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  م28/4/2016 الخميس: التاريخ
  
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  
  

 والقدس االحتالل يعتقل عشرة مواطنين من الضفة. 

  يوما 15مدة عن األقصى ل 48 فلسطين المحتلة عام مواطنين من أراضي 3إبعاد. 

 لجنة خبراء اإليسيسكو اآلثاريين يوصون بتنفيذ مشاريع في القدس المحتلة. 

 "تستنكر فرض المنهاج اإلسرائيلي على مدارس القدس" التربية. 

 أبو علي يحذر من تداعيات االقتحامات المتكررة للمسجد األقصى. 

  والمفتي يشيد بصمود المرابطين فيه" األقصى"المستوطنون يواصلون اقتحام. 

 االحتالل يقرر منع إسعاف منفذي العمليات المصابين.  
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  والقدس االحتالل يعتقل عشرة مواطنين من الضفة
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الليلة الماضية، عشرة مواطنين  - وفا 2016-4- 28محافظات 

 .محافظات رام اهللا والبيرة، والخليل، وجنين، والقدسمن 

وليد : وبين نادي األسير في بيان له اليوم الخميس، أن ستة مواطنين اعتقلوا من محافظة رام اهللا، هم
، )عاما 20(، وعمرو يامن قرابصة )عاما 31(، ورمضان حسين عطا )عاما 37(سامح الريماوي 

  .افة إلى سائد أبو البهاء، وحسين أبو كويك، إض)عاما 55(وأحمد نجيب مفارجة 
من أمام حاجز زعترة جنوب ) عاما 25(ومن بلدة كفر دان في جنين، اعتقل أحمد عدنان ارّحيل 

  .نابلس
  .من بلدة شيوخ في محافظة الخليل) عاما 18(فيما اعتقل محمد يوسف الوراسنة 

، علما أن )عاما 27(ا باسل أبو دياب وذكر نادي األسير أن مواطنين اعتقال من القدس ُعرف منهم
  .مساء أمس جرى اعتقال لثالثة آخرين من القدس بينهم طفل أفرج عنهم في وقت الحق

  
  

  يوما 15عن األقصى لمدة  48 فلسطين المحتلة عام مواطنين من أراضي 3إبعاد 
ة مواطنين ثالث أبعدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي الليلة الماضية،  -وفا 2016- 4-28القدس 

 .يوما 15عن المسجد األقصى المبارك، لمدة  1948من أراضي عام 

أم الفحم،   محمد فالح، وعلي أحمد، من مدينة: وأفاد مرسالنا، بأن شرطة االحتالل اعتقلت كال من
وعيسى فايد من مدينة الناصرة، أثناء خروجهم يوم أمس من األقصى، واقتادتهم إلى أحد مراكز 

  .قيف في القدس، قبل أن تفرج عنهم، بشرط االبعاد عن األقصى، للمدة المذكورةالتحقيق والتو 
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  لجنة خبراء اإليسيسكو اآلثاريين يوصون بتنفيذ مشاريع في القدس المحتلة
أوصت لجنة خبراء اإليسيسكو اآلثاريين، التابعة للمنظمة اإلسالمية  -وفا 2016-4-27عمان 

، بتنفيذ عدد من المشاريع في مدينة القدس المحتلة، لمواجهة "إيسيسكو"للتربية والعلوم والثقافة 
 .االحتالل اإلسرائيلي

واعتمدت اللجنة المكلفة بإعداد تقارير فنية حول االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى 
لوطنية ومحيطه، خالل اختتام اجتماعها التاسع في العاصمة األردنية عمان، بالتعاون مع اللجنة ا

الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، واللجنة األردنية للتربية والثقافة والعلوم، التوصيات التي طرحت 
  .في التقارير السابقة التي تغطي كل موضوعات القدس

، بل بهدف اتخاذ كافة )متزنة فقط(ودعت إلى التوجه لليونسكو ليس الستصدار قرارات إدانة 
ث أنها جميعا تضر بشكل مباشر وملموس بالقدس القديمة، وأسوارها المسجلة اإلجراءات لوقفها حي

  .على قائمة التراث الثقافي العالمي
وشمل البيان الختامي عددا من الملفات التي يمكن العمل عليها وهي، مشروع توسيع ساحة البراق 

موقف سيارات وادي ، ومشروع بيت الجوهرة من خالل )جنوب طريق دار المغاربة(باتجاه الجنوب 
  .حلوة، ومشروع التلفريك

ودعت إلى استعمال المنطقة العلمية واألثرية ضد كل من يعمل في حقل اآلثار في القدس المحتلة، 
بما فيه منعهم من العمل في العالمين العربي واإلسالمي، ودعم مشاريع حماية التراث الثقافي في 

نون الدولي المقدم من المجموعة العربية واإلسالمية للتصدي القدس، ودراسة اإلمكانية الكامنة في القا
  .آلفة اإلسرائيليين في القدس وخاصة سياستها باتجاه التراث الثقافي

واقترح االجتماع إضافة ثالثة خبراء إلى معدي التقرير السنوي للجنة الخبراء اآلثاريين، حيث تم 
مي، وخبير في التراث غير المادي، لمساندة الخبراء اقتراح وجود خبير في القانون الدولي، وخبير إعال

  .اآلثاريين المكلفين بإعداد تقارير فنية حول االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة ضد األقصى ومحيطه
وشارك في االجتماع األمين العام التحاد اآلثاريين العرب محمد الكحالوي من مصر، ومحمد يونس 

ة والعلوم والثقافة، ومحمد عقور نائبا عن نائب رئيس الوزراء األردن، ممثل المنظمة اآلثاريية للتربي
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ووزير التربية والتعليم األردني محمد ذنيبات، ووصفي الكيالني، وفايز الغول، وعبد اهللا العبادي، 
والوفد الفلسطيني ممثال باألمين العام للجنة الوطنية الفلسطينية مراد السوادني، وعضوية لجنة الخبراء 

  .نظمي الجعبي، خليل تفكجي، ويوسف النتشة: لمقدسيين، التي أعدت التقرير لالجتماع وهما
  
  

  تستنكر فرض المنهاج اإلسرائيلي على مدارس القدس" التربية"
األربعاء، تصاعد  أمس يومة التربية والتعليم العالي، استنكرت وزار  -وفا 2016- 4-27رام اهللا 

ت االحتالل اإلسرائيلي، ضد التعليم في مدينة القدس المحتلة، الهجمة الشرسة التي تشّنها سلطا
ومحاولتها فرض المنهاج المحّرف والمشّوه، ومنع استخدام المنهاج الفلسطيني بمختلف الطرق 

 .واألدوات

وأدانت الوزارة في بيان صحفي، التعميم الذي أصدرته مديرية التعليم التابعة لبلدية االحتالل في 
، والذي طالبت فيه مدراء المدارس العربية بضرورة التقيد باستخدام الكتب الدراسية القدس المحتلة

التي توزعها البلدية، وتؤكد عليهم االلتزام بهذه الكتب فقط، وأنها ستقوم بمصادرة أي كتب أخرى 
  .واتخاذ إجراءات صارمة ضد من يخالف هذه التعليمات

بحذف كل ما يشير أو يرمز إلى فلسطين وتاريخها من  ونوهت الوزارة إلى أن بلدية االحتالل تقوم
المناهج الفلسطينية ومحاولة فرض مناهج إسرائيلية تسعى لتهويد المدينة المقدسة والقضاء على 

  .عروبتها وطمس معالمها الدينية واإلسالمية والمسيحية
اصرة الوزارة ودعم ودعت جميع المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية والمؤسسات الوطنية إلى من

حمالتها الرامية إلى الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية والحفاظ على التعليم الفلسطيني وعدم 
ألف  90إتاحة المجال أمام تنفيذ المخططات اإلسرائيلية الرامية إلى تهويد المدينة، وتعريض نحو 

  .السكان من عدد% 24طالب وطالبة في القدس للخطر، والذين يشكلون نحو 
وطالبت المجتمع المحلي وأولياء األمور بالوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه الحرب الشرسة على 

  .أبنائهم والتي تستهدف مستقبلهم وتسعى لغسل أدمغتهم واستالب عقولهم
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يذكر أن سلطات االحتالل تحاصر التعليم في المدينة المقدسة عبر منع بناء مدارس جديدة أو إضافة 
صفية أو مرافق صحية أو رياضية، في حين توفر التمويل للمدارس التي تلتزم بسياستها الرامية غرف 

  .إلى أسرلة التعليم
  
  

  أبو علي يحذر من تداعيات االقتحامات المتكررة للمسجد األقصى
حّذر األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة  -وفا 2016- 4-27القاهرة 

السفير سعيد أبو علي، من تداعيات االقتحامات المتكررة لقوات االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين، 
 .للمسجد األقصى المبارك، واستمرار إبعاد ومنع المصلين المسلمين والمواطنين من الوصول إليه

تتابع بقلق بالغ األربعاء، أن الجامعة العربية  أمس يومأبو علي، في تصريحات للصحفيين  وأكد السفير
المشهد المأساوي الذي تصنعه قوات االحتالل في مدينة القدس المحتلة بشكل عام، وفي المسجد 
األقصى على وجه الخصوص، لفرض سيطرتها الكاملة على المسجد وفرض واقع جديد يتمثل بتثبيت 

ه إبعاد ومنع أهل التواجد االحتاللي زمانيا ومكانيا داخل الحرم الشريف، في الوقت الذي يتم في
  .المسجد الشرعيين من المصلين المسلمين والمواطنين الفلسطينيين من الوصول إليه

وقال إن ما يجري في األقصى يؤكد حقيقة الموقف واالستهداف اإلسرائيلي لألرض واإلنسان 
طان، والمقدسات الفلسطينية، ومن هنا يجب أن تتركز المطالبة العربية والدولية على وقف االستي

  .والتصدي إلرهاب المستوطنين
وشدد على أن أي مساس بالمسجد األقصى وسائر المقدسات االسالمية والمسيحية هو بمثابة عدوان 
على الشعب الفلسطيني وعلى األمتين العربية واإلسالمية، وانتهاك صارخ وتحٍد للقوانين والمعاهدات 

واقع أو المساس به وتغييره، كما تفرض على الدولية التي تحظر على سلطات االحتالل العبث بال
  .المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته لمجابهتها ووضع حد عاجل لها
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  والمفتي يشيد بصمود المرابطين فيه" األقصى"المستوطنون يواصلون اقتحام 
األربعاء من خالل مجموعات متتالية،  أمس يومواصل مستوطنون  -وفا 2016- 4-27 القدس

 .اقتحامهم للمسجد األقصى، وتصدى لهم المرابطون بصيحات وهتافات التكبير االحتجاجية

وقد أشاد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد االقصى محمد حسين برباط 
  .وصمود المصلين في المسجد االقصى رغم كل اجراءات االحتالل

في كلمة له موجهة الى حراس األقصى وجموع المرابطين والمرابطات فيه قبل ظهر اليوم  وقال
نحييكم يا سدنة المسجد األقصى وحّراسه األمناء األوفياء لعقيدتهم ودينهم وعبادتهم : األربعاء

 أن األقصى ارتبط بعقيدتنا وديننا"ومقدساتهم وعلى رأسها وفي مقدمتها المسجد االقصى، ُمضيفًا 
وبعبادتنا وبتاريخنا وحضارتنا، وانه لشرف عظيم ورباٌط كريم أن يكرمنا اهللا ويشرفنا بأن نكون في هذه 
الرحاب الطاهرة المباركة بالمسجد االقصى الذي بارك اهللا فيه وحوله، وجعله آية وسورة من سور 

  .القرآن الكريم
  
  

 االحتالل يقرر منع إسعاف منفذي العمليات المصابين

االربعاء،  أمس يومذكرت مصادر اعالمية عبرية،  - Alquds Online 2016- 4- 27القدس 
بقرارها " نجمة داوود الحمراء"، التابعة لـ"االسرائيلية"أن حكومة االحتالل أبلغت طواقم االسعاف 

  .فدائية" منع تقديم اإلسعاف ألي فلسطيني يصاب خالل تنفيذه عملية"
رية، والتي أوردت النبأ اليوم، أن سلطات االحتالل بررت قرارها العب" إسرائيل هيوم"وذكرت صحيفة 

لمزاعم وجود تهديد أمني من احتمالية كون المنفذ يحمل حزاما ناسفا ويقوم بتفجيره في المكان 
  ".نجمة داوود الحمراء"وإصابة طواقم اإلسعاف الطبية التابعة لـ

بعدم معالجة أي " نجمة داوود الحمراء"وأوضحت الصحيفة أن حكومة االحتالل شددت على طواقم 
  .فلسطيني في مكان العملية
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يذكر أن العديد من منفذي العمليات تركوا ينزفون حتى الموت في جميع العمليات التي استشهد فيها 
منفذوها على الرغم من أن بعضهم أصيب بجراح غير خطيرة، في حين تكتفي طواقم اإلسعاف 

  .فات لجنود االحتاللبتقديم اإلسعا" اإلسرائيلية"
كما أن قوات االحتالل منعت طواقم اإلسعاف الفلسطينية في العديد من العمليات من تقديم 

  .، والشواهد على ذلك كثيرة.اإلسعافات لمنفذي العمليات قبل اإلعالن عن استشهادهم


