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  2017 ، نوفمبر    21الثالثاء       :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ    
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  بقلنديا" حي المطار"مهّددة بالهدم في االحتالل يداهم منازل في بنايات. 

  مقدسيين بينهم فتاتان 9قوات االحتالل تعتقل. 

 االحتالل يعتقل طفلين شقيقين من مخيم شعفاط. 

 االحتالل يأخذ قياسات ست بنايات في كفر عقب تمهيدا لهدمها: القدس. 

 االحتالل يعتقل خمسة مقدسيين بينهم ثالثة أطفال. 

  آالف طفل منذ انتفاضة القدس 4االحتالل اعتقل. 

 االحتالل يعمل للسيطرة على القدس تحت وفوق األرض وما في الفضاء. 

 اعتقال شاب من القدس بتهمة تنفيذ عملية طعن قبل سنتين. 

  ينظمون وقفة احتجاجية رفضا الستمرار سياية الهدم لمنازلهم" العيسوية"أهالي. 

  للمسجد األقصىمستوطنون يجددون اقتحاماتهم االستفزازية. 

  التحريض على فيسبوك"االحتالل يقضي بسجن شاب مقدسي بتهمة". 

 عصابات من المستوطنين تستبيح القدس بمسيرات استفزازية. 

 بالقدس "الحدائق التوارتية"االستيطانية إدارة " إلعاد"العليا تجيز لـ. 

 سالح االحتالل لتهويد القدس القديمة.. تلفريك. 

 



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚËÖ]í{{éßéŞŠ×< <
<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö]ËÖ]í{{éßéŞŠ×< <

<<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 االلكتروني 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 
 

 بقلنديا" حي المطار"منازل في بنايات مهّددة بالهدم في االحتالل يداهم 
   

اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي برفقة خبراء متفجرات، فجر  -وفا 2017-11- 21القدس 
اليوم الثالثاء، حي المطار القريب من الحاجز العسكري في قلنديا شمال القدس المحتلة، وداهمت 

  .يص، وقربها من جدار الضم العنصريبنايات مهددة بالهدم بحجة عدم الترخ

وقال مراسلنا في القدس إن قوات االحتالل داهمت منازل مواطنين في الشقق السكنية الموجودة في 
البنايات السكنية التي هّدد االحتالل في وقت سابق بهدمها لصالح شق شارع بمحاذاة جدار الضم 

  .البناء دون ترخيصالعنصري الذي يفصل البنايات عن أرض المطار، وبحجة 

ونقل مراسلنا عن شهود عيان أن قوات االحتالل حّررت أرقام هويات السكان وهواتفهم النقالة، 
  .وأبلغتهم بأنها ستتصل بهم قبل عملية الهدم بخمس أيام ألخذ تدابيرهم

شقة  140تضم نحو ) أبراج سكنية(يذكر أن االحتالل كان أخطر بهدم مسجد خديجة وست بنايات 
ية معظمها مأهولة بالسكان، في حي المطار، بذريعة البناء دون ترخيص وبهدف شق شارع سكن

بمحاذاة جدار الضم للتخفيف من أزمة السير على الحاجز العسكري قرب مدخل مخيم قلنديا، علماً 
  .أن قضية االعتراض على عملية الهدم ما زالت في أروقة محاكم االحتالل ولم يتم البت فيها نهائياً 

  

 مقدسيين بينهم فتاتان 9قوات االحتالل تعتقل 
   

اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم -وفا 2017-11- 21القدس 
مواطنين من أنحاء مختلفة من مدينة القدس المحتلة، بينهم فتاتان ومدير التعداد السكاني  9الثالثاء، 

  .مراكز توقيف وتحقيق بالمدينة المقدسةبمحافظة القدس، وحولتهم جميعا الى 

روان موسى عرفات وشقيقها  وقال مراسلنا في القدس إن قوات ومخابرات االحتالل اعتقلت المواطنة
  .عرفات، عقب دهم منزلهما في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة فجر اليوم



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚËÖ]í{{éßéŞŠ×< <
<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö]ËÖ]í{{éßéŞŠ×< <

<<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 االلكتروني 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 
 

حي بيت حنينا شمال القدس،  من) عاما 18(كما اعتقلت قوات االحتالل الفتاة ديما عدنان النتشة 
الشاب مهند اللوزي  وعبد المطلب أبو صبيح من القدس القديمة، في حين اعتقلت، الليلة الماضية،

  .من سكان مخيم قلنديا من بلدة الرام شمال القدس

الحارة /وأضاف مراسلنا أن قوات االحتالل اعتقلت الناشط المقدسي زهير الرجبي من حي بطن الهوى
بلدة سلوان جنوب المسجد االقصى في ساعة متأخرة من ليلة أمس، وسط اعتداء قوات الوسطى ب

االحتالل على مجموعة من أطفال الحي بغاز الفلفل الحارق، أصيب خاللها نجل المواطن زهير 
  .الطفل حمزة وتم نقله لعيادة طبية لمعالجته

د السكاني في محافظة القدس مدير التعدا في نفس السياق، اعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم
  .شمال شرق المدينة المقدسة عصام الخطيب عقب اقتحام منزله في بلدة حزما

أحد أشهر أبواب (من منطقة باب العامود ) لم تعرف هويتهما(وكانت قوات االحتالل اعتقلت شابين 
  .عقب االعتداء عليهما بالضرب المبرح) القدس القديمة

  

 يقين من مخيم شعفاطاالحتالل يعتقل طفلين شق
   

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم االثنين، الطفلين -وفا 2017-11- 20القدس 
الشقيقين عمر ومحمد طه، من مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، واقتادتهما إلى أحد مراكز 

  .التوقيف والتحقيق

، من جهة الحاجز العسكري جاء ذلك خالل مواجهات أعقبت اقتحام قوات االحتالل للمخيم
  .القريب من مدخله

وأشار مراسلنا إلى أن قوات االحتالل اعتلت أسطح متاجر ومنازل في المنطقة، وسط إطالق كثيف 
  .للرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز
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 االحتالل يأخذ قياسات ست بنايات في كفر عقب تمهيدا لهدمها: القدس
  

داهمت طواقم بلدية االحتالل في القدس برفقة مهندسين وحراسة  -وفا 2017-11- 20القدس 
شرطية مشددة، صباح اليوم اإلثنين، حي المطار في كفر عقب شمال القدس المحتلة، وأخذوا 

 .قياسات ست بنايات سكنية، تمهيدا لهدمها

فقة ضباط وشرطة االحتالل، إن مهندسي تفجير بر "وقال أيمن رومية أحد السكان القاطنين في الحي 
حاصروا ست بنايات مهددة بالهدم، وأخذوا قياساتها، ونفذوا جولة استطالعية في المنطقة قبل 

أن العائالت المهددة بيوتهم بالهدم تلقوا إنذارات إخالء في أيلول  ، موضحا"مغادرتهم المكان
أيام بصدور قرار عن المحكمة  10 الماضي، ولكن السكان لم يكترثوا ألوامر اإلخالء، وتفاجئوا قبل

العليا اإلسرائيلية، يخول بموجبه بلدية االحتالل بهدم البنايات خالل شهر، في مهلة تبدأ من منتصف 
  .الشهر الحالي، وحتى منتصف الشهر المقبل

  

 االحتالل يعتقل خمسة مقدسيين بينهم ثالثة أطفال
   

إلسرائيلي، اليوم اإلثنين، خمسة مواطنين اعتقلت قوات االحتالل ا -وفا 2017-11- 20القدس 
  .من القدس المحتلة، بينهم ثالثة أطفال

وقال مراسلنا إن قوات االحتالل اعتقلت الطفلين نادر مازن محيسن، وزكي سلطان عبيد، بعد ان 
  .داهمت منزليهما في بلدة العيسوية، وسط القدس المحتلة

مخيم شعفاط وسط المدينة المقدسة، واعتقلت طفًال وكانت قوات االحتالل اقتحمت الليلة الماضية 
من أمام منزله واقتادته الى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المنطقة، كما اعتقلت قوات االحتالل 

  .شابين قرب الحاجز العسكري القريب من مدخل المخيم

القدس وداهمت ولفت مراسلنا الى أن قوات االحتالل اقتحمت فجر اليوم بلدة حزما شمال شرق 
  .العديد من أحيائها ومنازل سكانها، دون التبليغ عن اعتقاالت
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وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات االحتالل، صباح اليوم، حي المطار القريب من الحاجز العسكري 
  .في قلنديا شمال القدس

سيطر وقال مراسلنا إن حالة من الهلع والخوف سادت سكان المنطقة، في ظل التوجسات التي ت
تضم أكثر من ) أبراج سكنية(عليهم من إقدام االحتالل، على هدم مسجد خديجة وست بنايات 

ويفصلها عنه فقط " قلنديا"شقة سكنية معظمها مأهولة بالسكان، وُتطل على مدرج مطار القدس  140
  .مقاطع من جدار الضم العنصري

الست بما فيها مسجد خديجة، بحجة وكان االحتالل أصدر، في وقت سابق، قرارات بهدم البنايات 
توسعة شارع يمر بمحاذاة جدار الضم الفاصل بين هذه البنايات والمطار، وما زالت قضية البنايات في 

  .أروقة محاكم االحتالل

كفر عقب، (يذكر أن آالف المواطنين المقدسيين، استأجروا أو اشتروا شققاً سكنية في شمال القدس 
مخيم شعفاط وراس خميس، وضاحية السالم، وراس (، ووسط المدينة )لمطاروقلنديا، وسميراميس، وا

  .، بهدف تثبيت مكان اقامتهم في القدس)شحادة

  

  آالف طفل منذ انتفاضة القدس 4االحتالل اعتقل 
 

والمحررين أن قوات  األسرى أفاد تقرير حقوقي صادر عن وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون
 .2015أكتوبر /القدس تشرين األول انتفاضة طفًال منذ اندالع 4034االحتالل اعتقلت 

من بين هؤالء قد ُسجلت منذ مطلع العام الجاري،  اعتقال حالة 1150وحسب التقرير، فإن نحو 
 .فتاة 11طفل يقبعون في سجون ومعتقالت االحتالل بينهم  300فيما ما يزال قرابة 

من اعتقاالته ووضعهم في  األطفال وأوضح بيان صادر عن وحدة الدراسات أن االحتالل لم يستثنِ 
 .مؤجلة االنفجار" وتةقنابل موق"دائرة استهدافه وتعامل معهم على أنهم مشاريع مقاومة و

وأضاف التقرير أن كافة المواثيق واألعراف الدولية جعلت من اعتقال األطفال مالًذا أخيًرا، وجعلت 
 .من لجوء القاضي إلى الحكم بسجن طفل ما آخر العالج
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وأشار إلى أن كافة المعطيات اإلحصائية والوقائع الميدانية والشهادات الحية، تؤكد على أن استهداف 
ممنهجة تهدف تشويه مستقبل الطفولة " إسرائيلية"ألطفال الفلسطينيين يندرج في إطار سياسة ا

  .الفلسطينية
 

  االحتالل يعمل للسيطرة على القدس تحت وفوق األرض وما في الفضاء
 

إن بلدية االحتالل تسابق الزمن بالقدس : "أكد خبير األراضي واالستيطان المقدسي خليل التفكجي
المزيد من المشاريع االستيطانية والتهويدية، في مسعى واضح منها لفرض وقائع جديدة على لتنفيذ 

 ."األرض في القدس القديمة واألحياء الفلسطينية بالمدينة المحتلة

االستيطاني، قال التفكجي، في " كيدم"وفيما يتعلق بجلسة اليوم حول بحث االعتراضات ضد مشروع 
ترتبط بثالث قضايا  سلوان التهويدية خاصة في منطلقة" االسرائيلية"يع إن المشار : "تصريحات صحفية

 ."القضية التاريخية والقضية الدينية والقضية السيادية: أساسية

يريد أن يقيم هذا المبنى من أجل أن " اإلسرائيلي"الجانب وأوضح أن القضية السيادية تتمثل في أن 
موجود من قبل، ) البراق" (المبكى"عام وأن حائط  3000يقول للعالم ككل، أن تاريخهم حاضر منذ 

 .وأنهم مسؤولون عن هذه المنطقة

هو  ولفت التفكجي إلى أن جلسة اليوم تشبه سابقاتها، الفًتا إلى أن ما تقوم به المحاكم اليوم،
" االسرائيلية"فقط، واستخدام الناحية القانونية من أجل الوصول لألهداف االستراتيجية  تأجيل قضية

 .المتعلقة بأن القدس هي عاصمة لدولة واحدة وهي الدولة العبرية

لهذا " اللجنة القطرية"، وقبول "كيدم"ديم لجنة وادي حلوة اعتراضا على مشروع وبخصوص تق
قبول   إن: "وقبول هذا االعتراض في حينها، قال التفكجي 2015في منتصف عام   االعتراض

االعتراض ال يعني بالضرورة إلغاء القرار، ولكن ما يحصل هو إجراء بعض التعديالت هنا وهناك، فقط 
 ."أخذوا االعتراضات بعين االعتبار ليقولوا أنهم

وأضاف أن الجانب الفلسطيني يحاول قدر االستطاعة أن يؤجل عملية بناء هذا المشروع على األقل 
 .من خالل كسب الوقت، قبل أن يفرض األمر الواقع على األرض
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القريبة ونّوه إلى أن هذا المخطط هو مرتبط بمخطط تلفريك، والذي سيؤخذ قرار فيه خالل الفترة 
القادمة، حيث سيقوم على أساس ربط القدس الغربية بالشرقية، ما يعني أن االحتالل سيسيطر على ما 

 .تحت األرض وفوق األرض وما في الفضاء

وتابع التفكجي أن سلطات االحتالل تسوغ مشروعها االستيطاني والتهويدي على أنه يهدف إلى تنظيم 
السير في القدس، وأن الحديث عن مشروع للنقل هدفه  حركة السير والمواصالت وتخفيف أزمة

 .الرئيسي هو حل مشاكل المرور حول القدس القديمة

أولها ستقام : وأوضح أنه ووفقا للخطة، ستشمل المرحلة األولى من المشروع بناء ثالث محطات
لسيارات بالقرب من مجمع المحطة بالقرب من مسرح خان، وتقع المحطة الثانية بالقرب من موقف ل

 .قرب ساحة البراق" كيدم"، وستبنى المحطة الثالثة على سطح مجمع الخليل في قرب جبل

  

  اعتقال شاب من القدس بتهمة تنفيذ عملية طعن قبل سنتين
 

، وبالتعاون مع جيش االحتالل، )الشاباك(، بالنشر عن قيام جهاز أمن االحتالل سمح اليوم، اإلثنين
باعتقال الشاب الفلسطيني براء عيسي من بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، في الرابع عشر من 

الصناعية في السادس " شاعار بنيامين"يهودي في منطقة  مستوطنالشهر الجاري، وذلك بتهمة طعن
 .، ما أدى، في حينه، إلى إصابته بجروح متوسطة2015نوفمبر عام /من تشرين الثاني

ألجهزة أمن االحتالل، " مطلوبا"وبحسب قوات االحتالل فإن براء عيسى ينتمي لحركة فتح، وكان 
 .منذ فراره من موقع تنفيذ عملية الطعن السلطة الفلسطينية بعد أن مكث لدى أجهزة أمنواعتقل 

عن مكتب رئيس حكومة االحتالل، فإن الشخص الذي ساعده عيسى في تنفيذ وبحسب بيان صادر 
مايو في العام الحالي، ومكث في مقر قيادة /العملية هو عمرو أبو هالل، وكان قد اعتقل في أيار

 .أجهزة األمن الفلسطينية منذ تنفيذ عملية الطعن

 .عسكرية بتهمة المساعدة في تنفيذ عملية الطعن محكمة أبو هالل حاليا في محاكمة وتتم
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  الستمرار سياية الهدم لمنازلهم ينظمون وقفة احتجاجية رفضا" العيسوية"أهالي 
 

انتظم عدد كبير من أهالي بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، بعد عصر اليوم االثنين، على مدخل 
 .في البلدة من قبل االحتاللالبيوت والمنشآت  هدم البلدة الرئيسي رفضاً الستمرار سياسة

وكانت بلدية القدس العبرية صّعدت من هدمها لمنازل ومنشآات المواطنين في البلدة، وتسليم 
 .اخطارات هدٍم لعدد كبير لمنازل المواطنين بحجة البناء دون ترخيص

العيسوية، وداهمت من جهة ثانية، أفاد مراسلنا في القدس أن قوات االحتالل اقتحمت، اليوم االثنين، 
حي أبو ريالة، وشرعت طواقم خاصة تابعة لالحتالل بمعاينة عدد من المنشآت السكنية 

  .تمهيداً إلصدار اخطاراٍت بالهدم بذريعة البناء دون ترخيص والتحارية
 

  مستوطنون يجددون اقتحاماتهم االستفزازية للمسجد األقصى
 

المبارك من  األقصى ، اليوم االثنين، اقتحاماتهم االستفزازية للمسجداليهود المستوطنين جّدد عشرات
 .باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من قوات االحتالل

وقال مراسلنا في القدس ان المستوطنين نفذوا جوالت مشبوهة واستفزازية في أرجاء المسجد، وسط 
  .ت مشددة على دخول المصلين للمسجد المبارك، واحتجاز بطاقات الشبان منهم على بواباتهاجراءا

 

  "التحريض على فيسبوك"االحتالل يقضي بسجن شاب مقدسي بتهمة 
 

سفيان ناصر علي محمود  القدس بالسجن الفعلي على الشاب المقدسياالحتالل في  محكمة قضت
التحريض على "من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة لمدة تسعة شهور، بتهمة  )عاما 26(

 .شيقل 2000، وغرامة مالية قيمتها "الفيسبوك

مة منزله وكان االحتالل اعتقل الشاب المقدسي سفيان قبل أربعة شهور ونصف الشهر، بعد مداه
يوما لتحقيقات قاسية دون اعتراف بالتهمة، إال أن  24 وتخللها، ُمصادرة هاتفه النقال، وخضع لمدة

المحققين أصروا أن يفتح سفيان جهازه النقال خالل التحقيق، وعندما أخذه منهم حطمه، وتعرض 
 .حينها للضرب المبرح والتعذيب
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  استفزازيةعصابات من المستوطنين تستبيح القدس بمسيرات 
 

اليهودي، ليلة أمس، البلدة القديمة في القدس المحتلة،  المستوطنين استباحت عصابات من
تدعو بالموت للعرب، واالعتداء على ممتلكات  عنصرية بمسيرات استفزازية تخللها هتافات

 .المواطنين

جنوب المسجد االقصى، أغلق خاللها  سلوان وتزامنت هذه المسيرات بأخرى مشابهة في بلدة
االحتالل الشارع الرئيسي بحي وادي حلوة الُمفضي لسلوان، وسط احتفاالت صاخبة استمرت حتى 

  .ساعة متأخرة من الليلة الماضية ووفرت لها قوات االحتالل الحراسة والحماية
 

  "الحدائق التوارتية" االستيطانية إدارة" إلعاد"العليا تجيز لـ
 

االستيطانية إدارة الحدائق التوارتية " إلعاد"أوصت المحكمة العليا اإلسرائيلية المساح لجمعيه 
المتاخمة للمسجد األقصى وساحة البراق، وذلك بموجب تسوية تم التوصل إليها ما بين الدولة 

 .والجمعية االستيطانية والتي حظيت بموافقة المحكمة

فاق التسوية تقرر أن تقوم الجمعية االستيطانية باإلشراف على أدارة الحدائق التوارتية وكجزء من ات
القريب من ساحة " ديفيدسون"القائمة فوق القصور األموية جنوب األقصى وكذلك المجمع التهويدي 

ات البراق، وبموجب اتفاق التسوية لن يسمح للجمعية بإدارة الساحة ومنطقة الصالة المخصصة للتيار 
 .غير األرثوذكسية

وطبقا التفاق بين الدولة والجمعية االستيطانية الذي تم التوصل إليه وتقديمة للعليا قبل أسبوعين، فإن 
بسلوان جنوب األقصى، ستتمكن من تشغيل الموقع " مدينة داود"التي تشرف وتدير حديقة " إلعاد"

 .ل ثمانية أشهراالستيطاني والتهويدي بالقصور األموية وساحة البراق خال

الشركة لتطوير شرق "قبل ثالث سنوات من قبل ما يسمى بـ " ديفيدسون"وتم نقل المسؤولية عن مركز 
، التي نقلت المسؤولية إلى الجمعية االستيطانية "شركة الحكومة لتطوير الحي اليهودي"إلى " القدس

 ."إلعاد"

االستيطانية إدارة الحدائق التواراتية  والتمست الدولة لمحكمة الصلح وطلبت عدم السماح للجمعية
والمجمعات التهويدية بالقدس، وبدوره المستشار القضائي السابق للحكومة، يهودا فاينشطين، ابدى 
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معارضته أن تشرف الجمعية االستيطانية على إدارة المكان، وأشار إلى أن هذا الموقع لديه حساسية 
 .يمكن نقل هذا الموقع إلى منظمة خاصة جيوسياسية ودينية وثقافية كبيرة، وأنه ال

وألغت محكمة الصلح االتفاق، لكن الجمعية االستيطانية طعنت في قرار محكمة الصلح لدى 
، وطعنت الدولة أمام المحكمة العليا، التي أوصى فيها "إلعاد"المركزية التي أصدرت قرارا لصالح 

  .القضاة التوصل لتسوية
 

  ويد القدس القديمةسالح االحتالل لته.. تلفريك
 

تسابق بلدية االحتالل بالقدس الزمن لتنفيذ مزيدا من المشاريع االستيطانية والتهويدية في مسعى منها 
 .لفرض وقائع على األرض في القدس القديمة واألحياء الفلسطينية بالمدينة المحتلة

لخفيف بالقدس ومخطط القطار ا" تلفريك"وتناقش مؤسسات االحتالل مخطط القطار الهوائي 
 .القديمة وربط ساحة حائط البراق في المسجد األقصى بالقطار السريع بين تل أبيب والقدس

فوق البلدة القديمة في القدس " تلفريك"وكانت الحكومة اإلسرائيلية قد صادقت على مخطط بناء 
 .يالشرقية المحتلة، وهو مشروع من المرجح أن يثير غضب الفلسطينيين والمجتمع الدول

وأوضحت وزارة السياحة اإلسرائيلية أنه تم المصادقة على المرحلة األولى من المشروع التي من 
مليون شيكل، كما أعلنت الحكومة أيضا خطة خماسية لتطوير البنى  200المتوقع أن تبلغ كلفتها 

 .التحتية في القدس المحتلة

قررت عام " سويز انفيرونمان"الفرنسية العمالقة وكانت الشركة . 2021ومن المتوقع بدء التشغيل عام 
 .تجنبا إلثارة جدل سياسي" التلفريك"عدم التقدم للمشاركة في بناء  2015

سلطة "ويجري إعداد المخطط من قبل شركة دولية متخصصة في مشاريع مماثلة، غير أن ما يسمى 
انسحبت شركة فرنسية من  مترددة في اإلعالن عن اسمها، كونه قبل بضع سنوات،" تطوير القدس

 .المشروع تحت ضغط من الحكومة الفرنسية بسبب الحساسية السياسية

سلطة تطوير "ولتسريع مخطط القطار الهوائي بالقدس القديمة، تنظم جولة ميدانية لطواقم ما يسمى 
ات ومكتب القدس والتراث ووزارة السياحة وبلدية القدس، حيث سيتم تفقد المواقع والمحط" القدس

 .التي سيمر منها القطار الخفيف حول أسوار القدس القديمة حتى ساحة البراق
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مسار القطار الخفيف من المتوقع أن يمر بالقرب من مواقع حساسة مثل المسجد األقصى وساحة 
 .البراق، األمر الذي يثير معارضة شديدة للفلسطينيين والمجتمع الدولي

ت مع سكان يعيشون بالقرب من المحطات المخططة، وأنشئ وفي األسابيع األخيرة، عقدت اجتماعا
 .مركز إعالمي بشأن المشروع، وسيقدم في غضون ثالثة أسابيع إلى اللجنة الوطنية للبنية التحتية

سيكون  2021وحسب تقديرات سلطات االحتالل، إذا لم يكن هناك حوادث وعراقيل، بحلول عام 
 .لقدس القديمة والوصل حتى ساحة البراقمن الممكن السفر عبر القطار الخفيف با

وتسوغ سلطات االحتالل مشروعها االستيطاني والتهويدي على أنه يهدف إلى تنظيم حركة السير 
والمواصالت وتخفيف أزمة السير في القدس، وإن الحديث عن مشروع للنقل هدفه الرئيسي هو حل 

 .مشاكل المرور حول القدس القديمة

كل السياسية التي من المتوقع أن يثيرها المشروع، فمن المتوقع أيضا أن يواجه وباإلضافة إلى المشا 
وباإلضافة إلى . المعارضة بسبب األضرار التي لحقت بقيم المحافظة والمناظر الطبيعية للقدس القديمة

وأن التلفريك سيكون " ديزني الند"ذلك، هناك من يدعي أن هذا المخطط يحول القدس القديمة إلى 
 .با للسياح وليس مجرد وسيلة نقلجاذ

أولها ستقام بالقرب من : ووفقا للخطة، ستشمل المرحلة األولى من المشروع بناء ثالث محطات
مجمع المحطة بالقرب من مسرح خان؛ وتقع المحطة الثانية بالقرب من موقف للسيارات في قرب 

 .ساحة البراققرب " كيدم"وستبنى المحطة الثالثة على سطح مجمع . جبل الخليل

ووفقا للخطة، سوف تكون كل عربة قادرة على نقل ما يصل إلى عشرة ركاب، وفي أوقات الذروة، 
إلى  15كيلومتر، وسيكون النظام تلقائيا، وكل   1.4ويبلغ طول الخط . عربة ستكون على الخط 73
ساعة / كم   21سوف تكون سرعة القيادة . ثانية القطار سيغادر، حتى لو لم يكن هناك ركاب 20

 .دقيقة 4.5وسوف تستمر 

أعمدة كبيرة من اإلسمنت المسلح بارتفاع  15ومن أجل بناء المشروع، سيكون من الضروري بناء 
مترا، ولعل أبرز المعطيات تلك التي تشير إلى التلفريك يمكن أن ينقل في ساعات الذروة حوالي  26

 .راكب كل ساعة 3000

  -انتهى -


