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  2017 ، نوفمبر   5األحد    4السبت    3الجمعة     :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ    
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 على القدس القديمة" األمنية"جديدة لتجسيد السيطرة  االحتالل يعلن عن خطة. 

 سنستمر بحماية التعليم في القدس: صيدم. 

 مشاركون في ندوة قانونية يناقشون سياسات الضم اإلسرائيلية للقدس. 

  الرئيس يستقبل وفدا بريطانيا سار على األقدام من بالده إلى القدس المحتلة تنديدا

 .بوعد بلفور

 مكان المسجد" هيكل"لألقصى وحراسه يصادرون خارطة لـ اقتحامات جديدة. 

 االحتالل يقمع مسيرة غاضبة على وعد بلفور ويعتقل ناشطا: القدس. 

  صحيفة عبرية تكشف كيف باع بطريرك القدس األوقاف المسيحية لرجال أعمال

 .يهود
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 أسير مقدسي يدخل عامه السابع في سجون االحتالل. 

 15 حتالل في القدس المحتلةمركًزا جديًدا لشرطة اال. 

 االحتالل يحكم بسجن مقدسيين ويمدد اعتقال ثالث. 

  بنايات بالهدم 5صالة جمعة حاشدة في مسجد خديجة المهدد و. 

 االحتالل يقتحم خيمة االعتصام بحي البستان جنوب األقصى. 

 40  بلفور"ألفاً يؤدون الجمعة في األقصى وخطيبها يهاجم وعد". 

  مسيرة أمام قنصلية بريطانيا في القدس ويعتقل ناشطًااالحتالل يقمع. 

 هيئات مقدسية تدين قرار تشكيل وحدة ُشَرطية جديدة في األقصى. 

 االحتالل يحرم طفًال مقدسيًّا من رؤية والده األسير. 

 حملة إغاثية إلعمار القدس القديمة: األردن. 
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 على القدس القديمة" األمنية"االحتالل يعلن عن خطة جديدة لتجسيد السيطرة 
   

" األمن الداخلي"أفادت مصادر إعالمية عبرية، ليلة أمس، بأن وزير  -وفا 2017- 11-5القدس 
" الهجمات الفلسطينية"بالحكومة اإلسرائيلية، المتطرف جلعاد أردان أعد خطة أمنية لمنع ما وصفته بـ 

  .في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة

لقناة العبرية العاشرة، أن هذه الخطة تهدف إلى تشديد الحزام األمني في منطقة باب العامود وذكرت ا
والبلدة القديمة من خالل إقامة مراكز ونقاط تفتيش كبيرة تشبه ) أحد أشهر أبواب القدس القديمة(

  .النقاط العسكرية سيتم نشرها في منطقة باب العامود ومحيطه للسيطرة على الوضع األمني

ولفتت القناة العبرية إلى أنه سيتم نشر قوات ما يسمى بحرس الحدود في تلك النقاط، مشيرًة إلى أن 
  .كاميرا أمنية ذكية لتمكين الشرطة من مراقبة ما يحدث في المنطقة  40الخطة تشمل نشر 

ورة وأكدت أن عملية إقامة هذه النقاط ستتم في غضون شهر، مشيرًة إلى أنها ستطغى بوضوح على ص
  .البلدة القديمة

يذكر أن االحتالل رّكب خالل الفترات الماضية عشرات الكاميرات للمراقبة في المنطقة خاصة في 
فضًال عن نصبه نقطة تفتيش في المنطقة باتت شبه دائمة للتدقيق ببطاقات " باب العامود"محيط 

  .المواطنين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

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 
 

 القدسسنستمر بحماية التعليم في : صيدم
   

أكد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم أن حماية التعليم في  -وفا 2017- 11-4القدس 
مدينة القدس على رأس األولويات، وأن الوزارة لن تدخر أي جهد إلحباط محاوالت األسرلة وتضييق 

  .االحتالل على القطاع التعليمي في المدينة المقدسة

العلمي البيئي الكبير، اليوم السبت، في مدرسة راهبات الوردية الثانوية جاء ذلك خالل افتتاحه اليوم 
  .في بيت حنينا بالقدس المحتلة

وتضمن اليوم البيئي عددا من المعارض العلمية التي تشمل بشكل كبير الجانب التكنولوجي، واستمع  
يزة نالت إعجاب الوزير والحضور لشرح من الطالبات حول مشاريعهن التي شملت تجارب علمية مم

  .الجميع

 Go green كما افتتح صيدم البيت البالستيكي في المدرسة، الذي يأتي ضمن مشروع

Rosary   ويهدف إلى إعادة تدوير المواد، وقد استخدمت الطالبات العبوات البالستيكية في بناء
  .جدران هذا البيت

مل تدريب الطلبة في مختلف كما زار صيدم قسم التكنولوجيا والريبوت في المدرسة، الذي يش
  .المراحل العمرية على الجوانب التكنولوجية

اليوم في مدرسة راهبات الوردية نطمئن على مستقبل فلسطين والقدس بهذه اإلنجازات : "وقال الوزير
واإلبداعات الطالبية التي تدحض رواية االحتالل بأن الفلسطيني هو الفلسطيني الميت، فاليوم نؤكد 

أن الفلسطيني هو الذي يبدع ويتميز في مختلف المجاالت العلمية بما فيها التكنولوجيا لالحتالل 
والعلوم الشاملة، والفلسطيني هو الذي يرقص ويغني لألرض والبيئة وينتصر للعلوم المختلفة، وهذا 

  ".يؤكد أن االحتالل إلى زوال

وم البيئي والعلمي، مؤكدا على الطاقة وعّبر صيدم عن استمتاعه بكافة الفعاليات والمعارض في هذا الي
  .الكبيرة التي يمتلكها طلبة فلسطين، وأن الوزارة ستبقى راعية لهذه الطاقات والمواهب واإلبداعات
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السير لوسي بدور وزارة التربية والتعليم العالي الداعم  وفي كلمتها الترحيبية، أشادت مديرة المدرسة
ركًة كافة الخطوات التطويرية التي تخطوها الوزارة في سبيل الرقي دائماً لمسيرة العلم والعلماء، مبا

  .بقطاع التعليم

وفي نهاية اليوم العلمي البيئي، كّرمت المدرسة الوزير صيدم تقديرا لرعايته الدائمة لمسيرة العلم 
  .Go green Rosary والعلماء، كما تم تكريم كافة المساهمين في إنجاح مشروع

ئي العلمي العديد من الفقرات الفنية والشعبية التي شملت الدبكة، ومسرحية حول وتخلل اليوم البي
  .البيئة

وحضر االفتتاح، ممثل روسيا لدى فلسطين حيدر أغانين، ونائب القنصل اإليطالي، ومدير عام وحدة 
شؤون القدس ديمة السمان، ومدير التربية والتعليم العالي بالقدس سمير جبريل، وعضو المجلس 

لثوري عضو األمانة العامة للمؤتمر الشعبي الوطني بالقدس سلوى هديب، وحشد من رجال الدين ا
  .المسيحيين وأولياء األمور، إضافة لمعلمي ومعلمات المدرسة وحشد من األسرة التربوية

  

 مشاركون في ندوة قانونية يناقشون سياسات الضم اإلسرائيلية للقدس
   

سياسات الضم اإلسرائيلية "مشاركون في ندوة قانونية حول ناقش  -وفا 2017- 11-4القدس 
في جامعة القدس، سبل للمواجهة القانونية وآفاق " للقدس الشرقية وآليات المواجهة محلياً ودوليا

  .سريان القانون الفلسطيني، واتفاقيات جنيف على القدس الشرقية

لجامعة، اليوم السبت، بتعزيز التوعية حول ونادى المشاركون في الندوة التي عقدتها كلية الحقوق في ا
المواطنة المقدسية، وتفعيل البعد الدولي وخلق جبهة دولية للضغط على إسرائيل، إضافة إلى تفعيل 

  .الدور العربي وآليات تطبيق اتفاقات جنيف الرابعة بالتنسيق مع سويسرا

يني مع إسرائيل خالل المئة واستعرض الباحث في شؤون القدس جمال عمرو، تاريخ الصراع الفلسط
عام األخيرة منذ وعد بلفور وقبل ذلك، محذرا من استمرار سياسة التنازالت، مطالبا بمواجهة استيطان 

  .العقول قبل مواجهة استيطان األرض، والتصدي لثقافة الهزيمة واستبدالها بثقافة الصمود والرباط
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القادر إن بعض الجهات تتعامل مع القدس  بدوره، قال مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد
إغاثيا، وليس كمنطقة محتلة، داعيا إلى إنفاذ القانون الفلسطيني على المدينة من خالل العودة إلى 

، وتفعيل أمانة القدس في 2003قانون أمانة العاصمة المقر من المجلس التشريعي الفلسطيني عام 
  .المدينة على أساسه

التي وقعت فلسطين عليها، وإلى تقديم  44م تنفيذية للمعاهدات الدولية الـودعا إلى إصدار مراسي
  .قضايا أمام محكمة الجنايات الدولية بشأن ممارسات االحتالل في القدس

محمد خلف أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات . من ناحيته، أوضح عميد الكلية د
دسيين، إليمان جامعة القدس بحق وجود المقدسيين في القانونية الخاصة بمدينة القدس وحقوق المق

  .أراضيهم والدفاع عن حقوقهم فيها

  

  الرئيس يستقبل وفدا بريطانيا سار على األقدام من بالده إلى القدس المحتلة تنديدا بوعد بلفور
 

 تمثل زيارتكم رسالة أمل إلى شعبنا بأنكم تقفون إلى جانبه: الرئيس يخاطب الوفد

 بحل الدولتين ألن بديله هو نظام فصل عنصري إسرائيليملتزمون 

جئنا فلسطين لنعتذر عن الخطأ التاريخي الذي ارتكبته بريطانيا : مدير مؤسسة أموس ترست البريطانية
  بحق الشعب الفلسطيني

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، بمقر  -وفا 2017- 11-2رام اهللا 
 147ة رام اهللا، وفدا من المتضامنين البريطانيين، الذين ساروا على األقدام أكثر من الرئاسة في مدين

يوًما من بريطانيا إلى القدس المحتلة، تنديدا بوعد بلفور في ذكراه المئوية، ورفضا لالحتالل اإلسرائيلي 
  .لألرض الفلسطينية

على هذه اللفتة الكريمة، التي وقال سيادته، نحن وشعبنا نود أن نرحب بكم في فلسطين، ونشكركم 
  .تمثلها رحلتكم التاريخية إلى فلسطين
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وأضاف الرئيس، لقد قطعتكم آالف االميال لتعربوا عن تضامنكم مع شعبنا، وتنقلوا رفضكم لوعد 
بلفور المشؤوم، لذلك تمثل زيارتكم، رسالة أمل إلى شعبنا بأنكم تقفون إلى جانبنا، في نضالنا من 

  .ستقاللأجل الحرية واال

نحن على قناعة بأنكم أنتم من يمثل الشعب البريطاني بحق، وهو الشعب الذي ال يقبل : وتابع سيادته
الظلم التاريخي الذي ألحقه وعد بلفور بشعبنا، وفي هذا الصدد، نحن نقدر الموقف النبيل لمجلس 

  .ينالعموم البريطاني عندما طلب من الحكومة البريطانية االعتراف بدولة فلسط

وقال الرئيس، نحن ما زلنا ملتزمين بحل الدولتين، حيث إن البديل لحل الدولتين، هو نظام فصل  
عنصري إسرائيلي، شبيه بذاك الذي كان قائما في جنوب أفريقيا، لذلك نحن في فلسطين، نقبع تحت 

ل دولة فصل نير النظام الفصل العنصري، االبارتايد، والذي إذا فشل حل الدولتين، ستصبح إسرائي
  .عنصري بشكل كامل

وأضاف سيادته، نحن نعول على أشخاص أمثالكم لدعم شعبنا، وتعزيز صموده لالستمرار في نضاله 
السلمي من اجل انهاء االحتالل، وإننا على ثقة انكم تدركون بأننا الشعب الوحيد في العالم، الذي ما 

  .عاما الماضية 50مر منذ زال يرزح تحت نير االحتالل العسكري االجنبي، والمست

في األيام القليلة الماضية، سافرتم عبر أنحاء فلسطين، وحظيتم بفرصة رؤية كيف : وتابع الرئيس 
يعيش شعبنا، ويعاني تحت االحتالل االسرائيلي، وعلى الرغم من ذلك، فإن شعبنا ما زال مصرا على 

  .لى العيش بسالم مع جيرانهبناء فلسطين، دولتنا ومجتمعنا، شعبنا يقدر الحياة ويصر ع

بدوره قال مدير مؤسسة أموس ترست البريطانية منظمة الفعالية التضامنية، جئنا سيرا على األقدام من 
  .لندن إلى فلسطين لنعتذر عن الخطأ التاريخي الذي ارتكبته بريطانيا بحق الشعب الفلسطيني

ابة عن حكومتنا وشعبنا جراء الظلم الذي وأضاف، جئنا إلى فلسطين، لنقول لشعبها، نحن نعتذر بالني
  .وقع عليكم بسبب وعد بلفور، ولنؤكد رفضنا لالحتالل االسرائيلي لألرض الفلسطينية

واشار مدير المؤسسة البريطانية، إلى ان مؤسسته تشارك في بناء البيوت المدمرة من قبل االحتالل 
اون مع المؤسسات الشريكة الفلسطينية، لنقول االسرائيلي في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، بالتع

  .انه من حق كل البشر أن يعيشوا على هذه االرض بحقوق متساوية، ومن دون احتالل
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وقال روز، نقول للشعب الفلسطيني، وللرئيس عباس، انه يجب تخطي هذه المئوية المشؤومة، والنظر 
  .ابية بعيدا عن االحتالل ومأساتهللمستقبل المشترك ألطفالنا واجيالنا القادمة بصورة إيج

بدوره، قال مدير مؤسسة أمانة األراضي المقدسة سامي عوض، إن مسيرة المتضامنين البريطانيين 
متضامنا بريطانيا  55يوما، شارك فيها  147دول مر بها المشاركون، واستغرقت  10لفلسطين شملت 

وعد بلفور الذي أصدرته الحكومة البريطانية  ليعبروا عن اعتذارهم لشعبنا الفلسطيني عن مأساته جراء
  .عام 100قبل 

كيلومتر سيرا على االقدام، من لندن، واليوم وصلوا إلى رام اهللا،   3300وأضاف، المشاركون قطعوا 
  .وستنتهي هذه الفعالية في مدينة القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين

ه في تنظيمها بالشراكة مع المؤسسة وأشار عوض، إلى أن هذه الفعالية، التي ساهمت مؤسست
البريطانية، جاءت انسجاما مع رسالة الرئيس محمود عباس الداعية لدعم المقاومة الشعبية السلمية في 

  .وجه االحتالل االسرائيلي

حضر اللقاء، أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ومستشار 
ي مجدي الخالدي، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عماره، والمشرف العام على الرئيس الدبلوماس

االعالم الرسمي الوزير أحمد عساف، ووفد من مؤسسة الكنائس من أجل السالم، ونائب رئيس حزب 
  .الشعب الجمهوري التركي أوزتورك يلماز

  

 جدمكان المس" هيكل"اقتحامات جديدة لألقصى وحراسه يصادرون خارطة لـ
  

خارطة كانت بيد مرشد أميركي  صادر حراس المسجد األقصى المبارك -وفا 2017- 11-2القدس 
  .يشرح لعدد من مقتحمي المسجد األقصى عن بناء الهيكل المزعوم مكان المسجد األقصى

مستوطنا اقتحموا المسجد األقصى في الفترة الصباحية من اليوم الخميس، عبر مجموعات  47وكان 
ومتتالية، من باب المغاربة، وبحراسات معززة من قوات االحتالل، نفذت جوالت استفزازية صغيرة 

  .ومشبوهة في أرجاء المسجد المبارك



 

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 
 

 االحتالل يقمع مسيرة غاضبة على وعد بلفور ويعتقل ناشطا: القدس
   

 قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، مسيرة كبرى -وفا 2017- 11-2القدس 
أمام القنصلية البريطانية بحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة، لمطالبتها باالعتذار عن وعد بلفور 

  .في ذكراه المئوية المشؤومة

وقال مراسلنا في القدس إن عشرات الشخصيات الفلسطينية المقدسية االعتبارية، يتقدمها المفتي 
محافظ القدس الوزير عدنان الحسيني، ومدير العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، و 

التربية والتعليم في القدس سمير جبريل، وعدد كبير من ممثلي القوى والمؤسسات الوطنية 
والشخصيات االعتبارية في القدس، باإلضافة إلى عدد كبير من طلبة مدارس المدينة، انتظموا في 

سط المدينة، رفعوا فيها األعالم الفلسطينية وأعالماً مسيرة بهذه المناسبة باتجاه القنصلية البريطانية و 
ندعو "سوداء، والفتات بعدة لغات ضد وعد بلفور وأخرى تطالب بريطانيا باالعتذار عنه، ومنها 

  ."بريطانيا لعدم االحتفال بعار االستعمار والعمل بدال من ذلك على انهاء االحتالل

المشاركين والمشاركات بالضرب أمام القنصلية وأضاف مراسلنا إن قوات االحتالل اعتدت على 
  .بحجة رفع األعالم الفلسطينية، في الوقت الذي اعتقلت فيه الناشط المقدسي محمد أبو نجمة

وتلت إحدى الطالبات رسالة قدمها عدد من الطلبة يوم أمس للقنصلية البريطانية لتصل الى يد رئيسة 
  .ليم الرسالة للقنصلية اليوم من فعاليات مدينة القدسوزراء بريطانيا، في الوقت الذي تم فيه تس

وكان وزير التعليم العالي الدكتور صبري صيدم أعلن قبل أيام عن اطالق حملة مئة ألف رسالة كتبها 
  .طلبة المدارس تم تسليمها يوم أمس للقنصلية البريطانية في القدس لتسليمها لرئيسة وزراء بريطانيا

في إطار تعزيز المنظومة القيمية لدى طلبتنا، للمطالبة بحّق ال يسقط بالتقادم، هي رسائل تندرج : وقال
وهي تتناغم وما ندرّسه في مناهجنا من قيم العدل واإلنصاف التي غيّبها وعد بلفور، وعبر رسائل 

تكتسي طابع التعبير الحضاري عن ضرورة تحّمل بريطانيا مسؤولياتها تجاه الظلم التاريخي الذي لحق 
شعبنا، وما ترتب عليه من ويالت الحقة والرسائل بلغات مختلفة لكنها تتقاطع جميعاً في رسالة ب

  .واحدة موجهة لبريطانيا مفادها كفى إمعاناً في هذا الظلم
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  صحيفة عبرية تكشف كيف باع بطريرك القدس األوقاف المسيحية لرجال أعمال يهود
 

لها، على موقعها االلكتروني، ليلة أمس، المزيد من العبرية، في تقرير " معاريف"كشفت صحيفة 
في صفقات بيع عقارات وأمالك البطريركية " اإلسرائيلي"المعلومات حول هوية الضالعين من الجانب 

كذلك تكشف هذه المعلومات أسباب تدني ثمن هذه العقارات وخاصة . األرثوذكسية في القدس
 ."وناإلسرائيلي"األراضي والخداع الذي يمارسه 

إن الشخصين المركزيين الضالعين في هذه الصفقات هما مايكل شطاينهرت ودافيد : وقالت الصحيفة
 .وأضافت أنهما رجال أعمال ولهما عالقة منذ سنوات طويلة مع البطريركية األرثوذكسية. سوفير

صبه وجد وبحسب ادعاء الصحيفة، فإنه عندما تولى البطريرك األرثوذكسي في القدس، ثيوفيلوس، من
ساعداه "عجزا كبيرا ويقدر بعشرات ماليين الشواقل في حساب البنك، وأن رجلي األعمال المذكورين 

 ."بسخاء

وشطاينهرت هو ملياردير أميركي يهودي ومتبرع معروف للكيان العبري، وهو أحد المؤسسين 
عالم إلى الدولة العبرية الصهيوني، الذي ُيحضر شبان يهود من ال" تـَْغليت"والمتبرعين الكبار لمشروع 

 .وسوفير هو رجل أعمال صهيوني مقيم في لندن. لكي يتعرفوا عليها والهجرة إليها

وأكدت الصحيفة أن شطاينهرت وسوفير هما الشريكان اللذان يقفان وراء عدد من الشركات األجنبية، 
ديد ضرائب في ، أي التي تتهرب فيها شركات من تس"ملجأ ضرائب"التي أقيمت في دول توصف كـ

وقد اشترت شركات شطاينهرت وسوفير عقارات من البطريركية التي تثير توترا وغضبا . دول أصحابها
وبين عقارات البطريركية التي . شديدا في صفوف المسيحيين األرثوذكس خصوصا والفلسطينيين عموما

وباعت . القدس في القطمون في" غفعات أورانيم"اشتراها رجال األعمال هذان، األراضي في 
 .شقة 240دونما أقيمت عليها  27البطريركية في هذا المكان 

مليون  1.5دونما في قيسارية، بمبلغ  433وحول السعر البخس الذي تقاضته البطريركية مقابل بيع 
دوالر، زعم مخمن األراضي، رفائيل بوكرا، الذي استأجرته البطريركية لتخمين سعر األرض، أن هناك 

أول هذه األسباب هو أن هذه أرض زراعية؛ ثانيا، العرض . النخفاض ثمن األرض هناك عدة أسباب
سنة، ستنتهي في العام  99والطلب على هذه األراضي؛ ثالثا، هو أن هذه األرض مؤجرة للدولة لمدة 

2109. 
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ألف  35وأضاف بوكرا أنه بعد تحليل هذه المعطيات توصل إلى نتيجة أن سعر الدونم هناك هو 
عاما، فإن سعرها انخفض إلى  96قل، لكن بسبب تأجيرها للدولة وانتهاء مدة اإليجار بعد شا

 . (شيقل 3,5الدوالر يساوي (  ألف شاقل فقط 120دونما هو  433الحضيض بحيث أن قيمة الـ

يذكر أن الضجة حول بيع البطريركية األرثوذكسية في القدس لعقارات مسجلة باسمها، وقسم كبير منها 
أمالك فلسطينيين وهبوها للبطريركية كأوقاف وليس للبيع والمتاجرة بها، تتردد منذ سنوات وقبل هي 

 .تولي ثيوفيلوس منصبه الحالي، وتم توجيه اتهامات مشابهة لسلفه البطريرك المعزول إيرينيوس

االحتالل في  محكمة ولعّل ما فّجر القضية مجددا في الفترة األخيرة هو الكشف، من خالل نظر
صفقة بيع عقارات البطريركية، عن أنه تم بيع عقارات في البلدة القديمة في القدس المحتلة للجمعية 

ومحيطها فيما اكدت  التي هدفها األساسي هو تهويد البلدة القديمة" عطيرت كوهانيم"االستيطانية 
البطريرك األرثوذكسي في القدس،  العبرية أن عقارات الكنيسة باعها" هآرتس"مصادر عبرية لصحيفة 

  ."االسرائيليين"ثيوفيلوس، بأثمان زهيدة أثارت ذهول الفلسطينيين و
 

  أسير مقدسي يدخل عامه السابع في سجون االحتالل
 

عامه السابع ) عاما 45(محمود يعقوب أبو عصب دخل اليوم السبت األسير المقدسي يعقوب 
 .واألخير داخل سجون اإلحتالل

وكان االحتالل اعتقل يعقوب ضمن حملة إستهدفت مجموعة من أبناء المدينة المقدسة والذين أدينوا 
في مدينة القدس، والمشاركة في نشاطات إجتماعية وثقافية  حماس الحقا بالضلوع في قيادة حركة

 .والقدس المسجد األقصى تخص

وأب ألربعة من األبناء، وسبق له أن إعتقل أكثر من مرة وأمضى ما يزيد عن الـ يذكر أن يعقوب متزوج 
  .عاما داخل سجون االحتالل 13
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  مركًزا جديًدا لشرطة االحتالل في القدس المحتلة 15
 

كشفت مصادر إعالمية عبرية مزيداً من التفاصيل حول قرار شرطة االحتالل إقامة وحدة شرطية 
 .المبارك المسجد األقصى التي اندلعت مؤخراً في" االضطرابات"ما وصفتها بـخاصة، وذلك بذريعة 

 
جديداً لها في القدس المحتلة، وإضافة المئات   مركزاً  15كما كشفت عن قرار شرطة االحتالل إقامة 

 .من رجال الشرطة إلى القوات العاملة في المدينة

 
وكان جلعاد آردان، وزير األمن الداخلي الصهيوني، قد أعلن عن تشكيل هذه الوحدة في احتفال 

 .ألفراد من قواته األسبوع الماضي

 
يد يعملون فقط في مجال الحفاظ على ما يوصف وتتضمن الوحدة الخاصة أكثر من مائة شرطي جد

 .في منطقة المسجد األقصى" النظام العام"بـ

 
وسيؤدي تشكيل هذه الوحدة إلى مضاعفة عدد رجال الشرطة في المنطقة، وسيتوفر لهذه الوحدة 
 .غالف استخباري ومنظومات تكنولوجية من األكثر تقدماً في دولة االحتالل، كما قال المصدر نفسه

 
مركزاً جديد للشرطة في المدينة قريباً  15شرطياً جديدًا، وسيقام  525وسيضاف إلى شرطة القدس 

الصهيوني أنه لم تطرأ  الكنيست وفق أردان، الذي أكد في كلمة ألقاها أمام لجنة الداخلية والبيئة في
  .زيادة بهذا الحجم على شرطة القدس منذ إقامة دولة االحتالل
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  االحتالل يحكم بسجن مقدسيين ويمدد اعتقال ثالث
 

شهًرا على األسير المقدسي ناصر عبيد من بلدة  28القدس بالسجن االحتالل في  محكمة حكمت
 .العيسوية وسط القدس المحتلة

 .شهرا 13كما قضت محكمة االحتالل على الشاب المقدسي ثائر أبو صبيح بالسجن الفعلي لمدة 

الناشط والمصور المقدسي أمين صيام ليوم األحد  اعتقال مّددت محكمة االحتالل في سياق آخر،
  .القادم، علًما أنها اعتقلته أول أمس بعد استدعائه للتحقيق في أحد مراكزها بمدينة القدس

 

  بنايات بالهدم 5صالة جمعة حاشدة في مسجد خديجة المهدد و 
 

ن من سكان حي المطار قُبالة مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وبمشاركة نظم عشرات المواطني
عدد من النشطاء والمتضامنين اليوم، صالة جمعة حاشدة في مسجد خديجة الذي يتهدده وخمس 

شقة خطر الهدم بأمر من االحتالل لصالح انشاء شارع بمحاذاة مقاطع من  138بنايات تضم نحو 
 .ري في المنطقةجدار الضم والتوسع العنص

وقال مراسلنا في القدس ان بلدية القدس العبرية أخطرت في وقت سابق بهدم البنايات التي تضم 
شققا سكنية ومسجد خديجة، في الوقت الذي ما زالت فيه القضية تُبحث في أروقة محاكم 

  .االحتالل
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  االحتالل يقتحم خيمة االعتصام بحي البستان جنوب األقصى
 

جنوب  سلوان قوات االحتالل الخاصة، اليوم الجمعة، خيمة االعتصام بحي البستان في بلدة اقتحمت
 .المسجد االقصى المبارك

اقتحامه خيمة االعتصام بإطالق ونقل مراسلنا في القدس عن شهود عيان أن االحتالل شرع عقب 
 .وابل من القنابل الصوتية والغازية السامة المدمعة أشاعت أجواء شديدة التوتر في المنطقة

في السياق، اقتحمت طواقم تابعة لبلدية القدس العبرية ترافقها قوة عسكرية معززة عدة أحياء في 
إدارية جديدة إال أن شبان البلدة تصدوا لها وأجبروها على  هدم سلوان بهدف تسليم اخطارات

  .االنسحاب من المنطقة
 

  "بلفور"ألفاً يؤدون الجمعة في األقصى وخطيبها يهاجم وعد  40
 

صالة  ، اليوم1948العام أدى أكثر من أربعين ألف فلسطيني من سكان القدس والداخل المحتل منذ 
برحاب المسجد االقصى المبارك رغم االنتشار الواسع لقوات االحتالل في القدس، وبلدتها  الجمعة

 .المبارك القديمة، ومحيط المسجد

وقال مراسلنا أن القدس شهدت نشاطا منذ ساعات الصباح األولى بفعل تدفق المصلين من ضواحي 
وبلدات القدس ومختلف التجمعات السكانية في الداخل الفلسطيني على القدس القديمة 

 .، في حين شهدت أسواق البلدة القديمة، بشكل خاص، حركة تسوق نشطةالمسجد األقصى باتجاه

من جانبه، استنكر خطيب المسجد األقصى الشيخ محمد سليم محمد علي، في خطبة صالة الجمعة 
إذا كانت بريطانيا : ام على وعد بلفور المشؤوم، وقالع 100باألقصى اليوم، احتفال بريطانيا بمرور 

على مدار تاريخها شجاعة في الظلم والبغي، فإن عليها أن تكون شجاعة في العدل واإلنصاف، وأن 
تعترف بخطئها وظلمها وجورها لشعبنا الفلسطيني، وأن تعمل على تصحيح هذا الظلم والخطأ والبغي، 

 .كل ما جرى لشعبنا عبر تاريخه  وأن تتحمل المسؤولية الكاملة عن

بريطانيا إلى االعتراف بخطئها التاريخي، ووعدها المشؤوم بإقامة دولة لليهود  األقصى ودعا خطيب
 .على أرض فلسطين
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جرائم بريطانيا ضد شعبنا قديمة، وان التاريخ سّجل صفحات سوداء  وأكد الشيخ محمد سليم أن
 .ألف مسلم في القدس والمسجد األقصى 60لجيشها؛ حيث قتلوا أكثر من 

وروسيا القيصرية  فرنسا ولفت إلى عداء بريطانيا للشعب الفلسطيني واألمة العربية؛ حيث اقتسمت مع
بالد الشام والعراق وتركيا بينها وجعلوا من فلسطين منطقة دولية تمهيدا إلخراج أهلها منها وتشريدهم، 

 ."سايكس بيكو"وكان لهم ما أرادوا في معاهدة ظالمة باطلة أخرى تدعى 

ين الذين ومنذ زمان طويل ال يألون جهدا في في السياق، نّدد الشيخ محمد سليم بأعداء المسلم
االعتداء على المساجد والمقدسات اإلسالمية بهدمها أو إغالقها أو منع المسلمين من عمارتها، أو 

تحويلها إلى مقاٍه واستراحات، الفتاً إلى أن المسجد األقصى هو آخر الحصون في هذه األرض 
مؤكدا أن القدس هي   فتندموا،  هلكوا، وال تفرطوا فيهال تخرجوا من هذا الحصون فت: المقدسة، وقال

 .ميزان الحرارة ألمة المسلمين

وأكد خطيب األقصى أن أرض فلسطين الخصبة والواسعة للشعب الفلسطيني، وال حق لغيرهم فيه؛ 
 .فهي أرضهم ووطنهم، وهي حقهم في الدين والتاريخ

ي والنص النبوي الصريح هو مسجد مبارك وشدد الشيخ محمد سليم على أن األقصى بالنص القرآن
  .فيه وحوله للمسلمين وأن القدس هي حاضرة الخالفة اإلسالمية قبيل قيام الساعة

 

  االحتالل يقمع مسيرة أمام قنصلية بريطانيا في القدس ويعتقل ناشطًا
 

شيخ جراح قمعت قوات االحتالل، ظهر اليوم الخميس، مسيرة كبرى أمام القنصلية البريطانية بحي ال
 .وسط القدس المحتلة، لمطالبتها باالعتذار عن وعد بلفور في ذكراه المئوية المشؤومة

وقال مراسلنا في القدس المحتلة إن عشرات الشخصيات الفلسطينية المقدسية االعتبارية، يتقدمها 
، ومحافظ القدس الوزير عدنان محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ

الحسيني، ومدير التربية والتعليم في القدس سمير جبريل، وعدد كبير من ممثلي القوى والمؤسسات 
كبير من طلبة مدارس المدينة، انتظموا   الوطنية والشخصيات االعتبارية في القدس، باالضافة إلى عدد

في مسيرة بهذه المناسبة باتجاه القنصلية البريطانية وسط المدينة، رفعوا فيها األعالم الفلسطينية 
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وأعالماً سوداء، والفتات بعدة لغات ضد وعد بلفور وأخرى تطالب بريطانيا باالعتذار عنه، ومنها 
 ."ستعمار والعمل بدال من ذلك على انهاء االحتاللندعو بريطانيا لعدم االحتفال بعار اال"

وأضاف مراسلنا إن قوات االحتالل اعتدت على المشاركين والمشاركات بالضرب أمام القنصلية 
 .محمد أبو نجمة بحجة رفع األعالم الفلسطينية، في الوقت الذي اعتقلت فيه الناشط المقدسي

الطلبة يوم أمس للقنصلية البريطانية لتصل الى يد رئيسة وتلت إحدى الطالبات رسالة قدمها عدد من 
 .وزراء بريطانيا، في الوقت الذي تم فيه تسليم الرسالة للقنصلية اليوم من فعاليات مدينة القدس

مئة ألف رسالة كتبها  وكان وزير التعليم العالي الدكتور صبري صيدم أعلن قبل أيام عن اطالق حملة
 .ا يوم أمس للقنصلية البريطانية في القدس لتسليمها لرئيسة وزراء بريطانياطلبة المدارس تم تسليمه

هي رسائل تندرج في إطار تعزيز المنظومة القيمية لدى طلبتنا، للمطالبة بحّق ال يسقط : وأوضح قائالً 
ر بالتقادم، وهي تتناغم وما ندرّسه في مناهجنا من قيم العدل واإلنصاف التي غيّبها وعد بلفور، وعب

رسائل تكتسي طابع التعبير الحضاري عن ضرورة تحّمل بريطانيا مسؤولياتها تجاه الظلم التاريخي الذي 
لحق بشعبنا، وما ترتب عليه من ويالت الحقة والرسائل بلغات مختلفة لكنها تتقاطع جميعاً في رسالة 

 .واحدة موجهة لبريطانيا مفادها كفى إمعاناً في هذا الظلم

بة الفلسطينية لبريطانيا باالعتذار والتراجع عن الوعد هي ليست محل نقاش؛ ألنها أقل وأكد أن المطال
 .ما يمكن القيام به للتكفير عن الخطأ التاريخي الذي حاق بشعبنا بفعل الوعد الغاشم

وأكد صيدم الرفض الفلسطيني المطلق إلمعان حكومة بريطانيا في سياساتها المصّرة على االحتفال 
  ."لمئوية للوعد الذي يتنافى وكل األعرافبالذكرى ا
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  هيئات مقدسية تدين قرار تشكيل وحدة ُشَرطية جديدة في األقصى
 

تجاه تمادي " اإلفراط في الصمت العربي واإلسالمي"دانت هيئات وشخصيات مقدسية ما أسمته 
/ المبارك، خاصة خالل تشرين أول األقصى وتطرف سلطات االحتالل اإلسرائيلي في تهويد الـمسجد

 .أكتوبر الماضي

وأوضحت الهيئات في بيان صحفي أن الشهر الماضي سّجل أرقاًما غير مسبوقة 
 .التلمودية اليومية في رحابهللمسجد األقصى، ومحاوالت أداء الصلوات  المستوطنين اقتحامات في

المسجد  مقتحًما من قادة المتطرفين، اقتحموا 699وأشارت إلى أن ما يزيد عن ثالثة آالف و
 .ل هذا الشهر، ممن يدعون لهدم المسجدخال األقصى

إثر  1969وطالبت منظمة التعاون اإلسالمي على وجه الخصوص، والتي تأسست عام 
ات اإلسرائيلية ضده، أن تتدخل والدول للـمسجد األقصى، وبهدف وضع حّد لالعتداء اليهود إحراق

اإلسالمية لوقف هذا التهويد خاصة بعد إعالن وزير األمن الداخلي غلعاد إردان عن تشكيل وحدة 
 .ُشَرطية جديدة في المسجد

الحفاظ على األمن والنظام "أعلن عن قراره تشكيل وحدة شَرطية جديدة تُعنى بمهمة " أردان"وكان 
 .قصى ومحيطهفي المسجد األ" العام

، ستضم حوالي "هار هبايت"هذه الوحدة المعروفة بـ"قوله إن " أردان"العبري عن " 0404"ونقل موقع 
  ."شرطي، وستزوَّد بوسائل تكنولوجية حديثة للقيام بمهامها 200
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  االحتالل يحرم طفًال مقدسيًّا من رؤية والده األسير
 

إسماعيل الخطيب من  الطفل جنود االحتالل وهم يمنعونتداول نشطاء من مدينة القدس صورة تظهر 
 .المحتلة القدس وسط شعفاط رؤية والده المحتجز داخل المخزن في مخيم

وكانت قوات االحتالل شنت يوم أمس حملة واسعة في مخيم شعفاط والضواحي المحاذية، داهمت 
خاللها مخازن ومحال تجارية ومنازل لمواطنين وسرقت وصادرت الكثير من ممتلكات المواطنين 

  .عنيفة، أصيب خاللها ستة أطفال بالرصاص المطاطي مواجهات وسط
 

  حملة إغاثية إلعمار القدس القديمة: األردن
 

التي أطلقتها لجنة " فلنشعل قناديل صمودها"وصل مجموع تبرعات المواطنين األردنيين ضمن حملة 
األردنيين ألكثر من مليون دينار أردني،  نقابة المهندسين في" فلسطين والقدسمهندسون من أجل "

 .القديمة في القدس المحتلة والتي سيتم رصدها لتعمير منازل البلدة

ودعت نقابة المهندسين األردنيين، رجال األعمال وأصحاب الشركات والمهندسين وشركاء النقابة 
في البلدة  المقدسيين وكافة أبناء الشعب األردني، للتفاعل مع الحملة والتبرع من أجل ترميم بيوت

القديمة، مؤكدة أن الحملة ليست مقتصرة على النقابة وإنما هي حملة شعب أردني تعبر عن نبضه 
 .األقصى وحبه للمسجد

أطلقت صباح أمس األربعاء المرحلة السابعة " مهندسون من أجل فلسطين والقدس"يذكر أن لجنة 
والتي انتهت على اثير ، "فلنشعل قناديل صمودها"لتعمير بيوت البلدة القديمة في القدس ضمن حملة 

 .االذاعة عند منتصف الليل وتستمر طوال العام في النقابة وفروعها

 

 

  -انتهى -


