
 

 دولــــة فلسطني
 منظمـة التحريـر الفلسطينيــة

 الفلسطينيــة اللجنــة الوطنيـة
       للتــربيـة والثقافـة  والعـلوم  

 

 

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission  

For  
Education, Culture & Science 

 2017\1\8-7-6رسالة القدس ألايم اجلمعة زالسبت واألحد 

 
 

 - 174 ، :2421080 ،2420901 00972رام هللا  -فلسطني 
   PNCECS@Palnet.com، الربيد اإللكرتوين : 00972- 2420902فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

Palestine - Ramallah  174,  00972-2421080,2420901 
Fax:.: 00972- 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com 
                                        PNCECS2011@gmail.com 

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

 دســـــــــــــــــــالة القـــــــــــــــــــــــرس
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 

 "كسو" تدين انتهاك االحتالل حلقوق الطلبة الفلسطينيني يف القدس احملتلةأللا. 

 نمستوطنون يستولون على مبىن جديد يف سلوا. 

 الرئيس: نقل السفارة األمريكية للقدس يضع السالم يف مأزق لن خنرج منه. 

 نيني يؤدون صالة اجلمعة برحاب آالف الفلسطي ... اعتقال جنل الشهيد أبو صبيح من ابب األقصى
 .قصى وسط اجراءات مشددة يف القدساأل

 اهلباش: ال ميكن القبول بنقل السفارة األمريكية إىل القدس. 

  :2016وحدة استيطانية يف القدس خالل  19000االحتالل صادق على بناء أكثر من تقرير. 

 بلدية االحتالل تطرح بناء وحدات استيطانية جديدة يف حي "رأس العامود". 

 كريي حيذر: قرار نقل السفارة األمريكية للقدس "سيفجر الوضع". 

 االحتالل يعتقل عمااًل عقب مطارهتم بـ"العيسوية". 

 (2017) اية سنة جديدة من احلرمان ألطفال القدسبد. 

  املسكوبية"قاصر مقدسي يتعرض لتحقيق قاس يف مركز". 

 طر هبدم منزل جنوب األقصى  .بلدية االحتالل ُتخ

 ..قصىحبس منزيل وفعلي والتهمة "حب األ سحر النتشة". 

 أصغر طفل يف سجون االحتالل يطلب الشيبس والشوكوالتة من والدته. 

 واجهات مع االحتالل ابلقدسإصاابت خالل م. 

  غري بّناءة"اخلارجية األمريكية: نقل سفارتنا إىل القدس فكرة". 
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 القدس: مواجهات عنيفة مع االحتالل يف الرام وبّدو. 

 مستوطنون يستأنفون اقتحاماهتم االستفزازية للمسجد األقصى. 

 عيسى: نقل السفارة األمريكية للقدس سيشعل املنطقة حبرب دينية. 

 

 

 لكسو" تدين انتهاك االحتالل حلقوق الطلبة الفلسطينيني يف القدس احملتلةاأل "*
 

أدانت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )االلكسو(، االنتهاك السافر  -وفا 2017-1-7تونس 
منهاج الذي حلقوق الطلبة الفلسطينيني يف القدس الشرقّية، ومنعهم من حّقهم الطبيعي يف الّتعليم وفًقا لل

 -خيتارونه، ما يعد خمالفة لالتفاقيات الدولية اليت حتّظر على دولة االحتالل الّتدّخل مبناهج التعليم 
 بتغيريها أو استبداهلا مبناهج جديدة.

 

وقالت يف بيان صحفي، اليوم السبت، إن هذه احملاوالت هتدف لفرض واقٍع جديٍد على مدارس القدس 
 جديد.من أجل هتويدها أبسلوب 

 
وحىت يومنا هذا مل تسلم املدارس الفلسطينية شرق القدس،  1967يذكر أنه منذ احتالل املدينة عام 

من حماوالت هتويد املناهج التعليمية الفلسطينية بشىت الوسائل، سعيا لطمس اهلوية العربية يف املدينة، 
 .الفلسطينيون وهو إجراء طاملا تصدى له بكل قوة الطالب وأولياء األمور واألهايل

 
وعربت املنظمة يف بياهنا عن رفضها املطلق حملاوالت االحتالل اإلسرائيلي فرض جدول إجازات وزارة 

التعليم اإلسرائيلية على مدارس القدس احملتّلة، مطالبة االحتالل اإلسرائيلي ابحرتام االتفاقيات 
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تطبيق منهاج هتويدي يفرض اآلراء واألفكار واملعاهدات واملواثيق الدولية اليت حتّظر على دولة االحتالل 
 .اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيين

 
وطالبت اجملتمع الدويل وخاصة منظمة اليونسكو، ابلنهوض ابلدور املنوط هبا يف هذا الصدد، ورفض 

التالعب حبقوق الطلبة املقدسيني ومستقبلهم، معربة عن مؤازرة شعبنا يف نضاالته من أجل اسرتداد 
 . قه كاملة غري منقوصة، واستمراران يف الدفاع عن مصاحله وحقوقهحقو 

 
وكانت سلطات االحتالل عمدت يف اآلونة األخرية إىل فرض جدول اإلجازات اإلسرائيلية على املدارس 
يف شرقي القدس احملتّلة، وهو ما من شأنه أن يؤثّر سلًبا على سري امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" يف 

 .ملدارسهذه ا
 
 

 مستوطنون يستولون على مبىن جديد يف سلوان*

 
استولت جمموعة من املستوطنني، اتبعة جلمعية "إلعاد" االستيطانية  -وفا 2017-1-8القدس 

املتطرفة، يف ساعة مبكرة من فجر اليوم األحد، على مبىن سكين يف حي وادي الراببة ببلدة سلوان 
 حراسة معززة ومشددة من قوات االحتالل اخلاصة. جنوب املسجد األقصى املبارك، برفقة

 

 ويعود املبىن للمواطن هاين سرحان، علماً أنه مت االستيالء على منزله وهو متواجد يف األردن.
 

سلوان، املواطنني ابلرتّوي، وعدم إصدار أية اهتامات حىت تقدمي  –وطالب مركز معلومات وادي حلوة 
 ية االستيالء على منزهلا.العائلة اليوم، اعرتاضا على عمل
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جتدر االشارة إىل أن مجعيات استيطانية متكنت يف اآلونة األخرية من وضع يدها على العديد من املباين 
والعقارات يف أحياٍء متعددة يف بلدة سلوان، اليت تعترب احلامية اجلنوبية للمسجد األقصى، وحتويلها اىل 

طن اهلوى )احلارة الوسطى(، ووادي حلوة، يف حني كانت بلدية بؤر استيطانية، كما هو احلال يف حّيي ب
االحتالل يف القدس أصدرت قبل عدة سنوات أوامر هدٍم ابجلملة يف حي البستان ابلبلدة وإزالة كافة 

منزالً لصاحل إقامة حدائق تلمودية، ومشاريع ُتدم أسطورة اهليكل املزعوم  88منازهلا وعددها يزيد عن الـ
 طقة، اليت ال تبعد عن جدار املسجد األقصى اجلنويب سوى عشرات من األمتار.يف هذه املن

 
 

 الرئيس: نقل السفارة األمريكية للقدس يضع السالم يف مأزق لن خنرج منه*

 
 املطلوب من مؤمتر ابريس تشكيل آلية دولية لإلشراف على عملية سالم

 (2334اليت كان آخرها القرار رقم)حنن ال نطلب أكثر من تطبيق قرارات الشرعية الدولية  - 

قال رئيس دولة فلسطني حممود عباس عصر اليوم اجلمعة، إن  -وفا 2017-1-6بيت حلم 
"التصرحيات املتعلقة بنقل السفارة األمريكية أنمل أن ال تكون صحيحة وأن ال تطبق، ألهنا إذا طبقت 

  سيكون يف مأزق لن خنرج منه".فإن العملية السلمية يف الشرق األوسط وحىت السالم يف العامل
 

وطالب الرئيس خالل لقائه فعاليات بيت ساحور اليوم اجلمعة، مبناسبة أعياد امليالد اجمليدة وفق التقومي 
(، وخباصة أهنا مل تعرتض عليه، 2334الشرقي، اإلدارة األمريكية أن تنفذ القرار األممي )قرار جملس األمن

 ومل تستخدم الفيتو ضده.
 

سياته: إن القدس الشرقية عاصمة دولتنا، وهذه العاصمة مفتوحة لكل األداين السماوية وقال 
اإلسالمية، واملسيحية، واليهودية، ومن حق مجيع األداين ممارسة شعائرهم الدينية بكل راحة يف القدس، 

 مؤكدا أن احلديث عن نقل السفارة األمريكية للقدس، يعد كالما عدوانيا.
 مة سيادته كاملة:وفيما يلي نص كل
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" إخواين أخويت كل عام وأنتم خبري، وعيد ميالد جميد علينا وعليكم، وعلى إخوتنا يف كل أحناء العامل، 
 ونرجو هللا أن أييت العام القادم، وقد ُتلصنا من االحتالل البغيض".

 
كون صحيحة، وأن ال "مسعنا الكثري من التصرحيات املتعلقة بنقل السفارة األمريكية، اليت أنمل أن ال ت

تطبق، وإذا طبقت فإن العملية السلمية يف الشرق األوسط، وحىت السالم يف العامل، سيكون يف مأزق لن 
 خنرج منه".

 
"نقول ملن صرح، وهو الرئيس األمريكي املنتخب دوانلد ترامب ندعوك لزايرة فلسطني، وخاصة بيت 

دا يف أجنداتكم، ألن أي تصريح أو موقف يعطل أو حلم العام القادم، وأن ال يكون هذا التصريح موجو 
يغري وضع مدينة القدس، هو خط أمحر لن نقبل به، حنن نرفض العنف وننبذ اإلرهاب أي كان مصدره، 

ولن نقبل أبن نسري على خطاه، ولكن لدينا أساليبنا السياسية والدبلوماسية الكثرية، اليت سنستعملها إذا 
 دارة األمريكية أن ال تسري يف هذا الطريق".اضطرران لذلك، نرجو من اإل

 
"البعض يف السابق صرح هبذا املوضوع ومل يفعل، لذلك أنمل من اإلدارة األمريكية أن ال تقوم بنقل 

(، الذي مل تعرتض عليه ومل تستخدم الفيتو ضده، وابلتايل هي  2334السفارة، وأن تنفذ القرار األممي )
 جاء إبمجاع دويل".كانت موافقة على القرار الذي 

 
( كان أول قرار ال حيصل على فيتو أمريكي، لذلك على احلكومة األمريكية تنفيذه، والذي 2334"القرار)

 يعين نبذ االستيطان واعتباره غري شرعي، ومجيع اإلدارات األمريكية أكدت رفضها االستيطان".
 

مع العملية السياسية، وخبصوص احلديث  "أطالب اإلدارة األمريكية ابلتوقف عن االزدواجية يف التعامل
عن نقل السفارة األمريكية للقدس، نعتربه كالما عدوانيا يلغي العمل السياسي للشأن الفلسطيين، الذي 

يعترب القدس الشرقية عاصمة دولته املستقلة، وهو ما لن نقبل به إطالقا، القدس الشرقية عاصمة 
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ن السماوية اإلسالمية، واملسيحية، واليهودية، ومن حق مجيع دولتنا، وهذه العاصمة مفتوحة لكل األداي
 األداين ممارسة شعائرهم الدينية بكل راحة يف القدس، عاصمتنا األبدية.

 
"يف مثل هذا اليوم من العام املاضي يف بيت حلم، دعوان اجملتمع الدويل للتحرك، بعد أن رفضت احلكومة 

م، وهي الزالت تصر على استمرار االحتالل، وهذا لن يقبل به اإلسرائيلية املضي قدما يف عملية السال
شعبنا إطالقا؛ لذلك طالبنا بعقد مؤمتر دويل وتوجهنا إىل الرئيس الفرنسي هوالند الذي لىب الدعوة ودعا 

دولة على  70لعقد املؤمتر وإن شاء هللا سيعقد يف اخلامس عشر من الشهر اجلاري يف ابريس بوجود 
 االقل".

 
لوب من هذا املؤمتر هو تشكيل آلية دولية لإلشراف على عملية سالم، قائمة على أساس الشرعية "املط

( 2334الدولية، حنن ال نطلب أكثر من تطبيق الشرعية الدولية وقراراهتا، اليت كان آخرها القرار رقم)
إذا مت قبول تشكيل الذي اعتمده جملس األمن الدويل إبمجاع دويل، وكان انتصارا للشرعية الفلسطينية، 

آلية دولية للمتابعة واالتفاق على فرتة زمنية حمددة للمفاوضات، وأخرى للتطبيق، فإن ذلك سيكون 
انتصارا آخر يضاف النتصارات الشرعية الفلسطينية، اليت بدأت ابالنضمام إىل اجلمعية العامة، ورفع 

ام إهناء االحتالل، هذا ما نطالب به يف بع 2017علم دولة فلسطني يف األمم املتحدة، واليت تتوج عام 
 مؤمتر ابريس".

 
"فقدان مناضال وطنيا كبريا ومقاوما فلسطينيا صلبا وهو املطران هيالريون كابوتشي ابن فلسطني، الذي 

ضحى ابلكثري من أجل وطنه الثاين فلسطني، وهو ابألصل ابن حلب السورية، وكانت له بصمات 
ة الفلسطينية، ونشكر مدينة بيت ساحور على إطالق امسه على أحد واضحة ومؤثرة يف مسرية الثور 

 شوارع املدينة".
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آالف الفلسطينيني يؤدون صالة  ... اعتقال جنل الشهيد أبو صبيح من ابب األقصى*
 اجلمعة برحاب االقصى وسط اجراءات مشددة يف القدس

 

جلمعة، الفىت عّز جنل الشهيد اعتقلت قوات االحتالل، بعد ظهر اليوم ا -وفا 2017-1-6القدس 
املقدسي مصباح أبو صبيح من أحد أبواب املسجد األقصى املبارك عقب صالة اجلمعة، واقتادته اىل 

 .أحد مراكز التحقيق واالعتقال يف املدينة املقدسة
 

 48ويف الوقت نفسه، أدى آالف املواطنني من مدينة القدس وضواحيها وبلداهتا، وداخل أراضي الـ
م صالة اجلمعة برحاب املسجد األقصى، وسط إجراءات أمنية يف مدينة القدس بعامة، ويف بلدهتا اليو 

 .القدمية على وجه اخلصوص
 

وقال مراسلنا إن االحتالل نشر داخل البلدة القدمية دورايت عسكرية راجلة أوقفت عددا كبريا من 
البطاقات الشخصية للمصلني من  الشبان ودققت يف بطاقاهتم، فيما احتجز جنود االحتالل عشرات

 .فئة الشبان على بواابت املسجد االقصى
 

كما سرّي االحتالل دورايت عسكرية وأخرى شرطية، راجلة وحممولة، يف شوارع القدس مبحاذاة سور 
 .القدس التارخيي، ونصبت املتاريس واحلواجز املباغتة لعرقلة وصول املواطنني اىل األقصى املبارك

ا إىل انتعاش احلركة التجارية يف أسواق القدس القدمية بفعل تدفق الوافدين اىل االقصى ولفت مراسلن
 .ألداء صالة اجلمعة برحابه الطاهرة

 
من جهته، شدد خطيب املسجد االقصى املبارك الدكتور حممد سليم حممد علي يف خطبة اجلمعة، على 

 .أمهية تكريس وجتسيد الوحدة بني أبناء الشعب الواحد
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دعا الشيخ حممد علي إىل املزيد من شد الرحال اىل املسجد األقصى والرابط فيه، واحلفاظ عليه وعلى و 
 .املقّدسات، مطالبا بفّك قيد األسرى الفلسطينيني، ورفع احلصار عن احملاصرين

 
 

 اهلباش: ال ميكن القبول بنقل السفارة األمريكية إىل القدس*
 

 للمساومات املدينة املقدسة ال ميكن أن ُتضع
 

حذر قاضي قضاة فلسطني، مستشار الرئيس للشؤون الدينية الشيخ  -وفا 2017-1-6رام هللا 
حممود اهلباش اليوم اجلمعة، من مغبة إقدام اإلدارة األمريكية اجلديدة برائسة دوانلد ترامب، على نقل 

 سفارهتا إىل مدينة القدس احملتلة.
 

لتشريفات مبقر الرائسة يف رام هللا، حيث حذر اهلباش من أن جاء ذلك خالل خطبة اجلمعة يف مسجد ا
خطوة كهذه مبثابة إعالن حرب على املسلمني، وال ميكن القبول هبا، أو "أن نقف مكتويف األيدي 

 إزائها".
 

وأشار إىل أن العامل اإلسالمي واملسيحي يرفض مثل هذه اخلطوة واصفا إايها بـ "الرعونة السياسية"، 
 لتسوايت والتفاوض عادة ما تتم يف اجلوانب السياسية، وليس يف الدين والعقيدة والتاريخ.موضحا أن ا

 
وشدد اهلباش على أن القدس ال ميكن أن ُتضع للمساومات، مضيفا: إننا ال ميكن أن مننع أحدا من 

لعبادة، غري رؤية القدس، وستظل مفتوحة لكل املؤمنني واملوحدين، كوننا نؤمن حبرية التدين والعقيدة وا
 أننا ال نؤمن أبن تنتزع القدس من وجودان وهذه رسالة واضحة.

وذكر أن " كل شيء ميكن أن ينهار يف حال مت نقل السفارة إىل القدس واملّس بقيمتها ومعناها"، مضيفا: 
 وهذا ميكن أن يفتح الباب واسعا على احتماالت ال يتمناها أحد.
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والداعية له، من أن السالم يف خطر حقيقي إذا قامت الوالايت  وحذر اهلباش اجلهات احملبة للسالم

 املتحدة األمريكية وغريها مبثل هذه اخلطوة، كما أن املنطقة والعامل سيكوانن يف خطر.
 

وانشد كل من الفاتيكان واألزهر الشريف ومنظمة األمم املتحدة ومنظمة التعاون اإلسالمي، وكل الدول 
 االستقرار ابلتحرك العاجل كون القدس تضم أقدس املقدسات املسيحية أيضا.والشعوب احملبة للسالم و 

وشدد على ضرورة التصدي لقرار نقل السفارة األمريكية للقدس بقوة، من أجل منع العبث مبصري 
املنطقة، موضحا أننا "مند أيدينا للسالم بصورة ال يستطيع أن ينكرها أحد، ولكن ليس أبي مثن، وليس 

 لقدس".على حساب ا
 

واتبع اهلباش: إن شعبنا وقيادته، وكل العرب واملسلمني واملسيحيني، سيظلون الصخرة الصلبة، اليت 
 تتحطم عليها املؤامرات العبثية.

 
وأضاف، إن العامل أصبح أكثر وعيا وإدراكا ملقتضيات السالم يف فلسطني والشرق األوسط أبسره، وأن 

لقضية الفلسطينية، على أساس احلق والقانون الدويل، وبذلك ذلك يكون عرب إجياد حل عادل وشامل ل
 سيتم نزع فتيل التوتر واخلوف وغياب السالم.

 
وأردف: إنه انطالقا من هذا الوعي قال العامل كلمته وانتصر لفلسطني يف جملس األمن يف القرار التارخيي 

جانب االحتالل على  الذي يؤكد على عدم شرعية االحتالل، والعدوان الذي ميارس من 2334
الشعب الفلسطيين، الفتا إىل أن أايما تفصلنا عن مؤمتر السالم الذي ستلتقي يف الدول من أجل رفع 

 صوهتا من أجل السالم القائم على احلق.
يذكر أن األئمة يف مجيع حمافظات الوطن قد حتدثوا يف خطبة اجلمعة عن خماطر، وتداعيات نقل سفارة 

ىل مدينة القدس، والضرر الذي تسببه هذه اخلطوة على مستقبل القضية الفلسطينية، الوالايت املتحدة إ
 وعملية السالم.
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وحدة استيطانية يف القدس خالل  19000تقرير: االحتالل صادق على بناء أكثر من *
2016 
 

 

    مستوطنا اقتحموا األقصى 15880منزل ومنشأة وأكثر من  300هدم 
 

وّثق تقرير أعده مركز عبد هللا احلوراين للدراسات والتوثيق التابع ملنظمة  -اوف 2017-1-8رام هللا  
التحرير الفلسطينية، ونشر اليوم األحد، مصادقة سلطات االحتالل اإلسرائيلي على بناء أكثر من 

وحدة استيطانية موزعة على معظم املستوطنات اجلامثة على أراضي مدينة القدس خالل العام  19000
 ، وذلك ضمن خمطط القدس الكربى اليت تسعى إىل حتقيقه على األرض.املاضي

 
وفيما يلي أبرز ما تطّرق إليه التقرير السنوي من اعتداءات دولة االحتالل يف املدينة املقدسة خالل 

 العام املاضي:
 مشاريع هتويدية للمدينة

( دومنا، يف 211مساحة ) مت الكشف عن "مشروع وجه القدس"، أو "بوابة القدس"، الذي سيقام على
 املدخل الغريب ملدينة القدس، الذي سيحتوي على مراكز جتارية، وسياحية وفنادق، ومراكز ترفيه.

 
وأشار إىل أنه مت الكشف مؤخرا عن خمططات لتحويل حميط األقصى إىل جممع من الكنس اليهودية، 

امة كنيس يهودي كبري أسفل وقف وطمس وهتويد املعامل اإلسالمية العريقة، من خالل التخطيط إلق
"محام العني"، على بعد أمتار من احلائط الغريب، ابإلضافة إىل بناء كنيس آخر قرب حائط "الرباق"، 

وبدء إقامة الطابق الرابع من "بيت شرتواس" جنوب املسجد، ما أدى إىل تدمري وُتريب آاثر عريقة، 
املركزية اإلسرائيلية للشؤون اإلدارية مشروع "بيت  أغلبها من الفرتات اإلسالمية، كما أقرت احملكمة
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( مرتا مربعا، تشمل 2985( دومن، ومساحة بنائية تصل إىل )1.84اجلوهر" التهويدي، على مساحة )
 بناء طابقني فوق األرض، وآخر حتت األرض.

 
 جوهرة»كما شرعت أجهزة االحتالل بوضع اللمسات األخرية للبدء بتنفيذ مشروع بناء كنيس 

( مليون شيقل، حيث 48يف حي الشرف يف قلب البلدة القدمية ابلقدس احملتلة، بتكلفة حنو )« إسرائيل
سيبىن الكنيس اليهودي، على أنقاض وقف إسالمي، وبناء اترخيي إسالمي من العهد العثماين 

 طبقات. 6( مرت مربع، ويتألف من 1400واململوكي، وتبلغ املساحة البنائية اإلمجالية للكنيس حنو )
 

ويف السياق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العربية عن مدينة القبور اليهودية اليت يتم بناؤها هذه 
األايم يف أعماق األرض ابلقدس، بسبب مشكلة النقص يف األراضي املخصصة: كمقابر للموتى، من 

لم فيه قبور املوتى من خالل أنفاق ضخمة حتت جبل الرمحة يف القدس احملتلة، يف الوقت الذي مل تس
املسلمني، حيث هدم موظفو سلطة اآلاثر اإلسرائيلية عدة قبور يف ابب الرمحة الواقعة يف اجلانب 

الشرقي من األقصى، ونبش قبور، وحتطيم شواهد قبور أخرى يف املقربة، اليت تضم بني جنباهتا رفات 
 . عدد من الصحابة

 
صادقت اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون التشريع على ما ويف إطار انتهاك حرية التدين والعبادة 

يسمى" بقانون املؤذن"، وذلك لطرح التصويت عليه يف الكنيست اإلسرائيلية، والقاضي مبنع إطالق 
( من الساعة احلادية عشرة ليال إىل 1948األذان عرب مكربات الصوت يف مدينة القدس وأراضي عام )

 . جة إزعاج احمليطني ابملسجدالساعة السابعة صباحا؛ حب
 

كما أعلن وزير املواصالت اإلسرائيلي عن خمطط لربط مدينة القدس ابملستوطنات احمليطة هبا بشبكة 
كم، ويربط بني مستوطنات جنوب القدس بشماهلا، مرورا   22القطارات اخلفيفة، سيمتد على مسافة 

نية، وأماكن جتارية وفنادق، على طول مسار مبركز املدينة، والتخطيط لبناء آالف الوحدات االستيطا
 . القطار اخلفيف
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 استهداف سلوان

إىل ذلك، أعلن عن خمطط هتويدي جديد رصد له أكثر من مليون شيقل، ملشروع حفر نفق سياحي 
جديد حتت حي وادي حلوة يف منطقة سلوان، كما متت املصادقة على خمطط مجعية "العاد االستيطانية" 

حوض البلدة القدمية"، املنوي إقامته على مدخل حي وادي  -عري دافيد –"جممع كيدم املعروف ابسم 
طوابق الستخدام علماء ودائرة اآلاثر  6حلوة ببلدة سلوان، والذي يهدف إلقامة مبىن ضخم من 

 اإلسرائيلية.
 

ازل كذلك تعمل مجعية "عطريت كوهانيم" االستيطانية على االستيالء على أكرب عدد ممكن من من
املواطنني يف منطقة وادي حلوة بسلوان، من خالل أوراق ومستندات مزورة، وبدعم من بلدية االحتالل 

 . يف مدينة القدس
 

 تغيري أمساء الشوارع
ويف السياق، واستمرارا ملسلسل التهويد، تقوم سلطات االحتالل بتغيري أمساء الشوارع يف البلدة القدمية 

ا احد املفارق بشارع الواد اليت قختل فيها اثنان من املستوطنني، ويشار مبدينة القدس، حيث كان آخره
 ( شارع منذ احتالل املدينة حىت اليوم.300إىل أن إسرائيل قامت بتغيري أمساء حنو )

 
إىل ذلك، قامت وزارة السياحة اإلسرائيلية إبعداد خارطة سياحية ملدينة القدس، تظهر عشرات الكنس، 

ن الدينية، والسياحية اليهودية، وُتفي املواقع اإلسالمية واملسيحية يف تزوير واضح واملعابد، واألماك
 للواقع اإلسالمي واملسيحي يف مدينة القدس.

 الشهداء واملعتقلني
" أطفال معظمهم مت 7( مواطنا يف حمافظة القدس، من بينهم "24قامت سلطات االحتالل بقتل )

كما قررت شرطة  شرة يف كافة أحياء مدينة القدس وبلداهتا،إعدامهم على احلواجز العسكرية املنت
 االحتالل اإلسرائيلي منع دفن شهداء القدس احملتجزين لديها داخل قراهم وبلداهتم.
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( مواطنا، 2029، ابعتقال )2016لالعتقال خالل العام  وكان مواطنو حمافظة القدس األكثر عرضة 
مواطنا اعتقلتهم سلطات االحتالل اإلسرائيلي  (6440) ( سيدة، من أصل79( طفال، و)757بينهم )

 ، يف كافة حمافظات الوطن.2016خالل العام 
 

 هدم املنازل
هدمت جرافات االحتالل  ويف إطار سياسة التضييق على حياة الفلسطينيني يف مدينة القدس، 

أدى تشريد  ( منزل ومنشأة، حبجة عدم الرتخيص، ما300ما يقارب ) 2016اإلسرائيلي خالل عام 
عشرات األسر الفلسطينية/ مع العلم أن سلطات االحتالل تفرض قيودا مشددة/ وإجراءات معقدة 

 إلصدار رخص البناء اليت ُتص الفلسطينيني يف القدس.
حنو مخس  كما قامت بلدية االحتالل مبضاعفة تعرفة "األرنوان" فيما يتعلق "ابلعقارات الفارغة" 

بقطع خمصصات التأمني الوطين عن مرابطني ومرابطات يف املسجد األقصى، كما قام االحتالل  مرات،
 تعرضوا لالعتقال، وأبعدوا عن ابحاته.

 
 االعتداءات على املسجد األقصى

ويف الوقت الذي يتم فيه التضييق على املصلني من دخول األقصى، فقد مت رصد اقتحام أكثر من 
، مبرافقة شرطة وجنود االحتالل، 2016ل عام ( مستوطنا للمسجد األقصى وابحاته خال15880)

ابإلضافة إىل عشرات االقتحامات لشرطة االحتالل اخلاصة، واليت ُتللها إطالق قنابل الغاز السامة 
واألعرية النارية واملطاطية، ما أدى إىل سقوط عشرات اإلصاابت يف صفوف املصلني، يف ذات الوقت 

واملشرفة على املسجد األقصى وابحاته من القيام أبي مشاريع  متنع سلطات االحتالل اجلهات القائمة
 ترميم أو تطوير فيه.

 
 

 "بلدية االحتالل تطرح بناء وحدات استيطانية جديدة يف حي "رأس العامود*
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التابع  االستيطان كشف تقرير صدر اليوم السبت عن املكتب الوطين للدفاع عن األرض ومقاومة
احملتلة، إعالانت لبناء  القدس ملنظمة التحرير الفلسطينية، النقاب عن طرح بلدية االحتالل يف مدينة

املبارك، ،  املسجد األقصى جنوب "سلوان" وحدة استيطانية، يف حي "رأس العامود" يف بلدة 177
 .مع مطلع العام احلايل اجلديد

 

وأوضح التقرير أن اهلدف من هذه الوحدات هو تنفيذ املرحلة األوىل اليت ستعترب حجر االساس لتشييد 
وحدات تضاف  104دات االستيطانية فيها بؤرة "معلوت دافيد" االستيطانية، حيث سيصل عدد الوح

وحدة استيطانية زرعت يف قلب  116للبؤرة االستيطانية "معليه زيتيم" القائمة فعليا اليوم من خالل 
 . "حي "رأس العامود

 

وأشار إىل أن هذه اخلطوة، أتيت لصاحل اجلمعيات االستيطانية ومن أجلل تعزيز الزحف االستيطاين ابجتاه 
 .ودحي رأس العام

 

وحذر املكتب الوطين للدفاع عن األرض، من خطورة مشروع ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" ملدينة 
، يف إطار خمطط االحتالل إلجهاض الضفة الغربية القدس، اليت تعترب من أكرب املستوطنات مساحة يف

أية امكانية إلقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس، مشريا إىل أن تطبيق هذا القرار 
العنصري سيعمل على فصل الضفة الغربية ويقطع أوصاهلا وستصبح دون ترابط جغرايف، عالوة على 

 .واسعة اليت ترتكها هذه اخلطوة على جمموعة من القرى والبلدات احمليطة ابملدينة املقدسةاآلاثر السلبية ال
 

يذكر أن مسؤولني يف بلدية االحتالل يف القدس احملتلة، كانوا أعلنوا عن نية البلدية إخراج العشرات من 
راك أوابما لتنفيذها يف املخططات االستيطانية اليت يقيت حبيسة األدراج خالل والية الرئيس األمريكي اب

أعقاب فوز املرشح اجلمهوري دوانلد ترامب ابنتخاابت الرائسة األمريكية والذي أعرب عن دعمه 
لـ"إسرائيل" واالستيطان اإلسرائيلية كما أعلن عن نيته نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس 

 .احملتلة
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املصادقة عن بناء آالف الوحدات االستيطانية يف  أتجيل ويوم األربعاء املاضي قررت البلدية
 .القدس احملتلة، إىل ما بعد تويل ترامب مهامه الرائسية  املستوطنات يف حميط

 
 

 ""سيفجر الوضعكريي حيذر: قرار نقل السفارة األمريكية للقدس *

 
قال وزير اخلارجية األمريكي، جون كريي، مساء اجلمعة، أن بعض القرارات والتغريات احملتملة يف السياسة 

 ."اخلارجية األمريكية قد تكون "تفجريية
 

وقال كريي يف مقابلة مع شبكة )سي. يب. إس( االخبارية بشأن توقعاته يف حال مضى الرئيس املنتخب 
سيكتشف )دوانلد ترامب( " :القدس عزمه نقل السفارة األمريكية من "تل أبيب" اىل دوانلد ترامب يف

 ."بسرعة أن هذا سيفجر الوضع
 

، ورمبا حىت يف الضفة الغربية وأضاف أن نقل السفارة : "سيحدث انفجاراً ابملنطقة كلها ، وليس فقط يف
 ."يع أحناء املنطقة"إسرائيل" نفسها، ويف مج

 

واتبع: "اذا ما قرر )ترامب( فجأة، وأعلن أن تكون القدس هي موقع سفارتنا، فإن الوالايت املتحدة 
ومصر، ما يضعف قدرهتا على  األردن ستتأثر يف حال قبوهلا هبذه اخلطوة اليت سيكون هلا أيضا أتثري على

 ."العمل مع "إسرائيل" كما هو احلال اليوم
 

من جهته، قال املتحدث ابسم وزارة اخلارجية جون كرييب : "إن الوزير )كريي( ومن خربته الكبرية هبذا 
  ."جر املنطقةاملوضوع توصل إىل قناعة مفادها أبن نقل السفارة إىل القدس )من تل أبيب( سيف
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 "االحتالل يعتقل عماالً عقب مطارهتم بـ"العيسوية*

 
اعتقلت قوات االحتالل الصهيوين، اليوم اجلمعة، عددا من العمال )ال حيملون تصاريح دخول اىل  

 .عقب مطاردهتم يف بلدة العيسوية وسط القدس احملتلة (القدس مدينة
 

وقال مراسلنا يف القدس احملتلة إن قوة عسكرية معززة بعدة آليات اقتحمت البلدة وشرعت حبملة 
عدد كبري منهم واقتادهتم اىل جهة جمهولة وسط حالة من الغضب  اعتقال مطاردة للعمال أسفرت عن

 .الشعيب يف البلدة
 
 

 بداية سنة جديدة من احلرمان ألطفال القدس  (2017)*
 

الصغار على  األسرى منذ بداية العام احلايل من إصدار أحكاٍم قاسية حبق سلطات االحتالل ضاعفت
 .وعوائلهم أهنا كاذبة األطفالخلفية اهتاماٍت يؤكد

 

وشهد هناية األسبوع املنصرم أول ضحااي القضاء الصهيوين يف العام اجلديد حبق األطفال: مرح ابكري، 
ول من هذا العام، تلقوا ثالثة أحكاٍم ظاملٍة وأمحد الزعرتي، وشادي فراح، فقبل اكتمال األسبوع األ

شهًرا، حبق الطفلني  11متثلت ابلسجن لعامني دون احتساب فرتة االعتقال اليت سبقت احلكم ومدهتا 
سنواٍت ونصف حبق مرح اليت مل تكمل  8عاًما، إضافة للسجن  14أمحد وشادي اللذين مل يكمال بعد 

 .17عامها الـ
 

شادي فرتة اعتقاهلما يف مؤسسة املرسى مبدينة طمرة يف مشال فلسطني، وهي وسيقضي الطفالن أمحد و 
 .مؤسسة مغلقة ال تعتقد عائلتهما أبهنا ستكون أفضل حااًل من سجون االحتالل

 

طفاًل مقدسًيا خيضعون لالعتقال  977أجمد أبو عصب، فإن  املقدسيني وحسب جلنة أهايل األسرى
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ألربع  يف سجن أوفك، ومثانية يف مؤسسة األحداث، إضافة أطفال حالًيا يف سجن جمدو، وثالثة
 .يف سجن هشارون مقدسيات فتيات

 

طفاًل آخرين يتعرضون للتحقيق حالًيا يف قسم املسكوبية، الذي يعد  120وأضافت اللجنة، أن هناك 
ذ يعاملون هناك بشكل غري إنساين وخمالف لكافة القوانني الدولية، ويتم أحد أقسى مواقع التحقيق، إ

 .التحقيق معهم دون تواجد أولياء أمورهم أو حماميهم، ما يشكل خمالفة للقانون اإلسرائيلي ذاته
 

طفاًل ترتاوح  55طفلة و 12وطفلة، بينهم  طفل 757 اعتقال شهد 2016وأوضحت اللجنة، أن عام 
 .عاًما 12  أعمارهم حول

 

، يف حماولٍة لفرض هيبته ورأت أن سلطات االحتالل طوعت القوانني من أجل زايدة األحكام والغرامات
 .وإجياد حالة من التخويف اليت ستشكل رادًعا للمقدسيني حسب اعتقاده

 

وأكدت اللجنة أن أغلب األحكام العالية صدرت على خلفية اهتاماٍت ابطلة، ونشاطات متعلقة 
  .األقصى ابملسجد

 
 

 "قاصر مقدسي يتعرض لتحقيق قاس يف مركز "املسكوبية*
 

عاما( من سكان قرية العيسوية،  14املقدسي القاصر أمري عثمان درويش ) الطفل تعرض
"املسكوبية" غرب القدس وحتقيق  اعتقال احملتلة، لتحقيٍق قاٍس خالل احتجازه يف مركز القدس وسط
 .احملتلة

 

وكان الطفل أمري أصيب برضوٍض يف رأسه وكدمات يف وجهه، خالل التحقيق معه يف ما يسمى بـ "غرفة 
 ." بـ"املسكوبية"، حيث أعتقل فجر االثنني املاضي، عندما كان انئما يف منزله4
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يف وجهه ورضوضا يف رأسه، يف ما وأكدت عائلة الطفل املقدسي أنه ظهر على جنلها أمري آاثر كدمات 
تعرض الطفل للتعرية اجلسدية قبل التحقيق معه، واالعتداء عليه ابلضرب واللكمات على وجهه، وطرق 

  .رأسه عدة مرات يف جدران الغرفة، وحرم من النوم والطعام
 
 
 

طر هبدم منزل جنوب األقصى*  بلدية االحتالل ُتخ
 

 

، مساء أمس اخلميس، عيسى جعافرة من القدس يف سلمت طواقم اتبعة لبلدية االحتالل
 .صى قراراً هبدم منزله حبجة البناء دون ترخيصجنوب املسجد االق سلوان بلدة

 

يذكر أن املواطن جلأ اىل بناء املنزل املخهّدد ابهلدم من "اخلشب، والزينكو، والصاج املقوى واجلبص" 
وذلك بعد أن هدمت جرافات االحتالل البناية السكنية اليت كان يقطن هبا يف املنطقة حبجة البناء دون 

  .يةترخيص من البلدية العرب 
 

 "سحر النتشة.. حبس منزيل وفعلي والتهمة "حب االقصى*
 

يوماً  11عامًا(، وعزهلا  48) سحر النتشة وحمبته كان سبباً العتقال السيدة املسجد األقصى التواجد يف
 .يف السجن االنفرادي، إضافة اىل احلبس املنزيل وصوال اىل السجن الفعلي

 

لنتشة اال ان السبب الرئيسي العتقاهلا هو حمبتها لألقصى، الذي ال هتم أخرى حاول احملققون إلصاقها اب
 .ميكن ان تبعد عنه، حىت لو أبعدت أو اعتقلت، فهو يسكن داخلها وروحها معلقة فيه

 
يت تستعد لقضاء مدة السجن الفعلي لثالثة أشهر، قالت أن احملققني مع السيدة النتشة ال لقاء ويف

عدة منها التحريض على موقع التواصل االجتماعي "الفيسبوك" بوضع مشاركات   وجهوا هلا هتما
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اعتربت حتريضية عن "الشهداء بكتابتها "الشهيد ميشي على األرض"، وصورة لعمليات طعن ودهس 
يد هباء عليان، اال أن سبب االعتقال "تواجد يف املسجد األقصى وإلقاء حجارة"، ووصااي الشه

 ."والتحريض على األرض
 

ففي السنة األوىل والثانية تعلمت  2011وتقول النتشة :"بدأ ارتباطي ابألقصى يف حلقات العلم عام 
سنوات تعلقت به ألقرأ وأتعلم  5التجويد، وحصلت على شهادتني بذلك، واستمر تواجدي فيه 

رآن، كنت أذهب إليه منذ الصباح الباكر وأعود اىل املنزل بنشاط وحيوية، وكان لألقصى انعكاس الق
وأوالدي، أما اآلن  فهو بركة يف وقيت األقصى اجيايب على منزيل وأوالدي، وقد استمددت القوة من

 ."..فاشعر بفراغ كبري
 

 اعتقاالت متكررة.. وابعاد عن االقصى

أحد أبواب -تقول املرابطة سحر النتشة:" تعرضت لالعتقال يف إحدى املرات من ابب اجمللس 
وأفرج عين بشرط اإلبعاد عن األقصى ملدة أسبوعني، كما اعتقلت من داخل املسجد  -األقصى

اء علي ابلضرب وأفرج عين بعد تدخل األوقاف اإلسالمية بشرط اإلبعاد شهرين األقصى بعد االعتد
 ."عن األقصى

 2015عها من التواجد يف األقصى، وضعت النتشة أواخر عام من سلطات االحتالل وضمن حماوالت
السوداء" اليت أصدرها قائد الشرطة ملنع عدد من األشخاص من الدخول اىل األقصى،   ضمن "القائمة

حيث قالت :"خالل حماوليت الدخول اىل األقصى منعت حبجة أين ضمن القائمة السوداء، فبكيت 
 ."أان حمرومة من الدخول اىل األقصى مدة عام وشهرينبشدة وكأين فقدت شخصاً عزيزاً، و 

 ..عزل انفرادي وتضييق
 

يوماً،  11أما املدة األطول واألصعب على السيدة النتشة فكانت ابالعتقال والعزل االنفرادي مدة 
مرات وتناوب على  6ابلقرب من ابب حطة، حيث تعرضت للتحقيق  2015-3-21وذلك بتاريخ 

 .ت من سجن الرملة اىل املسكوبية بسيارة البوسطةحمققني وتنقل 8ذلك 
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وعن ظروف السجن والتنقل قالت النتشة :"تعترب البوسطة مأساة حبد ذاهتا، بسبب منع شرب املاء أو 
 ."الذهاب اىل دورة املياه، عدا عن القيود ابأليدي واألقدام طوال الوقت ويستمر ذلك لساعات طويلة

 

 2لم أشرب املاء ليومني، وكانت الفرشة رقيقة وسيئة )أقل من وقالت :"مررت بظروف صعبة، ف
سنتيمرت( ومبللة ورائحتها عفنة، وبداخل الغرفة يتواجد احلمام املتسخ بفعل القاذورات، لكين أخذت 

 ."قويت من القرآن الذي مل أتركه
 

يع ما صودر، وأضافت :"خالل اعتقايل متت مدامهة املنزل ومصادرة األجهزة واهلواتف، ومت فحص مج
لكن ذلك كان حماولة لتضخيم املوضوع، وقد تركز التحقيق على الصور اليت اقوم ابملشاركة هلا واألختام 

 ."عليها على صفحة الفيسبوك، كما مت التحقيق عن نساء أخرايت
 

وطعن والقاء  دهس) ولفتت النتشة أن احملققني ركزوا على صورة قدمية نشرهتا على صفحتها لعمليات
مؤكدة خالل التحقيق أن حساهبا "الفيسبوك" تعرض للسرقة ومت وضع الصورة وهي مل تنته   ،(حجارة

 .لذلك، حىت حقق معها حوهلا
 

 ..احلبس املنزيل

 املفتوح حىت صدر احلكم عليها هناية شهر تشرين وبعد ذلك أفرج عن النتشة وبقيت يف احلبس املنزيل
جلسات  8أشهر. وخالل احلبس املنزيل عقدت حوايل  3اثين املاضي، ابلسجن الفعلي ملدة 

  .ومرافعات وقراءة الئحة اهتام أتجيل بني
 

واىل ذلك تقول السيدة النتشة :"احلبس املنزيل تدمري للنفسية وكأنك تعيش يف عامل آخر، يف إحدى 
املرات خرجت من املنزل اىل احملكمة، شعرت حبزن شديد ابلوحدة والغربة وأان يف املدينة، مل أمتكن من 

ذهب إلىل املستشفى الذهب إىل الطبيب للعالج، أبنيت أجنبت ومل أمتكن من الذهاب معها، زوجي 
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يومني ومل أمتكن من التواجد معه والعناية به، وابين كان طالب ابلثانوية العامة ومل أمتكن من التواجد يف 
 ."حفلة ُترجه من املدرسة

 

وأشارت أن االحتالل منعها من استخدام وسائل التواصل االجتماعي، واهلواتف الذكية، كما منعها من 
أشهر(، مؤكدًة أن احلبس املنزيل أييت للحد من حرية  8ال فرتة احلبس املنزيل )التواصل مع الصحافة، طو 

 .الكفيل، وهو ليس لشخص فقط إمنا ألسرة كاملة
 

 ..السجن الفعلي

أشهر يف احلبس الفعلي، وهي فرتة تعترب من أصعب فرتات حياهتا، ألهنا  3وتستعد النتشة لقضاء مدة 
اهتمام، وستبعد عن األقصى، وتقول :"سأترك بييت وزوجي املريض سترتك عائلة خلفها حباجة لرعاية و 

 ."وأترك األوالد.. اعتقايل ظلم.. ملاذا اعتقايل واحلكم علي فقط ألين أتواجد يف املسجد األقصى
 

وتؤكد النتشة أن احلكم واحلبس املنزيل مل يكسر أرادهتا ألن األقصى هو العقيدة، لكن أكثر ما ستفتقده 
 ."يف األقصى والتمتع بروحانية االقصىهو تواجدها 

 

وأوضحت ان ابعادها عن ومالحقة حلقات العلم اليت كانت تعقد يف املسجد االقصى أدى اىل تفكك 
"أسرهتا" الثانية، ألهنا تعترب نفسها مع أخواهتا املشاركات يف حلقات العلم أسرة واحدة، هدفها تعلم 

 .ة أن الذهاب اىل السجن مبثابة الذهاب اىل جمهولالقرآن والتجويد والصالة يف األقصى، مشري 
 

 ..معنوايت عالية رغم تضييق االحتالل

ورغم تعرضها لالعتقال واحلبس املنزيل وصواًل إىل السجن الفعلي، عدى عن التهديدات والتهم، 
معنوايهتا والتضييق على زوجها املريض حبرمانه من "أتمني العجز" كونه يعاين من تلف ابألعصاب، اال أن 

 .عالية
 

وقالت :"أوصي االوالد أبن يهتموا أبنفسهم وبوالدهم، وأوصتهم ابلتماسك خاص أن غياهبا كأم سيرتك 
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أثراً كبرياً، وهو ما يهدف اليه االحتالل، ألن األم اساس كل بيت وأسرة، وابعتقايل يفككون األسرة"،  
 .كما أوصتهم بزايرة األقصى والصالة فيه

 

 12عاماً(، ولديها  14عاماً وأصغرهم  28بنات وأبن واحد )اكربهم  6نتشة أم لالسيدة سحر ال
 .حفيداً 

 

أشهر، إمنا أعاد فتح ملف "االعتداء  3ومل يكتفي االحتالل ابحلكم على السيدة النتشة ابلسجن ملدة 
شوليه معلم رفائيلي" ومن املفرتض أن تعرض على احملكمة " البيت اليهودي عن الكنيستعلى عضو 

جمموعة من املصلني لعضو الكنيست لدى صعودها اىل ساحة قبة الصخرة   تصدتجمددا، حيث 
 .ابهلتاف وحينها اعتقلت النتشة وتعرضت لالعتداء

 
 

 

 أصغر طفل يف سجون االحتالل يطلب الشيبس والشوكوالتة من والدته*
 

لك اي حبييب،  يف احملكمة املاضية، سألته رغما عن اجلنود الذين حاولوا مرارا إسكايت، ماذا أحضر
فأجابين: "أريد كيس شيبس، وعلبة شكوالتة، وأشتهي السندويشات اليت كنت تصنعينها يل كل صباح، 

 ,"عند ذهايب إىل املدرسة، أريد واحدة اآلن اي أمي

 

داخل ما يشبه القفص الصغري يف احملكمة، أحاط جنود االحتالل ابلطفل شادي فراح، غري أنه راح بني “
ى يسرتق النظر إىل أمه، ويسأهلا دون كالم "رح أرّوح معكم اليوم؟"، هنا ترد والدة شادي الفينة واألخر 

وتقول لنا:" ارتبط لساين، ومل أعرف ماذا علي أن أجيبه، فطفلي الصغري مل يدرك بعد معىن أنه سيمضي 
 .”يف السجن عامني

 

 

داخل سجون  األسرى هو اليوم أصغرلَبَّت األم طلَب طفلها الذي ال يتجاوز الثالثة عشرة من عمره، و 
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ما طلب، إال أن اجلنود حالوا دون وصول األشياء البسيطة للطفل شادي، ومع   االحتالل، اشرتت له
سات الصحفيني أبكياس الشيبس، وعلبة الشوكوالتة، اليت انتهاء احملكمة خرجت األم تلوح أمام عد

 .أحضرهتا له حبنقة وأمل

 
 

تقول األم فريهان:" إن شادي كان يلوذ ابلصمت والدهشة طيلة فرتة حماكمته، وكلما تالقت عيناي 
 .”رح أَروح معكم اليوم؟“بعينيه ابتسم يل وراح يكرر سؤاله 

 

 

شادي ابلسجن عامني، وثالث  الطفل ينما حكمت علىصمتت احملكمة دهرا ونطقت كفرا ... ح
احملتلة، أثناء  القدس ضد جنود االحتالل يف عملية طعن سنوات مع وقف التنفيذ، بتهمة حماولة تنفيذ

  .عودته من مدرسته
 

نشرت على املواقع االخبارية وصور يدعي االحتالل أن الطفل اهلادئ املبتسم يف معظم صوره اليت 
ربت اعت سلطات االحتالل حماكمته تشكل خطرا على أمنها، لذا جيب الزج به يف السجن، حىت أن

 .!وجيب أن يعاقب” جيل خطري“أطول حبقه بدعوى أن هذا   احلكم خمفًفا وطالبت بصدور حكم

 

دراسة الصف السابع يف السجن، وحصل على معدل  29/12/2015أكمل شادي املعتقل منذ 
%، بعد أن فارق مدرسته وصديقه احلميم حممد البشييت، الذي يذكره دائما برسائله من خالل 97

 .ا أنه عضو يف جمموعة سفراء فلسطني للدبكة والفنون الشعبية، ويهوى ممارسة اجلمبازوالدته، كم

 

مشتاق حلضن أمه  طفل أرسل شادي برسائل طواها على شكل سفينة، وبكلمات مليئة ابحلب ومشاعر
رسائل أخرى مغايرة حيكي فيها هلا عن تعبه، وما مر به خالل السجن والتحقيق، كتب   وحناهنا إىل

اي ميا بدي اايكي متل شجرة النخيل، ما هتزها الريح وال العواصف"... خامتًا رسائله مجيعها “شادي: 
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 ."أحبك اي أمي”بـ

 وكالة وفا
 

 

 إصاابت خالل مواجهات مع االحتالل ابلقدس*
 

بان الفلسطينيني ابلرصاص املطاطي أمس اخلميس، جراء اطالق قوات االحتالل أصيب عدد من الش
القنابل الغازية والرصاص احلي واملطاطي بشكل مكّثف ابجتاه الشّبان، خالل املواجهات اليت اندلعت يف 

 .ابلقدس احملتلة زماح بلدة
 

عنيفة  مواجهات ، حيث اندلعتالقدس واقتحمت قوات االحتالل مساء أمس بلدة حزما شرق مدينة
 .االحتالل  بني الشبان وجنود

وكانت مواجهات قد اندلعت بني مواطنني فلسطينيني وقوات االحتالل اإلسرائيلية يف عّدة مناطق 
ابلضفة الغربية والقدس، ما أسفر عن تسجيل إصاابت ابلرصاص املطاطي واالختناق جّراء استنشاق 

  .لسامالغاز ا
 
 

 ”غري بّناءة“اخلارجية األمريكية: نقل سفارتنا إىل القدس فكرة *
 

، ”ةغري بّناء“، أبهنا فكرة القدس وصفت اخلارجية األمريكية، قرار نقل سفارة واشنطن من )تل ابيب( إىل
 .وميكن أن تعرض حياة العديد من األمريكيني العاملني خارج البالد لألذى

 

 .”نقل السفارة إىل القدس فكرة غري جيدة“وقال متحدث اخلارجية األمريكية جون كرييب، األربعاء، إن 
 

 .”أهنا غري بناءة وضد عملية السالم بشكل عام“واتبع يف املوجز الصحفي الذي عقده من واشنطن 
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سيعرض، يف احلقيقة، بعض قواتنا، والعاملني يف السفارة إىل “دد على أن اُتاذ واشنطن هلذه اخلطوة وش
 .”األذى، بشكل حنن يف غىن عنه

 

تصرحيات كرييب جاءت عقب تقدمي ثالثة من األعضاء اجلمهوريني يف جملس الشيوخ األمريكي، الثالاثء، 
 .يكيةملسودة تشريع يتم مبوجبها نقل السفارة األمر 

 

املسودة املقدمة يرعاها اثنني من منافسي الرئيس األمريكي املنتخب دوانلد ترمب يف االنتخاابت اليت 
جرت العام املاضي، ومها السيناتور عن والية فلوريدا، ماركو روبيو، وزميله عن والية تكساس تيد كروز 

 .ابإلضافة إىل دين هيلر عن والية نيفادا
 

نغرس األمريكي تشريعاً يسمح بنقل السفارة أألمريكية يف تل ابيب إىل ، اصدر الكو 2002وعام 
القدس، إال أن ان الرئيس السابق للبالد اوقف تنفيذ القرار لكونه يتداخل مع صالحياته التنفيذية، 

وألنه قد يؤثر على مصاحل البالد يف الشرق األوسط، وهو قرار يتماشى مع سياسات اإلدارات 
 .فة من كال احلزبني اجلمهوري الدميقراطياألمريكية املختل

 األانضول
 

 

 

 

 

 القدس: مواجهات عنيفة مع االحتالل يف الرام وبّدو*
 

اندلعت صباح اليوم األحد، مواجهات عنيفة بني طلبة املدارس وجنود  -وفا 2017-1-8القدس 
 .االحتالل اإلسرائيلي يف الشارع الرئيسي ببلدة بّدو مشال غرب القدس احملتلة
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ونقل مراسلنا عن شهود عيان أتكيدهم أن قوات االحتالل أطلقت وابال من القنابل الصوتية احلارقة 
والغاز السامة املدمعة، بينما رد الطلبة ابحلجارة واغالق الشارع الرئيسي ابلعوائق احلجرية وإشعال 

 .إطارات مطاطية، ومل يبلغ عن اصاابت مباشرة أو اعتقاالت
 

شهد املدخل الرئيسي لبلدة الرام مشال القدس احملتلة، من جهة اجلدار العنصري،  يف سياق مشابه،
مواجهات بني طلبة املدارس وقوات االحتالل اليت ردت على احلجارة بقنابل غاز سامة، ما تسبب 

 .حباالت اختناق شديدة بني صفوف املواطنني وجتار املنطقة
 

دخلها الرئيسي الشمايل امتدت حىت ساعة متأخرة وكانت البلدة شهدت مساء أمس مواجهات على م
 .من الليلة املاضية، دون تسجيل إصاابت مباشرة أو تبليغ عن اعتقاالت

 
 
 
 

 مستوطنون يستأنفون اقتحاماهتم االستفزازية للمسجد األقصى*
 

استأنفت جمموعات من عصاابت املستوطنني اليهودية اليوم األحد،  -وفا 2017-1-8القدس 
هتا االستفزازية للمسجد األقصى من ابب املغاربة حبراسة مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي اقتحاما
 .اخلاصة

 

وضمت جمموعات املقتحمني عددا كبريا من اليهود املتزمتني "احلريدمي" بلباسهم التلمودي، وتصدى هلم 
 .وجلوالهتم املشبوهة عدد من املصلني هبتافات التكبري االحتجاجية
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ت جمموعات من املستوطنني أدت الليلة املاضية صلوات وشعائر تلمودية يف حارة ابب حطة وكان
املالصقة للمسجد األقصى بذريعة االحتفال مبناسبة يهودية، وتصدى شبان املنطقة هلم قبل أن تتدخل 

 .قوات االحتالل وتسحب املستوطنني من املنطقة
 
 

 املنطقة حبرب دينية عيسى: نقل السفارة األمريكية للقدس سيشعل*
 

حذر أستاذ القانون الدويل، عضو اجمللس الثوري حلركة فتح الدكتور حنا  -وفا 2017-1-8رام هللا 
 عيسى، من اشتعال املنطقة، إذا مت نقل السفارة األمريكية إىل القدس احملتلة، منبًها من حرب دينية.

 

ستطيع تكهن ردة الفعل لنقل السفارة وقال عيسى يف حديث إلذاعة "موطين" اليوم األحد، "ال ن
األمريكية للقدس"، مشرياً إىل أن الوالايت املتحدة إذا نقلت سفارهتا، فإهنا ُترق وتنتهك القانون الدويل 

صراحة، ونبه من حرب دينية جديدة، مؤكدا أن نقل السفارة األمريكية إىل القدس احملتلة يتناىف مع 
 القرارات الدولية.

 
ى أن القدس حتت إدارة حكم احتالل، وال جيوز نقل السيادة على أرض حمتلة، مشرياً وشدد عيسى عل

إىل أن نقل السفارة األمريكية إىل القدس يتناىف مع سياسية الوالايت املتحدة اخلارجية، اليت عربت عنها 
حمتلة  أبن القدس من األماكن املقدسة على مستوى العامل، والقدس الشرقية منطقة 1974منذ العام 

 ُتضع لقانون االحتالل احلريب، وال جيوز لدولة االحتالل أن تغري يف معاملها.
 

 ، على دولة فلسطني.1949، و1907وطالب عيسى بتطبيق قرارات جنيف لألعوام 
 ـ

 

 
************ 
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