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رس ــالة الـ ـق ـدس

نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 مستوطنون يستأنفون اقتحاماهتم االستفزازية للمسجد األقصى.
 االحتالل يعتدي على عائلة مقدسية قرب األقصى.
 سبعة شهداء ومحلة شرسة لتهويد القدس خالل الشهر املاضي.
 االحتالل يعتقل شابني من القدس.

 االحتالل حيكم بسجن مقدسي وإبعاد اثنني عن األقصى.
6 سنوات ألصغر أسرية مقدسية.
 اإلدارات األمريكية املتعاقبة دعمت ضم القدس وأيدت االستيطان.
 هل يتحول التحريض لقرارات خطرية متس املنهاج الفلسطيين ابلقدس؟.
 احلجز على حساابت بنكية لعائلة بسلوان لصاحل املستوطنني.
 إبعاد  3شبان عن االقصى لـ  6أشهر وحكم على أخرين.
 القدس :استعدادات واسعة لتشييع جثمان شهيد قلنداي اليوم.
 سلطات االحتالل تناقش اليوم قانون حظر األذان.
 قوات االحتالل تغلق الطريق الرابطة بني قرى مشال غرب القدس ورام هللا.
 مستوطنون يوقعون عريضة إللغاء إقامة منطقة صناعية فلسطينية يف القدس.

 الشيخ رائد صالح للمقدسيني :ماليني املسلمني يتمنون حياةً كحياتكم ورابطًا
وصمودا كصمودكم.
كرابطكم
ً
 االحتالل حياول فرض واقع "تفتيش" جديد شرق القدس احملتلة.

عمان :اهليئة الشعبية للدفاع عن القدس ترفض نقل سفارة أمريكا للمدينة املقدسة.
ّ 
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 اعتقال  ١٥٦فلسطينياً من القدس خالل كانون اثين.

 العاهل املغريب ححيذر من تداعيات نقل السفارة األمريكية إىل القدس.
 انشط مقدسي :تسارع وترية االستيطان والتهويد يف القدس احملتلة.

 رئيس "الكنيست" يطالب "الكونغرس" بتنفيذ وعد ترامب بنقل السفارة إىل القدس.
 االحتالل ينصب املزيد من الكامريات وسط القدس.

مستوطنون يستأنفون اقتحاماهتم االستفزازية للمسجد األقصى
القدس  2017-2-5وفا -استأنف املستوطنون ،اليوم األحد ،اقتحاماهتم االستفزازية للمسجد
األقصى املبارك ،من ابب املغاربة ،حبماية قوات االحتالل اخلاصة.
وتتم االقتحامات عرب جمموعات صغرية تتضمن جوالت مشبوهة يف أرجاء األقصى املبارك ،وشرحا حول
أسطورة اهليكل املزعوم يف املكان ،يتصدى هلا مصلون هبتافات التكبري االحتجاجية.
االحتالل يعتدي على عائلة مقدسية قرب األقصى
القدس  2017-2-3وفا -اعتدت قوات االحتالل ابلضرب ،مساء اليوم اجلمعة ،على عائلة مقدسية
حبارة ابب حطة املالصقة للمسجد األقصى املبارك.
ونقل مراسلنا عن شهود عيان أتكيدهم إصابة مخسة مواطنني إثر عراك ابأليدي مع قوات االحتالل يف
املنطقة ،والذي حصل عقب اعتداء عناصر من قوات االحتالل على أحد أفراد عائلة الرازم وزوجته
أثناء خروجهما من املسجد األقصى ،وقامت برش غاز الفلفل ابجتاههما يف "ابب حطة" قرب املسجد
األقصىّ ،ما أدى إىل جتمهر املواطنني يف املكان واندالع مواجهات ،ختللها اعتداء قوات االحتالل على
املواطنني ابلضرب ابهلراوات؛ أصيب على إثرها مخسة أفراد من عائلة الرازم ،مت عالجهم "ميدانياً".
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ويف تطور الحق ،وعقب هذه االعتداءات ،نشر االحتالل دورايت راجلة مكثفة يف حارة ابب حطة،
وأجرب أصحاب احملالت التجارية فيه على إغالقها ،فيما ال يزال التوتر يسود املنطقة.
سبعة شهداء ومحلة شرسة لتهويد القدس خالل الشهر املاضي
رام هللا  2017-2-3وفا -أظهر التقرير التوثيقي الشهري الصادر عن مركز عبد هللا احلوراين
للدراسات والتوثيق التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية سقوط سبعة شهداء وتنفيذ محلة شرسة لتهويد
القدس خالل شهر كانون اثن املاضي.
ووفق التقرير اليت تلقت "وفا" نسخة منه اليوم اجلمعة ،فقد ارتقى سبعة شهداء من بينهم طفل على
أيدي قوات االحتالل يف الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة خالل شهر كانون اثن املاضي ،والشهداء
هم:
1حممد امحد اهلسي ( 32سنة) من خميم الشاطئ غرب مدينة غزة ،حيث فقدت آاثره بعد ان مت إغراقمركب الصيد اخلاص به يف حبر غزة بتاريخ  2017/1/4من قبل حبرية االحتالل.
2فادي امحد محدان قنرب ( 28عاما) من جبل املكرب يف القدس ،استشهد برصاص جنود االحتاللبدعوى تنفيذه عملية دهس قرب مستوطنة ارمون هنتسيف ابلقدس يف 2017/1/8
3حممد صبحي الصاحلي ( 33سنة) أعدمته قوات االحتالل يف  2017/1/10بعد اقتحام منزله يفخميم الفارعة جنوب طوابس ،وهو أسري حمرر اعتقل ابنتفاضة األقصى عدة سنوات.
4قصي حسن العمور (  17سنة) من بلدة تقوع مبحافظة بيت حلم أعدم بدم ابرد اثناء مواجهات معاالحتالل يف البلدة يف 2017/1/16
5نضال داود سعيد مهداوي ( 44سنة) من سكان ضاحية شويكة مبدينة طولكرم استشهد برصاصاالحتالل على البوابة رقم ( )104املقامة على اجلدار العنصري العازل مبحاذاة مدينة طولكرم يف
.2017/1/17

فلسطين  -رام هللا 2420901 ،2421080 : ،174 
فاكس  ،2420902البريد االلكتروني PNCECS@Palnet.com :
PNCECS2011@gmail.com

Palestine3- Ramallah  174,  2421080,2420901
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com
PNCECS2011@gmail.com
Web site :http://www.pncecs.plo.ps

دولــــة فلسطين
منظمـة التحريـر الفلسطينيــة
اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة
للتــربيـة والثقافـة والعـلوم

State Of Palestine
Palestinian Liberation Organization
Palestinian National Commission
For
Education, Culture & Science

6حسني سامل أبو غوش ( 24سنة) ،استشهد برصاص جنود االحتالل حبجة حماولة دهس قربمستوطنة " ادم" املقامة على أراضي قرية جبع شرق مدينة رام هللا يف .2017/1/26
7حممد حممود أبو خليفة ( 19سنة) من خميم جنني استشهد يف  2017/1/29بعد اصابته برصاصةيف الظهر ،نتيجة إطالق النار عليه من قبل قوات االحتالل اثناء اقتحامها للمخيم ،فيما استشهد
يعقوب موسى حسني ابو القيعان ( 47سنة) من النقب يف أراضي عام  1948بعد إطالق النار عليه
من قبل جنود االحتالل يف قرية ام احلريان يف النقب وهو داخل سيارته.
هتويد القدس
ووفق التقرير ،تعرض حي جبل املكرب يف مدينة القدس احملتلة لسلسلة من العقوابت اجلماعية عقب
اهتام الشاب فادي القنرب بتنفيذ عملية دهس يف احلي ،اشرتكت فيها شرطة االحتالل وبلديته وأجهزة
أمنه ،مشلت قراراً من وزير الداخلية اإلسرائيلي بسحب إقامات عشرة أفراد من عائلة قنرب ،وتوزيع
إخطارات هدم لنحو  85منزالً ومنشأة حبجة البناء دون ترخيص ،ابالضافة إىل هدم  12منشاة جتارية.
وقال التقرير :وتستهدف قوات االحتالل من خالل سياسية اهلدم مصادرة مزيداً من األراضي لصاحل
مستوطنة "زهافا تسيون" املقامة على أراضي جبل املكرب لتوسيع املستوطنة وإقامة وحدات استيطانية
جديدة ،ابإلضافة إىل إغالق مداخل احلي وتسيري دورايت شرطية وحترير خمالفات مالية ،فضال عن شن
محالت ضريبية واسعة.
وذكر أنه يف سياق اعتداءات املستوطنني على املسجد األقصى واصلت جمموعات املستوطنني املتطرفني
اقتحام املسجد األقصى حبماية شرطة وجيش االحتالل ،حيث مسحت ألول مرة لليهود "احلريدمي "
املتطرفني أبداء صلوات تلموذية خالل اقتحامهم للمسجد االقصى.
وأضاف :وبلغ عدد املستوطنني املشاركني يف عمليات االقتحام ما يزيد عن ستمائة مستوطن خالل
الشهر املاضي ،فيما استوىل مستوطنون على مبىن ملواطن فلسطيين يف بلدة سلوان جنوب املسجد
األقصى ،ابإلضافة إىل سيطرة املستوطنني على خمزن يعود لعائلة صب لنب يف عقبة اخلالدية يف البلدة
القدمية .
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وقال التقرير :كما افتتحت سلطات االحتالل ،أنفاقاً استيطانية جديدة تربط بني مدينة القدس احملتلة
و"تل أبيب" مبدة زمنية ال تتجاوز نصف ساعة ،لتصل احملطة املركزية قرب مباين األمة اليت سينطلق
مشروع القطار اجلديد منها ابجتاه منطقة حائط الرباق داخل البلدة القدمية.
وأردف :كما كشفت اجلمعية االستيطانية "حنمان شاي" عن قرب افتتاح أحد األنفاق يف املنطقة اجلنوبية
للمسجد األقصى على مسافة  200مرت من ابب املغاربة من القصور األموية جنوب غرب حائط
الرباق.
واتبع :ويف سياق اخر صادرت "اإلدارة املدنية" التابعة لسلطات االحتالل ،مواد بناء من داخل املدرسة
الفلسطينية "املنطار" "قيد اإلنشاء" يف بلدة السواحرة جنوب شرق املدينة املقدسة ،وضمن خمطط حماربة
املنهاج الفلسطيين واسرلة التعليم فرض االحتالل عطلة الربيع على املدارس العربية يف املدينة مما سيؤثر
على جدول الفصل الدراسي خاصة لطلبة التوجيهي ،ومن املقرر أن تناقش جلنة التعليم يف الكنيست
طلبا تقدم به  15انئبا متطرفا لبحث ما وصفوه ابلتحريض يف املناهج الفلسطينية يف مقدمة خطرية ملنع
إدخال كتب املنهاج الفلسطيين للمدينة املقدسة وأسرلة التعليم ابلكامل.
فيما كشفت صحيفة "هأرتس" عن تفاصيل خمططات آلالف الوحدات االستيطانية تعتزم سلطات
االحتالل تنفيذها يف مستوطنات القدس وحميطها على أراضي مطار قلنداي ويف منطقة (اي )1شرق
القدس ،و 566وحدة يف مستوطنات راموت ورامات شلومو وبسغات زئيف يف القدس احملتلة ،ويف ابب
الساهرة وجبل ابو غنيم ومناطق أخرى ،بينما اجلت قراراً بضم مستوطنة معالية ادوميم بناء على طلب
من االدارة االمريكية ،فيما مت طرح إعالن ملخطط هيكلي رقم  505-101يتاريخ  2017/1/6لبناء
كنيسني يهوديني يف مستوطنة النيب يعقوب يف القدس احملتلة ،وخمطط آخر محل الرقم 135 -101
بتاريخ  2017/1/20لتوسيع كنيس يف مستوطنة راموت.
االستيطان
اعتربت احلكومة اإلسرائيلية فوز الرئيس األمريكي "دوانلد ترامب " مبثابة ضوء اخضر هلا للمضي قدماً
مبخططاهتا االستيطانية ،وعربت عن نيتها اإلفراج عن عشرات املخططات االستيطانية اليت كانت حبيسة
األدراج واليت امتنعت عن تنفيذها يف السابق بسبب الضغوطات الدولية ،وحىت ال تثري غضب اإلدارة
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األمريكية السابقة برائسة ابراك أوابما ،وفق زعمها ،فقد أعلنت عن عزمها تنفيذ عدة مشاريع
استيطانية خالل الشهر األول من العام ،حيث صادق رئيس الوزراء االسرائيلي ووزير دفاعه يف
 2017/1/24على خمططات لبناء ( )2500وحدة إستيطانية يف عدد من مستوطنات الضفة الغربية
وحميط القدس من بينها ( )100وحدة يف مستوطنة "بيت ايل" ،كما صادقت سلطات االحتالل يف
مدينة القدس بتاريخ  2017/1/22على خمطط لبناء ( )566وحدة سكنية إستيطانية جديدة يف
مستوطنات "راموت" و"رامات شلومو" "وبسغات زئيف" ،ابإلضافة ملستوطنات وبؤر استيطانية أحخرى
يف مدينة القدس ضمن األراضي احملتلة عام .1967
وأضاف التقرير :وصادقت بتاريخ  2017/1/26على بناء ( )153وحدة استيطانية يف مستوطنة
"جيلو" ،كما كشفت صحيفة "يروشالمي العربية " النقاب عن ان بلدية االحتالل تعمل على تسريع
اإلجراءات ببناء املنطقة الفندقية على التلة اجملاورة ملنتزه جبل املكرب من خالل تسهيالت ستمنح
للمقاولني ومن املقرر وفقا للمخططات بناء ( )400غرفة فندقية من أصل  1300غرفة مقرة سابقاً.
وذكر مبصادقة رئيس وزراء االحتالل بنيامني نتنياهو يف  ،2017-1-27على بناء ( )68وحدة
استيطانية مبستوطنة "عوفرا" مشايل رام هللا ،مضيفا :وبتاريخ  2017-1-31أقرت حكومة االحتالل
بناء أكثر من  3000وحدة استيطانية يف الضفة الغربية ،وذلك لتعويض مستوطين "عاموان".
وقال :وذكرت صحيفة "هآرتس" العربية أن املستوطنني أقاموا بؤرة استيطانية جديدة هي الرابعة اليت يتم
إنشاؤها من اجل إخالء املستوطنني الذين يقطنون يف "عاموان".
مصادرة األراضي
واتبع التقرير :لقد سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي اجمللس القروي يف قرية عصرية القبلية ،األمر
العسكري رقم  /25 /12ت ،والذي يقضي مبصادرة ( )3.989مرتاً من أراضي القرية ،بدواعي
أمنية ،فيما سلمت قوات اإلحتالل اجمللس القروي يف بلدة عابود غرب رام هللا ،أمراً عسكرايً حيمل رقم
/96/2ت يقضي مبصادرة ( )35دومناً من أراضي املواطنني ألغراض عسكرية.
وأردف :كما أخطرت إبخالء  15دومنا يف بلدة اخلضر مبحافظة بيت حلم ،وقامت بوضع اسالك شائكة
وبواابت حديدية حول مستوطنة "افرات" املقامة على اراضي املواطنني يف قرييت وادي رحال واملعصرة
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جنوب بيت حلم ،بطول حنو كيلومرت األمر الذي يعزل قرابة  1000دومن من أراضي املواطنني ومينعهم
من الوصول اليها.
وقال التقرير :لقد كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العربية عن "خطة ضخمة" تتجه احلكومة
اإلسرائيلية إىل العمل هبا ،لتطوير املواصالت يف الضفة الغربية وإن احلكومة اإلسرائيلية ستستثمر 5
مليارات شيكل؛ إلقامة بنية حتتية للنقل واملواصالت داخل الضفة ،تشتمل على حفر أنفاق،
وتقاطعات ،وطرق مواصالت جديدة ،وقطارات خفيفة ،وطرق للحافالت العامة لربط املستوطنات
ببعض وفصل طرق املستوطنني عن املواطنني العرب ،وهذا سيؤدي لتقطيع أوصال الضفة الغربية
ومصادرة آالف الدومنات.
جتريف أراضي واقتالع أشجار
ووثق التقرير قيام قوات االحتالل بتحجريف حنو  300دومن واقتالع أكثر من أربعة آالف شجرة من
حممية طبيعية مبنطقة السواحرة جنوب شرقي القدس احملتلة ،مضيفا :كما قامت بتجريف  104دومنات
وتدمري حنو ( )1000شجرة زيتون يف حمافظة قلقيلية لشق طريق التفايف جديد على أراضي قرية النيب
الياس وعزون وعزبة الطبيب يف حمافظة قلقيلية.
وقال :كما جرفت قوات االحتالل يف منطقة املريج قرب املدخل الغريب لبلدة كفر الديك مساحة من
األراضي الزراعية ،فيما جرفت قوات االحتالل اإلسرائيلي أراضي مزروعة أبشجار الزيتون املثمرة يف
بلدة خاراس غرب اخلليل تقدر ب ( )500شجرة زيتون.
وأضاف التقرير :كما قام جيش االحتالل بقص واقتالع عشرات أشجار الزيتون يف منطقة كرم املفيت يف
حي الشيخ جراح يف القدس ،كما اقتلع مستوطنون أكثر من ( )400من أشتال الكرمة والزيتون من
أراضي بلدة اخلضر جنوب بيت حلم ،قبل أن يسرقوها
هدم املنازل واملنشات
وأضاف :لقد هدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي خالل الشهر املنصرم ( )140منزالً ومنشاة يف كل
من الضفة الغربية والقدس مشلت  30منزالً ومسكن ،ابإلضافة اىل  110منشأة جتارية وزراعية وحيوانية،
وتركزت عمليات اهلدم يف مناطق سلوان وجبل املكرب وبيت حنينا وشعفاط والعيسوية وخميم قلنداي
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واخلان األمحر وجبل البااب يف حمافظة القدس ،وخربة طاان وخربة الطويل يف حمافظة انبلس ،وخربة كرزليه
ووادي القلط يف أرحيا وتقوع يف بيت حلم ومردا يف سلفيت وجينا صفوط قلقيلية وبرطعه يف حمافظة
جنني.
وأردف التقرير :أما أبرز عمليات اهلدم فكانت يف منطقة بئر املسكوب وواد سنيسل يف اخلان األمحر
هبدم  12مسكن ومنشاة وتشريد  87فرد بينهم  58طفل ،وكذلك يف خربة طاان هبدم  9منازل و40
منشاة زراعية وحيوانية وتشريد  50فرداً بينهم  22طفل.
وقال :كما أجرب املواطن فراس حممود على هدم منزله بشكل ذايت يف بلدة العيساوية وكذلك األمر مع
املواطن رمزي عبيدات من بلدة جبل املكرب حيث أجربته بلدية االحتالل على هدم منشأته التجارية
بيده جتنبا لدفع الغرامة.
وأضاف :ويف السياق نفسه ،وزعت سلطات االحتالل حنو  167إخطار هدم ،أغلبها يف مدينة القدس،
ويف سياق آخر وضمن استهداف العرب الفلسطينيني داخل أراضي  1948ابلعقوابت اجلماعية هدمت
قوات االحتالل  11منزالً يف مدينة قلنسوة حبجة عدم الرتخيص و 8اخرين يف جتمع أم احلريان.
اجلرحى واملعتقلني
وقال التقرير :وقامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إبصابة وجرح حنو ( )50مواطنا يف خمتلف املناطق،
كما مت اعتقال حنو ) (460مواطناً من بينهم ( )80طفالً قاصراً ،و( )13امرأة وفتاة خالل الشهر
األول من العام حبسب مركز أسرى فلسطني.
االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة
ووثق التقرير استمرار االعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة ،موضحا أهنا مشلت التوغل الربي ()4
مرات يف املناطق القريبة من الشريط احلدودي ،وجتريف أراضي املزارعني ،وإطالق النار ( )19مرة ،ما
أدى إلصابة أربعة مواطنني ،واعتقال ( )14مواطناً من بينهم  5صيادين واتجرين.
وقال :ومل تقتصر االعتداءات على الرب فقط بل مشلت البحر ،حيث مت إطالق النار على الزوارق
البحرية ( )17مرة ،كما جرى إغراق قارب عمداً ،ما أدى إىل استشهاد الصياد حممد أمحد اهلسي (32
سنة) من خميم الشاطئ.
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االحتالل يعتقل شابني من القدس
القدس  2017-2-3وفا -اعتقلت قوات االحتالل فجر اجلمعة الشابني عدي أبو اتيه ،وحممد أبو
احلمام ،بعد دهم منزليهما يف حوش أبو اتيه ببلدة سلوان جنوب املسجد األقصى املبارك.
ومت نقل الشابني إىل مركز اعتقال وحتقيق يف املدينة املقدسة.
االحتالل حيكم بسجن مقدسي وإبعاد اثنني عن األقصى
القدس  2017-2-2وفا -قضت حمكمة االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم اخلميس ،ابلسجن الفعلي ملدة
ثالث سنوات ونصف على األسري املقدسي حممد موسى العباسي ،من بلدة سلوان جنوب املسجد
األقصى املبارك.
من جهة اثنية ،أبعد االحتالل اليوم الشابني املقدسيني حممود عبد اللطيف ،وروحي كلغاصي من سكان
القدس القدمية عن املسجد األقصى ملدة  6أشهر.
6سنوات ألصغر أسرية مقدسية
القدس -معا -أصدر قضاة احملكمة املركزية ،صباح اليوم األحد ،حكما على األسرية املقدسية منار
جمدي شويكي ( 16عاما) ابلسجن الفعلي ملدة  6سنوات ،بعد إدانتها مبحاولة طعن وحيازة سكني.
وأوضحت حياة شويكي والدة األسرية أن قضاة احملكمة املركزية أصدروا احلكم على ابنتها وهي أصغر
أسرية مقدسية ابلسجن الفعلي ملدة  6سنوات ،وذلك بعد أتجيل جلسة احلكم مرتني منذ مطلع العام
اجلاري.
وأوضحت والدهتا أن ابنتها اعتقلت بتاريخ  2015/12/22من حارة الشرف ابلقدس القدمية وأهنا
حولت للتحقيق وتنقلت خالل الفرتة املاضية بني سجن الرملة والشارون.
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اإلدارات األمريكية املتعاقبة دعمت ضم القدس وأيدت االستيطان
الكاتب :حممد خضر قرش
منذ عدوان حزيران عام  1967واإلدارات األمريكية املتعاقبة تتخذ مواقف لفظية عامة من قيام سلطات
االحتالل اإلسرائيلية بضم القدس الشرقية إليها وتوحيدها وجعلها عاصمة هلا ونفس الشيء ابلنسبة
لالستيطان وحىت الحتالهلا لألرض والصمت على كل اعتداءاهتا .فمنذ أن وضع عدوان عام ،1967
أوزاره اكتفت واشنطن بعدم االعرتاف بضم القدس شفواي لكنها ابملقابل مل توافق البتة على أية قرارات
ملزمة تصدر عن جملس األمن الدويل – كما فعلت مع العراق العريب حينما دخل الكويت  -لسلطات
االحتالل تطالبها بوقف التهويد وتغيري معامل املدينة وهدم البيوت فيها وامتناعها عن إصدار تراخيص
للبناء وفصلها عن حميطها وبيئتها وحاضنتها الوطنية الفلسطينية .
ومل تتوقف اإلدارات املتعاقبة عند هذا احلد املؤيد عمليا لالحتالل وإمنا ضغطت بشدة دون توجه
الفلسطينيني إىل جملس األمن الدويل للتصويت على قرار حمكمة العدل الدولية ضد اجلدار العنصري
الذي أقامته حول مدينة القدس والذي شبهه الرئيس جورج بوش االبن كالثعبان الذي يتلوى ،مهددة
دائما ابستخدام الفيتو وكذلك فعلت مع تقرير جولد ستون حول اجملازر وجرائم احلرب اليت ارتكبتها
سلطات االحتالل يف عدواهنا على الشعب الفلسطيين املستمر يف جناحي الوطن .بل انه وحىت اترخيه مل
توافق اإلدارات األمريكية املتعاقبة على صدور قرارات دولية وفقا للمادة السابعة من جملس األمن تدين
التوسع االستيطاين الذي اتسع وجزأ الضفة الغربية إىل قطع وجتاويف ودوائر ومربعات شبيهة ابجلبنة
السويسرية كما قال الرئيس األمريكي السابق اإلشارة إليه ،فيما عدا امتناعها عن التصويت يف اخر
أسبوعني من انتهاء والية ابراك اوابما دون ان يرافقه أو يصاحبه إجراءات عملية مكملة أو متممة لتنفيذ
القرار املذكور وغريه كثري .
فواشنطن تتعامل مع الفلسطينيني على قاعدة -صحيح ال تقسم ومقسوم ال أتكل وحكل حىت تشبع.-
فالتصرحيات اللفظية للمسؤولني األمريكيني مل متنع االحتالل من مواصلة سياساته االستيطانية يف القدس
والضفة .فواشنطن لو كانت راغبة حقا يف عدم ضم القدس لالحتالل ووقف االستيطان وهدم املنازل
فيها لكانت فعلت ذلك منذ أول حجر أساس مت وضعه ملستوطنة بحنيت يف القدس والضفة .فواشنطن
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ضد بناء املستوطنات لفظيا وكالميا وشفواي ونظراي لكنها ضد اختاذ إجراءات عملية إلجبار سلطات
االحتالل على وقف سياسة الضم واإلحلاق وهتويد املدينة املقدسة .سلطات االحتالل لو شعرت يوما
أن اإلدارات األمريكية املتعاقبة جادة وراغبة فعليا يف إهناء احتالهلا للضفة الغربية وقطاع غزة واجلوالن
النسحبت منها منذ سنوات طويلة .والدليل انه بعد العدوان الثالثي على مصر عام  1956طلب
الرئيس األمريكي إيزهناور من ديفيد بن غوريون االنسحاب الفوري من سيناء فأذعن لألمر وانسحب
خالل أقل من ستة شهور .فاملساعدات املالية األمريكية تتدفق إلسرائيل مبتوسط ثالثة مليارات دوالر
سنواي بدون حتفظ أو وضع شروط كما تفعل مع الدول العربية وغريها واألسلحة من كل األنواع مل
يتوقف إرساهلا أبدا واملناورات املشرتكة بينهما مستمرة والتعاون التقين يف اجملاالت العسكرية وخاصة
الصناعات الدفاعية يف خمتلف اجملاالت الربية واجلوية والبحرية وحىت الفضائية املتعلقة ابألقمار الصناعية
وبتجارب االعرتاضات الصاروخية من ابتريوت ومالحقه مل تتوقف يوما،لذا ال جتد إسرائيل نفسها جمربة
أو حتت ضغط فعلي لوقف إجراءات ضم القدس ومواصلة االستيطان فيها ويف الضفة الغربية؟؟.
العبارات اإلنشائية واللفظية املكررة واملخصصة لالستهالك اإلعالمي من قبل املسؤولني األمريكيني
"ابعتبار االستيطان يشكل عقبة يف وجه السالم وحل الدولتني وان مصري القدس يتحدد يف املفاوضات
النهائية “ليس أكثر من جمرد ذر الرماد يف العيون وللتغرير والتضليل .وهناك نقطة عملية يف غاية األمهية
اختذهتا واشنطن تعكس موافقتها على ضم القدس الشرقية تدرجييا وعدم اعرتاضها الفعلي على
االستيطان فيها هو قيامها إبغالق قنصليتها يف القدس الشرقية الواقعة يف شارع انبلس قبل حنو أربع
سنوات إىل القدس الغربية إمنا يعرب عن موافقتها عن أن املدينة املقدسة مل يعد هلا وضعا مستقال مرتبطا
ابلضفة الغربية وإبزالة عدوان  1967طبقا لقرار جملس االمن الدويل رقم  .242فلم يعد مبقدور
الفلسطيين يف القدس والضفة والقطاع تصديق أي معاملة أو احلصول على فيزا(أتشرية) من القنصلية
األمريكية يف القدس الشرقية – واليت حتولت إىل مركز ثقايف  -بل يتوجب عليه الذهاب إىل القدس
الغربية .فماذا يعين هذا غري موافقتها على الضم وتوحيد الشطرين من املدينة املقدسة كعاصمة لدولة
االحتالل؟؟ وأمهية هذه النقطة تتأتى من أن كافة القنصليات األجنبية القائمة يف القدس الشرقية قبل
عدوان حزيران مبا فيها القنصلية األمريكية كانت وما زالت ترتبط مع وزارات اخلارجية يف عواصمها
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مباشرة وليس عرب سفاراهتا يف تل ابيب ،فوزارات اخلارجية يف هذه البلدان هي املسؤولة عن عمل وأداء
ومتابعة أعمال هذه القنصليات مباشرة .لذا فال قيمة هنا للمواقف اللفظية املكررة واململة واليت ليس هلا
رصيد ،على لسان بعض املسؤولني األمريكيني ألهنا ال تعين شيئا ولن توقف سياسة اغتصاب األرض
ومصادرهتا خطوة بعد خطوة اليت تنتهجها سلطات االحتالل ضد القدس العربية .
إن رفض اإلدارات األمريكية املتعاقبة لتوجه الفلسطينيني إىل جملس األمن الدويل إلجبار إسرائيل على
االنسحاب وتطبيق الشرعية الدولية حبجة أن ذلك سيؤثر على مفاوضات احلل النهائي إمنا هو عذر
وحجة أقبح من ذنب .فلو أرادت إسرائيل التسوية السياسية لفعلت ذلك بعد حرب أكتوبر1973
واتفاقيات اوسلوا ،لذا فال قيمة وال أمهية لرؤية دموع التماسيح أو دموع الصياد وهو يهم يذبح الطيور،
فاملهم هو ما تفعله يداه املتلطختان ابلدماء وغري املتوقفتني عن القتل والذبح منذ سبعة عقود متصلة
ابستخدام السكاكني األمريكية الصنع .الفلسطينيون ال يريدون تصرحيات ال تسمن وال تغين من جوع وال
مواقف لفظية ال تعكس الرغبة والنية يف تنفيذها على أرض الواقع .الفلسطينيون يتطلعون إىل فعل
جدي من اإلدارات األمريكية يلمسه املقدسيون والفلسطينيون والعرب .من هنا فان القول ابن واشنطن
ضد االستيطان وهتويد القدس غري صحيح ويتعارض مع كل ما تقوم به من محاية إسرائيل املعتدية يف
جملس األمن واستخدام الفيتو لصاحلها أيضا .من هنا نقول أبن الوالايت املتحدة األمريكية كانت مع
التوسع االستيطاين يف القدس والضفة وهي مع ضم القدس .فالسياسات اليت تنتهجها سلطات
االحتالل تدرجييا وخطوة خطوة تطبيقا لسياسة هنري كيسنجر متفق عليها مع اإلدارات األمريكية
املتعاقبة .مل يعد الفلسطينيون واملقدسيون خاصة يثقون ابلتصرحيات األمريكية الفارغة اليت متاثل إصدار
الشيكات بال رصيد بشكل دوري ،فلم يعيدوا يقبلوها كضمانة لكوهنا غري قابلة للصرف .فتصرحياهتا
الورقية مل تعد تصلح حىت للف الرتمس أو لوضع الزعرت والفالفل والكعك املقدسي هبا .واشنطن مل تعد
قادرة على بيع السلق على أهل سلوان الذين يئنون حتت وطأة االحتالل الظامل والغاشم حليَهم والناجم

عن اغتصاب عقاراهتم ومصادرهتا .فالرئيس أوابما املغادر أسوأ من ترمب القادم والعكس أيضا صحيح.

الوالايت املتحدة األمريكية دولة مارقة ابمتياز وال تستجيب إال حينما تتضرر مصاحلها وبدون ذلك لن
تستمع واشنطن لكل املناشدات والدعوات احلزينة واليائسة والنامجة عن الضعف وقلة احليلة ،اليت
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يطلقها العرب فما دامت مصاحلها مؤمنة ومضمونة وحممية بل ومزدهرة فما الذي جيربها على الضغط
على سلطات االحتالل؟
هل يتحول التحريض لقرارات خطرية متس املنهاج الفلسطيين ابلقدس؟
القدس -معا  -أوضح زايد الشمايل رئيس احتاد أولياء األمور يف املدارس التابعة "لبلدية القدس ووزارة
املعارف" ،أن أعضاء كنيست ومندوبني عن بلدية االحتالل ووزارة املعارف والشرطة واملخابرات
االسرائيلية عقدوا مؤخرا جلسة ابلكنيست  ،لبحث موضوع املنهاج الفلسطيين املعتمد يف املدارس
الفلسطينية ابلقدس ،حيث أوصى اجملتمعون بعدة مطالب خطرية من املمكن حتويلها إىل قرارات متس
املنهاج والتعليم يف مدينة القدس.
وأضاف الشمايل ان النقاشات خالل االجتماع تركزت حول املنهاج الذي يدرس يف مدارس القدس،
الذي وصف ابملنهاج "التحريضي" ،إضافة اىل مدارس األوقاف اإلسالمية ،وقد قدمت أوراق
ومناقشات جمهزة ومعد هلا بشكل دقيق.
وأوضح الشمايل أن اجملتمعني أوصوا بعدة مطالب واليت من املمكن حتويلها لقرارات سريعة ومفاجئة،
ومن ضمنها اإلقرار ابن املنهاج الفلسطيين منهاج حتريضي ضد "إسرائيل وشعبها" ،ومنع املنهاج
الفلسطيين من دخول مدينة القدس ومنع تداوله يف املدينة ،كما أوصوا إبغالق مدارس "حسين
األشهب"
وهي مدارس األوقاف اإلسالمية  ،حيث قال اجملتمعون "ال يوجد لدينا سيطرة على هذه املدارس
ونطالب إبغالقها".
وأضاف الشمايل ":اجلديد يف هذا االجتماع ان احلديث مل يتمحور حول كلمة "شهيد" أو "أسري" أو ما
شابه والذي كانت البلدية تقوم حبذف العبارات اليت حتتويها أو بعض الدروس ،أو مادة معينة إمنا أصبح
احلديث يدور عن منهاج كامل واملطالبة مبنع تدريسه ،كما طالبوا مبنع ادخال الكتب اىل مدينة القدس
وحىت قطاع غزة كذلك مت احلديث عن احتجاز السيارات اليت تقوم بنقل املنهاج الفلسطيين حىت لو
كانت يف الشوارع الواصلة بني املدن الفلسطينية.
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واعرتض اجملتمعون خالل االجتماع على وجود كلمة فلسطني على اخلرائط ،بدعوى ان ذلك يهدد
وجود اسرائيل ويهدد أمنها وكأهنا غري موجودة.
وأوضح الشمايل أن هذه التوصيات اذا مت حتويلها لقرارات فمن املمكن أن يتعرض الطالب أو االستاذ
الذي يدرس أو يقوم بتدريس املنهاج الفلسطيين اىل "متهم بتدريس مواد حتريضية" ،وكذلك أصحاب
خمازن الكتب أو املطابع وغريها.
وقال الشمايل ان التحريض العلين والتدخالت يف املنهاج الفلسطيين هو حماولة إلدخال املنهاج
االسرائيلي يف مدارس القدس وإجبار املدارس على تدريسه عن طريق الرتهيب.
وطالب الشمايل من املنظمات الدولية إجبار إسرائيل على التوقف عن التدخل يف شؤون التعليم
واملنهاج اخلاص ابلطالب العرب يف القدس ،والذي حيفظ هويتهم واترخيهم.
من جهتها قالت سوسن الصفدي رئيسة قسم العالقات ومديرة الرتبية والتعليم يف القدس لوكالة معا ان
التحريض على املنهاج الفلسطيين ليس ابلشيء اجلديد ،فمنذ عام  2000تعتربه منهاج حتريضي ٍ
ومعاد

للسامية ويشجع على االرهاب".
وقالت أهنا كقوة وسلطة احتالل قامت يف السابق حبذف العديد من الدروس والصفحات حتت حجج
واهية ،مضيفة ":نؤكد أن املنهاج الفلسطيين معلن ومعروف للكل وخيدم التاريخ الفلسطيين واهلوية
الوطنية ،وهذا أحد حقوق الطفل الذي كفلته القوانني الدولية ،واعتباره أبنه حتريضي هي أقاويل ال
أساس هلا من الصحة".
أما عن التهديد والتوصية إبغالق مدارس حسين األشهب ،قالت الصفدي أن تلك املدارس قائمة منذ
قبل احتالل مدينة القدس ،وهذه املدارس انضلت من أجل البقاء ،وكانت تتبع للنظام األردين واليوم
لألوقاف االسالمية ،وهي تضم  13ألف طالبا مقدسيا يف صفوفها ،وكان األوىل على بلدية االحتالل
ووزارة املعارف العمل على توفري غرف صفية الستيعاب الطلبة يف املدينة احملتلة وسد العجز ،حيث تشري
اإلحصائيات الرمسية أن هناك نقصاً يزيد عن  2000غرفة صفية.
وأضافت الصفدي أن التدخالت اإلسرائيلية يف املنهاج واملدارس مبدينة القدس يستهدف اجليل الناشئ
الصاعد ،واستهداف لإلنسان ووعيه وأرضه ،وتريد تكريس مفهوم "القدس موحدة وعاصمة إلسرائيل"
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على ارض الواقع  ،وذلك خمالف لكافة األعراف والقوانني الدولية اليت تؤكد على حق الطفل ابحلصول
على تعليم يتناسب مع حضارته وثقافته وهويته.
إعداد ميساء أبو غزالة
احلجز على حساابت بنكية لعائلة بسلوان لصاحل املستوطنني
القدس -معا  -أصدرت حمكمة الصلح اإلسرائيلية قرارا يقضي ابحلجز على "حساابت توفري" جمموعة
من أفراد عائلة دويك يف بلدة سلوان ،كبدل اجيار عن استخدامهم لألرض املقامة عليها منازهلم يف حي
بطن اهلوى ابلبلدة ،حبجة ملكية مجعية "عطريت كوهنيم" هلا.
وأوضح زهري الرجيب رئيس جلنة حي بطن اهلوى ملركز معلومات وادي حلوة ،أن احملكمة اإلسرائيلية
وافقت على طلب مجعية عطريت كوهنيم واليت طلبت من عائلة الدويك بدفع بدل إجيار عن
استخدامهم لألرض املقامة عليها منازهلم عن  8سنوات سابقة ،بقيمة " 652ألف شيكل" علما ان
قضية األرض وحبث ملكيتها ال تزال يف أروقة احملاكم.
وأوضح الرجيب ان مجعية "عطريت كوهنيم" متكنت من استصدار القرار غيابيا دون إبالغ عائلة دويك
أو حماميها.
وأضاف الرجيب أن عائلة دويك تعيش ضمن خمطط “عطريت كوهنيم” للسيطرة على  5دومنات و200
مرت مربع من حي احلارة الوسطى يف منطقة "بطن اهلوى" ،حبجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام
 ،1881وتدعي مجعية “عطريت كوهنيم” أن احملكمة اإلسرائيلية العليا أقرت ملكية املستوطنني من
اليمن ألرض بطن اهلوى.
وأوضح الرجيب أن القرار يشمل جمموعة من أبناء عائلة دويك وهم :مخيس دويك والياس الدويك
ومازن دويك وزوجته ونبيل دويك.
وحذر الرجيب من أن تكون املطالبة ابحلجز على حساابت عائلة دويك مقدمة لتطبيقه مع ابقي العائالت
اليت تسلمت بالغات قضائية تطالبهما ابألرض املقامة عليها منازهلم السكنية ،يف احلي.
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القدس :استعدادات واسعة لتشييع جثمان شهيد قلنداي اليوم
تواصل القوى الوطنية والشعبية يف خميم قلنداي مشال القدس احملتلة ،استعداداهتا الواسعة لتشييع جثمان
ابن املخيم الشهيد حسني سامل أبو غوش ( 24عاما) بعد صالة ظهر اليوم األحد اىل مثواه األخري يف
املخيم.
وكانت سلطات االحتالل سلًمت جثمان من خميم قلنداي لالجئني الفلسطينيني مشال مدينة القدس
احملتلة ،مساء السبت.
وذكرت مجعية "اهلالل األمحر الفلسطيين" أبن طواقمها تسلمت جثمان الشهيد أبو غوش عرب حاجز
"عوفر" العسكري قرب بلدة بيتونيا غريب رام هللا ،وأن سيارة إسعاف اتبعة لـ "اهلالل األمحر" نقلت
جثمان الشهيد أبو غوش جملمع فلسطني الطيب يف مدينة رام هللا.
وكانت قوات االحتالل أعدمت الشاب أبو غوش يف اخلامس والعشرين من كانون اثين /يناير املاضي،
قرب قرية خمماس مشال شرق القدس احملتلة ،بزعم تنفيذه عملية دهس يف املنطقة .

سلطات االحتالل تناقش اليوم قانون حظر األذان
تناقش ما تسمى بـ"اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" الصهيونية ،يف وقت الحق من اليوم األحد (-2-5
 )2017مشروع القانون اخلاص مبنع رفْع األذان "املحع ّدل" ،والذي حيظر استخدام مكربات الصوت يف
املساجد خالل ساعات الليل والصباح الباكر.
من جانبه ،قال وزير أمن االحتالل الداخلي ،غلعاد اردان إنه "ليس هناك حاجة ملشروع القانون
املذكور ،إذ أن فرض القانون احلايل يكفي للتعامل مع مشكلة الضجيج".
قوات االحتالل تغلق الطريق الرابطة بني قرى مشال غرب القدس ورام هللا
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أغلقت قوت االحتالل ،اليوم السبت ،الطريق الرابطة بني قرى مشال غرب القدس ومدينة رام
هللا ابلضفة الغربية.
وأفاد شهود عيان ،أبن قوات االحتالل حتتجز منذ الصباح مئات املركبات يف النفق الذي يربط هذه
القرى وعددها  10مع مدينة رام هللا.
يذكر أن طريق النفق هي الوحيدة اليت تربط بلدات وقرى (ب ّدو ،وبيت عنان ،وقطنّة ،والقبيبة ،وخرب
الّلحم ،وبيت إكسا ،وبيت سوريك ،والنيب صموئيل ،وبيت دقّو ،وبيت إجزا) ،مبدينة رام هللا.
مستوطنون يوقعون عريضة إللغاء إقامة منطقة صناعية فلسطينية يف القدس
ذكرت أسبوعية "يروشاليم" العربية أن أكثر من  ١٢٠٠مستوطن من مستوطنة "بسغات زئيف"
يف القدس احملتلة وقّعوا يف األسابيع األخرية على عريضة تطالب إبلغاء خمطط إقامة منطقة صناعية
املس
وجتارية فلسطينية يف حي شعفاط قرب املستوطنة ،حتت ذريعة أن هذا املشروع يؤدي إىل ّ
أبمن املستوطنني.
ووفقا ملزاعمهم؛ فإن املنطقة الصناعية تقام قرب الشوارع املؤدية إىل املستوطنة ،وأي أعمال شغب قد
حتدث يف هذه املنطقة ستفرض إغالقا على بسغات زئيف ،كما يتخوف السكان من اخنفاض أسعار
املساكن ،اليت تردت أسعارها يف السنوات األخرية خصوصا يف املناطق اجملاورة جلدار الفصل.
وهدد املستوطنون يف العريضة أبن أي عضو فيما يسمى "اجمللس البلدي" يؤيد "ختصيص ميزانية هلذا
املشروع اخلطري لن نرغب ابستقباله يف املستوطنة ،وسنقاطعه ،كما سنقاطع احلزب الذي ينتمي إليه يف
انتخاابت بلدية القدس".
وأشارت إىل أنه إىل اآلن ال يعرف موعد تنفيذ املشروع الذي يتضمن إقامة  ١٧مبىن صناعيًّا ومكاتب
وحمال جتارية على مساحة بناء  ١٧٥ألف مرت مربع.
ونقلت عن رجال أعمال يف شرقي القدس احملتلة قوهلم إنه يوجد نقص كبري يف املناطق التجارية
والصناعية؛ األمر الذي يدفع املستثمرين إىل التوجه لرام هللا أو إىل دول اخلليج ،وهذا هو الذي أدى
إىل ازدهار رام هللا بدرجة كبرية يف السنوات األخرية ،مبا يف ذلك يف جمال الصناعات التكنولوجية.
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وقالت لورة فرتون ،عضو جملس بلدية القدس احملتلة" :أابرك التخطيط إلقامة منطقة صناعية يف شرق
القدس ،ومتكني االقتصاد الفلسطيين فيها من التطور .من املهم جدا تطوير مصانع يف القدس".
وحصل املشروع على توصيات من "اللجنة احمللية للتنظيم والبناء" يف بلدية االحتالل ابلقدس ،ونقلت
واثئق املشروع إىل ما يسمى "اللجنة اللوائية" ،اليت مل حتدد بعد موعدا إلجراء مداوالت حوهلا.
وصمودا
الشيخ رائد صالح للمقدسيني :ماليني املسلمني يتمنون حياةً كحياتكم ورابطًا كرابطكم
ً
كصمودكم

منذ أن حترر الشيخ رائد صالح من السجن يف السابع عشر من يناير/كانون الثاين املاضي ،وبعد أن
أمضى تسعة أشهر يف العزل االنفرادي يف سجن رامون الصحراوي ،ال يزال املهنئون يتوافدون من
مدينة القدس ومن كافة بلدات الداخل الفلسطيين إىل مدينة أم الفحم لتقدمي التهاين والتربيكات للشيخ
رائد.
فقد استقبل الشيخ رائد صالح وقيادات إسالمية أمس اجلمعة ،يف قاعة الريف مبدينة أم الفحم ،وفدين
من مدينة القدس ،حيث قدم الوفد األول بعد ظهر ضم عشرات املقدسيني وقدموا للشيخ درعا تكرميا.
وحتدث ابسم الوفد مصطفى أبو فرحة خماطبا الشيخ صالح" :القدس مدينة لكم من ما قدمتموه من
جهد وبذلكم من عطاء وسيسجل التاريخ هذه املواقف املشرفة".
قدم بعد صالة العصر ،وحتدث ابمسه القاضي إايد عباسي قائال" :إننا يف
أ َّما وفد سلوان وعائلة العباسي َ
القدس وسلوان وآل العباسي نثمن عاليا إىل أبعد حد كل جهدكم يف كشف خمططات الظاملني

ضد املسجد األقصى ،ونثمن جهودكم يف دعم القدس يف احلياة االجتماعية والتعليمية والثقافية والعلمية
ويف الوقوف مع كل قضااي القدس وأهلها" ،مضيفا "هننئك بتحررك وهننئ شعبنا الفلسطيين وكل مسلم
بعودتك وسالمتك إىل أبناء أمتك وشعبك وقد أثبتت أمة اإلسالم كم هي حتبك" .
واتبع" :أقول لك اي شيخنا إن يدك البيضاء اليت وقفت معنا ومساندتنا ستجل إبذن هللا تعاىل بعد أايم
وقفا إسالميا يف مدينة القدس ليكون وقف على املسلمني ومصاحل بيت املقدس" ،مضيفا "عندما مسعت
اي شيخنا عن تلك القصائد اليت نظمتها وعن تلك الكتب اليت ألفتها وعن تلك املصنفات اليت عشت
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يف سجنك معها قلت صدق أهل العلم يوم أن قالوا أن للسجن فوائد".
وأعرب القاضي اايد العباسي عن تضامن أهل القدس مع فلسطينيي الداخل ضد اهلجمة اليت يتعرضون
هلا من قبل السلطات اإلسرائيلية .
من جانبه ،خاطب الشيخ رائد صالح الوفود املقدسية املهنئة بتحرره من السجن قائال" :إن كثرة اخلطى
إىل أي مسجد هي رابط ،فكيف بكثرة اخلطى إىل املسجد األقصى ،الذي هو درة واتج الرابط ،فهنيئا
لكم على هذه املنزلة اليت ال أابلغ إن قلت أهنا تتمناها عشرات املاليني من املسلمني ويتمنون حياة
كحياتكم و رابطا كرابطكم وصمودا كصمودكم يف القدس واملسجد األقصى املبارك".
يسري خلف صمودكم ويسريح خلف رابطكم ،حنن
عرفنا بكم وأصبحنا ً
وأضاف" :أكرمنا هللا أن ّ
جزء ح
خلفكم ،أنتم لنا العنوان والقيادة ونسأل هللا أن حنسن ابلقيام بواجبنا كما قمتم به".

وعن حياة االنسان املقدسي يف ظل االحتالل قال الشيخ رائد" :إذا أردت أن أختصر وصفا ألهلنا يف
مدينة القدس وأقوهلا بشكل واضح ،ما من بيت يف القدس إال وفيه شهيد أو سجني أو طريد ،هذا حال
القدس املباركة ،تضحيات متواصلة مشلت اجلميع والكل التقى عليها هنيئا لكم على هذا الدور
الكبري ".
االحتالل حياول فرض واقع "تفتيش" جديد شرق القدس احملتلة
كشفت مجعية حقوق املواطن العاملة داخل "اسرائيل" ،عن هنج تعسفي واستفزازي تقوم به شرطة
االحتالل يف شرق القدس احملتلة وبشكل خاص يف حي رأس مخيس املالصق ملخيم شعفاط وسط
القدس احملتلة ،يف ساعات الليل املتأخرة.
ويتنقل أفراد جيش االحتالل من بيت إىل آخر ،ويطلبون تسجيل تفاصيل السكان واألهايل.
وقالت احملامية نسرين عليان إن هذه التصرفات هلا دالئل خطرية ،يف ظل عدم احرتام حقوق السكان
احملليني ،واستمرار التجاوزات ضدهم.
ويبدو أن هناك خمططات صهيونية جديدة يحع ّد هلا لفرض واقع جديد يف شرق القدس احملتلة.
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ووفق الشهادات اليت مجعتها احملامية نسرين عليان من مجعية حقوق املواطن ،فإن أفراد الشرطة غالبًا ما
يكونون ملثمني ،ومعظم القوات تكون من أفراد القوات اخلاصة وحرس احلدود ،وير ّدون على

استفسارات وأسئلة السكان أبن هذه اإلجراءات هي جزء من الفحص واملتابعة ألغراض أمنية.
فورا؛ لعدم قانونيتها ،وأكدت أن هذه
وطالبت عليان املستشار القضائي للشرطة بوقف هذه األعمال ً

التصرفات متس بشكل خطري حبقوق سكان شرق القدس احملتلة وخبصوصيتهم وكرامتهم بشكل سافر .

عمان :اهليئة الشعبية للدفاع عن القدس ترفض نقل سفارة أمريكا للمدينة املقدسة
ّ
أكدت اهليئة الشعبية للدفاع عن القدس -واليت تضم ممثلني عن املؤسسات األهلية واجملتمع املدين
يف األردن-رفضها املطلق لقرار اإلدارة األمريكية اجلديد يف نقل سفارهتا إىل القدس ،وأكدت خالل
اجتماعها املوسع يف العاصمة األردنية عمان ،اجملتمعون انتقادها ورفضها هلذا القرار ملا له من آاثر
خطرية على حقوق الشعب العريب الفلسطيين واألمن الوطين األردين وعلى إمكانية قيام دولة فلسطينية
وعاصمتها القدس وملا يشكله قرار نقل السفارة من انتهاكات فاضحة لقرارات دولية وخمالفة صرحية
التفاقيات الشرعية الدولية .
ودعت اهليئة الشعبية للدفاع عن القدس اهليئات الشعبية والوطنية واملنظمات العربية والدولية ملؤازرة
احلق العريب الفلسطيين يف القدس واحلفاظ على هوية املدينة املقدسة .
اعتقال  ١٥٦فلسطينياً من القدس خالل كانون اثين
قالت جلنة أهايل األسرى املقدسني يف تقرير هلا اليوم ان قوات االحتالل اعتقلت  ١٥٦فلسطينيا خالل
شهر كانون اثين ،ضمن محلة االعتقاالت املمارسة حبق أبناء املدينة املقدسة.
وأضاف التقرير :أن االحتالل خالل شهر كانون اثين نفذ محالت اعتقال واسعة طالت  ١٥٦فلسطينيا
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من املدنية.
وأوضحت أن محالت االعتقال تركزت يف جبل املكرب ،العيسوية ،والبلدة القدمية ،مشرية إىل أن ١٠١
منهم اعتقلوا بعد مدامهة منازهلم ،فيما اعتقل  ٥٥آخرا ميدانيا.
وأشار البيان إىل أن وزير حرب االحتالل أصدر جمموعة من قرارات االعتقال اإلداري التعسفي حبق
أربعة مقدسيني لفرتات ترتاوح ما بني  6 – 3اشهر.
وأوضح البيان أن من بني املعتقلني 61 ،طفال ،وسبعة نساء من بينهن مسنة 88 ،رجال من بينهم 4
مسنني.
وتوزعت محلة االعتقال كااليت ٣٧( :معتقال) من جبل املكرب ٣٢( ،معتقال) من بلدة العيساوية،
(٢٧معتقال) من البلدة القدمية ١٤( ،معتقال) من بلدة سلوان١٢( ،معتقال) من خميم شعفاط.
إضافة لثمانية معتقلني من حي وادي اجلوز ،ومثانية آخرين مت اعتقاهلم من جبل الطور ،يف اعتقل من
رأس العامود مخسة شبان ،واعتقل من صور ابهر أربعة ،ومن بيت حنينا ثالثة شبان ،فيما اعتقل من
حي الثوري شابني ،إضافة لثالثة آخرين من أحياء متفرقة .
العاهل املغريب ححيذر من تداعيات نقل السفارة األمريكية إىل القدس
حذر العاهل املغريب امللك حممد السادس ،من تداعيات وخيمة على األمن والسلم اإلقليمي والدويل
حال نقل مقر السفارة األمريكية من إىل القدس.
وقال العاهل املغريب يف رسالة وجهها إىل الرئيس الفلسطيين حممود عباس ،طبقا لقناة "سكاي نيوز"
ابلعربية الليلة املاضية" ،انطالقا من إمياننا العميق بعدالة القضية الفلسطينية وما حتظى به لدينا مدينة
القدس من أمهية قصوى جندد التأكيد لكم أننا لن ندخر جهدا يف الدفاع عن هذه املدينة املقدسة
ونصرة أهلها وصيانة حقوقهم املشروعة اليت يكفلها هلم القانون الدويل وقرارات الشرعية الدولية
وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة".
واعتربت رسالة العاهل املغريب أن إقدام الوالايت املتحدة على نقل سفارهتا إىل القدس من شأنه أن
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ينسف جهود تسوية القضية الفلسطينية العادلة فضال عن تداعياته الوخيمة على األمن والسلم يف
منطقة الشرق األوسط والعامل أبسره.
يشار إىل أن العاهل املغريب يرتأس جلنة القدس اليت أتسست عام  1975مببادرة من امللك الراحل
احلسن الثاين وهي مكلفة حبماية املدينة املقدسة .
انشط مقدسي :تسارع وترية االستيطان والتهويد يف القدس احملتلة
أكد انشط مقدسي تسارع وترية حفرايت االحتالل ،واملشاريع االستيطانية يف القدس احملتلة يف اآلونة
األخرية.
وقال الناشط فخري أبو دايب ،الناطق اإلعالمي للجنة الدفاع عن سلوان يف تصرحيات صحفية ،إنه
"يالحظ تسريع االحتالل العمل ابألنفاق القدمية وتوسعتها والعمل على ربطها أبنفاق جانبية" ،مؤكدا أنه
جيري العمل يف  277نفقاً وحفرية بشكل كبري ومكثف وعلى مدار الساعة.
وقال ان سلطات االحتالل تعمل بشكل مكثف وسريع ابألنفاق واحلفرايت فيما يبدو أهنا تريد إجناز
خمططاهتا فوق األرض ويف ابطنها حتت املسجد األقصى ،ويف حميطه ضمن مساعيها لفرض وقائع على
األرض.
وأوضح أن االحتالل يسعى إلمتام ما يسمى "املسارات التلمودية" ليبدأ بعدها العمل على خمططه اخلطري
فوق األرض وتغيري طابع املسجد األقصى والقدس وتغيري واقعه ليصبح واقعا مهودا بعد طمس وجتريد
املدينة املقدسة من إرثها احلضاري والتارخيي العريب واإلسالمي.
وأكد أن سلطات االحتالل تريد حسم وإجناز خمططها التهويدي وإهناءه يف أسرع وقت ممكن ،الفتا إىل
أن بلدية االحتالل ابلقدس وابلتعاون مع مؤسسات "إسرائيلية" أخرى تعمل على املشروع الكبري هلدم
مئات املنازل وطرد ما يقرب من عشرة آالف نسمة يف منطقة وادي قدرون املمتد من منطقة طنطور
فرعون مرورا بعني العذرا وحي البستان وبئر أيوب وصوال إىل حي عني اللوزة.
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State Of Palestine
Palestinian Liberation Organization
Palestinian National Commission
For
Education, Culture & Science

اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة
للتــربيـة والثقافـة والعـلوم

رئيس "الكنيست" يطالب "الكونغرس" بتنفيذ وعد ترامب بنقل السفارة إىل القدس
توجه يويل أدلشتاين ،رئيس" الكنيست "اإلسرائلي إىل الوالايت املتحدة األمريكية ،إلجراء زايرة إىل
"الكوجنرس" األمريكي ،حسبما نشرت صحيفة "معاريف" اإلسرائيلية.
وسيلتقي يويل بنظريه األمريكي ،بول راين ،ابإلضافة إىل عدد من النواب داخل الكونغرس ،من أجل
مناقشة تعزيز التعاون التشريعي بني اجلانبني.
جمددا – لتنفيذ وعد
من جانبه ،قال رئيس "الكنيست" اإلسرائيلي إنه سوف يدعوا اإلدارة األمريكية – ً
الرئيس ،دوانلد ترامب ،ونقل مقر سفارهتا إىل مدينة القدس احملتلة ،وهو األمر الذي يعين االعرتاف هبا
عاصمة إلسرائيل.
وتعد هذه الزايرة هي األوىل ملسؤول إسرائيلي إىل الوالايت املتحدة األمريكية ،بعد تويل ترامب رائسة
"البيت األبيض".
االحتالل ينصب املزيد من الكامريات وسط القدس
أهنت سلطات االحتالل اليوم اخلميس تركيب كامريات مراقبة جديدة يف شارع السلطان سليمان الواقع
بني ابيب العامود والساهرة من أبواب القدس القدمية.
وتنضم كامريات اليوم اىل مئات الكامريات اليت نصبها االحتالل يف خمتلف شوارع وطرقات املدينة
املقدسة .

-انتهى-
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