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Palestinian National Commission
For
Education, Culture & Science

اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة
للتــربيـة والثقافـة والعـلوم
التاريخ :اخلميس  ،19كانون اثين 2017

رس ــالة الـ ـق ـدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم


إمساعيل :القدس خط أمحر ونقل السفارة األمريكية سيفجر الوضع ابلعامل.



اشتية :حنن واألردن وكل العرب جبهة واحدة يف مواجهة هتويد القدس.



إقليم القدس :خميمات القدس وقراها ستبقى خنجرا يف خاصرة االحتالل.



االحتالل يقضي ابحلبس املنزيل والغرامة املالية حبق مقدسيني و 22شهرا على اثلث.



املطران حنا :نرفض نقل السفارة األمريكية للقدس وال خنضع لالبتزاز.



االحتالل يهدم  11منشأة جتارية مشال القدس.



مشروع قانون صهيوين لضم مستوطنة "معاليه أدوميم" إىل القدس.



مقر ٍّ
املصادقة على خمطط ٍّ
جديد لرئيس حكومة االحتالل يف القدس.
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رام هللا  2017-1-19وفا -أكد عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير حممود امساعيل ،أن القدس خط أمحر
للفلسطينيني وللعاملني العريب واالسالمي وملسيحي العامل ،ولن نسمح املساس بقدسيتها ،مشريا إىل أن نقل السفارة

األمريكية إىل القدس سيفجر الوضع على مستوى العامل.

وقال امساعيل يف حديث إلذاعة "موطين" اليوم اخلميس" :القيادة الفلسطينية مصممة على مطاردة ومتابعة حكومة
االحتالل يف احملافل الدولية ،وتقدمي ممارساهتا للمحافل الدولية ،ألجل عدم بقائها االحتالل فوق القانون".
ورأى أنه ال يوجد حكمة من الرئيس األمريكي ترامب بنقل السفارة إىل القدس ،الفتا إىل أنه ال جيوز نقل سفارة دولة إىل
أرض حمتلة ملخالفته للقوانني والشرائع الدولية.

اشتية :حنن واألردن وكل العرب جبهة واحدة يف مواجهة هتويد القدس
رام هللا  2017-1-18وفا -قال عضو اللجنة املركزية حلركة فتح حممد اشتية إن هناك تنسيقا كامال مع األردن وبقية
الدول العربية ملواجهة األخطار احملدقة مبدينة القدس احملتلة.
وأشاد اشتية خالل استقباله ،اليوم األربعاء مبكتبه ،للسفري األردين لدى فلسطني خالد الشوابكة ،جبهود األردن ومبواقفه
يف دعم القضية الفلسطينية.
وقال :إن نقل السفارة األمريكية احملتمل للقدس يعين هناية حل الدولتني وهناية أي مسار مستقبلي تفاوضي وهو نقيض
ملوقف اإلدارات األمريكية املتعاقبة ،مشريا اىل أن رؤساء أمريكيني سبقوا ترامب أعلنوا عن عزمهم نقل السفارة ،لكنهم
تعقلوا ومل ينفذوا الوعود.
واتبع اشتية " :نريد من اجلميع أن يستخدم كل إمكانياته السياسية والدبلوماسية ملنع تنفيذ القرار ،وأن القدس قضية من
قضااي احلل النهائي وأن قرار جملس األمن اعتربها مدينة فلسطينية".
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وأكد ضرورة تكاتف اجلهود الفلسطينية والعربية واإلسالمية ملنع القرار احملتمل صدوره فور تويل الرئيس األمريكي
املنتخب دوانلد ترامب بعد يومني.
ويف سياق آخر ،شكر اشتية السفري الشوابكة على املساعدة املقدمة لدعم مشروع مركز خالد احلسن للسرطان الذي
سيبدأ انشاؤه يف بلدة سردا قرب رام هللا ،وكيفية االستفادة من التجربة األردنية يف مركز احلسني للسرطان.

اقليم القدس :خميمات القدس وقراها ستبقى خنجرا يف خاصرة االحتالل
القدس  2017-1-19معا  -أكدت حركة فتح /اقليم القدس اليوم يف بيان هلا ،أن خميمات القدس وقراها وبلداهتا
وازقتها ستبقى خنجرا مغروسا يف خاصرة االحتالل وسدا منيعا يف وجه مشروعه "الصهيوين االستعماري" وفرض سياسة
االمر الواقع ابلعنهجية وقوة السالح.
جاء ذلك على لسان أمني سر حركة فتح يف القدس وعضو اجمللس الثوري عدانن غيث عقب اقتحام خميم قلنداي مشايل
مدينة القدس فجر اليوم وهدم  10منشآت جتارية وحرق املركبات ،واليت اسفرت عن  10اصاابت جراء االعتداء
الوحشي على املواطنني اآلمنني ابملخيم.
ومضيها قدما بتنفيذ سياسة هدم املنازل واجبار املواطنني
وابدى غيث امتعاضه الشديد من تعنت حكومة االحتالل ُ
املقدسيني على دفع خمالفات ابهظة من جهة ،اضافة اىل استصدار قرارات منع السفر للمقدسيني بتهمة الرابط ابملسجد
االقصى والتنكيل بعائالت الشهداء وابعادهم عن مدينة القدس من جهة اخرى.
وقال غيث ان ما جيري من استهداف واضح ملدينة القدس ببلداهتا واحيائها يدق انقوس اخلطر ،مطالبا بضرورة التحرك
الفوري والعاجل من كافة املؤسسات واهليئات واملنظمات احلقوقية واالنسانية لوقف سياسات االحتالل وجلمها.
ودعا اقليم القدس كافة مؤسسات اجملتمع الدويل ومجعيات حقوق االنسان وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون
االسالمي بضرورة وقف سياسة الصمت امام املذابح واجلرائم اليت ترتكب حبق ابناء شعبنا الفلسطيين يوميا ،وتقدمي
مرتكيب هذه اجلرائم للمحاكم الدولية ومالحقتهم.
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االحتالل يقضي ابحلبس املنزيل والغرامة املالية حبق مقدسيني و 22شهرا على اثلث
قررت حمكمة االحتالل الصهيوين اليوم االربعاء ابحلبس املنزيل ملدة مخسة أايم والغرامة املالية بقيمة مخسة آالف شيقل
على الفتيني املقدسيني :حممد وليد سعيدة (18عاما) ومفيد زايد سعيدة (17عاما) من سكان حي وادي اجلوز قرب
سور القدس التارخيي ،كشرط لإلفراج عنهما.
كما قررت حمكمة االحتالل السجن الفعلي مدة  22شهرا على الفىت حممد يوسف زكراي برقان(19عاما) من سكان حي
الثوري ببلدة سلوان جنوب املسجد االقصى املبارك ،علما أنه اعتُقل بتاريخ . 2015/10/7

املطران حنا :نرفض نقل السفارة األمريكية للقدس وال خنضع لالبتزاز
أكد املطران املقدسي عطا هللا حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس أن الشعب الفلسطيين لن يرضخ ألية
ابتزازات أو ضغوطات هادفة للنيل من عزميته وكرامته ،وإن ثوابته الوطنية غري قابلة للمساومة أبي شكل من األشكال.
وأكد املطران حنا ،يف تصرحيات صحفية له اليوم األربعاء ،رفضه ورفض الشعب الفلسطيين لتهديدات اإلدارة األمريكية
اجلديدة بنقل السفارة األمريكية ملدينة القدس ،وقال إن "هذا التهديد الذي نتمىن أال حيدث ،عمل استفزازي ال ميكن
ألي فلسطيين أو عريب أو أي إنسان حر يف هذا العامل أن يقبله".
وأضاف" :يف عهد الرئيس السابق أوابما ،حل علينا الربيع العريب حامال معه الكثري من الكوارث والنكسات ،ويبدو أننا
يف العهد اجلديد سنستقبل األربعة فصول معا يف ظل ما نسمعه من ختبط وهتديدات وكالم غري متوازن".
وشدد املطران حنا على أن جتاهل القيادات السياسية األمريكية للشعب الفلسطيين وحقوقه ال يلغي هذه احلقوق.

االحتالل يهدم  11منشأة جتارية مشال القدس
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أصيب  10شبان فلسطينيني ،فجر اليوم األربعاء ،برصاص قوات االحتالل ،خالل مواجهات اندلعت يف أعقاب
عمليات هدم نفذهتا آليات االحتالل مشايل القدس احملتلة.
وأفادت مراسلة "قدس برس" ،أبن آليات االحتالل هدمت فجر اليوم 11 ،منشأة جتارية قرب حاجز "قلنداي" العسكري
(مشايل القدس) ،حبجة عدم الرتخيص.
وأضافت أن مواجهات اندلعت يف أعقاب عملية اهلدم ،حيث استخدمت قوات االحتالل الرصاص احلي واملطاطي
والقنابل الغازية ،إىل جانب استدعاء سيارة املياه العادمة.
وأشارت ،نقال عن شهود العيان ،إىل أن "اشتباكا مسلحا" وقع بني الشبان وجيش االحتالل قرب خميم قلنداي لالجئني
(مشايل القدس) ،دون أن يعلن األخري عن أي إصاابت يف صفوف قواته.
وأكدت مجعية "اهلالل األمحر الفلسطيين" (غري حكومية) ،أن طواقمها تعاملت مع إصابة واحدة ابلرصاص احلي يف
القدم خالل مواجهات خميم قلنداي ،وست إصاابت ابلرصاص املطاطي ،إضافة لتسجيل ثالث إصاابت ابالختناق جراء
استنشاق الغاز السام.

مشروع قانون صهيوين لضم مستوطنة "معاليه أدوميم" إىل القدس
يعتزم انئبان يف الربملان العربي الـ "كنيست" الدفع مبشروع قانون جديد لضم مستوطنة "معاليه أدوميم" اليهودية املقامة
على أراضي الفلسطينيني يف الضفة الغربية ،إىل القدس احملتلة.
وحب سب ما أوردته صحيفة "هآرتس" العربية يف عددها الصادر اليوم األربعاء ،فمن املتوقع طرح مشروع القانون
للتصويت عليه من قبل أعضاء "اللجنة الوزارية لشؤون القانون" ،يوم األحد املقبل ،املوافق اترخيه  22كانون اثين /يناير
اجلاري.
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ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة يف اللجنة (اإلسرائيلية) ،قوهلا "ليس من الواضح ما إذا كان االئتالف احلكومي
سيدفع هبذه اخلطوة أو يصدها".
وتعترب "معاليه أدوميم" هي أكرب املستوطنات (اإلسرائيلية) املقامة على أراضي الضفة الغربية ،وفيها منطقة صناعية.
وكان مدير دائرة اخلرائط بـ "مجعية الدراسات العربية" خليل التفكجي ،قد حذر يف تصرحيات سابقة ،من أن ضم
مستوطنات "معاليه أدوميم" و"غوش عتصيون" و"جيفعات زئيف" إىل القدس يرفع عدد السكان اليهود يف املدينة احملتلة،
وحيول دون أي إمكانية استعادة الشطر الشرقي فيها وإعالنه كـ "عاصمة للدولة الفلسطينية" ،كما أنه سيصادر  10يف
املائة من مساحة الضفة الغربية ،ويقطع تواصل الضفة الغربية ،وحيوهلا إىل كتلتني منفصلتني ال رابط جغرايف بينهما
مستقبال دون املرور ابملستوطنات.

مقر ٍّ
املصادقة على خمطط ٍّ
جديد لرئيس حكومة االحتالل يف القدس

صادقت اللجنة اللوائية للبناء والتخطيط التابعة لبلدية االحتالل يف القدس خالل جلستها األخرية اليت عقدهتا أمس
الثالاثء ،على خمطط املقر الرمسي لرئيس احلكومة الصهيونية ،والذي سيضم مكتب رئيس احلكومة بكل تفريعاته ،وكذلك
مقر سكنه وعائلته يف مدينة القدس.
ويقام املبىن غريب القدس ،مشال مبىن وزارة اخلارجية الصهيونية ،ومقابل مبىن احملكمة العليا ،على مساحة تقدر بـ 33
دومنا ،ومساحة بنائية إمجالية تبلغ حنو  90ألف مرت مربع.
وختصص مساحة ملكاتب مقر رئيس احلكومة تصل اىل  8طبقات ،وتتوىل متابعة التنفيذ والشروع يف البناء ما تسمى بـ
"سلطة اإلسكان احلكومي" بتكلفة قد تصل اىل حنو  650مليون شيقل جديد .
ووصف مراقبون املبىن العتيد لرئيس حكومة االحتالل ،أبنه البيت األبيض "اإلسرائيلي" ،ولعل السؤال الذي يتبادر إىل
الذهن :هل سيبيت رئيس احلكومة احلايل "بييب نتنياهو" يوما يف املقر القادم ،يف ظل حلمه أبن يظل على رأس اهلرم
السياسي "اإلسرائيلي" لعشر سنوات أخرى ،ابلرغم مما ينشر عن ملفات حتقيق فساد حبقه ؟.

-انتهى-
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