسلمون لمثل هذه اإل المقدسيين العنصرية حتى يثبت وجوده على ارض الواقع ، إال ان

عاقات متعمدة من االحتالل وسياسة الترهيب التي إان تكون الجنازة حسب األصول رغم ، وأصروا 
 ." يتبعها باستمرار

قبل وفاة ابني بوقت قصير كنت خطيب الجمعة في حي الشيخ جراح :" وأضاف الشيخ صبري 
،  سلطات االحتالل للتضامن مع عائلة شماسنه المهدد بيتها بالهدم من قبل

 مع عائلة شماسنه ، تضامنجراءاته من كل منإكانه، وحاول االحتالل ان ينتقم بم المستوطنين سكانوإ
صري ، هل القدس لن ينال منه أي اجراء امني عنأن صمود أني من بنك اهدافه ، إال وكانت جنازة اب

 ." حياء فكيف لألمواتفاالحتالل ال يقيم وزنا لأل

حياء ، األشرطة االحتالل المقدسيون يدفعون فاتورة باهظة بشكل يومي، من قبل:" ولفت صبري قائال 
منية مشددة ، ومقابرهم ايضا أجراءات إالموات جنازاتهم مراقبة ومحاطة بمهددة منازلهم بالهدم و 

مهددة باالستيالء عليها لتحويلها حدائق توراتية ، فمعركة الوجود في القدس بين المقدسيين واالحتالل 
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ال تتوقف ، والمقدسي سيبقى رافعا للواء الصمود والتحدي والثبات ، ولن تنجح محاوالت االحتالل 
 ." سطوريهذا الصمود األ ضرب في

جالل لكل المقدسيين إبار و إكعالمي المميز تحية بر فلسطين اإلمن" القدس"صبري عبر . ووجه د
 . سالميةإعلى الجمر حتى تبقى القدس عربية الثابتين في مدينتهم والقابضين 

 
  كنيست باقتحام األقصىشرطة االحتالل تتحضر لحماية أعضاء ال

 

ووزراء  الكنيست التحضيرات واالستعدادات لتوفير األجواء التي تمكن أعضاء شرطة االحتالل تواصل
والمتوقع يوم الثالثاء القادم، بموجب قرار  المسجد األقصى الحكومة اإلسرائيلية القتحام ساحات
 .ة، بحسب وسائل اإلعالم اإلسرائيلينتنياهو صادر عن رئيس الحكومة، بنيامين

وستشرع الشرطة صباح، الثالثاء، بتنفيذ برنامج تجريبي القتحام الوزراء وأعضاء الكنيست 
األقصى للوزراء زيارة المسجد "، وذلك تنفيذا لقرار سابق لنتنياهو برفع الحظر عن األقصى ساحات

ذلك جراء المواجهات التي شهدتها مدينة القدس والمسجد  تأجيل ، إذ تم"وأعضاء الكنيست
 .أبواب المسجد األقصى، عقب محاوالت االحتالل تثبيت البوابات اإللكترونية والكاميرات عند

وذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، أن عددا من أعضاء الكنيست من أحزاب اليمين يستعدون ليكونوا 
أول من سيقتحمون المسجد األقصى، فيما ستراقب شرطة االحتالل ردود فعل الفلسطينيين على هذه 

 .االقتحامات

قد تؤدي إلى توتير األوضاع مجددا في  ويأتي ذلك، وسط تقديرات لدى أوساط أمنية إسرائيلية أنها
المسجد األقصى، خاصة بأن الجمعة القادم سيشهد أول أيام عيد األضحى المبارك، وكذلك لقرب 

األعياد اليهودية التي ستبدأ الشهر القادم، والتي يرافقها دعوات مختلفة من الجماعات اليهودية 
 .واالستيطانية القتحام األقصى

لجنة القدس واألقصى بالمجلس التشريعي الفلسطيني قرار االحتالل اإلسرائيلي  فلسطينيا، استنكرت
 .المتعلق بالسماح ألعضاء الكنيست باقتحام المسجد األقصى

يومي للمسجد األقصى وحرمته من قبل  تدنيس هذا القرار يأتي وسط"وقالت اللجنة في بيان لها، إن 
المتطرفين اإلسرائيليين وحاخاماتهم، ومنع المصلين المسلمين من الصالة فيه، وتواصل االعتداءات 

على المصلين اآلمنين في رحابه، والمحاوالت اإلسرائيلية الجادة لتقسيمه زمانيا ومكانيا وصوال لهدمه 
 ."مكانهوبناء الهيكل المزعوم 
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وشددت اللجنة على أن هذه القرارات تعد مخالفة صريحة وواضحة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان 
والقانون الدولي اإلنساني، وأن القرار اإلسرائيلي بالسماح ألعضاء الكنيست باقتحام المسجد األقصى 

 .لن يمر مرور الكرام، وسيكون شرارة لتفجير األوضاع في القدس وكل فلسطين

أهلنا في القدس ومن خلفهم أبناء شعبنا في كل مكان، الذين أفشلوا "وخلصت اللجنة إلى القول إن 
مخططات المحتل بإغالق األقصى والسيطرة عليه قادرون على إعادة الكرة من جديد وتمريغ أنف 

  ."المحتل في التراب، ورد كيده إلى نحره
 

  سلوان جنوب األقصىوزير أمن االحتالل في زيارة استفزازية لبلدة 
 

نفذ وزير أمن االحتالل الداخلي، المتطرف جلعاد أردان، ظهر اليوم األحد، جولة استفزازية في 
 .زة ومشددةقصى المبارك وسط حراسات عسكرية معز جنوب المسجد األ سلوان بلدة

وقال مراسلنا في القدس إن الوزير المتطرف زار الكنيس اليهودي الذي افُتتح نهاية األسبوع الماضي 
الحارة الوسطى في البلدة، بمبنى يعود لعائلة أبو ناب بعد وضع اليد عليه وتحويله /في حي بطن الهوى
 .الى بؤرة استيطانية

الشارع الرئيسي في الحي، وفي المناطق التي مر منها ولفت مراسلنا الى أن قوات االحتالل أغلقت 
 .الوزير أردان

  
  
 

  
  -انتهى -


