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  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

  مقدسيين من بينهم نائب 8اعتقال. 

  بعد إصابته قرب القدس شاباً االحتالل يعتقل. 

 القطار الخفيف"االحتالل يواصل تمزيق القدس بخط إضافي لـ". 

 اعتقال شاب على حاجز قلنديا. 

 قصىقوات االحتالل تعتقل فتاة خالل خروجها من األ. 

  إدانة االستيطان وتوفير الحماية لشعبنا إلىالرئيس يدعو مجلس األمن. 

  باإلفراج عن القيق وجثامين  إسرائيلعريقات يطالب المجتمع الدولي بإلزام
 .شهداء القدس

  الخارجية ترحب باإلجماع على حقوقنا بمجلس األمن وتطالبه بترجمة األقوال
 .ألفعال

  الجامعة العربية تدين استيالء االحتالل على أراٍض فلسطينية إلقامة مشاريع
  .استيطانية
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  مقدسيين من بينهم نائب 8اعتقال 
مواطنين مقدسيين، من  8اعتقلت قوات االحتالل، فجر اليوم الخميس  -وفا 2016-1-28القدس 

 ).سنة 65( طير أبوبينهم النائب المبعد عن المدينة محمد 

  .القدس القديمة، العيسوية، كفر عقب، شعفاط: وتركزت االعتقاالت في مناطق وأحياء
عصب أن قوات االحتالل اعتقلت  أبووذكر رئيس لجنة أهالي األسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد 

طير بعد اقتحام منزله في حي كفر عقب شمال القدس المحتلة، مذكرا بأنه  أبوفجر اليوم النائب 
 الل سحبت منهبشكل متقطع، وأن سلطات االحت عاماً  32أمضى داخل سجون االحتالل ما يزيد عن 

  .قبل عدة سنوات وُأبعد عن مدينة القدس" في القدس قامةاإل"الهوية الزرقاء 
نبيل عبد اللطيف، ومحمود ناصر، : عصب أن قوات االحتالل اعتقلت كذلك المواطنين أبووأضاف 

  .ومحمد الديسي، والقاصر شادي عطية
تقلت القاصر تامر من جهته، أوضح الناشط الحقوقي المحامي محمد محمود أن قوات االحتالل اع

من ) عاماً  15(من العيسوية، والقاصر خليل عيسى ) عاماً  15( ، وأكرم مصطفى)عاماً  14(بيع 
  .شعفاط

  
  بعد إصابته قرب القدس االحتالل يعتقل شاباً 

يبلغ من العمر  اعتقلت قوات االحتالل، منتصف الليلة الماضية، شاباً  -وفا 2016-1-28القدس 
المقامة " چفعات زيئيف"النار عليه بزعم محاولته طعن مستوطن في مستوطنة  بعد إطالق) عاماً  18(

 .على أراضي شمالي القدس المحتلة

وادعت شرطة االحتالل بأن الشاب من بلدة بير نباال طعن مستوطنا وأصابه بجروح خطيرة، لينتهي 
  .األمر بإطالق النار عليه، ما استدعى نقله للعالج وهو رهينة االعتقال
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  "القطار الخفيف"االحتالل يواصل تمزيق القدس بخط إضافي لـ
  يربط بين المستوطنات الصهيونية

  المركز الفلسطيني لإلعالم 2016- 1-28القدس المحتلة 
التابعة لبلدية االحتالل الصهيوني في القدس في " لجنة التخطيط والبناء المحلية"صادقت ما تسمى 

وبناء خط ومسلك جديد وٕاضافي هو الثالث من نوعه في المدينة، جلستها أمس األربعاء على مد 
  .كم متواصلة، يوصل بين مستوطنات القدس المحتلة من طرفيها الشمالي والجنوبي 20بطول نحو 

شماال مرورا بمركز غربي مدينة القدس، وينتهي بمستوطنة " راموت"ويبدأ الخط الجديد من مستوطنة 
التي أقيمت على " مالحة"وبين مستوطنة " راموت"الثاني سيصل ما بين شماًال، وفي تفريعه " جيلو"

  ".الخط األزرق"، وهو الخط الذي سيطلق عليه 1948حساب قرية المالحة المقدسية المهجرة عام 
بالمصادقة على هذا المخطط عبر صفحته الشخصية " نير بركات"وقد تفاخر رئيس بلدية االحتالل 

أنه سبقه مد مسلك  إلى، فور االنتهاء من الجلسة، مشيرا "الفيسبوك"اعي على موقع التواصل االجتم
  .الخط األحمر

" نبي يعقوب"كم، يصل بين مستوطنة  14والخط األحمر المشّغل حاليًا منذ خمس سنوات، طوله نحو 
شمال شرق القدس المحتلة، ويمر بجانب أسوار القدس القديمة ـ وينتهي بجانب مستشفى هداسا، 

  .ألف مسافر يومياً  150توسيع بعض تفريعاته الحقًا، ويحمل هذا الخط نحو  وسيتم
أما الخط األخضر، وهو في مراحله األخيرة للمصادقة، فسيصل ما بين جبل المشارف شرق شمال 

  .كم أيضا 20نحو  إلىوتفريعات أخرى، وسيصل طوله " جيلو"القدس المحتلة، وبين مستوطنة 
ألف مسافر يوميًا، أما الخط األخضر فسيخدم  250ق فإنه سيخدم نحو وبحسب المخطط للخط األزر 

ألف مسافر يوميًا على طول  600ألف مسافر يوميًا، أي ما مجموع الثالث خطوط نحو  200نحو 
  .كم 54نحو 

  
  
  

  اعتقال شاب على حاجز قلنديا
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من  األربعاء، شاباً  أمس يومي، عصر سرائيلقوات االحتالل اإلاعتقلت  -وفا 2016-1-27القدس 
 .حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة، بحجة حيازته سكين

ثناء محاولته عبور حاجز أمن نابلس ) عاماً  17( نها اعتقلت شاباً أوادعت شرطة االحتالل في بيانها 
وراقه وطلب ترجله من الحافلة ادعت الشرطة أنه استل أقلنديا شمالي القدس في حافلة، وعند طلب 

  .، ليجري تحويله للتحقيقسكيناً 
  

  قصىقوات االحتالل تعتقل فتاة خالل خروجها من األ
األربعاء، فتاة خالل  أمس يومتقلت قوات االحتالل الخاصة ظهر اع - وفا 2016-1- 27القدس 

أحد مراكز  إلى، واقتادتها "المجلس"المبارك من جهة باب الناظر  قصىخروجها من المسجد األ
 .ي المدينة المحتلةالتحقيق والتوقيف ف

من باب المغاربة بحراسة مشددة  قصىفي السياق، جددت عصابات المستوطنين اليوم، اقتحامها لأل
أحد مستخدمي سلطة  إلىتسعة، باإلضافة  قصىومعززة، وقد بلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا األ

  .سائحا أجنبيا 255آثار االحتالل، و
  .المبعدات عن المسجد اعتصامهن قرب بوابات المسجدوواصلت مجموعة من النساء 

  
  إدانة االستيطان وتوفير الحماية لشعبنا إلىالرئيس يدعو مجلس األمن 

 إلىدعا رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مجلس األمن الدولي  -وفا 2016- 1- 27رام اهللا 
 .لفلسطينياستصدار قرار جديد يدين االستيطان، ويوفر الحماية الدولية لشعبنا ا

لسالم وٕانجاز الدولية، أن تحقيق ا" مونت كارلو"الرئيس عباس في مقابلة من رام اهللا مع إذاعة  وأكد
، والتجاوب 1967الحل السياسي الدائم يأتي من خالل استعادة الفلسطينيين ألرضهم على حدود عام 

  . مع الشرعية الدولية التي تقول بحل الدولتين
السالم، ولكن يجب أن تنفذ  إلىراغبون في إطالق المفاوضات والتوصل  الفلسطينيين"إن : وقال

إطالق سراح الدفعة  إلىاآلن، وأن تبادر  إلىاتفاقا تم التوقيع عليها منذ أوسلو  20أكثر من  إسرائيل
  ".الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، الذين تم االتفاق على إطالق سراحهم
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ية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، التي تضم سبعة مستوطنين ال سرائيلوأضاف سيادته أن الحكومة اإل
ية لن سرائيلتريد السالم وال تطبيق االتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين، وثمة قناعة بأن الحكومة اإل
  .تتوقف إطالقا عن االستيطان، ولها أكثر من نصف مليون مستوطن في األرض الفلسطينية

  .ولن يخرج من بلده وصابراً  أن شعبنا سيبقى صامداً  وشدد الرئيس على
جرت : "حل ينهي حالة االنقسام، وقال إلىوحول المصالحة الوطنية، أكد سيادته أنه يسعى للتوصل 

اتفاقات برعاية مصر وقطر وتم نقضها من قبل حماس في اليوم التالي، وآخرها اتفاق الشاطئ في 
  ."وطني غزة، وما أسفر عن تشكيل حكومة وفاق

 إلىحربا ضروسا على قطاع غزة، أدت  إسرائيللكن ما حصل أنه بعد عشرة أيام شنت : وأضاف
فلسطيني، وٕالحاق دمار واسع بالمنازل والمؤسسات والبنى التحتية، فضال  1200استشهاد أكثر من 

  ."عن ارتكاب اعتداءات فظيعة من قبل مستوطنين على عائالت فلسطينية
حكومة وحدة وطنية : ات لم تستكمل، ولذلك عرضنا على حماس اتفاقا من نقطتينأن المحادث: وتابع

بمشاركة حماس والفصائل األخرى، وٕاجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد ثالثة أشهر تتعلق بالمجلس 
غير أننا لم نتلق بعد من حماس ردا إيجابيا . "التشريعي والرئاسة الفلسطينية إذا رغبت حماس في ذلك

  ."المساعي وسنواصل
وجدد سيادته وقوف شعبنا ضد التطرف واإلرهاب ومساندة الدول التي تحارب اإلرهاب، معربا عن 

  .إسرائيلقلب  إلى" داعش"دخول تنظيم  إلىية سرائيلخشيته من أن تؤدي سياسة الحكومة اإل
  

  باإلفراج عن القيق وجثامين شهداء القدس إسرائيلعريقات يطالب المجتمع الدولي بإلزام 
صائب  طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية -وفا 2016-1-27أريحا 

باإلفراج عن الصحفي محمد القيق، المضرب عن الطعام  إسرائيلعريقات، المجتمع الدولي بإلزام 
اء التي تحتجزها، خاصة شهداء مدينة القدس عن جثامين الشهداإلفراج على التوالي، و  64لليوم الـ
 .ية المسؤولية الكاملة عن حياتهسرائيلالحكومة اإل محمالً  المحتلة،

جاء ذلك خالل لقائه، مع لجنة العالقات الخارجية والدفاع في البرلمان النرويجي، يرافقهم ممثل 
الدولي، ومدير عام وزارة النرويج في فلسطين، ووفد لجنة الشرق األوسط في االتحاد البرلماني 
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الخارجية الفرنسية لشؤون األمم المتحدة جين بيير الكروكس، يرافقه القنصل الفرنسي العام، ومدير 
عام الصليب األحمر في فلسطين، ومبعوث السكرتير العام لألمم المتحدة نيكوالي ميالدنوف، وممثل 

قسم الشرق األوسط في االتحاد األوروبي،  االتحاد األوروبي رالف تراف، يرافقه راؤول فينتوس رئيس
   .كل على حدة، حيث أطلعهم على آخر التطورات الحاصلة على الساحتين الفلسطينية واإلقليمية

ي، بالنشاطات االستيطانية االستعمارية، سرائيلاستمرار سلطة االحتالل اإل إلىوأشار عريقات 
عرقي، واالستيالء على األراضي، والحصار واإلمالءات وفرض الحقائق على األرض، والتطهير ال

واإلغالق، وتفريغ السلطة الوطنية الفلسطينية من واليتها القانونية واألمنية واألرضية واالقتصادية 
بدال من مبدأ الدولتين على ) األبرتهايد(لجعلها سلطة دون سلطة، لتكريس مبدأ الدولة بنظامين أي 

  .1967حدود 
ألمن واالستقرار والسالم في المنطقة يبدأ بتجفيف مستنقع االحتالل وأكد عريقات أن مفتاح ا

  .، وبعاصمتها القدس الشرقية1967ي، وٕاقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود سرائيلاإل
  

  الخارجية ترحب باإلجماع على حقوقنا بمجلس األمن وتطالبه بترجمة األقوال ألفعال
األربعاء، بموقف األمين  أمس يومبت وزارة الخارجية الفلسطينية، رح -وفا 2016- 1- 27رام اهللا 

بان كي مون، وفي بيانات الدول التي صدرت عن أعضاء مجلس األمن الدولي  العام لألمم المتحدة،
حل  إلىفي جلسة األمس، والتي أكدت ضرورة إنهاء االحتالل، ووقف النشاط االستيطاني، والتوصل 

مة دولة فلسطينية مستقلة، قابلة للحياة وفق حل الدولتين، وطالبت بترجمة ينهي الصراع ويضمن إقا
 .أفعال إلىهذه األقوال 

وأوضحت الوزارة، في بيان أصدرته أن هذه المواقف عبرت عن وجود إجماع دولي لصالح الحقوق 
لبت الفلسطينية المشروعة، ليس فقط من قبل الدول أعضاء المجلس، وٕانما من دول أخرى كثيرة ط

الحديث أمام المجلس، وأكدت دعمها لحل الدولتين، وٕاقامة دولة فلسطينية مستقلة، وطالبت بإنهاء 
االحتالل، وأن االستيطان غير قانوني وغير شرعي، وأنه يشكل عقبة أساسية أمام حل الدولتين، وأمام 

  .استئناف المفاوضات
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جماع الدولي، وأن صوت المندوب تصريحات كي مون تأتي في سياق هذا اإل"وقالت الوزارة إن 
ي كان هو النشاز من خالل محاولته التغطية على االحتالل وجرائمه وتبريرها، معبرًا عن سرائيلاإل

وتأكيدًا على غياب صوت . كقوة احتالل على عزل نفسها بنفسها عن اإلجماع الدولي إسرائيلإصرار 
ريحات جوفاء يهاجم فيها اإلجماع الدولي، معتبرًا ي خرج علينا نتنياهو بتصسرائيلالعقل في الجانب اإل

، ولسان حاله كمن يصب الزيت على النار، وال )داعمًا لإلرهاب(كل من يرفض االحتالل وممارساته 
  ".يريد أن يقرأ أو يسمع عن اإلجماع الدولي، ويتجاهل الواقع والحقائق

، من خالل إجماع دولي على آلية ملزمة أفعال إلىوطالبت الوزارة المجتمع الدولي بترجمة األقوال  
تنهي االحتالل ضمن سقف زمني محدد، ووقف االستيطان، وتوفير الحماية الدولية للشعب 

  .الفلسطيني بشكل فوري
  

  الجامعة العربية تدين استيالء االحتالل على أراٍض فلسطينية إلقامة مشاريع استيطانية
األربعاء، إقدام سلطات االحتالل  أمس يومدول العربية، أدانت جامعة ال - وفا 2016-1- 27 القاهرة

 .دونم من أراضي مدينة أريحا، إلقامة مشاريع استيطانية جديدة 1500ي على االستيالء سرائيلاإل

ودعت الجامعة العربية في بيان صادر عن قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة، المجموعة 
اتخاذ المواقف  إلىا الدولية المعنية، خاصة مجلس األمن، الدولية ممثلة بحكوماتها ومنظماته

ي، والذي سرائيلوالقرارات وبلورة التدابير واإلجراءات الالزمة للتصدي لهذا المخطط االستيطاني اإل
إلرادة وجهود المجتمع الدول  سافراً  للسلم واألمن على مختلف المستويات، وتحدياً  حقيقياً  يمثل تهديداً 

  .ستقرار والسالم القائم على حل الدولتين في المنطقةفي تحقيق اال
ية المستمرة والمتصاعدة في سرائيلوقال البيان، إن هذه الخطوة تأتي في نطاق الهجمة االستيطانية اإل

ي سرائيلجانب الممارسات واالنتهاكات الجسيمة والعدوان اإل إلىمختلف مناطق الضفة الغربية، 
  . الشعب الفلسطينيالمستمر على أبناء ومقدسات 

أن هذه الخطوة االستيطانية النوعية الكبيرة تأتي في سياق التسارع االستيطاني غير  إلىونبه البيان، 
ي الذي يستهدف اقتالع الفلسطينيين من سرائيلالمسبوق، كمؤشر جديد وٕاضافي يؤكد المخطط اإل
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لتقويض حل الدولتين، وٕالغاء أراضيهم، وتهويد األراضي الفلسطينية وفق خطوات منهجية مدروسة 
  . إمكانات وفرص تحقيق السالم

إلرادة المجتمع الدولي وللقانون  جديداً  وأكدت الجامعة العربية في بيانها، أن هذه الخطوة تمثل تحدياً 
والشرعية وكافة األعراف والمواثيق الدولية، التي تحتم على هذا المجتمع الدولي أن يتجاوز بموقفه 

ية على سرائيلاتخاذ التدابير القانونية الالزمة إلرغام الحكومة اإل إلىواإلدانة الضرورية سقف التنديد 
وقف هذه السياسات والممارسات واالنتهاكات الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى االمتثال 

  . إلرادة المجتمع الدولي وقراراته وقوانينه
عزمها تحويل ألف وخمسمائة دونم من أراضي  ي أعلنت مؤخراً سرائيلوكانت سلطات االحتالل اإل

  .أمالك دولة، ما يعني االستيالء عليها وٕاقامة مستوطنة جديدة على مداخل المدينة إلىمدينة أريحا 
  


