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رس ــالة الـ ـق ـدس

نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 االحتالل يعتقل شابا من األقصى ومستوطنون يؤدون طقوس ا تلمودية.
 افتتاح فعاليات أسبوع اللغة العربية يف جامعة القدس.
 ستة شهداء وسياسة ممنهجة لتهويد القدس خالل شباط املاضي.
 دائرة القدس االنتخابية تنهي استعداداهتا الفتتاح مراكز التسجيل.
 اخلارجية :اقرتاح قانون ضم "معاليه أدوميم" إلسرائيل اختبار حقيقي للمجتمع
الدويل.
" التعاون اإلسالمي" تدين قرار حمكمة االحتالل خبصوص األقصى.
 اعتقال مواطن من شارع صالح الدين وسط القدس.
 عليان :مساندة أبو الليل والقيق واجب وطين وديين وأخالقي.
تكرم كوكبة من النساء الرائدات يف اجملتمع الفلسطيين.
 جامعة القدس ّ
 قرار هبدم منزل "فواقة" يف القدس والعائلة بال مأوى.
 اإلسالمية املسيحية :اهنيارات أرضية يف سلوان.
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 املطران حنا ووفد من رجال الدين املسيحي يتفقدون اخلان األمحر.
 طلبة مدرسة النخبة يدرسون على اإلسفلت!.
 مستوطنون يدنسون املسجد األقصى حبراسة قوات االحتالل.
 مشاريع استيطانية جديدة يشرع هبا االحتالل يف القدس.
يلوح بلتوجه للجناايت الدولية!! .
 والد الشهيد أبو خضري ّ
 وفد من الكونغرس يصل القدس لبحث نقل السفارة األمريكية إليها.
 حمكمة االحتالل ترفض هدم منازل قتلة الشهيد أبو خضري.
 آالف الفلسطينيني يؤدون اجلمعة برحاب األقصى وسط إجراءات مشددة يف
القدس.
 االحتالل ينصب كامريات مراقبة وسط القدس.
 القدس :اعتقال شاب وإبعاد فتاة إىل الناصرة.
 مؤسسة القدس الدولية :اعتبار حماكم االحتالل املسجد األقصى مكان مقدس
لليهود زعم بطل.
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االحتالل يعتقل شابا من األقصى ومستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية
القدس  2017-3-5وفا -اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي اخلاصة ،اليوم األحد ،شاب من
املسجد األقصى املبارك خالل خروجه من بب السلسلة ،عقب اعتداء جمموعة من املستوطنني عليه.
ونقل مراسلنا عن شهود عيان أن الشاب تعرض للضرب على أيدي قوات االحتالل قبل اعتقاله
واقتياده اىل أحد مراكز التوقيف والتحقيق يف القدس القدمية.
وأضاف أن مستوطنني اقتحموا املسجد األقصى منذ ساعات الصباح ،وأدوا طقوسا تلمودية يف منطقة
بب الرمحة املعروفة بسم "احلُرش" بني بب األسباط واملصلى املرواين يف األقصى ،يف حني مارست
جمموعة من غالة املستوطنني املتطرفني عربدهتا يف املسجد حبر ٍ
كات استفزازية وهتافات عنصرية ،حبماية
كاملة من قوات االحتالل اخلاصة املرافقة هلم ،يف الوقت الذي تصدى فيه مصلون هلذه االقتحامات
والعربدات هبتافات التكبري االحتجاجية.
افتتاح فعاليات أسبوع اللغة العربية يف جامعة القدس
القدس  2017-3-4وفا -افتتح وزير الثقافة د .إيهاب بسيسو ،ورئيس جامعة القدس أ.د عماد أبو
كشك اليوم السبت ،أسبوع اللغة العربية يف جامعة القدس ،والذي تنظمه دائرة اللغة العربية بكلية
اآلداب بلتعاون مع عمادة شؤون الطلبة.
حضر االفتتاح رئيس هيئة التقاعد د .ماجد احللو ،ونواب رئيس اجلامعة وعمادة كلية اآلداب ،واهليئة
التدريسية والطلبة.
وأشاد الوزير بسيسو ،بلدور الرايدي جلامعة القدس يف مجيع اجملاالت وخاصةا الثقافية منها ،وقال" :إن

اجلامعة تساهم من خالل مبادرة أسبوع اللغة العربية يف احلفاظ على الرتاث العريب الفلسطيين وإحياء

اللغة العربية اليت تعترب إحدى الركائز األساسية للثقافة الوطنية ،خاصةا يف ظل ما ميارسه االحتالل يف
حماولة لطمس الرتاث وحتويله حلالة من التشدد الثقايف".
من جهته مثن أبو كشك ،جهود دائرة اللغة العربية خاصةا وكلية اآلداب عامةا ،مبين ا أن هذه الفعاليات

مت كن الطلبة من تطوير قدراهتم وغرس أمسى معاين القيم اإلنسانية يف نفوسهم ،ليكون هلم الدور الكبري
حمليا وعربيا "لتحقيق ما نصبوا إليه ليكون لدينا علماء ومثقفني جمتهدين".
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ودعا أبو كشك ،دائرة اللغة العربية ،للتميز والنجاح ،وأن يكون هلا الدور الرايدي فلسطينيا وعربيا
وإسالميا للنهوض بللغة العربية وآداهبا.
ضحت رئيسة دائرة اللغة العربية د .بنان صالح الدين ،أن اهلدف من هذه الفعالية هو االرتقاء
وأو ّ
بلوعي االجتماعي واحلضاري ،وتعزيز دور اللغة العربية ،واإلسهام يف تطوير الثقافة العربية.

ويتضمن أسبوع اللغة العربية ،عدة فعاليات منها معرض كتاب يضم جمموعة من دور النشر سيستمر
طيلة األسبوع ،وندوات شعرية وفعالية للخط العريب ،بإلضافة حلفل توقيع مشرتك لكتب ورواايت لعدد
من الشعراء والروائيني.
ستة شهداء وسياسة ممنهجة لتهويد القدس خالل شباط املاضي
رام هللا  2017-3-3وفا -أظهر التقرير الشهري الدوري الصادر اليوم اجلمعة ،عن مركز عبد هللا
احلوراين للدراسات والتوثيق التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية ،استشهاد ستة مواطنني من الضفة الغربية
وقطاع غزة خالل شهر شباط/فرباير املاضي.
أمساء الشهداء:
ووفق التقرير فقد استشهد ستة مواطنني على يد قوات االحتالل ومستوطنيه وهم:
 -1الشهيد سليمان محاد  81عاما من بلدة اخلضر قضاء بيت حلم استشهد بتاريخ ،2017/2/8
نتيجة دهسه من قبل مستوطن على الطريق االلتفايف مبحاذاة البلدة.
 -2الشهيد حسام الصويف  23عاما من مدينة رفح استشهد بتاريخ  ،2017/2/9نتيجة القصف
اإلسرائيلي على منطقة األنفاق برفح.
 -3الشهيد حممد األقرع  38عاما من مدينة غزة استشهد بتاريخ 2017/2/9؛ نتيجة القصف
االسرائيلي على منطقة األنفاق برفح.
 -4الشهيد االسري حممد عامر اجلالد  24عاما من مدينة طولكرم استشهد بتاريخ  2017/2/10يف
أحد مستشفيات االحتالل بعد اعتقاله بتاريخ  2016/11/9وهو مصاب حبجة تنفيذ عملية طعن.
 -5الشهيد صامد فهمي أبو شنب  29عاما من مدينة خان يوس استشهد بتاريخ 2017/2/16
نتيجة إصابة قدمية من العام .2005
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 -6شهيد لقمة العيش -ربيع انجح سلمان  20عاما من خميم عسكر استشهد بتاريخ 2017/2/27
عندما قفز عن جدار الضم والتوسع العنصري ليسقط يف كسارة ارتفاعها  50م قرب بلدة الزاوية غرب
مدينة سلفيت.
هتويد القدس:
وقال التقرير :وتواصل احلكومة اإلسرائيلية سياستها املمنهجة لتهويد املدينة املقدسة ،فقد افتتحت
سلطات االحتالل يف القدس احملتلة ما أمسته (مطاهر اهليكل – املغطس) على أرض القصور األموية
جنوب املسجد األقصى وشارك بالفتتاح وزير شؤون القدس ورئيس بلدية االحتالل نري بركات وعضو
الكنيست املتطرف يهودا غليك.
وأضاف :وأييت ذلك استكماال لربانمج االحتالل التلمودي للمسجد األقصى املخالف لقرارات منظمة
"اليونسكو" ،والقرارات الدولية ،ويف السياق نفسه أجنزت بلدية االحتالل تركيب (منطاد ركاب)
إسرائيلي سيبدأ العمل به خالل الفرتة املقبلة ،سريتفع حىت 150م يف مساء املدينة وميكن ركابه من
مشاهدة كل أحياء القدس ،وسيحمل املنطاد  30راكبا يف كل مرة ويطلق عليه اسم "عني القدس" ،فيما
قرر النائب "يوآب كيش" إعادة طرح مشروع قانون لضم مستوطنة "معاليه أدوميم" إىل إسرائيل ،وفرض
القانون اإلسرائيلي على منطقة (اي.)1
واتبع التقرير :كما قررت احلكومة اإلسرائيلية ختصيص مبلغ  700مليون شيكل لتعزيز املشاريع
التهويدية يف املدينة.
وقال :ويف إطار عزل مدينة القدس عن حميطها قامت سلطات االحتالل بفتتاح طريق رقم ( )21الذي
يربط مستوطنات "رمات شلومو" ،و"بسغات زئيف" ،و"عطاروت" ،ويعزل شعفاط عن أراضيها غرب،
علما أن الشارع طوله  2كيلو على مساحة تقدر بـ  120دومن ويعزل أكثر من  300دومن غرب البلدة.
وأضاف :وأييت ذلك بعد بدء سلطات االحتالل اإلسرائيلي أعمال احلفرايت لتنفيذ مشروع الشارع
األمريكي الذي ُسيقام على أراضي بلدة جبل املكرب والسواحرة والعيزرية والذي ميتد على طول 11.5

كم مع عرض وارتداد يصل إىل 70م ،ويهدف شارع الطوق إىل ربط املستوطنات اإلسرائيلية الواقعة

مشال ،وجنوب وشرق القدس ببعضها البعض ،وسيؤدي شقه إىل مصادرة  1200دومن من أراضي
الفلسطينيني ،علما أنه طرح قبل  10سنوات.

مشاريع سياحية على حساب ممتلكات الفلسطينيني:
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وأشار التقرير إىل أن بلدية االحتالل يف القدس أعلنت عن إيداع خارطة هيكلية رقم 1010247338
إلقامة متنزه حتت اسم ( عوزاي ) وسط سفوح جبل الزيتون على أراضي ورثة الشيخ عبد املعطي
األنصاري ،على مساحة  6دومنات ،كما أودعت ما تسمى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء يف القدس
خمطط (ع.م  ) 9إلقامة ما مسي بـ "مشروع سياحي "على سفوح جبل الزيتون ،ويتعلق املخطط إبقامة
متنزه جديد حتت اسم "متنزه منتصف االرتفاع" ،ما حيرم املقدسيني سكان املنطقة من استغالل األراضي
اليت سيقوم عليها املشروع سواء للبناء أو ألغراض أخرى ختدم مصاحلهم.
ووفق التقرير ،فإن املشروع اجلديد يربط بني جبل الزيتون وبني اجلامعة العربية على جبل املشارف -
جبل سكوبيس ،وسيقام املتنزه االستيطاين حسب املخطط على امتداد  17موقعا تطل على البلدة
القدمية يف القدس.
وقال :كما قررت حكومة االحتالل ضم  250دومن ا من أراضي بلدة صور بهر يف القدس احملتلة لبلدية

االحتالل ،وتستعد "بلدية القدس" بلتعاون مع وزارة اإلسكان للشروع ببناء حي استيطاين جديد يدعى

"موردوت ارنوان" يضم أكثر من  2000وحدة استيطانية جديدة .كما سيطر مستوطنون على غرفة
سكنية وساحة خارجية تعود ملكيتها لعائلة قراعني يف سلوان.
املسجد األقصى وحي سلوان يف دائرة االستهداف املباشر:
وأضاف :ويف اإلطار ذاته أصدرت ما يسمى حمكمة الصلح "اإلسرائيلية" قرارا بحلجز على "حسابت
توفري" جمموعة من أفراد عائلة دويك يف بلدة سلوان ،بلقدس احملتلة؛ بدل إجيار عن استخدامهم األرض
املقامة عليها منازهلم يف حي بطن اهلوى بلبلدة؛ حبجة ملكية مجعية "عطريت كوهنيم" االستيطانية هلا
بقيمة  652ألف شيقل ،فيما قامت قوات االحتالل بنصب سياج حول املقربة املالصقة حلوش عويس
يف رأس العامود ،وقامت طواقم بلدية االحتالل بتوزيع إخطارات بهلدم على  16منزال يف حي البستان
يف بلدة سلوان.
وقال :وقررت بلدية االحتالل اإلسرائيلي يف القدس ،مصادرة قطعة أرض لعائلة غزالن -العباسي يف
شارع العني ببلدة سلوان ،حبجة حتويلها "للمنفعة العامة" ،وتبلغ مساحتها حوايل  300مرت مربع،
ومصنفة حسب بلدية االحتالل "أرض خضراء" مينع فيها البناء .
وأردف التقرير :كما مت توزيع  40أمر هدم للبدو املقيمني يف منطقة اخلان األمحر شرق القدس ،كما
حدثت اهنيارات وتشققات يف عدد من منازل حي وادي حلوة جنوب املسجد األقصى نتيجة
احلفرايت.
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واتبع :ومع استمرار االقتحامات اليومية للمسجد األقصى حاولت شرطة االحتالل إدخال مظلة من
األملنيوم عرب بب األسباط ،ولكن حراس املسجد األقصى منعوهم من ذلك .فيما أصدرت حمكمة
"الصلح" يف القدس احملتلة ،قر اار يقضي أبن املسجد األقصى مكان مقدس لليهود وحيق هلم الصالة فيه.

وقال :وضمن سياسة هتويد املدينة وأسرلة التعليم أقرت سلطات االحتالل إغالق مدرسة "النخبة" يف

بلدة صور بهر جنوب القدس حبجة قيام املدرسة بتحريض الطالب على االحتالل.
االستيطان ومصادرة األراضي:
وأضاف التقرير :يف إطار سياسة هنب األرض وبناء املستوطنات ،صادقت ما تسمى بللجنة الفرعية
لشؤون االستيطان التابعة لإلدارة املدنية اإلسرائيلية على بناء ( )1162وحدة استيطانية يف عدة
مستوطنات يف الضفة الغربية ،كذلك صادقت بلدية االحتالل على بناء ( )180وحدة استيطانية يف
مستوطنيت "غيلو" و"رمات شلومو" ،علم ا أبن هذه املشاريع املذكورة هي من ضمن عطاءات أقرت يف

أعوام سابقة وجيري متابعة تنفيذها على أرض الواقع بعد تويل اإلدارة األمريكية اجلديدة .كما أعلن
اجمللس االعلى للتنظيم التابع لإلدارة املدنية عن إيداع خمطط تنظيمي إلنشاء كلية تعليمية تقنية يف

"مستوطنة الكاانه" املقامة على أراضي سلفيت،
وقال :واستمرارا لسياسة حكومة إسرائيل التوسعية قررت بلدية االحتالل بلقدس ضم ( )250دومنا من

أراضي بلدة صور بهر لداخل حدود البلدية ،وقال موقع القناة السابعة اإلسرائيلية إن األرض
ستخصص إلقامة "حي استيطاين جديد" يضم أكثر من ( )2000وحدة سكنية جديدة ،كما صادق
الكنيست على مشروع قانون "التسوية" الذي يسمح إلسرائيل بالستحواذ على أراض مملوكة للمواطنني
الفلسطينيني أبثر رجعي لصاحل املستوطنات ،األمر الذي يؤدي إىل إضفاء مظهر قانوينّ يشرعن هنب
األرض وسلبها وبلتايل شرعنة البؤر واملستوطنات القائمة.
ورصد التقرير خالل الشهر املاضي ،قيام االحتالل بتسليم أوامر وضع اليد على أكثر من ( )36
دومنا ،تعود ملواطنني يف قرية بردلة بألغوار الشمالية ألغراض أمنية ،إضافة إىل جتريف حنو (  1500م)
من اراضي قرية بروقني غرب سلفيت ملد خط جماري لصاحل مستوطنة "بروخني" ،وقامت بقتالع ()22
شجرة وسرقتها.
وأضاف التقرير :كما مت إصدار قرار بتجديد أمر عسكري سابق مبصادرة ( )274دومن من أراضي بيت
عور الفوقا وبيتونيا وعني عريك والطرية وبيت عور التحتا ،كما أعلنت احلكومة االسرائيلية عرب "اإلدارة
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املدنية" ،عن جتديد مصادرة  250دومنا من اراضي قرية جالود جنوب انبلس إلقامة بنية حتتية ومشاريع
للمستوطنني.
وأردف :كما مت جتديد أمر االستيالء على أراضي مساحتها ( )17دومن ا من أراضي قرييت يتما والساوية

جنوب انبلس ،ومت جتريف أرض مساحتها(  ) 3دومنات يف بلدة اخلضر يوجد هبا مخسني شجرة ما بني

زيتون روماين ولوزايت عمرها يزيد  30عاما ،بتزامن مع هدم سقيفة وهدم سنسال روماين ،كما قامت
قوات االحتالل بتسييج أر ٍ
اض زراعية يف بلدة قريوت جنوب انبلس قرب بؤرة "هيوفال" التابعة
مستوطنة "عيليه" بذريعة احلجج األمنية.
هدم البيوت واملنشآت:
ورصد التقرير قيام االحتالل هبدم ( )35بيتاَ ومنشأة يف كل من الضفة الغربية والقدس خالل الشهر
املاضي ،مشلت  12بيت ا ومسكنا ،بإلضافة إىل  23منشأة جتارية وزراعية وحيوانية ،منها  17بيت ا
ومنشأة يف حمافظة القدس وحدها ،كذلك يف مناطق عاطوف وكردله وخربة الراس األمحر يف حمافظة
طوبس ،إضافة إىل بلديت يطا وترقوميا يف حمافظة اخلليل ،ودير استيا مبحافظة سلفيت ،وبلدة اخلضر
مبحافظة بيت حلم.
وذكر أن عمليات اهلدم تركزت يف منطقة بيت حنينا مشال القدس حيث مت هدم مبىن كبري مكون (من
 15شقة) بإلضافة إىل ثالثة مبان أخرى ،كما أخطرت سلطات االحتالل أصحاب األراضي اليت
هدمت بيوهتم يف حي العقبة ببلدة بيت حنينا أبخالئها متهيدا للسيطرة عليها هبدف بناء مدرسة اتبعة
لبلدية االحتالل ،وتقدر مساحتها  15دومنا.
وقال :لقد أجرب املواطن صاحل شويكي على هدم بيته الكائن ببلدة سلوان بيده ،بقرار من بلدية
االحتالل تفاداي لدفع تكاليف أجرة اهلدم البالغة  80ألف شيقل ،كذلك هدمت عائلة قراعني خمزان
بشكل ذايت ببلدة سلوان يبلغ مساحته 16م مربع جتنبا لدفع غرامة.
وأضاف :ويف سياق متصل وزعت سلطات االحتالل  149إخطارا بهلدم معظمها يف مدينة القدس
وحمافظة طوبس ،فيما مت توزيع إخطارين بقتالع  61شجرة زيتون وهدم  70مرت من السالسل احلجرية
يف وادي قاان مبحافظة سلفيت ،كما أخلت سلطات االحتالل اإلسرائيلية سكان خربة طاان وعددهم
 25عائلة حتت ذريعة التدريبات العسكرية.
اعتداءات املستوطنني:
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وأظهر التقرير تواصل اعتداءات قطعان املستوطنني على املواطنني وممتلكاهتم وأراضيهم ،حيث جرفت
اليات املستوطنني  15دومنا يف قرية جالود قرب انبلس ،فيما جرف جمموعة من مستوطين مستوطنة
"بروخني" أراضي اتبعه لبلدة بروقني غرب سلفيت ،كما اقتلع املستوطنون  700شجرة زيتون من
أراضي بلدة برقة قرب انبلس ،وحتديدا القريبة من مستوطنة "حومش" املخالة.
ورصد التقرير قيام املستوطنني بسرقة  400شتلة زيتون بعد اقتالعها من أراضي بلدة اخلضر جنويب
بيت حلم ،وكذلك قيام جمموعة من املستوطنني هبدم بئر للمياه اتبع لقرية دير استيا قرب سلفيت.
وذ ّكر بقيام عشرات املستوطنني برشق منازل املواطنني بحلجارة يف قرية سبسطية مشال غرب حمافظة
انبلس.

وقال :كما واصل املستوطنون يف خربة املزوقح وخلة محد اعتداءاهتم على السكان واملزارعني ومنعهم من
الرعي يف مناطق واسعه حتت محاية جيش االحتالل ،وأييت ذلك بعد قتلهم إحدى األغنام يف املنطقة ملنع
املزارعني من الرعي بعد أن نصب املستوطنون خياما يف املنطقة ومت مالحقة املزارعني يف األغوار
الشمالية ،ومنعهم من قطف حمصول العكوب ،ومت مصادرة جرارين زراعيني ،وسيارة منهم ،علم ا أبن
هذه االعتداءات متواصلة بشكل يومي يف منطقة األغوار.

االعتداءات اإلسرائيلية على غزة:
وأكد التقرير استمرار االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة ،ومتثلت الشهر املاضي يف شن  23غارة
جوية من قبل الطائرات اإلسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة خلفت شهيدين و 12إصابة
جبروح.
وقال :كما مشلت االعتداءات أيضا التوغل الربي ( )4مرات يف املناطق القريبة من الشريط احلدودي،
وجتريف أراضي املزارعني ،وإطالق النار ( )22مرة ،ما أدى إىل إصابة مواطن جبروح ،واعتقال ()5
آخرين ،ومل تقتصر االعتداءات على الرب فقط ،بل مشلت البحر حيث مت إطالق النار على الزوارق
البحرية ( )17مرة خلفت إصابة واحدة.
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دائرة القدس االنتخابية تنهي استعداداهتا الفتتاح مراكز التسجيل
القدس  2017-3-3وفا -قالت دائرة القدس االنتخابية اليوم اجلمعة ،إهنا أهنت استعداداهتا الفتتاح
مراكز التسجيل والنشر واالعرتاض واليت ستفتح أبواهبا صباح يوم غد السبت ،وحىت مساء يوم األربعاء
املوافق ،الثامن من الشهر اجلاري.
ووفق بيان صادر عن الدائرة ،فقد قام طاقمها املتمثل مبوظفيها ومشرفيها ،وعلى رأسهم منسق الدائرة
احملامي زايد البكري إبهناء االستعدادات لتحديث السجل االنتخايب ،وذلك بختتام عملية تدريب
موظفي التسجيل والنشر واالعرتاض بعد توزيعهم على مراكز التسجيل يف مناطق القدس واليت يبلغ
عددها  47مركزا ،موزعا على  28هيئة حملية واليت ستجرى فيها االنتخابت للمجالس القروية
والبلدايت.
وقال البيان :وأكد احملامي البكري أثناء جولة ميدانية قام هبا أمس ،للمتابعة واإلشراف على الدورات
التدريبية ملوظفي التسجيل أن دائرة القدس على أمت جاهزيتها الفتتاح مراكز التسجيل والنشر
واالعرتاض ومتابعتها بكل دقة نظرا ألمهية السجل االنتخايب يف عملية االنتخابت والذي يضمن احلق
يف الرتشح واالنتخاب.
وأضاف :وأييت ذلك يف إطار استعدادات جلنة االنتخابيات املركزية النتخابت اهليئات احمللية املزمع
اجراؤها يف الضفة الغربية ،يف الثالث عشر من شهر أاير من هذا العام حسب قرار جملس الوزراء الذي
مت التأكيد عليه يف جلسة احلكومة الثالاثء املاضي.
اخلارجية :اقرتاح قانون ضم "معاليه أدوميم" إلسرائيل اختبار حقيقي للمجتمع الدويل
رام هللا  2017-3-2وفا -أدانت وزارة اخلارجية اليوم اخلميس ،أبشد العبارات املواقف اإلسرائيلية
الداعية إىل ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" ،عرب اقرتاح قانون هبذا الشأن من املتوقع أن يعرض أمام
اللجنة الوزارية اإلسرائيلية للتشريع يوم األحد املقبل للتصويت عليه ،متهيد ا لعرضه على الكنيست
للمصادقة يف األسابيع القريبة ،كما جاء يف اإلعالم العربي.
وقالت الوزارة يف بيان صحفي إن املوقف اإلسرائيلي ورغم حماوالته االختباء خلف عديد الشعارات
واالدعاءات ،قد ظهر على حقيقته مع تسلم الرئيس األمريكي دوانلد ترامب مهامه يف البيت األبيض،
حيث بدأ يتحدث بكل وضوح عن ضم الضفة الغربية احملتلة مرة واحدة وبدون السكان ،أو ضمها
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تدرجييا انطالقا من مستوطنة "معاليه أدوميم" ،يليها جممع مستوطنات "غوش عتصيون" وغريها من
املستوطنات اجلامثة يف الضفة الغربية احملتلة ،مبا فيها القدس الشرقية وحميطها.
وأضافت :ويف الوقت ذاته هناك دعوات إسرائيلية متطرفة تطالب أن تكون منطقة ( )E1جزء ا من
عملية الضم األوىل هذه ،ويُذ ّكر اجلميع أن حماوالت إسرائيل السابقة للبناء يف تلك املنطقة قد فشلت
يف حينه بسبب التحرك الدويل الفاعل الذي حال دون ذلك ،مبا يعين أن دولة االحتالل مل ترتاجع أو

تتنازل عن خطواهتا االستعمارية ،وإمنا تنتظر اللحظة املناسبة لتنفيذها ،ويبدو أن إسرائيل تستشعر هذه
األايم أن اللحظة املناسبة قد حلت .وهنا تذكر الوزارة أبن منطقة ( )E1هي إسرتاتيجية ،وأن
ٍ
بشكل كامل عن جنوهبا ،وبذلك يصبح مبدأ قيام
االستيطان فيها سيؤدي إىل فصل مشال الضفة الغربية
دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا غري قابل للتطبيق.

واتبع :وأمس عاد وزير اخلارجية من جملس حقوق اإلنسان الذي من املفرتض أنه سيناقش مشاريع

قرارات هلا عالقة بفلسطني يف الثلث األخري من الشهر احلايل ،واستباق ا لذلك خرجت رئيسة الوفد
األمريكي لكي حتذر اجمللس من مثل هذه اإلجراءات الداعمة لفلسطني ،بدعاء أن إسرائيل هي
الدميوقراطية الوحيدة يف املنطقة ،متناسيةا متام ا أن اخلروقات واالنتهاكات اإلسرائيلية اجلسيمة حلقوق
اإلنسان خمالفة للقانون الدويل العام ،والقانون الدويل اإلنساين ،واتفاقيات جنيف وكل ما له عالقة
بلقانون وا إلنسانية والدميوقراطية ،مما يفرض على جملس حقوق اإلنسان واجب املسائلة بسبب حجم
هذه االنتهاكات اإلسرائيلية.
وشدد البيان على أن دولة فلسطني ستستمر يف متابعة مسؤولياهتا أمام اجملتمع الدويل ،وحتديدا يف جملس

حقوق اإلنسان ،وستواصل الدعوة لتثبيت البند السابع الذي يناقش خروقات حقوق اإلنسان من قبل

إسرائيل ،كوهنا الدولة الوحيدة يف العامل اليت حتتل أرض دولة أخرى ،وتصادر حرايت شعب تلك الدولة.
وقال :وسوف تتحرك وزارة اخلارجية الفلسطينية لطرح ومتابعة موضوع االستيطان يف مجيع احملافل ،ليس
فقط للبحث عن إدانة ،وإمنا أيضا لتبين خطوات دولية عملية على األرض ،للضغط على إسرائيل
للرتاجع عن خمططاهتا االستعمارية املعادية للسالم ،وستكون بداايت هذا التحرك مع انعقاد الدورة
بدء
العادية القادمة جمللس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري ،ليكون نقطة انطالق وحترك ا
بلبعد العريب حنو البعد اإلقليمي والدويل.
"التعاون اإلسالمي" تدين قرار حمكمة االحتالل خبصوص األقصى
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جدة  2017-3-2وفا -أدانت منظمة التعاون اإلسالمي ,ما جاء يف قرار ما يسمى "حمكمة الصلح
اإلسرائيلية" ,يف مدينة القدس احملتلة ,أن املسجد األقصى املُبارك مكاانا مقدسا لليهود ,وحيق هلم الصالة

فيه ,معتربة ذلك متادايا خطريا يف انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي ,وحماوالته إضفاء صبغة قانونية على
سياسات التهويد ,واالعتداءات اإلسرائيلية املستمرة على ُحرمة املقدسات اإلسالمية واملسيحية.

وأكد األمني العام للمنظمة يوسف بن أمحد العثيمني ,اليوم اخلميس ،أن هذا القرار يُشكل انتهاك ا
للقانون الدويل ,واتفاقيات جنيف ,وقرارات األمم املتحدة بشأن املسجد األقصى املبارك ,واليت كان

آخرها قرار اليونسكو الذي اعتربه مكاانا للعبادة خالص للمسلمني فقط.

وحذر العثيمني من التداعيات اخلطرية هلذه السياسات اإلسرائيلية اليت من شأهنا أن تُغذي التطرف,
وهتدد إبشعال صراع ديين ,داعيا اجملتمع الدويل خصوصا جملس األمن الدويل ومنظمة اليونسكو إىل
العمل على ضمان حرية العبادة ,ومحاية املقدسات اإلسالمية ,واملسيحية يف القدس الشريف.
اعتقال مواطن من شارع صالح الدين وسط القدس
القدس  2017-3-2وفا -اعتقلت قوات خاصة من شرطة االحتالل ظهر اليوم اخلميس ،مواطنا
فلسطينيا من شارع صالح الدين قبالة بب الساهرة من سور القدس القدمية ،واقتادته إىل مرك ٍز قريب
اتبع هلا بعدما اعتدت عليه.

وساد املنطقة توتر شديد وجتمهر املواطنون استنكارا لالعتداء على املقدسي واعتقاله.
عليان :مساندة ابو الليل والقيق واجب وطين وديين وأخالقي
القدس -معا -دعا القيادي يف حركة فتح رأفت عليان مجاهري شعبنا الفلسطيين يف الوطن والشتات إىل
ضرورة مساندة األسرى يف سجون االحتالل وخاصة األسرى املضربني عن الطعام ،مضيفا أن مساندة
األسرى املضربني عن الطعام هو واجب وطين وديين وأخالقي .
وأكد عليان أن األسري القائد مجال أبو الليل واألسري الصحفي حممد القيق استطاعا من خالل معركة
األمعاء اخلاوية أن يوصال رسالة للعامل أمجع أن أساليب النضال الفلسطيين مفتوحة ولن نتخلى عن أي
أسلوب نضايل حىت أثناء اإلعتقال .
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ودعا كافة الفصائل الفلسطينية إىل ضرورة أن تلتف حول مجاهري الشعب الفلسطيين وأن تضع
اسرتاتيجة نضال موحدة لالنتصار لألسرى يف سجون االحتالل والوقوف إىل جانبهم.
ودعا عليان القيادة الفلسطينية اىل ضرورة حتمل مسؤليتها بلضغط على اإلحتالل اإلسرائيلي من خالل
ما يسمى بلتنسيق األمين لإلفراج الفوري عن األسرى املضربني عن الطعام ،مؤكدا أن الشعب
الفلسطيين ويف مقدمته أبناء فتح لن يقف موقف املتفرج على املوت البطيء لألسرى ،حممال االحتالل
املسؤولية الكاملة عن حياة القائد أبو الليل والصحفي القيق .
وأضاف ،أن القائد مجال أبو الليل هو قائد كبري يف حركة فتح وان األسري حممد القيق هو صحفي
فلسطيين مناضل يستحقان أن يكون هلما هبة مجاهريية على مستوى الوطن والشتات .
وحيا عليان اللجنة التنظيمية حلركة فتح وجلنة مساندة القائد مجال أبو الليل يف خميم قلنداي على وقفتهم
النضالية وفعالياهتم املتميزة يف دعم األسرى املضربني ،مطالبا أن يكون هنالك جلنة على مستوى
الفصائل الفلسطينية حتذو حذو جلنة خميم قلنداي.
وأشاد بلدور املميز لنادي األسري الفلسطيين الذي يواصل الليل والنهار من خالل طاقم احملامني
والتنسيق مع هيئة شؤون األسرى واملعتقلني يف كافة احملافظات لتصعيد الفعاليات املساندة لألسرى .
وختم عليان بلتحية للقائد رائد مطري الذي انتصر يف إضرابه حمققا تثبيت اتريخ اإلفراج عنه دون متديد،
متمنيا أن حيقق كافة األسرى أمانيهم بحلرية واإلستقرار.
تكرم كوكبة من النساء الرائدات يف اجملتمع الفلسطيين
جامعة القدس ّ
كرمت جامعة القدس كوكبة من النساء الرائدات يف اجملتمع الفلسطيين ،وذلك خالل
القدس -معاّ -
احتفال نظمته جامعة القدس مبناسبة يوم املرأة العاملي.
وافتتح احلفل بكلمة رئيس اجلامعة أ.د عماد أبو كشك ،مؤكدا على دور املرأة الرايدي يف املؤسسات
الفلسطينية ،مؤكدا أنه حىت على مستوى التعليم فإن املرأة الفلسطينية تفوقت على الرجل مبعدالت
الدراسة خاصة الدراسات العليا ،مشريا إىل ضرورة اجناز برامج دكتوراه خاصة بملرأة.

وحتدث أ.د أبو كشك يف كلمت ه حول وحدة اجلندر يف جامعة القدس ،واليت تعمل على مراجعة كاملة
لالنظمة والقوانني يف اجلامعة ملساواة الرجل بملرأة وإعطائها اجملال الثبات دورها وأن تتبوأ مراكز رايدية
يف هذه املؤسسة مما حيقق التوازن العادل للمرأة يف اجلامعة.
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ومن جهته ،رحب عميد كلية احلقوق د .حممد خلف يف كلمته بحلضور ،مشريا إىل أنه فخر جلامعة
القدس أن تكرم قصص جناح لنساء متميزات يف فلسطني ويف جامعة القدس ،مؤكدا أن النساء يف أرفع

املناصب ويشاركن بختاذ القرارات املهمة ،فالتاريخ يف فلسطني أثبت أن النساء هن االفضل يف التميز

والتحمل.
وأكدت منسق ة احلفل أ.سناء طوطح أن هذا االحتفال أييت تكرميا للمرأة الفلسطينية ،واليت عانت خالل
األعوام املاضية من حتدايت كبرية جراء االحتالل ،اال أهنا رغم ذلك تطور دورها الرايدي يف اجملتمع
الفلسطني ومتيز احلفل بتكرمي النساء الرائدات من قبل رئيس اجلامعة وعميد احلقوق ضمن جلسة
"سؤال وقصة جناح".
قرار هبدم منزل "فواقة" يف القدس والعائلة بال مأوى
القدس -معا -تعيش عائلة املواطن أشرف فواقة يف قرية صور بهر بقلق وترقب ،بعد رفض احملكمة
املركزية بلقدس استئنافها على قرار حمكمة بلدية االحتالل القاضي هبدم منزهلا يف القرية والقائم منذ 6
سنوات.
وأوضح املواطن أشرف فواقة أنه حاول منذ بناء منزله قبل  6سنوات ترخيصه وتنظيم أرضه املقام عليها
منزله دون جدوى ،ودفع ما يزيد عن  200ألف شيكل لطواقم احملاميني واملهندسني لتأجيل ومتديد
قرارات اهلدم ،إضافة اىل متطلبات تنظيم األرض.
وأضاف فواقة أن حم كمة البلدية قررت مطلع شهر شباط /فرباير املاضي هدم املنزل دون متديد آخر،
وقدم استئنافه للمحكمة املركزية اليت أجلت اهلدم ليوم اخلميس ( )2-3-2017وحينها فرضت عليه
دفع  30ألف شيكل لتأجيل القرار ،إضافة لدفع رسوم احملكمة.

اإلسالمية املسيحية :اهنيارات ارضية يف سلوان
القدس  -معا  -أصدرت اهليئة اإلسالمية املسيحية لنصرة القدس واملقدسات تقريرها الشهري
لالنتهاكات اإلسرائيلية حبق مدينة القدس ومقدساهتا عن شهر شباط /فيرباير 2017م ،حيث واصلت
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قوات االحتالل اإلسرائيلي انتهاكاهتا اجلسيمة واملنظمة لقواعد القانون الدويل وحقوق االنسان يف
االراضي الفلسطينية بشكل عام ويف القدس احملتلة بشكل خاص.
وجتلت تلك االنتهاكات يف استخدام القوة املسلحة ضد املدنيني الفلسطينيني ،واإلمعان يف سياسة
احلصار واإلغالق ،واالستيالء على األراضي خدمة ملشاريعها االستيطانية ،وهتويد مدينة القدس،
واالعتقا الت التعسفية ،ومالحقة املزارعني يف لقمة عيشهم ،وفرض غرامات مالية وضرائب مرتفعة
وتعجيز يف البناء الخراج الرخص وارتفاع يف اسعار املواد التموينية والشقق السكنية اليت تطال كل مدينة
القدس بلغالء الفاحش بل وتشريع قوانني لفرض وقائع على االرض هبدف افراغ املقدسيني واخراجهم
خارج اجلدار بطرق ممنهجة وبغطاء قانوين وغري قانوين.
ونتج عن مواصلة احلفرايت التهويدية اسفل املسجد االقصى املبارك ،والبلدة القدمية ككل ،اهنيارات
ارضية يف "حوش بيضون" ببلدة سلوان جبنوب االقصى ،وهو ما يعترب بداية اهنيار املدينة املقدسة وعلى
رأسها املسجد األقصى االألقصى املبارك وغريه من معامل القدس التارخيية.
وقد سجلت اعتقال اكثر من  130مواطن مقدسي ،وواصلت قوات االحتالل ممارسة أعمال التوغل يف
املدينة احملتلة وضواحيها واعتقال املواطنني بشكل يومي وعاثت خراب يف ممتلكاهتم .كما واصلت احملاكم
االسرائيلية اصدار لوائح االهتام واالحكام املختلفة حبق االسرى املقدسيني والتضييق عليهم ببعاد
بعضهم عن املدينة لفرتات متفاوتة.
فيما تواصلت اقتحامات املتطرفني لباحات املسجد االقصى املبارك بشكل شبه يومي يف اطار التقسيم
الزماين واملكاين للمسجد.
وقد سجلت اهليئة االسالمية املسيحية االنتهاكات كما يلي:
اجراءات هتويد املدينة:
oاهنيارات أرضية يف حوش بيضون يف بلدة سلوان جنوب املسجد األقصى امليارك بسبب احلفرايت
اإلسرائيلية املتواصلة.
oصادق الكنيست اإلسرائيلي على قانون سلب األراضي الفلسطينية اخلاصة واملسمى بقانون التسوية.
جرائم التجريف واهلدم:
oجتريف بنايتني سكنيتني يف حي بيت حنينا ،مشال مدينة القدس.
oمستوطنون يستولون على غرفة وخمزن وساحة يف بلدة سلوان.
oجتريف ( )3منازل وحظرية أغنام يف قرية العيسوية ،وإجبار مواطن على هدم خمزن يف بلدة سلوان.
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oجتريف منزلني قيد اإلنشاء ،وجزء من منزل مأهول ،وحمل جتاري ،يف بلدة حزما ،مشال شرقي مدينة
القدس احملتلة.
oسلّمت بلدية االحتالل ) 17( ،عائلة يف بلدة سلوان ،جنوب البلدة القدمية من مدينة القدس احملتلة،
أوامر وبالغات هدم إدارية وقضائية ملنازهلم .تقع تلك املنازل يف أحياء :البستان ،عني اللوزة ،ووادي
حلوة.
جتمع بدوي يف منطقة اخلان األمحر ،ومنزل آخر يف بيت حنينا.
oجتريف منزل سكين يف ّ

oعائلتا شويكي وقراعني هتدمان منزليهما ذاتيا يف بلديت سلوان وجبل املكرب جتنبا لدفع تكاليف اهلدم.

oسلمت بلدية االحتالل إخطارات تقضي هبدم وإخالء  40منشأة من بينها منازل سكنية ،وحظائر

إليواء املواشي ،ومدرسة ومسجد ،وذلك حبجة البناء غري املر ّخص يف اخلان األمحر.
املطران حنا ووفد من رجال الدين املسيحي يتفقدون اخلان األمحر
القدس -معا -زار املطران عطا هللا حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس وعدد من رجال الدين
املسيحي ،امس اجلمعة ،جتمع اخلان االمحر شرق القدس ،والذي يتعرض لكثري من االنتهاكات
االسرائيلية وكان اخرها اخطارات هبدم املدرسة و 42منشأة.
والتقى املطران والوفد املرافق مع السكان القاطنني يف هذا التجمع واعربوا عن تعاطفهم وتضامنهم
معهم ،مشريين إىل" أهنم يتعرضون هلذه السياسات االقصائية العنصرية الظاملة".
وقال املطران حنا يف كلمة القاها بسم الوفد ":إننا اردان اليوم أن نكون معكم وان نعرب عن تضامننا
وتعاطفنا مع قضيتكم العادلة ورفضنا لسياسات التهجري واهلدم واالستهداف اليت تتعرضون هلا".
واتبع ":حنن شعب فلسطيين واحد نعيش يف هذه االرض املقدسة ومن واجبنا ان نكون معا يف السراء
والضراء وان نقف مع بعضنا البعض يف الظروف الصعبة واال نسمح الحد أبن يستفرد بنا ،وحنن جسد
واحد واذا ما أتمل احد االعضاء أتمل اجلسد كله".
وأفاد املطران :اتينا لكي ننقل اليكم رسالة حمبة واخوة وتضامن وسالم من كنائس القدس ومسيحيي
االراضي املقدسة الذين يشاطرونكم االمل والقلق واهلواجس.
وشدد :حيق لنا ان نعيش يف وطننا بعيدا عن السياسات االحتاللية الظاملة وبعيدا عن كافة املظاهر
العنصرية.
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وحيا أهايل التجمع ،وقال ":نسأل هللا أبن يقويكم وحيفظكم ويشدد عزميتكم لكي تكونوا صامدين
اثبتني يف بلدكم ويف هذا املكان الذي تعيشون فيه".
طلبة مدرسة النخبة يدرسون على االسفلت!
القدس -معا -حتت شعار "النخبة لن تُغلق ..سأبقى على موقفي ورأيي مهما كان لن أتنازل عن
مدرسيت ..ال بديل عن النخبة ونطالب حبقنا يف التعليم" ،اعتصم طلبة مدرسة النخبة االبتدائية وذووهم
يف شارع املدارس بقرية صور بهر ،احتجاجا على إغالق مدرستهم بقرار من وزارة املعارف اإلسرائيلية
واملصادقة عليه من قبل احملكمة اإلسرائيلية العليا ،حبجة أن املدرسة تنوي تعليم مواد فحواها يتعارض
مع وجود إسرائيل وتنطبق مع فلسفة محاس .وتلقى تالميذ مدرسة النخبة حصصهم الدراسية ،اليوم
اخلميس ،على اإلسفلت رغم برودة الطقس ،أتكيدا على حق الطلبة بلتعليم ومتسك الطلبة وذويهم
بملدرسة من جهة واهتمام اهليئة التدريسية واإلدارية التواصل مع طلبتها وعدم تركهم دون تعليم وعدم
إمهال احتياجاهتم.
مدير مدرسة النخبة
وقال لؤي بكريات مدير مدرسة النخبة أن جلنة أولياء أمور الطلبة يف قرية صور بهر نظمت االعتصام
أمام املدارس التابعة للبلدية لعدة رسائل ،منها أن طلبة وأساتذة وإدارة مدرسة النخبة لن يستسلموا وال
بديل عن املدرسة ،ولسان حال الطلبة هو " ما ذنبنا أن ندرس حنن يف الشارع وبقية الطلبة على
مقاعدهم الدراسية".
وأضاف بكريات أهنم يواصلون العمل على اجلانب القانوين لعقد جلسة يف وزارة املعارف لالستئناف
على قرار عدم ترخيصها ،وقال" حنن أصحاب حق سنواصل العمل حىت إعادة فتح أبواب املدرسة دون
أي قيد أو شرط ،حمذرا من خطورة مترير قرار إغالق مدرسة النخبة الذي جاء بصورة مفاجئة دون أي
إثبااتت وأدلة ،أبن يكون مقدمة ملدارس أخرى".
جلنة أولياء أمور الطلبة
أمحد محادة رئيس جلنة أولياء أمور الطلبة يف مدرسة النخبة قال" إن قرار إغالق مدرسة النخبة هو قرار
جمحف حبق األطفال األبرايء ،هم يدرسون املنهاج الفلسطيين كباقي مدارس مدينة القدس ،وال يوجد أي
حق إلغالق هذه املدرسة بوجه أبنائنا".
وأضاف أن اللجنة بصدد اختاذ بعض اخلطوات االحتجاجية األخرى يف حال مل يتم االعرتاف بملدرسة.
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اهليئة التدريسية
أما املعلمة مريفت منر قالت إن الطالب لدى مدرسة النخبة هو قمة اهلرم واملسرية التعليمية مستمرة
حىت لو كانت احلصص يف الشارع ،مشرية أن القرار كان مفاجئا للجميع وأنه ثر سلبيا على الطلبة،
الذين بدورهم حرصوا على احلضور واالعتصام والدراسة على قارعة الطريق مؤكدين التفافهم حول
املدرسة رافضا احلديث عن نقله اىل مدرسة أخرى".
" إن القرار آمل الطلبة مجيعهم ،العديد منهم تلقى اخلرب بلبكاء واحلزن ،كما رفض بعضهم تناول
الطعام ،فالقرار جاء بشكل مفاجئ وغري متوقع" ،قال األستاذ عمر عمرية.
وأضاف أن مدرسة النخبة حرصت رغم حداثتها وحمدودية إمكانياهتا ابتكار أساليب تربوية للطلبة
لتعليمهم أبفضل الطرق ،اهليئة التدريسية تؤدي واجبها بكل أمانة وصدق وحنرص على االخالقيات
العامة من حيث احرتام اآلخر ،وبر الوالدين ،والنظافة.
أولياء أمور
والدة الطالب موسى محاد قالت" رغم الربد والشتاء حضر أبناؤان اليوم لتلقي احلصص حىت لو يف
الشارع ،ويسأل الطلبة :ملاذا حنن ندرس يف الشارع وال نذهب كل يوم اىل املدرسة؟ هذه املدرسة مميزة
تركز على االخالق واآلداب وهي مميزة".
والدة امحد وابراهيم محادة قالت إن القرار ظامل ،وأن هذه املدرسة اليت افتتحت مطلع العام الدراسي
اجلاري هي مدرسة مرحية ومميزة عن غريها بطواقمها وادارهتا ،وحترص على النظام واآلداب العامة
واالحرتام املتبادل بني الطلبة ،مضيفة" لن نقبل بنقل ابنائنا اىل مدراس اخرى".
مستوطنون يدنسون املسجد األقصى حبراسة قوات االحتالل
اقتحم  64مستوطنا يهوداي ،عرب جمموعات صغرية ومتتالية ،اليوم األحد ،بحات املسجد
األقصى املبارك من جهة بب املغاربة حبراسة مشددة ،من شرطة االحتالل اخلاصة.
وقالت مصادر حملية إن أوىل جمموعات املتطرفني اليهود اليت اقتحمت االقصى صباح اليوم هي
 64مستوطن ،حيث اقتحموا ساحات املسجد األقصى حبراسة قوات االحتالل اليت أدخلتهم من جهة
بب املغاربة.
مشاريع استيطانية جديدة يشرع هبا االحتالل يف القدس
فلسطين  -رام هللا 2420901 ،2421080 : ،174 
فاكس  ،2420902البريد االلكتروني PNCECS@Palnet.com :
PNCECS2011@gmail.com

Palestine18
- Ramallah  174,  2421080,2420901
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com
PNCECS2011@gmail.com
Web site :http://www.pncecs.plo.ps

دولــــة فلسطين
منظمـة التحريـر الفلسطينيــة

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

اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة
للتــربيـة والثقافـة والعـلوم

قالت صحيفة "يروشاليم" العربية األسبوعية ،إن مشاريع هتويدية جديدة شرعت حكومة االحتالل
بتنفيذها األسبوع املاضي بلقرب من مستوطنة "جيلو" جنوب القدس ،واملنطقة الصناعية "عطروت" يف
قلنداي مشال مدينة القدس احملتلة.
وأوضحت الصحيفة أنه بدأ شق شارع مؤقت للربط بني موقع بناء استيطاين جديد على سفوح مستوطنة
"جيلو" واملنطقة "عني ايعل" ،األمر الذي مي ّكن من اإلسراع ببناء احلي االستيطاين اجلديد.

فيما أعلنت سلطات االحتالل عن مشروع إلقامة  12مصنعا جديدا يف املنطقة الصناعية قلنداي متتد
على مساحة  100دومن.
وقالت الصحيفة إن شق الطريق بدأ يف أعقاب احلصول على موافقة وزارة اإلسكان الصهيونية املسؤولة
عن تطوير البىن التحتية يف املوقع.
وتشرف على تنفيذ الشارع شركة "غال نور" ،ويدور احلديث حىت اآلن على األقل عن شارع مؤقت.
وقال عوفر أيويب رئيس اإلدارة السكانية يف مستوطنة جيلو أبنه ورغم أن احلديث يدور عن خطوة
حمدودة يتم القيام هبا بعد بذل جمهودات كبرية ،إال أهنا تع ّد خطوة أوىل ،وسيعمل من أجل احلصول على
مصادقة األوساط املخولة على حتويله لشارع دائم وربطه بملستوطنة ،واعتباره خمرج طوارئ هلا.

من انحية أخرى ،أعلن ما يسمى بوزير القدس يف حكومة نتنياهو ،املتطرف زئيف ألكني ،ورئيس بلدية
االحتالل يف القدس ،املتطرف ونري براخات عن بدء مشروع املنطقة الصناعية يف قلنداي املسمى
"عطروت-ج".
من جانبها ،ذكرت أسبوعية "كول هعري" العربية أن مساحة املشروع تقارب مائة دومن ،وستخصص يف
إطار هذا املشروع ويف مرحلته األوىل  12قطعة أرض مبساحة حوايل  70دومن ا لبناء  12مصنع ا بينها

عشرة مصانع أغذية ومصنعان للمعادن.

وأشرفت ما تسمى "شركة تطوير القدس" التابعة لبلدية االحتالل على إعداد املخططات لصاحل سلطة
أراضي "إسرائيل" ووزارة اقتصاد االحتالل ،وتقوم بلعملية ذاهتا شركة "موراي" ،وتقارب تكلفة املشروع
حوايل  45مليون شيكل ،وتبلغ تكلفة أعمال البىن حوايل  12مليون شيكل ،وخصصت األراضي
لصاحل ما مسي "بناء وتطوير مصانع يف املوقع".
يلوح بلتوجه للجناايت الدولية!!
والد الشهيد أبو خضري ّ
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أكد حمامي عائلة الشهيد املقدسي الطفل حممد حسني أبو خضري -الذي خطفته جمموعة
من املستوطنني وأحرقته حيا يف رمضان من العام  ،2014من شعفاط وسط القدس -انه سريد على قرار
االحتالل الذي مت تسليمه للمحكمة العليا مساء أول من أمس ،والقاضي برفض هدم منازل

"اإلرهابيني اليهود "الذين ارتكبوا هذه اجلرمية ،خالل  15يوم ا.
من جانبه ،قال والد الشهيد أبو خضري ،يف تصرحيات عممها اليوم ،أنه بعد انتظار طويل وبعد عودته
من جوالته يف اخلارج ،قدم رئيس وزراء االحتالل بنيامني نتياهو بإلضافة لوزير أمنه ليربمان واملستشار
القضائي للحكومة افيحاي مندلبليت ،ردهم املباشر لاللتماس الذي تقدمنا به إىل احملكمة العليا ،الذي
طالبنا فيه هبدم بيوت اإلرهابيني اليهود الذين قتلوا جنلي حممد وذلك بعد مطالبة احملكمة العليا بردهم
املباشر والشخصي على ذلك.
وقال حمامي عائلة الشهيد أبو خضري مهند جبارة" :مرة أخرى قدموا ردهم بعرتاضهم على هدم بيوت
القتلة اليهود بدعاء أن هدم البيوت هو إجراء ردعي وليس عقابيا وإن القرار يف حتديد جمموعات
االنتساب اليت ينتسب إليها القاتل اليت حتتم هدم بيته أم ال ،تتعلق يف تكرار مثل هذه العمليات أو
مدى حدهتا أو مدى تشجيع أو عدم تشجيع بقي أعضاء اجملموعة اليت ينتسب إليها على مثل هذا
العمل".
وأضاف جبارة" :سوف نقوم يف األايم القريبة بتقدمي ردان على هذه االدعاءات واليت تتجاهل أمرين
اثنني ،األول ازدايد العمليات اإلرهابية من قبل يهود متطرفني يف اآلونة األخرية مثل العملية اإلرهابية
حبق عائلة دوابشة يف قرية دوما اليت راح ضحيتها عائلة أبكملها ،وعملية القتل من قبل اجلندي
"اإلسرائيلي" ازاراي ،وقتلة الشهيد عبد الفتاح الشريف يف اخلليل وحرق املدرسة ثنائية اللغة يف بيت
صفافا وغريها من العمليات اإلرهابية اليت نفذهتا عصابت املستوطنني".
واتبع يقول" :الثانية تتعلق مبوقفنا وهو انه يف مثل هذه الظروف والعملية اإلرهابية البشعة حبق الشهيد
أبو خضري ،جيب هدم بيوت القتلة حىت لو جنحنا وبنسبة قليله جدا من ردع املتطرفني يف الشارع
"اإلسرائيلي" ألن محاية روح طفل فلسطيين من القتل يف املستقبل ،أهم من احلجارة اليت تكون بيوت
هؤالء القتلة".
وفد من الكونغرس يصل القدس لبحث نقل السفارة األمريكية إليها
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أفادت مصادر إعالمية عربية أنه من املتوقع أن يصل اليوم السبت ،وفد رمسي من الكونغرس األمريكي
إىل فلسطني احملتلة لبحث قضية نقل السفارة األمريكية من مدينة "تل أبيب" إىل القدس احملتلة.
وأوضح املوقع اإللكرتوين للقناة العربية السابعة أن الوفد هو نيابة عن اللجنة الفرعية لألمن القومي
التابعة جمللس النواب األمريكي ،وهتدف الزايرة ،واليت تستمر  24ساعة إلجراء فحص دقيق لنقل
السفارة من "تل أبيب" إىل مدينة القدس احملتلة ،سواء من الناحية العملية على واقع األرض أو من
الناحية السياسية.
وبني املوقع أن الوفد ميثله رئيس اللجنة الفرعية رون دا سانتوتس وعضو الكونغرس دينس روس،
وسيلتقي الوفد مع رئيس وزراء االحتالل ،ومسؤولني حبكومته على عالقة مبدينة القدس احملتلة،
وسيجري الوفد األمريكي جولة ميدانية يف عدد من املواقع يف مدينة القدس.
حمكمة االحتالل ترفض هدم منازل قتلة الشهيد أبو خضري
ذكرت مصادر إعالمية عربية ،اليوم اجلمعة ،أن سلطات االحتالل أبلغت أمس بحملكمة العليا أبنه ال
جمال هلدم منازل قتلة الشهيد الطفل املقدسي حممد أبو خضري ،وذلك ر ّدا على مطالبة عائلة الشهيد
بذلك.
وادعت سلطات االحتالل يف ردها ،أنه "يف اجملموعات اليت حجم اإلرهاب فيها حمدود وال ينال تنفيذه
أتييدا واسعا ،جيب اختاذ وسائل حمدودة".
وأضافت سلطات االحتالل أنه" ،ومع ذلك إذا طرأ ارتفاع مفاجئ على أعمال اإلرهاب اليت يقوم هبا
يهود فسيكون بإلمكان إعادة دراسة هذه القضية".
آالف الفلسطينيني يؤدون اجلمعة برحاب األقصى وسط إجراءات مشددة يف القدس
أ ّدى آالف الفلسطينيني من القدس احملتلة والداخل احملتل عام 1948م اليوم صالة
اجلمعة برحاب املسجد األقصى املبارك ،وسط إجراءات مشددة فرضها االحتالل مبدينة القدس ،خاصة
يف بلدهتا القدمية وحميطها وحميط املسجد املبارك.
من جانبه ،اعترب خطيب املسجد األقصى ،الشيخ يوسف أبو سنينة ،يف خطبة اجلمعة
بألقصى ،انتهاكات االحتالل املتواصلة حبق الشعب الفلسطيين يف القدس ،مبثابة "ضريبة العيش" يف
املدينة احملتلة.
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وقال" :رغم كل االقتحامات واالعتقاالت اليومية ،وعمليات هدم املنازل املستمرة وتشريد أهلها،
واقتحامات املسجد األقصى ،وحصار قطاع غزة ،وتعذيب أسراان يف السجونّ ،إال أن شعبنا الفلسطيين

اثبت وصابر".

وأضاف "ما حيصل هو ابتالء حيتاج من الفلسطينيني املزيد من الصرب والثبات والربط يف املدينة
املق ّدسة".

إىل ذلك ،شهدت أسواق القدس القدمية التارخيية حركة جتارية نشطة بفعل انتشار املصلني الوافدين

إىل األقصى فيها.
االحتالل ينصب كامريات مراقبة وسط القدس
نصبت سلطات االحتالل ،اليوم اجلمعة ،املزيد من كامريات املراقبة يف حي راس العامود
ببلدة سلوان جنوب املسجد األقصى املبارك.
وقال مراسلنا يف القدس ان العمل برتكيب هذه الكامريات بدأ أمس اخلميس ،واستكمله االحتالل
اليوم ،خاصة بلقرب من وسط احلي ومسجده ،حبيث ُوضعت الكامريات يف أماكن مرتفعة وبكل
االجتاهات ،علم ا أن املنطقة تشهد وبشكل يومي مواجهات ضد االحتالل.

القدس :اعتقال شاب وإبعاد فتاة إىل الناصرة
اعتقلت قوات االحتالل ،اليوم اجلمعة ،الشاب حممد ايسني الرجيب (26عاما (من منزله حبي البستان
ببلدة سلوان ،جنوب املسجد األقصى ،واقتادته إىل أحد مراكز التحقيق والتوقيف يف القدس احملتلة.
ومصادرة مركبته الشخصية.
وختلل عملية االعتقال تفتيش منزله بصورة استفزازيةُ ،

ويف سياق آخر ،قررت سلطات االحتالل إبعاد الفتاة املقدسية روان الشيوخي (٢١عاما) من بلدة
سلوان جنوب املسجد األقصى املبارك ،إىل مدينة الناصرة يف الداخل الفلسطيين احملتل عام 48م،
ٍ
كشرط لإلفراج عنها.
واحلبس داخل مؤسسة ملدة  ٦أشهر
يذكر أن روان هي شقيقة الشهيد علي شيوخي الذي ارتقى برصاص االحتالل شهر تشرين أول املاضي،
كما اعتقل شقيقه التوأم حممد وحكم بلسجن الفعلي ملدة  10أشهر بتهمة "التحريض على وسائل
التواصل االجتماعي".
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مؤسسة القدس الدولية :اعتبار حماكم االحتالل املسجد األقصى مكان مقدس لليهود زعم بطل
أكد األستاذ الدكتور أمحد أبو حلبية رئيس مؤسسة القدس الدولية يف فلسطني أن قرار ما تسمى
بـ"حمكمة الصلح "يف دولة االحتالل بعتبار املسجد األقصى" أقدس مكان لليهود" وال حيق ألي
أحد منعهم من الوصول إليه ،أبنه قرار بطل من األساس وتزييف للحقائق التارخييةٍ ،
وتعد على
القرارات والقوانني الدولية اليت بينت وأثبتت بشكل جلي إسالمية املسجد األقصى املبارك واليت كان
أخرها قرار منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة" -اليونسكو" والصادر يف  18تشرين أول/
أكتوبر من العام املاضي .2016
وقال أبو حلبية" :إن قرارات حمكمة االحتالل املذكورة اعتمد على قرارات ما تسمى بـ"احملكمة العليا"
وحماكم أخرى يف دولة االحتالل ،وعلى تفسريات دينية تلمودية ،تسعى إلضفاء صبغة دينية يهودية
على املسجد األقصى والصاق أمساء توراتية على مكان وجود األقصى وحميطه مثل" :معبد سليمان"
و"جبل اهليكل" و"حائط املبكي" و"مدينة داود" وغريها من املسميات واالدعاءات الكاذبة ،دون أدىن
احرتام للحقائق التارخيية للمكان.
وأضاف أبن مثل هذه احملاكم االحتاللية وقراراهتا لن تلغي إسالمية القدس واملسجد األقصى ولن تعطي
شرعية دينية وقانونية القتحامات املستوطنني اليهود للمسجد األقصى املبارك لتواجد قوات االحتالل
فيه.
ويذكر أن قرار "حمكمة الصلح" جاء خالل جلسة احلكم إبدانة الفلسطينيتني سحر النتشة وعبري فواز
"بتهمة" ما أمسته "منع الوصول إىل األماكن املقدسة" وذلك عندما هتفتا يف وجه جمموعة من املستوطنني
اقتحموا املسجد األقصى عام .2014

-انتهى-
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