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بدء الخطوات العملية لتنفيذ فتوى التصدي
لتعليم المنهاج اإلسرائيلي في القدس
رام الله " -األيام" :أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي،
الش���روع بالخطوات العملي���ة لتطبيق الفتوى الش���رعية
الص���ادرة عن دار اإلفت���اء الفلس���طينية ،والتي أصدرها
مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين،
ونصت على أن "تدريس المنهاج اإلسرائيلي في المدارس
الفلس���طينية ينطوي عل���ى محاذير ومفاس���د جمة ،فال
يجوز القب���ول بتطبيقه في مدارس���نا عوضًا عن المنهاج
الفلسطيني المعتمد".
وأوضح وزير التربية والتعليم العالي ،صبري صيدم ،أن
الخطوات العملية تش���مل توسيع برنامج حماية التعليم
في الق���دس ،وتوفير المقوم���ات والدعم ال�ل�ازم لتعزيز
صم���ود المؤسس���ات التعليمية ف���ي المدين���ة ،إضافة
لتوفير كت���ب المنهاج الفلس���طيني ووضعها بين أيدي
الطلبة لتكون متوفرة بس���هولة ،والتصدي لكافة عمليات
التهويد واألسرلة بحق القطاع التعليمي.
ّ
وجدد صيدم اإلشادة بهذه الفتوى المهمة والتي تأتي
في وقت يش���ن فيه االحتالل هجمة شرس���ة ضد القطاع
التعليمي في القدس وبشكل خاص ضد المنهاج الوطني
الفلس���طيني ،مؤك���دًا أن هذه الفتوى تجس���د توجهات
الوزارة التي تؤكد التش���بث بالهوي���ة الوطنية الجامعة
في المدينة المقدس���ة ،وحماية الرواية الفلسطينية من
التشويه والتحريف.
وأشار إلى أن المقدس���يين بأكملهم ملتفون حول هذه
الفتوى؛ كونها ترتبط بحفظ الهوية الوطنية في القدس،
خاصة ف���ي ظل عنصري���ة الواليات المتح���دة األميركية

ونيتها نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس ،بما يمهد
إلعالن المدينة المقدسة عاصمة لالحتالل ،وهو ما يشكل
كارث���ة بح���ق القضية الفلس���طينية بوجه ع���ام ومدينة
القدس بش���كل خاص ،مؤكدًا أن الش���عب الفلسطيني لن
يتوانى عن التصدي لهذه الخطوة الخبيثة الظالمة.
وج���اء في نص الفتوى أيضًا" :ال ش���ك ف���ي أن المنهاج
اإلس���رائيلي يحتوي على أمور تخالف العقيدة اإلسالمية
والهوية العربية ،والقيم والعادات الفلسطينية ،ال سيما
فيما يتعلق بقضية فلسطين وأرضها ،والرواية التاريخية
لمأساة شعبها ،وتقوم سلطات االحتالل بابتزاز المدارس
المقدس���ية لتطبيق المنه���اج اإلس���رائيلي مقابل دعم
ميزانياته���ا ،حيث تعاني كثير من المدارس من عجز في
الميزاني���ات وضائقة مالية ،في ظ���ل غياب الدعم وقلته،
وبعضه���ا مهدد باإلفالس ،م���ا يدفع الكثي���ر من الطلبة
للتس���رب من المدرس���ة ،وذلك يثير مخ���اوف تجاه قطاع
التعليم المدرس���ي في القدس ،وقد يفضي إلى انهياره،
كما يؤدي إلى تعرض الجيل الجديد لعملية مس���ح دماغ
وقلب الحقائق".
وجاء فيها كذلك "ولم يتوقف استهداف قطاع التعليم
في القدس عند هذا الحد ،بل تتمادى س���لطات االحتالل
في اس���تهداف الطالب باالعتقال ،ومنع إعطاء التصاريح
لمعلمي الضف���ة العاملين في المدارس المقدس���ية ،مع
دعاية إعالمية تهدف إلى غس���ل دم���اغ الطلبة وذويهم
فيم���ا يتعل���ق بالمنه���اج اإلس���رائيلي ،وتفضيله على
المنهاج الفلسطيني".

إحياء يوم القدس واليوم العالمي
للتضامن مع فلسطين في السنغال
داكار " -وفا" :أحيت س���فارة دولة فلسطين لدى السنغال ،وبالتعاون
م���ع الفيضة التيجاني���ة ،فعالية لـ"ي���وم القدس" نصرة لفلس���طين،
وش���عبها ،وقدس���ها ،والذي صادف أيضا "اليوم العالمي للتضامن مع
الشعب الفلسطيني" ،بمشاركة وزراء ،وممثلين عن الحكومة السنغالية،
ورجال دين ،وأكاديميين ،وإعالميين من كل األطياف.
وترأس سفير دولة فلسطين لدى السنغال صفوت ابريغيث وفدًا من
دبلوماس���يين ،وممثلين عن السفارات العربية المعتمدة لدى السنغال
"الس���عودية ،الجزائر ،اإلم���ارات العربية المتحدة ،موريتانيا ،س���لطنة
عمان ،ودولة الكويت" ،باإلضافة إلى كادر السفارة.
وألقى ابريغيث كلمة باسم المجموعة العربية ،قدم فيها الشكر باسم
دولة فلسطين قيادة ،وحكومة ،وش���عبا ،لمواقف الفيضة اإلبراهيمية
المشرفة تجاه الشعب الفلسطيني ،مشيدا بدور أبناء الخليفة إبراهيم
إنياص في نصرة القضايا اإلس�ل�امية عمومًا ،وحفظهم لإلرث اإلنساني
والوطني وللوصية التي تركها شيخهم الجليل بنصرة القدس وأهلها.
وش���دد في كلمته على المخاطر التي تتع���رض لها القدس في هذا
الوقت بالذات ،مطالبا بضرورة العمل الج���اد والبناء والجماعي ،من أجل
إفش���ال المخططات اإلس���رائيلية في القدس ،من خ�ل�ال تقديم الدعم
والمساندة للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن المقدسات اإلسالمية،
والمسيحية.
بدوره ،ج���دد الخليفة الع���ام للفيضة التيجاني���ة اإلبراهيمية أحمد
إبراهيم إني���اص دعمه الثابت لفلس���طين والقدس الش���ريف ،مؤكدا
ضرورة العمل الجاد لرفع الظلم الواقع على المدينة المقدس���ة وأهلها،
وتقديم الدع���م الالزم لتعزيز صم���ود أهل القدس وفلس���طين بوجه
المخططات اإلسرائيلية.

إضراب شامل في
الخليل اليوم احتجاجًا
على القرار األميركي
الخلي���ل " -وف���ا" :أعلن���ت
أقاليم حركة "فت���ح" األربعة
في محافظة الخليل ،اإلضراب
الشامل بكافة مناحي الحياة
ف���ي الخلي���ل ،الي���وم ،ضمن
الفعالي���ات الت���ي ترعاه���ا
الحركة ف���ي مواجهة مخطط
اإلدارة األميركي���ة لنق���ل
س���فارتها في إس���رائيل إلى
القدس.
وقال أمين سر حركة "فتح"
ف���ي إقلي���م جن���وب الخليل
ياس���ر دودي���ن :إن الحرك���ة
بكافة أطره���ا وأقاليمها في
الخليل ،أعلن���ت أن اليوم هو
يوم إضراب شامل ،وأن هناك
سلسلة من الفعاليات سيتم
إعالنها بالتنسيق مع أقاليم
الحرك���ة في الخلي���ل ،وكافة
األط���ر والفصائ���ل ،احتجاجًا
على الهجمة التي تستهدف
القدس.
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مسـيرات غاضـبـة فـي الـوطـن والشـتـات
ضد االعتراف بالقـدس عاصمة إلسرائيـل
محافظات – "األيام" :شهدت محافظات
الوطن كافة ،أمس ،مس���يرات وفعاليات
منددة بعزم الرئي���س األميركي دونالد
ترام���ب االعتراف بالقدس عاصمة لدولة
االحتالل ،ونقل الس���فارة األميركية من
تل أبيت إلى القدس.
ففي مدينة بيت لح���م ،قمعت قوات
االحتالل تظاهرة منددة بنية الواليات
المتح���دة االعتراف بالق���دس عاصمة
لدولة االحتالل .وأش����ارت مصادر محلية
إل����ى أن جنود االحت��ل�ال أطلقوا الرصاص
وقنابل الغاز ل����دى اقتراب التظاهرة من
البوابة الحديدية للجدار العازل ،ش����مال
المدينة .ولفتت إلى أن الش���بان رشقوا
قوات االحت�ل�ال بالحج���ارة والزجاجات
الفارغ���ة ،وأغلق���وا الطري���ق بالحج���ارة
واإلطارات المشتعلة.
ومن المدارس المهددة في محافظة
بي���ت لحم ،أكد وزي���ر التربية والتعليم
العالي صبري صيدم أن إرادة الش���عب
الفلسطيني وتشبثه بأرضه ومقدساته؛
سيفش���ل كافة المخططات والمؤامرات
التي تحاك ضد القضية الفلس���طينية،
الفتًا إلى أن األس���رة التربوية س���تكون
دائمًا في مقدم���ة المدافعين عن هذه
القضية المقدسة.
وأك���د "م���ا دام���ت حناج���ر طلبتن���ا
تصدح صباح كل يوم بالس�ل�ام الوطني
والعبارات الوطنية الراس���خة؛ فلن يمر
أي مخط���ط احتالل���ي أو اس���تعماري،
وسينقلب السحر على الساحر".
وف���ي قط���اع غ���زة ،جابت مس���يرات
جماهيري���ة حاش���دة ش���وارع العديد
من المدن مس���اء أمس ،بمشاركة آالف
المواطني���ن ،تلبي���ة لدع���وة وجهتها
القيادة الفلسطينية والقوى والفصائل،
نصرة للقدس.
وتجم���ع اآلالف م���ن المواطني���ن في
س���احة الجندي المجهول غرب مدينة
غ���زة ،رغم هطول األمط���ار ،رفضا للقرار
األميرك���ي باعتب���ار الق���دس عاصم���ة
لالحت�ل�ال ،ونقل س���فارة أميركا من تل
أبيب إلى القدس المحتلة.
ورف���ع المش���اركون في المس���يرات
األع�ل�ام الفلس���طينية ،ومجس���مات
لمس���جد قبة الصخرة ،ورددوا شعارات
تؤكد استعدادهم للتضحية بأموالهم
وأنفس���هم من أج���ل مدين���ة القدس
والمسجد األقصى.
وألق���ى متحدث���ون كلم���ات خ�ل�ال
المس���يرات ،دعوا من خاللها العالمين
العرب���ي واإلس�ل�امي ،لل���رد عل���ى قرار

أطفال يشاركون بمسيرة في غزة نصرة للقدس.

ترامب بخطوات عملية س���ريعة ،تظهر
لألميركيين وإس���رائيل أهمية القدس،
وماذا تمثل ألكثر من مليار مسلم.
كما طال���ب بتصعي���د االنتفاضة ضد
االحتالل في كل رب���وع الوطن ،وإعالنها
ثورة ال تتوقف ،حتى يت���م التراجع عن
القرار الذي وصفوه بالخطير.
وحمل���وا اإلدارة األميركي���ة تبعات أي
قرار تص���دره بهذا الخص���وص مؤكدين
ان اإلدارة األميركي���ة تنتق���ل م���ن موقع
االنحياز الى إس���رائيل الى موقع الشراكة
في االحتالل المباشر لألرض الفلسطينية.
وش���ددوا عل���ى أن الق���دس س���تبقى
البوصل���ة الت���ي توج���ه إليه���ا أنظ���ار
المسلمين في مشارق األرض ومغاربها،
محذري���ن من التداعي���ات الخطيرة التي
سيتركها قرار ترامب ،مطالبين األمتين
العربي���ة واإلس�ل�امية وأح���رار العال���م
بالتدخ���ل لثني ترامب ع���ن قراراته ضد
فلسطين والقدس المحتلة.
وانطلق���ت مس���يرات غاضب���ة في كل
م���دارس الوط���ن ،حيث خصص���ت وزارة
التربي���ة والتعلي���م العال���ي فعالياتها
بتنظيم فعالي���ة مركزي���ة إضافية في
إحدى مدارس كل مديرية؛ يشارك فيها
مدير التربية واألسرة التربوية.
فقد ندد طلب���ة المدارس خالل فعالية
"يوم الغضب الفلس���طيني" ،نظمت في
مدرسة ياس���ر عرفات األساسية للبنات

بمدينة نابلس ،بالقرار األميركي الرامي
الى االعت���راف بالقدس عاصم���ة لدولة
االحتالل ،بمش���اركة محافظ نابلس أكرم
الرج���وب ،ومدي���ر تربية نابل���س عزمي
بالون���ة ،وعدد م���ن ممثل���ي الفعاليات
الرسمية ،والشعبية ،بالمحافظة.
ونظمت تربيتا قباطية ،وقفة غضب في
مدرس���ة قباطية األساس���ية للبنين ،ضد
قرار ترامب نقل الس���فارة األميركية إلى
القدس ،واعتبار القدس عاصمة إسرائيل،
ودعما للقيادة الفلسطينية للحفاظ على
القدس العاصمة األبدية لفلسطين.
أم���ا تربية جني���ن ،فقد نظم���ت وقفة
غض���ب وتضامن مع القدس في مدرس���ة
بنات جني���ن الثانوي���ة ،تخللتها فقرات
وطنية ،تغنت بالقدس عاصمة لفلسطين،
بحضور المؤسسات الرسمية واألهلية.
نظمت مديريات تربية وتعليم جنوب
محافظ���ة الخليل ،وقف���ة احتجاجية في
مدرس���ة الرازي األساسية ،بحضور طلبة
الم���دارس ،وممثلي���ن عن المؤسس���ات
الرس���مية ،واألهلية ،وحركة فتح ،وذلك
استنكارا لهذا القرار.
ونظمت فعاليات مماثلة في مدارس ووسط
وش����مال الخليل ،طالب خاللها المش����اركون
بوقف ق����رار ترامب وإدارت����ه التي اتهموها
"باالنحي����از المباش����ر للكي����ان الصهيوني،
وتعمل على تعزيز االحتالل اإلسرائيلي على
حساب الحقوق الفلسطينية".

وفي محافظة طوباس ،ش����ارك مس����ؤولون
وممثلون عن المؤسسات األهلية والحكومية،
ورؤساء المجالس البلدية والقروية ،وممثلون
عن األجهزة األمني����ة ،وطالبات مدارس ،في
مدين����ة طوباس ،في فعالي����ات أقرتها وزارة
التربية والتعليم ،احتجاجا على نية الواليات
المتحدة نقل السفارة اإلس����رائيلية من تل
أبيب إلى القدس.
وخصصت مدارس محافظ���ة قلقيلية
اإلذاعة الصباحي���ة للحديث عن الموقف
الفلس���طيني المندد والمستنكر إلعالن
ترام���ب الق���دس عاصم���ة إس���رائيل،
تخللتها وقفة تضامني���ة صامتة لمدة
دقيقة واحدة ،رفضا لهذا القرار.
ورف���ع الطلب���ة في س���احات المدارس
ش���عارات معب���رة ع���ن الوق���وف خلف
القيادة الفلسطينية ،والرافضة للموقف
األميركي ،في الوقت الذي تم فيه ارتداء
الطلبة الكوفية الفلسطينية.
وفي محافظ���ة رام الله والبيرة ،أقيمت
في مدرس���ة فيصل الحسيني برام الله؛
ش���ارك وكي���ل وزارة التربي���ة والتعليم
العال���ي بصري صال���ح ،ومدي���ر التربية
والتعليم العالي باس���م عريقات وأسرة
ال���وزارة والمديري���ة واألس���رة التربوية
ً
قاطب���ة ف���ي الفعالية المركزي���ة رفضًا
للموقف األميركي من القدس.
وف���ي لبن���ان ،اس���تجابت المخيم���ات
الفلس���طينية للدع���وة الت���ي وجهتها

الفصائل الفلس���طينية للمش���اركة في
الفعالي���ات الداعمة للحق الفلس���طيني
في مدينة الق���دس المحتلة ،والرافضة
للموقف األميركي المزمع إعالنه باعتبار
القدس عاصمة لدولة االحتالل.
وش���ارك أبناء الش���عب الفلس���طيني
ف���ي مخيم الرش���يدية والب���داوي وعين
الحلوة في مسيرات حاشدة رفضا للقرار
األميرك���ي ،وتأيي���دا لمواق���ف الرئيس
محم���ود عب���اس المداف���ع والمتمس���ك
بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
وأك���د المتحدث���ون إدانتهم الموقف
العدواني الذي تتخذه اإلدارة األميركية،
والمتمثل بقرار نقل السفارة األميركية
إلى مدين���ة القدس ،واالعتراف بالقدس
عاصمة لدولة االحتالل.
وش���ددوا على الرف���ض المطلق للقرار
األميرك���ي االعت���راف بالق���دس عاصمة
لالحت�ل�ال تمهي���دا إللغ���اء الدول���ة
الفلسطينية ،مؤكدين أن ال وطن للشعب
الفلس���طيني والشتات س���وى فلسطين
وعاصمتها القدس ،ومنددين بسياس���ة
الكي���ل بمكيالي���ن والصم���ت المطب���ق
للمجتمع الدولي تجاه هذا القرار.
وأك���دوا أن ه���ذا الق���رار لن يم���ر ،لما
س���يترتب علي���ه من تداعي���ات وغضب
من قبل الش���ارع العربي واإلس�ل�امي في
كل أنح���اء العال���م ،وس���يتم إحباط كل
المؤامرات ضد الشعب الفلسطيني.

