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رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالة القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 حصاد  ...2016مجاعات اهليكل تصعد اقتحاماهتا لألقصى ..ارتقاء  13شهيدا مقدسيا..
اعتقال  2027شخصا..هدم  164منشأة.
 االحتالل يعتقل مخسة مقدسيني.
 وصفه الرئيس ابملناضل الكبري :فلسطني تنعى املطران هيالريون كابوتشي.
 آالف املواطنني يؤدون صالة اجلمعة يف األقصى واالحتالل يعتقل مصورا صحفيا.
 مستوطنون يستولون على بناية سكنية جنوب األقصى مبساندة قوات االحتالل.
 مجعية حقوقية إسرائيلية :عزل الضفة والقدس وغزة بعضها عن بعض آخذ ابلتفاقم.
 إصابة فتاة برصاص االحتالل على حاجز قلنداي مشال القدس.
 الوزير بشارة :عام  2017سيشهد مزيدا من الدعم ملستشفيات القدس.
 صندوق ووقفية القدس حيصد جائزة املؤسسات املاحنة املتميزة.
 األردن يدين السماح للمتطرفني بتدنيس املسجد األقصى.
 عيسى حمذرا من خطط التهويد 27 :نفقا حتت البلدة القدمية يف القدس ومدينة كاملة حتت
األقصى.
 جرافات االحتالل هتدم مساكن للبدو وتشرد  14فردا شرق القدس.
 القدس :إصابة شاب ابلرصاص يف وجهه خالل مواجهات يف بلدة حزما.
 القدس :االحتالل ينهي استنفاره األمين يف بلدة عناات.
 طفالن مقدسيان قاصران يدخالن عامهما الثاين بسجون االحتالل.
 اعتقال والدة أسري مقدسي خالل زايرته.
 طرد مستوطنني أ ّداي طقوسا تلمودية يف األقصى.
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 الشيخ الكسواين يؤكد أن عام  2016شهد هجمة شرسة على األقصى وانتهاكات واسعة.
 أسري مقدسي يدخل عامه الـ 16يف سجون االحتالل.
شااب يف ابب الساهرة وسط القدس.
 قوات االحتالل تعتقل ا
 أتجيل حماكمة "منار شويكي" أصغر أسرية مقدسية.

100 مستوطن و 50مرشد سياحي يقتحمون األقصى حبراسة مشددة.
 حمافظة القدس تؤكد وجود تزوير يف أوراق تسريب العقار جنوب األقصى للمستوطنني.
 املخططات االستيطانية يف حميط املسجد األقصى املبارك.
 أسري مقدسي يدخل عامه االعتقايل الثاين بسجون االحتالل من أصل  17عاما.
 االحتالل ممي ّدد اعتقال السيدة "حشيمة" اليت أصاهبا ابلرصاص مشال القدس.

 معلومات خطرية حول تسريب العقار الفلسطيين جنوب األقصى للمستوطنني.
 االحتالل يسلم جثماينْ شهيديْن فلسطينيني لذويهما يف القدس.

 االحتالل يزيل اسم الشهيد عريبة ووالدته عن سبيل مياه يف القدس.
 قوات االحتالل تطلق النار على فتاة فلسطينية عند حاجز قلنداي.

*حصاد  ...2016مجاعات اهليكل تصعد اقتحاماهتا لألقصى ..ارتقاء  13شهيدا
مقدسيا ..اعتقال  2027شخصا..هدم  164منشأة
أصدر مركز معلومات وادي حلوة تقريره السنوي لعام  ،2016رصد خالله أهم األحداث اليت جرت
يف مدينة القدس ،وخباصة االنتهاكات اإلسرائيلية حبق سكاهنا وممتلكاهتم.
أبرز االنتهاكات اليت ركز عليها تقرير مركز معلومات وادي حلوة للعام  2016هي االنتهاكات حبق
املسجد األقصى ،الشهداء يف مدينة القدس ،االعتقاالت ،اعتداءات املستوطنني ،االستيطان ،عمليات
اهلدم ،ومحلة “العقاب اجلماعي” ،االبعادات عن القدس ،وانتهاك حق التعليم ،وقمع الفعاليات املختلفة
يف املدينة.
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وقال مركز معلومات وادي حلوة انه رصد اقتحام  15878مستوطنا ،وأبعد عنه  265شخصا عن
املسجد األقصى لفرتات متفاوتة ،وارتقاء  13شهيدا مقدسيا ،واعتقال  2027شخصا من مدينة
القدس ،بينهم  79سيدة 71 ،مسنا ،و  754قاصرا ،وهدم  164منشأة.
التفاصيل...
املسجد األقصى املبارك
واصلت سلطات االحتالل انتهاك حرمة املسجد األقصى املبارك خالل عام  ،2016وذلك بتكثيف
اقتحامات املستوطنني للمسجد مبساندة قوات االحتالل وبدعم من احلكومة ،إضافة إىل تنفيذ
اعتقاالت وابعادات عن املسجد ،واقتحام املسجد واالعتداء على املصلني لتأمني هذه االقتحامات.
ورصد مركز معلومات وادي حلوة اقتحام  15878مستوطنا للمسجد األقصى خالل العام املاضي،
عرب ابب املغاربة ،الذي تسيطر سلطات االحتالل على مفاتيحه منذ احتالل مدينة القدس عام
 ،1967وتسمح سلطات االحتالل للمستوطنني بتدنيس األقصى طوال أايم األسبوع ابستثناء يومي
اجلمعة والسبت ،حتت غطاء "السياحة اخلارجية" ،وتتم على فرتتني صباحية وبعد صالة الظهر ،حبراسة
من قوات االحتالل اخلاصة وافراد من الشرطة.
وأوضح مركز املعلومات أن أكثر األشهر اليت شهدت هذه االقتحامات هي كالتايل :شهر تشرين أول-
أكتوبر  2933مستوطنا لتزامنه مع ثالثة أعياد يهودية وهي" الكيبور -الغفران ،رأس السنة العربية،
والعرش" ،ونيسان  1868مستوطنا ،لتزامنه مع عيد "الفصح اليهودي" ،وشهر كانون أول – ديسمرب
 1909مستوطنا لتزامنه مع "عيد األنوار -احلانوكاة" ،وشهر آب  1811مستوطنا لتزامنه مع "ذكرى
خراب اهليكل املزعوم" ،وشهر حزيران حيث اقتحمه  1282مستوطنا لتزامنه مع ما يسمى وذكرى
احتالل القدس و"ذكرى نزول التوراة".
واقتحم األقصى يف شهر أاير -مايو املاضي احلاخام يهودا غليك الذي يشغل منصب عضو كنيست
عن حزب "الليكود" ،ويف شهر أيلول -سبتمرب قام أبداء طقوسه الدينية عند ابب القطانني – أحد
أبواب األقصى ،-واقتحم غليك املسجد بعد أتكيد رئيس حكومة االحتالل نتنياهو على ضرورة
مواصلة منع أعضاء الكنيست والوزراء من دخول املسجد األقصى خالل فرتة األعياد اليهودية.
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وصعدت اجلماعات اليهودية انتهاكها لقدسية األقصى خالل اقتحامه العام املاضي ،حيث أداء
الصلوات العلنية والسرية ،وارتداء مالبس دينية خاصة ،ووضع قالدة الشمعدان خالل جولتهم يف
ابحاته ،وذلك مبساندة وحراسة القوات اخلاصة.
اقتحام املسجد األقصى...
اقتحمت قوات االحتالل اخلاصة املسجد األقصى واعتدت على املصلني ابلقنابل واألعرية املطاطية
خالل يومني يف شهر رمضان ( 21-22رمضان  27-26 /حزيران) وهامجت املصلني املعتكفني
ابلقنابل الصوتية واألعرية املطاطية وبغاز الفلفل ،وأصابت العشرات منهم ،دون مراعاة حرمة الشهر
الفضيل ووجود العشرات من املصلني فيه ،بينهم (كبار سن ومرضى وفتية) ،وذلك لتأمني اقتحامات
املستوطنني لألقصى ،علما أن شرطة االحتالل تقوم كل عام إبغالق ابب املغاربة خالل العشر األواخر
من شهر رمضان.
ويف شهر آب املاضي اقتحمت القوات اخلاصة املسجد األقصى واعتدت ابلضرب املربح على املصلني
أثناء تواجدهم عند ساحة املسجد القبلي ،مما أدى إىل إصابة العديد منهم برضوض خمتلفة.
منتصف شهر متوز املاضي ويف تصعيد خطري للمستوطنني ،أقيمت يف ساحات األقصى مراسم أتبني -
إبشراف قائد شرطة االحتالل -لقتيلة إسرائيلية وهي "هاليل ايفا اريئيل" اليت قتلت يف مستوطنة كرايت
أربع ابخلليل.
متديد فرتة اقتحامات املستوطنني للمسجد األقصى
مددت سلطات االحتالل فرتة االقتحامات للمسجد األقصى منذ منتصف شهر كانون أول ديسمرب
املاضي ،ملدة ساعة حيث أصبحت االقتحامات لألقصى تتم من الساعة السابعة صباحا حىت العاشرة
والنصف ،بدال من السابعة والنصف حىت الساعة العاشرة.
وفرضت شرطة االحتالل العام املاضي إدخال مركبة كهرابئية اتبعة هلا إىل املسجد األقصى.
"القائمة السوداء"!
تواصل سلطات االحتالل منذ شهر آب عام  ،2015مبنع جمموعة من النساء والرجال من دخول
املسجد األقصى بعد ادراج أمسائهم بقوائم اطلق عليها "القائمة السوداء" أبمر من قائد الشرطة
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اإلسرائيلية يف القدس القدمية ،وتضم حوايل  60أمسا ،حيث تمعمم أمسائها على مجيع أبواب األقصى

ومينعون من الدخول يف كل أايم األسبوع.

واصلت سلطات االحتالل منع طواقم دائرة األوقاف اإلسالمية من القيام أبعمال الرتميم الالزمة يف
املسجد األقصى ،والتدخل أبعماهلم وأبرزها كان التدخل يف ترميم الفسيفساء يف داخل مسجد "قبة
الصخرة" ،وترميم ماسورة مياه ،وأعمال صيانة الكهرابء يف املسجد القدمي ،حبجة "عدم احلصول على
تصريح للعمل".
ابعادات عن األقصى والقدس
أفاد مركز معلومات وادي حلوة انه رصد إبعاد  265فلسطينيا عن املسجد األقصى لفرتات متفاوتة
تراوحت من  3أايم حىت  6أشهر وبعضها قابل للتجديد ،ومن بني املبعدين  23سيدة ،و 26قاصرا،
وحوايل  45مقدسيا من كبار السن.
فيما أبعدت سلطات االحتالل  39شخصا عن مدينة القدس ،بينهم ( 25من الداخل الفلسطيين ،و3
أتراك ،وبريطانيني اثنني ،وفتاة ،و  13من موظفي دائرة األوقاف اإلسالمية ومنهم مدير مشاريع االعمار
يف األقصى ،ومدير العالقات العامة).
إغالق مبىن للخدمات الصحية
أغلقت طواقم بلدية االحتالل مبىن "خدمات صحية" يضم  80وحدة صحية –مراحيض ووضوء -عند
ابب الغوامنة (أحد أبواب املسجد األقصى املبارك) ،حبجة وجود آاثر داخل املبىن ،وذلك بتوجيهات من
رئيس احلكومة اإلسرائيلية.
 13شهيدا مقدسيا خالل عام 2016
واصلت سلطات االحتالل عمليات اإلعدام امليدانية حبجة حماولة تنفيذ عملية "طعن أو إطالق انر"،
وجاء استخدام السالح لقتل الفلسطينيني كخيار أول جلنود االحتالل ،حيث ارتقى خالل عام 2016
( 13شهيدا مقدسيا) بينهم فتيان وفتاة وسيدة.
وقد ارتقى الشهداء خالل األشهر التالية:
شهر كانون اثين/يناير :ارتقت الشهيدة الطفلة رقية أبو عيد  14عاما يف عناات ،برصاص حارس
مستوطنة "عنتوت" املقامة على أراضي القرية ،حبجة "حماولتها طعنه".
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كما ارتقى الفىت حممد نبيل درويش حلبية  17عاما ،على مدخل معسكر أبو ديس "املقام على أراضي
الصنع" كانت حبوزته.
البلدة" بعد انفجار "عبوة حملية م

شهر شباط /فرباير :ارتقى الشهيد حممد أبو خلف  20عاما من حي كفر عقب برصاص جنود
االحتالل ،يف ساحة ابب العمود ،حيث أطلقت القوات ابجتاهه عشرات الرصاصات ،رغم وقوعه على
األرض وعدم تشكيله أي خطر عليهم ،حبجة حماولته تنفيذ عملية طعن ،وقد مسلم جثمانه يف شهر

أيلول -سبتمرب.

شهر آذار /مارس :ارتقى  4شهداء ،وهم الشهيدة فدوى أبو طري  52عاما من قرية صور ابهر جنوب
القدس حبجة حماولتها تنفيذ عملية طعن يف شارع الواد ابلقدس القدمية ،وقد سلم جثماهنا يف شهر أاير-
مايو.
الشهيد فؤاد الكساف أبو رجب  21عاما من قرية العيسوية ،بعد تنفيذه عملية اطالق انر يف شارع
صالح الدين ابلقدس ،وقد سلم جثمانه يف شهر أاير-مايو.
الشهيدين حممد مجال الكالويت  21عاما ،وعبد املالك صاحل أبو خروب  19عاما ،من حي كفر عقب
وخميم قلنداي مشال القدس ،ارتقيا بعد تنفيذمها عملية إطالق انر يف منطقة ابب اجلديد مبدينة القدس،
وقد سلم جثمانيهما يف شهر آب-أغسطس.
شهر متوز /يوليو :ارتقى الشاب أنور فالح السالمية  22عاما برصاص جنود االحتالل ،أثناء قيادته
مركبته برفقة صديقيه (فارس الرشق وحممد نصار) يف الرام مشال القدس ،وسرعان ما أصدر جيش
االحتالل بياان قال فيه أن اجلنود رصدوا أثناء اقتحامهم الرام" ،سيارة متسارعة" تتجه حنوهم ولدى
شعورهم ابخلطر أطلقوا النار ابجتاهها ،وقد نفى رواية االحتالل صديقيه وأكدا أن الشاب السالمية كان
إحد ضحااي "اهلوس األمين اإلسرائيلي" ،وأكدا إهنما كاان برفقته لشراء الكعك والفالفل ،حيث
حاصرهم اجلنود بعد اطالق النار ابجتاههم ،وأكدا ان اجلنود مل يطلبوا منهم التوقف وكانت سرعتهم
عادية ،ومما يؤكد رواية صديقيه ،اطالق سراحهما بعد توقيفهما ملدة  24ساعة.
شهر أيلول /سبتمرب :شهيدان مقدسيان ...ارتقى الشاب مصطفى طالل منر  27عاما يف خميم شعفاط،
بعد اطالق جنود االحتالل نرياهنم ابجتاه مركبته يف خميم شعفاط ،ابلتزامن مع اقتحامها شوارع املخيم
لتنفيذ محلة اعتقاالت ،وسارعت سلطات االحتالل اىل إصدار بيان ادعت فيه أن سائق املركبة حاول
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تنفيذ عملية دهس ،فأطلقت النار ابجتاهه مما أدى اىل استشهاد مصطفى إصابة السائق علي تيسري منر
 25عاما ،وقد نفى الشاب علي وخطيبة الشهيد بعد التحقيق معهما رواايت االحتالل ،واعرتفت
خمابرات االحتالل يف اليوم التايل لوالدي الشهيد منر أن قتل مصطفى مت عن طريق اخلطأ ،ومل حياول
تنفيذ عملية دهس ضد اجلنود الذين اقتحموا خميم شعفاط ،وأن خلفية احلادث "جنائية وليست أمنية"،
واعتذرت عن "احلادث" حيث كان رفيقه (زوج أخته) علي منر يقود مركبة مشطوبة ،وليس حبوزته رخصة
قيادة ،ورغم قتله "عن طريق اخلطأ" فقد احتجزت سلطات االحتالل جثمانه حوايل أسبوع يف ثالجاهتا
قبل تسليمه لعائلته.
وارتقى الشاب نسيب عمران أبو ميزر  28عاما من حي كفر عقب ،حبجة طعنه ألحد أفراد قوات
االحتالل عند حاجز قلنداي مشال القدس ،ومنعت طواقم إسعاف اهلالل األمحر الفلسطيين من الوصول
اىل احلاجز من جهة القدس ورام هللا ،وترك دون عالج من طواقم االسعاف ،وقد سلم جثمانه يف شهر
تشرين اثين.
شهر تشرين أول /أكتوبر :شهيدان مقدسيان ارتقى الشاب مصباح صبيح أبو صبيح  40عاما من بلدة
سلوان ،بعد تنفيذه عملية إطالق انر يف ثالث نقاط يف حي الشيخ جراح مبدينة القدس ،حيث قام
إبطالق الرصاص ابجتاه حمطة القطار اخلفيف ،ومركبة ،إضافة اىل سريه مسافة واشتباكه مع القوات
اخلاصة ،وأدت عمليته اىل مقتل اثنني من اإلسرائيليني (شرطي  30عاما ،ومستوطنة  60عاما) ،وإصابة
آخرين جبروح خمتلفة (جثمانه ال يزال أسريا يف ثالجات االحتالل).
وارتقى الشاب علي عاطف شيوخي  20عاما برصاص االحتالل خالل مواجهات يف بلدة سلوان،
وأكدت الطواقم الطبية يف اهلالل األمحر الفلسطيين ومجعية نوران أن سلطات االحتالل منعتها من
الوصول اىل الشهيد شيوخي بعد إصابته ابلرصاص احلي يف منطقة احلوض ،وبقي ينزف أكثر من 3
ساعات دون مساعدة ،مما أدى إىل استشهاده.
شهر تشرين اثين /نوفمرب :أعدمت سلطات االحتالل الطفل حممد نبيل زيدان سالم  14عاما ،على
حاجز خميم شعفاط مبدينة القدس ،حبجة حماولته تنفيذ عملية طعن ألحد "حراس األمن" لدى مروره عرب
احلاجز( ،جثمانه ال يزال أسريا يف ثالجات االحتالل).
االعتقاالت
Palestine - Ramallah  174,  00972-2421080,2420901

فلسطني  -رام هللا 00972- 2420901 ،2421080 : ،174 

Fax:.: 00972- 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com

فاكس  ،00972- 2420902الربيد اإللكرتوين PNCECS@Palnet.com :
PNCECS2011@gmail.com

Web site :http://www.pncecs.plo.ps

PNCECS2011@gmail.com

State Of Palestine

دولـ ــة فلسطني

Palestinian Liberation Organization

منظمـة التحريـر الفلسطينيــة

Palestinian National Commission

اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة

For

Education, Culture & Science

للت ـربيـة والثقافـة والعـلوم
رسالة القدس ألايم اجلمعة والسبت واالحد واألثنني 2017\1\2-1 .. 2016/ 12 / 31-30

رصد مركز معلومات وادي حلوة اعتقال 2027شخصا من مدينة القدس ،بينهم  79سيدة71 ،
مسنا ،و  754قاصرا ،خالل العام املاضي.
وأفاد مركز املعلومات أن بني القاصرين املعتقلني  57طفال أقل من جيل املسؤولية –أقل من  12عاما-
 ،و 13فتاة.
أما التوزيع اجلغرايف لعدد املعتقلني لكافة مناطق القدس فكان كالتايل 416 :بلدة سلوان 392 ،القدس
القدمية 377 ،العيسوية 164 ،الطور 121 ،خميم شعفاط 75 ،جبل املكرب 40 ،شعفاط و 40من
بيت حنينا 38 ،كفر عقب و 38صور ابهر 27 ،واد اجلوز 20 ،الصوانة 10 ،الشيخ جراح 8 ،بيت
صفافا 2 ،أم طواب 3 ،أتراك ،بريطانيني وأرتريي ،اضافة اىل اعتقاالت متفرقة من املسجد األقصى
وساحاته وأبوابه.
وأضاف مركز املعلومات أن أكثر األشهر اليت شهدت اعتقاالت يف مدينة القدس كانت خالل شهر
تشرين أول ( 262اعتقاال) ،ونيسان ( 214اعتقاال) ،ومتوز ( 189اعتقاال).
وأضاف املركز أن سلطات االحتالل اعتقلت خالل العام املاضي  8فلسطينيني بعد إصابتهم ابلرصاص،
حبجة تنفيذهم عملية طعن أو خالل حماولتهم تنفيذ عمليات طعن أو خالل مواجهات ،وهم :أمين الكرد
– اصيب بشلل نصفي ،وعلي تيسري منر ،وفارس الرشق ،والسيدة جيهان حشيمة ،وحذيفة طه ،وعالء
صالح – فقد عينه برصاصة مطاطية ،-وحممد عبيد ،وعلي أبو حسني ،كما اعتقلت وحدة املستعربني
الفىت فادي العيساوي بعد إصابته بكسور يف يده .
وقال مركز معلومات وادي حلوة أن االعتقال مشل  4من اهليئات اإلدارية والتعليمة يف مدارس القدس،
حيث اعتقلت مدير مديرية الرتبية والتعليم يف القدس األستاذ مسري جربيل ،ومدير مدرسة دار األيتام
ابلقدس القدمية األستاذ حممد األطرش ،ومعلمني من مدارس رأس العامود -سلوان ،كما مت استدعاء
مدير مدرسة ،ولفت املركز أن من بني املعتقلني القاصرين  38طالبا اعتقلوا أثناء توجههم اىل مدارسهم
أو بعد انتهاء دوامهم املدرسي ،ومت اعتقال مدرسة دار األيتام اإلسالمية ابلقدس القدمية عدة مرات،
ومدرسة رأس العامود ،ومدرسة الطور ،حبجة قيام الطلبة إبلقاء احلجارة ابجتاه أفراد القوات اإلسرائيلية.
هدم املباين واملنشئات
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واصلت بلدية االحتالل عملية هدم املنشآت السكنية والتجارية والزراعية يف مدينة القدس ،حبجة البناء
دون ترخيص ،كما نفذت عملية هدم وإغالق ملنشآت لعائلة شهداء وأسرى مقدسيني كإجراءات
عقابية.
ورصد مركز املعلومات هدم  164منشأة منها  35منشأة هدمت بيد أصحاهبا "هدم ذايت" ،و7
منشآت هدمت أو أغلقت كإجراءات عقابية ضد أهايل الشهداء واألسرى.
وطال اهلدم :مصلى ،وأساسات مسجد 49 ،منزال 10 ،بناايت سكنية ،بركسني سكنيني 7 ،غرف
سكنية 5 ،أجزاء من منازل 28 ،منشأة زراعية تضم بركسات وغرف ومزارع ،أساسات منازلني اثنني،
 25منشأة جتارية 6 ،خمازن 12 ،سورا ،موقفي سيارات ،ملعبني 3 ،منشآت حيوانية (خم وحظائر)3 ،
كونتينر 6 ،قبور.
أما التوزيع اجلغرايف لعدد املنشئات حسب كافة مناطق القدس فكانت كالتايل 45 :منشأة يف بلدة
سلوان 23 ،جبل املكرب 18 ،العيسوية ومثلها يف بيت حنينا 13 ،صور ابهر 10 ،الطور 6 ،مقربة
ابب الرمحة 5 ،الصوانة 4 ،الشيخ جراح 3 ،الرام وبيت صفافا 2 ،البلدة القدمية وشعفاط ،هدم منشأة
واحدة يف كل من خميم شعفاط واملصرارة والضاحية واملنطقة الصناعية ووادي اجلوز وكفر عقب ،و6
منشأت يف بيت حلم "ضمن حدود بلدية االحتالل".
وشردت بلدية االحتالل خالل عام  168( 2016مقدسيا بينهم  79طفال) ،بعد هدم منازهلم.
اهلدم العقايب
قامت سلطات االحتالل هبدم اجلدران الداخلية ابلكامل يف منزل عائلة الشهيد هباء عليان يف جبل
املكرب وتشريد أسرته ،وقامت إبغالق منزل شقيقة الشهيد عالء أبو مجل يف قرية جبل املكرب ابلباطون
وشردت أسرته ،كما هدمت اجلدران الداخلية وأغلقت منزل الشهيد مصباح أبو صبيح يف كفر عقب
وشردت أسرته ،وقامت إبغالق منزل األسري عبد دوايت من قرية صور ابهر ،املتهم ابلتسبب غري
املباشر بقتل مستوطن بعد إلقاء احلجارة ابجتاه مركبته وشردت والدته وشقيقته.
كما قامت سلطات االحتالل إبغالق  3منشآت جتارية يف بلدة الرام ،عبارة عن (حمل للحلوايت
وخمازن) تعود للحاج صبيح أبو صبيح – والد الشهيد مصباح ،ومطبعة الراين حبجة طباعة ايفطات
حتريضية.
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عقوابت على األسرى املقدسيني
قامت سلطات االحتالل مطلع عام  2016بسحب خمصصات التأمني الوطين عن جمموعة من
املقدسيني من النساء والرجال تعرضوا مجيعهم لالعتقال من األقصى وابعدوا عنه بقرارات من شرطة
االحتالل وخمابراته ،وهم من صنفهم االحتالل ضمن ما يسمى تنظيم "املرابطني واملرابطات" احملظور أبمر
من وزير جيش االحتالل السابق "موشيه يعالون"( ،وتشمل املخصصات التأمني الصحي ،خمصصات
األوالد ،ضمان الدخل ،والشيخوخة).
كما قطعت سلطات االحتالل خمصصات التأمني الصحي لألسرية املقدسية إسراء جعابيص ،اليت أدينت
مبحاولة قتل شرطي بتفجري أسطوانة غاز يف شهر تشرين أول -أكتوبر  ،2015وحكمت عليها
ابلسجن الفعلي ملدة  11عاما ،وبسبب انفجار اسطوانة الغاز أصيبت السيدة جعابيص حبروق شديدة
يف كافة أحناء جسدها ،وبرتت معظم أصابعها ومكثت على إثرها فرتة طويلة يف مستشفى هداسا عني
كارم ،قبل أن يتم حتويلها إىل سجن الشارون للنساء.
كما قامت سلطات االحتالل بسحب إقامة "اهلوية" وقطع خمصصات التأمني الصحي ألربعة أسرى وهم
حممد أبو كف ووليد األطرش وعبد دوايت الذين اهتموا ابلتسبب مبقتل مستوطن بعد إلقاء احلجارة
ابجتاه مركبته يف شهر أيلول عام  ،2015واألسري بالل أبو غامن الذي نفذ عملية طعن وإطالق انر يف
شهر تشرين أول  ،2015وحكم عليه ابلسجن الفعلي بـ  3مؤبدات و 60عاما.
وضمن العقوابت اجلماعية واملالحقات لذوي الشهداء واألسرى ،ألغت خمابرات االحتالل معاملة "مل
الشمل" جلميع أفراد عائلة الشهيد فؤاد الكساف أبو رجب "األب وأوالده الثمانية الذين ترتاوح
أعمارهم بني  19عاما وعامني" ،علما ان العائلة قدمت للمعاملة قبل ثالثة أعوام ،واستوفت كافة
املتطلبات وكانت ابإلجراءات النهائية ،علما ان والدة الشهيد حتمل "اهلوية اإلسرائيلية".
كما أبعدت سلطات االحتالل السيدة رانية العباسي  36عاما ،وهي زوجة األسري املقدسي عالء
الدين العباسي املعتقل منذ عام  ،2002واحملكوم ابلسجن الفعلي ملدة  66عاما ،إىل الضفة الغربية
حبجة اإلقامة الغري قانونية يف مدينة القدس ،ألهنا حتمل هوية الضفة الغربية وليس حبوزهتا تصريح إقامة،
وهي أم لثالثة من األبناء.
اعتداءات املستوطنني
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تواصلت اعتداءات املستوطنني على املقدسيني وممتلكاهتم عام  ،2016ففي مطلع العام قام
املستوطنون خبط شعارات عنصرية ضد املسيحيني على جدران كنيسة رقاد العذراء البندكتانية األملانية،
وعلى جدران معهد "الكهنوت التابع للبطريركية األرثوذكسية" يف جبل صهيون ابلقدس القدمية.
ورصد املركز اعتداء املستوطنني على  7مقدسيني ابلضرب املربح ،أدى اىل اصابة اثنني منهما بكسور يف
األنف ،وأحدهم تعرض للطعن ابلسكني والضرب ابهلراوات خالل عمله يف شارع ايفا.
مطلع العام املاضي أيضا ،قام املستوطنون إبحداث ثغرات يف جدار إحدى غرف منزل السيدة نورا
صب لنب -غيث ،الكائن يف حي عقبة اخلالدية ابلقدس القدمية ،من خالل عقار مالصق مت االستيالء
عليه.
ويف شهر كانون أول املاضي أصيب املواطن موسى علي قراعني  38عاما برصاص حراس املستوطنني يف
قدمه ،خالل مهامجة احلراس ألهايل حي بطن اهلوى ابلرصاص احلي والغاز الفلفل.
تسريب عقارات لصاحل املستوطنني
مسربت مطلع العام املاضي بناية سكنية من طابقني وقطعة أرض حتيط هبا يف حارة بيضون – حي وادي

حلوة ببلدة سلوان ،جنوب املسجد األقصى ،جلمعية العاد االستيطانية ،ويعود العقار للمدعو أمحد أبو
طري.
ويف هناية العام املاضي سربت بناية يف حي وادي حلوة ببلدة سلوان ،مؤلفة من طابقني.
كما سيطر املستوطنون على بناية سكنية ضخمة مطلة على البلدة القدمية ،ممكونة من عدة غرف يف
حارة السعدية ابلقدس القدمية ،تعود لعائلة "اليوزابشي".

قمع املقدسيني
واصلت سلطات االحتالل قمع حرية الرأي واملقدسيني يف مدينة القدس ،ورصد مركز املعلومات قمع
فعاليات ثقافية ونشاطات عامة وتضامنية.
ومن تلك العمليات القمعية من قبل االحتالل :قمع مسرية تضامنية مع األسرى املضربني عن الطعام يف
منطقة شارع انبلس -ابب العمود ،قمع مسرية للمبعدين عن األقصى ،قمع وقفة للمطالبة بتسليم
جثامني الشهداء احملتجزين يف الثالجات ،منع عقد مؤمتر يف فندق الكومودور حبي الصوانة "إنسانيتنا
أقوى من حظركم" ،منع إعالن الفائزين يف "مسابقة تالوة وجتويد القرآن الكرمي يف مقر اندي القدس.
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ويف املسرح الوطين الفلسطيين "احلكوايت" منعت سلطات االحتالل لقاء ثقايف مفتوح مع وزير الثقافة
د .إيهاب بسيسو ،ومنعت فعالية "غنوا معنا -أمسية حبناجر اجلمهور".
كما أغلقت سلطات االحتالل مؤسسة "ساعد لالستشارات الرتبوية" يف القدس بذريعة "دعمها
لإلرهاب".
االستيطان
استولت اجلمعيات االستيطانية بقرارات من حماكم االحتالل عام  2016على أرض يف حي الشيخ
جراح ابملدينة ،ومنزلني ابلقدس القدمية ،مما أدى اىل تشريد  14فردا ،بينهم  5أطفال.
وأوضح مركز املعلومات أن مجعية عطريت كوهنيم استولت يف منتصف شهر أيلول املاضي على عقار
لعائلة املواطن مازن قرش ابلبلدة القدمية ،حبجة أن العائلة "مستأجر غري حممي" ،وفقدت حق احلماية
ابعتبارها "اجليل الرابع" ،علما ان العائلة تمقيم يف العقار منذ عام  ،1936ويعيش فيه  8أفراد بينهم
طفل يبلغ من العمر  3سنوات ورضيعة تبلغ من العمر شهرين.

كما استولت اجلمعيات االستيطانية يف منتصف متوز املاضي على عقار لعائلة البكري يف منطقة ابب
حطة ابلبلدة القدمية ،حبجة أن العائلة "مستأجر غري حممي" ،ويقطن فيه  6أشخاص بينهم  3أطفال.
وصادرت سلطات االحتالل أرضا مساحتها  3دومنات تعود لعائليت أبو طاعة وصيام يف حي الشيخ
جراح ،وسلمتها لشركة "أماان" اليت تعمل على إقامة مستوطنات وبؤر استيطانية عشوائية.
وأصدرت احملكمة اإلسرائيلية العليا يف شهر كانون األول-ديسمرب قرارا يقضي إبيقاف إخالء عائلة
"غيث – صب لنب" من منزهلا الكائن يف حي عقبة اخلالدية ابلقدس القدمية بشكل جزئي ،حبيث يتم
إبقاء العائلة يف املنزل ملدة  10سنوات بصفتها مستأجر حممي ،ويتم إخالء العائلة بعدها وتسليم املنزل
للجمعيات االستيطانية ،وحصرت احملكمة حق العائلة ابلسكن يف منزهلا للسيدة نورة غيث وزوجها
مصطفى صب لنب دون أبنائهما حبيث أعطت احملكمة املستوطنني احلق بطلب إخالء العائلة يف حالة
عاش أي من أبناء العائلة اآلخرين يف املنزل ،وبِشأن املخزن الذي يقع أسفل املنزل فقد استثنته احملكمة
العليا من قرارها ،حيث مسحت ابستيالء اجلمعية االستيطانية عليه بشكل مباشر.
كما يتهدد خطر االخالء  71عائلة من أهايل حي بطن اهلوى ،بعد تسليمهم بالغات قضائية من قبل
مجعية "عطريت كوهنيم" ،للمطالبة ابألرض املقامة عليها منازهلم السكنية ،حبجة ملكية األرض ليهود من
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اليمن منذ عام  ،1881واألرض املهددة ابملصادرة مساحتها  5دومنات و 200مرت مربع من احلي،
مقسمة اىل  6قطع من األراضي وتدعي “عطريت كوهنيم” أن احملكمة العليا أقرت ملكية املستوطنني من
اليمن ألرض بطن اهلوى ،وبدأت اجلمعية بتوزيع االخطارات منذ شهر أيلول عام .2015
وأصدرت سلطات االحتالل ترخيصا جلمعية عطريت كوهنيم االستيطانية إلقامة مبىن سكين جديد من
ثالثة طوابق للمستوطنني وسط سلوان ،وهي املرة األوىل اليت تسمح فيها البلدية اإلسرائيلية إبقامة مبىن
للمستوطنني يف البلدة.
مقربة ابب الرمحة
مل تسلم املقابر والقبور يف مدينة القدس من انتهاكات االحتالل ،فصعدت سلطات االحتالل من
استهداف مقربة ابب الرمحة املالصقة للمسجد األقصى املبارك ،وبقرار من بلدية االحتالل و"سلطة
الطبيعة" مت تعليق الفتات تقضي مبنع الدفن أبجزاء منها (حوايل  4دومنات) ،حبجة إهنا "حديقة وطنية
حول أسوار القدس" ،ومنعت سلطات االحتالل دفن سيدة مقدسية يف قربها ابملقربة حبجة أن األرض
مصادرة وبعد حوايل ساعة مسح لعائلتها ابلدفن يف قرب آخر  ،كما هدمت العام املاضي سلطات
االحتالل عدة قبور حبجة بنائها دون ترخيص على أجزاء مصادرة.
وهامجت سلطات االحتالل خالل العام املاضي جنازتني يف مقربة ابب الرمحة ،ابلقنابل وغاز الفلفل
والضرب للمرحومة مجيله إبراهيم عاصي االعور  ،وللمرحوم مجال حممد العباسي ،ومها من بلدة
سلوان ،يف حماولة ملنع دفنهما.
نفق جديد ..واهنيارات وتشققات أرضية يف سلوان
افتتح سلطات االحتالل أواخر العام املاضي نفقا استيطانيا جديدا يف حي وادي حلوة ابجتاه ساحة ابب
املغاربة "مدخل احلي".
واتسعت عام  2016التشققات واالهنيارات األرضية يف منشآت وشوارع حي وادي حلوة ببلدة
سلوان ،كما ظهرت تشققات يف منشآت أخرى ،بسبب تكثيف سلطات االحتالل عمليات حفر
األنفاق أسفل احلي ،واضطرت عائلة إلخالء منزهلا يف البلدة بسبب التشققات الواسعة.

*االحتالل يعتقل مخسة مقدسيني
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القدس  2017-1-2وفا -اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،يف ساعة مبكرة من صباح اليوم
االثنني ،أربعة مواطنني من حارة ابب حطة املالصقة ابملسجد االقصى يف القدس القدمية ،واقتادهتم إىل
أحد مراكز التوقيف والتحقيق يف القدس احملتلة.
ومشلت االعتقاالت :عمر ابراهيم ،وانصر ابراهيم ،وحممد ابو فرحة ومؤمن حشيم.
كما اعتقلت قوات االحتالل ،صباح اليوم ،الشاب صاحل أبو عصب من منزله يف بلدة العيسوية وسط
القدس احملتلة ،واقتادته إىل جهة جمهولة.

*وصفه الرئيس ابملناضل الكبري :فلسطني تنعى املطران هيالريون كابوتشي
رام هللا  2017-1-1وفا -نعت دولة فلسطني ورئيسها حممود عباس ،وقواها وفعالياهتا الوطنية اليوم
األحد ،املطران هيالريون كابوتشي ،الذي وافته املنية اليوم األحد ،يف العاصمة اإليطالية روما عن عمر
يناهز  94عاما.
ووصف الرئيس عباس ،املطران كابوتشي ،الذي عمرف مبواقفه الوطنية وبدفاعه عن حقوق الشعب
الفلسطيين ،ابملناضل الكبري.

وكان سيادته قد قلد املطران الراحل وسام جنمة القدس عام  2013يف روما.
ونعت حكومة الوفاق الوطين برائسة رامي احلمد هللا املطران هيالريون كابوتشي مطران القدس يف املنفى.
وقال املتحدث الرمسي ابسم احلكومة يوسف احملمود ،إن رحيل املطران كبوتشي ترك حزان عميقا يف قلب
كل فلسطيين نظرا للسرية النضالية احلافلة واملواقف الوطنية اليت متسك هبا املطران يف دفاعه عن
الشعب الفلسطيين والقضية الفلسطينية اىل جانب مكانته ومسو منزلته الدينية.
ويف السياق ،نعت حركة فتح املناضل الوطين الكبري املطران كابوتشي ،وقالت يف بيان صادر عن
مفوضية االعالم والثقافة" ،ننعى بكل فخر واعتزاز ،إىل الشعب الفلسطيين واألمة العربية وأحرار العامل
املطران البطل القائد الفتحاوي املطران كابوتشي الذي أمضي عمره احلافل فدائيا حقيقيا ومناضال
صنديدا ومدافع صلبا عن الشعب الفلسطيين وممسكا بكل قوة بعروبة القدس".
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وأضافت احلركة يف بياهنا ،أن املناضل كابوتشي كان له دور كبري وفاعل يف دعم املقاومة الفلسطينية،
سوء بتقدمي الدعم للثورة الفلسطينية ،او من خالل دفاعه املستمر عن حقوق الشعب الفلسطيين
وقضيته العادلة.
واتبع البيان ،إىل جنة اخللد اي شهيد القدس إىل جنة اخللد اي مطران القدس ،ستبقى علما خفاقا يف
اترخينا وملهما لألجيال اليت ستقتفي اثرك فدائيا ومناضال وشهيدا وسنسجل امسك ابلنور يف شوارع
القدس اليت عشقتها ،وافنيت عمرك من أجل حريتها واستقالهلا وداعا ايها املطران البطل وداعا املطران
كابوتشي.
وأكدت فتح ،أن القضية الفلسطينية خسرت بوفاة املطران كابوتشي ،رجال صاحب مواقف وطنية
مشرفة ،بقى آلخر حلظة من حياته إىل جانب أبناء شعبنا وحقوقه املشروعة.
ونعى األمني العام جلبهة النضال الشعيب الفلسطيين عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
أمحد جمدالين ،املطران هيالريون كابوتشي ،وقال :كان رمزا مناضال وشجاعا ،وكان صاحب مواقف
وطنية مدافعة عن حقوق شعبنا ،تعرض لالعتقال من سلطات االحتالل اإلسرائيلي عام  1974وحكم
عليه ابلسجن 12عاما ونمفي عن فلسطني عام  1978وعاش حىت اليوم يف منفاه مبدينة روما ،وعرف
مبواقفه الوطنية ونضاله املستمر من أجل فلسطني ،وان شعبنا برحيله خسر مناضال صلبا مدافعا عن

القضية متحمال كافة االعباء..
واضاف جمدالين ،إن وحدة الشعب الفلسطيين مبسلميه ومسيحيه هي الصخرة اليت تتحطم عليها كافة
خمططات االحتالل ،فشعبنا ينعى املناضل كابوتشي ،ويستذكر كل مواقفه ونضاالته.
ونعي االحتاد الدميقراطي الفلسطيين "فدا" ببالغ احلزن واألسى املطران هيالري كبوتشي ،واعترب رحيله
خسارة فادحة لفلسطني وبلده سوراي ولألمة العربية مجعاء ،وقال :سيذكر حزبنا واحلركة الوطنية
الفلسطينية عموما وكل أبناء وبنات شعبنا ابحرتام وإجالل كبريين التضحيات اليت قدمها للقضية
الفلسطينية عندما اعتقلته قوات االحتالل اإلسرائيلي عام  1974بتهمة هتريب أسلحة للمقاومة
الفلسطينية وحكمت عليه ابلسجن  12عاما قضى منها  4أعوام قبل أن تبعده ،وخالل وجوده يف روما
واصل املطران كفاحه واستثمر عالقاته مع الفاتيكان لتوضيح املمارسات واالعتداءات اإلسرائيلية حبق
الشعب الفلسطيين للعامل أمجع ،ومل يسقط كبوجي الراية وبقي مدافعا عن املظلومني واحملرومني فكان يف
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شباط  2009ضمن جمموعة املتضامنني الذين توجهوا على منت سفينة حمملة ابألمتعة والغذاء ألهايل
قطاع غزة احملاصر ،واعرتضت حبرية االحتالل السفينة وصادرت ما فيها وطردت املتواجدين عليها إىل
لبنان ،ومل ييأس املطران الثائر أو يضعف فكرر احملاولة يف أاير  2010وشارك يف سفينة "مايف مرمرة"
بقصتها املعروفة.
وعاهد "فدا" املناضل كبوتشي وعائلته وأصدقاءه وكل حمبيه أن يستمر ابلسري على درب النضال الذي
خاضه من أجل حرية فلسطني واجلوالن السوري احملتل وما بقي حمتال من أراض لبنانية ،وأن يبقى وفيا
للتجربة اليت اختطها حىت آخر أايم حياته بوصفه شخصية عابرة للطوائف والقوميات ،ومثاال لرجل
الدين الذيِ جسد على أرض الواقع الشعار الذي أبرزه التاريخ العريب احلديث "الدين هلل ،والوطن
للجميع".
ونعت اهليئة االسالمية املسيحية لنصرة القدس واملقدسات ،ببالغ احلزن وعميق األسى ،املطران
كابوتشي،وتقدمت اهليئة ممثلة برئيسيها املفيت العام للقدس والداير الفلسطينية الشيخ حممد حسني،
وبطريرك الالتني سابقا البطريرك مشيل صباح ،وأمينها العام حنا عيسى ،وكافة موظفيها ،اىل ذوي
املطران الراحل وأهله وشعوبنا العربية ،وابألخص الشعب السوري وشعبنا الفلسطيين حبسن العزاء
واملواساة.
وأكدت اهليئة على ان فقدان املطران هيالريون كابوتشي" ،حدث جلل ،فهو القائد واملفكر واملناضل،
وهو السياسي احملنك واألب أحلنون ،واملقاتل الفذ ورجل الدين الصلب".
وأشادت اهليئة بعطاء املطران الراحل الالحمدود من أجل فلسطني عموما ،والقدس خصوصا ،وقالت:
"لقد ترك اثرا رائعا لكل من قابله وعمل معه ،ابلقيادة واحلكمة والعطاء ،وفقدان العظماء غصه نتلقاها
مبزيد من الثبات والعطاء على دربه".
وأضافت "برحيل املطران كابوتشي فقدت فلسطني وشعبها قائدا عظيما ذو مسرية نضالية حافلة
كرس حياته منذ نشأته وحىت وفاته لفلسطني والقدس مدافعا صامدا".
ابلعمل الوطينّ ،

يذكر أن املطران كابوتشي ،رجل دين مسيحي ولد يف مدينة حلب السورية عام  ،1922وكان مطراان

لكنيسة الروم الكاثوليك يف مدينة القدس منذ عام  ،1965واعتقلته سلطات االحتالل اإلسرائيلي عام
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 1974وحكم عليه ابلسجن 12عاما ونمفي عن فلسطني عام  1978وعاش حىت اليوم يف منفاه مبدينة

روما.

*آالف املواطنني يؤدون صالة اجلمعة يف األقصى واالحتالل يعتقل مصورا صحفيا
القدس  2016-12-30وفا -اعتقلت قوات االحتالل من ابب القطانني (أحد أبواب املسجد
األقصى) ،عقب صالة اجلمعة اليوم ،املصور الصحفي إايد الطويل ،واقتادته اىل أحد مراكزها مبدينة
القدس.
وقبل ذلك ،أ ّدى آالف الفلسطينيني من القدس احملتلة وداخل أراضي الـ  1948صالة اجلمعة برحاب
املسجد األقصى املبارك ،يف حني انتعشت احلركة التجارية يف أسواق القدس القدمية وارتفعت حالة

التسوق بسبب التوافد الكبري على األقصى املبارك عرب أسواق وطرقات وشوارع القدس القدمية.
من جانبها ،عززت قوات االحتالل انتشارها مبدينة القدس ،وشددت إجراءاهتا يف املدينة ،خاصة على
وسريت دورايت راجلة فيها ،وأخرى راجلة وحممولة خلف
بلدهتا القدمية ويف الطرق املؤدية إىل األقصىّ ،

أسوار القدس القدمية.

وبدوره ،قال خطيب املسجد األقصى الدكتور امساعيل نواهضة ،يف خطبة صالة اجلمعة" :القدس قدسنا
واألقصى أقصاان ومها يف قلوبنا وأرواحنا ومها جزء من عقيداتنا لن نتخلى عنهما ولن نفرط فيهما .وهذا
قرار رب العاملني".
ولفت إىل بعض القرارات االجيابية اليت صدرت عام  2016خبصوص املسجد األقصى املبارك واملدينة
احملتلة واألراضي الفلسطينية أبرزها قرار اجمللس التنفيذي ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم
"يونسكو" الذي أكد أن املسجد األقصى بكل مساحته مبا فيها حائط الرباق هو حق إسالمي خالص
ليس لغري املسلمني أي حق فيه.
وأضاف أن القرار دحض مزاعم االحتالل اهلادفة إىل تثبيت األمر الواقع يف املدينة املقدسة وسياسة
التطهري العرقي وتغيري أمساء األماكن والشوارع.
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وأوضح نواهضة أن اثين هذه القرارات هو ما صدر يف الثالث والعشرين من هذا الشهر عن جملس
األمن الدويل خبصوص عدم شرعية االستيطان يف األراضي الفلسطينية احملتلة ،مبا فيها مدينة القدس.
وأكد أن القرار تضمن مطالبة االحتالل بوقف بناء املستوطنات واعتبارها غري شرعية وغري قانونية
مبوجب القانون الدويل وأهنا تشكل عقبة رئيسة أمام حتقيق السالم واالستقرار يف املنطقة.
وقال" :إن هذا القرار يؤكد على احلق التارخيي للشعب الفلسطيين إبمجاع األسرة الدولية ومن هنا أتيت
أمهيته وإن كان متأخرا  ..مع علمنا أبن االحتالل لن يتجاوب معه ولن يقوم بتنفيذه".
ومثن خطيب األقصى جهود كل انسان يقف إىل جانب شعبنا ويعمل على مناصرة قضيتنا فمثل هذه
القرارات تعد خطوة يف االجتاه الصحيح.
وأردف :إن االحتالل مع ذلك مل يتوقف عن جرائمه وخمططاته حبق األراضي الفلسطينية مبا فيها
القدس ،املتمثلة مبصادرة األراضي وبناء املستوطنات عليها وهدم البيوت حبجة عدم الرتخيص وفرض
الضرائب الباهظة على املقدسيني واالقتحامات املتكررة للمسجد األقصى املبارك وحفر األنفاق وحماولة
منع رفع األذان ومواصلة اإلعدامات امليدانية ألبنائنا وبناتنا ..واعتقال العشرات من شبابنا يوميا والزج
هبم يف السجون يف ظل ظروف قاسية تتنايف مع ابسط مبادئ حقوق اإلنسان.
ودعا نواهضة إىل التوحد ملواجهة هذه اجلرائم واملخططات ،كما طالب الدول العربية واإلسالمية
واألسرة الدولية أن يتحملوا مسؤولياهتم كاملة جتاه القضية الفلسطينية والعمل على إهناء االحتالل عن
شعبنا لينعم ابحلرية ونيل حقوقه كباقي شعوب األرض.
كما تناول يف خطبته انتهاكات االحتالل املتواصلة حبق الفلسطينيني ،وأبرزها تلك املتمثلة ابإلعدامات
امليدانية واالعتقاالت وهدم املنازل ومصادرة األراضي ،فضال عن اقتحامات املستوطنني للمسجد
األقصى وللمقدسات اإلسالمية ،وغريها.

*مستوطنون يستولون على بناية سكنية جنوب األقصى مبساندة قوات االحتالل
ٍ
عصاابت من
القدس  2016-12-30وفا -أفاد مركز معلومات وادي حلوة مبنطقة سلوان ،أن
املستوطنني اليهود استولت يف ساعة مبكرة من فجر اليوم اجلمعة على بناية سكنية مكونة من طابقني
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مساحتهما اإلمجالية 160مرتا مربعا ،يف حوش "الفاخوري" حبي وادي حلوة ببلدة سلوان وهو احلي
األقرب إىل اجلدار اجلنويب للمسجد األقصى املبارك.
ولفت املركز إىل أن أكثر من عشرين مستوطنا اقتحموا البناية السكنية مبساندة قوة من جنود وشرطة
االحتالل اخلاصة "املقنّعة" وحرس املستوطنني ،سبقها إغالق مدخل احلوش بشاحنة كبرية ،ومنع

السكان من االقرتاب من املكان ،لينتهي األمر ابلسيطرة على العقار ،بعد دمهه من اببه الرئيسي دون

وجود سكان بداخله ،ما يظهر إمكانية حدوث عملية "تسريب" للعقار.
وأوضح مركز املعلومات "أنه مل يتم التأكد من هوية مالك هذا العقار بسبب انتقال ملكيته بني عدة
عائالت خالل السنوات األخرية ،كما سكنته عدة عائالت أخرى "بعقد أجار واستئجار" خالل
السنوات السبع املاضية".
وأشار املركز إىل أن هذه البؤرة االستيطانية تعترب األوىل يف "حوش الفاخوري" حبي وادي حلوة ،علما أن
سلطات االحتالل انتهت يوم األربعاء املاضي من تركيب كامريات مراقبة على مدخل احلي بصورة
مفاجئة.
جتدر االشارة أن مجعيات استيطانية تتقاسم األدوار مع مؤسسات االحتالل الرمسية وتنشط يف وضع
يدها على منازل وعقارات الفلسطينيني يف بلدة سلوان بصورة عامة ،ويف حيّي وادي حلوة وهو األقرب

اىل املسجد االقصى ،وبطن اهلوى (احلارة الوسطى) الذي يتعرض حلملة شرسة يف وضع اليد على الكثري
من البناايت والعقارات الفلسطينية وحتويلها اىل بؤٍر استيطانية هبدف اقامة حي استيطاين يهودي ابسم
"حارة اليمن".

*مجعية حقوقية إسرائيلية :عزل الضفة والقدس وغزة بعضها عن بعض آخذ ابلتفاقم
غزة  2016-12-30وفا -قالت مجعية حقوق املواطن يف إسرائيل :إن عزل الضفة الغربية ،والقدس
ٍ
ظ ابحلقوق الفردية واجلماعية ،وتقطيع أوصال املنطقة الذي
ميس
بشكل ف ّ
وقطاع غزة بعضها عن بعضّ ،
ختلقه احلواجز ،واجلدار واملستوطنات اإلسرائيلية ،آخذ ابلتفاقم.
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جاء ذلك يف تقرير وزعته اجلمعية الليلة املاضية ويسلط الضوء على واقع حقوق اإلنسان للعام اجلاري
يف إسرائيل ،والذي تناولت فيه ،ضمن عدة بنود وعناوين حقوقية " ،انتهاك حقوق اإلنسان يف املناطق
احملتلّة".
بال مأوى:
وأورد التقرير أنه ال تزال السيطرة اإلسرائيلية على الض ّفة الغربية على مدى مخسة عقود ،تتسبّب
ابنتهاكات منهجيّة وفظّة ج ادا حلقوق السكان الفلسطينيني .وأن حاالت املساس هذه تتزايد يف فرتات

أي ح ّق
السنة أيضا ،لكن أيضا يف الفرتات العاديّة ،ليس هناك ّ
التصعيد والعنف ،كما حدث هذه ّ
مضمون حتت االحتالل .واالعتقاالت واملضايقات ،احلواجز واحلظر ،احلرمان من اخلدمات األساسية،
القيود املفروضة على التنمية وما شابه ذلك ،هي جزء من واقع احلياة اليومية ملاليني الناس .وعزل
ٍ
ظ ابحلقوق الفردية واجلماعية،
ميس
بشكل ف ّ
الضفة الغربية ،القدس وقطاع غزة بعضها عن بعضّ ،
وتقطيع أوصال املنطقة الذي ختلقه احلواجز ،اجلدار واملستوطنات آخذ ابلتفاقم.

وقال إن أحد األمثلة البارزة على انتهاك حقوق اإلنسان األساسيّة يف السنة األخرية هو االزدايد احلا ّد
بنيت بدون ترخيص ،وإنه وفقا ملعطيات مركز
يف عدد عمليات هدم البيوت اإلداريّة – هدم املباين اليت ْ

دمت يف األراضي احملتلة يف العام 2016
"بيتسيلم" اإلسرائيلي احلقوقي ،فإن عدد املباين السكنيّة اليت مه ْ

هو األكرب منذ العام  ،2006حينها بدأ التنظيم جلمع معطيات حول املوضوع :منذ بداية كانون الثاين

األول  2016هدمت إسرائيل يف أحناء املنطقة "" 255 ،cمبىن سكنياا بذريعة البناء
حىت هناية تشرين ّ

وهدم يف القدس الشرقيّة
غري املر ّخص ،وتر ْ
كت  1,0766شخصا بال مأوى ،من بينهم  557قاصرا .م
من كانون الثاين حىت منتصف تشرين الثاين  2016أكثر من  194مبىن ،من ضمنها  123وحدة

دمت خالل العام  2015و 52وحدة سكنيّة يف العام .2014
سكنيّة ،مقارنة بـ  74وحدة سكنيّة مه ْ
حبسب معطيات نشرهتا مجعيّة "عري عميم" يف صفحة "فيس بوك" اخلاصة هبا .ووفقا للمعطيات اليت

نشرهتا منظمة " ،"actedمهدم يف هذه الفرتة يف الضفة الغربية والقدس ما جمموعه  989مبىن ،ومن
ضمنها بيوت سكنية ٍ
ومبان ألغراض زراعيّة وغريها.
ّ
وبني أن عمليات اهلدم اإلداريّة للبيوت ،وكذلك عمليّات هدم املباين املخصصة لرتبية ال ّدواجن ،وس ّد

تتم بذريعة البناء بدون ترخيص .غري أ ّن
آابر املاء ،ومصادرة ألواح مشسية وما شابه ذلك ،هي ممارسات ّ
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"هيئات التخطيط اإلسرائيلية – اإلدارة املدنيّة" يف املنطقة " ،" Cوبلديّة القدس ووزارة ال ّداخليّة يف
ٍ
منهجي من املسؤوليّات امللقاة على عاتقها ،وال تعمل شيئا من أجل دفع
بشكل
تتنصل
القدسّ ،
ّ
التخطيط والتطوير قدما يف األراضي اليت يقطنها فلسطينيون ،وهبذه الذريعة ترفض أن تصدر هلم

ختطيطي ،يبين الكثريون بيوهتم ،ممكرهني،
الطبيعي ويف ظل عدم وجود أفق
تراخيص بناء .يف ضوء التزايد
ّ
ّ
ويعرضون أنفسهم خلطر الغرامات وعمليات اهلدم ،حىت حني يكون البناء على أر ٍ
اض
بدون ترخيص ّ

مبلكيّتهم.
وأشار إىل أن السياسات الطويلة السنوات يف املنطة " ،"Cالواقعة حتت سيطرة إسرائيليّة عسكريّة

كاملة ،ال تقتصر على االمتناع عن التخطيط وعلى هدم البيوت .إ ّهنا تشكل أيضا اإلعالن عن مناطق

كـ"أراضي دولة" ممنوع أن يقوم الفلسطينيون ابلبناء عليها؛ منع الدخول والبناء عن طريق تعريف منطقة
بكوهنا منطقة إطالق انر للتدريبات أو كمحميّة طبيعيّة؛ منع ربط قرى فلسطينية ببىن حتتية أساسية؛

وغري ذلك .وتعاين من ذلك أساسا جتمعات صغرية تقع يف مناطق منعزلة نسبياا ،مثال يف جنوب جبال
اخلليل ويف وادي األرد ّن.

قصة قرية سوسيا اليت يواجه
جتسده بوضوح ّ
وذكر أ ّن الضرر اجلسيم الذي تسببه السياسة التخطيطية ّ
س ّكاهنا خطر التهجري املتواصل ،واليت فيها أيضا هدمت مبان سكنية يف العام الفائت .وأ ّن هذه

السياسة اجملحفة تفرض على قرى مثل سوسيا واقعا يتّسم بعدم اليقني املتواصل ،وهي تش ّكل خرقا

الدويل.
ّ
لواجبات اجليش وفق أحكام القانون اإلنساينّ
احل ّق يف املاء

ووفق التقرير فإن الصعاب يف تطوير البىن التحتية يف البلدات الفلسطينية ال تقتصر على املنطقة "،"c
فاملنطقتني "" ""b ،aالتابعتان حلكم السلطة الوطنية الفلسطينية ويسكن فيهما معظم السكان
ايف بينهما وبني املنطقة
الفلسطينيني ،تش ّكالن حنو  %40من الضفة الغربيّة ،وهناك تواصل جغر ّ
"  ،" Cوتربطهما عالقات متبادلة .فمثال ،شبكة املياه اليت تصل قرى فلسطينية متر يف ٍ
جزء منها
ّ
ابلضرورة عرب املنطقة "."C
جممعات املياه
وبني أنه برز يف الصيف األخري نقص حاد يف املياه يف أحناء األراضي الفلسطينية :قسم من ّ
واضطرت السلطات إىل ختصيص املياه وإىل
املخصصة للبلدات واملدن الفلسطينية خلت من املياه،
ّ
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يومي لقسم آخر من املدينة .وعاىن سكان فلسطينيون كثريون من االنقطاع
إاتحة تدفّق املياه بشكل ّ
واضطروا إىل االكتفاء بقد ٍر قليل من املياه مت ّكنوا من مجعه ،وإىل
املتواصل للمياه على مدى أايم طويلة،
ّ
واضطر أصحاب املصانع واملزارعون إىل وقف عملهم.
شراء مياه غالية الثمن مجلبت هلم بصهاريج.
ّ

عادي.
استمرت أغلبيّة املستوطنات ابلتمتّع طوال الصيف بتدفق مياه
واتبع :يف املقابل من ذلك،
ّ
ّ

لكن هذه كانت مشاكل بسيطة وانتهت
ٌ
صحيح أ ّن ع ّدة مستوطنات واجهت مشاكل يف تزويد املياهّ ،
خالل وقت قصري مبساعدة السلطات .عموما ،مقدار استهالك املياه يف املستوطنات غري حمدود ،يف

تنص عليه اتفاقيات
حني توجد للس ّكان الفلسطينيني كميات حمدودة من املياه املخصصة هلم ،وفقا ملا ّ

أوسلو.

وأردف :وتشري مسألة املياه إىل الفجوة ال ّدائمة القائمة بني مستوى احلياة والتطوير لدى السكان

ابلتعمق طاملا واصلت
الفلسطينيني وبني مستوى احلياة لدى السكان اإلسرائيليّني ،وهي فجوة آخذة ّ
إسرائيل ممارسة سياسة خنق التنمية الفلسطينية عموما ،ويف املنطقة "  " Cخصوصا.

الضم الزاحف
ّ

وحسب التقرير ،تقف يف صلب إساءة معاملة السكان الفلسطينيني يف املنطقة "  ،" Cرغبة إسرائيل يف
إحكام سيطرهتا على هذه املنطقة وتقوية ارتباطها إبسرائيل ،ودفع السكان الفلسطينيني إىل املنطقتني

"  ،" Aو"." B
الضم
وأضاف :يف العقد املاضي ،تزايدت كثريا تلك اخلطوات اليت ميكن أن ّ
الضم الزاحف أو ّ
نسميها ّ
ائيلي على املستوطنات،
الفعلي بفرض الواقع؛ حماوالت تشويش اخل ّ
ط األخضر وإنفاذ القانون اإلسر ّ
ّ
السنة محلة واسعة تطلب
الواقعة خارج حدود الدولة،
السنة أيضا .فمثال ،أطلقت هذه ّ
استمرت هذه ّ
ّ

السيادة اإلسرائيليّة على "معاليه أدوميم".
بشكل صريح إنفاذ ّ

األايم ،طرح مشروع قانون لتنظيم البناء غري
وقال حياول مسؤولون يف احلكومة اإلسرائيلية ،يف هذه ّ

املرخص يف املستوطنات ويف بؤر استيطانية بنيت على أراض فلسطينية خاصة ،وهذا على الرغم من
ٍ
مناقض ملوقف احملكمة العليا يف قرار
املعارضة احلا ّدة للمستشار القضائي للحكومة لتبييضها ،وعلى حنو
احلكم يف قضيّة عموان .ويش ّكل هذا االقرتاح تصعيدا من انحية دوس حقوق اإلنسان الفلسطيين

واحتقارا لسيادة القانون يف األراضي الفلسطينية.
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األول
تعمق بشكل أكرب وجود جهازين قضائيني منفصلني يف األراضي احملتلةّ :
واتبع :إ ّن خطوات كهذه ّ
عسكري ،للفلسطينيني .وهكذا ففي املنطقة ذاهتا
ائيلي-مدينّ ،للمواطنني اإلسرائيليني ،والثاين –
ّ
إسر ّ

يتم انتهاك
وحتت احلكم ذاته تقيم جمموعة س ّكانية أوىل تتمتّع حبقوق وإىل جانبها جمموعة س ّكانيّة اثنية ّ

حقوقها األساسيّة بشكل دائم .عشيّة الذكرى اخلمسني لالحتالل ،هذا التمييز آخذ ابلتمأسس،
ٍ
ائيلي.
حول إىل جزء ال ّ
والتّ ّ
يتجزأ من منظومات احلكم اإلسر ّ

*إصابة فتاة برصاص االحتالل على حاجز قلنداي مشال القدس
القدس  2016-12-30وفا -أصيبت فتاة فلسطينية ،صباح اليوم اجلمعة ،برصاص قوات االحتالل
على احلاجز العسكري القريب من مدخل خميم قلنداي مشال القدس احملتلة.
وذكرت مصادر إسرائيلية أن إطالق الرصاص على الفتاة مت على اجلزء السفلي منها ،وأنه جرى إصابتها
جبروح ما بني خطرية ومتوسطة ،واعتقاهلا حبجة حماولتها تنفيذ عملية طعن يف احلاجز ضد جنود
االحتالل ،فيما تعذر احلصول على رواية مستقلة بسبب إعالق احلاجز لبعض الوقت ،وعدم متكن
الطواقم الفلسطينية من معاجلة الفتاة.
ويف وقت الحق ذكر شهود عيان إن هذه املواطنة تدعى جيهان حشيمة وتبلغ من العمر ( 35سنة) ونه
مت نقلها بسيارة إسعاف إىل أحد املستشفيات اإلسرائيلية يف القدس احملتلة لتلقي العالج.

*الوزير بشارة :عام  2017سيشهد مزيدا من الدعم ملستشفيات القدس
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رام هللا  2016-12-29وفا -أكد وزير املالية والتخطيط شكري بشارة اليوم اخلميس ،أمهية دعم
املؤسسات الصحية يف القدس وتقدمي الدعم هلا لتمكينها من القيام بواجباهتا على أكمل وجه وتقدمي
الرعاية الصحية للمواطن الفلسطيين.
وجاء ذلك خالل استقباله يف مكتبه برام هللا حمافظ القدس ووزيرها املهندس عدانن احلسيين وممثلني عن
مستشفى مجعية املقاصد اخلريية يف القدس.
وأوضح الوزير بشارة خالل اللقاء أن العام املقبل سيشهد مزيدا من الدعم املايل ملستشفيات القدس
بشكل عام ومستشفى مجعية املقاصد اخلريية بشكل خاص ،مشددا على أن دعمه مسؤولية أخالقية
ومهنية وسياسية.
وتقدم الوزير احلسيين وممثلو مستشفى املقاصد ابلشكر لوزير املالية وطاقم الوزارة على جهودهم
املتواصلة حلل األزمة املالية اليت يعاين منها املستشفى ،حيث اتفق الطرفان على اختاذ جمموعة من
اخلطوات إلهناء األزمة املالية يف املقاصد ،وسائر املستشفيات األخرى يف مدينة القدس.

*صندوق ووقفية القدس حيصد جائزة املؤسسات املاحنة املتميزة
املنامة  2016-12-29وفا -اعلن يف العاصمة البحرينية املنامة اليوم اخلميس ،عن فوز صندوق
ووقفية القدس ،جبائزة املؤسسات املاحنة املتميزة ابلدول االعضاء مبنظمة التعاون اإلسالمي لعام
.2016
وتسلم اجلائزة كل من رئيس جملس إدارة الصندوق منيب رشيد املصري ،واملدير التنفيذي طاهر
الديسي.
جاء ذلك خالل مشاركة الصندوق ،جبائزة ومؤمتر املؤسسات املاحنة الثاين ابلدول األعضاء مبنظمة
التعاون اإلسالمي لعام  ،2016والذي عقد مبملكة البحرين برعاية رئيس جملس الشورى البحريين علي
بن صاحل الصاحل ،حتت شعار "مؤسسات ماحنة إسالمية مبعايري إستدامة عاملية".
وشارك رئيس جملس إدارة صندوق ووقفية القدس منيب املصري ،ضمن فعاليات املؤمتر بورقة بعنوان
حنو هنضة شاملة بواقع املنح يف العامل اإلسالمي ضمن ورشة عمل بعنوان واقع املنح يف العامل اإلسالمي
وخريطة املؤسسات املاحنة يف العامل اإلسالمي بني التوزيع واإلثر ،استعرض املصري من خالهلا الواقع يف
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العامل اإلسالمي وحتديدا مدينة القدس واحلاجة امللحة إىل تعظيم املنح والعطاء وتوجيه املساندة للقدس
والعواصم اإلسالمية املنكوبة.
ودعا املصري يف ورقته إىل قياس واقع املنح يف العامل اإلسالمي من خالل ثالث مؤشرات (الفقر والبطالة
والبحث العلمي) لنعرف سبب تراجع أمتنا ،موصيا بتأسيس جملس إسالمي جيمع رجال االعمال
وهيئات الزكاة واهليئات اخلريية لبناء حلقة متكاملة للنهوض بواقع العامل االسالمي ،وكذلك أتسيس بنك
معلومات لرصد احتياجات الدول اإلسالمية وبناء منظومة التدخل املطلوبة على معايري مهنية وأثر
متكامل ،مطالبا بتعزيز االهتمام واملساندة مبدينة القدس ملا تتعرض له من هجمة شرسة وملا هلا من مكانة
خاصة للعامل العريب واإلسالمي.
وخالل اللقاء أثىن الدكتور طالل أبو غزالة على لقاء صندوق ووقفية القدس خبادم احلرمني الشريفني
ودعا املؤمتر لتبين مشروع وقف ابسم خادم احلرمني الشريفني لدعم مدينة القدس ،األمر الذي تبناه
املؤمتر وأكدوا االلتفاف حول املشروع.
على صعيد آخر احتضنت سفارة دولة فلسطني لدى مملكة البحرين لقاء تعريفيا بصندوق ووقفية
القدس حضره رجال أعمال فلسطينيني وحبرينيني ،وعدد من أبناء اجلالية الفلسطينية ابلبحرين.
ومثن سفري دولة فلسطني لدى البحرين خالد عارف الدور الذي يلعبه الصندوق يف مساعدة أهل
القدس ،واحلفاظ على اهلوية الفلسطينية فيها وجماهبة املخططات االسرائيلية الرامية إىل هتويد القدس،
ومصادرة أراضيها ،وحماولة النيل من صمود أبناء القدس.
وقال عارف" ،إن القدس هي العنوان الوحيد لفلسطني ،ولن تكون هنالك دولة فلسطينية بدون القدس،
مشددا على انه حان الوقت حمليب فلسطني والقدس بتقدمي الدعم العملي واملادي ،وأن القدس حباجه اىل
كل اجلهود لتمكني أهلها من الصمود يف وجه االحتالل االسرائيلي.

*األردن يدين السماح للمتطرفني بتدنيس املسجد األقصى
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عمان  2016-12-29وفا -أدانت احلكومة األردنية بشدة االستفزازات اإلسرائيلية ابلسماح
للمتطرفني دخول ساحات املسجد األقصى املبارك احلرم القدسي الشريف مبا ميثله ذلك من انتهاك
حلرمة املسجد وإيذاء ملشاعر املسلمني يف شىت أحناء العامل.
وقال وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرمسي ،ابسم احلكومة األردنية حممد املومين ،اليوم اخلميس،
إن احلكومة األردنية ،حتمل احلكومة اإلسرائيلية ابعتبارها القوة القائمة ابالحتالل مسؤولية أي مساس
ابملسجد األقصى املبارك /احلرم القدسي الشريف.
وأضاف املومين أن أي حماولة القتحام احلرم القدسي الشريف أو دخوله من قبل اإلسرائيليني ،هي
أعمال غري مشروعة وعدائية جتاه املقدسات اإلسالمية ومشاعر املسلمني ،مشددا على موقف األردن
الثابت يف احلفاظ على املسجد األقصى املبارك /احلرم القدسي الشريف وعدم املساس به أو تغيري
الوضع القائم عليه.
وأكد أن األردن يوظف كافة خياراته الدبلوماسية والقانونية للحفاظ على املقدسات اإلسالمية ومحايتها،
الفتا إىل الوصااي التارخيية والرعاية اهلامشية للمقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس.
وأوضح املومين أن االلتزام األردين هبذا الشأن حاسم وواجب مقدس عندما يتعلق األمر ابملساس
ابملقدسات أو حماولة تدنيسها أو اإلضرار هبا أبي شكل من األشكال.
وأشار إىل أن حراس املسجد يقومون بواجباهتم للحيلولة دون االقتحامات املتكررة لساحات املسجد
األقصى املبارك /احلرم القدسي الشريف ،وتعمل احلكومة على زايدة أعدادهم ومتكينهم من القيام
مبهامهم النبيلة.

*عيسى حمذرا من خطط التهويد 27 :نفقا حتت البلدة القدمية يف القدس ومدينة كاملة حتت
األقصى
رام هللا  2016-12-29وفا -حذر األمني العام للهيئة االسالمية املسيحية لنصرة القدس واملقدسات
حنا عيسى ،اليوم اخلميس ،من خطورة احلفرايت وأتثريها املباشر على املباين القائمة وحتديدا على
املسجد األقصى.
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وقال عيسى يف حديث إلذاعة موطين :توجد اشارات واضحة أبن االحتالل االسرائيلي يسعى إلقامة
"اسرائيل الكربى" على أرض فلسطني ،والقدس الكربى كعاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي.
وتطرق إىل خمطط هدم املساجد والكنائس املؤدية إىل قلب املسجد األقصى املبارك ،مشددا على
خطورة احلفرايت واألنفاق وأتثريها املدمر املباشر على املباين القائمة وعلى املسجد االقصى.
وكشف عيسى عن حفر  3أنفاق مت افتتاح واحد منها يوم أمس ،األول ميتد من حي سلوان إىل حائط
الرباق والثاين من حائط الرباق ابجتاه املدرسة العمرية ابحلي االسالمي ،والثالث من احلي االسالمي ابجتاه
احلائط الغريب للمسجد األقصى املبارك.
واتبع :عدد االنفاق حتت البلدة القدمية والقدس بلغ  27نفقا ،تربط املستوطنات ببعضها ،واحلفرايت
حتت األقصى ابتت أشبه ابملدينة الكاملة حتت املسجد االقصى ،وهي أتيت يف إطار خطة مربجمة لتهويد
املسجد االقصى املبارك مبا فوقه وما حتته.

*جرافات االحتالل هتدم مساكن للبدو وتشرد  14فردا شرق القدس
القدس  2017-1-2وفا -هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم االثنني 10 ،مساكن للبدو
يف "وادي سنيسل" ،من جتمع اخلان األمحر شرق مدينة القدس احملتلة ،حبجة عدم قانونيتها.
وأوضح عادل اجلهالني ملراسلتنا ،أبن جرافات االحتالل هدمت له ثالثة مساكن ،و  7أخرى آلخرين
حىت اآلن ،حبجة أهنا غري قانونية ،معراب عن استهجانه من هدم االحتالل مساكنه يف هذه األجواء
الباردة ،خاصة وأن أسرته املكونة  14فردا أصبحت يف العراء.
وقالت مراسلتنا إن جرافات االحتالل انتقلت إىل وادي آخر من التجمع ،حيث أغلقت املنطقة
وشرعت بعملية هدم جديدة.

*القدس :إصابة شاب ابلرصاص يف وجهه خالل مواجهات يف بلدة حزما
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أصيب شاب فلسطيين بعيار معدين مغلف ابملطاط يف وجهه ،خالل مواجهات عنيفة اندلعت مساء
أمس األحد يف احلارة الشرقية ببلدة حزما مشال شرق القدس احملتلة.
وكانت املواجهات العنيفة اندلعت ابلقرب من املقربة يف احلارة الشرقية ،بني الشبان وقوات االحتالل،
اليت أطلقت خالهلا وابال من الرصاص احلي واملطاط ،ما أدى إىل إصابة شاب بعيار معدين مغلف
ابملطاط ،يف أعلى وجهه ابلقرب من عينه ،ومت نقله للعالج يف املشفى ووصفت حالته ابملتوسطة.
ولفت سكان يف البلدة اىل مراسلنا اىل أن الشبان تصدوا لقوات االحتالل برشق احلجارة وإشعال
االطارات املطاطية ،علما أن التواجد العسكري يف البلدة متواصل منذ عدة أايم ،بعد استيالء قوات
االحتالل على أحد املنازل قيد اإلنشاء يف اجلهة الشرقية من البلدة وحتويلة لنقطة عسكرية .

*القدس :االحتالل ينهي استنفاره األمين يف بلدة عناات
أهنت قوات االحتالل ،يف ساعة متأخرة من الليلة املاضية ،استنفارها األمين ،يف بلدة وعناات مشال
شرق القدساحملتلة حبجة البحث عن سيارة مستوطنة مفقودة.
وكانت قوات كبرية من جنود االحتالل والوحدات اخلاصة اقتحمت املدخل الشمايل لبلدة عناات ،حبجة
البحث عن سيارة مستوطنة نوع "رينو" ،صادرت خالهلا كامريات مراقبة من حمطة حمروقات أبو خليل
وعدة حمالت ميكانيكا.
وتسببت احلملة أبزمة مرورية خانقة يف الطريق املؤدي إىل البلدة ،خالل انتشارها يف املكان واستفزازها
السكان.
وحسب مصادر حملية يف عناات ،فقد أغلقت قوات االحتالل مدخل البلدة مساء أمس ،ودفعت
بتعزيزات عسكرية كبرية ،مساء إىل البلدة وكذلك بلدة حزما اجملاورة .

*طفالن مقدسيان قاصران يدخالن عامهما الثاين بسجون االحتالل
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دخل الطفالن املقدسيان القاصران شادي أنور عمران فراح ( 13عاما) وزميلة أمحد رائد "حممد زكي"
الزعرتي ( 13عاما ونصف) يوم أمس عامهما االعتقايل الثاين.
وكان الطفالن اعتقال ابلقرب من البلدة القدمية يف القدس احملتلة قبل عام ومت متديد اعتقلهما عدة مرات
بتهمة حيازهتما سكاكني ،وأمرت حمكمة االحتالل املركزية يف القدس بتحويلهما إىل مؤسسة لألحداث
يف الداخل الفلسطيين ،وينتظران صدور احلكم النهائي حبقهما.

*اعتقال والدة أسري مقدسي خالل زايرته

اعتقلت قوات االحتالل  ،اليوم األحد ،والدة أسري مقدسي أثناء دخوهلا لزايرته يف سجن "جلبوع"
الصهيوين صباح اليوم.
وأفاد رئيس "جلنة أهايل األسرى املقدسيني" ،أجمد أبو عصب ،إن قوات االحتالل اعتقلت "رائدة
عليان" ،والدة األسري املقدسي حممد رابح عليان ،وذلك أثناء دخوهلا لزايرته يف سجن "جلبوع".
وأضاف أنه مت اقتياد والدة األسري إىل أحد مراكز الشرطة التابعة لالحتالل يف املنطقة ،الفتا إىل عدم
وضوح األسباب حىت ساعة إعداد اخلرب ( 2:45بتوقيت القدس).
يذكر أن األسري عليان من قرية" العيساوية "شرق مدينة القدس احملتلة ،وقد أصدر االحتالل
اإلسرائيلي محكما بسجنه يف حزيران  2016ملدة  44شهرا ،عقب إدانته برشق الزجاجات احلارقة،

واالنتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني ،ومضى على اعتقاله أكثر من عام ونصف.

أداي طقوسا تلمودية يف األقصى
*طرد مستوطنني ّ
تصدى حراس املسجد األقصى الثنني من عصاابت املستوطنني اليهودية ،يف اقتحامات املسجد
األقصى ،بعد ظهر اليوم األحد ،وأجربا شرطة االحتالل على اخراجهما من املسجد.
وكان املستوطنان أداي طقوسا وصلوات تلمودية يف املسجد سرعان ما اعرتضهما حراس املسجد وسط
توتر شديد أجرب شرطة االحتالل على التدخل واخراج املستوطنني من ابب السلسلة.

*الشيخ الكسواين يؤكد أن عام  2016شهد هجمة شرسة على األقصى وانتهاكات واسعة
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أكد الشيخ عمر الكسواين مدير املسجد األقصى أن املسجد تعرض خالل العام املنصرم 2016م اىل
هجمة شرسة وانتهاكات واسعة من قبل االحتالل وعصاابت املستوطنني اليهودية.
رواده من
كما أكد ،يف تصرحيات صحفية ،أن كافة خمططات استهداف املسجد هبدف تفريغه من ّ
املصلني وحماولة فرض أم ٍر واق ٍع وجديد مل تنجح.

ولفت الشيخ الكسواين اىل أن معظم ممارسات قوات االحتالل جتاه املصلني واحلراس واملوظفني يف
املسجد األقصى ،زادت عقب صدور قرار منظمة اليونسكو الذي أكد أن املسجد األقصى هو حق
خالص للمسلمني ،مبا فيه حائط وساحة الرباق هي أرض إسالمية ال شأن لليهود فيها".

وأوضح الشيخ الكسواين أن عام  2016شهد هجمة شرسة على املسجد األقصى من قبل االحتالل،
متثلت ابالقتحامات حيث زاد عدد املقتحمني عن العام املاضي مبقدار ثالثة آالف وسبعمائة متطرف،
وخصوصا يف شهر تشرين األول والذي تزامن مع ما يسمى "عيد الفصح" ،حيث اقتحم األقصى يف
هذا الشهر  28000متطرف ،وشهر" كانون األول"  1706متطرف ،وابملقارنة مع العام املاضي بلغ
عدد املستوطنني املقتحمني  111ألف ومخسمائة وتسعة ومثانون".
وأضاف" :يف هذا العام جرت عدة تغيريات فرضها االحتالل على املسجد األقصى ،تتعلق إبضافة
ساعة على مدة فتح ابب املغاربة ،منذ بداية شهر كانون األول ،ليبدأ االقتحام من الساعة السابعة
صباحا حىت العاشرة والنصف ،وذلك بناء على طلب من املتطرفني واجلمعيات املتطرفة ،ونزول احلكومة
"االسرائيلية" عند رغبة املتطرفني يف اقتحامساحات املسجد ،مما زاد التوتر داخل املسجد األقصى".
واتبع قائال :كما فرضت شرطة االحتالل إدخال سيارة كهرابئية من ابب املغاربة إىل املسجد األقصى
قبل ستة أشهر ،وما زالت موجودة أمام خمفر الشرطة يف ساحة مسجد قبة الصخرة ،ويف أحيان كثرية
يقومون فيها جبوالت استفزازية ملشاعر احلراس واملوظفني أو املصلني يف املسجد.
صعد من سياسة اإلبعاد ،وزاد عدد املمنوعني من دخول املسجد األقصى قسرا،
وأشار اىل أن االحتالل ّ
رغم أن منعهم غري قانوين ،ابإلضافة إىل التنكيل ابملصلني واملرابطني والتضييق عليهم واحتجاز بطاقات

هوايهتم هبدف تفريغ املسجد من املصلني ،كما حصل يف الشهر األخري من هذا العام ،فقد كان املسجد
تقريبا ٍ
خال من املصلني ،ابملقابل هناك حتريض على اقتحام األقصى ،برعاية االحتالل".
وأكد الشيخ الكسواين أن دائرة األوقاف االسالمية وموظفيها وحراسها مل يسلموا أيضا من ممارسات
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قوات االحتالل وغريها من مؤسسات االحتالل ،قائال" :ال يطيب لالحتالل أن حيدث أي تطور داخل
املسجد األقصى ،وال نستطيع عمل شيء داخله دون تدخل االحتالل ،سواء ابلسماح بدخول مواد
البناء أو القيام أبعمال الرتميم ،حيث قاموا إبيقاف أعمال البناء والرتميم يف املسجد ،وكان أبرزها
احتجاز مهندس اإلعمار بسام احلالق وإبعاده عن املسجد األقصى ملدة ثالثة أايم ،وهذا األمر مل حيصل
منذ عام  ،1967أن مينع املهندس املقيم واملشرف على مجيع الرتميمات من دخول املسجد ،وكان
ذلك هبدف الرتهيب للجميع".
إىل جانب ذلك التدخل يف عملية الرتميم داخل مسجد قبة الصخرة ،وهذا مل حيصل من قبل ،كما
منعت سلطة اآلاثر الرتميم داخل املصلى املرواين ،فيما قامت دائرة األوقاف بوضع اإلضاءة اخلارجية
على سور املسجد األقصى وحول مسجد قبة الصخرة املشرفة ،الستقبال شهر رمضان الفضيل ،فقامت
قوات االحتالل مبنع عمال الكهرابء من االستمرار مبشروع االضاءة سواء الداخلية أو اخلارجية يف
مسجد قبة الصخرة ،وجتديد كوابل الكهرابء يف األقصى القدمي" ،يضيف الكسواين.
واتبع" :كذلك منعت قوات االحتالل تنفيذ مشروع اإلطفاء الذي يعترب من أهم املشاريع وأخطرها،
واآلن املسجد األقصى وقبة الصخرة املشرفة هذه التحفة العمرانية اليت يبلغ عمرها  1400عام غري
جمهزة ألي شيء ،وال مسح هللا لو حصل أي حريق ،حنن غري جاهزين اجلاهزية الكاملة إلطفاء حريق
داخل املسجد األقصى" .علما أن هذا املشروع قدم منذ ثالثة أعوام وهذا العام وعدان أن يتم تنفيذه،
وبعد ذلك مت تعطيل مشروع اإلطفاء.
ابإلضافة إىل مشروع إضاءة قبة الصخرة املشرفة ،ومشروع القنوات املائية مت منعه ،مث نفذ جزء منه
واآلن توقفنا عن إكماله ،والسور الشرقي املالصق لباب الرمحة ،هناك شقوق وعمل كحلة ،أيضا
االحتالل أوقف العمل فيه ،وقامت شرطته للعام الثاين على التوايل ،بتمديد قرار إغالق ابب الرمحة
وعدم استخدامه من قبل األوقاف".

*أسري مقدسي يدخل عامه الـ 16يف سجون االحتالل
دخل األسري املقدسي مالك بكريات من بلدة صور ابهر جنوب شرق القدس احملتلة ،اليوم األحد ،عامه
السادس عشر داخل سجون االحتالل الصهيوين من أصل  19عاما.
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وكان االحتالل اعتقل بكريات عام 2001م ،وأدانته حمكمة االحتالل ابلتخطيط لتنفيذ عمليات
عسكرية ضد أهداف صهيونية .

*قوات االحتالل تعتقل شا ااب يف ابب الساهرة وسط القدس
شااب فلسطينياا يف منطقة ابب الساهرة ،أحد
اعتقلت قوات االحتالل الصهيوين ،ظهر اليوم األحد ،ا

أبواب القدسالقدمية ،عقب تفتيشه يف املنطقة.

وقال شهود عيان ملراسلنا إن قوات االحتالل اقتادت الشاب بصورة وحشية إىل مرك ٍز اتب ٍع لشرطة

وحرس حدود االحتالل يف شارع صالح الدين (قمبالة ابب الساهرة) دون معرفة املزيد من التفاصيل .

*أتجيل حماكمة "منار شويكي" أصغر أسرية مقدسية
أجلت حمكمة االحتالل ،صباح اليوم األحد ،االول من العام  ،2017حماكمة أصغر أسرية مقدسية
الطفلة منار شويكي ،حىت اتريخ .2/2/2017
وتتهم سلطات االحتالل الشويكي بنيتها تنفيذ علمية طعن يف القدس احملتلة .

* 100مستوطن و 50مرشدا سياحيا يقتحمون األقصى حبراسة مشددة
اقتحم مئة مستوطن و 50مرشد سياحي يهودي ،اليوم األحد (يف الفرتة الصباحية )املسجد
األقصى املبارك ،من ابب املغاربة حبراسة مشددة من قوات االحتالل اخلاصة.
ونفذ املمقتحمون جوالت استفزازية يف املسجد وسط شروحات مزورة حول أسطورة وخرافة اهليكل

املزعوم ،يف حني تصدى مصلون هلذه االقتحامات واجلوالت املشبوهة هبتافات التكبري االحتجاجية .

*حمافظة القدس تؤكد وجود تزوير يف أوراق تسريب العقار جنوب االقصى للمستوطنني
أصدرت حمافظة القدس ،اليوم السبت بياان خبصوص تسريب عقار فلسطيين يوم أمس جلمعية استيطانية
جنوابملسجد األقصى املبارك.
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وجاء يف اليان" :تفاجأت حمافظة القدس ابألخبار اليت جرى تداوهلا مؤخرا وابألخص ما ورد على صدر
الصفحة األوىل يف جريدة القدس يوم ( ،)2016/12/31بشأن الوثيقة اليت أبرزهتا عائلة الرجيب ،واليت
قالت أبهنا حصلت عليها من حمافظة القدس بعنوان "إذن شراء للمواطن مهران حممد يونس اجلعربي"
تفيد بعدم وجود أي مانع من قبل حمافظة القدس ملنح املذكور إذن شراء لقطعة األرض رقم ()43-1
حوض رقم () 30124سلوان -وادي حلوة ،من البائع حسام رضوان الرجيب ،فإن حمافظة القدس وبعد
االطالع على الوثيقة املذكورة ودراستها تود التأكيد على أنه مل يصدر عنها مثل هذه الوثيقة وأبهنا
مزورة".
واستندت احملافظة يف ذلك على :
أوال :الوثيقة املذكورة صادرة بتاريخ ( )2015/07/02على ترويسة السلطة الوطنية الفلسطينية ،يف
حني أن حمافظة القدس ومنذ شهر ( )20133/05تستخدم ترويسة "دولة فلسطني" وليس السلطة
الوطنية كما ورد يف الوثيقة املزورة .كما أن الرتويسة الرمسية املستخدمة من قبل احملافظة منذ نشأهتا وحىت
اليوم يتوسطها شعار النسر وليس شعار السلطة القضائية كما ورد يف الوثيقة املزورة.
اثنيا :األختام الرمسية اليت تستخدمها حمافظة القدس منذ شهر ( )2013/05هي مستطيلة الشكل
ٍ
ومقوس
وبزوااي قائمة ،وال تشبه حبال من األحوال اخلتم الوارد على الوثيقة املزورة حيث حجمه أصغر ّ
يف زواايه األربعة .كما أن رقم الصادر داخل اخلتم يف الوثيقة املزورة ال عالقة له مبضمون كتاب احملافظة
الذي حيمل نفس الرقم ،وخيص مراسلة داخلية بني مكاتب احملافظة ،حيث تستخدم احملافظة أرقاما
متسلسلة لصادرها وواردها ،انهيك عن أن رقم الصادر يف الوثيقة املذكورة معكوس (السنة من اجلهة
اليسرى للختم) يف حني أن أختام احملافظة الرمسية تكون السنة فيها من اجلهة اليمىن للختم.
اثلثا :التنسيخ الوارد أسفل الوثيقة املزورة من جهة اليمني غري مستخدم من قبل حمافظة القدس يف
املراسالت املتعلقة أبذوانت الشراء.
رابعا :منذ منتصف العام  2014وحىت الثلث األول من العام  2016مل تقم حمافظة القدس مبخاطبة
ٍ
بشكل عام ،ومل يصدر عنها أي كتب رمسية لسلطة األراضي هبذا
سلطة األراضي بشأن اَذوانت الشراء

الشأن ،حيث مت إبالغ املواطنني للتوجه لسلطة األراضي مباشرة للحصول على أذوانت شراء األراضي

والعقارات.
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الزج
ودعت حمافظة القدس ،يف ختام بياهنا ،وسائل اإلعالم املختلفة لتوخي الدقة واحلذر الشديد قبل ّ
ابمسها يف هكذا قضااي أو نشر أية أخبار أو معلومات متعلقة بشراء العقارات نظرا حلساسية هذه القضية
وانعكاساهتا على الرأي العام الفلسطيين .كما طالبت املواطنني بتوخي أقصى درجات احليطة واحلذر يف
التعامل مع قضااي بيع وشراء األراضي والعقارات داخل القدس ،ومراجعتها حىت ال يقعوا ضحااي
املزورين وأصحاب النفوس املريضة.

*املخططات االستيطانية يف حميط املسجد األقصى املبارك

كيف ال يكون املسجد األقصى يف خطر وقد استهدفته خمططات متنوعة ممنهجة ومتتابعة  ،كيف ال
يكون يف خطر وقد حيكت له املؤامرات اخلبيثة اليت هتدد هويته وبنيانه  ،كيف ال يكون يف خطر وقد
أحاطت به البؤر االستيطانية والكنس الصهيونية واملشاريع اليت هتدد املباين والعمائر التارخيية واألثرية يف
حميطه والرامية إىل تغيري املشهد احلضاري يف مدينة القدس العربية وابألخص البلدة القدمية ؟
تعترب البلدة القدمية قلب مدينة القدس املباركة  ،وتضم مقدسات إسالمية ومسيحية أبزرها املسجد
األقصى املبارك وكنيسة القيامة وحائط الرباق  ,وعددا من املنازل واحلارات واألزقة واألسواق املقدسية ،
وكان يسكنها عشرات األلوف من املقدسيني الفلسطينيني.
غري االحتالل اإلسرائيلي كثريا من معامل البلدة القدمية مبا يف ذلك أمساء شوارعها  ,ومشل التغيري بنيتها
ّ

االجتماعية واالقتصادية والسياسية ابلتوازي مع احلفرايت وشبكات األنفاق اليت أقيمت أسفلها  ،فبعد

أن أدرجت منظمة اليونسكو عام  1981القدس القدمية وأسوارها على قائمة الرتاث العاملي  ،عادت
وأدرجتها عام  1982على قائمة الرتاث املهدد نظرا للتهديدات اجلدية اليت تتعرض هلا  ،وعقدت
اليونسكو عدة اجتماعات  ،وصدرت جمموعة قرارات أممية تندد بتهويد القدس وتطالب سلطات
االحتالل بعدم تغيري معاملها  ،لكن حكومة إسرائيل ال أتبه لذلك كما هو معلوم  ،فتواصل التهويد وبلغ
أشده بعد عام  ، 2000فمنذ وقوع مدينة القدس حتت االحتالل األول عام  1948ووقوعها حتت
االحتالل الثاين عام  1967تنفذ سلطات االحتالل اإلسرائيلية فيها مشاريع التهويد وطمس اهلوية
العربية واإلسالمية:
*فهي تتخذ القرارات التعسفية ومتارس الضغوط القوية على سكان القدس العرب الفلسطينيني
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لتهجريهم من البلدة القدمية إبصدار األنظمة والقوانني والتشريعات التعسفية يف التعليم والصحة والبناء
وغريها من جماالت احلياة  ،وتقوم بسحب هوايهتم ألسباب غري قانونية إلسقاط جنسيتهم وتضييع حقهم
يف مدينتهم  ،وتعمل على ممارسة التضييق االقتصادي عليهم من خالل حماربتهم يف أقواهتم وفرض
الضرائب الباهظة عليهم  ،ومبنعهم البناء  ،مما ادى إىل الركود التجاري وارتفاع البطالة واالزدحام يف
السكن  ،لذا فهي تعمل على ببناء وحدات سكنية خارج البلدة القدمية وترغب املقدسيني بشرائها
والسكن فيها.
*وتصادر سلطات االحتالل بيوت املقدسيني يف القدس وإسكان املغتصبني الصهاينة فيها  ،وابلسيطرة
على أراضيهم وعقاراهتم وأحيائهم وممتلكاهتم مثل اخلالدية والسرااي والتكية والشاويش وابب الساهرة
وابب اخلليل إلقامة البؤر االستيطانية عليها  ،يف خطوات ومشاريع هتدف إىل تقليل عدد السكان
الفلسطينيني إىل أدىن نسبة وزايدة عدد اليهود فيها إىل أعلى ما ميكن  ،بل إن نتانياهو صرح أبن خطة
حكومته للسنوات املقبلة تكمن يف حتويل الفلسطينيني يف القدس إىل أقلية صغرية وسط حميط دميغرايف
يهودي كبري  ،ومشروع النجوم أو ما يعرف بقرار القدس  2020الذي خطط له السفاح شارون أكرب
دليل على ذلك  ،ويقوم املشروع على ختفيض عدد السكان العرب حبيث يصبح بنسبة  %20من
سكان القدس حىت هناية عام  2020وزايدة السكان اليهود إىل ما يقرب من مليون يهودي.
وهذا ما كان  ،فقد أسست البؤر االستيطانية داخل البلدة القدمية وتقيمها على فرتات زمنية طويلة
ومتفاوتة مث ختلق بينها التواصل اجلغرايف على حساب أراضي وممتلكات أهلها  ،وتعترب عقارات ومنازل
وحمال حي الدابغة التجارية من أكرب املواقع اليت استولت عليها سلطات االحتالل اإلسرائيلية هلذا
الغرض  ،وهكذا فقد ازداد عدد املغتصبني يف األحياء الفلسطينية يف القدس احملتلة بنسبة  %70منذ
عام  2009؛ حيث كان عدد البؤر االستيطانية  102بؤرة سكنها حوايل  2000مغتصب  ،فأضيف
إليها  40بؤرة جديدة يسكنها  778مغتصبا  31 ،بؤرة منها يف منطقة 'احلوض املقدس اجملاور للبلدة
القدمية  ،وأربعة يف البلدة القدمية  ،ومخسة يف أحياء مقدسية أخرى  .وهلذا الغرض أخلت سلطات
االحتالل  68عائلة فلسطينية من الشيخ جراح وسلوان واحلي اإلسالمي يف البلدة القدمية  .وهناك
 300عائلة فلسطينية أخرى مهددة ابإلخالء أو هبدم منازهلا القائمة يف احلوض املقدس .
وال تكتفي سلطات اال حتالل بذلك بل تقوم أيضا بتخطيط وتنفيذ مشاريع سياحية ودعائية وجتميلية ،
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مثل خمطط هتويد منطقة الباب اجلديد مشايل سور البلدة القدمية هبدف تغيري معاملها اإلسالمية والعربية
وحتويلها إىل منطقة سياحية  ،وهو جزء من خمطط إسرائيلي شامل يتم استكمال تنفيذه حىت العام
 2019بقيمة  900مليون دوالر لتهويد البلدة القدمية وتكثيف التهويد واالستيطان يف حميط املسجد
األقصى املبارك  ،وإلحكام السيطرة على األماكن واملعامل الدينية اإلسالمية واملسيحية املقدسة وتضييق
تغري الوجه اإلسالمي العريب
اخلناق حوهلا وحصارها  ،واملخطط هو سلسلة ترميمات وصيانة جذرية ّ
التارخيي للبلدة القدمية  ،ويتضمن املشروع تبديل البالط التارخيي للمكان  ،وأتهيل شبكات املياه

والكهرابء والطرق  ،وترميم املباين احمليطة به  ،وصيانة واجهات احملال التجارية واملقاهي  ،وتركيب
أعمدة إانرة مصممة فنيا إلضاءة األبنية ومسالك الطريق مبا يتناسب مع مزاعم إضفاء اللون السياحي
على املنطقة  ،ويشمل أيضا إجراء تغيريات إدارية يف املنطقة  ،وحتويل اللوحات اإلعالنية وواجهات
احملالت التجارية واملعمارية فيها إىل منطقة سياحية  ،وإقحام املعامل والرموز اليهودية فيها  ،وتعليق ما
يسمى "املازوزة التوراتية" على ابب اجلديد للتربك فيها حسب مزاعم بعض احلاخامات اليهود  ،وهي
عبارة عن قطعة من اخلشب أو احلديد تتضمن بعض اإلشارات ويوضع فيها كلمات العشر التوراتية ،
أسوة مبا حدث عند أبواب  :اخلليل واملغاربة والنيب داوود  ،الواقعة يف
حىت يصبح هذا الباب يهوداي ّ ،
السور التارخيي للقدس  ،ويعرف هذا الباب أصال ابسم ابب عبد احلميد الثاين  ،وقد بين عام 1886
أبمر من السلطان عبد احلميد  ،وذلك حىت يسهل على أهل البلدة القدمية واألحياء اجلديدة اليت
أنشئت خارج السور االتصال مع بعضها بشكل مباشر دون االلتفاف إىل ابب اخلليل أو ابب العامود.
*ومن أخطر مشاريع التهويد االستيطانية السرطانية اليت تنفذها سلطات االحتالل اإلسرائيلية بناء
الكنس اليهودية يف البلدة القدمية وحميط املسجد األقصى املبارك  ،وتقام هذه الكنس على شكل دائرة
حتيط ابملسجد هبدف خنقه واغتياله وذبح حضارة مدينة القدس املباركة ومصادرة هويتها العربية
واإلسالمية  ،فقد أقيم فيها أكثر من مائة كنيس يهودي.
ولعل من أكرب هذه ال مكنمس الكنيس الذي خطط لبنائه عند املدرسة التنكزية الواقعة على السور الغريب

قرب حائط الرباق ؛ بل هو أكرب كنيس يف العامل  ،ومنها الكنس اليت أقيمت يف األنفاق أسفل املسجد

األقصى املبارك  ،ومنها أيضا كنيس اخلراب  ،ومنها كذلك كنيس هحوراب املقام على جزء من املسجد
العمري الكبري مسجد عبد هللا بن عمر يف حارة الشرف املصادرة إىل اجلنوب الغريب من املسجد
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األقصى املبارك  ،ومنها كنيس اوهل يتسحاق املقام على أرض وقف محام العني يف حي الواد غريب
املسجد األقصى املبارك.
وأقول جمددا:
إن هذه املخططات اخلطرية تفتقر إىل جهد فلسطيين وعريب وإسالمي ودويل لوقفها ووقف أخطارها عن
القدس واملسجد األقصى املبارك  ،وإننا على يقني اتم ال يساوره شك أبن كل حماوالت هتويد وطمس
هوية هذا املسجد ستفشل كما فشلت كل حماوالت االحتالالت السابقة ما دام يف األمة عرق ينبض ،
فمدينة القدس احملتلة ستظل عربية إسالمية مهما طال احتالهلا  ،واملسجد األقصى املبارك سيظل
مسجدا إسالميا خالصا مهما طال وقوعه يف األسر  ،حدد املوىل عز وجل هويته من فوق سبع مساوات
ِ
َس َرى بِ َع ْب ِدهِ لَْيال ِّم َن املَ ْس ِج ِد احلََر ِام إِ َىل
يف قرآن يتلى إىل يوم الدين  ،قال تعاىل { مس ْب َحا َن الَّذي أ ْ
ِ
املَس ِج ِد األَقْصى الَّ ِذي ابرْكنَا حولَهم لِنم ِريهم ِمن آايتِنَا إِنَّهم مهو َّ ِ
ري } اإلسراء .1
َ
السم م
َ َ َْ
َ ْ َ
ْ
َ
يع البَص م
بقلم :الدكتور تيسري رجب التميمي | املصدر :دنيا الوطن

*أسري مقدسي يدخل عامه االعتقايل الثاين بسجون االحتالل من أصل  17عاما
دخل األسري املقدسي سعيد قمبز اليوم عامه االعتقايل الثاين داخل سجون االحتالل من أصل 17
عاما.
يذكر أن حمكمة االحتالل حكمت عل األسري قمبز ابلسجن ملدة  17عاما ودفع غرامة مالية بقيمة
 500الف شيكل ،بعد أن أدانته بتنفيذ عملية طعن يف القدس احملتلة.

*االحتالل ممي ّدد اعتقال السيدة "حشيمة" اليت أصاهبا ابلرصاص مشال القدس
مددت حمكمة الصلح الصهيونية ،غريب القدس احملتلة ،يف وقت الحق من يوم أمس
اجلمعة اعتقال السيدة املقدسية جيهان حممد حشيمة ( 35عاما) من سكان قرية العيسوية وسط
القدس ،إىل يوم اخلميس القادم.
وقال احملامي حممد حممود أن جلسة غيابية عقدت للسيدة جيهان حممد حشيمة ،اليت أطلق ابجتاهها
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الرصاص عند حاجز قلنداي العسكري مشال القدس احملتلة ،صباح أمس اجلمعة ،بشبهة حيازة سكني،
ومدد توقيفها ليوم اخلميس القادم.
وأضاف احملامي حممود أن حشيمة أجريت هلا عملية جراحية يف مشفى هداسا بعني كارم غريب القدس،
بعد اصابتها بثالث رصاصات يف ساقها ،وقال إن حالتها مستقرة.

*معلومات خطرية حول تسريب العقار الفلسطيين جنوب األقصى للمستوطنني
كشف مركز معلومات وادي حلوة عن معلومات خطرية حول تسريب العقار الفلسطيين يوم أمس يف
حي وادي حلوة ببلدة سلوان وهو األقرب اىل اجلدار اجلنويب للمسجد األقصى املبارك اىل مجعية العاد
االستيطانية املتطرفة.
وأوضح املركز أن بناية سكنية يف احلي مسربت فجر اجلمعة جلمعية العاد االستيطانية ،مؤلفة من طابقني

مساحتها اإلمجالية  160مرتا مربعا.

وأضاف املركز أن العقار انتقلت ملكيته خالل السنوات املاضية بني عائالت (أبو ارميلة ،ومسودة،
والرجيب ،واجلعربي) ،وسكنته عدة عائالت أخرى "بعقد أجار واستئجار" خالل السبع سنوات املاضية،
غريت إحدى السيدات أقفال املنزل.
ويوم أول من أمس ّ

ونقل املركز عن عائلة الرجيب أن "حسام رضوان الرجيب" اشرتى املنزل يف حي وادي حلوة قبل 7

سنوات ،وعاش فيه مع أسرته عدة سنوات ،وهناية متوز  2015ابعه لـ "مهران اجلعربي" ،وأبرزت عائلة
الرجيب ورقة حصلت عليها من حمافظةالقدس عن طريق "مهران حممد اجلعربي" ،بعنوان " إذن شراء-
للمواطن مهران حممد يونس اجلعربي" ...تفيد بعدم وجود أي مانع من قبل حمافظة القدس ملنح "مهران
اجلعربي من سكان خميم شعفاط -القدس" اذن شراء قطعة أرض رقم ( )34-1حوض ()30124
سلوان -وادي حلوة ،من البائع حسام رضوان الرجيب.
وأضافت عائلة الرجيب أن مهران اجلعربي سلم حسام رضوان الرجيب الورقة الصادرة عن احملافظة –
حسب ما أخربه اجلعربي بذلك ،-وبعد حوايل أسبوعني ،متت عملية البيع والشراء بني الرجيب واجلعربي
بتاريخ  ،2015-7-27ومت تسليم العقار للجعربي.
Palestine - Ramallah  174,  00972-2421080,2420901

فلسطني  -رام هللا 00972- 2420901 ،2421080 : ،174 

Fax:.: 00972- 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com

فاكس  ،00972- 2420902الربيد اإللكرتوين PNCECS@Palnet.com :
PNCECS2011@gmail.com

Web site :http://www.pncecs.plo.ps

PNCECS2011@gmail.com

State Of Palestine

دولـ ــة فلسطني

Palestinian Liberation Organization

منظمـة التحريـر الفلسطينيــة

Palestinian National Commission

اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة

For

Education, Culture & Science

للت ـربيـة والثقافـة والعـلوم
رسالة القدس ألايم اجلمعة والسبت واالحد واألثنني 2017\1\2-1 .. 2016/ 12 / 31-30

ولفت املركز اىل أن هذه البؤرة االستيطانية تعترب األوىل يف "حوش الفاخوري" حبي وادي حلوة ،علما
أن سلطات االحتالل استبقت ذلك برتكيب كامريات مراقبة على مدخل احلي بصورة مفاجئة يوم
األربعاء الفائت !.

*االحتالل يسلم جثماينْ شهيديْن فلسطينيني لذويهما يف القدس
سلّمت قوات االحتالل الصهيوين ،مساء اليوم اجلمعة ،جثماينّ الشهيدين الفلسطينيني معن أبو قرع،
ومحاد الشيخ ،لذويهما على احلاجز العسكري القريب من قرية "اجليب" مشال غرب

مدينة القدس احملتلة.
وكان يف استقبال جثماين الشهيدين عدد كبري من ذويهما ومن املواطنني ،علما أن االحتالل كان أعلن
غري مكان التسليم.
أنه سيسلمهما على حاجز "عوفر" العسكري غريب مدينة رام هللاّ ،إال أنه ّ

وقالت مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين يف بيان مقتضب هلا ،إن قوات االحتالل سلّمت جثماين
الشهيدين عن حاجز “اجليب” ،حيث مت نقلهما إىل جممع فلسطني الطيب مبدينة رام هللا .
وكان الشهيد معن انصر ال ّدين أبو قرع ( 23عاما) ،من بلدة املزرعة القبلية الواقعة مشايل غرب املدينة،
قد ارتقى برصاص االحتالل قرب مستوطنة "عوفرا" مشايل شرق رام هللا ،حبجة حماولة طعن جنود من
قوات االحتالل كانوا ابملكان ،وذلك يف الثالث من شهر تشرين اثين /نوفمرب املاضي.
أما الشهيد محّاد خضر الشيخ ( 21عاما) من قرية بيت سوريك مشايل شرق القدس ،فقد استشهد يف الـ

 14من شهر كانون أول /ديسمرب اجلاري ،متأثّرا جبراح أمصيب هبا بعدما أطلق جنود االحتالل النار عليه
عقب طعنه شرطيني "إسرائيليني" يف البلدة القدمية مبدينة القدس احملتلة.

وبتسليم الشهيدين اليوم ،يتبقى لدى االحتالل جثامني تسعة فلسطينيني استشهدوا منذ اندالع
“انتفاضة القدس” بداية تشرين أول /أكتوبر 20155؛ حيث يبقى عليها (اجلثامني) يف ثالجات معهد
الطب العديل “أبو كبري” الصهيوين مبدينة "تل أبيب" ،وهم الشهداء :جمد اخلضور ،حممد طرايرة ،حممد
الفقيه ،حامت الشلودي ،حممد الرجيب ،عبد احلميد أبو سرور ،رامي عوراتين ،مصباح أبو صبيح،
حممد نبيل سالم .
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*االحتالل يزيل اسم الشهيد عريبة ووالدته عن سبيل مياه يف القدس
أزالت قوات االحتالل يف ساعات فجر اليوم اجلمعة ،اسم الشهيد مازن حسن عريبة ووالدته عن سبيل
مياه يف بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس احملتلة ،حبجة أنه أقيم للتحريض وختليدا الشهيد.
وحسب شهود عيان فإن قوات االحتالل استخدمت آليات هدم خفيفة ،خالل إزالة اسم الشهيد عريبة
ووالدته عن سبيل املياه يف شارع جامعة القدس يف أبو ديس.
ووضع جيش االحتالل أمرا يقول فيه أنه مت إزالة النصب التذكاري ،زاعما أنه بسبب التحريض وختليد
الشخص الذي نفذ عملية ضد مواطين "إسرائيل".
وكانت قوات االحتالل علقت أمرا قبل عدة أايم طالبت فيه إبزالة سبيل املياه بزعم التحريض ،وأعطت
مهلة  72ساعة إلزالته.
ّأما عائلة الشهيد مازن عريبة فأكدت أن املقام عبارة عن سبيل مياه وهو صدقة جارية عن روح الشهيد
ووالدته ملنفعة الناس ،وليس له عالقة أبي حتريض.

يذكر أن الشهيد مازن حسن عريبة ( 37عاما) وهو ضابط بسلك املخابرات الفلسطينية ،من سكان
بلدة أبو ديس ،استمشهد برصاص االحتالل يف الثالث من شهر كانون األول من العام املاضي ،عند

دوار بلدة حزما مشال شرق القدس عقب اطالقه الرصاص على احلاجز .

*قوات االحتالل تطلق النار على فتاة فلسطينية عند حاجز قلنداي
أطلقت قوات االحتالل النار على فتاة فلسطينية صباح اليوم بزعم حماولتها تنفيذ عملية طعن عند
حاجز قلنداي مشااللقدس احملتلة.
وقال شهود عيان ملوقع مدينة القدس ":إن املرأة الفلسطينية اليت أصيبت قبل قليل على حاجز قلنداي
مريضة ودخلت مسلك طريق السيارات ابخلطأ ،فسارع جنود االحتالل اإلسرائيلي إلطالق النار عليها،
ما تزال حىت اللحظة ملقاة على األرض ومصابة جبراح خطرية يف البطن والقدمني ،يف الوقت الذي متنع
فيه قوات االحتالل طواقم اإلسعاف من الوصول هلا إلسعافها ونقلها للمشفى لتلقي العالج".
************
Palestine - Ramallah  174,  00972-2421080,2420901

فلسطني  -رام هللا 00972- 2420901 ،2421080 : ،174 

Fax:.: 00972- 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com

فاكس  ،00972- 2420902الربيد اإللكرتوين PNCECS@Palnet.com :
PNCECS2011@gmail.com

Web site :http://www.pncecs.plo.ps

PNCECS2011@gmail.com

State Of Palestine

دولـ ــة فلسطني

Palestinian Liberation Organization

منظمـة التحريـر الفلسطينيــة

Palestinian National Commission

اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة

For

Education, Culture & Science

للت ـربيـة والثقافـة والعـلوم
2017\1\2-1 .. 2016/ 12 / 31-30 رسالة القدس ألايم اجلمعة والسبت واالحد واألثنني

هناية النشرة

Palestine - Ramallah  174,  00972-2421080,2420901

00972- 2420901 ،2421080 : ،174   رام هللا- فلسطني

Fax:.: 00972- 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com
PNCECS2011@gmail.com

PNCECS@Palnet.com :  الربيد اإللكرتوين،00972- 2420902 فاكس
PNCECS2011@gmail.com

Web site :http://www.pncecs.plo.ps

