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  القدس رسالة

 
 القدس مدينة ألخبار يومية نشرة

  والعلوم والثقافة للتربية الفلسطينية الوطنية اللجنة عن تصدر
 

 "أمسية ثقافية فلكلورية في جنين" صرخة من القدس. 

  ً ً  15 لـ" االقصى"بـ االحتالل يبعد حارسا  .يوما

 التربية تحذر من نموذج بلدية االحتالل لتسجيل طلبة القدس. 

 ود يثمن موقف روسيا وبريطانيا وفرنسا والصين في مجلس األمن تجاه السع
 .القدس

  رئيس ساحل العاج يتسلم دعوة لحضور حفل إطالق القدس عاصمة الشباب
 .2018اإلسالمي للعام 

 خنق االقتصاد خدمة لخطط التھويد.. القدس.  

 خان السلطان.. معالم القدس.  

 ترمب إثارة للجدل من أكثر قرارات.. القدس عاصمة إلسرائيل.  

 ندعم حل الدولتين والقدس عاصمة فلسطين: ملك األردن.  

 دول أوروبية تتجه لالعتراف بفلسطين: بسلوفينيا اً بدء.  

 ونروااأل تمويل وتجفيف القدس ملف إسقاطب تتمثل القرن صفقة :عريقات 
  .الالجئين قضية لتصفية تمھيداً 
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 ل الرمحي PNN : قديع روباأوب الجاليات اتحاد  ً  و القدس عن للدفاع اجتماعا
ً  مؤتمراً     .االستيطان لمواجھة ھاما

  وسط القدس" باب الساھرة"رشق حافلة لمستوطنين في منطقة.  

 تطوعيّ  الً مقدسيون ينفذون عم ً  .لمنع مصادرة أرض جنوب المسجد األقصى ا

 القدس : ً  .من العيسوية االحتالل يعتقل شابا
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  أمسية ثقافية فلكلورية في جنين" صرخة من القدس"
  

  وفا 2018- 1-21جنين / مة فلسطينالقدس عاص

صرخة "ثقافية غنائية فلكلورية بعنوان    في جنين، مساء اليوم األحد، أمسية" وطًنا"  نظمت مؤسسة 
كيدا على فلسطينية ، تنديدا بإعالن ترمب االعتراف في القدس عاصمة إلسرائيل، وتأ"من القدس

 .  وعروبة وإسالمية القدس، وذلك تحت رعاية جھاز المخابرات العامة في المحافظة

وقالت مديرة مؤسسة وطًنا ليلى حرزهللا، إن رسالتنا من ھذه األمسية تمثل في أننا متمسكون بثوابتنا 
ية، وااللتفاف حول الوطنية المشروعة، وفي المقدمة منھا القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطين

القيادة ودعمھا لتحقيق كامل حقوقنا المشروعة، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن القدس خط 
  .أحمر وعاصمة للدولة الفلسطينية

: وتخلل األمسية إلقاء قصائد شعرية متنوعة تؤكد عروبة وإسالمية القدس ألقاھا كل من الشعراء
ليس لنا من "لسياسي للواء زياد ھب الريح والذي القى قصيدة بعنوان العميد أمين سويطي المستشار ا

، وسائد أبو عبيد، 48وصادق صبيحات، وحسن جباره من داخل أراضي الـ  ،"غير القدس قدس
  .ومحمد أبوعون، ومحمد الكيالني

، فقرات في األمن الوطني في رام هللا   كما قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية والموسيقات العسكرية
غنائية وطنية من أغاني الثورة، وللشھيد أحمد اسماعيل جرار، ولشھداء الثورة، وللقدس، ولألقصى، 
والتي أتحفت جمھور واسع من الحضور الرسمي وفعاليات وعائالت وطلبة من الجامعة العربية 

  . األمريكية

  . األمسيةوفي الختام، كرمت مؤسسة وطًنا الشعراء والداعمين والراعين لھذه 

  

 ً ً  15 لـ" االقصى"بـ االحتالل يبعد حارسا   يوما

  وفا 2018-1-21القدس / مة فلسطينالقدس عاص

سلّمت سلطات االحتالل االسرائيلي، الليلة، حارس المسجد االقصى خليل الترھوني، قراراً قبل 
 .يوما 15االفراج عنه، يقضي بإبعاده عن مكان عمله داخل المسجد المبارك لمدة 

  .دون أسباب" األقصى"ان االحتالل اعتقل الحارس الترھوني من داخل وك

  

  التربية تحذر من نموذج بلدية االحتالل لتسجيل طلبة القدس

  وفا 2018-1-21رام هللا / القدس عاصمة فلسطين
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تلقت وحدة شؤون القدس في وزارة التربية والتعليم العالي في بالغ الدھشة واالستغراب أنباء عن قيام 
لدية االحتالل االسرائيلي بفتح باب تسجيل الطلبة المقدسيين في جميع المراحل الدراسية بما يشمل ب

إلكتروني خاص على    ، من خالل تعبئة نموذج2019-2018رياض األطفال، للعام الدراسي الجديد 
ن ، يخير أولياء األمور بين النظامي)2018/شباط 28كانون ثاني حتى  17(موقع البلدية بين 

اإلسرائيلي والفلسطيني بصورة مبھمة غير واضحة، يتم من خالله خداع أولياء األمور؛ داعيةً إلى 
 .الحذر من التعامل مع مثل ھذه اإلجراءات

وأوضحت الوحدة، في بيان صدر عنھا اليوم األحد، أن ھذا النموذج يمثل استفتاًء يحمل دالالت خبيثة 
وتھويده في القدس، معبرةً عن رفضھا السابق والمطلق لھذه  تندرج في إطار سياسات أسرلة التعليم

السياسات االحتاللية التي تكشف عن وجه المحتل البشع وضربه لمقومات الھوية الوطنية الفلسطينية 
ومحاربتھا عبر ھذه الممارسات، معتبرة أن أية خطوة من ھذا القبيل تعد بمثابة انتھاك صارخ 

  .للمواثيق الدولية

لوحدة بدور أھالي القدس وأولياء أمور الطلبة واتحاد مجالس أولياء األمور المقدسي، الذي وأشادت ا
يبذل كل جھد مستطاع من أجل تعزيز الوعي داخل المجتمع المقدسي، والتصدي لھذه المحاوالت التي 

  .تستھدف السيطرة على التعليم وعقول الطلبة الذين سيحملون راية الحرية واالستقالل

  

  د يثمن موقف روسيا وبريطانيا وفرنسا والصين في مجلس األمن تجاه القدسالسعو

  وفا 2018-1-21عمان / صمة فلسطينالقدس عا

ثمن رئيس لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب األردني، يحيى السعود، موقف روسيا، وبريطانيا، 
جلس األمن ضد قرار نقل وفرنسا، والصين، اإليجابي عبر تصويتھا كدول دائمة العضوية في م

 . السفارة األميركية إلى القدس، واالعتراف بھا عاصمة إلسرائيل

وأكد السعود خالل اللقاء الذي عقدته اللجنة بدار المجلس اليوم األحد مع سفراء روسيا بوريس 
ى بولوتين، وبريطانيا ادوارد اوكدن، وفرنسا دافيد برتولوتي، والصين بان ويفانغ، المعتمدين لد

المملكة األردنية الھاشمية، أن االردنيين يتفقون على عدد من الثوابت، أھمھا أن القضية الفلسطينية 
والقدس عقيدة راسخة بالنسبة لألردنيين وقيادتھم الھاشمية صاحبة الوصاية التاريخية للمقدسات 

  . االسالمية والمسيحية في القدس الشريف

السفراء للعمل على إيصال الرؤية االردنية لبالدھم، والمتضمنة  ودعا السعود وأعضاء اللجنة النيابية
مواصلة دولھم الضغط على الدول المانحة والداعمة لألونروا لالستمرار بتقديم المساعدات لمواصلة 

  . دورھا اإليجابي تجاه الشعب الفلسطيني

االستمرار بدوره  ولفت إلى أن األردن بحاجة إلى وقوف المجتمع الدولي لجانبه حتى يتسنى له
اإلنساني والحضاري تجاه الالجئين، مبينا أنه استقبل العديد من موجات اللجوء اإلنساني بدءا باللجوء 
الفلسطيني وانتھاء باللجوء السوري، ما أثر على إمكاناته االقتصادية واالجتماعية والتعليمية وبنيته 

  . التحتية
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واألردني منسجم تجاه قضايا المنطقة، سيما القضية من جانبه بين بولوتين، أن الموقف الروسي 
الفلسطينية، مؤكدا أن روسيا ترفض تھميش القضية الفلسطينية، وترى أن حلھا يتم وفق قرارات 

  . الشرعية الدولية

من جھته أشار أوكدن إلى أن بريطانيا أكدت في العديد من المناسبات أنھا لن تقوم بنقل سفارتھا الى 
  . أن بالده مع كافة الجھود التي من شأنھا حل القضية الفلسطينيةالقدس، موضحا 

إلى ذلك أكد بروتولوتي أن فرنسا تقف مع كافة الحلول العادلة للقضية الفلسطينية، الفتا إلى لقاء الملك 
عبدهللا الثاني بالرئيس الفرنسي مؤخرا والذي جرى خالله التأكيد على حل الصراع القائم، وأنه ال 

  . أي حال من األحوال فصل القدس عن التسوية النھائيةيمكن ب

وأوضح ويفانغ أن الصين مع ضرورة السعي إليجاد حلول منطقية للقضية الفلسطينية، مؤكدا بذات 
الوقت أن الصين تدعم حل الدولتين، ووقف بناء المستوطنات، وھي مع دعم التنمية في فلسطين، 

  .األردن وفلسطينوتعزيز التعاون والتنسيق بين الصين و

  

  2018رئيس ساحل العاج يتسلم دعوة لحضور حفل إطالق القدس عاصمة الشباب اإلسالمي للعام 

 لقاء مرتقب بين الرئيس ونظيره االيفواري في أديس أبابا نھاية الشھر الجاري -

  وفا 2018- 1-21ابيدجان / فلسطين القدس عاصمة

عاج خطاب بياري أمين عام وزارة الخارجية اإليفوارية سلم القائم بأعمال سفارة فلسطين في ساحل ال
السفير كاكو أدوم ليون، دعوة الرئيس محمود عباس لنظيره اإليفواري الحسن واتارا، لحضور حفل 

والمزمع عقده في السادس من شباط المقبل،   ،2018اطالق القدس عاصمة الشباب اإلسالمي للعام 
 .بمقر الرئاسة في مدينة رام هللا

إن لقاء مرتقبا ھاما سيجمع الرئيس محمود "ال خالل اللقاء، بمقر وزارة الخارجية في أبيدجان، وق
  .عباس برئيس الجمھورية واتارا في اديس أبابا، على ھامش القمة اإلفريقية نھاية الشھر الجاري

لكي وجرى الحديث عن الترتيبات الالزمة إلنجاح زيارة وزير الخارجية والمغتربين رياض الما
المرتقبة الى أبيدجان، برفقة مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي السفير عماد الزھيري، 

  .للتوقيع على اتفاقية اطار بين البلدين، بھدف تطوير العالقات الثنائية

 كما اطلع بياري األمين العام على آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق
بتداعيات اعالن الرئيس األميركي االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، والذي اتخذته سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي ذريعة إلنھاء حل الدولتين، والقضاء على عملية السالم، وذلك عبر تكثيف 
ھجمتھا االستيطانية على األرض الفلسطينية، وتصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية الى دولة 
إسرائيل، باعتبارھا أراضي إسرائيلية، والتصريحات العنصرية الصادرة عن كبار المسؤولين 

  .اإلسرائيليين



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
{éßéŞŠ×ËÖ]<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚí{< <

í{{éßéŞŠ×ËÖ]<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö]< <
<<Ýç×{ÃÖ]æ<<í{Ê^ÏnÖ]æ<í{ée†{{j×Ö       

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission   

For   
Education, Culture & Science 

  2018يناير    22:  التاريخ 

    174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
    PNCECS@Palnet.com: ، البريد اإللكتروني 2420902فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

Palestine - Ramallah  174,  2421080,2420901 
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com 
                                        PNCECS2011@gmail.com 

Web site :http://www.pncecs.org
 

وأكد بياري لألمين العام أن القيادة الفلسطينية متمسكة بالشرعية الدولية، وقرارات األمم المتحدة 
امة، للمطالبة بالعضوية ومجلس األمن ذات الصلة، وأنھا ستتوجه مجددا لمجلس األمن، والجمعية الع

  ".متحدون من أجل السالم"الكاملة لدولة فلسطين تحت بند 

وشدد على الثقة التامة بدعم ساحل العاج، وأنھا ومن خالل عضويتھا في مجلس األمن ستعمل على 
دفع المنظومة الدولية الى احترام وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بفلسطين، وھو ما أكده وزير 

  .جية اإليفواري أمون تانو في لقائه األخير مع أعضاء مجلس السفراء العربالخار

من جھته، كرر األمين العام الموقف الذي عبر عنه بوضوح وزير الخارجية االيفواري عند لقائه بوفد 
مجلس السفراء العرب، مؤكدا حرص بالده الثابت على احترام القرارات الدولية التي صوتت عليھا 

ة العامة، وأن ساحل العاج في تصويتھا لصالح قرار األمم المتحدة الرافض للقرار في الجمعي
األمريكي لم تكن تعادي أحدا، بل أتى ذلك انسجاما مع موقفھا الدائم في احترام وتطبيق القانون 

  .الدولي

تطبيق كما أكد رغبة بالده باستخدام عالقة الصداقة التي تربطھا مع الجميع لخدمة عملية السالم و
الشرعية الدولية، معربا عن ترحيب ساحل العاج ووزارة الخارجية بزيارة المالكي، وأنھم بانتظار 
ھذه الزيارة بسرور بالغ ألھميتھا، ولما ستقدمه للعالقات بين البلدين، وأن العمل جار على الترتيبات 

  .الالزمة بھدف انجاحھا

  خنق االقتصاد خدمة لخطط التھويد.. القدس

  22/1/2018 -رةالجزي

في العقدين األخيرين، تسارعت اإلجراءات اإلسرائيلية لخنق المقدسيين اقتصاديا بشتى أنواع 
وتحويل األراضي فيھا إلى مناطق خضراء والستخدامات  الضرائب، ومنع إصدار تراخيص البناء،

الفلسطينية عامة تمھيدا إلحالتھا إلى المستوطنين، إضافة إلى عزلھا عن محيطھا من األراضي 
 .%80ونسبة فقر تتجاوز % 15أسواق راكدة، بطالة تزيد عن : ، والنتيجة1967المحتلة عام 

تصادي والسياسي واالجتماعي والثقافي والتاريخي لكل مفاصل عماد التناغم االق القدس"
) بكدار(لسطيني للتنمية واإلعمار ، حسبما يقول رئيس المجلس االقتصادي الف"وامتداداتھافلسطين دولة

 .ضمن تقرير موسع عن اقتصاد القدس) وفا(محمد اشتية في حديثه لوكالة األنباء الفلسطينية 

، وھي ليست القدس كانت تشكل مجموعة روافد لالقتصاد الفلسطيني، األول ھو السياحة" ويضيف أن
للقدس بنية تحتية للفنادق والمناخ  سياحة دينية فقط، بل تاريخية وتعليمية وترفيھية، خاصة أن

قطاع ، والقيمة االقتصادية أيضا تتمثل في الرام هللا المناسب، وتشكل البيت الصيفي إلى جانب
 ."التجاري والقطاع الثقافي

القدس على مدار التاريخ كانت أيضا عاصمة التعليم، بوجود عدد كبير من المدارس  ويتابع اشتية أن
ومؤسسات التعليم على مستوى رفيع، سواء أكانت حكومية أم خاصة أم تلك التابعة لجمعيات غير 

وھي امتداد لفرع بيت  1846اسنطا منذ العام تر: ومن المدارس القديمة الموجودة في المدينة. ربحية
 .لحم، ومدرسة شميدت للبنات، والفرير، والمدارس التي أقيمت أيام الدولة العثمانية
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   قيمة اقتصادية
، أدرك الكيان الصھيوني القيمة االقتصادية للقدس بالنسبة للفلسطينيين، 1967منذ احتالل المدينة عام 

خطط لعزل المدينة عن باقي األراضي الفلسطينية، لكن الھجمة أصبحت  فبدأ منذ اليوم األول تنفيذ
 .أكثر وحشية وشراسة في السنوات الخمس األخيرة

من الناتج المحلي المقدسي ھو األكثر تعرضا إلجراءات االحتالل % 40القطاع السياحي الذي يشكل 
لغرفة التجارية الصناعية العربية من خالل التحكم بالحركة السياحية، وھذا ما أوضحه المدير العام ل

فندقا  20، واآلن فيھا 1967فندقا قبل العام  40كانت القدس تحوي "في القدس فادي الھدمي بقوله 
 ."غرفة 130بسعة  1967فقط، ولم يتم إنشاء سوى فندقين بعد العام 

   خطة إسرائيلية
قتصادية أنشأت فنادق على مقربة من الخطة اإلسرائيلية وآلتھا اال أنشأت -يضيف الھدمي- في المقابل 

ية الفنادق والبلدة القديمة وقرب المقدسات، لضرب تنافس القدس الشرقية الفنادق الفلسطينية، وفي قلب
 .الفلسطينية

جزء من سياسة الھيمنة على السياحة بمنظومتھا الكاملة، عمل المرشد السياحي "وتابع الھدمي 
اإلسرائيلي ومكاتب السياحة التي تھيمن بشكل كامل على المفاصل السياحية في المدينة، فتمنع السياح 

 ."األجانب من الوصول للمناطق العربية أو أسواقھا

يأتي  :تية للتحريض اإلسرائيلي الكبير على المنشآت السياحية في القدس الشرقية، وقالوتطرق اش
، ضمن برنامج تحريض األدالء السائح يزور القدس العربية والبلدة القديمة لكنه ينام في القدس الغربية

سرائيلية، السياحيين اإلسرائيليين وتخويفھم للسياح من المقدسيين، ودفعھم للمبيت في الفنادق اإل
، بدءا بتذاكر السفر، مرورا بالمبيت إسرائيل وبالتالي فإن المردود المالي للسياحة يكون لصالح

 .علقاتوالمطاعم وكل المت

عددا ال حصر له من المصاعب، تتمثل في  البلدة القديمة يواجه التجار المقدسيون في أسواق
محال  250لدى البائع والمشتري المثقل كاھلھما بالضرائب والمخالفات، إذ إن  القوة الشرائية ضعف

 .في أسواق البلدة القديمة 1300تجاريا مغلقا من أصل 

محال تجاريا تتوزع في شوارع صالح الدين، والزھراء،  550ارج أسوار البلدة القديمة، ھناك وخ
 .والمسعودي، واألصفھاني، والرشيد، وابن سينا، وأبو عبيدة، وھي ليست بحال أفضل

، والقلب النابض لسوق "شانزليزيه القدس"وقال اشتية إن شارع صالح الدين الذي كان يسمى 
 .إلى شارع فارغ من الناس وحركة البيع والشراء بحدود السادسة مساءالمدينة، يتحول 

   حصار متدحرج
الضفة  القرن الماضي، كانت أسواق القدس تعج بالمتسوقين من باقي أنحاء  حتى أواخر ثمانينيات

ينة، حتى باتت ومع بداية التسعينيات، بدأت إسرائيل بحصار متدحرج للمد .غزةوقطاع الغربية
 .جدار الفصلمعزولة ومحاصرة بالكامل بالحواجز والبوابات و
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األراضي الفلسطينية دخولھا إال بتصاريح، وھي واليوم لم يعد بمقدور الفلسطينيين من باقي أنحاء 
قليلة جدا ومحصورة بأنشطة معينة كالعالج، فتعثرت الحركة التجارية في المدينة وضاقت على 

 .ألف مقدسي إلى العيش والعمل خارج المدينة 112سكانھا، مما دفع 

قانون "قشة ما يسمى تشرين األول الماضي، بدأت دوائر القرار في إسرائيل منا/في أواخر أكتوبر
، وھو إطار قانوني لخطط إسرائيل المتواصلة بشأن القدس، تحت مسميات مختلفة "القدس الكبرى

، واستخدامھا لفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطھا وشمالھا، "وجه القدس"و" 2020القدس "مثل 
تخدمت الحكومات إضافة إلى دفع أكبر عدد من الفلسطينيين إلى خارج المدينة، وفي جميعھا اس

 .اإلسرائيلية المتعاقبة التضييق االقتصادي سالحا

، %12-10إلى إجمالي سكان المدينة إلى  في التفاصيل، تسعى ھذه الخطط لتخفيض نسبة الفلسطينيين
من مساحة % 10المواطنين المسلمين والمسيحيين، وتوسيع مساحة القدس إلى أكثر من تھجيرو

 .، لتمتد من اللطرون غربا حتى البحر الميت شرقا2كلم 600الضفة الغربية المحتلة، أو ما يعادل 

القدس وما حولھا، وإنشاء الطرق  وتمضي الخطة قدما من خالل مضاعفة البناء االستيطاني في
لوقت، بالمدينة، والسعي إلسكان مليون يھودي فيھا مع مرور ا المستوطنات االلتفافية والجسور لربط

 .فقط 2كلم 9.5إضافة إلى عزل األحياء العربية وحصرھا في نحو 

تعمل على تحويل المدينة العربية إلى غيتو داخل القدس  2020خطة القدس " وقال الھدمي إن
، التي تحولت مالمحھا وتفاصيلھا إلى مركز مدينة يشبه مراكز المدن العالمية الغربية

وغيرھما، لتصبح قلب العاصمة بدال من القدس العربية التي يقيد معمارھا بعدم  نيويوركو لندن في
 ."االرتفاع ألعلى من أربعة طوابق، مع إھمال متعمد لبنيتھا التحتية

   خطط بال تمويل
بدوره، قال اشتية إن ھناك خططا وبرامج لدعم وتعزيز صمود المقدسيين بتوفير مشاريع إنشاء 

س وفنادق تعوض النقص لدى أھل المدينة، وتوفر الدعم للمدارس والمستشفيات، لكن مساكن ومدار
 .اإلمكانيات متواضعة

طالبنا الدول العربية واألوروبية بتخصيص جزء من موازناتھا لدعم القدس، وقدمنا الخطط "وأضاف 
استطعنا توفير بتقديري إذا .. وتقديرات المشاريع المطلوبة، لكن دون تجاوب أو أقل من المطلوب

 ."سيكون مناسبا لدعم صمود المقدسيين -وھو أقل تقدير- مليون دوالر سنويا  100

 2010 مليون دوالر، وفي 150تقديم دعم سنوي للقدس بقيمة  2002عام  بيروت عربيا، أقرت قمة
بمليار  2013ه صندوق آخر في مليون دوالر، تبع 500صندوقا لدعم القدس بـ الجامعة العربية أسست

 .%30دوالر، لكن واقع الحال يقول إن ما وصل القدس من ھذه المبالغ ال يتجاوز 

ويقدر الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني عدد المقدسيين داخل المدينة المقدسة وفي ضواحيھا 
  .عاألف فلسطيني، ويشمل حملة ھوية القدس والسلطة الفلسطينية م 427اليوم بنحو 
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  خان السلطان.. معالم القدس

  21/1/2018 -الجزيرة

، وال يبعد سوى مئات المحتلة القدس من بالبلدة القديمة باب السلسلة يقع خان السلطان في طريق
المملوكي الظاھر  ينسب الخان وھو مبنى يضم مساكن ومرافق، للسلطان .المسجد األقصىاألمتار من

 .ميالدية 1386برقوق الذي جدده عام 

يتكون الخان من طابقين، كان يستخدم الطابق السفلي منه حظيرة للدواب واستقبال البضائع الواردة 
 .قديما ، أما العلوي منه فاستخدم نزال وحل به المسافرون والتجارالريف  للقدس من

) 2000بعد عام (في القرن الماضي تحولت مرافق الخان إلى مصانع لألحذية، ومطلع القرن الحالي 
يسكنه اليوم قرابة لعشرات األسر، و  وشروع االحتالل في إقامة الجدار بعد ذلك تحول إلى مسكن

  .شخصا 120

يعاني الخان من إھمال وانعدام الترميم للبيوت وجميع المباني، كما يعاني من اكتظاظ في عدد السكان 
حيث يمنع التوسيع أو البناء، وفق ما تحدث به اثنان من سكانه حسين معبد وفخري مزعرو للجزيرة 

  .نت

  إثارة للجدلمن أكثر قرارات ترمب .. القدس عاصمة إلسرائيل

  21/1/2018 -واشنطن -ھاشم مراد -الجزيرة

يوم  قررا أن يصدر في أولم  القدس األميركية إلى كان قرار نقل السفارة ،"نار وغضب"وفقا لكتاب 
االعتراضات العربية والدولية  القرار بعد بضعة أشھر رغم ، لكنه اتخذدونالد ترمب  من رئاسة
ومخاطر العواقب على مصالح وعالقات  والتحذيرات في الداخل من خطأ التوقيت،  ،الواسعة
 .الواليات المتحدة وأمن

، وتتعلق بمحاولة داخلية ومحلية ترمب بنقل السفارة إلى القدس ھي حسابات كل الحسابات خلف قرار
، وھو يطمح إلى الحصول على الصوت 2020إلعادة االنتخاب لعام   ترمب وسعيه

واليمين   وكذلك على دعم اإلنجيليين المسيحيين األميركي، وعلى أموال اليھود األميركيين، اليھودي
  .الحزب الجمھوري  المتطرف في

المتشدد، لكنه خسر  مؤيديه من اليمين األميركي المحافظ ، وبينإلسرائيل  ترمب بقراره مكاسب حقق
، رغم لألمم المتحدة الجمعية العامة قوية بقرار اعتمد بأغلبية ساحقة في  العالم الذي وّجه له صفعة

  .والوعيد األميركي التھديد

ووسيط في عملية السالم، وقد يكون أجھض أيضا  وعلى ما يبدو، خسر ترمب أيضا دوره كراع
  .قبل أن يولد" بصفقة القرن"مشروعه المعروف 

الفلسطينيين  مفيدة؛ فھو يجعل تحقيق السالم بين  اعتبار القرار خطوة من جميع النواحي يصعب
  .أي وقت مضى واإلسرائيليين أكثر صعوبة من
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وأظھرت االحتجاجات  ،إلى الواجھة مجددا بعد سنوات من التھميش  ترمب أعاد القضية الفلسطينية
صل االجتماعي أن وضع العالم وحمالت التضامن الواسعة عبر وسائل التوا والمظاھرات في أنحاء

  .الكثير من المؤيدين فلسطينيا فقط، وأن لحقوق الفلسطينيين القدس ليس شأنا

أكثر من عقدين لتأجيل العمل بقانون   منذ  الرؤساء األميركيون خالف تقليد اتبعه قرار ترمب جاء على
إلى األمام من   محاولة غير موفقة للھروبلكثيرين  بھذا الشأن، وقد بدا القرار الكونغرسأصدرھ

  .مشكالت كثيرة تالحقه

  

  ندعم حل الدولتين والقدس عاصمة فلسطين: ملك األردن

  21/1/2018 -الجزيرة

ضرورة التوصل إلى حل الدولتين، وأن تكون القدس  بن الحسين عبد هللا الثاني أكد ملك األردن
مايك  خالل مباحثات في عمان مع نائب الرئيس األميركي-الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية، وقال 

 .إن النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني يشكل مصدراً محتمالً لعدم االستقرار في المنطقة -بنس

، إلسرائيل عاصمة بالقدس االعتراف واشنطن اليوم عن مخاوفه بشأن قرار وأعرب الملك األردني
 .عمان وذلك أثناء محادثات جمعته بمايك بنس الذي زار العاصمة األردنية

، مؤكدا حل الدولتين حل الوحيد للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني يتمثل فيإن ال  األردن وقال ملك
 .عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية القدس ضرورة أن تكون

من جھته، أكد بنس التزام واشنطن بحل الدولتين، إذا وافق الطرفان، ومواصلة الدور األميركي في 
  .عملية السالم

ن مظاھرة ووقفة احتجاجية أمام السفارة األميركية في العاصمة األردنية عّمان؛ احتجاجا ونظّم أردنيو
  .على زيارة نائب الرئيس األميركي إلى بالدھم

ورفع المتظاھرون الفتات عبّروا فيھا عن احتجاجھم على ھذه الزيارة، التي تأتي بعد أسابيع قليلة من 
مة إلسرائيل، كما أكد بعض المتظاھرين رفضھم قرار الرئيس األميركي اعتبار القدس عاص

  .في المنطقة بصفة عامة  السياسات األميركية

ووصل بنس مساء أمس السبت إلى العاصمة األردنية، وھي المحطة الثانية في جولته الشرق 
    .عبد الفتاح السيسي ، حيث التقى الرئيس المصريالقاھرة األوسطية، آتيا من

  
كانون األول الماضي أن اعتراف الرئيس /وكانت الحكومة األردنية اعتبرت في السادس من ديسمبر

، "األمم المتحدة خرقا للشرعية الدولية وميثاق"عاصمة إلسرائيل يشكل بالقدس دونالد ترمب  األميركي
 .للقرار" تداعيات خطيرة"وحذرت من 
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    رفض فلسطيني
من المقرر أن يقوم بنس بھذه الجولة أواخر الشھر الماضي، إال أنھا تأجلت بعد موجة الغضب وكان 

اقتصرت على لقاء الرئيس   لمصر  التي عمت المنطقة إثر قرار ترمب بشأن القدس، كما أن زيارته
  .ترمب بشأن القدس وبابا األقباط لقاءه بسبب قرارشيخ األزھر المصري بعد أن رفض كل من

وسيزور بنس في المحطة الثالثة إسرائيل، حيث سيمضي فيھا يومين، وسط مقاطعة الرئيس 
، وھو موقف أثنت عليه الضفة الغربية ھذه الزيارة ورفض استقباله في  محمود عباس الفلسطيني

  .الفصائل الفلسطينية

بأنھا تأتي خدمة للمشروع الصھيوني وإسرائيل، وھي بذلك ووصفت العديد من الفصائل الزيارة 
  .تعتبر زيارة مرفوضة وغير مرحب بھا من قبل الفلسطينيين

، ويعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الكنيست وسيلقي نائب الرئيس األميركي خطابا أمام
العربية المشتركة في الكنيست أن نوابھا  أعلنت القائمة ، في حينبنيامين نتنياھو اإلسرائيلي

  .سيقاطعون الخطاب الذي سيلقيه بنس

  

  دول أوروبية تتجه لالعتراف بفلسطين: بسلوفينيا اً بدء

 21/1/2018 – ٤٨عرب 

بمرور نحو شھر ونصف على إعالن الرئيس األميركي، دونالد ترامب، القدس عاصمة إلسرائيل، 
أبيب إلى المدينة المحتلة، تتجه دول أوروبية نحو االعتراف وبدء إجراءات نقل السفارة من تل 

الرسمي بدولة فلسطين، كردة فعل رافضة إلعالن ترامب، الذي قوبل بردود فعل عربية ودولية 
رافضة محذرة من أبعاد القرار، باعتباره يدمر أي فرصة لحل الدولتين، ويقّوض أي جھود لتجديد 

 ."اق حل نھائياتف"المفاوضات للتوصل لما يسمى 

وفي ھذا السياق، نقلت القناة العاشرة اإلسرائيلية، مساء اليوم األحد، عن مسؤولين كبار في الحكومة 
اإلسرائيلية، أنه من المتوقع أن تعلن سلوفينيا االعتراف بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة، خالل 

 .ادول أوروبية أخرى تدرس الخطوة ذاتھ 3األسابيع القادمة، وأن 

وبحسب القناة، عقدت الحكومة السلوفانية، اجتماعا لبحث إجراءاتھا فيما يتعلق باالعتراف بدولة 
فلسطين، ومنحت قرار الحكومة السلوفانية، الضوء األخضر للبرلمان، التخاذ القرار النھائي 

 .محليةباالعتراف بدولة فلسطين، وھو الھيئة المخولة باالعتراف ببلدان أخرى، وفق القانون ال

وأكدت مصادر القناة العاشرة أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية تحاول تجنيد أعضاء من البرلمان 
السلوفيني لمعارضة ھذا اإلجراء، رغم أن التقديرات اإلسرائيلية تشير إلى أن القرار سيمر وسوف 

ألقل في االتحاد تعترف سلوفينيا بفلسطين كدولة، وبحسب المصادر ذاتھا فإن ثالث دول أخرى على ا
 .األوروبي، تدرس الخطوة ذاتھا، وھي لوكسمبورغ وإيرلندا وبلجيكا
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وكان وزير خارجية لوكسمبورغ، قد دعا قبل أيام، إلى تشكيل جسم أوروبي مكون من مجموعة دول 
وقد أطلع وزير الخارجية . تقوم باالعتراف بدولة بفلسطين، وحاول إقناع فرنسا بتولي زمام المبادرة

يرلندي، الذي زار إسرائيل مؤخرا، محاوريه في القدس، على أن إيرلندا تدرس بجدية االعتراف اإل
 .بفلسطين كدولة

وأكد مسؤولون للقناة اإلسرائيلية العاشرة أن الحكومة البلجيكية تنظر بجدية في االعتراف بفلسطين، 
و أن االعتراف بدولة فلسطينية، الموقف اإلسرائيلي ھ"ونقلت القناة عن مسؤول في الحكومة قوله، إن 

 ."خارج إطار تسوية، يضر بفرص التوصل إلى السالم ويجعلھا بعيدة المنال

الفرنسية، اليوم، أن فرنسا تعمل في مقر االتحاد األوروبي في " لوموند"في المقابل، ذكرت صحيفة 
ويقترح الفرنسيون . بروكسل لتحسين وضع السلطة الفلسطينية في االتحاد دون االعتراف بھا كدولة

أن يوقع االتحاد األوروبي اتفاقية تجارة حرة مع السلطة الفلسطينية على غرار االتفاق الذي وقع في 
 .الماضي مع إسرائيل

ومن المقرر أن يصل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى بروكسل، يوم غد اإلثنين، ويجتمع مع 
ومن المتوقع أن تكون قضية االعتراف . تحاد االوروبياألعضاء في اال 28وزراء خارجية الدول الـ

بفلسطين كدولة في صميم االجتماع، ومن المتوقع ان يطالب، عباس، الدول األوروبية، أن تتبع 
  .الحكومة السويدية التي اعترفت منذ سنوات قليلة بدولة فلسطين

  

 قضية لتصفية تمھيداً  اونرواأل تمويل وتجفيف القدس ملف إسقاطب تتمثل القرن صفقة :عريقات
  الالجئين

  

  PNN-  21/1/2018/رام هللا

صائب عريقات إن صفقة القرن التي يسعى لھا . قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د
الرئيس االمريكي دونالد ترمب ورئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياھو عبر فرض االمالءات 

إعالنھا عاصمة إلسرائيل، وتجفيف تمويل االونروا تمھيدا لتصفية قضية تتمثل بإسقاط ملف القدس ب
 .الالجئين

الرسمية صباح اليوم االحد ان امريكا “ صوت فلسطين”واضاف عريقات في تصريحات الذاعة 
واسرائيل تسعيان الى ضم الكتل االستيطانية يتبعھا اعالن السيطرة على حدود طول نھر االردن 

 .االقليمية واالجواء وھو ما يعني تكريس لمبدأ االبرتھايد الدولة بنظامين والمعابر والمياه

وشدد امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على رفض القيادة للمرحلة االمريكية الجديدة التي 
 .تسعى اليھا بفرض االمالءات من قبل الرئيس االمريكي ورئيس الوزراء االسرائيلي على القيادة

عريقات ان الواليات المتحدة لن تستطيع فرض صفقة القرن، وما يتم طرحه الغ وباطل لن واوضح 
ينشئ حق او يؤسس التزام، مشيرا الى ان الواليات المتحدة لم تطرح اي شيء على القيادة سوى ما 

 .قاله الرئيس االمريكي بأن القضية الفلسطينية اسقطت عن طاولة المفاوضات
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ر القيادة عدم اعتبار الواليات المتحدة شريكا او وسيطا او راعيا لعملية واشار عريقات الى قرا
السالم، قائال انھا اصبحت جزًء من المشكلة وليست جزء من الحل فالسالم الذي نريده ھو القائم على 

  .القانون الدولي والشرعية الدولية وليس على اساس لغة الفرض والقوة

  

ً  يعقد روباأوب الجاليات اتحاد : PNN ل الرمحي ً  مؤتمراً  و القدس عن للدفاع اجتماعا  لمواجھة ھاما
  االستيطان

  

  PNN/  21/1/2018/بروكسل

قال مازن الرمحي رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في اوروبا ان االتحاد يعد لعقد اجتماع ومؤتمر 
ي اطار جھوده لفضح حول مدينة القدس المحتلة واالستيطان االسرائيلي في االراضي الفلسطينية ف

ممارسات االحتالل واسناد شعبنا الفلسطيني من خالل العمل الشعبي الذي تمثله الجاليات في القارة 
 .االوروبية

 القدس عروبة على حفاظا ترامب اعالن لمواجھة اجتماعا يعقد الجاليات اتحاد :الرمحي

عن اجتماع  PNN حديث مع مراسلة في  و أعلن رئيس االتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا
ھام سيعقده في مقر االتحاد في العاصمة الھنجارية بودابيست في السادس والعشرين من الشھر 

جالية في أوروبا لوضع استراتيجية للحفاظ على عروبة القدس،  48الجاري بحضور ما يزيد عن 
 .اصمة إلسرائيلولمواجھة تداعيات اعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب القدس ع

وأوضح الرمحي أن االتحاد العام للجاليات سيبلور آليات عمل جديدة لمجابھة اعالن ترامب سيما في 
الساحة األوروبية نظرا ألھميتھا ومواقفھا الداعمة للقضية الفلسطينية في ظل مساع أوروبية للعب 

مريكية كراع للسالم في المنطقة دور أكبر في العملية السلميةبعد انتھاء دور الواليات المتحدة األ
 .النحيازھا السرائيل

وأكد الرمحي أن كافة التوصيات وأبرز النشاطات التي سيخرج بھا اتحاد الجاليات وسينفذھا على 
 .مستوى جماعي في أوروبا وتتعلق بالحفاظ على عروبة القدس،سيتم رفعھا للقيادة الفلسطينية

 االستيطان لبحث بروكسل في ھام مؤتمر

على صعيد اخر كشف رئيس االتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا مازن الرمحي عن مؤتمر 
ھام سيعقده في مقر البرلمان األوروبي في بروكسل بمشاركة برلمانيين أوروبيين اضافة لوزير 
الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في الثامن والعشرين من شباط القادم وذلك لبحث ملف 

 .ستيطاناال

وقال الرمحي إن ھذا المؤتمر سيعقد لالستماع لوجھة النظر الفلسطينية فيما يتعلق باالستيطان 
وانعكاساته على األرضوالتأثيرات الناجمة عنه، لذا سيكون ھناك كلمة لوزير الخارجية الفلسطيني د 

 .BDS رياض المالكي وكلمة أخرى ألحد مؤسسي حركة المقاطعة
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االتحاد تلقى ردا في األيام القليلة الماضية من مسؤولة السياسة الخارجية واألمن وأضاف الرمحي أن 
 .في االتحاد أكدت فيه أن المستوطنات غير شرعية حسب القوانين المعمول بھا في االتحاد األوروبي

وأعرب رئيس االتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا عن أمله أن يتمخض عن ھذا المؤتمر 
  .قف أوروبي موحد بمقاطعة بضائع المستوطنات ومنع دخولھا للقارة األوروبيةمو

  

  وسط القدس" باب الساھرة"رشق حافلة لمستوطنين في منطقة 
  

  21/1/2018 - القدس أون الين

أفادت مصادر اعالمية عبرية أن حافلة تابعة للمستوطنين تعرضت مساء اليوم األحد للرشق بالحجارة 
 .(من أبواب القدس القديمة(ساھرة في منطقة باب ال

أصيبوا بالذعر والرعب، وأن ال إصابات بشرية بين  المستوطنين وأضافت المصادر نفسھا أن
  .المستوطنين

ً تطوعيّ  ينفذون عمالُ مقدسيون    لمنع مصادرة أرض جنوب المسجد األقصى ا
  

  21/1/2018القدس أون الين 

حملة تطوعية في حّي الثوري بالبلدة شمل  المسجد األقصى جنوب سلوان نفذ مقدسيون من سكان بلدة
 .تنظيف أرض من النفايات واألتربة المتراكمة لمنع سيطرة االحتالل عليھا

ً وضع يدھا على ھه األرض بحجة التابعة لال" سلطة الطبيعة"وكانت ما تسمى بـ حتالل حاولت سابقا
  .تحويلھا الى حديقة ّما يعني ُمصادرتھا

  

ً : القدس   من العيسوية االحتالل يعتقل شابا

  وفا 2018-1-22القدس / القدس عاصمة فلسطين

له اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم االثنين، الشاب سلطان نور الدين عبيد، بعد دھم منز
 .في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، بعد ليلة من المواجھات شھدتھا البلدة

وأفادت مصادر محلية في البلدة بأنه تم تحويل الشاب عبيد إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق التابعة 
  .لالحتالل في مدينة القدس
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