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  2017 /7/ 5  األربعاء :التاريخ

  
  دســـقـــالة الـرسـ

  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 

  
  

  فلسطينية القدسالجامعة العربية ترحب بقرار اليونسكو الذي يؤكد. 

 الحكومة ترحب بتبني اليونسكو قرارا جديدا يؤكد زيف ادعاءات االحتالل بشأن القدس .  

 2017نطالق مهرجان القدس بدء التحضيرات إل .  

 شبان خالل حملة واسعة واشتباكات بمخيم قلنديا 4االحتالل يعتقل : القدس .  

 "تعتبر القدس محتلة وتدين الحفريات اإلسرائيلية " يونسكوال .  
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 الجامعة العربية ترحب بقرار اليونسكو الذي يؤكد فلسطينية القدس
   

رحبت جامعة الدول العربية، اليوم األربعاء، بالقرار الجديد الذي تبنته  -وفا 2017-7- 5القاهرة 
ادعاءات االحتالل اإلسرائيلي بشأن مدينة لجنة التراث العالمي في اليونسكو، والذي يؤكد زيف 

القدس العربية المحتلة، ويسقط مزاعم السيادة اإلسرائيلية وبطالن وعدم شرعية كل ما نفذه االحتالل 
   .فيها، واإلدانة الشديدة لكافة االجراءات التي تقوم به سلطات االحتالل في مدينة القدس المحتلة

  
، "وفا"فلسطين واألراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي لـ  وقال األمين العام المساعد لشؤون

إن تصويت لجنة التراث العالمي باليونسكو على هذه المسألة ينصف الحقيقة التاريخية ويعكس  
كذلك في بعد آخر، الموقف العالمي الرافض للسياسة اإلسرائيلية، بما في ذلك رفض العالم 

     .اللاالعتراف بالقدس عاصمة لالحت
  

وأوضح أبو علي أن الدبلوماسية الفلسطينية التي تخوض اشتباكا على كافة الصعد لصد التزوير 
والهجمة االحتاللية االستعمارية ضد القدس، بالتنسيق والتعاون مع المجموعة العربية وخاصة المملكة 

د القرارات التي األردنية الهاشمية، تنجح مرة أخرى في استصدار قرار جديد عبر اليونسكو يؤك
صدرت عنها بالخصوص، وهي انتصار وتأكيد أن القدس ستظل فلسطينية عربية إسالمية، رغم تعديات 

   .االحتالل اإلسرائيلي الممنهجة واليومية ضدها
  

وجدد األمين العام المساعد التأكيد بهذا الصدد، على الموقف القوي والثابت لجامعة الدول العربية 
فلسطينية، باعتبارها القضية المركزية لألمة العربية، وذلك وفقا لما أكدته مختلف في دعم القضية ال

القرارات الصادرة عن الجامعة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن مبادرة السالم العربية، تظل أيضا هي 
ية اإلسرائيلي، طبق قرارات الشرعية الدول -األساس وإطارا للتوصل إلى تسوية نهائية للصراع العربي

   .وإنفاذ حل الدولتين، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
  ــ
    خ.خ/ و.ع
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 الحكومة ترحب بتبني اليونسكو قرارا جديدا يؤكد زيف ادعاءات االحتالل بشأن القدس
   

رحبت حكومة الوفاق الوطني، بتبني لجنة التراث العالمي في اليونسكو  -وفا 2017-7-5رام اهللا 
وبأغلبية ساحقة، قرارا جديدا يؤكد زيف ادعاءات االحتالل اإلسرائيلي بشأن مدينة القدس العربية 
المحتلة، ويسقط مزاعم السيادة اإلسرائيلية وبطالن وعدم شرعية كل ما نفذه االحتالل فيها، واإلدانة 

  .الشديدة لكافة االجراءات التي تقوم بها سلطات االحتالل
  

مي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان اليوم األربعاء، إن هذا القرار وقال المتحدث الرس
العالمي الجديد يتوج سلسلة قرارات سابقة تؤكد جميعها على زيف وتلفيق الرواية االحتاللية، وينحاز 
الى صدق الرواية العربية الفلسطينية وإلى الوضع الطبيعي والحقيقي لعاصمة دولة فلسطين وعاصمة 

  .متين العربية واإلسالمية، التي استعصت طوال تاريخها العميق على كل المحتلين والغزاةروح األ
  

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن كل محاوالت االحتالل لطمس معالم مدينة القدس باءت بالفشل، 
رغم اإلمكانيات الهائلة التي يسخرها منذ نصف قرن لالستيالء على مدينة القدس، ورغم كل 

ت واإلجراءات غير المسبوقة التي اتخذها ويتخذها بحق المواطنين المقدسيين وبحق المدينة الخطوا
  .وتاريخها العربي الضارب في القدم

  
وطالب المتحدث الرسمي، المجتمع الدولي وكافة المؤسسات والمنظمات األممية ذات الصلة، 

سف والتسلط والجور الذي يمارسه بالتحرك وترجمة تلك القرارات على أرض الواقع لرفع الظلم والع
االحتالل بحق أهلنا الصامدين في مدينة القدس وبحق المدينة وتراثها األصيل ومقدساتها اإلسالمية 
والمسيحية بشكل شامل، كما توجه بالشكر الى كافة الدول التي صوتت لصالح القرار، وإلى 

التي لها الدور البارز والهام في إعداد القرار المجموعة العربية وعلى رأسها المملكة األردنية الهاشمية 
وأشاد المحمود بالدبلوماسية الفلسطينية النشطة . وفي دفاعها المستمر عن مدينة القدس والمقدسات

وجهود البعثة الفلسطينية لدى اليونسكو، التي حققت نتائج هامة وانتصارات متتابعة في المحافل 
  .الدولية، وخاصة اليونسكو
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 2017التحضيرات النطالق مهرجان القدس بدء 
   

أعلن مركز يبوس الثقافي في مدينة القدس، اليوم األربعاء، عن بدء  -وفا 2017-7- 5القدس 
، تحت شعار 2017التحضيرات النطالق مهرجان القدس بنسخته الثانية والعشرين للعام الحالي 

  ".بالفن واإلبداع نضيء مشاعل البقاء"
  

مهرجان بدورته الحالية ما بين السابع عشر والسادس والعشرين من شهر تموز وتنظم فعاليات ال
الجاري، ويستضيف نخبة من الفنانين والفرق الموسيقية المحلية والعربية والعالمية، باإلضافة إلى 

  .تنظيم عدد من معارض الفنون التشكيلية وعروض الشارع وورش العمل والجداريات
  

لثقافي رانية إلياس، على رسالة المهرجان الدائمة وهي الحفاظ على الدور وأكدت مديرة مركز يبوس ا
الرئيسي للقدس كمنارة لإلشعاع الثقافي في فلسطين، وأشارت إلى أن برنامج المهرجان لهذا العام 
وأهدافه الفنية، ذات أبعاد ثقافية ووطنية تعبر عن موقف ومبادئ وقيم تشكل جوهر بناء ثقافة وطنية 

  .بيعة المرحلة وتحدياتهاتالئم ط
  

، مواجهة كافة التحديات وتلبية متطلبات 1995للمهرجان عام   نحاول منذ الدورة األولى: "وقالت
هذا العام سينظم . الجمهور المقدسي، بأن نعقد المهرجان كحدث سنوي يعيد الحياة للمدينة

  ".مقر مركز يبوس الثقافيالمهرجان في قلب المدينة، في حديقة المعهد الوطني للموسيقى وفي 
  

بنت إدارة المهرجان، شراكات اقتصادية إلنعاش النوافذ اإلقتصادية بالمدينة، من : "وأضافت إلياس
خالل ارتجاالت موسيقية في مقاهي ومطاعم القدس الشريكة، في فرصة لجذب أهالي المدينة وتلبية 

   ".متطلبات حياتهم
  

وينظم مهرجان القدس لهذا العام بدعم رئيسي من مؤسسة التعاون، والصندوق العربي لإلنماء 
االقتصادي واالجتماعي، وبشراكة ثقافية مع بنك فلسطين والشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 
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ركز ، ومؤسسة فلسطين للتنمية، وبالشراكة مع المعهد الوطني للموسيقى، ومدرستي فلسطين وم"إيبك"
  .عوشاق للفنون

  
  

 شبان خالل حملة واسعة واشتباكات بمخيم قلنديا 4االحتالل يعتقل : القدس
   

انسحبت قوات وآليات االحتالل اإلسرائيلي صباح اليوم األربعاء، من  -وفا 2017-7-5القدس 
مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة بعد شنها حملة واسعة شملت دهم عشرات المنازل، خاصة 

  .ئالت الشهداء، واعتقلت خاللها أربعة شبان، اقتادتهم إلى جهة غير معلومةلعا
  

وقال مراسلنا في القدس إن قوات كبيرة ومعززة بآليات عسكرية ومروحية حلقت في سماء مخيم 
  .قلنديا، خالل اقتحام المخيم وحي كفر عقب المجاور، فجر اليوم

  
، ابراهيم الكسبة، )شقيق الشهيد نضال(عبدالرحمن محمد نايف : وأسفرت الحملة عن اعتقال الشبان

  .ليث شعبان، ومحمود مطير
  

ونقل مراسلنا عن شهود عيان من المخيم أن شبانا تصدوا لقوات االحتالل بالحجارة والزجاجات 
بين قوات االحتالل وشبان " اشتباكات مسلحة"الفارغة، فيما تحدثت مصادر عبرية عن ما أسمته 

ملة الواسعة التي شنتها في المخيم تخللها اطالق القنابل الضوئية والصوتية الحارقة المخيم خالل الح
  .والغازية السامة، لكن لم يبلغ عن إصابات مباشرة بين المواطنين

  
ولفت مراسلنا إلى اغالق قوات االحتالل للشارع الرئيسي أمام مدخل المخيم الواصل بين القدس 

  .عسكري قبل أن تعيد فتحه بعد انسحابها من المخيم وكفر عقبورام اهللا بالقرب من الحاجز ال
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  تعتبر القدس محتلة وتدين الحفريات اإلسرائيلية" يونسكوال"
  

قرارا  (اليونسكو) تبنت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
بوصفها مدينة فلسطينية محتلة، ونددت بأعمال الحفر التي تقوم  القدس يرفض سيادة إسرائيل على

  .المسجد األقصى بها سلطات االحتالل، والتي يستهدف جانب منها
 

في مدينة كراكوفا ببولندا، وأيدته عشر دول  41أعمال اللجنة في دورتها  وصدر القرار في ختام
: والدول التي صوتت لصالحه هي. وعارضته ثالث دول، في حين امتنعت ثماني دول عن التصويت

وإندونيسيا وأذربيجان وكازاخستان وفيتنام وزمبابوي وكوبا، في حين أن  نتونس وتركيا والكويت ولبنا
  .الدول التي عارضته هي الفلبين وجامايكا وبوركينا فاسو

 
والقرار . للجنة نفسها لليونسكو وسبعة قرارات قرارا سابقا للمجلس التنفيذي 12واعتمد القرار 

، وأعدته األردن وفلسطين، وقدمته "دس وأسوارهابلدة الق"الصادر عن لجنة التراث العالمي بعنوان 
  .المجموعة العربية، وقالت وكالة األنباء الفلسطينية إنه صدر رغم ضغوط مارستها إسرائيل

 
وطالب القرار السلطات اإلسرائيلية بالوقف الفوري لجميع أعمال الحفريات غير القانونية بوصفها 

قدسة، وأكد بطالن االنتهاكات والنصوص القانونية تدخالت صارخة ضد تراث القدس واألماكن الم
يد القدس كعاصمة لتوح الكنيست اإلسرائيلي الذي أقره" القانون األساس"التي بنيت على ما يسمى 

  .إلسرائيل
 

كما ندد بشدة بعمليات االقتحام التي تستهدف المسجد األقصى بوصفه مكان عبادة للمسلمين 
فقط، وأكد أن إدارة األقصى من حق األوقاف اإلسالمية األردنية حسب تعريف الوضع التاريخي 

 .1967والقدس عام  للضفة الغربية القائم منذ ما قبل االحتالل اإلسرائيلي

بالقرار الصادر عن لجنة  وأشاد مجلس إدارة أوقاف القدس ومفتي القدس والهيئة اإلسالمية العليا
  .لليونسكوالتراث العالمي التابعة 
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األقصى تراث  تشرين األول من العام الماضي بأن المسجد/وكانت منظمة اليونسكو أقرت في أكتوبر
  .هذا الموقف غضب تل أبيب التي ردت بسحب سفيرها لدى المنظمة، وأثار إسالمي خالص

 
  وكاالت: المصدر 

  
 

  
 

  -انتهى -


