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دولــــة فلسطين
منظمـة التحريـر الفلسطينيــة
اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة
للتــربيـة والثقافـة والعـلوم
التاريخ :األربعاء  7حزيران2017 ،

رس ــالة الـ ـق ـدس

نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم

 متطرفون يهود يطالبون إبغالق مكتب "اجلزيرة" ابلقدس .
 عصاابت تدفيع الثمن تعيث فسادا يف سيارات املواطنني ابلقدس احملتلة .
 عيسى :ثالثة أطواق استيطانية تضرب القدس وتسريع للحفرايت .
148 مستوطنا يقتحمون ابحات املسجد األقصى .
 القدس ..السكان واملساحة منذ عام . 1967
 تقرير خاص  :القدس الشرقية .
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متطرفون يهود يطالبون ابغالق مكتب "اجلزيرة" ابلقدس
القدس  -معا  -نظم متطرفون يهود اليوم الثالاثء وقفة امام مقر مكتب قناة اجلزيرة القطرية ابلقدس،
وطالبوا ابغالقه.

وأفاد أحد العاملني بقناة اجلزيرة "ان جمموعة من املتطرفني اليهود يقودهم املتطرف ابروخ مارزيل وصلوا
اىل مدخل مكتب قناة اجلزيرة يف القدس ،ورفعوا الفتة كتب عليها "أمر إبغالق فرع داعش شبكة

اجلزيرة  -فرع القدس".

عصاابت تدفيع الثمن تعيث فسادا يف سيارات املواطنني ابلقدس احملتلة
أمد  /القدس احملتلة :أعطبت جمموعة من عصاابت املستوطنني ،اليوم اإلثنني ،إطارات مركبات وخطت
شعارات عنصرية ،يف القدس احملتلة.

وأفادت مصادر حملية فلسطينية ،أبن مستوطنني خطوا شعارات "معادية للعرب" على عدة مركبات

لفلسطينيني يف "التلة الفرنسية" (أرض السمار) قرب حي الشيخ جراح وسط القدس ،وثقبوا إطارات

مركبات أخرى يف منطقتني خمتلفتني ابملدينة.
عيسى :ثالثة اطواق استيطانية تضرب القدس وتسريع للحفرايت
قال الدكتور حنا عيسى ،األمني العام للهيئة اإلسالمية املسيحية لنصرة القدس واملقدسات ،ان سلطات

االحتالل االسرائيلي تغرق مدينة القدس احملتلة ابملستوطنني واملستوطنات ،وشدد" ،ضربت اسرائيل
املدينة بثالثة أطواق استيطانية حوهلا ،األول يطوق منطقة احلرم القدسي الشريف والبلدة القدمية والثاين

يطوق األحياء يف القدس ،والثالث يطوق القرى العربية احمليطة" .وأضاف " ،كما انشأ كيان االحتالل

عدد كبري من األحياء االستيطانية واملستوطنات على رؤوس التالل واألودية اليت تسهل الدفاع عنها
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وعلى أنقاض ما هدم من احياء وقرى عربية ،وما اغتصب من أراضي ،ما حصر املقدسيني يف ساحات

ضيقة ومطوقة.

وأشار عيسى يف تصريح له" ،يف اجلهة الشمالية من القدس ،أقيم حي أشكلول مالصقا حلي الشيخ

جراح  ،وأقيم على جبل سكوبس والتلة الفرنسية حي شابريا االستيطاين ،إضافة إىل جتمع استيطاين كبري

على جبل الزيتون ،وأخر ابسم راموت على أراضي النيب صموئيل ،ومستوطنة ابسم عتاروت على اراضي
الرام وبيت حنيينا ،كما أقيم حيان على أراضي جبل املكرب ،واثلث ابسم جيال على أراضي بيت صفافا

،مث عاد الصهاينة إلقامة ح يني استيطانيني على أراضي الشيخ جراح ،وعلى القسم األوسط من جبل

املشارف وهكذا".

وأوضح أن سلطات االحتالل تعمل على عزل مدينة القدس بشكل كامل من خالل اجلدار العازل الذي

شرعت ببنائه يف حزيران  ،2002وقال" ،بدأت إسرائيل يف تطبيق املرحلة األوىل من بناء اجلدار الفاصل

داخل الضفة الغربية ،وميتد من مشال إىل جنوب الضفة وحول القدس ،يبلغ طوله اإلمجايل ما يزيد على

 755كم ،أي أكثر من ضعفي طول اخلط األخضر لعام  1967البالغ 320كم  ،ويرتاوح متوسط

عرضه ما بني  80 – 60مرتا ،آخذا يف رحلته أشكاال والتواءات معقدة ،ففي مناطق ،يتكون من

األمسنت ابرتفاع  8أمتار تنتشر على طوله أبراج املراقبة ،ويف أماكن أخرى يتكون من سلسلة من
األسيجة بعضها مكهرب ،وتشتمل يف أماكن أخرى على خنادق ،وشوارع ،وأسالك شائكة ،وكامريات،

وطرق إلقتفاء آاثر األقدام ،ويف بيت حلم يتكون من السياج املكهرب و مناطق عزل وجمسات وخنادق
وأسالك شائكة و شارع التفايف ،وذلك لعزل املدينة متاما عن الضفة الغربية.
وحذر عيسى األمني العام للهيئة املقدسية من احلفرايت اليت تنفذها سلطات االحتالل اسفل البلدة

القدمية واملسجل االقصى املبارك ،وقال" ،تتسارع احلفرايت أسفل البلدة القدمية ابجتاه املسجد األقصى
املبارك من اجلهات كافة ولعدد من األسباب األوهلا يتعلق ابلكشف عن حائط الرباق و إظهاره كامال ما

يعين إزالة مجيع األبنية املالصقة له ،واحلفر إىل جانبه لتبيان حجارته األساسية .واثنيا للبحث عن بقااي

اهليكل الذي يزعم الصهاينة أن املسجد األقصى يقوم فوقها.

ونوه" ،كان احلجم الظاهر من حائط الرباق عندما احتل الصهاينة القدس ال يتعدى الثالثني ايردة ،أما

اهلدف الذي أعلن عنه عام تسعة وستني ،فهو كشف مائيت ايردة و أكثر ،علما أن حجم ماكان قد
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كشف آنذاك بلغ مثانني ايردة ،وهو ما أجنزته احلفرايت اليت متت عند احلائط الغريب ،أما عند احلائط

اجلنويب ،فجرت حفرايت أشرف عليها الربوفسور بنيامني مزار ،واتبعها موشيه دااين وزير احلرب يف كيان

العدو آنذاك ،وهو صرح عام واحد وسبعني أبنه جيب استمرار احلفر حىت الكشف الكامل عن اهليكل

الثاين ،وإعادة ترميمه على حد قوله".

148مستوطنا يقتحمون ابحات املسجد األقصى
القدس احملتلة – وكالة قدس نت لألنباء  :اقتحمت جمموعات متطرفة من املستوطنني صباح اليوم
الثالاثء ،ابحات املسجد األقصى املبارك من جهة ابب املغاربة حبراسة من قوات وشرطة االحتالل

اخلاصة.

وقالت مصادر مقدسية إن حنو  148مستوطنا اقتحموا الباحات ونفذوا جوالت استفزازية هبا ،والتقطوا
صورا لعدة أماكن هبا ،برفقه حاخامات قدموا شروحات عن اهليكل املزعوم.

وشهد املسجد تواجدا للمصلني وطلبة العلم الذين تصدوا لالقتحام ومنعوا املستوطنني من التجول حبرية

يف ابحات األقصى.

القدس ..السكان واملساحة منذ عام 1967
الل عام  2016قُ ّدر عدد السكان ابلقدس بني مقدسيني ويهود بنحو  833ألف نسمة ،يف حني

بلغ معدل اإلجناب لدى املرأة اليهودية ابلقدس  4.28أطفال ،مقابل  3.24للمرأة الفلسطينية ،وفق
معطيات إسرائيلية.
أما نسبة املهاجرين إىل القدس من اليهود املتشددين (احلريدمي) فتقدر بنحو  %7سنواي ،يف حني يعزل

جدار االحتالل أكثر من  120ألف فلسطيين عن املدينة.

ويف ما يلي أعداد اليهود والفلسطينيني يف القدس لعدد من السنوات منذ عام  1967وفق معطيات

إسرائيلية:
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السنة

عدد السكان اليهود

عدد السكان الفلسطينيين

1967

195.700

67.609

1987

340.000

135.000

1990

378.200

146.200

1995

382.000

180.700

2000

448.800

208.700

2004

458.000

240.000

2011

497.000

295.000

2014

534.000

316.000

2015

542.000

323.700

أما مراحل توسيع حدود بلدية القدس يف ظل االحتالل فكانت كما يلي:
 عام  1948انقسمت القدس إىل غربية وشرقية؛ القدس الشرقية عبارة عن كيلومرتين مربعني،وخضعت حلكم األردن ،والغربية ومساحتها  19كيلومرتا مربعا وقعت حتت السيطرة اإلسرائيلية.
 -عام ( 1959عهد األردن) ُوسعت حدود القدس الشرقية لتصل إىل  6.5كيلومرتات مربعة.

 -عام  1967عندما احتل شرق القدس ووسعت حدود املدينة إىل  72كيلومرتا مربعا ،أصبحت

مساحتها  126كيلومرتا مربعا.

 -تسعى احلكومة اإلسرائيلية احلالية لتدشني خمطط "القدس الكربى" حبلول عام  2020بتوسيع

حدودها لتبلغ مساحتها حنو مثامنئة كيلومرت مربع ،وتشغل  %10من مساحة الضفة الغربية.

 -يهدف االحتالل إىل احلفاظ على النسبة القائمة للسكان اليهود والعرب يف املدينة املوحدة بـ %78

يهودا مقابل  %22عراب.
املصدر  :اجلزيرة
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تقرير خاص  :القدس الشرقية
يطلق مصطلح" القدس الشرقية" على ذلك اجلزء من القدس الذي مل حتتله إسرائيل عام  ،1948وكان
يشكل وقتئذ ما نسبته  %16من مساحة مدينة القدس.

ومع إخضاع  %84من مساحة املدينة -الذي أطلق عليه الحقا اسم القدس الغربية ،واملقدر حينئذ

بنحو  17كيلومرتا مربعا -لالحتالل اإلسرائيلي ،بقي اجلزء اآلخر حتت السيادة األردنية ،مبا يف ذلك
البلدة القدمية واملسجد األقصى اللذان يشكالن ما نسبته ( %11.5حوايل  2.3كلم )2من املساحة

صنف الباقي ( )4.5%أبنه منطقة حرام (تتبع األردن لكن حيظر على أي طرف دخوهلا)
املتبقية ،حيث ُ
ومع احتالل ما تبقى من القدس عام  1967مع الضفة الغربية وقطاع غزة ،هدمت قوات االحتالل

حي ابب املغاربة وأقامت على أنقاضه ساحة الرباق ،مث أزيل حي الشرف وجزء من حي السراين ،أي

حنو  %15.3من املساحة اإلمجالية للبلدة القدمية من القدس.
مساحة مضاعفة

ومع احتالل املدينة شرع االحتالل يف توسيع حدود بلدية القدس ،فضم يف األسابيع األوىل حنو

عما كانت
مرات ّ
 %1.3من األراضي الفلسطينية احملتلة ،حىت زادت مساحة املدينة أبكثر من عشر ّ
عليه قبل االحتالل حىت أصبحت  70.5كلم2.

ورسم االحتالل حدود بلدية القدس بشكل أخرج املراكز السكانية الفلسطينية وبعض البلدات واألحياء
العربية خارج احلدود اجلديدة ،ويف املقابل شرع يف بناء املستوطنات لتغيري تركيبة املدينة السكانية ،حىت

وسعت مبوجبه الصالحية اإلسرائيلية لتشمل
جاء عام  1980وأصدرت احلكومة اإلسرائيلية قانوان ّ
القدس الشرقية احملتلة ،منتهكة بذلك احلظر القانوين الدويل على االستيالء على األراضي ابلقوة.
ووفق منشورات جملس الوزراء الفلسطيين ،فإن حصة املستوطنني يف القدس الشرقية تبلغ حوايل %80
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من الزاي دة اإلمجالية يف أعداد السكان اليهود يف القدس منذ عام  ،1967موضحة أن حنو نصف

املستوطنني البالغ عددهم حنو أربعمئة ألف يعيشون اليوم يف القدس الشرقية احملتلة.

وحبسب املصدر ذاته ،فقد صادرت إسرائيل منذ عام  1967حوايل  %34من أراضي القدس الشرقية

"لالستخدام العام" ،بينما صنفت ما نسبته  %53أخرى "مناطق خضراء" ،مما جعل املقدسيني غري

قادرين على البناء سوى يف  %13فقط من أراضيهم.

وحبسب مدير دائرة اخلرائط ونظم املعلومات اجلغرافية ،فإن عدد املستوطنني يف حدود القدس كما كانت

عام  1967يبلغ قرابة مئيت ألف ،يف حني يبلغ عدد الفلسطينيني قرابة  320ألفا ،حنو  125ألفا منهم
فصلهم اجلدار العازل خارج املدينة.

سياسة عنصرية
مارس االحتالل منذ سيطرته على القدس سياسة عنصرية ضد الفلسطينيني ،بسحب حقوق اإلقامة

وفرض القيود على البناء والضرائب الباهظة وانعدام اخلدمات.

وحييط االحتالل اإلسرائيلي مدينة القدس جبدار عازل طوله  142كلم ،ومع اكتمال مراحله يتوقع أن

يضم اجلدار واقعيا  320كلم 2داخل القدس الشرقية وحوهلا (أي حوايل  %5.66من جمموع مساحة

الضفة الغربية) .

وفيما مينع االحتالل اإلسرائيلي سكان الضفة الغربية من دخول القدس إال بتصريح خاص ،مت تقييد

حركة املقدسيني على جانيب اجلدار أبحد عشر معربا وحاجزا رئيسيا حتيط ابملدينة.
السيادة

السيطرة الفعلية على مجيع األحياء داخل اجلدار العازل وخارجه هي لالحتالل اإلسرائيلي ،لكن األحياء

العربية الواقعة داخل اجلدار -ومنها بيت حنينا وراس العمود واملكرب وشعفاط وسلوان وصور ابهر،
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وغريها -تتبع خدميّا بلدية القدس ،إضافة ألجزاء من أحياء وبلدات تقع خارج اجلدار مثل كفر عقب
وأجزاء من بلديت عناات وشعفاط وأبو ديس ،ال دور للسلطة الفلسطينية فيها.

ومع توقيع اتفاق أوسلو عام  ،1994نقلت بعض الصالحيات اإلدارية يف بعض بلدات القدس الشرقية

إلىالسلطة الفلسطينية  ،ومنها خدمات املاء والكهرابء ،وفتحت مديرايت لبعض الوزارات املدنية ،كما يف
برينباال والرام وعناات مشال املدينة ،والعيزرية وأبو ديس والسواحرة شرق املدينة.

أما أمنيا فيحظر وجود أجهزة أمنية فلسطينية جبهازها الرمسي يف كافة مناطق القدس ،مع السماح بوجود

أفراد شرطة بزي مدين وبعض احلمالت األمنية لفرتة حمددة ويف مناطق حمددة.

وجتزم منظمة بتسيلم احلقوقية اإلسرائيلية أبن هدف حكومة إسرائيل املركزي يف كل ما يتعلق بشرقي

القدس منذ ضمه عام  ،1967هو "خلق واقع دميغرايف وجغرايف إلحباط اي حماولة مستقبلية من شأهنا
زعزعة سيادهتا على املدينة" ،مؤكدة أن املعىن الفعلي هلذا اهلدف هو "زايدة عدد اليهود الساكنني داخل

املدينة وتقليص عدد الفلسطينيني الساكنني فيها قدر اإلمكان".
مواقف دولية

تعرتف األمم املتحدة -وكذلك أورواب -ابلقدس الشرقية أرضا حمتلة ،بينما ال تعرتف الوالايت املتحدة
األمريكية مبحاولة إسرائيل ضم القدس الشرقية.

ويتجسد املوقف األمريكي الرمسي يف رسالة التطمينات األمريكية إىل الفلسطينيني يف أكتوبر/تشرين األول
ّ

 ،1991وهي جزء من احلل الرمسي ملؤمتر مدريد للسالم .ومما جاء فيها "حنن ال نعرتف بضم

إسرائيل للقدس الشرقية أو قيامها بتوسيع حدودها البلدية".

أما فلسطينيا فإن القيادة الفلسطينية تعترب القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية ،وأن ال حل دون

أن تكون كذلك.
املصدر  :اجلزيرة
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- انتهى-

Palestine9- Ramallah  174,  2421080,2420901
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com
PNCECS2011@gmail.com

2420901 ،2421080 : ،174   رام هللا- فلسطين
PNCECS@Palnet.com :  البريد االلكتروني،2420902 فاكس
PNCECS2011@gmail.com
Web site :http://www.pncecs.plo.ps

