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  م19/5/2016 الخميس: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

  الكف عن تدمير المساعدات اإلنسانية في تجمع  إلى إسرائيلاألمم المتحدة تدعو

 .شرق القدس" جبل البابا"

 استمرار حكومة نتنياهو في تهويد القدس يقضي على األمل في حل : الخارجية

 .عادل للصراع

  ًعلى األوضاع في القدس فرنسياً  الحسيني يطلع وفدا. 

 مسلسل يتواصل بحق األطفال القاصرين. ..رعب االعتقاالت الليلة. 

 استفزاز للفلسطينيين وتهويد للمدينة".. عالممسيرة األ: "ية المسيحيةسالماإل. 

  القيق يتنفس الحرية اليوم ودعوات الستقبالهالصحفي محمد. 

  عائالت من منازلها بمدينة القدس 3أوامر احتاللية بطرد. 
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جبل "الكف عن تدمير المساعدات اإلنسانية في تجمع  إلى إسرائيلاألمم المتحدة تدعو 
  شرق القدس" البابا

دان منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية واألنشطة التنموية في   -وفا 2106- 5-19القدس 
ي على هدم واالستيالء سرائيلاقدام سلطات االحتالل اإل" روبرت بايبر"األراضي الفلسطينية المحتلة 

شرق مدينة القدس   " تجمع جبل البابا"إلنسانية الممولة من الجهات المانحة في على المساعدات ا
 .المحتلة

جاء ذلك في بيان وزعه مكتب منسق األمم المتحدة، اليوم الخميس، تعقيبا على هدم سلطات 
بتشريد االحتالل سبعة منازل، واالستيالء على مواد بناء لثالثة منازل أخرى االثنين الماضي، ما تسبب 

  .طفال، وابقتهم بال مأوى 22فردا، من بينهم  49تسع عائالت من الالجئين الفلسطينيين، تتكون من 
والمواد المستولى عليها هي جزءا من حزمة المساعدات اإلنسانية التي قدمها الصندوق المشترك 

، في وقت سابق من للتمويل اإلنساني التابع لألمم المتحدة، للعائالت البدوية الفلسطينية الضعيف
  .العام الحالي
بموجب القانون الدولي بتسهيل المرور السريع لمواد  إسرائيلعلى الرغم من مسؤولية : "وقال بايبر

أولئك المحتاجين، إال أن مساعدات اإلغاثة اإلنسانية للمجتمعات الضعيفة  إلىاإلغاثة دون عوائق 
  ".الهجوم إلىمثل جبل البابا تتعرض بشكل متزايد 

شرق القدس، ضمن منطقة مخطط لها أن تكون جزءا من توسعة مستوطنة  ويقع تجمع جبل البابا 
تجمعا وسط الضفة الغربية، ويعتبر سكانها  46، وهو تجمع من بين )1خطة شرق(معاليه أدوميم 

  .األكثر عرضة لخطر الترحيل القسري
ضغوط على األسر للرحيل، ما يؤدي خلق  إلىيؤدي تدمير المنازل ومصادر كسب الرزق "وقال بايبر 

تفاقم خطر الترحيل القسري، الذي قد يُعتبر انتهاكا خطيرا إلتفاقية جنيف الرابعة، وتم فعليا منذ  إلى
مبنى في الضفة الغربية، وهذا الرقم  600هدم أو االستيالء على ما يزيد عن  2016بداية العام 

وبسبب هذه العمليات ُهجر . برمته 2015لعام  يتجاوز بكثير إجمالي عمليات الهدم والمصادرة
  ."شخص آخر 2500شخص من منازلهم وتضررت مصادر كسب الرزق لـ  900
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احترام حقوق هذه التجمعات الضعيفة وترك هذه األسر تعيش  إلى إسرائيلأخرى، ندعو  مرة: وأضاف
  ".في سالم

  
األمل في حل عادل استمرار حكومة نتنياهو في تهويد القدس يقضي على : الخارجية

  للصراع
إن حكومة بنيامين نتنياهو تنفذ سياسة ممنهجة، "قالت وزارة الخارجية  -وفا 2016- 5- 18رام اهللا 
ية، سرائيلحسم جميع قضايا الوضع النهائي من جانب واحد، وفقا للرواية والمصالح اإل إلىتهدف 

 ".وفي مقدمتها قضية القدس ومواطنيها

أن استمرار حكومته في تهويد القدس، والتوسع " إلىليوم األربعاء، وأشارت في بيان صحفي ا
إفقاد الفلسطينيين األمل في حل تفاوضي عادل  إلىاالستيطاني في أرض دولة فلسطين، يؤدي 

  ."للصراع، ويحبط أية جهود مبذولة إلحياء عملية السالم
كما أدانت قيام طواقم بلدية االحتالل بهدم منزل في بلدة شعفاط يعود لعائلة هوارين، وهدم منزلين 

، كما أدانت )حديقة قومية يهودية(في حي الصوانة، بذريعة البناء دون ترخيص، وذلك لصالح إقامة 
ل قرارا استمرار هجمة االحتالل على حي الشيخ جراح، والتي كان آخرها إصدار سلطات االحتال

بإخالء ثالثة منازل في الحي المذكور، وتشريد ساكنيها لصالح المستوطنين، وهي بمجملها إجراءات 
  ."استكمال تهويد القدس، وتغيير معالمها وهويتها العربية الفلسطينية إلىتهدف 

تصعيد عمليات تهويد القدس، وسرقة األرض الفلسطينية،  إلىأن حكومة نتنياهو تلجأ "وأكدت 
ستغلة غياب ردود الفعل الدولية الرادعة، وتتمادى في جرائمها وانتهاكاتها اليومية، العتقادها بأن م

مجرد ارقام، ُتخفي حجم الجريمة  إلىتلك العمليات أصبحت أمرا مألوفا ومعتادا، تتحول مع الوقت 
  ".والمأساة التي يرتكبها االحتالل بحق أبناء شعبنا

ه أو إخالء ساكنيه، يمثل قضية إنسانية وسياسية قائمة بذاتها، مليئة كل منزل يتم هدم: "وتابعت 
األطفال، : باأللم والمعاناة والضحايا، في نكبة متواصلة، ُشرد خاللها اآلالف من المواطنين، بمن فيهم
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والنساء، والشيوخ، دون اكتراث من المجتمع الدولي، وفي ظل غياب الرادع الحقيقي، القادر على 
  ."زات االحتالل للقانون الدولي، والقانون الدولي اإلنساني، واتفاقيات جنيفوقف تجاو 

  
  

  الحسيني يطلع وفدا فرنسيا على األوضاع في القدس
اليوم  ثمن وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني -وفا 2016-5-18القدس المحتلة 

 .الدور الفرنسي الداعم للحقوق الوطنية الفلسطينية األربعاء،

دور  إلىجاء ذلك خالل استقبال المحافظ وفدا من بلدية بوندي، وذلك في بلدية الرام، حيث دعا 
 إلىي ودعم التوجهات الرامية سرائيلدولي وأوروبي أكثر فاعلية في الضغط على سلطات االحتالل اإل

  .إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
وفد الفرنسي أوضاع المدينة المقدسة وآليات التهويد التي تتبعها الحكومة واستعرض الحسيني أمام ال

ية الحالية، ومن أهمها محاصرة سكان القدس األصليين والضغط عليهم بشتى الوسائل سرائيلاإل
  .ترك مدينتهم إلىالسياسية واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية بهدف دفعهم 

لفرنسي آمال حمادي عن مدى الظلم الذي يعيشه أبناء الشعب من ناحيتها، تحدثت رئيسة الوفد ا
  .الفلسطيني والحياة الصعبة والمعاناة التي يتكبدها جراء االحتالل واجراءاته العدوانية

ولعل : وأكدت أن بلديتها تستخدم نفوذها في تقديم ما يمكن لمساعدة الشعب الفلسطيني، مضيفة
دليل  2013المركز االجتماعي الفرنسي في مدينة الرام الموقعة عام اتفاقية التعاون المشترك وإنشاء 

  .واضح على االهتمام الشعبي الفرنسي بأصدقائه من الشعب الفلسطيني
بدوره، أوضح المدير التنفيذي لبلدية الرام خليل فرحان أن مدينة بوندي الفرنسية تعد من أكبر واشهر 

  .ة في الرأي العام الفرنسيالضواحي الفرنسية وتمتلك قوة تأثير كبير 
  

  مسلسل يتواصل بحق األطفال القاصرين ...رعب االعتقاالت الليلة
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أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون األسرى والمحررين اليوم الخميس، أن -معا  2016- 5-19القدس 
االعتقاالت الليلة بطريقة مرعبة، بات مسلسل يتواصل بشكل يومي بحق األطفال القاصرين في 

  .لف محافظات الضفة والقدسمخت
وقالت الهيئة، أن شهادات األطفال التي ينقلها المحامون، تؤكد تعرضهم لالعتقال من منازلهم في 
ساعات متأخرة من الليل بعد اقتحامها وتحطيم محتوياتها، واالعتداء على األهل والطفل المعتقل 

د االقتحام بعشرات الجنود المدججين بالشتم والسباب والضرب المبرح، وترويع الكبار والصغار عن
  .باألسلحة والكالب البوليسية

وتفيد عشرات شهادات األطفال، بأنه يتم اعتقالهم وهم نيام بشكل همجي، وعصب أعينهم 
واالعتداء عليهم بالضرب على كافة أنحاء أجسادهم باألرجل وأعقاب البنادق وسحلهم على بطونهم، 

  .جهات مجهولة في العديد من األحيان إلىلمفترسة، واقتيادهم وترويعهم بالكالب البوليسية ا
الوحيدة في العالم، التي تعرض األطفال للمحاكمة في المحاكم  إسرائيلوأوضحت الهيئة، أن 

معتقالت خارج أراضي  إلىالعسكرية، وتفرض عليهم أحكامًا وغرامات مالية عالية جدًا، وتقوم بنقلهم 
  .ي انتهاك صارخ التفاقية جنيف الرابعةالضفة الغربية المحتلة، ف
ي، سرائيلطفل فلسطيني قاصر ال زالوا يقبعون داخل سجون االحتالل اإل 400وذكرت الهيئة أن قرابة 

  .وحوكموا في محاكمات عسكرية، فيما ال يزال بعضهم موقوفاً بال محاكمة
  

  وتهويد للمدينةاستفزاز للفلسطينيين ".. مسيرة االعالم: "ية المسيحيةسالماإل
ية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم سالماعتبرت الهيئة اإل - رايــة 2016- 5-19 رام اهللا

االستفزازية في القدس " لمسيرة األعالم"االربعاء قرار بلدية االحتالل زيادة الميزانية المخصصة 
  .هاالشرقية، بنسبة ثالثة أضعاف، خطوة على طريق تهويد القدس ومقدسات

وأكدت الهيئة في بيانها على أن هذه المسيرة جزء من المخطط التهويدي الكبير الذي يستهدف 
مدينة القدس بكل اجزاءها وتفاصيلها العربية، حيث سيرافقها اغالق لكافة المحال التجارية وبقاء 
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ية سرائيلل اإلالذي ضمت فيه دولة االحتال(" يوم القدس"وتعرف بـ . المواطنين المقدسيين في بيوتهم
 .)الشطر الشرقي من المدينة، ووحدتها كعاصمة لها

ان هذه المسيرة ستزيد من حدة التوتر  إلىومن جهته لفت االمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى 
ية المتعاقبة منذ احتاللها سرائيلواالحتقان في مدينة القدس المحتلة، مؤكدًا على أن الحكومات اإل

وهي تعمل جاهدة لتهويدها، وتعمل مع جمعيات 5/6/1967لشرقية بتاريخ لمدينة القدس ا
للمستوطنين على توسيع البؤر االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية 

تطويق مدينة القدس وتغيير  إلىوالمواقع   وتهدف من خالل إنشاء المستوطنات والحدائق والممرات
ممارسة   1967منذ احتاللها المدينة المقدسة في عام  إسرائيلية والتاريخية وعمدت معالمها الدين

  .كافة أشكال التهويد واالستئصال بحق المدينة وأهلها في تحد صارخ للقوانين واالتفاقيات الدولية

ية سالموفي ظل تمادي سلطات االحتالل بخططها ومشاريعها التهويدية ضد القدس، تجدد الهيئة اإل
المسيحية دعوتها للمجتمع الدولي وكافة المؤسسات المعنية القيام بدورها وتحمل مسؤولياتها تجاه 

  .مدينة القدس وحضارتها وانقاذها من نير االحتالل والتهويد

ية والمسيحية، وانه على سالمكما وأكد االمين العام على عروبة مدينة القدس، وقدسية مقدساتها اإل
لتهويد واعمال الهدم والتدمير والتهجير التي تطال البشر والحجر، فالقدس الرغم من اجراءات ا

 .ستبقى عربية قبلة المسلمين والمسيحيين، وما يقوم به االحتالل اليوم من تهويد زائل ال محالة

إعالن نائبة رئيس بلدية االحتالل العضو في البيت اليهودي حجيت موشيه عن زيادة مشاركة  إلىيشار 
حيث سيشارك عشرات اآلالف من . الف شيقل 300 إلىالف  100في تمويل المسيرة، من  البلدية

ي في القدس الشرقية، سالمالشبان اليهود، خاصة المتدينين والمستوطنين، وهي تمر عبر الحي اإل
وتترافق بمطالبة أصحاب المحالت التجارية العرب في الحي بإغالق أبوابها لعدة ساعات، فيما يمتنع 

  .كان عن الخروج من بيوتهم، خشية تعرضهم لالعتداءاتالس
  

 القيق يتنفس الحرية اليوم ودعوات الستقبالهالصحفي محمد 
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من المقرر أن يفرج االحتالل اليوم الخميس  - Alquds online 2016- 5-19الخليل 
عن األسير الصحفي محمد القيق من مدينة دورا جنوب الخليل، بعد خوضه المعركة ) 19-5(

  .البطولية في اإلضراب المفتوح عن الطعام وانتصاره على السجان بانتزاع حريته
وأفادت زوجة األسير القيق الصحفية فيحاء شلش أن العائلة واألهل واألقارب وأهل البلد وكل محبي 

  .الصحفي محمد يستعدون اليوم الستقبال ابنهم على معبر الظاهرية جنوب الخليل
طنين واألحرار للمشاركة في استقبال ابنها القيق، وكذلك المشاركة في الحفل ودعت العائلة جميع الو 

المركزي الذي سيقام في منزل العائلة في مدينة دورا يوم الجمعة بحضور عدد كبير من الشخصيات 
  .ية من الضفة والداخل المحتلسالمالوطنية واإل

 إلىالخميس في مدينة دورا للخروج وقالت العائلة في تصريح صحفي لها، إن تجمًعا سيتم اليوم 
جنوب الخليل وانتظار نجلها الستقباله منتصًرا، بعدما خاض معركة األمعاء " يةسرائيلاإل"المعابر 

  .يوًما رفًضا لمواصلة اعتقاله إداريًا 94الخاوية وأضرب عن الطعام لمدة 
منه الواسع مع قضيته وقضية شعبنا كان مشارًكا في رسم انتصار نجلها، عبر تضا"وأكدت العائلة أن 

أن انتصار محمد هو انتصار للكل الفلسطيني، ولكل صحفي فلسطيني  إلى، مشيرًة "األسرى عموًما
  .حر

وشكرت العائلة كل من تضامن مع القيق طيلة فترة إضرابه، مؤكدة أنها لن توفيهم حقهم في دورهم 
  .ه جميًعابالتضامن مع نجلها، ووقفتهم المشرفة المساندة له وألهل

  
 عائالت من منازلها بمدينة القدس 3أوامر احتاللية بطرد 

يونية في أمرت ما تسمى محكمة الصلح الصه -  Alquds online 2016- 5-18القدس 
بطرد ثالث عائالت فلسطينية من ثالثة عقارات تقيم بها  أمس األربعاء يوممدينة القدس المحتلة، 

  .بحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة، وتسليم هذه العقارات للمستوطنين
وحسب القناة العبرية السابعة فإن سلطات االحتالل تّدعي أن العقارات الثالثة اشترتها عائلة يهودية 

قرن المنصرم، لكنها غادرتها بعد سيطرة المملكة في ثالثينيات ال" إسرائيل" إلىهاجرت من سوريا 
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األردنية على القسم الشرقي من مدينة القدس إثر النكبة، زاعمة أن مغادرة العائالت للمنطقة كانت 
  .بعد أعمال عدائية أردنية ضدها منها اغتصاب أبنائهم وبناتهم، وفقا للمزاعم العبرية

وقع عقدا مع العائالت الفلسطينية على " لغائبينحارس أمالك ا"ويدعي االحتالل، أن ما يسمى 
استئجار هذه األمالك، قبل أن تستعيد العائلة اليهودية التي تزعم ملكيتها للمنازل أمالكها في 

، لتقرر محكمة االحتالل اليوم طرد العائالت الفلسطينية وإلزامها 2008التسعينات، ثم تبيعها عام 
  ).آالف دوالر 4(ألف شيكل  15امي البالغة بدفع تكاليف المحكمة وأتعاب المح

تجدر االشارة أن العائالت المقدسية الثالثة في األساس مهجرة من منازلها الواقعة غربي القدس بعد 
 50االستيالء عليها خالل أحداث النكبة، وهي اآلن تهجر من منازلها التي تستأجرها منذ أكثر من 

س مملوكة للحكومة األردنية، وأن بعض منازلها بنتها وكالة ، علما أن هذه المنطقة في األساعاماً 
 .الغوث، وأضاف عليها سكان المنطقة الحقا

  
  
  
  


