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  2017 كانون ثاني،  17الثالثاء : التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

  القدسالحسيني يحذر من سياسة التطهير العرقي في. 

  جسم مشبوه"االحتالل يغلق حاجز قلنديا شمال القدس بزعم". 

 االحتالل يعتقل أربعة مواطنين من مخيم شعفاط في القدس. 

 االحتالل ُيجبر مقدسيا على هدم منزله بيده. 

 منع سيدة مقدسية من السفر لمدة شهرين. 

 االتحاد األوروبي يرفض نقل السفارة األمريكية إلى القدس. 

  جبل المكبر في القدس لعقوبات جماعية غير مسبوقة"حقوقية تؤكد تعّرض منظمات. 

  في سجون االحتالل 16أسير مقدسي يدخل عامه الـ. 
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  الحسيني يحذر من سياسة التطهير العرقي في القدس

  
االمعان حّذر وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني الحكومة اإلسرائيلية من  -وفا 2017-1-16القدس 

بسياساتها العنصرية التعسفية تجاه الفلسطينيين عامة، والمقدسيين على وجه الخصوص، وتنكرها للحقوق الوطنية 
  .الفلسطينية المشروعة

 
جاء ذلك خالل زيارته التفقدية لبلدة حزما شرق القدس، اليوم االثنين، ولقائه أصحاب البيوت المهددة بالهدم، رافقه 

  .اهللا صيام، ورئيس مجلس محلي البلدة موفق الخطيبفيها نائبه عبد 
  
ودعا الحسيني العالمين العربي واإلسالمي، ودول االتحاد األوروبي، ومؤسسات حقوق االنسان إلى تحمل  

مسؤولياتهم التاريخية واالنسانية ازاء ما يجري في مدينة القدس، والتحرك العاجل وبلورة سياسة واضحة وممنهجة، 
اسرائيل، من اجل وقف سياساتها الالإنسانية، والمخالفة لكافة االعراف، والقوانين، والتشريعات للضغط على 

الدولية، خاصة في مدينة القدس، التي من شأنها تقويض حل الدولتين، وترحيل المقدسيين عن وطنهم، وتهويد 
  .المدينة المقدسة

  
دم المنازل في العاصمة المحتلة، وبأعداد كبيرة، تحت وأكد أن سلطات االحتالل تعمدت في اآلونة االخيرة الى ه

مبررات غير قانونية وباطلة، لخدمة خططها المستقبلية الهادفة، الى اقتالع وطرد أكبر عدد من المواطنين 
الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم، وبناء المزيد من المستوطنات االسرائيلية غير الشرعية، والبؤر االستيطانية 

ئية، والطرق االلتفافية، والقواعد العسكرية اإلسرائيلية، وذلك من أجل السيطرة على االراضي، ومنع نقلها الى العشوا
  .الفلسطينيين، األمر الذي يندرج تحت سياسة التطهير العرقي

  
ل غياب وأشار الى أن هذه الهجمة اإلسرائيلية المتصاعدة على الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة، تأتي في ظ

أي رد فعل مؤثر ورادع من جانب المجتمع الدولي، على ما يقوم به االحتالل من انتهاكات وجرائم يومية بحق 
الفلسطينيين، وتقاعس المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة 

  .ومحاسبة إسرائيل على جرائمها المتكررة
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إن حكومة االحتالل وجهت إخطارات كثيرة خالل هذه االيام، وقامت بعمليات هدم غير : "ينيوأضاف الحس
تريد استباق الزمن، " مستغولة"مسبوقة، تفوق عددها العام الماضي، مبينا أن ممارسات االحتالل تؤكد أنها حكومة 

وقفة انسانية من المجتمع الدولي،  متناسية بأنها على أرض فلسطينية، مؤكدا أن سياسة االحتالل الظالمة تستدعي
  .وعدم اقتصارها على االدانة

  
بدوره، أوضح الخطيب أن قوات االحتالل تقوم بنصب الحواجز العسكرية على مدخلي البلدة، وتمنع السيارات 
 :المرور منها، وتفرض طوقا شامال عليها، ووزعت إخطارات بهدم ثالثة منازل، ووقف البناء بآخر، تعود لكل من

جبر، وعبد القادر، وعبد السميع الخطيب، ومحمد يوسف حسن، وإمهالهم ثالثة ايام، لتقديم اعتراضاتهم، مع العلم 
  ".B"أن هناك ترخيصا فلسطينيا لغالبية المنازل منذ أكثر من ست سنوات والبلدة مصنفة ضمن ما يطلق عليه مناطق 

عددا من المنازل في القرية، وقامت بتصوير افراد كل عائلة  وأشار إلى أن قوات االحتالل داهمت وعلى مدار ليلتين
بحجة جمع المعلومات وفحص الهواتف الخلوية لعدد من الشبان، وسجلت ارقام هوياتهم والتركيز على االوالد فوق 

  .عاما 11
  

  "جسم مشبوه"االحتالل يغلق حاجز قلنديا شمال القدس بزعم 
  

االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم االثنين، الحاجز العسكري القريب من أغلقت قوات  -وفا 2017-1-16القدس 
  .في المكان" جسم مشبوه"مدخل مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، بسبب ما أعلنته عن وجود 

  
  .وقال مراسلنا إن االغالق تسبب بأزمة خانقة على الحاجز للمركبات والمواطنين، في كال االتجاهين
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  يعتقل أربعة مواطنين من مخيم شعفاط في القدس االحتالل
  

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم الثالثاء، أربعة مواطنين بعد دهم  -وفا 2017-1-17القدس 
  .منازلهم بمخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، واقتادتهم الى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة المقدسة

  
  .أيمن العدوي، وأنس الرجبي، ومحمد الفسفوس، وإيهاب نوفل: ن المعتقلين هموذكر مراسلنا أ

  
  

  االحتالل ُيجبر مقدسيا على هدم منزله بيده
  

اجبرت سلطات االحتالل االسرائيلي المواطن فراس صالح محمود، صباح اليوم  -معا  2017-1-17 القدس
  .الثالثاء، على هدم منزله الكائن في قرية العيسوية، وذلك بقرار من بلدية االحتالل

  
في قرية " حبايل العرب"وأوضح فراس محمود أن بلدية االحتالل أصدرت قرارا بهدم منزله الكائن في منطقة 

وية، ورفضت محاولته لترخيصه أو تأجيل الهدم، وأبلغته بضرورة هدم منزله بيده وإال ستقوم جرافات البلدية العيس
  . ألف شيكل 300وقد تصل لحوالي " أجرة هدم"بهدمه وستفرض عليه 

  
الل أشهر، وكان ينوي االنتقال والسكن فيه خ 8وأضاف محمود انه اضطر لتنفيذ هدم منزله الذي بدأ ببنائه قبل 

أفراد، الفتا انه قام يوم أمس بتفكيك نوافذ المنزل كما فصل خطوط الماء  5األيام القادمة مع اسرته المكونة من 
  .والكهرباء عنه وشرع صباحا بهدمه

  
  . مترا مربعا، واضطر لالستدانة لبنائه، واليوم يضطر لهدمه 130وأوضح محمود أن مساحة منزله تبلغ حوالي 

حبايل "أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في قرية العيسوية، أن بلدية االحتالل تستهدف منطقة بدوره اوضح محمد 
، في المنطقة الجنوبية الغربية في القرية، حيث االقتحامات المستمرة للمنطقة وتصوير منشأتها وشوارعها، "العرب

  .ما هو مرخصاضافة الى تعليق وتوزيع اخطارات هدم عشوائية على بنايات المنطقة ومنها 
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  منع سيدة مقدسية من السفر لمدة شهرين

  
سلمت سلطات االحتالل اليوم االثنين، سيدة مقدسية قرارا يقضي بمنعها من السفر  -معا 2017-1-16 القدس

  .لمنتصف شهر آذار القادم بقرار من وزير الداخلية اإلسرائيلي
  

السيدة خديجة خويص للتحقيق في مركز شرطة وعلمت مراسلة وكالة معا أن مخابرات االحتالل استدعت 
المسكوبية، وتم تسليمها قرار منعها من السفر لمنتصف شهر آذار القادم، استنادا لما يسمى لقانون الطوارئ 

1948.  
  

، ورفض االعتراض "األسباب األمنية"وأوضحت خويص لوكالة معا أن االحتالل جدد منع سفرها لخارج البالد بحجة 
نشيطة بفعاليات المرابطات، وأن لها عالقة " على قرار منعها من السفر، وجاء في القرار أن خويصالذي قدمته 

  ."بتنظيم الفعاليات للمرابطات، وخروجها من البالد يساعد على تعزيز فعاليات المرابطات
  

الضفة الغربية  ، كما منعت من دخول"أمنية"شهرًا، بحج  13وأوضحت السيدة خويص أنها ممنوعة من السفر لمدة 
والتي تم اعدادها في " السوداء"أشهر، وتمنع من دخول المسجد األقصى بحجة ادراج اسمها ضمن القائمة  6لمدة 

  .بأمر من قائد شرطة االحتالل ووزعت على أبواب المسجد األقصى 2015شهر آب 
  

الزوجان (يع أفراد عائلتها كما قامت سلطات االحتالل بقطع مخصصات التأمين الوطني عن السيدة خديجة وجم
  .، وذلك فقط بسبب التواجد في المسجد األقصى)سنوات 6عاماً وأصغرهم  17أكبرهم -وابنائهما الخمسة 

  
عاماً، من بلدة سلوان، لالعتقال اإلداري  18ومن جهة ثانية حولت سلطات االحتالل الشاب عبدالكريم الشيوخي 

  .أشهر 6لمدة 
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  نقل السفارة األمريكية إلى القدس االتحاد األوروبي يرفض
  

أعلن وزراء خارجية دول االتحاد األوروبي، اليوم اإلثنين، رفضهم ألي خطة يتبعها الرئيس األمريكي المنتخب دونالد 
  ".مغبة تصعيد التوترات مع العالم العربي"ترامب، تخص نقل سفارة واشنطن في إسرائيل إلى القدس، محذرين من 

  
اليوم، عقب ترأسها للمحادثات في بروكسل، قالت الممثلة العليا لألمن والسياسة الخارجية  وفي مؤتمر صحفي

من المهم بالنسبة لنا جميًعا أن نمتنع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، : "لالتحاد األوروبي، فيديريكا موغيريني
  ".وخاصة تلك التي يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة

  
  ".ون هناك تفكير بالعواقب المترتبة على أي خطوة قبل اتخاذهانأمل أن يك"وأضافت 

  
وبينما لم يصدر أي قرار رسمي لنقل السفارة األمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس، رفضت موغيريني اإلشارة إلى 

  ".العواقب المحتملة في حال اتخاذ القرار"
  

سط حتى اآلن، إال أنه أشار، في وقت سابق، أنه سيكون ورغم أن ترامب لم يرسم سياسة واضحة لمنطقة الشرق األو 
  .أكثر تعاطًفا مع إسرائيل من اإلدارة األمريكية السابقة

  
تشرين الثاني الماضي، وعد ترامب خالل حملته االنتخابية، قبيل انتخابه رئيسا للواليات المتحدة، بنقل / وفي نوفمبر

  .سفارة بالده من مدينة تل أبيب إلى القدس
  
قب فوز ترامب، عولت إسرائيل الكثير على تصريحاته المؤيدة لها خالل حملته االنتخابية، وطالبته مرارًا بتنفيذ وع

  .وعوده بنقل سفارة بالده
  

وتـَُعدُّ القدس في صلب النزاع بين فلسطين وإسرائيل حيث يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية المحتلة عاصمة 
  .لدولتهم المنشودة
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، بعد رفض إسرائيل وقف االستيطان، واإلفراج 2014نيسان /لمفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية في أبريلوتوقفت ا
  .1967عن المعتقلين القدامى في سجونها، وااللتزام بحل الدولتين على أساس حدود 

  
األوسط،  دولة ومنظمة دولية، في البيان الختامي للمؤتمر الدولي للسالم في الشرق 70وأمس األحد، أكدت 

المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، أن إنهاء الصراع بين اإلسرائيليين والفلسطينيين ال يمكن أن يتحقق إال بحل 
  .الدولتين

  
  جبل المكبر في القدس لعقوبات جماعية غير مسبوقة"منظمات حقوقية تؤكد تعّرض 

  
جنوب شرق مدينة القدس المحتلة يتعرض  أكد مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية، أن حي جبل المكبر

  .لحملة من العقوبات الجماعية تشترك فيها قوات االحتالل وبلديته وأجهزة أمنه ووزاراته
  

 12شملت قرارًا من وزير داخلية االحتالل بسحب إقامات " اإلسرائيلية"وأوضح المجلس في بيان له، أن الحملة 
منزًال في حي القنبر، بحجة البناء دون ترخيص، مع  81اخطارات هدم بحق فردًا من عائلة قنبر حتى اآلن، وتوزيع 

  .أن خمسة من المباني التي تم اخطار أصحابها مبنية منذ ثمانينات القرن الماضي
  

ولفت البيان إلى وجود عقوبات أخرى تشمل كافة سكان جبل المكبر دون وجه حق، حيث شملت إغالق الطرق 
تعطيل حركة المواصالت، وذهاب المواطنين الى أعمالهم والطلبة الى مدارسهم، كما مّست الرئيسية مما أّدى إلى 

  .الُقدرة على تقديم اإلسعاف للحاالت المرضية الموجودة بالمنطقة
  

وحسب بيان المجلس، فإن ما يجري في حي جبل المكبر يعتبر عقوبات الجماعية تنتهك بشكل فظ اتفاقيات 
من اتفاقية ) 33(قوانين العالم، في أن العقوبة يجب أن تكون فردية، حيث تنص المادة جنيف ومبادئ وأسس 

ال يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً، وتحظر العقوبات : "جنيف الرابعة بأنه
  ".الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو اإلرهاب
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بوقف فوري لجميع العقوبات الجماعية في القدس المحتلة وتجاه " سرائيلياإل"وطالب المجلس، سلطات االحتالل 
  .الشعب الفلسطيني عموماً 

  
يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه " إسرائيل"وشدد المجلس على أن حكومة االحتالل والمستوى السياسي في 

فلسطينيين ألسباب تخطيطية وتنظيمية، الجرائم، كما أن بلدية االحتالل تكشف زيف ادعاءاتها بأنها تهدم منازل ال
حيث أنها تتصرف بوحي وتنسيق مع أجهزة األمن وبروح انتقامية تولد مزيدًا من العنف وتهدد حقوقًا مكفولة بالقوانين 

  .الدولية
  

كما طالب المجلس، كافة البعثات الدبلوماسّية العاملة في األراضي الفلسطينّية المحتلة والمؤسسات والهيئات 
دولية بأخذ اإلجراءات المناسبة والفعالة على المستوى الدولي لتأمين الحماية للشعب الواقع تحت االحتالل ال

  .ومحاسبته على انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي االنساني والذي يرتقي إلى جرائم حرب
  

  في سجون االحتالل 16أسير مقدسي يدخل عامه الـ 
  

فانة من بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، اليوم عامه السادس عشر دخل األسير المقدسي إسماعيل ع
  .داخل سجون االحتالل

  
عامًا بعد أن أدانته بالعضوية في خلية عسكرية فدائية تعمل ضد  ١٨وكان االحتالل قضى بسجن عفانة لمدة 

  .االحتالل

  
  

  
  -انتهى -


