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نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 قوات االحتالل تعتقل أربعة مواطنني من القدس.
 جرافات االحتالل هتدم منزالا يف القدس.
" األوقاف" :أكثر من  1200اعتداء وانتهاك للمقدسات خالل عام .2016
 تقرير 15 :شهيدا و 2030معتقالا و 16ألف مستوطن يقتحمون األقصى خالل .2016
 قريع :ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" للقدس مشروع استيطاين هتويدي.
 االحتالل يعزز االستيطان هبدم مساكن للبدو قرب القدس.
 وفد من املؤمتر الوطين الشعيب للقدس يبحث سبل التعاون مع السفري التونسي.
" القدس الدولية" تصدر ملفا معلوماتيا لتطورات القدس عام .2016
 االحتالل ينشر كامريات مراقبة على شارع " "443الواصل للقدس.
 مطران القدس املقاوم ..هيالريون كابوتشي رحلة نضال وطين.
 هل أوقف االحتالل املوافقة على طلبات املواطنة لسكان القدس الفلسطينيني؟.
 القدس :االحتالل يطلق قنابل غازية على طلبة املدارس يف الرام.
 االحتالل يعتقل طفال بعد االعتداء عليه يف القدس.
46 مستوطنا يقتحمون األقصى حبراسة مشددة.
 القدس :االحتالل حيكم على أسرية جرحية ابلسجن  8سنوات ونصف وغرامة مالية.
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*قوات االحتالل تعتقل أربعة مواطنني من القدس
القدس  2017-1-4وفا -اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،صباح اليوم األربعاء ،الشابني أمحد
اسعيد ،ووسام سدر ،من حارة ابب حطة املالصقة للمسجد األقصى يف القدس القدمية ،واقتادهتما إىل
أحد مراكز التحقيق يف القدس.
ولليوم الثالث على التوايل يستهدف االحتالل حارة ابب حطة حبمالت دهم ملنازل عدد من املواطنني
واعتقال املزيد من أبنائهم.
ويف السياق ،اعتقلت قوات االحتالل ،فجر اليوم ،زايد العجلوين بعد دهم منزله بقرية العيسوية وسط
القدس احملتلة ،علم ا أن القرية شهدت الليلة املاضية ،مواجهات مع قوات االحتالل.

وذكرت مصادر عبية أن قوات االحتالل اعتقلت الليلة املاضية ،شااب مقدسيا على مدخل بلدة عناات
مشال شرق القدس احملتلة ،وزعمت أن االحتالل عثر يف مركبة الشاب على بندقية من نوع (ام )16

وقنابل يدوية ورصاص.

*جرافات االحتالل هتدم منزالا يف القدس
القدس  2017-1-4وفا -هدمت جرافات اتبعة لبلدية االحتالل يف القدس ،صباح اليوم األربعاء
منزالا يف منطقة األشقرية يف حي بيت حنينا مشال القدس احملتلة ،حبجة البناء دون ترخيص.
ورافقت جرافات البلدية العبية قوة عسكرية معززة ضربت طوقا حول املنطقة املُستهدفة.

وكانت بلدية االحتالل سلمت مساء أمس إخطارات هبدم عشرة منازل يف وادي احلمص بقرية صور
ابهر جنوب شرق القدس احملتلة لنفس الذريعة "البناء دون ترخيص".
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*"األوقاف" :أكثر من  1200اعتداء وانتهاك للمقدسات خالل عام 2016
رام هللا  2017-1-3وفا -قالت وزارة األوقاف والشؤون الدينية يف معرض تقريرها عن االعتداءات
واالنتهاكات اإلسرائيلية ،خالل العام  ،2016إن االحتالل اإلسرائيلي اعتدى وانتهك املسجد
األقصى واملسجد اإلبراهيمي ،ودور العبادة واملقامات واملقابر ،واإلبعادات أكثر من  1200مرة.
واشار التقرير اىل ان االحتالل مارس خالل العام املاضي شىت انواع السياسات التعسفية حبق دور
العبادة وحق املواطنني ،واالراضي الوقفية ،وزادت حدهتا عقب صدور قرار منظمة اليونسكو ،الذي أكد
أن املسجد األقصى هو حق خالص للمسلمني ،مبا فيه حائط وساحة الباق فهي أرض إسالمية ال شأن
لليهود فيها" ،وواصل هنجه القدمي مبحاولته منع االذان من مساجد القدس ،يف خطوة إلسكات صوت
احلق كما حياول اسكات الصوت الذي ينادي إبسالمية وعروبة القدس.
وواصل االحتالل عربدته وهنجه اإلحاليل حبفرايت أسفل وحميط املسجد األقصى وتدخله بشؤون
املصلني واملرابطني من إبعاد واعتقال ،ومنعه ألعمال الرتميم ،وحصار األقصى ،إضافة لوضع مئات
الكامريات اليت تغطي املكان ،ويسعى جاهدا من خالل ما مت وما سيتم من بنائه للعديد من الكنس اليت
حتيط به ،ومصادرته لألراضي اترة حتت مسمى حدائق عامة ومتنزهات ،واماكن ترفيهية ومواقف سيارات
لرسم الصورة التهويدية الكاملة للقدس ،ورصده مليزانيات كبرية لتنفيذ مشاريع بناء حول املسجد
األقصى يف منطقة الباق ،وغريها ،واستكمال احلفرايت واألنفاق ،إضافة إىل تنفيذ فعاليات ونشاطات
ثقافية تصب يف مشروع التهويد ،واالستهداف لـ"ابب اجلديد" يف البلدة القدمية مبدينة القدس احملتلة،
حتت مزاعم تطوير وحتسني املنطقة ،وواصل االحتالل تعديه على مقبة مأمن هللا ومقبة الرمحة.
وشهد العام املاضي ازدايدا يف اعداد املقتحمني من خمتلف الفئات إضافة إىل دخول (احلريدمي) إىل قائمة
املعتدين واملنتهكني ،والسماح لغالة املستوطنني مبمارسة شعائرهم ،إضافة إىل النشاط امللحوظ من
م نظمات ما تسمى ألجل اهليكل اليت تدعو جهارا القتحامات واسعة وهدم املسجد األقصى وإقامة
اهليكل.
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وشهد املسجد اإلبراهيمي مجلة من العربدات اإلسرائيلية مبواصلتها سياسة التفتيش املذل واحلصار،
ومنع رفع االذان الذي جتاوز هذا العام  644وقتا ،وقيامه ابستحدااثت واضافات لغرف ومداخل
الكرتونية ومسارات تفتيشية ،واغالقه كامال خالل العام ملدة عشرة أايم ،وحفرايت يف السرداب من
املنطقة اجلنوبية املؤدية إىل الغار الشريف يف املسجد اإلبراهيمي.
ورصدت الوزارة مجلة من االعتداءات مشلت قيام قوات االحتالل ابقتحام مصلى النساء يف (مسجد
صال ح الدين األيويب) يف بيت حلم ،والعبث مبحتوايته ،وقيام املستوطنني ابقتحام قرية عورات جنوب
انبلس وقاموا أبداء صلوات تلمودية يف أماكن يزعمون أهنا أضرحة هلم ،وتدخلهم يف مسجد النيب
صموئيل ،واقتحام قب يوسف ،وتسليم إخطار بوقف بناء مسجد عبادة بن الصامت شرق ابو ديس،
وقيام االحتالل بوضع سياج فاصل على قطعة ارض االربعني الوقفية حبلحول ،وطقوس دينية ،حول بركة
املاء يف متنزه بلدية يطا األثري ،واقتحام برك سليمان ،وبلدة كفل حارس شرق سلفيت لتأمني
اقتحامات للمقامات الدينية اإلسالمية يف القرية ،واالعتداء ومصادرة أراضي وقفية يف أرحيا ،وهدم
"مصلى شارع األنبياء" يف القدس ،ومدامهة مقر جلنة زكاة بيت حلم ومصادرة ملفات لأليتام ،واقتحام
مدرسة دار األيتام يف القدس ،واقتحام املستوطنني منطقة جبل جوحيان ،يف بلدة بيت عنون ،مشال شرق
مدينة اخلليل ،وهي أراض وقفية تتبع وقف متيم الداري ،ونصبوا خياما وكرفاانت معدنية وخشبية ،وأدوا
طقوسا تلمودية وحفالت رقص مبناسبة أعيادهم ،ومقبة "قالونيا" ابلقدس تواجه خمططا اسرائيليا
لتجريفها ،واخطار هبدم مسجد يف مسافر يطا ،وتدنيس مقبة يف دير غريب القدس وحتطيم شواهد
قبورها.
ووثقت وزارة األوقاف االعتداءات واالنتهاكات بصورة شهرية ،ففي شهري كانون الثاين وشباط ،قام
االحتالل اإلسرائيلي واذرعه التنفيذية ابرتكاب أكثر من  188اعتداء وانتهاكا ،ويف شهر اذار جتاوزت
االنتهاكات  100اعتداء ،ويف شهر نيسان بلغ عدد االعتداءات واالنتهاكات  124اعتداء ،وبلغت
خالل شهر ااير اكثر من  100اعتداء ،ويف شهر حزيران بلغت االعتداءات على املقدسات ودور
العبادة  81اعتداء ،وخالل شهر متوز جتاوزت  87انتهاكا ،وخالل اب بلغت االعتداءات 107
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اعتداء ،وخالل شهر ايلول بلغت  90انتهاكا إسرائيليا ،وخالل شهر تشرين االول بلغ عدد
االعتداءات واالنتهاكات على املسجد االقصى اكثر من  ،45ويف تشرين الثاين سجل  95انتهاكا ،ويف
كانون االول بلغت االعتداءات اكثر من  99اعتداء وانتهاكا.

*تقرير 15 :شهيدا و 2030معتقالا و 16ألف مستوطن يقتحمون األقصى خالل 2016
رام هللا  2017-1-3وفا -أصدرت اهليئة اإلسالمية املسيحية لنصرة القدس واملقدسات ،اليوم
الثالاثء ،تقريرها السنوي حبق االنتهاكات اإلسرائيلية يف مدينة القدس احملتلة ،وضواحيها لعام .2016
وسلط التقرير الضوء على الشهداء يف مدينة القدس ،واالعتقاالت ،وعمليات اهلدم والتجريف،
واالستيطان ،واالعتداءات على املسجد األقصى ،واملقدسات ،حيث مت رصد اقتحام ما يقارب 16
ألف مستوطن للمسجد األقصى ،وابعاد أكثر من  200شخص عن األقصى لفرتات متفاوتة ،بني أايم،
وأشهر ،وارتقاء  15شهيدا مقدسيا ،واعتقال  2030شخصا من مدينة القدس ،بينهم سيدات،
وقاصرون ،ومسنون ،وهدم أكثر من  160منشأة سكنية وجتارية وزراعية.
وحسب التقرير:
الشهداء:
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) ،معظمهم فتية.
املعتقلون
كما رصد اعتقال ما يزيد عن  2030شخصا من مدينة القدس احملتلة ،بينهم  57طفال أقل من 12
عاما و 13فتاة ،حيث تركزت االعتقاالت يف سلوان ،والبلدة القدمية ،والعيساوية ،والطور ،وشعفاط،
وخميم شعفاط ،وجبل املكب ،والصوانة ،والشيخ جراح ،وبيت حنينا ،ووادي اجلوز ،وكفر عقب ،وبيت
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صفافا ،وأ م طواب ،وأبواب املسجد األقصى ،وبعض اجلنسيات األجنبية .يذكر أنه من بني املعتقلني
جرحى متت اصابتهم ،أثناء اعتقاهلم.
االستيطان واهلدم والتجريف:
استولت اجلمعيات االستيطانية بقرارات من حماكم االحتالل خالل العام املاضي على أرض يف حي
الشيخ جراح ابملدينة ،ومنزلني ابلقدس القدمية ،ما أدى اىل تشريد من فيها.
كما استولت مجعية عطريت كوهنيم على عقار لعائلة املواطن مازن قرش ابلبلدة القدمية ،حبجة أن العائلة
"مستأجر غري حممي" ،وفقدت حق احلماية ابعتبارها "اجليل الرابع" ،علما أهنا تقيم يف العقار منذ عام
 ،1936كما استولت اجلمعيات االستيطانية على عقار لعائلة البكري يف منطقة ابب حطة ابلبلدة
القدمية ،حبجة أن العائلة "مستأجر غري حممي".
واستولت سلطات االحتالل على أرض 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 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 10
سنوات ،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 ،وبشأن املخزن الذي يقع أسفل املنزل فقد استثنته احملكمة العليا من قرارها ،حيث
مسحت ابستيالء اجلمعية االستيطانية عليه بشكل مباشر.
كما سلمت سلطات االحتالل  71عائلة من أهايل حي بطن اهلوى إخطارات هدم ،ببالغات قضائية
من قبل مجعية "عطريت كوهنيم" ،للمطالبة ابألرض املقامة عليها منازهلم السكنية ،حبجة ملكية األرض
ليهود من اليمن منذ عام .1881
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وأصدرت سلطات االحتالل ترخيصا إلقامة مبىن سكين جديد من ثالثة طوابق للمستوطنني وسط
سلوان يف سابقة خطرية.
وبقرار من بلدية االحتالل و"سلطة الطبيعة" مت تعليق الفتات يف مقبة ابب الرمحة تقضي مبنع الدفن
أبجزاء منها؛ حبجة أهنا "حديقة وطنية حول أسوار القدس" ،ومنعت سلطات االحتالل دفن سيدة
مقدسية يف قبها ابملقبة ،حبجة أن األرض مصادرة ،وبعد حوايل ساعة مسح لعائلتها ابلدفن يف قب آخر،
وقد هدمت عدة قبور ،حبجة بنائها دون ترخيص على أجزاء مصادرة.
كما افتتحت سلطات االحتالل نفقا استيطانيا جديدا يف حي وادي حلوة ،ابجتاه ساحة ابب املغاربة
"مدخل احلي" ،وخالل العام املاضي اتسعت التشققات واالهنيارات األرضية يف منشآت ،وشوارع حي
وادي حلوة يف بلدة سلوان ،وظهرت تشققات يف منشآت أخرى ،بسبب تكثيف سلطات االحتالل
عمليات حفر األنفاق أسفل احلي ،واضطرت عائلة إلخالء منزهلا يف البلدة ،بسبب التشققات الواسعة.
أما فيما خيص عمليات هدم املباين واملنشآت السكنية والتجارية والزراعية ،سجل هدم  160منشأة
حبجة البناء دون ترخيص ،منها  35منشأة هدمت بيد أصحاهبا ،و 7منشآت هدمت ،أو أغلقت
كإجراءات عقابية ضد أهايل الشهداء ،واألسرى يف مدينة القدس.
وقامت سلطات االحتالل هبدم اجلدران الداخلية ابلكامل يف منزل عائلة الشهيد هباء عليان يف جبل
املكب ،وتشريد أسرته ،وإغالق منزل شقيقة الشهيد عالء أبو مجل يف قرية جبل املكب ،وهدمت
اجلدران الداخلية منزل الشهيد مصباح أبو صبيح يف كفر عقب ،وأغلقت منزل األسري عبد دوايت من
قرية صور ابهر ،وشردت والدته وشقيقته.
كما قامت سلطات االحتالل إبغالق منشأتني جتاريتني يف الرام ،تعود لعائلة الشهيد أبو صبيح ،ومطبعة
الراين يف البلدة ،وقد مت تشريد ما يزيد عن  170مقدسيا نصفهم من األطفال ،بعد هدم منازهلم.
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االعتداء على املسجد األقصى:
واصلت سلطات االحتالل انتهاك حرمة املقدسات يف مدينة القدس ،خاصة املسجد األقصى املبارك
خالل عام  ،2016وذلك بتكثيف اقتحامات املستوطنني للمسجد ،مبساندة قوات االحتالل ،وبدعم
من احلكومة حيث مددت فرتة االقتحامات الصباحية ،إضافة إىل تنفيذ اعتقاالت ،وإبعادات عن
املسجد ،واقتحام املسجد واالعتداء على املصلني لتأمني هذه االقتحامات.
حيث مت تسجيل اقتحام ما يقارب الـ 16ألف متطرف خالل العام عب ابب املغاربة بشكل شبه يومي،
حتت غطاء "السياحة اخلارجية" ،حيث متت على فرتتني صباحية ،وبعد صالة الظهر ألداء الطقوس
التلمودية ،خالل جولتهم يف ابحاته الستفزاز املصلني ،وذلك مبساندة وحراسة القوات اخلاصة.
وقد كان من بني املقتحمني احلاخام يهودا غليك ،الذي يشغل منصب عضو كنيست عن حزب
"الليكود" ،وقد فرضت شرطة االحتالل إدخال مركبة كهرابئية اتبعة هلا إىل املسجد األقصى.
يذكر أن قوات االحتالل اخلاصة اقتحمت 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.
وقد سعت سلطات االحتالل خالل العام املنصرم ،لفرض قانون منع األذان يف القدس ،بذريعة إزعاج
املستوطنني.
ويف سياق التضييق على املقدسيني ،مت إبعاد  280فلسطينيا عن املسجد األقصى ،ومدينة القدس
لفرتات متفاوتة ،تراوحت من  3أايم حىت  6أشهر ،وبعضها قابل للتجديد ،ومن بني املبعدين سيدات،
وقاصرون ،ومسنون.
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كما أغلقت طواقم بلدية االحتالل مبىن "خدمات صحية" ،يضم  80وحدة صحية (مراحيض ووضوء)
عند ابب الغوامنة ،حبجة وجود آاثر داخل املبىن.
وأوضح التقرير ،أن اعتداءات املستوطنني تواصلت على املقدسات املسيحية ،ففي 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.

*قريع :ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" للقدس مشروع استيطاين هتويدي
القدس  2017-1-3وفا -حذر عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ،رئيس دائرة
شؤون القدس أمحد قريع ،من خطورة مشروع ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" ملدينة القدس ،اليت تعتب
من اكب املستوطنات مساحة يف الضفة الغربية ،يف إطار خمطط إلجهاض اية امكانية إلقامة الدولة
الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس.
واستهجن قريع يف بيان صحفي اليوم الثالاثء ،تصرحيات وزير التعليم يف حكومة االحتالل اإلسرائيلي،
نفتايل بينت ،إبعادة طرح مشروع ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" ملدينة القدس وفرض السيادة
اإلسرائيلية عليها ،يف ٍ
حتد خطري وصريح لقرار جملس األمن الدويل ،الذي صوت ضد االستيطان
اإلسرائيلي يف األراضي الفلسطينية ،وأدان كافة مشاريع التوسع االستيطاين اإلسرائيلي ،وجمموعة
القرارات األممية يف هذا اجملال.
وأضاف ،إن ضم "معاليه أدوميم" ملدينة القدس له أبعاد دميغرافية وجغرافية خطرية ،هتدف إىل زايدة
نسبة املستوطنني مقابل املواطنني الفلسطينيني يف مدينة القدس احملتلة ،عالوة على ضم جمموعة من
القرى والبلدات احمليطة ابملدينة املقدسة ،وابلتايل فإن هذا املشروع التهويدي االستعماري االحتاليل
يقتل اي حديث عن خيارات سلمية ويؤجج الصراع ،ال سيما أن تطبيق هذا القرار العنصري سيعمل
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على فصل الضفة الغربية ويقطع أوصاهلا وستصبح دون رابط جغرايف ،األمر الذي يستوجب الوقوف
حبزم أمام مثل هذه املشاريع التهويدية العنصرية املرفوضة واملستهجنة.
وندد قريع ابخلطوات اإلسرائيلية املتسارعة يف عمليات التهويد وضم مدينة القدس وزايدة اعداد
املستوطنني يف الضفة الغربية خاصة القدس ،يف ظل الصمت على هذه االنتهاكات الفظة اليت جتاوزت
الوصف يف خطورهتا على مستقبل املدينة املقدسة واملقدسات اإلسالمية واملسيحية ،خاصة منها املسجد
األقصى املبارك الذي يتعرض ألشد هجمة استيطانية من قبل قطعان املستوطنني الذين يستبيحون
ساحاته جهارا هنارا وبشكل علين ويومي ،ويعيثون فسادا فيه ،عالوة على االعتداءات على املصلني
واملرابطني من النساء والرجال والشيوخ ،وحرماهنم من أداء الصالة يف ابحاته.
ولفت إىل خطورة عزم سلطات االحتالل اإلسرائيلي بزايدة (ساعة) صباحية لدخول املتطرفني والسياح
اليهود األجانب للمسجد األقصى املبارك ،يف خطوة استفزازية وعدوانية تعمل على مضاعفة وتكثيف
اقتحامات قطعان املستوطنني لباحات املسجد األقصى املبارك ،حمذرا من تداعيات هذا القرار يف حث
اجلماعات االستيطانية من تصعيد اقتحاماهتا واعتداءاهتا حبق املسجد األقصى املبارك.
وطالب األمتني العربية واإلسالمية واجملتمع الدويل ،ومنظمة األمم املتحدة ومؤسساهتا ،ابلوقوف أمام
هذه اخلطوات التهويدية واملخاطر اليت ستنجم عن هذه السياسة اإلسرائيلية.

*االحتالل يعزز االستيطان هبدم مساكن للبدو قرب القدس
عددا من مساكن البدو شرقي
قال مسؤول فلسطيين ،أمس ،إن السلطات اإلسرائيلية هدمت ا
مدينة القدس احملتلة يف منطقة تسعى إلقامة مشاريع استيطانية فيها.
وأضاف وليد عساف رئيس هيئة مقاومة اجلدار واالستيطان يف منظمة التحرير الفلسطينية يف تصريح
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جتمعا للبدو يضم  111مسكناا يف إطار تنفيذ خمططها إلقامة املشروع
"هدمتسلطات االحتالل اليوم ا
االستيطاين املعروف ب إي 1
".
سرا أهنا أتيت من أجل
وأوضح عساف أن "عمليات اهلدم اليت جرت اليوم هي األوىل هذا العام وليس ًّ
تنفيذ خمططات استيطانية جديدة هتدف لربط مستوطنة معايل أدوميم مبدينة القدس".

وقال "حنن لن نسمح لالحتالل إبخالء املنطقة من سكاهنا وسنقدم هلم كافة املساعدات املطلوبة من
أجل البقاء".
وينتشر عدد من التجمعات البدوية يف املنطقة الفاصلة بني مدينة القدس ومستوطنة معايل أدوميم.
مؤخرا يف استصدار قرار من جملس األمن الدويل يدعو االحتالل إىل وقف نشاطات
وجنح الفلسطينيون ا
التوسع االستيطاين يف األراضي اليت احتُلت عام  1967مبا فيها شرقي القدس.

وقال داود اجلهالني ممثل التجمعات البدوية "عمليات اهلدم اليت متت اليوم جرت بدون أي سابق
فردا يف العراء من ضمنهم نساء وأطفال
إنذار" .وأضاف "احلصيلة النهائية لعلميات اهلدم ترك  87ا
وشيوخ".
وينتظر السكان وصول املساعدات إليهم إلعادة بناء مساكن هلم.
وقال اجلهالني "حنن على تواصل مع اهلالل األمحر الفلسطيين وابنتظار وصول عدد من اخليام
للسكان".
وأضاف" حىت لو مل تصل املساعدات فإن السكان لن يرتكوا املنطقة وسيعملون على إصالح ما ميكن
إصالحه من املساكن اليت هدمت وإعادة بنائها".
وأوضح اجلهالني أن هذه ليست املرة األوىل اليت هتدم فيها املساكن يف هذه املنطقة حيث سبق وأن
ُهدمت قبل ما يقارب العام ونصف العام وأعيد بناؤها.
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وطالب عساف اجملتمع الدويل ابلتحرك حلماية قرارات الشرعية الدولية وتقدمي احلماية للفلسطينيني.
ومل يصدر تعقيب إسرائيلي على عمليات هدم مساكن الفلسطينيني اليت جرت أمس .وتشري آخر تقارير
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية إىل أن علميات اهلدم اليت شهدها عام  2016كانت
األعلى منذ عام .2009
وقال املكتب يف تقرير على موقعه اإللكرتوين" هدمت السلطات اإلسرائيلية أو صادرت  1089مبىن
فلسطينيًّا يف أحناء الضفة الغربية مبا فيها شرقي القدس مما أدى إىل هتجري  1593فلسطينيا وتضرر
 7101آخرين ".وأضاف املكتب يف تقريره "تعد هذه األرقام أعلى أرقام مسجلة يف الضفة
الغربية لعمليات اهلدم والتهجري على األقل منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بتوثيق هذه
العمليات يف عام ."2009
واتبع املكتب يف تقريره "وهدمت األغلبية العظمى من هذه املباين بذريعة عدم حصوهلا على تراخيص
إسرائيلية للبناء ".

*وفد من املؤمتر الوطين الشعيب للقدس يبحث سبل التعاون مع السفري التونسي
حبث وفد من املؤمتر الوطين الشعيب للقدس برائسة األمني العام للمؤمتر اللواء بالل النتشة ،مع السفري
التونسي احلبيب بن فرح ،سبل التعاون املشرتك يف خمتلف اجملاالت.
وقال النتشة" :إن املواقف األخوية اليت أبدتنها تونس الشقيقة وشعبها جتاه القضية الفلسطينية مل تتوقف
يف يوم من األايم ،ودعمها مستمر على كافة الصعد ويف خمتلف األوقات ،وشعبنا وحتدي ادا يف

مدينة القدس لن ينسى وقفة تونس وشعبها مع القضية الفلسطينية".

واتبع" :حنن اليوم نتطلع لتعزيز هذه األخوة والشراكة لدعم صمود أهايل مدينة القدس الذين يعانون
الويالت بفعل خمططات االحتالل الساعية لتهجريهم".
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من جانبه ،أكد بن فرح وقوف تونس وقيادهتا وشعبها إىل جانب الشعب الفلسطيين وحقوقه العادلة يف
دائما مع احلق الفلسطيين حىت تتجسد الدولة
احلرية واالستقالل ،وان املوقف التونسي سيبقى ا
الفلسطينية املستقلة ذات السيادة.
مشريا إىل استعداده
وشدد على دعم بالده لفلسطني يف كل ما يتوفر لديها من إمكانيات وخبات،
ا
لتسخري كل عالقاهتا الدبلوماسية والسياسية لصاحل القضية الفلسطينية مبا فيها مدينة القدس وسكاهنا.

*"القدس الدولية" تصدر ملفا معلوماتيا لتطورات القدس عام 2016
أصدرت مؤسسة القدس الدولية ،ومقرها الرئيسي يف العاصمة اللبنانية بريوت ،اليوم ،ملفا معلوماتيّا لعام

 2016يسلط الضوء على أبرز التطورات واملواقف املتعلقة ابلقدس ابألرقام ضمن مسارات عدة
تطور مشروع التهويد الديين والثقايف لالحتالل "اإلسرائيلي" يف
يلخصان واقع مدينة القدساحملتلة ،أبرزها ّ

القدس وما يعانيه املسجد األقصى املبارك من اعتداءات متواصلة من قبل االحتالل "اإلسرائيلي"

ومستوطنيه.
وأكدت املؤسسة أن عام  2016شهد حراكا كبريا جتاه تطور األحداث يف القدس عامة
واملسجد األقصى خاصة ،وسط تزايد االستيطان ،وارتفاع وترية هدم املنازل ،وحماولة تكريس التقسيم
الزماين واملكاين للمسجد األقصى كأمر واقع.
وأوضحت املؤسسة :أن عام  2016اتسم ابستمرار االعتداءات "اإلسرائيلية" على األقصى ومزي ادا من

اإلمعان فيإبعاد املرابطني واملرابطات ،ابلتزامن مع تزايد استهداف موظفي األوقاف وحراس األقصى.
وس ِّّجل أكثر من مئة اعتداءعلى املسجد األقصى يف عام  20166الذي شهد زايدة كبرية يف عدد
ُ
املق تحمني للمسجد األقصى ،وسط حماوالت غري مسبوقة من قبل احلكومة "اإلسرائيلية" لتعطيل عمل
دائرة األوقاف ،إضافة الزدايد استفزازات املتطرفني املقتحمني العدوانية ،وازدايد حماوالت أداء الطقوس
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الدينية من قبلهم داخل املسجد .ومبقابل ذلك ،ازدادت وبصورة ملحوظة عمليات إبعاد املصلني عن
املسجد األقصى وعن مدينة القدس ،واستمر منع عشرات النساء من دخول املسجد للصالة".
واعتبت مؤسسة القدس أن انتفاضة القدس ،اليت أمتّت عامها األول ،وإن كانت بوترية أقل ،شكلت
هاجسا لدى االحتالل "اإلسرائيلي" وأ ّن إجراءاته التهويدية لن تتحول إىل واقع مقبول لدى املقدسيني،
إمنا ستكون عا مل تفجري يف وجه االحتالل ،مشرية إىل إمكانية وقوع املزيد من عمليات إطالق النار

وعمليات الطعن يف اآلونة املقبلة ،بصرف النظر عن وتريهتا أو توزيعها الزمين ،مستشهد اة بنقاط القوة
اليت متيزت هبا انتفاضة القدس مع استمرار العوامل اليت ساعدت على انطالقها.
وسلط تقري ر املؤسسة الضوء على قراري اليونسكو وجملس األمن ،وما نتج عن ذلك من مواقف وردود
أفعال .فقد صادقت منظمة اليونسكو على قرار جتاهل التسمية "اإلسرائيلية" لألقصى ،واعتمد التسمية
اإلسالمية لـ"األقصى /احلرم الشريف" ،ولـ"حائط الباق /احلائط الغريب اجلنويب لألقصى".
وصدر عن جملس األمن الدويل القرار رقم  ،2334الذي طالب بوقف مجيع األنشطة االستيطانية يف
األرض الفلسطينية احملتلة مبا فيها شرقي القدس.
وأكد تقرير املؤسسة الدولية على استمرار مساعي االحتالل لتغيري الواقع الدميوغرايف ملدينة القدس
احملتلة ضمن مساري االستيطان واهلدم ،حيث يعمل االحتالل على تطوير املستوطنات القائمة وحتويلها
ملدن مع تقدمي التسهيالت املالية لسكن املستوطنني ،وابملقابل يقدم على هدم منازل الفلسطينيني
حلرماهنم من حق السكن مع التضييق املستمر على قدرهتم إلعادة بناء ما ُهدم.

*االحتالل ينشر كامريات مراقبة على شارع " "443الواصل للقدس
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبية ،إن سلطات االحتالل نشرت املئات من كامريات املراقبة
على امتداد شارع استيطاين مشال غرب القدس ،لتوثيق ما حيدث على الشارع.
وأوضحت الصحيفة العبية يف عددها الصادر اليوم الثالاثء ،أنه مت نشر  270كامرية تصوير على
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امتداد شارع " "443الذي يصل إىل القدس (يقطع أر ٍ
اض فلسطينية) ،على خلفية ما أمسته "ازدايد
العمليات اإلرهابية".
وأضافت أنه مت نشر خب "تركيب الكامريات" على املوقع اإللكرتوين للجيش "اإلسرائيلي" ،للحد
والتحذير من حتركات ُوصفتها بـ "املشبوهة" ،مشرية إىل أنه يتم نقل الصور مباشرة إىل غرفة طوارئ
تعمل على مدار الساعة واتبعة للجيش.
وجاء قرار نشر الكامريات على شارع "( "443حماذي لقرية بيت عور التحتا جنويب غرب رام هللا )كونه
أحد الشوارع الرئيسة اليت تربط القدس بوسط فلسطني احملتلة ،وبسبب سلسلة العمليات اليت وقعت
عليه يف السنوات األخرية.

*مطران القدس املقاوم ..هيالريون كابوتشي رحلة نضال وطين..
مطران القدس املقاوم..
هيالريون كابوتشي رحلة نضال وطين..
إعداد :حممد أبو طربوش
هيالريون كابوتشي وهو رجل دين مسيحي سوري ولد يف مدينة حلب يف  2مارس  ،1922أصبح
مطراانا لكنيسة الروم الكاثوليك يف القدس عام  1965إال أن املنصب الديين الذي تقلده مل مينعه
اخلوض يف جمال هتريب األسلحة للمقاومني الفلسطينني مستن ادا على حرية احلركة املمنوحة لرجال الدين.
عُرف كابوتشي مبواقفه الوطنية املعارضة لالحتالل اإلسرائيلي يف فلسطني ،وعمل سرا على دعم
املقاومة ،ولذلك قام جهاز األمن العام اإلسرائيلي برصد حتركاته لفرتة طويلة ،ويف  8أغسطس آب
حمملة
 1974ألقي القبض عليه أثناء حماولته هتريب أسلحة للمقاومة حيث كان يستقل سيارته وهي َّ

ومن فيها إىل مركز الشرطة يف حاكورة املسكوبية يف
ابملتفجرات
ا
متوجها حنو للقدس ،ونُقلت السيارة َ
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القدس حيث مت تفكيكها والعثور بداخلها على أربعة رشاشات كالشنيكوف ومسدسان وعدة طرود
حتتوي على متفجرات بالستيكية وصواعق كهرابئية وقنابل يدوية وما إىل ذلك.
وعند التحقيق معه أنكر كابوتشي بدايةا ضلوعه يف عملية التهريب مدعيا أبنه مت نقل الوسائل القتالية إىل

سيارته دون علمه .غري أن مغلفا ُعثر عليه لدى تفتيش أمتعته كتب عليه خبطّه أثبت ضلوعه يف هذا
املخطط .وابلتايل اعرتف كابوتشي أبنه نقل يف أبريل نيسان  1974حقيبتني بسيارته إىل الضفة
الغربية وأخفامها داخل مدرسة الكنيسة اليواننية الكاثوليكية يف بيت حنينا .وروى كابوتشي أيضا أنه
طُلب منه يف شهر يوليو متوز من العام نفسه نقل وسائل قتالية أخرى مت إخفاؤها يف أماكن خمتلفة داخل
سيارته اليت ضبط السيارة هبا عند اعتقاله.

وأدين كابوتشي بتهمة هتريب أسلحة للمقاومة وحكم عليه ابلسجن  12عاما .أفرج عنه بعد  4سنوات
بوساطة من الفاتيكان ،وأبعد عن فلسطني يف تشرين الثاين  ،1978وقد أمضى حياته بعد ذلك يف
املنفى يف روما .وعلى الرغم من وعود حاضرة الفاتيكان وخبالف تعليماهتا إليه فقد أصبح كابوتشي من
دعاة القضية الفلسطينية يف أحناء العامل .كما كان كابوتشي من ضمن املتضامنني مع الشعب الفلسطيين،
حيث شارك يف أسطول احلرية عام  2009من لبنان ويف أسطول احلرية على منت "مرمرة" يف أاير عام
مهما يف نصرة القدس ويشار إىل أنه كان عضو جملس
دورا ا
 .2010كما أن كابوتشي كان له ا
أمناء مؤسسة القدس الدولية.
كرمته السودان ومصر وليبيا والعراق وسوراي والكويت بطابع بريد حيمل صورته .كما نشر املناضل
الراحل داوود تركي شعرا خمصصا للمطران معبا عن تقديره واحرتامه العظيمني له.

أعلن الفاتيكان مساء يوم األحد  1يناير  2017وفاة املطران هيالريون يف العاصمة اإليطالية روما عن
عم ٍر انهز  94عاما.
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*هل أوقف االحتالل املوافقة على طلبات املواطنة لسكان القدس الفلسطينيني؟
كشفت احملامية اليهودية ،ليئوره بيخور ،أن وزارة ال ّداخليّة "اإلسرائيلية" أوقفت يف العام  2014تقريباا
وبشكل مطلق ،املوافقة على طلبات املواطنة الّيت يقدمها سكان القدس الشرقيّة .وأضافت يف تصريح

مستعجال لوزارة الداخلية "اإلسرائيلية" ملعاجلة طلبات املواطنة بصور
صحفي ،أن مكتبها ،قدم طلباا
ا
انجعة ،ولرتسيخ هذا اإلجراء.
واتبعت أن "الغالبية الكبى من املواطنني الفلسطينيني شرقي القدس ال حيملون اجلنسية "اإلسرائيلية"،
إ ّمنا هم جمرد مقيمني دائمني ،كما املهاجرين ،مما يتيح للسلطات "اإلسرائيلية" سحب أتشرية اإلقامة منهم
بسهولة مطلقة".

أقرهتا ال ّداخليّة "االسرائيلية" يف النصف الثاين من العام ،2000
ونظرا الرتفاع وترية إلغاء اإلقامة اليت ّ
ا

بدأ الكثري من سكان اجلهة الشرقية من القدس ابلتوجه لطلب أخذ مكانة مواطنني "إسرائيليني" ،ملنع

إلغاء مكانتهم من قبل الوزارة.
يتم
ويستدل من املعطيات اليت قدمتها وزارة الداخلية "اإلسرائيلية" ،أنه
ابتداء من سنة  2014تقريباا ،مل ّ
ا
املوافقة على طلبات املواطنة .ويف نفس السنوات ،هناك أكثر ما يفوق من الـ  800طلب الذي قُ ِّدم يف

كل سنّة ،ومل توافق السلطات "اإلسرائيلية" املختصة سوى على  50-10طلباا فقط يف كل سنة ،مما
يشري إىل اخنفاض حاد مقارنة مع ابقي السنوات السابقة.
ويف احملادثة اهلاتفية اليت أجراها مكتب خبور وبن هيلل مع مديرة قسم املواطنة يف وزارة الداخلية
"اإلسرائيلية" شرقي القدس ،اتضح أنه يف هذه األايم تقوم الوزارة مبعاجلة الطلبات اليت قُ ِّدمت يف العام
علما أن هذه املعاجلة تستغرق حنو ثالث سنوات.
 ، 2014ا

وطالبت خبور وزارة الداخلية بتحديد عامل زمين لرد املوظفني على الطلبات ومعاجلتها كما يتم التعامل
مع قضااي وطلبات أخرى يف جماالت خمتلفة .
Palestine - Ramallah  174,  00972-2421080,2420901

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

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

فاكس  ،00972- 2420902البيد 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 ليوم األربعاء 2017\1\4

*القدس :االحتالل يطلق قنابل غازية على طلبة املدارس يف الرام
القدس  2017-1-4وفا -أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم األربعاء ،قنابل غازية مسيلة
للدموع على طلبة املدارس يف بلدة الرام مشال القدس احملتلة.
وقال مراسلنا إن دورية عسكرية تعرضت للرشق ابحلجارة من طلبة مدارس عقب خروجهم من
امتحاانت نصف السنة ،على املدخل الرئيسي للبلدة قرب جدار الضم والتوسع العنصري.
وأضاف أن قوات االحتالل كانت انتشرت صباح اليوم ،يف حميط منزل الشهيد حميي الطباخي يف منطقة
وادي عياد يف الرام.

*االحتالل يعتقل طفال بعد االعتداء عليه يف القدس
القدس  2017-1-4وفا -اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم األربعاء ،طفال يبلغ من العمر
 10سنوات ،من قرية حزما مشال شرق القدس احملتلة ،بعد االعتداء عليه ابلضرب املبح.
وزعمت قوات االحتالل أن الطفل رشق مركبات اتبعة لقوات االحتالل ابحلجارة يف املنطقة.

*  46مستوطنا يقتحمون األقصى حبراسة مشددة
القدس  2017-1-4وفا -اقتحم  46مستوطنا ،اليوم األربعاء ،املسجد األقصى املبارك ،حبراسة
مشددة من قوات االحتالل.
وأفاد مراسلنا ،أبن االقتحامات متت (يف الفرتة الصباحية) ،من ابب املغاربة عب جمموعات صغرية ،يف
حني تصدى مصلون هلذه اجلوالت االستفزازية هبتافات التكبري االحتجاجية.

*القدس :االحتالل حيكم على أسرية جرحية ابلسجن  8سنوات ونصف وغرامة مالية
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القدس  2017-1-4وفا -قضت حمكمة االحتالل ،اليوم األربعاء ،على األسرية اجلرحية الطالبة مرح
بكري (17عاما) من حي بيت حنينا مشال مدينة القدس ،ابلسجن ملدة  8سنوات ونصف ،وغرامة مالية
بقيمة  10آالف شيقل ،بدعوى حماولتها طعن مستوطنني ابملدينة.
قوات
وأصيبت الفتاة بكري جبروح خطرية يف شهر تشرين األول من عام  ،2015بعد أن أطلقت ّ

االحتالل النار عليها يف القدس ،حبجة اشتباههم أبهنا أرادت طعن مستوطنني ،يف حني نفى شهود عيان
ذلك.
وأكدوا يف حينه ،أن املستوطنني كانوا يالحقون الفتيات بعد خروجهن من مدرسة عبد هللا بن احلسني
حبي الشيخ جراح وسط املدينة ،ويسخرون منهن ،وابشر بعدها أحد املستوطنني ابلصراخ م ّدعياا أن بكري

قوات االحتالل إبطالق 10
حاولت طعنه خالل تواجدها يف موقف للمواصالت ّ
العامة ،فقامت ّ
رصاصات ابجتاهها ،وإصابتها جبروح خطرية.

************
هناية النشرة
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