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نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 خمطط لبناء  770وحدة استيطانية بـ “جيلو” قرب القدس .
 اليونسكو :القدس القدمية من بني  50موقعا أثراي يف خطر.
 1256 مستوطنا اقتحموا املسجد األقصى خالل نوفمرب املاضي.
 االحتالل جيرب شقيقني على هدم منزليهما يف القدس.
 أوابما يعلق نقل السفارة األمريكية إىل القدس.
 القدس :االحتالل يوقف احلافالت يف صور ابهر هبدف تفتيش ركاهبا.
 تقرير :االحتالل اعتقل  163فلسطينيا خالل نوفمرب النسبة الكربى منهم من القدس.
 مستوطنون يقتحمون املسجد األقصى.
 جهود للتنمية اجملتمعية حتتفل إبطالق مشروع "طموح" يف القدس.
 اإلسالمية املسيحية :إسرائيل حتارب اآلذان ابلقدس.
 االحتالل حيكم على أسري ويؤجل أسرية مقدسية.
 اعتقال شاب مقدسي على حاجز شعفاط.
 أطباء األردن تنظم مهرجان "القدس الثاين للثقافة والفنون" .
 مركز :شهيد وهدم  17منشأة يف القدس بنوفمرب .
 القدس الدولية تدعو حلماية اإلرث احلضاري ابلقدس.
" تراب األقصى" ..هتويد ممنهج وتزوير للتاريخ.
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* خمطط لبناء  770وحدة استيطانية بـ “جيلو” قرب القدس
بيت حلم /PNNكشفت القناة العربية العاشرة ،مساء امس السبت ،النقاب عن خطة استيطانية جديدة لبناء مئات
الوحدات االستيطانية يف مستوطنة “جيلو” املقامة على أر ٍ
اض فلسطينية جنوب غرب القدس احملتلة.
وأوضحت القناة العربية أنه سيتم يوم األربعاء املقبل ( 07كانون أول /ديسمرب اجلاري) املوافقة على خطة لبناء 770

وحدة استيطانية يف مستوطنة “جيلو” ،إىل جانب بناء كنيس يهودي.

وقالت إنه كان من املفرتض بناء الوحدات االستيطانية والكنيس منذ عام “ ،2013إال أن الوالايت املتحدة األمريكية

كانت تقف عائقا أمام تنفيذ هذا املخطط ،وال زالت ترفضه“.

وأكدت القناة العاشرة يف التلفزيون العربي ،أن “املنطقة الواصلة ما بني بيت حلم والقدس الشرقية ستشهد سلسلة

مشاريع استيطانية يف املستقبل القريب“.

وكانت املفاوضات الفلسطينية -اإلسرائيلية ،قد توقفت يف نيسان /أبريل  2014بعد رفض حكومة االحتالل وقف
االستيطان واإلفراج عن معتقلني قدامى وقبول حل الدولتني ،على أساس دولة فلسطينية على حدود  1967عاصمتها

القدس الشرقية.

وتظهر البياانت اإلسرائيلية الرمسية أن الربع الثاين من عام  2016شهد أعلى معدالت للبناء االستيطاين خالل الثالث

سنوات املاضية.

ومن اجلدير ابلذكر أن حكومة االحتالل ،كانت قد صادقت خالل شهر تشرين أول /أكتوبر  2016على بناء أكثر
من  300وحدة استيطانية جديدة على أر ٍ
اض فلسطينية ابلضفة الغربية والقدس.
وأظهرت بياانت نشرها “املكتب املركزي لإلحصاء اإلسرائيلي” ،بتاريخ  16أيلول /سبتمرب املاضي ،أن النصف األول
من العام اجلاري ( )2016شهد بدء العمل يف بناء  1195وحدة استيطانية يف املستوطنات ،ما يشكل زايدة نسبتها

 40يف املائة مقارنة ابلنصف الثاين من العام املاضي ( ،)2015حيث كان البناء مستمر يف  850وحدة استيطانية.
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ويف املقابل أظهرت البياانت ،تراجع أعمال البناء اليت تتم يف إسرائيل بنسبة  3يف املائة ،حيث تراجعت من 22898

وحدة يف النصف الثاين من عام  2015إىل  23691وحدة سكنية يف النصف األول من العام اجلاري .2016

وذكر املكتب الوطين للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان التابع للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية يف تقرير

أصدره اليوم السبت ،أن احلكومة اإلسرائيلية حتاول استغالل الفرتة االنتقالية بني مغادرة الرئيس أوابما للبيت األبيض
وتسلم الرئيس اجلديد دوانلد ترامب مهام منصبه ،لتنفيذ خمططاهتا االستيطانية وخاصة يف القدس وحميطها مبا يشمل

وفق آخر املعطيات بناء  1100وحدة استيطانية جديدة يف مستوطنة “رمات شلومو” وحنو  2300وحدة استيطانية
يف مستوطنة “غيلو” و  2620وحدة يف “جبعات مهطوس” و  734وحدة يف مستوطنة “راموت” عدا عن اقامة مئات
الوحدات اجلديدة يف مستوطنات “بسغات زئيف” وهارحوما” و”النيب يعقوب” يف القدس احملتلة اىل جانب إقامة

املنطقة الصناعية يف متوطنة “ميشور ادوميم“.

* اليونسكو :القدس القدمية من بني  50موقعا أثراي يف خطر
القدس /PNN-أدخلت منظمة الرتبية والثقافة والعلوم الدولية “يونيسكو”عن ادراج  55موقعا عامليا يف قائمة
املواقع املهددة ابخلطر ومن بني تلك املواقع القدس القدمية وأسوارها

.

وبينت إذاعة االحتالل ان اخلطر يكمن حنو تلك املواقع يف الكوارث الطبيعية والصيد الغري قانوين وسياحة دون رقابة

كما تشمل القائمة املدينة االثرية العراقية مسراء ومدينة حلب السورية والعاصمة اليمنية صنعاء وتشمل قائمة اليونسكو

العاملية  1052موقعا.

 1256مستوطنا اقتحموا املسجد األقصى خالل نوفمرب
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القدس احملتلة  -فلسطني أون الين  :قالت دائرة األوقاف اإلسالمية ،يف مدينة القدس احملتلة ،إن  1256مستوطنا

إسرائيليا اقتحموا املسجد األقصى خالل شهر نوفمرب/تشرين اثين املاضي.

وقالت الدائرة ،اليت تتبع لوزارة األوقاف األردنية ،يف تصريح مكتوب ،إن  996مستوطنا و 182طالبا يهوداي و148

شرطيا إسرائيليا اقتحموا املسجد خالل الشهر املاضي.

ويقتحم اإلسرائيليون األقصى ،من خالل ابب املغاربة ،يف اجلدار الغريب للمسجد ،حبراسة ومرافقة عناصر من شرطة

االحتالل اإلسرائيلية.

وتتم االقتحامات يف الفرتتني الصباحية ،وبعد صالة الظهر ،طوال أايم األسبوع ما عدا يومي اجلمعة والسبت.

وتزداد االقتحامات اإلسرائيلية مع حلول األعياد اليهودية.

ويقول مسؤولون يف دائرة األوقاف اإلسالمية ،إهنم يطالبون شرطة االحتالل اإلسرائيلية منذ العام  2003بوقف هذه

االقتحامات ولكن دون جدوى.

* االحتالل جيرب شقيقني على هدم منزليهما يف القدس
القدس -معا  -اجربت قوات االحتالل االسريائيلي اليوم السبت مواطنني شقيقني على هدم منزليهما يف بلدة سلوان
جنوب املسجد األقصى ذاتيا ،بقرار من حماكم االحتالل.

وأوضحت م راسلة وكالة معا أن املنزلني للشقيقني نصر وسعيد العباسي يف حي كرم الشيخ بسلوان ،ومت البدء ببنائهما
قبل عامني ونصف العام لالنتقال إليهما مع عائلتهما البالغ عددمها  12فردا.

وأوضح سعيد العباسي ان البلدية قامت بتسليمه وشقيقه قرار اهلدم قبل عامني ونصف ،وخالل جلساهتا أجربهتما على
اغالق املنشأة ابلباطون وعدم استخدامها أو اكمال بنائها ،حلني االنتهاء من اإلجراءات القانونية ،وهددهتما بفرض

عقوبة احلبس الفعلي عليهما.
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وأضاف العباسي انه حاول ترخيص املنشأة خالل العامني املاضيني وقدم األوراق الالزمة من قبل احملاميني واملهندسني

لكن حمكمة االحتالل قررت شهر تشرين أول املاضي هبدم املنزلني ،حبجة البناء على أرض خضراء.

* اوابما يعلق نقل السفارة األمريكية اىل القدس
القدس -معا  -علق الرئيس األمريكي ابراك أوابما لفرتة  6أشهر إضافية نقل السفارة األمريكية من تل ابيب إىل
القدس .حبسب وكالة (آكي) اإليطالية لألنباء.

ويلجأ الرئيس األمريكي وسلفه إىل هذه اخلطوة منذ العام  ،1995بعد قرار الكونغرس األمريكي نقل السفارة

األمريكية إىل القدس.

ولكن الرئيس األمريكي املنتخب دوانلد ترامب تعهد خالل محلته اإلنتخابية بنقل السفارة إىل القدس وهو ما رحب به

اإلسرائيليون وأدانه الفلسطينيون والعرب.

وال تنقل دول العامل سفاراهتا إىل القدس ابنتظار توصل الفلسطينيني واإلسرائيليني إىل حل بشأن مدينة القدس.

وذكر البيت األبيض األمريكي ،مساء اخلميس ،يف مذكرة موقعة من الرئيس األمريكي اوابما إن القرار أييت "من أجل

محا ية املصاحل القومية األمنية للوالايت املتحدة" .وتنص املذكرة املوجهة إىل وزير اخلارجية األمريكي جون كريي على أن
"التعليق لفرتة  6أشهر".

* القدس :االحتالل يوقف احلافالت يف صور ابهر هبدف تفتيش ركاهبا
مدينة القدس  -شرعت قوات االحتالل ،صباح اليوم ،بتفتيش حافالت النقل العام العاملة بني األحياء املقدسية

ومركز املدينة ،للتدقيق ببطاقات اهلوايت املواطنني.
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ولفت مراسلنا اىل أن حاجزا وضعته قوات االحتالل قرب ابب الساهرة من سور القدس التارخيي نكل ابملواطنني

وسائقي احلافالت من خالل تفتيشات استفزازية.

* تقرير :االحتالل اعتقل  163فلسطينيا خالل نوفمرب النسبة الكربى منهم من القدس
رام هللا -معا  -كشفت مؤسسات تعىن بشؤون األسرى (هيئة شؤون األسرى واحملررين ،اندي األسري الفلسطيين ،مركز
امليزان حلقوق اإلنسان ومؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان) ،اليوم السبت املوافق  3ديسمرب /كانون

األول ،عن أن قوات االحتالل اعتقلت خالل شهر تشرين الثاين /نوفمرب  )527( ،2016مواطنا من حمافظات

الضفة الغربية وقطاع غزة ،بينهم ( )120طفال ،و ( )11امرأة.

جاء ذلك يف تقرير شهري مشرتك تصدره مؤسسات األسرى ويوثق االنتهاكات اليت يتعرض هلا األسرى ،إذ وثقت

املؤسسات ( )163حالة اعتقال يف حمافظة القدس بينها( )74طفال ،تليها حمافظة اخلليل بـ( )100حالة اعتقال ،فيما

جرى اعتقال لـ( )50مواطنا من حمافظة رام هللا والبرية ،وكذلك كان العدد يف حمافظة بيت حلم ،ومن حمافظة جنني
وسجل ( )27حالة اعتقال يف حمافظة طولكرم ،أما يف حمافظة
اُعتقل ( )42مواطنا ،و( )39مواطنا من انبلس ،كما ُ

سلفيت فقد اُعتقل ( )17مواطنا ،ومن قلقيلية ( )11مواطنا ،هذا واُعتقل من حمافظة أرحيا عشرة مواطنني ،ومن
حمافظة طوابس ستة مواطنني ،أما يف قطاع غزة فقد كانت عدد حاالت االعتقال ( )12مواطنا.
وأشار التقرير إىل أن عدد األسرى يف سجون االحتالل حنو ( )7000أسري ،بينهم ( )48أسرية ،منهن ( )11فتاة

قاصر ،بينما وصل عدد األطفال إىل حنو ( )350طفال يقبعون يف سجين "جمدو" و"عوفر" ،فيما بلغ عدد األسرى

اإلداريني حنو ( )700أسري ،وصدر خالل الشهر ( )111أمر اعتقال إداري بينها ( )32أمرا جديدا.
قوات االحتالل تواصل سياسة االعتقال التعسفي يف قطاع غزة

تواصل قوات االحتالل اإلسرائيلي سياسية االعتقال التعسفي حبق السكان املدنيني يف قطاع غزة وترتكب انتهاكاهتا
املنظمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين على هذا الصعيد ،وذلك ابعتقال الفلسطينيني دون

هتمة أو خمالفة ،كما أهنا ال تتبع اإلجراءات القانونية السليمة أثناء عمليات االعتقال .هذا عالوة على انتهاك ضماانت

احملاكمة العادلة اليت كفلتها مجلة من املعايري والصكوك الدولية ،حيث ُحيرم املعتقلون الفلسطينيون من حقهم يف
االطالع على املعلومات اخلاصة هبم وال سيما يف التعرف على أسباب االعتقال ،وحقهم يف االستعانة مبحام قبل
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احملاكمة ،كما يستخدم جنود االحتالل القوة املفرطة أثناء عمليات االعتقال حيث يتعرض على سبيل املثال الصيادون
الفلسطينيون يف عرض البحر إىل إطالق انر كثيف يعرض حياهتم للخطر ،دون أية دواعي.

وعلى هذا الصعيد فقد ُرصد خالل شهر تشرين الثاين  /نوفمرب من العام اجلاري وقوع ( )6حوادث أسفرت عن
اعتقال ( )12مواطن ،من بينهم ( )8صيادين ،اُعتقلوا يف عرض البحر.
معارك األمعاء اخلاوية

حىت هناية شهر تشرين الثاين /نوفمرب ،مازال أربعة أسرى خيوضون اإلضراب املفتوح عن الطعام ،ثالثة منهم ضد سياسة

االعتقال اإلداري ،فاألسريين أمحد أبو فارة وأنس شديد خيوضان اإلضراب منذ  25أيلول /سبتمرب املاضي ،احتجاجا

على االعتقال اإلداري ،ومها يقبعان يف مستشفى "أساف هروفيه" يف وضع صحي خطري ،علما أن حمكمة االحتالل

مجّدت قراري اعتقاهلما اإلداري ،وقد أعلن األسريان رفضهما لذلك القرار .كما ويواصل األسري عمار محور إضرابه
منذ  21نوفمرب احتجاجا على اعتقاله اإلداري.
فيما أعلن األسري كفاح حطاب إضرابه عن الطعام خالل شهر نوفمرب مطالبا بتعامل إسرائيل معه كأسري حرب ،وكان

استمر لـ( )20يوما ضد عزله االنفرادي وحرمان ذويه من زايرته ،وأهناه
األسري نور الدين اعمر قد أهنى إضرابه والذي
ّ

بعد اتفاق جرى بينه وضباط إدارة السجون ،ويقضي ابلسماح لشقيقته بزايرته خالل الفرتة املقبلة ،والسماح له إبدخال
مالبس شتوية خالل الزايرات ،وحتسني ظروفه اإلعتقالية يف سجن "عسقالن".

أحكام جائرة حبق األطفال

أصدرت حماكم االحتالل خالل شهر تشرين الثاين  /نوفمرب أحكاما جائرة حبق العشرات من األطفال كان غالبيتهم من
املقدسيني ،إضافة إىل فرض غرامات مالية ابهظة ،واملطالبة بتعويضات مالية آبالف الشواقل ،وتراوحت مددها من

أشهر إىل سنوات جتاوزت العشر ،أبرز هؤالء الطفل املقدسي أمحد مناصرة ( )15عاما الذي أُصدر حبقه ُحكما

ابلسجن الفعلي ملدة  12عاما ،وفرض غرامة مالية بقيمة  180ألف شيقل ،إضافة إىل الطفلني منذر خليل ابو ميالة

( 15عاما) ،والطفل حممد طه ( 16عاما) ،الذي اصدر حبقهما ُحكما ابلسجن الفعلي مدة  11عاما ،وفرض تعويض

على كل منهما بقيمة  50ألف شيقل ،فيما أُصدر حبق الطفلة نورهان عواد ُحكما ابلسجن الفعلي مدة  13عاما
ونصف ،وغرامة مالية تعادل مثانية آالف دوالر ،ومازال العشرات من األطفال املوقوفني الذين ينتظرون مصريهم أمام

حماكم االحتالل.

األسري هباء النجار بعد حرية دامت أسبوع..جمددا إىل االعتقال اإلداري
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يف اتريخ الثاين من تشرين الثاين  ،2016انتهى أمر االعتقال الصادر حبق األسري هباء النجار ( 21عاما) ،من حمافظة

اخلليل ،وحىت املساء من هذا التاريخ ،مل يُبلغ هباء أبي ورقة رمسية لإلفراج عنه ،إىل أن أُبلغ أبنه مل يصدر أمر اعتقال

إداري حبقه ،وقد مت اإلفراج عنه ،إال أن ذلك مل يدم طويال فقد اُعتقل هباء جمددا يف اتريخ التاسع من تشرين الثاين،

وحول إىل االعتقال اإلداري جمددا ،وملدة ستة شهور.

وتعترب حالة األسري النجار صورة عن ممارسة سلطات االحتالل االعتقال اإلداري يف تعذيب األسرى نفسيا كما اعتربهتا

جمموعة العمل التابعة لألمم املتحدة ،واملعنية ابلتحقيق يف االعتقال التعسفي ،وتشكل ممارسة قوات االحتالل لسياسة
االعتقال اإلداري حبق املدنيني الفلسطينيني ،بشكل ممنهج ،وعلى نطاق واسع ،وحرماهنم من ضماانت احملاكمة العادلة،

خمالفة جسيمة التفاقية جنيف الرابعة مبوجب املادة (.(147

* مستوطنون يقتحمون املسجد األقصى
القدس  2016-12-4وفا -اقتحم  58مستوطنا ،بينهم  36طالبا من معاهد تلمودية ،يف الفرتة الصباحية من اليوم
األحد ،املسجد األقصى املبارك ،من ابب املغاربة ،حبراسة معززة ومشددة من قوات االحتالل.

يف الوقت الذي تصدى فيه مصلون هلذه االقتحامات وجوالت املستوطنني االستفزازية هبتافات التكبري االحتجاجية.
وقال مراسلنا إن حراس املسجد أوقفوا مستوطنا أدى طقوسا تلمودية يف املسجد املبارك ،واخرجته قوات االحتالل من
املسجد حتسبا من ردة فعل املصلني.

* جهود للتنمية اجملتمعية حتتفل إبطالق مشروع "طموح" يف القدس
القدس -معا -احتفلت جهود للتنمية اجملتمعية ،ابلشراكة مع مجعية الفنادق العربية والوكالة البلجيكية للتنمية

""BTCوابلتعاون والتنسيق مع فندق ومركز نوتردام القدس ،إبطالق مشروع "طموح " Fly Highالتدرييب يف
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قطاعي السياحة واخلدمات يف القدس الشرقي ،والذي أييت ضمن برانمج "تعزيز التعليم والتدريب املهين والتقين

والتشغيل" الذي تنفذه ، GIZابلنيابة عن وزارة التنمية والتعاون االقتصادي الفدرالية األملانية(BMZ).

وحضر احلفل حمافظ القدس عدانن احلسيين ،وسفري منظمة املؤمتر االسالمي يف فلسطني أمحد الرويضي ،والوكيل

املساعد يف وزارة العمل الفلسطينية سامر سالمة ،ومستشارة برانمج التعليم والتدريب املهين والتقين يف  GIZسابينا
جيبارو ،ورئيس جملس إدارة جمموعة شركات سنقرط مازن سنقرط وانئب رئيس جملس إدارة مجعية الفنادق العربية رائد

سعادة وممثلني عن املؤسسات الشريكة واملؤسسات املقدسية والعاملني يف قطاع السياحة.

وافتتح احلفل ابلسالم الوطين الفلسطيين ،مث رحب املدير اإلداري يف جهود للتنمية اجملتمعية مغنم غنّام ابحلضور ،مقدما
نبذة عن املؤسسة واملشاريع اليت تنفذها .وشكر غنّام كافة املؤسسات الشريكة والداعمة الطالق املشروع ،معراب عن
سعادته بتنفيذ هذا املشروع يف القدس.

وقدمت منسقة املشروع ملى عفيفي عرضا حول املشروع وأنشطته ،وأشارت إىل أن املشروع يهدف إىل تنفيذ مقاييس

التعليم والتدريب املهين والتقين والتشغيل يف القدس الشرقية ،وسد الفجوة بني خمرجات التعليم والتدريب املهين

وإحتياجات السوق يف قطاعي السياحة واخلدمات ،وبناء قدرات الشباب احلياتية واملهارات التقنية يف القدس الشرقية،
والتدرب يف مكان العمل ،وتقدمي اإلرشاد املهين هلم ،لتمكينهم من العثور على فرصة عمل يف خمتلف جماالت القطاع

السياحي يف املستقبل القريب ،واحلد من نسبة البطالة بني أوساط الشباب يف القدس.

ويف كلمته ،أكد احملافظ احلسيين دعم احملافظة الكامل للمشاريع اهلادفة اىل خلق فرص عمل يف مدينة القدس
وضواحيها ،الفتا إىل ارتفاع معدالت البطالة يف صفوف الشباب املقدسي بشكل خاص ،والشباب الفلسطيين بشكل

عام ،ومشددا على أمهية برامج التدريب املهين والتقين لرفد السوق الفلسطيين ابلكفاءات املهنية املدربة.

من جهته ،أثىن الرويضي على املشروع ،مشريا إىل ضرورة توحيد اجلهود يف سبيل تطوير قطاع السياحة واخلدمات يف

القدس ،مشددا على أن الشباب املقدسي حباجة ملثل هذه املشاريع النوعية اليت تفتح للشباب الفلسطيين واملقدسي

فرصا مستقبلية الجياد فرصة عمل.

من جانبه ،أشار سنقرط اىل أن هذه املشاريع ختلق بيئة مناسبة لالستثمار من خالل إعداد وأتهيل كوادر مهنية ذات

كفاءة عالية ،معراب عن أمله أبن يكون هذا املشروع ابكورة لسلسة مشاريع تنعش احلياة االقتصادية يف مدينة القدس.
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بدورها ،أكدت جيبارو على أمهية التعاون بني مؤسسات التدريب والتعليم املهين والتقين والقطاع اخلاص ومؤسسات
اجملتمع املدين للتعرف على احتياجات السوق وتنفيذ برامج ومشاريع تتناسب مع هذه االحتياجات ،مشرية اىل أن دعم

مؤسسة  GIZملشروع "طموح" الذي تنفذه جهود للتنمية أييت يف إطار دعمها لربامج التدريب والتعليم املهين والتقين
يف فلسطني من خالل جمموعة من الشركاء.

بدوره ،حتدث سعادة عن الصعوابت والتحدايت اليت تواجه قطاع السياحة يف القدس ،الفتا اىل أن غياب السياحة

الداخلية وحرمان املدينة من أسواقها الطبيعية أدى اىل ضعف االيرادات واغالق جمموعة من الفنادق واىل نقص كبري يف
القدرة االستيعابية للفنادق العربية يف املدينة ،مشريا اىل أن مشروع "طموح" أييت يف إطار متكني قطاع السياحة

واخلدمات يف القدس وتعزيز قدرته على مواجهة التحدايت.

وتصل مدة تنفيذ املشروع إىل تسعة شهور ،ويستهدف الشباب من كال اجلنسني ،والذين سيتم تدريبهم على املهارات
احلياتية واملهارات التقنية ،إىل جانب التدرب يف مكان العمل يف فنادق أو مطاعم ،وأتسيس مركز One Stop

Shopيف القدس الشرقية من أجل تقدمي اخلدمات املتعلقة ابلتوجيه املهين ،ابإلضافة إىل الوظائف الشاغرة يف قطاع

السياحة .كما يسعى املشروع إىل تنظيم ثالثة أايم توظيف يف القدس ورام هللا وبيت حلم.

واجلدير ذكره أن جهود للتنمية اجملتمعية والريفية مؤسسة فلسطينية غري رحبية أتسست منذ العام  ،2003تلتزم بدعم

التنمية اجملتمعية يف الضفة الغربية واملناطق املهمشة والريفية ،من خالل تعزيز التنمية االقتصادية واملشاريع الصغرية
املدرة للدخل ،واملشاركة املدنية واجملتمعية والتدريب والتشغيل ومشاريع التبادل حول البحر املتوسط ،ابستخدام هنج

تشاركي يهدف اىل االعتماد على الذات وبناء القدرات وتعزيز الدور الوطين واجملتمعي لدى الفئات الشابة من كال
اجلنسني ،وذلك من خالل التشبيك مع املؤسسات احمللية والوطنية والدولية ،هبدف االستثمار األمثل للموارد احمللية

املتاحة.

* اإلسالمية املسيحية :اسرائيل حتارب األذان ابلقدس
القدس -معا -أصدرت اهليئة االسالمية املسيحية لنصرة القدس واملقدسات تقريرها الشهري لالنتهاكات اإلسرائيلية
يف القدس احملتلة عن شهر تشرين الثاين /نوفمرب 2016م.
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حيث سجلت استشهاد الطفل املقدسي حممد نبيل سالم على حاجز خميم شعفاط وما يزيد عن  150حالة اعتقال

واستدعاء للمقدسيني واصدار االحكام املختلفة حبقهم مبا فيها احكام احلبس املنزيل وفرض الغرامات املالية املتفاوتة

عليهم.

ويف ظل عنصرية دولة االحتالل االسرائيلي اليت حتاول مترير قانون منع االذان عرب مكربات الصوت يف القدس وسائر

االراضي احملتلة عام  1948بدعم من رئيس وزرائها بنيامني نتينياهو ضاربني بعرض احلائط قدسية االذان.

وقد امعنت سلطات االحتالل بوضع املخططات التهويدية لتهويد مدينة القدس وطمس هويتها العربية حيث وضعت
خمططا يقضي ابقامة مسار جديد للقطار اخلفيف يصل اىل منطقة حائط الرباق من خالل حفر نفق ارضي بطول  2كم

وعمق  80مرت ،كما كشفت عن خمطط لتشييد مبىن قرب حائط الرباق لتسهيل اقتحامات املستوطنني واليهود
املتطرفني للمسجد األقصى .فيما وضعت خمططا لتغيري امساء بعض ساحات ومعامل القدس العربية احملتلة واطالق امساء

عربية واسرائيلية كأمساء مستوطنني قتلو يف تلك االماكن .وقد قررت البدء ببناء اكثر من  30الف وحدة استيطانية

جديدة يف القدس فور استالم الرئيس االمريكي ترامب احلكم .وصادقت على مشروع بناء  500وحدة استيطانية
جديدة على اراض ستصادرها لتوسيع مستوطنة رامات شلومو.

وفيما خيص عمليات اهلدم  :هدمت جرافات بلدية االحتالل بناية سكنية يف بلدة بيت حنينا تعود للمواطن ثلجي

سليمان ،حبجة البناء دون ترخيص .كما هدمت قبورا اسالمية مالصقة للمسجد االقصى .وهدمت بناية سكنية ميتلكها
املقدسي غامن كمال مصطفى يف العيساوية .وبناية مكونة من ثالث طبقات يف املنطقة الصناعية يف حي وادي اجلوز.

ومغسلة للسيارات يف بلدة بيت حنينا مشال القدس .كما هدمت عائلة النجار حملها التجاري يف بلدة بيت حنينا ذاتيا
أبمر من بلدية االحتالل حبجة البناء دون ترخيص .وهدمت جرافات االحتالل جممع عرب اجلهالني املقام على اراضي

قرية جبع ومسجد ام القرى (املنظار) وهو قيد االنشاء يف بلدة صور ابهر كما هدمت حمال جتاراي يف حي الفاروق ببلدة

جبل ا ملكرب .و بركسات للخيول وغرفة تعود لالسري احملرر عيسى شويكي يف حي ثوري بسلوان .وقد قدمت مجعية
عطريوت كوهانيم طلبا للمحكمة ابخالء بيوت  9مقدسيني يف بلدة سلوان.

وقدم املستشار القانوين لبلدية االحتالل طلبا اىل حمكمة االحتالل لتنفيذ اوامر هدم  40شقة سكنية ملقدسيني يف بلدة
بيت حنينا حبجة اقامتها على اراض اتبعة لليهود على حد تعبريه .فيما استكملت قوات االحتالل هدم منزل الشقيقني

معتز و حممود اهلدرة يف بلدة الطور.
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وقد تواصلت اقتحامات املستوطنني املتطرفني بشكل شبه يومي للمسجد االقصى وأداء الطقوس التلمودية واستفزاز

املصلني فيه .كما اتبعت بلدية االحتالل سياستها يف التضييق على املقدسيني بكل فئاهتم كالتجار حيث فرض الضرائب

العالية واغالق احملال التجارية ،والطالب مبنعهم من الوصول اىل مدارسهم.

* االحتالل حيكم على اسري ويؤجل اسرية مقدسية
القدس -معا -حكم قاضي حمكمة االحتالل اليوم على األسري املقدسي حممد موسى  ،فيما أجل احلكم على األسرية
مرح بكري ملطلع شهر تشرين اثين القادم.

وأوضح احملامي بسام حبر رئيس جلنة الدفاع عن أراضي قرية أبو ديس أن قاضي حمكمة االحتالل حكم على الشاب

حممد موسى بدر  21عاما ابلسجن الفعلي ملدة  16عاما وغرامة مالية قيمتها  80ألف شيكل ،بتهمة تنفيذ عملية
طعن يف القدس.

ومن جهة اثنية مدد قاضي احملكمة األسرية املقدسية مرح بكري  17عاما لتاريخ  ،2017-1-4علما أن الفتاة
اعتقلت شهر تشرين أول /أكتوبر بعد إصابتها جبروح خطرية حبجة حماولتها تنفيذ عملية طعن بعد خروجها من مدرستها

يف حي الشيخ جراح ابملدينة.

* اعتقال شاب مقدسي على حاجز شعفاط
أمد  /رام هللا :اعتقلت قوات االحتالل ،شااب مقدسيا على حاجز خميم شعفاط ابلقدس احملتلة.

وأوضحت مضادر حملية أبن قوات االحتالل اعتقلت الشاب مراد سرندح ،من حاجز خميم شعفاط مشال القدس

احملتلة.
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* أطباء األردن تنظم مهرجان "القدس الثاين للثقافة والفنون"
عمان – صفا  :عقدت جلنة أطباء من أجل القدس يف نقابة األطباء األردنيني مهرجان "القدس الثاين للثقافة والفنون"
حتت رعاية نقيب األطباء علي العبوس ،وذلك يف جممع النقاابت املهنية.

وقال العبوس خالل افتتاح املهرجان حبضور عضو جملس النقابة رئيس اللجنة بالل العزام إن النقابة هتدف من عقد
هذا املهرجان الذي يقام للمرة الثانية إىل القيام أبقل الواجب لصاحل دعم صمود الشعب الفلسطيين يف القدس يف ظل

عدوان االحتالل اإلسرائيلي املستمر عليه.

وأضاف أن جملس ال نقابة احلايل كان املبادر يف تشكيل جلنة أطباء من أجل القدس ،وأنه يبدي دعمه الكامل هلذه
اللجنة وفعالياهتا اليت هتدف إىل دعم القدس واملقدسيني ،يف ظل تصاعد اهلجمة اإلسرائيلية على القدس والشعب

الفلسطيين ،وحماوالت تقسيم املسجد األقصى ،وتزايد اقتحامات املستوطنني له.

وأشار إىل القرار التعسفي العنصري األخري لسلطات االحتالل مبنع رفع اآلذان يف املسجد األقصى وغريه من

املساجد ،والذي يعد حتداي ملشاعر املسلمني ،وجتاوزا للخطوط احلمراء.

ولفت إىل أن ما تقوم به النقابة هو دعم رمزي وحماولة للفت األنظار جتاه الوضع الصعب الذي يعيشه الشعب

الفلسطيين يف إطار معاانته من ويالت االحتالل.

وأضاف العبوس أن االعتداءات على سكان القدس واألقصى مستمرة دون أي مساندة عربية أو دولية ،وإن كان هناك

ردود أفعال للدول العربية واإلسالمية فهي على استحياء.

وأكد أن الواجب يقتضي وقوف األمة العربية واإلسالمية عند مسؤولياهتم والدفاع عن األراضي واملقدسات اليت

يستهدفها االحتالل بشكل يومي يف األراضي احملتلة.
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بدورها ،قالت انئب رئيسة جلنة أطباء من أجل القدس زينب أبو عيشة إن املهرجان يتزامن مع مرور حوايل مئة عام

على وعد بلفور املشؤوم ،والذي عمل االحتالل خالله على ارتداء ثوب الناسك وتفتيت األمة والتآمر عليها مبهارة

فائقة.

وأضافت أن اللجنة أخذت على عاتقها أن تبقي القدس حاضرة يف النفوس وتوحد أبناء الوطن ،وفضح ممارسات

االحتالل جتاه الشعب الفلسطيين واألرض واملقدسات.

من جانبه ،أشار رئيس املهرجان راسم الكيالين إىل أن ريع املهرجان والفعاليات اليت تقيمها اللجنة سيتم رصده لصاحل
دعم القطاع الطيب الفلسطيين وابألخص يف القدس ،من خالل تدريب األطباء يف اختصاصات حيتاجها الشعب

الفلسطيين.

هذا وختلل املهرجان حماضرة للداعية زغلول النجار بعنوان (بيت املقدس واالعجاز القرآين) حتدث خالهلا على عالمات
زوال االحتالل ،وأخرى للفنانة التشكيلية سامية الزرو (ملاذا اعرب) ،واملقدسية نزيهة أبو غوش ،وقصة قصرية للطالبة

هبة أبو حلية بعنوان (معاانة طفلة فلسطينية).

وتضمن املهرجان معرضا للوحات الزيتية والصور الفتوغرافية اليت تنقل حياة املقدسيني ،ابإلضافة إىل ابزار ملنتوجات
األراضي املقدسة والتحف اليدوية واملطبوعات ،وعرض صور وحماضرات حول القدس.

* مركز :شهيد وهدم  17منشأة يف القدس بنوفمرب
لقدس احملتلة – صفا  :قال مركز معلومات وادي حلوة إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي أعدمت خالل نوفمرب املاضي

طفال فلسطينيا على حاجز خميم شعفاط ابلقدس احملتلة ،فيما واصلت محالت االعتقاالت واهلدم يف املدينة.

وأوضح املركز يف تقريره الشهري السبت أن سلطات االحتالل أعدمت الطفل حممد نبيل زيدان سالم ( 14عاما) على

حاجز شعفاط ،حبجة حماولته تنفيذ عملية طعن ألحد "حراس األمن" ،وال تزال تواصل احتجاز جثمانه لألسبوع الثاين.
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وأشار إىل أن سلطات االحتالل تواصل احتجاز جثامني الشهداء الفلسطينيني كوسيلة عقابية ضد عائالهتم ،حيث

حتتجز جثمان الشهيد مصباح صبيح أبو صبيح منذ حوايل شهرين ،وكذلك احتجاز جثمان الطفل حممد سالم.

وذكر أن املستوطنني واصلوا خالل الشهر املاضي انتهاكاهتم للمسجد األقصى املبارك ،حيث اقتحمه 1178

مستوطنا عرب ابب املغاربة ،يف حني أبعدت سلطات االحتالل الشهر املاضي  6فلسطينيني عن املسجد لفرتات

تراوحت بني أسبوعني و 3أشهر ،كما أبعدت  6مقدسيني عن القدس القدمية بينهم  3قاصرين.

ورصد املركز اعتقال  167فلسطينيا من مدينة القدس خالل الشهر املنصرم ،بينهم  6سيدات إحداهن مسنّة ،و72
قاصرا ،و 8أطفال أقل من جيل املسؤولية (دون  12عاما) ،ومسنّني اثنني.

وبني أن سلطات االحتالل واصلت انتهاكاهتا ضد الطلبة يف املدينة ،فمن بني املعتقلني خالل الشهر املاضي  7طلبة
من القدس القدمية وسلوان ،كما اعتقلت ِّّ
مدرسني من أحد مدارس رأس العامود بسلوان ،واستدعت مديرة املدرسة
للتحقيق يف مركز الشرطة حبجة إلقاء طالب املدرسة احلجارة.

ولفت إىل أن سلطات االحتالل حولت ثالثة أسرى مقدسيني الشهر املاضي لالعتقال اإلداري.

وابلنسبة لعمليات اهلدم ،أوضح مركز املعلومات أن بلدية االحتالل وهدمت خالل الشهر املنصرم  17منشأة جتارية

يف القدس ،بينها  5منشآت هدمت ذاتيا بقرار من البلدية حتت طائلة التهديد ابلغرامات واحلبس الفعلي.

وطال اهلدم أساسات مسجد ،قبور يف مقربة ابب الرمحة املالصقة للمسجد األقصى 5 ،منازل 3 ،بركسات3 ،

منشآت جتارية 2 ،بناايت ،وكراج وغرفة زراعية.

* القدس الدولية تدعو حلماية اإلرث احلضاري ابلقدس
يروت – صفا  :دعت مؤسسة القدس الدولية اجملتمع الدويل للتدخل وحتمل مسؤولياته يف احلفاظ على اإلرث
احلضاري التارخيي يف مدينة القدس احملتلة.
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جاء ذلك خالل افتتاح املؤسسة جناحها اخلاص يف معرض بريوت الدويل للكتاب الـ  ،60والذي خيتص بقضية القدس
ِّ
"فلنحم وجه احلضارة".
حتت عنوان
ِّ
فلنحم وجه احلضارة ،لنطلق صرخة للعامل أمجع
وقال انئب مدير عام املؤسسة أمين مسعود "نلتقي هذا العام حتت شعار

لضرورة محاية اإلرث احلضاري اإلنساين الفريد واملتنوع يف مدينة القدس اليت تتعرض لتهويد ممنهج واعتداءات مستمرة
ومتواصلة ضد االنسان واملقدسات التارخيية اإلسالمية واملسيحية".

وأضاف أن االحتالل ميارس جرمية غري مسبوقة يف جرائمه حبق املسجد األقصى املبارك ورواده وحبق الكنائس

املسيحية ،فضال عن مالحقة املرابطني واملرابطات واالعتداء عليهم واعتقاهلم وابعادهم عن مدينتهم.

وشدد على ضرورة توحيد مجيع اجلهود القانونية والسياسية والدبلوماسية والقانونية واإلعالمية لنصرة القدس ومقدساهتا

وأهلها الذين يواجهون حمتل عنصري يسرق األرض واهلوية

والتاريخ.

* " تراب األقصى" ..هتويد ممنهج وتزوير للتاريخ
القدس احملتلة  -خاص صفا  :منذ  12عاما ،وال تزال منظمات وشخصيات إسرائيلية متخصصة يف علوم اآلاثر

تواصل عمليات التنقيب األثري وتنخيل تراب املسجد األقصى املبارك ،بدعوى البحث عن بقااي "للهيكل" املزعوم،

وهبدف بناء رواية تلمودية جديدة ،تثبت ادعائهم الباطل بوجودهم يف القدس واألقصى.

ففي هناية تسعينات القرن املاضي ،أجرت دائرة األوقاف اإلسالمية ابلقدس واحلركة اإلسالمية يف الداخل الفلسطيين

احملتل بقيادة الشيخ رائد صالح عمليات ترميم يف املصلى املرواين ابألقصى ،والبواابت العمالقة ،ومت استخراج أطنان
من األتربة واحلجارة والصخور وبقااي بناء ،جرى وضعها يف أحياء مقدسية ليست بعيدة عن األقصى.

ولكن بعد مضي أربع سنوات ،سيطرت سلطات االحتالل على هذه احلجارة واألتربة ،ومت نقلها تدرجييا إىل منطقة تلة
الصوانة يف حي واد اجلوز قريبا من اجلامعة العربية ،وهناك نصبت خيمة كبرية ،حبيث بدأ بعض املستوطنني بتفحص
هذه األتربة وبقااي الصخور ،من خالل إجراء عمليات تنخيل للرتاب.
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وبعد فرتة من عمليات التنقيب األثري ،أعلنت مجعية "إلعاد" االستيطانية عن تبنيها ما يسمى مبشروع "تنخيل تراب
جبل اهليكل" ،ومنذ ذلك احلني وهي تواصل عمليات التنخيل على مدار اليوم بدعوى إجراء أحباث علمية على الرتاب

املستخرج من األقصى ،ابعتقادهم أنه حيتوي على آاثر مهمة من بقااي "اهليكل".

هتويد وتزوير
وجترى عمليات تنخيل الرتاب من قبل عشرات املستوطنني بواسطة علماء آاثر إسرائيليني ذو توجهات أيديولوجية

ميينية وتلمودية ،حبيث ال يسمح ابلدخول إىل منطقة "تلة الصوانة" ،إال لطواقم العمل اإلسرائيليني ،وأحياان يسمح
لبعض الطواقم اإلعالمية اإلسرائيلية ،ابعتبارها منطقة أمنية مغلقة.

ويدعي القائمون على املشروع أنه مت الكشف عن  600قطة أثرية هي أجزاء من بالط فخم مت استعماله يف البالط

الفخم للمسجد األقصى ،منها  100قطعة من عهد "اهليكل الثاين" ،إابن جتديد البناء اهلريودايين ،وفق ادعائهم.

ومنذ احتالل القدس عام  ،1967أجرت ما تسمى بـ "سلطة اآلاثر اإلسرائيلية حنو  75حفرية يف حميط وأسفل

املسجد األقصى ،حبجة التنقيب عن آاثر ومكتشفات تتعلق بقضية "اهليكل" ،حبسب اإلعالمي املختص يف شؤون

القدس واألقصى حممود أبو عطا.

ويشري لوكالة "صفا" إىل أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو أعلن قبل شهرين متويل ودعم حكومته رمسيا
ملشروع تنخيل تراب األقصى ،حيث مت ابلفرتة األخرية البدء بتسويق املشروع قطراي وعامليا ،مدعني أهنم وجدوا بعض
املكتشفات األثرية اليت استخدمت يف بناء أرضية "اهليكل" القريبة من قبة الصخرة املشرفة.

وكانت احلكومة اإلسرائيلية قررت مؤخرا ،إجبار كل إسرائيلي على املشاركة يف احلفرايت أسفل األقصى ،وحميطه،
وداخل البلدة القدمية ابلقدس ،هبدف احلصول على "أدلة" تربط اليهود ابملكان.

وقال ما يسمى بـ "رئيس سلطة اآلاثر" يسرائيل حسون إن سلطته ستتعاون مع منظمة "إلعاد" املتطرفة اليت تعكف على

تنفيذ مشروع حفرايت يقوم على نقل "غبار" من أسفل األقصى ،من أجل فحصه ،يف مسعى للعثور على ما يدلل على

الرابط بني اليهود واملكان.
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ادعاءات ابطلة

ويهدف املشروع للبحث عن بقااي مدعاة "للهيكل" ،خاصة أن االحتالل مل يستطع العثور على بقااي آاثر "للهيكل" يف

حفرايته املستمرة حول األقصى وأسفله.

ولكن حبسب خمتصني بشؤون اآلاثر ومراقبني عرب ومسلمني ،رافقوا عمليات الرتميم واستخراج الرتاب من األقصى،
فإن كل الرتاب واملوجودات األثرية تعود للفرتات اإلسالمية املتعاقبة بدء من الفرتة األموية وحىت الفرتة العثمانية ،مما
يفند ادعاءات االحتالل الباطلة ابلعثور على أي مكتشفات أثرية تعود "للهيكل".

ويوضح أبو عطا أن االحتالل يريد من خالل عمليات التنقيب ،بناء رواية جديدة لقضية "اهليكل" ،وعرض بعض

املكتشفات األثرية من األواين الفخارية واألختام والنقود املسقولة ،عرب ادعائه بوجودها ،ابإلضافة إىل تكثيف مساعيه

لبناء املروايت التلمودية إلثبات وادعاء وجوده يف القدس واألقصى.

وللمشروع التهويدي التضليلي خماطر عدة ،أوال :السيطرة على الرتاب املستخرج من األقصى ،رغم أنه ال حيق ألحد
التصرف فيه لغاية الرتميم ،سوى دائرة األوقاف اإلسالمية ،اثنيا :حياول االحتالل القول أبن املسلمني واألوقاف اعتدوا

على املوجودات األثرية وقاموا هبدم لآلاثر ،مما يشكل خطرا على حقيقة وجمرايت األمور ابألقصى.

اثلثا :االحتالل يريد من خالل التنقيب تزييف احلقيقة والتاريخ ،وادعاء وجود شيء من املوجودات األثرية هبدف نسج
الرواايت ،وابلتايل تضليل الرأي العام.

وأخريا ،يقول أبو عطا إن االحتالل حياول جتنيد آالف الطالب اليهود وحىت األجانب لتعميق التواصل الروحي
واجلسدي واأليدولوجي مع قضية "اهليكل" من خالل املشاركة يف عملية التنخيل.
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