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 دســـــــــــــــــــالة القـــــــــــــــــــــــرس
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 

  اهلباش يدعو أئمة املساجد يف بالد العرب واملسلمني إىل الرتكيز على خماطر نقل سفارة أمريكا للقدس يف
 .خطبهم

 ""أمر هدم بـ"جبل املكرب 40: بلدية االحتالل توزّع حنو بتسيلم". 

  من القدس قوات االحتالل تعتقل شابا. 

 "فتح": نقل السفارة األمريكية للقدس سيفتح أبواب جهنم. 

 الفرا: نقل السفارة األمريكية إىل القدس سيؤدي لتدمري عملية السالم. 

 " :"ل فرض "عطلة الربيع" على مدارس القدساالحتالل يكثف حربه على التعليم من خالالرتبية. 

 القدس حمصنة بلقرارات الدولية واالحتالل مستمر خبرقها. 

 "التعاون اإلسالمي" حتذر من تداعيات نقل السفارة األمريكية إىل القدس. 

 3 مقدسيني يدخلون عامهم االعتقايل الرابع أسرى. 

 395  على املصلنيمستوطنا اقتحموا األقصى خالل أسبوع وسط مضايقات. 

 عباس: نقل السفارة األمريكية إىل القدس سيدفعنا للرتاجع عن االعرتاف بـ"إسرائيل". 

 مرشح ترامب لوزارة الدفاع: عاصمة "إسرائيل" مدينة "تل أبيب" وليست القدس. 

  أطفال مقدسيني من عائلة واحدة بحلبس املنزيل 5االحتالل حيكم بحلبس املنزيل على. 

 س عباس طلب املساعدة من بوتني ملنع نقل السفارة األمريكية للقدسعريقات: الرئي. 

 يوماا  15االحتالل يبعد والد شهيد عن القدس القدمية لـ. 

  شبان من بلدة "بيت عنان 3اعتقال". 
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 مستوطنون يعتدون على سائق حافلة مقدسي. 

 اعتقال طفل قاصر من أحد أبواب املسجد األقصى. 

  الشهر 20بنقل السفارة للقدس بعد مقرب من ترامب يبلغ عباس. 

 ىل مدينة القدسإحيذر من نقل السفارة االمريكية  املفيت العام. 

 القدس: األردن ينهي ترميمات يف البلدة القدمية. 

 ممثل "التعاون اإلسالمي" يطّلع على واقع التعليم يف القدس. 

 "أبو الغيط" يؤكد االلتزام القوي للجامعة العربية بقضية القدس. 

 مالكو األراضي املالصقة لسور القدس وشخصيات اعتبارية يرفضون خمططات االحتالل. 

 
 

اهلباش يدعو أئمة املساجد يف بالد العرب واملسلمني إىل الرتكيز على خماطر نقل سفارة *
 أمريكا للقدس يف خطبهم

 
ة والعالقات اإلسالمية، دعا قاضي قضاة فلسطني، مستشار الرئيس للشؤون الديني -وفا 2017-1-12رام هللا 

حممود اهلباش، علماء الدين، وأئمة املساجد يف العاملني العريب واإلسالمي إىل جعل خطب اجلمعة يوم غد تتحدث عن 
 خماطر نقل السفارة األمريكية إىل مدينة القدس احملتلة.

 

على مثل هذا اإلجراء غري احلكيم،  وأشار اهلباش يف تصريح صحفي، اليوم اخلميس، إىل خماطر إقدام الوالايت املتحدة
 لتداعيات ذلك على السالم واألمن الدوليني.

 
وأضاف: ندعو أئمة املساجد يف مجيع األقطار العربية واإلسالمية إىل تناول هذا املوضوع اخلطري خالل خطب اجلمعة،  

حد املقبل، فالقدس هلا مكانة خاصة كما أنمل أبن يقوم بذلك أيضا رجال الدين املسيحيني يف مواعظهم الدينية يوم األ
مليون مسلم يف العامل، كما أهنا مدينة مقدسة بلنسبة للمسيحيني، ونرفض أبن يتم  300يف أفئدة أكثر من مليار و

 اإلساءة إىل مكانتها الدينية وهويتها.
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اها، فهذا ميكن أن يفتح واتبع: إن كل شيء ميكن أن ينهار يف حال مت نقل السفارة إىل القدس واملّس بقيمتها ومعن
الباب واسعا على احتماالت ال يتمناها أحد فاملسجد األقصى هو القبلة األول للمسلمني واثلث احلرمني الشريفني،  

 كما أن القدس حتوي أماكن دينية هامة للمسيحيني يف مقدمتها كنيسة القيامة.
 

مقبول كونه خيالف القانون الدويل، وأنمل أبال تقدم إدارة  وقال اهلباش: إن نقل السفارة األمريكية للقدس يعد إجراء غري
 الرئيس دوانلد ترامب على مثل هذه اخلطوة.

 
 "أمر هدم بـ"جبل املكرب 40بتسيلم": بلدية االحتالل توزّع حنو "*

 
زعت قال مركز املعلومات اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان "بتسيلم"" إن البلدية يف القدس و  -وفا 2017-1-12القدس 

أمر هدم يف حي جبل املكرب، جنوب شرق القدس احملتلة، يف إطار العقاب اجلماعي، عقب عملية الدهس،  40حنو 
 آخرين جبروح". 15جنود، وإصابة  4اليت وقعت األحد املاضي، وأسفرت عن مقتل 

 

ل سلسلة من اإلجراءات وقال "بتسيلم" يف تقريره، اليوم اخلميس، "إنه منذ يوم عملية الدهس، تتخذ سلطات االحتال
"أن هذه اخلطوات تشكل عقاب  العقابية ضد أفراد أسرة منذ العملية فادي القنرب، وآخرين من منطقة سكنه"، مؤكدا

 مجاعيا موجها حنو أشخاص ليسوا متهمني بشيء، وال توجد هلذه اخلطوات االنتقامية وال ميكن أن يكون هلا أي مربر".
 

شرات من الشرطة، واملراقبني التابعني للبلدية، ترافقهم اجلرافات، وصلوا إىل احلّي قبل يومني، ولفت التقرير إىل أن الع
ومت هدم ثالثة إسطبالت، وكرفان، كما وضع املراقبون على أبواب حوايل إخطارات هبدم أربعني منزال، حبجة عدم 

 الرتخيص، وأنه قد بدأت إجراءات إدارية، هلدمها.
 

اورة ملنزل منفذ العملية"، مشريا إىل أهنم قاموا أبخذ قياسات وأوضح "أن هذه املب اين اتبعة ألفراد عائلة القنرب، أو ُمج
منزل عائلة املنفذ، على ما يبدو كخطوة حنو إصدار أمر هدم عقايب، والعديد من السكان أعربوا عن خشيتهم من 

 نفيذ تدابري انتقامية من السلطات.التحدث إىل بحث "بتسيلم" امليداين، ووسائل اإلعالم، خوفا من ت
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واتبع " االثنني املاضي، وصلت قوة شرطّية كبرية إىل بيت العائلة، ودمرت خيمة عزاء أقامتها، كما فرضت قيودا على 
مدخل احلّي، وخمرجه، عرب إغالق املدخل الغريب إليه )شارع املدارس(، الذي ما يزال مغلقا حىت اآلن، كما مت استدعاء 

 من أفراد عائلة القنرب جللسة استماع يوم أمس، يف مديرية السكان واهلجرة، قبل إلغاء مكانتهم كمقيمني". العديد
 

وكتب مركز الدفاع عن الفرد "مهوكيد" الذي ميّثل أربعة من أفراد العائلة، وضمن حتركه ضد إلغاء مكانتهم كمقيمني،  
جلسة االستماع، بسبب اإلنذار القصري الذي مجنح هلم، ما يثري كتب ملديرية السكان واهلجرة أنه ليس يف نيتهم حضور 

 اخلشية أبن احلديث يدور عن جلسة استماع شكلية.
 

وأكد "بتسيلم" "أن تفعيل العقاب اجلماعي مقرتان بتدابري إدارية ضد أحياء فلسطينية شرق القدس؛ وهي سياسة 
علنا قبل بضعة أشهر، وكذلك مؤخرا، يف أعقاب النقاش العام صرحية من بلدية االحتالل، وقد تفاخر هبا رئيس البلدية 

 حول إخالء مستوطنة "عموان"".
 

وقال "إن اخلطوات اليت جيري اختاذها اآلن ضد سكان جبل املكرب، ليست سوى تطبيقا إضافيا هلذه السياسة 
قيد أمنلة من حقيقة أن هذه  التمييزية، على الرغم من أن احلديث يدور حول سياسة مكشوفة، إال أن ذلك ال ينتقص

 السياسة حمظورة، وهو ما يعين التنكيل السلطوي بعيد املدى حبياة اآلالف من سكان املدينة".
 

 قوات االحتالل تعتقل شاب من القدس*
 

 اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم األحد، شاب من مدينة القدس احملتلة. -وفا 2017-1-15القدس 
 

مراسلنا، أبن قوات االحتالل اعتقلت الشاب عميد عبيد، بعد دهم منزله يف بلدة العيسوية، واقتادته إىل أحد  وأفاد
 مراكز التحقيق بملدينة.

 
 
 

 فتح: نقل السفارة األمريكية للقدس سيفتح أبواب جهنم*
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مت نقل السفارة األمريكية  قالت حركة التحرير الوطين الفلسطيين )فتح( إنه يف حال -وفا  2017-1-14رام هللا 

للقدس الشرقية، فإن أبواب جهنم ستفتح يف املنطقة والعامل، مضيفة أن هذا األمر سيغلق كل فرص السالم واالستقرار 
 يف املنطقة.

 

وشدد عضو اجمللس الثوري حلركة "فتح"، املتحدث بمسها، أسامة القوامسي، يف بيان صحفي، مساء اليوم السبت، على 
س الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية وفقا للقانون والشرعية الدولية والقرارات األممية ذات العالقة أن القد

 .2334بقضيتنا، اليت كان آخرها القرار 
 

وأكد القوامسي أن حركة "فتح" والشعب الفلسطيين، وكل أحرار العامل، لن يسمحوا ملثل هذه اخلطوة أن متر، "اليت 
وديننا وموروثنا الثقايف وحقنا القانوين يف أرضنا ومقدساتنا، وسندافع عن قدسنا وأرضنا مهما بلغت  تعتدي على اترخينا

 التضحيات".
 
 

 الفرا: نقل السفارة األمريكية إىل القدس سيؤدي لتدمري عملية السالم*
 

الرحيم الفرا إن قال سفري فلسطني لدى االحتاد األورويب وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد  -وفا 2017-1-13بروكسل 
نقل السفارة األمريكية إىل القدس سيؤدي لتدمري عملية السالم يف الشرق األوسط، وسيفجر األوضاع يف املنطقة، 

 خاصة وأن القضية الفلسطينية تشكل مقياسا لالستقرار يف املنطقة ككل.
 

ا والشرق األوسط يف االحتاد األورويب  جاء ذلك خالل لقاءه ظهر اليوم اجلمعة، مع املدير اجلديد إلدارة مشال إفريقي
 كولني شكلوان.

 
 وطالب الفرا، االحتاد األورويب بختاذ موقف صارم وحازم للحيلولة دون نقل السفارة األمريكية يف القدس.

وحبث الطرفان، كيفية املضي قدما يف تعزيز العالقات الثنائية بني االحتاد األورويب وفلسطني، من خالل الوصول 
 اقية شراكة كاملة.التف
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وقال السفري الفرا إن حتركا فلسطينيا ستشهده األايم املقبلة، عرب توجيه رسالة للمثلة السياسة اخلارجية يف االحتاد 
فيدريكا موغرييين، ووزراء خارجية الدول األعضاء يف االحتاد حلثهم على إطالق مفاوضات رمسية للوصول إىل إبرام 

 اتفاقية شراكة كاملة.
 
جهته، أكد املدير اجلديد إلدارة مشال افريقيا والشرق األوسط ضرورة البدء يف حتديد األولوايت املشرتكة يف إطار  من

مراجعة سياسة اجلوار، واستمرار االحتاد دعم فلسطني يف كافة اجملاالت واالستمرار يف مساعدة احلكومة يف بناء 
 املؤسسات الفلسطينية.

 
 
ثف حربه على التعليم من خالل فرض "عطلة الربيع" على مدارس االحتالل يكالرتبية": "*

 القدس
 

 جددت الدعوة إلنقاذ املسرية التعليمية يف املدينة

  

استنكرت وزارة الرتبية والتعليم العايل، فرض إسرائيل ما يسمى بعطلة الربيع على  -وفا 2017-1-13رام هللا 
الثانوية وهو ما سيؤدي إىل أتخري امتحاانت طلبة "التوجيهي"  مدارس القدس إبلزام تلك املدارس تعطيل الصفوف

ويؤثر على سري املسرية التعليمية برمتها، وذلك يف حماولة من االحتالل لفرض سيطرته على شؤون التعليم واملدارس يف 
 مدينة القدس.

 
هلجمة الشعواء من قبل االحتالل وأكد وزير الرتبية والتعليم العايل صربي صيدم، يف بيان صحفي اليوم اجلمعة، أن ا

على التعليم يف القدس إمنا هي نتاج الصمت الدويل والعاملي على ممارسات االحتالل يف املدينة، "فاالحتالل يسعى 
بكل ما أويت من قوة للسيطرة والتحكم يف كل شيء خيص التعليم يف املدينة، يف حماولة واضحة لطمس اهلوية 

وعزهلا عن حميطها الفلسطيين؛ من خالل القوانني اجلائرة وسعيه املتواصل لفرض منهاجه الفلسطينية األصيلة فيها 
 الدراسي على الطلبة الفلسطينيني خللق جيل فلسطيين جيهل قضيته الوطنية".
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وقال صيدم "إنه سيتم وبلتنسيق مع كافة اجلهات وعلى أعلى املستوايت حبث إجراءات االحتالل الظاملة حبق التعليم 
 القدس إلبطاهلا، محايةا للمسرية التعليمية املقدسة ومستقبل طلبة الثانوية العامة والعمل على عقد امتحاانت يف

 .التوجيهي يف موعدها بلقدس بلتزامن مع كافة حمافظات الوطن
 

لجم ويف هذا السياق، جدد صيدم دعوته لكافة املؤسسات الدولية واحلقوقية واإلعالمية للوقوف وقفة جادة ل
االحتالل وممارساته حبق التعليم يف فلسطني وبشكل خاص يف مدينة القدس اليت يتخذ االحتالل فيها إجراءات تدمر 
التعليم وحترم الفلسطينيني من حقهم املقدس يف التعليم، مؤكداا بذل كافة اجلهود والغايل والنفيس لردع إجراءات 

 االحتالل هذه.
 

ألمور إىل العمل بقوة على إبطال وإفشال إجراءات االحتالل العنصرية الرامية لتدمري ودعا الوزير األهايل وأولياء ا
 املسرية التعليمية يف املدينة املقدسة.

 
خالل شهر  يشار إىل أن األمر الواقع يف مجيع املدارس التابعة لبلدية االحتالل ووزارة املعارف تعطل "عطلة الربيع"

رس الثانوية يف املدينة، ليتمكن طلبة التوجيهي الذين يدرسون فيها من إهناء املواد آذار من كل عام، بستثناء املدا
املقررة لتقدمي االمتحاانت حسب نظام التوجيهي الفلسطيين اجلديد، لذا فإن التزام املدارس الثانوية هبذه العطلة يعين 

انوية العامة من تقدمي امتحاانهتم يف مدارسهم، أن انتهاء العام الدراسي سيكون يف بداية متوز، وهو ما سيمنع طلبة الث
وذلك النتظام الطلبة من الصفوف األخرى فيها، ذلك وأن تقدمي االمتحاانت يتطلب أجواءا هادئة، كما يتطلب توفري 

قاعة، إضافةا إىل أن املعلمني املكلفني بملراقبة على امتحاانت التوجيهي لن يستطيعوا ترك صفوف  150حوايل 
س اخلاصة هبم، ملراقبة االمتحاانت، وبذلك فإن االحتالل يسعى للضغط على الطلبة وأهاليهم للقبول بمتحان التدري

 ."البجروت" اإلسرائيلي وتطبيق تعليماهتا هبذا اخلصوص، دون أن تظهر تطبيق ذلك قسراا 
 

بة الثانوية العامة تتبع من طل 2500-2000مدرسة اثنوية يف مدينة القدس يدرس فيها حوايل  18يذكر أن حوايل 
ألف  70مدرسة تتبع ذات "البلدية" يدرس فيها حوايل  70لبلدية االحتالل يف القدس ووزارة املعارف، كما أن هناك 

ألف طالب  120 -110% من طلبة املدارس يف القدس احملتلة، والبالغ إمجايل عددهم ما بني 40طالب، مبا نسبته 
 وطالبة.
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 ارات الدولية واالحتالل مستمر خبرقهاالقدس حمصنة بلقر *

 
 رشا حرز هللا -وفا 2017-1-13رام هللا 

 

رغم أن القدس احملتلة حمصنة بلقرارات الدولية، اليت حددت وضعها القانوين، سواء تلك الصادرة عن اجلمعية العامة 
وجيب على االحتالل االنسحاب لألمم املتحدة، أو ُملس األمن الدويل، وتؤكد مجيعها على أن القدس أرض حمتلة، 

، جند أن االحتالل ماٍض يف غطرسته، وانتهاكه لتلك القوانني، دون رادع 1967حىت حدود الرابع من حزيران عام 
 .دويل

 
ويف هذا السياق، يقول خبري القانون الدويل حنا عيسى، "إن القدس ضمت مبوجب قانون الكنيست اإلسرائيلية يف 

 ."ت مبوجبه "عاصمة إسرائيل الكاملة املوحدةأصبح 1980متوز عام  30
 

وصدرت قرارات عديدة تتعلق بلوضع القانوين ملدينة القدس يف ظل االحتالل اإلسرائيلي، وحول هذه القرارات، يشري 
، والذين يعتربان أن اإلجراءات اإلدارية والتشريعية 1968" لعام 253" و"250عيسى إىل "أنه مت إصدار قرارين "

امت هبا إسرائيل، مبا فيها مصادرة األراضي، واحتالهلا، والذي يؤدي اىل تغيري يف الوضع القانوين، إجراءات اليت ق
 .""بطلة

 
ويضيف: "أدانت اجلمعية العامة لألمم املتحدة من خالل عدة قرارات، إجراءات التغيري اليت قام هبا االحتالل بدءا من 

ودعت من خالهلا  1967االستثنائية اليت انعقدت يف الرابع من متوز عام ،"، الصادر يف دورهتا 2253قرارها رقم "
إسرائيل إللغاء التدابري املتخذة، لتغيري وضع مدينة القدس، واالمتناع عنها يف املستقبل، كذلك فإن نص القرار 

 ."" الصادر يف العام ذاته، أبدى أسفا لتلك التدابري2254"
 

، حيث يشري عيسى إىل أن القرار دعا 1968"، لسنه 250عن ُملس األمن، رقم"ومن بني القرارات أيضا ما صدر 
"، الذي أبدى أسفا عميقا 251إسرائيل لعدم إقامة عرض عسكري يف القدس، فيما أصدر يف العام ذاته قرارا رقم "

 .إلقامته، دون اكرتاث إسرائيل بلقرار
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، عربت مبوجبه 1972" يف الثامن من كانون األول عام 2949ويتابع عيسى: كما اختذت اجلمعية العامة أيضا قرار "
عن قلقها إزاء استمرار االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية، ومناشدة الدول بعدم االعرتاف بلتغيريات اليت أجرهتا 

 .إسرائيل عقب احتالهلا تلك األراضي، وأن تتجنب أعماال ميكن أن تشكل اعرتافا بالحتالل"
 

"، وتضمن إدانة واضحة إلسرائيل، لتدنيسها 271أصدر ُملس األمن قرارا حيمل الرقم " 1969 العام ويكمل: "يف
 ."املسجد األقصى، داعيا اايها إىل إلغاء مجيع اإلجراءات، اليت من شأهنا تغيري وضع القدس

وطنات، والتوقف عن ، والذي يطالب مبوجبه إسرائيل بتفكيك املست465اختذ أيضا قرار" " 1980"يف عام  ويقول:
 التخطيط هلا، وبنائها يف األراضي احملتلة، مبا فيها مدينة القدس".

 
" الذي اختذه يف العام ذاته، إىل 478ويف أحد النصوص الصرحية والواضحة، دعا ُملس األمن من خالل القرار رقم"

 ."الدبلوماسية من هناك"عدم االعرتاف بلقانون األساسي لشأن القدس، ودعوة الدول اىل سحب بعثاهتا 
 

ويف هذا اجلانب، يشري إىل أن االحتالل الناشئ عن احلرب ال يؤدي اىل نقل السيادة اىل األراضي اليت حيتلها، وبلتايل 
واجب سلطات االحتالل أن متتثل إىل قرارات األمم املتحدة، وقواعد القانون الدويل، واإلنساين، اليت تنظم تواجد 

 .األراضي اليت حتتلها، وضبط تصرفاتهقوات االحتالل يف 
ويعترب أن ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات يف األرض الفلسطينية احملتلة "جرائم حرب استنادا لنص املادة الثامنة من 

إىل أن  1967"، كما أن الوالايت املتحدة األمريكية أشارت يف الرابع عشر من متوز لعام 1998نظام روما لسنة 
تعترب من أهم املدن املقدسة يف العامل تعترب أرض حمتلة، وينطبق عليها القانون احلريب، وال جيوز لسلطات  القدس اليت

 ."االحتالل أن تغيري الوضع يف املدينة
 

والذي نص على سحب القوات اإلسرائيلية من األراضي  1967" لسنة 242ويتابع: من بني هذه القرارات أيضا قرار"
 .حرب حزيران من العام ذاته، وضرورة إحالل سالم عادل يف الشرق األوسطاليت احتلتها خالل 

 
، 1947تشرين الثاين من عام  29" الذي اختذته اجلمعية العامة هليئة األمم يف 181وحىت يف قرار تقسيم فلسطني "

دس بضواحيها اىل الذي مت مبوجبه تقسيم فلسطني إىل دولتني يهودية، وأخرى عربية، كان من ضمن نصوصه حتويل الق
 .وحدة إقليمية ذات طابع دويل خاص، وهذا يعين أن ال سلطة لالحتالل على املدينة
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وحول ما أثري مؤخرا بشأن نية الرئيس األمريكي املنتخب دوانلد ترامب نقل السفارة األمريكية إىل القدس، يقول عيسى 
من قوانني، وانتهاكا للسياسة األمريكية اخلارجية،  "إن هذه التهديدات، تشكل خمالفة، وانتهاكا جسيما لكل ما سبق

 وخرق للقرارات األمريكية، والدولية، ولكل األعراف، معتربا إايه "استيطان حبلة جديد".
 

وخيتتم :"هذا وضع خطري يهدد األمة، وحيول احلرب اىل حرب دينية ال يريدها، حديث ترامب عن نقل السفارة يف أاير 
 ."س الشرقية، وإعالهنا "عاصمة إسرائيلاملقبل يعين ضم القد

 
 

 التعاون اإلسالمي" حتذر من تداعيات نقل السفارة األمريكية إىل القدس"*
 

 العثيمني: نطالب اإلدارة األمريكية بعدم اإلقدام على هذه اخلطوة غري القانونية

 

ار بشأن توجه الرئيس األمريكي عربت منظمة التعاون اإلسالمي عن بلغ قلقها إزاء ما يث -وفا 2017-1-12جدة 
 املنتخب دوانلد ترامب لنقل سفارة بالده من تل أبيب إىل مدينة القدس احملتلة.

 

فقد شدد األمني العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أمحد العثيمني، يف بيان صحفي اليوم اخلميس، على أن هذا األمر 
(، الذي ينص على دعوة 478ن الدويل السيما القرار رقم )يتناقض مع مبادئ القانون الدويل وقرارات ُملس األم

 الدول اليت أقامت بعثات دبلوماسية يف القدس إىل سحب هذه البعثات من مدينة القدس.
 

مبوجب مجيع قرارات الشرعية الدولية، اليت   1967واتبع: إن مدينة القدس جزء من األرض الفلسطينية احملتلة منذ عام 
، الذي "يهيب جبميع الدول 2016كانون األول/ ديسمرب   23الصادر يف  2334س األمن رقم كان آخرها قرار ُمل

 ، مبا فيها مدينة القدس".1967أن متيز يف معامالهتا بني إسرائيل واألراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 
 

قدس احملتلة، داعيا اإلدارة األمريكية وأكد رفض املنظمة ألي إجراء أو حماولة من شأهنا املساس بلوضع القانوين ملدينة ال
 إىل عدم اإلقدام على هذه اخلطوة غري القانونية، وحذر من تبعاهتا وتداعياهتا اخلطرية على املستوايت واألصعدة كافة.

 
 أسرى مقدسيني يدخلون عامهم االعتقايل الرابع 3*
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  املبارك، السبت، عامهم االعتقايل الرابع املسجد األقصى جنويب جبل املكرب مقدسيني من بلدة أسرى دخل ثالثة 

 .على التوايل داخل سجون االحتالل
 

وأدانتهم بتشكيل خلية عسكرية  14/1/2014اعتقلت ُمموعة من أبناء املكرب بتاريخ  سلطات االحتالل وكانت
 .لتنفيذ عملية إطالق انر، وأصدرت حبقهم أحكاما متفاوتة  والتخطيط

 

شهرا، وعلى أنس جواد إبراهيم  50كماا بلسجن مدة عاما( ح 24فقد أصدرت على عمرو علي صربي عبده )
عاماا( بلسجن مدة مثاين سنوات، بينما حكمت على أمحد  23عاماا(، وبسل أمحد حممود عبيدات ) 22عويسات )

 .3/2/2014عاماا( بلسجن مدة سبع سنوات، وهو قيد األسر منذ  24خالد سرور سرور )

  

 املركز الفلسطيين لإلعالم

 
 توطنا اقتحموا األقصى خالل أسبوع وسط مضايقات على املصلنيمس 395*

 
مستوطناا، وسط مضايقات واسعة على  395املبارك، خالل األسبوع املاضي  األقصى بلغ عدد املقتحمني للمسجد

 .صلنيامل
 

 338  اقتحام من كانون اثين/ يناير اجلاري، شهدت 12وحسب تقرير حملي، فإن املمتدة بني اترخيي السادس والـ 

إبدخاهلم عرب بب املغاربة والسماح هلم  شرطة االحتالل طالباا تقوم 65؛ من بينهم املسجد األقصى مستوطناا لباحات
 .بلتجّول يف املسجد، دون إلزامهم مبسار حمّدد

 

عنصراا عسكرايا من قوات االحتالل من بينهم أفراد يف جهاز املخابرات الصهيونية العامة الـ  57وشارك يف االقتحامات 
 .""شابك

 

قوات االحتالل للشاب الفلسطيين عز الدين أبو صبيح  إبعاد ، فقد شهدت فرتة الرصد املذكورةوحبسب التقرير
 .احملتجز جثمانه لدى االحتالل مصباح أبو صبيح عاماا( عن املسجد األقصى ملدة شهرين، وهو جنل الشهيد 18))

حتتجز  واستمرت قوات االحتالل يف التضييق على املصلني أثناء دخوهلم وخروجهم من أبواب املسجد األقصى، كما
البطاقات الشخصية لعدد من الشبان أو النساء، خاصة من يدخل "األقصى" صباحاا، أي بلتزامن مع فرتة 

  .االقتحامات الصباحية
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 "عباس: نقل السفارة األمريكية إىل القدس سيدفعنا للرتاجع عن االعرتاف بـ"إسرائيل*
 

نتخب دوانلد ترامب القاضي بنقل السفارة األمريكية من "تل اعترب الرئيس حممود عباس ان "مشروع الرئيس االمريكي امل
رتاجع عن االعرتاف بدولة احملتلة من شأنه القضاء على عملية السالم وقد يدفع الفلسطينيني لل القدس أبيب" إىل

 ل.ئياسرا
 

وقال عباس يف مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية: "كتبت اىل الرئيس ترامب لكي أطلب منه عدم القيام بذلك 
 ".فهذا لن حيرم فقط الوالايت املتحدة من أي شرعية للعب دور يف حل النزاع لكنه سيقضي على حل الدولتني

 

خيارات عدة سنبحث هبا مع الدول العربية"، وأوضح أن  وحذر عباس من أنه "إذا مت نقل السفارة ستكون أمامنا
"الرتاجع عن اعرتافنا بدولة "اسرائيل" سيكون احداها ولكن أنمل أال نصل إىل ذلك وان نستطيع بملقابل العمل مع 

  ."اإلدارة األمريكية املقبلة
 

 مرشح ترامب لوزارة الدفاع: عاصمة "إسرائيل" مدينة "تل أبيب" وليست القدس*
 

قال مرشح إدارة الرئيس األمريكي املنتخب دوانلد ترامب لوزارة الدفاع اجلنرال املتقاعد جيمس ماتيس، إن عاصمة 
الف لوعد ترامب بنقل السفارة األمريكية من تل ، وذلك يف تصريح خمالقدس "إسرائيل" هي مدينة "تل أبيب" وليست

 .يف حتقيقه نتنياهو أبيب لعاصمة "إسرائيل" القدس وهو ما أتمل حكومة بنيامني
 

ع أمام جلنة اخلدمات العسكرية يف ُملس الشيوخ يف إطار اجللسات املخصصة لثبيت واتبع ماتيس، خالل جلسة استما 
املرشحني لتويل مناصب يف اإلدارة اجلديدة: "رغم أن مقر احلكومة "اإلسرائيلية" يف القدس إال أن مقر وزارة الدفاع 

 .""اإلسرائيلية" الذي أذهب إليه يف "تل أبيب
 

ُملس الشيوخ على منحه استثناء خاصا من قانون حيظر على جنراالت متقاعدين تويل  يذكر أن ماتيس حيتاج إىل موافقة
 .منصب وزير الدفاع إال بعد مرور سبع سنوات على مغادرهتم منصبهم العسكري

    .م2013وأفغانستان، من رائسة القيادة األمريكية العسكرية الوسطى يف  العراق وتقاعد ماتيس الذي خدم يف
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 أطفال مقدسيني من عائلة واحدة بحلبس املنزيل 5االحتالل حيكم بحلبس املنزيل على *
 

احملتلة، مساء أمس اجلمعة، سراح الطفلني القاصرين بسل خالد  القدس الصهيونية غريب حمكمة الصلح أخلت
 .بكفالة مالية بقيمة ألف شاقل لكل واحد منهما، واحلبس املنزيل ملدة أسبوععويسات، وحممد نضال عويسات، 

 

كما قضت نفس احملكمة على القاصرين: أدهم عبد عويسات، وراضي عزيز عويسات، وكرم رائد عويسات، إبخالء 
 .سبيلهم بشرط احلبس املنزيل ملدة أسبوع

 

ستمرة مواجهامت خالل جنوب شرق القدس احملتلة، ومت اعتقاهلم جبل املكرب اخلمسة من سكان حي األطفال يذكر أن
 فدائية يف القدس قتل وأصاب فيها مخسة عشر دهسٍ  ومتواصلة يف احلي عقب تنفيذ ابن املنطقة فادي قنرب عملية

  .ُمنداا بقوات االحتالل قبل أن يرتقي شهيدا
 

 

 عريقات: الرئيس عباس طلب املساعدة من بوتني ملنع نقل السفارة األمريكية للقدس*
 

الفلسطيين حممود عباس قال صائب عريقات أمني سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية اجلمعة ان الرئيس 
  .القدس طلب من الرئيس الروسي فالدميري بوتني املساعدة يف منع الوالايت املتحدة من نقل سفارهتا اىل

 

الفرنسية، مساء اجلمعة، انه نقل الرسالة من عباس اىل بوتني خالل وقال عريقات يف تصرحيات أوردهتا وكالة األنباء 
نقلت رسالة خطية من عباس اىل بوتني “زايرة اىل موسكو التقى خالهلا بوزير اخلارجية سريغي الفروف. وقال عريقات 

خب )دوانلد( وصلتنا معلومات تفيد ان الرئيس االمريكي املنت“بعد ان ” وبصراحة كانت تطلب من بوتني املساعدة
  .”ترامب سيقوم بنقل السفارة اىل القدس وهذا يعترب بلنسبة الينا خطا امحر وامرا خطريا

 

خطة ترامب نقل السفارة من تل ابيب اىل القدس  مد حسنيحم ويف وقت سابق من اجلمعة دان مفيت فلسطني الشيخ
  .يف مجيع احناء العامل” على املسلمني اعتداء“ واعتربه

 

الوسط اجلمعة اىل رفع االذان احتجاجا على هذا االقرتاح، والثالاثء دعا مسؤولون فلسطينيون املساجد يف الشرق ا
  .وستقوم الكنائس االحد بقرع االجراس ايضا رفضا لنقل السفارة
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وخيشى من ان تشكل خطوة نقل السفارة اىل القدس اعرتافا فعليا هبا عاصمة السرائيل وهو ما سيزيد من التوترات يف 
  .شةالشرق االوسط ويقضي على جهود السالم اهل

 

خيالف املواثيق واالعراف الدولية وُملس االمن اليت تعرتف بن مدينة القدس “وقال الشيخ حسني ان نقل السفارة 
  .حمتلة. ويعترب الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة دولتهم املستقبلية، بينما تعترب اسرائيل املدينة بكملها عاصمة هلا

 

نقل السفارة اىل القدس يعين ، ان  رام هللا الفلسطينية حممد اشتية الثالاثء للصحافيني يف السلطة وقال املسؤول يف
  .”هناية حل الدولتني“

 

واكد اشتية ان مصادر دبلوماسية ابلغت القيادة الفلسطينية ان ترامب ينوي ان يدعو اىل نقل السفارة يف خطاب توليه 
  .الرائسة االمريكية يف العشرين من كانون الثاين/يناير املقبل

 
 يوماا  15مية لـاالحتالل يبعد والد شهيد عن القدس القد*

 

املواطن املقدسي عبد السالم أبو غزالة والد الشهيد اثئر أبو غزالة عن  إبعاد اليوم اجلمعة سلطات االحتالل قررت
 .عنهيوماا كشرٍط لإلفراج  15احملتلة ملدة  القدس البلدة القدمية يف

 

كما فرضت عليه غرامة مالية علما أهنا اعتقلته من منزله يف القدس القدمية قبل عدة أايم بتهمة التحريض عرب 
  ."فيسبوك"الـ
 
 

 "شبان من بلدة "بيت عنان 3اعتقال *
 

اعتقلت قوات االحتالل الصهيوين اليوم اجلمعة ثالثة شبان فلسطينيني من بلدة بيت عنان مشال غرب 
 .احملتلةالقدس مدينة

 

  .ابعة ملخابرات االحتاللومت اقتياد الشبان الثالثة اىل أحد مراكز التحقيق الت
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 مستوطنون يعتدون على سائق حافلة مقدسي*
 

ربح على سائق حافلة مقدسي بلقرب من اليهودية، اليوم اجلمعة، بلضرب امل املستوطنني اعتدت ُمموعة من عصابت
 .احملطة املركزية بلقدس احملتلة

 

  .وجنح السائق مبساعدة مقدسيني من الوصول اىل املشفى لتلقي العالج يف حني فّر املستوطنون من املكان
 

 اعتقال طفل قاصر من أحد أبواب املسجد األقصى*
 

 (املسجد األقصى قاصراا من بب االسباط )أحد أبواب اعتقلت قوات االحتالل اليوم اجلمعة طفال مقدسياا 

 .برحاب املسجد املبارك صالة اجلمعة عقب
 

  .املقدسة  املقدسي اىل أحد مراكز التوقيف والتحقيق يف املدينة الطفل احملتلة انه مت نقل القدس وقال مراسلنا يف
 

 الشهر 20مقرب من ترامب يبلغ عباس بنقل السفارة للقدس بعد *
 

مود عباس غرّي من تقديراته للموقف هذا قالت صحيفة "هآرتس" العربية، اليوم اجلمعة، إن الرئيس الفلسطيين حم
األسبوع عندما أبلغه رجل أعمال يهودي أمريكي بنية الرئيس األمريكي اجلديد دوانلد ترامب نقل السفارة 

 .اليمني الدستوريةاحملتلة بعد أداء القدس ملدينة
 

وذكرت "هآرتس" العربية أن تقديرات عباس قبل ذلك كانت تشري إىل أن ترامب ال ينوي فعليا نقل السفارة بل كان 
 .األمر يف إطار الدعاية االنتخابية فقط، إال أن زايرة رجل األعمال األمريكي للمقاطعة قلبت األمور رأسا على عقب

 

ألمريكي املقرب من الرئيس ترامب "دانييل أربس" التقى بعباس الثالاثء املاضي وأبلغه وأشارت إىل أن رجل األعمال ا
 .بنية ترامب نقل السفارة األمريكية من "تل أبيب" إىل القدس بعد توليه مهام منصبه يف العشرين من الشهر اجلاري

 

كية اجلديدة أبن املوعد رمبا يكون يف فيما أكد مصدر رفيع املستوى مبنظمة التحرير وصول بالغ من اإلدارة األمري
  .الواحد والعشرين من الشهر اجلاري
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 املفيت العام حيذر من نقل السفارة االمريكية اىل مدينة القدس*
 

املبارك املسجد األقصى برحاب صالة اجلمعة يف خطبة حممد حسني حذر املفيت العام للقدس والداير الفلسطينية الشيخ
 .احملتلة القدس اليوم، من نقل السفارة األمريكية من )تل أبيب( إىل مدينة

 

ليس على الفلسطينيني وحسب؛ وإمنا على املسلمني يف مجيع أحناء العامل، وهو أمر من  اعتداء وقال: إن "نقل السفارة
 ."على ذلك تداعيات ال يجعلم عقباها شأنه أن يثري الكراهية بني الناس، ويرتتب

 

، والتعدي على الشعب الفلسطيين واألرض الفلسطينية االستيطان ولفت املفيت العام إىل قرار ُملس األمن الذي يدين
 .متسائالا عن موقف العامل أمام أمثال هذه الوعود وتطبيقها إن متت يف املستقبل القريب أو البعيد

 

ورفض مفيت القدس كل حماوالت الظلم ووعود القوى االستعمارية الكربى سواء تعلقت بألرض الفلسطينية أو القدس 
ذه الداير املباركة وكل أبناء الشعب الشريف أو املسجد األقصى، وقال: "كلها وعود مرفوضة من أبناء ه

 ."الفلسطيين
 

وبرك الشيخ حسني يف خطبته تشكيل اللجنة التحضريية النعقاد ُملس وطين فلسطيين يشتمل على كل القوى 
 .الفلسطينية والقوى الفاعلة يف داخل الوطن والشتات

 

الفلسطيين احملتل أّدوا صالة اجلمعة اليوم  وكان آالف الفلسطينيني من القدس احملتلة وضواحيها وبلداهتا والداخل
من الصالة بألقصى للجمعة اخلامسة  غزة بألقصى املبارك، يف الوقت الذي منع فيه االحتالل كبار السن من قطاع

 .على التوايل

لة، خاصة بلدهتا القدمية، انتشارا عسكراي مكثفا ودورايت راجلة داخل البلدة وأخرى مشاهبة وشهدت القدس احملت
املالية   عشرات املخالفات شرطة االحتالل وحممولة يف الشوارع القريبة واملتامخة لسور القدس التارخيي، يف ما حررت

  .لسيارات املصلني يف الشوارع احملاذية لسور املدينة املقدسة
 

 

 

 القدس: األردن ينهي ترميمات يف البلدة القدمية*
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  الشريف رسالة شكر وعرفان للعاهل األردين امللك عبد هللا الثاين مبناسبة االنتهاء من القدس وجهت كنائس وأوقاف

ترميم مبىن قبة الصعود املعروف )مبوضع قدم عيسى عليه السالم(، أو )مصعد عيسى عليه السالم(، والواقع يف القسم 
ى قمة السفح الغريب املشرف على بلدة القدس القدمية جبوار الزاوية األسعدية ومقام رابعة األوسط من جبل الزيتون عل

 .العدوية
 

وشكر بطريرك القدس للروم األرثوذكس ثيوفيلوس الثالث نيابة عن مجيع طوائف وكنائس القدس العاهل األردين على 
نفذت   واملواقع املسيحية، كما توجه بلشكر الكبري لدائرة أوقاف القدس اإلسالمية اليت املقدسات قيامه بواجبه اجتاه

ا املوقع أعمال ترميم املوقع واليت متلك هذا املوقع كوقف إسالمي خالص، ومن عمل عملها يف هذا املشروع، وأن هذ
بلذات هو مكان زايرة مجيع مسيحيي العامل الذين يزورون مدينة القدس، ويزورون )مصعد عيسى عليه السالم( مبباركة 
وموافقة األوقاف اإلسالمية صاحبة امللك والرعاية للموقع، حيث أن هذه العالقة جزء من الوضع القائم )الستايتكو( 

ين على التعاون والتحابب بني املسلمني واملسيحيني يف مدينة القدس، يف مثال القدمي، وأحد أسس العيش املشرتك املب
 .سنة 1400القيامة لتنفيذ العهدة العمرية منذ أكثر من  كنيسة آخر لنموذج

 

املسيح حالياا من ساحة مكشوفة دائرية غري منتظمة الشكل، وقبة حجرية مثانية األضالع ويتكون مبىن قبة صعود 
 .مغلقة على جانب كل ضلع ما عدا ضلع املدخل

 

وتنبع أمهية املكان للمسيحيني بعتقادهم أنه املوضع األخري الذي مشي عليه املسيح على األرض، وأنه املوقع األخري 
 .واريونالذي شاهده فيه تالميذه احل

 

وقد حضر االحتفال ممثلون عن مجيع الطوائف املسيحية يف القدس الشريف، ومدير عام أوقاف القدس الشيخ "حممد 
املشرفة   املبارك وقبة الصخرة املسجد األقصى عزام" اخلطيب التميمي، واملدير التنفيذي للصندوق اهلامشي العمار

الدكتور وصفي كيالين، ومدير املسجد األقصى يف وزارة األوقاف األردنية املهندس عبد هللا العبادي، ومجع غفري من 
 .شخصيات القدس اإلسالمية واملسيحية

 
  

 سالمي" يطّلع على واقع التعليم يف القدسممثل "التعاون اإل*
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ام استقبل ممثل منظمة التعاون اإلسالمي لدى دولة فلسطني السفري أمحد الرويضي، يف مكتب متثيل املنظمة فري 
(، وكيل وزارة الرتبية والتعليم العايل الفلسطينية الدكتور بصري 20177كانون الثاين/ يناير   11س األربعاء )أم هللا

 .مسري جربيل القدس صاحل، ومدير الرتبية والتعليم يف
 

فري الرويضي، خالل اللقاء، على خطة الوزارة يف استنهاض التعليم يف فلسطني، والتحدايت الكبرية اليت واطّلع الس
يعانيها قطاع التعليم يف مدينة القدس احملتلة، من خالل حماولة فرض املنهاج اإلسرائيلي، وتقييد وصول املعلمني إىل 

 .املدينة املقدسة
 

أجهزة منظمة التعاون اإلسالمي يف فلسطني، بلتنسيق مع وزارة الرتبية والتعليم  وانقش اجلانبان الربامج اليت تنفذها
 .العايل، مبا فيها الربامج املنفذة يف مدينة القدس احملتلة

 

ونقل وكيل الوزارة حتيات الوزير الدكتور صربي صيدم إىل األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي الدكتور يوسف بن 
مثن افتتاح مكتب للمنظمة يف دولة فلسطني، مبا من شأنه أن يعزز الدور اإلسالمي دعما لفلسطني أمحد العثيمني، و 

 .وقضيتها ومؤسساهتا، وبشكل خاص املؤسسات التعليمية فيها
 

بدوره، أطلع السفري الرويضي ممثلي وزارة الرتبية والتعليم على القرارات املختلفة اليت صدرت بغرض دعم قطاع التعليم 
فلسطني عامة والقدس بشكل خاص، واخلطوات اليت تقوم هبا األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي لتنفيذ هذه يف 

 .القرارات، بلتنسيق مع دولة فلسطني
 

  .ومت االتفاق على استمرار التواصل بني اجلانبني، مبا يضمن تعزيز الدعم اإلسالمي لقطاع التعليم يف فلسطني
 

 

 ؤكد االلتزام القوي للجامعة العربية بقضية القدسأبو الغيط" ي"*
 

استقبل أمحد أبوالغيط، األمني العام جلامعة الدول العربية، اليوم، وفداا من املؤمتر الشعيب للقدس برائسة بالل النتشة، 
 .، مبا يف ذلك وضعية العرب من أبناء املدينةالقدس شهد مناقشة األوضاع احلالية يف مدينة لقاء وذلك يف

 

وفد الفلسطيين عرض خالل اللقاء وصرح الوزير املفوض حممود عفيفي، املتحدث الرمسي بسم األمني العام، أبن ال
اإلسرائيلي جتاههم،  لسلطات االحتال لألوضاع املرتدية اليت يواجهها عرب املدينة نتيجة اإلجراءات اليت تتخذها
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فيما يتعلق إبصدار اهلوايت وتصاريح اإلقامة والعمل، أو فيما خيص اإلجراءات املتعسفة مع الشباب العرب   سواء
على وجه اخلصوص، وفرض الضرائب والرسوم الباهظة على املواطنني العرب بشكل عام، مع استمرار السلطات 

اإلسالمية واملسيحية على حد سواء، وعلى  املقدسات ة البلدة القدمية هتدداإلسرائيلية يف القيام حبفرايت يف منطق
 .وكنيسة القيامة، إضافة إىل هتديدها ملساكن املواطنني العرب املسجد األقصىرأسها

 

وأوضح املتحدث أن األمني العام أعرب خالل اللقاء عن تقديره للعرض اهلام الذي قدمه الوفد، مؤكداا التزامه 
بشكل عام يف ضوء القرارات املختلفة الصادرة عنها يف هذا الصدد، بلعمل  اجلامعة العربية التزامالشخصي القوي، و 

مسألة القدس بالهتمام الواجب على املستوى الدويل، بلنظر إىل أمهيتها البالغة، ليس فقط  حتظى  من أجل أن
للفلسطينيني وإمنا لكل العرب واملسلمني، وكوهنا أحد املكوانت الرئيسية للقضية الفلسطينية، واالرتباط العضوي 

 .طينية املستقلة وعاصمتها القدس الشرقيةواملباشر ألي تسوية مستقبلية لوضعية املدينة مبطلب قيام الدولة الفلس
 

وأضاف املتحدث أن األمني العام، شدد أيضاا على أمهية الوقوف أمام اإلجراءات اإلسرائيلية اليت ترمي إىل استمرار 
التوسع يف العمليات االستيطانية يف حميط مدينة القدس، اجرتاءا على األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك 

 .اإلسرائيلي االستيطان ءات اليت ترمي إىل شرعنة هذااإلجرا
 

ه مبجرد تلقيه مؤخراا من انحية أخرى، أملح املتحدث إىل أن األمني العام حرص على أن ينوه أيضاا خالل اللقاء إىل أن
خطابا من الرئيس الفلسطيين حممود عباس، يتناول يف إطاره خطورة ما يرتدد حول توجه اإلدارة األمريكية اجلديدة لنقل 

سفارة الوالايت املتحدة إىل القدس، فإنه قام بتوجيه القطاعات املعنية بألمانة العامة بدراسة كيفية التعامل مع هذه 
حتققت بلفعل، وتقدمي توصيات ميكن التعامل معها من خالل آليات اجلامعة العربية، أخذاا يف االعتبار  اخلطوة، إذا ما

خطورة ودالالت هذا اخلطوة، وما ميكن أن تؤدي إليه من أتثريات سلبية على مستقبل التسوية للقضية الفلسطينية، 
  .فوأيضاا ما قد تستدعيه من تعزيز خلطاب اإلرهاب والتطرف والعن

 
 

 مالكو األراضي املالصقة لسور القدس وشخصيات اعتبارية يرفضون خمططات االحتالل*
 

اعتبارية، رفضهم احلازم  الـمبارك، وشخصيات مقدسية األقصى أكد عدد من مالكي العقارات الـمحيطة بلـمسجد
، أو "سلطة محاية الطبيعة"، أو أي جهة "القدس ، وما تسمى "سلطة تطوير شرقيسلطات االحتالل إلجراءات

"إسرائيلية" أخرى، أو البلدية العربية الرامية لتنفيذ أية مشاريع يف األراضي الـمذكورة، وطالبوا االحتالل بالمتناع عن 
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هذه األراضي الـمذكورة مجيعها، واعتبار أي أعمال تقوم هبا سلطات القيام أبية أعمال أو إنشاءات أو نشاطات يف 
 .االحتالل يف هذه األراضي الغية وبطلة

 

وجاء يف بيان لدائرة األوقاف االسالمية اليوم األربعاء، أن ممثلني عن وقف احلسيين، ووقف األنصاري، وجلنة الـمقابر 
اء ُملس األوقاف والشؤون والـمقدسات اإلسالمية، ومدير عام اإلسالمية، ومالكوا أرض سوق اجلمعة، ورئيس وأعض

أوقاف القدس وشؤون الـمسجد األقصى الـمبارك، ومفيت القدس والداير الفلسطينية، ورئيس اهليئة اإلسالمية العليا، 
تنفيذها يف اجتمعوا أمس يف مقر دائرة األوقاف اإلسالمية بلقدس وتدارسوا الـمخططات اليت تنوي سلطات االحتالل 

 .األراضي اخلاصة هبم وأصدروا بياان هبذا اخلصوص
 

وميثل الذين اجتمعوا وأكدوا رفضهم اجراءات االحتالل، األراضي واألمالك الـمحاذية للسور الشرقي للبلدة القدمية 
ليوسفية يف القدس ابتداءا من الشمال إىل اجلنوب من سوق اجلمعة "سوق احلالل سوق الغنم" وأراضي الـمقربة ا

الـمالصقة لسور البلدة القدمية بلقدس، بني سوق اجلمعة وبب األسباط، وأرض مقربة بب الرمحة اإلسالمية واألراضي 
  .الوقفية الواقعة شرق مقربة بب الرمحة وجنوهبا والـمرتبطة مجيعها بلـمسجد األقصى الـمبارك

 

************ 
 هناية النشرة 
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