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  م1/6/2016 األربعاء: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 

  

 خمسة منهمشاباً فجرا ويعتقل  45االحتالل يحتجز نحو : القدس. 

 قصىاأل"المستوطنون يجددون اقتحاماتهم لـ". 

 استعدادات واسعة الحتفاالت استفزازية وعنصرية بذكرى احتالل القدس. 

  قصىي بوقف أعمال انشاء وتطوير في األإسرائيلقرار. 

  يدخل حيز التنفيذ اليوم قصىعائلة مقدسية من عقارها قرب األ إخالءقرار. 

 "االحتالل في القدس مجزرة بحق شعبنا ومقدساتهما يفعله ": فتح. 

  من تأثير هدم المباني في المناطق إسرائيلأوروبا تحذر C  على العالقة بين

 .الجانبين

 خالل أيار  القدس شهداء واستيالء على مئات الدونمات وهدم وتهويد 3: تقرير

 .الماضي
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  منهمشاباً فجرا ويعتقل خمسة  45االحتالل يحتجز نحو : القدس
شابًا  45ي، فجر اليوم األربعاء، نحو سرائيلاحتجزت قوات االحتالل اإل -وفا 2016-6- 1القدس 

الطور، والصوانة القريب من سور القدس التاريخي، واطلقت سراح عدد منهم /من أحياء جبل الزيتون
 .واعتقلت آخرين

إن االحتالل شن " وفا"لعصب أبو  وقال رئيس لجنة أهالي االسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد
منذ ساعات الليلة الماضية حتى الفجر اعتقل فيها عدد كبير، بينهم فتية وطالب " شرسة"حملة 

  .توجيهي، أفرجت عن معظمهم دون تحقيق في وقت الحق
أن االفراج عن معظم المحتجزين واالبقاء على خمسة معتقلين لتحويلهم للمثول امام : وأضاف

رعب في نفوس المقدسيين وترهيبهم من قمع االحتالل واجراءاته خاصة مع المحكمة يأتي لدب ال
اي احتالل شطري المدينة والذي يشهد مسيرة ألفية ) توحيد القدس(اقتراب ما يسمى يوم 

  ."للمستوطنين وشهر رمضان المبارك، وبالتالي االحتالل يستبق االحداث لقمع المقدسيين
ود إن معظم المعتقلين تم تحويلهم للتحقيق معهم في مركٍز وقال محامي مؤسسة الضمير محمد محم

أن معظمهم أفرج عنهم  إلىتابٍع لشرطة االحتالل وسط القدس، بشبهة المشاركة بإلقاء الحجارة، الفتا 
  .دون قيد أو شرط، فيما يتواصل التحقيق مع بعضهم

مة الصلح، فيما قررت معتقلين فقط لعرضهم على محك 5وأضاف المحامي أن الشرطة قررت تحويل 
  .االفراج عن اآلخرين

، عاماً  16غنام أبو  ، عبد اهللا بسامعاماً  16غنام أبو  محمد ابراهيم: وكانت االعتقاالت شملت
أبو  ، كفاح ياسرعاماً  16جمعة أبو  الهوى، يوسفأبو  ، محمد عمرانعاماً  33محمد بسام الصياد 

الهوى أبو  ، داود موسىعاماً  20، أمير رباح الهدرة اً عام 20جمعة أبو  ، رأفت أمجدعاماً  20الهوى 
الهوى، مهدي أبو  الهوى، علي مصطفىأبو  ، محمد أكرمعاماً  19، أحمد نبيل التميمي عاماً  20

اسبيتان، أمير وليد أبو  اسبيتان، داوود محمدأبو  الهوى، أحمد ايهابأبو  أحمد الصياد، محمد خضر
جمعة، أبو  الفي، موسى جميل القضماني، نعيم الهدرة، شريفأبو  ، محمد رياضعاماً  17البلبيسي 
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الهوى، أبو  ، محمد عليعاماً  14الهوى أبو  حسام بسام الصياد، محمد ماهر سبيتاني، عدنان محمد
 دلو، محمد المغربي، مروانأبو  الهوى، يوسفأبو  الهوى، هاشمأبو  ، خليلعاماً  13الهوى أبو  داود
أبو  الهوى، جوادأبو  صياد، شادي خويص، محمد جوسي، ايهاب الهدرة، وسامالهوى، مجدي الأبو 

أبو  الهوى، مجديأبو  الهوى، عمران الصياد، عمرأبو  غنام، معاذ الصياد، منتصرأبو  اسبيتان، أسامة
  .غزالة، نضال السعو وامير القضماني

الهوى أبو  غنام وكفاحأبو  هللاغنام وعبد اأبو  وأوضح المحامي محمود أن االحتالل قرر تحويل محمد
  .الهوى للمحكمة خالل الساعات القادمةأبو  وامير رباح الهدرة داود موسى

  
  "قصىاأل"المستوطنون يجددون اقتحاماتهم لـ

اقتحمت مجموعات متطرفة من المستوطنين، اليوم األربعاء، المسجد  -وفا 2016-6-1القدس 
 .ي الخاصةسرائيلمن باب المغاربة، تحرسها قوة معززة من شرطة االحتالل اإل قصىاأل

ونفذت تلك المجموعات جوالت استفزازية بمرافق المسجد المبارك، فيما تصدى مصلون بهتافات 
  .قصىالتكبير االحتجاجية ضد اقتحام األ

  
  استعدادات واسعة الحتفاالت استفزازية وعنصرية بذكرى احتالل القدس

تجري العديد من مؤسسات االحتالل الرسمية والدينية وغيرها  - وفا 2016-6-1لقدس ا
استعدادات واسعة إلقامة احتفاالت ضخمة في الخامس من حزيران الجاري احتفاًء بذكرى احتالل ما 

  .م1967تبقى من مدينة القدس عام 
 إلىنحج "تهويدي بعنوان وفي اطار هذه االستعدادات، سيتم يوم غد الخميس تنظيم مؤتمر شبابي 

ألف طالب  15، بدعم من وزارة التربية والتعليم وحركات استيطانية قطرية، بحيث يصل نحو "أورشليم
القدس، للقيام بجوالت ومسيرات متفرقة في أنحاء متفرقة  إلىيهودي من جميع أنحاء البالد صباحا 

ا تنظيم مؤتمر حاشد في منطقة بركة بلدتها القديمة والتجول فيها، يتبعه إلىمنها، وسيتوجهون 
، فيما تنتظم جموع )موقع أثري إسالمي يضم آثارًا من فترة العثمانيين(السلطان سليمان القانوني 
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وسط غربي القدس، تتلوها صالة " مركاز هراب"المستوطنين بمظاهرة حاشدة في المدرسة الدينية 
ز على المعاني واألبعاد الدينية المتعلقة باحتالل تلمودية حاشدة، بمشاركة قيادات دينية وسياسية، ترك

بيت "، في الوقت الذي تُنّظم ليًال أمسية في مستوطنة "تخليصها من العرب والمسلمين"القدس، و
ومدرستها الدينية المقامة على أرض فلسطينية مصادرة قرب سور القدس التاريخي، وتنّظم " اورت

الشعبية والدينية، من أبرزها مراسيم عسكرية لجنود  مراسم رسمية حكومية لجانب االحتفاالت
  .1967االحتالل الذين شاركوا في احتالل القدس عام 

مساء األحد " تلة الذخيرة"وسيكون الحدث األهم بعقد جلسة خاصة لحكومة نتنياهو في منطقة 
، "ير براخاتن"ووزراء في حكومته، ورئيس بلدية االحتالل في القدس " نتنياهو"المقبل، بمشاركة 

وعادًة ما يتم اإلعالن في هذه الجلسات عن تخصيص ميزانيات هائلة لتنفيذ مخططات تهويدية 
  .واستيطانية واسعة في مدينة القدس المحتلة، وخاصة في بلدتها القديمة

في السياق، أعلنت منظمات يهودية متطرفة عن مسيرة حاشدة تنطلق عصر األحد المقبل من غربي 
، ثم تخترق أزقة البلدة من جهة )أحد أشهر أبواب القدس القديمة(منطقة باب العامود  إلىالقدس 

، يتم فيها  الرقص ورفع "مسيرة األعالم"باحة البراق، وتُعرف هذه الفعالية بـ إلىشارع الواد وصوًال 
ن أبرزها أعالم االحتالل، وترديد الشعارات العنصرية المعادية للعرب والمسلمين والفلسطينيين، وم

، وتنتهي المسيرة باحتفاالت وصلوات "ليهدم المسجد ويبنى الهيكل"، و "الموت للعرب"شعار 
  .صاخبة في منطقة ساحة البراق مساءً 

  
  قصىي بوقف أعمال انشاء وتطوير في األإسرائيلقرار 

 أصدرت بلدية االحتالل في القدس، قرارًا إداريا يقضي بوقف األعمال -وفا 2016-6-1القدس
التي تقوم بها طواقم تابعة لدائرة أوقاف القدس، إلنشاء وحدات وضوء وحمامات بجانب المسجد 

 .المبارك قصى، في موقع وقٍف إسالمي بجانب باب الغوانمة أحد أبواب األقصىاأل
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جاء بتوجيه من رئيس حكومة االحتالل  ية اليوم األربعاء، إن قرار الوقف إسرائيلوقالت مصادر صحفية 
مين نتنياهو بعد جلسة طارئة عقدت في مكتبه أمس، بمشاركة أطراف عدة منها سلطة آثار بنيا

  .االحتالل، والبلدية العبرية في المدينة المقدسة
وبحسب نفس المصادر، فإن دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس شرعت منذ سنتين بأعمال إلقامة 

الواقع في الجهة الشمالية الغربية قريبا من عشرات وحدات الوضوء والحمامات في مبنى السرايا 
  .عند باب الغوانمة قصىالمسجد األ

األمر الصادر، وحث على متابعة تطبيقه ميدانياً " أوري أريئيل"وبارك وزير زراعة االحتالل، المتطرف 
قامة بمنع األعمال المذكورة، علمًا بأن وسائل اإلعالم العبرية أثارت خالل األيام األخيرة موضوع إ

  .الحمامات والوضوء وحّرضت على دائرة األوقاف وشجعت بالسعي لوقف العمل فوراً 
وتعمل دائرة األوقاف اإلسالمية على توفير أكبر عدد من وحدات الحمامات والوضوء خدمة للمصلين 

  .، خاصة في صلوات يوم الجمعة، وشهر رمضان المباركقصىوالوافدين للمسجد األ
والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، القرار خطوة غير مسبوقة لالحتالل في  واعتبر وزير األوقاف

المبارك، وعدوانا فاضحا على الحريات الدينية  قصىعدوانه المنهجي على حرمة المسجد األ
  .ألداء الصلوات والعبادات الدينية قصىللمسلمين الذين يؤمون المسجد األ

المبارك من انتهاكات ممنهجة  قصىله المسجد األوقال ادعيس في بيان صحفي، إن ما يتعرض 
تتعارض وحرية العبادة وحماية األماكن الدينية من مساجد وأمالك وقفية، ما هي إال عمليات اضطهاد 

  . ديني للمسلمين وتستهدف وجودهم الحضاري والتاريخي
ة، مؤكدًا أن كل وشدد على ضرورة التصدي لهذه الممارسات العنصرية، غير الشرعية وغير القانوني

المحاوالت لاللتفاف على المقدسات ستبوء بالفشل ألن الفلسطينيين سيعملون بكل ما لديهم 
  .للحفاظ عليها ألنها تمثل هويتهم وحضارتهم الدينية والسياسية والوطنية

واعتبر ادعيس أن حماية األماكن المقدسة في فلسطين ال يقع على عاتق الفلسطينيين وحدهم بل هو 
دعـم ومساندة كافة أبناء العالمين العربي واإلسالمي والشرفاء في جميع أنحاء العالم، من  إلىاجة بح
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اجل تحمل مسؤولياتهم تجاه األماكن المقدسة، والعمل على وضع برنامج عملي على أرض الواقع 
  . لمواجهة هذه الهجمة المسعورة

  
  حيز التنفيذ اليوم يدخل قصىعائلة مقدسية من عقارها قرب األ إخالءقرار 

عائلة مقدسية من عقارها الواسع في حارة  إخالءيدخل اليوم األربعاء قرار -وفا 2016-6- 1القدس 
 .حّيز التنفيذ لصالح جمعية استيطانية قصىالسعدية بالقدس القديمة وقرب المسجد األ

قّرش، على قرار المحكمة وكانت محكمة االحتالل العليا ردت االستئناف الذي تقدمت به عائلة مازن 
االستيطانية المتطرفة، وعليه فإن " عطيرت كوهانيم"المركزية القاضي بإخالئها من منزلها لصالح جمعية 

  .يعتبر ساري المفعول اعتباراً من اليوم األربعاء خالءقرار اإل
محكمة المركزية يذكر أن المحامي مهند جبارة أنه قدم استئنافا لمحكمة االحتالل العليا على قرار ال

طلب بتجميد تنفيذ قرار المحكمة  إلىعائلة قّرش من المنزل لصالح الجمعية، اضافة  إخالءالقاضي ب
المركزية لحين بحث االستئناف، إال أن قاضي المحكمة العليا رفض االستئناف، وعليه يكون قرار 

  .خالءحزيران، اليوم، لتنفيذ اإلالمحكمة المركزية ساريا والذي كان أمهل العائلة المقدسية حتى مطلع 
، بعقد ايجار من عائلة فلسطينية كانت تملك 1916عائلة قّرش قالت انها تُقيم في العقار منذ عام 

مستأجر محمي لثالثة (ي سرائيل، والعائلة وحسب القانون اإل1986العقار قبل بيعه للمستوطنين عام 
  ).أجيال

، وتبقى الجزء 2010األكبر من عقار عائلة قّرش عام  على الجزء" عطيرت كوهينم"وسيطرت جمعية 
أفراد، علمًا أن العقار واسع جدا وكان يستخدم في احدى  7الذي يعيش فيه مازن وأسرته المكونة من 

  .الحقب الزمنية مدرسة
  

  ما يفعله االحتالل في القدس مجزرة بحق شعبنا ومقدساته": فتح"
دث باسم حركة فتح أسامه القواسمي، ممارسات االحتالل أعتبر المتح -وفا 2016- 5-31رام اهللا 

 .ي وإجراءاته العنصرية في مدينة القدس، مجزرة بحق شعبنا ومقدساته االسالمية والمسيحيةسرائيلاإل
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وأكد القواسمي أن شعبنا الفلسطيني خاصة في القدس، سيبقى صامدا مدافعا عن أرضه ومقدساته في 
 قصىرتكبها سلطات االحتالل بحق مقدساتنا وعلى رأسها المسجد األالهجمة والمجزرة التي ت  وجه

  .المبارك
وذكر العالم بأن القدس الشرقية بكامل مقدساتها االسالمية والمسيحية هي جزء من أراضي الدولة 

  .1967الفلسطينية التي احتلت عام 
سيوفر الحماية الالزمة إنه "وفي رده على تصريحات العنصري االرهابي المتطرف غليك، والذي قال 

إن شعبنا صمد لعقود طويلة أمام : ، قال القواسمي"قصىالقتحامات المستوطنين للمسجد األ
ممارسات االحتالل العنصرية، ودافع عن أرضه ومقدساته وضحى بأغلى ما يملك من أجل االرض 

ع عن أرضه وكرامة االنسان، وهو يناضل من أجل الحرية واالستقالل، وسيواصل نصاله للدفا 
ية اليمينية المتطرفة بحق مسجدنا وأرضنا سرائيلومقدساته، ولن يسمح بتمرير المخططات اإل

  .ومقدساتنا
  .قصىالتحرك الفوري الجاد لنصرة القدس ووقف تهويد المسجد األ إلىودعا العرب والمسلمين  

  
  بين الجانبينعلى العالقة  C من تأثير هدم المباني في المناطق إسرائيلأوروبا تحذر 

من تأثير هدم المباني في  إسرائيلحذر االتحاد األوروبي  -وفا 2016- 6-1رام اهللا 
 .على العالقة بين الجانبين  C المناطق

العبرية في عددها الصادر اليوم األربعاء، بأن االتحاد االوروبي حول رسالة " هآرتس"وأفادت صحيفة 
، C بهدم مئات المباني والمنشآت الفلسطينية في المنطقة، بسبب قيامها إسرائيل إلىشديدة اللهجة 

  .ومن بينها مباني مولها االتحاد
اندرسون، حذر خالل لقاء عقده مع منسق  –، الرس فابورغ إسرائيلوكان سفير االتحاد األوروبي في 

يات ية، الجنرال يوآب مردخاي، في األسبوع الماضي، من أن استمرار عملسرائيلاعمال الحكومة اإل
المس بالعالقات بين االتحاد  إلىالهدم الواسعة لبيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية يمكن ان يؤدي 

  .إسرائيلو 
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. إنه كان لقاء مشحونا وصعبا" هآرتس"ي رفيع، اطلع عن تفاصيل اللقاء، بحسب إسرائيلوقال مسؤول 
ه يعتقدون بأن هدم البيوت يلحق وابلغ اندرسون، مردخاي بأن االتحاد األوروبي والدول االعضاء في

القسري،  خالءالرأي العام االوروبي يعارض هدم البيوت واإل: "وقال. ضررا خطيرا بحل الدولتين
  ".إسرائيلواستمرار هذه السياسة من شأنه المس بالعالقات بين االتحاد االوروبي و 

اي، إنه ال يمكن في اوروبا ية مردخسرائيلوقال سفير االتحاد االوروبي لمنسق اعمال الحكومة اإل
ية التي تهدم البيوت وال تمنح الفلسطينيين أي امكانية للبناء بشكل قانوني سرائيلتفسير السياسية اإل

  .C وال تصادق على خرائط هيكلية للبناء والتطوير في المنطقة
ليه بين معا E1 الجمهور البدوي في منطقة إلى" هآرتس"اندرسون، بحسب  –كما تطرق فابورغ 

وقال السفير االوروبي ان . هناك عدة عمليات هدم مؤخرا إسرائيلادوميم والقدس، حيث نفذت 
تهجير قسري للجمهور البدوي او سلب حقوقه تتعارض مع القانون  إلىالتي ستقود  إسرائيلعمليات 

  .الدولي وال يتفهمها االتحاد االوروبي
بناية  75في العام الماضي  إسرائيلهدمت فيه  وحسب معطيات األمم المتحدة، فانه في الوقت الذي

بناية مولها الفلسطينيون، فقد تم خالل االشهر األربع االولى فقط من  531مولها االتحاد االوروبي، و
  .بناية 591، هدم 2016هذا العام 

ع ووفقا لمعطيات الحكومة الهولندية تم خالل الثلث االول من العام الجاري التسبب بأضرار لمشاري
  .2015االف يورو في  206الف يورو، مقابل  210قيمتها  C اوروبية في المنطقة

نسمة  808وحسب االمم المتحدة بلغ عدد الفلسطينيين الذين تركتهم عمليات الهدم بدون مأوى 
  .2015في العام  688، مقابل 2016منذ بداية العام 

غط السياسي الثقيل الذي يمارس على وزيرة وتأتي الرسالة االوروبية الشديدة اللهجة على خلفية الض
وقبل ثالثة . خارجية االتحاد االوروبي فدريكا موغريني، من جانب الكثير من اعضاء البرلمان االوروبي

اسابيع قالت موغريني خالل استجواب خاص في البرلمان في هذا الشأن، ان الدول االعضاء في 
بدفع تعويضات عن المباني التي مولها االتحاد  رائيلإساالتحاد تجري نقاشا حول امكانية مطالبة 

  .بهدمها إسرائيلاالوروبي وقامت 
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من % 60، التي تشكل حوالي C تسيطر بشكل كامل على اراضي المنطقة إسرائيلان  إلىيشار 
  .اراضي الضفة الغربية

  
  خالل أيار الماضي القدس شهداء واستيالء على مئات الدونمات وهدم وتهويد 3: تقرير

أصدر مركز عبداهللا الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير  -وفا 2016-6-1رام اهللا 
ية بحق الشعب الفلسطيني خالل سرائيلالفلسطينية، اليوم األربعاء، تقريره الشهري حول االنتهاكات اإل

  :شهر أيار الماضي، وفيما يلي أهم ما جاء في التقرير
  

  :هداءالش -
ارتقى ثالثة شهداء من بينهم طفلة وامرأه على ايدي قوات االحتالل في الضفة الغربية وقطاع غزة  

  :خالل الشهر الماضي وهم 
من مخيم قلنديا، استشهد بعد ان اطلق عليه جنود االحتالل النار ) عاماً  36(أحمد رياض شحادة 

  عملية دهس جنودقرب بلدة بيتونيا غرب مدينة رام اهللا بحجة تنفيذه 
ي استهدف بلدة الفخاري إسرائيلجانا عيطة العمور في الخمسينات من العمر استشهدت في قصف 

ية سلسلة غارات على أراض زراعية شرق مدينة إسرائيلشرق خان يونس بعد ان نفذت طائرات حربية 
  .رفح جنوب قطاع غزة

بعد ان اطلق عليها جنود االحتالل من بلدة بّدو، استشهدت ) عاماً  17(سوسن علي داود منصور 
  .النار قرب حاجز بيت اكسا غرب مدينة القدس، بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن

 إلىوبارتقاء الشهداء الثالثة، يرتفع عدد الشهداء منذ اندالع الهبة الشعبية في مطلع اكتوبر الماضي 
شهداء الهبة الشعبية لدى طفال، وما زالت عشرة جثامين محتجزة ل) 49(شهيدا بينهم ) 216(

  .سلطات االحتالل
شقرة من خان يونس متأثر بجروحه التي اصيب بها بشظايا صاروخ أبو  كما استشهد الشاب شادي

  . 2003ي عام إسرائيل
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  :تهويد القدس -

ما زالت دولة االحتالل تواصل سياستها الممنهجة القائمة على تهويد المدينة المقدسة  بشتى السبل 
 - مهرجان األضواء"ات، حيث واصلت سلطات االحتالل للعام الثامن على التوالي تنظيم واالجراء

في مدينة القدس، في محاولة إلظهار المدينة بوجه يهودي من خالل محطات لتسويق " األنوار الدولي
العربي واإلسالمي في القدس، حيث يشمل هذا "ية التي تنكر الحق التاريخي سرائيلالرواية اإل

جان العروض والفعاليات الُمضيئة والراقصة على أنغام األلحان بمكبرات الصوت التي تجوب المهر 
  .شوارع وحارات المدينة 

كما واصلت سلطات االحتالل سرقة اراضي المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس بذرائع شتى 
الء على قطعة األرض التي مجال حيوي للنشاطات االستيطانية، والتي كان آخرها االستي إلىوتحويلها 

“ أماناه”طاعة في حي الشيخ جراح وتسليمها لمنظمة أبو  تعود ملكيتها للمواطن الفلسطيني محمد
  .االستيطانية بدون أمر قضائي، وذلك لبناء كنيس يهودي ومكاتب رئيسة لها

من شهر  منزلها حتى األول إخالءوفي سياق متصل أمهلت محكمة االحتالل في القدس عائلة قرش ب
حزيران الجاري والكائن في حارة السعدية، داخل اسوار البلدة القديمة من مدينة القدس لصالح 

االستيطانية التي قامت باالستيالء على الجزء االكبر من المنزل في عام " عطيرت كوهانيم"جمعية 
وقسرا في االول  العائلة من المنزل كليا إخالءان تم اصدار قرار من محكمة االحتالل ب إلى 2010

من ناحيته  قصىمتر عن المسجد األ 200من حزيران الجاري، و يقع المبنى على بعد أقل من 
  . قصىويتكون المبنى من ثالثة طوابق وساحة واسعة تطل جميعها على باحات المسجد األ. الشمالية

باب " قبرة ذلك منعت سلطات االحتالل في القدس سكان بلدة سلوان من دفن موتاهم في م إلى
المبارك بحجة أن األرض مصادرة، ويمنع الدفن فيها،   قصىالمالصقة لجدار المسجد األ" الرحمة 

تايه، على هدم منزله بيده بعد ان قامت قوات االحتالل بتسليمه أبو  كما أقدم المواطن محمد يونس
قدسيين بهدم بيوتهم اخطارًا للهدم في حي عين اللوزة بسلوان بحجة عدم الترخيص، ويقوم بعض الم

بأيديهم تجنبا لدفع تكاليف الهدم العالية في حال قام االحتالل بهدمها، ومن المقرر ان تصادق لجنة 
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التنظيم والبناء على اقامة بناء استيطاني جديد في حي عين اللوزة  ببلدة سلوان جنوب المسجد 
  . قصىاأل

لمبارك والقيام بطقوس تلمودية واالعتداء ا قصىكما واصل قطعان المستوطنين اقتحام المسجد األ
  .بحماية شرطة وجنود االحتالل  قصىعلى المصلين وحراس المسجد األ

  
  :االستيطان ومصادرة االراضي -

تعتبر سياسة االستيالء على األرض الفلسطينية وتهويدها لصالح مخططات االحتالل في الضفة الغربية 
فلسطيني، حيث تشهد المستوطنات القائمة في الضفة الغربية من ابرز العقبات التي تواجه اإلنسان ال

والقدس نشاطا توسعيا غير مسبوقا فيما يخص االستيالء على مساحات جديدة من األراضي 
دونما من اراضي بلدة بروقين مالصقة لمستوطنة ) 24(الفلسطينية، حيث تم تجريف ما يقارب 

  .طنة لصالح انشاء مصانع جديدة في المستو " ارائيل"
مستوطنة " أمانا"ية بالتعاون مع المنظمة االستيطانية سرائيلكما من المقرر أن تقيم وزارة الجيش اإل

عائلة  40جديدة بالقرب من مستوطنة شيلو الواقعة بين محافظتي رام اهللا ونابلس وذلك الستيعاب 
المقرر أن يتم إخالؤها مع  التي من" عامونا"من اليهود المتطرفين الذين يسكنون البؤرة االستيطانية 

  . 2014ية الصادر في كانون األول سرائيلنهاية العام وفقا لقرار المحكمة العليا اإل
ية تنوي إقامة سرائيلالعبرية فإن الحكومة اإل" هآرتس"وحسب تقرير أورده الموقع اإللكتروني لصحيفة 

البؤرة االستيطانية،  ومن المقرر حسب  خالءالمستوطنة الجديدة السترضاء المتطرفين المعارضين إل
وحدة سكنية، مع العلم ان األراضي التي سيقام عليها البناء هي اراض ) 139(الصحيفة العبرية بناء 

  .تابعة لقرى قريوت وجالود وترمسعيا والمغير
، "لشام"ي بإنشاء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية ستحمل اسم إسرائيلوكشف عن قرار حكومي 

  ".عاليه زهاف"ي باألساس عبارة عن حي تابع لمستوطنة وه
يذكر ان عمليات التجريف االستيطاني تجري في عشرات المواقع في الضفة الغربية بشكل يومي بعيدا 

  .عن وسائل االعالم 
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في األغوار الشمالية أقدموا " شدموت مخوال"كما وقال مركز ابحاث االراضي إن مستوطني مستوطنة 
دونمًا قبل نحو عام تقريباً، حيث تم حديثًا زراعتها ) 45(وتسوية ما ال يقل عن  على تجريف 

  .بالزراعات المحمية خدمًة للمشاريع الزراعية االستعمارية في غور األردن 
ي، على أراض تبلغ مساحتها نحو ثالثة دونمات في سرائيلوفي سياق آخر استولت قوات االحتالل اإل

طاعة، بطريقة غير شرعية ودون أمر أبو  الشرقية، تعود للفلسطيني محمد حي الشيخ جراح في القدس
  .االستيطانية، لبناء كنيس يهودي ومكاتب رئيسية لها' أماناه'قضائي، وسلمتها لمنظمة 

دونما من أراضي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية واقتلعت  50ي سرائيلكما جرفت قوات االحتالل اإل
د ملكيتها لكل من عبد اللطيف شتيوي، وجمعة برهم، بحجة شق طريق شجرة زيتون مثمرة، تعو  50

  .المقامة على أراضي المواطنين في البلدة" متسفي يشاي"أمنية تحيط بمستوطنة 
  .متر من اراضي بلدة الخضر من قبل جرافات االحتالل) 1700(وتم تجريف 

الف دونم في الضفة الغربية بهدف ) 62(ذلك تم الكشف عن قيام االدارة المدنية بمسح   إلى
  .االستيالء عليها لصالح المستوطنات 

  
  :هدم المنازل والمنشآت -

منزال ومنشأه في كل من ) 48(ي خالل الشهر المنصرم نحو سرائيلهدمت سلطات االحتالل اإل
الهدم التي قامت بها سلطات االحتالل الشهر الماضي،  الضفة الغربية والقدس، ومن أبرز عمليات

في منطقة جبل البابا شرق قرية العيزرية كان االتحاد ) كرافانات(منشأه سكنية ) 12(قيامها بهدم 
مواطنا نصفهم من االطفال، باإلضافة ) 70(تشريد نحو  إلىاالوروبي قدمها لهم سابقا، مما ادى 
والعيساوية ووادي الجوز وسلوان بالقدس المحتلة،  فيما اقدم  لهدم منازل تمت في احياء شعفاط

تايه، على هدم منزله بيده بعد ان قامت قوات االحتالل بتسليمه اخطارًا أبو  المواطن محمد يونس
  .للهدم في حي عين اللوزة بسلوان بحجة عدم الترخيص

عمليات تم هدم منزل االسير  وفي سياسة انتقامية تنتهجها سلطات االحتالل ضد من تتهمهم بتنفيذ
زيد عامر من نابلس، والذي تتهمه سلطات االحتالل بانه عضو خلية نفذت عملية قرب مستوطنة 
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اخطارا بالهدم لمنازل ومنشآت ) 35(العام الماضي، كما اصدرت سلطات االحتالل اكثر من " ايتمار"
  .في مناطق متفرقة من القدس والضفة الغربية 

ي قرية العراقيب شمال مدينة بئر السبع داخل سرائيلك هدمت جرافات االحتالل اإلذل إلىباإلضافة 
  .على التوالي 98، وذلك للمرة الـ 48اراضي عام 

قرية عربية في النقب، وتستهدفها بشكل  51أن حكومة االحتالل ال تعترف بنحو  إلىتجدر اإلشارة 
  .مستمر بالهدم وتشريد أهلها

  
  :اعتداءات المستوطنين -

واصل قطعان المستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية 
والقدس المحتلة بحماية من جنود االحتالل، حيث أضرم مستوطنون النار  في اراض مزروعة بالزيتون 

ضع احتراق عشرات االشجار، كما و  إلىبين قريتي عوريف وعصيرة القبلية جنوب نابلس ما أدى 
مستوطنون عالمات على مئات أشجار الزيتون غرب بلدة دير استيا غرب محافظة سلفيت تمهيدا 
لقطعها، وذلك لتوسعة شوارعهم، كما اشعل المستوطنون النار في مئات الدونمات الزراعية من اراضي 

  .بلدة بيت عوا جنوب الخليل
جنوب بيت " غوش عتصيون"وطنة ذلك، رشق مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة قرب مست إلى

لحم، ونفذوا اعمال عربدة واعتداء على المواطنين الفلسطينيين في الخليل بحماية من جنود 
أبو  االحتالل، حيث قاموا باالعتداء على عدة منازل في تل الرميدة عرف منها منزل المواطن اديب

حارة جابر القريبة من مستوطنة  كما تم االعتداء على منزل في. هزاعأبو  عيشة، والمواطن رياض
قيام مجموعة من المستوطنين بمهاجمة ناشطين  إلىشرق مدينة الخليل، باإلضافة " كريات أربع"

  .حقوقيين خالل توثيق اعتداءات احتاللية على الّسكان في حّي تل الرميدة بمدينة الخليل
  

  :الجرحى والمعتقلين -
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مواطنًا ومواطنة في الضفة الغربية والقدس وقطاع ) 190(قامت سلطات االحتالل بإصابة وجرح نحو  
  .طفًال خالل الشهر الماضي) 35(مواطناً بينهم ) 360(طفًال، كما تم اعتقال نحو ) 52(غزة بينهم 

امرا اداريا منذ بداية شهر تشرين األول ) 1144(وقال نادي االسير الفلسطيني إنه تم اصدار 
  .وتمديد لالعتقال االداريالماضي، ما بين أوامر جديدة 

طفل وطفلة،  400أسير فلسطيني بينهم أكثر من ) 7000(يذكر انه يقبع في سجون االحتالل نحو 
  .أسيرة 68 إلىباإلضافة 

  
  :اعتداءات االحتالل على قطاع غزة -

أثناء عملها في أرضها الزراعية شرق خان يونس، ) عاماً  54(قُتلت امرأة فلسطينية تبلغ من العمر 
وأصيب ثمانية مدنيين فلسطينيين آخرين بجروح، من بينهم ستة أطفال، جراء سلسلة من الغارات 

  .ية وقصف الدبابات في أنحاء قطاع غزةسرائيلالجوية اإل
ي النار على الصيادين قبالة شواطئ شمال قطاع غزة على مسافة سرائيلكما فتحت زوارق االحتالل اإل

قوارب في حادثتين منفصلتين،  5صيادين وصادرت  10عتقلت ميل بحري غرب منطقة الواحة، وا
ية عدة مرات داخل اراضي المواطنين في قطاع غزة وقامت بأعمال سرائيلفيما توغلت الجرافات اإل

  .تجريف واسعة 
  
  
  


