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  م10/1/2016األحد : التاريخ
  
  

{‰…{Ö]<íÖ^{{{Ï{{{Œ‚< <
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 قصىمستوطنون ُيجّددون اقتحاماتهم االستفزازية للمسجد األ. 

 2015اعتداء وانتهاكا لدور العبادة خالل عام  1336: ادعيس. 

  ضم كنيسة البركة خطوة استيطانية خطيرة: ية المسيحيةسالماإلالهيئة. 

 حمر في القدسهلية تستنكر مداهمة الصليب األالمنظمات األ. 

 قرب المقابر النفايات تتراكم تحت سور القدس القديمة. 

  القدسفي تدنيس مقبرة دير جمال. 

  قصىاألاإلنتهاكات بحق ردن بتشكيل لجنة دولية لمتابعة تكليف األ. 

 حكومة نتنياهو تصادر أمالك الفلسطينيين لصالح المستوطنين: تقرير. 

 االحتالل يهدم بناية سكنية ومنزالً : القدس. 

 الحسيني يطلع األمين العام لالتحاد البرلماني العربي على أوضاع القدس.  
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  قصىمستوطنون ُيجّددون اقتحاماتهم االستفزازية للمسجد األ
جددت عصابات المستوطنين اليهودية اليوم األحد، اقتحاماتها االستفزازية  -وفا 2016-1- 10القدس 

المبارك، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، وبحراسات مشددة من عناصر الوحدات  قصىللمسجد األ
 .الحتاللالخاصة والتدخل السريع بشرطة ا

وتتم االقتحامات من باب المغاربة، مرورًا من أمام بوابات الُمصلى القبلي وحتى الُمصلى المرواني، 
بين باب األسباط والمصلى المرواني، حيث تُتلى على " الُحرش"منطقة باب الرحمة أو  إلىوصوًال 

  .المستوطنين روايات أسطورية حول خرافة الهيكل المزعوم في المكان
جانب حراس وسدنة المسجد، في كافة أرجائه لمراقبة  إلىوينتشر المصلون وطلبة مجالس العلم 

  .المبارك قصىسلوك المستوطنين في جوالتهم المشبوهة، وإلحباط أي محاولة لتدنيس األ
أن قوات االحتالل ُتواصل مْنع عشرات النساء والطالبات والفتيات من دخول  إلىتجدر اإلشارة 

  .قصى، ما يدفع عددًا منهن لالعتصام االحتجاجي اليومي بالقرب من بوابات األقصىألالمسجد ا
في الوقت نفسه، واصلت قوات االحتالل إجراءاتها المشددة بحق المصلين من فئتي الشبان والنساء 

  .المبارك قصىاأل إلىواحتجاز بطاقاتهم خالل الدخول 
  

  2015خالل عام اعتداء وانتهاكا لدور العبادة  1336: ادعيس
قال وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، إن االعتداءات  -وفا 2016-1-10رام اهللا 

ية واالنتهاكات والتصريحات اإلعالمية المضللة على المقدسات، ودور العبادة، والمقامات، سرائيلاإل
 .اعتداء 1336واألضرحة، والمقابر خالل العام الماضي تجاوزت 

االحتالل يسعى خالل العقود الماضية "ضح ادعيس في تصريح صحفي، اليوم األحد، أن وأو  
الستكمال مخططه االستيطاني، الهادف للسيطرة الكاملة على مدينة القدس، من خالل توسيع ما 

التابعة للقرى التي أقيمت عليها  األراضييسمى بحدود المدينة، واالستيالء على آالف الدونمات من 
  ".طنات، وتطويق التجمعات السكنية الفلسطينية، وتهديد بعضها باإلزالةالمستو 



 

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 0902242فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

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

Web site :http://www.pncecs.org 
 

أن االحتالل يتعمد إبقاء فلسطينيي القدس وضواحيها العزل في حالة خوف، من خالل " إلىوأشار 
االعتداءات المتكررة عليهم من قبل المستوطنين، وعزلها عن محيطها الفلسطيني في الشمال 

  ".والجنوب
، قصىأشد الحمالت ضد المسجد األ 2015تالل مارس في كانون الثاني من عام وبين أن االح

ي، ومنع المرابطين من سرائيللالحتالل اإل" طابو"خاصة مع تنامي األصوات المنادية لتسجيله كـ
  ".دخوله وساحاته، وممارسة شتى أنواع العقاب عليهم

  
  استيطانية خطيرةضم كنيسة البركة خطوة : ية المسيحيةسالماإلالهيئة 

 يوم األربعاءلمسيحية لنصرة القدس والمقدسات ية اسالماإلاعتبرت الهيئة  -معا  2016- 1-6القدس 
ي كنيسة البركة أراضعلى ضم " موشي يعلون"ي سرائيلاإلمصادقة وزير جيش االحتالل  الماضي

يحمل في طياته مزيدًا من خطوة خطيرة لما  قبالة مخيم العروب شمالي الخليل جنوب الضفة الغربية،
  .التوسع االستيطاني جنوب الضفة الغربية

الستيطانية التوسعية على حساب ي على سياساته اسرائيلصرار اإلوأكدت الهيئة في بيانها على اإل
ي بخدمة مستوطنيها ضاربة سرائيلالفلسطينية، ناهيك عن التطرف الواضح لدولة االحتالل اإل رضاأل

ن كنيسة البركة وما يحيط بها من أ إلىعب الفلسطيني بأرضه، مشيرًة الشبعرض الحائط حقوق 
  ".غوش عتصيون"مستوطنة تابعة لتجمع مستوطنات  إلىدونما، سيتم تحويلها  40تقدر بـ  أراض

وطنة ي الكنيسة وتحويلها لمستأراضمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى قرار ضم من جهته اعتبر األ
ي في المناطق الفلسطينية المحتلة سرائيلن االستيطان اإلأ"  :مضيفاً  ،نون الدوليانتهاك صارخ للقا

باتت مسألة مألوفة كغيرها من القضايا الكثيرة والمتنوعة التي تتداخل في تعقيداتها االحتاللية القاسية 
معية والوحشية مع النهج السياسي العملي المفروض على الشعب الفلسطيني من خالل الممارسات الق

خطر هذه الممارسات والسياسات على أالحتالل وسلطاتها العسكرية، ومن التي تنتهجها حكومة ا
الفلسطينية داخل حدود  رضاإلطالق هي سياسة االستيطان االستعماري االحتاللي التوسعي على األ

ليين وٕاحالل من سكانها األص رضأن مفهوم االستيطان يقوم أساسًا على تفريغ األ إلى، مشيرًا 67الــ
السكان الذين ينتمون لدولة االحتالل مكانهم عبر الوسائل التعسفية والقهرية وما يرافق ذلك من 
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ي العامة والخاصة دون مراعاة ألي اعتبارات إنسانية أو سياسية أو غيرها، والتي راضمصادرة لأل
  ".الثقافيةتقويض ركائز الوجود العربي الفلسطيني االقتصادية والسياسية و  إلىتهدف 

بتنفيذ قواعد القانون  إسرائيللزام إمن الدولي بضرورة المجتمع الدولي ممثًال بمجلس األ وطالبت الهيئة
من خاللها  إسرائيلالدولي كقوة احتالل ومواجهة الخطوات االحتاللية األحادية والتي سعت وتسعى 

  .مر الواقعلفرض وتكريس سياسة األ
  

  حمر في القدسمداهمة الصليب األهلية تستنكر المنظمات األ
اقتحام االحتالل لمقر  هلية الفلسطينيةاستنكرت شبكة المنظمات األ -معا   2016-1-6القدس 

واعتقال  األربعاء يوميخ جراح في القدس المحتلة صباح حمر الدولي في حي الشالصليب األ
و عيشة وحجازي أبسين سامر حماية الناشطيين المقدسقيمت لأام التي المعتصمين من خيمة االعتص

هما إبعادالماضي يقضي ب 12/ 24ارا بتاريخ صدار االحتالل قر إبو صبيح اللذين اعتصما فيها منذ أ
  .ضافة لعدد من المتضامنين من الخيمةن المدينة ، حيث تم اعتقالها باإلع
خطورة لهذا التطور نها تنظر بمنتهى الأ" :هر يوم االربعاءعربت الشبكة في بيان صادر عنها قبل ظأو 

نسانية ، الدولية والقوانين والمواثيق اإل كدولة احتالل بكل المنظمات إسرائيلالذي يعكس استهتار 
نسانية بما فيها تي تكفل عدم المساس بالمؤسسات اإلعراف الوضربها بعرض الحائط كل هذه األ

  ."واعتقال المتواجدين فيهحمر الدولي التي جرى اقتحام مقرها صباح اليوم منظمة الصليب األ
خضر الستمرار وتوسيع على جرائمها يعطيها الضوء األ إسرائيلن عدم معاقبة أوحذرت الشبكة من 

هذه الجرائم وهو ما يستدعي موقفا واضحا لمعاقبتها ، ووقف استهتارها بالقانون الدولي ، وما عملية 
ة من االنتهاكات التي تتعرض لها مدينة ال واحدة من سلسلة طويلإي الشيخ جراح االقتحام اليوم ف

الوطني  خراجها خارج السياقإمن معركة شاملة تحاول من خاللها القدس بشكل خاص ض
مر الواقع عبر جزاء الضفة الغربية ، وفرض األأرتباط والتواصل بباقي واالجتماعي والجغرافي لال
يضا واحدة من أالمقدسية وهي  وسحب الهويات بعادتهويد ، وعمليات اإلسياسات االستيطان وال

  .الحلقات التي تستهدف تفريغ المدينة من سكانها
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 ٕاغالقبو صبيح في ذروة الهبة الشعبية و أبوعيشة و أللناشطين  بعادمخطط اإل إلىشارت الشبكة أو 
طفال وتضييق حرية الحركة على المقدسين المنزلي لعدد كبير من الشبان واألالقدس وفرض الحبس 

طار السعي المحموم لوقف الهبة الشعبية في القدس إثكنة عسكرية ، يأتي في  لىإوتحويلها 
سناد القدس وتثبيت الوجود الفلسطينية وهو ما يتطلب تكامل العمل رسميا وشعبيا إل األراضيو 

  .المقدسي والمؤسساتي في القدس وحماية المؤسسات فيها
حمر في التي تقتحم فيها مؤسسة الصليب األولى ن هذه ليست المرة األأكدت الشبكة في بيانها أو 

ذهان قيام سلطات االحتالل باعتقال النواب ووزير القدس السابق األ إلىالمدينة وهو ما يعيد 
بنفس الطريقة وبمشاركة عشرات الجنود المدججين  2012ومرافقيهم في شهر كانون ثاني من العام 

مام استباحة أيستدعي موقفا من الصليب االحمر  مر الذيسلحة واالعتداء على المواطنين ، األباأل
  .الفلسطينية األراضيمقراته في 

ودعت الشبكة في بيانها لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وخصوصا في مدينة القدس المحتلة 
عدامات على الحواجز وفي الشوارع ، ية فيها بما فيها اإلسرائيلفي ظل تسارع وتيرة االنتهاكات اإل

على  إسرائيلتكاتف الجهود لمحاسبة  إلىومواصلة احتجاز جثامين عدد من الشهداء ، كما دعت 
  .مامهاأالمحكمة الجنائية الدولية ورفع شكاوى رسمية وفردية  إلىجرائمها والتوجه 

  
  قرب المقابر النفايات تتراكم تحت سور القدس القديمة

تتراكم أكوام النفايات في الجهة الشرقية من سور القدس مقابل مقابر  -معا 2016-1-9 القدس
  .، بسبب إضراب عمال بلدية القدسقصىالمسجد األ إلىية وفي أحد الطرقات المؤدية إسالم

ية لوكالة معا أن أكوام النفايات تتراكم سالموأوضح مصطفى أبو زهرة رئيس لجنة رعاية المقابر اإل
اليوسفية ومقبرة الشهداء، بسبب  عند سور القدس من جهة الشرقية، ومقابل المقبرةمنذ ثالثة أيام 

  .ضراب عمال البلديةإ
سوق "سم االساحة التي كانت تعرف ب -سنوات منذ-وأوضح أبو زهرة أن بلدية االحتالل حولت 

راكمة والتي مكب للنفايات، مطالبا بإزالة النفايات المت إلىوكانت مخصصة لبيع األغنام، " الجمعة
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زالة هذا المكب إالمناطق المجاورة، مشددا على ضرورة  إلىتنبعث منها الروائح الكريهة التي وصلت 
  .نهائيا من المنطقة

ية وهو إسالمإن هذا المكان يجب أن يتم تنظيفه واالهتمام به، فهو مالصق لمقابر " :وقال أبو زهرة
ف المصلين يوميا، كما يعتبر ممرا الآويقصده  المبارك قصىالمسجد األ إلىأحد الطرق المؤدية 

ن إ" :وأضاف ."حد المعالم األثرية في المدينةأسياحيا للعديد من الزوار، ويحطه سور القدس وهو 
مكب أكبر، لكن منذ أيام  إلىسيارات النفايات تجمع يوميا النفايات وتضعها في ذلك المكان لترحيلها 

ن المكان يجب تنظيفه إوترحيلها، وعلى كل األحوال ف يتم تجميع النفايات في المنطقة وال يتم تفريغها
  ."نهائيا

عادًة يكون مكب النفايات خارج المدينة وليس :"وطالب بنقل مكب النفايات من هذه المنطقة، ومضيفا 
  ".االثرية والمدراس واالحياء السكنية في وسطها كما هذا المكب المحاط بالمعالم

  
  القدسفي تدنيس مقبرة دير جمال 

السبت، على تدنيس مقبرة دير بيت جمال غرب  أمس يومأقدم مجهولون،  -معا 2016- 1-9 القدس
  .القدس

أخبروا ) رهبنة في الكنيسة الكاثوليكية(وأفاد بيان صادر عن البطريركية الالتينية أن الرهبان السالزيان 
عن تعرض ) الغرب من القدس إلىبالقرب من مدينة بيت شيمش، (المسؤولين عن دير بيت جمال 

  ".أعمال تدنيس من قبل مجهولين إلىمقبرة ديرهم 
عتداء مماثل في المقبرة وأن المقبرة تعرضت إل عرضت للتكسيروأضاف البيان أن عشرات الصلبان ت

حين كتبت شعارات  2014، كما تعرض الدير للتدنيس في آذار من العام 1981أيلول  27في 
  .معادية للمسيحية على جدرانه

إن هذا ليس العمل األول من نوعه الذي يرتكب في األعوام " :واستنكرت البطريركية هذا العمل قائلة
  ".األخيرة، حيث ال تزال الغالبية العظمى من هذه األعمال مسجلة وكأنها ارتكبت من مجهولين

بذل كل الجهود الممكنة من أجل جلب الجناة للعدالة في  إلىية سرائيلودعت البطريركية الشرطة اإل
  .أقرب وقت ممكن
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  قصىدن بتشكيل لجنة دولية لمتابعة اإلنتهاكات بحق األتكليف األر 

ي كلفت االردن بتشكيل لجنة قانونية دولية برئاسة المحامي والخبير القانوني الدول -معا  -عمان
والمقدسات في الحرم  قصىية على األسرائيلنتهاكات واالعتداءات اإلفيصل الخزاعي لمتابعة اال

  .لقانونيين والحقوقيين العرب الذي عقد مؤخرا في مصرالقدسي الشريف، وذلك في مؤتمر ا
ردن بتشكيل اللجنة القانونية إنه تم تكليف األ" بترا"االردنية نباء قال الخزاعي في لقاء مع وكالة األو 

الدولية لمتابعة جميع االنتهاكات التي تمس المقدسات في القدس الشريف وتوثيقها وتقديم شكوى 
مام محكمة الجنايات الدولية في الهاي من خالل أي سرائيلبحق سلطات االحتالل اإل جزائية دولية

  .قواعد القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية
الوصاية الهاشمية على "ن ورقة العمل التي قدمها في المؤتمر الدولي والتي كان عنوانها أ إلىشار أو 

 الثاني في رعايته ومتابعته لكل ما يجري من انتهاكات بينت الدور الكبير للملك عبداهللا" المقدسات
وحشد موقف دولي واحد للتصدي لهذه االنتهاكات ووقف العدوان  قصىيومية على المسجد األ

  .والمقدسات قصىي على األسرائيلاإل
  

  حكومة نتنياهو تصادر أمالك الفلسطينيين لصالح المستوطنين: تقرير
رض التي األية التي تتقاطع مع الوقائع على سرائيلالتقارير اإل ظهرتأ -معا 2016- 1-9 بيت لحم

م حكومة رض ومقاومة االستيطان، كيف تقو بوعي للمكتب الوطني للدفاع عن األسيرصدها التقرير األ
مالك الفلسطينين ونقلها لجمعيات المستوطنين ،حيث تظهر العالقة التكاملية أنتنياهو باإلستيالء على 

ولة ومنظمات المستوطنين، وهي العالقة التي ال تسمح فقط باستمرار مشروع بين مؤسسات الد
األمر يتعلق بصفقات عقارية خاصة  بأن إسرائيلاالستيطان وتوسيعه، وانما تسلط الضوء على ادعاء 

 .في السوق الحرة

ع في حكومة االحتالل، والذي تق" حارس أمالك الغائبين"ويتضح ذلك من خالل قيام ما يسمى بـ 
، قطعتي أرض "عطيرت كوهنيم"تحت سلطته أمالك وعقارات الالجئين الفلسطينيين، قد باع لمنظمة 

 األراضيالمبارك في القدس المحتلة، بزعم أن هذه  قصىفي قلب حي سلوان المحاذي للمسجد األ
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حدى هذه إالقرن العشرين ، حيث تبلغ مساحة اشتراها يهود في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات 
دونم، جرى بيعهما لعصابة المستوطنين بأسعار بخسة،  2دونمات بينما تبلغ مساحة الثانية  5القطع 

رغم أنه على قسم منها تقيم عائالت عربية، تعرضت لإلخالء في اآلونة األخيرة، حيث تآمر ما 
لزم الحارس المزعوم نشر ، والتي منها ما ي"يةسرائيلاإل"حارس أمالك الغائبين، على القوانين "يسمى بـ 

  .وال على من يقيم عليها منذ سنواتمزاد، ومنها أيضا ما يلزمه بأن يعرض األرض أ
في الوقت نفسه قرر وزير األمن موشيه يعلون، المصادقة على توسيع منطقة نفوذ المجلس االقليمي 

روها بواسطة جمعية انهم اشت، التي زعم نشطاء اليمين "بيت البركة"، لتشمل منطقة "غوش عتصيون"
مريكية يمولها راعي المستوطنين ايرفين موسكوفيتش، ويكون بذلك قد صادق نهائيا على اقامة أ

دونما، ومن المفترض أن يتم ضم مئات الدونمات لهذا الموقع  38مستوطنة جديدة، تمتد على مساحة 
تيطاني الذي ينطلق من االستيطاني الجديد، لتصبح هذه المستوطنة، حلقة جديدة في الحزام االس

ويهدف . مشارف البحر الميت إلىغرب الضفة الفلسطينية المحتلة، مرورا بالقدس المحتلة، وصوال 
قسمين شمالي  إلىبتر الضفة  إلىهذا الحزام االستيطاني الذي سيضم مئات آالف المستوطنين، 

  .وجنوبي، وعزل القدس نهائيا عن سائر أنحاء الضفة المحتلة

المباني بعد االنتهاء من  إلىعائلة، لتدخل  20توطين  إلىولى مستوطنون في المرحلة األالويسعى 
ترميمها ومالءمتها، ولكن حسب تقديرات المستوطنين، فإنه سيكون بإمكانهم توسيع مستوطنتهم في 

 إلىدونم إضافي، تسيطر عليها سلطات االحتالل، ومن ثم سينتقلون  500المرحلة التالية بنحو 
 .حل توسيع أخرىمرا

ليها إالتي توصل وفي األسابيع األخيرة أخذت حكومة نتنياهو تقوم على نحو الفت بتنفيذ التفاهمات 
راض فلسطينية لشق ألها مصادرة رئيس الحكومة مع قادة مجلس المستوطنات، والتي سيتم وفقا 

دونمات  104صادرة وحسب تلك التفاهمات سيتم م .شوارع تلتف على قرية النبي الياس في الضفة
وامر المصادرة لعدة عائالت فلسطينية أمطلع كانون األول الماضي، تسليم حيث تم في . لشق الشارع

وتم اختيار المقاول الذي سينفذ المشروع وفق المخطط ، الذي يبدأ العمل . تمتلك األرض في المكان
 .لشيكمليون  50حوالي  إلىبه في شهر نيسان المقبل وتصل تكلفته 
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فيما مارست وزارة القضاء ضغوطا على المجلس القطري للتخطيط والبناء إلعادة مناقشة خطة 
في سلوان، والتي سبق وأن شطب قسم كبير منها ، حيث حضرت وبشكل ' إلعاد'الجمعية االستيطانية 

غير عادي، جلسة المجلس القطري المديرة العامة لوزارة القضاء، وعملت على تغيير قرار سابق 
وكانت لجنة االستثناء في ما يسمى المجلس القطري للتنظيم والبناء قد . جلسمستوى المهني في الملل

منطقة سياحية كبيرة تعد جمعية العاد االستيطانية لتنفيذها على ) كيدم ( اعترضت على اقامة مركز 
بناءا  وباب المغاربة ، وذلك على مساحة ماسعة ، تتضمن قصىرأس تلة سلوان قرب المسجد األ

ومن . ومركز زيارات ومكاتب ومتحف ) مدينة داود( كبيرا يشكل مدخال لما يوصف بالحديقة القومية 
صلية يمتد المركز المذكور على ووفقا للمخططات األ . ثريةأالمقرر اقامة المركز فوق حفريات 

الف متر مربع ، لكن اللجنة القطرية للتنظيم والبناء، التي تشكل المؤسسة التنظيمية العليا  16مساحة 
 .الف متر مربع فقط ، واتخذت القرار بفارق صوت واحد آعشرة  إلى، قلصت المساحة إسرائيلفي 

، يسرائيلاإلتي تشرف عليها حكومة اإلحتالل راضي الفلسطينين والأخرى من حلقات نهب أوفي حلقة 
ية خالل سرائيلواصلت المحاجر اإل ية ،سرائيلوقسم منها يجري بصورة رسمية وبختم المحكمة العليا اإل

في الضفة الغربية  األراضيالسنوات الماضية توسيع مساحات عملها باالستيالء على المزيد من 
ل أكبر من التصاريح التي حصلت عليها من سلطات المحتلة،حيث وسعت المحاجر مساحاتها بشك

 500، حيث تقدر المساحة التي تستولي عليها المحاجر بنحو "اإلدارة المدنية"بـاالحتالل وما يسمى 
أنها بصدد تسوية األمر، وعلى ما يبدو أنها ستمنح المحاجر تصاريح ' اإلدارة المدنية'دونم ونقل عن 

 .األراضييد من تمكنها من االستيالء على المز 

بعد سماح المحكمة " يديعوت احرونوت"ية نشرها موقع صحيفة إسرائيلوكشفت وثيقة رسمية 
ية بنشرها، أن عددا من المستوطنين غادر بلدة دوما التي حدثت فيها جريمة حرق عائلة سرائيلاإل

وثيقة قدمت والحديث يدور عن  .ي للبلدةسرائيلدوابشة بعد عشرة دقائق من وصول الجيش اإل
والتي اعتمدت على " بنيامين"ية من قبل مركز األمن في مستوطنات سرائيلللمحكمة العليا اإل

للمحكمة " يش دين"مشاهدات لعناصر األمن، وقدمت هذه الوثيقة ضمن الدعوة التي رفعتها منظمة 
، ومنعت 2015تموز  21، والوثيقة حررت في تاريخ "عادي عد"العليا الخالء البؤرة االستيطانية 

 .من نشرها إال بعد الحصول على قرار بالنشر من المحكمة" يديعوت احرونوت"الرقابة صحيفة 
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اليهودية المتطرفة الحاخام بينتسى غوبشتاين دعوته لحرق الكنائس في ' الهافا'وجدد رئيس منظمة 
وهذا ما يجب أن  إن الوجود المسيحي في القدس غير مرغوب فيه،: "القدس المحتلة، وقال غوبشتاين

 .، ودعى لوضع عراقيل تحد من انتشار المسيحية"نترجمه باألفعال وليس باألقوال فقط

 إسرائيلمن الجمهور في % 44اليمينية، ، أن  "ماكور ريشون"فيما أظهر استطالع نشرته صحيفة 
وقال % 38ي جزئيا على الضفة الغربية المحتلة، بينما عارض ذلك سرائيليؤيدون فرض القانون اإل

المحتلة أو  األراضيي على سرائيلومعروف أن فرض القانون اإل. إن ال رأي لهم في الموضوع % 18
أي جزء منها، يعتبر ضما لهذه المنطقة يتنافى مع القانون الدولي، مثلما هو الحال في القدس الشرقية 

 .وهضبة الجوالن

تهاكات في المحافظات الفلسطينية وكانت وقد رصد المكتب الوطني للدفاع عن األرض ابرز هذه اإلن
 : على النحو التالي في فترة اعداد التقرير

 القدس

في سياق سياسة التمييز والتطهير العرقي توسعت بلدية االحتالل في القدس في هدم منازل المواطنين 
منشآت سكنية وتجارية في قريتي بيت صفافا  3الفلسطينيين ، حيث هدمت جرافات بلدية االحتالل 

كما . نذار إنذار بحجة البناء دون ترخيص ، وتمت عملية الهدم دون سابق إوسلوان، دون سابق 
البحر األبيض ( جزاء من مطعمأنشاء في بلدة سلوان، و هدمت الجرافات بناية من طابقين قيد اإل

ضافة قبل نه قام باإلأوضح أتم إضافتها على البناء القائم، يعود للمواطن عماد برقان الذي  )المتوسط
ة ومنزًال قيد اإلنشاء وهدمت جرافات االحتالل كذلك بناية سكني". الزينكو"أشهر وهي من الحديد و 3

" عطيرت كوهنيم"المبارك، فيما تحاول جميعة  قصىفي سلوان جنوبي األ“ أبو دياب”لعائلة 
ن المنزل تعود ملكيته ليهود وهو غير مستخدم، أاالستيطانية االستيالء على عقار نورا غيث بحجة 

تيالء، علما أن محكمتي ية لحماية منزلها من االسسرائيلوتخوض العائلة صراعا في المحاكم اإل
 .الصلح والمركزية أصدرت قرارات تقضي باخالء المنزل لصالح المستوطنين

دارة االحتالل المدنية، بيوت خمسة عائالت إي بأمر من ما يسمى سرائيلكما هدمت قوات االحتالل اإل
 25لقدس، وتركت من عشيرة الجهالين البدوية تقيم في تجمع أبو النوار شرق بلدة العيزرية بمحافظة ا

دارة االحتالل المدنية بررت الهدم برفض سكان قبيلة الجهالين إ . غلبهم أطفال ونساء في العراءأفردا 
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مبان قانونية مع بنية تحتية جيدة بجانب مبانيهم الحالية غير القانونية ، زاعمة هدم  إلىاالنتقال 
و تواصل سلطات   . لمراقبة المطلوبةمبنيين غير قانونيين، بعد تطبيق اإلجراءات التنفيذية وا

االحتالل تنفيذ مخططاتها الهادفة لتهجير السكان البدو وزرع تجمعات استيطانية في أرضهم بهدف 
وتستهدف قوات االحتالل في مشروعها . إيجاد مناطق عازلة ، وحرمان الفلسطينين من دخولها

قرية  إلىألف منهم  12نقل  إلىخالله  االستيطاني البدو المتواجدين شرق القدس، والذي تخطط من
 تل النعيمة التي تقيمها في منطقة األغوار بدعوى نقلهم لمجتمع عصري،

 الخليل

ي، مواطنين بإزالة خزانات مياه تستخدم ألغراض الزراعة في سرائيلأخطرت قوات االحتالل اإل
أخطرت سلطات االحتالل  أراضيهم في منطقة ثغرة الشبك، شمال بيت أمر في محافظة الخليل ، كما

ي ، بهدم بركسين ووقف العمل في منزل، واستولت على جرار زراعي في بلدة بيت أمر سرائيلاإل
وداهمت قوات االحتالل منطقتي بيت زعته وفريديس في البلدة، وأخطرت بهدم بركسين، مساحة األول 

و ماريا ولألسير المعتقل لدى بأمتر مربع، وتعود ملكيتهما للمواطنين موسى   400والثانيمتر  350
خطرت قوات االحتالل المواطن صابر زامل أبو ماريا بوقف البناء أ االحتالل وحيد أبو ماريا ، كما

كما استولت . نور أبو ماريا أنشاء، واستولت على جرار زراعي تعود ملكيته للمواطن في منزله قيد اإل
منطقة واد الخليل في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، ي، على مواد بناء من سرائيلقوات االحتالل اإل

أثناء تنفيذ مشروع شق طرق زراعية، المنفذ من قبل بلدية الظاهرية بالتعاون مع منظمة العمل ضد 
  . 'ACF' الجوع

ية ورشتي بناء قيد اإلنشاء في سرائيلوداهمت ما تسمى بدائرة التنظيم والبناء في اإلدارة المدنية اإل
قنوص، تعود للشقيقين عيسى وأنور محمود حسين العالمي، وسلمتهما إخطارين بوقف منطقة شعب 

 إلىبداخله خالطة باطون ومعدات، وجرى نقل المواد المصادرة “ كونتينر”العمل، كما تم مصادرة 
 .مستوطنة عصيون شمال بيت أمر

الغرب  إلىثرية الواقعة األ" قلعة المورق"دى عشرات المستوطنين شعائر تلمودية في أفي الوقت نفسه 
من مدينة دورا وقامت ثالث حافالت تقّل قطعانا للمستوطنين باقتحام القرية، برفقة عدة آليات 
عسكرية تابعة لجيش االحتالل، وانتشر الجنود في محيط القلعة األثرية، وأغلقوا كامل القرية، ومنعوا 
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دي المستوطنون ألبسة بيضاء اللون، ويؤّدون المركبات الفلسطينية من المرور في المكان، قبل أن يرت
وكان االحتالل اقتحم القلعة مؤخرا، وأخذ صورا للمكان  .الشعائر التلمودية بأصوات عالية في المكان

 .وللمواقع األثرية في القرية، فيما يبدو أّنه كان يحّضر القتحامات المستوطنين

 نابلس

أطراف بلدة بيت فوريك، شرق مدينة نابلس كما  هاجم مستوطنون، منزل المواطن نهاد حنني على
ي، ، على سرائيلوضعوا زجاجة حارقة على مدخله دون إشعالها، فيما استولت قوات االحتالل اإل

جرافة كانت تعمل في استصالح أراٍض في عقربا جنوب نابلس تعود ملكيتها للمواطن بالل ذيبان بين 
  .”ج”ملها في مناطق مصنفة بلدتي عقربا ومجدل بني فاضل، وذلك بحجة ع

 جنين

الزراعية في بلدة يعبد، جنوب غربي  األراضيوضعت قوات االحتالل يدها على مساحة إضافية من 
الزراعية  األراضيواقتحمت قوات االحتالل . جنين، بعد توزيع إخطارات بالمصادرة على المواطنين 

ضي البلدة، ووضعت بداخلها بيانات وٕاخطارات ، المقامة عنوة فوق أرا"مابودوثان"المحاذية لمستوطنة 
مناطق عسكرية  األراضيمع توزيع خرائط والتي بموجبها تصبح  األراضيبوضع اليد على تلك 

كما قامت سلطات االحتالل مؤخرًا . مغلقة، ويمنع أصحابها من الدخول إليها بقرار عسكري احتاللي
زامن مع لدات يعبد وبرطعة، وكذلك طولكرم، بالتالرئيس الرابط بين جنين وب 585شارع رقم  إغالقب

متر داخل أراضي بلدة يعبد الواقعة  100متر، وبعمق  900حديدي بطول يقدر بنحو  جوضع سيا
  .على الشارع العام الواصل بين جنين وطولكرم

 واشتكى األهالي في قرية عانين غرب جنين الواقعة بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري من تواجد
ي أطلقها عبر البوابة الحديدية سرائيلالخنازير البرية في محيط منازلهم، قائلين إن جيش االحتالل اإل

  .ما يشكل خطرا على حياتهم وتدمير المزروعات المقامة في الجدار
  

  االحتالل يهدم بناية سكنية ومنزالً : القدس
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، بناية سكنية ومنزًال قيد الماضي يوم الخميسهدمت جرافات االحتالل،  -وفا 2016-1-7القدس
المبارك، وبناء إضافيًا لمطعم في بيت صفافا  قصىفي سلوان جنوبي األ" أبو دياب"اإلنشاء لعائلة 

  .جنوب القدس؛ بحجة عدم الترخيص
وقالت مراسلتنا إن قوات معززة رافقت عمليات الهدم التي نفذت في المنطقة وطالت بناية سكنية تعود 

دياب، وشقة سكنية للمواطن دياب أبو دياب بحجة عدم الترخيص ودون سابق  للمواطن سليمان أبو
  .إنذار

من جانبها، ذكرت المتضررة نادية أبو دياب أن االحتالل داهم فجأة الحي وشرع بهدم شقتها التي 
مترا مربعا ولم تتوقع هدمها  120أن مساحتها أكثر من  إلىأشهر، الفتة  4بدأت ببنائها منذ نحو 

  .لعائلة وكلت محاميا، وبدأت باإلجراءات الستصدار رخصة لهاكون ا
منشآت منذ بداية هذا العام في القدس وذلك بعد  5يذكر أن االحتالل بعملية الهدم هذه يكون قد دمر 

الف منزل  20هدمه منزلي الشهيدين بهاء عليان وعالء أبو جمل، علما بأنه يهدد بهدم أكثر من 
  .بحجة عدم الترخيص

  
  الحسيني يطلع األمين العام لالتحاد البرلماني العربي على أوضاع القدس

يوم الجمعة، األمين القدس، المحافظ عدنان الحسيني، أطلع وزير شؤون  –وفا  2016-1- 8القدس 
العام لالتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكج، الذي يحل ضيفا على دولة فلسطين، على أوضاع 

  .يةسرائيليعانيه أهلها جراء الممارسات اإل مدينة القدس وما
المبارك  قصىمضاعفة الجهود من أجل إنقاذ مدينة القدس ودرتها المسجد األ إلىودعا الحسيني، 

 قصىي والمسيحي من األخطار التي تتهددها، خاصة المسجد األسالموالمقدسات والتراث العربي اإل
الذين يحظون بدعم من حكومة االحتالل، كما دعا  ائيلإسر الذي بات يشكل أولوية لدى اليمينيين في 

ية والتحرك العاجل على المستوى الدولي إلنهاء االحتالل سالمحشد الطاقات العربية واإل إلى
  .يسرائيلاإل

ووضع الحسيني الضيف العربي في صورة األوضاع بمدينة القدس، وما يكابده أهلها من معاناة جراء 
الالإنسانية واالنتهاكات المتكررة لحرمات األماكن المقدسة واقتحامات ية سرائيلالممارسات اإل
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ية، وتوسيع رقعة سرائيلالمبارك المدعومين من الحكومة اإل قصىالمستوطنين المتطرفين للمسجد األ
االستيطان والعمل على تغيير معالم المدينة المقدسة، في محاولة مكشوفة لتزوير التاريخ وقلب 

قطع الطريق على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومترابطة،  إلىقائع جديدة تهدف الحقائق وخلق و 
  .ي والدوليسالموسلخ مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني والعربي واإل

ية في القدس الشيخ عزام الخطيب شرحا وافيا عن سالممن جانبه، قدم مدير عام دائرة األوقاف اإل
ية الزائفة، ومؤكدا أحقية المسلمين سرائيلمفندا االدعاءات اإلكافة مرافق الحرم القدسي الشريف، 

  .وحدهم في هذا المكان المقدس
المبارك  قصىواستعرض الدور الذي تقوم به دائرة األوقاف في الحفاظ على قدسية المسجد األ
، والمحاوالت والرعاية الهاشمية واهتمام العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني بالقبلة األولى للمسلمين

الحثيثة التي يقوم بها لمنع اقتحامات المستوطنين لباحاته، ورفض كافة الممارسات التي يقومون بها، 
  .وتقديم ما يلزم ألعمال الصيانة 

وكان في استقبال الوفد، رئيس مجلس األوقاف األعلى الشيخ عبد العظيم سلهب، ومدير المسجد 
 .المبارك الشيخ عمر الكسواني قصىاأل

  


