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 2017 كانون اثين،  23ثنني اإلالتاريخ: 

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  نقل سفارة بالده اىل القدسمسرية يف جنني احتجاجا على نّية ترامب. 

  وحدة استيطانية ابلقدس 560املؤمتر الوطين الشعيب حيذر من قرار بناء. 

  نتنياهو: قريًبا سنعلن عن بدء توسيع البناء يف الكتل االستيطانية والبناء يف القدس

 .سيستمر

 القدس: االحتالل ينصب حاجزا يف حي الشيخ جراح. 

 قدس احتجاجا على هدم املنازل العربيةمسرية مركبات من قلنسوة إىل ال. 

 االحتالل يواصل سياساته االنتقامية من سكان "جبل املكرب" يف القدس,. 

 "النتشه" حيذر من قرار اللجنة اللوائية لشؤون اإلستيطان يف القدس احملتلة. 

 اسرائيل تناقش ضم "معالية ادوميم" ولقاء قريب بني نتنياهو وترامب. 

  عاصمة فلسطنيأبو زايد: القدس. 

 القدس منذ الصباح: حواجز وهدم ومواجهات واعتقاالت. 

 نقل السفارة األمريكية إىل القدس.. ترحيب إسرائيلي وهتديد فلسطيين. 
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 مسرية يف جنني احتجاجا على نّية ترامب نقل سفارة بالده اىل القدس
القدس وجنني، اليوم شارك عشرات األطفال من مؤسسة أشبال وزهرات  -وفا 2016-1-22جنني 

األحد،  يف مسرية أمام مقر حمافظة جنني، نصرة ملدينة القدس واملسجد األقصى، واحتجاجا على نّية 
 الرئيس األمريكي اجلديد دوانلد ترامب، نقل سفارة بالده من تل أبيب اىل القدس.

إقليم القدس وجنني، وكان حمافظ جنني إبراهيم رمضان، استقبل وفد أطفال مؤسسة األشبال والزهرات 
 الذين جاءوا ابلتنسيق مع إقليم حركة فتح يف جنني ، وبدعم من مؤسسة القدس "شدوا الرحال".

وأكد احملافظ رمضان أن دعم القدس واجب وطين، داعيا اجلميع إىل مساعدة أهلها بكل الطرق املمكنة 
 لتعزيز صمودهم يف وجه االحتالل اإلسرائيلي وسياساته العنصرية.

قال خماطبا األشبال والزهرات: "أنتم عماد املستقبل املشرق لدولة فلسطني، وبكم سنواصل املسرية و 
 الوطنية وحترير أرضنا".

وأعرب عن شكره ملؤسسة األشبال والزهرات على تنظيمها مثل هذه الزايرات التعارفية لتعزيز القيم 
احلفاظ على النسيج االجتماعي الفلسطيين  الوطنية والسلوكيات اإلجيابية لدى األطفال، مؤكدا أمهية

 ِلشدِّ أواصر العالقة مع أهلنا يف مدينة القدس .
وشدد مدير مؤسسة األشبال والزهرات يف جنني عالء السعدي، على أمهية هذه الزايرات لنقول ألبناء 

 شعبنا يف القدس أننا معكم يف مسرية النضال .
القدس عبري زايد إىل أن اهلدف من الزايرة تعريف األطفال من جانبها، أشارت مديرة املؤسسة إقليم 

 على حمافظة جنني اليت قدمت التضحيات يف مواجهة االحتالل االسرائيلي.
ويف هناية اللقاء، تلت منسقة مؤسسة "شدوا الرحال" رميا شرمي، وثيقة العهد األبدي، اليت تنص على أن 

  أن نشد الرحال إليها.تبقى القدس حاضرة يف ضمائران وأن نعاهد هللا
 
 
 

 وحدة استيطانية ابلقدس 560املؤمتر الوطين الشعيب حيذر من قرار بناء 
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حذر أمني عام املؤمتر الوطين الشعيب للقدس اللواء بالل النتشة، من  -وفا 2017-1-22القدس 
 560ألحد، بناء إقرار اللجنة اللوائية لشؤون االستيطان التابعة لبلدية االحتالل يف القدس، اليوم ا

 وحدة استيطانية جديدة يف مستوطنيت "راموت" و"رمات شلومو" يف القدس احملتلة.

أكد النتشة أن هذه اخلطوة من شأهنا تقويض اجلهود الدولية لدفع مسرية التسوية السياسية إىل األمام، 
عمليات االستيطان األمر الذي من شأنه خلق وقائع دميغرافية جديدة على األرض، كما أكد أن تسريع 

يف القدس يعترب حتداي لقرار جملس األمن األخري القاضي بوقف أعمال االستيطان يف األرض الفلسطينية 
 احملتلة، مبا يف ذلك القدس.

 
 نتنياهو: قريًبا سنعلن عن بدء توسيع البناء يف الكتل االستيطانية والبناء يف القدس سيستمر

س احلكومة االسرائيلية بنيامني نتنياهو خالل اجتماع اجمللس أعلن رئي -وفا 2017-1-22الناصرة 
الوزاري املصّغر " الكبنيت"، أنه قريًبا سوف يعلن عن بدء توسيع البناء يف الكتل االستيطانية، وأّن 
البناء يف القدس سيستمر كما هو خمطط، وأن مستوطنة "معايل أدوميم" شرقي القدس ستكون بكل 

 إلسرائيلية، بغض النظر عن أي اتفاقية مستقبلية.الظروف حتت السيادة ا
وخالل اجتماع "الكبنيت" مت القرار ابإلمجاع أن يؤجل تقدمي اقرتاح قانون ضم معايل أدوميم إىل أن يتم 
اللقاء بني نتنياهو والرئيس األمريكي اجلديد دوانلد ترامب، يف بداية الشهر القادم، وسيجتمع الكبنيت 

 للقاء املرتقب، ليبحث يف هذا الشأن.مرة أخرى بعد هذا ا
 

 القدس: االحتالل ينصب حاجزا يف حي الشيخ جراح
نصبت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، اليوم االثنني، حاجزًا طّيارًا حبي  -وفا 2017-1-23القدس 

الشيخ جراح وسط القدس احملتلة، وتوقف الشرطة وحرس حدود االحتالل املتمركزين عليه مركبات 
ضع شباان ميرون ابملنطقة لتفتيشات استفزازية.  املواطنني وحتّرر لبعضها خمالفات مالية، يف حني ُتخ

 
 مسرية مركبات من قلنسوة إىل القدس احتجاجا على هدم املنازل العربية

mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com


 

 ة فلسطينــــدول
 لسطينيــةالفمنظمـة التحريـر 
 لسطينيــةالفاللجنــة الوطنيـة 

       للتــربيـة والثقافـة  والعـلوم  

 

 

 State Of  Palestine 

Palestinian Liberation Organization 

 Palestinian National Commission  

For  

Education, Culture & Science 
 

   174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
   PNCECS@Palnet.com، البريد االلكتروني : 0902242فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

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

                                        PNCECS2011@gmail.com 

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

 

4 

انطلقت مسرية مركبات، اليوم اإلثنني، من مدينة قلنسوة يف املثلث إىل  -وفا 2017-1-23الناصرة 
  إطار فعاليات جلنة املتابعة، ردا على التصعيد يف هدم املنازل العربية.القدس، يف

وجتمع املشاركون يف املسرية، من أقصى الشمال وحىت منطقة املثلث مبا يف ذلك منطقة الساحل، يف 
 مدينة قلنسوة، الساعة الثامنة والنصف صباحا، وانطلقت املسرية عند الساعة التاسعة والنصف صباحا.

قي املسرية الحقا يف عمواس مع املشاركني من النقب، ومن مث االنطالق حنو مقر الكنيست وستلت
 اإلسرائيلية، حيث سيتم إيقاف املركبات يف املوقف العام القريب من مبىن الكنيست.

وقال رئيس جلنة املتابعة حممد بركة: "ننطلق مبسرية املركبات، كي تشعر هبا البالد كلها، خاصة املؤسسة 
حلاكمة، لتعلم أننا لن نقف مكتويف األيدي أمام اجلرائم اليت ترتكبها، مبوجب قرارات صادرة عن ا

 شخص بنيامني نتنياهو، تطبيقا لعقليته وعقلية حكومته العنصرية".
ويف السياق ذاته، دعا احلراك الشبايب يف النقب، إىل املشاركة يف املظاهرة اليت ستقام عند مفرق 

الاثء، احتجاجا على استمرار احتجاز الشهيد يعقوب أبو القيعان من قرية أم احلريان، السقاطي غدا الث
 ورفًضا لسياسات التشريد واهلدم.

 
 االحتالل يواصل سياساته االنتقامية من سكان "جبل املكرب" يف القدس

القدس، تواصل مؤسسة االحتالل وأذرعها املختلفة، خاصة البلدية يف  -وفا 2017-1-23القدس 
 سياساهتا االنتقامية من سكان حي جبل املكرب جنوب شرق القدس احملتلة.

وقد بدأت حماصرة احلي بدورايت عسكرية وأخرى شرطية وحترير خمالفات مالية، فضاًل عن شن محالت 
 .ضرائبية، وتوزيع إخطارات هدٍم لعدد كبري من منازل املواطنني

أن دورايت االحتالل تشن محلة خمالفات مالية للسائقني منذ  ونقل مراسلنا عن شهود عيان من املنطقة
 .ساعات الصباح "حبجج وذرائع واهية"

وكانت طواقم اتبعة لبلدية االحتالل، ترافقها حراسات عسكرية، شنت أمس محلة وزعت خالهلا أوامر 
 .دون ترخيصوإخطارات هدٍم لعدد من منازل املواطنني يف منطقة "عبيدات" يف احلي، حبجة البناء 
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( اال أهنا سلمتها أمس، وأن 22/12/2016ولفت السكان إىل أن إخطارات اهلدم مؤرخة بتاريخ )
اإلخطارات مشلت كافة السكان يف منطقة عبيدات ومل تعنون أبمساٍء حمددة، بل جرى تعليقها أو رميها 

 .على بواابت بيوت السكان
 

 اإلستيطان يف القدس احملتلة"النتشه" حيذر من قرار اللجنة اللوائية لشؤون 
حذر أمني عام املؤمتر الوطين الشعيب للقدس اللواء بالل النتشة، من   -معا 2017-1-22القدس 

إقرار ما تسمى اللجنة اللوائية لشؤون اإلستيطان التابعة لبلدية اإلحتالل يف القدس، اليوم األحد، بناء 
 رمات شلومو". وحدة إستيطانية جديدة يف مستوطنيت راموت و" 560

وقال النتشة إن هذه اخلطوة من شأهنا تقويض اجلهود الدولية لدفع مسرية التسوية السياسية إىل األمام، 
ما من شأنه خلق وقائع دميغرافية جديدة على االرض. وأكد اللواء النتشة ان هذا التسريع يف عمليات 

االخري القاضي بوقف اعمال االستيطان يف  االستيطان ابلقدس احملتلة، يعترب حتداي لقرار جملس األمن
االراضي احملتلة مبا يف ذلك القدس ،وجدير ابلذكر ان القرار اجلديد جاء بعد يومني فقط على تويل 

 دوانلد ترامب رمسيا رائسة الوالايت املتحدة االمريكية.
 

 اسرائيل تناقش ضم "معالية ادوميم" ولقاء قريب بني نتنياهو وترامب
تبحث اسرائيل اليوم االحد ضم مستوطنة "معالية ادوميم" شرق  -معا  2017-1-22القدس 

 القدس وتطبيق القانون االسرائيلي عليها.
وقالت مصادر عربية ان رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو ميارس ضغوطا على رئيس حزب "البيت اليهودي" 
نفتايل بينت القناعه ابرجاء النقاش الذي من املقرر ان يقوم به اجمللس الوزاري املصغر للشؤون االمنية 

تطبيق القانون االسرائيلي والسياسية اليوم االحد، لضم مستوطنة "معاليه ادوميم" شرق القدس احملتلة و 
 عليها.

 وسيبحت بينيت يف االمر بعد جلسة اجمللس الوزاري املصغر.
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وذكرت االذاعة العربية ان ادارة دوانلد ترامب نقلت رسائل اىل اسرائيل طلبت فيها عدم مفاجأهتا من 
 خالل اُتاذ خطوات احادية اجلانب.

وامريكا لرتتيب لقاء بني ترامب ونتنياهو يف  وقالت مصادر صحفية ان هناك اتصاالت بني اسرائيل
 واشنطن، قد يخعقد يف االسبوع االول من الشهر املقبل.

وكان الناطق الرمسي ابسم الرائسة نبيل أبو ردينة قال "إن أي قرار إسرائيلي بشأن ضم مستوطنة "معاليه 
 أدوميم"، نعتربه تصعيدا خطريا، ومرفوضا".

ة ستنهي أي عالقة أبي مسرية سلمية، خاصة إذا ما ترافق ذلك مع وأضاف أبو ردينة "هذه اخلطو 
احلديث على نقل السفارة األمريكية اىل القدس، وهذا اإلجراء سيؤدي اىل مرحلة جديدة، ال ميكن 

 السيطرة عليها".
واتبع: حنذر مرة أخرى من أي إجراءات خمالفة لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار جملس األمن 

، مبا فيها القدس 1967 الذي اعترب أن االستيطان غري شرعي يف كافة األراضي احملتلة عام األخري
الشرقية"، منوها إىل أنه إذا جتاوزت إسرائيل هذا اخلط األمحر، فإن كل اخلطوط احلمر ستصبح يف مهب 

 الريح.
ا القدس ، وعاصمته1967وأكد "ال سالم، وال استقرار، دون إقامة دولة مستقلة على حدود 

 الشرقية".
 

 أبو زايد: القدس عاصمة فلسطني
قال املتحدث ابسم حركة فتح لألعالم الدويل زايد خليل ابو زايد   -معا   2017-1-21القدس 

ابن تغيري اإلدارة االمريكية واستالم الرئيس ترامب قيادة الوالايت املتحدة االمريكية لن يغري أي شيء 
 عاصمة الدولة الفلسطينية والعرب واملسلمني.  من حقيقة ان القدس الشريف هي

وقال أبو زايد يف بيان وصل معا انه ابلفعل لقد بدأت إسرائيل خطواهتا االحتاللية حتت غطاء اإلدارة 
االمريكية اجلديدة حيث سيتم التصويت غدا يف جملس الوزراء اإلسرائيلي على مشروع ضم مستوطنة 

 اول خطوة لتشريع وجود مجيع املستوطنات يف األراضي الفلسطينية. معايل ادوميم اىل إسرائيل لتصبح 
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وقال أبو زايد اننا نرتقب املوقف األمريكي من ذلك خصوصا انه قد مت تعيني سفري امريكي جديد لدى 
 إسرائيل يؤمن ابن االستيطان اإلسرائيلي يف األراضي الفلسطينية هو حق مشروع لدولة إسرائيل.

الشعب الفلسطيين ال يهمه تغري سياسة أي دولة حنو حقوقه املشروعة اترخييا و أيضا  واتبع أبو زايد ان
حسب القانون الدويل و قرارات جملس االمن اليت تنص بكل وضوح ان إسرائيل هي كيان احتالل يقوم 
بسرقة األراضي الفلسطينية وان ردة فعل الشعب الفلسطيين ألي تشريع لالحتالل اإلسرائيلي ستكون 

 كرب من ما هو متوقع الن من يتم استهدافه اليوم هو املواطن الفلسطيين وحقوقه وارضه ووجوده. ا 
وقال أبو زايد ان القيادة الفلسطينية ستكون هلا سلسلة من ردود الفعل الدبلوماسية و السياسية يف 

يد ردة فعل حال اعرتاف الرئيس ترامب ابلقدس عاصمة إلسرائيل و لكن اهم ما هو قادم هو ابلتأك
الشعب الفلسطيين العظيم الذي استمر بوجوده وصموده ومقاومته ابلرغم من وجود االحتالل 
اإلسرائيلي منذ عشرات السنني ومل تستطع أي قوة يف العامل ان تغري من اميانه و انتمائه لألرض 

األقصى املبارك و   الفلسطينية وللقدس اليت هي عاصمتهم و هويتهم هبوائها و تراهبا و سورها ومسجدها
 كنيسة القيامة و ما ابرك هللا حوهلا.

وطالب أبو زايد الشعوب العربية و اإلسالمية ابن يكون هلا رد فعل على قدر أمهية املرحلة الن القدس 
 مليار مسلم يف العامل. 1.62ليست للفلسطينيني وحدهم و امنا للعرب مجيعا و 

صيل قد بدأ ابلفعل خطوات على األرض تظهر ردة فعله يف واكد أبو زايد ان الشعب الفلسطيين األ 
 مقاومته الشعبية لرفض أي سياسة تعرتف ابلوجود اإلسرائيلي الغري شرعي على األراضي الفلسطينية. 

واكد أبو زايد ان الشعب الفلسطيين يقول أيضا فلسطني أوال و ان األايم القادمة ستشهد كما شهد 
صامد يف ارضه و ا يوجد أي قوة يف العامل تستطيع ان أتخذ منه حقوقه  املاضي ان الشعب الفلسطيين

 الشرعية.
 

 القدس منذ الصباح: حواجز وهدم ومواجهات واعتقاالت
نصبت شرطة االحتالل الصهيونية، اليوم اإلثنني،   -موقع مدينة القدس  2017-1-23القدس 

 للتنكيل ابملواطنني املقدسيني املارّين من املنطقة.حاجًزا طّيارًا حبي الشيخ جراح وسط القدس احملتلة، 
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وقال مراسلنا إن شرطة وحرس حدود االحتالل توقف مركبات اتبعة ملقدسيني وحتّرر هلم خمالفات مالية، 
ضع شباان ميرون ابملنطقة اىل تفتيشات استفزازية.  يف حني ُتخ

طار قرب خميم قلنداي عقب اقتحام ويف سياق آخر، هدمت قوات االحتالل سور من اجلدار يف حي امل
 جرافات االحتالل للمنطقة.

 واندلعت مواجهات بني الشبان وقوات االحتالل، صباًحا، يف بلدة العيساوية مشال شرق املدينة احملتلة.
عاًما( من منزله يف بلدة سلوان جنوب 18واعتقلت قوات االحتالل، فجًرا، الشاب حممود الزغل )

 املسجد األقصى.
 

 السفارة األمريكية إىل القدس.. ترحيب إسرائيلي وهتديد فلسطيين نقل
رّحبت مؤسسة االحتالل على لسان رئيس بلدية  -موقع مدينة القدس  2017-1-23القدس 

القدس العربية، املتطرف نري براخات، اليوم االثنني، إبعالن البيت االبيض األمريكي عن بدء مناقشة 
 مريكية من "تل أبيب" اىل مدينة القدس احملتلة.الرتتيبات لنقل السفارة اال

يف الوقت نفسه، أعلن الرئيس حممود عباس أبنه اتفق مع العاهل االردين امللك عبد هللا الثاين على اُتاذ 
 سلسلة من اخلطوات ردا على نقل السفارة، متمنيا على اإلدارة األمريكية أن ال تفعل ذلك.

على رأس وفد فلسطيين لألردن ولقائه ابمللك عبد هللا الثاين، أبنه بد وقال الرئيس عباس، خالل زايرته 
 من تنسيق املواقف بني البلدين الشقيقني خاصة أنه سيكون يف زايرة قريبة لواشنطن وموسكو.

وأضاف الرئيس عباس: "إن ما يدور حول نقل السفارة األمريكية للقدس أمر يهم امللك ويهمنا، وكان ال 
والتأكيد على النقاط مع بعضنا البعض يف مواجهة هذه اإلجراءات اليت إن حدثت  بد من التنسيق

 ستكون عواقبها وخيمة".
وقال: "نتمىن على اإلدارة األمريكية اجلديدة أمرين، األول أن تتوقف عن احلديث حول نقل السفارة 

يليني" للوصول إىل حل للقدس، واألمر الثاين أن تشتبك معنا يف مفاوضات جدية بيننا وبني "اإلسرائ
 سياسي، وهذا هو أفضل شيء ابلنسبة لنا ولإلسرائيليني وللمنطقة كلها".
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ولفت إىل أنه جرى حبث إمكانية نقل السفارة، ونقول: "إذا حصل فلدينا إجراءات اتفقنا على اُتاذها 
 سواي مع األردن ونتمىن على اإلدارة األمريكية أن ال تفعل ذلك".

اهل األردين على أن "األردن سيعمل مع مجيع األطراف اإلقليمية والدولية، للحفاظ من جهته، أكد الع
 على الوضع التارخيي القائم يف القدس وعدم املساس به".

وتطرقت املباحثات كذلك إىل أمهية التنسيق، خالل الفرتة املقبلة، مع أركان اإلدارة األمريكية 
 ابلوضع احلايل يف القدس وعلى األمن والسالم يف املنطقة.والكونغرس لبيان انعكاسات أي قرارات متس 

 
 

 -انتهى-
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