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  القدس رسالة

 
 القدس مدينة ألخبار يومية نشرة

  والعلوم والثقافة للتربية الفلسطينية الوطنية اللجنة عن تصدر
 

  مؤتمر المشرفين على الفلسطينيين يرفض قرارات أميركا بشأن القدس
 ."األونروا"و

  تدعو القتحامات واسعة لألقصى صباح غد" الھيكل"جماعات. 

 م مخيم شعفاط وتفتش المواطنين وتدقق في قوات االحتالل تقتح: القدس
 .ھوياتھم

  الجئون في مخيم جباليا يحتجون على القرارات األميركية بشأن القدس
 .والالجئين

  ً  .على حاجز عسكري بالقدس بشبھة الدھس االحتالل يعتقل شابا

  40أكثر من  ً  .يقتحمون المسجد األقصى بحراسة مشددة مستوطنا

 السالم واالستقرار بالمنطقة القدس مفتاح: ملك األردن. 

 ھل بدأت أمريكا بنقل سفارتھا إلى القدس؟  

 القدس الدولية تصدر تقدير موقف آفاق مواجھة القرار األمريكي بالقدس. 

 الخلوة الجنبالطية.. معالم األقصى.  
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 "توثيق فوتوغرافي لتاريخ فلسطين" كنا وما زلنا.  

 قصىاالحتالل يعرقل مشاريع الترميم باأل.  

 رئيس الكنيست يستغل المحرقة العتراف أوروبا بالقدس عاصمة إلسرائيل.  

 القدس مھددة في ھويتھا: عطا هللا حنا.  

 قصىشريعي تحذر من تصاعد اقتحامات األلجنة القدس بالت. 
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  "األونروا"دس ومؤتمر المشرفين على الفلسطينيين يرفض قرارات أميركا بشأن الق

  
  وفا2018-1-24القاھرة/ القدس عاصمة فلسطين

اليوم األربعاء، قرار رئيس   المشرفين على شئون الفلسطينيين بالدول العربية المضيفة  مؤتمر أدان 
بشأن االعتراف بالقدس عاصمة  2017ديسمبر / كانون األول 6األميركي دونالد ترمب الصادر يوم 

الده إليھا، محذرا مما يمثله ذلك من تھديد خطير على حل الدولتين ويتعارض إلسرائيل ونقل سفارة ب
 .مع كافة مع قرارات الشرعية الدولية

التي اختتمت بجامعة الدول العربية برئاسة رئيس دائرة الالجئين في  99وأدن المؤتمر في دورته الـ
فلسطين واألراضي العربية  منظمة التحرير زكريا االغا، وبحضور األمين العام المساعد لشؤون

المحتلة السفير سعيد أبو علي، وعدد من ممثلي عن الدول العربية المضيفة لالجئين ومنظمة المؤتمر 
ألكسو، والمنظمة اإلسالمية للعلوم والثقافة، قرار االدارة 'اإلسالمي، والمنظمة العربية للعلوم والثقافة 
للضغط ) االونروا(ة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين االميركية بتجميد مساھمتھا في موازنة وكال

  .على دولة فلسطين

وطالب، واشنطن بالعدول عن ھذا القرار، كما دعا كافة الدول المانحة لاللتزام بدعم عمل األونروا 
لالستمرار في تقديم خدماتھا ورفض أي توجه إلنھاء عملھا أو دمجھا في المفوضية السامية لشؤون 

  .الالجئين

إغالق مكتب منظمة  2017نوفمبر  19كما أدان، المؤتمر قرار وزارة الخارجية األميركية بتاريخ 
التحرير الفلسطينية في واشنطن في الوقت الذي تدعم في االدارة االمريكية إرھاب الدولة المنظم الذي 

  .ضد الشعب الفلسطيني االعزل) القوة القائمة باالحتالل(تمارسه إسرائيل 

والذي  2017ديسمبر  21قرار الجمعية العامة بشأن وضع الوضع المقدس الذي صدر في ورحب ب
أكد على انه أي قرارات وإجراءات تھدف إلى تغيير طابع المدينة أو مركز او تركيبتھا الجغرافية 

في ليس لھا أثر قانوني وأنھا الغية وباطلة ودعوة جميع الدول الى االمتناع عن إنشاء بعثة دبلوماسية 
  .مدينة القدس، كما وجه المؤتمر التحية للدول التي أيدت ھذا القرار

وثمن المؤتمر، ما قام به األزھر الشريف بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين وتحت رعاية الرئيس  
يناير الجاري حيث  18و 17المصري عبد الفتاح السيسي لعقد مؤتمر نصرة القدس في القاھرة في 

  .دولة وعدد كبير من المحللين والمفكرين الدوليين 86 شارك به أكثر من

ديسمبر  13كما رحب المؤتمر، بقرارات مؤتمر القمة اإلسالمية الذي عقد في اسطنبول بتاريخ  
بعد قرار الرئيس األميركي االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة بالده إليھا والتي  2017

التراجع عنه التزاما بالشرعية الدولية التي تؤكد أن القدس  أكدت على رفض ھذا القرار وضرورة
في دعم وكالة   عاصمة الدولة الفلسطينية إضافة إلى دعوة القمة لتعزيز مساھمات الدول اإلسالمية

  .االونروا
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مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين، بالبيان الصادر عن المفوض العام لوكالة غوث  ورحب 
بشأن تقليص الواليات المتحدة األمريكية لمساھمتھا في  2018يناير  17ن بتاريخ وتشغيل الالجئي

  .موازنة الوكالة والذي أكد استمرار عمل االونروا دون انقطاع بالرغم من القرار األمريكي

كما رحب المؤتمر، بالحملة العالمية التي أطلقھا المفوض العام بالوكالة خالل المؤتمر الصحفي الذي 
الكرامة ال تقدر "يناير من العام الجاري لجمع تبرعات تحت عنوان  22في قطاع غزة في عقده 
  "بثمن

وحث المؤتمر كافة الدول المانحة بسرعة االستجابة لتلك الحملة كما رحبا بما صدر عن اجتماع  
  .يناير الجاري 21اللجنة االستشارية لالونروا بتاريخ 

لمتحدة على نشره قاعدة بيانات للشركات التي تعمل في وحث المؤتمر، األمين العام لألمم ا
  .المستوطنات التي أعدھا مجلس حقوق اإلنسان والتي كانت من المقرر أن تنشر في ديسمبر الماضي

ودعا كافة  ثمن المؤتمر، الجھود التي تقوم بھا جمھورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الفلسطينية  و 
  .2017أكتوبر  12زام باالتفاق المصلحة االخير الذي ابرمه في القاھرة في الفصائل الفلسطينية االلت

وأدان، طرد نواب القائمة العربية المشتركة في الكنيست اإلسرائيلي قبل لحظات من بدء نائب الرئيس 
األمريكي مايكوبنس لخطابه بعد احتجاجھم ورفعھم صور مدينة القدس كتب عليھا القدس عاصمة 

ام حراس الكنيست اإلسرائيلي بإخراجھم بالقوة من القاعة ومزقوا الصور قبل طردھم فلسطين حيث ق
  .مما يدحض الديمقراطية اإلسرائيلية المزعومة

كما شدد مؤتمر المشرفين على شؤون الالجئين الفلسطينيين على عروبة القدس، مؤكدا انھا عاصمة 
  .ابدية للدولة الفلسطينية

في ختام دورته التاسعة والتسعين اليوم بمقر الجامعة العربية، مجددا  واكد المشاركون في المؤتمر
على رفض قرار الرئيس األمريكي ترمب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة بالده 

  .إليھا

وأكد المؤتمر، على التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل األراضي 
وعلى عروبة مدينة القدس الشرقية، ورفض اإلجراءات  1967تي تم احتاللھا عام الفلسطينية ال

  .اإلسرائيلية الھادفة الى تغيير طبيعتھا

وأعرب المؤتمر، في توصياته المقرر رفعھا الى اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر أول فبراير 
ر الرسمية الرامية إلى تكريس المقبل عن رفض كافة البرامج والخطط اإلسرائيلية الرسمية وغي

إعالن القدس عاصمة لدولة إسرائيل داعيا المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات 
  .العالقة بأن القدس أرض المحتلة واي اجراءات بھا ھي الغية وباطلة وال يعتد بھا

حتلة على تصديھم الباسل لقرار ووجه المشاركون في المؤتمر التحية والتقدير ألھل مدينة القدس الم
الرئيس األمريكي االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة بالده إليھا والھجمات اإلسرائيلية 
التھويدية الشرسة على المدينة المقدسة وسقوط العديد من الشھداء من خالل مواجھتھم مع قوات 

  .سالمية والمسيحيةاالحتالل والموظفين لحماية مدينة القدس والمقدسات اإل
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ورفض المؤتمر وأدان، محاوالت إسرائيل فرض سيطرتھا على القدس المحتلة ومقدساتھا ومحاولة 
المساس بالسيادة على المسجد األقصى المبارك بما يمس وصاية المملكة األردنية الھاشمية على 

لتغيير واقع الحرم  األماكن المقدسة فيھا ورفض كل اإلجراءات التي قامت بھا سلطات االحتالل
القدسي الشريف من اغالق أمام المصلين ومنع اآلذان ووضع البوابات اإللكترونية وكاميرات 

  .المراقبة بھدف تغيير الواقع القانوني والتاريخي القائم

وأكد المؤتمر، دعمه للجھود األردنية والفلسطينية والعربية التي من شأنھا الحفاظ على الواقع القانوني 
تاريخي، مطالبا المجتمع الدولي بإلزام سلطات االحتالل بالحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي وال

  .فيه وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة

وأدان المؤتمر القوانين العنصرية اإلسرائيلية الھادفة الى تمزيق شمل العائلة في المدينة المقدسة 
ى العقارات المقدسية في البلدة القديمة وھدم المنازل واستمرار المحتلة وبسط سيطرة اسرائيل عل

  .التصدي ألي محاولة اسرائيلية لالستيالء على ھذه الممتلكات

وحمل المؤتمر، المؤسسات ذات الصلة مسؤولياتھا ازاء ھذه االنتھاكات باعتبارھا تطھيرا عرقيا 
  .يحرمه القانون الدولي

وخاصة مجلس األمن الدولي المسؤول عن األمن والسلم الدوليين وطالب المؤتمر، المجتمع الدولي 
بتحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد األقصى وحمايته من التھديدات اإلسرائيلية لألوقاف 

  .اإلسالمية والمسيحية

وأدان المؤتمر، محاوالت إسرائيل السلطة القائمة باالحتالل تزوير تاريخ القدس وفرض معلومات 
  .ة غير حقيقيةتاريخي

لتوحيد الجھود للتصدي " االيسيسكو"و" االليسكو"و" اليونسكو: "ودعا المشاركون، منظمات
للمخططات االسرائيلية الرامية لتحويل اسماء المواقع الفلسطينية في القدس وسائر األراضي 

  .الفلسطينية المحتلة وتسجيلھا كمواقع اسرائيلية

لس سفراء الدول العربية واإلسالمية في أماكن تواجدھا لخدمة وأكد المؤتمر، على أھمية دور مجا
قضية القدس وإيضاح الواقع القانوني للمدينة المقدسة والذي يكشف تعارض قرار الرئيس األميركي 

  .اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة بالده إليھا مع قرارات الشرعية الدولية ذات العالقة

الصادر عن قمة عمان في  677قرارات القمم العربية وخاصة من القرار رقم ودعا المؤتمر، لتفعيل 
لدعم صمود مدينة القدس واھلھا لمواجھة اإلجراءات اإلسرائيلية، ومطالبة الدول  2017مارس 

العربية بالوفاء بالتزاماتھا المالية من خالل الصناديق واآلليات المعتمدة وأھمية ذلك خاصة بعد 
  .رائيلية المتزايدة في ظل القرار األمريكي باعتبار القدس عاصمة إلسرائيلالممارسات اإلس

وفيما يتعلق بجدار الفصل العنصر، أكد المشاركون دعمھم لما ورد في القرار االستشاري الصادر 
عن محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن قرار الفصل العنصري وضرورة 

وتسجيل االضرار الناجمة عنه، والطلب من الدول كيف عدم تقديم أي مساعدة وتعاون في  وقف البناء
بنائه وتكثيف الحمالت اإلعالمية عبر الفضائيات العربية حول خارطة الموقع باللغة اإلنجليزية 

  .وأخطار الجدار
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إسرائيلية جديدة ودعا المؤتمر، المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية في التصدي ألي عملية تھجير 
  .للشعب الفلسطيني نتيجة استمرار أقامتھا جدار الفصل العنصري وممارستھا العدوانية االخرى

وفيما يتعلق باالستيطان والھجرة طلب مؤتمر المشرفين على شؤون الالجئين الفلسطينيين المجتمع 
ي الفلسطينية المحتلة الدولي وخاصة مجلس األمن بوقف النشاط االستيطاني اإلسرائيلي في األراض

  .والجوالن السوري المحتل وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة

وأدان االجتماع الممارسات االجرامية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة، 
واعتبر المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة تمثل انتھاكا صارخا 

  .واضحا للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة

وثمن المجتمعون موقف الدول التي تقاطع منتجات المستوطنات واللقاءات الدولية التي ترفض التعامل 
مع المؤسسات المقامة في المستوطنات اإلسرائيلية ودعوا باقي الحكومات والمنظمات الدولية لعدم 

  .تي تقام في المستوطناتالتعامل مع المؤسسات ال

وأدان المؤتمر، قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي بھدم القري العربية في الجليل والنقب والجليل 
  .والقدس المحتلة وغيرھا من القرى الفلسطينية المستھدفة في عملية تطھير وتدمير وترحيل اھلھا

لمعاقبة االحتالل وإلزامه بوقف ھذه  وطالب المجتمع الدولي، اتخاذ اإلجراءات القانونية الدولية
  .االنتھاكات المتواصلة

ورفض المؤتمر الممارسات اإلسرائيلية والسياسات المتبعة في مجال الھجرة المخالفة الشرعية 
الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، محذرا الدول التي تسھل ھجرة اليھود من خطورة ھذه الھجرة على 

  .طقة وعلى عالقتھا مع الدول العربيةالسالمة االستقرار في المن

وأدان المؤتمر، المنظمات األمريكية واألوروبية التي تقدم الدعم والتمويل لالستيطان اإلسرائيلي في 
األراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا األمانة العامة للجامعة العربية ومنظمات المجتمع المدني للتحرك 

يا ألنھا تنتھك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات على الساحة الدولية لمالحقتھا قضائ
  .الصلة

ورفض المؤتمر، وأدان المخططات اإلسرائيلية الرسمية لفصل منطقة األغوار عن األراضي 
الفلسطينية واستمرار سيطرتھا على ھذه المنطقة بما في ذلك من أبعاد خطيرة على تحقيق التسوية 

سحاب اإلسرائيلي الكامل من األراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة السلمية القائمة على االن
وعاصمتھا القدس  1967الفلسطينية كاملة السيادة على كافة األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

  .الشرقية

في  وفيما يتعلق بمتابعة تطورات االنتفاضة ودعمھا، أكد المؤتمر دعم الھبة الفلسطينية الجماھيرية 
قدس وباقي األراضي الفلسطينية المحتلة ضد قرار الرئيس األمريكي اعتبار القدس عاصمة ال

  .إلسرائيل
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وأدان قيام الكنيست اإلسرائيلي بإصدار قانون يسمح بسلطات االحتالل بإبعاد الفلسطينيين إضافة إلى 
حكام المجحفة قتل االطفال والشباب من كل الجنسين خالل االعتقال والتعذيب بحقھم وإصدار األ

  .واحتجاز جثامينھم وسرقة اعضائھم ومعاقبة ذويھم بحقھم إضافة إلى سياسة ھدم بيوت الشھداء 

ودعا المؤتمر، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العالقة مثل اليونيسيف ومجلس حقوف 
  .اإلنسان واألمم المتحدة الى التدخل العاجل لوقف ھذه الجرائم

االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة على المياه اإلقليمية لقطاع غزة والصيادين وسفنھم وادان المؤتمر 
ميال بحريا وفقا لما  20والمتضامنين معھم وكذلك إدان تخفيض االحتالل المجال البحري لغزة من 

  .نصت عليه اتفاقية أوسلوا إلى ثالثة أميال بحرية

ي عملية إعادة إعمار غزة بعد التدمير الذي تسببه به وأعرب المؤتمر عن قلقه البالغ جراء البطء ف
العدوان اإلسرائيلي على قطاع وحث في ھذا اإلطار الدول على الوفاء بالتزاماتھا وتعھداتھا المالية 

  .2014أكتوبر  12خالل مؤتمر إعمار الذي عقده في القاھرة 

من الشباب الفلسطيني، ودعا األمانة  وأدان المؤتمر قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي باعتقال المئات
العامة للجامعة العربية ومجلس السفراء العرب وأجھزة اإلعالم العربية للتحذير من خطورة األوضاع 
المأساوية التي يعيشھا المعتقلين واألسرى الفلسطينيين والعرب في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية 

كافة الشرائع والمواثيق الدولية والتي أدت إلى استشھاد في ظل الممارسات البشعة التي تتنافى مع 
  .البعض منھم

ووجه المؤتمر تحية إكبار إلى كافة األسرة والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل 
اإلسرائيلي وحمل حكومة االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياتھم، وطلب من المجتمع الدولي 

  .الحقوقية الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل لإلفراج عنھموالمنظمات اإلنسانية و

ودعا البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية إلى االستمرار في التحرك على الساحة اإلقليمية 
تنتھك كافة الشرائح   والدولية لفضح المخططات اإلسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني التي 

  .قرارات الدولية ذات الصلةوالمواثيق الدولية وال

وفيما يتعلق بالالجئين الفلسطينيين، أكد المؤتمر التمسك بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى 
  . ديارھم والتعويض كحق متالزم لالجئين ورفض محاوالت التوطين بكافة أشكالھا

فة إلى إسقاط حق وحذر، من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض األطراف الدولية الھاد
  .العودة لالجئين الفلسطينيين

وأكد، أنه قضية الالجئين الفلسطينيين ھي جوھر القضية الفلسطينية وحلھا يعتبر أمرا أساسيا في 
تحقيق السالم العادل وشامل، مجددا الرفض للتعرض لھا ومعالجتھا من أية جھة كانت بشكل منفصل 

  .1948لعام  194ومخالف للقرار األممي رقم 

ورفض المؤتمر، محاولة إسرائيل وبعض األطراف الدولية تعريف إسرائيل بأنھا دولة يھودية والتي 
تستھدف من وراء ذلك إلغاء حق العودة وتطھير العرقي والعنصري ضد الفلسطينيين في األراضي 

    .1948المحتلة عام 
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لنقل مسؤولية الالجئين  وعبر على رفضه لمحاوالت طرحتھا المفوضية السامية لشؤون الالجئين
الفلسطينيين تحت مظلتھا خاصة أن الالجئين الفلسطينيين رفضوا ھذا الموقف به بوالية وكالة الغوث 

  .1949لعام  302األمر الذي أنشأت من أجله بقرار الجمعية العامة رقم ) األونروا(الدولية 

ناقش المؤتمر الموقف المالي لھا  ية، وبالنسبة لنشاط وكالة الغوث الدولية األونروا وأوضاعھا المال
وخاصة العجز الدائم في موازنة الوكالة السنوية الذي تفاقم بعد قرار الواليات المتحدة تقليص 

  .مساھمتھا في ميزانية الوكالة

وطلب المؤتمر من األمين العام لجامعة الدول العربية التواصل مع الدول األعضاء بالجامعة لضمان 
الدول العربية في موازنة الوكالة االعتيادية وفق اآللية التي يراھا مناسبة وذلك تنفيذا  تسديد مساھمات

لقرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورات المتعاقبة، وجه الشكر للدول العربية التي 
  .قامت بتسديد مساھمتھا

بالوفاء بالتزاماتھا   الدول المانحة  قاعدة الدول المانحة، كما طالب وطالب المؤتمر الوكالة بتوسيع 
  .وعدم ربطھا باألزمات العالمية واإلقليمية

وفيما يتعلق بالتنمية في األراضي الفلسطينية المحتلة، أكد المؤتمر على مواصلة االلتزام العربي بتنفيذ 
ه قرارات مؤتمر القمة العربية والمجلس الوزاري الخاص بدعم صمود الشعب الفلسطيني وسلطت

الوطنية وضمان استمرار ھذا الدعم وانتظامه وتنفيذ قرار توفير شبكة أمان مالية السلطة الوطنية 
مليون دوالر شھريا في ظل األزمة المالية الحالية التي تعني السلطة الوطنية الفلسطينية  100بمبلغ 

  .ن دوالرمليو 300خاصة بعد القرار األميركي تعليق مساعدتھا للسلطة الفلسطينية مبلغ 

يذكر أنه حضر المؤتمر إلى جانب رئيس دائرة الالجئين في منظمة التحرير زكريا االغا، رئيس 
قطاع االعالم والدراسات في دائرة شؤون الالجئين بمنظمة التحرير سعيد سالمة، وسفير دولة 

ند العكلوك، فلسطين ومندوبھا الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، والمستشار أول مھ
  .والمستشار جمانة الغول وجميعھم من مندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية

  

  تدعو القتحامات واسعة لألقصى صباح غد" الھيكل"جماعات 

  وفا 2018-1-24قدس عاصمة فلسطين ال

المزعوم، عناصرھا ودعت جماھير مناصريھا من " منظمات جبل الھيكل" استنفرت ما تسمى بـ
ن إلى المشاركة في اقتحامات واسعة للمسجد األقصى المبارك ستنفذھا صباح يوم غد المستوطني

 ."اقتحام طوارئ"الخميس تحت شعار 

وحسب القناة العبرية السابعة، فقد ناشدت ھذه المنظمات المتطرفة، في بيان صادر عنھا، مناصريھا 
داية الشھر الجاري بصمت، وأن الذي حصل ب" التدنيس"ال يمر ما أسمته "وجمھور المستوطنين بأن 

ال يمر ھذا اليوم إال بطرد المسلمين ورجال الوقف اإلسالمي من المسجد االقصى، وتطھير المكان 
  ."منھم
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وأكد بيان المنظمات المتطرفة أن اقتحام االقصى يوم غد سيحضره كبار حاخاماتھم وسيكونون في 
  .المقدمة

  

  وتفتش المواطنين وتدقق في ھوياتھم قوات االحتالل تقتحم مخيم شعفاط: القدس

  وفا 2018-1-24قدس عاصمة فلسطين ال

اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي بأعداد كبيرة من عناصرھا، وعناصر وحداتھا الخاصة، اليوم 
األربعاء، مخيم شعفاط في مدينة القدس المحتلة، وذلك من جھة الحاجز العسكري القريب من مدخل 

 .نفيذ حملة واسعة فيهالمخيم، وشرعت بت

وقال مراسلنا في القدس، إن الحملة شملت توقيف عمال وشبان والتدقيق في بطاقاتھم الشخصية، ودھم 
  .العديد من متاجر المخيم

ولفت إلى أن مواجھات اندلعت بين قوات االحتالل والشبان عقب اقتحام المخيم، أطلقت خاللھا القنابل 
  .سامة مسيلة للدموع، دون أن يبلغ عن اصابات الصوتية الحارقة، وأخرى غازية

  

  الجئون في مخيم جباليا يحتجون على القرارات األميركية بشأن القدس والالجئين

  وفا 2018-1-24جباليا / القدس عاصمة فلسطين

شارك مئات من الالجئين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، اليوم األربعاء، في وقفة احتجاجية رفضاً 
ا على السياسات األميركية اإلسرائيلية ضد القدس المحتلة والقضية الفلسطينية، واستنكاراً واحتجاج

للتقليصات األميركية للمساعدات المالية المقدمة لوكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين 
 ".األونروا"الفلسطينيين 

فصائل الوطنية واإلسالمية، بمشاركة وجاءت الوقفة االحتجاجية بدعوة من اللجان الشعبية لالجئين وال
الجئين وممثلين عن الفصائل، للتأكيد على التمسك بحقوق شعبنا الوطنية الثابتة، وأبرزھا قضية 

  .1948القدس وحق العودة لالجئين إلى ديارھم التي ھجروا منھا في العام 

الفلسطينية، خاصة حق  ورفع المشاركون في الوقفة، الفتات تندد بالسياسات األميركية ضد القضية
ً إلعالن الرئيس دونالد ترمب بشأن القدس المحتلة، كما رفعوا علم فلسطين،  العودة لالجئين، ورفضا

 .وصوراً للقدس وأخرى تعبر عن مأساة الالجئين

وردد المشاركون ھتافات ضد السياسات األميركية المنحازة لالحتالل اإلسرائيلي، وطالبو المجتمع 
التھديدات األميركية واإلسرائيلية المعادية والمناوئة للقانون الدولي، وقرارات مجلس الدولي برفض 

  .األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة
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وألقى معين مديرس، كلمة الفصائل، أكد فيھا أن قضية القدس والالجئين تمثالن الشاھد الدولي على 
بنقل السفارة  1996ميركي اتخذ قراراً في العام إن الكونغرس األ: جرائم االحتالل اإلسرائيلي، وقال

  .األميركية في إسرائيل إلى القدس، ولكن لم يجرؤ أي زعيم أميركي على نقلھا

ً باسم القوى الوطنية واإلسالمية واللجان الشعبية لالجئين، لنعبر عن : وأضاف مديرس خرجنا جميعا
المتحدة ال تملك شطب حق الالجئين، وال  غضبنا وشجبنا لھذه اإلدارة، ونقول لترمب إن الواليات

  .تملك حق اإلعالن عن القدس عاصمة لدولة االحتالل

ً لنرفض ونعلن للعالم أننا أصحاب حق، مؤكداً أن قضية اللجوء شاھدة على : وتابع خرجنا جميعا
  .جرائم االحتالل، ولن نعترف بھذه القرارات التي خرجت من ترمب

وتشھد وكالة الغوث والعالم بأننا طردنا من أرضنا وسلبت حقوقنا، نحن أصحاب حق، : وقال مديرس
  .مطالباً بالحرية ألسرانا وأسيراتنا في سجون االحتالل

  

 ً   على حاجز عسكري بالقدس بشبھة الدھس االحتالل يعتقل شابا

  وفا 2018-1-24القدس / مة فلسطينالقدس عاص

ً على حاجز عسكري تابع لھا قرب اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي، ظھر اليوم األر بعاء، شابا
 .لجنود االحتالل" محاولة تنفيذ عملية دھس"مدخل بلدة الزعيّم شرق مدينة القدس بشبھة 

وذكرت وسائل إعالم عبرية، أن سيارة حاولت دھس عناصر من قوات االحتالل قرب حاجز 
  .شرق مدينة القدس المحتلة" الزعيم"

" معاليه أدوميم"ة كانت تسير على الشارع الرابط ما بين مستوطنة وقالت نفس المصادر إن سيار
وفّرت " الزعيم"وبلدة الزعيم، غيّرت مسارھا عند وصولھا إلى نقطه تفتيش على الحاجز العسكري 

من المكان، وقد أطلق جنود االحتالل النار باتجاه السيارة التي اتجھت الى القدس، في حين وصلت 
  .المنطقة وشرعت بحملة مطاردة للسيارةتعزيزات عسكرية الى 

ولفت مراسلنا الى أنه لم يتم التأكد ما إذا كان الشاب الذي تم اعتقاله على الحاجز ھو سائق السيارة أم 
  .غيره

  

ً  40أكثر من    يقتحمون المسجد األقصى بحراسة مشددة مستوطنا

  وفا 2018-1-24القدس 

، من باب المغاربة، في الفترة الصباحية من اليوم مستوطناً، المسجد األقصى المبارك 43اقتحم 
 .األربعاء، بحراسة مشددة من قوات االحتالل الخاصة
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  .ونفذ المستوطنون جوالت استفزازية ومشبوھة في أركان المسجد المبارك

  

  القدس مفتاح السالم واالستقرار بالمنطقة: ملك األردن

  25/1/2018 -معا –القدس 

 الثاني، التأكيد على ضرورة العمل على تحريك عملية السالم، عبر إطالق جدد ملك االردن عبدهللا
مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وبما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية 

 .، وعاصمتھا القدس الشرقية1967المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 

العالمي، على " دافوس"فرنسي إيمانويل ماكرون على ھامش ملتقى وشدد الملك خالل لقائه الرئيس ال
 .أن القدس ھي مفتاح تحقيق السالم في المنطقة

واستعرض الملك وماكرون عالقات الشراكة االستراتيجية بين األردن وفرنسا، والتأكيد على أھمية 
ارية بينھما، فضال عن االرتقاء بمستويات التعاون في المجاالت االقتصادية والتجارية واالستثم

 .مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا اإلقليمية والدولية

وأعرب الملك، خالل اللقاء، عن تقديره للتعاون االقتصادي بين البلدين، وما تقدمه فرنسا لدعم 
الفرنسية  مشاريع البنى التحتية والمشاريع التنموية في قطاعات حيوية، الفتا إلى أھمية االستثمارات

 .في المملكة

كما تطرق إلى الجھود اإلقليمية والدولية في الحرب على اإلرھاب، ضمن استراتيجية شمولية، 
  . إضافة إلى األزمات التي تمر بھا المنطقة، والمساعي المستھدفة التوصل إلى حلول سياسية لھا

  

  ھل بدأت أمريكا بنقل سفارتھا إلى القدس؟
  

   25/1/2018 -دنيا الوطن -رام هللا 
من المقرر، أن تبدأ اإلدارة األمريكية بخطوات فعلية لنقل سفارتھا من إسرائيل إلى مدينة القدس، كما 
جاء في إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب، وما أكده نائبه مايك بنس، بحسب ما كشفه تقرير بثته 

   .القناة اإلسرائيلية الثانية
 

في القدس مجموعة من العمال األميركيين ينقلون أغراضاً " أرنونا"ي وبحسب التقرير، شاھد سكان ح
المتواضع في الحي، الذي، " عيدن"وصناديق ومعدات ثقيلة تحمل ختم القنصلية األميركية إلى فندق 

   .(48عرب (بحسب علمھم، تم إغالقه منذ فترة، بحسب ما جاء على موقع 
 

غرفة وجناح بسبب الركود وقلة النزالء، وعرض التقرير أقوال  24وأغلق الفندق الذي يحتوي على 
 .أحد المتواجدين في الحي بأن الفندق الصغير تم بيعه، دون تحديد تفاصيل الطرف الذي اشتراه
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قريب من ال" ديبلومات"إنه على ضوء التحضيرات لنقل السفارة األميركية إلى فندف : "وقالت القناة
الفندق، يتم نقل بعض مكاتب القنصلية التي تقدم خدمات معينة، لتصبح قريبة قدر اإلمكان من موقع 

   ."السفارة الجديدة
 

ويبعد الفندق الذي يتم تحويله لمبنى تابع للقنصلية األميركية أكثر من كيلومتر واحد بقليل عن موقع 
ينتقل إليه طاقم مصغر في األيام القريبة، على أن يتم نقل السفارة األميركية مستقباًل، ومن المتوقع، أن 

  .طاقم مصغر آخر إلى موقع السفارة في األشھر القريبة

  

  القدس الدولية تصدر تقدير موقف آفاق مواجھة القرار األمريكي بالقدس

   24/1/2018 -دنيا الوطن -رام هللا 
متخصص في الشأن المقدسي زياد أصدرت مؤسسة القدس الدولية تقدير موقف أعده الباحث ال

ضمن " آفاق مواجھة القرار األمريكي االعتراف بالقدس عاصمةً للكيان :" ابحيص تحت عنوان
خمسة عناوين تبدأ من الخلفيات واألبعاد، ردود الفعل الشعبية على القرار، المواقف الشعبية 

 .  والرسمية، السيناريوھات المحتملة وكيفية استدامة المواجھة
 
أكدت الدراسة أن قرار الرئيس األمريكي دونالد ترمب باالعتراف بالقدس عاصمةً لالحتالل قد شّكل و

غطاًء دوليًا لالحتالل للقدس من خارج مظلة األمم المتحدة وھو بذلك يحاول التعويض عن غياب 
غيرات المشروعية الدولية لالحتالل من خالل قوة عظمى، بھدف منح االحتالل فائض قوة ليُجري ت

أكبر وأسرع وتيرةً، دون أن يخشى اإلدانة أو العزلة الدولية، وتُعّول إدارة ترامب على أن قرارھا 
سيشكل رأَس قاطرٍة يجر خلفَه اعترافاً عالمياً وحركةً مستمرةً لنقل سفارات دول العالم من تل أبيب 

ع أمريكي التسمح للواليات إلى القدس، ولكن القرار المدفوع بأسباب داخلية اتُّخذ في لحظة تراج
المتحدة بأن تفرض توجھاتھا على العالم كما كان الحال مطلع القرن، مما أدى إلى إجماٍع مضاٍد لھا 

   .في مجلس األمن، وأغلبيٍة مطلقٍة ضدھا في الجمعية العمومية
 

ية وأوضحت أن قرار االعتراف بالقدس عاصمةً لالحتالل يعبّر عن نظرة أمريكية جديدة للتسو
السياسية مطابقٍة لنظرة اليمين لھا، وھي نظرةٌ مفاُدھا أن التسوية النھائية يفرضھا الطرف القوي من 
جانٍب واحٍد وأن على الفلسطينين والعرب أن يتكيفوا مع ما يُفرض، وأن النقاش التفاوضي ينبغي أن 

ر اإلدارة األمريكية أن يدور حول شكل التكيف العربي وليس حول جوھر القضايا الخالفية، حيث تعتب
الوصول إلى تسويٍة نھائية يتطلب حسَم مصير قضيتين مركزيتين ھما القدس والالجئين، وقد بدأ ھذا 
القرار بالقدس لكونھا األصعَب في الحسم إذ تمس العرب والمسلمين والمسيحيين في العالم، والنجاح 

التي ھي قضيةٌ تمسُّ الفلسطينين بشكل أساس  في حسمھا سيمھُِّد الطريق لحسٍم ناجٍح لمصير الالجئين،
   .ودول الطوق التي تستضيفھم

 
لت على غضبٍة عربية وإسالمية مؤقتة، يمكن انتظار  واعتبرت الدراسة أن الواليات المتحدة قد عوَّ
ً على عالقات الواليات المتحدة ومصالحھا، أو حتى على مسار  مرورھا دون أن تتُرك أثراً دائما

   .ع االحتالل واستمرار تقدمهالتطبيع م
 

وفي سياق ردود الفعل الشعبية العربية واإلسالمية، ذكرت الدراسة أن رد الفعل الشعبي لم يُكذِّب ظنَّ 
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المتخوفين منه، فخرجت الماليين في العواصم العربية واإلسالمية في مشھد وقوٍف مع القدس لم تشھد 
ً فامتدَّ إلى جنوب مثلَه منذ اندالع الصراع قبل مئة عام؛ بل  ً دوليا إن ھذا الغضب اكتَسَب بُعداً شعبيا

   . إفريقيا وأمريكا الالتينية وأوروبا، ووصل حتى إلى حديقة البيت األبيض
 

ً يتناسب مع مكانتھا الدينية والقومية  وأدت العفوية الجماھيرية دوَرھا، فَمنَحت القدَس التفافاً جماھيريا
لة الشعوب نحو القدس ما تزال صحيحةً كامنةً تنتظر اللحظة المناسبة بعد والتاريخية، وأثبتت أن بوص

مئة عاٍم من الصراع، فيما كان الرد الشعبي الفلسطيني أقل من المتوقع، مرتكًزا على اعتصاماٍت 
إلى استدامة المواجھة على  غزة ومظاھراٍت محدودة، ما اضطّر حركات المقاومة المحشورة في

غم ثمنه الدموي الباھظ كي ال تسمح بموٍت سريع للرد الشعبي الفلسطيني، وحاول السياج الحدودي ر
الحراك الشعبي في القدس أن يبني له نقطة ارتكاٍز في المساحة العامة ال سيما عند باب العامود، لكن 
 الخشية االسرائيلية من تكرار مشھد باب األسباط دفعت إلى قمعھا بشكٍل سريع ومتكرر، وإلى إغالق

كانت المواجھات مركزةً عند حاجز بيت   الضفة الغربية وفي. ساحة باب العامود بالحواجز الحديدية
تسابق الحتكار المشھد  السلطة الفلسطينية وبيت لحم، وبدا أن  إيل وبعض نقاط المواجھة في الخليل

ً جماھيرياً عن المشاركة، فالجماھير  الشعبي وتحديد شكله وحجمه وبوصلته، وھو ما سبَّب عزوفا
أدركت أن السلطة لطالما استخدمت الشارع كأداة مواجھة قصيرة األمد سرعان ما تقايَض على أقل 

 ."المكاسب، ضمن مناورات تستديم التفاوض تحت السقف األمريكي والتتبنى فعالً تحررياً 
 

واليات وأوضحت الدراسة أن السقف الذي تحركت ِضمنَه السلطة الفلسطينية كان بالضغط على ال
ً تُستأنُف المفاوضات تحت ِظلّه، مع طرِح بدائل تمنُع  المتحدة للتراجع عن القرار حتى تعود وسيطا
حشر القيادة الفلسطينية وراء ھذا الموقف إذا ما أصرت اإلدارة األمريكية على قرارھا، وذلك من 

يٍة شكلية لعلَّھا تُقلل من خالل الحديث عن وساطٍة دوليٍة مكان الوساطة األمريكية، في مناورٍة سياس
خسائرھا الشعبية المترتبة على قرار ترامب، فيما تبنت الدولة األردنية سياسةَ االتفاِق الشعبي 
والرسمي على رفض القرار لتمتين الساحة الداخلية وتقوية الموقف األردني، فساھمت الدولة في 

مطول أمام السفارة األمريكية، لكن ھذا الدعوة إلى الحراك الشعبي، وأفسحت المجال العتصام شعبي 
التوافق الرسمي مع الحراك الشعبي انتھى قبل زيارة نائب الرئيس األمريكي مايك بنس للقدس، إذ 

عن اعتذاٍر إسرائيلي على قتل  19/9/2018أعلن الناطق باسم الحكومة األردنية في يوم الخميس 
لم يُعّزز بالوثائق كما لم يُعزز بتصريٍح إسرائيلي،  الشھداء محمد الجواودة ورائد زعيتر، وھو إعالنٌ 

ً إلعادة افتتاح السفارة اإلسرائيلية في عمان، ويبدو أن فتح ھذه السفارة كان شرطاً  لكنه اتُِّخذ سببا
 .للموافقة على استئناف المساعدات األمريكية لألردن، الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة

 
م الرسمي العربي في االلتئام في قمة تستجيب للتھديد الماثل على القدس، إذ وأكدت الدراسة فشل النظا

بدا أن قوًى عربيةً بعينھا تسعى إلى خفِض سقِف الموقف الرسمي العربي، ومنع توتير العالقة مع 
الواليات المتحدة على خلفية قراِرھا من القدس، بل والضغط على السلطة الفلسطينية واألردن لخفض 

أكثر في قضية القدس، وقد جاءت التسريبات األمريكية للمواقف العربية لتؤكد أن سقَف  سقوفھم
الموقِف العربي ھو قبوُل القرار األمريكي كأمٍر واقٍع مسلٍّم به، والتركيز على كيفية امتصاص 

لى نظاٍم تداعياته الشعبية، فما جاء قرار ترمب في فترِة خروج العالم من نظاٍم عالمي أحادي القطبية إ
ً بفراغ القوة الذي خلَّفته الواليات المتحدة، ومحاولِة القوى  عالمي مختلف، ما زال حتى اآلن محكوما
الدولية الصاعدة االستفادة منه، وھو ما يجعل تلك القوى مھتّمةً بتعزيز حالة التراجع األمريكي لتفسح 

مقابل  14تحدة في مجلس األمن بتصويت لنفسھا مساحةً للمناورة، وھذا ما قاد إلى عزل الواليات الم
صوت واحد واضطرارھا لحماية نفسھا بالفيتو، رغم وجود عدٍد من حلفائھا المقربين سواء كأعضاء 
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 .دائمين أو مؤقتين، وھو ما قاد إلى اإلدانة المطلقة لقرارھا في الجمعية العمومية لألمم المتحدة
 

د  وأكدت الدراسة أن القدس محاطةً ببيئة شعبيةٍ  مقدسية وفلسطينية قادرٍة على اجتراح الحلول رغم تعدُّ
أدوات الضغط عليھا، لكنھا لم تفعل المنتظر منھا في مواجھة القرار األمريكي، وبيئٍة شعبية عربيٍة 
وإسالمية متفاعلة وداعمة، وبيئة رسمية عربية وإسالمية تبدو أقرب لتسھيل المھمة اليھودية في 

تراجع أخرى وبقاء قوى االعتدال العربي وسعيھا الستعادة اصطفاف ما قبل القدس مع غياب قوًى و
الثورات من جديد، بمقابل بيئٍة دوليٍة تتقاطع في المصالح مع االتجاه الشعبي العربي واإلسالمي في 

   .دفع الواليات المتحدة إلى الخلف بسرعٍة أكبر، واالستفادة من تراجعھا
 

تجاوز : ھات الممكنة لتطور المشھد ضمن أربعة سيناريوھات، األولوختمت الدراسة بقراءة االتجا
بحيث تستمر العالقات والمصالح األمريكية في العالمين العربي واإلسالمي دونما : الغضبة المؤقتة

تأثٍُّر يذكر، مع احتمالية عودِة مساِر التطبيع مع االحتالل إلى اتجاھه الذي كان قائماً قبل االعتراف 
   .بالقدس عاصمة لالحتالل األمريكي

 
األولى أن يأتي : ويمكن لھذا التراجع أن يأتي بإحدى طريقتين: السيناريو الثاني، التراجع األمريكي

بطلٍب إسرائيلي نتيجة تكبُِّد االحتالل خسائَر حقيقيٍة على أثر قرار االعتراف، أو من خالل استدامة 
يدفع اإلدارات األمريكية المقبلة للتفكير في سحب  العزلة األمريكية على المستوى الدولي إلى حدٍّ 

   .القرار لتخفيف األضرار الناتجة عن العزلة
 

إن خيار كھذا إذا ما استثَمر كما في معادلة باب األسباط : السيناريو الثالث، االنتفاضة الشعبية الشاملة
    .من خالل الحشٍد الجماھيري والمقاومٍة الفردية واالستفادة من الخارج

  

الخلوة الجنبالطية.. معالم األقصى  

  25/1/2018 -الجزيرة

رضوان جمال عمرو عن تاريخ  المسجد األقصى يتحدث رئيس قسم المخطوطات في
الجنبالطية الواقعة شمال صحن الصخرة المشرفة، مبينا أنھا بنيت في العھد العثماني، حيث   ةالخلو

 .خلوة أخرى 13تحيط بالقبة 

وتحتوي الخلوة الجنبالطية على الكثير من الزخارف، لكنھا تحولت مع الزمن إلى مركز للشرطة في 
 .1967عام  القدس العھد األردني، ثم مقرا لشرطة االحتالل بعد احتالل

المسجد األقصى يھاجم المقدسيون مركز شرطة  وفي مختلف األحداث والتوترات التي يشھدھا
  .تاالحتالل، مما أدى الحتراقه في إحدى المرا

وتنتشر في ساحة قبة الصخرة عدة خلوات بنيت أغلبھا في العصر العثماني وكانت تستخدم العتكاف 
  .العلماء أو إقامتھم كما يوضح رئيس أكاديمية األقصى للوقف والتراث ناجح بكيرات
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 الخلوة الجنبالطية أنھا قريبة من قبة الصخرة لكنھا تحولت إلى بؤرة استيطانية وأضاف أن ما يميز
    .ومقر للشرطة

  

  توثيق فوتوغرافي لتاريخ فلسطين" كنا وما زلنا"

  24/1/2018 -الجزيرة

التي ھُّجر  يوثق ابن مدينة القدس الشاب طارق البكري بآالف الصور عددا من القرى والمباني األثرية
 ."كنا وما زلنا"، ضمن مبادرة تحمل عنوان 1948عام  النكبة منھا أصحابھا في

فالماضي والحاضر عنوانا شغف يطارد الشاب الفلسطيني منذ سنوات، حتى أخذ يرصد بعدسته 
 .اتت، في مھمة شاقةمآالت مبان ومنازل وقرى فلسطينية، كيف كانت وكيف ب

وال تقتصر مھمة البكري على التصوير ومعالجة الصور، وإنما تتجاوز ذلك إلى عملية بحث مضنية 
في التاريخ واألسماء والتأصيل والتواصل مع أصحاب األرض والمنازل، ليرسلوا له ما لديھم من 

  .صور قديمة ويرسل لھم صورا حديثة بالتفاصيل نفسھا

فكرة ولدت لديه خالل دراسته في الخارج واحتكاكه بفلسطينيي الشتات، ومن ثم يقول البكري إن ال
حاول تلبية رغباتھم بتصوير مدنھم وقراھم المھجرة في النكبة، معتبرا ذلك مساھمة منه في تعزيز 

  .انتماء األجيال الجديدة بأصولھا ووطنھا

تقي بزمالئه وأصدقائه كان يتعرف ويضيف أن االحتالل دمر خمسمئة قرية فلسطينية، وعندما كان يل
  .على أسماء قرى جديدة، فعزز ذلك دافعه لمحاولة زيارتھا كلھا وتوثيقھا

سواء من الضفة أو القادمين من الخارج إلى  الالجئين يشير البكري إلى أنه طور الفكرة باصطحاب
  .، ومحاولة أخذ صور لھم في تلك القرى، أو أخذ صور جديدة بنفس زاوية صور قديمة لديھمقراھم

  

  االحتالل يعرقل مشاريع الترميم باألقصى

  24/1/2018 -الجزيرة

يحدث ذلك بين الحين  .كأنه أشد سوادا القدس ظالمعندما تنطفئ إنارة قبة الصخرة المشرفة يبدو 
الحتالل إدخال واآلخر نتيجة تماس كھربائي يتكرر حدوثه في مسجد قبة الصخرة وتمنع سلطات ا

 .المواد الالزمة لمعالجة الخلل بشكل جذري

من أي تلف  مسجد األقصىال ليس ھذا فحسب، بل ھناك مشاريع ترميم حيوية والزمة لحماية مرافق
قد ينجم عن عوامل طبيعية أو أسباب أخرى، لكن غالبا ما يعرقل االحتالل أعمال ترميمھا ومرات 

قيودا على إدخال المواد الالزمة لمشاريع ترميم تھدف لحماية مرافق  أخرى يمنعھا كليا، أو يفرض
 .المسجد



 

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

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     25:  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
 

للجنة اإلعمار والترميم التابعة لألوقاف   األردن وبعد منع استمر أليام، سمح االحتالل وبضغط من
مسجد القبلي اإلسالمية مزاولة العمل الجاري لترميم فسيفساء وسقف مسجد قبة الصخرة وأبواب ال

 .وعمليات ترميم أخرى تجري في المسجد المرواني

ويؤكد نائب مدير لجنة الترميم واإلعمار في األوقاف طه عويضة، تكرار عرقلة أعمال الصيانة 
الدورية ومعالجة أي تماس فورا، فضال عن ترميم الزخارف وإدخال المواد الالزمة لذلك، محذرا من 

  .وانقطاع الكھرباء تطور المشكلة وخراب الزخارف

. عاملين في لجنة اإلعمار والترميم باالعتقال إذا استمروا في أعمال الصيانة وكان االحتالل ھدد
وبضغط من األردن صاحب الوصاية على المقدسات في القدس المحتلة، ُسمح باستئناف العمل على 

يرية أخرى منھا استبدال جزء من مشاريع الترميم الجارية، بينما يستمر منع تنفيذ مشاريع تطو
  .منظومة اإلطفاء القديمة، ومشروع آخر إلنارة قبة الصخرة من الخارج

عام وھو بحاجة  1400ويقول مدير المسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني إن عمر المسجد نحو 
  .لصيانة ومتابعة يومية خاصة في فصل الشتاء وغيره كي يبقى حيويا

الترميم باألقصى على أنھا تصعيد آخر ضمن انتھاكات مستمرة  ينظر الفلسطينيون إلى عرقلةو
بحق المسجد والمصلين والعاملين فيه، وجميعھا انتھاكات تعكس ھدف االحتالل في تنفيذ   لالحتالل
  . من المسجد األقصى وإقامة الھيكل المزعوم  للنيل  مخططه

نع مشاريع اإلعمار والترميم داخل المسجد األقصى ال نجوان سري إن م الجزيرة  وتقول مراسلة
يھدف فقط إلى المساس بمرافق المسجد وتھويد معالمه، بل يؤكد أيضا دأب االحتالل على السعي 

  .لفرض سيادته على المكان، ال سيما بعد أن أخفق في ذلك أثناء حصار األقصى

دينة القدس فراس الدبس أعلن األسبوع قال الناطق اإلعالمي باسم األوقاف اإلسالمية في م وكان
الماضي أن ضابطا من شرطة االحتالل اقتحم مكتب لجنة إعمار المسجد األقصى وأبلغ نائب مدير 

  .مشاريع لجنة اإلعمار بمنع كافة أشكال عمليات الترميم داخل المسجد

جد قبة وأوضح أن القرار شمل إيقاف العمل الجاري على ترميم فسيفساء وسقف خشبي في مس
الصخرة وأبواب المسجد القبلي وعمليات ترميم أخرى تجري في المسجد المرواني، مضيفا أن ضابط 

  .اإلسرائيلي ھدد المھندس عويضة باالعتقال في حال واصلوا عمليات الترميم الشرطة

وفي وقت سابق حذرت دائرة األوقاف من مواصلة االحتالل انتھاكاته للمسجد األقصى وإجراءاته 
  .نع إدخال أبسط احتياجات الترميم، ومواصلة مالحقة الحراس ومحاولة بسط السيادة على المكانكم

  

  رئيس الكنيست يستغل المحرقة العتراف أوروبا بالقدس عاصمة إلسرائيل

 24/1/2018 -٤٨عرب 
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بمناسبة  ألقى رئيس الكنيست اإلسرائيل، يولي إدلشتاين، اليوم األربعاء، خطابًا في البرلمان األوروبي
يوم المحرقة العالمي، حاول خالله استغالل وتجنيد المحرقة اليھودية للضغط على دول االتحاد 

 .األوروبي باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل

وأشار إدلشتاين إلى عدد من األحداث التي وقعت العام الماضي في مختلف دول االتحاد األوروبي، 
أتى على ذكر بريطانيا كذلك، والتي فسرت إسرائيل بعضھا على أنھا منھا ألمانيا والسويد والنمسا، و

 ."ماذا تعلمنا من المحرقة؟"معادية للسامية، وأتبع ھذه األمثلة بتساؤل 

حاول استمالة مشاعر الحاضرين قبل طلب االعتراف بالقدس المحتلة عاصمة إلسرائيل بأن قال إن 
صدقاء طفولة له، وأنه كل من لعب معه في كطفلته مدفون والده، الذي نجا من المحرقة، أخبره أن ال أ

، تذكر األطفال )اسم المقبرة(في إحدى المقابر في أوكرانيا، وأنه عندما ألقى خطابًا في بافي يار 
 .أصدقاء والده، ووالده الذي كان الناجي الوحيد

السامية، وقال لمستمعيه إن  واتھم إدلشتاين األوروبيين بالتلون وازدواجية المعايير في موضوع معاداة
وفًدا من االتحاد األوروبي زار طھران مؤخًرا، ھل تم التطرق إلى "حضورھم يستحق التقدير، لكن 

إنكار المحرقة التي يتبناه النظام؟ أنا متأكد أن أحًدا لم يتطرق للكاريكاتيرات المعادية للسامية التي 
 ."ررتنشر ھناك وتعزز النظرات المسبقة المسببة للض

وعرض رئيس الكنيست كاريكاتيًرا ينتقد إسرائيل ألنھا تحاول الربح من المحرقة، سياسيًا واقتصاديًا 
 .على شكل تعويضات مالية

وبعد التباكي واستغالل المحرقة، تطرق في نھاية خطابه إلى إعالن الرئيس األميركي، دونالد ترامب، 
ي عاصمة أوروبا الموحدة، حافظنا نحن اليھود على أقف ھنا اليوم ف"القدس عاصمة إلسرائيل، وقال 

سنة من االستقالل اعترفت الواليات المتحدة  70صلتنا بالقدس طوال آالف السنوات، واليوم بعد 
 ."بذلك، انضموا إلي لزيارة عاصمتنا

م لنعمل البرلمان األوروبي يشكل إلھاًما ألوروبا وللعالم أجمع، استغلوا نفوذك"وأنھى كالمه بالقول إن 
  ."مًعا على وضع حد لمعاداة السامية ولعدم تكرارھا مرة أخرى

  

  القدس مھددة في ھويتھا: عطا هللا حنا
  

  24/1/2018 -جريدة الشرق

خطاب نائب الرئيس األمريكي  عطا هللا حنا وصف رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس المطران
الذي ألقاه لدى زيارته القدس المحتلة، بأنه ھو خطاب تحريضي بامتياز تضمن الكثير " مايك بنس"

ي يدعي ھذا من العبارات العنصرية المسيئة والمغالطات، والتي ال تمثل القيم المسيحية االنجيلية الت
 .الشخص انتماءه إليھا
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واعرب حنا لدى استقباله، اليوم، وفًدا كنسيًا من روسيا ورومانيا وصربيا وقبرص، عن شجبه 
واستنكاره ورفضه لمضمون الخطاب، معتبًرا أنه تضمن الكثير من المفاھيم المغلوطة والمواقف 

 .شكل كلي لالحتالل وممارساته وسياساتهالعنصرية اإلقصائية المعادية للشعب الفلسطيني والمنحازة ب

كان الرئيس األمريكي أعلن إعالنه المشؤوم حول القدس قبل عدة أيام، وھو الموقف الذي "وقال  
وأضاف ". أماط اللثام وكشف الوجه الحقيقي ألمريكا وسياساتھا الخاطئة في منطقة الشرق األوسط

ين المسيحيين الصھاينة في أمريكا إنما ھم في الواقع ھذه الجماعات التي تطلق على نفسھا االنجيلي" أن
ليسوا مسيحيين على االطالق، فتعاليمھم ومواقفھم وكلماتھم ال تمثل القيم المسيحية التي تدعونا دوًما 
للرحمة واالنحياز للمظلومين والدفاع عن حقوق اإلنسان، ال بل نحن نعتقد بأن موقف ھذه المجموعة 

 ."ب ونائبه إنما ھي مسيئة للديانة المسيحية وقيمھا ومبادئھاالتي ينتمي إليھا ترم

وأكد أن الكنائس األمريكية التي نعرفھا ونتواصل معھا، وھي الكنائس األرثوذكسية والكاثوليكية 
واإلنجيلية أعلنوا رفضھم لقرار ترامب حول القدس، ونحن بدورنا نتواصل بشكل يومي مع الكنائس 

ھذه المسألة المتعلقة بالقدس وغيرھا من المسائل الھامة المتعلقة بما يحدث  المسيحية في عالمنا حول
 .في منطقتنا العربية

البد من أن يسمع الصوت المسيحي األرثوذكسي المدافع عن " ووجه حنا نداًء إلى تلك الكنائس، قائاًل 
يخھا وتراثھا ويراد لنا القدس ومقدساتھا وأوقافھا المستباحة، أن القدس مدينة مھددة في ھويتھا وتار

كفلسطينيين أن نتحول كضيوف فيھا، لذلك وجب على الكنائس المسيحية في عالمنا أن تدافع عن 
القدس وترفض بشكل واضح موقف ترامب األخير وكافة االجراءات االحتاللية التي تستھدف مدينتنا 

 ."ومقدساتنا وأوقافنا وأبناء شعبنا

والشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ھو دفاع عن الحق والعدالة، وأكد حنا أن دفاعكم عن القدس 
نتمنى من الكنائس المسيحية في العالم أن تكون "وأضاف .وانحياز للقيم اإلنسانية واألخالقية النبيلة

صوتًا صارًخا بالعدالة والحق ونصرة المظلومين، كونوا صوتًا صارًخا في برية ھذا العالم، حيث 
ة وفي مقدمتھا أمريكا تتآمر علينا وعلى قدسنا وتتآمر على مشرقنا العربي وتاريخه نرى القوى الغربي

  ."وحضارته ووحدة أبنائه

  

  قصىشريعي تحذر من تصاعد اقتحامات األلجنة القدس بالت
  

  24/1/2018 - القدس أون الين

لية حذرت لجنة القدس في المجلس التشريعي بغزة من خطورة دعوات منظمات الھيكل االسرائي
المبارك يوم الخميس المقبل، مطالبة أھل القدس  األقصى للمستوطنين القتحامات جماعية للمسجد

سرائيلية والعمل على لالستمرار في صمودھم ومواجھاتھم البطولية وتصديھم لھذه االقتحامات اال
 .إفشالھا

" بينس"وأكد احمد ابو حلبية رئيس لجنة القدس في التشريعي على أن زيارة نائب الرئيس األمريكي 
السرائيل ولبعض البالد العربية غير مرحب بھا ألنھا جاءت تأكيدا على الدعم واالنحياز األمريكي 

ابو حلبية خالل مؤتمر صحفي بغزة عن وأعرب .الكامل السرائيل في اعتبار القدس عاصمة لھا
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في بعض الدول العربية، داعيا ھذه الدول إلى التكفير عن ھذا " بينس"استنكار لجنة القدس استقبال 
 .الجرم في ھذا االستقبال

المبارك من  المسجد األقصى وحمل ابو حلبية االحتالل االسرائيلي المسؤولية الكاملة عّما يحدث في
ً وحكومة وشعباً،  ً وبرلمانا جرائم حرب وانتھاكات خطيرة، مطالبا المملكة األردنية الھاشمية ملكا

على المسجد األقصى بالوقوف بقوة في مواجھة العدوان باعتبار أنَّ لھم الوصاية الدينية واإلدارية 
 .االسرائيلي المتواصل بحّق المسجد األقصى المبارك أقدس مقدساتنا في فلسطين وبالد الشام

   بإنھاء اتفاق أوسلو ووقف التعاون والتنسيق األمني مع االحتالل، السلطة الفلسطينية وطالب ابو حلبية
وإطالق يد المقاومة في الضفة لردع االحتالل ومنعه من التمادي في انتھاكاته للمسجد األقصى 

الفلسطيني باالستمرار في االنتفاضة ومقاومة االحتالل  ودعا الشعب.والقدس وأرضنا الفلسطينية
كما دعا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي إلى .للدفاع عن المسجد األقصى المبارك

اتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المسجد األقصى ومدينة القدس من التھويد المستمر، ودعم أھلھا في 
 .صمودھم

 

 

 

 

 

  

  
 

  

 

  

 

 
 
 
 
 
 

  

  

  


