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  2017 ، ديسمبر  3األحد     2السبت     1الجمعة     نوفمبر    30الخميس     :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ    
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  والعلوملسطينية للتربية والثقافة الفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 الرئيس يهاتف نظيره التركي ويطلعه على المخاطر المحدقة بالقدس. 

 الرئيس يحذر في االتصاالت التي أجراها من خطورة أي قرار أميركي : أبو ردينة
 .بخصوص القدس

 العالقات الفلسطينية األميركية في مأزق حقيقي إذا أعلن ترامب القدس : األحمد
 .عاصمة إلسرائيل

  حملة اتصاالت عربية ودولية من أجل حماية القدس والمقدساتالرئيس يقود. 

 الرئيس يهاتف أمير الكويت ويضعه في صورة التطورات المتعلقة بمدينة القدس. 

 الرئيس يهاتف نظيره التونسي ويطلعه على التطورات المتعلقة بالقدس. 

 الرئيس يهاتف ولي العهد السعودي ويطلعه على المخاطر المحدقة بالقدس. 

 الرئيس يهاتف العاهل األردني ويطلعه على المخاطر المحدقة بالقدس. 

 الرئيس يهاتف نظيره الفرنسي ويطلعه على التطورات المتعلقة بمدينة القدس. 

 أبو الغيط يحذر من عواقب المساس بالوضعية القانونية للقدس من أي طرف. 

 قدسالرئيس يهاتف نظيره المصري ويطلعه على التطورات بمدينة ال. 

 الرئيس يهاتف أمير قطر ويضعه في صورة التطورات المتعلقة بمدينة القدس. 

 العالم كله قد يدفع الثمن إذا تغير واقع القدس: الهباش. 

  لتقديمه القدس كأنها مدينة موحدة تحت " جيرو دي إيطاليا"عشراوي تدين سباق
 .السيادة اإلسرائيلية

 االعتراف األميركي بالقدس كعاصمة : ردا على ما تتناوله وسائل اإلعالم ةأبو ردين
 .إسرائيل يدمر عملية السالم
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 القدس مفتاح الحرب والسالم: و ردينةأب. 

 النشيد الوطني يصدح وسط القدس في ذكرى المولد النبوي. 

  محافظة القدس تعقد مجلسها التنفيذي باألراضي المهددة باالستيطان في جبل
 .اباالب

  يوما عن القدس القديمة واألقصى 20االحتالل يبعد موظف أوقاف. 

 التطهير العرقي في القدس يشكك بالمواقف الدولية الداعية للسالم: الخارجية. 

  األقصى"مقدسيين بينهم حارس في  7االحتالل يعتقل". 

 فلسطين_عاصمة_القدس"إطالق هاشتاغ : ردا على ترامب". 

 "كد رفضها ألي اجراءات تمس مدينة القدستؤ " الهيئة اإلسالمية. 

 اختيار القدس عاصمة الشباب اإلسالمي. 

 من الشعب األمريكي يعارض نقل سفارة بالدهم إلى القدس 63% :استطالع. 

 ترمب قد يعلن نقل السفارة األمريكية إلى القدس األربعاء. 

 إصابات خالل مواجهات مع االحتالل في قرية عناتا. 

   مدينة القدس والمسجد األقصى  :في خطبة الجمعة باألقصىالمفتي العام
 .يتعرضان لهجمة احتاللية شرسة

  سنة 2200اكتشاف قصر قديم في مدينة القدس عمره. 

 قرار أممي يؤكد عروبة القدس وبطالن إجراءات االحتالل فيها. 

 مستوطنون يعتدون على سيدة مقدسية وابنتها جنوب األقصى. 

  سط القدس في ذكرى المولد النبويمسيرات كشفية حاشدة و. 

 في القدس تهدد بنشر أسماء مدارس تنفذ نشاطات تطبيعية مع " لجان أولياء االمور
 .االحتالل

 نقل سفارة أمريكا إلى القدس يشكل خطًرا على حل الدولتين: العاهل األردني. 
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 الرئيس يهاتف نظيره التركي ويطلعه على المخاطر المحدقة بالقدس
   

أجرى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم السبت، اتصاال  -وفا 2017- 12-2اهللا رام 
هاتفيا مع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أطلعه خالله على ما تتعرض له مدينة القدس من 

  .مخاطر، وما هو المطلوب من أجل حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية

ركي بصفته رئيس القمة اإلسالمية، بالتحرك العاجل من أجل مواجهة وطلب سيادته من الرئيس الت
  .التحديات المحدقة بالقدس والمقدسات

واتفق الرئيس ونظيره التركي على استمرار التواصل خالل األيام المقبلة، للوقوف على آخر 
  .المستجدات المتعلقة بمدينة القدس ومقدساتها

لتي يقوم بها سيادته على كافة المستويات المحلية واإلقليمية ويأتي االتصال ضمن حملة االتصاالت ا
  .والدولية من أجل حماية مدينة القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها

  

 الرئيس يحذر في االتصاالت التي أجراها من خطورة أي قرار أميركي بخصوص القدس: أبو ردينة
   

الرئيس محمود   الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إنقال الناطق   -وفا 2017- 12-2رام اهللا 
أجرى سلسلة من االتصاالت الهامة، مع عدد من الزعماء العرب وقادة العالم، للتحذير من   عباس

األنباء التي تتحدث عن أجراء أميركي بنقل السفارة األميركية إلى مدينة القدس المحتلة، أو االعتراف 
  ).نفس الدرجة من الخطورة(سرائيل، بالقدس كعاصمة لدولة إ

وأضاف، أن االتصاالت، شملت كًال من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك األردني عبداهللا الثاني، 
وولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم أل ثاني، وأمير الكويت 

لى الرئيس الفرنسي ماكرون، محذراً وبشكل قاطع من الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، باإلضافة إ
أن اتخاذ مثل هذه الخطوة، سيؤدي إلى تدمير عملية السالم، وستدخل المنطقة في وضع ال يمكن 

  .السيطرة عليه



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚËÖ]í{{éßéŞŠ×< <
<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö]ËÖ]í{{éßéŞŠ×< <

<<Ýç×{ÃÖ]æ<<í{Ê^ÏnÖ]æ<í{ée†{{j×Ö       

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission   

For   
Education, Culture & Science 

 

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

                    PNCECS2011@gmail.com 

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

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

للزعماء والقادة، سواء من خالل االتصاالت أو الرسائل التي بعثت    وتابع أبو ردينة، أن الرئيس أوضح
ة، ولألمين العام لجامعة الدول العربية، واألمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، إلى الدول العربي

  .وكذلك لالتحاد األوروبي، ضرورة العمل الفوري من أجل منع إمكانية حدوث مثل هذا اإلجراء

وقال، نؤكد أن مثل هذه الخطوة األميركية إن تمت، ستدخل المنطقة في مسار جديد، ومرحلة خطرة 
  . السيطرة على نتائجها ال يمكن

وأضاف أن الرئيس سيتابع بذل جهوده خالل الساعات واأليام القادمة، إلحباط مثل هذه الخطوة 
الخطيرة، مؤكدا أن هذا القرار إن تم، فهو مرفوض، وينهي أي أفق للمسيرة السياسية، ويدمر الجهود 

في المنطقة، خاصة مع التغييرات ورياح  المبذولة لالنخراط في مسار السالم، وسيزيد من التوتر القائم
  .الحروب التي تهب على المنطقة

  

  العالقات الفلسطينية األميركية في مأزق حقيقي إذا أعلن ترامب القدس عاصمة إلسرائيل: األحمد
 

 أو لم يجدد قرار منع نقل السفارة إليها -
  

عزام األحمد، إن العالقات قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح  -وفا 2017- 12-2القاهرة 
الفلسطينية األميركية ستدخل في مأزق حقيقي إذا أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب أن القدس 

  .عاصمة إلسرائيل أو إذا لم يجدد قرار منع نقل السفارة األميركية إلى القدس

الرئيس محمود وأوضح األحمد في تصريح صحفي من القاهرة اليوم السبت، أنه التقى بتكليف من 
عباس مع األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووضعه في صورة التطورات المتالحقة 
والمتسارعة حول العالقات الفلسطينية األميركية والتي بدأت تتوتر بعد تجميد عمل مكتب منظمة 

اإلجراءات حول هذا التحرير الفلسطينية في واشنطن، حيث أن اإلدارة األميركية اتخذت بعض 
الموضوع مما جعل القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس يتخذون قرار بوقف االتصاالت مع كل 
المسؤولين األميركيين حول أي موضوع وحصرها في هذه الفترة على البعض المختصين بالعالقات 

  .كان  الفلسطينية األميركية، وكذلك حصرها بمسألة إعادة وضع مكتب المنظمة كما
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وأضاف أن األمور حتى اآلن في إشكاليات كبيرة جدا ومتشعبة لم تؤدي إلى تقدم وتغيير في الموقف 
 10األميركي، رافق ذلك أمس الموعد المقرر ليقوم الرئيس األميركي كما جرت العادة خالل أكثر من 

من تل أبيب إلى القدس،  سنوات بتوقيع قرار ليستمر عدم تنفيذ قرار الكونغرس بنقل السفارة األميركية
وهذا شكل خطورة، وهناك أنباء تتحدث أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس األميركي يوم األربعاء المقبل 

  .أن القدس عاصمة لدولة إسرائيل

وقال، إنه سواء أعلن ذلك أو لم يجدد قرار منع نقل السفارة إلى القدس، هذا يعني دخول العالقات 
في مأزق حقيقي، ويضع كل الحركة السياسية حول إحياء عملية السالم في مازق  الفلسطينية األميركية

حقيق أيضا، حيث يعني ذلك انحيازا أميركيا إلسرائيل، وال يمكن أن نقل أن نتعامل معها بعد هذا 
اإلجراء إذا ما حصل حول أي موضوع خاصة عملية السالم ألنها تصبح منحازة بالمطلق كما هي اآلن 

  .إلسرائيليللجانب ا

وأشار األحمد إلى أن أبو الغيط أصدر بيانا على عجل فور وصوله عائدا من روما بعد أن استمع إلى 
تفاصيل األزمة حول موقف الجامعة العربية وحذر من خطورة أي إجراء أميركي يمس مستقبل ووضع 

  .القدس بالنسبة لعملية برمتها

وات سيبدأها األمين العام على الفور بالتنسيق مع وأكد أنه ناقش مع ابو الغيط مجموعة من الخط
القيادة الفلسطينية سواء على الصعيد العربي أو اإلقليمي أو الدولي، منوها إلى أن األيام القليلة 
المقبلة ستشهد تحركا يطلع عليه كل العالم لتدارك هذا الخطأ القاتل الذي قد تقع به الواليات 

  .المتحدة األميركية
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 ئيس يقود حملة اتصاالت عربية ودولية من أجل حماية القدس والمقدساتالر 
   

يقود رئيس دولة فلسطين محمود عباس، منذ مساء اليوم السبت،  -وفا 2017- 12- 2رام اهللا 
حملة اتصاالت عربية ودولية شملت عددا من زعماء العالم، أطلعهم سيادته خاللها على ما تتعرض له 

  .مخاطر، وما هو المطلوب من أجل حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحيةمدينة القدس من 

وفي هذا السياق، أجرى سيادته اتصاال هاتفيا مع ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان، 
وطلب الرئيس خالل االتصال بتدخل المملكة العربية السعودية العاجل لما لها من مكانة على 

لي، من أجل حماية القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية، خاصة مع األنباء المستويين العربي والدو 
التي تتناقلها وسائل اإلعالم حول االعتراف األميركي بالقدس عاصمة إلسرائيل أو نقل السفارة 

  .األميركية إليها، مؤكدا سيادته أن ذلك إذا تم فسيقضي على عملية السالم

ذا الموضوع يحظى بأولوية خاصة لدى خادم الحرمين الشريفين وأكد األمير محمد بن سلمان أن ه
الملك سلمان بن عبد العزيز، ولديه شخصيا ولدى المملكة العربية السعودية، وأنه سيتابع الموضوع 

  .مع الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية

ا تتعرض له مدينة القدس كما هاتف سيادته العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني، ووضعه في صورة م
من مخاطر، وما هو المطلوب من أجل حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية، واتفق سيادته مع 

  .الملك على مواصلة التشاور في األيام القليلة القادمة

وثمن الرئيس الجهود التي يبذلها الملك ومواقفه الداعمة لشعبنا وللقضية الفلسطينية وتحديدا تجاه 
  .القدس مدينة

كما أجرى الرئيس اتصاال هاتفيا مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وأطلعه على 
أوضاع مدينة القدس، واألهمية الملحة من أجل حمايتها وحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية، في 

  .ظل المخاطر التي تحدق بها

وأطلعه على المخاطر المحدقة بمدينة القدس، وهاتف الرئيس نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
والمسؤولية الدولية في عدم تغيير الوضع القائم فيها وفق االتفاقيات الموقعة والقانون الدولي الذي 

  .ينص على أن القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية
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سلفا، وضرورة وأكد سيادته ضرورة عدم اتخاذ أية مواقف تجحف بنتائج مفاوضات الحل النهائي 
  .التحرك على كل المستويات من أجل ضمان ذلك

وأجرى سيادته اتصاال هاتفيا مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وضعه خالله في صورة ما 
تتعرض له مدينة القدس من مخاطر، وما هو المطلوب من أجل حماية المقدسات اإلسالمية 

التواصل خالل األيام المقبلة، للوقوف على آخر  والمسيحية، واتفق الزعيمان على استمرار
  .المستجدات

كما هاتف الرئيس أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، واستعرض المخاطر التي تهدد 
  .المدينة المقدسة، وضرورة التحرك على كافة المستويات لحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية

مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووضعه في آخر  وأجرى سيادته اتصاال هاتفيا
المستجدات المتعلقة بمدينة القدس وخصوصا المخاطر المحدقة بالمقدسات اإلسالمية والمسيحية، 

  .وما هو المطلوب من أجل حمايتها 

ة كما هاتف الرئيس نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ووضعه في صورة المخاطر المحدقة بمدين
القدس مقدساتها، وطلب سيادته من الرئيس أردوغان بصفته رئيس القمة اإلسالمية، بالتحرك العاجل 

  .من أجل مواجهة التحديات المحدقة بالقدس والمقدسات

واتفق الرئيس ونظيره التركي على استمرار التواصل خالل األيام المقبلة، للوقوف على آخر 
  .مقدساتهاالمستجدات المتعلقة بمدينة القدس و 
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 الرئيس يهاتف أمير الكويت ويضعه في صورة التطورات المتعلقة بمدينة القدس
   

أجرى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم السبت، اتصاال  -وفا 2017- 12-2رام اهللا 
له هاتفيا مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، أطلعه خالله على ما تتعرض 

  .مدينة القدس من مخاطر، وما هو المطلوب من أجل حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية

واتفق الرئيس وأمير دولة الكويت على استمرار التواصل خالل األيام المقبلة، للوقوف على آخر 
  .المستجدات المتعلقة بمدينة القدس ومقدساتها

بها سيادته على كافة المستويات المحلية واإلقليمية ويأتي االتصال ضمن حملة االتصاالت التي يقوم 
  .والدولية من أجل حماية مدينة القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها

  

 الرئيس يهاتف نظيره التونسي ويطلعه على التطورات المتعلقة بالقدس
   

سبت، اتصاال أجرى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم ال -وفا 2017- 12-2رام اهللا 
هاتفيا مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وضعه خالله في صورة ما تتعرض له مدينة القدس من 

  .مخاطر، وما هو المطلوب من أجل حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية

ة واتفق الزعيمان على استمرار التواصل خالل األيام المقبلة، للوقوف على آخر المستجدات المتعلق
  .بمدينة القدس ومقدساتها

ويأتي االتصال ضمن حملة االتصاالت التي يقوم بها سيادته على كافة المستويات المحلية واإلقليمية 
  .والدولية من أجل حماية مدينة القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها
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 الرئيس يهاتف ولي العهد السعودي ويطلعه على المخاطر المحدقة بالقدس
   

أجرى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم السبت، اتصاال  -وفا 2017- 12-2رام اهللا 
هاتفيا مع ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان، وضعه خالله في صورة ما تتعرض له مدينة 

  .القدس من مخاطر، وما هو المطلوب من أجل حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية

س خالل االتصال بتدخل المملكة العربية السعودية العاجل لما لها من مكانة على وطلب الرئي
المستويين العربي والدولي، من أجل حماية القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية، خاصة مع األنباء 
التي تتناقلها وسائل اإلعالم حول االعتراف األميركي بالقدس عاصمة إلسرائيل أو نقل السفارة 

  .ميركية إليها، مؤكدا سيادته أن ذلك إذا تم فسيقضي على عملية السالماأل

وأكد األمير محمد بن سلمان أن هذا الموضوع يحظى بأولوية خاصة لدى خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، ولديه شخصيا ولدى المملكة العربية السعودية، وأنه سيتابع الموضوع 

  .عباس والقيادة الفلسطينية مع الرئيس محمود

ويأتي االتصال ضمن حملة االتصاالت التي يقوم بها سيادته على كافة المستويات المحلية واإلقليمية 
  .والدولية من أجل حماية مدينة القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها

  

 الرئيس يهاتف العاهل األردني ويطلعه على المخاطر المحدقة بالقدس
   

أجرى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم السبت، اتصاال  -وفا 2017- 12-2رام اهللا 
هاتفيا مع العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني، وضعه خالله في صورة ما تتعرض له مدينة القدس من 

  .مخاطر، وما هو المطلوب من أجل حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية

  .ع الملك على مواصلة التشاور في األيام القليلة القادمةواتفق سيادته م

وثمن الرئيس الجهود التي يبذلها الملك ومواقفه الداعمة لشعبنا وللقضية الفلسطينية وتحديدا تجاه 
  .مدينة القدس
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ويأتي اتصال الرئيس مع العاهل األردني ضمن حملة االتصاالت التي يقوم بها سيادته على كافة 
لمحلية واإلقليمية والدولية من أجل حماية مدينة القدس والمقدسات اإلسالمية المستويات ا
  .والمسيحية فيها

  

 الرئيس يهاتف نظيره الفرنسي ويطلعه على التطورات المتعلقة بمدينة القدس
   

أجرى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم السبت، اتصاال  -وفا 2017- 12-2رام اهللا 
نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وضعه خالله في صورة أوضاع مدينة القدس في ظل هاتفيا مع 

المخاطر التي تحدق بها، والمسؤولية الدولية في عدم تغيير الوضع القائم فيها وفق االتفاقيات الموقعة 
  .والقانون الدولي الذي ينص على أن القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية

رة عدم اتخاذ أية مواقف تجحف بنتائج مفاوضات الحل النهائي سلفا، وضرورة وأكد سيادته ضرو 
  .التحرك على كل المستويات من أجل ضمان ذلك

ويأتي اتصال الرئيس مع نظيره الفرنسي ضمن حملة االتصاالت التي يقوم بها سيادة الرئيس على كافة 
ة القدس والمقدسات اإلسالمية المستويات المحلية واإلقليمية والدولية من أجل حماية مدين

  .والمسيحية فيها

  

 أبو الغيط يحذر من عواقب المساس بالوضعية القانونية للقدس من أي طرف
   

من عواقب  حذر األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط -وفا 2017- 12-2القاهرة 
  .المساس بالوضعية القانونية لمدينة القدس من أي طرف

يستشعر قلقا عميقا إزاء ما يتردد عن اعتزام اإلدارة "تصريحات صحفية، اليوم السبت، إنه وقال في 
  ".األميركية نقل سفارة الواليات المتحدة إلى القدس واالعتراف بها كعاصمة إلسرائيل
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الجامعة العربية تتابع المسألة بكل تفاصيلها الدقيقة ألنها إن حدثت ستكون لها انعكاسات "وأكد أن 
الغة األهمية ليس فقط على الوضع السياسي، ولكن أيضا على مستوى األمن واالستقرار في المنطقة ب

  ".وفي العالم

من المؤسف أن يصر البعض على محاولة إنجاز هذه الخطوة دون أدنى انتباه لما تحمله من "وقال إنه 
  ".مخاطر كبيرة على استقرار الشرق األوسط، وكذلك في العالم ككل

سبق لنا أن شجعنا اإلدارة األميركية في مساعيها الستئناف مسار التسوية السياسية : "أبو الغيط وأردف
للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، ولكن اليوم نقول بكل وضوح إن اإلقدام على مثل هذا التصرف ليس 

فيد طرفا واحدا له ما يبرره، ولن يخدم السالم أو االستقرار بل سيغذي التطرف واللجوء للعنف، وهو ي
  ".فقط هو الحكومة اإلسرائيلية المعادية للسالم

وأشار إلى وجود اتصاالت مع الحكومة الفلسطينية ومع الدول العربية لتنسيق الموقف العربي إزاء أي 
  .تطور في هذا الشأن

  

 الرئيس يهاتف نظيره المصري ويطلعه على التطورات بمدينة القدس

  

أجرى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم السبت، اتصاال  -وفا 2017- 12-2رام اهللا 
هاتفيا مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وضعه خالله بصورة أوضاع مدينة القدس، 
واألهمية الملحة من أجل حمايتها وحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية، في ظل المخاطر التي 

  .تحدق بها

  .االتصال ضمن حملة االتصاالت التي يقوم بها سيادة الرئيس من أجل حماية مدينة القدس ويأتي هذا
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 الرئيس يهاتف أمير قطر ويضعه في صورة التطورات المتعلقة بمدينة القدس
   

أجرى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم السبت، اتصاال  -وفا 2017- 12-2رام اهللا 
في صورة التطورات  قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وضعه خاللههاتفيا مع أمير دولة 

المتعلقة بمدينة القدس، والمخاطر التي تحدق بها، وما هو المطلوب من أجل حمايتها وحماية 
  .المقدسات اإلسالمية والمسيحية

  .ة مدينة القدسويأتي هذا االتصال ضمن حملة االتصاالت التي يقوم بها سيادة الرئيس من أجل حماي

  

  العالم كله قد يدفع الثمن إذا تغير واقع القدس: الهباش
 

 بمشاركة الرئيس االحتفال بالمولد النبوي الشريف

قال مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعالقات اإلسالمية، قاضي  -وفا 2017- 12-2رام اهللا 
تستهدف رأس القدس، وإحداها أن  قضاة فلسطين محمود الهباش، إن أحاديث كثيرة تدور هذه األيام

، وهي توطئة لنقل السفارة األميركية "إلسرائيل"الواليات المتحدة األميركية تريد االعتراف بها عاصمة 
 .إليها

وأضاف الهباش خالل كلمة ألقاها في االحتفال بعيد المولد النبوي الشريف في مقر الرئاسة بمدينة رام 
لرئيس وبحضوره، إن الموقف الواضح للرئيس وللشعب الفلسطيني اهللا، اليوم السبت، نيابة عن ا

سيعني تدميرا شامال لعملية ) الموقف األميركي(واألمتين العربية واإلسالمية أن هذا األمر إن حدث 
السالم، ونقولها بشكل واضح إن أي تغيير يحدث على الواقع السياسي لمدينة القدس فإن العالم كله 

  .تهداف والتغييرسيدفع ثمن هذا االس

وتابع أن القدس عاصمتنا نحن ولن نقبل بغير ذلك، وأي مشاريع بخالف ذلك األفضل ألصحابها أن 
يحتفظوا بها ألنفسهم، وهذا ليس موقفنا وحدنا هذا موقف األمتين العربية واإلسالمية، وعلى رأسهم 

  .أشقاؤنا في السعودية ومصر واألردن

نهاية في أي عملية تسوية، ولن يقبل أي عربي أو مسلم أو مسيحي وأردف أن القدس هي البداية وال
  .بغير ذلك
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وأكد الهباش أن السيد الرئيس بدأ عمل مضني مع كل العالم من اتصاالت ووفود، في سبيل ابطال ما 
يخطط للقدس، ونحن اليوم نبني مؤسساتنا برغم أنف االحتالل وكل ذلك في سبيل إقامة دولتنا 

  .الشريف وعاصمتها القدس

وأشار إلى أن آخر االنجازات الوطنية الفلسطينية، تتمثل في حصول الطالبة هديل جبارة من قرية 
ترمسعيا بمحافظة رام اهللا، بالرغم من أنها تحمل الجنسية األميركية إال أنها أبت إال أن تمثل بلدها 

  .دولة 76شاركت فيها  فلسطين في مسابقة حفظ القران الكريم، وحصدت المركز األول في مسابقة

واحتفاًء بإنجاز الطالبة في كلية الشريعة هديل جبارة، أمر الرئيس محمود عباس بأن تتكفل مؤسسة 
  .الرئاسة بكامل تكاليف دراستها الجامعية، وأن تقدم مكرمة حج لها ولوالديها على نفقة الرئاسة

قدس ستبقى عربية ونرفض كل مؤامرات بدوره، قال وزير األوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس إن ال
  .التقسيم، ورسالتنا للعالم أجمع سنبقى في خندق المقاومة ندافع عن مقدساتنا اإلسالمية والمسيحية

إننا اليوم نحتفل بعيد ميالد نبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم، وبعد أيام سنحتفل "وأضاف ادعيس 
ا جميعا أن نتوحد ونحارب اإلرهاب أينما كان فهو بعيد ميالد سيدنا المسيح عليه السالم، وعلين

  ".طاعون العصر وجريمة ضد اإلنسانية

وأشار إلى أن أول من يجب أن يوضع حد إلرهابهم، تجار الدين الذين يستغلون الدين لخدمة 
مصالحهم الفئوية، ونحن نقف كلنا خلف قيادتنا السياسية لخدمة الوطن والقضية، والشعب كله اليوم 

ب بااللتفاف حول السيد الرئيس في مواجهة التحديات والضغوطات وتمكسه بالثوابت إلقامة مطال
  .دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

من جهته، قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين إن نبض الكرامة الوطنية 
ي أمانة رسولنا األعظم محمد صلى اهللا عليه لشعبنا ولقيادتنا هو من أجل القدس والمقدسات، فه

وسلم، وهي التي من أجلها ضحى الرئيس الشهيد ياسر عرفات بحياته، وهو ذات النهج الذي يسير 
  .عليه الرئيس محمود عباس

لن نقبل بأي مساس بمكانة القدس كعاصمة دينية "وأضاف الشيخ حسين إن موقفنا الواضح واألخير 
  ".المحاوالت للعبث بمكانتها لن تفلح أمام إصرار شعبنا وقيادتنا وسياسية وحضارية، وكل
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 لتقديمه القدس كأنها مدينة موحدة تحت السيادة اإلسرائيلية" جيرو دي إيطاليا"عشراوي تدين سباق 
   

أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان  -وفا 2017-12-1رام اهللا 
للدراجات الهوائية، لتقديمه القدس كأنها مدينة موحدة تحت " دي إيطالياجيرو "عشراوي، سباق 

السيادة اإلسرائيلية على موقعه اإللكتروني، من خالل حذف أية إشارة تخص القدس الغربية واستخدام 
  .مدينة القدس بكاملها بدال من ذلك

األوروبية  - اإليطالية جولة جيرو دي "وقالت عشراوي، في بيان صحفي، مساء اليوم الجمعة، إن 
للدراجات الهوائية، المقررة في شهر أيار المقبل تشكل محاولة إلضفاء الشرعية على ضم القدس 

  ".إلسرائيل وتشويه أصالة المدينة وطابعها الفلسطيني ووضعها القانوني

ت والقرارات يُعد انتهاكا مباشرا للقانون الدولي واالتفاقيا"ونوهت أن هذا الوصف للمدينة المقدسة، 
الدولية، فالمجتمع الدولي ال يعترف بالسيادة اإلسرائيلية على القدس، وجميع اإلجراءات اإلسرائيلية 

  ".لضم المدينة لدولة االحتالل تعتبر باطلة وغير قانونية

استمرار تنظيم مثل هذه الفعالية يعني التواطؤ مع االحتالل العسكري "وأكدت عشراوي أن  
على التوقف " جيرو دي إيطاليا"، وحّثت "تهاكاته المروعة للقانون واالتفاقيات الدوليةاإلسرائيلي وان

عن استرضاء إسرائيل على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، وحقه في التحرر واالستقالل، وعلى 
  .حساب القانون الدولي واألخالق اإلنسانية العالمية

  

االعتراف األميركي بالقدس كعاصمة إسرائيل يدمر عملية : ردا على ما تتناوله وسائل اإلعالم ةأبو ردين
 السالم

   

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينه، مساء اليوم الجمعة،  -وفا  2017- 12-1رام اهللا 
وي على نفس الدرجة من إن االعتراف األميركي بالقدس كعاصمة إلسرائيل، أو نقل السفارة إليها، ينط
  .الخطورة على مستقبل عملية السالم، ويدفع المنطقة إلى مربع عدم االستقرار
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 القدس مفتاح الحرب والسالم: بو ردينةأ
   

قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن أي حل عادل يجب أن  -وفا 2017- 12-1رام اهللا 
المستقلة، مؤكدًا أن عدم التوصل إلى حل للقضية يضمن أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة 

  .الفلسطينية سيبقي حالة التوتر والفوضى والعنف سائدة في المنطقة والعالم

وأضاف أبو ردينة في تصريح له اليوم الجمعة، إن الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار االعتراف بدولة 
االستيطان، هو الذي سيخلق المناخ وعدم شرعية ) 29/11/2012(فلسطين في الجمعية العامة 

  .المناسب لحل مشاكل المنطقة وإعادة التوازن في العالقات العربية األميركية

أن القدس الشرقية بمقدساتها هي البداية والنهاية ألي حل وألي مشروع ينقذ المنطقة من "وتابع 
  ".الدمار

بسالم عادل قائم على أساس حل  كما أضاف أبو ردينة، أن الرئيس محمود عباس ال زال ملتزماً 
  .الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية والعربية والتي أساسها مبادرة السالم العربية

وأكد أبو ردينة، أن المنطقة أمام خيارات صعبة وأزمات المنطقة أمام امتحان صعب وعلى شعوب 
حديات الخطيرة والتي تمس جوهر المنطقة ودولها التمسك بالثوابت الوطنية والقومية أمام هذه الت

  .الوجود العربي بأسره
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 النشيد الوطني يصدح وسط القدس في ذكرى المولد النبوي
   

احتفل فلسطينيو مدينة القدس بذكرى المولد النبوي الشريف على  -وفا 2017-11-30القدس 
الفلسطيني وسط طريقتهم الخاصة، حيث صدحت مجموعات الكشافة المقدسية بالنشيد الوطني 

مدينة القدس المحتلة وبمحاذاة سورها التاريخي العتيق، واضطرت قوات االحتالل إلى التراجع 
واالنسحاب من شارعي صالح الدين والسلطان سليمان ومحيط باب العامود أمام الحشد الجماهيري 

  .الواسع الذي رافق المجموعات الكشفية

رها وسط المدينة، بمسيرة جابت شوارع القدس المحتلة، وكانت فرقة كشافة الهالل انطلقت من مق
حتى وصلت باب العامود لتنضم إليها مجموعات كشفية مقدسية متعددة، أحاطتها الجماهير المقدسية 
من كل الجهات ورافقتها خالل اختراقها للبلدة القديمة من باب العامود، مرورًا بشارع الواد الُمفضي 

  .لقديمة والمسجد األقصى المباركالى أسواق وحارات القدس ا

واستقبل تجار وأهالي المنطقة المسيرات بالحلوى والسكاكر، في حين انضمت فرق أناشيد مقدسية 
للفرق الكشفية، ورّدد معها المواطنون مدائح نبوية خاصة بصاحب المناسبة، حتى وصلوا المسجد 

  .األقصى المبارك وانتشروا في رحابه الطاهرة

ئرة األوقاف اإلسالمية في الجامع القبلي بالمسجد األقصى المبارك، احتفاال بهذه كما نظمت دا
المناسبة، تضمن كلماٍت لعدٍد من مسؤولي أوقاف وعلماء القدس، وتالوة قصة المولد النبوي 

  .ومكانتها، فضًال عن أداء فرٍق مقدسية أناشيد ومدائح نبوية، وابتهاالت دينية

ذ ساعات الصباح تواجدًا كبيرا للمواطنين، ومن مسلمين من عدة من" األقصى"وشهد المسجد 
  .جنسيات أجنبية، للمشاركة في احتفاالت المولد النبوي الشريف
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 محافظة القدس تعقد مجلسها التنفيذي باألراضي المهددة باالستيطان في جبل البابا
   

عدنان الحسيني، من  حذر محافظ القدس ووزير شؤونها المهندس -وفا 2017-11-29القدس 
مخططات سلطات االحتالل اإلسرائيلي االستيطانية والتهجيرية في مناطق القدس، خاصة مخطط 

  .ترحيل التجمعات البدوية في منطقة جبل البابا في بلدة العيزرية شرق العاصمة المحتلة

اليوم  وذكر الحسيني خالل ترؤسه جلسة للمجلس التنفيذي لمحافظة القدس والتي جرى عقدها
األربعاء، في منطقة جبل البابا، أن المهلة التي منحتها سلطات االحتالل للتجمع لمغادرة أرضهم، 
ومنازلهم ومضاربهم،من المفترض أن تكون انتهت الجمعة الماضية ما يعني أن التجمع السكني يواجه 

  .الهدم والتشريد

نجح االحتالل في تنفيذها فسينجح من  واعتبر أن عملية الترحيل الجديدة نكبة جديدة وأنه إذا ما
  .خاللها بحصار القدس نهائيا، وعزلها تماما عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية

تستهدف سياسة التهويد والتمييز العنصري والتطهير العرقي التي تمارسها حكومة االحتالل : "وقال
في جبل البابا وعرب الجهالين وتجمع  ضد المواطنين في القدس الشرقية المحتلة التجمعات البدوية

أبو النوار، ما يتطلب من دول العالم التدخل والضغط على حكومة اسرائيل للحيلولة دون ترحيل 
  ."المواطنين من هذه التجمعات

ودعا الحسيني المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، باتخاذ خطوات 
  ."كومة االحتالل من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق أبناء شعبناعملية ورادعة لمنع ح

بدوره، أوضح نائب المحافظ عبد اهللا صيام، أن المخطط يأتي استكماًال ألحد أكثر مشاريع 
والكتل االستيطانية " معاليه أدوميم"االستيطان والتهويد خطورة من خالل إقامة تواصل بين مستوطنة 

سياق استكمال مخطط عزلها عن محيطها الفلسطيني في شمال الضفة المحيطة ومدينة القدس في 
  .وجنوبها وإحكام السيطرة عليها

واستعرض المجتمعون حاجيات المنطقة واليات دعم وتعزيز صمود االهالي وسبل تسهيل الوضع 
المعيشي الذي يعيشونه، وخلص االجتماع الى التحضير الجتماع موسع للجنة بادية القدس ومتابعة 

  .قضايا البدو من خالل محافظة القدس ووزارة شؤونها 
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فرد  300عائلة تضم  56ويقطن تجمع جبل البابا البدوي الذي يتهدده خطر التهجير والتشريد نحو 
نصفهم من األطفال، يتهددهم خطر التشرد والتهجير بأي لحظة، وكانت المحكمة االسرائيلية ووافقت 

، على تسوية قضية تلك المباني من خالل اتفاق توافقي في شباط الماضي في حكمين منفصلين
  .يسمح بترتيب تلك المباني من خالل تقديم استمارات للجهات المختصة للعمل على إنهاء القضية

وكان هذا المخطط يتراجع نتيجة لالنتقادات الدولية، كونه يهدف إلى فصل جنوب الضفة الغربية عن 
الجغرافي في األراضي الفلسطينية، والقضاء على حلم إقامة شمالها بشكل كامل، ومنع التواصل 

  .الدولة الفلسطينية

  

 يوما عن القدس القديمة واألقصى 20االحتالل يبعد موظف أوقاف 
   

أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األربعاء، عن حارس  -وفا 2017-11-29القدس 
، لمدة )مكان عمله(س القديمة والمسجد األقصى المسجد األقصى حمزة نمر، بشرط إبعاده عن القد

  .عشرين يوما

وكان االحتالل اعتقل الحارس نمر صباح اليوم من أمام المسجد األقصى من جهة باب السلسلة، 
  .علماً أن االحتالل كان الحق الحارس نمر باالعتقال واالبعاد عن المسجد المبارك عدة مرات

  

 القدس يشكك بالمواقف الدولية الداعية للسالمالتطهير العرقي في : الخارجية
   

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن سياسة التطهير العرقي، التي  -وفا 2017-11- 29رام اهللا 
  .تنفذها الحكومة اإلسرائيلية في القدس، تشكك بالمواقف الدولية الداعية للسالم

مصادقة لجنة الدستور والقانون والعدل في الكنيست وأدانت الخارجية في بيان صحفي اليوم األربعاء، 
، الذي يسمح بفصل مخيم شعفاط وبلدة كفر )قانون أساس القدس(أمس على تعديل ما يسمى بـ 

  .عقب عن القدس المحتلة، تمهيداً لعرضه على الكنيست
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" ان أجنبيكي"منع تقسيم القدس أو ادخال تعديالت تسمح بنقل أجزاء منها الى (وينص التعديل على 
  ).عضو كنيست 80اال بتأييد أغلبية 

واعتبرت الخارجية أن الشروع في إقرار هذا التعديل خطوة تصعيدية كبيرة نحو تكريس ضم القدس 
الشرقية المحتلة وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وعملية تطهير عرقي جماعية للمواطنين 

ن الحياة فيها، والسطو على أرضهم وممتلكاتهم المقدسيين من مدينتهم المقدسة، وحرمانهم م
  .ومنازلهم

إعالنًا إسرائيليًا رسميًا عن وفاة حل الدولتين عبر حسم الوضع النهائي للقدس " التعديل"ورأت ان هذا 
  .ميدانياً وبقوة االحتالل ومن طرف واحد

لية التهويدية في وشددت الخارجية على أن صمت المجتمع الدولي على تراكم اإلجراءات اإلسرائي
المدينة المقدسة، شجع الحكومة االسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على تسريع حربها الشاملة على 
الوجود الفلسطيني في القدس، ووفر لها الغطاء الدولي لتنفيذ مخططاتها االستعمارية التوسعية، ومكنها 

  .من التعايش مع قرارات أممية بقيت حبراً على ورق

الحكومة االسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذا القرار وتداعياته الكارثية على الجهود المبذولة  وحملت
الستئناف المفاوضات، وعلى األمن واالستقرار في المنطقة برمتها وفي ساحة الصراع بشكل خاص،  
ام كذلك المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس األمن المسؤولية عن نتائج صمته وتخليه عن القي

  .بمسؤولياته تجاه قضايا شعبنا

  

 "األقصى"مقدسيين بينهم حارس في  7االحتالل يعتقل 
   

اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي، فجر وصباح اليوم األربعاء،  - وفا 2017-11-29القدس 
  .خمسة مواطنين من مدينة القدس المحتلة، بينهم حارس في المسجد االقصى

ببلدة   سلوان، أن االحتالل اعتقل فجر اليوم من حي عين اللوزة-ةوذكر مركز معلومات وادي حلو 
، ومن حي كروم قمر بسلوان، )عاما 19(سلوان جنوب المسجد األقصى الشاب عالء توفيق أبو تايه 

  .وصادرت جهاز هاتفه النقال) عاما 26(الشاب طارق سعادة العباسي 
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بعد اقتحام منزله في حي ) عاما 15(لهوى في السياق، اعتقلت قوات االحتالل الفتى خليل أبو ا
من منزله ) عاما 19(جبل الزيتون الُمطل على القدس القديمة، كما اعتقلت الفتى علي محيسن /الطور

  .في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة

في السياق نفسه، اعتقلت قوات االحتالل صباح اليوم حارس المسجد األقصى حمزة نمر، عند باب 
  .أثناء توجهه الى عمله بالمسجد األقصى المبارك السلسلة

أثناء عودته من مدرسته في حي ) عاما 14(وكان االحتالل اعتقل أمس الفتى قصي وسيم أبو رموز 
أثناء تواجده في الشارع، وهما من حي رأس ) عاما 14(الطور، كما اعتقل الفتى أحمد محمد محمود 

  .العامود ببلدة سلوان

  

  "فلسطين_عاصمة_القدس"إطالق هاشتاغ  :ردا على ترامب
 

القدس عاصمة "أطلق ناشطون فلسطينيون ومن دول عربية مختلفة، الليلة الماضية، هاشتاغ بعنوان 
،  "إسرائيل"، وذلك رًدا على عزم الرئيس األميركي دونالد ترامب، االعتراف بالقدس عاصمة لـ"فلسطين

 .كما ذكرت وسائل إعالم عبرية وأميركية

وشارك اآلالف من الناشطين وكذلك رواد شبكات التواصل االجتماعي الهاشتاغ، مؤكدين على أن 
 .القدس كانت وستبقى عاصمة للفلسطينيين

" إسرائيل"ويأتي ذلك في ظل الحديث األميركي عن نوايا الرئيس دونالد ترامب إعالن القدس عاصمة لـ
  .إلى القدس" بيبتل أ"بدال من نقل السفارة في الوقت الحالي من 
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  تؤكد رفضها ألي اجراءات تمس مدينة القدس" الهيئة اإلسالمية"
 

أكدت الهيئة االسالمية العليا في القدس رفضها الكاكل ألي اجراءات تمس مدينة القدس المحتلة، 
وذلك في تعليقها على التهديدات األمريكية باالعتراف بالقدس الموحدة عاصمة للكيان العبري 

 .الى القدس" تل أبيب"كتوجه بديل لنقل سفارتها من " رائيلاس"

التوجه األمريكي أمر : "، في تصريحات له بهذا الخصوصعكرمة صبري وقال رئيس الهيئة الشيخ
 ."تنتظر الوقت المناسب لإلعالن عنه"، مؤكدا أن اإلدارة األمريكية "مبيت

القرارات السياسية لن تغير من الواقع شيئا، نظرا لقدسية فلسطينية "ورأى الشيخ صبري أن هذه 
 .، معربا عن رفضه ألي إجراءات تمس مدينة القدس المحتلة"ومنزلتها اإلسالمية

هناك "ف األمريكي ينطلق من منطلق القوة والغطرسة، موضحا أن وشدد الشيخ صبري على أن التصر 
لوبيا يهوديا يضغط على اإلدارة األمريكية، من أجل دفعها لالعتراف بالقدس المحتلة عاصمة 

 ."(إسرائيل(لـ

لن يقف بجانب مدينة القدس بالتزامن مع "وأكد أن الموقف الرسمي للدول العربية واإلسالمية 
  ."ية المستمرة، وذلك وفق المعطيات القائمةالمخططات العدوان

 

  اختيار القدس عاصمة الشباب اإلسالمي
 

بين المجلس األعلى  م،2018لعام  تم أمس توقيع اتفاقية بشأن القدس عاصمة الشباب االسالمي
الفلسطيني للرياضة والشباب ومنظمة التعاون االسالمي، ووقع االتفاقية عن المجلس، األمين العام، 

 م القدومي، في حين وقع االتفاقية عن منظمة التعاون االسالمي عبد اهللا منافيعصا

وفي هذا السياق، التقى مدير عام االدارة العامة لرسم السياسات والتعليم والتدريب في منظمة التعاون 
شباب نخبويين لتكون النواة  ١٠عبد اهللا منافي، مجموعة شبابية فلسطينية مكونة من  االسالمي

 .ولى لتشكيل المجالس الوطنية الشبابية، في كافة محافظات الوطن والشتاتاأل

وأطلع منافي المجموعة الشبابية على رؤية منظمة التعاون اإلسالمية، وأبدى استعداده لدعم الشباب 
ومساندتهم وتخطي أية عقبة، وعبر عن سعادته بالعرض الكشفي الذي حضره في مدينة القدس، 
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إن القدس عبارة عن أجناس وأعراق من : الكشفية الفلسطينية، وصمود الفلسطينيين، وقالوبالحركة 
طالما بقيت أصابع جنود : "مختلف العالم اجتمعوا بمكان واحد لزيارة المسجد االقصى، وقال

  ."االحتالل على سالحهم فهم يخافون من حق الفلسطينيين

 

  فارة بالدهم إلى القدسمن الشعب األمريكي يعارض نقل س 63% :استطالع
 

يعارضون نقل سفارة %) 63(أظهرت نتائج استطالع للرأي نشرت اليوم السبت، أن غالبية األميركيين 
من المستطلعة آراؤهم عن عدم ثقتهم بدور %) 81(إلى القدس، فيما أعرب " تل أبيب"بالدهم من 

خاص للسالم في الشرق كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، كمبعوث 
 .األوسط

من األميركيين إدارة ترامب باتخاذ موقف محايد من %) 59(وأشارت نتائج االستطالع إلى، مطالبة 
إن سياسة ترامب هي في حقيقة األمر إلى "منهم قالوا %) 57(، لكن "اإلسرائيليين"الفلسطينيين و
 ."(اإلسرائيلي(جانب الطرف 

كيين المستطلعة آراؤهم بفرض عقوبات اقتصادية وضغوط جدية من مجمل األمير %) 43(وطالب 
في األراضي الفلسطينية المحتلة، لكن النسبة وصلت إلى  االستيطان بسبب سياسة" إسرائيل"على 

 .في أوساط الحزب الديمقراطي%) 57(

من أنصار الحزب الديمقراطي أن على الواليات المتحدة أن تتخذ موقًفا محايًدا، %)  77(ويرى 
  ."اإلسرائيلي"من الجمهوريين أن على اإلدارة األميركية دعم الموقف %) 58(فيما يرى 
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  ترمب قد يعلن نقل السفارة األمريكية إلى القدس األربعاء
 

دونالد  اعترف مسؤول أميركي كبير الجمعة بأنه من المرجح أن يعترف الرئيس
في كلمة له األربعاء القادم، وهي خطوة قال أمين سر اللجنة  "إسرائيل"لـ  عاصمة بالقدس ترمب

إنها إن حدثت فستنهي عملية السالم في الشرق  صائب عريقات لمنظمة التحرير الفلسطينية التنفيذية
 .األوسط

يدرس إعالن القدس  رغم أنه-مسؤوالن أمريكيان أمس من أن ترمب  جاء ذلك مخالفا لما أعلنه
إلى " تل أبيب"يؤجل مجددا وعده االنتخابي بنقل السفارة األمريكيةمن  يُتوقع أن -"إسرائيل"عاصمة لـ
 .القدس

إعالنا النتهاء  وأكد صائب عريقات من فرجينيا األمريكية أن خطوة نقل السفارة إن حدثت فستكون
 .من دون القدس الشرقية عاصمة لها فلسطين عملية السالم، على اعتبار أنه ال معنى لدولة

وأضاف أن القدس ضمن الملفات الكبرى التي تركت لمفاوضات الحل النهائي، ومن ثم فال حق ألي 
 .طرف استباق المفاوضات وخلق واقع محدد وفرضه

عليها أن تختار إما أن تكون جزءا من الحل فتتراجع عن نقل  ةالواليات المتحد وقال عريقات إن
السفارة، أو أن تكون جزءا من المشكلة فتستمر في هذا الطريق، مؤكدا أن ذلك يعني تفجير المنطقة 

 .التي تقف على فوهة بركان

كل أن القدس ليست قضية فلسطينية، بل قضية تهم   للبيت األبيض  أن دبلوماسيين عربا أكدوا وكشف
العرب والمسلمين، والتعامل مع هذا الملف المعقد الحساس بحسابات انتخابية من شأنه تعقيد 

  .المشكلة وتفجير المنطقة
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  إصابات خالل مواجهات مع االحتالل في قرية عناتا
 

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة شبان بالرصاص الحي واألعيرة المطاطية واالختناق بالغاز، 
اندلعت مع قوات االحتالل اإلسرائيلي في قرية عناتا شمال شرق القدس  مواجهاتمساء الجمعة خالل

 .المحتلة

 .واجهات في قرية عناتاوذكرت الوزارة أن شابًا أصيب بساقه بالرصاص الحي، خالل الم

، فيما رام اهللا وأصيب شاب آخر بعيار معدني مغلف بالمطاط في بطنه، ويتلقى العالج في مستشفى
 .للدموع، وتم عالجهما ميدانياأصيب شابان آخرين باالختناق بالغاز المسيل 

وذكر شهود عيان أن مجموعة من شبان القرية هدموا جزًءا من الجدار الفاصل في حي البقعان شمال 
قوات االحتالل الجهة الشمالية من قرية عناتا،  سنوات؛ فيما اقتحمت 10عناتا، الذي بني منذ نحو 

وصلت وسط القرية، وأطلقت وابال من وانتشرت بالقرب من الجدار الفاصل، وفي شوارعها حتى 
 .قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي واألعيرة المطاطية نحو الشبان

  وكاالت: المصدر

 

 :المفتي العام في خطبة الجمعة باألقصى 

  مدينة القدس والمسجد األقصى يتعرضان لهجمة احتاللية شرسة
 

 1948الفلسطيني المحتل عام  أّدى آالف المصلين من القدس المحتلة وأحيائها والداخل
المبارك، رغم اجراءات االحتالل المشددة بمدينة  المسجد األقصى برحاب صالة الجمعة اليوم،

 .القدس وبلدتها القديمة

لرئيسية المتاخمة لسور القدس التاريخي، وفي شوارع ونشرت قوات االحتالل عناصرها في الشوارع ا
وطرقات وأحياء البلدة القديمة، وأوقفت الشبان لتفتيشهم في حين احتجزت بطاقات مئات الشبان 

 .خالل دخولهم للمسجد المبارك
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، في خطبة صالة الجمعة محمد حسين من جهته، أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ
ومن محاوالت التهويد  االستيطان أن المسجد األقصى ومدينة القدس يتعرضان لهجمة شرسة من

والطمس وشراء العقارات وإغراء بعض النفوس المريضة ليسارعوا في تسليمها، داعيًا الشعب 
لألقصى، والمرابطة  المستوطنين الفلسطيني إلى توحيد كلمتهم ورص صفوفهم، والتصدي القتحامات

 .والثبات فيه

من مساحات ومصاطب المبارك بكل ما اشتمل عليه  األقصى وجدد المفتي العام التأكيد على أن
ومرافق ومصليات تحت األرض وفوقها، هو مسجد إسالمي للمسلمين وحدهم ال يشاركهم فيه أحد ال 
من قريب وال من بعيد مهما حاول االحتالل فرض بعض الحقائق، فكلها مرفوضة وسيواجهها شعبنا 

 .والرباطبالصد والرفض والتصدي لها بكل ما أوتي من وسائل العزم واإلصرار والثبات 

وندد الشيخ حسين باعتدءات قوات االحتالل والمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين كما حدث 
، ما أدى نابلس محافظةمجرم النار على مواطن فلسطيني من قرية قصرة في  مستوطن أمس؛ إذ أطلق
 .إلى استشهاده

ولفت المفتي إلى الهجمة االستيطانية الشرسة التي تتعرض لها مدينة القدس والمسجد األقصى، 
ض النفوس المريضة ليسارعوا في تسليم البيوت إغراء بع"ومحاوالت التهويد والطمس، مشيًرا إلى 

 ."للمستوطنين

كل هذه اإلجراءات االستيطانية والممارسات الإلنسانية لن تفت في : "وخاطب االحتالل بقوله
عضدنا، وسنبقى حراس األرض، وسنبقى نحافظ على مقدساتنا وأرضنا وزيتونتنا المباركة التي ذكرها اهللا 

 ."في كتابه الكريم

في ذكرى المولد النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم، جدير بشعبنا الفلسطيني بكل مكوناته : "وأضاف
وأطيافه، أن يوحدوا كلمتهم ويرصوا صفوفهم، ويقتدوا بنبيهم، حتى يفوزوا بنعم اهللا في الدنيا ورضوانه 

 ."في اآلخرة

عمورة، أن يعودوا إلى دينهم تحث هذه الذكرى العظيمة كل مسلم المسلمين في كافة أرجاء الم: "وتابع
  ."وسنة نبيهم، ونصرهم من اهللا تعالى، إذا صدقت النوايا واألعمال

 



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚËÖ]í{{éßéŞŠ×< <
<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö]ËÖ]í{{éßéŞŠ×< <

<<Ýç×{ÃÖ]æ<<í{Ê^ÏnÖ]æ<í{ée†{{j×Ö       

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission   

For   
Education, Culture & Science 

 

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

                    PNCECS2011@gmail.com 

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

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

  سنة 2200اكتشاف قصر قديم في مدينة القدس عمره 
 

في البالد، أكد أن علماء اآلثار عثروا " مكتب اآلثار"ذكرت مصادر إعالمية عبرية أن ما يسمى بـ
هيكل حجري ضمن قاعدة عسكرية يمكن أن يكون قصرا أو معبدا بمساعدة طائرة بدون طيار على 

 .لآلدوميين القدماء

ألف سنة ويربطونه بالعصر الهلنستي، عندما انقسم الشرق  2.2ويقدر الباحثون عمر االكتشاف بـ 
 .األوسط بين نسل جنراالت اإلسكندر األكبر

إذا عثرنا حقا على : "ر في بيان صحفيوقال مديرو الحفريات أورين غاتفيلد وبابلو بيزر وميشال هاب
فمثل هذه االكتشافات في البالد تعد على …قصر أو معبد اآلدوميين فهذا حقا اكتشاف مثير ونادر

 ."أصابع اليد

ولعل هذا حدث خالل غزو المنطقة في الجزء الجنوبي . ويزعم العلماء أن المبنى قد تم تدميره عمدا
 .، الذين حصلوا لفترة وجيزة على االستقالل في عهد ساللة هشمونياناليهود من البالد، من قبل

أن علماء اآلثار وجدوا مذابح حجرية للبخور أثناء " مكتب العلماء"ويشير التقرير الذي صدر عن 
ور على واحدة منها، وأوعية الصلصال من العمل الجيد والكثير من المنشآت الحفريات، نحت ث

 .تحت األرض، والتي، وفقا للباحثين، يمكن استخدامها، كحمامات للوضوء، ومكابس لصنع الزيوت

كما وجدت األنفاق السرية التي يعود لألحزاب المعادية للرومانية وفي داخلها وعاء : "ويضيف التقرير
 ."(سنة قبل الميالد 135-132(ماما، التي يعود تاريخها إلى ثورة بار كوخبا طبخ سليم ت
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  قرار أممي يؤكد عروبة القدس وبطالن إجراءات االحتالل فيها
 

اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة أمس الخميس قرارا يؤكد عروبة القدس وبطالن االجراءات 
 .المقدس واعتبارها الغية وليس لها أي شرعيةفي المدينة " اإلسرائيلية"

دولة فيما عارضته ست دول وامتنعت تسع دول أخرى عن التصويت، والدول الذي  151وأيد القرار 
 .والواليات المتحدة وناراو ومكرونيسيا وكندا وجزر المارشال" اسرائيل"عارضته هي 

تتخذها إسرائيل السلطة القائمة باالحتالل، وكررت الجمعية في القرار التأكيد على ان أي إجراءات 
اجراءات غير قانونية وبالتالي فهي "لفرض قوانينها وواليتها وإدارتها، في مدينة القدس الشريف، هي 

 ."باطلة والغية وليس لها أي شرعية على االطالق"

تخذة من جانب إلى أن توقف فورا جميع هذه التدابير غير القانونية الم" "إسرائيل" ودعت الجمعية
إلى احترام الوضع التاريخي القائم في األماكن "ودعت الجمعية في قرارها المعنون القدس   ".واحد

الحرم القدسي الشريف، على صعيد القول /المسجد األقصى المقدسة، بمدينة القدس، بما في ذلك
جميع األطراف على العمل فورا وبروح من التعاون، لنزع فتيل التوتر ووقف جميع "، كما حثت "والفعل

كما اعتمدت الجمعية خمسة  ."أعمال االستفزاز والتحريض والعنف في االماكن المقدسة بالمدينة
شعبة حقوق الفلسطينيين في األمانة "تعلق بالوضع في الشرق األوسط، ومنها المعنون أخرى ت قرارات
البرنامج اإلعالمي "وكذلك القرار المعنون . دولة 59وامتنعت  10دولة وعارضته  100وأيدته " العامة

حيث أيدته " الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون اإلعالم في األمانة العامة بشأن قضية فلسطين
اللجنة المعنية بممارسة الشعب "دول ايضا، وقرار آخر بعنوان  8فيما امتنعت  8دولة وعارضته  155

. دولة 57فيما امتنعت  10دول وعارضته  103حيث أيدته " الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف
 7ضته دولة وعار  157حيث ايدته " تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية" وكذلك القرار المعنون

 105حيث ايدته " الجوالن السوري"كما اعتمدت الجمعية العامة قرارا بشأن , دول 8فيما امتنعت 
  .دولة 58دول، فيما امتنعت  6دول وعارضته 
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  مستوطنون يعتدون على سيدة مقدسية وابنتها جنوب األقصى
 

 17(وابنتها رغد ) عاماً  53(السيدة المقدسية أسماء الشيوخي  إصابة أكد مركز معلومات وادي حلوة
بالضرب مستخدمين األحزمة وقطعة  عليهما المستوطنين مجموعة مناعتداء برضوض، بعد) عاماً 

حديدية إضافة إلى توجيه الشتائم لهما، مما أدى الى إصابتهما برضوضلدى سيرهما في حارة الشرف 
 .القدس القديمةليلة أمس ب

متطرفا قاموا  15ونقل المركز عن السيدة الشيوخي أن مجموعة من المستوطنين وعددهم يتجاوز الـ 
بمالحقتها وابنتها، أثناء سيرهما في حارة الشرف بالقدس القديمة متوجهة الى منزلها في 

 .المسجد األقصى جنوب سلوان بلدة

ت الشيوخي أن أحد المستوطنين دهسها بدراجته الكهربائية، فوقعت أرضا، كما ضربوها وأضاف
بالحجارة واألحزمة والقوا النفايات عليهما، ووجهوا لهما الشتائم، وخالل ذلك قام أحد المتواجدين 

 االعتداء على"بالمكان وهو أجنبي باالتصال بالشرطة التي حضرت واعتقلتنا للتحقيق معنا بشبهة 
 .، فيما تمكن المستوطنون من الهرب"المستوطنين

وأوضحت الشيوخي انها طالبت من المحقق في مركز التوقيف فحص كاميرات المراقبة مكان االعتداء 
 .والتي كشفت أنها وابنتها كانتا ضحية مجموعة من المستوطنين وهم في مدرسة دينية في المنطقة

  .شقيقتهم الى المستشفى، وتبين إصابتهما برضوض مختلفةالى ذلك، نقلت عائلة الشيوخي والدتهم و 

 

  مسيرات كشفية حاشدة وسط القدس في ذكرى المولد النبوي
 

احتفل فلسطينيو مدينة القدس بالذكرى النبوية الشريفة على طريقتهم الخاصة، التي تحمل معاٍن كثيرة 
مجموعات الكشافة أبرزها أنهم أصحاب المكان رغم كل محاوالت تشويه صورته، وصدحت 

المقدسية بالنشيد الوطني الفلسطيني وسط القدس وبمحاذاة سورها التاريخي العتيق، واضطرت قوات 
االحتالل الى التراجع واالنسحاب من شارعي صالح الدين والسلطان سليمان ومحيط باب العامود 

نغامها النشيد الوطني أمام الحشد الجماهيري الواسع الذي رافق المجموعات الكشفية، وردد على أ
 .وابتهاالت ومدائح نبوية
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وكانت فرقة كشافة الهالل انطلقت من مقرها وسط المدينة، بمسيرة طافت شوارع القدس المحتلة، 
وأبرزها شوارع صالح الدين والسلطان سليمان ونابلس، حتى وصلت باب العامود لتنضم إليها 

ير المقدسية من كل الجهات ورافقتها خالل مجموعات كشفية مقدسية متعددة، أحاطتها الجماه
اختراقها للبلدة القديمة من باب العامود، مرورًا بشارع الواد الُمفضي الى أسواق وحارات القدس 

ل تجار وأهالي المنطقة المسيرات بالحلوى والسكاكر، في حين ، واستقباألقصى القديمة والمسجد
انضمت فرق أناشيد مقدسية للفرق الكشفية ورّدد معها المواطنون مدائح نبوية خاصة بصاحب 
المناسبة نبي الرحمة محمد صلى اهللا عليه وسلم، حتى وصلت الفرق الكشفية والمسيرة المصاحبة 

 .وانتشر الجميع برحابه الطاهرة المسجد األقصى والجماهير إلى

في الوقت نفسه، نظمت دائرة األوقاف االسالمية في الجامع القبلي بالمسجد األقصى، اليوم، احتفاال 
خاصة بهذه المناسبة، تضمن كلماٍت لعدٍد من مسؤولي أوقاف وعلماء القدس، وتالوة قصة المولد 

 .النبوي ومكانتها، فضًال عن أداء فرٍق مقدسية أناشيد ومدائح نبوية، وابتهاالت دينية

وشهد المسجد االقصى منذ ساعات صباح اليوم تواجدًا كبيرا من أبناء المدينة المقدسة ومن 
ات السكانية في الداخل الفلسطيني، ومن مسلمين من عدة جنسيات أجنبية، للمشاركة في التجمع

  .احتفاالت المولد النبوي الشريف

 

  في القدس تهدد بنشر أسماء مدارس تنفذ نشاطات تطبيعية مع االحتالل" لجان أولياء االمور
 

مدارس تنفذ مشاريع تطبيعية  بنشر أسماء وإدارات  هدد اتحاد لجان أولياء أمور طلبة مدارس القدس
 .مع مؤسسة اإلحتالل ومالحقتهم قانونيا وعشائريا

إن بعض إدارات المدارس تقوم بمشاريع تطبيعية، من أجل تبيض وجه : وقال االتحاد في بيان له اليوم
 .االحتالل واالعالن بان القدس مدينة واحدة وعاصمة للمحتلين خالفا لجميع القرارات الدولية

فمثال قامت إدارة احدى مدارس البنات في بيت حنينا بأخذ الطالبات بعد الكذب على  :وتابع
وأقاموا ما وصوفه بنشاط تعارف بين الطالبات الرقص والغناء والجلوس " إسرائيلية"أهاليهن إلى مدرسة 

 .معا
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االتحاد سيتابع  وحّمل االتحاد في بيانه مؤسسة االحتالل بالترويج لهذه األنشطة المرفوضة، مشيرًا إلى
 .األمر من خالل المؤسسات القانونية

وطالب االتحاد األهالي بتوخي الحذر واالستفسار عن االنشطة وطبيعتها، مشددًا على 
  .ع التطبيعية التي تخدم االحتاللأداة للمشاري وطالبات القدس لن يكونوا طالب أن

 

  نقل سفارة أمريكا إلى القدس يشكل خطًرا على حل الدولتين: العاهل األردني
 

أكد العاهل األردني، الملك عبد اهللا الثاني، أن نقل السفارة األمريكية إلى القدس في هذه المرحلة 
وأن ذلك يشكل مخاطر على حل ستكون له تداعيات في الساحة الفلسطينية والعربية واإلسالمية، 

الدولتين وسيكون ذريعة يستغلها اإلرهابيون لتكريس حالة الغضب واإلحباط واليأس التي تشكل بيئة 
 .خصبة لنشر أفكارهم

جاء ذلك خالل لقاءات الملك عبد اهللا الثاني، في الكونجرس األمريكي بواشنطن األربعاء، والتي 
رؤساء وأعضاء اللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية شملت رئيس مجلس النواب بول ريان، و 

والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة، ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، وكذلك لجنتي 
 .العالقات الخارجية والخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ

" عملية السالم"أهمية منح وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، أن العاهل األردني أكد 
فرصة للنجاح، مشيرا إلى أن نقل السفارة البد أن يأتي ضمن إطار حل شمولي يحقق اقامة الدولة 

 ."إسرائيل"، والتي تعيش بأمن وسالم إلى جانب "القدس الشرقية"الفلسطينية وعاصمتها 

أكد الملك عبد اهللا الثاني أنه ال ، "اإلسرائيليين"وفيما يتعلق بجهود تحقيق السالم بين الفلسطينيين و
يوجد بديل عن حل الدولتين الذي يضمن تحقيق العدالة والحرية واالستقرار، مشددا على أهمية عدم 

 .اتخاذ إجراءات تقوض ما تبذله اإلدارة األمريكية من جهد مشكور الستئناف العملية السلمية

 

  -انتهى -


