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  2017 كانون ثاني،  24 ثالثاءال: التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 عدم المساس بالقدس ولقاء الرئيس القيادة األردنية أكدت حرصها على : الخالدي
 .بالملك استراتيجي وهام

 إصابات واعتقاالت في مواجهات ليلية بالعيسوية وأبو ديس وحزما: القدس. 

 التصعيد اإلسرائيلي بالقدس اختبار للموقف الدولي في عهد ترامب: الخارجية. 

 ة بالقدسألمانيا تعبر عن قلقها البالغ من المصادقة على بناء وحدات استيطاني. 

 فرنسا تدين المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس الشرقية. 

 نرفض محاوالت تقويض حق الفلسطينيين في السيادة الكاملة على : السعودية
 .القدس

 محاولة نقل السفارة األميركية إلى القدس ضربة للشرعية الدولية: القوى. 

 والغربية قبل التوصل للحل النهائيال فرق بين القدس الشرقية : زملط. 

 نعتز بااللتفاف الشعبي وسنصعد معركتنا: بركة في مظاهرة القدس. 

 مستوطنون يقتحمون األقصى بحراسة قوات االحتالل. 

 اعتقال ناشط فلسطيني ضد االستيطان من قاعة محكمة عسكرية. 

  ًاالحتالل يقضي بإبعاد مقدسيين عن منازلهم وتغريمهم ماليا. 
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القيادة األردنية أكدت حرصها على عدم المساس بالقدس ولقاء الرئيس بالملك استراتيجي : الخالدي
  وهام

قال مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، إن القيادة  -وفا  2017- 1- 23رام اهللا 
ا أن اجتماع األردنية جددت التأكيد على حرصها على عدم المساس بمدينة القدس ومقدساتها، الفت

 .الرئيس محمود عباس مع الملك عبد اهللا الثاني أمس األحد، كان استراتيجيا وهاما

وقال الخالدي، في اتصال هاتفي لبرنامج حال السياسة، الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين وفضائية 
التي يمكن عودة، مساء اليوم اإلثنين، إن الرئيس محمود عباس أطلع الملك األردني على اإلجراءات 

اتخاذها في حال نفذ قرار نقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس، مشيرا إلى االتفاق على 
  .لعالج الموضوع من جذوره 2334تنسيق عالي المستوى، والعمل على تطبيق قرار مجلس األمن 

من أجل بلورة وأكد أن القيادة تجري اتصاالت متعددة مع مختلف األطراف، وتبعث برسائل دولية  
األوضاع، والتأكيد على ضرورة محاربة اإلرهاب واالستيطان اإلسرائيلي، وإيجاد تسوية عبر العمل 

  .اإليجابي
وأشار الخالدي إلى أن لقاء الرئيس محمود عباس بالعاهل األردني جاء في وقت تحضير األخير 

بدأ منذ أسبوعين عقد لقاءات مع للذهاب إلى روسيا، والواليات المتحدة األميركية، منوها أنه قد 
أطراف من اإلدارة األميركية الجديدة للتعرف على مواقفهم، ولفت أنه سيلتقي الرئيس األميركي 

  .الجديد دونالد ترامب خالل زيارته لواشنطن
  
  

  إصابات واعتقاالت في مواجهات ليلية بالعيسوية وأبو ديس وحزما: القدس
من المواطنين، واعُتقل عدد آخر من الشبان في بلدات أصيب عدد  -وفا 2017- 1-24القدس 

أبو ديس، وحزما، والعيسوية بمدينة القدس المحتلة خالل وعقب مواجهات، استمرت حتى ساعة 
 .متأخرة من الليلة الماضية
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واعتقلت قوات االحتالل، فجر اليوم، وعقب مواجهات شهدتها بلدة العيسوية، وسط القدس، مساء 
  .حمد كايد محمود، وعبد القادر داري، وخالد أبو غوش، ونديم الصفديم: أمس، كال من

وكانت بلدة أبو ديس جنوب شرق المدينة شهدت مواجهات عنيفة، في الذكرى السنوية األولى 
الستشهاد ابن البلدة الشاب محمد حلبي، وتركزت المواجهات عند مفترق الجبل، اعتقلت خاللها 

بيع، فيما أصيب عدد من الشبان باألعيرة المعدنية المغّلفة بالمطاط، قوات االحتالل الشاب إسالم ر 
  .وتم عالجهم ميدانيا

وفي بلدة حزما، شمال شرق القدس، والتي تخضع لحصار عسكري مشدد منذ أسابيع، أصيب طفالن 
بأعيرة مطاطية بأطرافهما خالل تواجدهما أمام منزلهما في الحارة الشرقية ) سنوات 7و 6(شقيقان 

  .وصفت إصابتهما بالطفيفة، وذلك خالل مواجهات استمرت حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية
ونقل مراسلنا عن شهود عيان بأن قوات االحتالل أطلقت وابال من األعيرة المطاطية، والقنابل الغازية 

ن باختناقات السامة المسيلة للدموع، بشكل عشوائي في الحارة ّما تسبب بإصابة عدد كبير من السكا
  .شديدة تم معالجتها ميدانياً 

  
  

  التصعيد اإلسرائيلي بالقدس اختبار للموقف الدولي في عهد ترامب: الخارجية
قالت وزارة الخارجية إن التصعيد اإلسرائيلي المتواصل، خاصة في  -وفا 2017- 1-24رام اهللا 

ن في االستهتار بقرار مجلس األمن القدس، هو بمثابة تحٍد للشرعية الدولية والقانون الدولي، وإمعا
، واستخفاف مقصود بمؤتمر باريس ونتائجه وبالدول التي شاركت فيه، خاصة بعد تسلم 2334رقم 

 .الرئيس األميركي ترامب مهامه في البيت األبيض

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الثالثاء، أن سلطات االحتالل تواصل استغاللها البشع للظروف 
ية المختلفة في تصعيد حربها العنصرية ضد الوجود الفلسطيني على امتداد الوطن، وبشكل خاص الدول

في القدس المحتلة ومناطقها ومحيطها، وسط تصريحات ومواقف سياسية يطلقها أركان اليمين الحاكم 



 

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 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 
 

ين في إسرائيل في محاولة لخلط األوراق وإبعاد األنظار عن عمليات القمع والتنكيل بالفلسطيني
  .وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وحقهم في الوجود الوطني واإلنساني في بلداتهم ومدنهم

وأشارت الوزارة إلى سياسات االحتالل االنتقامية العنصرية لعديد األحياء في القدس الشرقية المحتلة، 
ات وعقوبات خاصة ما يتعرض له سكان حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، من مضايق

جماعية وممارسات استفزازية مكثفة، سواء ما يتصل بمحاصرة الحي بدوريات عسكرية وأخرى شرطية 
وتحرير مخالفات مالية، وشن حمالت ضريبية واعتقاالت بالجملة وغرامات مالية باهظة، وإعدامات 

، ونصب الحواجز ميدانية وإبعاد لمدد متفاوتة ألعداد من المواطنين عن الحي وغيره من األحياء
واإلغالقات وتكثيف التواجد اإلحتاللي العسكري على مداخله بما يؤدي إلى ارهاب المواطنين، 
إضافة إلى قيام طواقم تابعة لبلدية االحتالل التي ترافقها حراسات عسكرية بحملة وزعت خاللها أوامر 

في الحي، دون أن تعنون تلك ) العبيدات(وإخطارات هدم لعدد كبير من منازل المواطنين في منطقة 
  .اإلخطارات بأسماء محددة

) بنيامين(ولفتت إلى ما كشفه اإلعالم العبري بأن وزارة التعليم اإلسرائيلية ومجلس المستوطنات 
الذي يربط القدس بمستوطنة معاليه  1يقومان بتمويل بؤرة غير قانونية أقيمت بالقرب من شارع رقم 

ع الشبيبة التي تسربت من الجهاز التعليمي لصالح النشاط في البؤر أدوميم، بما يدعم التواصل م
   .االستيطانية في الضفة

وأدانت الوزارة هذه الجرائم واالنتهاكات اإلسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني على مرأى 
ان ومسمع من العالم، خاصة أن هذا التصعيد اإلسرائيلي يترافق مع تصريحات ومواقف معلنة ألرك

الحكم في إسرائيل وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتفاخرون فيها برفضهم إلقامة دولة 
فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، ويروجون إلطالق حمالت استيطانية واسعة في األرض 

ها من الفلسطينية، ويؤكدون غياب أي أمل في تسوية ثنائية بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، وغير 
المواقف التي تدعو إلى ضم أجزاء واسعة من أرض دولة فلسطين، في محاولة إسرائيلية مدروسة لجس 

  .نبض واختبار للموقف الدولي
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وطالبت الوزارة المجتمع الدولي خاصة مجلس االمن الدولي والمجالس والهيئات األممية المختصة 
تين، والشروع في بلورة آليات دولية لتحقيق بحقوق اإلنسان، سرعة التحرك من أجل إنقاذ حل الدول

ذلك، واتخاذ اإلجراءات القانونية الدولية الكفيلة بمحاسبة إسرائيل ومعاقبتها على خروقاتها الجسيمة 
للقانون الدولي وانتهاكاتها المتواصلة للمواثيق والعهود الدولية، بما يؤدي إلى ردعها وإلزامها بقرارات 

  .الشرعية الدولية
  
  

  ألمانيا تعبر عن قلقها البالغ من المصادقة على بناء وحدات استيطانية بالقدس
لجنة البناء والتخطيط "أكدت ألمانيا، أنها تتابع بقلق مصادقة  -وفا 2017-1-24برلين 

وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات المقامة على أراضي القدس  566على بناء " اإلسرائيلية
 .الشرقية

نحن نتابع هذه التطورات بقلق بالغ، وقمنا "متحدث باسم الخارجية األلمانية، في بيان صحفي، وقال 
مرارًا بإيضاح موقفنا في هذا الصدد، وهو أن بناء المستوطنات في األراضي المحتلة، وهذا يسري 
أيضًا على شرق القدس، يخالف القانون الدولي ويعرض وجود سالم دائم بين اإلسرائيليين 

  ."لفلسطينيين للخطر، وهو ما ال يمكن تحقيقه سوى عن طريق حل الدولتين القائم على التفاوضوا
مدعوان لالمتناع عن اإلجراءات المنفردة، ) اإلسرائيلي والفلسطيني(الطرفين "وأضاف المتحدث أن 

لتين التي تنطوي على خطر التسبب في تصعيد جديد، ومدعوان كذلك إلى تجديد التزامهما بحل الدو 
وإثبات ذلك عن طريق تدابير محددة، كما هو منصوص عليه في توصيات تقرير الرباعية الدولية 

  ".2016تموز / الصادر في يوليو
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  فرنسا تدين المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس الشرقية

األحد،  أدانت فرنسا منح سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس –وفا  2017- 1-23باريس 
بسغات "، و"راموت"، و"رامات شلومو: "وحدة استيطانية في مستوطنات 566التراخيص لبناء 

 .، في القدس الشرقية"زيئيف

وذّكر الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية، في بيان صحفي، اليوم اإلثنين، 
، 201ديسمبر /كانون األول  23المتحدة في  الصادر عن مجلس األمن التابع لألمم 2334بالقرار 

  .القاضي بعدم شرعية االستيطان بموجب القانون الدولي، والذي طالب بوقفه الفوري والتام
وقال إن االستيطان يمثل خطرا جسيما على حل الدولتين، الذي ذّكر المجتمع الدولي بحرصه عليه 

  .يناير الماضي/انيكانون الث  15إبّان مؤتمر باريس الدولي المنعقد في 
  .وأشار إلى أن حل الدولتين يبقى األفق الوحيد لتحقيق السالم الدائم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

  
  

  نرفض محاوالت تقويض حق الفلسطينيين في السيادة الكاملة على القدس: السعودية
الصادر عن  أكد مجلس الوزراء السعودي، على ما جاء في البيان -وفا 2017- 1-23الرياض 

االجتماع االستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي في ختام 
اجتماعاته بالعاصمة الماليزية كوااللمبور، بخصوص مركزية مدينة القدس الشريف، ورفض جميع 

لقدس عاصمة المحاوالت، التي من شأنها تقويض حق الفلسطينيين في السيادة الكاملة على مدينة ا
  .لدولة فلسطين

وشدد مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود، في الرياض اليوم اإلثنين، على إدانته المطلقة لجميع األنشطة االستيطانية غير الشرعية، التي 

  .تقوم بها إسرائيل في األراضي الفلسطينية المحتلة
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  محاولة نقل السفارة األميركية إلى القدس ضربة للشرعية الدولية: القوى

أكدت القوى الوطنية واالسالمية في ختام اجتماعها برام اهللا، اليوم  -وفا 2017- 1-23رام اهللا 
االثنين، رفضها لمحاوالت نقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى مدينة القدس، واعتبرته ضربا لكل 

 .ن والشرعيات الدولية ومحاولة فرض الوقائع على األرضالقواني

وأكدت أن هذه الخطوة في حال حدوثها ستشعل المنطقة وتزعزع الوضع، وخاصة في ظل محاولة 
حكومة االحتالل استغالل مواقف الرئيس األميركي في حملته االنتخابية حول السفارة وحول 

وني في كل األراضي الفلسطينية المحتلة، األمر الذي االستيطان االستعماري غير الشرعي وغير القان
يؤكد على االلتزام بالقوانين الدولية  يتطلب أيضا بلورة موقف موحد على الصعيد العربي واإلسالمي،

ويوفر الحماية الدولية لشعبنا أمام جرائم االحتالل بما فيها االستيطان االستعماري الذي تحاول 
وتوسيعه، رافضة االمتثال لكل القرارات الصادرة عن مجلس األمن حكومة االحتالل المضي فيه 

القاضي بعدم    2334 الدولي والجمعية العامة بما فيها القرار األخير لمجلس األمن الدولي رقم
شرعية وقانونية االستيطان االستعماري باجماع دولي، مما يتطلب وضع آليات فورية تلزم االحتالل 

  .لقرارات وخاصة في مدينة القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية المستقلةلالمتثال لتطبيق هذه ا
وشددت القوى على الدعوة الفورية لتنفيذ ما تمخض عن اجتماع اللجنة التحضيرية لعقد المجلس 
الوطني في بيروت واهمية إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة تنفيذ 

وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية والذهاب    2011 خاصة اتفاق القاهرةاالتفاقات الموقعة و 
الى االنتخابات العامة، األمر الذي يتطلب سرعة إجراء مشاورات تشكيل الحكومة والتحضير لعقد 
مجلس وطني توحيدي بمشاركة الجميع من أجل ترتيب الوضع الداخلي في مواجهة التحديات 

  .ق بالقضية الفلسطينية والمخاطر الكبيرة التي تحي
وركزت على أهمية توسيع مقاطعة االحتالل وفرض العقوبات عليه وسحب االستثمارات منه في إطار 

وااللتزام بمقاطعة شاملة لالحتالل على الصعيد األمني    BDSدعم حركة المقاطعة الدولية
واالقتصادي والسياسي تنفيذا لقرارات المجلس المركزي وتفعيل كل آليات محاكمة االحتالل على 
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جرائمه وعدوانه وخاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية من خالل إحالة الملفات المقدمة أمام 
  .االحتالل هو جرائم حرب مستمرة ضد شعبنا المحكمة على اعتبار ان ما يقوم به

في مواجهة عدوان حكومة االحتالل وخاصة سياسة  48وتوجهت القوى بالتحية الى شعبنا في أراضي
هدم البيوت والتطهير العرقي في محاولة لكسر ارادة شعبنا المتمسك بحقوقه ورفض سياسات 

باالستهتار بحياتهم كما جرى في تصفية الشهيد االبارتهيد والفصل العنصري واستهداف أبناء شعبنا 
يعقوب أبو القيعان، مؤكدة ان كل هذه الجرائم لن تفت من عضد شعبنا في الدفاع عن أرضه وبيته 

وعارة وقبل ذلك في العراقيب   وصموده على األرض، وتوجه القوى التحية الى أهلنا في أم الحيران
  . وكل المدن والقرى الفلسطينية في الداخل

وأشادت بصمود األسرى والمعتقلين األبطال داخل زنازين االحتالل، مؤكدة على الموقف الموحد 
لالسرى داخل الزنازين في مطالبهم والتحضير لالضراب العام في شهر نيسان القادم في حال لم يتم 

رات العزل االستجابة لمطالبهم، منوهة إلى أن فرض سياسة حرمان األسرى من التعليم الجامعي وقرا
والغرامات واالعتقال االداري وسياسة العقاب الجماعي لن تثمر في كسر إرادة الصمود والتحدي 

  .لألسرى األبطال 
  .عام باجس نخلة في تحديه لالحتاللوتوجه التحية الى األسير المضرب عن الط

  
  

  ال فرق بين القدس الشرقية والغربية قبل التوصل للحل النهائي: زملط
قال مستشار الرئيس للشؤون االستراتيجية حسام زملط، إنه ال فرق  -وفا 2017- 1- 23 رام اهللا

بالمعنى السياسي والقانوني بين القدس الشرقية والقدس الغربية قبل التوصل إلى الحل النهائي بين 
 .الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي

في الجامعة العربية األمريكية في وأوضح زملط خالل محاضرة سياسية ألقاها ظهر اليوم االثنين، 
جنين، أنه من الضرورة بمكان أن يحظى موضوع القدس ببعديه القانوني والسياسي بشرح مفصل ألبناء 
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شعبنا وللمجتمع الدولي، خصوصا في هذا التوقيت الذي يجري فيه الحديث عن نقل السفارة 
  .األميركية إلى القدس

، 1967لم تعد تعترف بحدود عام  1980في العام  لشرقية وبين زملط أن إسرائيل بضمها القدس ا
مشيرا إلى أن الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة تتعامل مع القدس بشقيها الشرقي والغربي على أنها 
العاصمة الموحدة إلسرائيل، وعليه، فهي ال تعترف بشرق أو بغرب القدس، وبالتالي فإن ادعاء 

  .ستقام على أرض في القدس الغربية يناقض سياستها على األرض إسرائيل بأن السفارة األميركية
وأكد أنه باإلضافة لما سبق فإن القانون الدولي بما فيه قانون الواليات المتحدة ال يعترف بسيطرة 
إسرائيل على القدس الشرقية أو الغربية، مشددا على أن موضوع القدس شرقية أو غربية هو ضمن 

وضوعة للتفاوض، الفتا إلى أننا نريد القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية قضايا الحل النهائي الم
  .على أن يتم التفاوض مع اإلسرائيليين على القدس كوحدة واحدة بشقيها الشرقي والغربي

في حال نفذ الرئيس ترامب وعوده إلسرائيل بنقل السفارة إلى القدس يكون قد نسف "وقال زملط 
يها العملية السياسية، ونزع عن الواليات المتحدة األهلية ألن تكون طرفا األسس التي قامت عل

  ".محايدا
وتندرج المحاضرة السياسية التي ألقاها زملط في الجامعة العربية األمريكية في جنين في إطار برنامج 

  .جمعيةمؤسسة الرئاسة للتواصل مع الجامعات الفلسطينية وطلبتها على قاعدة الشراكة والمسؤولية ال
واستعرض استراتيجية القيادة الفلسطينية بأبعادها المحلية واإلقليمية والدولية، مشددا على أهمية 
الحراك السياسي وتحقيق اإلنجازات القانونية والسياسية بالتوازي مع السعي الحثيث لتمكين الجبهة 

  .وتعزيز التمثيل المركزي الفلسطيني  الداخلية الفلسطينية
ى نجاح المؤتمر الدولي للسالم في توجيه المسؤولية الدولية للمشاركة الفاعلة في عملية كما تطرق إل

التسوية السياسية، وقدم شرحا وافيا حول رؤية الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية للحد من 
ف في نسب البطالة بين الخريجين والتي تتمثل باعتماد سياسة التشغيل كبديل عملي لمحدودية التوظي

  .القطاعين العام والخاص
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بمعنى أن القطاعين العام والخاص غير قادرين على توظيف آالف الخريجين سنويا من : "وقال
الجامعات والكليات الفلسطينية، وبالتالي فإن الحل يكمن في تمويل وإقراض مشاريع ريادية صغيرة 

  .البطالة بين الخريجين ومتناهية الصغر من خالل صندوق التشغيل تساهم في الحد من نسب
  
  

  نعتز بااللتفاف الشعبي وسنصعد معركتنا: بركة في مظاهرة القدس
حّيا رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، في  -وفا 2017- 1-23القدس 

التظاهرة التي جرت ظهر اليوم االثنين، قبالة الكنيست االسرائيلي، مئات المشاركين في قافلة 
سيارات الضخمة، التي انطلقت بدعوة من لجنة المتابعة العليا، في إطار المعركة من أجل األرض ال

 .والمسكن، وضد جرائم التدمير

وقال إننا نعتز بهذا االلتفاف الشعبي الواسع في األسبوعين األخيرين، وأمامنا سلسلة من النشاطات 
  .دية في وسط تل أبيبالكفاحية، التي أبرزها ستكون مظاهرة ضخمة عربية يهو 

وألقى بركة كلمته باللغتين العبرية والعربية، وقال إن قافلة السيارات اليوم نجحت في أن تفرض قضيتنا 
وإننا مقبلون على . على الرأي العام وعلى وسائل اإلعالم، التي تحاول تجاهل قضايانا المركزية

هرة عربية يهودية تضم اآلالف سنجريها في نشاطات كفاحية متنوعة، وأضخمها في الفترة القريبة، مظا
ساحة رابين، أضخم ساحات تل أبيب العامة، ونسعى للشراكة مع قوى يهودية تقدمية تناصر قضايانا، 

  .في مواجهة سياسة التمييز العنصري
ووجه بركة كلمته إلى نواب من كتل مختلفة جاءت للتضامن مع التظاهرة، وقال إننا نتوخى منكم أن 

تضامنكم على منصة الكنيست، ألنه لألسف صوت التضامن معنا ضعيف، على الرغم من ينعكس 
  .حجم العنصرية التي تسيطر على نهج بنيامين نتنياهو

وتابع بركة قائال، إن لدينا شهيد قُتل منذ يوم األربعاء الماضي، وأن احتجاز جثمانه الى اآلن يعكس 
نرفض أي شروط، من أي نوع كانت على  ونحن. حقارة وحضيض أخالقي لدى هذه الحكومة



 

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 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 
 

واستمرار احتجازه سيؤدي إلى غضب جماهيري واسع، يتحمل . إجراءات دفن الشهيد أبو القيعان
  .مسؤوليته بنيامين نتنياهو وغلعاد أردان والحكومة برمتها

سيارة،  300الى  250وكانت قد انطلقت تظاهرة ضخمة لقافلة سيارات، شاركت فيها ما بين 
واستمرت القافلة . لقت صباح اليوم من قلنسوة والنقب، والتقت عند اللطرون لتتجه إلى القدسوانط

قرابة خمس ساعات وخلقت أزمات مرورية في أكبر الشوارع المركزية في إسرائيل، وذلك احتجاجا 
  .التصعيد في هدم المنازل العربية وجريمة قتل الشهيد يعقوب أبو القيعان من أم الحيران  على

  
  

  مستوطنون يقتحمون األقصى بحراسة قوات االحتالل
مستوطًنا، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية،  11قتحم ا -موقع مدينة القدس  2017- 1-24القدس 

اليوم الثالثاء، باحات المسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة، من شرطة 
  .االحتالل الخاصة

المحتلة إن أولى مجموعات المتطرفين اليهود التي اقتحمت األقصى  وقالت مصادر محلية بالقدس
مستوطًنا، حيث اقتحموا ساحات المسجد األقصى بحراسة قوات االحتالل التي  11صباح اليوم هي 

  .ادخلتهم من جهة باب المغاربة
  
  

  اعتقال ناشط فلسطيني ضد االستيطان من قاعة محكمة عسكرية
اعتقلت قوات االحتالل العسكرية، الناشط عبد اهللا  -ة القدس موقع مدين 2017- 1- 24القدس 

أبو رحمة من قاعة محكمة عوفر العسكرية أثناء حضوره محاكمة نشطاء المقاومة الشعبية الذين 
اعتقلوا خالل فعالية إعادة بناء قرية باب الشمس جنوب شرق القدس المحتلة يوم الجمعة الماضي، 

  .اركته في فعاليات المقاومة الشعبيةوتم تحويله للتحقيق بسبب مش
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واستنكرت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان عملية اعتقال الناشط أبو رحمة وتحويله 
للتحقيق، وأكدت أن ذلك لن يثني النشطاء باالستمرار بفعاليات المقاومة الشعبية، مطالبين أبناء شعبنا 

ظاهرة المقاومة الشعبية في كافة محافظات الوطن حتى  وكافة فصائل العمل الوطني بتفعيل وتوسيع
  .دحر االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

  
  

  االحتالل يقضي بإبعاد مقدسيين عن منازلهم وتغريمهم مالياً 
غربي " الصلح"الصهيوني  قضت محكمة االحتالل - موقع مدينة القدس  2017- 1-23القدس 

، بالحبس المنزلي لمدة عشرة أيام على الشاب منذر قنبر من حي جبل المكبر يوم االثنينالقدس، 
يوما، وبدفع كفالة مالية قيمتها ألف  180جنوب شرق القدس المحتلة، وبمنعه من السفر لمدة 

آالف شيقل، كشروٍط لإلفراج عنه من سجون  10شيقل، والتوقيع على كفالة طرف ثالث بقيمة 
  .االحتالل

  .بر قد اعتقل في نفس يوم استشهاد شقيقه فادي في مستهل الشهر الجاريوكان منذر قن
في السياق، قضت محكمة االحتالل اليوم بإخالء سبيل عضو لجنة المتابعة في قرية العيسوية محمد 

شيقل، والتوقيع  1500أبو الحمص، بشرط اإلبعاد عن القرية لمدة أسبوع، ودفع كفالة مالية قيمتها 
  .ثالث بقيمة خمسة آالف شيقل على كفالة طرف

 6الى ذلك، قضت محكمة االحتالل المركزية في القدس اليوم بسجن الشاب طارق درويش لمدة 
 5سنوات وتسعة اشهر، وغرامة مالية بقيمة  5سنوات وعشرة أشهر، والشاب يوسف عليان لمدة 
  .شيكل غرامة مالية 2500آالف شيكل، والشاب لؤي أبو الحمص لمدة عامين و

  
  

  -انتهى-
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