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القدس  رسالة

 
 القدس مدینة ألخبار یومیة نشرة

والعلوم  والثقافة للتربیة الفلسطینیة الوطنیة اللجنة عن تصدر
 

القدس: مستوطنون یعطبون إطارات مركبات ویخطون شعارات عنصریة في بیت  •
 .إكسا

 صحفي وإعالمي یغطون فعالیات مؤتمر األزھر لنصرة 800القاھرة: أكثر من  •
 .القدس

 .الرئیس یصل القاھرة للمشاركة في مؤتمر األزھر العالمي لنصرة القدس •

الھباش: مشاركة الرئیس في مؤتمر األزھر لنصرة القدس تعطیھ مزیداً من  •
 .األھمیة والفاعلیة

 .الیونان واألردن وقبرص: وضع القدس یحدد في إطار حل شامل •

 .شكري یبحث أھمیة انعقاد مؤتمر األزھر لنصرة القدس •

 .االحتالل یعتقل سبعة أطفال من حي جبل الزیتون في القدس •

 .االحتالل یمنع األوقاف من ترمیم وصیانة المسجد األقصى •

 .أنقرة: السفیر مصطفى یشارك في ندوة ویفتتح معرضاً عن القدس •

 ھل تعود الحیاة إلى أمانة القدس؟ •
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 .القدس.. الحاضرة الغائبة باجتماعات المركزي الفلسطیني •

 .سلوان في لمستوطنین تصدیھم خالل مقدسیین ثالثة یعتقل االحتالل •

مقترح أردني بتشكیل لجنة مع التشریعي لمتابعة تسریب أراضي الكنیسة في  •
 .القدس

 .روحاني یحذر من مؤامرة جدیدة ضد القدس وفلسطین •

. دراسة فرض الحكم العسكري على بلدتین بالقدس المحتلة •

األوقاف: شرطة االحتالل تسمح للمتطرفین بأداء طقوس تلمودیة علنیة في  •
 .األقصى

. االحتالل یقر بنقص آالف الغرف الدراسیة في القدس •
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 القدس: مستوطنون یعطبون إطارات مركبات ویخطون شعارات عنصریة في بیت إكسا

 
  وفا2018-1-17القدس عاصمة فلسطین 

أقدم مستوطنون، فجر الیوم األربعاء، على ثقب اطارات عدد من المركبات، وخطوا علیھا شعارات 
 عنصریة في قریة بیت إكسا شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلیة في البلدة لـ"وفا"، بأن مستوطنین من مستوطنة "راموت" المقامة على أراضي 
المواطنین في البلدة أعطبوا إطارات عدد من المركبات كانت تتوقف في منطقة عقبة زاید والبرج، 

وخطوا شعارات عنصریة علیھا. 

یذكر أن قریة بیت اكسا المعزولة بجدار الفصل العنصري تتعرض النتھاكات متواصلة من االحتالل 
ومستوطنیھ، ولیس ھذا ھو االعتداء األول الذي ینفذه المستوطنون، اذ سبق وأن خطوا شعارات 

 عنصریة على المسجد، وأحرقوا عددا من المركبات.

 

  صحفي وإعالمي یغطون فعالیات مؤتمر األزھر لنصرة القدس800القاھرة: أكثر من 

  وفا2018- 1-17القدس عاصمة فلسطین/القاھرة 

 800أعلنت اللجنة المنظمة لمؤتمر األزھر العالمي لنصرة القدس، أنھا تلقت طلبات من أكثر من 
صحفي وإعالمي، یمثلون مختلف وسائل اإلعالم المصریة، والعربیة، والعالمیة، لتغطیة فعالیات 

المؤتمر الذي تنطلق جلساتھ، الیوم األربعاء، وتستمر لمدة یومین، بمركز األزھر للمؤتمرات بمدینة 
 .نصر

وأوضحت اللجنة، أن ھذا االھتمام اإلعالمي الكبیر یشیر إلى األھمیة التي یمثلھا المؤتمر، سواء لجھة 
كون القدس ھي قضیة العرب والمسلمین األولى، وأن المؤتمر یعقد في رحاب األزھر الشریف 

مرجعیة المسلمین في العالم، فضال عن الحضور العربي واإلسالمي والدولي رفیع المستوى، إذ 
 . دولة من مختلف دول العالم86یشارك في أعمال المؤتمر ممثلون عن 

یذكر أن الجلسة االفتتاحیة للمؤتمر التي ستنطلق صباح الیوم، تتضمن كلمات، لشیخ األزھر - رئیس 
مجلس حكماء المسلمین اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطیب، ومن ثم كلمة رئیس دولة فلسطین محمود 
عباس، وقداسة البابا تواضروس، بابا اإلسكندریة بطریرك الكرازة المرقسیة، واألمین العاّم لمنظمة 

التعاون اإلسالمي یوسف العثیمین، واألمین العام لجامعة الدول العربیة أحمد أبو الغیط، ورئیس 
مجلس األمة الكویتي مرزوق الغانم، ووزیر الشئون اإلسالمیة السعودي صالح آِل شیخ، ورئیس 

البرلمان العربي مشعل السلمي، واألمین العام لمجلس الكنائس العالمي أوالف فیكس تافیت، واألمین 
 .العاّم لرابطة العالم اإلسالمي محمد العیسى

وعقب الجلسة االفتتاحیة للمؤتمر تعقبھا استراحة قصیرة، وبعدھا تبدأ أعمال الجلسة الثانیة، التي 
یترأسھا دولة الرئیس فؤاد السنیورة، رئیس وزراء لبنان األسبق، وھي بعنوان: "الھویة العربیة 
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للقدس ورسالتھا"، وتنقسم إلى أربعة محاور، األول: یدور حول "المكانة الدینیة العالمیة للقدس"، 
والثاني: یتناول "القدس وحضارتھا.. التاریخ والحاضر"، فیما یركز المحور الثالث على قضیة: "أثر 
تغییر الھویة في إشاعة الكراھیة"، بینما یناقش المحور الرابع مسألة: "تفنید الدعاوى الصھیونیة حول 

 ."القدس وفلسطین

وعقب انتھاء الجلسة، ترفع أعمال المؤتمر، لتستأنف في الیوم التالي، والذي یتضّمن جلستین، یعقبھما 
 ."إعالن البیان الختامي لـ "مؤتمر األزھر العالمي لنصرة القدس

 

 الرئیس یصل القاھرة للمشاركة في مؤتمر األزھر العالمي لنصرة القدس

  وفا2018-1-16القدس عاصمة فلسطین/ القاھرة 

وصل رئیس دولة فلسطین محمود عباس، مساء الیوم الثالثاء، إلى جمھوریة مصر العربیة، 
 للمشاركة في أعمال مؤتمر األزھر العالمي لنصرة القدس.

وكان باستقبال سیادتھ على أرض الصالة الرئاسیة في مطار القاھرة الدولي، وزیر الصحة المصري 
أحمد عماد، وسفیر دولة فلسطین لدى مصر، مندوبھا الدائم لدى الجامعة العربیة دیاب اللوح، وقنصل 

عام دولة فلسطین في االسكندریة السفیر حسام الدباس، إضافة الى كادر السفارة ومندوبیة فلسطین 
 .لدى الجامعة العربیة

ویرافق الرئیس: عضو اللجنة المركزیة لحركة "فتح"، رئیس ھیئة الشؤون المدینة الوزیر حسین 
الشیخ، وقاضي قضاة فلسطین، مستشار الرئیس للشؤون الدینیة واالسالمیة محمود الھباش، والناطق 

 .الرسمي باسم الرئاسة نبیل أبو ردینة، ومستشار الرئیس للشؤون الدبلوماسیة مجدي الخالدي

یذكر أن أعمال المؤتمر الدولي تنطلق یوم غد األربعاء، برعایة الرئیس المصري  عبد الفتاح 
 دولة. 86السیسي، وبحضور ممثلین من 

ویأتي المؤتمر في إطار سلسلة القرارات التي اتخذھا شیخ االزھر، رئیس مجلس حكماء المسلمین 
الدكتور أحمد الطیب، للرد على االعالن األمیركي االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائیل ونقل السفارة 

األمیركیة من تل أبیب إلى القدس. 

 

 الھباش: مشاركة الرئیس في مؤتمر األزھر لنصرة القدس تعطیھ مزیداً من األھمیة والفاعلیة

  وفا2018-1-16القدس عاصمة فلسطین/ القاھرة 

قال قاضي قضاة فلسطین، مستشار الرئیس للشؤون الدینیة واإلسالمیة محمود الھباش، إن أھمیة 
انعقاد مؤتمر األزھر العالمي لنصرة القدس یوم غد األربعاء تأتي أنھ یتعلق بالقدس والتي أصبحت 
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عنوان الصراع والمعركة، وانعقاده یتم برعایة ودعوة من األزھر الشریف لما لھا من مكانة على 
 الصعید العربي واإلسالمي.

وأضاف الھباش في تصریح لوكالة "وفا"، إن مشاركة الرئیس محمود عباس في المؤتمر تعطیھ 
مزیدا من األھمیة والفعالیة والحضور أیضا على اعتبار أنھ صاحب القضیة وھو أكثر من یتحدث 

باسمھا وھو زعیم الشعب الفلسطیني الذي یمثل خندق الدفاع األول عن القدس وخندق المقاومة 
للمخططات االستعماریة االسرائیلیة التي تستھدف ھویة القدس وحضارتھا ومكانتھا. 

 دولة عربیة واسالمیة، 86وأضاف، إنھ من المتوقع أن یخرج المؤتمر الذي ستشارك فیھ أكثر من 
بنتائج ھامة منھا إعادة صیاغة الوعي بموضوع القدس، وھي المحور األھم الذي سیناقش على مدى 
یومین وإعادة وضع القدس على الطاولة ووضعھا في صدارة الوعي واالھتمام العربي واإلسالمي، 

موضحا أنھ ال بد من الدعوة لشد الرحال الى القدس وللتواصل مع القدس ودعم صمود المقدسیین، 
مشیرا إلى أن تلك النتائج عندما تخرج من محفل بوزن ھذا المؤتمر الذي یرعاه األزھر سیكون لھا 

تأثیر كبیر. 

وأكد أن المشاركین في المؤتمر ال بد أن یسمعوا رأیا واضحا فیما یتعلق بالقدس، مشیرا إلى أن كلمة 
الرئیس ستشیر إلى تلك القضیة الھامة والضروریة حتى نكسر عزلة القدس ونكسر الحصار 

 االسرائیلي على القدس.

 

 الیونان واألردن وقبرص: وضع القدس یحدد في إطار حل شامل

  وفا2018-1-16القدس عاصمة فلسطین/ نیقوسیا 

أكد قادة األردن، والیونان، وقبرص، خالل قمة ثالثیة في نیقوسیا الیوم الثالثاء، ضرورة تحدید وضع 
 .القدس ضمن إطار تسویة شاملة دائمة للصراع الفلسطیني االسرائیلي على أساس حل الدولتین

ووقع العاھل األردني الملك عبد هللا الثاني، والرئیس القبرصي نیكوس اناستاسیادس، ورئیس الوزراء 
الیوناني الكسیس تسیبراس، بیانا مشتركا یطالب بذلك خالل القمة الثالثیة. 

وأفاد البیان طبقا لما نقلتھ وكالة الصحافة الفرنسیة "نتمسك بموقفنا المشترك بأن وضع القدس، المدینة 
المقدسة للدیانات الثالث التوحیدیة، یجب أن یتم تحدیده في إطار حل شامل للصراع الفلسطیني 

، وعاصمتھا القدس 1967اإلسرائیلي یضمن إقامة دولة فلسطینیة مستقلة قبل خطوط حزیران/یونیو 
 ."الشرقیة تعیش جنبا إلى جنب مع اسرائیل

وأكد العاھل األردني في تصریحات صحفیة مشتركة مع الرئیس القبرصي، ورئیس وزراء الیونان، 
اعقبت القمة الثالثة، أنھ ال یمكن أن یحل السالم واالستقرار في منطقة الشرق األوسط دون الوصول 

 .إلى حل دائم وعادل للصراع الفلسطیني اإلسرائیلي
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وشدد على أن القدس ھي مفتاح الحل، وأنھ "یجب أن تتم تسویة موضوع القدس ضمن إطار اتفاق 
سالم شامل یستند إلى حل الدولتین، الذي یضمن إقامة الدولة الفلسطینیة المســــتقلة وعاصمتھا القدس 

 ."الشرقیة، والتي تعیش جنباً إلى جنب مع إسرائیل

وأكد أن أي قرار أحادي حول القدس لن یغیر الحقائق القانونیة والتاریخیة، ولن یقوض حقوق 
المسلمین والمسیحیین في المدینة المقدسة، مشددا على أن الوصایة الھاشمیة على المقدسات اإلسالمیة 

 .والمسیحیة في القدس ھي مسؤولیة دینیة وتاریخیة یستمر األردن بالنھوض بھا

وأضاف أن للعالم أجمع مصلحة ومسؤولیة تجاه القدس والقضیة الفلسطینیة. فجمیعنا معني في تحقیق 
السالم وتفادي تبعات المزید من التصعید. وھنا، بإمكان االتحاد األوروبي المساھمة في الجھود 

 .الساعیة إلعادة الفلسطینیین واإلسرائیلیین إلى طاولة المفاوضات

من جانبھ، أكد الرئیس القبرصي، دعم بالده لجھود المجتمع الدولي إلحیاء العملیة السلمیة والدور 
 .الذي یلعبھ في ھذا االتجاه أطراف إقلیمیة مھمة، مثل األردن

بدوره، أكد رئیس الوزراء الیوناني، أھمیة استئناف محادثات سالم عادلة استنادا إلى حل الدولتین، 
مشددا على دعم وتأیید الیونان لھذا الحل، وبما یفضي إلى إقامة الدولة الفلسطینیة وعاصمتھا القدس 

 .الشرقیة تعیش جنبا إلى جنب بسالم مع دولة إسرائیل

وتطرقت القمة الثالثیة، بحسب وكالة األنباء األردنیة "بترا"، إلى القضیة الفلسطینیة والقدس، إضافة 
إلى األزمات في المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سیاسیة لھا، كما تناولت الجھود اإلقلیمیة 

. والدولیة في الحرب على اإلرھاب، ضمن استراتیجیة شمولیة

 

 شكري یبحث أھمیة انعقاد مؤتمر األزھر لنصرة القدس

  وفا2018-1-16القدس عاصمة فلسطین/ القاھرة 

بحث وزیر الخارجیة المصري سامح شكري، مع أمین عام منظمة التعاون اإلسالمي یوسف 
العثیمین، األزمات في العالم اإلسالمي، والقضیة الفلسطینیة، وأھمیة انعقاد مؤتمر األزھر العالمي 

 لنصرة القدس.

وأكد  شكري أھمیة وداللة مشاركة أمین عام منظمة التعاون اإلسالمي في مثل ھذا المؤتمر 
المحوري، والذي یتناول مسألة تمثل القضیة المركزیة التي قامت على أساسھا المنظمة منذ عقود. 

وأشار إلى أن القدس وحمایة المقدسات الدینیة، كانت وستظل على رأس أولویات سیاسة مصر 
الخارجیة، انطالقا من مسؤولیاتھا التاریخیة وثوابتھا الوطنیة والقومیة. 

وقال إن مصر تتطلع إلى المساھمة دوما في تعزیز الدور الذي تضطلع بھ منظمة التعاون اإلسالمي 
من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعوب اإلسالمیة، في إطار من المؤسسیة واحترام المیثاق 

 والمبادئ التي قامت علیھا المنظمة.
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 االحتالل یعتقل سبعة أطفال من حي جبل الزیتون في القدس

  وفا2018-1-16القدس عاصمة فلسطین 

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائیلي، الیوم الثالثاء، سبعة أطفال، بعد أن داھمت منازلھم في حي جبل 
 الزیتون في القدس، وحّولتھم الى أحد مراكز التحقیق والتوقیف في المدینة.

وأوضح محامي مركز معلومات وادي حلوة محمد محمود، أن االعتقاالت طالت األطفال: نعیم 
 عاما)، 14  عاما)، وعلي محمد أبو الھوى (14 عاما)، ومحمد أحمد عشایر (11إبراھیم عشایر (

 عاما)، وأمیر سامي أبو الھوى 15 عاما)، ومحمد سمیر أبو الھوى (14وسفیان فراس أبو الھوى (
 . عاما)17 عاما)، وعدنان موسى الھدرة (16(

 

 االحتالل یمنع األوقاف من ترمیم وصیانة المسجد األقصى

  وفا2018-1-16القدس عاصمة فلسطین/ القدس 

أفادت دائرة األوقاف اإلسالمیة في القدس بأن سلطات االحتالل اإلسرائیلي، منعت موظفیھا من لجنة 
 .اإلعمار من ممارسة عملیات الترمیم والصیانة في كافة أرجاء المسجد األقصى

وذكر المنسق اإلعالمي في دائرة األوقاف اإلسالمیة فراس الدبس، أن ضابطا في شرطة االحتالل 
اقتحم، الیوم الثالثاء، مكتب إعمار المسجد األقصى داخل المسجد، وأبلغ المھندس طھ عویضة نائب 

رئیس لجنة االعمار، بأن العمل في المسجد ومرافقھ في مسجد قبة الصخرة "ممنوع"، بما فیھ من 
أعمال الفسیفساء والسقف الخشبي، وترمیم أبواب المسجد القبلي وأعمال الترمیم األخرى في جمیع 

 .مرافق المسجد

وأضاف: أبلغ الضابط مكتب إعمار المسجد أن أي عامل یقوم بذلك ویخالف أمر المنع، سیتم اعتقال 
 .نائب مدیر مشاریع اإلعمار المھندس طھ عویضة

 

 أنقرة: السفیر مصطفى یشارك في ندوة ویفتتح معرضاً عن القدس

  وفا2018-1-16القدس عاصمة فلسطین/ أنقرة 

شارك سفیر دولة فلسطین لدى الجمھوریة التركیة فائد مصطفى، الیوم الثالثاء، في ندوة نظمتھا 
المدیریة العامة للصحافة والنشر التابعة لرئاسة الوزراء التركیة في العاصمة أنقرة، بعنوان: "القرار 

األمیركي حول القدس بعیون اإلعالمیین الدولیین"، بمشاركة إعالمیین من مختلف دول العالم 
 المختلفة.
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وقبیل بدء الندوة قام السفیر مصطفى، ونائب رئیس الوزراء التركي ھاكان شاویش أوغلو، ومدیر 
المدیریة العامة للصحافة والنشر التابعة لرئاسة الوزراء محمد أكارجا، بافتتاح معرض الصور عن 
القدس، بعنوان: "القدس.. المدینة التي تبحث عن السالم"، والذي اشتمل على عدد كبیر من الصور 
التاریخیة لمدینة القدس، باإلضافة الى مجموعة من الصور التي تظھر االعتداءات اإلسرائیلیة على 

 . أبناء شعبنا وعلى اإلعالمیین الفلسطینیین والدولیین

وشكر مصطفى رئاسة الوزراء التركیة على تنظیمھا لھذه الندوة، ونقل الموقف الفلسطیني من القرار 
األمیركي بشأن القدس وھو القرار المرفوض جملة وتفصیال والمدان رسمیا وشعبیا، مؤكدا أن شعبنا 

 . لن یقیم دولتھ دون أن تكون القدس الشریف ھي العاصمة لھا

كما حیا كل أحرار وشرفاء العالم الذین وقفوا ویقفوا مع الشعب الفلسطیني في نضالھ العادل من أجل 
انتزاع حقوقھ الوطنیة المشروعة، مشیرا إلى أن شعبنا یواصل ھذا النضال منذ أكثر من قرن من 

 . الزمن وھو لن یستسلم ولن یرفع الرایة البیضاء

من جانبھ قال نائب رئیس الوزراء التركي، إن فكرة إعالن القدس عاصمة إلسرائیل، ال تدعمھا أیة 
حقیقة تاریخیة أو سیاسیة أو جغرافیة أو اجتماعیة، وإن قرار الرئیس األمیركي دونالد ترمب 

االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائیل، مليء بالتناقضات، ومن شأنھ صب الزیت على النار في الشرق 
األوسط. 

ونوه إلى أن العالم وقف إلى جانب الحق، في التصویت الذي جرى بالجمعیة العامة لألمم المتحدة، في 
 دول فقط 9ظل الجھود الحثیثة للرئیس التركي رجب طیب أردوغان، نصرة للقدس، ولفت إلى أن 

أیدت الوالیات المتحدة، رغم مختلف التھدیدات األمیركیة، لثني الدول عن التصویت لصالح القرار 
 .بشأن القدس في الجمعیة العامة

وشارك في الندوة الصحفي الروسي مكسیم شیفشینكو، والصحفیة اإلیطالیة فرانشیسكا بوري، 
والصحفي من البوسنھ والھرسك میرنس كوفاتش، وتحدثوا جمیعا عن رؤیتھم كصحفیین دولیین وعن 

انطباعاتھم عن قرار الرئیس ترمب االعتراف بالقدس كعاصمة إلسرائیل ونقل سفارة بالده إلیھا، 
وبالمجمل فان اآلراء التي طرحت من قبلھم كانت تندد بھذه الخطوة التي اعتبروھا تعبر عن قصر 
نظر شدید لدى ھذه اإلدارة األمیركیة، كما أعربوا أیضا عن تعاطفھم مع الشعب الفلسطیني، ومع 

 . معاناتھ جراء االحتالل، وھو األمر الذي شاھدوه بأنفسھم خالل زیاراتھم السابقة لفلسطین

 

 ھل تعود الحیاة إلى أمانة القدس؟

 17/1/2018- رام هللا میرفت صادق-الجزیرة- 

بعد أكثر من نصف قرن على تأسیسھا، یتوجھ الفلسطینیون إلى تفعیل "أمانة القدس"، وھي أول 
 وحلّتھ سلطات االحتالل اإلسرائیلي بعد احتاللھا 1963مجلس بلدي منتخب للمدینة تم تشكیلھ عام 

 .1967بالكامل عام 
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وقرر المجلس المركزي الفلسطیني في ختام اجتماعاتھ بمدینة رام هللا اللیلة الماضیة إعادة تشكیل 
مجلس أمانة العاصمة عبر صیغة دیمقراطیة تمثیلیة مناسبة ومتوافق علیھا وطنیاً . 

وسبق القرار في الجلسة األولى أمس االثنین تمریر أعضاء المركزي باإلجماع توصیة بإعادة تشكیل 
األمانة التي تتخذ من العاصمة األردنیة عّمان مقرا لھا منذ حلھا االحتالل اإلسرائیلي بعد حرب 

1967 .

  بلدیة ظل
وقالت عضوة المجلس التشریعي عن محافظة القدس جھاد أبو زنید إن موضوع إعادة تشكیل "أمانة 

القدس" طرح كبند للنقاش في جلسة المجلس المركزي، "ولكن اتفق على بحث آلیاتھ في اجتماع 
خاص الحقا". 

وأوضحت أن عددا من أعضاء المجلس اقترحوا دعوة ألفي شخصیة مقدسیة النتخاب مجلس جدید 
ألمانة العاصمة، سواء في البالد أو في العاصمة األردنیة عمان، حیث مقرھا الحالي. 

وقالت النائبة المقدسیة للجزیرة نت إن األمانة الجدیدة ستقوم بمھمة "بلدیة ظل" مع وجود بلدیة 
لالحتالل في القدس، وتنفذ كل ما للمجالس البلدیة من مھام لخدمة السكان، على أن یتوفر لھا میزانیة 

واضحة. 

وتنظر السلطة الفلسطینیة إلى أنشطتھا في القدس كعمل سیادي في المدینة التي تنظر إلى شقھا 
الشرقي بما فیھ البلدة القدیمة والمسجد األقصى؛ كعاصمة للدولة الفلسطینیة. 

وفي الجلسة االفتتاحیة للمجلس المركزي التي حملت عنوان "القدس عاصمة فلسطین" وجاءت ردا 
على إعالن الرئیس األمیركي دونالد ترامب القدس عاصمة إلسرائیل، أعلن الرئیس محمود 

عباس رفضھ مقترحات عربیة بإعالن بلدة "أبو دیس" عاصمة للفلسطینیین، وقال إن "القدس 
الشرقیة ھي عاصمة الدولة الفلسطینیة". 

وقال عضو المجلس المركزي والقیادي في الجبھة الشعبیة من القدس عمر شحادة إن التوجھ إلى 
إعادة تشكیل أمانة القدس قد یكون "معنویا"، لكنھ اعتبره خطوة مھمة لتوحید مرجعیات العمل 

الفلسطیني المتعددة لمنظمة التحریر والسلطة وحركة فتح والمؤسسات غیر الحكومیة في القدس 
وضواحیھا تحت مظلة واحدة. 

وأضاف أن من شأن ھذه الخطوة -في حال تنفیذھا- أن تضع خطة عمل شاملة للقدس تستجیب 
لالحتیاجات االجتماعیة واالقتصادیة، ویناط بھا حمایة المقدسات وتعزیز قطاعي اإلسكان والصحة 

لتثبیت صمود المقدسیین في مدینتھم. 

وتابع شحادة أن االحتالل لن یسمح بنشاط لبلدیة فلسطینیة في القدس، لكن وجودھا یشكل استمراریة 
، ویثبت أن 1967لواقع السیادة الفلسطینیة التي كانت موجودة على األرض قبل احتالل عام 

التغییرات التي أحدثھا االحتالل في الواقع اإلداري والسكاني مخالفة للقانون الدولي. 
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 برئاسة أمینھا روحي الخطیب الذي 1963وحسب المصادر التاریخیة، فقد تشكلت أمانة القدس عام 
 قبل أن تتحول إلى أمانة. 1959سبق أن عیّنتھ الحكومة األردنیة في منصب رئیس مجلس المدینة عام 

. 1967واستمرت األمانة في عملھا حتى سقوط ما تبقى من القدس تحت االحتالل في حرب عام 

  حل األمانة
وفي أعقاب ذلك أصدر جیش االحتالل أمرا بحل أمانة القدس وضم أمالكھا ومحتویاتھا إلى بلدیة 
االحتالل اإلسرائیلي، وتحویل موظفیھا إلى مستخدمین مؤقتین لدیھا. كما قرر إبعاد أمینھا روحي 

الخطیب بموجب قرار من وزیر الجیش اإلسرائیلي آنذاك موشیھ دیان. 

وتفید المصادر أن الخطیب استمر في إجراء اتصاالتھ مع العالم من موطن إبعاده لنصرة القدس، حتى 
، أي قبل عام واحد من وفاتھ. 1993سمح لھ االحتالل بالعودة إلیھا عام 

وسّمت منظمة التحریر الفلسطینیة بعد ذلك رفیقھ زكي الغول -ابن بلدة سلوان- "أمینا للقدس" في 
منصب معنوي، وال یزال یقیم في العاصمة األردنیة عمان، وھو واحد من أعضاء قلیلین على قید 

الحیاة ممن شاركوا في تأسیس أمانة القدس قبل االحتالل، إلى جانب روحي الخطیب والطبیب صبحي 
غوشة. 

ویمثل الغول مدینة القدس في اجتماع البلدیات العربیة وبلدیات جنوب أفریقیا وأمیركا، وكذلك في 
 المؤتمرات العربیة واإلقلیمیة، ومؤتمرات المدن التراثیة العالمیة.

 

 القدس.. الحاضرة الغائبة باجتماعات المركزي الفلسطیني

 16/1/2018- رام هللا عوض الرجوب-الجزیرة- 

عنوان اختاره المجلس المركزي الفلسطیني لجلسات  "فلسطین العاصمة األبدیة لدولة القدس دورة"
رام هللا، لكن القدس وھي العنوان كانت الحاضرة الغائبة في   على مدى یومین بمدینة28دورتھ الـ

مداوالتھ وقراراتھ فخال البیان الختامي من أي خطوات عملیة وفعلیة بالقدس ردا على قرار الرئیس 
 .إلسرائیل األمیركي دونالد قبل أربعین یوما االعتراف بھا عاصمة

واكتفى البیان بإدانة قرار ترمب، واعتبار اإلدارة األمیركیة فاقدة ألھلیتھا كوسیط وراع لعملیة 
السالم، وتكلیف اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر بتعلیق االعتراف بإسرائیل إلى حین اعترافھا بدولة 

  وإلغاء قرار ضم القدس الشرقیة ووقف االستیطان.1967فلسطین على حدود عام 

وبخصوص القدس، تحدث البیان عن ضرورة توفیر أسباب الصمود ألبناء المدینة، وضرورة توفیر 
الدعم لنضالھم في التصدي لإلجراءات اإلسرائیلیة الھادفة إلى تھوید المدینة المقدسة، وضرورة وضع 

برنامج متكامل لتعزیز صمود مواطنیھا، وإعادة تشكیل مجلس أمانة العاصمة من خالل صیغة 
دیمقراطیة تمثیلیة مناسبة ومتوافق علیھا وطنیا. 

  سردیة تاریخیة
ابتعد خطاب افتتاح المركزي من قبل الرئیس محمود عباس عن القدس وتحول إلى سردیة 
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تاریخیة وعرض للمواقف من القضیة الفلسطینیة، وھكذا بیانھ الختامي، وفق ما یراه الكاتب الصحفي 
راسم عبیدات. 

لیس ھذا فقط -یضیف عبیدات- بل كان ھناك تغییب للقدس وھي القضیة التي یفترض أن تكون في 
صلب االجتماعات نظرا لما یحیط بھا من مخاطر آخرھا قرار ترمب الذي كان یفترض بحث سبل 

إلغائھ، وتوفیر إرادة سیاسیة لوضع توصیات عملیة إلنقاذ المدینة. 

وفي الوقت الذي توفر فیھ بلدیة االحتالل للقدس أكثر من سبعة ملیارات شیكل (نحو ملیاري دوالر) 
 ملیون 25سنویا یؤكد الكاتب المقدسي أن حصة القدس من موازنة السلطة الفلسطینیة ال تتجاوز 

شیكل (نحو ستة مالیین دوالر) یصرف فعلیا أقل من نصفھا. 

وبشأن ما یمكن للسلطة أو منظمة التحریر فعلھ في منطقة خارج سیادتھا یؤكد عبیدات "إذا توفرت 
اإلرادة فال تعدم الوسیلة"، وذكر من حاجات المدینة البناء السكني وإمكانیة مساعدة المقدسیین في 

شرائھا. 

وخلص إلى أن ما تضمنھ بیان المجلس المركزي اللیلة الماضیة سیظل "حبرا على ورق" ومادة 
"لالستھالك اإلعالمي" في وقت تقف القدس وحیدة تدافع عن نفسھا في حرب شاملة. 

وكان رئیس المجلس الوطني الفلسطیني (مقره في العاصمة األردنیة عّمان) سلیم الزعنوندعا أواخر 
دیسمبر/كانون األول الماضي النعقاد المجلس المركزي، مؤكدا على أھمیة ھذه الدورة نظرا للظروف 

الحرجة التي تمر بھا القضیة الفلسطینیة، خاصة عقب اإلعالن األمیركي. 

ووفق مدیر مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائیلي والفلسطیني عالء الریماوي، فإن دیباجة أغلب 
األوراق التي قدمت للمؤتمر تضمنت قضیة الموقف األمیركي من القدس، وكان یفترض أن تصب 
قراراتھ في اتجاه أخذ موقف عملي من القرار األمیركي لكنھا بقیت مواقف نظریة دون بعد عملي. 

وقلل الریماوي من جدوى الحدیث عن إقصاء الوالیات المتحدة عن لعب أي دور في المفاوضات، في 
وقت ال یمكن فیھ تجاوزھا على األقل في ما یتعلق بالجانب اإلسرائیلي. 

وأشار إلى مشكلة بنیویة في الموازنة الفلسطینیة نتیجة اتفاقیات سیاسیة تخلت بموجبھا السلطة 
ومنظمة التحریر عن أي الدور بالقدس دون بذل أي جھد لتصحیح ھذا الخطأ التاریخي، منتقدا وضع 
كل الصالحیات في ما یتعلق باألقصى في عھدة األردن، وھي عوامل ساعدت في تفرد االحتالل بكل 

ما یتعلق بالمدینة. 

  محاور ممكنة
ویرى الریماوي ثالثة محاور یمكن من خاللھا للجانب الفلسطیني العمل في القدس، أھمھا تبني 

% من مدارس القدس، وإغالق الطریق أمام بلدیة 60المدارس الفلسطینیة الخاصةالتي تشكل نحو 
االحتالل التي تتلقفھا تباعا. 

والمحور الثاني إعادة التوازن بین الرعایة األردنیة ودور السلطة بعد تسلیم كل مفاتیح األماكن 
المقدسة لألردن دون ترك أي موطئ قدم للسلطة. 
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وأخیرا دعم المؤسسات المقدسیة أو على األقل تسدید المستحقات المتراكمة، مستشھدا بمشافي القدس 
التي تلجأ إلى اإلضرابات للحصول على مالیین الدوالرات المتأخرة لھا على الحكومة الفلسطینیة بدل 

التحویالت الطبیة. 

وخلص إلى أن مشاعر نقمة في القدس على سلوك السلطة الفلسطینیة التي تجتھد في نشر عناصرھا 
األمنیة لمراقبة المرابطین داخل القدس في وقت تدعي فیھ عجزھا عن فعل شيء یساھم في صمود 

 سكان المدینة ویوقف مسلسل التھوید.

 

 سلوان في لمستوطنین تصدیھم خالل مقدسیین ثالثة یعتقل االحتالل
 
 PNN-  - 16/1/2018القدس 

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائیلي، الناشط المقدسي خالد الزیر وطفلھ وشابا آخر، أثناء تصدیھم 
 .للمستوطنین في حي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك

وقال مركز معلومات وادي حلوة إن الناشط الزیر والشاب، الذي لم تعرف ھویتھ، تصدیا لمجموعة 
من المستوطنین خالل محاولتھم إدخال شاحنة عبر أرضھ باتجاه منطقة الحفریات بحي وادي الربابة 
بسلوان، وعلى الفور أوقفت قوات االحتالل الُمرافقة للمستوطنین، الشاببین المقدسین واعتقلتھما إلى 

 .جانب نجل الزیر

وتواصل سلطات االحتالل أعمال الحفر في أراضي المواطنین بحي وادي الربابة تمھیداً إلقامة 
 .”“مطعم وجسر سیاحي للمشاة

 

 مقترح أردني بتشكیل لجنة مع التشریعي لمتابعة تسریب أراضي الكنیسة في القدس
 

 16/1/2018 –القدس أون الین 

قدم عدد من نواب البرلمان األردني اقتراحاً بتشكیل لجنة من البرلمان األردني والمجلس التشریعي 
الروم األرثذوكس في القدس الى سلطات االحتالل  كنیسة الفلسطیني لمتابعة تسریب أراضي

 .وجمعیات استیطانیة

ووقع عدد كبیر من النواب األردنییین اقتراح یقضي ببتشكیل لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب 
االردني والمجلس التشریعي الفلسطیني للوقوف على حقیقة االمر، لما لذلك من أھمیة في الحفاظ على 

 .اإلسالمیة والمسیحیة المقدسات القدس والمقدسات وتأكیدا على دور الھاشمیین بالوصایة على
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 روحاني یحذر من مؤامرة جدیدة ضد القدس وفلسطین
 
 

 16/1/2018القدس أون الین- 

أكد الرئیس االیراني الشیخ حسن روحاني أنھ "ال یمكن لنا أن نتغاضى عن دور البرلمانات اإلسالمیة 
ومنظمة العمل في توطید الوحدة، والعالم اإلسالمي یواجھ عقبات ومطبات جادة من خالل مساعي 
القوى األجنبیة للتسلط على شؤون البلدان وثرواتھا"، مشیراً إلى ان "مواجھة ھكذا عقبات ومنھا 

 ."التدخل العسكري وبث التفرقة تكون من خالل حل مشاكلنا الداخلیة

ولفت روحاني في كلمة لھ خالل أعمال مؤتمر البرلمانات االسالمیة الیوم الثالثاء في طھران، إلى 
"اننا ندعم التفاعل البنّاء ولكن على أساس الندیة وباالرتكاز على الحقوق الدولیة"، مشیراً إلى انھ 

"علینا أن نضع خالفاتنا جانباً ونعتمد على قدراتنا الداخلیة بھدف التقلیل من التبعیة لألجنبي"، مفیداً 
 ."أن "العالم اإلسالمي لن یجد ھویتھ الخاصة إّال من خالل استغالل شعوبنا لقدراتھا

واقترح روحاني أن "تكون العالقات والتنسیق بین البرلمانات اإلسالمیة على أساس أكادیمي منتظم"، 
مؤكداً أنھ "علینا أن نثبت اإلرث الدیني اإلسالمي بأفضل صورة ممكنة وعلینا تحمل آراء شعوبنا بكل 

 ."رحابة صدر وھي أفضل أسالیب مواجھة العالم الغربي

وأوضح روحاني أن "السبب الرئیس لعدم استقرار الشرق ھو االحتالل والدعم األمیركي للكیان 
الصھیوني ومحرومیة الشعب الفلسطیني"، معتبراً أن "الخطوة األمیركیة بحق القدس ھي نقض 
 ."لكل القوانین الدولیة"، مشیراً إلى أن "اإلرھاب أّدى إلى انحراف البوصلة عن القدس وفلسطین

وأضاف روحاني "ھناك مؤامرة جدیدة ضد القدس وفلسطین ولطالما جاءت المؤامرات بنتائج 
عكسیة، ومن الضروري ان یكون الموقف قاطعا من العالم االسالمي بوجھ موقف الرئیس االمیركي 
حول القدس واستمرار كل الخطوات الى ان یتراجعوا عن ھذه الرؤیة التي تنقض كل قرارات االمم 

 ."المتحدة

 

 دراسة فرض الحكم العسكري على بلدتین بالقدس المحتلة
  

 17/1/2018 – 48عرب 

یفحص جیش االحتالل اإلسرائیلي في ھذه األیام إمكانیة فرض سیادتھ العسكریة على أحیاء سكنیة 
فلسطینیة في القدس المحتلة ومسؤولیتھ األمنیة، ویدور الحدیث عن األحیاء المقدسیة التي عزلھا جدار 

 .الفصل العنصري عن المدینة المحتلة

وحسب صحیفة "ھآرتس"، فإن الجیش یدرس إمكانیة  فرض الحكم العسكري ونقل المسؤولیة األمنیة 
للقوات العسكریة لجمیع المناطق الفلسطینیة الواقعة خارج الجدار الفاصل في القدس، بما في ذلك 

 .مخیم شعفاط لالجئین وكفر عقب
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وعلى الرغم من أن ھذین الحیین یقعان داخل حدود بلدیة االحتالل بالقدس، فقد تم عزلھما جسدیا 
وجغرافیا منذ إنشاء الجدار، وأصبحا في الواقع مناطق من الفوضى والفقر والعنف بسبب اإلھمال 

 .المتعمد لسلطات االحتالل

ویجرى فحص إمكانیة  فرض الحكم العسكري في إطار العمل المكثف للموظفین في القیادة العسكریة 
في منطقة المركز مع منسق األنشطة الحكومیة في األراضي الفلسطینیة المحتلة، حسب ما أكدت 

مصادر مطلعة في أجھزة األمن للصحیفة، حیث ستقدم توصیات الفحص بھذا الخصوص لرئیس ھیئة 
 .أركان الجیش اإلسرائیلي، غادي آیزنكوت

وسوغت األجھزة األمنیة نقل ھذه األحیاء الفلسطینیة للسیادة األمنیة لجیش االحتالل إلى ما وصفتھ 
بالعنف واتساع دائرة المواجھات، وضرورة تشدید التعاون بین الشرطة والجیش في المحتلة، وال 

 ."سیما حول األحیاء الشرقیة الواقعة خارج جدار الفصل الفاصل وفي منطقة مستوطنة "ھار أدار

ومع ذلك، فإن المؤسسة األمنیة توضح أن الغرض من عمل طاقم الموظفین لیس تغییرا في وضع تلك 
األحیاء وسكانھا. ووفقا للمصادر التي تحدثت مع الصحیفة، فإن اآلثار والتداعیات المترتبة على 
سكان القدس الذین یعیشون خارج جدار الفصل ستكون مشتقة من القرارات والتوصیات بحال تم 

 .قبولھا وتبنیھا

وتشمل المناطق الفلسطینیة بالقدس التي یمكن أن تقع تحت مسؤولیة الجیش، باستثناء مخیم كفر عقب 
ومخیم شعفاط لالجئین، مراكز سكانیة أخرى لكنھا أصغر. وفي الوقت الحاضر، ال یزال من غیر 

 .الواضح الصالحیات التي سیحملھا الجیش تجاه أولئك السكان الذین یعیشون في تلك المناطق

وعلى الرغم من أن عدد الفلسطینیین بالقدس الذین یعیشون خارج الجدار الفاصل غیر معروف بدقة، 
 ألف مقدسي. وبین نصفھم إلى ثلثیھم یحملون بطاقة ھویة 150 ألف إلى 100یقدر عددھم بین 

 .إسرائیلیة في وضع المقیمین الدائمین في القدس

ووفقا للمعلومات التي تلقتھا صحیفة "ھآرتس"، فإن أحد الخیارات التي تم بحثھا في الجیش 
اإلسرائیلي ھو تغییر في القطاعات العاملة في الضفة الغربیة المحتلة، حیث یتوسع "لواء السامرة" 

المسؤول عن قطاع نابلس جنوبا، في حین أن "لواء بنیامین" المسؤول عن قطاع رام هللا سیكون 
 .مسؤوال عن ھذه المناطق

وفي ھذه المرحلة لم یتضح بعد طبیعة السیطرة العسكریة على ھذه األراضي وما إذا كانت ستكون 
ذات صلة بالمناطق المدنیة. وال یزال من غیر الواضح كیف سیتم تقسیم المسؤولیة بین الجیش 

 .وشرطة االحتالل اإلسرائیلیة المكلفة حالیا بإنفاذ القانون في ھذه األحیاء

وقالت الصحیفة إن نقل المسؤولیة األمنیة، واألھم من ذلك، أن المسؤولیة المدنیة من الشرطة إلى 
الجیش تثیر مسائل قانونیة خطیرة، ألن األحیاء تقع داخل حدود القدس وجزء من أراضي الدولة، 
على النقیض من أراضي الضفة الغربیة المحتلة التي ینطبق فیھا مبدأ "االحتالل العدواني" الذي 

 .یعطي الجیش صالحیات قانونیة وإداریة واسعة
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وتدعي المؤسسة األمنیة أن عمل الموظفین لم ینتھ بعد، وأن ھذه عملیة طویلة یجري فیھا النظر في 
عدد من البدائل والمخططات. بینما قال الجیش ردا على ذلك: "الجیش یدرس باستمرار أفضل السبل 
لنشر قواتھ في مختلف القطاعات بما فیھا القیادة بالمركز، وھناك بدائل مختلفة قید النظر حالیا، ولكن 

 ."في ھذه المرحلة ال یوجد تغییر ولم تتخذ أي قرارات حتى اآلن بشأن ھذا الموضوع

 

 األوقاف: شرطة االحتالل تسمح للمتطرفین بأداء طقوس تلمودیة علنیة في األقصى

  وفا2018-1-17القدس عاصمة فلسطین/ القدس 

أفاد المنسق اإلعالمي بدائرة األوقاف اإلسالمیة في القدس فراس الدبس، الیوم األربعاء، بأن شرطة 
 .االحتالل بدأت بالسماح للمستوطنین الیھود بأداء طقوس تلمودیة علنیة في المسجد األقصى المبارك

وقال مراسلنا في القدس إن ھذا یأتي تزامناً مع تصاعد سیاسات استھداف المسجد األقصى، كان 
آخرھا یوم أمس باقتحام االحتالل مكتب لجنة إعمار المسجد األقصى وإبالغ نائب رئیس اللجنة بمنع 

 .أي أعمال صیانة أو ترمیم بكافة أنحاء المسجد المبارك ومرافقھ المختلفة

الى ذلك، واصل المستوطنون الیوم، اقتحاماتھم االستفزازیة للمسجد األقصى من باب المغاربة، 
 .بحراسة مشددة من قوات االحتالل

 

 االحتالل یقر بنقص آالف الغرف الدراسیة في القدس
 2018//16 – 48عرب 

 غرفة دراسیة فقط في شرقي القدس 1945أقرت دولة االحتالل اإلسرائیلي، یوم أمس اإلثنین، بنقص 
 .المحتلة، علما أن الحقائق تشیر إلى أن النقص أكبر بكثیر

جاء ذلك خالل مناقشة التماس في المحكمة العلیا، تقدمت بھ لجان اآلباء، حیث أقرت نیابة االحتالل 
 . آالف غرفة فقط، غالبیتھا للطالب العرب، وبعضھا للحریدیین3بنقص نحو 

وقال القضاة حنان ملتسر وعوزي فوغلمان ویاعیل فیلنر إنھم یدرسون إصدار أمر مشروط یجبر 
 یوما عن جاھزیتھا لتشكیل طاقم مشترك مع 30الدولة على العمل. كما ألزموا النیابة بأن تعلن خالل 

 .البلدیة یعمل على حل المشكلة

وكانت المداوالت قد جرت في المحكمة العلیا في أعقاب التماس من لجنة اآلباء قدم ضد بلدیة 
 .االحتالل والدولة، طالب بمعالجة النقص في الغرف الدراسیة
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 آالف غرفة، 4وبحسب االلتماس فإن النقص في الغرف الدراسیة في القدس یصل إلى أكثر من 
 .غالبیتھا للطالب العرب، إضافة إلى الحریدیین

 غرفة دراسیة فقط، 3063وفي ردھا على االلتماس، أقرت دولة االحتالل بوجود نقص یصل إلى 
 . غرفة في غربي القدس1118 غرفة للطالب العرب، و1945بینھا 

وادعت نیابة االحتالل أن الفجوة ناجمة عن "مشكلة خاصة بشرقي القدس"، مثل النقص في األراضي 
 .ومصاعب في التخطیط

وادعى رئیس بلدیة االحتالل، نیر بركات، أن المشكلة ناجمة عن النقص في المیزانیات، وطالب 
الدولة بتمویل إقامة ألف غرفة دراسیة في كل عام في السنوات الثالث المقبلة، بمبلغ یقدر بنحو ملیار 

 .شیكل سنویا
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