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  م31/3/2016 الخميس: التاريخ
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  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  

 االحتالل يخطط لبناء استيطاني جديد في القدس. 

  شهيداً  15االحتالل يواصل احتجاز جثامين. 

  ًقصىفي األ فلسطينياً  اعتقال شاب بسبب رفعه علما. 

 الجامعة العربية تطالب بالضغط على إسرائيل إلنهاء احتاللها لفلسطين. 

  شهور 8قرار صهيوني بسجن طفل من القدس. 

 مفتي القدس يدعو الفلسطينيين إلى التمسك بأرض آبائهم وأجدادهم. 

 مر واقعألمشاريع االستيطانية بالقدس فرض ا: عيسى.د.  
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  االحتالل يخطط لبناء استيطاني جديد في القدس
ذكرت مصادر اعالمية عبرية اليوم الخميس، أن ما تسمى سلطة أراضي  - وفا 2016-3- 31القدس

لبناء حي استيطاني ودائرة التخطيط في وزارة مالية االحتالل تعمالن على الدفع بمخطط " إسرائيل"
بالقدس المحتلة، في حين تعمل بلدية االحتالل في القدس " رامو"جديد في التلة المجاورة لمستوطنة 

  .على الدفع بمخطط إلقامة منتزه في نفس المنطقة
وحدة سكنية، إضافة  1435وحسب المصادر العبرية، فإن المخطط يشمل البناء في التلة ذاتها على 

ة، في المقابل، وتدعي منظمات تعنى بالبيئة تعارض المخطط، أن التلة هي آخر إلى مناطق تجاري
  .التالل في القدس والتي تحتوي على تنوع بيئي غير عادي، ولذلك يجب الحفاظ عليها

كما يدعي خبراء أنه بسبب األعمال الجارية في المنطقة، فقد تحولت التلة إلى محمية لحيوانات كثيرة 
  .لغزالن والضباع والقنافذ، وغيرهابينها الثعالب وا

يذكر أنه رغم معارضة مخطط البناء المذكور، فقد تمت المصادقة عليه في تشرين الثاني الماضي 
  .من قبل لجنة التخطيط الخاصة للسكن

التابعة لبلدية القدس العبرية، يوم الثالثاء " اللجنة المحلية للتخطيط والبناء"كما صادقت ما تسمى 
على انضمام بلدية االحتالل إلى مخطط لتحويل التلة إلى منتزه، في مواجهة مخطط وزارة الماضي، 

  .المالية
ألف  30ودعا رئيس بلدية االحتالل، المتطرف نير بركات، إلى الحفاظ على التلة، ولبناء أكثر من 

  .وحدة سكنية في مناطق أخرى
  

  شهيداً  15االحتالل يواصل احتجاز جثامين 
ال تزال سلطات االحتالل تحتجز منذ تشرين األول من العام الفائت  - وفا 2016-3- 31القدس 
  .شهيدا في ثالجاتها، بينهم جثامين عشرة شهداء من القدس المحتلة 15جثامين 

ثائر أبو غزالة، والطفل حسن مناصرة، وبهاء : والجثامين المحتجزة لدى االحتالل تعود للشهداء
عويسات، ومحمد نمر، وعبد المحسن حسونة، ومحمد أبو خلف، عليان، وعالء أبو جمل، ومعتز 
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وفدوى أبو طير، وفؤاد أبو رجب التميمي، وعبد الملك أبو خروب، ومحمد الكالوتي، وعبد الرحمن 
  .محمود رداد، وبشار مصالحة وعبد الفتاح الشريف

  
  قصىفي األ فلسطينياً  اعتقال شاب بسبب رفعه علماً 

من  األربعاء، شاباً  أمس يوماالحتالل الخاصة االسرائيلية،  تقلت قواتاع -وفا 2016-3-30القدس 
، بسبب رفعه العلم الفلسطيني من داخل المسجد األقصى المبارك 48قرية كفر قاسم داخل اراضي الـ

  .بوجه مجموعة من المستوطنين اقتحمت المسجد وتجولت فيه
ل اعتدت بالضرب المبرح على الشاب فور ونقل مراسلنا عن شهود عيان تأكيدهم، أن قوات االحتال

التابع لشرطة " مركز ياهو"خروجه من األقصى من جهة باب السلسلة قبل أن تقتاده الى ما يسمى 
  .االحتالل في القدس القديمة للتحقيق

  
  .وتخلل عملية اعتقال الشاب احتجاجات عبر عنها المصلون بهتافات التكبير

المستوطنين جددت اليوم اقتحامها للمسجد المبارك من باب وكانت مجموعات صغيرة من عصابات 
  .المغاربة ونفذت جوالت استفزازية فيه بحراسة معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة

  
  الجامعة العربية تطالب بالضغط على إسرائيل إلنهاء احتاللها لفلسطين

العربية، المجتمع الدولي إلى تحمل دعت األمانة العامة لجامعة الدول  -وفا 2016-3- 30القاهرة 
مسؤولياته الضغط على إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، إلنهاء احتاللها العسكري واالستيطاني 

  .لألراضي الفلسطينية
يوم "ة المحتلة لمناسبة وطالبت الجامعة العربية، في بيان أصدره قطاع فلسطين واألراضي العربي

بوقف ممارسات االحتالل التي تدمر الجهود السلمية المبذولة إلقامة األربعاء،  أمس يوم" األرض
الدولة الفلسطينية المستقلة، وأكدت أن ال سالم دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة 
وعاصمتها القدس، محذرة من خطورة فرض سياسة األمر الواقع على األرض، ما يهدد السلم 

  .ة والعالمواالستقرار في المنطق
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، هب 1976مارس / تحل علينا اليوم الذكرى األربعين ليوم األرض، ففي الثالثين من آذار: وقالت
، ضد 1948الشعب الفلسطيني في جميع المدن والقرى والتجمعات العربية في األراضي المحتلة عام 

ومظاهرات شعبية عارمة، االحتالل اإلسرائيلي، واتخذت الهبة الشعبية الفلسطينية شكل إضراب شامل 
أعملت خاللها قوات االحتالل قتًال وٕارهابًا بالفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد العديد من الفلسطينيين، 

  .هذا إضافة لمئات الجرحى والمصابين واعتقال اآلالف
هو قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي بمصادرة " يوم األرض"وأشارت إلى أن السبب المباشر لهبة 

ألف دونم من أراضي عرابة وسخنين ودير حنا وعرب السواعد وغيرها، لتخصيصها  21نحو 
  .للمستوطنات اإلسرائيلية في سياق مخطط تهويد الجليل
وفي سياق ممارساتها العنصرية المتمثلة  1948وأكدت أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي ومنذ عام 
قرية عربية بما فيها من  418دمرت حوالي  بمصادرة مساحات شاسعة من األراضي الفلسطينية،

مساكن ومساجد وكنائس ومعالم تاريخية تدميرًا كامًال، ومنعت أهلها من العودة إليها، وما يزال أهلها 
  .1948والذين يبلغ تعدادهم أكثر من ثالثمائة ألف نسمة الجئين في بالدهم داخل أراضي عام 

سيبقى يوما وطنيا يحييه الشعب الفلسطيني كل عام " ضيوم األر "وشددت الجامعة العربية على أن 
في ذكراه، تعبيرًا عن تمسكه بأرضه واستعداده لتقديم التضحيات دفاعًا عنها، وفي مواجهة المشروع 
اإلسرائيلي القائم على السيطرة على األرض الفلسطينية وتهويدها، والتنكر لحقوقه المشروعة والتي 

الدولية، مناضًال من أجل هذه الحقوق في وجه السياسات والممارسات  أكدتها المواثيق والقوانين
  .العنصرية اإلسرائيلية وأهدافها

وأشارت إلى أن هذه  المناسبة تأتي في وقت يتزايد فيه النشاط االستيطاني في األراضي الفلسطينية 
كررة للمسجد األقصى، بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، فضًال عن االقتحامات المت

وعملية التطهير العرقي الجارية في القدس وفصلها عن بقية أراضي الضفة الغربية المحتلة، واستمرار 
  .الحفريات تحت المسجد األقصى

وأضافت أن هذه المناسبة تأتي في وقت تشتد فيه حمالت المصادرة واالقتالع وهدم البيوت التي 
الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل، والتي تترافق مع تزايد تصعدها الحكومة اإلسرائيلية ضد 
  .التشريعات العنصرية المعادية لهم
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ووجهت األمانة العامة للجامعة تحية إعزاز للنضال البطولي للشعب الفلسطيني في كل مكان لتمسكه 
وأرضه  بأرضه وتشبثه بها، وما قدمه من تضحيات جسام وشهداء وجرحى وأسرى في سبيل وطنه

  .دفاعًا عن حقوقه المشروعة وهويته الراسخة
وطالبت المجتمع الدولي وخاصة األمم المتحدة والمنظمات الدولية واإلنسانية ذات الصلة، بكشف 
الممارسات العنصرية للحكومة اإلسرائيلية، واستهدافها للهوية واألرض والحقوق التي كفلتها المواثيق 

  .والتضامن مع نضالهم المشروع 1948يني في أراضي الدولية ألبناء الشعب الفلسط
  

  شهور 8قرار صهيوني بسجن طفل من القدس 
قضت محكمة الصلح الصهيونية غربي القدس المحتلة  -  Alquds online 2016-3- 31القدس 

أشهر، بتهمة  8بسجن الطفل القاصر محمد تفاحة من سكان القدس القديمة بالسجن الفعلي لمدة 
  .على مستوطن يهودي وضربه" االعتداء"

شيكل  1000آالف شيكل، و 5كما قضت نفس المحكمة على القاصر تفاحة بدفع غرامة مالية قيمتها 
  .تعويض للمستوطن

 24في السياق، قضت محكمة االحتالل المركزية على الشاب شادي عليان بالسجن الفعلي لمدة 
  .شيكل 1500سنوات، وغرامة  3شهرًا وقف تنفيذ لمدة  12، وشهراً 

  
  مفتي القدس يدعو الفلسطينيين إلى التمسك بأرض آبائهم وأجدادهم

أهاب الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار  - Alquds online 2016-3- 30القدس 
الفلسطينية، بالمسلمين في أنحاء العالم للتحرك نصرة إلخوانهم الفلسطينيين، الذين يقفون سدًا منيعًا 

  .مواجهة ما يحدق بوطنهم من مكائد تحاك للسيطرة عليه، وسلبه من أصحابه الشرعيينفي 
إن ذكرى يوم األرض : وقال، في الذكرى األربعين ليوم األرض، الذي توافق الثالثين من شهر آذار

الخالد تأتي هذا العام في ظل هجمة شرسة تتعرض لها األرض الفلسطينية، من مصادرة وعمليات 
ب بهدف توسيع المستوطنات، وفرض األمر الواقع على األرض، من خالل االستمرار في سرقة ونه

بناء جدار الضم والفصل العنصري وهدم المنازل، وطرد السكان وتهجيرهم، وبناء المستوطنات 
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لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس والضفة الغربية، وتحويل المناطق الفلسطينية إلى معازل 
تواصلة جغرافياً، وخاضعة لسلطة االحتالل العسكرية، خصوصًا في مدينة القدس وكنتونات غير م

  .التي تتعرض للتهويد والعزل
تأتي سياسة العزل هذه متزامنة مع ما تمارسه سلطات االحتالل من اضطهاد وتمييز : وأضاف

ا تنتهجه عنصري بحق أبناء شعبنا، وتهميش تجمعاتهم السكنية، وحرمانهم من ممارسة حقوقهم، وم
في المدينة المقدسة من محاوالت لتغيير مالمحها العربية اإلسالمية من خالل استيالئها على منازل 
المواطنين في األحياء المالصقة للمسجد، وتفريغها من سكانها، وٕاسكان المستوطنين بدًال منهم، 

دينة المقدسة، األمر الذي وقيامها ببناء أحياء استيطانية جديدة وتوسعة للمستوطنات القائمة في الم
ينذر بخطر حقيقي يتهدد الوجود العربي واإلسالمي في القدس، ويتطلب من جميع المسلمين في شتى 
بقاع األرض أن يقفوا صفًا واحدًا في وجه هذا المحتل المتغطرس، الذي يضرب بالقوانين السماوية 

  .والوضعية واألعراف الدولية عرض الحائط
ن هذه الذكرى تمر بنا في هذا العام، مع تواصل جرائم اإلعدام الميدانية التي ولفت المفتي إلى أ

تنتهجها سلطات االحتالل وقطعان مستوطنيها ضد أطفالنا وشبابنا وفتياتنا العزل، المنطلقة من 
ووحشيته، إضافة إلى الغطاء السياسي والقانوني واألمني الذي توفره " إلسرائيلي"عنجهية االحتالل 

، مشيرًا إلى أن وتيرة اإلعدامات الميدانية ضد األطفال العزل "اإلسرائيلية"التطرف واالستيطان  حكومة
مؤكدًا أن . الذين هم في مقتبل العمر بلغت حدًا فظيعًا من البشاعة واإلجرام واالستهتار باألرواح

الفلسطينية وحجرها  عمليات قتل أبناء شعبنا بدم بارد، والتنكيل بهم واالعتداء الممنهج على األرض
وشجرها، بالتخريب والتدمير، لن يزيدنا إال تشبثًا بأرضنا ومقدساتنا، داعيًا إلى لجم هذا اإلجرام، 
ومعاقبة القائمين عليه، ومطالبًا العالم أجمع بمنظماته الحقوقية واإلنسانية، والدول العربية واإلسالمية 

داءات ضد شعبنا ومقدساته، ومحذرًا سلطات االحتالل الشقيقة التدخل الحازم والجاد لوقف هذه االعت
  .من العواقب المترتبة على هذا العدوان

  
  مر واقعأالمشاريع االستيطانية بالقدس فرض : عيسى.د

  المركز الفلسطيني لإلعالم 2016- 3-31القدس المحتلة 
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مصادقة االحتالل على أكد األمين العام للهيئة االسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أن 
وحدة استيطانية في حي جبل المكبر في القدس المحتلة وٕاقامة مشاريع استيطانية  18خطة بناء 

  .جديدة تأتي ضمن سياسية فرض األمر الواقع  على الفلسطينيين
وأشار عيسى في تصريح له اليوم الخميس، الى أن قوات االحتالل تعلم جيدًا بأن استيطانها يعد 

ال "تنص على أنه  1949من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة  49للقانون الدولي اإلنساني، فالمادة  انتهاكاً 
  ". يجوز لدولة االحتالل أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى اإلقليم المحتل

يل االستيطان من قب 1998ب من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة /8وتعتبر المادة 
كما وصدرت مجموعة من القرارات عن مجلس األمن الدولي والجمعية العامة لهيئة . جرائم الحرب

بالتوقف عن بناء أو توسيع المستوطنات، وكذلك تصريحات بعض " إسرائيل"األمم المتحدة تطالب 
  .الدول الرافضة  لسياسة االحتالل االستيطانية، والتي تؤكد عدم شرعيتها

المستوطنات في األراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية تعد غير قانونية "وأوضح عيسى أن 
كما أكدت محكمة العدل الدولية عدم .  من اتفاقية جنيف الرابعة 6فقرة  49وتشكل خرقًا للمادة 

  . ".9/7/2004قانونيتها في فتواها األخيرة الصادرة بشأن الجدار الفاصل بتاريخ 
الستيطان يعني تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي لألراضي الفلسطينية وأكد على أن استمرار ا

المحتلة ويتناقض بوضوح مع مبادئ القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة، وأن استمرار 
 .بناء المستوطنات يجعل من المستحيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة مستقبالً 

  


