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رس ــالة الـ ـق ـدس

نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
• اشتية يدعو البنك اإلسالمي للتنمية لتكثيف دعمه للقدس.
• مواجهات يف القدس إسنادا لألسرى واالحتالل يعتقل شااب من العيسوية.
• 70مستوطنا يقتحمون األقصى حبراسة مشددة.
• القدس :مواجهات عقب إحياء ذكرى النكبة وإسناد األسرى.

• "هآرتس" :املصادقة على بناء  209وحدات استيطانية قرب القدس.
• 33مستوطنا يقتحمون األقصى.
• االحتالل يُسلم قرارا بوقف أعمال البناء بديوان العيسوية يف القدس.
• االحتالل يعتقل طفلني شقيقني من بلدة سلوان يف القدس.

• بسيسو :نسعى لرفع وتثبيت اسم القدس من خالل العمل الثقايف والتوأمات.
• االحتالل يعتقل انشطة مقدسية بعد مدامهة منزهلا يف القدس.
• مسؤولون أمريكيون يطالبون ترمب أبال يعرتف ابلقدس كعاصمة لـ "إسرائيل".
• داخلية االحتالل تعرقل طلبات مل الشمل للمقدسيني.
• مستوطنون يدنسون املسجد األقصى حبراسة قوات االحتالل.
• االحتالل يقضي ابحلبس املنزيل على صحفية مقدسية.

• احلكومة األردنية حتمل االحتالل املسؤولية عن استشهاد الكسجي يف القدس.
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اشتية يدعو البنك اإلسالمي للتنمية لتكثيف دعمه للقدس
جدة  2017-5-17وفا -طالب حمافظ فلسطني لدى البنك اإلسالمي للتنمية حممد اشتية بوقفة
عربية إسالمية جدية مع األسرى الفلسطينيني يف سجون االحتالل الذين خيوضون إضراهبم عن الطعام
لليوم الواحد والثالثني على التوايل.
وودعا اشتية خالل كلمته ابالجتماعات السنوية جملموعة البنك اإلسالمي للتنمية املنعقدة يف جدة يف
السعودية ،البنك إىل جتنيد أموال إضافية لدعم صمود أهايل مدينة القدس" ،من أجل احلفاظ عليها
فلسطينية عربية إسالمية ذات بعد حضاري وإنساين ،يف مواجهة السياسات اإلسرائيلية الرامية لتهويدها
وعزهلا عن امتدادها الثقايف واالجتماعي".
وشكر اشتية البنك على ما يقدمه للقدس وبقية املدن الفلسطينية عرب متويل صندوقي األقصى والقدس،
ومساعدات متوهلا الصناديق العربية واإلسالمية لعدة جماالت تنموية وتطويرية يف فلسطني .مقرتحا على
البنك "وهو يراجع آليات وهياكل عمله ،أبن يشمل ذلك عمل دائرة فلسطني من أجل تقييم األداء
ودراسة األثر بغرض جتنيد أموال إضافية من الدول ومن القطاع اخلاص العريب واإلسالمي".
وقدم اشتية عرضا ملخصا عن بعض املؤشرات االقتصادية يف فلسطني ،مشريا إىل أن أخطر املؤشرات
هي نسبة البطالة بني الشبان يف الفئة العمرية بني  29-19اليت بلغت  %56ما ينذر بنتائج خطرية
اجتماعية واقتصادية وسياسية.
وأضاف" ،أن إسرائيل تعمل على حماصرة عوامل اإلنتاج ومصادرهتا خاصة األرض واملياه من أجل توسيع
برانجمها االستيطاين اهلادف إىل تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبال".
وح ّذر من حماوالت إسرائيل للتحايل على مبادرة السالم العربية من خالل حل إقليمي وإقامة عالقات
مع دول العربية بدون تقدمي مثن ،مضيفا أن إسرائيل "حتاول قلب املبادرة ودفع ما يسمى ابلسالم

االقتصادي حتت فرضية االدعاء أبن املسار السياسي متوقف وقد وصل إىل طريق مسدود".
وقال إن "إسرائيل تريد لالنشقاق ان يستمر ألن قسمة الشعب الفلسطيين مصلحة استعمارية إسرائيلية
تكمن يف إبقاء الوضع الراهن كما هو" .مشريا إىل جهود القيادة الفلسطينية لكسر األمر الواقع يف
الضفة وإجناز املصاحلة مع محاس.
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وعقد اشتية على هامش االجتماعات لقاءات ثنائية مع كل من رئيس البنك اإلسالمي للتنمية بندر
حممد حجار واألمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يوسف بن حممد العثيمني ،أكدا فيهما على دعم
الشعب الفلسطيين.
مواجهات يف القدس إسنادا لألسرى واالحتالل يعتقل شااب من العيسوية
القدس  2017-5-17وفا -تواصلت املواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي ،مساء أمس،
وامتدت حىت ساعات متأخرة من الليل ،يف العديد من أحياء وبلدات مدينة القدس ،يف إطار الفعاليات
الشعبية املُساندة والداعمة لألسرى الذين يواصلون إضراهبم عن الطعام يف اليوم األول من الشهر الثاين.
وقال مراسلنا إن العديد من حارات وأحياء القدس القدمية شهدت الليلة املاضية مواجهات متفرقة ضد
قوات االحتالل تركزت يف حميط احلي االفريقي املالصق جلدار املسجد األقصى من جهة ابب
الناظر/اجمللس؛ ألقت خالله قوات االحتالل قنابل صوتية وأخرى غازية سامة مسيلة للدموع ،يف حني
رد الشبان ابحلجارة والزجاجات الفارغة.
يف الوقت نفسه ،شهدت حارة ابب حطة ،وحي/شارع الواد يف البلدة القدمية مواجهات استخدم فيها
الشبان املفرقعات النارية اىل جانب احلجارة ضد قوات االحتالل.
يف سياق مشابه ،جتددت مساء أمس املواجهات الشديدة يف بلدة العيسوية وسط القدس احملتلة،
واستمرت حىت ساعة متأخرة من الليلة املاضية ،أمطرت خالله قوات االحتالل البلدة ابلقنابل الصوتية
احلارقة والغازية السامة املسيلة للدموع.
وكانت قوات االحتالل أعادت إغالق املدخل الرئيسي الغريب للعيسوية ابملكعبات االمسنتية الضخمة،
للتنكيل ابملواطنني يف إطار سياسة العقاب اجلماعي اليت ينتهجها االحتالل ضد أهايل البلدة اليت تشهد
مواجهات متواصلة منذ بدء اهلبّة احلالية.

كما اعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم الشاب حممد مصطفى ،بعد دهم منزله يف بلدة العيسوية ،ومت

نقل الشاب إىل أحد مراكز التوقيف والتحقيق مبدينة القدس.

70مستوطنا يقتحمون األقصى حبراسة مشددة
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القدس  2017-5-16وفا -اقتحم أكثر من  70مستوطنا ،يف الفرتة الصباحية من اليوم الثالاثء،
املسجد األقصى من ابب املغاربة حتت حراسة مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي.
ونفذ املستوطنون جوالت استفزازية ومشبوهة يف أرجاء املسجد املبارك ،وتصدى هلم مصلون هبتافات
التكبري االحتجاجية.
القدس :مواجهات عقب إحياء ذكرى النكبة وإسناد األسرى
القدس  2017-5-16وفا -استمرت املواجهات اليت دارت يف أحياء وبلدات مدينة القدس احملتلة،
حىت ساعات متأخرة من الليلة املاضية ،عقب الفعاليات املساندة اليت نفذها سكان مدينة القدس،
إحياء للذكرى الـ 69للنكبة ،وإسنادا لألسرى املضربني لليوم الـ 30على التوايل.
وقال مراسلنا إن املواجهات تركزت يف بلدة العيسوية ،واشتعلت يف معظم أحياء ،وحارات البلدة.
وأطلقت خالهلا قوات االحتالل القنابل الصوتية احلارقة ،والغازية السامة املسيلة للدموع ،واليت مت
إطالقها بشكل عشوائي ،ومكثف ،وبني منازل املواطنني ،ما أدى إىل إصابة العشرات حباالت اختناق.
وكانت طواقم اتبعة لبلدية االحتالل يف القدس حترسها قوة معززة من جنود احتالل اقتحمت البلدة يوم
أمس ،وسلمت أمر وقف ألعمال البناء يف ديوان العيسوية ،والذي شرع أهايل البلدة ببنائه حديثا ،حبجة
عدم الرتخيص ،يف حني اشتدت حدة املواجهات يف ساعات املساء ،وامتدت لساعات متأخرة من
الليل ،ومحلت شعارات التضامن مع األسرى يف ذكرى نكبة الشعب الفلسطيين.
ويف بلدة سلوان جنوب املسجد األقصى املبارك ،اقتحمت قوات االحتالل حوش أبو اتيه مساء يوم
أمس ،واقتحمت منازل عدد من املواطنني ،أعقبها مواجهات يف املنطقة ،امتدت ملعظم أحياء سلوان.
وذكر بيان لشرطة االحتالل ،أن شباان ألقوا مفرقعات انرية ،وزجاجات حارقة "مولوتوف" على دورايت
لقوات االحتالل ،ومركبات مستوطنني حبي جبل الزيتون/الطور املُطل على القدس القدمية ،يف الوقت

الذي شهد فيه احلي مواجهات ،يف ساعات املساء ،مل يبلغ خالهلا عن اعتقاالت أو إصاابت مباشرة بني

املواطنني.
وشهد املدخل الرئيسي لبلدة الرام مشال القدس احملتلة ،مواجهات يف ساعات ليلة أمس ،أطلق فيها
جنود االحتالل عشرات القنابل الصوتية والغازية.
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وأوضح مراسلنا ،أن فعاليات مقدسية نظمت أمس مؤمترا صحفيا ،حتدثت فيه إىل تواصل الفعاليات
دعما لألسرى املضربني ،حىت نيل حقوقهم كاملة ،ومحّلوا سلطات االحتالل املسؤولية الكاملة عن

حياهتم.

ويف سياق مشابه ،واصل أهايل األسرى املقدسيني دعمهم لألسرى يف ابحة اهليئة الدولية للصليب
األمحر حبي الشيخ جراح وسط القدس احملتلة ،مبشاركة وزير وحمافظ القدس عدانن احلسيين،
وشخصيات مقدسية.
ورفع أهايل األسرى صور أبنائهم والفتات تطالب ابلضغط على االحتالل لالستجابة لطلبات األسرى
املضربني عن الطعام.
"هآرتس" :املصادقة على بناء  209وحدات استيطانية قرب القدس
رام هللا  2017-5-15وفا -أعلنت "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء مبستوطنات بنيامني" ،يف حميط
مدينة رام هللا ،بناء  209وحدات استيطانية ،مبستوطنة قريبة من مدينة القدس احملتلة.
وأوضحت صحيفة "هآرتس" العربية ،يف عددها الصادر اليوم االثنني ،أن املصادقة جاءت لبناء 209
وحدات استيطانية مبستوطنة "كوخاف يعكوف" ،القريبة من القدس ،على أن يبدأ العمل فيه بعد شهر،
وفقا ملا ورد يف العطاء املطروح يوم أمس.
33مستوطنا يقتحمون األقصى
القدس  2017-5-15وفا -اقتحم  33مستوطنا ،صباح اليوم االثنني ،املسجد األقصى املبارك،
حبراسة مشددة من قوات االحتالل اخلاصة.
وقال مراسلنا أن االقتحامات متت من ابب املغاربة ،عرب جمموعات صغرية ،ونفذت جوالت مشبوهة
واستفزازية يف املسجد املبارك تصدى هلا مصلون هبتافات التكبري االحتجاجية.

االحتالل يُسلم قرارا بوقف أعمال البناء بديوان العيسوية يف القدس
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القدس  2017-5-15وفا -قالت جلنة املتابعة يف بلدة العيسوية وسط القدس احملتلة ،إن طواقم اتبعة
لبلدية االحتالل يف القدس ،ترافقها قوة معززة من جنود وشرطة االحتالل ،سلمت اليوم االثنني ،قراراً
يقضي بوقف أعمال البناء يف ديوان بلدة العيسوية ،بذريعة البناء دون ترخيص.
ٍ
وتواجد مكثف لقوات
يذكر أن العيسوية تشهد مواجهات يومية ضد االحتالل ،وسط حصار عسكري
االحتالل على مداخلها الرئيسية والفرعية.
أسري مقدسي يدخل عامه الـ  14يف سجون االحتالل
عاما) من القدس احملتلة،
القدس  2017-5-15وفا -دخل األسري موسى سالمة علي صرايعة (ً 36

اليوم عامه الرابع عشر على التوايل بسجون االحتالل.

واألسري صرايعة حمكوم ابلسجن املؤبد مدى احلياة ،ومت اعتقاله عام .2003
االحتالل يعتقل طفلني شقيقني من بلدة سلوان يف القدس
القدس  2017-5-15وفا -اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،الليلة املاضية ،الطفلني الشقيقني
مجال وحممد الغول ،من حي رأس العمود يف بلدة سلوان جنوب املسجد األقصى ،وحولتهما إىل مركز
حتقيق وتوقيف يف مدينة القدس.
وكانت العديد من أحياء سلوان شهدت مساء أمس مواجهات عنيفة مع قوات االحتالل ،استمرت
حىت ساعات متأخرة من الليل.
وتركزت املواجهات يف حي عني اللوزة ،وتعمدت قوات االحتالل خالهلا إطالق عشرات قنابل الصوت
احلارقة والغاز السامة بني منازل املواطنني وبشكل عشوائي ،ما تسبب حباالت هلع وذعر بني األطفال
والنساء ،وإصابة العشرات حباالت اختناق.

بسيسو :نسعى لرفع وتثبيت اسم القدس من خالل العمل الثقايف والتوأمات
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بريوت  2017-5-14وفا -قال رئيس اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية وزير
الثقافة إيهاب بسيسو ،اليوم األحد ،إننا نعمل من أجل رفع وتثبيت اسم القدس معرفياً من خالل
العمل الثقايف داخل فلسطني وخارجها.

جاء ذلك يف اجتماع مع جلنة من أعضاء االحتاد العام للكتاب واألدابء الفلسطينيني فرع لبنان ،قدمت
فيه اللجنة تصوراً حول إمكانيات وطرق تفعيل املشهد الثقايف الفلسطيين يف لبنان ،لرئيس اللجنة
الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية وزير الثقافة د .إيهاب بسيسو.

وخالل اللقاء ،ق ّدم بسيسو ألعضاء اللجنة التحضريية النتخاابت االحتاد العام للكتاب واألدابء

الفلسطينيني فرع لبنان ،صورة عن اإلجنازات اليت حققتها وزارة الثقافة وجلنة القدس عاصمة دائمة

للثقافة العربية حىت اآلن ،موضحاً التحدايت اليت تعرتض مسرية التقدم رغم إحداث نقالت نوعية يف
العمل الثقايف الفلسطيين.

وأ ّكد أن وزارة الثقافة هي وزارة الشعب الفلسطيين يف كل أماكن تواجده؛ فهي ال تعرتف حبدود اجلغرافيا
وال ابجلدران اليت تفرضها سلطات االحتالل ،مؤكداً ان الوزارة تسعى بكامل طاقتها لوضع اإلبداع

الفلسطيين على سلم االهتمام العريب والعاملي ،حيث املعيار هو الكفاءة بعيداً عن التقسيمات اليت

الكل الفلسطيين إببداعه.
فرضتها النكبة على شعبنا ،فالفلسطيين املبدع أينما تواجد ميثل ّ

وأضاف بسيسو انه بصدد تعزيز العالقة مع املؤسسة الرمسية الثقافية اللبنانية ،ودور النشر اللبنانية،
لتطوير العمل الثقايف واحلضور الثقايف الفلسطيين يف لبنان ،والعمل على إصدار كتب بنسخة فلسطينية

لضمان نشرها على أوسع نطاق ممكن.
وحضر اللقاء املدير التنفيذي للجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العريب جاد عزت الغزاوي،
وكل من الروائي مروان عبد العال ،والكاتب انفذ أبو حسنة ،والكاتبة انتصار الدانن ،والكاتب محزة
البشتاوي ،وماهر مشيعل املستشار وامللحق الثقايف يف سفارة دولة فلسطني لدى اجلمهورية اللبنانية.
ويف السياق ذاته اجتمع بسيسو وجاد الغزاوي مع االحتاد العام للفنانني الفلسطينيني فرع لبنان ،أ ّكد أن
كل مكان،
ضعف اإلمكانيات ليس حائالً أمام اإلجناز ،فقال" :استطعنا كسر كل احلواجز ،أن نكون يف ّ
لدينا حلم وأمل حىت بدون إمكانيات؛ "ثقافتنا هي سالحنا ،وحنن نستطيع أن نوصل رسالتنا".

وتطرق إىل تفعيل احلضور الثقايف للقدس عربياً من خالل التوأمات مع عواصم الثقافة العربية بشكل

سنوي ،حيث أن القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية ،الفتاً إىل أن هذه التوأمات بدأت ترتجم بعض

رؤاها إىل أعمال ،فنحن نع ّد اآلن لفعالية "بيت حلم عاصمة للثقافة العربية  ،"2020فبيت حلم ختتصر
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الكثري من احلكاية الفلسطينية فهي حماصرة ابجلدار واالستيطان ،وال تبعد أكثر من  20دقيقة عن
القدس لكن املسار احلايل جيعل املسافة أكثر من ساعتني ،لكن رغم الصعوابت ورغم االحتالل هناك
إرادة للعمل ،وهذا ميكننا من االنتقال من خطوة إىل خطوة ،ومن حالة إىل حالة.
وأضاف" :التحدي األكرب أمام الوزارة كان التحدي املايل ،وموازنتها املتواضعة ،لكن وزارة الثقافية هي
الوحيدة اليت واليتها غري مرهونة ابجلغرافيا ،حيث تستطيع أن تعمل من أجل أي فلسطيين مبدع منتج
للثقافة أينما كان ،فهذه الفرادة اليت متتاز هبا وزارة الثقافة يواجهها ضعف يف املوازنة ،لقد بدأان بتنفيذ
بعض اخلطوات على األرض ،فعمل الوزارة له عالقة ابلقوانني والتشريع فنحن نعمل على ثالثة قوانني
منها قانون امللكية الفكرية ،وقانون املكتبة الوطنية وقانون الصندوق الثقايف".
وأضاف" :قانون الصندوق الثقايف مهم جداً ألن التحدي القائم على املوازنة جيب أال جيعلنا نقبل

ابملوجود فحسب ،فبدأان ابستقطاب الشركاء بشكل اسرتاتيجي ،فالفعل الثقايف ال يقتصر على دعم

بعض االعمال ،رغم أمهية ذلك ،الفعل الثقايف الفلسطيين ليس مقتصراً على الداخل الفلسطيين فنحن

نعمل على توظيف اإلبداع الفلسطيين عربياً ودولياً ،من أجل متثيل أكرب له".

وحضر االجتماع املستشار وامللحق الثقايف يف سفارة دولة فلسطني لدى اجلمهورية اللبنانية ماهر
مشيعل ،ورئيس االحتاد حممد الشويل وانئبه وليد سعد الدين وأمني سر االحتاد حممد عيد رمضان
وحورية الفار مسؤولة الفلكلور وحممد عوض مدير فرقة القدس وحكوايت اجلليل عبد عسقول ،ونقيب
السينمائيني حممود خزعل ،واملشرف الفين للشمال حممد معصراين ،ومدرب الفلكلور حممد موسى.

االحتالل يعتقل انشطة مقدسية بعد مدامهة منزهلا يف القدس
اعتقلت قوة عسكرية إسرائيلية ،مساء أمس الثالاثء ،انشطة بعد مدامهة منزهلا يف قرية الطور مبدينة
القدس احملتلة.
وأفاد شهود أن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت قرية الطور يف القدس وحاصرت منزل الناشطة املقدسية
وفاء أبو مجعة وقامت ابعتقاهلا بعد ان فتشته وعاثت به خر ًااب.

وأشاروا إىل أنه جرى حتويل أبو مجعة إىل التحقيق مبكان غري معلوم.
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مسؤولون أمريكيون يطالبون ترمب أبال يعرتف ابلقدس كعاصمة لـ "إسرائيل"
دعا مسؤولون أمريكيون الرئيس األمريكي دوانلد ترمب بعدم االعرتاف مبدينة القدس احملتلة كعاصمة لـ
"إسرائيل".
وكما ذكرت قناة) ، (CNNفإن املسؤولني من وزارة اخلارجية ودوائر االستخبارات حثوا البيت األبيض
أبال يعرتف ابلقدس عاصمة إلسرائيل.
وقالت القناة العربية السابعة أن مثل هذا االعرتاف من شأنه أن يضر عملية السالم وجيلب املخاطر
اإلقليمية األخرى.
داخلية االحتالل تعرقل طلبات مل الشمل للمقدسيني
معامالت عادية قد حتتاج لدقائق إلمتامها يف مكتب وزارة الداخلية ابلقدس احملتلة تلزم املواطن
الفلسطيين االنتظار ألشهر وألايم حىت أييت دوره ،فيما عليه االنتظار لساعات طويلة خارج املبىن
والقدوم فجرا للوقوف ابلطابور للحصول على دور إلمتام معاملته أو من أجل االستفسار عن اخلدمة.
يف حالة الدكتور مسري مصري ،وهو من سكان القدس الشرقية احملتلة ،الوضع خيتلف كثريا ،كان عليه
االنتظار ملدة عام لفحص طلبه للحصول على اخلدمة من مكتب الداخلية ابملدنية احملتلة ،فقد أراد
تسجيل أبنه الذي ولد خالل رحلة عائلية يف أمريكا ،فزوجته ،وهي فلسطينية من الضفة الغربية وتتواجد
يف إطار معامالت مل املشل ،عانت من مشاكل ابحلمل خالل الرحلة واضطرت للوالدة خارج البالد.
إىل اآلن مل حيصل ابن الدكتور مصري على اإلقامة يف البالد واهلوية اإلسرائيلية ،بسبب البريوقراطية
واالنتظار يف مكاتب الداخلية ابلقدس احملتلة ،حبيث ملزم كل من يريد تسجيل أي مولود القدوم معه إىل
دائرة تسجيل السكان يف مكتب الداخلية واالنتظار ابلطابور لساعات حىت الدخول للمكاتب قبل
البدء يف إمتام املعامالت أو فحص إمكانية التسجيل.
ونقلت صحيفة "هآرتس عن مصري قوله" :لقد اصطحبت طفلي إىل مكاتب الداخلية أكثر من 20
مرة ،وكنت أنتظر به لساعات حتت أشعة الشمس احلارقة ،أحياان انتظار يطول إىل  6ساعات قبل
الدخول إىل املكتب وحتظى أبي اهتمام من أي موظف".
واستعرض مصري معاانة االنتظار والتعامل املهني خالل احلصول على اخلدمة ،فبعد دخوله العديد من
املرات للمكتب طلب منه وبعد أشهر من املراجعة أن يعبئ مناذج حتوي تفاصيل ابنه املولود يف أمريكا
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وينتظر الرد من املوظفني ،وبعد شهر ونصف الشهر مت حتديد املوعود له يف املكتب للحصول على
خدمات الداخلية ،أي بعد عام على والدة أبنه الذي مل حيصل على اإلقامة ابلقدس.
وينتظر مصري شهر متوز/يوليو  2017من أجل احلصول على اخلدمة من موظفي دائرة تسجيل السكان
مبكتب الداخلية ،وذلك لبحث طلبه من أجل تسجيل ابنه وحصوله على مكانة وإقامة ابلقدس ،علما
أن مصري سيكون بتلك بفرتة يف أملانيا بغرض إهناء دورة جامعية.
احملامية عدي لوسطيجمان اليت توجهت برسالة ابسم مصري إىل وزارة الداخلية ،وجهت انتقادات
شديدة اللهجة لطاقم املوظفني والبريوقراطية السائدة ابلتعامل مع السكان يف شرق القدس ،وشددت أن
ما تعرض له مصري من هنج وتعامل واالنتظار ألشهر جملرد احلصول على دور يشري إىل عمق اخللل
ابلتعامل ويف تقدمي اخلدمات للمواطنني.
ويشكو املقدسيون من االنتظار والطوابري قبالة مكتب الداخلية ،لكنهم أمجعوا أبن األوضاع تزداد سواء
ويف تفاقم متواصل وأن التعامل ما عاد حيتمل وال يطاق خاصة بكل ما يتعلق ابملراجعات ابمللفات
واخلدمات املتعلقة بطلبات مل الشمل.
ومارست إسرائيل على مر السنني سياسة منعت الفلسطينيني بشكل شبه اتم من التوحد مع أزواجهم/
زوجاهتم من غري سكان األراضي احملتلة ،ابدعاء أن مل مشل العائالت ليس حقا مكتسبا عند الفلسطينيني،
بل "مبادرة رمحة" .كما أن صالحية تصديق مل مشل العائالت ظلت يف يد "إسرائيل" حىت بعد التوقيع
على اتفاقات أوسلو ،رغم أن الصالحيات املدنية األخرى نقلت إىل السلطة الفلسطينية .ومنذ عام
 20000مجدت إسرائيل االعتناء بطلبات مل الشمل ،ومن وقتها مل تصدق على أي طلبات إال يف إطار
"ابدرة حسن نية سياسية".
فأي فلسطيين يعيش يف القدس وحيمل اهلوية الزرقاء ال بد أن يضطر للقيام بزايرة إلمتام معامالت يف
مكتب وزارة الداخلية ،وما أن يذكر ذلك املكان حىت تبدأ قصص املعاانة واألمل ،طابور طويل من
املواطنني ،...تفتيش ألدق احلاجيات ،...استكبار واستعالء من قبل احلراس واملوظفني ،...وغريها من
ِ
القصص اليت ال تنتهي عند فصل معني من فصول السنة ،ال بل أهنا تزداد يف فصل الصيف.
يستقبل مكتب داخلية شرقي القدس مئات املواطنني يوميا ،معظمهم مير بنفس اإلجراءات اليت تتكرر
حني املراجعة يف كل مرة ،لكن ِقلة منهم يتوجه بشكوى مباشرة إىل الداخلية بسبب سوء املعاملة
والطلبات املعقدة ،فمكتب الداخلية ارتبط يف عدة حاالت ابإلذالل واملهانة من قبل احلراس
واملسئولني ،كنتيجة لعدم الكفاءة ولسياسات تعجيزية.
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ويضطر املقدسي للحضور للمكتب ولنفس املعاملة عدة مرات واالنتظار يف دور يصل إىل خارج
املكتب منذ ساعات الفجر األوىل لضمان دخوله إىل املكتب ،كما أن دخوله ال يعىن ضمان اخلدمة
املطلوبة ،فيضطر للعودة اثنية واالنتظار يف دور طويل مرة أخرى واقفا ،دون وجود مظالت يف اخلارج
حتمي من هليب الشمس صيفا ،أو الربد واألمطار شتاء.
ولعل أبر حمطات املعاانة يف معاجل ملفات مل الشمل ،فيلحظ ابألعوام األخرية ازدايد يف عدد امللفات
اليت تقدم لكن دون أن تعاجل أو حتظى على موافقة ومصادقة ابلوقت ،ففي العام  2003قدم  69طلبا
بينما يف العام  2010قدم أكثر من  700طلب ويف العام  2015بلغ عدد امللفات اليت قدمت
 ،829ويف العام  2016جتاوز طلبات مل الشمل الـ .1000
وابلتوازي مع االرتفاع املتواصل يف ملفات مل الشمل اليت تقدم للداخلية ،يالحظ ومنذ العام ،2014
تراجع يف عدد السكان املقدسيني ممن كانوا مشمولني يف ملفات مل الشمل اليت صدق عليها ابلسابق ،يف
األعوام  2009إىل  ،20144سنواي كان حيصل  400فلسطيين من القدس على اإلقامة واهلوية
اإلسرائيلية ،بينما يف العام  2013فقط  3144مقدسيا حصلوا على اهلوية واإلقامة بينما يف العام
 ، 2014حيث لوحظ تراجع يف عدد الطلبات اليت يصادق عليها ،فقد  53مقدسيا حصول على
اإلقامة وتواصلت األرقام يف الرتاجع ويف العام  ،2015فد مت منح  24مقدسيا اإلقامة من أصل مئات
الطلبات اليت قدمت ورفضت.
مستوطنون يدنسون املسجد األقصى حبراسة قوات االحتالل
ٍ
ِ
حبماية أمنية
ابحات املسجد األقصى املبارك ،صباح اليوم الثالاثء،
اقتحمت جمموعات من املستوطنني،
ْ
ِ
االحتالل اإلسرائيلي.
من شرطة
وأفاد مراسلنا ،أبن قرابة  60مستوطناً على جمموعات اقتحموا األقصى من ابب املغاربة ،وقاموا جبولة
يف ابحات املسجد املبارك.

وأشار مراسلنا إىل أن املسجد األقصى يشهد تواجد كثيف من املصلني واملرابطني فيه للتصدي ألي
استفزازات من املستوطنني.
وبصورةٍ يومية ،يقتحم املستوطنون األقصى ،فيما تواصل أجهزة االحتالل يف ممارساهتا العنصرية

ٍ
إعدامات ٍ
وهدم للمنازل ومنع من الصالةِ يف األقصى.
واإلجرامية حبق املقدسيني ،من
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دولــــة فلسطين
منظمـة التحريـر الفلسطينيــة

State Of Palestine
Palestinian Liberation Organization
Palestinian National Commission
For
Education, Culture & Science

اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة
للتــربيـة والثقافـة والعـلوم

االحتالل يقضي ابحلبس املنزيل على صحفية مقدسية
أفرجت سلطات االحتالل ،مساء أمس ،عن الصحفية املقدسية ملى غوشة بشرط حتويلها "للحبس
املنزيل" ملدة  5أايم والتوقيع على كفالة بقيمة  5000شيقل.
جاء ذلك بعد ساعات من احتجازها يف مرك ٍز اتبع لشرطة االحتالل مبدينة القدس ،وذلك بعد
استدعائها للتحقيق.
احلكومة األردنية حتمل االحتالل املسؤولية عن استشهاد الكسجي يف القدس
محلت احلكومة األردنية ،مساء السبت ،احلكومة "اإلسرائيلية" بصفتها القوة القائمة ابالحتالل عن
إطالق النار على مواطن أردين يف القدس الشرقية احملتلة ما أدى إىل استشهاده.
وقال وزير الدولة لشؤون اإلعالم الدكتور حممد املومين الناطق الرمسي ابسم احلكومة االردنية يف بيان
صحفي ،أن وزارة اخلارجية وشؤون املغرتبني تتابع عرب السفارة األردنية يف "تل أبيب" تفاصيل حادثة
استشهاد املواطن األردين حممد عبدهللا سليم الكسجي للوقوف على ظروف ومالبسات ما حدث.
واستنكرت احلكومة اجلرمية النكراء اليت ارتكبت حبق املواطن األردين الشهيد ،مطالبةً "إسرائيل" بكامل
التفاصيل حول هذه اجلرمية.

وأشار إىل ان املواطن األردين الكسجي غادر األردن عرب معرب الشيخ حسني مؤخرا بتأشرية سياحية
"إسرائيلية" ومل يعد مع اجملموعة السياحية اليت كان برفقتها.

 -انتهى-
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