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رسالة القدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم
 مجموعات من غالة المتطرفين تقتحم المسجد األقصى.
 االحتالل يعتقل سبعة مقدسيين بينھم  6أطفال.
 تمھيداً لزيارة بنس لحائط البراق ..االحتالل ينشر تعزيزات عسكرية إضافية في
القدس.
 االحتالل يبعد ناشطة مقدسية عن باب العمود وشارع صالح الدين ألسبوعين.
 إجراءات مشددة يفرضھا االحتالل في القدس وسط إضراب شامل.
 إضراب شامل في الوطن رفضا ً إلعالن ترمب بشأن القدس واحتجاجا ً على زيارة
نائبه للمنطقة.
" نواب المشتركة" لـ بنس :القدس عاصمة فلسطين.
 المطران حنا :القدس لنا والقرارات األمريكية لن تزيدنا إال ثباتا ً.
 بنس :ترتيب نقل السفارة للقدس يبدأ قريبا ً.
 االتحاد األوروبي يجدد رفض قرار ترمب بشأن القدس.
 د .اآلغا يطالب بتفعيل قرار قطع الدول العربية جميع عالقاتھا مع أي دولة
تعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل.
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.مجدالني يدعو المؤسسات الحقوقية لرفع دعاوى ضد بلدية االحتالل بالقدس. د

. االحتالل يُمدّد حبس أكاديمي تركي أوقف بعد زيارته القدس
. عصابات الھيكل تدعو ألداء طقوس تلمودية في األقصى
.” ھاكرز أتراك يخترقون حساب مسؤول إسرائيلي على ”تويتر.. ألجل القدس
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مجموعات من غالة المتطرفين تقتحم المسجد األقصى
القدس عاصمة فلسطين /القدس  2018-1-23وفا
اقتحمت مجموعات جديدة من غالة المستوطنين المتطرفين ،اليوم الثالثاء ،المسجد األقصى المبارك
من باب المغاربة ،بحراسة مشددة من قوات االحتالل.
وقال مراسلنا إن معظم المستوطنين اقتحموا المسجد بلباسھم التلمودي التقليدي ،ونفذوا جوالت
مشبوھة واستفزازية في المسجد المبارك.

االحتالل يعتقل سبعة مقدسيين بينھم  6أطفال
القدس عاصمة فلسطين  2018-1-23وفا
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،فجر اليوم الثالثاء ،أربعة أطفال مقدسيين بعد اقتحام منازلھم في
حي جبل الزيتون /الطور ال ُمطل على القدس القديمة وح ّولتھم الى مراكز اعتقال وتحقيق بمدينة
القدس.
وحسب محامي مركز معلومات وادي حلوة للقاصرين محمد محمود ،فقد اعتقل االحتالل كال من:
أمير حازم الصياد ) 16عاما( ،ومحمد محمود أبو الھوى ) 14عاما( ،ومحمد طارق أبو غنام )14
عاما( ،ويزن السلفيتي ) 14عاما(.
كما اعتقلت قوات االحتالل الشاب محمد شماسنة من بيت حنينا شمال مدينة القدس ،ومحمد فايز
الرجبي ) 15عاما( ،وحربي نضال الرجبي )15عاما( من بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى.

تمھيداً لزيارة بنس لحائط البراق ..االحتالل ينشر تعزيزات عسكرية إضافية في القدس
القدس عاصمة فلسطين  2018-1-23وفا
تواصل سلطات االحتالل فرض إجراءاتھا المشددة وسط مدينة القدس المحتلة ،وعلى مداخل بلدتھا
القديمة ،ونشرت تعزيزات عسكرية إضافية من عناصر وحداتھا الخاصة في الشوارع والطرقات
الرئيسية وبمحيط البلدة القديمة ،خاصة جنوب المسجد األقصى ،تمھيداً لزيارة نائب الرئيس األمريكي
مايك بنس بعد ظھر اليوم لحائط البراق )الجدار الغربي للمسجد األقصى(.
وقال مراسلنا في القدس ،إن إجراءات االحتالل وزيارة بنس تأتي في ظل اضراب عام وشامل يع َم
المدينة المقدسة استجابة لنداء القوى الوطنية واإلسالمية ،احتجاجا على سياسات االحتالل ،ومواقف
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االدارة االميركية الداعمة لھذه السياسات ،واحتجاجا على التصريحات العنصرية التي أدلى بھا دنس
ببرلمان االحتالل "الكنيست" يوم أمس.
وفي السياق ،دعا نشطاء ،عبر مواقع التواصل االجتماعي ،الى المشاركة الفاعلة في فعاليات
احتجاجية ستُنظّم وسط المدينة تزامنا مع الزيارة.
وكانت قوات االحتالل قمعت يوم أمس وقفة احتجاجية في منطقة باب العمود )أشھر أبواب القدس
القديمة( ضد زيارة نائب الرئيس األميركي مايك بنس للقدس ،واعتقلت الناشطة المقدسية غادة
الزغير ،وأبعدت مجموعة أخرى من السيدات عن المنطقة بالقوة.

االحتالل يبعد ناشطة مقدسية عن باب العمود وشارع صالح الدين ألسبوعين
القدس عاصمة فلسطين /القدس  2018-1-23وفا
أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلية ،اليوم الثالثاء ،عن الناشطة المقدسية غادة الزغير ،بشرط
إبعادھا عن منطقة باب العمود )أشھر أبواب القدس القديمة( وشارع صالح الدين )أشھر أسواق
وشوارع القدس المتاخمة لسورھا التاريخي( لمدة أسبوعين.
وكان االحتالل اعتقل الزغير عصر أمس االثنين ،خالل قمعه وقفة احتجاجية في باب العمود ضد
زيارة نائب الرئيس األميركي للقدس ،واحتجزھا وحقق معھا ،بشبھة ما أسماه "اإلخالل بالنظام
وعرقلة عمل الشرطة".

إجراءات مشددة يفرضھا االحتالل في القدس وسط إضراب شامل
القدس عاصمة فلسطين  2018-1-23وفا
يسود مدينة القدس المحتلة ،اليوم الثالثاء ،إضراب شامل وعام شمل كافة مناحي الحياة التجارية
والتعليمية والنقل العام ،استجابة لدعوة القوى الوطنية واالسالمية ،وذلك ضد سياسات االحتالل،
ومواقف الواليات المتحدة العدائية تجاه شعبنا ،والتي ترجمھا قرار الرئيس األميركي اعتبار القدس
عاصمة لدولة االحتالل ،وبتصريحات نائبه العنصرية في برلمان االحتالل وتأكيده بنقل سفارة بالده
الى المدينة.
ويأتي االضراب تزامنا مع اجراءات االحتالل المشددة في المدينة المقدسة ،بسبب زيارة بنس الى
القدس ،وشملت اجراءات االحتالل نشر اآلالف من عناصر وحداتھا الخاصة ،وما يسمى بقوات
حرس الحدود ،واغالق العديد من شوارع وطرقات المدينة ،وتسيير دوريات راجلة ومحمولة،
ونصب المتاريس والحواجز العسكرية وغيرھا من اجراءات ح ّولت القدس الى مدينة أشباح.
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وجاء في بيان القوى المقدسية" :يأتي االضراب في ظل مسلسل محاوالت النيل من مشروعنا
وقضيتنا السامية بفرض وقائع جديدة تھدف الى نسف المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل بالثوابت
في القدس عاصمة وحق العودة وإقامة الدولة...عبر الدعم والغطاء الكامل من قبل أمريكا لھذا
االحتالل البغيض واعترافھا عبر إعالن ترمب بالقدس عاصمة لدولة اإلرھاب ،وما شاھدناه وسمعناه
في الزيارة الخبيثة ل "مايك بنس" وھي تدنيس للقدس ولحائط البراق المقدس الجزء األصيل من
المسجد األقصى المبارك ...وإسقاط ورقة التوت عن األنظمة والجھات المتساوقة مع ھذا اإلعالن
ومع ھذه الصفقة التي ستكون لعنة على كل المتآمرين على قضية شعبنا وقضايا امتنا العربية
واالسالمية ،وما تحمل ھذه الزيارة من صفعة قوية في وجه القانون الدولي والقرارات وااللتزامات
والتوصيات والمواثيق الصادرة تجاه عدالة قضيتنا وحقوقنا".
وأضاف البيان" :إن نداء واستغاثة القدس وأھلھا لن تكون اال تعالى...برباطة الجأش والصمود
وتماسك وتمسك شعبنا بالوحدة الوطنية...وبإيماننا المطلق بان النصر صبر ساعة".
وأكدت القوى الوطنية واإلسالمية في محافظة القدس أن اليوم الثالثاء الموافق  2018/1/23اضراب
شامل للحياة العامة ،تعبيرا عن غضب الشعب الفلسطيني ورفضة الكامل لما تتعرض له مدينتنا
الباسلة ومشروعنا الوطني من قبل عصابات االحتالل ومستوطنيه وبغطاء اميركي يستھدف سلب
تاريخ ومستقبل فلسطين وقضيتنا األصيلة دون اعتبار للقرارات الدولية الصادرة بحق شعبنا وترابه
وأرضه وبالقدس عاصمة".
ودعا البيان "أبناء شعبنا للتصدي ومواجھة سياسات القمع واإلرھاب والقتل "االسرائيلي" وتصعيد
المقاومة الشعبية الشاملة ،واعالء األصوات واالحتجاجات والمظاھرات الجماھيرية ،وإغالق
الشوارع في وجه قوات االحتالل وعصابات المستوطنين في القدس وقراھا بأزقتھا وشوارعھا
وحواريھا...إلعالء كلمة الحق والفداء".
كما دعت القوى المقدسية الى مسيرات حاشدة يوم الجمعة الموافق  2018/1/26في الميادين العامة
بالقدس بعد أداء صالة الجمعة ،للتعبير عن غضبنا لكل المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا ومشروعنا
الوطني".

إضراب شامل في الوطن رفضا إلعالن ترمب بشأن القدس واحتجاجا على زيارة نائبه للمنطقة
القدس عاصمة فلسطين /رام ﷲ  2018-1-23وفا
عم اإلضراب الشامل ،اليوم الثالثاء ،محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة كافة ،استجابة لدعوة
حركة فتح والقوى الوطنية واإلسالمية ،وذلك تنديدا بقرار الرئيس أألميركي دونالد ترمب االعتراف
بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة بالده إليھا ،واحتجاجا على زيارة نائبة مايك بنس غير المرحب
بھا للمنطقة.
كما يأتي اإلضراب حسب ما أعلنت حركة فتح تنفيذا لقرارات المجلس المركزي بتفعيل المقاومة
الشعبية السلمية ،وتصعيدھا في مختلف محافظات الوطن.
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وشمل اإلضراب المؤسسات الرسمية واألھلية كافة ،وتم استثناء قطاعي الصحة والتعليم على أن
تلتحق التربية ومؤسساتھا التعليمية بعد الساعة  12ظھرا.
وأغلقت المحال التجارية أبوابھا كما أعلنت نقابات النقل التزامھا باإلضراب واالمتناع عن الحركة
باستثناء نقل الطلبة والحاالت اإلنسانية.

"نواب المشتركة" لـ بنس :القدس عاصمة فلسطين
القدس عاصمة فلسطين /رام ﷲ  2018-1-22وفا
أخرج أمن "الكنيست" االسرائيلية نواب القائمة المشتركة من الجلسة التي شھدت خطاب نائب الرئيس
األميركي ،مايك بنس ،اليوم اإلثنين ،وذلك في أعقاب احتجاجھم على سياسة اإلدارة األميركية
المعادية للفلسطينيين ،ورفعھم الفتات ُكتب عليھا "القدس عاصمة فلسطين".
وما أن شرع نائب الرئيس األميركي ،مايك بنس ،خطابه اليوم اإلثنين بالكنيست ،رفع نواب القائمة
المشتركة الفتات تعبر عن رفضھم إعالن ترمب ،قرار بالده االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل
وبدء إجراءات نقل السفارة األميركية إلى المدينة المحتلة ،كتب عليھا "القدس عاصمة فلسطين"،
باللغتين العربية واإلنجليزية.
وأ ّكد نواب القائمة المشتركة رفضھم الكلي لخطاب نائب الرئيس األمريكي ،مايك بنس ،أمام الكنيست.
وجاء في بيان أصدرته القائمة المشتركة ّ
أن "الواليات المتحدة لم تكن في أي يوم وسيطًا نزيھًا ذا
مصداقية ،لحل القضية الفلسطينية ،إال ّ
أن اإلدارة الحالية تسجّل ذروة غير مسبوقة بالتبني الكلي
لسياسة اليمين االستيطاني اإلسرائيلي المتطرف ،وبنس وترمب وإدارتھما ال يختلفون عن الليكود
وكتلة "البيت اليھودي" وليبرمان ،وھذه االدارة تخلّت تما ًما حتى عن مظھر وادعاء الوساطة
المحايدة".
وش ّددت القائمة المشتركة في بيانھا ،على أن زيارة مايك بنس للمنطقة غير مرحب بھا ،ألنھا تستھدف
القضاء على أي إمكانية للتوصل إلى سالم عادل ،وتصب الزيت على نار الصراع وھو يتح ّمل ،مع
رئيسه ،مسؤولية إغالق الباب أمام تسوية سياسية واستمرار االحتالل وسفك الدماء.
وأكد بيان المشتركة على أنه ال وجود لشريك إسرائيلي للسالم ،وإن إسرائيل تتجه نحو حسم الصراع
من طرف واحد وقضت على أي إمكانية لمسيرة سلمية ،وإدارة ترامب تدعمھا بالكامل وتساعدھا
على الحسم عبر تبنّي الموقف اإلسرائيلي بكل ما يخص القدس واالستيطان وما يسمى بالمصالح
االمنية االسرائيلية ،وعبر العمل على فرض تسوية ترضي إسرائيل وتتن ّكر تما ًما للمطالب الفلسطينية
العادلة.
ودعت القائمة المشتركة إلى التص ّدي لمحاوالت فرض "باكس أمريكانا" عبر ما يس ّمى "صفقة
القرن" ،المبنية ،كما نشر ،على ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية عمو ًما والقدس خصوصًا
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إلسرائيل وعلى حرمان الشعب الفلسطيني من دولة كاملة السيادة وعلى التنكر لحقوق الالجئين كما
نصت عليھا القرارات الدولية.
وشددت على أن محور ترمب ونتنياھو األميركي اإلسرائيلي أغلق الباب تما ًما أمام أي عملية سلمية،
والمطلوب اليوم حشد الضغوط على إسرائيل ،عبر النضال الشعبي من جھة والعقوبات الدولية من
جھة أخرى إلجبارھا على االلتزام بقرارات الشرعية الدولية.

المطران حنا :القدس لنا والقرارات األمريكية لن تزيدنا إال ثباتا ً
القدس -معا2018/1/23 -
قال المطران عطا ﷲ حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم االرثوذكس صباح اليوم ،إن زيارة نائب
الرئيس االمريكي الى البلدة القديمة من القدس زيارة استفزازية السيما انه ينادي بمواقف عنصرية
معادية لشعبنا.
وأضاف المطران حنا" قد كان خطاب نائب الرئيس االمريكي خطابا صھيونيا بامتياز تجاھل خالله
وجود الشعب الفلسطيني كما انه تجاھل القضية الفلسطينية ونحن بدورنا لم نفاجىء بھذا الموقف
العدائي الذي عودتنا عليه االدارات االمريكية المتعاقبة".
وأكد" لقد اتى نائب الرئيس االمريكي لكي يصب الزيت على النار المشتعلة وھو الذي ينتمي الى
مدرسة تسمي نفسھا االنجيليون الصھاينة ،وقد اكدنا مرارا وتكرارا موقفنا من ھذه المجموعات
المتصھينة الموجودة في امريكا والتي ال عالقة لھا بالقيم المسيحية والمبادىء االنجيلية .لم يكن خطاب
نائب الرئيس االمريكي خطابا مسيحيا ولم يحمل في طياته اية رسائل مسيحية بل كان معاديا للرسالة
المسيحية وقيمھا ومبادئھا ،وان انحيازه المطلق السرائيل يدل على انه صھيوني بامتياز والمسيحية
براء من ھذه االفكار العنصرية االقصائية المتطرفة .لم يأت حامال رسالة السالم ،بل اتى حامال
رسالة البغضاء والعنصرية والكراھية والحقد ونحن بدورنا نستنكر ونرفض ھذه الزيارة التي تأتي في
اطار السياسات االمريكية المنحازة بشكل كلي السرائيل".
وأشار المطران حنا الى" اننا نرفض ان يدعي نائب الرئيس االمريكي بأنه مسيحي الن ما يقوله
يتناقض والقيم المسيحية كما اننا نرفض تجاھله لحقوق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس وفي
فلسطين بشكل عام .ال نتوقع ان تتغير اسرائيل وال نتوقع ان تتغير السياسات االمريكية والغربية في
منطقتنا ما دام الواقع العربي في ھذه الحالة المتردية".
وأكد" ان القرار االمريكي باعالن القدس عاصمة السرائيل ھو قرار باطل فال يحق للرئيس االمريكي
او غيره ان يقدم ما ال يملك الى من ال يستحق  ،وال يحق له ان يحولنا كفلسطينيين الى ضيوف في
مدينة القدس ،فالقدس لنا وستبقى لنا والقرارات االمريكية الجائرة لن تزيدنا الى ثباتا وصمودا وتمسكا
بمدينتنا المقدسة".
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وبين" القدس مدينتنا وعاصمتنا وحاضنة اھم مقدساتنا المسيحية واالسالمية ،القدس ھي حاملة لرسالة
االيمان والمحبة واالخوة والسالم وستبقى كذلك ونحن كمقدسيين سنبقى امناء على رسالة القدس
وتاريخھا وتراثھا وسنبقى سدنة لمقدساتھا".
وجاءت كلمات المطران امام عدد من وسائل االعالم اليوم في باحة كنيسة القيامة في القدس القديمة.

بنس :ترتيب نقل السفارة للقدس يبدأ قريبا ً
الجزيرة2018/1/22 -
قال مايك بنس نائب الرئيس األميركي إن الرئيس دونالد ترمب صحح ما قال إنه "خطأ" عمره
سبعون عاما ،باالعترافبالقدس عاصمة إلسرائيل.
وأضاف بنس -خالل كلمة أمام الكنيست اإلسرائيلي طُرد أثناءھا نواب القائمة العربية -أن الرئيس
ترمب أمر أيضا بنقل السفارة األميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس ،وھو ما تردد فيه
الرؤساء األميركيون من قبل.
وأكد أن الرئيس ترمب وجّه وزارة الخارجية األميركية لترتيب ذلك خالل األسابيع القادمة ،وأن
افتتاح السفارة في القدس سيتم قبل نھاية السنة القادمة.
وكان بنس اجتمع في وقت سابق اليوم مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياھو ،في ثاني أيام
زيارته إلى إسرائيل التي احتفت به ،في حين قاطع الفلسطينيون الزيارة ورفضوا استقباله.
ورد بنس على الحفاوة اإلسرائيلية بمثلھا ،فقال لنتنياھو "إنه لشرف عظيم أن أكون في القدس عاصمة
إسرائيل" ،وذلك فيما بدا تأكيدا على إصرار اإلدارة األميركية على القرار الذي اتخذه الرئيس دونالد
ترمب باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ،وھو ما أغضب الفلسطينيين وأثار استنكار العديد من
الدول حتى من األوروبيين حلفاء أميركا.
كما أعرب بنس عن أمله في "بداية عھد جديد" من المحادثات لتحقيق السالم بين إسرائيل
والفلسطينيين.
وكان نتنياھو قد استبق وصول بنس بالقول إنه ال بديل عن اإلدارة األميركية من أجل قيادة عملية
السالم مع الفلسطينيين.
وكان عشرات الفلسطينيين قد أحرقوا الليلة الماضية صور بنس في ساحة كنيسة المھد في بيت لحم،
تعبيرا عن تنديدھم بالسياسة األميركية.
وتع ّد إسرائيل المحطة األخيرة لبنس في أول جولة شرق أوسطية له شملت مصر واألردن ،بينما قرر
الفلسطينيون مقاطعة المسؤول األميركي ،مما جعلھا من المرات النادرة للغاية التي يزور فيھا مسؤول
أميركي كبير المنطقة دون إجراء محادثات مع الفلسطينيين ،وفق ما تقول وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشارت الوكالة إلى أن "بنس -المسيحي اإلنجيلي المتشدد -سيزور غدا نصب ضحايا محرقة اليھود
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في الحرب العالمية الثانية ،ثم حائط البراق كما فعل ترمب خالل زيارته األخيرة إلسرائيل في
مايو/أيار الماضي.

االتحاد األوروبي يجدد رفض قرار ترمب بشأن القدس
الفرنسية ،األلمانية2018/1/22 ،
أكدت مسؤولة الشؤون الخارجية باالتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني اليوم االثنين أن دول االتحاد
تعارض بشدة قرار الرئيس األميركي دونالد ترمب بشأن اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل.
وجاءت تصريحات موغيريني قبل اجتماع لوزراء خارجية االتحاد األوروبي لبحث الجھود الرامية
الستئناف عملية السالم في الشرق األوسط ،بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي
يزور بروكسل.
وقالت موغيريني "نحن وكذلك كل العالم العربي ومنظومة األمم المتحدة ال نزال نعتقد أن الحل
الوحيد العملي والواقعي للقدس ينبغي أن يأتي من خالل مفاوضات مباشرة وأنه يتعين أن تكون
عاصمة للدولتين".
وأضافت أن االجتماع سيستضيف الرئيس عباس لبحث السبل التي يستطيع االتحاد األوروبي من
خاللھا دعم استئناف عملية السالم.
وتتزامن محادثات عباس في بروكسل مع جولة يقوم بھا مايك بنس نائب الرئيس األميركي في
الشرق األوسط وتشملمصر واألردن وإسرائيل ويقاطعھا القادة الفلسطينيون.
وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياھو شارك قبل شھر في اجتماع لوزراء خارجية االتحاد
ببروكسل ،في أعقاب اعتراف الرئيس األميركي دونالد ترمب بالقدس عاصمة إلسرائيل.
وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن عباس سيطلب من االتحاد
األوروبي "االعتراف بدولة فلسطين" ردا على قرار ترمب.
لكن مصادر دبلوماسية أفادت أن أقصى ما يمكن أن يقدمه األوروبيون لعباس ھو اقتراح إبرام "اتفاق
شراكة" بين االتحاد والسلطة الفلسطينية مثل االتفاق الموقع مع إسرائيل أو كوسوفو.
وعند وصوله إلى مقر االجتماع ،قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان "نريد تمرير اتفاق
انتقالي إلى اتفاق شراكة وأن نبدأ من اآلن عملية في ھذا االتجاه".
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د .اآلغا يطالب بتفعيل قرار قطع الدول العربية جميع عالقاتھا مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة
إلسرائيل
رام ﷲ 2018/1/22 /PNN-
اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون الالجئين ورئيس وفد دولة
فلسطين رفض منظمة التحرير الفلسطينية القرار الرئيس االمريكي ترمب االعتراف بمدينة القدس
المحتلة عاصمة لدولة االحتالل ونقل سفارتھا اليھا ،الفتا ان ھذا القرار قوبل برفض دولي لما يمثله
من خرق فاضح لمبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي اإلنساني ولكافة القرارات الدولية ذات
الصلة بالقضية الفلسطينية وخاصة قرارات مجلس األمن والجمعية العمومية بشأن مدينة القدس.
ولفت د .االغا خالل كلمته التي القاھا في الجلسة االفتتاحية الجتماعات الدورة ) (99لمؤتمر
المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة المنعقدة في العاصمة المصرية القاھرة
صباح اليوم بمقر االمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة الدول العربية المضيفة لالجئين
باإلضافة إلى جمھورية مصر العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي واألمانة العامة لجامعة الدول
العربية و المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ”األلكسو“ والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم
والثقافة “ اإليسيسكو“ الى إن انتشار حالة العنف والتعصب الطائفي والتطرف والفوضى في المنطقة
العربية شجع حكومة االحتالل اإلسرائيلي على المضي في عدوانھا وحصارھا لقطاع غزة وتصعيد
حملتھا االستيطانية في الضفة الغربية والتھويدية في القدس الشرقية وشرع األبواب أمام محاوالت
اإلدارة األمريكية لتصفية القضية الفلسطينية من خالل طرح أفكار أو صفقات تخالف قرارات
الشرعية الدولية.
واشار الى ان تقليصات اإلدارة األمريكية لمساھماتھا المالية الداعم لميزانية وكالة الغوث والي
تزامنت مع مطالبة حكومة االحتالل اإلسرائيلي بإنھاء دورھا ونقل صالحياتھا الى المفوضية العليا
لشؤون الالجئين تأتي في إطار االبتزاز والضغوط التي تصاعدت مؤخرا على الفلسطينيين.
واوضح د .االغا الذي ترأس جلسات المؤتمر ان تكرار العجز المالي في موازنة األونروا يعود
ألسباب سياسية وليست مالية وذلك لتصفية الوكالة الدولية التي تمثل الشاھد الدولي على نكبة الالجئين
الفلسطينيين المتواصلة منذ سبعة عقود  ،مؤكدا على دعمه لعملية اإلصالح في وكالة الغوث دون
المساس بالخدمات المقدمة لالجئين الفلسطينيين او حرمانھم منھا.
وتوقع االغا ان تواجه وكالة الغوث نقصا في تمويلھا بنسبة  %40من موازنتھا للعام الجاري مما
يستوجب من المجتمع الدولي بأن ينھي حالة التمويل غير المستدام وغير المؤكد ،باإلضافة الى عقد
مؤتمر دولي على مستوى وزراء الخارجية لتحمل مسؤولياته في مواجھة التحديات الخطيرة التي
تواجھھا وكالة الغوث.
وطالب االغا الدول العربية بأھمية االلتزام بتغطية النسبة  %7.8من ميزانيتھا وسرعة تنفيذ ھذا
القرار من أجل انقاذ وكالة الغوث من األزمة الخانقة التي تواجھھا.
واكد د .االغا الى إن الرد على اإلجراءات اإلسرائيلية والقرار األمريكي ،يتطلب من االشقاء العرب
دعم قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الذي عقد في الخامس عشر من كانون الثاني الجاري،
وتكليفه للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعليق االعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافھا بدولة فلسطين
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على حدود عام  1967وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف االستيطان ،ووقف التنسيق األمني
بكافة أشكاله ،وباالنفكاك من عالقة التبعية االقتصادية التي كرسھا اتفاق باريس االقتصادي ،والعمل
على االنتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة.
واوضح ان منظمة التحرير الفلسطينية ستواصل العمل على تعزيز مكانة دولة فلسطين في المحافل
الدولية ،وتفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدة ،وتقديم اإلحالة حول مختلف
القضايا كاالستيطان واألسرى والعدوان على قطاع غزة للمحكمة الجنائية الدولية ،ومواصلة
االنضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية.
وطالب االغا في كلمته بتفعيل قرار قمة ع ّمان لسنة  1980الذي يلزم الدول العربية بقطع جميع
عالقاتھا مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل او تنقل سفارتھا إليھا ورفض أي محاوالت
لتغييرھا أو تحريفھا ،واالحتفاظ بأولوياتھا ،والعمل مع األشقاء العرب )الجامعة العربية( والدول
اإلسالمية )منظمة التعاون اإلسالمي( وحركة عدم االنحياز لعقد مؤتمر دولي كامل الصالحيات
إلطالق عملية السالم على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العالقة واالستفادة من مخرجات
مؤتمر باريس كانون ثاني  2017بما يضمن إنھاء االحتالل اإلسرائيلي وتمكين دولة فلسطين
وبعاصمتھا القدس الشرقية على حدود  1967من ممارسة استقاللھا وسيادتھا وحل قضية الالجئين
استناداً للقرار الدولي .194
وشدد االغا على ضرورة ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ،من أجل إنھاء االحتالل وتمكين دولة
فلسطين من إنجاز استقاللھا ،وممارسة سيادتھا الكاملة على أراضيھا بما فيھا العاصمة القدس الشرقية
على حدود الرابع من حزيران 1967وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أراضي دولة
فلسطين المحتلة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما فيھا قرار مجلس األمن رقم ))2334
واكد على ضرورة العمل مع جميع دول العالم لمقاطعة المستوطنات االستعمارية والعمل على نشر
قاعدة البيانات من قبل األمم المتحدة للشركات التي تعمل في ھذه المستوطنات ،وتبني حركة مقاطعة
إسرائيل وسحب االستثمارات منھا.
وشدد على إنجاح المصالحة والوحدة الوطنية الفتا الى ان المجلس المركزي لمنظمة التحرير
الفلسطينية اكد على تمسكه باتفاق المصالحة الموقع في أيار  2011واليات وتفاھمات تنفيذه وأخرھا
اتفاق القاھرة  ،2017وتوفير وسائل الدعم واإلسناد لتنفيذھا ،وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل
مسؤولياتھا في القطاع ،و إجراء االنتخابات العامة وعقد المجلس الوطني الفلسطيني وذلك لتحقيق
الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني
وبرنامجھا ،والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعزيزاً للشراكة السياسية ووحدة النظام السياسي
الفلسطيني.
يشار الى ان مؤتمر المشرفين سيواصل اعماله على مدار خمسة أيام يبناقش خاللھا الھجمة
اإلسرائيلية التھويدية الشرسة ضد مدينة القدس وإعالن الرئيس األمريكي ترمب ،االعتراف بالقدس
عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة االمريكية اليھا ،وقرار تقليص المساعدات األمريكية لميزانية وكالة
الغوث ،كما سيبحث المؤتمر قضية الالجئين الفلسطينيين ونشاطات وكالة الغوث ’األونروا‘ واألزمة
المالية الخطيرة التي تواجھھا ،عالوة على مناقشة ملف االستيطان اإلسرائيلي ،والھجرة اليھودية،
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وجدار الفصل العنصري ،وموضوع التنمية في األراضي الفلسطينية ،وتعزيز صمود الشعب
الفلسطيني في نضاله ضد االحتالل.
وتاتي اھمية المؤتمر لما يعكسه من اھتمام العمل العربي المشترك بالقضية الفلسطينية من كافة
جوانبھا ،حيث سيتم عرض توصيته على الدورة القادمة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى
وزراء الخارجية.
وضم وفد دولة فلسطين الذي ترأسه د .االغا سعيد سالمة رئيس قطاع االعالم والدراسات في دائرة
شؤون الالجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية.

د.مجدالني يدعو المؤسسات الحقوقية لرفع دعاوى ضد بلدية االحتالل بالقدس
رام ﷲ 2018/1/22 /PNN-
دعا االمين العام لجبھة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
د.أحمد مجدالني كافة المؤسسات الحقوقية في مدينة القدس لإلسراع بتقديم دعاوى اعتراضية على
بلدية االحتالل بالقدس،وذلك احتجاجا على شروعھا بإقامة مبنيين بمنطقة باب العامود،وسيتم
تخصيصھما كمراكز لشرطة االحتالل ولما يسمى حرس الحدود.
واعتبر مجدالني أن أي بناء تقيمه سلطات االحتالل او بلديتھا بالقدس يعتبر تغييراً واضحا ً لمعالم
المدينة ،ومخالف لكافة القرارات والقوانين الدولية باعتبار القدس مدينة تحت االحتالل ،كما أنھا
خطوة استباقية لفصل تدريجي الحياء البلدة القديمة عن محيطھا من احياء داخل القدس.
وأشار أن التصدي لھذا االمر يتطلب وقفة جادة ومسؤولة من كافة القوى والفصائل والمؤسسات
المقدسية والحقوقية،بالتصدي الفعلي لھذه االجراءات االستفزازية.
وفي ذات السياق طالب د.مجدالني المؤسسات الدولية ممارسة الضغوطات على حكومة االحتالل
لوقف اقامة ھذين المبنيين.

االحتالل يُمدّد حبس أكاديمي تركي أوقف بعد زيارته القدس
القدس أون الين2018/1/23 -
قررت محكمة االحتالل تمديد حبس األكاديمي التركي "جميل تكال" ،الذي أوقفته قبل أسبوع بمطار
اللد "بن غوريون" في الداخل الفلسطيني المحتل منذ عام  ،1948لمدة ثمانية أيام.
وتم توقيف تكال ،عضو ھيئة التدريس في جامعة "إسطنبول مدنيت" التركية ،يوم  15يناير /كانون
ثان الجاري ،لدى عودته إلى تركيا بعد زيارة للقدس.
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و ُعقدت جلسة محاكمة ولم تُصدر سلطات االحتالل أية تصريحات حول األمر ،في وقت لم تسمح
لوسائل اإلعالم بتغطية جلسة المحاكمة.
وقالت زوجة األكاديمي التركي ،مريم تكال" :تم توقيف زوجي بشكل ظالم ،ونحن في حالة صدمة.
لقد جئنا إلى ھنا بھدفزيارة القدس فقط .زوجي بريء ،والسلطات "اإلسرائيلية" ال تقدم لنا أية
معلومات" ،وأضافت تكال" :ال يُسمح لزوجي بلقاء محاميه".
وقررت محكمة االحتالل ،التي ُعرض عليھا المواطن التركي يوم األربعاء الماضي ،تمديد حبس
تكال على ذمة التحقيق .علما أن السفارة التركية في "تل أبيب" تتابع عن كثب قضية تكال.

عصابات الھيكل تدعو ألداء طقوس تلمودية في األقصى
المركز الفلسطيني لإلعالم2018/1/23 -
أعلن اتحاد عصابات الھيكل عن" اقتحام مركزي طارئ" للمسجد األقصى ،صباح الخميس المقبل،
بدعوى إھانة المسلمين وحراس األقصى "السم الرب" داخل ما يسمى "جبل الھيكل" بطردھم
عصابة مستوطنين مقتحمة أدت طقوسا علنية األسبوع الماضي في المسجد األقصى.
ويدعو اإلعالن التحريضي المقتحمين إلى "الصالة" داخل األقصى للتخلص من األوقاف و"لتقديس
اسم الرب" داخله خالل اقتحام الخميس كما جاء في البيان.
وينفذ المستوطنون اقتحامات يومية للمسجد األقصى عبر باب المغاربة ،يخللھا استفزازات للمصلين
المسلمين ،فيما تزايدت في اآلونة األخيرة ،محاوالت أداء طقوس تلمودية داخل المسجد لفرض أمر
واقع جديد؛ وھو ما يتصدى له حراس المسجد باستمرار.

ألجل القدس ..ھاكرز أتراك يخترقون حساب مسؤول إسرائيلي على ”تويتر”
شبكة قدس اإلخبارية – 2018/1/22
مكن عدد من ”الھاكرز“ التركي من اختراق حساب مسؤول إسرائيلي سابق في وزارة الخارجية
بحكومة االحتالل اإلسرائيلي على موقع ”تويتر”.
وذكرت صحيفة ”إسرائيل اليوم“ أن عدد من القراصنة اإللكترونيين األتراك يطلقون على أنفسم اسم
”جيش السايبر التركي“ تمكن من اختراق حساب المدير العام السابق لوزارة خارجية االحتالل
اإلسرائيلي ”دوري غولد”.
وأفادت الصحيفة بأن الھاكرز األتراك نشروا تغريدة على حساب المسؤول اإلسرائيلي قالوا فيھا” :إن
مدينة القدس المحتلة ال يمكن أن تكون عاصمة إلسرائيل ،ألنھا مقدسة بالنسبة للمسلمين ،وھي أرض
فلسطينية”.
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