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  2017 كانون ثاني،  25 ربعاءاأل: التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

  والتوسع االستيطاني في القدس" معاليه أدوميم"الحكومة تحذر من ضم. 

 مستوطنون يستولون على محل تجاري في القدس القديمة. 

 االحتالل يخطر بهدم منشأة زراعية في حزما شمال شرق القدس. 

 فعاليات أريحا تندد بوعد الرئيس ترامب نقل سفارة بالده إلى القدس. 

 "تستنكر التصعيد في المسجد األقصى" أوقاف القدس. 

  اتفاقيات لتعزيز صمود المجتمعات المهمشة في القدستوقيع. 

 هدم مرآب سيارات في القدس بحجة عدم الترخيص. 

 جيش االحتالل يشن حملة اعتقاالت جديدة في صفوف المواطنين. 

 ألف  25االحتالل يقّرر االفراج عن طفل فلسطيني أسير وجريح بشرط دفع غرامة بـ

 .شيكل

 والتوسع االستيطاني في القدس" معاليه أدوميم" الحكومة الفلسطينية تحذر من ضم 

  



 

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 
 

  والتوسع االستيطاني في القدس" معاليه أدوميم"الحكومة تحذر من ضم 
  جددت التأكيد على إجراء انتخابات الهيئات المحلية في القريب العاجل

 صادقت على االتفاقيات الموقعة مع السودان الشقيق  
 التجار رفضت إجراء حركة حماس فرض الرسوم على 

جلسته األسبوعية التي عقدها في مدينة رام  خالل حّذر مجلس الوزراء -وفا 2017- 1- 24رام اهللا 
لمدينة " معاليه أدوميم"الثالثاء، برئاسة رامي الحمد اهللا، من خطورة مشروع ضم مستوطنة  اهللا اليوم

  .قلة وعاصمتها القدسالقدس، في إطار مخطط إجهاض أي إمكانية إلقامة الدولة الفلسطينية المست
وندد المجلس بتصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو، حول دولة فلسطينية منقوصة، وباألصوات 
التي تتعالى في إسرائيل عن مقولة الحكم الذاتي، وضم الجزء األكبر من مساحة الضفة الغربية، 

ن المطلوب هو قبول إسرائيل باإلرادة مشددًا على أن زمن الحلول االنتقالية قد ولى إلى غير رجعة، وأ
وعاصمتها  1967الدولية، بإنهاء احتاللها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 

  .القدس الشرقية
كما ندد بتصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي الذي أعطى الضوء األخضر للضم والتوسع االستيطاني، 

وحدة  566في بلدية االحتالل على بناء " لجنة التخطيط والبناء"يسمى  والذي كان آخره مصادقة ما
في مدينة القدس، بعد يومين " بسجات زئيف"و" رمات شلومو"و" راموت"استيطانية في مستوطنات 

فقط من تنصيب الرئيس األمريكي دونالد ترامب، في تحٍد خطير وصريح لقرار مجلس األمن الدولي 
اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية، وأدان كافة مشاريع التوسع  الذي صوت ضد االستيطان

  .االستيطاني اإلسرائيلي
وتوسيع المستوطنات في مدينة القدس له أبعاد " معالية أدميم"وأشار المجلس إلى أن ضم مستوطنة 

ي مدينة ديمغرافية وجغرافية خطيرة تهدف إلى زيادة نسبة المستوطنين مقابل المواطنين الفلسطينيين ف
القدس المحتلة، عالوة على ضم مجموعة من القرى والبلدات المحيطة بالمدينة المقدسة، وبالتالي 
فإن هذا المشروع التهويدي االستعماري االحتاللي يقتل أي حديث عن خيارات سلمية ويؤجج 

  .الصراع، األمر الذي يستوجب الوقوف بحزم أمام هذه المشاريع التهويدية
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أن القدس الشرقية وباعتراف غالبية دول العالم، وما أقرته كافة القوانين والقرارات وأكد المجلس 
، هي جزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية 2334الدولية ذات الصلة وآخرها قرار مجلس األمن 

، وهي تاريخيًا أرض عربية فلسطينية، حاضنة أقدس مقدساتنا 1967التي احتلتها إسرائيل عام 
  .ة والمسيحية وموروثنا الحضاري والثقافي منذ فجر التاريخاإلسالمي

ووجه المجلس تحية إكبار واعتزاز إلى أهلنا في الداخل لصمودهم األسطوري في وجه السياسة 
العنصرية التمييزية التي يتعرضون لها في مختلف المجاالت، ومصادرة حقوقهم السياسية والمدنية، 

طنهم، واحترام انتمائهم وثقافتهم، مشيرًا إلى أن إقدام الحكومة وحقهم بالعيش بكرامة فوق أرض و 
اإلسرائيلية على هدم العديد من المنازل في قلنسوة في المثلث الجنوبي، وفي أم الحيران في النقب، 
وما تقوم به من عمليات هدم للمنازل في القدس ومناطق مختلفة من الضفة الغربية، ما هو إّال 

منذ النكبة التي تتحمل إسرئيل المسؤولية عنها والتي اقترفتها بحق الشعب  استكمال لمخططاتها
، بكل ما صاحبها من اقتالع وتشريد من أرض وطنه في أبشع جريمة على مر 1948الفلسطيني عام 

العصور، وتدمير مدنه وقراه لتقام إسرائيل على أنقاضها، بهدف طمس الهوية الفلسطينية، وتزوير 
والتاريخي واإلنساني الفلسطيني في فلسطين التاريخية، داعيًا كافة أحرار العالم اإلرث الحضاري 

  .والقوى الصديقة والمحبة للسالم والعدالة لدعم حقوق شعبنا الفلسطيني في الداخل
كما وجه المجلس تحية إجالل وإكبار إلى األسرى واألسيرات األبطال القابعين في سجون االحتالل 

ب المجلس عن قلقه تجاه عمليات التصعيد المستخدمة من قبل قوات القمع التابعة وأعر . اإلسرائيلي
إلدارة مصلحة السجون بحق األسرى في سجن عسقالن، كجزء من خطه ممنهجة بحقهم في كافة 
السجون، وخاصة حملة التنكيل والتفتيش المسعورة واستخدام القوة المفرطة وسحب العديد من 

ونظر المجلس بقلق شديد لقرار . لممتلكات الشخصية ونقل العديد منهممنجزاتهم وإتالف بعض ا
منع التعليم لألسرى داخل سجون االحتالل، والذي تعتزم حكومة االحتالل اإلسرائيلي البدء بخطوات 
تطبيقه، من خالل البدء بنقاشه من قبل اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون التشريع، والذي يمنع 

واعتبر  .ينيين داخل السجون اإلسرائيلية من استكمال دراستهم األكاديمية أثناء أسرهماألسرى الفلسط
المجلس أن ذلك القرار يأتي في سياق تشريع االنتهاكات والجرائم ضد األسرى، وفي إطار استكمال 
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ن القوانين والمشاريع التي أقرها الكنيست اإلسرائيلي في السنوات األخيرة، والتي تحرم األسرى م
أبسط الحقوق التي أقرتها القوانين الدولية، ضمن سياسة التضييق عليهم وتجريدهم من حقوقهم التي  

  .كفلتها كافة المواثيق واألعراف الدولية
وصادق المجلس على اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خالل اجتماعات اللجنة 

وأكد المجلس . ، التي عقدت في العاصمة السودانية الخرطومالوزارية الفلسطينية السودانية المشتركة
أن توجيهات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد اهللا، لإلسراع بعقد اللجنة الوزارية 
المشتركة التي لم يمض على إنشائها سوى أشهر، ومتابعة كافة الترتيبات وحجم المشاركة في هذه 

الواضحة بأهمية العالقات التاريخية األخوية بين الشعبين الشقيقين، وحرصنا االجتماعات، يؤكد إرادتنا 
وأكد رئيس الوزراء أهمية إعداد خطة للمتابعة والترجمة العملية . على تطويرها في كافة المجاالت

  .لتنفيذ االتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة، بما يساهم في تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين
ا رحب المجلس بإعالن كوااللمبور الصادر عن االجتماع االستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول كم

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، والذي شدد على مركزية القضية الفلسطينية ومركزية مدينة 
على  القدس، ورفضه لجميع المحاوالت التي من شأنها تقويض الحق الفلسطيني في السيادة الكاملة

وأكد المجلس على أن كل ما جاء في إعالن كوااللمبور من مواقف . المدينة كعاصمة لدولة فلسطين
خصوصًا التأكيد على أهمية قرار مجلس األمن األخير بخصوص االستيطان، ورفضه وإدانته ألي 

ة لتقديم إعالن أو إجراء قد يؤثر في الوضع القانوني لألراضي الفلسطينية المحتلة، وتجديد الدعو 
المساعدة لدولة فلسطين وحشد الدعم الدولي لتحقيق إنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة 
السيادة وعاصمتها القدس الشريف، إنما يشكل دعمًا واسنادًا للقضية الفلسطينية ولمدينة القدس 

  .تالليةولشعبنا الفلسطيني في هذه الظروف التي يواجه فيها أوسع وأشرس هجمة اح
ورحب المجلس بتوقيع االتفاقية مع شركة كهرباء محافظة القدس، المتعلقة بديون الشركة للحكومة 
الفلسطينية، كنتيجة اللتزام السلطة الوطنية الفلسطينية بتسديد ديون الكهرباء المستحقة على الشركة 

موقعة بشأن ديون الكهرباء مع لصالح شركة الكهرباء القطرية اإلسرائيلية، استنادًا إلى االتفاقية ال
  .الجانب اإلسرائيلي
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واطلع المجلس على تقرير حول مشاريع المياه التي تنفذها سلطة المياه في قطاع غزة بتوجيهات من 
رئيس الوزراء، حيث رحب المجلس بوضع حجر األساس لمشروع محطة تحلية مياه البحر في منطقة 

ة في منطقة خانيونس، إضافة إلى مشروع خزان العطاطرة في السودانية، وبافتتاح مشروع محطة التحلي
بيت الهيا، ومشروع خزان الشيخ رضوان في مدينة غزة، ومشروع خزان المنطار والذي تم تدميره 
خالل العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة والذي تم االنتهاء من العمل به، إضافة إلى مشروع 

ومشروع محطة الصرف الصحي المركزية في منطقة البريج،  محطة الصرف الصحي لشمال غزة،
آالف متر مكعب، ومحطة الضخ المركزية  4والخزان بسعة ) بئر 14(ومشروع إنشاء آبار االسترجاع 

  .آالف دونم 5والتي تقع غرب محطة التنقية الذي سيوفر مياه معالجة للري الزراعي لحوالي 
ن الصادر عن حركة حماس في قطاع غزة، بفرض رسوم إلى ذلك، أعرب المجلس عن رفضه لإلعال

على تجار الحديد واإلسمنت والحصمة والحصول على إذن مسبق لذلك، مما يشكل إصرارًا من 
حركة حماس على تعميق االنفصال، والتدخل في عمل حكومة الوفاق الوطني، وزيادة معاناة أبناء 

عدم مشروعية هذا اإلجراء الذي يشكل انتهاكاً  شعبنا، وتعطيل مسيرة إعادة اإلعمار، مؤكدًا على
صارخًا للقوانين واألنظمة، ومشيرًا الى أن فرض الضرائب والرسوم وتعديلها والغائها ال يكون إال 

  .بقانون
وتقدم المجلس بالتهنئة إلى كل من الروائي يحيى يخلف، والروائي إبراهيم نصر اهللا، والروائي إلياس 

، ولتضاف إلى سلسلة اإلنجازات الثقافية التي 2016كتارا للرواية العربية للعام خوري، لفوزهم بجائزة  
حققها العديد من المبدعين الفلسطينيين، وأعرب عن اعتزاز الشعب الفلسطيني بهذه القامات التي 

  .انشغلت بالهم الثقافي الفلسطيني وتوثيق الذاكرة الفلسطينية
إجراء انتخابات الهيئات المحلية، واستعداد الحكومة  علىالمجلس التأكيد  جدد وعلى صعيٍد آخر،

لتقديم كل الدعم والتسهيالت للجنة االنتخابات المركزية إلجرائها في القريب العاجل، خاصة بعد 
إصدار سيادة الرئيس لمشروع قرار بقانون إنشاء محكمة قضايا االنتخابات المختصة، والتي تختص 

وأكد  .م والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحليةبالنظر بكافة الطعون والجرائ
المجلس على الدور الهام والحيوي الذي تلعبه هيئات الحكم المحلي، وعلى ضرورة إجراء هذه 
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وكحق للمواطن في اختيار ممثليه في مجالس الهيئات المحلية، بما يساهم  االنتخابات كحاجة وطنية،
  .دمات المقدمة للمواطنينفي تطوير وتحسين الخ

وقرر المجلس اعتماد البوابة الموحدة للمساعدات االجتماعية، وتشكيل لجنة توجيهية تضم في 
عضويتها عددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر 

لمساعدات، وتحقيق العدالة في تغطية ممكنة لألسر المحتاجة والفقيرة، ومنع االزدواجية في تقديم ا
التوزيع وتكافؤ الفرص، وتخطيط المساعدات وتنسيقها على المستوى الوطني من خالل التنسيق 

  .الشامل بين كافة الشركاء من مزودي الخدمات والمساعدات االجتماعية
رار بقانون مشروع قرار بقانون نقل وزراعة األعضاء البشرية، ومشروع ق قرر المجلس إحالة كل من كما

إنشاء صندوق دعم البلدة القديمة في محافظة الخليل إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما، وإبداء 
  .المالحظات بشأنهما، تمهيداً التخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة

  
  

  مستوطنون يستولون على محل تجاري في القدس القديمة
مجموعة من المستوطنين اليهود، تحرسها قوة معززة من جنود استولت  -وفا 2017- 1-24القدس 

االحتالل، ظهر اليوم الثالثاء، على محل تجاري في عقبة الخالدية داخل البلدة القديمة في القدس 
 .المحتلة

وباشر المستوطنين بأعمال الحفر من منزل مجاور يسيطرون عليه، إلى داخل المحل، رغم عدم 
  .البناء امتالكهم ترخيص ألعمال

وقال رأفت صب لبن، الذي يقيم في منزل فوق المحل التجاري، إن سلطة اآلثار اإلسرائيلية أجبرت 
المستوطنين على وقف الحفريات، في حين تمنع الشرطة اإلسرائيلية العائلة من دخول المخزن بادعاء 

  .أن المخزن ليس ملك لعائلة صب لبن، بموجب قرار المحكمة
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كانون األول الماضي، بالسماح لنورا صب لبن   21العليا اإلسرائيلية قررت في وكانت المحكمة 
وزوجها بالبقاء لمدة عشر سنوات، وبعدها سيتم تسليمه للمستوطنين، فيما أخلت المحكمة ذاتها ستة 

  .أفراد من عائلة صب لبن من المنزل
  

  االحتالل يخطر بهدم منشأة زراعية في حزما شمال شرق القدس
سّلمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الثالثاء، مواطنا إخطار هدٍم  -وفا 2017- 1-24القدس 

 .لمنشأته الزراعية في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص

ويأتي ذلك بعد أياٍم من هدم االحتالل لمنشآت لبيع أشتاٍل زراعية ومحال تجارية في المنطقة لنفس 
أن حزما تخضع لحصار عسكري مشدد بعد اغالق مدخلها الرئيس بمكعبات اسمنتية  الحجة، علماً 

  .بحجة إلقاء حجارة على مركبات المستوطنين
  
  

  فعاليات أريحا تندد بوعد الرئيس ترامب نقل سفارة بالده إلى القدس
جديد نددت فعاليات محافظة أريحا واألغوار، بوعد الرئيس األميركي ال -وفا 2017-1-24أريحا 

 .دونالد ترامب، نقل سفارة بالده من تل أبيب الى القدس

وشددت فعاليات أريحا في اجتماع موسع عقد في قاعة المؤتمرات في محافظة أريحا واألغوار، اليوم 
الثالثاء، بحضور أعضاء المجالس والهيئات المحلية والبلدية ومدراء الدوائر الرسمية، على أن 

عملية سالم جادة تقوم على قرارات الشرعية الدولية، واقامة دولة فلسطين المطلوب الزام اسرائيل ب
  .مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

وجددوا وقوفهم خلف قيادة الرئيس محمود عباس لحماية المشروع الوطني، وأكدوا تأييدهم المطلق 
  .لجهوده وخطواته في المحافل الدولية

لشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة وأكد نائب المحافظ جمال الرجوب، أن ا
  .للتصرف، وأن القدس عاصمة ابدية لدولة فلسطين
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  تستنكر التصعيد في المسجد األقصى" أوقاف القدس"
استنكرت دائرة األوقاف اإلسالمية وشؤون المسجد األقصى المبارك -وفا 2017- 1-24القدس 

ين شبه اليومية للمسجد األقصى المبارك بحجة أداء طقوس في القدس المحتلة، اقتحامات المستوطن
 .دينية مختلفة، تحت مرأى الشرطة اإلسرائيلية التي تعمل على حمايتهم

تصعيدا من قبل "واعتبرت دائرة األوقاف، في بيان لها، مساء اليوم الثالثاء، مثل هذه التصرفات 
  ".المتطرفين اليهود

را للوضع التاريخي القائم للمسجد األقصى المبارك، خاصة أن إن هذه الخطوات تحمل تغيي"وقالت 
  ".الشرطة اإلسرائيلية تقوم بإدخالهم إلى المسجد األقصى من طرف واحد تحت حراستها

دونما هو للمسلمين وحدهم، وتحت  144أن المسجد األقصى المبارك بمساحته البالغة "وأكدت 
الحسين، ونرفض رفضا باتا السماح بدخول المتطرفين اليهود رعاية ووصاية الملك عبد اهللا الثاني بن 

لساحات المسجد، أو أي أمر يمس تغيير الوضع التاريخي القائم قبل احتالل مدينة القدس عام 
1967."  

  
  

  توقيع اتفاقيات لتعزيز صمود المجتمعات المهمشة في القدس
 - وجود"بناء قدرات ضمن مشروع  جرى اليوم الثالثاء، توقيع اتفاقيات -وفا 2017- 1-24القدس 

تعزيز صمود المجتمعات المهمشة في القدس الشرقية، بحضور ممثلين عن أوكسفام، واالتحاد 
 .األوروبي، والمؤسسات الشريكة، والمنظمات المجتمعية الفلسطينية

والمشروع يعمل على دعم ومساندة بعض المناطق والمجتمعات المهمشة في القدس الشرقية، مثل 
  .وان، والبلدة القديمة، والعيساوية، وصور باهر، والطورسل
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إن اتفاقية اليوم هي عبارة عن التزام : "كريس اجكيمانز" أوكسفام"وقال المدير القطري لمنظمة 
مؤسستنا لثالث سنوات أخرى، نحو بناء قدرات المنظمات المجتمعية وتعزيز الخدمات للمجتمعات 

  ".المحلية
كمشروع مكمل لمشروع سابق استهدف أحياء ومجتمعات " وجود"، يأتي "مأوكسفا"وحسب بيان من 

ألف مستفيد مباشر وغير مباشر،  36في القدس الشرقية، حيث وصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 
وستقوم المؤسسات . بمن فيهم الشباب والنساء والرجال وكبار السن، واألشخاص ذوي اإلعاقة

بالتعاون مع عدة منظمات مجتمعية بالعمل على تعزيز وتحسين حقوق  الشريكة القائمة على المشروع
أيضا بتعزيز مهارات المجتمعات المحلية في " وجود"المرأة وتمكينها اقتصاديا، كما سيقوم مشروع 

الجاهزية واالستجابة لحاالت الطوارئ، وكذلك مساعدة الشباب على تعزيز هويتهم و تطوير السلوك 
  .اإليجابي لديهم

ضاف اجكيمانز أن أوكسفام متحمسة بالفعل للعمل مع المجتمعات المحلية ومع شركائها وأ
  .للمساعدة في بناء مجتمع أكثر صموداً 

مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، : هي" وجود"المؤسسات الشريكة القائمة على مشروع 
اإلغاثة  - ي، وجمعية التنمية الزراعيةوجمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية، ومركز اإلرشاد الفلسطين

  .والمشروع ممول من قبل االتحاد األوروبي بتمويل إضافي من أوكسفام. الزراعية الفلسطينية
ولضمان االستدامة واألثر طويل األمد للمشروع، سيقوم الشركاء بنقل معرفتهم للمنظمات المجتمعية 

. ات أفضل ألفراد المجتمع في المناطق المذكورةوالعمل على بناء قدراتها، لتمكينها من تقديم خدم
وبدورها ستقوم المنظمات المجتمعية وأفراد المجتمع بتطبيق ما تعلموه لتقديم الدعم والمساعدة 

  .لآلخرين في مناطقهم، مما سيساهم في تعزيز صمودهم لسنوات قادمة
يط واالستجابة لحاالت وستقوم المؤسسات الشريكة ببناء قدرات المنظمات المجتمعية في التخط

الطوارئ من خالل التدريبات، وتوفير معدات اإلسعافات األولية، وكذلك تطوير خطط االستجابة 
للطوارئ في حاالت الكوارث الطبيعية، باإلضافة الى رفع مستوى المعرفة بالحقوق االجتماعية 

تماعيين والعاملين في مجال والقانونية للمرأة، والعدالة بين الجنسين لدى كل من األخصائيين االج
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كما سيتم التركيز بشكل خاص على إمكانية االستجابة . الصحة والمحاميين وعلماء النفس
  .لالحتياجات الخاصة للشباب والشابات

نادي شباب : أما المنظمات المجتمعية التي وقعت على االتفاقيات مع المؤسسات الشريكة فتضم
ادي صور باهر الكشفي، ومركز سبافورد، وشبكة القدس للمناصرة العيساوية، ونادي شباب الثوري، ون

وقد جرت خالل الحفل نقاشات بين ممثلي . ، ومركز مدى)سلوان(المجتمعية، ومركز نسوي الثوري 
المؤسسات الشريكة والمنظمات المجتمعية حول دورها في بناء القدرات واألهداف المستقبلية 

  .للسنوات القادمة
منار نجم، إن مشروع وجود يعطي المنظمات   سسة شبكة القدس للمناصرة المجتمعيوقالت مديرة مؤ 

المجتمعية الفرصة لتطوير قدرات الكوادر والمتطوعين، لكي نستطيع أن نقدم خدمات متكاملة لجميع 
عملنا مع المؤسسات : وأضافت. المجتمعات التي نعمل معها وزيادة نوعية الخدمات المقدمة

  .في تطوير وديمومة عمل المنظماتالشريكة يساهم 
  
  

  هدم مرآب سيارات في القدس بحجة عدم الترخيص
هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل في القدس، صباح  -القدس أونالين  2017- 1-25القدس 

اليوم األربعاء، مرآبًا للسيارات، تابًعا لمنزل الدكتور جمال عمرو في حي الثوري ببلدة سلوان جنوب 
  .األقصى المبارك بحجة عدم الترخيص المسجد

يذكر أن الدكتور عمرو باحث في شؤون القدس، ولطالما تعرض وزوجته الى مالحقات من قبل 
  .االحتالل، شملت االبعاد عن المسجد األقصى والمنع من السفر

  
  

  جيش االحتالل يشن حملة اعتقاالت جديدة في صفوف المواطنين
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شنت قوات االحتالل الصهيوني، فجر اليوم األربعاء،  - القدس أونالين  2017- 1- 25القدس 
  .حملة اعتقاالت طالت العديد من المواطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة

وعرف من بين المعتقلين، محمد أديب غريفي، راجي غريفي، محمد عزة، وعلي خيري أبو صالح، 
  .م نور شمس، في مدينة طولكرموجميعهم من مخي

كما اعتقلت قوات االحتالل باسم سعيد البرغوثي من قرية دير غسانة في رام اهللا، واقتحمت بلدة 
بيت ريما واعتقلت نضال الريماوي وحكيم محمود الريماوي، عالوة على اعتقال نضال اندونية وأمير 

محمد حميد من قرية بّدو شمال غرب نضال انودنية وكالهما من بيت لحم، بينما اعتقلت مالك 
  .القدس

من جهة ثانية، استدعت قوات االحتالل الصحفية فيحاء شلش زوجة األسير الصحفي محمد القيق 
  .للمقابلة بعد تفتيش منزل عائلة زوجها بمنطقة دورا بالخليل، وإخضاعها للتفتيش

طولكرم، ويعبد في جنين، : منفلسطينيا  17بدوره، تحدث جيش االحتالل في بيان له، عن اعتقال 
ومن مخيم نور شمس، ومن بلدة اللبن، ومن قلقيلية، ومن بيت عنان وبّدو في القدس، وبيت لحم، 

  .ومخيم الفوار في الخليل
  
  

  ألف شيكل 25االحتالل يقّرر االفراج عن طفل فلسطيني أسير وجريح بشرط دفع غرامة بـ
محامي نادي األسير الفلسطيني أكرم سمارة، استصدر  -القدس أونالين  2017- 1-25القدس 

  .، بشروط)عاماً  14(قراراً باإلفراج عن األسير الجريح الطفل القاصر أسامة زيدات 
وأوضح المحامي سمارة، أن محكمة االستئناف في عوفر أصدرت القرار بشرط دفع مبلغ كفالة بقيمة 

ألف  25(ره للمحاكم القادمة بقيمة ، إضافة إلى توقيع تعّهد على والده بإحضا)ألف شيكل 25(
  .أيضاً ) شيكل

وذكر نادي األسير، أن قوات االحتالل كانت أصابت الطفل زيدات برصاصتين في الظهر والقدم 
" تشعاريه تصيدق"، وقبع على أثرها في مشفى 2016سبتمبر / أيلول 23خالل عملية اعتقاله في 
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ليتي زراعة بالتين في قدمه، وكانت العملية األخيرة غربي القدس المحتلة، لثالثة أسابيع، وخضع لعم
  .قبل يومين

  
  

  والتوسع االستيطاني في القدس" معاليه أدوميم"الحكومة الفلسطينية تحذر من ضم 
حّذرت الحكومة الفلسطينية خالل جلستها األسبوعية  -القدس أونالين  2017- 1- 24رام اهللا 

ثالثاء، برئاسة رامي الحمد اهللا، من خطورة مشروع ضم مستوطنة التي عقدتها في مدينة رام اهللا اليوم ال
لمدينة القدس، في إطار مخطط إجهاض أي إمكانية إلقامة الدولة الفلسطينية " معاليه أدوميم"

  .المستقلة وعاصمتها القدس
نتنياهو، حول دولة فلسطينية منقوصة، " اإلسرائيلي"وندد المجلس بتصريحات رئيس الوزراء 

وات التي تتعالى في إسرائيل عن مقولة الحكم الذاتي، وضم الجزء األكبر من مساحة الضفة وباألص
الغربية، مشددًا على أن زمن الحلول االنتقالية قد ولى إلى غير رجعة، وأن المطلوب هو قبول 

من حزيران باإلرادة الدولية، بإنهاء احتاللها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع " إسرائيل"
  .وعاصمتها القدس الشرقية 1967

الذي أعطى الضوء األخضر للضم والتوسع " اإلسرائيلي"كما ندد بتصريحات رئيس الوزراء 
في بلدية االحتالل على بناء " لجنة التخطيط والبناء"االستيطاني، والذي كان آخره مصادقة ما يسمى 

في مدينة القدس، " بسجات زئيف"و" شلومورمات "و" راموت"وحدة استيطانية في مستوطنات  566
بعد يومين فقط من تنصيب الرئيس األمريكي دونالد ترامب، في تحٍد خطير وصريح لقرار مجلس 
األمن الدولي الذي صوت ضد االستيطان في األراضي الفلسطينية، وأدان كافة مشاريع التوسع 

  ."اإلسرائيلي"االستيطاني 
وتوسيع المستوطنات في مدينة القدس له أبعاد " معالية أدميم"نة وأشار المجلس إلى أن ضم مستوط

ديمغرافية وجغرافية خطيرة تهدف إلى زيادة نسبة المستوطنين مقابل المواطنين الفلسطينيين في مدينة 
القدس المحتلة، عالوة على ضم مجموعة من القرى والبلدات المحيطة بالمدينة المقدسة، وبالتالي 



 

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 
 

التهويدي االستعماري االحتاللي يقتل أي حديث عن خيارات سلمية ويؤجج  فإن هذا المشروع
  .الصراع، األمر الذي يستوجب الوقوف بحزم أمام هذه المشاريع التهويدية

وأكد المجلس أن القدس الشرقية وباعتراف غالبية دول العالم، وما أقرته كافة القوانين والقرارات 
، هي جزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية 2334لس األمن الدولية ذات الصلة وآخرها قرار مج

، وهي تاريخيًا أرض عربية فلسطينية، حاضنة أقدس مقدساتنا 1967التي احتلتها إسرائيل عام 
  .اإلسالمية والمسيحية وموروثنا الحضاري والثقافي منذ فجر التاريخ

  
  

  -انتهى-
  
  
  
  
  
  


