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 دســـــــــــــــــــالة القـــــــــــــــــــــــرس
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 
 

  شبان وتداهم عشرات املنازل يف قلنداي 3القدس: قوات االحتالل تعتقل  . 

 خميم شعفاط القدس: اعتقال بعض األطفال مبواجهات عنيفة يف . 

 االحتالل يهدم مغسليت مركبات مشال غرب القدس . 

 قرار صهيوين مبنع الغزّيني من الصالة يف األقصى  . 

  مبستوطنة جيلو وحدة استيطانية جديدة 770بلدية االحتالل ابلقدس تقر بناء. 

 مستوطنون يقتحمون ابحات األقصى حبماية االحتالل . 

 امه أبو ديس يف القدساالحتالل يعتقل شااب خالل اقتح . 

  وحدة استيطانية ابلقدس احملتلة 770املصادقة على بناء . 

  متيازشرعنة البؤر االستيطانية عنصري اباحلسيين: قانون. 

 تقرير: االحتالل يصعد سياساته للحد من الوجود الفلسطيين ابلقدس . 

  القدساعتقال صحفية ومصورة خالل دهم خمابرات االحتالل مؤسسة إيليا وسط . 
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 شبان وتداهم عشرات املنازل يف قلنداي 3القدس: قوات االحتالل تعتقل   *

 
شبان، من خميم قلنداي مشال  3اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم اخلميس،  -وفا 2016-12-8القدس 

 مدينة القدس احملتلة، ودامهت عشرات املنازل فيه.

 

اعتقلت كال من :أمحد عليان، ومصطفى بدرية، وحممد اللوزي، بعد دهم منازل وأفاد مراسلنا، أبن قوات االحتالل 
 ذويهم يف املخيم.

 

رام هللا الرئيسي، القريب من حاجز قلنداي العسكري، ودامهت عشرات  -كما أغلقت تلك القوات شارع القدس
 املنازل، واملنشآت يف املنطقة، وفتشتها.

 

 ات عنيفة يف خميم شعفاطالقدس: اعتقال بعض األطفال مبواجه *
 

اعتقلت عناصر من وحدات املستعربني التابعة لقوات االحتالل، مساء اليوم األربعاء،  -وفا 2016-12-7القدس 
 .عددا من األطفال خالل مواجهات عنيفة مبحيط احلاجز العسكري قرب مدخل خميم شعفاط وسط القدس احملتلة

 

عنيفة ما زالت تدور يف هذه املنطقة وسط إطالق قوات االحتالل لوابل  وذكرت مصادر حملية ملراسلنا أن مواجهات
 .من القنابل الصوتية والغازية السامة، يف حني أمطر أشبال وشبان املنطقة احلاجز العسكري ابحلجارة

 

 .وكانت املواجهات اندلعت بعد عصر اليوم عقب اقتحام دورايت عسكرية راجلة وحممولة للمخيم

تدور يف هذه األثناء مواجهات بني الشبان وقوات االحتالل على املدخل الرئيسي لبلدة الرام مشال  ويف شأن متصل،
 .القدس احملتلة، دون أن يبلغ عن اعتقاالت أو اصاابت مباشرة
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كما اقتحمت قوات االحتالل حي جبل املكرب، مساء اليوم، وتصدى هلا الشبان، ما تسبب حبدوث مواجهات عنيفة 
 .يف املنطقة

 

 االحتالل يهدم مغسليت مركبات مشال غرب القدس  *
 

هدمت جرافات اتبعة لسلطات االحتالل اإلسرائيلي، حبراسة مشددة، اليوم األربعاء،  -وفا 2016-12-7القدس 
 .مغسليت مركبات يف منطقة مشال القدس احملتلة، حبجة عدم الرتخيص

 

 .ية يف منطقة "اخلاليلة" بقرية اجليب مشال غرب القدس احملتلةوتقع املغسلة األوىل يف قرية النيب صمويل، والثان

 

 ىقرار صهيوين مبنع الغزّيني من الصالة يف األقص *
 

 ."إىل أجل غري مسمر" املسجد األقصى من الصالة يف غزة املواطنني الفلسطينيني يف قطاع  سلطات االحتالل منعت

 

وقال مدير مكتب الشؤون املدنية يف غزة، نبيل النّحال، أن االحتالل أبلغ اجلانب الفلسطيين رمسيا بقراره وقف 
 ."احملتلة، ابتداًء من هذا األسبوع وحىت "أجل غري مسمى القدس رحالت املصلني من القطاع إىل مدينة

 

واعترب النحال يف حديث لـ "قدس برس" اليوم األربعاء، أن وقف الرحالت إىل القدس "إجراء عقايب" حبق املصلني 
 .الفلسطينيني من قطاع غزة

 

القرار اإلسرائيلي "يستثين موظفي وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني الذين وأشار املسؤول الفلسطيين إىل أن 
 ."هلم رحالت خاصة
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ويشار إىل أن السلطات الصهيونية مسحت منذ عامني تقريبا تنظيم رحالت لسكان قطاع غزة للصالة يف املسجد 
عاما،  60يكون عمر املسافر فوق الـ  مصل أسبوعيا ضمن شروط حمددة، أبروها أن 250 - 200األقصى مبا يُعادل 

صالة  وأن يوافق عليه أمنيا من قبل املخابرات اإلسرائيلية، حبيث خترج قافلة املصلني صباحا وتعود بعد انتهاء
 .إيرز )مشال القطاع -عرب معرب بيت حانون  اجلمعة

 
 مبستوطنة جيلو وحدة استيطانية جديدة 770بلدية االحتالل ابلقدس تقر بناء  *

 
وحدة  770كشفت صحيفة هارتس عن اقرار بلدية االحتالل يف القدس خطة لبناء  /PNN بيت حلم/ترمجة خاصة

على اراضي بيت جاال واليت تعتربها سلطات االحتالل االسرائيلي جزء من مدينة استيطانية يف مستوطنة جيلو املقامة 
 .القدس

 

 770التخطيط احمللي والبناء ببلدية االحتالل يف القدس أمس )األربعاء( خطة لبناء  وحبسب الصحيفة فقد اقرت
 .مرحلة التخطيط هلا وحدة سكنية يف مستوطنة جيلو بعد انتهاء

 

، واهنا حتتاج جملموعة من اخلطوات 2013منذ عام  بلدية االحتالل فان هذه الوحدات مقرة  وحبسب املسؤولني يف
 . العملية للبدء ابلبناء هبا

 

املنظمات اليسارية االسرائيلية كشفت أن الربانمج لبناء هذه الشقق يؤثر بشكل كبري على القدرة على تنفيذ حل 
 .الدولتني

 

ج يرتك مساحة صغرية جدا بني القدس وبيت جاال موضحة ان بلدية االحتالل وقالت منظمة عري عميم أن الربانم
يف جتميد اخلطط الواسعة هلدم املنازل يف األحياء الفلسطينية  تسعى للبناء للمستوطنني االسرائيليني فيما تستمر 

 .القريبة
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لقدس الثاين عشر( يثبت مرة أخرى واوضحت املنظمة اليسارية االسرائيلية ان نري بركات )رئيس بلدية االحتالل يف ا
إىل تقويض  أن هناك ا يسعى لتثبيت اليهود يف املدينة وطرد السكان الفلسطينني موضحة ان هذه السياسة ستؤدي

 .“ فرصة لتسوية سياسية يف املستقبل

 

  مستوطنون يقتحمون ابحات األقصى حبماية االحتالل * 
 

جمموعات صغرية ومتتالية، اليوم اخلميس، ابحات املسجد األقصى  مستوطنا يهوداي، عرب 14اقتحم  -PNN/القدس
 .املبارك من جهة ابب املغاربة حبراسة مشددة، من شرطة االحتالل اخلاصة

 

 14وقالت مصادر فلسطينية ابلقدس احملتلة ان اوىل جمموعات املتطرفني اليهود اليت اقتحمت االقصى صباح اليوم هي 
 .ت املسجد االقصى حبراسة قوات االحتالل اليت ادخلتهم من جهة ابب املغاربةمستوطن، حيث اقتحموا ساحا

 

 .ونشر مركز أعالم القدس صوراً القتحامات املستوطنني خالل ساعات الصباح الباكرة

 

 االحتالل يعتقل شااب خالل اقتحامه أبو ديس يف القدس *
 

اليوم اخلميس، الشاب أمري جّفال من منزله يف بلدة اعتقلت قوات االحتالل الصهيوين، فجر  -موقع مدينة القدس 
 .احملتلة، واقتادته اىل جهة غري معلومة القدسأبوديس جنوب شرق

 

عنيفة أطلق خالهلا جنود االحتالل  مواجهات رية عقبوكانت قوات االحتالل اقتحمت البلدة بعدد من آلياهتا العسك
بل الصوتية احلارقة والغازية السامة املسيلة للدموع والرصاص املعدين املغلف ابملطاط، فيما رّد الشبان عشرات القنا

 .ابحلجارة واملفرقعات النارية

 وحدة استيطانية ابلقدس احملتلة 770املصادقة على بناء  *
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وحدة استيطانية  770ط بناء صادقت ما تسمى جلنة التخطيط والبناء االسرائيلي يوم أمس على خمط -معا -يت حلم
 .يف مستوطنة "جيلو " جنوب القدس احملتلة، وفقا ملا كشفه اليوم اخلميس، موقع "هآرتس" االلكرتوين

 

وأقرت اللجنة املذكورة مرحلة جديدة من التخطيط وفقا ملقتضيات الرتخيص االسرائيلي، علما أن هذا املخطط عرض 
ال زال امامه العديد من اخلطوات التخطيطية حىت خيرج اىل حيز التنفيذ ، و 2013على اللجان املختلفة منذ عام 

 .ويشرع أبعمال البناء

 

وقالت مصادر يف بلدية االحتالل إن مرحلة التخطيط اليت مت املصادقة عليها ليست هنائية، وإن املخطط حيتاج اىل 
 .مصادقات اخرى قبل أن خيرج اىل حيز التنفيذ

 

لدية االحتالل على خمطط "توحيد وإعادة تقسم االراضي" مبا يسمح بتخصيص اراضي لشق ومتت املصادقة وفقا لب
 .الشوارع والطرقات وبناء املرافق العامة وغريها من مستلزمات السكن

 

 احلسيين: قانون شرعنة البؤر االستيطانية عنصري ابمتياز  *

 

اقرار الكنيست االسرائيلي شرعنة البؤر االستيطانية  اعترب حمافظ القدس ووزير شؤوهنا عدانن احلسيين، -معا -القدس
يف الضفة الغربية، مبثابة تشريع لكل االستيطان اليهودي يف الضفة وخاصة يف حميط القدس، وهدم مباشر خليار حل 

 .الدولتني

 

 26ن وقال احلسيين يف حديث إلذاعة "موطين" اليوم اخلميس: "أن االحتالل االسرائيلي هبذا القانون سيشرع
 .مستوطنة حول العاصمة احملتلة، مؤكداً الرفض التام هلذا القانون، وقال :" لن يكون هناك تفاوض على قانون

وأشار احلسيين إىل أن احلكومة االسرائيلية هتدم خيار حل الدولتني، والطرق املؤيدة للسالم كافة، وتضرب بعرض 
 .تيطان ابطاًل احلائط القرارات والقوانني الدولية اليت حتسب االس
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 .وأكد احلسيين استمرار املقاومة بكافة الطرق املتاحة إليقاف سياسة االحتالل العنصرية الظاملة حبق الشعب الفلسطيين

 

 تقرير: االحتالل يصعد سياساته للحد من الوجود الفلسطيين ابلقدس  *
 

طانية وممارساته يف اجلزء الشرقي من كشف تقرير فلسطيين مفصل عن سياسات االحتالل االستي:   صفا –رام هللا 
 القدس احملتلة، واليت هتدف إىل احلد من الوجود الفلسطيين يف املدينة.

 

ولفت التقرير الصادر عن "دائرة شؤون املفاوضات" مساء األربعاء إىل أن عدد املستوطنني يف شرقي القدس بلغ 
ألف  ١٠٠ألف فلسطيين، بينهم  ٣٠٠الفلسطينيني ألف مستوطن، فيما يتجاوز عدد  ٢٠٠ابلوقت احلاضر، حوايل 

 فلسطيين مت عزهلم خلف جدار الضم والتوسع العنصري.

وأوضح أن القدس شكلت على مّر العصور املركز الطبيعي االجتماعي والسياسي واالقتصادي لدولة فلسطني، 
 نواًب القوة الدافعة لالقتصاد الفلسطيين.ولفرتات طويلة كانت مدينة القدس املمتدة من رام هللا مشااًل إىل بيت حلم ج

 

وأضاف أن حنو ثلث النشاط االقتصادي للفلسطينيني يتمركز يف القدس وحوهلا، وبسبب هذه األمهية االقتصادية 
 والثقافية واالجتماعية والدينية للمدينة، ال ميكن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات السيادة دون القدس.

 

، صعدت سياساهتا املمنهجة اليت 1967ىل أن قوات االحتالل منذ احتالهلا للمدينة املقدسة عام وأشارت الدائرة إ
هتدف إىل بسط سيادهتا املطلقة على املدينة ضاربة حقوق السكان األصليني من مسيحيني ومسلمني عرض احلائط، 

ل على الرخص وعزل املقدسيني عرب االستيطان وسحب بطاقات اهلوية، وهدم املنازل ومنع البناء وتقيد احلصو 
 والتضييق عليهم، وبناء جدار الفصل إلخراج أحياء سكنية خارج حدود املدينة.
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وجاء يف التقرير أن سلطات االحتالل صرّحت مرارًا وتكرارًا أن اهلدف من سياساهتا يف القدس يتمثل يف احلفاظ على 
 أغلبية دميوغرافية يهودية فيها.

 

بطاقة هوية من املقدسيني الذي يتمتعون حبق اإلقامة الدائمة يف  ١٤.٦٠٠الل صادرت حنو وبني أن سلطات االحت
 ٪ من العائالت الفلسطينية يف املدينة.٢٠، ما أحلق ضررًا مباشًرا أبكثر من ٢٠١٥و ١٩٦٧القدس بني األعوام 

 

صادرة األراضي وتشييد ونوه إىل سياسة االحتالل يف احليلولة دون أي امتداد عمراين فلسطيين عن طريق م
املستوطنات، فقد اعتمدت سلطات االحتالل سلسلة من سياسات التخطيط اهليكلي الرامية إىل منع أبناء الشعب 

 الفلسطيين من البناء أو توسيع املنشآت القائمة.

 

٪ من مساحة "القدس ١٣يف غضون ذلك، تسمح سلطات االحتالل للفلسطينيني يف البناء والعيش فقط على 
الشرقية"، عدا عن أن تراخيص البناء يف هذه املنطقة مكلفة جًدا، ويكاد يكون من املستحيل احلصول عليها، نظًرا 
للقيود واإلجراءات العنصرية والسياسيات التمييزية هبذا اخلصوص، ما يعطيها احلجة هلدم منازل الفلسطينيني الذين 

 هتم دون احلصول على تراخيص بناء.يضطرون إىل البناء ملواجهة النمو الطبيعي لعائال

 

منزاًل فلسطينًيا ومنشآت  ٣٤٥٠هدمت قوات االحتالل، أكثر من  ١٩٦٧وتكشف التقديرات أيًضا أنه منذ عام 
 أخرى يف القدس، مبا يف ذلك بعض املواقع التارخيية والدينية مثل حارة املغاربة يف البلدة القدمية.

 

تواصل تنفيذ سياسة هدم منازل املقدسيني لتفريغ الوجود الفلسطيين يف املدينة وأضاف التقرير أن سلطات االحتالل 
والقضاء على اهلوية الفلسطينية، وأكرب داللة على ذلك إصدار مئات أوامر هدم املنازل القائمة وخمالفات البناء ألكثر 

 ألف وحدة سكنية أي أكثر من ثلث الوحدات السكنية القائمة يف املدينة. ٢٠من 
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وتسببت أعمال اهلدم اليت تنفذها قوات االحتالل يف تشريد اآلالف من املقدسيني وتركهم بال مأوى، كما أن إخالءهم 
 القسري من مدينتهم حبد ذاته خمالفة للقانون الدويل وانتهاك لقواعده.

 

الضفة الغربية إىل منطقتني،  وتطرقت الدائرة يف تقريرها جلدار الضم والتوسع العنصري، قائلة إنه يقسم املدينة وحوهلا
 ويعزهلا عن بقية حمافظات الضفة.

 

 اعتقال صحفية ومصورة خالل دهم خمابرات االحتالل مؤسسة إيليا وسط القدس  *
 

اعتقلت خمابرات وقوات االحتالل، اليوم اخلميس، الصحفية املقدسية ملى غوشة،  -وفا 2016-12-8القدس 
 .قر مؤسسة إيلياء لإلعالم بشارع صالح الدين وسط القدس احملتلةواملصورة ايمسني عديلة بعد دهم م

وقال مراسلنا إن خمابرات وجمموعة من جنود االحتالل حاصروا مقر املؤسسة قبل وخالل عملية الدهم والتفتيش، دون 
 .معرفة دوافعه، واعتقلت الصحفية واملصورة

 سة وصادرت أجهزة وحمتوايت من املقر.وقال موظفو املؤسسة إن قوات االحتالل اقتحمت مقر املؤس

 

 

 

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