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نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم

 اشتية :سنعيد النظر ابعرتافنا إبسرائيل يف حال مت نقل سفارة الوالايت املتحدة للقدس .
 قناة عربية :حتايل إسرائيلي بنقل السفارة األمريكية للقدس .
 االحتالل يعتقل  3مقدسيني وميدد توقيف آخرين .
 أوقاف القدس تطلع سفري إندونيسيا على الوضع ابألقصى.
 منظمات اهليكل تلتمس "للعليا" حول "متييزات" ضد يهود ابألقصى .
 اعتقال  27مواطنا حبملة مدامهات صهيونية ابلضفة والقدس
 كيف انتقمت قوات االحتالل من بلدة جبل املكرب اليوم؟
 اإلسالمية املسيحية :نقل السفارة األمريكية للقدس استيطان بشكل جديد
 اخلارجية :سنرفع قرار اسرائيل ابلغاء إقامة عائلة الشهيد القنرب حملكمة العدل الدولية .
 مستوطنون جيددون اقتحام املسجد األقصى .
 ترميم مبين قبة صعود سيدان عيسى .
 االحتالل يهدم إسطبال ويوزع أوامر هدم ملنازل يف حميط منزل منفذ عملية القدس .
 ترامب مصمم على نقل السفارة األمريكية إىل القدس .
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* اشتية :سنعيد النظر ابعرتافنا إبسرائيل يف حال مت نقل سفارة الوالايت املتحدة للقدس .
نقل السفارة األمريكية للقدس يعني نهاية حل الدولتين -

رام هللا  2017-1-10وفا -قال عضو اللجنة املركزية حلركة فتح حممد اشتية ،اليوم الثالاثء ،إنه إذا مت اإلعالن عن
نقل السفارة األمريكية من تل أبيب للقدس فسنعيد النظر ابالعرتاف بدولة إسرائيل ،وسننفذ خطوات احتجاجية

أخرى متعلقة بكامل املسار السياسي ،وحنن نتحدث عن إجراءات وليس هتديدايت".

وأضاف ،خالل مؤمتر صحفي عقده يف رام هللا" :إن احلديث عن نقل السفارة االمريكية للقدس يعين هناية حل الدولتني

ويعين ابلنسبة لنا انتهاء املسار التفاوضي وإغالق الباب كليا امام املفاوضات ،وهذا غري مقبول ابلنسبة لنا وابلنسبة

للمجتمع الدويل الذي لن يقبل هذا املوضوع".

ولفت إشتية إىل أنه عندما قامت منظمة التحرير بتبادل رسائل االعرتاف بدولة إسرائيل يف العام  1993بني الرئيس
الراحل ايسر عرفات والرئيس اإلسرائيلي يف حينة إسحاق رابني ،كانت مدينة القدس قضية خارج حدود دولة إسرائيل،

وقضية تفاوضية منصوص عليها ابتفاق أوسلو".

وأوضح أن االدعاء أبن نقل السفارة سيتم للقدس الغربية وليس للشرقية هو ادعاء غري مقبول ،ألن إسرائيل تعترب أن
القدس هي مدينة موحدة ومضمومة ،وحنن تفاوضنا مع إسرائيل على القدس وكل قرارات الضم سابقا كانت إسرائيل

مستعدة إلعادة ا لنظر فيها ،لذا فإن نقل السفارة األمريكية للقدس يؤكد حقائق غري صحيحة على األرض ،فالقدس
ليست عاصمة إلسرائيل وليست جزءا من دولتها فهي أراض حمتلة عام .1967

واتبع" :القيادة ستقوم إبجراءات وقائية ملنع القرار وهي ابلنسبة لنا إرسال رسائل للرئيس ترامب تطالب بعدم القيام

هبذه اخلطوة ،وكذلك رسائل للدول العربية واإلسالمية ،ونشاطات شعبية ودينية".
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وقال :إن الفلسطينيني أيملون أال يعلن الرئيس األمريكي اجلديد دوانلد ترامب يف خطاب تنصيبه يف  20اجلاري عن
نقل السفارة من تل أبيب إىل القدس ،وإن القيادة الفلسطينية ال تعلم شيئا عن السياسة اخلارجية لإلدارة القادمة،

ولكن هناك مؤشرات سلبية كثرية عرب متابعة الشخوص املعينني لدى ترامب ووالءاهتم إلسرائيل ودعمهم لالستيطان،
وكذلك تصرحيات الرئيس نفسه جتاه قضيتنا إشارة سلبية وقرار الكونغرس األخري اهلادف لنسف قرار جملس األمن

إشارة سلبية وكذلك احلديث عن نقل السفارة أمر ال ميكن القبول فيه".

وأضاف اشتية ،إن نقل السفارة إىل القدس يعين اعرتافا ابن القدس إلسرائيل وال ميكن أن نقبل املربر الذي يقول أن

السفارة ستكون يف القدس الغربية وأنتم تتفاوضون على القدس الشرقية.

وأوضح أنه إذا مت نقل السفارة للقدس فهذا يعين هناية حل الدولتني وهناية أي مسار مستقبلي تفاوضي وهو نقيض
ملوقف اإلدارات االمريكية املتعاقبة ،وقال" :حنن من جانبنا أنمل أن ال يقوم الرئيس ترامب هبذه اخلطوة ،أو يدخل هذا

املنحىن فالرئيس حممود عباس بعث رسالة إىل الرئيس ترامب يطلبه فيها عدم نقل السفارة ويؤكد خطورة ذلك ،وقد

جرى إرسال رسائل إىل مجيع الدول العربية واإلسالمية ومنظمة العمل اإلسالمي ووزير خارجيتنا سيكون يف ماليزاي يف

 19اجلاري الجتماع على مستوى وزراء اخلارجية وعلى جدول األعمال موضوع نقل السفارة".

وأضاف" :طالبنا املساجد يوم اجلمعة  13اجلاري أن ترفع اآلذان يف فلسطني ويف العامل العريب واإلسالمي يف وقت
حمدد كصوت احتجاجي على موضوع نقل السفارة ،كذلك ستقوم الكنائس يوم االحد  15اجلاري بقرع األجراس يف

كل أحناء العامل رفضا لنقل سفارة الوالايت املتحدة للقدس".

وبني أن نقل السفارة يعين أن مدينة القدس ه ي مدينة إسرائيلية ،يف حني أننا نعتربها عاصمة لدولة فلسطني وهي مدينة
مفتوحة لكل الدايانت السماوية وليست لليهود وحدهم فهي جغرافيا فلسطينية وروحيا دولية ،وحنن نريد هلذه املدينة

أن تبقى مقدسة بكل املقاييس.
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مؤمتر ابريس سينقلنا من املفاوضات الثنائية إىل املفاوضات املتعددة

وقال حنن يف فلسطني شاكرون حلكومة فرنسا على املبادرة لعقد اجتماع ابريس وهو اجتماع يؤكد أن القضية

الفلسطينية هي قضية هامة للعامل رغم القضااي امللحة األخرى يف الشرق األوسط.

وأضاف إن املبادرة الفرنسية هي انتقال من املفاوضات الثنائية إىل املفاوضات املتعددة وهي التجربة اليت جنحت يف
السابق مع إيران يف اخلمسة +واحد ،وأنمل ان تنجح يف املوضوع الفلسطيين أيضا.

واتبع :نريد ملرجعيات األمم املتحدة أن تكون هي مرجعيات مؤمتر ابريس ،واليت تتحدث عن إهناء االحتالل وعن عدم

قانونية االستيطان وآخرها قرار جملس األمن  2334الذي يتحدث عن دولة على حدود العام  1967وأن القدس
الشرقية عاصمة لدولة فلسطني وأن االحتالل واالستيطان غري قانونيني.

وأوضح" :حنن نتشاور مع فرنسا من أجل خمرجات اليوم التايل الجتماع ابريس وأنمل أن أييت االجتماع آبلية ملتابعة

عملية السالم وإطار زمين إلهناء االحتالل".

وعرب اشتية عن أمله أن تعيد فرنسا موضوع االعرتاف بدولة فلسطني كأحد خمرجات اللقاء يف ابريس من الدول
احلاضرة للمؤمتر ،فنحن نعلم أن إسرائيل ال تريد اجتماع ابريس ألنه يؤكد حل الدولتني ،وهي تسعى لتدمري حل

الدولتني عرب تدمري أربعة أعمدة رئيسة للدولة الفلسطينية وهي :أسرلة مدينة القدس وهتويدها وضم األغوار ،وتعزيز

االستيطان فيها ،واستخدام املناطق "ج" اليت تشكل  %62كخزان جغرايف لتوسيع االستيطان يف الضفة ،ورابعا عزل
قطاع غزة عرب مشروع "ابنيت" الرامي لدولة يف غزة وضم الضفة إلسرائيل.
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وبني إشتية أن العنصر الدميغرايف مهم يف الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي فحل الدولتني اليوم ممكن ولكن قد يكون غري

ممكن غدا ،فنحو  %24من سكان الضفة الغربية مبا فيها القدس اليوم هم من املستوطنني البالغ عددهم  651ألف

مستوطن.

وذّكر أنه يف بداية  2015كان يوجد  6.2مليون يهودي يف فلسطني التارخيية ،ومثلهم فلسطينيون ،وحنن نعلم أن
نسبة التوالد عند الفلسطينيني أعلى وابلتايل الفلسطينيني سيكونون %51من جممل فلسطني التارخيية يف العام

 ، 2020وهنا نقول لالحتالل إما ان تقبل إسرائيل حل الدولتني أو أن تذهب للنظام العنصري املبين على تشريع
العنصرية وممارستها.

حنن أمام امتحان وطين حقيقي يف بريوت لتحقيق الوحدة

إىل ذلك قال اشتية إن اجتماع الفصائل يف بريوت الذي يعقد اليوم مهم ويؤكد الوحدة الوطنية الفلسطينية ويسهم يف
حتقيق الوحدة ،حيث اتفقنا مع محاس يف املاضي على حكومة وحدة وطنية تشارك فيها مجيع الفصائل الوطنية

الفلسطينية وعلى إجراء انتخاابت يف أسرع وقت ممكن ،والقضااي اخلالفية األخرى قادرون على حاهلا وحنن أمام
امتحان حقيقي للفصائل إلجناز الوحدة والذهاب النتخاابت جملس وطين فلسطيين موحد ،خصوصا ان لدى محاس

 74عضوا يف اجمللس الوطين وهو أعضاء اجمللس التشريعي الذين جرى انتخاهبم.

وأضاف أنه ابجململ العام ،للوصول إىل الدولة الفلسطينية الواحدة علينا مواجهة مشروع "ابنيت" إلقامة دولة فلسطينية

يف قطاع غزة ،فالوحدة الفلسطينية هي أساس إقامة الدولة الفلسطينية ومواجهة مشروع بنيت اهلادف لضم الضفة

الغربية.
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قناة عربية :حتايل إسرائيلي بنقل السفارة األمريكية للقدس
القدس احملتلة  -ترمجة صفا  :كشفت القناة العربية الثانية الليلة النقاب عن فحوى التوصل إىل حل وسط ،خبصوص

منعا إلاثرة الفلسطينيني واملسلمني على حد
نقل السفارة األمريكية من "تل أبيب" إىل القدس احملتلة ،يقضي ابلتحايلً ،

سواء.

ويقضي احلل الوسط الذي كشفته القناة -وف ًقا ملصادر ابخلارجية اإلسرائيلية ومصدر مقرب من الرئيس األمريكي

اجلديد دوانلد ترامب -ابنتقال السفري األمريكي اجلديد للعمل من مبىن القنصلية األمريكية حبي "أرمون هنتسيف"
االستيطاين عرب طاقم مقلص ،فيما ستحافظ السفارة يف "تل أبيب" على عملها ،ولن تغلق.

ويدور احلديث عن انتقال السفري األمريكي "ديفيد فريدمان" ،والذي أعلن ترامب عن نيته تعيينه مبنصب السفري

األمريكي يف "إسرائيل" ،انتقال السفري للعمل يف مقر القنصلية ابلقدس احملتلة.

* االحتالل يعتقل  3مقدسيني وميدد توقيف آخرين
القدس احملتلة – صفا  :اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر األربعاء ،ثالثة فتية خالل اقتحامها قرية جبل املكرب

جنوب شرق القدس احملتلة.

كال من كرم
وأفاد رئيس جلنة أهايل األسرى املقدسيني أجمد أبو عصب لوكالة "صفا" أبن قوات االحتالل اعتقلت ً
عاما) عقب اقتحام منازهلم يف جبل املكرب.
عاما) ،وأدهم عويسات (ً 14
عاما) ،راضي عويسات (ً 14
عويسات (ً 13
شا للحافالت قرب مدرسة الراشيدية
من جهتها ،ذكرت مصادر إعالمية أن قوات االحتالل أجرت صباح اليوم ،تفتي ً

شااب من حميط منطقة ابب العامود.
يف منطقة ابب الساهرة ابلقدس ،كما اعتقلت ً

فيما أفاد احملامي حممد حممود أبن قاضي حمكمة االحتالل مدد توقيف كل من معاذ عبيد وحممد مسري عبيد لتاريخ

 ،2017-1-29فادي الشوا لتاريخ  ،2017-2-13واتمر خلفاوي وسامي القنرب – شقيق الشهيد فادي ،وعبد

الكرمي شيوخي لتاريخ  ،2017-1-12وأمحد دايب لتاريخ  ،2017-1-15وانس األقرع لتاريخ -1-23

.2017
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ضا توقيف الفتية ابسل عويسات وحممد عويسات لتاريخ  ،2017-1-13وأمحد شتات
وأوضح أن القاضي مدد أي ً
وسامي انصر الدين وموسى الدبعي لتاريخ .2017-3-16

كما مدد خالد السخن ومؤمن الدبس وجمد مصطفى ويزن أبو عصب وأمحد السالمية وحممد أبو عصب لتاريخ -13

 ،2017-2وعمر زعانني وحامد التميمي لتاريخ  ،2017-1-12ومحزة خويص لتاريخ .2017-4-26

وأضاف احملامي حممود أن جلسة عقدت للفىت ابسل حميسن ومت تربئته من هتمة االعتداء على الشرطة ،وأدين

"ابملساعدة ابالعتداء على الشرطة" ،وأجل توقيفه لتاريخ .2017-4-26

ويف سياق متصل ،أفرجت شرطة االحتالل عن الفىت اتمر درويش بكفالة طرف اثلث ،وعن أسامة عويسات بشرط
احلبس املنزيل ملدة  5أايم وبكفالة طرف اثلث.

* أوقاف القدس تطلع سفري إندونيسيا على الوضع ابألقصى
القدس احملتلة – صفا  :التقى مدير عام دائرة أوقاف القدس وشؤون املسجد األقصى املبارك الشيخ عزام اخلطيب
الثالاثء ،سفري اجلمهورية اإلندونيسية لدى اململكة األردنية اهلامشية ودولة فلسطني تغوه واردويو واملستشار لدى

السفارة اإلندونيسية ن.آدم.

وأطلع اخلطيب الوفد الزائر على مشاريع االعمار اهلامشية حتت رعاية ووصاية امللك عبد هللا الثاين بن احلسني حفظه هللا

ورعاه للمسجد األقصى ،كما أطلعهم على الظروف الصعبة اليت يعيشها املسجد نتيجة االحتالل االسرائيلي.

بدوره ،دعا الوفد إىل ضرورة تكثيف زايرات الشعب اإلندونيسي للمسجد األقصى خاصة يف ظل هذه الظروف.
وشكر السفر اإلندونيسي الشيخ اخلطيب على استقباله يف املسجد األقصى أقدس األماكن اإلسالمية ،ووعده بنقل
صورة الوضع إىل احلكومة اإلندونيسية ،ونقل رسالته بضرورة تكثيف الزايرات من قبل الشعب اإلندونيسي إىل

األقصى.

ويف سياق آخر ،وجهت كنائس وأوقاف القدس الشريف رسالة شكر وعرفان للملك األردين عبد هللا الثاين مبناسبة

االنتهاء من ترميم مبىن قبة الصعود املعروف (مبوضع قدم عيسى عليه السالم) ،أو (مصعد عيسى عليه السالم) الواقع

يف القسم األوسط من جبل الزيتون على قمة السفح الغريب املشرف على القدس القدمية.
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وشكر بطريرك القدس وبطريرك الروم األرثوذكس ثيوفيلوس الثالث نيابة عن مجيع طوائف وكنائس القدس امللك

األردين على قيامه بواجبه اجتاه املقدسات واملواقع املسيحية.

كما شكر دائرة أوقاف القدس اإلسالمية اليت نفذت أعمال ترميم املوقع ،واليت متلك هذا املوقع كوقف إسالمي

مشريا إىل أن هذا املوقع ابلذات هو مكان زايرة مجيع مسيحيي العامل الذين يزورون القدس و(مصعد عيسى
خالصً ،
عليه السالم) مبباركة وموافقة األوقاف.

وأوضح أن هذه العالقة جزء من الوضع القائم (الستايتكو) القدمي ،وأحد أسس العيش املشرتك املبين على التعاون

والتحابب بني املسلمني واملسيحيني يف مدينة القدس ،يف مثال آخر لنموذج كنيسة القيامة لتنفيذ العهدة العمرية منذ

أكثر من ( 1400سنة).

* منظمات اهليكل تلتمس "للعليا" حول "متييزات" ضد يهود ابألقصى
القدس احملتلة – صفا  :أمرت احملكمة العليا اإلسرائيلية غريب القدس احملتلة وزير األمن الداخلي االسرائيلي "جلعاد
يوما على التماس قدمه نشطاء "منظمات اهليكل" املزعوم،
أردان" وقائد شرطة القدس "يورام هليفي" ابلرد خالل ً 60

ابدعاء وقوع متييزات وتصرفات سلبية ضد يهود يف املسجد األقصى.

وذكر امللتمسون بواسطة موكلتهم احملامية "إيرس أدرى" أن متييزات وتصرفات سلبية تقع للقطاع املتدين اليهودي

خاصة ،لدى "زايرته جلبل اهليكل " -املسمى االحتاليل الباطل للمسجد األقصى".

وأوضح امللتمسون أن هذه التصرفات تشمل عدم إاتحة حتركهم بشكل حر يف أحناء املسجد ،مرافقة موظفي األوقاف
هلم خالل مسارهم فيه ،مرافقة الشرطة اإلسرائيلية هلم ،منع تناول الطعام أو الشرب من حنفيات املياه املوجودة فيه،
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منع إدخال املواد التعليمية اإلرشادية اخلاصة هبم ،منع الوقوف والتوقف خالل جولتهم يف املسجد ،وحتديد أوقات

مكوثهم فيه كذلك.

وادعى هؤالء يف التماسهم أبن هذه التصرفات والتمييزات تتناقض مع القانون األساس اإلسرائيلي ،وخاصة مبدأ حرية

الصالة وأداء الشعائر الدينية ،وحرية احلركة والتنقل ،وأهنم توجهوا لوزير األمن الداخلي لتصليح هذه التمييزات
ضدهم ،لكنه مل جيب على رسائلهم املتكررة ،وكذلك من قبل جهات إسرائيلية أخرى.

يُذكر أن مجاعات يهودية ومستوطنني يقتحمون املسجد األقصى ويدنسونه بشكل شبه يومي ،حبراسة مشددة من قوات

االحتالل ،ويكررون حماوالهتم لتأدية طقوس دينية ،عادة ما يتصدى هلا حراس األقصى واملتواجدين من املصلني ،رغم
مالحقة قوات االحتالل هلم وفرض تضييقات كبرية على وجودهم.

أحياان ينجح املقتحمون اليهود بتأدية هذه الصلوات والشعائر وإن كان على نطاق ضيق ،ويبدو أن منظمات
ولكن ً
االحتالل حتاول تصعيد االقتحامات والصلوات اليهودية يف األقصى من خالل التوجه للمحكمة العليا اإلسرائيلية.

* اعتقال  27مواطنا حبملة مدامهات صهيونية ابلضفة والقدس
انبلس  -املركز الفلسطيين لإلعالم :شنت قوات االحتالل الصهيوين ،فجر اليوم األربعاء ،محلة مدامهات واعتقاالت
احملتلتني ،طالت  27مواطنا بينهم شبان
واسعة ،مشلت العديد من مدن وبلدات وخميمات الضفة الغربية والقدس
ن
وعضو ابجمللس الثوري حلركة فتح.

وذكر تقرير صادر عن جيش االحتالل ،أن قواته اعتقلت  24فلسطينيا ممّن وصفهم بـ "املطلوبني" ،بدعوى ممارسة
أنشطة تتعلّق ابملقاومة ضد اجلنود واملستوطنني.
وأوضح التقرير العربي ،أن املعتقلني ،أربعة فلسطينيني من خميم نور مشس شرقي طولكرم (مشال القدس احملتلة) ،وآخرينن
شابني من قرية بيت أمني شرقي قلقيلية ،وبلدة الزاوية يف
من منطقة بالطة شرقي انبلس (مشاال) ،ابإلضافة إىل اعتقال ن
سلفيت (مشاال).
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وأشار إىل اعتقال ثالثة فلسطينيني من بلدة بيت رميا ومنطقة أم الشرايط يف رام هللا (مشاال) ،وآخرينن من بلدة قطنة
مشايل غرب القدس ،وبلدة دورا جنويب اخلليل.
وبني التقرير أن االعتقاالت طالت كذلك 11 ،فلسطينيا من بلدة تقوع قرب بيت حلم (جنواب) ،بعد تنفيذ عملية دهم
ّ
واسعة ابلبلدة.

ودامهت سلطات االحتالل ،خميم بالطة شرق انبلس ،واعتقلت طالل دويكات ،عضو اجمللس الثوري حلركة فتح

شااب آخر من منزله.
وحمافظ جنني السابق بعد مدامهة منزله ،فيما اعتقلت ا

وأفاد شهود عيان ملراسل "املركز الفلسطيين لإلعالم" ،أن قوة لالحتالل ،اقتحمت البناية وللمرة الرابعة اليت يقطنها
سرحان دويكات عضو اجمللس الثوري السابق حلركة فتح ،وشقيقه طالل عضو اجمللس الثوري للحركة اجلديد.

ونفذ جنود االحتالل عمليات تفتيش واستجواب ،واعتقلوا طالل دويكات ،ونقلوه إىل جيب عسكري كان ينتظر
جبوار املنزل يف بلدة عسكر البلد إحدى ضواحي مدينة انبلس الشرقية.

يشار إىل أن االحتالل اعتقل الشهر املاضي جنليهما عهد ومنتصر دويكات.
من جانب آخر اعتقلت سلطات االحتالل الشاب مراد محيدان (أبو شوشة) من خميم بالطة بعد مدامهة منزله وتفتيشة

يف احلارة اجلنوبية للمخيم.

وأفاد شقيقه أن اجلنود خلفوا خرااب يف املنزل ،كما اقتحموا منازل أخرى بنفس احلارة ،تعود ملوسى أبو داود وعائليت

الرحمي والشوا.

وكانت دورايت االحتالل قد اقتحمت بلدة عورات جنوب انبلس قبيل منتصف الليلة املاضية ،وفتشوا منزال ابلبلدة ،مث

انسحبوا ابجتاه معسكر حوارة العسكري.

ويف حمافظة طولكرم ،اعتقلت قوات االحتالل الصهيوين فجر اليوم األربعاء أربعة شبان يف مدامهات واسعة يف خميم نور

مشس شرق مدينة طولكرم مشال الضفة الغربية ،وانتشرت يف مناطق من املدينة.

وقالت مصادر حملية ملراسلنا إن جنود االحتالل انتشروا بكثافة على شارع السكة شرق طولكرم ،ودامهوا خميم نور
مشس من خمتلف احملاور ،مث شرعوا حبملة مدامهات واعتقال.

Palestine - Ramallah  174,  00972-2421080,2420901

فلسطني  -رام هللا 00972- 2420901 ،2421080 : ،174 

Fax:.: 00972- 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com

فاكس  ،00972- 2420902الربيد اإللكرتوين PNCECS@Palnet.com :
PNCECS2011@gmail.com

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

PNCECS2011@gmail.com

State Of Palestine

دولـ ــة فلسطني

Palestinian Liberation Organization

منظمـة التحريـر الفلسطينيــة

Palestinian National Commission

اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة

For

Education, Culture & Science

للت ـربيـة والثقافـة والعـلوم
رسالة القدس ليوم األربعاء 2017\1\11

وأفاد مراسلنا ابعتقال جنود االحتالل أربعة شبان من املخيم ،هم :مصعب الصباغ ،وانيف أبو الرب ،وإبراهيم فياض،
وإسالم فودة؛ وذلك بعد تفتيش اجلنود منازهلم ومصادرة مقتنيات شخصية واالعتداء على ذويهم.

وأشارت املصادر إىل أن جنود االحتالل اعتلوا أسطح منازل ،ونشروا نقاط مراقبة خالل عملية االقتحام الواسعة قبل

انسحاهبم مع أذان الفجر.

وذكرت مصادر حملية ،يف مدينة القدس احملتلة ،أن قوات االحتالل واصلت عمليات الدهم ملنازل املقدسيني يف منطقة

جبل املكرب ،واعتقلت فجر اليوم ثالثة شبان من البلدة.

وأضافت أن قوات من جيش وشرطة االحتالل اقتحمت منازل املواطنني وشرعت بتفتيشها وختريب حمتوايهتا ،قبل

االنسحاب منها واعتقال الشبان كرم عويسات ،راضي عويسات ،وأدهم عويسات.

* كيف انتقمت قوات االحتالل من بلدة جبل املكرب اليوم؟
القدس " -القدس" دوت كوم  -تستمر قوات االحتالل منذ ساعات الفجر ،أبعماهلا االنتقامية ضد املقدسيني يف
بلدة جبل املكرب جنويب القدس ،بعد يومني من تنفيذ أحد أبنائها عملية دهس ،أدت إىل مقتل  4جنود ،وإصابة 15

آخرين 3 ،منهم وصفت جروحهم ابخلطرية.

ودامهت قوات االحتالل يف وقت مبكر من صباح اليوم ،منزل الشهيد فادي القنرب وأخدت قياساته وتصويره.
ويقول الصحفي علي عبيدات ،إن قوات االحتالل اعتقلت األطفال حممد وأسامة وابسل عويسات ( 14عاما).
عددا من املنازل ووزعت اخطارات ابهلدم حبجة البناء دون ترخيص".
وأضاف "دامهت القوات حي القنابرة وصورت ً
كما أقدمت جرافات اتبعة لبلدية االحتالل على جرف أراض وهدم بركس خيول يف منطقة بئر املشمشة.
عددا من شبان البلدة طلبات ملراجعة خمابرات االحتالل.
وعلى الصعيد ذاته ،سلمت قوات االحتالل ً
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ويف ذات الشأن ،جرفت قوات االحتالل عشرات الدومنات يف حممية السواحرة الطبيعية يف برية القدس واقتلعت

عشرات األشجار.

* اإلسالمية املسيحية :نقل السفارة األمريكية للقدس إستيطان بشكل جديد
رام هللا  -احلياة اجلديدة  -اعتربت اهليئة اإلسالمية املسيحية لنصرة القدس واملقدسات ،اليوم االربعاء ،موقف الرئيس
االمريكي دوانلد ترامب بنقل السفارة االمريكية اىل القدس احملتلة بدالً من تل ابيب ،هو دعم لالجراءات التهويدية
واالنتهاكات اجلسيمة اليت متارسها سلطات االحتالل يف املدينة املقدسة .وأشارت اهليئة يف بيان هلا إىل ان نقل السفارة
االمريكية هو حتد للقرارات الدولية اليت تدعو للحفاظ على الوضع القائم يف مدينة القدس احملتلة ،مؤكدة على ان هذه

اخلطوة ستكون هلا آاثر مدمرة على عملية السالم ،وعلى خيار حل الدولتني ،وأمن واستقرار املنطقة .ومن جهته قال

االمني العام للهيئة حنا عيسى إن اسرائيل ال متلك أي حق قانوين يف اي جزء من القدس الشرقية استناداً لقواعد

القانون الدويل اليت اعتربت اصدار حكومة االحتالل االسرائيلية عام " 1980القانون االساسي" ،والذي وسعت

مبوجبه الصالحية االسرائيلية لتشمل القدس الشرقية احملتلة ،أبنه انتهاكاً صارخاً مليثاق هيئة االمم املتحدة لسنة
 ،1945الذي مينع االستيالء على اراضي الغري ابلقوة ،وانتهاكاً لقرار جملس االمن الدويل لسنة  ،1980الذي اعترب
اجراءات "اسرائيل" بضم القدس الشرقية بال شرعية قانونية ،وطلب من مجيع الدول سحب بعثاهتا الدبلوماسية من

هناك .واشارت اهليئة اىل ان "ضم االحتالل اسرائيل وسلطته للقدس الشرقية غري قانوين يف القانون الدويل ،وقواعد
القانون الدويل تعرتف ابلقدس الشرقية كأراضي حمتلة ختضع لبنود معاهدة جنيف الرابعة لسنة  ،1949وبناء عليه

ترفض هذه القواعد ادعاائت اسرائيل ابلسيادة على القدس الشرقية ،وخاصة فقرات قرار جملس االمن الدويل رقم

 242لسنة  1967اليت تدعو ابنسحاب القوات العسكرية االسرائيلية من االراضي اليت احتلت سنة 1967م،

كذلك فقرات قرار جملس االمن الدويل  252لعام  1968اليت اعتربت أبن االعمال اليت تقوم هبا اسرائيل واليت متيل
اىل تغيري الوضع القانوين للقدس ابطلة وال ميكن ان تغري ذلك الوضع

* اخلارجية :سنرفع قرار اسرائيل ابلغاء اقامة عائلة الشهيد القنرب حملكمة العدل الدولية
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رام هللا  -احلياة اجلديدة  -قالت وزارة اخلارجية اليوم االربعاء ،إهنا سرتفع قرار اسرائيل ابلغاء اقامة عائلة الشهيد
القنرب ابلقدس اىل حمكمة العدل الدولية وأضاف اخلارجية "يف إطار احلرب االسرائيلية املتصاعدة على الوجود
الفلسطيين ،وبشكل خاص ضد املواطنني الفلسطينيني يف القدس احملتلة ،واصلت سلطات االحتالل ابألمس محلتها

االنتقامية ضد االحياء الفلسطينية يف القدس الشرقية احملتلة ،وبشكل خاص ضد بلدة جبل املكرب ،حيث أصدر وزير

داخلية االحتالل "ارييه درعي" قرارا بشطب ما يسمى بـ (حق االقامة الدائم) يف املدينة احملتلة ،من  13فردا من أفراد

عائلة القنرب ،كشكل فاضح من أشكال العقوابت اجلماعية اليت يتعرض هلا الشعب الفلسطيين".

وأدانت اخلارجية قرار االحتالل اجلائر حبق عائلة الشهيد القنرب ،وأكدت أبن ما أقدم عليه االحتالل يعد جرمية وانتهاكا
صارخا للقانون الدويل والقانون الدويل االنساين ،وجزء ال يتجزأ من اجراءات االحتالل القمعية ضد أبناء شعبنا،

خاصة املواطنني املقدسيني هبدف ارهاهبم والتضييق عليهم ودفعهم اىل مغادرة املدينة مبا خيدم خمططات االحتالل خللق
تفوق دميوغرايف يهودي يف املدينة املقدسة ،ولتحقيق هذا اهلدف اختلق االحتالل املفهوم االستعماري املسمى بـ (حق
االقامة الدائم) ،الذي يعترب أن حق اقامة الفلسطيين يف أرض وطنه جيب أن حيصل عليه من االحتالل .وتتابع الوزارة

القرار وتداعياته مع الدول كافة ومؤسسات األمم املتحدة ذات االختصاص واحملاكم الدولية املختصة ،ويف مقدمتها
حمكمة العدل الدولية ،وتطالب اجملتمع الدويل ابلتحرك الفوري والعاجل اللغاء هذا القرار ،وتوفري احلماية للمواطنني

الفلسطينيني ولعائلة

القنرب .

* مستوطنون جيددون اقتحام املسجد االقصى
القدس احملتلة -احلياة اجلديدة -ج ّددت جمموعات من املستوطنني ،اليوم األربعاء ،اقتحامها للمسجد االقصى املبارك،
ونفذت جوالت استفزازية فيه ،برفقة حراسة معززة ومشددة من شرطة االحتالل .وقالت مراسلتنا إن حوايل 23

مستوطنا اقتحموا املسجد االقصى صباح اليوم ،ون ّفذوا جوالت استفزازية

فيه .

* ترميم مبين قبة صعود سيدان عيسى
Palestine - Ramallah  174,  00972-2421080,2420901

فلسطني  -رام هللا 00972- 2420901 ،2421080 : ،174 

Fax:.: 00972- 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com

فاكس  ،00972- 2420902الربيد اإللكرتوين PNCECS@Palnet.com :
PNCECS2011@gmail.com

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

PNCECS2011@gmail.com

State Of Palestine

دولـ ــة فلسطني

Palestinian Liberation Organization

منظمـة التحريـر الفلسطينيــة

Palestinian National Commission

اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة

For

Education, Culture & Science

للت ـربيـة والثقافـة والعـلوم
رسالة القدس ليوم األربعاء 2017\1\11

القدس احملتلة -احلياة اجلديدة -أهنت دائرة اوقاف القدس االسالمية برعاية امللك عبد هللا الثاين بن احلسني،اليوم
الثالاثء ،ترميم مبين قبة الصعود املعروف (مبوضع قدم سيدان عيسي) والواقع يف القسم األوسط من جبل الزيتون على
قمة السفح الغريب املشرف على بلدة القدس القدمية جبوار الزاوية األسعدية ومقام رابعة العدوية.

وحضر ترميم املبين مجيع الطوائف املسيحية يف القدس ،ومدير عام أوقاف القدس "حممد عزام" اخلطيب التميمي،

واملدير التنفيذي للصندوق اهلامشي ألعمار املسجد األقصى املبارك وقبة الصخرة املشرفة وصفي كيالين ،ومدير
املسجد األقصى يف وزارة األوقاف األردنية عبد هللا العبادي .وشكرت كنائس وأوقاف القدس الشريف ،امللك عبد هللا

الثاين بصفته صاحب الوصاية على األماكن املقدسة اإلسالمية واملسيحية مبناسبة اإلنتهاء من ترميم مبىن قبة الصعود،

إضافة جلهود دائرة أوقاف القدس اإلسالمية اليت نفذت أعمال ترميم املوقع اليت متلك هذا املوقع كوقف إسالمي
خالص ،ومن عمل عملها يف هذا املشروع .وقال البطريرك ،أن املبىن مكان لزايرة مجيع مسيحيي العامل الذين يزورون

مدينة القدس ،ويزورون (مصعد عيسى عليه السالم) مبباركة وموافقة األوقاف اإلسالمية صاحبة امللك والرعاية
للموقع .جدير ابلذكر ان املبين يتكون من قبة صعود املسيح حالياً وساحة مكشوفة ،وقبة حجرية مثانية األضالع.
وتنبع أمهية املكان للمسيحيني ابعتقادهم أنه املوضع األخري الذي مشي عليه املسيح على األرض ،وأن املوقع األخري

الذي شاهده فيه تالميذه احلواريون .

* االحتالل يهدم اسطبال ويوزع أوامر هدم ملنازل يف حميط منزل منفذ عملية القدس
القدس  -وفا  -هدمت آليات اتبعة لسلطات االحتالل اإلسرائيلي ،ظهر اليوم الثالاثء ،اسطبال لرتبية اخليول ،يف حي
جبل املكرب جنوب شرق القدس احملتلة ،يف حني وزعت طواقم بلدية االحتالل إخطارات هدم ملنازل املواطنني مبحيط
منزل عائلة منفذ عملية دهس اجلنود قبل أايم ،الشهيد فادي قنرب؛ واليت أسفرت عن مقتل  4جنود ،وإصابة 15

حي "جبل املكرب" "أبهنا خطوات انتقامية"،
آخرين جبروح؛ حبجة البناء دون ترخيص .ووصف املواطنون ما جيري يف ّ
عقب العملية ،بدأهتا بفرض حصار عسكري عليه ،وإغالق مدخله الرئيسي مبكعبات امسنتية ،ابإلضافة اىل محالت
دهم متتالية ملنازل املواطنني ،واعتقال املزيد من أبنائهم؛ كان آخرها فجر اليوم ابعتقال ثالثة أطفال ،فضال عن اعتالء
أسطح العديد من منازل املواطنني للتنكيل هبم .اىل ذلك ،استمرت املواجهات يف عدة حماور يف جبل املكرب أطلق

خالهلا جنود االحتالل عشرات قنابل الغاز السامة املسيلة للدموع على منازل املواطنني بشكل متعمد ،إليقاع أكرب

عدد من إصاابت االختناق الشديدة ،خاصة بني املرضى ،وكبار السن،

واألطفال .
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* ترامب مصمم على نقل السفارة االمريكية اىل القدس
القدس  -معا " -تنوي إدارة الرئيس االمريكي املنتخب ترامب املضي قدما يف خمططاهتا بنقل السفارة األمريكية يف
اسرائيل من تل أبيب اىل القدس بغض النظر عن االنتقاد من اجلهات العربية ،قالت صحيفة "اجلريوساليم بوست" نقال

عن "سي ان ان".

وحبسب املصادر اليت رفضت الكشف عن امسها فإن طاقم ترامب قد أعلم حلفاء املنطقة ابخلطة.
حبسب مسؤولني اسرائيليني ،مل تكشف الـ "سي ان ان" عن امسائهم ،فإهنم يروجون أنه قد يتم اإلعالن عن نقل السفارة

نقل السفارة يف  24أاير يف عطلة عيد "ضم القدس".

" هناك مؤشرات أن احلل على قدم وساق خبصوص نقل السفارة األمريكية اىل القدس" .قال املوقع االلكرتوين للقناة
السابعة.

وأضاف املوقع نقال عن تقارير اعالمية "فإن السفري األمريكي سيعمل من القدس بينما ستبقى السفارة نفسها يف تل

أبيب".

وقال عضو اللجنة املركزية حلركة فتح حممد اشتية ،اليوم الثالاثء ،إنه إذا مت اإلعالن عن نقل السفارة األمريكية من تل

أبيب للقدس فسنعيد النظر ابالعرتاف بدولة إسرائيل ،وسننفذ خطوات احتجاجية أخرى متعلقة بكامل املسار

السياسي ،وحنن نتحدث عن إجراءات وليس هتديدايت".

وأضاف ،خالل مؤمتر صحفي عقده يف رام هللا" :إن احلديث عن نقل السفارة االمريكية للقدس يعين هناية حل الدولتني

ويعين ابلنسبة لنا انتهاء املسار التفاوضي وإغالق الباب كليا امام املفاوضات ،وهذا غري مقبول ابلنسبة لنا وابلنسبة

للمجتمع الدويل الذي لن يقبل هذا املوضوع".

العليا اليوم الثالاثء من خطورة نقل السفارة االمريكية من تل أبيب اىل مدينة القدس،
وحذرت اهليئة اإلسالمية ُ
وقال اهليئة اإلسالمية يف بيان هلا  ":إن نقل السفارة يعين اعرتاف أمريكا رمسياً أبن القدس عاصمة للدولة اليهودية،

وتكون أمريكا قد أوقعت نفسها يف تناقض واضح يف املواقف؛ ألن أمريكا قد تولت رعاية املفاوضات بني اجلانبني
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الفلسطيين واإلسرائيلي ،وترتب على ذلك أتجيل البحث يف موضوع القدس حىت املرحلة النهائية للمفاوضات!! فكيف

اآلن تريد أن تبت املوضوع يف نقل السفارة إىل القدس؟!".

************
هناية النشرة
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