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نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 متديد اعتقال شقيقي منفذ عملية القدس وابن عمه.
 بلدية االحتالل تبحث األربعاء املصادقة على بناء  390وحدة استيطانية يف القدس.
" كهرابء القدس" تنجح بتمديد رخصة تزويد التيار ألربع سنوات مقبلة يف مدينة القدس.
 الرئيس يدعو ترامب إىل عدم نقل السفارة األمريكية للقدس.
احملتل وأنظمته القضائيّة يف القدس..
 قوانني ّ
 االحتالل يعتقل  7أطفال من مدينة القدس احملتلة.
" طالب ألجل اهليكل" مترر أول دروسها يف املدارس حول اهليكل واقتحام األقصى.
 بلدية االحتالل تبحث األربعاء املصادقة على بناء  390وحدة استيطانية يف القدس.
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*متديد اعتقال شقيقي منفذ عملية القدس وابن عمه
القدس  2017-1-9وفا -مددت حمكمة االحتالل "الصلح" غريب القدس ،اليوم االثنني ،اعتقال
أفراد من عائلة الشهيد فادي أمحد القنرب ،فيما قرر اإلفراج عن شقيقته شادية.
وأفادت مصادر إعالمية عربية ،أبن قاضي احملكمة مدد اعتقال شقيقي الشهيد ،ومها منذر وحممد أمحد
القنرب ،وابن عمه حممد عمران القنرب ،حىت األحد املقبل ،علما أهنم اعتقلوا يوم أمس ،عقب عملية
الدهس اليت نفذها الشهيد فادي.
وقرر القاضي اإلفراج عن شادية القنرب ،شقيقة الشهيد ،بشرط احلبس املنزيل ملدة يومني ،علما أهنا
اعتقلت أمس ،بعد استدعائها للتحقيق.
وكانت خمابرات االحتالل ،استدعت اليوم ،والدي الشهيد وشقيقاته ،وبعد التحقيق معهم ،أفرجت
عنهم دون عرضهم على احملكمة ،كما أفرجت عن هتاين قنرب ،زوجة الشهيد فادي.

*بلدية االحتالل تبحث األربعاء املصادقة على بناء  390وحدة استيطانية يف القدس
القدس  20117-1-9وفا -تبحث ما تسمى بـ"اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" التابعة لبلدية
االحتالل يف القدس يوم بعد غد األربعاء ،املصادقة على بناء حنو  390وحدة سكنية استيطانية جديدة،
يف منطقة شعفاط وسط القدس احملتلة.
وكانت املصادقة على هذه الوحدات أتجلت عدة مرات يف األسابيع األخرية ،رفعا للحرج لتزامنها مع
خطاب سياسي كان قد أعلن عنه جون كريي– وزير اخلارجية األمريكية ،-أو التصويت يف جملس األمن
ضد االستيطان يف األراضي احملتلة عام .1967
ورجحت مصادر عربية أن تنظر اللجنة اللوائية يف جلستها بعد غد األربعاء  11ديسمرب/كانون الثاين
اجلاري ،املصادقة على بناء  170وحدة سكنية يف حي "راموت شلومو" ،و 220وحدة سكنية يف حي
"راموت" ابإلضافة اىل املصادقة على بناء كنيس يهودي وروضة أطفال يف احلي نفسه.
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*"كهرابء القدس" تنجح بتمديد رخصة تزويد التيار ألربع سنوات مقبلة يف مدينة القدس
يف سابقة هي األوىل من نوعها منذ حوايل  20عاماالقدس  2017-1-9وفا – أعلن مدير عام شركة كهرابء حمافظة القدس هشام العمري ،عن جناح
الشركة يف احلصول على قرار بتمديد رخصة تزويد التيار الكهرابئي للمشرتكني يف مدينة القدس ألربع
سنوات مقبلة من سلطة الكهرابء اإلسرائيلية ،يف سابقة تعد هي األوىل من نوعها منذ حوايل عشرين
عاماً.
وقال العمري ،يف بيان صحفي ،اليوم اإلثنني ،إن هذا اإلجناز الكبري واهلام ما كان له أن يتحقق إال بعد
اجلهود احلثيثة اليت بذهلا جملس إدارة الشركة وإدارهتا التنفيذية ،من خالل حمامييها ومستشاريها القانونيني
ومدققي احلساابت ،مشريا إىل أن رخصة التزويد كانت متنح دائما إما لستة أشهر أو يف أقصاها عاما
واحدا.
وأضاف أن الشركة متكنت العام املاضي من انتزاع قرار من احملكمة اإلسرائيلية العليا ينص على متديد
رخصة تزويد التيار الكهرابئي ملدة عام "بيع الكهرابء للمشرتكني من خالل عدادات الشركة" ،بعد قيام
الشركة برفع قضية على سلطة اخلدمات اإلسرائيلية اليت كانت ترفض بشكل غري قانوين متديد الرخصة
يف مدينة القدس.
وأشار العمري إىل أن الشركة كانت حصلت يف وقت سابق على قرار يقضي بتمديد رخصة توزيع
الكهرابء ملدة عشرين عاماً "حق نقل الكهرابء من خالل شبكات الكهرابء".

وأوضح العمري أن قراري متديد رخصة تزويد التيار الكهرابئي ألربع سنوات ،إضافة إىل متديد رخصة
توزيع الكهرابء يف مدينة القدس ،سيعززان من صمود الشركة واستمرارية عملها يف املدينة املقدسة ،وهذا
بدوره سينعكس إجيااب على اخلدمات اليت تقدمها خلدمة أبناء شعبها ،خاصة يف ظل الظروف الصعبة اليت

تعيشها املدينة.
وبني أن الشركة ما زالت تعاين من ختلف بعض املشرتكني من سداد ديوهنم ،انهيك عن استمرار بعض
الفئات الالمسؤولة بسرقة التيار الكهرابئي والربط العشوائي يف عدد من مناطق االمتياز ،اليت تكون يف
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معظم األحيان سببا رئيسا يف انقطاع التيار الكهرابئي عن مناطق شاسعة ،األمر الذي ينعكس سلبا
اخلدمات اليت تقدمها الشركة للمواطنني ،خاصة يف ظل الربد القارس.
وانشد العمري كافة املشرتكني ضرورة ترشيد استهالك التيار الكهرابئي يف أوقات الذروة ،جتنبا النقطاع
التيار الكهرابئي لفرتات طويلة.

*الرئيس يدعو ترامب إىل عدم نقل السفارة األمريكية للقدس
رام هللا  2017-1-9وفا  -بعث رئيس دولة فلسطني حممود عباس ،رسالة إىل الرئيس األمريكي
املنتخب دوانلد ترامب ،شرح فيها خماطر نقل السفارة األمريكية إىل القدس.
ودعا سيادته ،الرئيس األمريكي املنتخب إىل عدم القيام هبذه اخلطوة ،ملا هلا من آاثر مدمرة على عملية
السالم ،وخيار حل الدولتني ،وأمن واستقرار املنطقة ،على اعتبار أن قرار سلطة االحتالل (إسرائيل)
الغ وابطل ،وخمالف للقانون الدويل.
بضم القدس الشرقيةٍ ،

كما بعث الرئيس رسائل إىل رؤساء كل من روسيا ،والصني ،وفرنسا ،واملستشارة األملانية ،ورئيسة وزراء

بريطانيا ،واالحتاد األورويب ،واالحتاد اإلفريقي ،ومنظمة التعاون اإلسالمي ،ورائسة عدم االحنياز ،وأمني
عام اجلامعة العربية ،دعاهم فيها للعمل على بذل كل جهد ممكن ملنع القيام خبطوة نقل السفارة األمريكية
إىل مدينة القدس.
كذلك دعا سيادته ،اجملتمع الدويل إىل إلزام سلطة االحتالل (إسرائيل) ابلقانون الدويل ،والقانون الدويل
اإلنساين ،والشرعية الدولية ،ومرجعيات عملية السالم.
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إعداد :حممد أبو طربوش

احملتل وأنظمته القضائيّة يف القدس..
*قوانني ّ

كرست
منذ احتالل كامل القدس عام  1967سنّت سلطات االحتالل ً
كبريا من القوانني اليت ّ
عددا ً
وعززت من سيطرهتا وسلطاهتا على س ّكانه الفلسطينيّني،
ضمها للجزء
الشرقي من املدينة ّ
على األرض ّ
ّ
العسكري
أمر إبحالة السلطات التشريعيّة واإلداريّة كافّة إىل احلاكم
ففي ّ
ّ
األّيم األوىل لالحتالل صدر ٌ
ضم مبوجبها اجلزء
اجلديد ،ومن بعد ذلك ويف  1967/6/27صادق برملان االحتالل على  3قوانني ّ
ٍ
رمسي إىل دولة االحتالل ،حيث أصبحت
الشرقي من القدس وعدد من الضواحي احمليطة به
بشكل ّ
ّ

احملتل وأنظمته القضائيّة وأصبح اتبعاً يف شؤونه اإلداريّة إىل بلديّة االحتالل ،وقد راعى
تسري فيه قوانني ّ
ٍ
احملتل يف قراره هذا ضم أقل ٍ
مساحة ممكنة من األرض من
عدد ممكن من الس ّكان الفلسطينيّني وأكرب
ّ ّ
ّ
األمين والسيطرة على املواقع االسرتاتيجيّة املطلّة .وعلى األثر أصدرت حكومة
دون إغفال اجلانب
ّ
البلدي وأمانة حمافظة القدس الفلسطينيّني ليكتمل بذلك استيالؤها على
حبل اجمللس
ّ
االحتالل قراراً ّ
املدينة.
ضمها للشطر
أهم اهلواجس اليت راودت دولة االحتالل بعد ّ
ايف ملدينة القدس كان ّ
الوضع الدميغر ّ

الشرقي من مدينة القدس ،ولكي ال يُصبح الس ّكان الفلسطينيون مواطنني يف دولة االحتالل ال ُميكن
ّ

احملتل نوعاً جديداً من بطاقات اإلقامة ُمسيّت ببطاقات اهلويّة الزرقاء،
التخلّص منهم يف املستقبل ،ابتدع ّ

ومبوجب هذا اإلجراء اجلديد احتفظ املقدسيّون جبنسيّاهتم األردنيّة اليت كانوا حيملوهنا سابقاً لكنّهم
ُمنحوا ح ّق اإلقامة يف القدس ،واحتفظت دولة االحتالل لنفسها ابحل ّق بسحب هذه البطاقات الزرقاء

املقدسي يف حال "فشل" يف إثبات أنّه كان يقيم يف القدس فعالً طوال الفرتة السابقة من
من املواطن
ّ

خالل كشوف الضريبة وفواتري الضمان واملاء والكهرابء ،أو يف حال بقي خارج حدود دولة االحتالل
مل ّدة سبع سنوات على األقل ،أو حصل على إقامة دائمة يف ٍ
دولة أخرى ّأّيً كانت ،أو حصل على
ّ
جنسيّة أخرى غري األردنيّة ّأّيً كانت.
العامة" الصادر عام  1953حوايل 24
صادرت دولة االحتالل مبوجب قانون "االستمالك للمصلحة ّ
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شرقي القدس أي ما يعادل  %34من مساحته الكليّة ،وقد أنشأت على هذه
كم 2من أراضي ّ
أهم هذه
املساحدة املصادرة  15مستوطنة بنُيت فيها أكثر من 47ألف وحدة سكنية ،ومن ّ
املستوطنات "التلّة الفرنسيّة" و"رامات إشكول" و"نفي يكوف" و"غيلو".

ٍ
بشكل
للمرة األوىل
صرح ّ
يف  1980/7/30أصدرت دولة االحتالل قانون "عاصمة إسرائيل" الذي ّ

مقر رئيس الدولة والربملان واحلكومة
علين أب ّن "القدس الكاملة واملوحدة هي عاصمة إسرائيل" وهي ّ
ّ
ِ
العملي مل أيت هذا القانون جبديد ،إال أنّه أظهر عدم اكرتاث دولة
واحملكمة العليا ،على املستوى
ّ
االحتالل بردود الفعل الدوليّة والعربيّة عموماً ،واألردنيّة خصوصاً كون الض ّفة الغربيّة كانت اتبعة هلا يف
ذلك الوقت ،وابلفعل فإ ّن ردود الفعل الدوليّة مل تزد على إعالن االستنكار وسحب املمثليّات
والقنصليّات من مدينة القدس لكن من دون أن يكون لذلك أي أتثري على العالقات مع دولة االحتالل
ٍ
بشكل عام.
بعد إصدار قانون "عاصمة إسرائيل" بـ 14عاماً وحتديداً يف  1994/5/9وابلتزامن مع عقد اتّفاق
أوسلو بني االحتالل ومنظمة التحرير الفلسطينية واتفاقيّة وادي عربة بني االحتالل واألردن أصدر برملان

موحدة حتت السيادة
االحتالل قانوانً جديداً اعترب أ ّن "القدس ستبقى إىل األبد مدينةً ّ

اإلسرائيليّة...وجيب منع كل حماولة للمس مبكانة املدينة ووحدهتا...أل ّن مدينة القدس وضواحيها ليست

اليهودي".
موضوعاً سياسيّاً أو أمنيّاً ،إ ّّنا هي روح الشعب
ّ

احملتل قانون أمالك الغائبني الصادر يف عام  1950على مدينة القدس،
طوال عهد االحتالل مل يُطبّق ّ

كل من كان يف
والذي يقضي فيما يقضي ابنتقال أمالك الغائب (والذي يُ ّ
ائيلي أبنّه" ّ
عرفه القانون اإلسر ّ
عهد حرب االستقالل ،يوجد يف كل جزٍء من أرض إسرائيل خارج األراضي االسرائيلية" ،أي أنّه كان

موجوداً يف الض ّفة الغربية وقطاع غزة )إىل حارس أمالك الغائبني (أي دولة االحتالل) ،دون أن يكون له
أي تعويض .لكن مع بدء اكتمال بناء اجلدار العازل يف منتصف عام  2005أصبح االحتالل
احل ّق يف ّ

كل من يقيم خارج اجلدار احمليط ابلقدس غائباً حي ّق له أن يُصادر أمالكه وذلك بدعوى عدم قدرته
يعترب ّ
على الوصول إليها بسبب اجلدار الذي بنته دولة االحتالل نفسها حول مدينة القدس.
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*االحتالل يعتقل  7أطفال من مدينة القدس احملتلة
أفادت انطقة ابسم شرطة االحتالل ،يف بيان هلا صباح اليوم الثالاثء ،ابعتقال أجهزة أمن االحتالل،
عاما حبي جبل املكرب جنوب
الليلة املاضية ثالثةأطفال قاصرين ترتاوح أعمارهم بني الـ 12والـً 14

شرق القدس احملتلة ،خالل مواجهات ضد قوات االحتالل استمرت حىت ساعة متأخرة من الليل
ابستخدام احلجارة واملفرقعات النارية والزجاجات احلارقة "قنابل مولوتوف".
وأضاف بيان شرطة االحتالل أن أجهزة أمن االحتالل اعتقلت يوم أمس أربعة أطفال من داخل البلدة
القدمية يف القدس احملتلة بسبب "رش كتاابت جرافيكية ابللغتني العربية والعربية على جدران وأبواب
دكاكني" يف القدس القدمية ُمت ّجد وتثين على ُمن ّفذ عملية الدهس البطولية الشهيد فادي قنرب يف القدس
جندّي بقوات االحتالل قبل أن يرتقي شهي ًدا .
قبل أّيم واليت قتل فيها وأصاب حنو  15ا

*"طالب ألجل اهليكل" مترر أول دروسها يف املدارس حول اهليكل واقتحام األقصى
كشفت مواقع اعالمية عربية اليوم النقاب عن شروع منظمة ما يسمى" طالب من أجل اهليكل"
بتمرير دروسها التعليمية والتطبيقية يف املدارس العربية عن اهليكل املزعوم وضرورة التسريع ببنائه،
ودعوات لتكثيف اقتحاماملسجد.
ولفتت املصادر العربية اىل أن الطاقم التعليمي التابع للمنظمة بدأ بتمرير دروس وإرشادات اعتباراً من
يوم أمس األحد ،أمام عشرات الطالبات يف مدارس "بيت شيمش" و "كرّيت مشونة ،عرب شروحات

تفصيلية عن اهليكل املزعوم ،وختللت الدروس دعوة واضحة القتحام املسجد األقصى يف أقرب فرصة
ساحنة.

*بلدية االحتالل تبحث األربعاء املصادقة على بناء  390وحدة استيطانية يف القدس
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تبحث ما تسمى بـ"اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" التابعة لبلدية االحتالل يف القدس يوم بعد غد
األربعاء ،املصادقة على بناء حنو  390وحدة سكنية استيطانية جديدة ،يف منطقة شعفاط وسط القدس
احملتلة.
وكانت املصادقة على هذه الوحدات أتجلت عدة مرات يف األسابيع األخرية ،رفعا للحرج لتزامنها مع
خطاب سياسي كان قد أعلن عنه جون كريي– وزير اخلارجية األمريكية ،-أو التصويت يف جملس األمن
ضد االستيطان يف األراضي احملتلة عام .1967
ورجحت مصادر عربية أن تنظر اللجنة اللوائية يف جلستها بعد غد األربعاء 11ديسمرب/كانون الثاين
اجلاري ،املصادقة على بناء  170وحدة سكنية يف حي "راموت شلومو" ،و 220وحدة سكنية يف حي
"راموت" ابإلضافة اىل املصادقة على بناء كنيس يهودي وروضة أطفال يف احلي نفسه.
************
هناية النشرة
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