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نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 من جديد :بلدية االحتالل تطلق أمساء عربية على شوارع مقدسية.
 دعوات متطرفة الستباحة األقصى وإدخال "الشمعدان" يف عيد "احلانوكاة".
 القدس :االحتالل يعتقل  4مواطنني بينهم طفل ويبعد آخر والسجن لشاب جريح.
 القدس :احلبس املنزيل وكفالة مالية على شقيق شهيد كشرط لإلفراج عنه.
86 مستوطنا وطالبا يهوداي يقتحمون األقصى.
 القدس :احلكم على األسرية شروق دوايت ابلسجن  16عاما وغرامة  80ألف شيقل.
 القدس :االحتالل ينوي املصادقة على بناء  5600وحدة استيطانية ردا على قرار (.)2334
 هيئة علماء القدس :إدانة االستيطان قرار اترخيي يف االجتاه الصحيح.
 االحتالل يعتقل طفال مقدسيا من أمام منزله.
 آالف الفلسطينيني يؤدون اجلمعة برحاب املسجد األقصى.
 االحتالل يقضي ابحلبس املنزيل على طفلني من القدس.
 االحتالل يشرع برتكيب املزيد من الكامريات على البؤر االستيطانية جنوب األقصى.
 القدس :استدعاء شابني للتحقيق ومتديد اعتقال اثلث واالفراج عن أسريين.
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ٍ
أبحياء يف القدس.
 مستعربون يعتقلون شااب يف مواجهات عنيفة
" وقفية القدس" تعقد جمموعة لقاءات يف السعودية.
 االحتالل ممعن يف تنفيذ خمطط القطار السريع إىل منطقة الرباق.
 قرار ابحلبس املنزيل على شقيق الشهيد مصباح أبو صبيح.
 ماذا يعين نقل السفارة األمريكية إىل القدس احملتلة؟.
 االحتالل يعتقل فتاة يف القدس القدمية بعد االعتداء عليها.
 اهليئة اإلسالمية تستنكر بشدة احتفال عروس يهودية بزفافها يف املسجد األقصى.
" القدس الدولية" تؤكد أن هدف إنشاء أبراج ابلقدس هو تغيري وجهها ومعاملها.
 تنسيق إسرائيلي حكومي مؤسسايت لطرد عائلة صب لنب املقدسية.
تضاعف م ْنح رخص البناء ملستوطين القدس.
 صحيفة عربيةُ :
 القدس :اعتقال فلسطينيني بتهمة نقل معلومات للسلطة الفلسطينية.
 افتتاح الطابق األول من "بيت شرتاوس" التهويدي غريب األقصى.
 الدعوة ملسريات يهودية تستبيح القدس القدمية وتطالب بـ"ختليص" األقصى!! .
 مسؤولون يف حكومة االحتالل ومستوطنون يقتحمون األقصى.
" هآرتس" :ارتفاع حاد يف البناء االستيطاين وهدم بيوت الفلسطينيني يف القدس.
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*من جديد :بلدية االحتالل تطلق أمساء عربية على شوارع مقدسية
القدس  2016-12-26وفا -أفاد عدد من سكان بلدة سلوان جنوب املسجد األقصى اليوم االثنني ،أبن بلدية
االحتالل شرعت منذ يوم أمس األحد إبطالق أمساء عربية بديلة لألمساء العربية على شوارع يف أحياء فلسطينية مبدينة

القدس احملتلة ،وحتديدا ببلدة سلوان.

غريت خالل األشهر األخرية ،ويف مناسبات عدة ،عرب "جلنة األمساء" التابعة
وكانت بلدية االحتالل العربية يف القدس ر

هلا ،أمساء عشرات الشوارع يف مدينة القدس احملتلة ،ومنها البلدة القدمية ،وأطلقت أمساء عربية على هذه الشوارع
واألحياء الفلسطينية ،يف إطار مساعيها الرامية اىل طمس املعامل العربية االسالمية وهتويد املدينة ابلكامل.

ويف هذا السياق ،قررت "جلنة األمساء" التابعة للبلدية العربية يف القدس ،إطالق أمساء عربية على مخسة شوارع يف بلدة

سلوان ،يف الوقت الذي أكد فيه سكان املنطقة رفضهم احلازم هلذه اخلطوة اخلبيثة ،وشددوا على أمهية التمسك أبمساء

شوارعهم وحاراهتم وأحيائهم وأماكنهم التارخيية العربية االسالمية.

ولفتت جلنة البلدية العربية اىل أهنا قررت تسمية حي بطن اهلوى أو احلارة الوسطى بـ "شخوانت هتيمانيم" أي "حارة

اليمن" ،و"ديرخ هجان"-طريق احلديقة ،-و"معالوت مي هشيلوح"-طلعة عني سلوان ،-و"كريمي هزيتيم"-كرم

الزيتون" ،-ديرخ كيدمي"-طريق األابريق".

*دعوات متطرفة الستباحة األقصى وإدخال "الشمعدان" يف عيد "احلانوكاة"
القدس  2016-12-26وفا -أعلنت منظمات يهودية تعمل على خدمة أسطورة "اهليكل املزعوم" ،نيتها تنظيم
اقتحامات مجاعية واسعة للمسجد األقصى املبارك ،وحماولة إدخال "الشمعدان" التلمودي ،لتنظيم احتفاالت خاصة،

تزامنا مع بدء عيد "احلانوكاة" العربي ،الذي بدأ أمس ،ويستمر ملدة أسبوع.

ويشرف على ه ذا الربانمج أعضاء من الكنيست اإلسرائيلية ،ويف مقدمتهم احلاخام املتطرف "يهودا غليك" ،وميكي
زوهر ،وشويل موعلم ،والربوفيسور أريه ألدد ،واحلاخامني يسرائيل أريئيل ،وشيمعون ألبيوم.
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ولفتت مصادر إعالمية عربية إىل أن هذه اجلماعات املتطرفة شرعت منذ أايم حبشد أكرب عدد ممكن من املستوطنني؛

للمشاركة ابقتحامات للمسجد األقصى حىت هناية األسبوع اجلاري.

وأشارت اعالانت هذه املنظمات اىل أن شرطة االحتالل قدمت ضماانت عديدة للمستوطنني ،تكفل هلم اقتحاماهتم

لألقصى حبرية كبرية ،وذلك من خالل منع الفلسطينيني من دخوله.

ويف السياق ،بدأ معهد "اهليكل الثالث" بنشر فيديوهات وعروض حتفز اليهود على اقتحام األقصى ،حبجة أتدية
الطقوس التلمودية داخله ،وإعماره ابليهود ،كما بدأ السباق بني احلاخامات السياسيني على اقتحامه ،وق ردمت هذه
املنظمات حوافز للمستوطنني ،تُشجعهم على االقتحام ،منها :توفري املأكوالت ،واملشروابت ،وأتمني مرشدين من قادة

مجاعات اهليكل.

*القدس :االحتالل يعتقل  4مواطنني بينهم طفل ويبعد آخر والسجن لشاب جريح
القدس  2016-12-26وفا -اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم االثنني 4 ،مواطنني من مدينة القدس

احملتلة ،بينهم طفل.

وأفاد مراسلنا ،أبن ق وات االحتالل اعتقلت الشاب عماد مشاسنة ،بعد دهم منزله يف بلدة قطنة مشال غرب القدس

احملتلة ،والشابني أمحد درويش ،وأنس درويش ،عقب اقتحام منزيل ذويهما يف بلدة العيسوية.

واعتقلت قوات االحتالل مساء أمس طفال ،بعد االعتداء عليه ابلضرب املربح ،يف قرية حزما مشال شرق القدس

احملتلة.

وسلرمت سلطات االحتالل ،مساء أمس ،الشاب فؤاد أمحد القاق ،قرارا إببعاده عن مسقط رأسه وبلدته سلوان
ٍ
كشرط لإلفراج عنه من سجوهنا ،وغرامة مالية قدرها  2000شيقل.
جنوب املسجد األقصى ملدة أسبوع،
إىل ذلك ،قضت حمكمة االحتالل على الشاب اجلريح يوسف مشاسنة من بلدة قطرنة مشال غرب القدس احملتلة ابلسجن

الفعلي ملدة عام.
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*القدس :احلبس املنزيل وكفالة مالية على شقيق شهيد كشرط لإلفراج عنه
القدس  2016-12-25وفا -قررت حمكمة االحتالل اإلسرائيلي يف مدينة القدس احملتلة ،اليوم األحد ،احلبس
املنزيل على الشاب تيسري أبو صبيح شقيق الشهيد مصباح ،ملدة أسبوع ،وكفالة مالية ،كشرط لإلفراج عنه.

وحولته إىل مركز التوقيف والتحقيق
وكانت قوات االحتالل اعتقلت الشاب تيسري من منزله يف القدس ،قبل أايم ،ر
املعروف ابسم "املسكوبية" غراب.

*  86مستوطنا وطالبا يهوداي يقتحمون األقصى
القدس  2016-12-25وفا -اقتحم  38مستوطنا ،و 48طالبا يهوداي ،اليوم األحد( ،الفرتة الصباحية) املسجد
األقصى املبارك ،من ابب املغاربة ،حبراسة معززة من قوات االحتالل اخلاصة.

ونفذ املستوطنون والطلبة اليهود جوالت استفزازية يف املسجد ،وسط شروحات عن أسطورة "اهليكل املزعوم" ،فيما

تصدى املصلون هلذه االقتحامات ،هبتافات التكبري االحتجاجية.

*القدس :احلكم على األسرية شروق دوايت ابلسجن  16عاما وغرامة  80ألف شيقل
يذكر أن الفتاة دوايت اعتقلت بتاريخ  ،2015/10/11بعد إصابتها بعدة طلقات انرية أطلقها عليها مستوطن
يهودي ،أثناء سريها يف البلدة القدمية ابلقدس ،خالل حماولته خلع حجاهبا ،وأجريت هلا عملية جراحية لزراعة شراين يف
كتفها ،حيث أصيبت بتمزق يف أحد الشرايني الرئيسة ،وتنقلت يف عدة سجون ،وتقبع حاليا يف سجن "الشارون".

جتدر االشارة أن وزير داخلية االحتالل ،أصدر قرارا يف وقت سابق ،بسحب اإلقامة الدائمة من األسرية دوايت.
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*القدس :االحتالل ينوي املصادقة على بناء  5600وحدة استيطانية ردا على قرار
()2334

رام هللا  2016-12-25وفا -من املقرر أن تصادق "اللجنة احمللية للتخطيط والبناء" التابعة لبلدية االحتالل،
األربعاء املقبل ،على بناء آالف الوحدات االستيطانية اجلديدة يف مدينة القدس احملتلة ،بزعم الرد على قرار جملس

األمن الدويل" ،"2334إبدانة االستيطان ،ومطالبة إسرائيل بوقفه.

وأوضحت صحيفة " اسرائيل اليوم" العربية ،يف عددها الصادر اليوم األحد ،أن "اللجنة ستصادق يف جلستها ،يوم

األربعاء ،على مشروع بناء  2600وحدة استيطانية يف مستوطنة غيلو جنوب القدس احملتلة ،و  2600وحدة
استيطانية اخرى يف مستوطنة " غفعات مهتوس " جنوب القدس احملتلة ،و  400وحدة استيطانية يف مستوطنة " رمات

شلومو " مشال القدس احملتلة ،ما يعين املصادقة االمجالية على بناء  5600وحدة استيطانية يف القدس احملتلة ،وعملية

املصادقة عليها ستنتهي خالل األسابيع القليلة القادمة.

*هيئة علماء القدس :إدانة االستيطان قرار اترخيي يف االجتاه الصحيح
القدس  2016-12-24وفا -قالت هيئة علماء ودعاة القدس ،إن قرار إدانة االستيطان االحتاليل من قبل جملس
األمن واملطالبة بوقفه فورا  -وإن جاء متأخرا جدا -ميثل خطة رائدة وشجاعة يف االجتاه الصحيح ،وذلك لينال
الشعب الفلسطيين املرابط حقوقه املشروعة ابلتحرر واالستقالل.

وشكرت هيئة علماء ودعاة القدس يف بيان هلا اليوم السبت ،كل الدول اليت وقفت إىل جانب حقوقنا التارخيية

واملصريية ،مؤكدة أن قرار ادانة االستيطان واملطالبة بوقفه فورا ،حيب أن يتم معه بشكل عملي وقف انتهاكات
االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية أبي شكل من أشكال االنتهاك.

واضافت ،إن االستيطان مظهر من مظاهر االحتالل اإلسرائيلي ،وأن االحتالل ومظاهره جيب أن تنتهي من حياة

شعبنا الفلسطيين فهو شعب عاىن لعقود من االحتالل الظامل ،وآن له أن يتحرر.

وطالبت اهليئة ،الدول العربية واإلسالمية أن تتخذ كافة اإلجراءات الالزمة من أجل تفعيل هذا القرار ونصرة القضية

الفلسطينية برمتها.
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كما اكدت اهليئة وجوب توقف االحتالل اإلسرائيلي عن جشعه االستيطاين غري الشرعي ،وأن ينصاع للقرارات

الدولية ،وأن يعلم ان احلق الفلسطيين اثبت ولن يضيع مهما طال الزمان.

*االحتالل يعتقل طفال مقدسيا من أمام منزله
القدس  2016-12-23وفا -اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،الطفل ليث أشرف اخلطيب ( 16عاماً) ،من
أمام منزله يف بلدة حزما مشال شرق مدينة القدس احملتلة ، ،عصر اليوم اجلمعة.
وقالت مصادر حملية إن قوات االحتالل اقتادت الطفل اخلطيب إىل جهة غري معلومة.

*آالف الفلسطينيني يؤدون اجلمعة برحاب املسجد األقصى
القدس  2016-12-23وفا -أدى آالف املواطنني من القدس احملتلة وضواحيها وبلداهتا ،ومن التجمعات السكانية
داخل أراضي الـ  48اليوم صالة اجلمعة برحاب املسجد األقصى املبارك.

وقال مراسل "وفا" ان االحتالل عزز من اجراءاته يف مدينة القدس ،وشدد من قيوده على تفتيش املواطنني ومركباهتم

خالل دخوهلم من احلواجز العسكرية الثابتة على املداخل الرئيسية ملدينة القدس ،كما نشر املزيد من عناصره يف قلب

وسري دورايت راجلة داخل البلدة القدمية وشوارعها وطرقاهتا وأسواقها املُفضية اىل املسجد األقصى ،يف
املدينة املقدسة ر

سريت دورايت راجلة وحممولة وخيالة يف الشوارع احملاذية واملتامخة لسور القدس التارخيي ،وحررت خمالفات مالية
حني ر

عالية حبق سيارات املصلني بزعم وجودها أبماكن غري قانونية (قرب سور القدس).

من جانبه ،لفت يف خطبة اجلمعة ابألقصى الشيخ يوسف أبو اسنينة إىل معاانة سكان القدس احملتلة ،وقال" :إن حياهتم

مريرة ،،واخلراب استشرى هنا وهناك ،وبيوت هتدم ،وضرائب تفرض ،وخمالفات ابجلملة ،وليس لنا انصر إالر هللا".
وتناول اخلطيب األوضاع الفلسطينية يف ظل استمرار االحتالل ،مطالبا إبطالق سراح أسراان يف سجون االحتالل.

وقال" :إن األسرى يعانون من أوضاع سيئة وصعبة فقد عوقبوا وجوعوا فانظروا إىل وجوههم كأهنم أخرجوا من القبور،

يوما من
يف إشارة إىل األسريين انس شديد وأمحد أبو فارة ،اللذين علقا إضراهبما املفتوح عن الطعام بعد ً 89
اإلضراب.
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وأكد الشيخ ابو اسنينة "أن املسجد األقصى املبارك تُنتهك فيه احلرمات ،واألرض تصادر ،وتبىن فيها املستوطنات"،
داعيا أهل بيت املقدس إىل الثبات يف أرضهم وعلى دينهم والتمسك بثوابتهم ومقدساهتم.

وقال" :أنتم أهل الثبات والعطاء فكونوا على قدر املسؤولية وإايكم والتكاسل عن هذه املهمة اإلهلية".

*االحتالل يقضي ابحلبس املنزيل على طفلني من القدس
القدس  2016-12-23وفا -قضت حمكمة االحتالل ،اليوم اجلمعة ،ابحلبس املنزيل ملدة أسبوع على الطفلني

املقدسيني حممد موسى مصطفى( 16سنة) ،وخالد عوين أبو غوش(  17سنة) ،وكالمها من قرية العيسوية وسط القدس

احملتلة.

كما قضت احملكمة نفس على الطفلني مصطفى وأبو غوش بدفع كفالة مالية ،كشرط لإلفراج عنهما.

*االحتالل يشرع برتكيب املزيد من الكامريات على البؤر االستيطانية جنوب األقصى
القدس  2016-12-22وفا -شرعت سلطات االحتالل ،اليوم اخلميس ،برتكيب املزيد من كامريات املراقبة على
البؤر االستيطانية يف ٍ
أحياء عدة ببلدة سلوان جنوب املسجد األقصى املبارك.
وتركزت محلة اليوم يف حي بطن اهلوى أو احلارة الوسطى اليت تتواجد فيها بؤر استيطانية عدة أشهرها "يب يواناتن"

وحراسهم
و"بيت العسل" وغريها ،يف الوقت الذي يشهد فيه احلي اشتباكات بني السكان من جهة ،واملستوطنني ر
ٍ
بشكل شبه يومي ،خاصة يف ساعات املساء.
وقوات االحتالل من جهة اثنية

*القدس :استدعاء شابني للتحقيق ومتديد اعتقال اثلث واالفراج عن أسريين
القدس  2016-12-22وفا -استدعت خمابرات االحتالل ،اليوم احلميس ،الشابني فادي أبو لبدة ،وكمال األعور
من سكان مدينة القدس ،للتحقيق يف مركز التوقيف والتحقيق املعروف ابسم "املسكوبية" غريب القدس احملتلة.
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من جهة اثنية ،أخلت سلطات االحتالل سراح الشابني حممد داوود عبده ،وعامر عبده من سكان حي جبل املكرب
جنوب شرق القدس احملتلة بكفالة مالية ،يف حني مددت حمكمة االحتالل اليوم اعتقال األسري حممد عمر الفقيه من

بلدة قطنرة مشال غرب القدس احملتلة حىت احلادي والعشرين من شهر شباط املقبل.

ٍ
أبحياء يف القدس
*مستعربون يعتقلون شااب يف مواجهات عنيفة
القدس  2016-12-22وفا -اعتقلت عناصر من وحدة املستعربني بقوات االحتالل ،عصر اليوم اخلميس ،شااب
قرب حمطة حمروقات يف بلدة عناات مشال شرق القدس احملتلة ،واقتادته إىل سيارة عسكرية نقلته اىل جهة غري معلومة بعد

االعتداء عليه بوحشية.

وقالت مصادر حملية ملراسلنا إن املدخل الرئيسي الشمايل للبلدة شهد مواجهات عنيفة بني الشبان وقوات االحتالل
منذ ساعات صباح اليوم ،ووصلت تعزيزات عسكرية من جنود وآليات االحتالل اىل املنطقة ،من ضمنها جمموعة من

عناصر املستعربني ،وأطلقت القنابل الغازية السامة والرصاص املطاطي على الشبان ،يف الوقت الذي أوقفت فيه
مركبات املواطنني خالل دخوهلا أو خروجها من وإىل البلدة.

يف سياق مشابه ،شهدت بلدة العيزرية جنوب شرق القدس احملتلة ،اليوم ،مواجهات عنيفة بني الشبان وقوات

االحتالل ،عقب اقتحام البلدة والشروع بدهم عدد من متاجر ومنازل املواطنني.

ونقل مراسلنا عن شهود عيان أتكيدهم إصابة عدد كبري من املواطنني حباالت اختناق بسبب القاء االحتالل عشرات

القنابل الغازية السامة املسيلة للدموع ،ومت معاجلتها ميدانياً ،دون تبليغ عن اعتقاالت أو إصاابت مباشرة.

كما نصبت شرطة االحتالل حاجزاً وسط الشارع الرئيسي حبي جبل الزيتون /الطور املُطل على القدس القدمية،
وشرعت بتوقيف املركبات وحترير خمالفات مالية ألصحاهبا؛ األمر الذي وصفها املواطنون ابملخالفات الكيدية

واالنتقامية وغري املربرة.

تعرضت اليوم للرشق ابحلجارة من قبل شبان
يف السياق ذاته ،ذكرت مصادر عربية أن حافلة خمصصة لنقل املستوطنني ر
فلسطينيني قرب بلدة "حزما" مشايل شرق القدس احملتلة ،دون وقوع إصاابت.

*وقفية القدس تعقد جمموعة لقاءات يف السعودية
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الرايض  2016-12-22وفا -عقد وفد من جملس إدارة صندوق وقفية القدس جمموعة لقاءات يف اململكة العربية
السعودية يف أول زايرة خارجية للمجلس للتعريف ابلصندوق لطرح أفكاره وخططه وكذلك التعريف مبعاانة مدينة

القدس واحتياجاهتا وماذا ميكن أن يُقدم هلا.

ومثل عضو اللجنة املركزية لفتح وعضو جملس إدارة الوقفية حممد اشتية الرئيس حممود عباس يف اجتماعات مشلت لقاء

مع العاهل السعودي امللك سليمان بن عبد العزيز وأمري الرايض األمري فيصل بن بندر ،وكذلك مجع من رجال
األعمال السعوديني والفلسطينيني يف السعودية وذلك يف سفارة فلسطني يف الرايض.

وقال اشتية إن امللك سلمان من أشد مناصري الشعب الفلسطيين وكان يقود العمل اخلريي من اجل فلسطني ونعتقد

انه سيكمل املسرية من اجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيين.

وأضاف أبن هتويد القدس أحد أدوات إسرائيل لتدمري حل الدولتني ،إذ إهنا دفعت من  90اىل  100الف من

املقدسيني خارج اجلدار ،وهتدم بيوهتم وتسحب إقاماهتم وهوايهتم وتضيق عليهم بكل جوانب احلياة.

من جانبه ،أكد العاهل السعودي على دعمه ملدينة القدس وفلسطني وعلى عمق العالقات الفلسطينية السعودية،

وعلى وقوف بالده إىل جانب الفلسطينني يف إهناء االحتالل وإعالن الدولة الفلسطينية.

وتكون الوفد من رئيس جملس إدارة الوقفية منيب املصري ،وأعضاء اجمللس الوزير يوسف دعيس ،وزاهي خوري،

وعماد أبو كشك ،وجمدي الرجيب ،وميشيل صايغ ،ووليد األمحد.

ووفق بيان صحفي وزعه مكتب اشتية ،يسعى الصندوق الستكمال جوالته إىل بقية الدول العربية واإلسالمية الدول

الصديقة للتعريف ابلوقفية وحشد الدعم هلا.

يذكر أن صندوق وقفية القدس هي هيئة مستقلة غري رحبية أتسست بناء على مبادرة أطلقها جمموعة من الرجال خلدمة
مدينة القدس ،هبدف متكني وتعزيز صمود أبناء شعبنا يف القدس ،والعمل على حتقيق التنمية يف القطاعات املختلفة يف

املدينة املقدسه مبا حيافظ على اهلوية الوطنية والصمود الفلسطيين يف عاصمة الدولة الفلسطينية.

*االحتالل ممعن يف تنفيذ خمطط القطار السريع اىل منطقة الرباق
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أكدت حكومة االحتالل امعاهنا يف تنفيذ خمطط متديد مسار القطار السريع من مدينة تل ابيب/ايفا اىل القدس /ليصل

اىل منطقة الرباق– جنوب غرب املسجد األقصى ،عرب إضافة مسار مير عرب نفق سيحفر حتت األرض ،بعمق  80مرتا،
من مدخل غريب القدس إىل منطقة حميط الرباق على طول حنو  2كلم.

جيدر االشارة أن مصادر عربية نشرت مؤخراً معلومات تفيد أن طواقم مهنية يف ملفات ختطيط شبكات املواصالت،

ضل أن يتم بناء حمطة جتميع إضافية للقطار السريع اجلديد الواصل بني مدينيت "تل ابيب/ايفا" والقدس ،تكون يف
تف ر

وسط املدينة ،قرب تقاطع شارع ايفا/امللك جورج ،بدالً من أن تكون هذه احملطة يف منطقة الرباق ،فيما اقرتح آخرون
أن تضاف حمطة جتميع اثلثة تكون يف منطقة املاحلة ،جنوب غرب مدينة القدس.

وجاءت هذه املقرتحات بناءر على خمطط مسار القطار السريع "الكهرابئي" ،الذي يتم العمل به يف هذه األوقات ،حيث
من املخطط أن يصل بني مدينيت تل أبيب/ايفا والقدس ،على أن تكون احملطة املركزية له يف املدخل الغريب ملدينة

القدس ،وحتديداً يف منطقة "مباين األمة" ،وتكون مدة وصول القطار بني املدينتني حنو  38دقيقة فقط.

لكن مصادر يف وزارة املواصالت "االسرائيلية" أكدت أنه ال تغيري يف املخطط الذي أعلن عنه قبل شهرين ،والذي

يقضي إبضافة مسار للقطار السريع ،يصل من احملطة املركزية له يف مدخل غريب املدينة إىل منطقة الرباق ،أو يف نقطة

قريبة جدا منه .

*قرار ابحلبس املنزيل على شقيق الشهيد مصباح أبو صبيح
قررت حمكمة االحتالل مبدينة القدس ،اليوم األحد ،احلبس املنزيل على الشاب تيسري أبو صبيح شقيق الشهيد مصباح
الذي نفذ عملية إطالق انر مزدوجة وسط القدس يف اكتوبر املاضي ،ملدة أسبوع وكفالة مالية كشرط لإلفراج عنه.

وحولته إىل مركز التوقيف والتحقيق
وكانت قوات االحتالل اعتقلت الشاب تيسري من منزله يف القدس قبل أايم ،ر
املعروف ابسم "املسكوبية" غريب القدس.
ماذا يعين نقل السفارة األمريكية إىل القدس احملتلة؟

“ أنمل أن يشعل السفري األمريكي اجلديد يف العام القادم مشعة احلانوكا (عيد االنوار اليهودي) يف السفارة األمريكية

يف القدس ،املدينة اليت أشعل فيها املكابيون هذه الشعلة قبل  2200سنة”.

صرح السفري "اإلسرائيلي" يف واشنطن رون درمير قبل يومني ،يف دعوة منه للرئيس االمريكي املنتخب
هبذه الكلمات ر
دوانلد ترامب تنفيذ وعده لـ”إسرائيل” بنقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس.
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ترامب الذي كرر مر ًارا يف محالته االنتخابية ،أنه سيقاوم أي حماولة من األمم املتحدة لفرض إرادهتا على “إسرائيل”،
رئيسا ،ابت اليوم أقرب هلذا القرار بكل حتد للقوانني الدولية
وسينقل السفارة األمريكية إىل القدس حال انتخابه ً
والتحذيرات من عواقب ذلك ،إذ ما يزال اللويب الصهيوين يدفع ابلرجل حنو الوفاء بوعده لـ”إسرائيل”.

فريا للوالايت املتحدة
كان السفري "اإلسرائيلي" ديرمر قد صرح هبذا الكالم ،بعد أسبوع على اعتماد ديفيد فريدمان س ً

لدى الكيان  .حيث جاء يف البيان الذي نشره الرئيس املنتخب ترامب بشأن تعيني فريدمان ،أن “لدى السفري اجلديد

مهام كثرية يضعها نصب عينيه ،أمهها هو نقل السفارة االمريكية من تل أبيب إىل القدس”.

فهل ينوي ترامب تفجري انتفاضة غضب جديدة يف األراضي احملتلة بتطبيق هذا القرار ،وسحق هوية املدينة العربية

اإلسالمية ،اليت حاول أسالفه من الرؤساء السابقني تفادي تطبيقه خشية على “األمن القومي” األمريكي ،وخشية على

“إسرائيل” نفسها من انر الغضب؟

من أي بدأت احلكاية..اخللفية التارخيية
عاما على قرار االحتالل  ،ضم اجلزء الشرقي من مدينة القدس إليها عام - 1980والذي احتلته بعد
رغم مرور ً 36

حرب سنة  -1967وإعالن املدينة عاصمة هلا ،إال أن األمم املتحدة واجملتمع الدويل –مبا فيه الوالايت املتحدة

آنذاك -ال يعرتف ابلقدس كعاصمة لـ”إسرائيل” ،ويعترب القدس الشرقية جزء من األراضي الفلسطينية احملتلة ،وال
يعرتف بضمها للدولة العربية.

كما أبقت الكثري من دول العامل ،قنصلياهتا يف املدينة ،هبدف خدمة الفلسطينيني القاطنني فيها ،رغم استمرار االحتالل

 .وكان الفتًا أن الكثري من دول العامل ،قررت عقب القرار "اإلسرائيلي" بضم “القدس الشرقية” عام  ،1980نقل
سفاراهتا من “القدس الغربية” إىل “تل أبيب” رغم إقرارها أبن الشطر الغريب من املدينة أر ٍ
اض "إسرائيلية".
إال أن الوالايت املتحدة األمريكية وقعت مع “إسرائيل” يف  19كانون الثاين  1982وابلتحديد يف اليوم األخري لوالية
الرئيس األمريكي روانلد ريغان على وثيقة خطرية ،تتناول وضع القدس العربية احملتلة ومسيت “اتفاق إجيار وشراء

األرض” حصلت احلكومة األمريكية مبوجبها على قطعة أرض من أمالك الوقف اإلسالمي واألمالك الفلسطينية اخلاصة
يف القدس الغربية احملتلة عام  1948لبناء السفارة األمريكية عليها.
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وكانت احلكومة األمريكية قبل التوقيع على هذه الوثيقة تعترب القدس كياانً منفصالً –كما حتدثنا -خارج نطاق السيادة
"اإلسرائيلية" .واعتُرب التوقيع على هذه الوثيقة اعرتافًا ضمنيًا أمريكيًا بسيادة “إسرائيل” على القدس احملتلة ،ويف الوقت
نفسه حيرم القانون الدويل احلصول على أرض من سلطة االحتالل عن طريق االستئجار أو الشراء.

ويف عام  ،1990اختذ الكونغرس األمريكي قرار رقم “ ،”106والذي نص على نقل السفارة األمريكية من “تل أبيب”

إىل القدس احملتلة ،وصدر قانون نقل السفارة األمريكية يف عام  ،1995وذلك بعد أربعة أسابيع من توقيع اتفاق طااب
(أوسلو) يف البيت األبيض بني دولة االحتالل واملفاوضني الفلسطينيني ،والذي مت فيه االلتزام بعدم املساس بوضع

القدس ،وأتجيل حبثها إىل مفاوضات احلل النهائي.

احتوت ديباجة القانون األمريكي آنذاك على كافة املزاعم واألطماع اليهودية يف مدينة القدس العربيةَّ .
وتنكر القانون يف

الوقت نفسه لتاريخ وواقع القدس والسيادة العربية اإلسالمية عليها ،السيما وأن السيادة على القدس ثالثية األبعاد:

فلسطينية أوالً ،وعربية اثنياً ،وإسالمية اثلثاً .وتضمن القانون ثالثة بنود :األول أن تبقى القدس موحدة غري جمزأة أي

تكريس االحتالل للقدس بشطريها احملتلني ،وشرعنته .والثاين :يعرتف ابلقدس املوحدة عاصمة لـ”إسرائيل” ،ويدعم
االحتالل ابلضم والتهويد والدفاع عنه .والثالث :يلزم اإلدارة األمريكية بنقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل

القدس وإقامة مبىن السفارة فيها حىت عام  1999أو مىت حيني الوقت لذلك.

القانون الذي وافق عليه آنذاك جملس الشيوخ أبغلبية ساحقة ( )93مقابل ( )5أصوات ضده ،وأعلن الرئيس بيل

كلنتون حينها أنه ال يؤيد القانون ولكنه سيلتزم بتنفيذه .وصمتت حينها معظم الدول العربية صمتاً مريباً ،وتفاوتت
بعض الردود اليت صدرت عنها بني التعبري عن شكر الرئيس كلنتون (ألنه مل يؤيد القانون ولكنه وقرع عليه) وبني إبداء

الدهشة واألسف.

تلى ذلك ،توقيع الرئيس األمريكي السابق جورج بوش يف  30أيلول  2002قانوانً أقره جملس الشيوخ األمريكي ينص

على أن “القدس املوحدة” عاصمة للكيان  ،مما أاثر حينها الغضب واالستنكار الشديدين يف مجيع العواصم العربية
خطريا ويهدد االستقرار يف املنطقة ،ويدل بشكل كامل على
واإلسالمية .وقد اعتربت الدول العربية ذلك القانون
ً
االحنياز األمريكي لدعم االستعمار االستيطاين اليهودي يف القدس وفلسطني وبقية األراضي العربية احملتلة وتبنيه والدفاع

عنه.

وأخريا ،يف حمطة الرئيس األمريكي ابرك أوابما ،حاولت إدارته تفادي تطبيق القرار قدر املستطاع ،خوفًا من تفجري حالة
ً

من الغضب لدى الفلسطينيني وانعكاس ذلك ابلطبع على دولة االحتالل ،حيث أرجئ أوابما أكثر من مرة نقل سفارة
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بالده لدى الكيان من تل أبيب إىل القدس احملتلة ،ابلرغم من الضغط الكبري الذي كان يلعبه اللويب الصهيوين على

اإلدارة األمريكية ،وحبسب القانون الذي مت متريره يف عام  ،1995ولكن القانون كان جييز للرئيس أتجيل العملية ملدة

ستة أشهر ألسباب تتعلق “ابألمن القومي”.
نقل السفارة يعين انتفاضة جديدة

قدما يف خطة الرئيس األمريكي املنتخب دوانلد ترامب لنقل
جملة فورين بولسي األمريكية حذرت من أن “املضي ً
السفارة األمريكية لدى "إسرائيل" إىل القدس احملتلة ،يهدد ابندالع انتفاضة فلسطينية اثلثة ،واصفة تلك الفكرة أبهنا

مروعة "إلسرائيل" وفلسطني وللشرق األوسط”.

وقالت الصحيفة يف تقرير نشرته أمس إنه “ من بني كثري من الطرق اليت تنذر ابخلطر يف انقالب ترامب على السياسة

اخلارجية التقليدية للوالايت املتحدة ،واح ًدا من تعهداته األكثر إاثرة للخوف والقلق بنقل السفارة األمريكية يف
"إسرائيل" إىل القدس” .وقد قطع مرشحون آخرون نفس الوعد ،مثل بيل كلينتون وجورج دبليو بوش ،وقالوا إنه مبجرد
تنصيبهم ،سيقومون بنقل السفارة.

االنتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000
ميال منهما للرتاجع عن هذه الفكرة ،وما حنن ابنتظاره اآلن سيكون خطأ
وتضيف الصحيفة أن “ترامب يبدو أقل ً
ضا لألمن القومي "اإلسرائيلي"”.
ً
هائال ،ليس فقط للفلسطينيني ولكن لسمعة أمريكا وموقفها الدبلوماسي وأي ً
وتتابع الصحيفة قائلة إن إصرار ترامب على إعطاء انطباع أنه ينوي حقا نقل السفارة مبجرد توليه احلكم ،يبدو جزءًا
من حتول أكرب تستعد إدارته للقيام به حنو اليمني املتطرف يف “إسرائيل” .وهو التحول الذي يشري إليه اختياره لديفيد

سفريا لواشنطن يف “إسرائيل” .واعتربت الصحيفة أن هذا
فريدمان ،املؤيد لالستيطان واملعروف مبواقفه املتشددةً ،
التعيني خطوة مقلقة مبا يكفي على افرتاض موافقة جملس الشيوخ عليه.
وقالت فورين بوليسى إنه سيكون من الصعب التنبؤ برد الفلسطينيني على هذا الوضع ،لكن هناك احتمال كبري

ابنفجار الغضب ورمبا العنف ،ألن “القدس هي القضية األكثر حساسية بني الفلسطينيني و"اإلسرائيليني" مثلما ظهر يف
اندالع االنتفاضة الثانية ومواقف أخرى .ولو رأى الفلسطينيون أن مستقبل املدينة اليت يعتربوهنا عاصمة دولتهم
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املستقبلية تعرقله السياسة األمريكية فإن الرد الغاضب والعنيف يف شكل انتفاضة عفوية ،أو حىت منظمة رمبا يكون ال

مفر منه ،وإن مل يكن وشي ًكا”.

إىل ذلك ،فقد صرح كبري املفاوضني الفلسطينيني صائب عريقات قبل أايم قليلة أبن نقل السفارة االمريكية من تل

أبيب إىل القدس يعين “ االعرتاف ابلقدس املوحدة اليت تضم القدس الشرقية احملتلة ،أي االعرتاف بضم "إسرائيل"

للقدس الشرقية” .وأضاف عريقات أنه سيقدم استقالته على الفور من منصبه كبري املفاوضني الفلسطينيني ،ألنه ال

يستطيع بعد ذلك “أن يوهم الفلسطينيني أبن حال للقضية ال يزال ممكنًا ،بعد أن تالشى حل الدولتني بنقل السفارة”.
صائب عريقات :سأقدم استقاليت حال تطبيق القرار

وأشار عريقات أن “نقل السفارة إىل القدس يعين أن تغلق الوالايت املتحدة سفاراهتا يف كافة العواصم العربية ،مؤك ًدا أن

الشعوب العربية ستثور يف الشوارع ولن تدع السفارات االمريكية يف البالد العربية تتمكن من مزاولة عملها” ،على حد

تعبريه.

فعال؟
هل سيحدث ذلك ً
لكن هل سيكون هناك من يوقف القرار فعليًا هذا يف حال تطبيقه من قبل ترامب ،وهل ستثور الشوارع العربية على
السفارات األمريكية كما يقول عريقات؟

اجلواب رمبا يكون هنا :ال!
يقول الكثري من احملللني واملتابعني للشأن الفلسطيين إن اإلدارات السابقة يف الوالايت املتحدة األمريكية مل تكن على

استعداد كامل وشجاع لتطبيق هذا القرار ،خشية من تفجري حالة من الغضب لدى الشعب الفلسطيين والدول العربية،

وأتليب اجملتمع الدويل عليها ،وابلتايل جلب اخلطر لنفسها ،من خالل الكراهية املتصاعدة ضدها يف العامل العريب

واإلسالمي ،بسبب دعمها الكامل واملباشر لدولة االحتالل.

إال أن احلالة العامة اليت متر فيها الدول العربية اآلن ،بعد الربيع العريب والثورات املضادة اليت أوقفت مده ،متنعها من

ضا للسياسة األمريكية .حيث حتاول كل دولة االهتمام قدر املستطاع بشؤوهنا
ومؤثرا وراف َ
أن يكون هلا حرا ًكا ً
كبريا ً
قواي و ً

الداخلية ،وحل مشاكلها اليت ال تنتهي ،إذ تعاين مصر الويالت بعد االنقالب العسكري الذي قاده املشري عبد الفتاح

يوما بعد يوم منذ  5سنوات ،والعراق واليمن وليبيا ليست
السيسي يف  ،2013وسوراي تدمرها آلة احلرب اليت تتفاقم ً
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ببعيد عن احلالة اليت متر هبا سوراي ،إال أن درجة اخلراب والدمار تتفاوت بنسب ودرجات معينة بني دولة وأخرى .أما

حال ابقي الدول العربية فهو ليس ابألفضل مطل َقا ،فإما فقر أو حروب أو نزاعات عربية-عربية ال تنتهي .وأما اخلليج
منذ أن تتدخل يف اليمن حبربه ضد احلوثيني مل يعد كما كان ،إضافة إىل التطورات اليت طرأت على الوضع االقتصادي

له ،وأثرت بشكل كبري على اجملتمع وارتفاع األسعار وامليزانيات.

هذا كله رمبا يسهل على اإلدارة األمريكية تنفيذ وعودها "إلسرائيل" ،دون أن جتد هلا حسيبًا أو رقيبًا ،إال اللهم دعوات

الشجب واالستنكار واالستهجان ،اليت أصبحت السالح الوحيد املتبقي يف يد احلكومات العربية واإلسالمية ،جملاهبة

أخطارها والتخفيف من روعة الفظائع اليت تعاين شعوهبا منها ،على يد عدوها.

كثريا ضد االحتالل وسياساته االستيطانية
إال أن التعويل الوحيد رمبا يكون على الشعب الفلسطيين نفسه ،والذي اثر ً

والتهويدية للمدينة املقدسة ،حيث كانت االنتفاضة األوىل والثانية ،واهلبات الشعبية اليت اشتعلت فيما بينهما وبعد

الثانية ،آخرها كان ما عرف بـ”هبة القدس” اليت تستمر آاثرها حىت هذا اليوم ،نتيجة لالستفزازات "اإلسرائيلية"

املتكررة وانتهاك قدسية املسجد األقصى واقتحام ابحاته وتدنيسه.

مصرا على قراره ويضرب بكل هذه التحذيرات عرض احلائط؟ وهل سنشهد انتفاضة شعبية
فهل سيبقى ترامب ً
فلسطينية جديدة؟ رمبا تقود حلرب مسلحة جديدة مع الكيان  ،كتلك اليت وقعت يف األعوام األخرية بني الفصائل
الفلسطينية واالحتالل بقطاع غزة؟

املصدر :نون بوست

*االحتالل يعتقل فتاة يف القدس القدمية بعد االعتداء عليها
اعتقلت قوات االحتالل ،قبل قليل ،فتاةً فلسطينيةً مل تُعرف هويتها ،يف شارع الواد يف البلدة القدمية من القدساحملتلة،

واقتادهتا إىل أحد مراكزها للتحقيق.

ونقل مراسلنا يف القدس عن شهود عيان أتكيدهم أن اعتقال الفتاة جاء عقب االعتداء عليها ابلضرب ما استفز

مشاعر املواطنني يف املنطقة ،وساد فيها توتر شديد بفعل جتمهر املواطنني ،دون معرفة سبب االعتداء على الفتاة

واعتقاهلا .
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االحتالل مينع إضاءة "شجرة امليالد" شرق القدس

منعت قوات االحتالل ،اليوم اجلمعة ،إضاءة شجرة امليالد يف بلدة العيزرية شرق القدس احملتلة ،بسبب وجود صور

لشهداء وأسرى عليها.

وقال الناشط يف املقاومة الشعبية يف الضفة الغربية ،سامي أبو غالية ،إن قوات االحتالل دمهت عند الساعة الثالثة
فجراً بلدة العيزرية ،وقامت بتمزيق الصور وختريب وتكسري الشجرة اليت استغرق العمل هبا أكثر من أسبوعني.

لكن االحتالل قام
املقرر أن يتم إضاءة الشجرة اليوم عند الساعة اخلامسة ،ر
وأضاف لـ"قدس برس" أنه كان من ر

بتخريبها كي ال نُقيم احتفاالتنا مع إخواننا املسيحيني ،مؤكداً أن الشبران يعملون بكل طاقاهتم اآلن كي يتم إضاءة
الشجرة يف الوقت احمل ردد.

وأشار إىل أن االحتالل لن مينعهم من مواصلة العمل يف املقاومة الشعبية ،وحقهم يف العيش حبرية وكرامة ،كما أ رن من
حق الشعب الفلسطيين االحتفال أبعياده كما يراه مناسباً.
وأوضح أبو غالية أن قوات االحتالل دامهت منزله فجر اليوم ،وقامت بتفتيشه وختريب حمتوايته .

قدس برس

*اهليئة اإلسالمية تستنكر بشدة احتفال عروس يهودية بزفافها يف املسجد األقصى
استنكرت اهليئة االسالمية العليا يف القدس ،بشدة ،احتفال عروس يهودية ،يوم أمس ،بزفافها داخل املسجد األقصى،

حبماية قوات االحتالل.

وقال رئيس اهليئة الشيخ عكرمة صربي ،يف تصرحيات صحفي له" :هذا اإلجراء املزعوم هو جتاوز ملا هو متبع يف
االقتحامات ،وهذا يؤكد على أن اليهود ينتهكون حرمة املسجد األقصى ويدنسونه".

وأضاف" :ما نالحظه يف هذه األايم أن املقتحمني اليهود يتطاولون على املسجد األقصى يوما بعد يوم".

واعرب عن استنكاره الشديد لالقتحام وقيام العروس اليهودية مبباركة زفافها يف املسجد األقصى .مؤكداً
أن األقصىللمسلمني وحدهم ،وال عالقة لليهود به.

كما أدان الشيخ صربي بشدة رفع منشور "فوتوشوب" خلنزير يف املسجد األقصى ،وقال " :نستهجن ونستنكر تلك

الصور اليت تتناقلها وسائل االعالم العربية ،بشأن صورة خلنزير كأنه يشرب املاء يف املسجد األقصى ،وهذا يؤكد على

أن األقصى ليس مقدسا لديهم ،فلو كان مقدسا لديهم ،ملا نشروا هذه الصورة ألن اخلنزير حيوان دنس ،ومن نشره
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يكون مثله".

ومحرل الشيخ صربي حكومة االحتالل املسؤولية "ألهنا تسمح للمتجاوزين ،أن يصولوا وجيولوا دون عقاب ".

*القدس الدولية تؤكد أن هدف إنشاء أبراج ابلقدس هو تغيري وجهها ومعاملها
أكدت مؤسسة القدس الدولية أن بلدية االحتالل "اإلسرائيلي" يف القدس احملتلة تعتزم تشييد جمموعة من األبراج

الضخمة لتحجب وجه املدينة احلقيقي ،وختفيه وراء غاابت اإلمسنت ،ابلتوازي مع هدم منازل الفلسطينيني ومنشآهتم.

وأشارت املؤسسة ،يف قراءة أسبوعية لتطورات األحداث واملواقف ابلقدس أصدرهتا اخلميس ( )12/22إىل أن

االحتالل ال زال يتابع مشاريعه التهويدية ابملدينة ،مع استمرار االقتحامات بشكل شبه يومي ،وسيطرته على املقابر

التارخيية.

وأوضحت أن آلة التهويد "اإلسرائيلية" ال تتوقف عن العمل يف القدس ،حيث قامت "سلطة الطبيعة" التابعة لالحتالل
خالل هذا األسبوع بتسييج أجزاء من مقربة ابب الرمحة املالصقة لسور املسجد األقصى املبارك ،حبجة أهنرا "حديقة

وطنية مينع الدفن فيها" ،ووضعت ايفطات داخلها للغرض ذاته.

وقالت إن االحتالل يعتمد بشكل كبري على ثنائية "اهلدم والبناء" لتغيري امليزان الدميوغرايف يف القدس ملصلحته ،وخالل

األسبوع املنصرم ،أقدمت سلطات االحتالل على هدم منازل ومنشآت تعود ملقدسيني.

منزال قيد اإلنشاء يف بلدة بيت حنينا ،ومنازل  5عائالت فلسطينية
ولفتت إىل أن آليات االحتالل هدمت ً

فيالعيساوية .ويف إطار اهلدم ،ذكر موقع عربي مقرب من جيش االحتالل أن السلطات اإلسرائيلية قررت هدم 42
منزال فلسطينيًّا يف القدس والداخل الفلسطيين ,بتوجيهات مباشرة من رئيس حكومة االحتالل.
ً

ولفتت مؤسسة القدس ،اىل أن اقتحامات املستوطنني للمسجد األقصى توالت خالل األسبوع املاضي ،حيث جتاوز

عسكراي من خمابرات االحتالل.
عنصرا
عددهم  300مستوطن ،من بينهم 33
ًّ
ً

مسين قطاع غزة من التوجه
وأوضحت أن سلطات االحتالل منعت لألسبوع الثاين على التوايل العشرات من ر

ألداءصالة اجلمعة يف األقصى ،بذريعة عدم التزامهم ابلعودة إىل القطاع يف اليوم نفسه.

وبشأن البناء االستيطاين ،ذكر تقرير ملوقع صحيفة "هآرتس" العربية أن بلدية االحتالل يف القدس ستشيد جمموعة من

األبراج الضخمة يف املدينة ،وسيتم البناء من خالل عدة مشاريع جديدة ،وإضافةً لدورها االستيطاين والتجاري

والسياحي ،هتدف البلدية إىل تغيري وجه املدينة ،وحجب معاملها العربية واإلسالميرة.

وأوضحت أن األبراج ستبىن على مداخل املدينة ويف حميط مسار القطار اخلفيف ،وسيصل ارتفاعها إىل حنو  36طبقة،

ومن هذه األبراج سيتم إنشاء  9أبراج يف املدخل الغريب للقدس.
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عددا من مشاريع البناء الضخمة ،واليت خصص هلا عشرات املاليني من الشواكل ،هبدف تغيري
وتشهد هذه املنطقة ً
مدخل املدينة احملتلة من جهته الغربية وإنشاء مدينة جديدة تربز للقادمني إىل القدس.

كما ستسمح بلدية االحتالل بتقدمي طلبات ترخيص لبناء أبراج مرتفعة يف حميط املسار احلايل للقطار اخلفيف ،ابإلضافة
إىل طلبات أخرى إلنشاء أبراج مماثلة قرب املسارات األربعة اجلديدة اليت يتم العمل عليها وجتهيزها.

وأشارت مؤسسة القدس إىل أن سلطات االحتالل أغلقت خالل األسبوع املنصرم مؤسسة قناديل الدولية للتنمية

واإلغاثة اإلنسانيرة ابلقدس ،حيث وقرع وزير جيش االحتالل أفيغدور ليربمان أمرا يعترب املؤسسة "منظمة حمظورة" ،بزعم
أهنا حمسوبة على حركة محاس.

ومتابعةً لنق ل السفارة األمريكية إىل القدس ،ذكرت صحيفة "هآرتس" أن نقل السفارة من "تل أبيب" إىل القدس حباجة
إىل جمرد قرار من الرئيس القادم ،مشرية إىل تصرحيات رئيس بلدية االحتالل "نري براخات" اليت قال فيها إن مبىن

السفارة يف القدس جاهز بعد توسعة مبىن القنصلية فيها ،وال حيتاج النقل سوى النتقال السفري للمبىن ،وتغيري اسم

اليافطة التعريفية هبا فقط .

*تنسيق إسرائيلي حكومي مؤسسايت لطرد عائلة صب لنب املقدسية
تنسيق إسرائيلي حكومي مؤسسايت لطرد عائلة صب لنب املقدسية

إعداد :وسام حممد

خاص لـموقع مدينة القدس

تستمر اجلمعيات الصهيونية ابلسعي للسيطرة على املنازل العربية يف القدس احملتلة بذرائع متعددة ،ال سيما اإلدعاء

ين قبل قيام دولة االحتالل .
مبلكية املنازل قبل مئات السنني أو عدم قانونية البناء الذي بُ َ

“ مجعية عطريوت كهونيم" االستيطانية اليهودية ،واحدة من أبزر تلك اجلمعيات اليت عملت خالل الفرتة املاضية

وابلتعاون مع سلطات االحتالل على االستيالء على مئات املنازل العربية ،وهددت أحياء عربية كاملة ابملصادرة.

عائلة صب لنب املقدسية ،واحدة من تلك العائالت اليت تعاين من خمطات االحتالل الذي يسعى جاه ًدا لطردها من
منزهلا الواقع يف عقبة اخلالدية على بعد أمتار من املسجد األقصى املبارك.

منذ عام  1967بدأت فصول معاانة العائلة ،ويف عام  1978رفع ما يسمى "حارس األمالك العامة" قضية ضدها يف
حماولة إلخالئها وطردها من منزهلا واملدينة املقدسة ،وال تزال القضية يف احملاكم حىت اليوم ،إال أن عام  2010شهد

جذراي ومعق ًدا حني مت حتويل العقار جلمعية "عطريت كهونيم" االستيطانية.
ً
حتوال ً
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عاما) واليت ما فتأت تدافع عن
وقد أصبح قضاء الوقت يف احملاكم ً
طابعا يوميًا حلياة صاحبة املنزل نورة صب لنب (ً 58
منزهلا ومحايته ومحاية عائلتها من اإلخالء والطرد.

ورغم األدلة اليت قدمتها العائلة ،إال أن احملكمة اإلسرائيلية العليا أصدرت مساء الثالاثء  ،2016/12/20قراراً يقضي

ملصطفى وزوجته نورا التواجد ملدة  10سنوات يف منزهلما يف البلدة القدمية من مدينة القدس احملتلة دون أي حقوق
مستقبلية ألفرادمها يف املنزل  ،ودون السماح البنائهما ابملكوث معهما ،مث يُسلم للمستوطنني ،بعد انتهاء املدة.

كما أعطت احملكمة املستوطنني احلق بطلب إخالء العائلة وطردها من منزهلا يف حالة عاش أي من أبناء العائلة يف
املنزل ،حبيث يكون القرار ابلواقع هو قرار إخالء ألبناء العائلة وتفريق الوالدين عن أبنائهما.

وحسب معطيات مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أوتشا  ،يواجه ما ال يقل عن  180عائلة فلسطينية

مقدسية خطر اإلخالء قسرا من منازهلا على خلفية قضااي رفعها ضدهم مستوطنني أو مجعيات استيطانية حبجة عدم
ملكية العقار او خسارة صفة مستأجر حممي.

معاانة عائلة صب لنب تعد منوذجا على إصرار سلطات االحتالل على حتقيق ما يسمى ابحلسم الدميوغرايف

لصاحل اليهود ,حيث تتسارع وترية عمليات اهلدم واإلخالء للمنازل العربية لصاحل املستوطنني اليهود ،ال سيما مع
انشغال العامل العريب والدويل يف قضااي أخرى.

*صحيفة عربية :تضاعُف م ْنح رخص البناء ملستوطين القدس
كشفت صحيفة "هآرتس" العربية ،اليوم ،النقاب عن مضاعفة بلدية االحتالل يف القدس من منح وإعطاء رخص البناء

رئيسا جدي ًدا للوالايت املتحدة ،وابملقابل فقد
للمستوطنني يف املدينة ،بعد قرابة الشهرين على انتخاب دوانلد ترامب ً

ضاعفت من هدم املنازل الفلسطينية.

وحسب "هآرتس" ،فإن نسبة الرخص اليت أعطيت لبناء وحدات استيطانية يف القدس منذ تشرين أول املاضي توازي
تلك اليت أعطيت ابلعام املاضي أبكمله ،فيما ستصادق بلدية القدس العربية على بناء  600وحدة استيطانية هذا

األسبوع.

ويشمل البناء املصادقة على بناء  262وحدة يف مستوطنة "رامات شلومو" بضواحي املدينة ،و 216يف مستوطنة
مشاال.
"راموت" ،إضافة إىل  140وحدة سيجري املصادقة على بنائها يف مستوطنة "بسغات زئيف" ً
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وكانت معطيات أشارت إىل مصادقة البلدية العربية على بناء ألف وحدة استيطانية ابملدينة منذ انتخاب ترامب بتشرين

األول املاضي ،وبلغ عدد الوحدات املصادق على بنائها ابلعام احلايل أبسره  1506وحدة من بينها ألف خالل الشهر

املاضي فقط.

يف حني مت املصادقة يف العام  2014على بناء  395وحدة ،لرتتفع إىل  775ابلعام  2015و 1505يف العام احلايل .

*القدس :اعتقال فلسطينيني بتهمة نقل معلومات للسلطة الفلسطينية
نقلت وسائل اطإعالم عربية اليوم اإلثنني عن جهاز األمن الصهيوين العام "الشاابك" ،اعتقاله يوم أمس شابني مقدسيني
بتهمة نقل معلومات للسلطة الفلسطينية.

وحسب بيان للـ"شاابك" ،فإن أحد املعتقلني من حي كفر عقب مشال القدس احملتلة ،واآلخر من بلدة الرام اجملاورة،
وكالمها يعمالن يف شركة اتصاالت صهيونية جنحا ابخرتاق معلومات منها ونقالها إىل جهات أمنية فلسطينية.

وذكر اعالم االحتالل أنه ستوجه حبق "املتهمني" الئحة اهتام تتضمن "اخليانة" و"التخابر مع عميل أجنيب ".

*افتتاح الطابق األول من "بيت شرتاوس" التهويدي غريب األقصى
افتتح االحتالل اإلسرائيلي الطابق األول من مشروع "بيت شرتاوس" التهويدي" ،والذي يشمل املدخل الرئيس للنفق

الغريب أسفل املسجد األقصى املبارك ،ومكاتب تشغيلية.

فيما يواصل العمل يف الطابق الرابع ،وتفريعات املشروع يف الطابقني الثاين والثالث ،منها بناء مركز تورايت وكنيس،

ومكاتب تشغيلية ،ويالحظ استمرار إخراج كميات من الرتاب واحلجارة من املبىن ،األمر الذي يدل على استمرار

عمليات اهلدم وطمس املعامل اإلسالمية التارخيية خالل عمليات البناء.

مرتا من
وحبسب املصادر ،فإن االحتالل أهنى العمل يف الطابق األول من "بيت شرتاوس" ،الذي يقع على بعد ً 50

غريب املسجد األقصى-وأوصل املبىن مع ساحة الرباق ،عرب طريق منحدر بني الساحة واملبىن نفسه.

فيما يعمل يف هذه األثناء على اقامة قاعات عرض ،وفناء استقبال واسع يف الطابق األول من املبىن ،والذي سيشكل

مستقبال لشبكة األنفاق أسفل األقصى.
املدخل الرئيس
ً

وكان االحتالل انتهى قبل أشهر من بناء عشرات وحدات احلمامات واالغتسال التورايت ،يف اجلهة الغربية من الطابق

األول من "بيت شرتاوس" ،وذلك على حساب األبنية التارخيية اإلسالمية يف املوقع ،فيما مت افتتاح مركز شرطي

عمليايت يف الطابق الثاين من املشروع.
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ويقوم بناء "بيت شرتاوس" يف املنطقة املعروفة اترخييًّا جبسر قنطرة أم البنات ،وهي املنطقة الواقعة غريب املسجد

وطوال ما
عرضا ما بني املدرسة التنكزية وابب السلسلةً ،
مرتا ،واملمتدة ً
األقصى قريبًا من حائط الرباق على بعد ً 50
غراب.
بني املدرسة التنكزية وطرف حارة الشرف (حي املغاربة) ً

وحتتوي املنطقة على عشرات األبنية والعقارات التارخيية والوقفيات من فرتات إسالمية متعاقبة ،منذ الفرتة األموية وحىت

الفرتة العثمانية.

ومشروع "بيت شرتاوس" التهويدي ،يتضمن إضافات بنائية – طابقني ،-وتغيريات يف املبىن املوجود ،عرب بناء مئات

وحدات احلمامات ،وكنيس يهودي ،أما العمل الشامل للمشروع ،فيشمل أربعة طوابق فوق األرض ،يُضاف عليها
مطلة ،أما حتت األرض فسيكون هناك غرف للتشغيل الكهرابئي .

*الدعوة ملسريات يهودية تستبيح القدس القدمية وتطالب بـ"ختليص" األقصى!!
سلرمت سلطات االحتالل الصهيوين ،مساء أمس ،الشاب املقدسي فؤاد أمحد القاق قر ًارا إببعاده عن مسقط رأسه
ٍ
كشرط لإلفراج عنه من سجوهنا.
وبلدته سلوان جنوب املسجد األقصى ملدة أسبوع
كما فرض االحتالل على الشاب املقدسي غرامة مالية قدرها ألفي شيقل.

إىل ذلك ،قضت حمكمة االحتالل على الشاب املقدسي اجلريح يوسف مشاسنة من بلدة قطرنة مشال غرب القدس احملتلة

ابلسجن الفعلي ملدة عام .

*مسؤولون يف حكومة االحتالل ومستوطنون يقتحمون األقصى
القدس  2016-12-26وفا -اقتحم  10مسؤولني يف حكومة االحتالل اإلسرائيلي ،و 65مستوطنا يهوداي ،اليوم
االثنني( ،الفرتة الصباحية) املسجد األقصى املبارك ،من ابب املغاربة ،حبراسة مشددة من قوات االحتالل اخلاصة.

ومتت االقتحامات عرب جمموعات صغرية ،ونفذت جوالت استفزازية ،ومشبوهة يف املسجد ،فيما تصدى هلا مصلون

هبتافات التكبري

االحتجاجية.

*هآرتس :ارتفاع حاد يف البناء االستيطاين وهدم بيوت الفلسطينيني يف القدس
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القدس  2016-12-26وفا -كشفت صحيفة "هآرتس" العربية ،اليوم االثنني ،عن ارتفاع حاد يف عدد خمططات

البناء املصادق عليها لليهود يف مدينة القدس احملتلة ،من بينها :خمططات كانت تعترب ابلغة احلساسية ابلنسبة للوالايت

املتحدة األمريكية.

ونوهت الصحيفة ،إىل أنه طرأ ارتفاع يف عدد البيوت الفلسطينية اليت مت هدمها يف القدس الشرقية ،واليت أعربت ادارة
اوابما عن القلق بشأهنا أيضا ،مشرية إىل أنه من املنتظر أن تصادق "اللجنة احمللية للتخطيط والبناء" يف القدس هذا

األسبوع ،على اقامة أكثر من  600وحدة اسكان يف األحياء اليهودية داخل أراضي عام .1948

وأوضحت أنه مت حتديد جدول أعمال اجللسة قبل قرار جملس األمن الدويل ،الذي طالب بوقف البناء يف املستوطنات،
والقدس الشرقية ،ومل يتم تغيريه ،ومن املنتظر أن تصادق اللجنة على بناء  262وحدة اسكان يف رمات شلومو،

و 216يف حي راموت ،و 140يف بسغات زئيف ،وقد تناقش منح تراخيص أخرى لبيوت يف "بسغات زئيف"،
و"راموت".

كما أشارت إىل معطيات مجعية "مدينة الشعوب" اإلسرائيلية إىل تغيري التوجه يف البناء لليهود يف القدس الشرقية ،ويف

سنوات  ،2015- 2014مت الشعور ابلتباطؤ يف املصادقة على خمططات للبناء هناك ،واشتكى رجال جهات

التخطيط رفض ديوان رئيس احلكومة املصادقة على خمططات البناء اليت تعترب حساسة من انحية سياسية ،ولكن يف

 ،2016وخاصة منذ االنتخاابت األمريكية ،طرأ ارتفاع حاد يف عدد اخلرائط اليت مت تقدميها ،واملصادق عليها.

وهبذا الصدد ،أوضحت أنه يف  ،2014مت دفع خمططات لبناء  775وحدة اسكان لليهود داخل أراضي عام  ،48ويف
العام املاضي ،اخنفض العدد اىل  395خارطة بناء ،بينما ارتفع هذا العام اىل  1506خرائط  ،حوايل الف منها منذ

شهر تشرين الثاين املاضي.

يف املقابل ،طرأ ارتفاع حاد يف عدد البيوت الفلسطينية اليت مت هدمها ،وهي مسألة اخرى تعترب حساسة جدا من انحية

االدارة األمريكية ،ويف السنوات األخرية ،تراوح حجم اهلدم يف القدس الشرقية بني  40و 70بناية يف العام  ،مل تكن

مأهولة ،أو استخدمت لرتبية احليواانت ،ويف  2016هدمت البلدية حوايل  130وحدة اسكان ،ومن بينها ،ألول مرة

يف حي يقع وراء اجلدار الفاصل.

واتبعت الصحيفة :يتمحور اخلالف األساسي بشأن البناء يف القدس حول حي "جبعات مهطوس" ،يف جنوب املدينة،

فقد أاثر انشاء هذا احلي قلقا كبريا لدى ادارة اوابما ،ألنه يتوقع ان حياصر حي بيت صفافا من كل جهاته ،ما سيجعل

تقسيم القدس مسألة صعبة .ومت خالل العامني األخريين جتميد مناقصات للبناء يف هذا احلي ،واذا مت نشرها قريبا،

سيشكل ذلك دليال على تغيري املزاج بني القدس ،وواشنطن.

وقال الباحث يف "مدينة الشعوب" افيف تتارسكي إن "البناء اإلسرائيلي الذي يقسم ويعزل القدس اىل جانب موجات

هدم البيوت ،وطرد العائالت الفلسطينية لصاحل مجعيات املستوطنني ،هو الواقع الذي خلقه نتنياهو يف القدس.
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وأوضح "أن العامل أرسل رسالة واضحة اىل اسرائيل ،بشأن عدم شرعية هذه السياسة ،واآلن حان الوقت لكي ختتار
احلكومة سياسة اخرى :عرض القدس كبيت مشرتك للشعبني ،والتقدم حنو اتفاق يقوم على عاصمتني يف املدينة".

وقالت البلدية "ال يوجد أي تغيري يف موقف البلدية ،وستعمل يف كل أحناء املدينة حسب اخلارطة اهليكلية ،وقانون
"التنظيم والبناء" ،وتدفع البناء فيها لليهود والعرب على حد سواء.

************هناية النشرة 
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