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  2018/ مارس/  19    األثنين: التاريخ 

  
  القدس رسالة

 
 القدس مدينة ألخبار يومية نشرة

  والعلوم والثقافة للتربية الفلسطينية الوطنية اللجنة عن تصدر
  

  مواطنين من بلدة حزما شمال شرق القدس 5االحتالل يعتقل. 

  ته سفير بروناي يؤكد وقوف بالده إلى جانب شعبنا وقضي": األقصى"زار

 .العادلة

 استشھاد شاب برصاص االحتالل في البلدة القديمة من القدس. 

 ندوة بجامعة الشرق األوسط في عمان حول القدس. 

 152  ً ً  47و مستوطنا قصى وسط محاوالت ألداء طقوس يقتحمون األ عسكريا

 .تلمودية

 مستوطنون يخطون شعارات عنصرية ويعطبون مركبات في حزما. 

 منزل منفذ عملية القدس االحتالل يأخذ قياسات. 

 القدس تحدث سجلھا االنتخابي. 

 الخطيب يحذر من تضاعف اقتحامات المستوطنين لألقصى. 
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  االحتالل ھدم خمسة آالف منزل وحارتي الشرف والمغاربة بالقدس منذ

 ".النكسة"

 مولدوفية ترفض التطبيع وتنتمي للقدس.. فيليتسيا. 

  الفرنسية بالقدس بحق موظف في القنصلية" أمنية"تُھم. 

  قادة سياسيون ورجال دين يدعون إلى مواصلة التصدي لقرار ترمب إعالن

 .القدس عاصمة لدولة االحتالل

 مطعم بنكھة أمھات القدس. 

 كتاب إحصائي يستعرض ھدم المساكن الفلسطينية في القدس. 
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  مواطنين من بلدة حزما شمال شرق القدس 5االحتالل يعتقل 

  
  وفا 2018-3-19القدس / مة فلسطينالقدس عاص

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم االثنين، خمسة مواطنين من بلدة حزما شمال شرق القدس 
 .المحتلة، بينھم قاصر، وتم تحويلھم الى مراكز توقيف وتحقيق في المنطقة

سلطان صالح الدين، ومحمد : لشبّان، وا)سنوات 10(الطفل حمودة كفاح عسكر : وشملت االعتقاالت
  .خليف عسكر، ووليد ياسر الخطيب، وحمودة أحمد مقبول

وكانت قوات االحتالل اقتحمت بلدة حزما في ساعة مبكرة من الفجر، وشرعت بدھم العديد من منازل 
  .المواطنين، تخللھا أعمال تخريب وتكسير وتحطيم لألبواب والنوافذ والممتلكات

ار عسكري مشدد منذ ما يزيد عن خمسين يوما، بعد إغالق كافة مداخلھا الرئيسية وتخضع بلدة لحص
  .والفرعية، كعقاب جماعي للسكان

  

  سفير بروناي يؤكد وقوف بالده إلى جانب شعبنا وقضيته العادلة": األقصى"زار 

  وفا 2018-3-18اصمة فلسطين القدس ع

ن نور الدين حاج يعقوب، وقوف بالده إلى جانب أكد سفير سلطنة بروناي غير المقيم لدى دولة فلسطي
 .الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

وشدد سفير بروناي لدى لقائه وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني، اليوم األحد، على أن بالده 
دولية تدعم كافة الخطوات التي تقوم بھا القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس على الساحة ال

  .النتزاع حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتھا القدس

وأكد ضرورة تشجيع السياحة الدينية لمدينة القدس وزيادة االھتمام بھا من قبل الدول اإلسالمية، مطالبا 
  .اتھمسلطات االحتالل اإلسرائيلي باحترام القانون الدولي ووقف انتھاكاتھا بحق الفلسطينيين ومقدس

من جانبه، أطلع المحافظ الحسيني، سفير بروناي، على األوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية عامة، 
  .واالنتھاكات اإلسرائيلية بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته اإلسالمية والمسيحية

الحكومة  وأكد الحسيني، أن مدينة القدس تتعرض ألبشع ھجمة من قبل المستوطنين بحماية كاملة من قبل
اإلسرائيلية وأذرعھا السياسية، في ظل حصار كامل مفروض على المسجد األقصى ومنع الفلسطينيين من 
أداء عباداتھم بحرية كاملة في انتھاك صارخ لكافة المواثيق والشرائع السماوية والدولية وقوانين حقوق 

  .االنسان
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ية الى زيادة االھتمام بمدينة القدس وأھلھا من ودعا سلطنة بروناي وكافة الدول االسالمية، خاصة اآلسيو
خالل دعم مشاريع من شأنھا ان تعزز من صمود المقدسيين وعرقلة عملية التھويد المستعرة ومن أھمھا 
دعم قطاعات اإلسكان في القدس المحتلة وتشجيع السياحة الدينية لفلسطين والقدس على وجه الخصوص، 

المسلمين للمسجد األقصى المبارك والرباط فيه، والتواصل مع  وتنظيم الزيارات الدورية من قبل
المقدسيين والوقوف على معاناتھم ودعم صمودھم في وجه العدوان المستمر ضد القدس وأھلھا 

وإعمار المقدسات اإلسالمية والمسيحية ما يعزز من اسالمية ھذه األرض ويدحض الروايات  ومقدساتھا
  .ات االحتالل اإلسرائيلية ويكشف زيف ادعاء

وكان سفير سلطنة بروناي قد زار في وقت سابق اليوم، المسجد األقصى المبارك، وكان باستقباله مدير 
  .عام أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب، ومدير المسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني

  

  استشھاد شاب برصاص االحتالل في البلدة القديمة من القدس

  وفا 2018-3-18قدس عاصمة فلسطين ال

استشھد شاب، ما زال مجھول الھوية، مساء اليوم األحد، برصاص االحتالل اإلسرائيلي، في البلدة القديمة 
 .من مدينة القدس المحتلة، بذريعة طعنه مستوطنا

وقال مراسلنا في القدس، إن قوات االحتالل اعتقلت ثالثة سياح أتراك، في الوقت الذي أغلقت فيه كافة 
  .قدس القديمة، والعديد من الشوارع والطرقات المتاخمة لسور القدس التاريخيأبواب ال

وأضاف أن قوات االحتالل أغلقت كذلك الحاجز العسكري القريب من مدخل مخيم قلنديا شمال القدس، 
والحاجز العسكري القريب من قرية جبع شمال شرق المدينة، وسط أجواء شديدة التوتر بفعل االنتشار 

لقوات االحتالل وتسيير دورياتھا الراجلة والمحمولة والخيالة قرب سور القدس، ونشر تعزيزات الواسع 
  .عسكرية وشرطية داخل البلدة القديمة

  

  ندوة بجامعة الشرق األوسط في عمان حول القدس

  وفا 2018-3-18عمان / صمة فلسطينالقدس عا

، ضرورة دعم صمود "القدس: "ان، بعنوانأكد مشاركون في ندوة، نظمتھا جامعة الشرق األوسط في عم
 .المقدسيين في وجه المخططات اإلسرائيلية الرامية إلى طمس الھوية التاريخية والدينية للمدينة المقدسة

وشارك في الندوة، التي أدارھا اإلعالمي سلطان حطاب، رئيس القائمة العربية المشتركة، النائب أيمن 
محمد الحيلة، ونائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات . ئيس الجامعة ديعقوب ناصر الدين، ور. عودة، ود
  .طالل أبو ارجيع. محمود الوادي، ونائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية د. االنسانية د
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وأوضح ناصر الدين أن الندوة تھدف إلى التوعية بكافة جوانب قضية القدس، باعتبارھا جوھر الصراع 
  .ومفتاح الحرب والسالم في المنطقة العربي اإلسرائيلي،

ودعا عودة إلى ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية ودعم صمود ونضال الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل 
  .الممكنة والمتاحة

وثمن حرص جامعة الشرق األوسط ودعمھا المتواصل للطلبة الفلسطينيين والمقدسين الدارسين فيھا من 
  .اديمية مميزة، وخدمات أكاديمية وثقافية وتسھيالت للطلبةخالل ما تطرحه من برامج أك

وأكد المشاركون أن الوصاية الھاشمية على المقدسات، ھي تأكيد وامتداد للدور األردني تجاه القدس 
الشريف، وشددوا على ضرورة توحيد الجھود للوقوف بوجه التھديدات، سيما التھديد األخير للرئيس 

  .ده إلى القدساالميركي بنقل سفارة بال

  

152  ً ً  47و مستوطنا   قصى وسط محاوالت ألداء طقوس تلموديةيقتحمون األ عسكريا

  وفا 2018-3-18قدس عاصمة فلسطين ال

الفترة (جنديا إسرائيليا بزيھم العسكري، المسجد األقصى المبارك اليوم األحد  47مستوطنا، و 152اقتحم 
 .حسب ما أفادت به دائرة األوقاف اإلسالمية بحراسة مشددة من قوات االحتالل،) الصباحية

وقال مراسلنا في القدس، إن االقتحامات تمت من باب المغاربة، وعبر مجموعات صغيرة، واستمع 
الُمقتحمون لشروحات حول أُسطورة الھيكل المزعوم، في حين أدى عدد من المستوطنين حركات تلمودية 

جد، في الوقت الذي فرض فيه حراس وسدنة المسجد رقابة صامتة، وحاول عدد آخر أداء شعائر في المس
  .صارمة على الُمقتحمين لمنعھم من أداء صلوات تلمودية في المسجد المبارك

  .ومن المتوقع أن يرتفع عدد المستوطنين الُمقتحمين لألقصى في فترة اقتحامات بعد ظھر اليوم

مين للمسجد األقصى تدريجيا من اليوم وحتى بداية كما أنه من المتوقع أن تزداد أعداد المستوطنين المقتح
الشھر القادم، باعتبار أن اليوم ھو األول من شھر نيسان العبري، وبمنتصف ھذا الشھر يأتي عيد الفصح 

  ".البيسح"العبري 

  

  مستوطنون يخطون شعارات عنصرية ويعطبون مركبات في حزما

  19/3/2018 - معا -القدس

ثنين، شعارات عنصرية وخّربوا إطارات مركبات في بلدة حزما شمال خط مستوطنون فجر اليوم اال
 .من شبانھا 5القدس، فيما شنت قوات االحتالل اعتقاالت في القرية طالت 
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والى ذلك أوضحت سمر صالح الدين رئيسة بلدية بلدة حزما لوكالة معا أن مجموعة من المستوطنين 
اخل جدار الضم والتوسع تعود لعائالت عسكر، وبعد فشل حاولوا اقتحام ثالثة منازل في البلدة تقع د

االقتحام قام المستوطنون بخط شعارات عنصرية على الجدران والمركبات إضافة الى تخريب اطارات 
  .مركبات، موضحة أن المنازل الثالثة عزلھا الجدار عن البلدة 4حوالي 

شبان وھم وليد  5نازل سكنية، واعتقلت ومن جھة أخرى، اقتحمت قوات االحتالل البلدة وداھمت عدة م
  .الخطيب، وحمودة مقبول، ومحمد عسكر، وحمودة عسكر، وسلطان صالح الدين

  

  االحتالل يأخذ قياسات منزل منفذ عملية القدس

  19/3/2018 -معا -نابلس

نوب اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر اليوم االثنين، منزل منفذ عملية القدس في قرية عقربا ج
  .نابلس

وقال يوسف ديرية مسؤول ھيئة الجدار واالستيطان لـ معا إن قوات االحتالل اقتحمت منزل عبد الرحمن 
ماھر بني فضل الواقع بوسط قرية عقربا والذي ھو عبارة عن بيت مشترك لعدة عائالت يقطنون فيه 

 .وقامت بأخذ قياساته وتصويره

لي أجرت تحقيقا ميدانيا مع عدد من أفراد عائلة بنى فضل قبل وأكد ديرية بأن قوات االحتالل اإلسرائي
  .انسحابھا من البلدة

  

  القدس تحدث سجلھا االنتخابي

  18/3/2018 - معا -القدس

افتتحت دائرة القدس االنتخابية مراكزھا اليوم االحد، لتحديث سجل الناخبين لمدة خمسة ايام في مختلف 
  .الھيئات المحلية في القدس

محامي زياد البكري منسق دائرة القدس االنتخابية بان عملية تحديث السجل االنتخابي انطلقت وقال ال
مدرسة من مدارس القدس إلستھداف طلبة المدارس اللذين اكملوا العمر  47في  18/3/2018اليوم االحد 

له التسجيل سنة ، باالضافة الى تسجيل من لم يتسنى  17القانوني للتسجيل في السجل االنتخابي وھو 
مسبقا،مؤكدا على استمرار عملية التسجيل الاللكتروني من خالل صفحة لجنة االنتخابات المركزية على 

  www.elections.ps.الويب
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وأضاف البكري بان تحديث السجل االنتخابي لھذا العام يأتي ضمن عمل لجنة االنتخابات المركزية 
على اتم جاھزيتھا في حال تقرر اجراء أي انتخابات  كإجراء دوري بشكل سنوي من قبل اللجنة لتكون

  .فلسطينية رئاسية او تشريعية او محلي

  

  الخطيب يحذر من تضاعف اقتحامات المستوطنين لألقصى

  18/3/2018 - معا -القدس

حذر نائب رئيس الحركة اإلسالمية السابق في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ كمال الخطيب، من مغبة 
قتحامات المستوطنين للمسجد األقصى، والتي تضاعفت ھذا العام، مشيرا أن الخطورة تكمن في استمرار ا

التمھيد لما ھو أبعد من االقتحام، بمحاولة ترسيخ حق للمحتلين بالدخول للمسجد األقصى بالوقت والعدد 
 .والزمن الذي يشاؤون

بأن " ل رسالة للشعب واألمةوبين الخطيب في تصريح صحفي له، أن حكومة االحتالل تحاول إيصا
 ".األقصى لكم فيه شركاء إلى أن نصل لوقت يعلنون فيه أن األقصى لھم وليس للمسلمين حق فيه

" واوضح ان الوضع العربي واإلسالمي والفلسطيني الرسمي متواطئ مع المؤسسة اإلسرائيلية، موضحا
و ما يجعل المؤسسة اإلسرائيلية تضرب كيف ال وھم من قاموا بصياغة صفقة القرن والموافقة عليھا، وھ

بعرض الحائط التصريحات الشكلية تجاه حق المسلمين في األقصى، ألنھا تعلم يقينا أنھا كاذبة ومخادعة، 
 ".وأن األطراف العربية تقبل بالوضع الحالي في القدس

غضبته، مشيرا وأكد أن الشعب علمنا في المرحلة الماضية كيف ينتصر لقضيته، وكيف يھب ومتى تكون 
 .أن الثقة موجودة فقط بالشعب بعد هللا

نحن على يقين أن ليل االحتالل سيُمحي، وأن شعبنا لن يفرط بأرضه ومقدساته، وأن االحتالل " وتابع
  ."اإلسرائيلي سيزول كغيره

  

  "النكسة"ف والمغاربة بالقدس منذ االحتالل ھدم خمسة آالف منزل وحارتي الشر

   18/3/2018 -وطندنيا ال -رام هللا 

عن ھدم  1967في القدس في منذ عام " الصھيوني"كشفت معطيات فلسطينية، بشأن انتھاكات االحتالل 

خمسة آالف منزل، بحجة عدم الترخيص، يضاف إليھا ھدم حارتي الشرف والمغاربة عند إتمام احتالل 

   .الشطر الشرقي من المدينة

 39راضي، ومقره القدس، بأن االحتالل لم يكتف بھدم وذكر تقرير مفصل صادر عن مركز أبحاث األ
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بذرائع  1967، بل واصل الھدم عام 1948ألفاً من سكانھا عام  198قرية تابعة للقدس وتھجير نحو 

 .مختلفة

، وھو ما أدى 2017و 2000منازل بين عامي  1706ووفق التقرير الموسع للمركز، فقد ھدم االحتالل 

   .طفالً  5443، منھم فلسطينياً  9422إلى تھجير 

ألفاً بعد الحرب، في حين تم  30م، ونحو 1948مقدسي، ھجروا قبل حرب عام  67500إن حوالي : وقال

/ ألف يھودي جديد في البيوت والمساكن العربية، التي تم ترحيل أصحابھا منھا بين أيلول 16إسكان 

   .1949أغسطس / وآب 1948سبتمبر 

ألف مقدسي، وھذا يشمل من كانوا خارج  70ترحيل نحو  1967ب وذكر التقرير، أنه تم خالل حر

   .ألفاً رحلوا ألسباب مختلفة بعد الحرب 50المدينة، ومنعوا من العودة لھا، إضافة إلى 

وعلى خلفية إقامة جدار الضم والتوسع العنصري، منعت بلدية االحتالل في القدس المواطنين من إقامة 

كما أضرت بشكل عام بالبيئة وبشكل خاص بمئات المساكن في القدس،  مئات البيوت، وھدمت العشرات،

   .التي حرمھا االحتالل من حقھا في الشمس والھواء والفضاء، وفق التقرير

ولفت تقرير مركز أبحاث األراضي إلى سياسة سلطات االحتالل في الحد من البناء الفلسطيني في القدس 

دية االحتالل سلسلة إجراءات تجعل البناء الفلسطيني على صعيد تراخيص البناء، حيث وضعت بل

المنفعة العامة، وغير : المرخص في القدس أشبه بالمستحيل، ومنعت ترخيص البناء بحجج مختلفة بينھا

مصنفة بيضاء، واالبتعاد عن جانبي الطرق، واألراضي الحكومية، ومواقع مقترحة للشوارع أو مواقع 

   .عسكرية وغيرھا

ة االحتالل في انحسار األراضي المتاحة للبناء الفلسطيني، سواء القابل للترخيص أو غير وتسببت سياس

   .ألف دوالر للمسكن الواحد 30القابل، وارتفاع تكاليف الترخيص التي تبلغ نحو 

 

من % 88وذكر التقرير، عدة أسباب تقف وراء البناء دون ترخيص بينھا منع المقدسيين من استخدام 

   .للسكن% 7للتنمية العمرانية منھا فقط % 12ث لم يبق إال أراضيھم، حي

وحدة سكنية سنوياً، مشيراً إلى أن نحو  2000وأكد مركز أبحاث األراضي حاجة السكان الفلسطينيين إلى 

    .ألف نسمة، يعيشون في مساكن غير مرخصة 380نصف المقدسيين البالغ عددھم نحو 
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  وتنتمي للقدسمولدوفية ترفض التطبيع .. فيليتسيا
 18/3/2018 - القدس - أسيل جندي -الجزيرة

يا قدس يا مدينة الصالة .. ألجلك يا بھية المساكن يا زھرة المدائن.. ألجلك يا مدينة الصالة أصلي"
على آلة   لفيروز ألحان أغنية زھرة المدائن" فيليتسيا تيرزيال"؛ ھكذا تغزل أنامل المولدوفية "أصلي

 .البيانو بشكل يومي، خالل عملھا في مجالي الموسيقى والدراما

، 2005عام  القدس  ، وانتقلت للعيش معه فيرومانيا  في 2000من طبيب مقدسي عام   تزوجت فيليتسيا
  .الوطني للموسيقى كمعلمة صوت، والحقا بأكاديمية الدراما الفلسطينية  إدوارد سعيد بمعھدوالتحقت

، فإنھا اللغة العربية ورغم الصعوبات التي واجھتھا في بداية حياتھا في المدينة المحتلة كونھا ال تجيد
انخرطت سريعا في المجتمع بعد تحاشيھا اللقاءات األسبوعية التي تنظمھا األجنبيات المتزوجات 

تھا مع المقدسيين بھدف اكتساب اللغة والتشبع بعادات بمقدسيين، واتخذت قرارا بتوسيع دائرة عالقا
  .المجتمع المقدسي وتقاليده

    نموذج للتسامح
، تؤمن المولدوفية فيليتسيا أن هللا سخر لھا الظروف وأعطاھا فرصة ال تعوض للعيش في المدينة المقدسة

لتسامح والتعايش، نموذجا يحتذى به في ا -من مسلمين ومسيحيين-التي وجدت في سكانھا األصليين 
  .بحسب تعبيرھا

وعن فرص العمل التي عرضت عليھا ورفضتھا، تحدثت للجزيرة نت قائلة إن الكثير من العروض 
المغرية قُّدمت لھا من معاھد إسرائيلية للموسيقى، لتكون قائدة جوقات يھودية وأخرى عربية ويھودية؛ 

 .بعروبة القدس لكنھا رفضتھا بشكل كامل النتمائھا لفلسطين وإيمانھا

، عندما أسافر إلى مولودفا لزيارة والدي ووالدتي فلسطين أعتبر نفسي مقدسية تماما كمن ولد في"وتقول 
  ".ئي أنتظر موعد العودة للقدس بلھفة، فھي موطني ومسقط رأس طفلّي آدم وأميروأصدقا

الجدار   تحاول المولدوفية المقدسية تجاھل كل منغصات العيش في المدينة، بدءا من إشاحة وجھھا عن
بحاجز   شمال القدس، مرورا" بيت حنينا"الذي يستقبلھا بمجرد الخروج من منزلھا في بلدة   العازل
 ، وليس انتھاء بمشاھد العنفرام هللا  العسكري الذي تجتازه يوميا في طريقھا ألكاديمية الدراما في قلنديا

  .ضد األطفال والشبان

ھذه المشاھد وغيرھا من إجراءات االحتالل ضد المقدسيين جعلتھا تبدأ كل لقاءاتھا الموسيقية والمخيمات 
الصيفية التي تشارك فيھا والمسرحيات، باألغاني الوطنية الفلسطينية ذات المعاني العميقة، بحسب 

وعن سبب ذلك . وغيرھا" زھرة المدائن"و" ائيفد"و" باكتب اسمك يا بالدي"و" موطني: "تعبيرھا، مثل
  .قالت إن من الواجب على البالغين تجاه األطفال تنشئتھم على حب الوطن واالنتماء إليه

    ال مخاوف
أن ھذه المخاوف تتبدد تدريجيا،   فيليتسيا وعن تخوفاتھا على مستقبل طفليھا في المدينة المحتلة، أوضحت
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ال أريد أن يترعرع آدم وأمير "ل ويتكيفا مع ظروف القدس القاسية، مضيفة فال بد أن يعيشا كبقية األطفا
 ".في بلد غربي، تختلف عاداته عن عادات مجتمعھما المقدسي

آخر ما قدمته فيليتسيا  -1987التي تتحدث عن االنتفاضة الفلسطينية األولى عام -) 8+7(وتعتبر مسرحية 
خرج المسرحية التي مثل فيھا أطفال مقدسيون وقدم عرضھا تيرزيال لمدينة القدس، حيث كانت مساعدة م

  .2017أيار /األول في مايو

، أطمح أن يخلد اسمي في القدس كامرأة أحبت ھذه المدينة وانتمت إليھا"قالت فيليتسيا  وعن أمنياتھا،
ما  - لةولو لساعات قلي-وأتمنى أن أكون أيضا سببا في رسم االبتسامة على وجوه أطفال القدس لينسوا 

  ".يعيشونه من قھر وظلم

  

  بحق موظف في القنصلية الفرنسية بالقدس" أمنية"ھم تُ 

 18/3/2018 -٤٨عرب 

يمثل موظف فرنسي في القنصلية العامة لبالده في مدينة القدس المحتلة، كانت اعتقلته السلطات 
، بحسب ما أعلنت "طابع أمنيأعمال ذات "اإلسرائيلية قبل أسابيع، أمام محكمة بادعاء االشتباه بارتكابه 

 .مصادر قريبة من الملف

وسيحدد قاض في محكمة بئر السبع، يوم غد، اإلثنين، التھم الموجھة إلى فرنسي في العشرينات من العمر 
يعمل في القنصلية العامة لفرنسا في األراضي الفلسطينية، أي مناطق الضفة الغربية المحتلة ومن ضمنھا 

 .حسب ما أفادت المصادرالقدس، وقطاع غزة، ب

وتحيط سلطات االحتالل اإلسرائيلي القضية بتكتم شديد، ولم تؤكد محكمة بئر السبع مثول المتھم أمامھا، 
 .غدا اإلثنين

ويتولى المشتبه به العديد من المھام، بينھا سائق القنصلية العامة الفرنسية، ويجري رحالت مكوكية بين 
 .االحتالل اإلسرائيلي القدس وقطاع غزة، الخاضع لحصار

 .وبأنھا ذات طابع أمني" الخطيرة"ولم يتم الكشف عن االتھامات الموجھة إليه، لكن المصادر صنفتھا بـ

 .عن مصادر مطلعة أن السلطات اإلسرائيلية تزعم أن المشتبه قام بتھريب أسلحة" فرانس برس"ونقلت 

أخذ ھذه القضية على محمل الجد بشكل كبير، نحن ن"وقال متحدث باسم السفارة الفرنسية في تل أبيب 
 ."وعلى تواصل وثيق مع السلطات اإلسرائيلية

الممنوحة للرعايا الفرنسيين، دون إعطاء " حظي وال يزال بالحماية القنصلية"وأضاف أن المشتبه به 
  .تفاصيل حول القضية
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القدس عاصمة لدولة قادة سياسيون ورجال دين يدعون إلى مواصلة التصدي لقرار ترمب إعالن 
  االحتالل

  18/3/2018 - حسن عبد الجواد - PNN -بيت لحم

دعا قادة سياسيون ورجال دين الشعب الفلسطيني، إلى مواصلة التصدي لقرار الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب إعالن القدس عاصمة لدولة االحتالل، وللھجمة التي تشنھا الواليات المتحدة وإسرائيل على وكالة 

طينيين، والى تصعيد الغوث، بھدف تقليص وشطب الخدمات التي تقدمھا األمم المتحدة لالجئين الفلس
 .وتوحيد المقاومة ضد االحتالل في مواجھة التحديات والمخاطر التي تتھدد مستقبل القضية الفلسطينية

جاء ذلك خالل مھرجان األرض والشھداء، الذي نظمته الجبھة الشعبية لتحرير فلسطين في قاعة 
حييه الجبھة سنويا على شرف ذكرى النورس، في مدينة الدوحة، بمناسبة يوم الشھيد الجبھاوي، الذي ت

 .ورفيقيه عبد الھادي الحايك وكامل العمصي“ جيفارا غزة “ استشھاد محمد األسود 

وحضر المھرجان حشد كبير من أھالي الشھداء واألسرى والجرحى، وممثلي القوى والمؤسسات 
   .والفعاليات الوطنية، في مدينة الدوحة والمحافظة

 .ف دقيقة صمت على أرواح الشھداء، ومن ثم النشيد الوطني الفلسطينيواستھل المھرجان بالوقو

ورحب شاھين شاھين نائب رئيس بلدية الدوحة بالحضور للمشاركة بمھرجان الشھداء، الذين جاؤوا إلى 
مدينة الدوحة للتأكيد بان نھج وطريق الشھداء واألسرى ھو طريق الحرية والخالص من المحتل، وان 

 .وان النصر حتمي لشعبنا، واالحتالل زائل ال محالةفلسطين عربية، 

وألقى الناشط محمد بريجية كلمة الجبھة الشعبية، مشيرا أن مھرجان األرض والشھداء، يأتي بمناسبة يوم 
ورفيقيه عبد الھادي “ جيفارا غزة “ الشھيد الجبھاوي، وفي الذكرى السنوية الستشھاد محمد األسود 

أكد تمسك الشعب الفلسطيني والجبھة بنھج الشھداء واألسرى، وان طريق و. الحايك وكامل العمصي
النضال والكفاح الوطني طويل، والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني كبيرة، وھي من وجھة نظر 

 .الجبھة بحاجة إلى المقاومة و الوحدة، والخالص من حالة االنقسام

لشھداء الذين ضحوا بحياتھم دفاعا عن الوطن وحرية وكرامة وأشاد رجا اغبارية باسم حركة أبناء البلد با
الشعب الفلسطيني، مؤكدا ان الحق الفلسطيني ال يسقط بالتقادم، وان القضية الفلسطينية تتعرض لمؤامرة 
أمريكية وإسرائيلية وعربية ھدفھا شرعنة االحتالل، داعيا الى مقاومة االحتالل ووحدة الشعب الفلسطيني 

 .االنقسام، ومواجھة محاوالت تسويق القدس عاصمة لالحتالل وإنھاء حالة

والقوى والفعاليات   وشكر الشاب عطا هللا حنا في كلمته الجبھة الشعبية على تنظيمھا ھذا النشاط الحاشد، 
المشاركة في مھرجان احياء ذكرى الشھداء ورموز القضية الوطنية الذين ضحوا بحياتھم من اجل 

 .وق شعبنا في الحرية والعودة وتقرير المصيرفلسطين والقدس وحق
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وندد عطا هللا بصفقة القرن التي تشكل مؤامرة كبرى على الشعب الفلسطيني ومحاولة لتصفية حقوقه 
وأكد أن الشعب الفلسطيني سيواجه ھذه المؤامرة، و سيبقى متمسكا بحقوقه التاريخية . وثوابته الوطنية
 .ومدافعا عنھا

ھناك بعض القنوات المشبوھة التي تحرض على الزعيم الخالد جمال عبد الناصر ”ول واختتم كلمته بالق
وعلى كل ثوابتنا ألنھم يريدوننا أن نتحدث بلسان الطائفية البغيضة، الفتا إلى انه زار سوريا مؤخرا 
ع والتقى الرئيس بشار األسد، وشاھدت حجم الدمار الذي لحق بھذا البلد العربي األصيل جراء الربي

 .العربي المزعوم

وأكد محمد الجعفري منسق فصائل منظمة التحرير، في محافظة بيت لحم، ان الشعب الفلسطيني بقيادته 
سيواصلون الصمود في وجه مؤامرة صفقة العصر، التي تستھدف قضيتنا الوطنية، والتي لم تبدأ من 

حدته وإيمانه المطلق بحتمية اليوم بل منذ سبعين عاما وأكثر، إال أن صمود الشعب الفلسطيني وو
 .االنتصار واجه المؤامرة، والتي توجھا ترامب بصفقة العصر وإعالن القدس عاصمة لدولة االحتالل

ودعا الجعفري الى ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وإنھاء االنقسام، مؤكدا أن المقاومة والوحدة ھي 
 .الخيار الكفيل بمواجھة ھذه المخاطر

وصور  عرض فني وأخر لعدد من الملثمين، كما ازدانت القاعة باألعالم الفلسطينية، وتخلل المھرجان
  .وعمر النايف   الشھداء جورج حبش وأبو علي مصطفى وجيفارا غزة وغسان كنفاني

  

  مطعم بنكھة أمھات القدس

  18/3/2018 -دياال جويحان - الحياة الجديدة - القدس عاصمة فلسطين

طعمة الفلسطينية بالتالشي من مدينة القدس نتيجة دخول األطعمة الغربية في السنوات االخيرة بدأت األ
: على السوق التي تجذب عين المواطن،وتعتبر جاھزة دون الحاجة الى االنتظار ومن اھم المأكوالت ھي

  .وأسماء كثيرة) ستيك دجاج( الھمبرغر، البروست، بيتزا، شاورما، وشنيتسل "

ر مأكوالتھا الشعبية الفلسطينية كما كان في السابق داخل سوق اللحامين اختفاء المطاعم التي تطھوأشھ
وسوق الخواجات،جاءألسباب عدة  منھا وفاة أصحابھا  ونتيجة  ارتفاع الضرائب وتراكمھا وانتشار 

  .مطاعم الوجبات السريعة

ائلي بنكھة أمھات قبل عامين ونصف العام، أعادت المرأة المقدسية ھيبة المأكوالت الشعبية والمطبخ الع
القدس والتي تھدف إلعادة اھتمام جيل الشباب وربات البيوت والعاملين والعامالت بتناول المأكوالت 

  .الصحية والطبيعية لجسم االنسان

أنھيت دراستي الجامعية تخصص لغة : "انتصار سعدة في الخمسينيات من العمر وام لثمانية اوالد تقول
فال والتزامي بمھام البيت ابتعدت عن الحياة  المھنية نتيجة الھتمامي بأفراد انجليزية، ومع انجابي االط
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عائلتي، وخالل السنوات الماضية بعد ان كبر أوالدي التحقت بنادي ابناء القدس وتم تشكيل مجموعة باسم 
  ".نساء مقدسيات، ضمن عدة دورات تثقيفية وتعليمية من أجل بناء قدرات النساء

سبات مثل يوم المرأة، واألم، والمناسبات الدينية تقوم مجموعة من النساء بنشاطات في المنا"وتضيف، 
اليوم المفتوح بإعداد المعجنات البيتية والخبز على الطابون كانت بداية  التشجيع من الناس ومن يتناول 

  ".الطعام

لمعرفة ماھو أكثر وتشير إلى أن الفكرة بدأت تكبر بعد عمل استفتاء آراء الشارع واصحاب المحالت 
اھتمام الشارع من المأكوالت، مبينة أن التركيز كان على إعادة المأكوالت الشعبية الفلسطينية في 

  .المطاعم

  ".تلقينا عدة دورات في التغذية الصحية وكيفية المحافظة على القيمة الغذائية، وفن الطھي: "وتضيف

ھات القدس كانت البداية صعبة، حيث بدأنا بإحضار ولدت الفكرة ليصبح مطعما بنكھة ام: وتابعت حديثھا
بعض االواني المنزلية واالطباق، والمالعق، والزبادي، وال ننكر من وقف الى جانبا وقدم لنا الدعم 
المالي والنفسي  ولكن ليس كما يجب، حيث بدأ االسم يصبح عالقا في اذھان اصحاب المحالت والمكاتب 

  .والنساء العامالت

بدأ العمل في ساعات الصباح برفقة شريكتي في العمل أم محمد إدكيدك واثنتين للمساعدة في ي: "وتضيف
  ".تحضير طعام االفطار والغداء

اليومية، إضافة " قائمة الطعام"يتوافد الزبائن من النساء والرجال والشبان لتناول الطعام، ويوميا تكون 
  .الرسال الطلبيات لالماكن المطلوبة

م قلوبة، وكبسة، وخرفان محشية، ودجاج محشي، :ر المأكوالت المطلوبة بشكل يومي ھيوتبين أن أكث
) بيضاء -خضراء( الباميا، فاصولياء : وورق شول، وورق ملفوف، وورق دوالي، وقدرة، واليخاني مثل

  .مطفية زھر، وفول، ولبن، وملوخية، ويخني بطاطا، وشوربات ساخنة، وسلطات مشكلة، ومعجنات

ى أن أبرز الصعوبات التي واجھتھا في البداية كانتاعتراض اوالدھا على عملھا وعدم تقبلھم بأن وتلفت إل
  .والدتھم تعمل في مطعم

لكن بعد مرور الوقت وتعودھم على الوضع أصبحوا ھم من يساندونني ويدعمونني باالخص : "وتضيف
قل الطلبيات، وأصبحت مصدر فخر زوجي الذي كان يدعمني ماديا ونفسيا، وابني أحمد الذي يساعدني بن

  ". في أعين ابنائي وبناتي

ليس من الخطأ ان تقوم المرأة  بمساعدة اسرتھا  ومساندتھا بما نعيشه من اوضاع اقتصادية : "وتقول
صعبة مع ارتفاع البطالة في سوق العمل واالبتعاد عن التجارة نتيجة الضرائب التي تفرض على صاحب 

  ."العمل
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رسالة لكل سيده مقدسية، مفادھا ضرورة أال تشعر المرأة  بالملل وأال تنتظر الحظ أن ووجھت انتصار 
يدق بابھا، مشيرة إلى أنه يجب عليھا ان تسعى الى تحقيق احالمھا وكسب رزقھا  دون خجل من نظرة 

  .المجتمع للمرأة العربية العاملة وانھا فقط لبيتھا وأال تظن أنھا  كبرت وال تستطيع

المرأة المناضلة المكافحة وأم الشھيد واالسير على صبرھا امام كافة االنتھاكات لمناسبة يوم  كما ھنأت
  .المرأة العالمي الذي صادف يوم الخميس الماضي

وفي حديث مع بعض الزبائن أكدوا انھم يشعرون بأنھم يتناولون وجبة الطعام في بيوتھم، مشيرين إلى أن 
  .بة تفوح في المكاننظافة المكان ورائحة االكل الطي

  

  كتاب إحصائي يستعرض ھدم المساكن الفلسطينية في القدس

  18/3/2018 -موقع مدينة القدس

يد االحتالل المساكن الفلسطينية على  ھدم كتابا إحصائيا حول بالقدس أصدر مركز أبحاث األراضي
، وتضمن إحصائيات حول عمليات الھدم والتشريد التي 2017وحتى نھاية عام  النكبة منذ  "اإلسرائيلي"

 .مارستھا سلطات االحتالل، ودوافع ونتائج ھذه السياسة

وتضمن اإلصدار جداول مفصلة ورسومات بيانية حول أعمال الھدم والمناطق المستھدفة من القدس 
 .فضال عن تأثير الجدار العازل، وقيود البناءوأعداد المشردين، 

االحتالل ھدم نحو خمسة آالف   أن -الذي نشر ھذا األسبوع-ومن أبرز المعطيات التي تضمنھا اإلصدار 
ھدم  مشيرا إلى. ألف مقدسي، ومنعھم من العودة 120، وشرد أكثر من 1967مسكن فلسطيني منذ عام 

  .2017و 2000عامي  بين طفال، 5163ينھم فردا، ب 9422مساكن بھا، وتشريد  1706

ھدم المساكن ليس مجرد أرقام  وفي تقديمه لإلصدار، يقول مدير مركز أبحاث األراضي جمال العملة إن
فجريمة ھدم المسكن جريمة مركبة معقدة تمس الروح والعقل والكرامة "وإحصائيات أو خسائر مادية؛ 

 ."برمتهاإلنسانية، وتمس فلسفة الوجود اإلنساني 

عاجزا باكيا بضعف المقھور أمام أطفاله  -رمز الحماية ألبنائه-عندما يقف األب "ويصف مشھد األلم بأنه 
واألنكى من ذلك ... وأنياب جرافات االحتالل التي تھدم مسكنھم وعش أحالمھم ومأوى آالمھم وأفراحھم

 ."دم الذاتيعندما يضطر األب لھدم مسكنه أو جزء منه بيده من خالل سياسة الھ

منذ   فلسطين القادمين ألرض اليھود المھاجرين في القدس، يوضح اإلصدار أن االستيطان وعن تاريخ
وحتى نھاية عھد االنتداب البريطاني بنوا عدة مستعمرات يھودية غربي  19النصف الثاني من القرن 

مدينة القدس وخارج حدودھا كمستوطنات زراعية صغيرة، ثم قاموا بضمھا لغربي القدس بعد احتالل 
 .لليھود وجودا بالقدسليثبتوا أن  1948عام 



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚ
í{{éßéŞŠ×ËÖ]< <

í{{éßéŞŠ×ËÖ]<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö]< <
<<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 اإللكتروني 2420902فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

Palestine - Ramallah  174,  2421080,2420901 
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com 
                                        PNCECS2011@gmail.com 

Web site :http://www.pncecs.plo.ps
 

لباقي فلسطين التاريخية، بما فيھا شرقي القدس، قامت دولة االحتالل  1967وذكر أنه بعد احتالل
اإلسرائيلي بضم المناطق األقل كثافة سكانية عربيا من شرقي المدينة؛ سعياً ليكون لليھود أغلبية عظمى 

 .1980المصطنعة، وذلك عام  بالقدس، ليعلنوا بعد ذلك القدس الموحدة عاصمة لدولتھم

وما ال زالت ) النكبة( 1948حرب  سياسة الھدم في القدس قديمة جديدة، بدأت منذ ويوضح الكتاب أن
ھدم االحتالل خالل   سياسة ھدم ومالحقة المساكن التي يبنيھا الفلسطينيون على أرضھم مستمرة، حيث

 .ي منھاألف مقدس 198قرية تابعة للقدس، وھّجر نحو  39  النكبة
ھدم المحتلون قرى اللطرون وبيت نوبا ويالو وعمواس بالكامل، وھجروا أھلھا  1967 وإبان حرب عام

 .إلخفاء جريمتھم كندا  وأزالوا آثارھم، وأنشؤوا مكانھا حديقة

من القدس؛ تلك المباني  بالبلدة القديمة  ھدم االحتالل حي الشرف وحارة المغاربة 1967حرب  وخالل
ً فريداً في العالم، كما تم ھدم أكثر من خمسة آالف مسكن أخرى بحجة عدم التي تعتبر  ً إنسانيا تراثا

 .الترخيص منذ ذلك العام وحتى اليوم

ألفا  67نحو  تھجير تم 1948إبان حرب  وفي استعراضه لنتائج سياسة ھدم المنازل، يبين الكتاب أنه
أيلول /د الحرب، وخالل الفترة من سبتمبروخمسمئة مقدسي قبيل الحرب، ونحو ثالثين ألف مقدسي بع

ألف يھودي جديد في البيوت والمساكن العربية التي  16تم إسكان نحو  1949آب /وأغسطس 1948
 .أصحابھا منھا عنوة وبالقتل والتھديم والمجازر ترحيل تم

خارج  فقد تم ترحيل نحو سبعين ألف مقدسي خالل الحرب، سواء ممن كانوا 1967أما خالل حرب سنة 
القدس ومنعوا من العودة إليھا واعتبرتھم سلطات االحتالل نازحين وال حق لھم في المواطنة، أو ممن تم 
ترحيلھم عنوة أثناء الحرب، وتم ترحيل نحو خمسن ألف مقدسي بعد الحرب إلى خارج القدس بسبب ھدم 

 .وسياسة سحب الھويات  الفصل العنصري المنازل وجدار

بات سياسة ثابتة لالحتالل تنبع من "ن ھدم المساكن شرقي القدس ويشير الكتاب إلى أ
صھيونيةاستعمارية استيطانية، ھدفھا واضح وھو تفريغ القدس من سكانھا العرب األصليين   إستراتيجية

 ."إسرائيليين"وإحالل مستعمرين 

رائع؛ أبرزھا عدم ويذكر اإلصدار أن بلدية االحتالل تھدم المنازل الفلسطينية في القدس تحت شتى الذ
مؤكدا أن عدم . إلخ... أو قربھا من الجدار العنصري/أو مبنية على مناطق غير منظمة، و/الترخيص، و

ترخيص األبنية من قبل الفلسطينيين في القدس ھو نتيجة حتمية للتعقيدات التعجيزية لشروط الترخيص 
لفلسطينيين، في حين أن تراخيص األبنية بل التي يفرضھا قسم التنظيم في بلدية االحتالل على المواطنين ا

 .األحياء االستيطانية تتم بسھولة ويسر عندما يتعلق األمر بالمستوطنين اليھود

ويبين إصدار مركز أبحاث األراضي أن الھدم ينفذ فوراً ضد الفلسطينيين حتى ألقل مخالفة صغيرة عن 
 .مرخص أو مخالف، وھي كثيرة غير" إسرائيلي"المخطط المرخص، بينما لم يھدم أي بناء 

غرفة  5443مساكن في القدس، بھا  1706ھدم  2017و 2000ووثق مركز أبحاث األراضي بين عامي 
 .طفال 5163فردا، بينھم  9422مترا مربعا، وھو ما كانت نتيجته تشريد  170935بمساحة إجمالية نحو 
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ي القدس المواطنين من إقامة مئات البيوت وعلى خلفية جدار العزل، وثق التقرير منع بلدية االحتالل ف
وھدم العشرات، فضال عن إضرار الجدار بشكل عام بالبيئة، وبشكل خاص بمئات المساكن في القدس 

 .والھواء والفضاء  الشمس  التي حرمھا من حقھا في

واستعرض توثيق مركز أبحاث األراضي سياسة سلطات االحتالل في الحد من البناء الفلسطيني في 
لقدس؛ فعلى صعيد تراخيص البناء الفلسطيني تحدث عن حصر فرص البناء الفلسطيني بوضع سلسلة ا

 .إجراءات تجعل البناء الفلسطيني المرخص في القدس أشبه بالمستحيل

أن األراضي مصنفة خضراء للمنفعة العامة، وغير : وأوضح أن منع الترخيص يتم بحجج متعددة، بينھا
مترا عن طرفي الشوارع الرئيسية كارتدادات على الجانبين، واالبتعاد عن  150د مصنفة بيضاء، واالبتعا

الجدار بعمق مئة متر، واألراضي الحكومية ومواقع مقترحة للشوارع أو أماكن عامة أو مصنفة 
عسكرية، واألراضي التي تحمل طابعا تاريخيا وأثريا ودينيا، األراضي المخصصة للغابات والمحميات 

 .التابعة لسلطة الطبيعة اإلسرائيليةالطبيعية 

 :ومن ضمن سياسات الحد من البناء أيضا

 .انحسار األراضي المتاحة للبناء الفلسطيني، سواء القابلة للترخيص أو غير القابلة -

 .ارتفاع تكاليف الترخيص حتى ثالثين ألف دوالر للمسكن الواحد -

 .ندرة التراخيص وعدم كفايتھا -

 .المقدسيين وعبء الغرامات المالية التي تفرضھا بلدية االحتالل على ارتفاع تكاليف -

 .إھمال تنظيم بلدية االحتالل لألراضي وتخصيصھا للبناء السكني الفلسطيني -

 :ى صعيد السيطرة على األراضي، تحدث التقرير عن عدة وسائل، بينھاوعل

استخدم مفھوم األراضي العثماني بالتعديل الذي أحدثه االنتداب البريطاني، وتحويل معظم األراضي  -
 .إلى أراضي دولة) المطوبة(غير المسجلة 

ھجرين عن أرضھم عنوة؛ أرضاً استخدام قانون أمالك الغائبين للسيطرة على أمالك الفلسطينيين الم -
 .كانت أو عقارات وتأجيرھا للمستوطنين اليھود أو استخدامھا ألغراض االحتالل

قانون تسوية األراضي األردني المستند إلى قانون األراضي والمياه " اإلسرائيلي"عطل االحتالل  -
وتزوير ووثائق بيع وھمية  األردني، ووضع اليد على جداول االدعاءات والحقوق، وقام بإجراء تعديالت

 .قلبت كل موازين الملكية في القدس

برنامج التھجير االحتاللي يھدف إلى تقطيع أوصال القدس وخنق التجمعات واألحياء السكنية الفلسطينية 
 في القدس
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استخدمت بلدية االحتالل في القدس التخطيط الھيكلي من أجل قضم المزيد من األراضي الفلسطينية  -
سية، بتصنيفھا مناطق خضراء أو مصادرتھا للمنفعة العامة، كحدائق عامة ومناطق أثرية ولشق المقد

 .الطرق

كيلومترا على مساحة تبلغ  181والتوسع العنصري حول القدس بطول إجمالي  جدار الفصل إنشاء -
متر، أي  دونم، وأدى ذلك إلى منع البناء ألسباب أمنية في محيط الجدار بعمق مئة سبعة آالف  نحو

 .ألف دونم يمنع البناء عليھا 18بمساحة إجمالية تقد بنحو 

تتم وفق  - خاصة القدس-في التعامل مع أرض فلسطين " اإلسرائيلي"سياسة االحتالل تستنتج الدراسة أن
وھي "للمنازل، وآليات تنفيذ حاضرة، تبدأ في جنح الظالم أو في ظل األحداث الجسام،  أوامر ھدم جاھزة

 -حتى أثناء الحروب- جرائم إنسانية وأعمال تطھير عرقي يرفضھا القانون والمعاھدات الدولية بال شك 
 ."وتوجب العقاب على دولة إسرائيل كدولة إجرام منظم وإرھاب دولة

والحظ باحثو المركز تصاعد جرائم ھدم المنازل، وكيف يسير برنامج التھجير االحتاللي لتقطيع أوصال 
ت واألحياء السكنية الفلسطينية في القدس، من أجل فرض أمر واقع، ودفع المقدسيين القدس وخنق التجمعا

 .لليأس والھجرة، وجعل حقائق االستيطان والتھويد سداً منيعاً أمام أي تسوية حول مسألة القدس مستقبالً 

وصور باھر والمكبر وشعفاط أكثر  سلوان وبينوا أن مناطق بيت حنينا والطور وعناتا والعيسوية
التي تعد إزالة -استھدافاً؛ وذلك لتنفيذ األنشطة االستيطانية اإلحاللية في محيطھا، كما أن البلدة القديمة 

حضاري معماري إنساني يحظر المس به؛ أيضا في  تراث حجر من حجارتھا خرقا للقانون الدولي، ألنھا
 .مسكناً داخلھا خالل فترة الدراسة 43بؤرة االستھداف بھدم نحو 

قيد البناء على  االحتالل لماذا يبني الفلسطيني بدون ترخيص؟ يجيب التقرير بأن: وفي إجابته عن سؤال
 .%7للتنمية العمرانية  %12من أراضيھم، ولم يبق لھم سوى % 88الفلسطينيين ومنعھم من استخدام 

وفي حين تبلغ حاجة الفلسطينيين في القدس السنوية لنحو ألفي وحدة سكنية جديدة، يؤكد تقرير مركز 
ألف نسمة يعيشون  380الغ نحو أبحاث األراضي أنه في واقع األمر أكثر من نصف عدد المقدسيين الب

 ."اإلسرائيلية"في مساكن غير مرخصة بسبب القيود 

التقرير أوصى باستمرار تمسك المقدسي بأرضه ومسكنه وعدم تركه والرحيل عنه أو بيعه ألّي كان، 
 ومواصلة البناء بالترخيص وبدونه

االحتالل غير مصنفة أو وذكر اإلصدار أن معظم األراضي الفلسطينية داخل مخطط ھيكلي لبلدية 
منظمة، ويمنع البناء عليھا، بينما تقوم األقسام الھندسية في البلدية بتنظيم أي قطعة أرض يستولي عليھا 

 .المستوطنون اليھود وعلى نفقة البلدية، وتصبح صالحة للبناء والسكن

رضه وبمسكنه وعدم وعما يمكن عمله لمواجھة ھذا الواقع، أوصى التقرير باستمرار تمسك المقدسي بأ
تركه والرحيل عنه أو بيعه ألي كان، ومواصلة البناء بالترخيص عندما يكون ذلك ممكنا، وبدون 

 .ترخيص إذا رفض االحتالل الترخيص
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وعلى صعيد المؤسسات المحلية، أوصى باستمرار البحث عن تمويل الستخدامه في مساعدة المقدسيين 
ع عن المساكن المھددة ومساندة المتضررين المقدسيين في لتنظيم األراضي غير المنظمة، والدفا

 .الغرامات والضرائب التي تفرض عليھم حتى ال يضطرھم ذلك للھرب من المعيشة بالقدس

كما دعا إلى المساعدة في تنظيم عمل المھندسين والمحامين مع أصحاب األراضي والمساكن لتجنب 
طوير وسائل التوعية وتكرارھا للمقدسيين بخصوص األخطاء والوصول ألفضل النتائج، ومواصلة وت

 .حقوقھم في األرض والسكن

التنظيم، : وعلى صعيد المؤسسات الدولية، طالب بالعمل على تخصيص تمويل سخي من أجل دعم
والترخيص، والدفاع القانوني، ودفع الغرامات والضرائب، والتعامل مع ھذه القضايا من خالل شريك من 

 .ينية المختصة وذات الخبرة والتجربةالمؤسسات الفلسط

 

 

  

  

   

 

  
  

  

  

  

 


