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  )32العدد (عين على القدس 

  
  

  مأمون شحادة: المراسل
، وهي زاوية 32، العدد "عين على القدس" عددًا جديدًا من  االخباري اسالم تايمز موقعاصدر

إخبارية تهتم بالشأن المقدسي، وكل ما يتعلق بمدينة القدس من الناحية السياسية، واالقتصادية، 
 .تماعية، والثقافيةواالج

، يبين "القدس تحتضر في زمن الخطابات العربية" مقاًال بعنوان ، "32"موقع ضمن عدده الـ وتناول ال
د  شراسة الحملة التهويدية التي تتعرض لها بلدة سلوان جنوب المسج الكاتب مأمون شحادةمن خالله
 لجديد  الخطاب العربي بالشجب واالستنكار، وكذلك تناول العدد ا في الوقت الذي يكتفي فيه،االقصى
  قوات االحتالل الصهيوني النائب المقدسياختطاف ردًا علىيرصد موجة الشجب واالستنكار تقريرًا 

  . بالقدسالعتصام المقامة في حي الشيخ جراح من خيمة اوأبو عرفة ووزير القدس طوطح 
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ن الكيا، رئيس لجنة الدفاع عن بلدة سلوان، ليكشف ان واستضاف العدد، السيد فخري ابو دياب
 من الى الكثير" العدد الجديد"وتطرق ،  التهويدي”غالف البيت المقدس“الصهيوني بدأ بتنفيذ 

 هذا إضافة ،المدينة المقدسةع والتقارير التي تبين عنجهية وشراسة سلطات االحتالل تجاه يضاالمو 
لفترة  لالنتهاكات الصهيونية التي ارتكبت بحق مدينة القدس ما بين ا" إسالم تايمز"الى رصد 

  .31/1/2012  ولغاية  1/1/2012
  

  :مقال العدد
  !القدس تحتضر في زمن الخطابات العربية
 االبتدائية في المدرسة هحلامر  المتزامن مع باكورة 1967لم يكن يتوقع فخري ابو دياب ان عام 

  . سيشهد احتالًال صهيونيًا لمدينة القدسالعمرية المطلة على المسجد االقصى المبارك،
ذ ذلك العام  وأبو دياب يطل على مسرى سيدنا محمد تمامًا مثل باكورته التعليمية، وعيناه مليئة فمن

بالمشاهد العدوانية التي تمارسها سلطات االحتالل الصهيوني لتهويد اولى القبلتين وثالث الحرمين 
  .الشريفين

بلدة لجنة الدفاع عن ب، رئيس وها هو اليوبيل المقدسي لتلميذ المدرسة العمرية، السيد فخري ابو ديا
 جنوب المسجد االقصى، يكتمل بعمره الخمسين عامًا، حيث رفض ان تقام له حفلة يوبيلية اال سلوان

  ).صلى اهللا عليه وسلم(بين احضان مسرى سيدنا محمد 
الالفت للنظر ان الحزن كان مسيطرًا على تقاسيم وجهه، تمامًا مثل االفكار التي تضرب أخماس 

  .بأسداس نجمة صهيون والعين تعجز عن وصف المشهد التهويدي للمدينة المقدسةعقلي 
ما آلم تلميذ المدرسة العمرية ان بلدة سلوان المقدسية تتعرض لحملة تهويد شرسة من قبل سلطات 

جهتها في و االحتالل في الوقت الذي يجهل فيه المجتمع العربي اين تقع تلك البلدة؟ واين حيثياتها و 
  خارطة العربية؟ جسم ال

  لم يستطع ذلك التلميذ ان يخفي ألمه وحزنه في كينونته الداخلية، فاخذ قلمًا وورقة تعود الى عصر
لتحتضن االمة العربية كما ممزوجة بتراب القدس  ، ليكتب رسالةكانت فيه الحروف العربية ُعَمرية

 األقصى القديمة والمسجد القدس  لبلدة" والجنوبية الشرقية- الجنوبية"سلوان الحاضنة بلدة هي 
  .المبارك

باكتظاظها  ليس من الغريب ان نجد تلك البلدة بمحتواها التشابهي قريبة لمواصفات مدينة القاهرة
 الشمالية المحاذية وكذلك حدودها نسمة، 00025 يسكنها  دونم5640 حيث ان مساحتها ،السكاني
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"  مكة" البلدة، متطابقة لـاالقصى من اراضيب المسجد  المبارك وحتى محرااألقصىسور المسجد ل
  .بقبلتها ووجهتها وقداستها

 مصدر المياه وسلة الغذاء للبلدة تعتبر البلدةكما هي السودان سلة الغذاء للوطن العربي، فان و 
 اصل القدس القديمة وقد بناها اليبوسيون العرب، وبها حي الفاروق في جبل فهيالقديمة في القدس، 

ر الخليفة عمر بن الخطاب عند فتح القدس، وكانت سلوان وخاصة حي البستان ث كب  حي،المكبر
اك اد ونسّ  حيث وقفها الخليفة عثمان بن عفان لعبّ اإلسالمي،وعين سلوان أول وقف في التاريخ 

مشابهة ومتطابقة الخوة يسكنون الطرف االخر من صخرة   وعلى الرغم انهااألقصى،ار المسجد وزوّ 
 من حروف ريمَ فأين الماضي العُ ،،، !امة الضاد، اال انها تفتقد اختضان حدودها االقليميةاالسراء و 

 ".؟اعلنت الهزيمة بخطاب يعشق الشجب واالستنكار
توقف صاحب اليوبيل المقدسي عن الكتابة المغّيبة من عقل العروبة على امتداد خارطة الوطن 

حي ان وايقن ، ا وادواتها واذرعهنجمة صهيون من قبل مستهدفةال ها واحياءالعربي، وشرع يتفقد البلدة
"  والجنوبية الشرقية- الجنوبية"االقرب من الناحية ، حي بطن الهوا و البستان، وحي وادي حلوة،
بالحوض المقدس " ىتسم  ماستتحول بسبب العجز العربي واالسالمي الىللمسجد االقصى المبارك، 

 القامة هيكلهم ه، وهدمه تقويضملمسجد االقصى ليسهل عليهيكتمل اول طوق حول ا، ل"ومدينة داوود
 .المزعوم

امام  هذا العجز العربي امسكت صحيفة اخبارية وبدأت اقلب صفاحاتها فوقع ناظري على خبٍر لم 
ان نجمة جابوتنسكي تحاول ان تجعل تلك البلدة البوابة االولى لهيكل كيانها " ،تكتبه تلك الصحيفة

  ".!!المزعوم
، فتدخل مجيبًا عن عقليكينونة فخري ابو دياب ما يدور في تلميذ المدرسة العمرية، السيد درك هنا ا

 ان وجود سلوان في خط الدفاع :فحوى الخبر المغّيب من عناوين ومانشيتات الصحف العربية، قائالً 
 االقصى، االول عن المسجد االقصى والبلدة القديمة، ولوجود اكبر كثافة سكانية قريبة من المسجد

 منذ احتالل القدس بعمليات هدم لمنازل المواطنين، ورفض إعطاءهم الكيان الصهيونيفقد بدأ 
نجمة  هاهدمت، حتى وصل عدد المنازل التي  عليهم في كل مناح الحياةاخذ يضّيقتراخيص للبناء، و 

  .67 منزل منذعام 3000 اكثر من صهيون
 مثل جمعية العاد البلدةجمعيات استيطانية يهودية خاصة ب انشأ االحتاللولتنفيذ عملية التهويد فقد 

الستيالء على منازل المواطنين لحها كل الدعم المادي والقانوني واللوجستي تم منو  االستيطانية،
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 قانون :مثل، تحت كثير من المسميات والقوانينو  بتزوير كثير من الحقائق والمستندات وأراضيهم،
  .واالراضي االميرية رث االجداد،امالك الغائبين، واسترداد ا

، حيث 1990 عام مواطني البلدةوكانت الهجمة االولى من قبل الجمعيات االستيطانية على منازل 
 البؤر داستولت جمعية العاد على منزل في وادي حلوة تحت قانون امالك الغائبين، واالن وصل عد

 في بطن الهوا 50 في وادي حلوه و040  مستوطن، منهم1450 يسكنها بؤرة، 56االستيطانية الى 
  ."نوف هزيتيم"  فيما يسمى مستوطنة1000و

عين سلوان "، كـ االماكن االثرية الكاملة على السيطرة جمعية العاد سلطات االحتاللت ومنح
مشاريع حسب ال وتنفيذ ، واغالق بعض الشوارع،وسمحت لها بحفر االنفاق ،"مالك الوقفيةالوا

المناطق القريبة من في  وخاصة ،وهميةالقبور ال و ،متنزهاتالحدائق و كال: موديةمخططها ورؤيتها التل
  .المسجد االقصى

لكي استنتج من رسالة وحديث ابو دياب حقيقة تنفع الخارطة العربية  بأسداس اخذت اضرب اخماساً 
دس لالبتعاد عن هيامها الخطابي، ليعرفوا ان هدم حي البستان بالبلدة اصبح مجرد وقت، والق

  !!اصبحت مجرد عبارة تكتب في كتب التاريخ
ان الخطاب العربي يعرف تمامًا ان الهدف من !! كن على قناعة: تدخل صديقي المقدسي وقال لي

، "اورشليم المقدسة"  توراتية مطابقة لمواصفات المشروع التوراتيحدائقهدم حي البستان هو انشاء 
ان الصهاينة يريدون محو الهوية  ب المتحنط يعرفوان هذا الخطاالذي يسمونه بالحوض المقدس، 

 الجغرافي والديموغرافي، وطرد السكان المقدسيين الى طابعهااالسالمية والعربية للقدس، وتغيير 
من مجمل % 12مناطق بعيدة عن المسجد االقصى، لتقليل عدد العرب في القدس الى أقل من 

ان تغيير وهو يعرف ، )20\20(سمى بمخطط وهذا ماي، 2020سكانها بشطري المدينة حتى عام 
 ، يندرج ضمن تهويد االنسان المقدسي وتهويد عقليته الدراسية في مدارس المدينةوتحريف المناهج

ان ، ويعرف ايضًا البعاده عن هويته العربية واالسالمية، وتحريف تاريخه وانتمائه لعروبته ودينه
القدس، الن المؤسسة االحتاللية تريد أن تحسم في يطان الثورات العربية أدت الى تسارع وتيرة االست

  .لثوراتلتلك ا غياب معرفة النتائج المستقبلية ، بسببالوضع الجغرافي على االرض
كذلك يعرفون ان المؤسسة القضائية الصهيونية ال تختلف كثيرًا عن الخطاب العربي، فاالحتالل 

العيون، العطاء بلدية االحتالل الوقت في ماد  لذر الر يستعمل االمور القضائية كغطاء تجميلي،
 مثل -  ولو في صيغة االختالف–المناسب للتحضير اللوجستي والتقني للبدء بعمليات الهدم، تمامًا 

  .مشروعها النظري بعيدًا عن التطبيق الخطابات العربية التي تمارس
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 وسلخها عن ماضيها العربي  ادركنا سويًا ان تغيير وطمس معالم مدينة القدس،الحقائقامام هذه 
 شبكة االنفاق التي تحفرها سلطات االحتالل  سيما وانواالسالمي هو لب المشروع التهويدي للمدينة،

 شماال الى تتهجه منها في سلوان 5 انفاق، 7 ولم يعلن اال عن متجذرة كسرطان صهيوني،و  كثيرة
مود متجها جنوبا الى المسجد االقصى البلدة القديمة والمسجد االقصى، وواحد في منطقة باب العا

 في منطقة عين ام الدرج في سلوان متجهًا واآلخرويرتبط بشبكة االنفاق في سلوان عند حائط البراق، 
الى المسجد االقصى ثم غربا تحت القصور االموية الى باب المغاربة ليصل الى بداية حارة الشرف 

  ".متحف دافيدسون" وصوًال الى مايسمونه 
 نجد ومقدراتهم، ال التي يواصلون الليل بالنهار بكل امكانياتهم،  التهويدية هذه المشاريعقابل امامبالم

منها اال خطابات نسمع   العربية الرسمية، والة حقيقية عند المؤسستوال سياسااية استراتيجيات 
  . الدوليةةاالستنكار والشكوى للمؤسسو  الشجب

الذي يحتضن رافع اآلذان وقارع األجراس، وهو يرتجل  مودتوقف صديقي ابو دياب عند باب العا
 العربي المستتر، يا صاحب العبارات السريالية ايها الخطاب: مخاطبًا الحدود االقليمية والدولية

 ولو لمرة واحدة ان على االحتالل ان يلتزم بالقانون لتثبت ك، تحمل مسؤولياتالتجميلية، عليك
ضوء االمل في نهاية النفق  -  ربما–ك  يظنون انلمقدسيين كانواا فكثير مناالنساني والدولي، 

 القادمة لهدم منازلهم وتشريدهم صهيونية الواآللية ضوء الجرافة هالمظلم، ولكن سرعان ما اكتشفوا ان
  .وطردهم واعتقال أطفالهم

  
  :تقرير العدد

  الشارع الفلسطيني واإلقليمي يستنكر اختطاف طوطح وأبو عرفة
لوزير  التي نفذتها قوات صهيونية خاصة االختطافشارع الفلسطيني واالقليمي عملية استنكر ال

لقدس السابق خالد أبو عرفة وللنائب المقدسي محمد طوطح من داخل خيمة اعتصامهما بمقر ا
 .الصليب األحمر بحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة

سان رئيسها أمجد أبو عصب ونادي األسير اتهمت لجنة أهالي األسرى والمعتقلين المقدسيين على لو 
الفلسطيني في القدس على لسان مديره ناصر قوس هيئة الصليب األحمر بالتواطؤ في عملية 

 .االختطاف التي نفذتها قوات صهيونية خاصة للوزير أبو عرفة وللنائب طوطح 
  بيان اليه فيعملية االختطاف وبالرد على االتهامات الموجهة  بشجبسارع الصليب االحمر و 

تعتبر القدس الشرقية أرضًا محتلة والسكان الفلسطينيون هم ” قال فيه وصل اسالم تايمز نسخة منه،
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، بموجب القانون الدولي 1949 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 4أشخاص محميون في إطار المادة 
دولة  ُيحظر على ،1949 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 49ووفقا للمادة “ واضاف“اإلنساني

  ” بصفتها قوة محتلة النقل الجبري للفلسطينيين أيًا كانت دواعيهاالحتالل الصهيوني
وشاركت عشرات الشخصيات االعتبارية المقدسية من مختلف التيارات والقوى والمؤسسات العاملة في 

تلبية خ جراح  في حي الشيالمدينة المقدسة في االعتصام الجماهيري أمام مقر االتحاد األوروبي
 .لدعوة موجهة من هيئة العمل الوطني واألهلي

ورفع المشاركون الالفتات التي تستنكر اقتحام مقر الصليب األحمر واختطاف طوطح وأبو عرفة من 
خيمة االعتصام داخل المقر، وطالبت الفتات أخرى بتحرك المجتمع الدولي ومؤسساته والخروج عن 

  .صمته المريب
و المجلس الثوري لحركة فتح ديميتري دلياني، إن حركة فتح تدين اقتحام مقر عضمن جانبه قال 

 القوانين الدولية، مطالبا دولة الكيان الصهيونيالصليب األحمر، ألنه مؤشر على عدم احترام 
 .بإطالق سراح األسرى، خاصة أعضاء المجلس التشريعي

ن مقر الصليب األحمر، واعتبرت األمر  النواب العرب ماختطافوأدانت أمانة سر المجلس الثوري، 
 المستمرة ضد نواب المجلس التشريعي، وتجاوًزا للقانون الصهيونيةتطورا خطيرا فيما أسمته بالقرصنة 

الدولي واألعراف القانونية، وخروجا عن إرادة المجتمع الدولي في حماية حقوق اإلنسان، وتطاوال 
  .على أهلنا في القدس
عملية سطيني للدفاع عن األسرى جريمة اقتحام مقر الصليب األحمر الدولي و واستنكر المركز الفل

 سابقة خطيرة على القانون الدولي والذي منح الحصانة لكل من مقرات ، معتبرة اياهاختطافاال
 .الصليب األحمر الدولي ولنواب المجلس التشريعي المنتخبين

مساعي االحتالل الصهيوني لتقويض عمل وأوضح المركز أن جريمة االختطاف تلك تأتي في سياق 
المجلس التشريعي المرتقب في ظل أجواء المصالحة التي يتعمد االحتالل تخريبها لتفريق كلمة 

 .الشعب الفلسطيني
وطالب المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى كافة الحقوقيين في العالم إلى الرد العملي على 

اف الدولية والحقوقية واإلنسانية، داعيا وسائل اإلعالم إلى االحتالل الذي يمعن في اختراق األعر 
تكثيف العمل اإلعالمي للدفاع عن النواب المختطفين لدى االحتالل ولكافة األسرى في سجون 

  .االحتالل
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الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عملية االختطاف، واعتبرت هذا السلوك الصهيوني إجراء  وأدانت
عربية ودولية لوقف انتهاكات االحتالل الصهيوني وتصعيده المتواصل على خطير يتطلب وقفة 

  .شعبنا ونوابه
وأكدت الجبهة أن اختطاف النواب يهدف إلى ضرب المصالحة الوطنية ومنع انعقاد جلسة المجلس 
التشريعي الفلسطيني المقررة الشهر القادم، ودليل ذلك اختطاف رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني 

لذا تدعو الجبهة لجلسة عاجلة للمجلس التشريعي . عزيز الدويك والنائب خالد طافش قبل أيام. د
 .الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الفلسطينية

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حركتي فتح وحماس إلى اإلسراع في تنفيذ اتفاق  ودعت
جرائم االحتالل وعدوانه المتواصل، ألن المصالحة الوطنية وتطبيق آليات عمل اللجان كرد على 

  .االحتالل هو المستفيد من تأخير وبطء إسقاط االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية
والذي تم اختطافه من داخل مقر الصليب األحمر  -من جانبه، أكد النائب المقدسي احمد عطون

حتالل يؤيد خلط األوراق وينسف ختطاف يؤكد بأن االهذا اال قبل إبعاده الي رام اهللا، أن واختطافه
أي محاولة لتوحيد الصف الوطني الفلسطيني، الفتا بأن لجوئه وزمالئه نواب القدس الي مقر 
الصليب األحمر كان بهدف تسليط الضوء على ممارسات االحتالل في هذا الجانب ومن أجل 

 .عملية االختطافإغالق ملف اإلبعاد للمقدسيين نهائيا، وأعرب عن استهجانه واستنكاره ل
وقال بأن هذا هو االحتالل الذي يخطف ويقتل ويشرد ويصادر ويهدم، لكنه أكد بأن االحتالل 

  .مصيره الى زوال وانه سيعود وزمالئه الي مدينتهم القدس وقد تحررت
اعرب سيادة المطران عطااهللا حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم االرثوذكس عن استنكاره ... الى ذلك
 .وعملية االختطافمقر الصليب االحمر اقتحام  وشجبه

 يعتبر انتهاكا مة في مقر الصليب االحمر ان اعتقال الشخصيات الفلسطينية المعتص،وقال سيادته
لحرمة المكان وحصانته ويعتبر ايضا تطاوال خطيرا على الفلسطينين المقدسيين الصامدين في 

 .واالضعافمدينتهم والرافضين لسياسة الترحيل واالقتالع 
، وطالبت ختطافاالاستنكرت قيادات القدس الدينية والوطنية والشخصيات االعتبارية عملية و 

المجتمع الدولي ومؤسساته التي تتغنى بالديمقراطية وحقوق اإلنسان بالتحرك العاجل لإلفراج عن 
مها لهيئة الصليب النائب والوزير وٕاعادتهما وكافة المبعدين الي مدينتهم المقدسة، وشددت على اتها

األحمر ولمؤسسات حقوق اإلنسان الدولية بالتباطؤ مع االحتالل وغض البصر عن ممارساته 
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واقتحام قواته المتكرر الي هيئة الصليب وهي مؤسسة دولية من المفروض أنها ترعى حقوق 
 .اإلنسان

، بإقدام سلطات “اسحم”في البرلمان الفلسطيني، التابعة لحركة “ كتلة التغيير واإلصالح”نددت و 
 .أبو عرفة و  على اختطاف طوطحالصهيونياالحتالل 
دليل ”في بيان لها االحتالل مسؤولية هذا العملية، واعتبرت بأنها “ كتلة التغير واإلصالح”وحملت 

إن اختطاف طوطح وأبو ”: وقالت. “على عربدة االحتالل وضربه بعرض الحائط لكل القوانين الدولية
 مركبة، وتشكل اختراًقا للحصانة البرلمانية للنواب، صهيونيةصليب األحمر جريمة عرفة من مقر ال

 ”.وقرصنة طالت مؤسسة دولية
، وطالبت المؤسسات الدولية بتحمل كافة عملية االختطافاستنكرت مؤسسة المقدسي كذلك 

 .مسؤولياتها في منع ومحاسبة دولة االحتالل على ارتكابها لهذه االنتهاكات
لمقدسي بأن كافة اإلجراءات الصهيونية التي اتخذتها بحق وزير القدس السابق والنواب وأكدت ا

المقدسيين هي باطلة وغير قانونية وانتهاك صارخ لحقوق اإلنسان ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير 
المصير وال أساس لها من الصحة، وكما تؤكد على أن النواب تم انتخابهم من قبل الشعب عبر 

 .خابات بطريقة ديمقراطية وشفافة ونزيهةاالنت
وقال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير محمد صبيح 

 واضحة االختطاف إيصالها من خالل دولة االحتالل إن الرسالة التي تريد ،في تصريح للصحفيين
 ستضع عقبات دولة االحتالل الصهيونيلمصالحة واعتقد أنها وصلت إلى كل مكان، كلما اقتربت ا

 .'ومشاكل ال حدود لها، حتى ال يتم الوفاق الفلسطيني
 تريد أن تنقل مشاكلها الداخلية للجوار ومن هنا يتم االعتداء على دولة االحتالل  انوأضاف

  . النواب، وتدنيس األماكن المقدسةاختطافاألراضي الفلسطينية كل يوم، ويتم 
 إن ،في تصريح لوكالة أنباء الشرق األوسط فير المصري لدى السلطة الوطنية ياسر عثمانقال السو 

 الذي جرى االختطافٕان مصر تعتبر و  سلطات االحتالل، التي نفذتها ختطافمصر تدين عملية اال
استمرارا لسياسة استهداف النواب المقدسيين، وتدعو إلى ضرورة اإلفراج عنهم، ووقف االنتهاكات 

  .' بحق النواب المقدسيينيونيةالصه
دولة االحتالل أن ' الشبكة األوروبية للدفاع عن حقوق األسرى والمعتقلين الفلسطينيين'واعتبرت 
 تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، بمواصلة استهدافها رموز الشعب الفلسطيني، ضاربة الصهيوني
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اعتقال النواب المنتخبين، وتصّنف هذا بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية واألممية التي تجرم 
  '.األعمال اإلنتقامية'اإلجراء تحت بند 

 
  :مقابلة العدد

  :رئيس لجنة الدفاع عن بلدة سلوان، فخري ابو دياب السالم تايمز
   التهويدي”غالف البيت المقدس“الكيان الصهيوني بدأ بتنفيذ 

سلوان بلدة  بين الحديقة التوراتية شمال شق طريقشرعت جرافات تابعة لبلدية االحتالل الصهيوني ب
ليخدم فكرة السياحة ، "بغالف البيت المقدس" لتنفيذ ما يسمى   بالقدس المحتلة،والقصور االموية

 . في المدينةالدينية اليهودية
وقال فخري ابو دياب، رئيس لجنة الدفاع عن بلدة سلوان، في تصريح صحفي السالم تايمز، ان هذا 

 جغرافيًا من خالل االقصىالمسجد عزل  لسلب مزيد من اراضي المقدسيينالى المخطط يهدف 
سيمنع االمتداد الفلسطيني مع المسجد ويفصله له، وهذا العمل على تغيير معالم المنطقة المحاذية 

  .عن محيطة
ساسات المسجد االقصى لقربها الكبير من السور ستصل الى اهذه الحفريات واضاف ابو دياب، ان 

 .نوبي والجنوبي الشرقيالج
 فهي تعمل على ،اسرع وقت فيسلطات االحتالل مصممة لحسم مصير القدس وتهويدها واكد ان 

الجغرافيا بتزوير ، "بغالف البيت المقدس " يسمى وخاصة بما مدينةفرض امر واقع جديد في ال
 .20\20جزء من مشروع ك  ،محيط المسجد االقصىل التاريخية

  
  

  : العددنقطة ضوء
  2011 من المقدسيين خالل العام سحب حق اإلقامة الدائمةازدياد 

حقوق االجتماعية واالقتصادية معطيات جديدة نشرت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس لل
، بموجب كتاب خطي رسمي كان محامي المركز محمد الصهيونيةمن وزارة الداخلية  حصلت عليها

 .2011ب حقوق اإلقامة من المواطنين المقدسيين خالل العام قدح وجهه إلى تلك الوزارة بشأن سح
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 مواطنا مقدسيا حتى يوم 95ووفقا لمعطيات الوزارة، فقد سحبت األخيرة حق اإلقامة الدائمة من 
 مواطنا عن ذات الفترة كانت سحبت 23، في حين تم إعادة حق اإلقامة الدائمة ل 30/11/2011

 .منهم حقوق اإلقامة
لق بتسجيل األوالد في سجل النفوس بوزارة الداخلية، فتشير معطيات الوزارة إلى أن الوزارة أما فيما يتع

 منها، بينما ال زال 1639 حالة، صودق على تسجيل 3090، ما مجموعه 2011تلقت خالل العام 
 حالة، في مقابل تلقي الوزارة عددا من حاالت تسجيل 136 حالة، وجرى رفض 1315قيد العالج 

 حالة، 2891 حالة، تم منها تسجيل 3946 وصلت في مجملها إلى 2010د خالل العام األوال
 . حالة525 حالة الزالت قيد العالج، ورفضت 530و

ويمكن أن ( ، 18/12/2011 حتى يوم "إسرائيلية"أما فيما يتعلق بعدد طلبات الحصول على جنسية 
أن عدد طالبي الجنسية حسب ، فقد دلت معطيات الوزارة على )يشمل الطلب أكثر من شخص

 :السنوات الثالث األخيرة، هو كما يلي
2009 
――– 

  طلبا1640: إجمالي عدد الطلبات
  طلبا820: صودق على

 688:تم رفض
2010 
――- 

 1403: إجمالي عدد الطلبات
 200: صودق على

 349: تم رفض
2011 
―― 

 1208: إجمالي عدد الطلبات
 9: صودق على

 51: تم رفض
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المعطيات آنفة الذكر، حدوث انخفاض كبير في عدد مقدمي طلبات الحصول على ويستدل من 
إضافة إلى انخفاض حاد في عدد . الجنسية خالل العام األخير ، مقارنة مع العامين الماضيين

 طلب 200 طلبا، مقابل 820 ما مجموعه 2009الطلبات المصادق عليها، حيث بلغت في العام 
 . طلبات فقط9، أما العام األخير، فلم تصادق الوزارة إال على 2010صودق عليها في العام 

، أشارت إلى قيام الصهيونيةوكانت المعطيات السابقة التي حصل عليها المركز من وزارة الداخلية 
 2008 مواطنا مقدسيا، بينما سجل العام 229 بإسقاط حق اإلقامة عن 2007األخيرة خالل العام 

 4672 الشخصية وٕاسقاط حق اإلقامة عن أصحابها وصلت إلى أكبر نسبة لسحب البطاقات
 .مواطنا

 67 فوصل إلى 2007أما عدد الذين استعادوا حق اإلقامة الدائمة خالل الفترة ذاتها من العام 
 .2008 مواطنا حقهم في اإلقامة الدائمة في العام 83مواطنا فقط، في حين استعاد 

 قدمت ألزواج أو أوالد في مكتب وزارة الداخلية في حين كان عدد طلبات حمع الشمل التي
 منها، 431 طلبا، ووفق على 750 ما مجموعه 2007 في القدس الشرقية خالل العام الصهيونية
 : منها ، موزعة على النحو التالي404 طلبا ، ووفق على 816 ما مجموعه 2008وبلغ في 

 2008 – 2007: السنة
 252 – 241رفض 
 404 – 431موافقة 

 74 – 47جمد م
 86 – 31قيد العالج 

 816 – 750الكلي 
أما عدد طلبات جمع الشمل التي قدمت ألزواج وأوالد من سكان الضفة الغربية وغزة في مكتب 

 منها ، 310 طلبا، ووفق على 550 ما مجموعه 2007الوزارة في القدس الشرقية، فقد بلغ في العام 
 : منها، موزعة على النحو التالي289لى  طلبا ووفق ع576 وصل إلى 2008وفي العام 

 2008 – 2007: السنة 
 169 – 185رفض 
 289 – 310موافقة 
 63 – 35مجمد 

 55 – 20قيد العالج 
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 576 – 550الكلي 
وفيما يتعلق بعدد طلبات تسجيل األوالد الذين أحد والديهم يحمل البطاقة الزرقاء فقط والذين تقدموا 

 منها، أما في 1347، ووفق على 1881 فبلغ 2007دهم خالل العام للوزارة بطلبات لتسجيل أوال
 : منها موزعة على النحو التالي1470، ووفق على 2062، فوصل إلى 2008العام 
 2008 – 2007: السنة

 498 – 457رفض 
 1470 – 1347موافقة 

 2 –مجمد ال يوجد 
 92 – 77قيد العالج 

 2062 – 1881: الكلي
 من المقدسيين والتي "اإلسرائيلية"ة نشرت مؤخرا حول عدد طالبي الجنسية وخالفا لتقارير إعالمي

تحدثت عن آالف الطلبات، فقد وصل عدد هذه الطلبات المقدمة إلى وزارة الداخلية وفق معطيات 
، فوصل 2008 منها أما في العام 202 ووفق على 2007 طلبات في العام 405الوزارة ذاتها إلى 

 : منها موزعة على النحو التالي261 طلبا ووفق على 548عدد الطلبات إلى 
 2008 – 2007: السنة

 261 – 202موافقة 
 222 – 169رفض 
 1 – 1مجمد 

 64 – 33قيد العالج 
  548 – 405: الكلي

    الف مقدسي100لتهجير االحتالل الصهيوني يسعى 
 الصهيونيةكمة العليا من ان قرار المح،  للحقوق اإلجتماعية واإلقتصاديةالقدسمركز  حذركذلك 

 سيفتح الطريق لتهجير مئة الف مقدسي الصهيونيرفض االلتماسات على قانون لم الشمل العنصري 
، مما سيفاقم من سياسة فرض الحقائق على األرض 1993تقدموا بطلبات لم شمل ألسرهم منذ العام 

 .يين فيهاتمهيدا للعزل الكامل والشامل للقدس وانكار حقوق المواطنين الفلسطين
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 برفض االلتماسات المقدمة ضد قرار لم شمل األسر الصهيونيةقرار محكمة العدل مركز الودان 
 على التهجير القسري واالبعاد الصامت صهيونيةالمقدسية، واعتبره مصادقة من أعلى سلطة قضائية 

 .للمقدسيين عن مدينتهم
اة تساهم في عمليات اإلبعاد الصامت وأكد المركز أن قرار المحكمة يؤكد حقيقة كونها مجرد أد

 القديمة الجديدة في القدس القائمة على الصهيونيةللمواطنين عن مدينتهم، وتعمل في صلب السياسة 
 .زيادة عدد المستوطنين في المدينة مقابل الحد من نمو المقدسيين والضغط عليهم لمغادرة مدينتهم

 فلسطينيا منذ بداية اإلحتالل عام 14,561ـ  صادرت حق اإلقامة لالصهيونيةوكانت السلطات 
 ولغاية نهاية العام الماضي وفقا لمعطيات حصل المركز عليها من مكتب وزارة الداخلية 1967

 .2011 فلسطينيا عام 95 تفيد بقيامه بسحب حق اإلقامة من الصهيونية
ب الداخلية فقط على  طلبا لتسجيل اطفال المقدسيين صادق مكت3090ووفقا للبيانات فإنه من بين 

  . طفال خالل العام المنصرم136 في المئة منها في حين رفض تسجيل 53ما نسبته 
 من هذا الشهر جميع إستئنافات الجهات الحقوقية 11 رفضت في الصهيونيةوكانت المحكمة العليا 

ة ستة قضاة المتعددة ضد مواصلة العمل في قانون تجميد لم الشمل العائالت المقدسية، وذلك بأغلبي
 .مقابل خمسة

   االكثر استيطانًا في القدس 2011عام 
 المنصرم، شهد حركة استيطانية 2011أن عام  مناهضة لالستيطان،ال، “السالم اآلن”ة أعلنت حرك

كبير جًدا وغير ”معتبرًة أن هذا الرقم  ،في شرقّي مدينة القدس المحتلة “ وليس لها مثيلغير مسبوقة”
 .”مسبوق

 لم يسبق لها مثيل من قبل، تم إقرارها في شرقّي التوسع االستيطاني التي أّن خطط ركةواكدت الح
 . المنصرم2011مدينة القدس المحتلة خالل عام 

، خالل مؤتمر  والقدسمعطياتها حول التوسع االستيطاني في الضفة الغربية“ السالم اآلن”وعرضت 
لتي تم إقرارها أو المباشرة في تنفيذها، كانت األكبر ، أقرت فيه أن أعمال البناء االستيطانية اصحفي

  . مقارنة بغيرها من األعوام2011عام 
  67 منظمة فلسطينية في القدس منذ العام 88إغالق أكثر من 

 1967 منظمة فلسطينية في القدس منذ العام 88انه تم إغالق أكثر من ، قالت مؤسسة المقدسي
 .مكاتبها ونشاطاتها إلى الضفة الغربية منظمة أخرى على نقل 33فيما اجبرت 
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 الحتالل الصهيونية سلطات اان قيام  في بيان وصل اسالم تايمز نسخة منه، المقدسيواكدت
ما سبقها من اغالقات جرت وكذلك ،  يوم30معية سلوان الخيرية لمدة إغالق النادي اإلسالمي وجب

ضمن سياسة تأتي ية في القدس،  طالت عشرات المؤسسات الفلسطين2011خالل العام الماضي 
 حتى اليوم، حيث بدأت سياسة طمس الهوية الفلسطينية ومؤسساتها ابتداء من 1967تنّفذ منذ عام 

 35، وتالها إغالق 1967التي تم إغالقها في عام ) أمانة العاصمة( إغالق بلدية القدس العربية 
 .1986 مؤسسة وجمعية مجتمع مدني من مختلف األحجام، لغاية العام

ارتفاع وتيرة االنتهاكات وتقييد حرية العمل األهلي والمدني واندالع االنتفاضة ان   البيانواضاف
 شهدت مدينة القدس حملة إغالق لمؤسسات المجتمع المدني العاملة بمختلف 2000الثانية في العام 

 53ق أكثر من  تم إغال2011 ولغاية نوفمبر 1995القطاعات التنموية واالغاثية فمنذ العام 
مؤسسة فلسطينية منها بيت الشرق، ومركز أبحاث األراضي، وجمعية الدراسات العربية، والمجلس 
األعلى للسياحة، وهيئة اإلذاعة التلفزيون الفلسطيني، والمركز الجغرافي الفلسطيني، ونادي األسير 

 الرعاية للمرأة العربية، الفلسطيني، واتحاد الغرف التجارية العربية الصناعية الزراعية، وجمعية
مركز نضال للعمل المجتمعي البلدة القديمة، ومؤسسة القدس و  ، صور باهر–والمنتدى الثقافي 

 بيت حنينا والضاحية، ومؤسسة شعاع النسوية في شعفاط، ومؤسسة عمل بال حدود في كفر -للتنمية
 .”عقب
ات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق  مع تضييق الخناق على منظميتزامن ذلك الى ان البيان واشار

اإلنسان على وجه الخصوص وتقييد عملها ومنع نشاطاتها، وسن القوانين العنصرية كمشروع القانون 
المسمى بقانون تجفيف الجمعيات وفرض العديد من التحديات والعقبات أمام عمل منظمات المجتمع 

 ومضايقة وتهديد المدافعين عن حقوق المدني؛ تتعلق بتهديد شرعية وجود وأنشطة هذه المنظمات
اإلنسان، والعاملين فيها، وكذلك الضغط عليهم وحرمانهم من حقهم في العمل األهلي والمؤسساتي، 

 .”هذا باإلضافة إلى اعتقالهم وتهديدهم بإبعادهم عن مدينتهم
 
 

  :محور العدد
    يهودي في القدس3000دليل سياحي عربي مقابل  50
الدكتور عبد القادر ، باحث في السياحة الفلسطينيةال و ،في غزة" األقصى"جامعة األكاديمي في أكد 
 أن مدينة القدس ما زالت منطقة جذب سياحي للحجاج والسياح والزائرين من مختلف األصقاع ،حماد
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 الصهيونيوالملل، على الرغم من الظروف غير العادية التي تعيشها المدينة في ظل االحتالل 
 يلعب دورًا خطيرًا في الحد من مشاركة الصهيونيقمعية، الفتًا إلى أن االحتالل وممارساته ال

الفلسطينيين في صناعة السياحة في المدينة المقدسة مستخدمًا شتى الطرق والوسائل غير 
 .المشروعة

 أن تعمد سلطات االحتالل الى إخفاء البيانات ،الفلسطينية" صحيفة القدس" لـحماد ورجح األكاديمي
الحقائق واإلحصائيات، ومنع الفلسطينيين من القيام بأي نشاط إحصائي في المدينة المقدسة، شكل و 

عائقًا كبيرًا أمام استخدام التقنيات المتطورة بشكل صحيح ومتكامل إلبراز تأثير العوامل الجغرافية 
  .البشرية واإلمكانات المتاحة على السياحة المستدامة في القدس الشريف

إن اإلمكانيات البشرية بكل مكوناتها تعتبر عناصر ايجابية في ": "القدس"حديث خاص بـوقال في 
منطقة القدس، تشجع على تطور الحركة السياحية فيها وازدهارها حال توافر االستقرار السياسي 

 ."فيها
القدس الشريف عامة والبلدة القديمة على وجه الخصوص، تشكل قبلة للسياح والحجاج : "وأضاف

 ."الزائرين القادمين إلى المنطقة بشكل عام واألراضي المقدسة بشكل خاصو 
ولفت حماد إلى وجود نقص خطير في البيانات التي يفترض أن تكون متاحة لعمل قاعدة بيانات 
متكاملة، تساعد على استخدام التقنيات المتطورة في تسهيل صناعة السياحة وبيان تأثير اإلمكانات 

ة السياحية في القدس، مشيرًا إلى أن عدد العاملين في القطاع السياحي في القدس البشرية في الحرك
 . عامال موزعين على المنشآت السياحية المختلفة1656 قدر بحوالي 2009في العام 

، تتركز 2009 متجرًا فقط في العام 50وأشار إلى انخفاض عدد متاجر التحف الشرقية إلى حوالي 
، الفتًا إلى أن 1986 متجرا في العام 510ئيسية للبلدة القديمة وأبوابها مقابل بالقرب من المداخل الر 

 مرخصين من وزارة السياحة 2009 دليال سياحيا في العام 50عدد األدالء السياحيين في القدس هو 
 . دليل سياحي يهودي3000 مقابل الصهيونية

 إلى سبعة مطاعم سياحية فقط 2009هناك انخفاض في عدد المطاعم السياحية في العام : "وقال
، تتركز في الشيخ جراح والمصرارة والزهراء، كما انخفض الصهيونيةمرخصة من قبل وزارة السياحة 

 مكتبًا، يضم كل منها عددا من العاملين يتراوح في المتوسط 37عدد مكاتب السياحة في القدس إلى 
 ." عمال6حوالي 
 نزالء الفنادق في القدس بسبب األحداث السياسية التي كما يالحظ وجود تذبذب في عدد: "وأضاف

 ."شهدتها المنطقة
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وطالب حماد بإنشاء قاعدة البيانات السياحية الجغرافية للمدينة المقدسة، من أجل تسهيل تداول 
المعلومات السياحية الجغرافية واستغاللها في عملية الترويج السياحي، ومساعدة السائح والزائر 

األماكن السياحية في المدينة المقدسة بأفضل أساليب النقل وأقصر الطرق، مشددًا على للوصول إلى 
، وذلك لتمكين متصفحي "ArcIMS9.3" أهمية نشر قاعدة البيانات على االنترنت من خالل برنامج

 .االنترنت من التعرف على أبرز المواقع التاريخية والثقافية والسياحية عبر تقنية الخرائط الرقمية
تبرز أهم المعالم الجغرافية للمدينة المقدسة  "Google Earth" ودعا إلى نشر بيانات مجسمة على

واألماكن اإلسالمية والمسيحية المعرضة للتهويد، الفتًا إلى ضرورة تشجيع الدول العربية واإلسالمية 
 إضافة إلى للبحث العلمي والقيام بدراسات متخصصة حول القدس باستخدام التقنيات المتطورة،

تسليط الضوء على المعالم السياحية في القدس وٕابراز طابعها العربي واإلسالمي لمواجهة محاوالت 
 .الطمس والتزوير التي تقوم بها سلطات االحتالل خاصة في المدينة المقدسة

ة وشدد حماد على ضرورة دعم القطاع السياحي في القدس باعتباره رافدًا أساسيًا من روافد التنمي
االقتصادية وتعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين في القدس الشريف، إضافة إلى االهتمام ببث 
البرامج المتخصصة حول صناعة السياحة وٕامكانيات التنمية السياحية في القدس المحتلة، خاصة 

ت من المهم كذلك العمل على استغالل اإلمكانا: "وقال. البرامج الموجهة إلى الشعوب األجنبية
البشرية في القدس وفق خطة متكاملة تساهم في عملية التنمية المتكاملة التي من المفترض أن 

  ."تضطلع بها السياحة في القدس
 :مرصد العدد

  من سكان القدس الشرقية فقراء% 67
الجمعة  ،جامعة العربيةأبرز تقرير صادر عن قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة في ال

 والمعيقات والتحديات التي تواجه االقتصاد في القدس الصهيونيةطبيعة القيود  )20/1/2012(
 .الشرقية في ظل االحتالل وقيوده

 في قطاع فلسطين في الصهيونية–وأوضح التقرير، الذي أعده خبير الشؤون االقتصادية الفلسطينية 
 الفرد من الناتج المحلي في الجامعة العربية الدكتور نواف أبو شمالة، أنه رغم ارتفاع متوسط نصيب

القدس الشرقية مقارنة بنظيره في الضفة الغربية، إال أن المواطن المقدسي يفرض عليه التكيف مع 
، وهو األمر )دولة االحتاللالسائدين في (رقم قياسي أعلى ألسعار المستهلك، وعبء ضريبي أكبر 

 .الذي ينتقص من القدرة الشرائية الفعلية ألهالي القدس
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 تهدف للفصل دولة االحتالل لسلسلة إجراءات 1967تتعرض القدس الشرقية وأهلها منذ العام : قالو 
 حيث تم منع الفلسطينيين 2000المادي والسكاني للمدينة، وهي اإلجراءات التي تم تكثيفها منذ العام 

 بأن القدس كانت من باقي األراضي الفلسطينية المحتلة من دخول القدس الشرقية لإلقامة فيها، علماً 
 لتتحول بفعل هذه المتغيرات إلى أحد الصهيونيدومًا مركزًا لجذب العمالة الفلسطينية قبل االحتالل 

 .مراكز تصدير العمالة
في إطار رصد وتحليل األوضاع االقتصادية والسمات العامة لألنشطة في القدس : وأضاف التقرير

 هي جزء من الضفة الغربية وباقي األراضي الفلسطينية الشرقية، يجب التنويه إلى أنه رغم أن القدس
المحتلة، إال أن السلطة الوطنية الفلسطينية ليس لها حق الوالية القضائية عليها، كما تشهد القدس 
المحتلة فصًال ممنهجًا عن امتدادها الجغرافي واالقتصادي في الضفة الغربية، ما يحد من إمكانية 

 .2000 منذ العام الصهيوني وقد جرى تكثيف هذا الفصل تنمية االقتصاد الفلسطيني
بشأن التغير الفعلي في ) 2011أوتشا (وذكر بما ورد في التقرير الصادر عن مكتب األمم المتحدة 

 .جغرافية القدس وحدودها ومعاناة أهلها من تردي مستويات الخدمات الصحية والتعليمية واالجتماعية
مح العامة القتصاد القدس الشرقية المحتلة عرض مؤتمر األمم في إطار استعراض المال: وأضاف

عددا من المؤشرات االقتصادية واالجتماعية حول القدس حتى ‘ االونكتاد’المتحدة للتجارة والتنمية 
من % 9.5 ألف نسمة يمثلون نحو 275 بلوغ عدد الفلسطينيين فيها - : أهمها2009نهاية العام 

نيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، كما توزعت مساهمة القطاعات إجمالي عدد السكان الفلسطي
النقل والمواصالت % 40قطاع الخدمات (االقتصادية في الناتج المحلي للمدينة على النحو التالي 

 .(%10البناء والتشييد والزراعة والوساطة المالية معًا أقل من % 13التجارة % 16الصناعة % 23
 لترسيخ فصل مدينة القدس وتغيير الصهيونيةسلسلة الممارسات ‘ ونكتاداال’كما عرض : وتابع

طابعها المادي والسكاني، وأهمها بناء المستوطنات داخل القدس في األحياء الفلسطينية، وبناء جدار 
حيث يتم إدخال المزيد من ‘ الكبرى’الفصل العنصري الذي يعيد تعيين الحدود حول منطقة القدس 

 .رج حدود البلدية في الجانب الداخلي للقدسالمناطق من خا
وأشار التقرير إلى أن الحواجز المحيطة بالقدس حاليا تسببت بخسائر فادحة للمنتجين الفلسطينيين 
في الضفة الغربية نتيجة حرمانهم من سوق مهم لمنتجاتهم وبضائعهم السلعية والخدمية، كما خسر 

تجات الضفة غير المكلفة نسبيًاً، وذلك نتيجة القيود أهالي القدس إمكانية الحصول على سلع ومن
 . المفروض على تدفق سلع ومنتجات الضفة الغربية إلى القدس الشرقيةالصهيونيةونظام التراخيص 
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 دخول جميع المنتجات الصيدالنية ومنتجات 2010 منذ يونيو دولة االحتالللقد حظرت : وأضاف
 أسواق القدس الشرقية، وهو األمر الذي قدرت خسائره السنوية األلبان واللحوم من الضفة الغربية إلى

 مليون دوالر، أخذًا في االعتبار القيود التي تزيد من تكلفة 48بالنسبة لالقتصاد الفلسطيني نحو 
السلع المسموح بها للعبور من الضفة الغربية إلى القدس الشرقية حيث تخضع إلجراءات التفريغ 

 .باتوٕاعادة الشحن على البوا
مؤسسة ) 3659 (2009وأشار إلى أن عدد المؤسسات االقتصادية العاملة في القدس بلغ عام 

، أي انه خالل عشر سنوات ارتفع عدد 1999 مؤسسة عاملة عام 3313مقابل بلوغ عددها 
 مؤسسة فقط، وهو األمر الذي ال يتناسب نهائيا مع احتياجات 346المؤسسات في القدس بـ 

 .وأهلهاومتطلبات القدس 
، والمستوطنين ‘أهل المدينة’ بين المقدسيين الصهيونيةوفي إطار رصد السياسات التمييزية 

 في القدس الشرقية المحتلة، أظهر التقرير وجود تفاوت كبير في مؤشري التعليم والخدمات الصهاينة
ن مستوطني ، كما أنه في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط دخل الفرد م‘لصالح المستوطنين’الصحية 
 ألف دوالر سنويًا، فإن دخل المواطن المقدسي ال يتجاوز ثلث ذلك المتوسط، ما أدى 23القدس 

طبقًا (بين مستوطني القدس % 23مقابل بلوغها % 67لبلوغ نسبة الفقر بين أهالي القدس نحو 
  .)2010 العبريةللتقرير الصادر عن مؤسسة القدس للدراسات 

ريره أيضا ما يتعرض له االستثمار والنشاط التجاري في القدس من أبو شماله في تق. وأبرز د
صعوبات في التمويل واالئتمان سواء ألغراض االستهالك أو االستثمار أو التجارة على حد سواء، 

مع وجود عدد قليل ) بلدية القدس(بسبب عدم وجود فروع للمصارف الفلسطينية في القدس الشرقية 
، ال تغطي احتياجات الفلسطينيين الحقيقية، وهو ما أكد عليه التقرير ةالصهيونيمن فروع البنوك 

الصادر عن الرباعية الدولية المقدم إلى لجنة االتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية 
 Office of the quartet Reprehensive بروكسيل / 2011إبريل (المقدمة للشعب الفلسطيني 

2011 .(  
ورة وضع الترتيبات التي تؤدي إلى زيادة نطاق الوصول للخدمات المصرفية هذا يملي ضر : وقال

وحل أزمة السكن الملحة للفلسطينيين في ) لتوفير مساكن ألهالي القدس(السيما خدمة الرهن العقاري 
القدس وتوجيه األموال لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة إلنعاش االقتصاد المحلي 

  .ةللقدس الشرقي
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من أن تماسك اقتصاد الدولة الفلسطينية المتصلة، ‘ االونكتاد’وذّكر التقرير بما أكد عليه تقرير 
يستلزم إنهاء فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية وتولي السلطة الوطنية الفلسطينية مهام الحكم 

راضي الفلسطينية من اقتصاد باقي األ% 9-  8الوطني فيها، حيث يمثل اقتصاد القدس الشرقية نحو 
 .المحتلة
وفي حال إعادة دمج اقتصاد القدس الشرقية، فإن الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني لكامل : وتابع

 مليار دوالر بما يسسهم بزيادة الطاقة االستيعابية 8.3األراضي الفلسطينية المحتلة سيتجاوز الـ 
ت القدس الشرقية من التنمية االقتصادية لالقتصاد، ما يملي ضرورة إيالء اهتمام أكبر الحتياجا

  .وتهيئة مناخ القتصاد يتمتع بالقدرة على االستدامة من أجل دولة فلسطينية مستقلة
 في القدس الشرقية أدت إلى تراجع مستويات التعليم الصهيونيةوأكد هذا التقرير أن اإلجراءات والقيود 

على الشعب الفلسطيني الذي يمثل االستثمار في والعملية التعليمية بأسرها، ما يمثل خطرا بالغا 
التعليم أهم أولوياته، ليصبح إصالح رأس المال البشري الفلسطيني تحديًا رئيسيًا في السنوات المقبلة 

 .في األراضي الفلسطينية المحتلة السيما القدس المحتلة
  

  اآلف المنازل في القدس مواجهات في راس العامود وتهديدات بهدم
  الصهيوني وقوات االحتالل المواطنين الفلسطينيين بين)1/1/2012(االحد،  عنيفة مواجهاتاندلعت

 .حي راس العامود ببلدة سلوان جنوب األقصى المباركفي 
 حاولت قوة من جنود االحتاللأن المواجهات اندلعت حينما وافاد مراسل اسالم تايمز في القدس، 

 بإطالق ض المواطنين انقاذ الطفل، اال ان الجنود قاموا البلدة، حيث حاول بعاعتقال أحد اطفال
 للحيلولة دون ذلك، االمر الذي ادى  الى اندالع القنابل الصوتية الحارقة والغازية المسيلة للدموع

 .الحجارة والزجاجات الفارغة مواجهات عنيفة، رشق خاللها المواطنون تلك القوات ب
يضي مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية والمختص في حذر المحامي أحمد الرو وفي سياق متصل 

شؤون القدس من أن آالف المنازل الفلسطينية في مدينة القدس باتت مهددة بالهدم، وأن منطقة وادي 
حلوه في سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك هي المنطقة التي سيتركز فيها عمل الجمعيات 

 .م2012العاد، خالل العام االستيطانية اليهودية وبشكل خاص جمعية 
 ألف منزال بالقدس مهددة 20 إلى أن "وفا" في تصريح لوكالة االنباء الفلسطينية الرويضي ولفت

بالهدم بحجة البناء غير المرخص حيث تستخدم دولة االحتالل القوانين الصهيونية وٕاجراءات 
  .التخطيط لتفريغ األرض من سكانها الفلسطينيين
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  ة تحذر من تهويد القدس والقيادة الفلسطينية تتوجه لمجلس االمنالخارجية اإليراني
 بشدة بحث )1/1/2012(، االحدرفض المتحدث باسم وزارة الخارجية االيرانية رامين مهمانبرست 

، واصفا هذا “للكيان الصهيوني” الئحة اعالن القدس الشريف عاصمة موحدة الصهيونيالكنيست 
 .فلسطينيين التاريخية واالبديةاالمر بأنه عدوان على حقوق ال

واكد مهمانبرست ان ايران ترى ان هذه الوتيرة الخطرة تشكل خطوة اخرى في تهويد جميع المقدسات 
وانتهاكه لحرمة المقدسات االلهية، الفتا “ للكيان الصهيوني”االسالمية، وتكشف مرة الهوية العنصرية 

مجتمع الدولي وعدم ابداء دول المنطقة رد الى ان هذا الموضوع مؤشر على تأكدهم من صمت ال
 .فعل مناسب

منظمة التعاون ”وطالب مهمانبرست جميع المنظمات واالوساط الدولية واالقليمية وخصوصا 
ولجنة القدس الشريف التابعة لهذه المنظمة بأن تتحمل مسؤوليتها في مواجهة هذا االجراء “ االسالمي

 .ه بشكل حازمالمخالف لحقوق االنسان، وان تتصدى ل
قررت القيادة الفلسطينية التوجه إلى مجلس األمن الدولي ودعوة مجلس الجامعة العربية من جانبها 

لالنعقاد، لمواجهة اتساع الحملة االستيطانية وشمولها في مدينة القدس ومحيطها وفي جميع إرجاء 
  .الضفة

رئيس محمود ير الفلسطينية برئاسة الوجاء القرار في اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر 
 )وكاالت+ اسالم تايمز ( .في مقر الرئاسة بمدينة رام اهللاعباس، 

  اعتقال مقدسيين بعد محاولتهما طعن جندي في القدس
 عند الحاجز العسكري مواطنين مقدسيين ) 2/1/2012(ثنيناالل الصهيوني، أعتقلت قوات األحتال

  .قدس المحتلة، بتهمة محاولتهما طعن جندي صهيونيبمدينة العلى مدخل مخيم شعفاط 
 اال  قبل اعتقالهما،نار بأتجاه األثنينال لقتأطأن تلك القوات وافاد مراسل اسالم تايمز في القدس، 

 .اقتيادهما الى جهة مجهولة وجرى ،أنهما لم يصابا بأذى
   يعني تهجير المقدسيين من القدس”االرنونة“رفع : الحموري وابو ليلى

 من )2/1/2012(االثنين، حذر زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الوطنية واالجتماعية
مخاوف مصادرة االحتالل لمنازل المقدسيين الذين اليستطيعون دفع ضريبة األرنونة ، مؤكدا أن 

 . من المقدسيين مديونون لها% 80حوال 
الحتالل يسعى لتهجير المقدسيين  أن ا في بيان وصل اسالم تايمز نسخة منه،وأضاف الحموري

 .وتنفيرهم لذا فهو يضاعف الضريبة كوسيلة للضغط عليهم
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، ا االجتماعية في المجلس للتشريعيرئيس لجنة القضاي“ ابو ليلى”استنكر النائب قيس عبد الكريم و 
في بيان وصل اسالم تايمز نسخة ، لجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينوعضو المكتب السياسي ل

م فرض بلدية االحتالل في القدس زيادة على ضريبة األمالك في المدينة المقدسة المعروفة باسه، من
، مشيرا الى ان هذا القرار ياتي في سياق الحرب الشاملة التي تشنها حكومة وبلدية االحتالل األرنونا

 . في القدس لتهجير ابناء شعبنا من المدينة المقدسة
ة االرنونا وفرض المزيد من الضرائب على ابناء المدينة المقدسة يهدف وقال ابو ليلى ان رفع ضريب

بالدرجة االولى الى تهجيرهم من مدينتهم وارضهم ، في محاولة من حكومة االحتالل وسعيها 
المتواصل للتضيق على المقدسيين بهدف خلق توازن ديمغرافي في القدس المحتلة ورفع نسبه اليهود 

 . ى حساب التواجد العربيالذين يتواجدون بها عل
مع ارتفاع ضريبة األرنونا يشعر المقدسيين بزيادة في معاناتهم المتمثلة في عدم القدرة على االلتزام و 

  .بدفع مبالغ الضريبة السنوية وهذا يعني تعرضهم لحجوزات السيارات وحسابات البنوك
 

   في القدس وتجارياً  صناعياً  محالً 170تضم  دونما 13مصادرة 
 دونما في المنطقة 13 أمرا يقضي بمصادرة )2/1/2012(، االثنين درت بلدية االحتاللاص

 700 محال صناعيا وتجاريا ويعمل فيها 170الصناعية بواد الجوز وسط القدس المحتلة تضم 
 . مستخدم

 عن أوامر مصادرة  في بيان صدر عنه،قوق االجتماعية واالقتصاديةوكشف مركز القدس للح
 دونما، وتمتد من مفرق الجامعة 13لمنطقة الصناعية بحي واد الجوز، تبلغ مساحتها ألراض في ا

 .متحف روكفلر”العبرية، وحتى المتحف الفلسطيني أو ما يطلق عليه ب 
وفي إفادته لوحدة البحث والتوثيق في مركز القدس قال المواطن يونس اليمن عضو لجنة المنطقة 

لتجار والعاملين في المنطقة الصناعية تفاجئوا صباح اليوم الصناعية في حي واد الجوز ، أن ا
 ، بالفتات معلقة على طول شارع المنطقة الصناعية ، صادرة عن بلدية القدس، 212-1-2الموافق 

 دونما من األرض الممتدة من مفرق الجامعة العبرية 13تنص على أن هناك أمر مصادرة لحوالي 
تصال بالبلدية تم تحويل اللجنة إلى الجهة التي تنفذ مشروع إعادة وحتى متحف روكفلر ، وأنه بعد اال

تأهيل الشارع ومشروع البنية التحتية في المنطقة الصناعية ، حيث أكد األخير أن المكتب هو الذي 
وزع اإلعالن الصادر عن البلدية ، وذلك تحسبا ألي عملية مصادرة في المستقبل من الشارع أو حرم 
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فة والمحالت ، أي أن العملية تتم في إطار تنفيذ مشروع البنية التحتية، محذرا الشارع أي األرص
  . السكان واصحاب المحالت بأن األمر يعود للمنفعة العامة

بيد أن لجنة المنطقة الصناعية ترى في عملية توزيع أمر المصادرة الموقع من رئيس بلدية القدس 
ن كانون ثاني من العام الجديد، ومنح المتضررين مهلة  والموزع اليوم الثاني م2011 ايلول 20يوم 
 أمرا يثير الشك والريبة ، ويعطل حق المتضررين في 2011-12-27 يوم لالعتراض تنتهي في 60

  .االعتراض على عملية المصادرة في الوقت المناسب
 2011-5- 20وأشار اليمن لمركز القدس للحقوق االجتماعية االقتصادية ، أن اللجنة تشكلت يوم 

، وقد “ التحسين“  ساعة، إضافة لفرض ضريبة 24بهدف االعتراض على إغالق الشارع على مدار 
نجحت اللجنة في تحويل العمل في ساعات الليل فقط ، وحصلت على إعفاء من دفع ضريبة 

  . ”التحسين”
تفاصيل لمعرفة ) 2639( إن اللجنة طلبت الحصول على مخطط البلدية والذي يحمل رقم“ :وأضاف

 محال صناعيا وتجاريا في المنطقة، يعمل فيها 170والذي يتهدد حوالي . مخطط المصادرة الجديد
  . مستخدم700حوالي 

وأكدت اللجنة أن هناك مخططا قديما إلزالة المنطقة الصناعية منذ اليوم األول لالحتالل عام 
  .لي قرية لفتا، رغم أن األرض هي ملك لوقف آل الخطيب، والجزء اآلخر ألها1967

بدوره وصف زياد الحموري أوامر المصادرة الجديدة التي طرحت لإليداع قبل نحو أربعة أشهر 
وتوزيعها اليوم بأنه واحد من أخطر مشاريع التهويد للمنطقة الواقعة شمال البلدة القديمة، واستهداف 

ث تعرض أوامر المصادرة واضحة للمنطقة الصناعية العربية الوحيدة، في محيط البلدة القديمة حي
 مستخدم وعامل فلسطيني في هذه 700 رب عمل وما يزيد عن 170الجديدة للخطر مصالح 

 .المنطقة
وفند الحموري إدعاءات البلدية بأن أوامر المصادرة هذه هي للمنفعة العامة، مشيرا إلى أن المقصود 

سواء في حي الشيخ جراح، أو في بذلك هي منفهة المخططات االستيطانية في محيط البلدة القديمة 
 ضخمة هناك، إضافة إلى خطط بناء الكليات "إسرائيلية"منطقة الحسبة حيث سيقام مجمعات تجارية 

العسكرية على سفوح جبل المشارف بدءا من الجامعة العبرية حتى جامعة المورمون، علما بأن 
 مثل دار الحكومة، والجامعة يونيةصهالمنطقة المستهدفة تقع بالقرب منها دوائر ومؤسسات حكومية 

العبرية، ومركز صحي الشيخ جراح، ومقر وزارة الداخلية، وبالتالي فإن المشروع برمته يخدم 
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مركز ( . في تلك المنطقة الحيوية شمال البلدة القديمةالصهيونيةمخططات االستيطان والتهويد 
  )القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية

  ية كبيرة لتهويد القدس ونتنياهو يلغي حظر تجميد االستيطانالكيان يرصد ميزان
 مليار دوالر بزيادة 1.5 ميزانية بقيمة  رصد)2/1/2012(االثنينصهيوني،  بلدية االحتالل القررت
 . التهويد بـالقدس الشرقية عملية مليون دوالر لتعزيز مشاريع80قدرها 

دات  ألفا، ليصل تعداد الوح60ة من أصل  ألف وحدة استيطاني30 بناء 2012وسيتم في العام 
 .استيطانية ألف وحدة 130 نحو 2020 بحلول العام لمدينةاالستيطانية في ا
 عن أن نتنياهو وافق على خرائط وعطاءات استيطانية قدمتها له االحزاب عبريةوكشفت مصادر 

ن مفروضا على بعض الدينية والحركات والجمعيات االستيطانية، والغى الحظر والتجميد الذي كا
 .المخططات االستيطانية، ونسق ذلك مع االدارة االمريكية

الذي ) 1E ( بتنفيذ المخطط المسمى للقدسالخطوات االولى الغالق الجهة الشرقيةوتأتي تلك 
 .يدعمه نتنياهو لربط مستوطنة معاليه ادوميم عبر الزعيم وأراضي شمال وغرب العيزرية بالقدس

  داهم القدس يحذر من مخطط ي”صب لبن”ونا على المقدسيين وزيادة ضريبة االرن
  ضريبة أمالك المقدسيين استحقاقزيادة )2/1/2012(االثنين، قررت سلطات االحتالل الصهيوني

 . على الضريبة السابقة.%3 بواقع  بمعدل اعلى لتصبح”االرنونا“
 من التغييرات المالية أن الزيادة جاءت ضمن عددٍ  العبرية“ يديعوت أحرونوت”وقالت صحيفة 

 .واالقتصادية التي أقرها الكنسيت في جلسٍة سابقة
بأن معظم المشاريع “ الرسالة نت” الباحث الميداني المقدسي أحمد صب لبن لـ وفي سياق متصل اكد

 هي مشاريع قديمة كانت طرحت في أعوام سابقة، 2011التي تم طرحها خالل عام االستيطانية 
 .د إلى المصادقة عليها وتنفيذها ليصل إلى هدف أكبرولكن االحتالل عم

وبين ان الذي ميز هذا العام هو عدم وجود الضغط الدولي الكافي على الكيان الصهيوني لوقف أو 
تجميد المشاريع االستيطانية، واضحا في كل تلك المشاريع وهو العمل على توحيد القدس وتعزيز 

 .السيطرة الصهيونية عليها
  :كته في تشيع جثمان الشهيد االسير المحرر زكريا عيسىخالل مشار 

  الوحدة الوطنية هي السبيل الوحيد لتحرير المسجد األقصى: دويك
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 خالل )3/1/2012 (ثالثاءال اكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور عزيز دويك،
غرب مدينة بيت لحم مشاركته في تشيع جثمان الشهيد االسير المحرر زكريا عيسى ببلدة الخضر 
  .بالضفة الغربية ان الوحدة الوطنية هي السبيل الوحيد لتحرير المسجد االقصى

ان على الشعب الفلسطيني ان يتماسك ويتوحد لمواجهة عنجهية االحتالل " وقال دويك في كلمة له 
  .نيةالصهيوني، فال سبيل امام الفلسطينيين لتحرير القدس والمسجد االقصى اال الوحدة الوط

ووجه دويك نداء الى كل احرار العالم والى الضمير العالمي النقاذ االسرى الفلسطينيين وتحريرهم من 
 اآلف معتقل ما زالوا يقبعون في زنازين القهر الصهيوني،ويتعرضون 10سجون االحتالل، مذكرًا ان 

  .القصى انواع المعاناة
 عامًا، قضى 16، حكم عليه بالسجن ني محرريجد ذكره ان الشهيد زكريا داوود عيسى، أسير فلسطي

 من شهر رمصان 17/8 في  أعوام، حيث افرجت عنه سلطات االحتالل الصهيوني8منها 
  .المنصرم، جراء اصابته بمرض العضال

  
  مخطط صهيوني لتوسيع مستوطنات القدس وحفريات جديدة في سلوان

 عن )3/1/2012(الثالثاء ، قدسكشف االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في ال
 . في مدينة القدس والضفة الغربيةالصهيونيةمخططات استيطانية تهدف إلى توسيع المستوطنات 

، إلى أن الصحف العبرية، نشرت وصل اسالم تايمز نسخة منهألهلي، في بيان ولفت االئتالف ا
انية جديدة في مستوطنة  وحدة استيط117 إلقامة 2011/342/م.إعالنا عن مشروع مناقصة رقم ي

على أراضي جبل أبو غنيم جنوب القدس المحتلة، كما تم اإلعالن عن توسيع ‘ هار حوماة’
المقامة على أراضي قريتي بدو وقطنة بشمال غرب القدس المحتلة ضمن ‘ هار أدار’مستوطنة 
إلعالن  إلقامة وحدات سكنية استيطانية جديدة، وفي ذات السياق تم ا2011/392/ش.مشروع ي
‘ غوش عتصيون’الواقعة في منطقة ‘ أفرات’ مواقع في مستعمرة 5 وحدة سكنية في 213عن إقامة 

 وعدد من الوحدات االستيطانية في مستوطنة 2011/10017جنوب القدس ضمن مشروع رقم 
 .وسط القدس‘ جفعات هزايت’

في المناطق المعلن عنها  أنه تم اإلعالن كذلك عن إقامة مشاريع صناعية اقتصادية البيانوأوضح 
 -ألفي منشة، الكناة، أفرات، أرئيل’: في مستوطنات الضفة الغربية التالية‘ ذات أفضلية قومية’

 عطيرت هحتسوفيم، غوش عتصيون، عمانوئيل، كريات –غرب، بيتار عيليت، وفي منطقة القدس 
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، وفي منطقة غرب رام اهللا أربع، كريات شمرون، مشور أدوميم، معاليه أفرايم، شمرون، وادي األردن
 .’وجبل الخليل
أكد عضو مركز معلومات حي وادي حلوة محمود قراعين في تصريحات اعالمية أن وفي سياق 

 تمهيًدا لبناء مشاريع ضخمة تخدم مصالح المستوطنين هاحفرياتجمعية العاد االستيطانية تواصل 
بلدة سلوان وخصوصًا حي سلوان  في   متر مربع9000 إلى  مساحتهاتصل و والسياحة االستيطانية

 .احد احياء البلدة
وأوضح أّن جمعية العاد االستيطانية سرعت من وتيرة حفرياتها في المنطقة بناء على الموافقات التي 

 . األسبوع الماضيالصهيونيةحصلت عليها من قبل اللجنة اللوائية 
 
   القدس عاصمة سياسيةالعالن يدعو ”ابو عرفة” المفاوضات وف يحذر من استئنا”التفكجي“

 من التداعيات )4/1/2012 (ربعاءاال، حّذر الخبير الفلسطيني في شؤون االستيطان خليل التفكجي
المستقبلية المترتبة على استئناف عملية المفاوضات الفلسطينية الصهيونية دون وقف االستيطان، 

 .”إنهاء القدس كعاصمة فلسطينية”معتبًرا أن خطوة كهذه تعني 
إن أي عودة للمفاوضات دون وقف االستيطان ال سّيما في ”، في تصريحات صحفيةوقال التفكجي، 

القدس المحتّلة هي بمثابة توقيع على دولة مقسمة دون تواصل جغرافي يرسم حدودها ويقررها 
 .” فقطالصهيونيالجانب 

وب العربية واإلسالمية  الشعق لشؤون القدس خالد أبو عرفة، دعا الوزير السابوفي السياق ذاته
لمواجهة مخطط اإلحتالل الذي يسعى إلعالن القدس عاصمة للشعب اليهودي، مشددا على ضرورة 
اتخاذ خطوة مقابل خطوة الكنيست وٕاعالن المسلمين، القدس عاصمتهم السياسية في العالم العربي 

 .لعربي واالسالميواالسالمي، محذرا من تهويد المدينة وتهميش وتخريب تراثها وتاريخها ا
 

  احراق سيارات في القدس واختطاف طفل في العيسوية
 النار في سيارتين وخطوا شعارات )4/1/2012(االربعاء  ،ت مجموعة من قطعان المستوطنينأضرم

 . المحتلةالقدسمدينة معادية للفلسطينيين والعرب في بلدة بيت صفافا جنوب 
فقد اقدمت مجموعة من عناصر اليمين المتطرف " تيديعوت احرونو "وبحسب ما نشر موقع صحيفة 

بالكامل في حين " GMC "على حرق سيارتين في القدس الشرقية، وقد اتت النيران على سيارة



 موقع إس�م تايمز ا�خباري

 الى موقع الحريق وعثرت على الصهيونيةتضررت شاحنة بشكل كبير، وقد وصلت قوات الشرطة 
 . "دفع الثمن"معروفة شعارات معادية للعرب في الموقع، حيث كتبت الشعارات ال

 على اعتقال الطفل محمد الصهيونية"  المستعربينوحدة"من اقدمت مجموعة وفي سياق متصل 
بين بالبلدة  خالل مواجهات اندلعت شرق مدينة القدس المحتلة، في بلدة العيسوية ) أعوام6(درباس 

غربي المدينة للتحقيق " كوبيةالمس"، حيث تم اقتياده الى مركز حتالل وقوات االالمواطنين المقدسيين
  .معه

   للبلدة”بركات“مواجهات في العيسوية ردًا على زيارة 
  بين المواطنين الفلسطينيين وقوات االحتالل)4/1/2012(االربعاء ، اندلعت مواجهات واشتباكات

تتاح  الفبلدةلى زيارة رئيس بلدية القدس لل احتجاجا عشرق مدينة القدس المحتلة العيسوية بلدةفي 
 ”.المدارس”صناديق البريد، وشارع 

وسط مقاطعة رسمية وشعبية ووقفة ان زيارة بركات جاءت ، وافاد مراسل اسالم تايمز في القدس
 .الزيارةب المنددة احتجاجية حملت خاللها الشعارات

 الى مركز اقتادته، و )عاما14(عبد القادرخالل المواجهات الفتى محمد  قوات االحتاللواعتقلت 
 . في المدينةرطة صالح الدينش

  2011 و2000تم هدمها في القدس ما بين العام  منشأه 1059
 تقريرها السنوي حول هدم المنازل بالقدس الشرقية )4/1/2012(االربعاء ، المقدسيمؤسسة أصدرت 

 بنك المعلومات أن -، حيث جاء في التقرير الذي أصدرته وحدة الرصد والتوثيق2011للعام 
 منشأه سكنية وغير 1059، 2011 وحتى نهاية عام 2000حتالل هدمت منذ العام سلطات اال

 .  طفل2537 امرأة و1290 شخص من بينهم 4865سكنية، أسفرت عن تشريد ما يقارب 
 فأقدمت فيه سلطات االحتالل ممثلة ببلدية االحتالل ووزارة الداخلية وسلطة الطبيعة 2011أما العام 

أو عن طريق إجبار المواطنين على هدم / منشأه سكنية وغير سكنية، و46هدم واإلدارة المدنية على 
 .منازلهم بأيديهم األمر الذي بات يعرف بالهدم الذاتي، وذلك ما رصدته الوحدة عبر عملها الميداني

 شهد وتيرة هدم أقل من األعوام السابقة، يمكن تفسيرها 2011وتشير اإلحصائيات إلى أن العام 
غط الدولية التي مورست على سلطات االحتالل من قبل المجتمع الدولي بطلب من بحمالت الض

 . المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للحد من هدم منازل المواطنين الفلسطينيين
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 وحدة سكنية، منها 26 منشاة سكنية وغير سكنية؛ حيث تم هدم 46 هدم 2011وقد جرى في العام 
 منشأة تستخدم ألغراض غير 20، كما وهدمت سلطات اإلحتالل  وحدات سكنية غير مأهولة3

 .سكنية؛ من بركسات، ومحال تجارية، وأسوار، وخيم، ومخازن
 شخص على هدم منازلهم هدما ذاتيا تحت تهديد السجن والغرامات 18، ًأجبر 2011وخالل عام 

.  طفل84امرأة و 30 شخص من بينهم 144المالية الباهظة، وأسفرت تلك العمليات عن تشريد 
 عمليات هدم أسفرت عن 6وتركزت عمليات الهدم في كل من منطقة بيت حنينا حيث تم تنفيذ 

 . أطفال، ومنطقة الطور ووادي الجوز وجبل المكبر وصور باهر7 شخص منهم 17تشريد 
نذ وتشير إحصائيات المقدسي إلى أن عمليات هدم المنازل وباألخص الهدم الذاتي تزايدت وتيرتها م

 .  مواطن على هدم منازلهم بأيديهم289، حيث أقدمت سلطات االحتالل على إجبار 2000العام 
عمليت هدم وفقا لتقرير صادر عن وزارة 70 أعلى نسبة هدم ذاتي والتي بلغت 2010وشهد العام 

 رصدت المقدسي 2011 عملية، وفي العام 49 فقد بلغ عددها 2009الداخلية، أما العام 
 عملية هدم ذاتي؛ مع العلم بأن عمليات الهدم الذاتي ال يمكن إحصائها 18توثيق واستطاعت 

جميعها ألن بعض المواطنين يتكتمون وال يقومون بإبالغ اإلعالم ومؤسسات حقوق اإلنسان، 
 . ومؤسسات المجتمع المدني عن حاالت الهدم الذاتي

األوجه واألساليب لتشريد الفلسطينيين،  ماض في سياساته العنصرية المتعددة الصهيونيإن االحتالل 
بهدم منازلهم وطردهم إلى خارج حدود المدينة، وكذلك سلب حق اإلقامة والسكن وحرمانهم من 
التواجد في مدينتهم وذلك عبر انتهاج سياسة اإلبعاد القسري، فضال عن أشكال التنكيل بالفلسطينيين 

 .لمتطرفة التي تحظى بدعم وتغطية حكومية رسميةمن قبل قطعان المستوطنين والجماعات اليمينية ا
ومع والدة الربيع العربي والتحرك الجماهيري الذي أّثر بشكل واضح على المجتمع المقدسي، تتنبأ 

 .  وسياساتهالصهيونيالمقدسي بوالدة حراك جماهيري سلمي ضد االحتالل 
العالم العمل دعم الفلسطينيين عموما وعلى المجتمع الدولي والدول العربية واإلسالمية وكافة أحرار 

  )بيان من مؤسسة المقدسي(. وبالقدس خصوصا لتحقيق أهدافهم ونيل حريتهم
 

   االستيطانية في القدساألحياءلحماية خطة صهيونية 
 بصرف مبالغ كبيرة لتأمين الحماية لالحياء )4/1/2012(االربعاء قررت وزارة االسكان الصهيونية، 

  .، بحجة حمايتها من االعمال الفدائيةلقدس الشرقيةاالستيطانية في ا
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 تقوم بصرف مبالغ كبيرة  فإن وزارة االسكان،العبريةالناطقة ب" هأرتس"وبحسب ما نشر موقع صحيفة 
لتأمين الحماية لالحياء االستيطانية في القدس الشرقية، وذلك على حساب تأمين الشقق السكنية التي 

 من المواطنين العرب ضد "اعمال العنف"اضية، تحت مبررات ارتفاع زادت ازمتها خالل السنة الم
 .هذه االحياء االستيطانية، والتي في اغلبها تقع قريبة من االحياء العربية في القدس الشرقية

واضاف الموقع انه يتوقع ارتفاع موازنات تأمين الحماية واالمن لهذه االحياء االستيطانية في القدس 
 من وزارة المالية زيادة موازناتها لسد النقص المتوقع لعام الصهيونيةوزارة االسكان الشرقية، وتطلب 

 .، حيث رفضت وزارة المالية صرف مبالغ اضافية لهذا الغرض2012
   احمر واالحتالل يواصل حملة االعتقاالت اً الجامعة العربية تعتبر القدس خط

ضد مدينة الصهيونية ستمرار االعتداءات  ا )5/1/2012(الخميس  ادانت جامعة الدول العربية،
  . أحمرلقدس المحتلة، مؤكدة ان القدس خطا

األمانة العامة للجامعة وهي تتابع وترصد ما يجري في فلسطين ”وقالت الجامعة في بيان لها إن 
 في غيها دولة االحتالل الصهيونيعموما والقدس على وجه الخصوص، تحذر من مغبة استمرار 

استفزاز مشاعر المسلمين والمسيحيين في العالم من خالل اعتدائها على المقدسات وٕامعانها في 
 المسيحية في المدينة المقدسة، مشيرة إلى أن تلك االعتداءات ستجهض كل المحاوالت –اإلسالمية 

 .”الرامية إلى إعطاء فرصة لعملية السالم
حدات الخاصة المستعربة مواطنين اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني برفقة الو وفي السياق ذاته 

  .مقدسيين من انحاء متفرقة في مدينة القدس المحتلة
من بلدة )  عاماً 17(المواطن ابراهيم قراعين: وافاد مراسل اسالم تايمز في القدس، ان المعتقلين هم

 .من منطقة باب العامود في المدينة)  عاماً 15(سلوان جنوب القدس، والفتى المقدسي لؤي الرازم
   قبة الصخرةبدونصورة لساحات المسجد االقصى توزيع 

 صورة لساحات )5/1/2012 (خميسالالصهيوني، وزعت الحاخامية العسكرية على ضباط الجيش 
  . اليهودي" االنوار"المسجد االقصى ال تظهر فيها قبة الصخرة ، وذلك بمناسبة عيد 

ن الصورة التي تم توزيعها حديثة وتظهر  فأالناطقة العبرية،" هأرتس"وبحسب ما نشر موقع صحيفة 
، ولكن ال تظهر في هذه الصورة قبة الصخرة ، وقد  المسجد االقصى كما هو وضعه االنمنطقة

 نشر هذه الصهيونياعتبر احد ضباط االحتياط توزيع هذه الصورة شئ غريب ، وال يمكن للجيش 
  . الصورة خاصة انها جاءت من جهة رسمية

   في القدس تجاريةهدم بركساتجرافات االحتالل ت
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 بركسات تجارية في بلدة  )5/1/2012(الخميس جرافات تابعة لبلدية االحتالل في القدس، هدمت 
 .، بحجة عدم الترخيصالقدسمدينة العيزرية شرقي 

  تحت حماية وحراسة قوات االحتالل اقتحمت البلدةجرافاتالان وافاد مراسل اسالم تايمز في القدس، 
   .دم البركسات، حيث صادرت محتوياتها بعد ان تمت عملية الهدم بهوبدأت

وكانت قوات االحتالل قد سلمت في وقت سابق اخطارات بالهدم وطلبت منهم الحصول على 
تراخيص لمحالتهم، في حين انها تحمل تراخيص من مجلس محلي العيزرية وهي داخل بلدة 

 .العيزرية
 

  : مع غالء المعيشهةلتغطية اعباءه االقتصادية المترافق
  رئيس بلدية القدس يمارس مهنة الصحافة

 مهنة ى العمل بوظيفة إضافية بعد الظهر، واختار إل، نير بركات،لجأ رئيس بلدية القدس المحتلة
   . يغطي به أعباءه االقتصاديةدخلك  ”OVER TIME “ الصحافة لتكون

بسبب :" ان مصادر مطلعة قالت )5/1/2012(الخميس  وافاد مراسل اسالم تايمز في القدس،
، اضطر وبعد رفع نسبة الضرائبالقدس بلدية االحتالل في رئيس عاني منها يالضائقة المالية التي 

بركات الى هذا العمل لتغطية اعباءه االقتصادية المترافقة مع غالء المعيشه التي تجتاح الشارع 
  .الصهيوني

   إنها لحظة القدس..القدس في خطر: قريع
عضو مقالة ل )5/1/2012(الخميس  صحيفة القدس الفلسطينية في عددها الصادر، الخميس، نشرت

 : تحت عنوان،)أبو عالء(أحمد قريع  القدس، رئيس دائرة شؤون، و اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
، تحدث فيها  ان القدس تتعرض الى ابادة عرقية لم يشهدها " إنها لحظة القدس..القدس في خطر"
  .تاريخ البشريال

 :نص المقالة كما نشرتها صحيفة القدس
 االستيطانية العنصرية على القدس أرضًا وشعبًا، تراثًا "اإلسرائيلية"تزداد يومًا بعد يوم حدة الهجمة 

  . وحضارة، تاريخًا وثقافة، بهدف تهويدها وأسرلتها، وتزوير تاريخها وانتزاع روحها
لمسبوق في كل حي من أحياء المدينة المقدسة، وفي كل قرية يحدث هذا السعار االستيطاني غير ا

من قراها، وفي كل شارع من شوارعها، بل وفي كل بناية من بناياتها وفي كل مسكن من مساكنها، 
  . بكل الوسائل واإلمكانيات
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 سياسة إرهاب الدولة لترويع المقدسيين وتضييق سبل العيش عليهم، "إسرائيل"وفوق ذلك كله تواصل 
دفعهم من ثم ودفع مؤسساتهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية لمغادرة المدينة المقدسة ل

  .إلى رام اهللا، أو إلى مدن وقرى الجوار تقع خارج نطاق القدس األسيرة والمحاصرة
 كافة الوسائل والسبل "اإلسرائيلي"ولتنفيذ مخططاتها هذه تمارس سلطات االحتالل االستيطاني 

األساليب، بما في ذلك سياسة المصادرة، والتهديد وهدم المنازل، والقمع والقتل والسجن واالعتقال و 
واإلبعاد، فضًال عن فرض الضرائب، وضرائب االرنونا والغرامات، وذلك لالستيالء على األرض 

 وٕاقامة جدار والممتلكات، وبناء المستوطنات والتوسع فيها وبناء المعابر الدولية على جميع مداخلها،
  . الفصل العنصري حول القدس، تمهيدًا لعزلها كمقدمة لضمها واالستيالء عليها

ويترافق مع كل هذه السياسات والممارسات الجائرة، عدوان سافر من غالة المستوطنين والمتطرفين، 
 الجوز خصوصًا على المسجد األقصى والبلدة القديمة وقرية سلوان ورأس العمود والشيخ جراح ووادي

لهدم المنازل وتغيير المعالم والمصادرة وتكثيف االستيطان والبؤر االستيطانية، ومن ثم إقامة ما 
 والتي هي "االسرائيلية"وآخر االدعاءات التي صدرت عن وزارة الخارجية . 'الحوض المقدس'يسمونه 

دعون أن المسجد االقصى بمثابة الدعوة لحرب دينية، هي وقاحة التشكيك بحقيقة األسراء والمعراج وي
  .لم يكن قائمًا قبل االسراء
 الممنهج لكل من اإلنسان والشجر والحجر والمقدسات في القدس، "اإلسرائيلي"يضعنا هذا االستهداف 

وهذا السعي المحموم إلخراج الكتل البشرية الفلسطينية من حاضرة القدس وزيادة عدد المستوطنين 
كما حدث مع مخيم شعفاط وسميراميس ( والديمغرافي للمدينة المقدسة فيها لإلخالل بالواقع الجغرافي

وكفر عقب، وضاحية البريد والرام، وقرى شمال غرب القدس، وقرى شرق القدس، ومنطقة معاليه 
، نقول إن "اإلسرائيلي"وغيرها، ناهيك عن القوانين العنصرية التي تناقش في الكنيست '1E (أودميم و

ز يضعنا نحن المخاطبين به جميعًا، فلسطينيين، عربًا ومسلمين، وجهًا لوجه هذا االستهداف المرك
مع هذا الذي يجري في مدينة القدس تحت أنوفنا، وعلى مرأى قوم كأنما أغشيت منهم األبصار، فيما 

  .النداء الصادر من قبل المدينة المقدسة المحاصرة األسيرة يطبق اآلفاق، وال من مجيب هنا أو هناك
اهت فينا الرؤية، وتآكل الحس بالمسؤولية، وبات فيه األلم والهوان، واالتكال على الالشيء فهل ت

يتصدر المشهد، فيما الحرائق تنتقل من عتبة الدار إلى غرفة النوم، والقوم على حالهم سادرون في 
تتهدد النقاش القديم حول جنس المالئكة، بعيدًا عن المخاطر الداهمة، نتلهى عن المخاطر التي 

المدينة المقدسة بفرك اليدين تارة، وبتكرار التعاويذ تارة، لعل األخطار المحدقة بنا تذهب هكذا من 
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مع أن الخطب الذي بدأ كبيرًا يكبر أكثر فأكثر مع مرور الوقت، . تلقاء نفسها في اللحظة األخيرة
  .الع شمس جديدةوالخطر الذي كان داهمًا من الوهلة األولى يواصل هجومه الضاري مع كل ط

بكالم آخر، فإن القدس التي أفردنا لها أبلغ الكالم، وأهرقنا في سبيلها حبرًا غزيرًا، واحتفظنا بها في 
خزائن الذاكرة طويًال، تدخل اآلن في مرحلة الخطر األكيد، تكاد أن تطمس فيها صفة القدس العربية 

ى قارعة رصيف يمر عليه أشقاء ال يأبهون، االسالمية المسيحية المعروفة، تستباح جهارًا نهارًا عل
وأبناء عمومة الهون، وجمع غفير من العشاق السابقون، كل يشيح ببصره، ويضع سبابتيه في أذنيه، 

  .في مشهد ال يصدقه عاقل وال مجنون
 ال تذر، تطال روح القدس، تحاصر ما تبقى من نبض ضئيل "إسرائيلية"نحن اليوم في خضم هجمة 

تعب، تستأصل شأفة الحياة من جسمها العليل، هجمة ترقى إلى مستوى عملية تطهير في قلبها الم
عنصري، من وزن جرائم حرب، أو جرائم ضد اإلنسانية، إلى مستوى جريمة اإلبادة العنصرية 
المرعبة، وذلك نظرًا لشدة المقارفات المنهجية الجارية ضد حاضر هذه المدينة، وضد مستقبلها في 

  .المدى المنظور
بل هو . ليس الوقت وقت قرع الجرس الذي لم يعد له رنين، وٕاطالق صرخة بال رجع في واد سحيق

على العكس من ذلك كله، هذا هو األوان المالئم للنفير، إنها اللحظة المواتية إلعادة الكر من جديد، 
 زحمة اآلجال إنها لحظة القدس التي علينا اإلمساك بها بيدين قويتين قبل أن تذهب سدى وتضيع في

  .المؤجلة والمواعيد التي ال تأتي أبداً 
ما أود قوله بكل إيمان وثقة ودون مراء وبال أي انفعال وبال تردد، علينا االنتقال عاجًال ال آجًال من 
حالة الدفاع المتهافت عن القدس، إلى وضعية الهجوم المنسق جيدًا، المتتابع المراحل، المتراكم 

تصل بحاضر المدينة المقدسة، ويخص هويتها الحضارية، ومكانتها الدينية، النتائج، في كل ما ي
وٕارثها اإلسالمي، ومركزها التاريخي، وموضعها الوجداني في قلوب وعقول ماليين العرب والمسلمين 
والمسيحيين كافة، جاعلين مما يجري في القدس عنوان كفاح شعبي دبلوماسي سياسي اجتماعي 

  .يزاقتصادي، شديد الترك
علينا أن نكف عن اللعب الحذر على خطوط التماس، والجري بال طائل على أطراف الملعب 
الفسيح، مرة باللوم والتالوم وأخرى بإلقاء المسؤولية على هذه المرجعية التي ال تعمل إلى تلك التي ال 

نا وتقويم أعمالنا في تعمل كذلك، علينا االستدارة بالكامل من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم بدءًا بأنفس
القدس ومن أجلها إدارة وصمودًا ودعمًا وكفاحًا لنتمكن من التقدم، واالشتباك المخطط مسبقًا أمام 
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المرمى، وأن نحسن عندها التسديد، وتسجيل النقاط الثمينة في مباراة تكون فيها القدس أو ال تكون، 
  .المدينة العظيمة المقدسةونعود في نهايتها أهًال لهذه المنازلة الكبرى، ولهذه 

إذ بالرغم من مركزيتها الشديدة لنا نحن الفلسطينيون، فإن القدس في واقع األمر ليست مجرد مدينة 
فلسطينية هامة جدًا وباذخة، وال هي فقط العاصمة التي ال عاصمة غيرها لدولة فلسطينية مستقلة، 

تعادلها سوى مكة والمدينة، مدينة ال بل هي فوق ذلك كله حاضرة عربية إسالمية ذات قداسة ال 
يختلف عربيان اثنان على أزلية عروبتها، وال يتجادل مسلمان أو مسيحيان في مشارق األرض 
ومغاربها على هويتها الخالدة خلود الرسالة المحمدية، ورسالة سيدنا المسيح عليه السالم وجميع 

  .الرسل واألنبياء
وات واألرض، ينبغي لنا أن نعيد قراءة اللحظة المقدسية على هذه الخلفية العريضة عرض السما

النازفة، على نحو يعيد إنتاج مدخالتها وتبعاتها، كمسؤولية تشترك في حمل أوزارها الثقيلة أكتاف 
ماليين المخاطبين بهذه اللحظة قبل أن تتسلل من بين أيدينا وتضيع، كما ينبغي لنا أيضًا أن نعيد 

مال الدول والحكومات والبرلمانات واألحزاب وسائر القوى االجتماعية، موضعتها في قلب جدول أع
المتدافعة في هذه اآلونة التاريخية النادرة، لجالء صورة عربية جديدة، واستنهاض طاقات جماهيرية 

  .كامنة، على إيقاع الربيع الديمقراطي العربي المبشر بزمن جديد
لفلسطيني، ووضعه بين يدي الفصائل والقوى والنخب وهكذا، فإن ما أود طرحه على الرأي العام ا

السياسية وقوى المجتمع المدني، هو القيام بمساٍع رسمية وشعبية في آن معًا، قوامها مبادرة هجومية 
ال يشوبها االرتباك، إلعالن مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين في الوقت ذاته، بمثابة العاصمة 

قافية لألمة العربية، وفي الوقت ذاته إعالن القدس كعاصمة روحية السياسية الرمزية والدينية والث
لألمة اإلسالمية، على أن يتم عرضه وٕاقراره على مستوى وزراء الخارجية في كل من الدول العربية 
واإلسالمية، لتتحمل مسؤولياتها السياسية والدينية واألخالقية والمالية واالقتصادية والنضالية تجاه 

  . العدوانية الشرسة الخطيرة فعالً "اإلسرائيلية"قدسة وحمايتها من هذه الهجمة المدينة الم
 "اإلسرائيلية"ذلك أن هذين اإلعالنين من شأنهما أن يقدما ردًا سياسيًا على إدعاءات وزارة الخارجية 

حول مكانة المسجد األقصى عند المسلمين، ومن شأنها أن تشكل كذلك ردًا سياسيًا يعادل التوجه 
 بإعالن القدس عاصمة للشعب اليهودي، وينطويان في الوقت ذاته على سلسلة من "اإلسرائيلي"

المسؤوليات المـــــترتبة، تلقائيًا، على عاتق نحو سبع وخمسين دولة تشكل في مجموعها مجموعة من 
ط أكبر المجموعات الدولية، مسؤوليات من طبــــيعة عملية ملموسة، ليس أولها وجوب تعزيز خ

الدفـــــاع األول عن المدينة ودعم صمودهم، وهم أهلها، وٕانما كذلك القيام بحـــملة دبلوماسية واسعة 
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النطاق لكبح جـــماح عملية تهويد المدينة المقدسة وأسرلتها، ومنع عمليات التطهير العرقي وسرقة 
  .بية واإلسالميةهويتها، وبالتالي نقلها إلى األولوية األولى على جدول االهتمامات العر 

وال تتوقف هذه الرؤية الهجومية عند حدود طرح قضية القدس على المرجعيات العربية واإلسالمية 
ــــوة بدورها إلى اتخاذ مقررات  فقط، وٕانما تتعدى ذلك إلى بسطها بين يدي البرلمانات العربيـــــة المدعـ

ته واعتصاماته شبه اليومية، كقضــية مماثلة، ووضعها موضع اهتمام قوى الحراك العربي في مسيرا
ال يمكن إسقاطها من حساب الشعوب العربية الساعية إلى نيل حرياتها وديمقراطياتها وكراماتها، 
خصوصًا عندما تمسك هذه الشعوب بمصيرها كامًالً◌، وتعاود عما قريب تنظيم سلم اهتماماتها 

  .الوطنية والقومية
درة الهجومية، التي ينبغي إسنادها بحراك جماهيري فلسطيني، إنني وأنا أدعو إلى مثل هذه المبا

وبخطة عمل مدروسة جيدًا، وممولة على نحو أجود، للدفاع عن مدينة القدس ودعم صمود أهلها، 
سواء أكان ذلك من جانب السلطة الوطنية أو من جانب سائر الفعاليات االقتصادية الفلسطينية أو 

هلية ومنظمات المجتمع المدني العربية واإلسالمية، فإنني آمل أن الدول والحكومات والمنظمات األ
تنال هذه المبادرة ما تستحقه من نقاش جماهيري، ومن اهتمام رسمي، لعلنا نتمكن في ربع الساعة 
األخير من زمن المعركة الجارية على حاضر القدس ومستقبلها، من استرداد الزمام في هذه اللحظة 

  .لقدس بامتيازالتي أسميها لحظة ا
على هذه الخلفية، فإنه يمكن اعتبار قرار اللجنة التنفيذية األخير حول القدس، الذي يدعو إلى تعزيز 
الصمود والمواجهة الشعبية والتوجه إلى مجلس األمن واألمم المتحدة وتوحيد المرجعيات الفلسطينية، 

 الخطوات العملية الملموسة، اآلن قرارًا جاء في وقته المناسب، على أن يتم ترجمته في جملة من
 .اللهم قد بلغت اللهم فأشهد...... فهل من مجيب.......اآلن وليس غدًا أو بعد غد

  يدعو الجتماع طارئ“ صالحي” دونما من اراضي القدس و1161مصادرة 
ما مساحته بمصادرة   )5/1/2012(الخميس صهيوني،  قائد قوات الجيش ال"آفي مزراحي"أمر 

 لضمالح توسيع وتعديل مسار جدار ا لص،منطقة قرى شمال غرب القدس ما من اراضي دون1161
 . العنصري الذي يمر بالمنطقة

أن تلك األوامر تشمل مصادرة لألراضي في كل من بيت دقو وافاد مراسل اسالم تايمز في القدس، 
ربد، ابو زبيبه، واد موقع خربة الجبل، عمرة عين (، بيت سوريك )موقع السويل، بقعه، مواج العين(

موقع العقيب، خربة المجنونة، خربة بيت (، قطنة )الجوز، شعب الثور، واد األصفر، خربة المن
موقع الزنينه، أبو (، بيت اجزا )موقع بيت ابو طر(، القبيبة )شباب، مشمول، موقع شعب منسي
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موقع الرحمن، (دو ، ب)زتون، المعصر، هجراد ظهر، الخلة، عرق زهران، الراس القبلي، المعصر
موقع (، بيت اكسا )موقع ظهر عمران(، النبي صموئيل )خربة نجم وشعب جلوس، السهل والمنزل

الجريس، ارض خربة علون، مرج الكنر، الكروم، الجربا، وعر أبو اسماعيل راس الرمان، حبيل 
لبرنس، سلطيب، عرق عوده والوعر، زقيق الحصيني، حريقة العتب، ظهر بدو، قطعة الطبيش، ا

خلة الفصد، حريق قسيم، شعب حمدان وحريق السكة، حبيل عقلة، أرض عين العليق، ظهر بدو 
 ).ونموس قطب، حريقة العرب

 رسالة الى االمين العام لمنظمة االيراني علي اكبر صالحيرسل وزير الخارجية وفي السياق ذاته ا
 لمواجهة الحملة المسعورة نة القدسالمؤتمر االسالمي اكد فيها على ضرورة عقد اجتماع طارئ للج

 الصهيونيالكيان  لمناقشة قرار برلمان التي تقوم بها السلطات الصهيونية لتهويد القدس، وكذلك
 .  المحتلة عاصمة لهذا الكيانمدينةبشان جعل ال

وادان صالحي سياسة الصمت التي تلتزم بها القوى الكبرى ازاء هذه الممارسات وعدم اتخاذها موقفا 
 .تجاهها، داعيا الى اتخاذ كل ما من شانه وقف هذه الممارسات العدوانية

 
 

  الصهيونيةجراءات اإلب تنددالمرابطين نصب كاميرات عند المغاربة ولجنة 
 بنصب الصهيونياالحتالل قيام   )5/1/2012(الخميس ، “ى للوقف والتراثمؤسسة األقص”كشفت 
 . عند باب المغاربة من الداخل"وبالتحديد"  مراقبة ورصد داخل المسجد األقصىكاميرتي

خاصة ،  واسعة من المسجد األقصى المباركوبحسب مطلعين، فإن هذه الكاميرات تكشف مساحات
، ومنطقة الكأس ومسطحات المصلى  ومصلى المتحف اإلسالميفي منطقة الجامع القبلي المسقوف،

 .المرواني
 بشكل ملحوظ عددا كبيرا من مصاطب العلم المنتشرة في الناحية الغربية  تبك الكاميراتتكشفو 

 الدائمة في كل والجنوبية والوسطى من المسجد األقصى المبارك، مما يجعل المصلين تحت المراقبة
 .حركاتهم

،  المسعورة في مدينة القدسالصهيونيةأدانت لجنة المرابطين بالقدس اإلجراءات وفي السياق ذاته 
والتي أصبحت تالحق كالصاعقة على الشارع المقدسي فما نكاد نسمع بحملة إحراق المساجد حتى 

 واألمالك ثم عودة ثانية لمصادرة تبدأ حملة مصادرة األراضي ثم مرة أخرى باالعتداء على العقارات
 .األراضي ، واإلعالن عن إقامة مئات الوحدات االستيطانية في رأس العمود و شعفاط وبيت حنينا
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استعرضت فيه ، ، وصل اسالم تايمز نسخة منهجاء ذلك في بيان صحفي أصدرته لجنة المرابطين
، والذي سجل سابقة خطيرة من  على القدس خالل األشهر األخيرة فقطالصهيونيةفصول الهجمة 

حيث التصعيد لتهويد مدينة القدس كما ونوعًا ، ومن حيث تدجين ردود الفعل العربية والدولية التي لم 
 واذرعها من وزارات عنصرية وبلدية تهويدية ومؤسسات الصهيونيةتعد تشكل أي عبئ على الحكومة 

 .حلقاتهايمينية تتصرف جميعها كالعصابات في الفصل األخير من 
وعليه تطالب لجنة المرابطين بعقد جلسة لمجلس األمن لبحث فرض الحماية الدولية حسب وثيقة 
جنيف الرابعة لحماية المدنيين تحت االحتالل بما يضمن عدم تهجيرهم وتوفير الحقوق األساسية لهم 

 .من صحة وتعليم وٕاقامة والتنقل
 

  :قدس تجاه مدينة ال الشرسةالهجمة الصهيونيةازاء 
   يتهم العرب والمسلمين بالتقصير”عبد القادر” يخطط لنقل بعض االحياء للجيش و”بركات“

 عن دعمه لمخطط يهدف الى نقل )6/1/2012(الجمعة ، اعرب رئيس بلدية القدس نير بركات
المسؤولية عن بعض احياء القدس الشرقية الواقعة خلف الجدار الفاصل الى االدارة المدنية التابعة 

 . والتي تدير شؤون الضفة الغربية المحتلةالصهيونيجيش لل
 الذي تجري دراسته بجانب هذا المخططوبحسب ما ذكرته عدة وكاالت اعالمية عبرية، فان 

 احياء القدس الشرقية التي تقع على الجانب اآلخر من جدار الفصل يشملمخططات اخرى، 
دسة، وقد ادى بناء الجدار الى مشاكل لوجستية عديدة  ولكنها تتبع اداريا لبلدية المدينة المقالصهيوني

 .على صعيد الخدمات التي تقدمها البلدية، كما تؤكد االخيرة
وقالت البلدية في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان هدف رئيس البلدية نير بركات يتمثل 

 .وخارج الجدارفي ايجاد طريقة لتبسيط وسائل تقديم الخدمات لالحياء الواقعة داخل 
الدول العربية ، حاتم عبد القادر، “فتح ”اتهم مسئول ملف مدينة القدس في حركةوفي سياق متصل 

 تهويدية صهيونيةواإلسالمية بالتقصير تجاه ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من إجراءات 
 .وحمالت بحق مواطنيها األصليين

، من استثناء المسئولين وصناع القرار في الدول “طينفلس“وأبدى عبد القادر استغرابه في تصريح لـ
 دولة االحتاللالعربية مدينة القدس من االهتمام والرعاية، واالستثمار في مقابل ما يجري من تبني 

 .كامل لتحويل وجهة المدينة نحو الصورة اليهودية الخالصة
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 لإلقدام بأي خطوات نحو دعم وأضاف عبد القادر أن اإلرادة السياسية مفقودة لدى الدول العربية
، نافًيا في ذات الوقت أن يكون والصهيونيمدينة القدس ومواطنيها، وتحدي الصلف األمريكي 
 .تقصيرهم نتيجة ضعف وقلة في األموال أو اإلمكانيات

  ستهداف االقصى وحسين يدعو لتوحيد الصفوفالرويضي يحذر من ا
إن هناك ) 6/1/2012( الجمعة امي أحمد الرويضي،قال مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية، المح

 . أمرا يحاك ضد المسجد األقصى المبارك، ستقوم بتنفيذه جماعات استيطانية متطرفة
 أنه في الفترة األخيرة نشرت العديد من الصور، ،"الخبر" في تصريح لصحيفة وأوضح الرويضي

، وجميعها تشير إلى أنهم يونيةالصهصدرت عن جمعيات استيطانية بالقدس وبدعم من الحكومة 
 لشيء ما ضد المسجد األقصى المبارك، مضيفا أنهم أخذوا الضوء 2012يخططون في العام 

وأشار الرويضي إلى أن إغالق باب المغاربة كان . الصهيونيةاألخضر لهذا اإلجراء من الحكومة 
علق بالمسجد األقصى لمجرد قياس ردة الفعل الفلسطيني والعربي واإلسالمي تجاه أي شيء يت

 .المبارك
 الدول العربية بتوحيد ، الشيخ محمد حسين،طالب مفتي القدس والديار الفلسطينيةوفي السياق ذاته 

 بانتهاكها دولة االحتاللصفوفها وجهودها لنصرة القدس والمقدسات واألرض الفلسطينية التي تقوم 
 نوجه دوما ونوجه اليوم نداء ألمتنا العربية إننا» البيان«صحيفة يوميا، وقال حسين في مقابلة مع 

لنصرة أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته خاصة في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها من قبل 
 .الصهيونياالحتالل 

وأكد حسين أن الواقع العربي الحالي مع األسف الشديد صعب ومطلوب على األقل دعم الموقف 
 دولة االحتالل، فالدول العربية غير جاهزة بجيوشها لخوض مواجهة الفلسطيني في المحافل الدولية

 .للدفاع عن فلسطين والقدس
 

  جيب عسكري صهيوني يدهس مواطنا مقدسيًا في سلوان
 18(الشاب محمود األعور  المواطن  على دهس)7/1/2012(صهيوني، السبتأقدم جيب عسكري 

 .، حيث اصيب بجروح خطرةك بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبار  من)عاما
، إن الشاب األعور، كان  في تصريه صحافيوقال جواد صيام، مدير مركز معلومات وادي حلوة

متواجدا في حي رأس العامود لحضور احتفال وطني في المنطقة، فقام جيب عسكري بدهسه، مما 
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ه نقل بعد ذلك إلى أدى إلى إصابته بجروح بليغة، حيث منع الجنود إسعافه على الفور، مبينا أن
 .مستشفى المقاصد لتلقي العالج، وهو يعاني من رضوض وجروح بليغة

 
  مواجهات عنيفة في سلوان وحي الشيخ جراح

بين المواطنين الفلسطينيين وقوات االحتالل  )7/1/2012(السبت، اندلعت مواجهات عنيفة
االحتالل الرصاص جنود  ها خالل اطلقبلدة سلوان جنوب المسجد االقصى المبارك،في الصهيوني 

 . الحي
وافاد مراسل اسالم تايمز في القدس، ان قوات االحتالل قامت عقب المواجهات باعتقال العديد من 

ولم تسجل أي اصابة خالل تلك .  )اً  عام21 ( محمد ابونابالمواطن المواطنين، عرف منهم،
 .المواجهات
 ومجموعة من الحياشتباكات بين شبان ت اندلع ،حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلةاما في 
 من خالل  بعد ان قامت تلك القطعان بعمليات استفزاز لمشاعر مواطني الحي،المستوطنينقطعان 

  .توجيه الكلمات النابية والشتائم لهم
وهرعت الى مكان االشتباك قوات كبيرة من جنود االحتالل لمساندة تلك القطعان، حيث استخدمت  

  . رصاص الحي والغاز المسيل للدموعتلك القوات ال
 .وبحسب المعلومات الواردة من طواقم االسعاف لم تسجل أي اصابة 

 
   ترفض التطبيع”منظمات المجتمع المدني”جيش االحتالل يقتحم االقصى و

ل  أن مجموعة من جيش االحتال) 8/1/2012(الحدا، مؤسسة األقصى للوقف والتراثقالت 
 االقصى المبارك بلباسها العسكري ونظمت جولة مشبوهة في أنحاء المسجد اقتحمت الصهيوني
   .ه برفقة أحد أفراد المخابرات متفرقة من
 ان هذه االقتحام  صدر عنها، وصل اسالم تايمز نسخة منه،في بيان“ سسة األقصىمؤ ”وحذرت 

يرة، قلما لباسها العسكري تعّد سابقة خطوالجولة المشبوهة لهذه المجموعة من جيش االحتالل ب
، تضاف الى سلسلة االعتداءات المتواصلة  واعتداء سافر على المسجد االقصى، وهي خطوةتحصل

، بل وفيها إشارة الى مستقبل وخطر يتهدد المسجد االقصى على المسجد االقصى وانتهاك حرمته
 . المبارك ، قد يوقعه االحتالل على المسجد االقصى المبارك
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قوامها عشرة أشخاص قامت  الصهيوني مجموعة من جيش االحتالل ان“ مؤسسة األقصى”وذكرت 
، وسط حالة من االستنفار في انحاء باقتحام المسجد االقصى المبارك، عن طريق باب المغاربة

، لمسجد، حيث توزع عدد من القوات الخاصة في انحاء ا قبل قوات االحتاللاالقصى المبارك من
ي انحاء متفرقة ، ففقة مرشد من احد افراد المخابراتشبوهة بر ونظمت هذه الفرقة من الجيش جولة م

 ثم قبالة الجامع القبلي المسقوف، ثم قبالة مسجد قبة ،من المسجد االقصى، ابتداء من باب المغاربة
صى، ثم الجهة الشمالية، ثم ، ثم بجانب المصلى المرواني والجهة الشرقية من المسجد االقالصخرة

، ثم عادوا الى باب المغاربة  الجهة الغربية من المسجد االقصى، فيطانينجلسوا مقابل باب الق
 . وخرجوا منه

وكافة أطر ومؤسسات ولجان وفعاليات مدينة  أكدت هيئة العمل األهلي الوطنيوفي سياق متصل، 
القدس، رفضها لكافة أشكال التطبيع مع االحتالل الصهيوني، ومع رموزه، ومؤسساته، وحذرت بأنها 

 .تتوانى عن فضح أشكال التطبيع كافة، وفضح رموزه، وتسمية األشياء بأسمائهالن 
ضرورة حماية ثقافتنا الوطنية من التشويه، ”، أكدت فيه أيضًا على بيان صدر عنهاذلك في جاء 

وكذلك حماية وعينا من االختراق والتلوث، وصيانة ذاكرتنا الجمعية الفلسطينية، من أي تشويه أو 
 .”تعرض لهتزوير قد ت

 
  األحياء العربية عن القدسعبد القادر يحذر من فصل 

من مغبة تنفيذ )8/1/2012(االحد ، حاتم عبد القادر، ملف القدس في حركة فتحمسئولحذر 
مخطط بلدية االحتالل القاضي بفصل األحياء العربية عن القدس المحتلة والذي يهدف إلى سحب 

 .إقامة المواطنين في المدينة
 إن هذا المشروع يهدف إلى عزل نحو مئة وخمسين ألف ”صوت فلسطين“بد القادر إلذاعة وقال ع

 لصالح يديموغرافمواطن مقدسي يقطنون خارج جدار الضم والتوسع العنصري إلحداث خلل 
 .المستوطنين

 وأعلن عبد القادر عن اجتماع سيعقد بعد يومين مع أهالي األحياء المستهدفة وخبراء قانونيين لوضع
  )صوت فلسطين( .خطة على الصعد القانونية والسياسية لمواجهة هذا المخطط

 
  مقدسية على أراض ”غاندي”ـإقامة نصب تذكاري لمركز القدس يحذر من 
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 من نية بلدية االحتالل )8/1/2012(االحد، حذر مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية
 المواطنين الفلسطينيين في حي جبل المكبر جنوب إقامة نصب تذكاري للمهاتما غاندي على أراضي

 .البلدة القديمة من القدس
 عن استهجانه واستيائه الشديدين من هذه  في بيان، وسل اسالم تايمز نسخة منه،وعبر المركز

الخطوة التي يقف من ورائها مئير مرغليت، عضو البلدية عن حركة ميرتس اليسارية داعيا األخير 
هذه الخطوة التي تتناقض مع النشاط الذي يقوده مرغليت ضد هدم المنازل في إلى التراجع عن 

القدس المحتلة، عدا عن أن النصب المقترح سيقام على أراض فلسطينية مصادرة، في وقت تحظر 
سلطات االحتالل وذراعها التنفيذية البلدية مواطني جبل المكبر استخدام أراضيهم ألغراض البناء، بل 

 .إلى هدم منازلهمأنها تسارع 
 أن االحتالل هو آخر من يحق له االحتفاء بداعية حقوق اإلنسان الهندي مهاتما غاندي، بيانالوأكد 

والذي يمثل بالنسبة للشعب الفلسطيني المقهور أحد أكبر الرموز اإلنسانية المناوئة للظلم والقهر 
 .بداد يجسد سنام الظلم واالستالصهيونيواالستبداد، فيما االحتالل 

 
   يختطف طفلين مقدسيين الصهيونياالحتالل

حي رأس من  طفلين باختطاف )9/1/2012(ثنيناالافراد من جنود االحتالل الصهيوني، قام 
 بحجة إزعاج المستوطنين الساكنين بالقرب من  ببلدة سلوان جنوب المسجد االقصى المبارك،العامود
  .بيوتهم

محمد الرشق ، و ) أعوام10( عثمان أبو ماضي، همالينالطفن اوافاد مراسل اسالم تايمز في القدس، 
 .، وهما طالبان بمدرسة سلوان االبتدائية لألوالد)  عاما11(

وأكدت الناشطة المقدسية عفاف الدجاني بان االحتالل قام بنقل األطفال إلى مركز الشرطة الواقع في 
 بمرافقة اعضاء من حقوق المركزم شارع صالح الدين في القدس المحتلة، حيث تجمع األهالي اما

 .طفلين بعد إعتقال وتوقيف طال عدة ساعاتال سبيل خالء الشرطة ا، حيث اضطرتاالنسان
 

   لالقصىاقتحام جنود االحتاللمفتي القدس يدين 
 اقتحام جنود )9/1/2012(االثنين، ادان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين

 .الصهيونيةات المسجد األقصى تحت حماية السلطات االحتالل ساح
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وأعتبر المفتي هذا االقتحام مؤشرا خطيرا للمؤامرات التي تحاك ضد المسجد األقصى المبارك، والذي 
 .أصبح مستهدفًا أكثر من أي وقت مضى وبشكل خطير يهدد وجوده

ر على جنود االحتالل للهيكل بتوزيع صو " الحاخامات"وبين أن هذا االقتحام تزامن مع قيام عدد من 
المزعوم مكان المسجد األقصى المبارك، خالية من قبة الصخرة، مضيفا أن مثل هذه الصور تجسد 

 .التهديد الحقيقي الذي يتربص بالمسجد األقصى المبارك
 الشيخ يوسف دعيس رئيس المجلس  استقباله تصريح صحفي، لدىفتي خاللجاءت اقوال الم

رعي، الشيخ مصطفى الطويل عضو المحكمة العليا الشرعية، الشيخ صالح أبو األعلى للقضاء الش
 .زيد عضو محكمة االستئناف الشرعية، والشيخ طاهر القواسمي مدير عام ديوان قاضي القضاة

  :“الحديقة الوطنية“إلقامة ما يسمى بـ
  تجريف مساحات واسعة من اراضي العيسوية بالقدس

بتجريف ) 10/1/2012(الثالثاء في القدس، ل الصهيونيحتالااللبلدية شرعت جرافات تابعة 
 في المنطقة الجنوبية الشرقية من بلدة العيسوية المقدسيينة من أراضي المواطنين مساحات واسع

   . القدس المحتلةشمال شرق
قامت وتحت حماية وحراسة قوة كبيرة من جنود جرافات الأن وافاد مراسل اسالم تايمز في القدس، 

على امتداد المنطقة “ الحديقة الوطنية“إلقامة ما يسمى بـين بتجريف أراضي المواطنتالل، االح
  .الواقعة بين العيسوية وحي جبل الزيتون المجاور خدمة لمخطط تهويدي في القدس

 .ُمصادرة هذه األراضيب  اصدرته بلدية االحتاللبعد قراريأتي ذلك 
، فة بين المواطنين الفلسطينيين وقوات االحتاللف، اندلعت مواجهات عنييجر توعقب عملية ال

استخدمت فيها االخيرة الرصاص المطاطي وقنايل الغاز المسيلة للدموع، مما اسفر عن اصابة 
  . الغاز المسيل للدموعمالعشرات جراء استنشاقه

وعلى الفور هرعت تعزيزات كبيرة من قوات االحتالل الى منطقة المواجهات وشرعت بعملية 
 ). اً  عام21( درباس عليالمواطناالت بيت صفوف المواطنين، عرف منهم اعتق
   يهاجم اجراءات االحتالل في القدس”صرصور” يعتبر االستيطان خرقًا دوليًا و”عيسى“

 الصهيوني بان االستيطان )10/1/2012(ثالثاءال، اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي
ة بما فيها مدينة القدس الشرقية بكافة اشكاله من بناء وحدات سكنية في االراضي الفلسطينية المحتل

وشق طرق واقتالع اشجار وتدمير مزروعات وعمليات مصادرة وتجريف لالراضي واقامة النقاط 
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العسكرية و البؤر االستيطانية التي تشكل اخطر االشكال االستيطانية يعد خرقا فاضحا لالتفاقيات 
 . الدولية

 الصهيونية بان جميع المستوطنات  في بيان وصل اسالم تايمز نسخة منه،ور عيسىواضاف الدكت
في االراضي المحتلة بموجب القانون الدول بفروعه باالضافة الى نقل سكان الدولة المحتلة مناقضة 

 حيث هذه االتفاقية تفصل سلسلة طويلة 1949لكل المبادئ الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 
ات المفروضة على قوة االحتالل وجوهر هذه االتفاقية في هذه الحالة يحظر على المحتل المحظور 

وهو ما اعادت التاكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية .توطين سكانه في االراضي المحتلة 
ا في ت بموتطالب بالغائه وتفيكيك المستوطنا،التي تؤكد انكار اي صفة قانونية لالستيطان او الضم 

المنصوص عليها ، حيث ان بناء المستوطنات يمس بحقوق الفلسطينيين ذلك االستيطان في القدس،
  .في القانون الدولي 
، دة إبراهيم صرصور، من القائمة العربية الموحالصهيونيةشن عضو الكنيست وفي السياق ذاته، 

 في مدينة لقة بالتنظيم والبناءالمتع  وبلدية االحتالل،الصهيونيةمة هجوما عنيفا على سياسة الحكو 
  .القدس

، وٕانما هي قضية فلسطينية عربية، مسيحية ودولية صهيونيةوأكد أن قضية القدس ليست قضية 
  .أيضا

ما هي إال قوة احتالل لم تحظ سياساتها وقرارات،  ’دولة الكيان الصهيونيوأضاف صرصور، أن 
 في دولة االحتالللتي ما زالت تعتبر ممارسات وقوانينها تجاه القدس باعتراف أي من دول العالم ا

  .القدس الشرقية مخالفة للقانون الدولي، وانتهاكا صارخا للشرعية الدولية
   يعتبر القدس من اهم القضايا”الطّيب” تدعوا للمقاومة و”لجنة المرابطين“

أراضي  إلى إقامة صالة الجمعة القادمة فوق ) 11/1/2012(ربعاءاال، دعت لجنة المرابطين
العيسوية، التي شرعت جرافات االحتالل بتجريفها القامة حدائق تلمودية، في خطوة تؤكد على رفض 

  .سياسات االحتالل
 أن من حق شعبنا مقاومة هذه اإلجراءات التي تستهدف وجوده ونسيج حياته في  اللجنة وأكدت

 مصادرة األراضي وٕاقامة القدس جنبا إلى جنب مع ما تقوم به الحكومة اإلسرائيلية من مشاريع
 .المستوطنات في طول األرض الفلسطينية وعرضها
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، لدى لقائه رئيس الوزراء في الحكومة المقالة، أحمد الطيبشيخ األزهر  أكدوفي السياق ذاته، 
، وما تتعرض لسطينيةأهم الملفات الفقضية القدس من ن ا ،في مقر المشيخة بالقاهرةاسماعيل هنية، 
  .لى ايدي الصهاينة وما يتعرض له باب المغاربة من عملية تدميرله من تهويد ع

بادر شيخ األزهر بطرح عقد مؤتمر عالمي إسالمي لنصرة القدس برعايته، يتم عقده في القاهرة و 
 .بمشاركة عربية ودولية، لكن لم يتم تحديد موعد محدد لعقده

 
   تشجب نشر صورة لألقصى بدون قبة الصخرةإيسيسكو

 قيام جيش )11/1/2012(االربعاءبقوة،) إيسيسكو(ظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة شجبت المن
 . بنشر صورة للمسجد األقصى المبارك من دون قبة الصخرة المشرفةالصهيونياالحتالل 

، على رفض ما أقدمت عليه ما تسمى  وصل اسالم تايمز نسخة منهوشددت اإليسيسكو، في بيان
 في مدينة القدس المحتلة، من نشر صورة تمثل الصهيونية في جيش االحتالل المرجعية الديني

المسجد األقصى المبارك، وقد أزيلت منه قبة الصخرة المشرفة، لتجسم هذه الصورة النية الحقيقية 
كخطوة تهويدية نحو إقامة الهيكل المزعوم على ‘ جبل المعبد‘لسلطات االحتالل إلقامة ما تدعيه بـ

سجد األقصى المبارك، وخاصة بعد بناء مجسم للهيكل قبالة األقصى، وتصاعد دعوات أنقاض الم
 .الحاخامات اليهود لهدم أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين

قطاع فلسطين (وأعربت اإليسيسكو في بيانها، عن مساندتها لألمانة العامة لجامعة الدول العربية 
رها مما تبيته سلطات االحتالل ضد المقدسات اإلسالمية في تحذي) واألراضي العربية المحتلة

والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، ومن خطورة تداعياته التي ستؤدي إلى تفجير صراع ديني 
 .متطرف في المنطقة برمتها

ودعت اإليسيسكو المجتمع الدولي ومؤسساته المتخصصة إلى حماية الحقوق التاريخية الثابتة للعرب 
ن والمسيحيين في مدينة القدس المحتلة بمقدساتها اإلسالمية والمسيحية، والتي تعد خطـا المسلمي

 .أحمر ال يمكن المساس به بأي حال من األحوال
 

 من خطورة الحملة التي تتعرض لها مدينة القدسقريع يحذر 
أبو "د قريع حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس أحم

 من خطورة الحملة التي تتعرض لها مدينة القدس أرضًا وسكانًا )11/1/2012(االربعاء، "عالء
  .وتراثًا ومقدسات عبر استمرار سلطات االحتالل لحربها الميدانية المستمرة في مدينة القدس المحتلة
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 السكان واالستيالء ستهدف تهجيرت ان الحملة ،واوضح قريع في بيان وصل اسالم تايمز نسخة منه
على األرض ألحكام قبضتها التهويدية على األرض واإلنسان المقدسي بتجريف مساحات واسعة من 
أراضي المواطنين في المنطقة الجنوبية الشرقية من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة لصالح إقامة 

 المنطقة الواقعة بين العيسوية  دونمًا على امتداد660حدائق تلمودية في المنطقة بعد قرار مصادرة 
 ثالث مخططات تهويدية استيطانية 2011وحي جبل الزيتون المجاور بإطالقها قبل أفول عام 

 .تستهدف سلوان وجنوب القدس المحتلة في آن واحد
واستهجن أبو عالء الصمت الدولي ممثًال بصمت اللجنة الرباعية المطبق وعدم تحريك أي ساكن 

وم لألرض والممتلكات المقدسية وتزوير وتشويه التاريخ والحضارة العربية أمام النهب المحم
 تقوم بتجريدنا من وجودنا من خالل استمرارها بعمليات نهب دولة االحتاللواإلسالمية، موضحًا أن 

األراضي واالستيطان فقد شهد العام الماضي ومطلع هذا العام ارتفاعا جديدا بنسبة البناء في 
 وحدة في 650 وحدة استيطانية، و 1850منها بناء  %35إلى  % 20صل إلى المستوطنات و 

 وحدة تحت اإلنشاء 3500إضافة إلى ما ال يقل عن . المستوطنات المعزولة شرق جدار الفصل
 وحدة استيطانية في 2057 سيتم االنتهاء منها هذا العام، ونشر عطاءات لبناء 2011خالل عام 

 وحدة استيطانية 983 من الوحدات االستيطانية منها 3,690على بناء القدس المحتلة، والمصادقة 
 وحدة استيطانية في مستوطنة جفعات هماتوس وٕايداع خطط 2000في جبل أبو غنيم وأكثر من 

وحدة استيطانية لما يسمى إجراءات االعتراض ناهيك عن إصدار تراخيص البناء لما ال 2,660ل
  . وحدة استيطانية823يقل عن 

ف أبو عالء أن مدينة القدس شهدت العام الماضي ومطلع هذا العام حملة ال سابق لها من وأضا
 وحدة في 18 وحدة استيطانية في ثالثة أحياء مقدسية 55النشاط االستيطاني المحموم فقد تم بناء 

 وحدة في راس العامود 17و) فندق شيبرد ( وحدة استيطانية في حي الشيخ جراح 20حي الصوانة و
ادوميم في رأس العامود   Zeitim ا تم االنتهاء من بناء المرحلة الثانية من المشروع االستيطانيكم

  . وحدة استيطانية 60والمكون من 
 بنشر صورة للمسجد األقصى الصهيونيكما استهجن أحمد قريع أبو عالء قيام جيش االحتالل 

القدس سوى المرجعية العربية اإلسالمية المبارك من دون قبة الصخرة المشرفة، مشددًا ال مرجعية في 
 في مدينة الصهيونيالفلسطينية رافضًا ما أقدمت عليه ما تسمى المرجعية الدينية في جيش االحتالل 

القدس المحتلة، من نشر صورة تمثل المسجد األقصى المبارك، وقد أزيلت منه قبة الصخرة المشرفة، 
كخطوة تهويدية ' جبل الهيكل'االحتالل إلقامة ما تدعيه بـلتجسم هذه الصورة النية الحقيقية لسلطات 
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نحو إقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد األقصى المبارك، وخاصة بعد بناء مجسم للهيكل 
  .قبالة األقصى، وتصاعد دعوات الحاخامات اليهود لهدم أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين

 برئاسة بنيامين نتنياهو الصهيونيةظمة التحرير أن الحكومة وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمن
وضعت أمام عينيها إستراتيجية واحدة وواضحة تفضي إلى نسف حل الدولتين عبر استمرارها 
باالستيطان والتهويد واألسرلة ونهب األرض المستمر وٕاقامة المعابر الحدودية االحتاللية وسعيها إلى 

األرض وعمليات التهويد واألسرلة واالستيطان على المستوى الدولي شرعنه إجراءات نهب ومصادرة 
باإلعالن بكل وقاحة وصلف مستفزان من أن ما يتم توسيعه ليس بمستوطنات وٕانها تعمل على 
تطوير المدينة وتوسيعها وهو أمر مقلق وفي غاية الخطورة ، األمر الذي يستوجب تحركا عاجال 

وحماية المقدسات اإلسالمية % 14ة المقدسة والذي ال يتجاوز وصرخة مدوية للحفاظ على المدين
والمسيحية فيها من التزوير والتحريف والتدمير وحماية اإلنسان المقدسي مالذنا الوحيد للبقاء على 

  .هذه المدينة
   الى باحات األقصىبلباسهم العسكرياالحتالل يعترف بإدخال جنود 

 اعترف الصهيوني أن االحتالل )12/1/2012(خميس ال ،"قصى للوقف والتراث مؤسسة األ"قالت 
 زيارة واقتحام المسجد االقصى بلباسهم العسكري الصهيونيانه عاود السماح لمجموعات من الجيش 

 انطالق انتفاضة وتنظيم جوالت في انحائه المختلفة ، بعد انقطاع دام لمدة عشر سنين ، أي منذ
  . العاشرة العبريةلفزيوني بثته القناة التلفزيونية ، جاء ذلك في تقرير ت2001االقصى عام 
د نشرتها ق" مؤسسة األقصى" على صور كانت ،، الذي وصل اسالم تايمز نسخة منهواعتمد التقرير

 من خالل خبر كشفت فيه عن إقتحام مجموعة من 2012/ 8/1 – ماضيحصريًا يوم االحد ال
لعسكري للمسجد االقصى، وتناقلت الخبر  قوامها عشرة أشخاص ، بلباسها االصهيونيالجيش 

والصور وسائل اعالم عربية وعالمية على نطاق واسع ، هذا وقامت ليلة امس وصباح اليوم عدة 
وسائل اعالم عبرية بنشر الخبر المذكور ، وأشارت الى ان معاودة السماح لمجموعات الجيش 

 في لجنة الداخلية في الكنيست االحتاللي بدخول االقصى بلباسها العسكري جاء بعد مداوالت
  . الصهيوني ، وبعد ضغط من اليمين الصهيوني

 الناطق الرسمي باسم الحركة االسالمية في الداخل –وفي حديث مع المحامي زاهي نجيدات 
 في المسجد االقصى هو وجود احتاللي سواء المدني او الصهيونيالوجود :" الفلسطيني، قال 

 ."وب هو زوال االحتالل بكل الوانه واشكالهالعسكري ، المنشود والمطل
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على اعتراف االحتالل بمعاودة السماح لمجموعات من جيش االحتالل " مؤسسة األقصى"وعقبت 
نعتبر االمر تطورًا :" اقتحام وزيارة المسجد االقصى بلباسهم العسكري وتنظيم جوالت داخل األقصى 

زًا ومسًا بعقيدة أكثر من مليار ونصف مليار مسلم في خطيرًا والفتًا للنظر ، يحمل في طياته استفزا
العالم ، وٕان هذا التطور الخطير ، وما سبقه من نشر لصور المسجد االقصى دون قبة الصخرة من 
قبل الحاخامية العسكرية في جيش االحتالل السرائيلي ، وبالنظر ان الفرقة التي اقتحمت االقصى 

 -م 1967 وهي الفرقة نفسها التي احتّلت االقصى عام –" ظليينالم"يوم االحد االخير هي من فرقة 
يحمل في طياته دالالت تصعيدية في خطوات االحتالل ومحاوالته تحقيق مشروعه الصهيوني وحلمه 

  .االسطوري بإقامة الهيكل المزعوم على حساب المسجد االقصى المبارك
ع تنفيذ وفرض أمور على ارض الواقع،  يسار الصهيونياالحتالل " :" مؤسسة األقصى"وأضاف بيان 

ويسابق الزمن في ذلك، ولذا فإن على االمة االسالمية اليوم أن تضع في برنامجها وأولوياتها االولى 
قضية المسجد االقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة ، بل على االمة ان تلتف حول برنامج عملي 

االمة وشعوبها ومؤسساتها مدعوون اليوم ان ينصروا ، وان علماء "االقصى والقدس أوال " تحت اسم 
القدس واالقصى ، كما ان على االحتالل ان يعي جيدًا ان الواقع العربي واالسالمي تغّير ، وهو 
يسير نحو تغيير إيجابي أكبر في االيام واالشهر القادمة ، علمًا ان حب المسجد االقصى والقدس 

 ، بل ان االقصى هو عقيدة يؤمن بها كل مسلم ، وان في قلب كل مسلم وكل عربي في العالم
 ، - صلى اهللا عليه وسلم –المسجد االقصى هو قبلة المسلمين االولى ومحط اسراء النبي محمد 

ولذلك على االحتالل ان يعي ان احتالله للقدس والمسجد االقصى هو احتالل باطل ، وكل باطل 
  . الى زوال
 أن  الماضيأفادت في بيان صحفي عممته يوم االحد" التراثمؤسسة األقصى للوقف و " وكانت 

 اقتحمت صباح ذلك اليوم المسجد االقصى المبارك بلباسها الصهيونيمجموعة من جيش االحتالل 
العسكري ونظمت جولة مشبوهة في أنحاء متفرقة منه ، برفقة أحد أفراد المخابرات ، ووسط حالة 

  .الصهيونياالحتالل استنفار وحراسة شديدة من قبل قوات 
 األقصىلمسجد اكاميرات لمراقبة العشرات االحتالل ينصب 

 وأذرعه الصهيونيأن االحتالل  )12/1/2012(الخميس  التراث،كشفت مؤسسة األقصى للوقف و 
نصب في األيام االخيرة عشرات كاميرات المراقبة والرصد الكاشفة للمسجد االقصى المبارك، من عدة 

 .لجهة الشرقيةجهات، خاصة من ا
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ان االحتالل يخطط لنصب في تقرير وصل إسالم تايمز نسخة منه، " مؤسسة األقصى"وأفادت 
المزيد من هذه الكاميرات على أعمدة ضخمة وعالية جدا، ستكشف كل مساحات المسجد االقصى 

 .المبارك ومحيطه
مارسات االحتالل من مخاطر تركيب مثل هذه الكاميرات، خاصة وأن م" مؤسسة األقصى"وحّذرت 

 في األيام واألسابيع االخيرة تشهد تصعيدًا ملحوظًا، مشيرة ان نصب هذه الشبكة من الصهيوني
الكاميرات يشير الى تضييق الحصار على المسجد االقصى والبلدة القديمة بالقدس المحتلة، ثم انها 

 .ك ضد المسجد االقصى المبار الصهيونياشارة الى أمر ما يخفيه االحتالل 
ان كل اجراءات االحتالل لن تمنع اهل القدس واهل الداخل الفلسطيني " مؤسسة االقصى"وأكدت 

وكل من يستطيع الوصول اليهما، من التواصل الدائم وشد الرحال الى المسجد االقصى المبارك في 
 .كل وقت وحين

خيرة بنصب شبكة من  قام في االيام االالصهيونيفي تقريرها أن االحتالل " مؤسسة األقصى"وقالت 
كاميرات المراقبة والرصد والتصوير في الجهات المطلة على المسجد االقصى المبارك من الجهة 
الشرقية والجنوبية الشرقية، حيث قام بتركيب عشرات الكاميرات في منطقة طلعة حي راس العامود، 

فندق "ة كبيرة على سقف وعلى جبل الطور، كما وقام االحتالل مؤخرا بإضافة عدة كاميرات مراقب
 وهذه الكاميرات بالذات هي كاميرات متحركة -  الواقع على قمة جبل الطور –" االقواس السبعة 

 . بحسب خبراء–وذات قدرة على التقريب والتبعيد 
 يقوم في هذه االثناء بإقامة أعمدة حديدية الصهيونيأن االحتالل " مؤسسة األقصى"كما وكشفت 

 على امتداد سفوح جبل الطور، وانه يخطط لنصب كاميرات مراقبة عليها في الوقت كبيرة وعالية جداً 
 .القريب

وذكرت المؤسسة ان نصب مثل هذه الكاميرات العالية جدًا، ستكشف كل مساحات المسجد االقصى 
ان توجيه شبكة الكاميرات المذكورة يتنوع، " مؤسسة األقصى"المبارك بشكل دقيق جدًا، كما واشارت 

شمل عدة جهات وعدة مساحات، بحيث ترصد هذه الكاميرات وتكشف المسجد االقصى المبارك، وي
وكل محيطه، خاصة منطقة سلوان الكبرى ووادي الجوز، علمًا ان هناك مئات الكاميرات المنصوبة 
منذ زمن في كل محيط المسجد االقصى، وخاصة في البلدة القديمة بالقدس وبواباتها، وكذلك على 

 المسجد االقصى من الخارج، يضاف اليها كاميرات منصوبة عند باب المطهرة داخل المسجد مداخل
االقصى المبارك، وكاميرا أخرى منصوبة فوق مقر مكتب االفتاء الواقع داخل المسجد االقصى قرب 

 . باب الغوانمة
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  المحكمة الصهيونية تبرأ الشيخ رائد صالح

 قرارا بتبرئة )12/1/2012(الخميس ، نة القدس المحتلةي مديفالصهيونية أصدرت محكمة الصلح 
 ."سطح الحلواني"الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل المحتل من الملف المسمى 

وقال المحامي زاهي نجيدات الناطق الرسمي باسم الحركة اإلسالمية إن هذا الملف إن الذي يجب 
ي اعتدى على الشيخ رائد ومن كان معه من أهل الداخل الذالصهيوني أن يحاكم هو االحتالل 

 ."الفلسطيني
وكان االحتالل هاجم سقف منزل آل الحلواني في المدينة المقدسة واعتدى على المتواجدين هناك 

  )مشترك.(بمن فيهم الشيخ صالح، ثم أصدر قرارا بمنعه من دخول المدينة لعدة أشهر
  
 

  تضيع بالتهويد واالستيطان والحفرياتان القدس نحن نتفق : صحيفة القدس
، نحن نتفق 12/1/2011قالت صحيفة القدس الفلسطينية في افتتاحية عددها الصادر يوم الخميس، 

ان القدس تضيع بالتهويد واالستيطان وبالحفريات تحت وفي محيط الحرم القدسي الشريف، كما نتفق 
 المتوالية على دولة االحتاللار، وحكومات  ال تتوقف في هذا االطالصهيونيةجميعا ان المخططات 

انها عاصمة للدولة اختالف ميولها وتركيباتها الحزبية تتفق على ان القدس خارج إطار المباحثات و 
  .وليهود العالم

 الى اية نداءات او مناشدات، وبعد مفاوضات نحو دولة االحتالل ال تستمع واضافت الصحيفة، ان
قون آذانهم عن كل صوت النهم ال يفهمون سوى لغة الفعل والتأثير عشرين عاما، ما يزالون يغل

ومغرقون في الغطرسة والقوة والنفوذ الدولي الذي يتمتعون به ويجيرونه لصالح مواقفهم على حساب 
 .مدينتنا وقضيتنا وارضنا ومستقبلنا وحلم دولتنا

 الف 120 الغاء مواطنة نحو لحاو وت بناء الجدار حول القدس، تكمل واشارت الى ان دولة االحتالل
فلسطيني في حرب الديموغرافيا والمحافظة على اقل نسبة من الفلسطينيين واوسع مساحة من 
االرض، في خطوة نوعية جديدة من التهويد البشري بعد التهويد الجغرافي، يضاف الى مساع اخرى 

اولة تهويد او تشويه التفكير في هذا السياق اهمها في حقل التربية والتعليم وتغيير االسماء ومح
 .والتاريخ
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 كيف نعمل وما هو السبيل لوقف ضياع المدينة المقدسة والعاصمة :اً  كبير  سؤاالً وطرحت الصحيفة
القدس بحاجة الى اموال طائلة واستثمارات ف وصعبة التنفيذ،االجوبة تبدو سهلة ولكن الموعودة ؟ 

االرض …  اوال وفي كيفية ايصالها الى القدس واسعة، اال ان الصعوبة في توفير هذه االموال
ويبدو القسم الثاني هو االسهل، فقد تمكن بعض الفلسطينيين من االستثمار . والعمران والسكان ثانيا

في المدينة واعادة الحياة الى مبان وفنادق كبيرة كانت مهجورة ومهملة، وعلينا قبل مطالبة االخرين 
ن يبدأ راس المال الفلسطيني عملية البناء واالستثمار بالقدس ولدينا وفي المقدمة العرب والمسلمين ا

اثرياء كثيرون في كل انحاء العالم، والبد من االستفادة من خبرات واستشارات المستثمرين ورجال 
القانون في هذا المجال وهذا ال يعني ان االمتين العربية واالسالمية وآالف المليارديرات غير 

 .م بواجباتهم والتزاماتهم تجاه القدس، وانما يجب علينا ان نقدم القدوة والنموذجمطالبين بالقيا
على الصعيد السياسي، فان اكبر ضربة للقدس هي في استمرار هذا االنقسام والتناحر على و 

المناصب والسيطرة، وغياب اي احساس حقيقي بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا في هذه 
 .راع البقاء الذي نخوضه طيلة عقود طويلةالمرحلة من ص

كفانا خطبا وبيانات ومؤتمرات "ووجهت الصحيفة نداء الى كافة اطياف الشعب الفلسطيني، 
ال بد من البحث عن آليات للعمل على المستويين السياسي واالستثماري لدعم صمود و ومناشدات، 

المقدسيين المتمسكين بارضهم ومدينتهم والمستعدين للتضحية في سبيل ذلك، ودون ان نبدأ بانفسنا 
اوال ونثبت جدية مواقفنا ومطالبنا بالفعل ال بالقول ونحقق المصالحة، حتى يمكن ان نطالب اآلخرين 

دعمنا وعلى االقل تنفيذ التزاماتهم المالية التي تعهدوا بها في مؤتمرات القمة لكي نخرج ولو مؤقتا ب
 ".من المأزق المالي الذي يجعل المعيشة معاناة مستمرة، ولكي ندعم القدس ونحميها من الضياع

 
   احكامًا بالسجن على شابين من سلوانرمحكمة االحتالل تصد

احكامًا بالسجن على شابين ) 12/1/2012(الخميس الصهيوني، االحتالل محكمة صدرت ا
  .مقدسيين من بلدة سلوان جنوب المسجد االقصى المبارك، بتهمة مناهضة االحتالل

 من حي ) عاماً 20( العباسي الشاب باسلوافاد مراسل اسالم تايمز في القدس، ان الحكم صدر بحق
 على حارقةالزجاجات ال و  بتهمة رشق الحجارةًا،هر  ش17كروم قمر في سلوان بالسجن الفعلي لمدة 

 9 حكمًا بالحبس الفعلي لمدة  بالبلدة من حي البستان) عاماً 34(محمد عودهقوات االحتالل، والشاب 
التحريض وتنظيم اطفال لرشق الحجارة ومساعدة الملثمين وتأجيج االوضاع وتعطيل ، بتهمة اشهر

 . الصهيونيةعمل الشرطة
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 محكمة بلدية االحتالل في القدس أمر هدٍم لمنزل يعود للمواطنة فاطمة عبد لغتأوفي سياق متصل 
 .بالبلدة ذاتهابدران في منطقة بئر أيوب 

   الحدائق التلمودية مخطط لفضح في القدسجولة ميدانية
ي نظم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان ورابطة الباحثين الميدانيين بالتعاون مع أهال

 جولة ميدانية إلى القريتين )12/1/2012(الخميس  ، في مدينة القدس المحتلةالعيسوية والطور
 دونما 740والذي ُيصادر :"  أ11092الحديقة القومية " الُمسمى الصهيونيلإلطالع على المخطط 

 .من أراضي المواطنين ويحرمهم من التوسع العمراني، وٕاضافة الى تقييد حركتهم
كون في الجولة، والتي ضّمت ممثلين عن هيئات دبلوماسّية، ومؤسسات حقوقية دولية وانطلق المشار 

ومقدسية وقوى وطنية وباحثيين ومهتمين بشؤون االستيطان وصحفيين، من باب العامود الى َمطلة 
، ثم انطلقوا الى شجرة الخروبة المنوي )والتي باتت تعرف بِمطّلة الجامعة العبرية(برّية الُقدس 

، الى مشارف قرية العيسوية، وصوال الى القرية واألراضي الصهيونيعها من أجل تنفيذ المخطط اقتال
، أما المحطة األخيرة فكانت الى خلة "الحديقة الوطينة"التي ُجرفت يوم الثالثاء كمقدمة القامة 

 .الطور- العين
وأثره على " لقوميةالحديقة ا"وُقدمت في المحطات التي تم زيارتها ُشروحات ُمفصلة عن مخطط 

سكان الطور والعيسوية، وعن الواقع المعيشي والعمراني ألهالي القريتين، حيث المنازل المهددة 
 .بالهدم وأخرى التي هدمت وُشرد أهلها

 
 تقديم االعتراضات الفردية لعرقلة المصادرة.. رامي صالح

ة القانونّية بالمشاركين، ورحب في بداية الجولة رامي صالح، نائب مدير مركز القدس للمساعد
موضحا أنه تم تنظيم الجولة لإلطالع على خطورة وأبعاد مصادرة األراضي من أجل إقامة ما 

على حياة األهالي اليومية، مشددا على أهمية تقديم االعتراضات فردية من " الحديقة القومية"يسمى
 .قبل المقدسيين على مخطط الحديقة، لعرقلة المصادرة قدر اإلمكان

 
 هو بداية لربط جغرافي للقدس ومعليه أدوميم" الحديقة القومية"مخطط .. هاني العيساوي

بدوره َتحدث هاني العيساوي عضو لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات العيسوية عن أثر المخطط 
ني يعني منع التواصل والتمدد العمرا" الحديقة القومية"على القرية، حيُث أن مصادرة األراضي واقامة 
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بين القريتين، إضافة الى مخطط استيطاني بعيد المدى وهو ربط المستوطنات الواقعة شرقي 
 .وما حولها بالمدينة" معالي أدوميم"القدس

)  دونما250(أو في الطور )  دونما500(وأكد العيساوي أن الدونمات التي ستصادر سواء العيسوية 
سلطة "ئق التي تثبت حقهم فيها، إال أن ما يسمى لها أصحابها الذين يملكون كافة األوراق والوثا

 -.كما تدعي- تريد الحفاظ عليها فارغة للمحافظة على طبيعة وجمال األراضي" الطبيعة
ستكون مفتوحة أمام الجميع، لكن " الحديقة القومية" أن الصهيونيةتدعي السلطات :" وقال العيساوي

 تثبت وبشكل قطعي انه سيتم اغالق هذه متراضي باألتربة التي تعملية التجريف واغالق األ
 .األراضي بوجه أصحابها األصليين

 
 :ارث حضاري ورمز ُمقدس.. شجرة الخروبة

تحدث الباحث عبداهللا حمدان عن اإلرث الثقافي للشجرة والتي " شجرة الخروبة"وفي المحطة الثانية
 هذه الشجرة ارتبطت بسيدنا  اقتالعها من أجل مخطط الحديقة، ُموضحا اندولة االحتاللُتحاول 

عيسى عليه السالم، وُنسبت ألنصاره العشرة، حيث كانوا يجلسون ويختبئون قربها، كما كان أهالي 
 .القرية يضيئون الخروبة بإستمرار ويضعون عليها األقمشة من ثيابهم ويدعون اهللا

رمز المقدس من قرية  اليوم اقتالع هذا األرث الثقافي والدولة االحتاللتحاول :" وقال حمدان
 ".العيسوية، ونحن نؤكد أهمية الحفاظ عليه ومنع المساس به

 
 معاناة متواصلة ألهالي الطور والعيسوية من المشاريع االستيطانية.. أحمد صب لبن

وعلى مشارف قرية العيسوية تحدث أحمد صب لبن عضو رابطة الباحثين الميدانيين عن معاناة 
طان على مدار أعوام االحتالل الماضية سواء بإقامة مستوطنة التلة سكان العيسوية من االستي

الفرنسية على أراضيها او شق شارع رقم واحد وشارع االنفاق منها، إضافة الى بناء مستشفى هداسا 
بالتالي لم يتبقى لألهالي سوى الجهة الجنوبية للبناء :" والجامعة العبرية وموقف للسيارات ، وقال

فإن ذلك سيحول دون التوسع العمراني، رغم " مخطط الحديقة القومية"االعالن عن والتوسع وبعد 
 .وعودات البلدية من أجل التوسع الطبيعي في مساحات األراضي هذه المهددة اليوم بالمصادرة

ان قرية الطور تعاني كذلك من الجدار في جنولها، ومن شارع رقم واحد شرقها : وأضاف صب لبن
 ". غربهاوالحدائق العامة
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 ألف نسمة، وهم بحاجة 45وأوضح صب لبن ان عدد سكان قريتي العيسوية والطور يبلغ حوالي 
 . وحدة سكنية الستيعاب الضائقة السكنية التي يعيشون بها2000إلقامة 

وأوضح صب لبن أن هذا المخطط يتناقض مع التخطيط الهيكلي الذي أجرته البلدية عبر مخطط 
أن مناطق واسعة من هذه األراضي التي يراد مصادرتها حاليا من اجل  والذي أشار إلى 2020

أنشاء الحديقة كانت معدة من اجل التوسع العمراني الطبيعي لكل من بلدتي العيساوية والطور اللتان 
 .تعانيان أصال من ضائقة كبيرة في السكن

ميم بالقدس، عبر وأوضح صب لبن أن مصادرة األراضي ستعمل على ربط مستوطنات معاليه أدو 
، اضافة الى ربط شمال الضفة E 1 وحدة جديدة بين معلي ادوميم والقدس في مخطط3900إضافة 

بزاغوت وكوخاف يعقوب وغيرها بشكل مباشر في القدس ضمن " جيفع بن يمين ادم" "عناتوت"
هيد لذلك  والتمالصهيونيةمخطط يراد من خالله الحفاظ على هذه الكتل االستيطانية تحت السيطرة 

 .عبر إنشاء شبكة طرق آمنة للمستوطنين وحدهم، وأخرى للفلسطينيين
 

 !!العيسوية جزيرة معزولة باالستيطان.. درويش درويش
وفي قرية العيسوية تحدث درويش درويش عن الواقع المعيشي والعمراني في القرية، واهمال البلدية 

 .م حتى اليو 1968الحتياجات السكان الضرورية منذ عام 
 القامة موقف 1987وأوضح درويش في بداية حديثه عن مصادرة الشارع الرئيسي للقرية عام 

سيارات خاص لمستشفى هداسا وللتلة الفرنسية وبالتالي قامت البلدية بافتتاح شارع بديل لألهالي 
 "شق مجاري"يفتقد الخدمات األساسية، ولذلك اضطر األهالي لعمل مشروع مشترك مع البلدية هو 

 .في القرية بعد اصابة العديد من السكان بأمراض مختلفة
 غرفة صفية، إضافة الى بناء 25أما التعليم في القرية فأوضح درويش الى حاجة السكان لبناء 

مدرسة ثانونية للبنين وثانية للبنات، مضيفا ان الطلبة يعانون من االكتظاظ الشديد في الصفوف 
 .قررات الدراسيةويواجهون مشكلة عدم استيعاب الم

 من كافة الصهيونيةالمحاصرة بالمستوطنات والمخططات " بالجزيرة"ووصف درويش قرية العيسوية
 .الجهات

 
 هل الزواحف أحق من اإلنسان بالعيش على هذه األرض؟؟؟... مفيد أبو غنام



 موقع إس�م تايمز ا�خباري

ات ان قرار :" على قرية الطور ، حيث قال" الحديقة الوطنية"وأوضح مفيد أبو غنام أثر مخطط
، حيث تسعى الحكومات 1974مصادرة أراضي الطور هي قضية قديمة جديدة، بدأت عام 

" معالي أدوميم" المتعاقبة مصادرة أراضي القرية، مشيرا ان المجلس االستيطاني في الصهيونية
 بأحياء الصهيونيةأوصى بعدم وجود أي مواطن فلسطيني على هذه األرض لربط المستوطنات 

 .القديمةالقدس وبالبلدة 
 هي المتنفس الوحيد المتبقى ألهالي الطور للبناء - المنوي مصادرتها-وأوضح أن منطقة خلة العين

في المنطقة وذلك ما " حديقة قومية" تدعي بأنها ستقيمدولة االحتاللان :" والتوسع العمراني، وقال
 ."، وبسغات زئيفجبل أبو غنيم"اعلن عنه لدى مصادرة األراضي المبني عليها اليوم مستوطنة

 ".هل الزواحف أحق من اإلنسان بالعيش على هذه األرض:" وتسأل ابو غنام 
 

كما تحدث عدد من أهالي قرية الطور الذين هدمت منازلهم وأصبحوا اليوم دون مأوى على 
 .أراضيهم

 ...مناشدات ومطالبات
 مصادرة األراضي هو شكل وفي ختام الجولة أكد مركز القدس ورابطة الباحثين الميدانيين على أن

آخر لسياسات االحتالل في عملّية التطهير العرقي في المدينة المحتلة، حيث أن هذه الخطوة سوف 
تساهم بشكل غير مباشر إلى ترحيل الفلسطينيين من القدس، والحد من التوسع البيع والعمراني 

 .لألحياء الفلسطينّية في المدينة
اعتصام في المنطقة المراد مصادرتها، وضرورة التواجد الدائم فيها من وشددا على أهمّية إقامة خيمة 

قبل األهالي والمؤسسات الدولية رفضنا لسياسة التطهير العرقي، إضافة إلى أهمّية أن تقّدم 
 .االعتراضات الفردّية من قبل األهالي في الحيين، وأهالي القدس عامةً 

واإلسالمية لتحّمل مسؤوليتها تجاه حماية الشعب العربي ودعا المركز والرابطة كافة الدول العربية 
الفلسطيني وتحديدًا في مدينة القدس وتقديم كافة أشكال الدعم له من أجل تعزيز الصمود، وحماية ما 

 .تبقى من مناطق مهددة بالتهويد
ى  للقانون الدولي، والضغط علالصهيونيةوناشدا المجتمع الدولي بضرورة وضع حد لالنتهاكات 

 . كي توقف مشاريعها االستيطانّية في المناطق الٌمحتلة عامة، والقدس خاصةالصهيونيةالحكومة 
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وناشد المركز والرابطة مؤسسات المجتمع المدني واألشخاص ذوي الضمائر الحّية والحّرة في العالم 
وب إفريقيا ، كتلك التي ُطّبقت على حكومة جندولة االحتاللللمساعدة في فرض مقاطعة شاملة على 

 .خالل فترة الفصل العنصري
 

 ...لمحة عن المخطط االستيطاني
، أعلنت سلطات االحتالل متمثلة في البلدّية عن إيداع مخطط 2011 تشرين ثاني 18في تاريخ 

 دونم من 740إلنشاء حديقة قومّية على أراضي العيسوّية والطور، والمصادقة عليه يعني ُمصادرة 
 ألف 12 لما يزيد عن 1967ا واجهتا موجات مختلف من المصادرات منذ أراضي القريتي ، وهم

دونم، بما في ذلك أجزاء من مستوطنة معاليه أدوميم، والجامعة العبرية ومستشفى هداسا، وأراضي 
كل من المعسكرين في جبل المشارف وغربي بلدة العيسوية، ومساحات من األراضي من الجهة 

 .س بسبب جدار الفصل العنصريالشرقّية التي فصلت عن القد
، باسم البلدية وسلطة الطبيعة وسلطة تطوير القدس، 2009علما ان المشروع تم تقديمه في تموز 

 تم الحصول على المصادقة الستيفاء الشروط األولية، وفي كانون الثاني 2009وفي كانون أول عام 
ال الغربي بحجة ضم منطقة فيها  قررت اللجنة المحلية توسيع المشروع الى الشمال والشم2010

، قامت اللجنة اللوائّية للتنظيم والبناء بالمصادقة على إيداع المشروع 2010مقابر، وفي نيسان 
 . دونم740لالعتراضات بمساحة 

 
  :لحماية الحدائق التلمودية في القدس

   وتمنع اقامة خيمة اعتصام فيها”المطلة“الصهيونية تداهم الشرطة 
 منطقة المطلة ،) 13/1/2012 (لجمعةا الصهيونيدية القدس برفقة أفراد الشرطة داهم موظفو بل

البرية بين الطور والعيسوية، ومنعت اهالي القريتين من اقامة خيمة احتجاجا على القرار القاضي 
 .”الحديقة القومية” دونم لتنفيذ مخطط 740بمصادرة 

 حال نصب الخيمة، طالبين منهم التوجه الى وهدد موظفو البلدية والشرطة األهالي باالعتقال في
البلدية للحصول على تصريح، وقد وقعت مشادات كالمية بين الشرطة والمتضامنين األجانب، حيث 

 . قام أفراد الشرطة بتسجيل أرقام الهويات وتحرير المخالفات للسيارات الموجودة في المكان
جمعة الى مسجد األربعين في قرية العيسوية، بعد ونقلت لجنة المتابعة في العيسوية والطور صالة ال

 .منعهم من اقامتها في منطقة المطلة
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وتحدث الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة اإلسالمية الُعليا خالل الخطبة عن ُمصادرة األراضي 
إن االحتالل “:لخدمة المشاريع االستيطانية وعزل األحياء الفلسطينية عن بعضها البعض وقال 

 قد فتح معركة األرض على مصراعيها، من أجل حرمان المواطنين المقدسيين من الصهيوني
  . ”إستثمار أراضيهم

بتجريف   في القدس قد قامت االسبوع الماضيل الصهيونياالحتاللبلدية جرافات تابعة وكانت 
ية  في المنطقة الجنوبية الشرقية من بلدة العيسو المقدسيينة من أراضي المواطنين مساحات واسع

 .، لصالح اقامة حدائق تلمودية القدس المحتلةشمال شرق
  مسيرة استفزازية في القدس واعتقاالت في سلوان

 دعت اليها مسيرة استفزازية )13/1/2012(نظمت مجموعة من جنود االحتالل الصهيوني، الجمعة 
 .سالقدبقديمة االستيطانية في الحي اإلسالمي في البلدة ال“ عطيرت كوهانيم”جمعية 

الحاخام اليميني “ عطيرت كوهانيم” أن رئيس جمعية االلكتروني“ يديعوت أحرونوت”وذكر موقع 
، قبل أدائهم  سالح المظليين جندي ينتمون الى100تضم اكثر من ي دان قاد مسيرة المتطرف مات

 لواء تم نصب أعالمو قسم الوالء للجيش، وصعدوا إلى سطح مبنى عال في الحي اإلسالمي 
 .عليهصهيونية ين وأعالم المظلي

 اجهات بين الفلسطينيين المقدسيينمو لجنود التي سار فيها االبلدة القديمة زقة اواندلعت بين 
 .، دون وقوع اصاباتوالمستوطنين في البلدة القديمة

 جنوب  بلدة سلوانلصهيوني برفقة وحدات من المستعربيناقتحمت قوات االحتالل اوفي السياق ذاته 
 عبد ،)اً  عام20( وقامت باعتقال اربعة شبان من البلدة وهم عبد عطية قصى المبارك،المسجد اال

  ).اً  عام19 ( وعبد قعقور،)اً  عام20 (فؤاد القاضيو  ،)اً  عام18 (القيمري
 

  مارس القادم 30مسيرة القدس العالمية تنطلق في 
 من مارس القادم 30 يوم ان )13/1/2012(الجمعة  أعلنت اللجنة التنفيذية لمسيرة القدس العالمية،

موعدا للمسيرة العالمية إلى القدس الشريف التي ستنطلق باتجاه المدينة المقدسة أو أقرب نقطة إليها 
 .سواء من داخل األراضي الفلسطينية أو من دول الجوار

نها استكمال االستعدادات لعقد مؤتمرها الدولي الثاني لممثلي لجا”وأكدت اللجنة في بيان لها عن 
 من 18 و17الدولية المشاركة في تنظيم المسيرة الذي سيعقد في العاصمة اللبنانية بيروت يومي 

 .”الشهر الجاري
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إن االجتماع سيحضره عدد من الشخصيات التي تمثل اللجان الوطنية واإلقليمية في ”وقالت اللجنة 
 خالل الشهر الماضي ولمتابعة جميع القارات يأتي تنفيذا لمقررات اجتماع اللجان الدولية في عمان

تشكيل اللجنة المركزية الدولية المسؤولة عن تنظيم المسيرة والفعاليات المرفقة لها في العالم ولإلعالن 
 .”عن المجلس االستشاري العالمي للمسيرة

شعوب العالم ”وأشار عضو اللجنة التنفيذية للمسيرة زاهر بيراوي إلى أن هذه المسيرة سيكون شعارها 
أنها ستكون نقطة تحول في طبيعة الصراع مع االحتالل الذي سيواجه ”، مؤكدا “تريد تحرير القدس

 .”ماليين المتظاهرين والمعتصمين المطالبين بالحرية لفلسطين وعاصمتها القدس
أن المسيرة ستكون إضافة حقيقية لجهود إنهاء االحتالل عبر التحركات الشعبية ”وأضاف بيراوي 

لهمين القوة من تأييد اهللا أوال ومن عدالة قضيتنا ومن روح الثورات العربية وشعارها السلمية مست
 ).الشعب يريد(الخالق 

وأكدت اللجنة أن المسيرة وما يرافقها من تحركات شعبية على المستوى الدولي تروم تسليط الضوء 
ذي تهدده ممارسات على قضية القدس باعتبارها مفتاح السالم والحرب في المنطقة والعالم، ال

االحتالل العنصرية والتهويدية ضد القدس وفلسطين وأهلها ومقدساتها التي تعتبر جريمة بحق 
 .الفلسطينيين وبحق االنسانية جمعاء

 
   يثني على ذلك”شاهين” تصف تهويد القدس باالجرام و”البيان“

، أن االحتالل 14/1/2011  السبتإلماراتية في عددها الصادر،ا) البيان(اعتبرت صحيفة 
 ما عاد يعترف 48 رغم ما ارتكبه ويرتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني منذ نكبة الصهيوني

بأية شرعية أو التزام إنساني وسط الصمت الدولي المطبق وأحادية القطب الداعمة له في كل 
 .خطواته

غيض بحكوماته العنصرية ال يكاد يمر شهر أو أسبوع إال ونرى هذا االحتالل الب: وقالت الصحيفة
 .المتعاقبة يرتكب جريمة أو انتهاكا بمرأى ومسمع العالم

جاء ذلك تعقيبا من الصحيفة على القرار العنصري الذي أصدرته ما تسمى المحكمة العليا الذي حرم 
 .وسيحرم مئات العائالت الفلسطينية من لم الشمل وتقطيع أوصال هذه العائالت دون رحمة

ان ”ة الوطنية ومدير عام مركز صامدأكد حسني شاهين مدير عام الهيئاته وفي السياق ذ
د الى طمس معالم المدينة  في القدس خطيرة جدا وتسعى بكل قوة وجهالصهيونيةالمخططات 
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وتحاول جادة لتغيير طابعها ومعالمها ووجهها الحضاري والقومي العربي وسيظل األمر  ،العربية
  ”.ينة القدس بأكملهاكذلك الى ان يتم ابتالع مد

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقد في مقر مركز صامد في البلدة القديمة بالقدس ، تحت عنوان 
  ).اغتيال المؤسسات المقدسية(

 صهيوني مخطط  لمدينة القدس من اجراءات تعسفية اقصائية هوحصلي ما ، ان شاهينوقال
تها ، لتصبح مهيأة في المستقبل بأن تكون  من سكانها وأهلها ومؤسسامدينةجهنمي يسعى لتفريغ ال

 موحدة بامتياز ألننا في النهاية إن فاوضنا على القدس ال نجد ما نفاوض عليه ، صهيونيةمدينة 
فاالرض مهودة والسكان مهجرين والمؤسسات رحلت الى خارج المدينة ومنها أغلق لعدة أسباب 

 المؤسسات والمواطنين ، حيث انتقلت عدوى أهمها التمويل والخالفات الداخلية والمناكفات بين
 .التشرذم والخالفات من األحزاب الى المؤسسات

  :إقامة وٕانشاء حدائق تلموديةبهدف 
  االحتالل يواصل أعماله االستيطانية في أحياء بلدة سلوان

 في ها االستيطانيعملبتوسيع  التابعة لبلدية االحتالل الصهيوني تقومجرافات الليات و ما تزال اال
إلقامة  ببلدة سلوان جنوب المسجد االقصى المبارك، ة منطقة وادي الربابو “ طنطور فرعونال“منطقة 

  .وٕانشاء حدائق تلمودية
في  زرع قبور يهودية وهمية وافادت لجنة الدفاع عن بلدة سلوان، ان تلك االعمال تهدف الى

 باإلضافة إلى ربطها  منها،ة القريبة بالبؤر االستيطانيها للسيطرة عليها وربطالمناطق المستهدفة،
   .بحي راس العمود“ مقبرة اليهود“بـ

 خطر الهدم واإلزالة 88الذي تتهدد منازله الـ  حي البستانيجدر ذكره ان تلك المناطق محاذية ل
 مواطن لصالح إنشاء حدائق تلمودية ومشاريع 1600 عددهم البالغائية وتشريد سكان الحي النه

 .افة وأسطورة الهيكل المزعومتهويدية تخدم خر 
 

  بلدية االحتالل تستهدف باب العامود والساهرة إلقامة حدائق تلمودية
 العملبتوسيع  ) 15/1/2012 (حداالتابعة لبلدية االحتالل الصهيوني، شرعت آليات وجرافات 

  .دائق تلموديةإلقامة وٕانشاء حفي البلدة القديمة من القدس،  ة بين بابي العامود والساهر االستيطاني
، الخراج  التاريخية والحضارية مدينة القدس وتغيير معالممخططات طمسذلك في إطار ويأتي 

 .المدينة من دائرة التفاوض الفلسطيني الصهيوني
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أعمال طمر وصب ب ، ان الجرافات واالليات قامت في القدس المحتلة اسالم تايمزاسلمر وافاد 
اريخي في المنطقة الممتدة بين باب الساهرة وحتى المنطقة أسمنت مسلح بمحاذاة سور القدس الت

 .بمقبرة اليوسفية“ سوق الجمعة”القريبة والمعروفة باسم 
 

 خريطتان لمدينة القدس من إصدار لجنة معالم التراث المقدسي
االحد ، أصدرت لجنة معالم التراث المقدسي المنبثقة عن الهيئة االسالمية العليا بالقدس

الخارطة األولى للبلدة القديمة من مدينة :  الطبعة الثانية لخارطتين لمدينة القدس)  15/1/2012(
لألحياء : القدس وبرزت فيها المقدسات والمعالم األثرية والتراثية والحضارية، والخارطة الثانية

  .المحيطة بالبلدة القديمة من مدينة القدس
 الهيئة اإلسالمية العليا بأن أعضاء لجنة وصرح سماحة الشيخ الدكتور عكرمة سعيد صبري رئيس

معالم التراث المقدسي قد بذلوا جهدًا مشكورًا في الطبعة الثانية حيث صدرت بشكل معدل، وتم 
 .استدراك األسماء التاريخية الموثقة

علمًا أن الطبعة األولى قد نفدت وتم توزيعها مجانًا ، وكذلك ستوزع الخارطتان في الطبعة الثانية 
 . المؤسسات المعنية مجاناً على

   تداهم حوش شهابي”بلدية االحتالل”المستوطنون يعتدون على مواطن مقدسي و
  المقدسي مجدي أبولمواطنا على )16/1/2012(االثنين مجموعة من قطعان المستوطنين،  تاعتد
 .المحتلة، أثناء عمله في شارع يافا بالقدس ضرب المبرحبال، ) عاما21(غزالة

اقتربوا على رؤوسهم “ الكيبا” يلبسون قلنسوة مستوطنين اسل اسالم تايمز في القدس، ان سبعةوافاد مر 
وانهالوا عليه بالضرب  والعصي والحجارة، يحملون السكاكين واحاطوا به وهم  المواطن ابو غزالةمن

 .المبرح، حيث اصيب برضوض في كافة انحاء جسدة، وصفت بالمتوسطة
، قرب باب الحديد أحد أبواب “رباط الكرد”مال بلدية القدس حوش شهابي داهم عوفي السياق ذاته 

 .، وقاموا بتصويره بالكاملجد األقصىالمس
ات ، وتقوم الجماع“المبكى الصغير“الى ما ُيسمى“ رباط الكرد” تحويل الصهيونيةوتسعى السلطات 

 .بالصالة في الحوش على مدار ايام العام، خاصة يوم الجمعة اليهودية
  :للكيان الصهيوني  موحدةلتأكيد على ان القدس عاصمةل

  صرف مليون دوالر لتطوير وهيكلة القدس الشرقية
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  لتطويردوالر مليون صرف )16/1/2012(االثنين ، الية في بلدية االحتالل بالقدسأقرت لجنة الم
 .بية مناطق القدس الشرقية، بهدف تقليل الفوارق بين مناطق القدس الشرقية والغر وهيكلة

ية التابعة  فقد قررت لجنة المال الصهيونية،"ليالي تساهيج"وبحسب ما نشر موقع اذاعة الجيش 
 هذا المبلغ، لبناء مدارس وفتح طرقات وتأهيل بعض الشوارع القائمة وبعض  صرفدية القدسللب

  .المشاريع التطويرة في مناطق القدس الشرقية
، ان هذا القرار "حزب المفدال"نة المالية دافيد هرري وبحسب ما أكد نائب رئيس البلدية ورئيس لج

، وان تنفيذ هذه المشاريع للكيان الصهيونييأتي في سياق التأكيد على ان القدس الموحدة عاصمة 
  . على مدينة القدس الموحدةالصهيونيةيصب في زيادة السيطرة 

موع سكان القدس، في حين من مج% 37 ان الفلسطينيين في مدينة القدس يشكلون نسبة يجدر ذكره
  .من حجم الموازنة العامة في بلدية القدس% 8ال تصل الموازنات الموجهة للسكان الفلسطينيين الى 

  القدسب وحدات استيطانية 204 إلقامة جديد مخطط استيطاني
، )16/1/2012 (ثنيناالة االحتالل في القدس المحتلة بلديب وافقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء

 .وسط مدينة القدس المحتلة" التلة الفرنسية"منطقة  وحدات استيطانية بــ204إلقامة 
أن هذا المخطط “، "صوت فلسطين"وأكد الناشط والباحث في شؤون االستيطان احمد صب لبن لـ

يأتي في سياق المخططات االستيطانية في المدينة المحتلة والتي تهدف إلى محاصرة المواطنين 
  .”م الطبيعي لحساب تهويد المدينة المحتلةومنع توسعه

وكانت جرافات االحتالل شرعت بتجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين في المنطقة الجنوبية 
 دونما بهدف إقامة ما تسمى بالحديقة 740الشرقية من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة تقدر 

 . في المنطقة الوطنية
  بمدينة القدس المتطرفين والشرطةودمواجهات بين مئات اليه

 اغالق الشوارع القريبة مما يسمى بميدان )16/1/2012(االثنين ، حاول مئات من اليهود المتطرفين
 الصهيونيةة بمدينة القدس وذلك احتجاجا على اعتقال الشرط“ مئه شعاريم”القريب من حي “ السبت”

 . ستة من زعمائهم
ية كانت باعتصام احتجاجي نظمه اليهود المتدينين احتجاجا على  ان البداالعبريةوقالت المصادر 

االعتقاالت انتهتت بمواجهات مع الشرطة التي عززت قواتها استباقية خشية ان يتحول االعتصام 
 . العمال عنف واغالق طرق
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وكانت الشرطة قد اعتقلت ستة اشخاص من زعماء اليهود المتدينين في الحي المذكور لالشتباه بهم 
بارتكاب مخالفات مالية واقتصادية، وذلك في نهاية تحقيق سري استمر لعدة اشهر وفقا القوال 

 . )مشترك(الشرطة وسلطات الضريبة
 

   لمقدسيينا  ضدزرع ثقافة العداءالكيان يسعى ل: مؤتمر القدس
 عزر ى ل الكيان يسع ان)16/1/2012(االثنين س، طني الشعبي للقدأكدت األمانه العامة للمؤتمر الو 

  .فلسطيني في مدينة القدس المحتلة ثقافة العداء لكل ما هو
 تصعيد األعمال العدائيه  فيهتوقعت  الصهيوني شرطة اإلحتالللذي نشرته اتقريرردًا على الجاء ذلك 

  .لوطن من قبل العصابات الصهيونيةبحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته على إمتداد ساحات ا
أن التقرير تناسى األجواء الحاضنة   وصل اسالم تايمز نسخة منه،ي بيانت األمانه العامة فأكدو 

التي تسهل عمل تلك العصابات والحماية األمنية التي توفرها األجهزة األمنية المختلفة باإلضافة إلى 
أجواء التحريض السياسي اليومي بحق أبناء شعبنا وقياداته السياسية األمر الذي ساهم إلى حد كبير 

وأجهزته العسكرية ) المجتمع اإلسرائيلي ( امي حضور تلك العصابات في أوساط ما يسمى في تن
 .مما يعني زرع ثقافة العداء لكل ما هو معبر عن فلسطينية األرض والشعب

 
  هدم منشأت في القدس واعتقال ضابطين من االمن الوقائي

بلدة   في أسطح منازل)16/1/2012(االثنين تابعة لبلدية االحتالل الصهيوني، رافات هدمت ج
 .مدينةصور باهر جنوب البلدة مزرعة لتربية المواشي في  و شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة

، بحجة البناء دون تعود لعائلة أبو خضيران اسطح المنازل  وافاد مراسل اسالم تايمز في القدس،
 غرفتين بطون ومبنى من تعود للمواطن مصطفى علي دبش وهي مكونة منفالمزرعة اما  ،ترخيص
 . الزينكو

جميل رشدي و على بحر وهما ضباط من جهاز األمن  اعتقلت قوات االحتاللوفي سياق متصل 
 .  وذلك بعد أن داهمت منزليهما بالقدسالوقائي الفلسطيني العاملين في منطقة ابوديس والعيزرية

دس بلباس مدني وال يسمح لها االحتالل ويشار إلى أن األجهزة األمنية الفلسطينية تعمل في محيط الق
 .العسكريبالمظهر 

 
  االحتالل يدعي العثور على أسلحة قتالية في سلوان
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بلدة قتالية في  بانها عثرت على مواد )17/1/2012 (ثالثاءال الصهيوني، ادعت قوات االحتالل
 .سلوان جنوب المسجد االقصى المبارك، بعد ان قامت بمداهمة احد منازل البلدة

وافاد مراسل اسالم تايمز في القدس، ان قوات االحتالل برفقة وحدة المستعربين قامت بمداهمة 
، حيث عثرت بداخله على سلوانفي بلدة )  عاما30(المواطن المقدسي محمد ابوسندوتفتيش منزل 

ى  الادتهواقتاسلحة متنوعة لم تكشف سلطات االحتالل عن نوعيتها، وعلى الفور قامت باعتقاله 
 . لمدينة للتحقيق معهغرب ا“ المسكوبية“  مركز

 من ) عاما22 ( سبيل الشاب عمار أحمد عبد اللطيفصهيونيةخلت الشرطة الوفي سياق متصل ا
 . آالف شيكل10سكان ضاحية السالم في عناتا بعد توقيعه على كفالة مالية بقيمة 

   دونمًا من أراضي القدس117االحتالل يصادر 
 117 قرارًا بمصادرة ) 17/1/2012(الثالثاء ، للوائية في بلدية االحتالل بالقدسأصدرت اللجنة ا

يجاد منفذ للحي بحجة ا، دونمًا من أراضي بلدتي بيت حنينا وشعفاط شمال القدس المحتلة
 ."بيسغات زئيف"لربطه بمستوطنة  "رمات شلومو "االستيطاني

رامات "و" بيسغات زئيف"الحيين االستيطانيين سيتم ربط وافاد مراسل اسالم تايمز في القدس، انه 
والذي يخدم ايضا " 21شارع رقم "، بإنشاء الشارع الذي تطلق علية بلدية االحتالل اسم "شلومو

المستوطنات المحيطة بالمنطقة وربطها ببعضها البعض على حساب أراضي المقدسيين في بيت 
  .حنينا وشعفاط
،  سوى شارع واحد للخروج والدخول إليهبهال يوجد " ت شلومورما"يطاني   الحي االستيجدر ذكره ان

 .ما جعل من بلدية القدس تصدر امرًا لمصادرة اراضي بيت حنينا وشعفاط
 

   هو عام القدس2012العام 
 هو عام القدس 2012العام ”تحت شعار “ الفيسبوك”نظمت مجموعة من الناشطين حملة عبر 

  .“عاصمة األمة العربية واإلسالمية
عاصمة للشعب ”ردا على مناقشة الكنيست الصهيوني لمشروع قانون يعتبر القدس ويأتي هذا 

 .“اليهودي
الحتالل اسلطات  ، عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح،الرحيم عبدالطيب اتهم وفي سياق متصل 

  . عاصمة ابدية لدولتهم مدينة القدستريد ابأنهالصهيوني 
  على القدس الصهيونية لوقف الهجمة تدعو الهيئة اإلسالمية المسيحية
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 الدول ) 17/1/2012(الثالثاء ، رة القدس والمقدسات المسيحية لنص–ناشدت الهيئة اإلسالمية 
، التي  الشرسةالصهيونية لوقف الهجمة وسرعة التدخل ، بضرورةإلسالمية والعربية والدولية كافةا

 كان اخرها العمل على إنشاء حدائق تلمودية بين تنتهجها قوات االحتالل بالقدس المحتلة ، والتي
  .)من أشهر بوابات القدس القديمة (بابي العامود والساهرة

 في إطار مخططات تهويد المدينة  يأتيذلكوقالت الهيئة في بيان وصل اسالم تايمز نسخة منه، ان 
لة للقدس التاريخية  بطابع يهودي كامل ال يمت بصهالصبغ ،يير معالمها التاريخية والحضاريةوتغ

 .”مهد الديانات السماوية وحكرها على اليهود فقط
ث يمتد من منطقة ، حيريع التهودية في المدينة المقدسة ان هذا المشروع هو من أخطر المشاواكدت

، وبرك ومنطقة سلوان وجبل المكبر جنوباً ، شرقاً ، ومنطقة رأس العامود وجبل الطور العيسوية شماالً 
  .”مان وماميال غربًا لتطويق البلدة القديمة والمسجد األقصى بمعالم يهودية بحتةالسلطان سلي

 
  منزل رئيس لجنة القدس بالواليات المتحدة األمريكيةصهاينة يحرقون 

تعرض منزل الدكتور صالح سلطان رئيس لجنة القدس باتحاد علماء المسلمين، بوالية أهايو 
 إلى حريق مدمر منذ ساعات مما تسبب إلى ) 17/1/2012(اء الثالث، بالواليات المتحدة األمريكية

 .إصابة نجله ونقله الى المستشفى اليوم

واتهم الدكتور صالح سلطان في تصريحات اعالمية الصهاينة بحريق منزله اليوم بأمريكية، مشيرًا 
، مؤكدًا إلى أن هناك بعض الصهاينة دائمًا ما يكتبون عدد من التهديدات ضده على جدران منزله

على أنه قدم العديد من المحاضر ولكن لم تسفر عن نتائج ومعرفة من الجهة التى تقوم بتلك 
  .األفعال

وبرر سلطان اتهامه للصهاينة بأنهم المتسببين فى حريق منزله وذلك بعد وضع احد القنوات 
سيكون خليفة ، وأنهم شددوا على انه دولة االحتاللالصهيونية اسمه على رأس اخطر الرجال ضد 

للشيخ يوسف القرضاوى كمعادى للصهيونية كما وضعوا صورة المنزل الذى يقطن به فى والية 
  .أهايو، مضيفًا أن الجالية اإلسالمية والعربية هناك قامت باالحتجاج على حريق المنزل

 وأضاف رئيس لجنة القدس، أن الهجوم الصهيونى على شخصه لم يقف على هذا الحد، مشيرًا إلى
أنهم طالبوا من الواليات المتحدة األمريكية بعدم منحه للجنسية بالرغم من أنه كان على وشك 

  .الحصول عليها 
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يذكر أن الدكتور صالح سلطان له العديد من الموقف الحاسمة تجاه الكيان الصهيونى وتجاه الجرائم 
افة إلى دوره البارز فى اتحاد  بشكل منظم تجاه الشعب الفلسطينى، باإلضدولة االحتاللالتى ترتكبها 

  )وكاالت.(علماء المسلمين ومطالبته الدائمة بضرورة إلغاء معاهدات السالم مع الكيان الصهيونى
 

  للقدساستحداث وزارة  يطالب ب”الرويضي” يحذر من التعويض و”صبري“
 ) 18/1/2012 (ربعاءاال، الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدسحّذر 

بحي وادي الجوز القريب من أسوار “ المنطقة الصناعية” في المنطقة اصحاب المنشأت التجارية
  منشآتهملطات االحتالل مقابل إخالء  من الحصول على تعويضات من سالقديمةالقدس 

 تلقوا مؤخرًا إخطارات من بلدية االحتالل ي القدس تخطرهم فيها بإخالء منشآتوكان أصحاب ال
 يوما والتوجه لمكاتب البلدية ألخذ تعويضات مقابل عملية 60واالعتراض خالل مدة محالهم 
 .اإلخالء

  في حديث اذاعي،طالب مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس احمد رويضيوفي السياق ذاته 
باالسراع في استحداث وزارة تختص بشؤون القدس لتوفير الموازنات الضرورية لدعم صمود 

مواجهة مخططات التهويد واالستيطان واخرها مشروع ربط البؤر االستيطانية بشبكة المقدسيين في 
 .الصرف الصحي في القدس المحتلة

 
   القدس  مدينة الرامية لضمصهيونيةتصدي علنًا لإلجراءات الاالتحاد األوروبي يدعو لل

لنًا لإلجراءات قيادات االتحاد إلى التصدي ع ) 18/1/2012(االربعاء  ،دعا االتحاد األوروبي
 الرامية لضم القدس المحتلة، وتكريس الهوية اليهودية لها على حساب سكانها الصهيونية

 .الفلسطينيين

 تعود بالنفع دولة االحتاللكما دعا االتحاد في تقرير داخلي له، إلى عدم عقد صفقات اقتصادية مع 
  .الصهيونيعلى المشروع االستيطاني 

 هذه تغلق نافذة الفرص المتوفرة لتحقيق حل الدولتْين، مشيرا الصهيونيةات وأكد التقرير، أن االجراء
أن من ضمن هذه االجراءات تشجيع المقدسيين خاصة المسيحيين منهم على الهجرة إلى الخارج، 
ورفض تسجيل اآلالف من القاصرين الفلسطينيين كون أحد أولياء أمورهم من سكان الضفة الغربية 

  .بة مضامين الكتب المدرسية العربية في القدس المحتلةأو قطاع غزة ومراق

العبرية، أن تقرير االتحاد أوصى بإعداد ' يديعوت احرونوت'وفي ذات السياق كشف موقع صحيفة 
ومنعهم من دخول الدول قائمة سوداء بأسماء المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين، 
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في   يل األموال من منظمات أوروبية إلى البناء االستيطانيوتشريع القوانين التي تمنع تحو األوروبية،
  .القدس الشرقية

وجاء في التقرير أيضا انه يتوجب على قادة االتحاد األوروبي الذين يزورون القدس المحتلة عدم 
يتوجب على شركات السياحة ' خالل الزيارة، الصهيونيةالموافقة على انضمام ممثلين من السلطات 

 تعمل في القدس المحتلة ورفع مستوى الوعي صهيونيةدم التعامل مع شركات في أوروبا ع
 مصدرها المستوطنات أو القدس صهيونيةلمقاطعة منتجات  الجماهيري في االتحاد األوروبي

  .'المحتلة

وأكد انه يجب تشجيع ودعم افتتاح مكاتب لمنظمة التحرير في القدس المحتلة وزيارة قادة اوروبيين 
  .ثيف زيارات قادة منظمة التحرير لدول االتحاد األوروبيللقدس وتك

ج ' وكان االتحاد األوروبي قد اعد تقريرا قبل أسبوع يوصي بالعمل داخل المناطق المصنفة بمنطقة 
  )وكاالت(. الكاملةالصهيونيةالواقعة تحت السيطرة ' 

 

مة االسالميةمنع التصويت على اقتراح القدس عاصمة فلسطين واالي  الصهيونيالكنيست  
وقررت شطب اقتراحي قوانين جلستها ) 18/1/2012(االربعاء الصهيوني، عقدت رئاسة الكنيست 

 . أصوات وامتناع صوت واحد4 أصوات ضد 5للنائب أحمد الطيبي بأغلبية 
، وذلك ردًا ”عاصمة فلسطين واالمة االسالمية “ على تعريف القدس بانها : وينص القانون االول 

 .“ عاصمة الشعب اليهودي” يقضي باعتبار القدس الصهيونياح قانون قدمه اليمين على اقتر 
وكان المستشار القضائي للكنيست يانون ايال قد أوصى بشطب هذا القانون بادعاء أنه يمس 

 . كدولة يهودية ويخالف البند السابع لقانون أساس الكنيستدولة االحتاللبتعريف 
ضد الفلسطينين “ العصابات العربية”نون يقضي بمنع استعمال اصطالح وهو قا: أما القانون الثاني 

الذين قاتلوا خالل النكبة، واستعمال اصطالح مقاتلين أو فدائيين، كما طالب النائب الطيبي في 
 .اقتراحه

 :وعقب المحامي اسامة السعدي على شطب القانونين بقوله
 يتم شطبه ومنع الدكتور الطيبي من حقه االساسي هذا هو القانون الثالث للنائب احمد الطيبي الذي“

“ سلسلة قوانين الرواية الفلسطينية”في طرح اقتراحات قوانين؟ ان هذه القوانين التي اطلق عليها اسم 
ان شطب القوانين تثبت ان الجهاز السياسي . هي جزء من برنامجنا السياسي والحزبي للكتلة والحزب

التحدي الفكري والسياسي الذي يطرحه النائب الطيبي من خالل باكمله ليس قادرا على مواجهة 
 .”تكريس الرواية الفلسطينية ومواجهة الرواية الصهيونية واحمد الطيبي يطرح تحدي وهم يهربون
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وفي تعقيب للنائب احمد الطيبي على هذا القرار واصفا اياه بأنه قرار تعسفي يمس بحقه كعضو 
 : كنيست يمثل جماهير واسعة

 أرى أي مبرر لشطب هذه االقتراحات، وكحق لي كعربي ومسلم أن أعتبر القدس عاصمة فلسطين ال
 .واألمة االسالمية بل أن واجبي ذلك

 .وكانت رئاسة الكنيست قد شطبت قبل عدة اشهر قانونا اخرا للنائب الطيبي حول النكبة
 بتهويد القدس، ة االحتاللدولوأضاف ان هذا الشطب يكشف النوايا الخطيرة للجهاز السياسي في 

 حول موافقته حول اقامة دولة فلسطينية هو تضليل وكذب وافتراء، وهل يعتقد الصهيونيوأن الكالم 
 .احد ان الشعب الفلسطيني سيوافق على اقامة دولة فلسطينية بدون القدس

وجهاز التعليم يشوه  الصهيوني فأنا أؤكد أن االعالم –أما فيما يتعلق باالقتراح الثاني الذي تم شطبه
صورة االنسان العربي، انا ال أرى أي مبرر قانوني لمنعي من طرح هذه القوانين واحفظ لنفسي بعد 
التشاور مع زمالئي في الموحدة والعربية للتغيير وقيادة الحركة العربية للتغيير، بتوجه للمحكمة العليا 

ية والفكرية التي اطرحها والتي تهدف الى ضد هذا الشطب المتكرر القتراحات القوانين االيديولوج
تكريس الرواية الفلسطينية أمام الرواية الصهيونية وتغيير المفاهيم المشوهه ضد الشعب الفلسطيني 

 .واالمة االسالمية
 

  : عقدت في القدسخالل مشاركتهم في ندوة
  مثقفون وٕاعالميون يرفضون كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني

 خالل مشاركتهم في ندوة عقدها الملتقى )18/1/2012(االربعاء ، من المثقفين واإلعالميينأكد عدد 
في القدس رفضهم الكامل لكل ' التطبيع الثقافي'الوطني في المؤتمر الوطني الشعبي للقدس حول 

 .أشكال التطبيع الثقافي مع االحتالل
 دأبت منذ احتاللها لفلسطين على محاولة وأوضح وكيل وزارة اإلعالم المتوكل طه، أن دولة االحتالل

فرض الرواية والرؤية الصهيونية ونشرها في العالم، بهدف شطب الهوية الوطنية ألصحاب األرض 
واستالب حقهم التاريخي فيها وٕاعادة تشكيل المنطقة ثقافيًا بحيث تصبح وعاًء قادرًا على تعزيز 

واستمر إلى ' سايكس بيكو'خلق أساسًا منذ معاهدة عناصر قوة المشروع النقيض، مضيفًا أن التطبيع 
  .يومنا

وأوضح طه، بأن التطبيع في فلسطين المحتلة هو قبول رواية االحتالل عن نفسها وعن الشعب 
الفلسطيني بالصورة التي تراها، فإذا قبلنا رواية االحتالل يعني ذلك أننا قبلنا وعززنا إدعاءاتها بحقها 
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افي بأرض فلسطين لتبرر للعالم أجمع موروثها التاريخي باألرض الفلسطينية التاريخي والديني والثق
  'عبر فرض وقائع وأحداث تتناسب وسياستها الرامية لذلك

إذا تم القبول برواية كيان االحتالل يعني ذلك التطبيع وتقديم دولة االحتالل أمام العالم 'وأضاف 
ستها تجاه اإلنسان واألرض، وٕاعطائها الحق كدولة من حقها احتكار صورة الضحية، وشرعنة سيا

  .'التاريخي الكامل بذلك
وأكد طه أن الثقافة الفلسطينية الوطنية هي الحضن المنيع الذي ال ينبغي اختراقه في مواجهة كل 
محاوالت الطمس واالستالب من قبل دولة هجينة مصطنعة فرضت فرضًا دون هوية ثقافية محددة 

غير المفهوم لجوء البعض إلى الصمت وهم يرون بأعينهم التطبيع االقتصادي إنه من 'وقال ' ومبلورة
والثقافي والسياسي دون إبداء أية وجهة نظر ألن الصمت وعدم الرد هو نوع من التطبيع، فالثوابت 
الوطنية هي مسلمات ال يجوز االقتراب منها أو إخضاعها للنقاش والتنازل ألن ذلك يعتبر خيانة بكل 

  .'المقاييس
وكان اإلعالمي زعل أبو رقطي، الذي أدار الندوة قد أوضح أن موضوع التطبيع له عدة جوانب 
فهناك من ينظر له على أنه مثابة جريمة، وهناك من يرى فيه مجرد حوار لصالح قضية الشعب 

اتهام كل الفلسطيني، مشيرًا لوجود نظرتين نحو التطبيع األولى المتمثلة بالنظرة العربية التي تتمحور ب
مثقف، سياسي، إعالمي، فنان، أديب، أو مسؤول يزور فلسطين المحتلة بالتطبيع مع كيان 
االحتالل، والثانية قيام مؤسسات فلسطينية بلقاءات تحت عناوين مختلفة حول قضايا إنسانية، 

  إعالمية، اجتماعية وغيرها
 
   يدعوا إلنقاذ المدينة”ملتقى المهندسين” تتهم االحتالل بتهويد القدس و” شافيهعيمق“

 أن  تقريرًا تظهر فيه)19/1/2012 (خميسال العبرية، “عيمق شافيه”ثار  لآلمستقلةاللجنه ا اصدرت
 تستخدم التنقيب عن األثريات من أجل تهويد القدس وٕاحكام السيطرة عليها، الصهيونيةسلطة اآلثار 

لمي بل سياسي لتقويض دعائم سكانها وأنها تحفر األنفاق أسفل القدس القديمة ليس من أجل هدف ع
 .العرب

 علماء آثار مستقلين يناهضون سلطة اآلثار الرسمية ويقومون بشرح مواقفهم في ونضم تلك اللجنة
 .نشرات ومؤتمرات وجوالت لطالب وناشطين
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إلى ) اآلثار بين القداسة والسياسة( عنوان تحت  الذي وزع على جميع وكاالت االنباءوأشار التقرير
ستخدام االحتالل لعلم اآلثار لتحقيق غايات سياسية عن طريق الحفريات التي ليس لها تبرير ا

 .أثري- علمي
في محاولة “ طاهرة عرقيا”وأوضح التقرير أن حفر األنفاق في البلدة القديمة يهدف لخلق مدينة 

و تناقض ذلك مع  والعالم بضرورة السيطرة على منطقة الحرم القدسي الشريف حتى لالصهاينةإلقناع 
 على تضليل الجمهور بوسائل - من خالل أعمال الحفر- التسوية، مؤكدين أن سلطة اآلثار تعمل 

  .مختلفة
حملة انأ ( نقابة المهندسين األردنيين وبالتنسيق مع ملتقى القدس الثقافي ت دعوفي ذات السياق 

 والشعبية لحماية المدينة من إلى ضرورة تضافر الجهود المحلية الرسمية) أردني والقدس مسئوليتي
 .التهويد وٕاال فان المشروع الصهيوني قائم على قدم وساق لطمس هوية المدينة

 ندوة عن حارة المغاربة وما بقي من أثارها وذلك في سياق نشاطات الفرع حول جاء ذلك خالل
 .الشؤون الوطنية والقضايا العامة

حملة وعضو الهيئة اإلدارية لرابطة شباب ألجل وقدم المحاضرة خبير علوم بيت المقدس وعضو ال
القدس أحمد محمد ياسين موضحًا عبر تسلسل زمني مراحل االعتداءات الصهيونية على الجدار 
الغربي للمسجد األقصى ومن ضمنه حارة المغاربة وتله المغاربة كجزء من االعتداء الصهيوني 

 بية اإلسالمية للمدينةالمنهجي لتهويد المدنية المقدسة وطمس الهوية العر 
 

   دونمًا من قرية الخاص لضمها للقدس75االحتالل يستولي على 
قرية   راضي من ا دونماً 76مصادرة  ) 19/1/2012(الخميس صهيونية، وزارة الداخلية الت نإعل

 بحجة أنها أمالك غائبين ،خلف الجدار الواقعة   في الضفة الغربية بيت لحممدينةالخاص شرق 
 .دية القدس لصالح بل

وافاد االهالي انه جرى القاء اوراق صادرة عن وزارة الداخلية في مواقع االراضي المستهدفة حيث تم 
 قررت وضع اليد على هذه االحتاللالعثور عليها من قبل بعض المواطنين وجاء فيها ان دولة 

 .االراضي بوصفها تابعة لها وستلحقها الى بلدية القدس
ألراضي تعود ملكيتها ألهالي القرية الذين منعوا من الوصول إليها نتيجة الجدار  ذكره أن هذه ادرجي

 . 2007وعزلها منذ العام 
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  غير شرعي ومرفوضاحتالل القدس : التفكجي وقريع
 أن البلدة القديمة في القدس ) 19/1/2012(الخميس ، أكد خبير الخرائط واالستيطان خليل التفكجي

م حساسية ونتيجة لذلك تم اإلعالن عنها كمنطقة أثرية محمية عالميًا بل و من أهم المناطق في العال
 . وضعت في قائمة التراث الحضاري الذي يجب حمايته

ونظرًا لهذه األهمية وضعت المدينة في دائرة الهدف فور احتاللها، فكان االستيالء على البيوت 
ات يهودية بالمكان في خطوة لتغيير والمنازل وهدم حارة الشرف والمغاربة ضمن سياسة وضع بصم

للمشهد المكاني للمدينة، واستعرض التفكجي في ندوة نظمتها دائرة شؤون القدس في جامعة القدس 
) 116(أهم مراحل االستيطان داخل البلدة القديمة في المدينة المقدسة وقد تم اإلعالن عن مصادرة 

 108/322/أ/التي حددت بخارطة رقم هـ ب دونم من األراضي الموجودة داخل البلدة القديمة و 
 وأراضي 1967بمصادرتها للمصلحة العامة وشملت هذه األراضي حارة المغاربة التي تم تدميرها عام

وفي ) حارة الشرف، حارة الميدان، حارة النمامرة، حارة الجواعنه، حوش العسلي، حارة اليهود(أحياء 
مًا من أراضي البلدة القديمة بموجب قرار المصادرة  دون116تم اإلعالن عن مصادرة ) 1968(عام 

 وتم نشره بالجريدة الرسمية، و بموجب هذا 108/322/أ/ ب 5للمصلحة العامة والذي يحمل رقم 
 15 عقارًا تعود ملكيته إلى عدة قطاعات منها وقف إسالمي وصدور منها 790القرار تم مصادرة 

 عقار ووقف كنسي 257ملكية الخاصة فقد صودر عقار أما ال346عقار ووقف ذري صودر منها 
 .  عقارات5 عقارات و أخيرا المرافق العامة صودر منها 9صودر 

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس لجنة القدس “ أبو عالء”أكد أحمد قريع وفي ذات السياق 
اصة في القدس بمنظمة التحرير الفلسطينية أن االستيطان الصهيوني في األراضي الفلسطينية وخ

 .يعتبر جريمة حرب وهو غير شرعي ومرفوض على كافة الصعد الفلسطينية والعربية والدولية
بجامعة  في كلمته االفتتاحية للندوة التي نظمتها دائرة شؤون القدس“ أبو عالء”جاءت تصريحات 

  ".االستيطان الصهيوني في القدس”: القدس ببلدة أبو ديس تحت عنوان
كلمته بالتأكيد على أن الندوة محاولة لقرع ناقوس الخطر السرطاني الزاحف من “ الءأبو ع”واستهل 

آفة االستيطان اإلجرامية القائمة على أرضنا المحتلة ومخاطرها على قضية السالم العادل والشامل 
 .المنشود ومشروع حل الدولتين

انونية والسياسية الديموغرافية وأوضح أبو عالء بأن هذه الندوة مخصصة لمناقشة مختلف الجوانب الق
واالجتماعية لواحدة من أشد االنتهاكات الصهيوني بشاعة وأكثرها خطرًا على شعبنا وقضيتنا وأفظعها 
  استقواًء بقانون القوة، إنها جريمة االستيطان االستعماري العنصري الذي بات أشبه ما يكون بخلية
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نية وسط حالة تسامح دولي معيب يشير إلى التسليم سرطانية مدمرةـ ُتواصل فتكها باألرض الفلسطي
 .حتى ال نقول االستسالم لهذه الممارسات الصهيونية البشعة والمدمرة لكل أحالم السالم

 
  العموري يدعو الى ضغط أوروبي لوقف تهويد القدس

ان )  19/1/2012(الخميس ،  يونس العموري، للقدسالوكيل التنفيذي للمؤتمر الوطني الشعبيقال 
لعة الصادر عن جهة محايدة نشطة متط،  في القدس المحتلةتقرير رؤساء ممثليات اإلتحاد األوروبي

  .، يجب ان يخرج من دائرة التصريح الى دائرة التنفيذ العمليعلى تفاصيل ما يجري في القدس
 إلى ضرورة تشكيل آليات ضغط أوروبية ، في بيان وصل اسالم تايمز نسخة منه العموريودعا

ستهدف تدمير معالم تعمل على أرض الواقع لوقف ما يجري من إجراءات إحتاللية أحادية الجانب ت
  .القدس العربية

ندما تصل إلى أصحاب وطالب بعدم اإلكتفاء بتشخيص الحالة بتقارير تفقد جديتها ومضمونها ع
رفين األمر الذي اإلتحاد األوروبي خاصة وأن األوروبيين يلعبون دور الوسيط بين الط القرار في

يتطلب نزاهة في تحديد المسؤوليات ومعاقبة الطرف الذي يتجاوز اإلتفاقيات والمعاهدات الدولية 
  .الخاصة بمدينة القدس المحتلة

 الرامية لضم الصهيونية قيادات االتحاد إلى التصدي علنًا لإلجراءات دعا ،االتحاد األوروبييذكر ان 
 .اليهودية لها على حساب سكانها الفلسطينيينالقدس المحتلة، وتكريس الهوية 

  جنود االحتالل يتجولون في باحات االقصى واصدار اوامر ابعاد ضد فلسطينيين
في باحات  ) 19/1/2012(الخميس صهيوني بزّيهم العسكري، جنود الجيش التجولت مجموعة من 

مر الذي يشكل استفزارًا  صهيونية، اال موافقة الشرطة التان اخذبعد  المسجد االقصى المبارك،
 .وانتهاكًا لحرمات المسلمين

 يرتدون الزي العسكري االسرائيلي ومن مختلف اً إن جنودفموقع القناة السابعة االسرائيلية وبحسب 
 بعد اخذهم موافقة -  ما اسماه الموقع اليميني ساحات جبل الهيكل-  وحدات الجيش دخلوا باحات

  .الشرطة الصهيونية
 وهم يرتدون  قد اقتحموا باحات المسجد االقصى قبل اسبوعين تقريباصهاينةالجنود الوكان عدد من 

  .هم العسكري بزيّ دخلواالمرة االولى اال ان هذه  الزي العادي،
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 في مدينة القدس إبعاد ثالثة من الطالب الفلسطينيين من قررت شرطة االحتاللوفي سياق متصل 
ن في الكلية األكاديمية للهندسة عن مدينة القدس لمدة م يدرسو 1948سكان الداخل المحتل عام 
 . والدفاع عن المسجد االقصىسبعة أيام بتهمة التحريض

  فبراير لمناقشة تهويد القدس24مجلس األمن الدولى يجتمع فى 
 أن ) 19/1/2012(الخميس ، أعلن المندوب الفلسطينى الدائم لدى األمم المتحدة رياض منصور

 من فبراير، جلسة علنية فى لبحث السياسة التهويدية فى القدس 24لى سيعقد فى مجلس األمن الدو 
 .المحتلة

اع ، إن اجتمفي تصريح صحفي طينية الدائمة فى مجلس األمنوقال منصور فى بيان للمندوبية الفلس
، “فاليرى آموس”ُخصص لالستماع إلى تقريٍر لمساعدة األمين العام للبرامج اإلنسانية مجلس األمن 

التى قّدمت إحاطًة تفصيليًة بالخرائط والوثائق حول االستيطان، ووْضع مدينة القدس المحتلة والطرق 
 .االلتفافية المخصصة للمستوطنين

وأضاف المندوب الفلسطينى الدائم فى األمم المتحدة، أن السفراء األوروبيين وكتلة دول عدم االنحياز 
الجلسة أن سياسية االستيطان تؤثر سلبا على العملية والسفراء العرب، أكدوا فى مداخالتهم ب

السياسية، وأن االتحاد األوروبى أصدر توصية فى تقريره باتخاذ إجراءات عقابية ضد المستوطنين، 
 )وكاالت(.حيث ستعتمد فى اجتماع بروكسل المقبل

 
   واعتقاالت في مناطق متفرقة من القدسمداهمات

 ) 19/1/2012(الخميس جموعات من قطعان المستوطنين، شرعت قوات االحتالل الصهيوني وم
  . بأعمال عربدة واستفزاز ضد المواطنين المقدسيين في مناطق متفرقة من مدينة القدس المحتلة

، اندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين الفلسطينيين وقوات مال شرق القدس العيساوية شففي بلدة
  .بعمليات استفزاز للمواطنين الحتالل بعد قيام جنود ا االحتالل الصهيوني،

وافاد مراسل اسالم تايمز في القدس، ان جنود االحتالل قاموا باجراءات استفزازية ضد المواطنيين من 
خالل اطالق القنابل الصوتية والغازية تجاه منازلهم، مما ادى الى اندالع مواجهات، ردت فيها 

  .ةالجموع الغاضبة بالحجارة والزجاجات الفارغ
عرف وهرعت الى المنطقة قوات اضافية، حيث شرعت بحملة اعتقاالت بين صفوف المواطنين، 

  ). عاماً 20( غريبمحمودلمواطن منهم ا
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 سيارة لدى توقفها في شارع نور الدين وسط 15ألحق مستوطنون أضرارا في نحو وفي ذات السياق 
 .مدينة القدس المحتلة

، برفقة الصهيونياقتحمت شرطة االحتالل قصى المبارك،  جنوب المسجد االبلدة سلواناما في 
، وحرروا مخالفات مالية بحق عدد من  البلدةية القدس المحتلة، عدة أحياء فيموظفين تابعين لبلد

 .المواطنين بحجة البناء دون ترخيص، كما سلموا أوامر هدم منازل لعدد آخر من المقدسيين
  تحطيم واجهات سيارات في القدس

 تعود تحطيم مقدمة سياراتعلى  )20/1/2012( صهيونية، الجمعة سيارة جيب عسكريةاقدمت 
 . بمحاذاة الغرفة التجارية في القدسوقوفها لمواطنين مقدسيين اثناء

 وحمادة ،السيارات تعود لكل من المواطنين نايف أبو إرميلةوافاد مراسل اسالم تايمز في القدس،  ان 
 .ررت مقدمة السيارات بشكل كبير، وتضعصام حواشو  ،أبو سنينة

 جراء قيام شبان بجراح طفيفة  ان مستوطنة أصيبتعبريةذكرت مصادر وفي سياق متصل 
  .فلسطينيين برشق سيارتها بالحجارة قرب بلدة حزمة شمال القدس المحتلة

  لى أقليةا  القدس سكانلالكيان الصهيوني يسعى لتحوي
 شرعت منذ الصهيونيةإن السلطات ’ )21/1/2012 (تسبال، قال محافظ القدس عدنان الحسيني

سنوات بتنفيذ مخططات تهدف للسيطرة الكاملة على مدينة القدس وتحويل سكانها الفلسطينيين إلى 
من إجمالي سكانها، وأن هذه المخططات يجري تنفيذها على ثالثة % 12أقلية، بنسبة ال تتجاوز 

، أولها بناء الكتل االستيطانية الكبرى حول القدس،  على إنجازهادولة االحتاللمراحل، وأوشكت 
 .وثانيها السيطرة على عدد من األحياء القديمة، وثالثها عزل المدينة ببناء جدار الفصل العنصري

وأكد الحسيني، خالل ندوة نظمتها كلية الحقوق في الجامعة العربية األميركية، أن نسبة الفلسطينيين 
 دولة االحتالل الصهيونيمن إجمالي عدد السكان، وانه إذا ما ضمت % 35في القدس تبلغ حاليا 

% 18رسميا التجمعات االستيطانية الكبرى والتي تتلف حول القدس ستصبح نسبة فلسطينيي المدينة 
 جزءا هاما من أهداف مخططها الرامي للسيطرة دولة االحتاللمن إجمالي السكان، وبالتالي ستحقق 

 تقليل نسبة دولة االحتالللسطينيين إلى أقلية، وبالتالي سيبقى على على القدس وتحويل الف
، وهذا ستعمل على تحقيقه بتهجير الفلسطينيين من أحياء المدينة %12إلى % 18الفلسطينيين من 

 .القديمة، من خالل سحب الهويات المقدسية ومصادرة المنازل
لح بصمود أهل القدس وتحديهم من جهته، وخالل االستقبال، أشاد رئيس الجامعة عدلي صا

لمحاوالت تهويدها من قبل االحتالل، وقدم شرحا للمحافظ الحسيني حول الجامعة وأهدافها ورسالتها، 
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مشيرا إلى أنها تسعى لترسيخ أسس التعليم التنموي الحديث في فلسطين، ونقل تجارب الدول المتقدمة 
ة فلسطين أينما وجدوا، وأنها تضم مجموعة في هذا المجال، موضحا أن الجامعة تستهدف كافة طلب

متميزة من طلبة القدس، والذين يؤكدون بإصرارهم على االلتحاق بها على أنهم جزء من هذا الوطن 
 .ومن الدولة الفلسطينية القادمة

إن الجامعة العربية األميركية هي ’: بدوره أثنى المحافظ الحسيني على فكرة تأسيس الجامعة وقال
عظيم له داللة سياسية ووطنية ألنه كان الرد على دخول شارون للمسجد األقصى، وهو صرح علمي 

نفس التاريخ الذي انطلقت فيه مسيرة الجامعة، وٕان الجامعة متميزة بأساليبها التعليمية وضمها طلبة 
 ’.فلسطين

إلى أن هذه وكان قد افتتح الندوة عميد كلية الحقوق أحمد دبك بكلمة، رحب فيها بالحضور، مشيرا 
الندوة جاءت بهدف تسليط الضوء على الحملة التهويدية التي تتعرض لها مدينة القدس، وأساليب 
االحتالل الهادفة لتغيير معالمها الجغرافية واإلسالمية، وتهجير سكانها الفلسطينيين وسلخها عن 

 .الدولة الفلسطينية القادمة
إن القدس هي رمز وحدتنا وهي ’: س الجامعة صالحوفي كلمة الجامعة العربية األميركية قال رئي

عنوان لدولتنا الفلسطينية، ومنبرا لثقافتنا وعلمنا، وٕان هذه األجيال المتسلحة بعلمها وثقافتها ستبقى 
 ’.الحامي الحقيقي والمدافع العنيد عن القدس في كافة المحافل

لتنفيذ مخطط القدس الكبرى حسب  تسعى دولة االحتاللإن ’: وخالل كلمته، قال المحافظ الحسيني
‘ عتصيون‘و‘ أدوميم’ادعائهم من خالل ثالثة مراحل أولها االنتهاء من بناء ثالث تجمعات هي 

 ألف مستوطن، وهناك مساحات تركت في هذه التجمعات من أجل 120والتي تضم ‘ جفعون‘و
كون مدينة القدس  ألف مستوطن آخر، وبذلك ست40ربطها بعضها ببعض وتوسيعها لتضم مستقبال 

 ’.محاصرة بهذه الكتل االستيطانية الضخمة والتي ستضم للمدينة رسميا في المستقبل القريب
 تحاول وبكل دولة االحتاللوحول المرحلة األخرى من مخطط السيطرة على القدس، فأشار إلى أن 

لجديدة ومصادرة منازل إمكانياتها السيطرة على األحياء القديمة في المدينة من خالل بناء المنازل ا
الفلسطينيين وتسكين المستوطنين فيها، كما يحدث حاليا في أحياء سلون، وراس العمود، والطور، 
والشيخ جراح، مؤكدا كذلك أن المرحلة الثالثة من هذا المخطط قد اكتملت ببناء جدار الفصل 

لدرجة األولى، وهدفت من العنصري، والذي كان عنوانه العريض أمنيا لكن باطنه كان سياسيا من ا
 إلى عزل أهالي القدس عن محيطهم الفلسطيني ومنع التواصل فيما بينهم، من دولة االحتاللخالله 
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أجل االستفراد بأهالي المدينة وتهجيرهم من خالل سحب الهويات المقدسية ومصادرة البيوت وفرض 
 .عة خلف الجدارالضرائب الباهظة على سكانها لتشريدهم للمدن الفلسطينية الواق

 لم يكن هناك مسميات لإلحياء في القدس، وأن 1967وأضاف المحافظ الحسيني، أنه قبل العام 
 اصطنعت هذه المسميات كالحي اإلسالمي، والمسيحي، واألرمني واليهودي، إلثبات دولة االحتالل

يا من خالل نقل كل من أحقيتها التاريخية في المدينة، وأنها تعمل اآلن على تزوير التاريخ والجغراف
تحصل عليه أثناء الحفريات في المدينة، من أحجار وشواهد تاريخية للحي اليهودي لتحويله إلى 
مكان تاريخي، مطالبا بضرورة دعم القدس فلسطينيا وعربيا وٕاسالميا من أجل تفويت الفرصة على 

 .االحتالل، والمحافظة على الطابع العربي اإلسالمي والمسيحي للمدينة
من جهته، تناول الباحث واإلعالمي علي الجريري، التزوير واستحداث األسماء اليهودية وٕاطالقها 
على مالمح المدينة المقدسة، كما انتقد التقصير في إدراج المناهج التعليمية الخاصة بالمدينة 

 بتدريس لدولة االحتالالمقدسة في المدارس والجامعات الفلسطينية، في حين أنه بالمقابل تقوم 
مناهج تعليمية مزيفة عن القدس في مدارسها وجامعتها وخاصة للطلبة الفلسطينيين في داخل الخط 

 .األخضر والقدس، لتخدم مخططاتها وتثبت أحقيتها في المدينة
 الساعي لتكريس المصطلحات اليهودية العبريكما طالب، بحشد كافة اإلمكانيات لمواجهة اإلعالم 

شوارعها وأبوابها، مشيرا إلى أن تحت كل بالطة في مدينة القدس، تاريخ إسالمي على أحياء القدس و 
 .ومسيحي فلسطيني وعربي مهمل في مادة التاريخ في المدارس والجامعات الفلسطينية

وكنتيجة لهذه الندوة أعلن رئيس الجامعة، أن الجامعة ستباشر العمل على استحداث مساق أكاديمي 
، بحيث يتم تصميم هذا المساق بالتعاون مع ‘ المقدس أو دراسات مقدسيةدراسات بيت’يحمل اسم 

عدد من المختصين والخبراء في قضايا القدس، ليتم طرحه للدراسة أمام طلبة الجامعة كجزء من 
 .الخطط األكاديمية خالل الفترة القادمة

  طاقم مركز معلومات وادي حلوةطعن جندي صهيوني بالقدس واالحتالل يعتقل 
 بجروح طفيفة في رقبته جراء تعرضه )21/1/2012(السبت ،  الصهيونيصيب احد جنود االحتاللأ

  .  حاجز شعفاط شمال القدس المحتلةعلىللطعن بآلة حادة 
الحادث وقع بعد نقل فلسطينيْين من " أن  العبريةإذاعة االحتاللوافاد مراسل اسالم تايمز نقًال عن 

ر اصابتهما بصعقة كهربائية حيث تجمهر العديد من سكان سكان مخيم شعفاط إلى الحاجز إث
 ".المخيم عند الحاجز وقام أحدهم بطعن الجندي
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اقدمت قوات االحتالل على اعتقال طاقم مركز معلومات وادي حلوة اثناء قيامهم في سياق متصل و 
  .بتوثيق اعتداء جنود االحتالل بالضرب على طفل مقدسي بالقرب من باب المغاربة

مركز جواد صيام، باالضافة الى محمود قراعين، وأحمد صيام، وذلك التقلت قوات االحتالل مدير واع
 .خالل قيامهم بتوثيق مصور العتداء جنود االحتالل على مجموعة من األطفال قرب باب المغاربة

  2012 منذ بداية العام  في القدسغير مسبوقنشاط استيطاني 
السبت ، “ني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطانالمكتب الوط”أكد تقرير صادر عن 

بشكل غير مسبوق منذ بداية العام ” أن االحتالل صعد نشاطه االستيطاني )21/1/2012(
2012”.  

حكومة نتنياهو صعدت من نشاطاتها ”، أن اسالم تايمز نسخة منهوبين التقرير األسبوعي، الذي 
ضفة، خاصة في منطقة القدس، وطرح المزيد من االستيطانيه ببناء آالف الشقق السكنية في ال

المخططات، وعمليات سلب ونهب األراضي الفلسطينيه لصالح توسيع المستوطنات في الضفة 
 ”.الغربية

عمد إلى إحكام الخناق على بلدتي العيسوية والطور، وفرض الحقائق على ”وأشار إلى أن االحتالل 
 دونًما من 76حيث تم خالل هذا األسبوع مصادرة أرض الواقع، تمهيًدا لإلجهاز على القدس، 

، وذلك لصالح بلدية القدس االحتاللية، وٕاقرار “أمالك غائبين”أراضي قرية الخالص، بحجة أنها 
 ”. وحدات استيطانيه جديده بمنطقة التلة الفرنسية في القدس الشرقية204مخطط استيطاني يشمل 

والذي دعا فيه قيادات االتحاد إلى التصدي علنًا ”وروبي، وأشاد التقرير بالموقف الجديد لالتحاد األ
 الرامية لضم القدس المحتلة، وتكريس الهوية اليهودية لها على حساب سكانها الصهيونيةلإلجراءات 

 دولة االحتاللالفلسطينيين، ودعا أيضا في تقرير داخلي له، إلى عدم عقد صفقات اقتصادية مع 
، وأوصى بإعداد قائمة سوداء بأسماء المستوطنين الصهيونيالستيطاني تعود بالنفع على المشروع ا

 ”.الذين يعتدون على الفلسطينيين، ومنعهم من دخول الدول األوروبية
   في مستشفى هداسا بالقدساستشهاد فتاة من قطاع غزة

كمال أبو  حنينعن استشهاد المواطنة ) 22/1/2012 (حداالاعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، 
 وٕاتالف رئتيها خالل قهاتسببت بحر  أصيبت بشظايا قنابل فوسفورية سامة  والتي) عاما17 (جاللة

  .قبل عامين غزة  قطاعالعدوان على
في “ هداسا” من منطقة البريج بقطاع غزة إدارة مستشفى ،كمال أبو جاللةوالد الشهيدة، تهم وا

باإلهمال  ؛التسبب بوفاة ابنته حنينالعيسوية وسط القدس المحتلة ووزارة الحرب الصهيونية ب
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ألطباء “ حقل التجارب”والتقصير في معالجتها فضال عن إخضاع ابنته الشهيدة حنين إلى ما يشبه 
 .متدربون

وناشد والد الشهيدة حنين كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والعالمية لتقديم إدارة مستشفى هداسا 
 .ضاء والعدالةوقادة االحتالل بوزارة الحرب إلى الق

  تجميد بناء حديقة توراتية في القدس
أمرًا احترازيًا ) 22/1/2012(االحد ، القدس المحتلةفي   الصهيونية المحكمة المركزيةأصدرت

 دونما من 740المنوي إقامتها على “  أ11092”ُمستعجال يقضي بتجميد مخطط الحديقة القومية 
  .قدس المحتلةلعيسوية شمال شرق الأراضي قريتي الطور وا

ذلك بعد التماس إداري تقدم به مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان، بواسطة ويأتي  
محاميه معين عودة، باسم المركز والسّيد مفيد أبو غّنام والسّيد ربحي أبو الُحّمص والُمختار محّمد 

 .محمود عبيد
ماسًا إداريًا مستعجًال ُقدَم األسبوع وأوضح المحامي معين عودة في تصريحات اعالمية أن الت

الماضي إللزام اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في وزارة الداخلية وسلطة تطوير القدس وسلطة 
التي تُقام على أراضي العيسوية والطور، مطالبا “ الحديقة القومية”الطبيعة بترجمة ُمخطط ما ُيسمى 

 )مشترك.( فتحها من جديدوٕاعادةكذلك بتجميد االعتراضات للمخطط 
  2012في القدس من مطلع  دونما 1367 ومصادرة  وحدة استيطانية734

 إن سلطات )23/1/2012 (ثنيناال قالت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية،
 دونما من أراضي القدس المحتلة وفي 1367االحتالل استولت منذ بداية العام الجاري على 

 وحدة استيطانية، في إطار مخططاتها لحسم معركة القدس من جانب 734، وأقرت بناء محيطها
 .واحد، من خالل القوة وتشريع القوانين التي تخدم تلك السياسة

، أن ما يجري من عمليات استيطان في ، وصل اسالم تايمز نسخة منهدائرة في بيانواعتبرت ال
، دولة االحتاللوم به الحكومة اليمينية المتطرفة في القدس الشرقية جريمة حرب، وٕارهاب دولة تق

 .لتهويد المدينة وضمها لجعل تنفيذ أي حل سياسي غير ممكن
وأشارت إلى أن المجتمع الدولي يمارس حتى اآلن سياسة تسامح وغض بصر عن الممارسات 

تسريع استيطانه  والتصعيد االستيطاني في مدينة القدس، ما أعطى االحتالل قوة إضافية لالصهيونية
 .وتهويده للمدينة وتهجير سكانها الشرعيين بهدم منازلهم ومصادرة هوياتهم وبناء جدار الضم والتوسع
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دولة وشددت الدائرة على أن العالم وعلى رأسه مجلس األمن الدولي، مطالب باتخاذ قرارات ملزمة ل
لدولي واإلنساني، وقرارات الشرعية  كقوة احتالل، للتوقف عن السياسات المنافية للقانون ااالحتالل

 الدولية التي تجرم االستيطان وتعتبره غير شرعي وغير أخالقي
 

  :بعد اقتحامها الخيمة التي يعتصمون بها
   طوطح وابو عرفة من القدسختطفاالحتالل ي

 النائب محمد طوطح والوزير السابق ) 23/1/2012(االثنين ،االحتالل الصهيوني قوات ختطفتا
 .ابو عرفة بعد اقتحامها خيمة االعتصام المقامة في مقر الصليب االحمر بالقدسخالد 

وافاد مراسل اسالم تايمز في القدس، ان قوة كبيرة في جيش االحتالل والوحدات الخاصة المستعربة 
عربي " المسكوبية" الى مركز حيث اقتادتهما ختطافهما،لتي يعتصمون بها وقامت بااقتحمت الخيمة ا

  .نةالمدي
بعد “ اليونسكو”وكان النائب طوطح والوزير أبو عرفة المهددين باإلبعاد عن القدس طالبا منظمة 

اعترافها بالعضوية الكاملة لفلسطيني بالتعاون مع السلطة الفلسطينية في رفعها شكوى لدى المحاكم 
 .الدولية المختصة ضد االحتالل وسياساته تجاه مدينة القدس

لسطيني للدفاع عن األسرى جريمة اقتحام مقر الصليب األحمر الدولي واختطاف واستنكر المركز الف
كل من النائب محمد طوطح والوزير خالد أبو عرفة في سابقة خطيرة على القانون الدولي والذي منح 

 .الحصانة لكل من مقرات الصليب األحمر الدولي ولنواب المجلس التشريعي المنتخبين
 االختطاف تلك تأتي في سياق مساعي االحتالل الصهيوني لتقويض عمل وأوضح المركز أن جريمة

المجلس التشريعي المرتقب في ظل أجواء المصالحة التي يتعمد االحتالل تخريبها لتفريق كلمة 
  .الشعب الفلسطيني

وطالب المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى كافة الحقوقيين في العالم إلى الرد العملي على 
ل الذي يمعن في اختراق األعراف الدولية والحقوقية واإلنسانية، داعيا وسائل اإلعالم إلى االحتال

تكثيف العمل اإلعالمي للدفاع عن النواب المختطفين لدى االحتالل ولكافة األسرى في سجون 
  .االحتالل
يوني إجراء الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عملية االختطاف، واعتبرت هذا السلوك الصه وأدانت

خطير يتطلب وقفة عربية ودولية لوقف انتهاكات االحتالل الصهيوني وتصعيده المتواصل على 
 .شعبنا ونوابه
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 النواب يهدف إلى ضرب المصالحة الوطنية ومنع انعقاد جلسة المجلس اختطافوأكدت الجبهة أن 
مجلس التشريعي الفلسطيني  رئيس الاختطافالتشريعي الفلسطيني المقررة الشهر القادم، ودليل ذلك 

لذا تدعو الجبهة لجلسة عاجلة للمجلس التشريعي . عزيز الدويك والنائب خالد طافش قبل أيام. د
  .الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الفلسطينية

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حركتي فتح وحماس إلى اإلسراع في تنفيذ اتفاق  ودعت
ق آليات عمل اللجان كرد على جرائم االحتالل وعدوانه المتواصل، ألن المصالحة الوطنية وتطبي

 .االحتالل هو المستفيد من تأخير وبطء إسقاط االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية
عزيز دويك والنائب .وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت قبل ايام رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د

 نائب آخر اختطافبرلمانية خالد طافش من بيت لحم، لتقوم اليوم بمن كتلة التغيير واالصالح ال
 .ووزير سابق

) يوليو(يعتصمون في مقر الصليب األحمر منذ األول من شهر تموز طوطح وأبو عرفة يذكر ان 
  .، رفًضا لقرار االحتالل بسحب إقاماتهم وٕابعادهم خارج مدينة القدس2010من العام الماضي 

  مسيرة في القدس واصابة شاب بالرصاص على معبر قلندياالمستوطنون ينظمون 
االثنين  تحت حماية وحراسة قوات االحتالل الصهيوني، المستوطنينقطعان ن العشرات منظم 

 . طرقات وأسواق القدس القديمةت جاب استفزازيةمسيرة)  23/1/2012(
 باتجاه سوق القطانين وباب من شارع الوادان المسيرة بدأت  وافاد مراسل اسالم تايمز في القدس،

 150أن اكثر من ، و الحديد وباب الغوانمة وباب الملك فيصل ثم الى باب حطة وباب األسباط
ويرددون الشعارات ، ل ويقرعون الطبو صهيونيةة وهم يحملون األعالم ال في المسير شاركوامستوطن 

لصهيونية جبرت الشرطة اأ تلمودية، حيث طقوستأدية  المعادية للفلسطينيين، وتخلل المسيرة
  .  المسيرةلمتجار على اغالق محالتهم لتأمينأصحاب ا

 أحد جنود من جراء اطالق النار عليهطفيفة في قدمه  أصيب فلسطيني بجروحوفي سياق متصل 
 . حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة علىاالحتالل

 كان يحمله الشاب الفلسطيني خالل أن الجندي الصهيوني اشتبه بكيس" ـوذكرت مصادر عبرية ب
  .محاوًال االعتداء على الجنود من الكيس محاولته اجتياز الحاجز وزعمت بأن الشاب أخرج فأساً 

 . إلى مستشفى هداسا بعين كارم غربي القدس المحتلة لتلقي العالجلمصابوتم نقل ا
 

   في عناتا بلدية االحتالل تهدم منزالً 



 موقع إس�م تايمز ا�خباري

منزل المواطن احمد ) 24/1/2012 (ثالثاءال، تابعة لبلدية االحتالل في مدينة القدسهدمت جرافات 
 . القدس المحتلةشمال شرق اللهاليه الكائن في بلدة عناتا 

وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية أن قوات كبيرة من وقالت 
 مربع 100 نفرا بمغادرة المنزل البالغة مساحتها 20الجيش طوقت منزله وطالبته وعائلته المكونة من 

 وتسوية المنزل توطئة لهدمه، فيما شرعت طواقم خاصة بإخراج األثاث لتباشر الجرافات أعمال الهدم
 .باألرض

   القدسر ُتحِضر لمؤتم”قطر” يرفض دعوة لزيارة الكيان و”البرلمان التركي“
دعوة لزيارة القدس  )25/1/2012 (ربعاءاال، “ جميل تشيتشيك”رفض رئيس البرلمان التركي 

 . رؤفان ريبلينصهيونيوجهها له رئيس الكنيست الالمحتلة 
 جاء في الرد الرسمي الذي ارسله رئيس البرلمان التركي، فقد  التركيةوسائل االعالم وفقا لما اوردته 

ع ان البيها حتى تتحسن العالقات بين البلدين يطاشكر لك الدعوة لكنني ال است “ الى رئيس الكنيست
  .وانا على قناعة بانك على اطالع بالشروط التي وضعتها انقرة العادة العالقات لسابق عهدها

 صالح عبد اهللا البوعينين، بزيارة  القطري في الجمهورية المصرية،السفير قاموفي سياق متصل، 
  الطيب، فضيلة اإلمام األكبر الدكتور أحمد،شيخ األزهر

تم خالل الزيارة تقديم الدعوة لفضيلته للمشاركة في المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس، الذي 
 .بل فبراير المق27 – 25تستضيفه الدوحة خالل الفترة 
  في عناتا بركسات 6هدم و ,, ن البلدة القديمة وسلوانالمستوطنون والشرطة يقتحمو

االربعاء  اقتحمت مجموعة من قطعان المستوطنين وتحت حماية القوات الخاصة المستعربة،
  .القدس المحتلةمن البلدة القديمة  احياء )25/1/2012(

قطعان  من الاً  عددت حاصر مواطنينل اان مجموعة من وافاد مراسل اسالم تايمز في القدس،
 ، المقدسيينمواطنينبعد اندالع مواجهات بينهم وبين عشرات ال،  عليهم بالضربانهالو ا و المقتحمة

  . مستوطنين باالضافة الصابة احد افراد القوات الخاصة بجيش االحتالل5اصابة ما اسفر عن م
 الباعة ىرطة وحرس الحدود علانقض موظفو بلدية االحتالل وعناصر الشوفي ذات السياق 

المقدسيين وبسطاتهم وقاموا بمصادرة البضائع وتحرير المخالفات ألصحاب المحالت التجارية 
  .س وحي المصرارة والبسطات وخاصة في منطقة باب العامود وشارع نابل
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رسها قوة طواقم تابعة لبلدية االحتالل تحاقتحمت  ،بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المباركاما في 
في   وسلمت إخطارات هدم إدارية جديدة ألصحاب منازل منشآت تجاريةالبلدة الشرطةمعززة من 

 .حيي وادي قدوم وعين اللوزة
 بركسات تؤوي 6 تابعة لبلدية االحتاللهدمت جرافات بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة في و 

 .بلدة المن أراضي “ كوعر البي” أشقاء في منطقة 5ست عائالت بدوية من بينهم 
   تحذر من الهجوم الصهيوني على مفتي القدسالهيئة اإلسالمية المسيحية

 من الهجوم )25/1/2012(االربعاء ، حذرت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات
فتي العام واالستهداف المباشر الذي يشنه نتنياهو على الرئيس المسلم للهيئة اإلسالمية المسيحية، الم

  .للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين
 بفتح تحقيق جنائي الصهيونيةذلك بعد أن أوعز نتنياهو إلى المستشار القضائي للحكومة ويأتي  

، معتبًرا أن االدالء بمثل هذه التفوهات يعّد جريمة “التفوهات الالسامية”ضد المفتي، بسبب ما أسماه 
إياه أنه يسير على خطى المفتي الحاج أمين الحسيني، الذي ادعى أنه من خطيرة للغاية، متهًما 

 .أكبر مهندسي المخطط النازي إلبادة اليهود
، الصهيونية تصريحات رئيس الدولة  في بيان وصل اسالم تايمز نسخة منه،وقد اعتبرت الهيئة

 الهادفة لتهويد لصهيونيةاما هي إال استكماًال للمخططات ”ضد المفتي، “ نتنياهو”ورئيس الوزراء 
المدينة المقدسة، وعزلها عن طابعها العربي اإلسالمي المسيحي، وٕاسكات كل صوت يعمل على 
كشف االحتالل وجرائمة في مدينة القدس، وما تتعرض له المقدسات االسالمية والمسيحية من تهويد 

 آخر من رموز مدينة القدس،  حكومة وكنيست يستهدفون رمًزادولة االحتراموتدمير، فها هي اليوم 
وصوًتا من أصواتها التي تصيح مستغيثة من جبروت احتالل غاشم بادعاءات مزيفة وتهم بعيدة كل 

 ”.البعد عن اإلسالم ومناهجه
 من المساس بشخص سماحة المفتي أو حياته، أو دولة االحتاللوحذرت الهيئة اإلسالمية المسيحية 

عتقال أو اإلبعاد أو المحاكمة، مؤكدًة على الشعبية الكبيرة التي التعرض له بأي شكل من أشكال اال
يتمتع بها سماحة الشيخ في الوطن والخارج، فهو شخصية دينية سياسية، ورمز من رموز دولة 

 ”.فلسطين التي يعتبر المساس بها خطا أحمر
 

   إعادة دراسة هدم تلة باب المغاربةيرفضان الهيئة ومجلس األوقاف
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االربعاء   الهيئة اإلسالمية العليا ومجلس األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة،رفضت كل من
 ما تناقلته وسائل اإلعالم العبرية عن نية سلطات االحتالل دراسة هدم تلة باب )25/1/2012(

 .الصهيونية "الكنيست"المغاربة المؤدية للمسجد األقصى المبارك في 
إن الهيئة  ”،، وصل اسالم تايمز نسخة منهان مشتركفي بي بيان وقالت الهيئة والمجلس في

اإلسالمية ومجلس األوقاف يرون أن هذه اإلجراءات التعسفية وغيرها لن تثني المقدسيين ومعهم كل 
أبناء شعبنا الفلسطيني عن التمسك بحقوقهم وااللتفاف حول مقدساتهم، وعلى رأسها المسجد األقصى 

ل إلى قناعة حتمية بأن السالم العادل لن يأتي من خالل المبارك، إلى أن يصل هذا االحتال
اإلجراءات القمعية، واإلرهاب الفكري، ونفي اآلخر، وتكميم األفواه، وٕانما يأتي بإحقاق الحقوق 
ألصحابها الشرعيين كما ضمنتها الشرائع السماوية، والمواثيق واألعراف الدولية التي تلزم السلطة 

فظة على كافة حقوق المدنيين الواقعين تحت االحتالل وبخاصة ما يتعلق القائمة باالحتالل بالمحا
  .”بعقائدهم وعباداتهم وأماكن هذه العبادة ورموزها الدينية

إلى عدم الدخول في خصوصيات الدين اإلسالمي، وٕاخراج “ "اآلخرين"ودعا البيان من سماهم بـ
ص له دين مخالف لديننا نصوصه عن محتواها الذي يبعد كل البعد عن التعرض ألي شخ

اإلسالمي، ألننا نؤمن بجميع األنبياء والديانات التي أنزلت عليهم بما فيها الدين اليهودي، وأن 
اإلسالم ال يدعو نهائيا إلى قتل النفس البشرية، وال إبادة الشعوب واألقوام األخرى ووصفها بأوصاف 

  .”جارحة
في الوقت الذي تعمل سلطات االحتالل على “ :الً البيان اختطاف طوطح وابو عرفة، قائاستنكرا و 

سحب الهويات المقدسية وحرمانهم من حقهم في اإلقامة والموطنة، وقيام سلطات االحتالل باختطاف 
نواب القدس من مقر الصليب األحمر، وتودعهم المعتقالت بعد أن أبعدت اثنين منهم خارج إقامتهما 

 االستيطانية على مدينة القدس ومقدساتها ورموزها الدينية في المدينة المقدسة، وفي سياق الهجمة
وحقوق مواطنيها، تخرج علينا هذه السلطات بحملة إعالمية تحريضية بتوجيه االتهامات لمفتي القدس 
الشيخ محمد حسين بتهمة معاداته للسامية، متناسية أننا ساميون، واالتهامات الباطلة التي تروج 

  .”ة وتفصيالحوله، والتي ينفيها جمل
  

  خطوة رائدة مبادرة اتحاد المنتجين العرب للتضامن االعالمي مع القدس: خاطر
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 أن مبادرة اتحاد المنتجين )25/1/2012(االربعاء ، اعتبر حسن خاطر الخبير في شؤون القدس
العرب للتضامن االعالمي مع القدس في الثاني من مارس القادم تعد خطوة رائدة تفتح أبواب جديدة 

 . من التفاؤل وتبعث االمل في معنويات القدس والمقدسيين
 أن كان يوما من التضامن االعالمي يكفي  وصل اسالم تايمز نسخة منه،اءل خاطر في بيانوتس

بكل “ : متابعا التهويد التي لم تهدأ لحظة واحدة،لفك عزلة القدس ونصرتها في مواجهة عواصف 
ن التضامن والى تضافر قطاعات االمة كلها لتنصرها وتؤازرها تأكيد القدس تحتاج الى ايام كثيرة م

 .“ مع القدس“ التضامن العربي”في محنتها ، ولكننا سننظر الى هذه المبادرة على انها فاتحة 
 كافة القطاعات واالتحادات والقوى الى السير على هذا الطريق في اطالق مبادرات  البيانودعا

قعه وفي مجاله ، معبرا عن تفاؤله في أن تكون هذه المبادرة هي وحمالت عربية ودولية كل من مو 
ماذا تريد القدس من يوم التضامن : يبقى التساؤل“: قائال،بدايات ثمار الربيع العربي المبارك 

 .”وماذا يمكن لالعالم العربي ان يقدم للقدس في هذا اليوم االعالمي ؟
 المستويات بما فيها االعالم منذ عقود من الزمن ،  أن القدس تعيش عزلة كبيرة على كلالبيانوأكد 

رغم أن “ : متابعا،وأن كثافة هذه العزلة شكلت الغطاء المطلوب لتهويد المدينة على كل األصعدة 
السنوات األخيرة شهدت تطورا ملموسا في العمل االعالمي للقدس ووالدة العديد من الفضائيات 

وقليل من وسائل االعالم التي “ اخباريا ” وما زال حضورا الجادة، إال أن معظم هذا الحضور كان
تنتقي الموضوع وتختار المادة بناء على رؤية مسبقة ، مما سهل على االحتالل االستمرار في 

 .“ صناعة الخبر وتوجيه االضواء بناء على حساباته ومخططاته
  عي في القدس المحتلةيدين المؤتمر التطبي االتحاد العام للكّتاب واألدباء الفلسطينيين

بأشد العبارات الممكنة،  )26/1/2012 (خميسالم للكتاب واألدباء الفلسطينيين،  االتحاد العاادان
  .عقد مؤتمر تطبيعي في فندق األميركان كولوني في مدينة القدس الشرقية المحتلة

د هذا المؤتمر إن االتحاد، وٕاْذ يدين عق“وقال االتحاد في بيان وصل اسالم تايمز نسخة منه، 
المشبوه، بخاصة أنه يأتي بعد أقل من ثمان وأربعين ساعة من اقتحام قوات االحتالل لمقّر الجمعية 
الدولية للصليب األحمر، واعتقال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد طوطح، ووزير 

  .  ”صابات المسلحةشؤون القدس األسبق خالد أبو عرفة، في عملية قرصنة ال تقوم بها إال الع
ودعا االتحاد المجلس الوطني الفلسطينّي لعقد اجتماع طارئ لبحث هذا االمر، كذلك دعا النخب 
الثقافية والفكرية والسياسية الوطنية والتقدمية والديمقراطية الفلسطينية، إلى إدانة عقد هذا المؤتمر 

  .جي التطبيع في بالدناالتطبيعّي، واعالن ربيع فلسطيني يجتّث إلى األبد، كّل مرو 
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 في الصهيونيعقد هذا المؤتمر التطبيعّي يأتي في ظّل استمرار قوات االحتالل واشار البيان الى ان 
تهويد ما تبقى من معالم مدينتنا التي ال تعلو مقامها ومكانتها أية مدينة في الكون، يتّم ذلك من 

مصادرة األراضي، وطرد سكان القدس خالل هدم المنازل وتشريد األطفال والنساء والشيوخ، و 
الفلسطينيين منها، واالعتداء على مقّدساتها اإلسالمية والمسيحية، وأئمتها ورهبانها، وٕاقامة 

 . المستوطنات على أراضيها، وٕاسكان المستوطنين الغرباء في أزقتها وحواريها وضواحيها
  

  بالقدس مواجهات عنيفة في بلدة العيسوية وشارع صالح الدين
 لخميسا، بين المواطنين الفلسطينيين وقوات االحتالل الصهيونيمواجهات عنيفة اندلعت 

  .  العيسوية شمال شرق القدس المحتلةبلدةفي  )26/1/2012(
 بعد قيام جنود من قوات االحتالل بعمليات استفزاز توافاد مراسل اسالم تايمز، ان المواجهات اندلع

  . البلدةطالت المواطنين في اكثر من حي في
عدد من الفتيان تقال  االحتالل الى المنطقة وشرعت باعوعلى الفور هرعت قوة كبيرة من جيش

  .، وتم اقتيادهم الى مركز المسكوبية للتحقيق معهمالمقدسيين
وفي شارع صالح الدين وسط القدس المحتلة اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود االحتالل بعد اقدام 

 .من ذوي االحتياجات الخاصة، وهو ) عاماً 24 (زكريا حجازي قالعتباجنود االحتالل 
  مخطط استيطاني جديد في القدس

ط حي في النشاء بؤرة استيطانية جديدة وستهويدي مخطط تنوي مجموعات صهيونية متطرفة تنفيذ 
  .مدينة القدس المحتلةبيت حنينا شمال 

ان نشطاء من قوى اليمين المتطرف في " )27/1/2012 (جمعةالعبرية، ال" يروشاليم"الت صحيفة وق
 هم الذين يخططون القامة هذه البؤرة االستيطانية وذلك بعد تمكنهم قبل عامين من دولة االحتالل

  .االستيالء على منازل للفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس
ن وقد اعلن واشارت الى ان مواجهات كانت قد جرت في ذلك الحين بالحي المذكور مع الفلسطينيي

هؤالء المتطرفون نيتهم تكرار ذات االمر في بلدة بيت حنينا وذلك بعد زعمهم انهم اشتروا منزلين فيها 
  .حيث سيعملون على اقامة اول مستوطنة وسطها

وتوقعت الصحيفة ان تفشل اي اجراءات قانونية في منع هؤالء من اقامة هذه المستوطنة بزعم ان 
 - بيت حنينا اللذين يفصلهما منزل لعائلة فلسطينية جرت بصورة قانونيةعملية شراء المنزلين في 

  .على حد زعمها
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واكدت الصحيفة ان سكان بيت حنينا فوجئوا بالمخطط الذي يعده اعضاء اليمين وقد اعلنوا نيتهم 
ان يؤدي هذا المشروع الى "محاربته بكافة الوسائل القانونية المتاحة لهم، متوقعة في ذات الوقت 

 .اشعال المنطقة بسبب ممارسات المستوطنين
  استهداف مفتي القدسب يندد ”عطاهللا”نغريتش عنصرية و يعتبر تصريحات رومني وغي”دلياني“

إن تصريحات  ’ )28/1/2012 (سبتال، ديمتري دلياني‘ فتح’قال عضو المجلس الثوري لحركة 
ي، ونيوت غينغرتش خالل مناظرة المرشحان الجمهوريان لخوض سباق الرئاسة األمريكية ميت رومن

، تفوهات تعتبر دليل عنصرية سونفيل في والية فلوريدااالخبارية في مدينة جاك CNN نظمتها شبكة
 .’وجهل بأبسط مفاهيم التاريخ والسياسة الشرق أوسطية، وقبل كل شيء حقوق االنسان

نيين بحل الدولتين بل بالقضاء إن الفلسطينيين ليسوا مع’وكان المرشح رومني قد قال خالل المناظرة 
. ، كما وجه هجومًا على حركة فتح مدعيًا عدم صدقها في طرح حل الدولتين‘االحتاللعلى دولة 

أما غينغرتش فقد قدم وعدًا بنقل السفارة األمريكية الى القدس، باالضافة الى تأكيده على تصريحات 
 .معادية سابقة

ريكية قبيل االنتخابات باتت ساحة مزادات سياسية ال وأضاف دلياني أن الساحة السياسية األم
منطقية معادية لشعبنا الفلسطيني، سواءًا من خالل سياسة االدارة األمريكية العقيمة، او من خالل 
محاوالت تسول المرشحين الجمهوريين لدوالرات المتطرفين اليهود عبر تصريحاتهم المشينة، مذكرًا 

وت غينغرتش، تلقت مبلغ خمسة ماليين دوالر من رجل األعمال بأن حملة المرشح الجمهوري ني
اليهودي المتطرف شيلدون ادلسون بعيد تصريحات غينغرتش المعادية لشعبنا الفلسطيني الشهر 

 .الماضي
وشدد دلياني أن الساحة السياسية األمريكية الداخلية، وهي المحدد األول والرئيس لسياستها الخارجية 

متنا العربية، باتت مرتعًا للمتطرفين اليهود من أصحاب رؤوس األموال بدون أي المتحكمة بمصير أ
رد فعل من رؤوس األمول او الدول العربية و االسالمية، وأن هكذا ظروف ستخلق اجواء متزايدة من 

 .العداء لشعبنا الفلسطيني واألمة العربية، وبالتالي تتسبب بضرر مباشر للمصالح العليا لشعبنا وأمتنا
وطالب دلياني الدول العربية بالبحث عن دور مؤثر في السياسة األمريكية من خالل تحويل اقتصاد 
الدول العربية الى وزن سياسي يؤثر في السياسة الدولية، و أن ال يستمر بدوره كمستهلك سلبي 

 .عقيم
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ثوذكس عن عبر سيادة المطران عطااهللا حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم االر  وفي سياق متصل 
تضامنه وتعاطفه مع فضيلة مفتي القدس الشيخ محمد حسين الذي يتعرض لحملة تحريضية 

 . تستهدف شخصيته الدينية والوطنيةصهيونية
بان استهداف فضيلة المفتي هو استهداف لنا جميعا ولكافة رجال الدين : وقال سيادة المطران 

ستغرب هذا التحريض الذي يستهدفه ونستنكره االسالمي والمسيحي في مدينة القدس ولذلك فاننا ن
ونشجبه بشدة مؤكدين بان التحريض واالستهداف بكافة اشكاله والوانه لن يوقفنا عن تأدية رسالتنا 

واضاف باننا في الوقت الذي فيه نتضامن مع مفتي القدس . الوطنية بحق شعبنا وقدسنا ومقدساتنا
الشخصيات الوطنية وهي تتعرض لهذا التحريض نؤكد على وحدة شعبنا وتضامنه ووقوفه خلف 

 .العنصري
  :واقتحام بربري..ودهس متعمد..وتكسير عظام..ضرب

   في ابو ديس4  المقدسيين واالحتالل يعتقلالمستوطنون يشنون حملة اعتداءات تطال المواطنين
 لمواطنابالضرب المبرح على  )28/1/2012(السبت ، اعتدت مجموعة من قطعان المستوطنين

  . المحتلة القدس مدينةفي قرية دير ياسين غرب)  عام20(محمد الطويل 
بجروح خطيرة جراء األعتداء عليه وافاد مراسل اسالم تايمز في القدس، ان المواطن الطويل اصيب 

 المتطرفون وأنهالوا أه حيث فاج،شبكة متاجر رامي ليفياثناء عمله في  متطرفين يهود اربعةمن قبل 
 .مستشفى هداسا عين كارم في القدس الغربيةبالة حادة، وتم نقله الى  بالضرب عليه

 المقدسي انس أبو المواطن على  بالضرب المبرحاعتدى عدد من المستوطنينوفي ذات السياق 
  .أثناء تواجده في المجمع التجاري مأمن اهللا المعروف باسم كنيون ماميال)  عاماً 23(الحمص
) عاماً 18( على دهس الشاب سليمان ابو محاميد قدم مستوطن اقدسشرقي المنطقة الزعيم اما في 

 .  بجروح وكدمات بجميع انحاء جسدهحيث اصيب

 على دهسه وكان الشاب أبو محاميد ينتظر على جانب الطريق ليستقل حافلة، حين أقدم مستوطن
 ." حرس الحدود"من المكان بمساعدة جنود الذ بالفرار بسيارته الخاصة، و 

طالب من جامعة اربعة  الصهيونية ابوديس شرق القدس المحتلة اعتقلت قوات االحتالل بلدوفي 
 .، حيث تم اقتيادهم الى جهة مجهولة البناية التي يقطن فيها الشبانةحاصر بعد مالقدس 

   في القدسعمليات تدمير المنازلمنسق االمم المتحدة يطالب االحتالل بوقف 
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ل اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة، ماكسويل جيالرد، طالب منسق األمم المتحدة لألعما
 بوضع حد فوري لعمليات تدمير المنازل والتي شهدت زيادة كبيرة العام دولة االحتالل الصهيوني

 .الماضي، وأرغمت أكثر من ألف فلسطيني على مغادرة منازلهم
دولة إن  )28/1/2012 (سبتال في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الشرق األوسط،جيالرد  وقال

وبصفتها قوة احتالل، تتحمل مسؤولية أساسية في حماية السكان المدنيين الفلسطينيين االحتالل 
الخاضعين لسيطرتها وضمان كرامتهم وسالمتهم، وٕان الدمار الواسع للمنازل وسبل المعيشة ال يتوافق 

 .مع تلك المسؤولية أو المبادئ اإلنسانية
 أنه أثناء زيارة قام بها جيالرد إلى قرية عناتا قرب القدس حيث تم تدمير سبعة منازل وأوضح البيان

 شخصا بينهم 52 من الشهر الجاري وطردوا 23لفلسطينيين، أبلغ أن جرافات وجنودا وصلوا ليلة 
 . طفال من منازلهم التي جرى تدميرها الحقا29
 لتنسيق الشؤون اإلنسانية لتقرير حول الهدم تأتي الزيارة عقب إطالق مكتب األمم المتحدة: وقال

 والنزوح القسري في األرض الفلسطينية المحتلة، أشار إلى تدمير ما يقرب
 شخص، نصفهم من األطفال، على 100 منزال لعائالت فلسطينية ما أرغم حوالي ألف و622من 

 .الرحيل، في حين أن عشرات اآلالف اآلخرين مهددون بمواجهة المصير نفسه
 

   يفّعل تحركاته”المدينةاالئتالف العالمي لنصرة ” و..القدس مليون دوالر لدعم 15
 مليون دوالر لدعم قطاع اإلسكان في 15 مبلغ ) 29/1/2012(حداالة، لتنميالبنك اإلسالمي لقدم 

، إضافة إلى جملة من تعهدات أخرى لتنمية قطاعي الصحة والتعليم في المدينة  المحتلةالقدسمدينة 
 .مقدسةال
أكد األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى أن المنظمة و 

بادرت إلى القيام بتحركات سياسية ودبلوماسية عديدة بغية تقديم الدعم للمؤسسات في مدينة القدس 
  .المحتلة

 لشؤون فلسطين والقدس وأوضح إحسان أوغلى في كلمة ألقاها نيابة عنه األمين العام المساعد
 التي عقدت فيل القدس والمخاطر التي تهددها، السفير سمير بكر دياب، في الندوة الدولية حو 

  .العاصمة األردنية عّمان
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تعتزم فعاليات مشاركة في االئتالف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، المنعقد في وفي سياق متصل، 
 إطار إقليمي لدعم لفلسطين في الدول المغاربية،  يناير الجاري تأسيس28 و27اسطنبول يومي 

 .وذلك من أجل تنسيق وتفعيل الجهود المبذولة لخدمة القدس وفلسطين
وقد اتفق المشاركون على عقد اجتماع في وقت يحدد الحقا بتونس لوضع هياكل وبرامج عمل 

 .اإلطار اإلقليمي
 أصدرت بالغا حول استهداف جسر باب وكانت الهيئات العاملة لفلسطين في الدول المغاربية قد

المغاربة بالمسجد األقصى عقب لقاء اسطنبول، حملت فيه الحكومات المغاربية مسؤولية التصدي 
لهذه التهديدات ودعوتها لالنخراط في جهد سياسي ودبلوماسي مشترك لمواجهة هذا التحدي 

ر باب المغاربة اعتداء مباشرا الصهيوني السافر، معتبرة التهديد الصهيوني للمسجد األقصى وجس
 . على كل شعوب المغرب العربي

وتعهدت الهيئات بالقيام بمبادرات شعبية ومدنية لتعبئة الرأي العام المغاربي حول المخاطر التي 
تواجه القدس وحارة المغاربة، والسعي إلنشاء مبادرة مدنية تأخذ على عاتقها التعريف بحارة المغاربة، 

 . رض له من تهديداتومتابعة ما تتع
 المغرب، جمعية –المبادرة المغربية للدعم والنصرة : يذكر أن الهيئات الموقعة على البيان هي

 موريتانيا، الجمعية الليبية – تونس، الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني –أنصار فلسطين 
 اللجنة الوطنية –فلسطين  اللجنة الشعبية لنصرة – ليبيا، مؤسسة القدس –لنصرة القدس وفلسطين 

 )اسالم تايمز+ وكاالت (  . الجزائر–لنصرة فلسطين 
  وهدم منازل في القدس.. واعتقاالت.. اغالق مؤسسات

 بحملة عسكرية طالت العديد من البلدات ) 29/1/2012(االحدشرعت قوات االحتالل الصهيوني، 
ل، وتحرير مخالفات، في خطوة المقدسية، حيث قامت باغالق مؤسسات، واعتقاالت، وهدم مناز 

  .استفزازية هدفها ترحيل المواطن المقدسي لتهويد مدينة القدس والسيطرة عليها
 نادي كرة شهرلمدة الصهيوني أغلقت قوات االحتالل ، القدس المحتلةمدينة بلدة سلوان جنوب ففي 

ش العام للشرطة الميجور  من قبل المفتبأمرالقدم وجمعية الصدقات التابعين لنادي سلوان اإلسالمي 
  .  لحركة المقاومة اإلسالمية حماسمابحجة تبعيته، جنرال يوحنان دنينو

، بان اجراء اغالق  في بيان وصل اسالم تايمز نسخة منهاكد المؤتمر الوطني الشعبي للقدسو 
 مكاتب المنظمات االهليه والمجتمعيه في القدس المحتله يأتي في سياق تدمير البنى الثقافيه
والمجتمعيه المقدسيه من أجل احكام السيطره على كل ما هو معبر عن طبيعة وجغرافية المكان 
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العربي، وذلك مع توفير البدائل من خالل المراكز الجماهيريه التابعة لبلدية االحتالل التي تعمل 
يدا ضمن قوانين احتالليه تهدف الى تفريغ االنسان المقدسي من ارثه الثقافي واالنساني تمه

  .تعمل على تحقيقه ليل نهار بكافة االساليب العنصريه واالرهابيه التي) لمشروعية التهويد(
بتحميل عدد من السيارات المقدسية المتوقفة حتالل الصهيوني،  شرطة االوفي سياق متصل قامت

على الرصيف قرب محال حلويات جعفر ومخابز سنقرط على شاحنات ورافعات خاصة بزعم وقوفها 
 .ر القانونيغي

 بأن الحملة واسعة وشملت عددا من سيارات المواطنين في تصريح صحفيحامي وائل كرام وقال الم
 .الذين يوقفون سياراتهم للتسوق من المحال التجارية أو خالل مراجعتهم للمكاتب في المنطقة

حملة اعتقاالت وشرعت بتنفيذ  البلدة العيسوية شمال شرق القدس اقتحمت قوات االحتاللوفي بلدة 
   .هم حتى اللحظةءطالت العديد من شبان القرية ولم تعرف أسما

زوجة األسير المقدسي فهمي مشاهرة صهيونية  اعتقلت القوات ال االحتاللي“بيسان”حاجز وعلى 
  .أثناء توجهها لزيارته في سجن جلبوع ، بتهمة محاولة زيارة زوجها ببطاقة هوية تعود لشقيقة زوجها

 سور وغرفة لمنزل المواطن تابعة لبلدية االحتاللهدمت جرافات مدينة،  شعفاط شمال الحياما في 
 مترا مربعا أضيفت إلى بيت قائم أصال 30مساحتها حيث تبلغ  ،المقدسي فواز محمد حسونه

  . مترا مربعا80مساحته 
طن محمد  يستخدمه الموااً حي بيت حنينا شمال القدس كرفانفي   جرافات االحتاللهدمتوكذلك 

 متر 72 وتبلغ مساحة الكرفان ، اطفال واب واماربعةويقيم بالركفان ، سمارة كمسكن إليواء عائلته
 . مربع

 
   تستنكربعثات االتحاد األوروبيو .. االحتالل يمدد اعتقال طوطح وابو عرفة

اعتقال النائب محمد ) 29/1/2012(االحدالصهيونية في القدس المحتلة، مددت محكمة الصلح 
 .2/2/2012 الموافق حتى الخميس المقبل طوطح والوزير األسبق خالد أبو عرفة

 بناء الوزير حتى الخميس المقبلتمديد توقيف النائب و المحكمة وافق على االحتالل إن وقالت إذاعة 
وفق “ بصورة غير شرعية”، بحجة أنهما يقيمان في القدس الصهيونية الشرطة على طلب تقدمت به

 .ادعائها
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 باإلفراج عن نواب المجلس  القدس ورام اهللا سلطات االحتاللالبت بعثات االتحاد األوروبي فيطو 
التشريعي الفلسطيني المعتقلين لديها، والذين يبلغ عددهم سبعة وعشرين، بينهم رئيس المجلس عزيز 

  . دويك
قلق حيال اعتقال  إنها تشعر بال، نسخة عنهى موقع اسالم تايمز تلقوقالت البعثات في بيان صحفي،

أبو عرفة من مقر الصليب األحمر في القدس الشرقية، واعتقال رئيس  والوزيرطوطح  النائب
  . “المجلس التشريعي عزيز دويك وعضوي المجلس التشريعي خالد طافش وعبد الجبار فقها

يب األحمر لقد تابع االتحاد األوروبي قضية الفلسطينيين الذين اتخذوا من مقر الصل”وأضاف البيان 
في القدس الشرقية ملجأ لهم من أوامر اإلبعاد منذ تموز، حيث طرح االتحاد األوروبي هذه القضية 

استنتاجات مجلس االتحاد األوروبي ”، مشيًرا إلى أن 2011علنا في مجلس حقوق اإلنسان في آذار 
  ”.قلين تدعو إلى اإلفراج الفوري عن أعضاء المجلس التشريعي المعت2007 تموز 23في 

وكانت قوات مستعربة خاصة اختطفت طوطح وأبو عرفة من خيمة اعتصامهما في مقر الصليب 
 يوما رفضا لقرار 570األحمر وسط القدس المحتلة يوم اإلثنين الماضي بعد اعتصام دام أكثر من 

 .إبعادهما عن مدينتهما
 

  قصى يدعوا لشد الرحال الى اال”الهباش” وتفعيل مسيرة القدس العالمية
  ) 29/1/2012(االحد أعرب رضا فهمي، مسئول ملف فلسطين في جماعة اإلخوان المسلمين،

المعنية بتفعيل مسيرة القدس العالمية، بحيث تضم  ،إلنتهاء من تشكيل اللجنة المصريةعن أمله في ا
 .كل ألوان الطيف السياسي المصري

تيارات السياسية وشباب الثورة لدعوتهم في وقال فهمي، إنه تم إجراء عدة اتصاالت، بعدد من رموز ال
للمشاركة في مؤتمر اللجنة المركزية الدولية لمسيرة القدس العالمية في اجتماعها المركزي األول 

 35بالعاصمة اللبنانية بيروت، برعاية الدكتور سليم الحص رئيس الوزراء اللبناني السابق وبحضور 
 .ى أنهم رحبوا جميعا بالمشاركة في الفعالياتشخصية من مختلف دول العالم ، مشيرا إل

وأوضح فهمي أن حالة الحراك الجماهيري العالمي المهمة تجسد إرادة كل أحرار العالم في التصدي 
لغطرسة االحتالل الصهيوني؛ الذي يستهدف القدس وفلسطين لطمس هويتها العربية واإلسالمية 

 .والتهويدوالتاريخية عبر تصعيد أعمال القتل والتدمير 
 مارس 30وأشار إلى أن مؤتمر بيروت حدد موعدًا للمسيرة العالمية إلى القدس المقرر تنظيمها يوم 

القادم، وأعلن إقرار برنامج التحرك الشعبي العالمي التصاعدي الذي سيتّوج بزحف مئات اآلالف من 
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 في المظاهرات السلمية المتضامنين العرب والدوليين عبر دول الطوق ومن داخل فلسطين، للمشاركة
المطالبة بالحرية للقدس وبضرورة الوقف الفوري لإلجراءات التهويدية التي تقوم بها دولة االحتالل في 

 .المدينة
وأكد رضا فهمي على سلمية هذا التحرك الجماهيري العالمي، ودعا الدول العربية المجاورة لفلسطين 

دوليين وبقية الجماهير العربية التي تهدف إلى لفت إلى المساهمة في تسهيل مهمة المتضامنين ال
كما أقر المؤتمر برنامج . االنتباه إلى خطورة اإلجراءات الصهيونية ضد المدينة وأهلها ومقدساتها

 .التحركات الشعبية
قال وزير األوقاف والشؤون الدينية محمود الهباش، إن القدس ومقدساتها اإلسالمية وفي ذات السياق 

ة حق خالص للفلسطينيين واألمة العربية واإلسالمية، وٕان مسؤولية الحفاظ على المدينة والمسيحي
 .المقدسة تقع على عاتق جميع العرب والمسلمين وليس على عاتق الفلسطينيين وحدهم

، جدد الهباش في كلمته أمام ، وصل إسالم تايمز نسخة منه وزارة األوقافوحسب بيان صادر عن
التابع لمنظمة التعاون ‘ أرسيكا’ الذي ينظمه مركز 2015 لمؤتمر القدس الجلسة االفتتاحية

اإلسالمي في اسطنبول التركية، دعوته لجماهير العالم العربي واإلسالمي لزيارة فلسطين وشد الرحال 
. إلى المسجد األقصى المبارك باعتبار ذلك واجبا دينيا وأخالقيا، بل من أوجب واجبات األمة اليوم

ذلك تأكيدا على الهوية اإلسالمية والعربية والفلسطينية للمدينة المقدسة وجميع مقدساتها معتبرا 
 .اإلسالمية والمسيحية

، وقال هي تأكيد الصهيونيودحض الهباش االدعاء القائل إن زيارة القدس تطبيعا مع االحتالل 
سطيني، ودعمًا لرباطه في للحق العربي واإلسالمي في المدينة المقدسة، وتعزيزا لصمود الشعب الفل

 .أرضه
وبين أن شعبنا سيبقى متمسكا بترابه وأرضه، الفتا إلى أنه ال معنى للقدس بدون كل أركان األرض 
الفلسطينية، وأن القيادة الفلسطينية تضع نصب عينها هذا الهدف رغم كل الصعوبات والتحديات التي 

 .الصهيونيتواجهها من قبل االحتالل 
العربية واإلسالمية بدعم وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني في وجه العدوان وطالب الشعوب 

 . المتواصل على األرض والمقدساتالصهيوني
ويحضر مؤتمر القدس الدولي أكثر من ثالثة آالف شخصية عربية ودولية من مؤسسات ومنظمات 

الن مبادئ لتثبيت الحقوق ودول في أنحاء العالم العربي واإلسالمي، بهدف إعالن وثيقة تاريخية وٕاع
 .التاريخية للشعب الفلسطيني في مدينة القدس
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  شباط 13في  ”جفعاتي“ التهويديالمخطط الكنيست الصهيوني يناقش 
بأن اللجنة ) 31/1/2012(، الثالثاء أشار الباحث المتخصص في شؤون االستيطان أحمد صب لبن

 المعروف بموقف الصهيوني وضعت المخطط الل،الصهيونية في بلدية االحتاللوائية لتخطيط والبناء 
 في اعمال الكنيست الصهيونيجدول ، للمناقشة في 13542 والذي يحمل الرقم الهندسي ”جفعاتي“

  . من شهر شباط القادم13
ينص على بناء وقال صب لبن في بيان صادر عنه، وصل اسالم تايمز نسخة منه، ان المخطط 

ا والذي يقع على تخوم األسوار الجنوبية للبلدة القديمة في  مترا مربع10626مبنى ضخم بمسطح 
 من شهر شباط 13القدس في حي وادي حلوة على جدول أعمالها في جلستها المقرر عقدها في 

القادم وذلك بهدف المصادقة على مخطط البناء الضخم الذي يراد وصله باب المغاربة جنوبي بلدة 
 .دخل بوابة باب المغاربةالقدس عبر تشييد جسر بين المبنى وم

المخطط ينص على تشييد مبنى ضخم جدا وذلك ضمن خطة لتوسيع النفوذ واضاف البيان ان 
 إلى حي وادي حلوة المقدسي الوقع في سلوان، و ينص على الصهيوني وتعزيز السياحة الصهيوني

بي تبلغ مساحتها بناء مبنى لالستخدام السياحي على قطعة ارض مالصقة تقريبا لسور القدس الجنو 
في “ عير دافيد” مترا مربعا، وهذا البناء من المقرر أن يخضع لسلطة إدارة ما يدعى بحديقة 5420

حي وادي حلوة وبتالي سيكون تحت إدارة جمعية ألعاد االستيطانية ووفقا للمخطط فانه من المقرر أن 
افة إلى موقف تحت  مترا فوق األرض هذا باإلض10626يتم بناء مبنى ضخم بمسطح يقارب 

من % 273 سيارة ومن المرجح ان نسبة البناء التي أقرت لهذا المخطط تبلغ 250األرض بسعة 
مساحة األرض المقرر إقامة المشروع االستيطاني عليها ووفقا لتعليمات المخطط فان طابق كامل 

ضافة إلى تخصيص ، هذا باإلالصهيونيةفي البناء الجديد سيخصص الستخدام علماء ودائرة اآلثار 
 وغرف استقبال للزوار وغرف الصهيونيةمساحات لالستخدام السياحية ومعارض للمكتشفات األثرية 

 .عير دافيد“ تعليمية وٕارشادية وقاعات ومحال تجارية ومعرض ومساحات لمكاتب إدارة 
ن افتتاحها  إلى ان المبنى يقع فوق شبكة من األنفاق التي تم حفرها سابقا وأعلن عواشار البيان

منتصف العام الحالي ولكنها حتى أالن لم تفتتح أمام العامة وهذه الشبكة من األنفاق تمتد من عين 
حيث يتوقع أن يكون هناك محطة “ بحائط المبكى ”سلوان وتصل إلى حائط البراق ما يدعى 

 .استراحة في هذا المبنى للزوار أثناء استخدامهم للنفق في حال تم افتتاحه
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تلقى رسالة من الريجاني دان فيها مشروع إعالن القدس عاصمة إلسرائيليبري   
رسالة من رئيس مجلس الشورى ) 31/1/2012(الثالثاء ، تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري

 إعالن القدس عاصمة موحدة الصهيونيبشدة مشروع الكنيست ”اإليراني علي الريجاني، دان فيها 
رلمانات العالم والمجتمع الدولي باتخاذ اإلجراءات والتدابير الضرورية ب”، مطالبا “الصهيونيللكيان 

 ”.ضد تنفيذ مشروع تهويد القدس الشريف
النظرة الى التاريخ الفلسطيني تؤكد بأن الكيان الصهيوني بحكم نزعته العدوانية ”وجاء في البرقية ان 

اته الالإنسانية ضد الشعب يسعى دوما استغالل كل فرصة لتحقيق نواياه التوسعية وفرض سياس
الهجمات المتواصلة للصهاينة ضد المواقع اإلسالمية والمسيحية ”ولفتت الى ان . “الفلسطيني المظلوم

المقدسة العائلة للشعب اللسطيني البريء وصمت األوساط الدولية والموالين الدوليين للكيان 
تل في تقديم مسودة مشروع إعالن الصهيوني أسفرت عن تجرؤ الكنيست العائد لهذا الكيان المح

فهذا اإلعتداء الجديد للصهاينة في الواقع ناجم عن عدم . القدس الشريف كعاصمة موحدة لليهود
اهتمام األوساط الدولية منذ سنين طويلة بممارسات اإلحتالل واجراءات الكيان الصهيوني المناهضة 

 احتالل كل األراضي الفلسطينية وتغيير لحقوق اإلنسان حيث واصل تدريجيا كما في الحال الحاضر
 ”.طبيعة المواقع المقدسة التي تكن لها األديان األلهية كل تقدير واحترام

إيران وفي ضوء سياستها المبدئية الثابتة والتي ال تقبل الجدل تندد بشدة دراسة قانون ”واضافت ان 
ومما ال شك فيه . “لكيان اليهوديل”إعالن القدس الشريف على يد الكيان الصهيوني كعاصمة موحدة 

ان هذه الخطوة الجديدة للكيان الصهيوني هي استمرار للسياسة القائمة على اإلحتالل والعنصرية 
اللتين يتميز بهما هذا الكيان، وتعتبر خالفا لجميع المعاهدات والمواثيق الدولية وخرقا سافرا لحقوق 

ارخة لمقدسات األديان اإللهية التي سوف تهدد الشعب الذي يرزح تحت اإلحتالل وكذلك اساءة ص
الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت نير الظلم واإلضطهاد ”ولفت الى ان . “امن المنطقة والعالم

والذي يبرز قدرته الملحمية لمواجهة أعقد مؤامرات التاريخ المعاصر ضد شعب أعزل، فان مسؤولية 
 ”.ذا الشعب تقع على عاتق كل الدولمساندة هذه الطلبات التاريخية واألبدية له

الجهود السابقة لمختلف برلمانات العالم في دعم الشعب الفلسطيني ”واكد الريجاني في برقيته على 
وأشيد بها كما ينبغي التذكير بضرورة اتخاذ إجراء صارم في معارضة القرار الجديد للكيان 

 ”.الصهيوني
المسؤولية المبدئية للدول ”ى اإلسالمي على واضاف انه في هذا اإلطار يشدد مجلس الشور 

والمؤسسات واالوساط اإلقليمية والدولية تجاه اجراءات اإلحتالل التي أدت الى تهديد األمن 
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باتخاذ إجراءات ”، مطالبا “واإلستقرار الدولي وطمس الهوية التاريخية والثقافية للشعب الفلسطيني
مشروع تهويد القدس الشريف وتفادي إنشاء المستوطنات وتدابير ضرورية لغرض الحيلولة دون تنفيذ 

 )وكاالت(”.واألراضي الفلسطينية المحتلة والترحيل القسري للفلسطينيين
   تنشر صورة لمخطط المسيرة مسيرة القدس العالميةلجنة

الثالثاء ،  مسيرة القدس العالمية، التي تضم كل ألوان الطيف السياسي البشرينشرت لجنة
 إلى القدس أو أقرب  التي تنطلقمسيرة صورة للمخطط التفصيلي الذي سيحرك ال) 31/1/2012(

  .  مارس المقبل تزامنا مع يوم األرض الذي يحتفي به الفلسطينيون كل سنة30نقطة ممكنة إليها يوم 
ال لسياسات التطهير العرقي والفصل .. الحرية للقدس ”وقالت اللجنة ان المسيرة تحمل شعاراً 

  “ بحق القدس أرضا وشعبا ومقدسات، والتهويدالعنصري 
 عضوا باللجنة التنفيذية التي تسهر 13 عضوا يمثلون القارات الخمس منهم 33واللجنة تتكون من 

منذ مدة على تجسيد هذا المشروع اإلنساني الذي يأمل مشاركة واسعة من أحرار العالم ورجال 
حيث س، لحقوقية إليصال صوت فلسطين والقد وااإلعالم والرموز الدينية واالجتماعية والمهنية

مصر ليشاركوا الماليين التي و األردن، سوريا، لبنان، ” برًا وبحرًا وجوًا إلى بالد الطوق تتحرك الحشود
 .ىمن هذه الدول إلى المسجد األقصستزحف 

 
   المسجد االقصىتقتحممجموعة من جنود االحتالل 

، وبأمر من شرطة االحتالل، بلباسهم العسكرييوني الصهجنود االحتالل اقتحمت مجموعة من 
 . المسجد األقصى المباركساحات) 31/1/2012(الثالثاء 

 أن ضابًطا برتبة ”ت صحفيةتصريحا“ي وأكد رئيس أكاديمية األقصى للعلوم والتراث ناجح بكيرات ف
وقدر عدد . األقصىعالية كان برفقة الجنود الذين قاموا بجولة ميدانية في ساحات وأروقة المسجد 

  . جندياً 70المجموعة المقتحمة 
وازداد في االونة االخير عمليات اقتحام باحات وساحات المسجد االقصى من قبل جنود االحتالل، 

 .االمر الذي يشير الى نوايا صهيونية جديدة لتهويد، وباسلوب جديد لتهويد اولى القبلتين
 

 القدس الشرقية دونما في 650مخططان جديدان بهدف مصادرة 
 بمناقشة مخططان جديدان بهدف ) 31/1/2012(الثالثاء الصهيونية، قامت لجان التخطيط والبناء 

 دونما في القدس الشرقية بهدف إنشاء مكبان لنفايات األول للنفايات الصلبة على 650مصادرة 
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ب للنفايات على  دونم تقع ما بين بلدتي العيساوية وعناتا والثاني مك500مساحة ارض تصل إلى 
 . دونما يقع بالقرب من بلدتي قلنديا وبيرنباال150مساحة 

وكشف الباحث المتخصص في شؤون االستيطان وعضو رابطة الباحثين الميدانيين في القدس أحمد 
صب لبن أن اللجنة اللوائية والمحلية ناقشتا مخططان يهدفان لسيطرة على مساحات شاسعة داخل 

 على مزيد من الصهيونية دونما، تهدفان إلى تعزيز السيطرة 650 تصل إلى مدينة القدس الشرقية
 .األراضي الفلسطينية في القدس الشرقية

وحتى أالن تم المصادقة على مخطط واحد من قبل اللجنة اللوائية لتخطيط والبناء حيث صادقت 
 والذي 13900كلي اللجنة في جلستها التي عقدت في الثاني من كانون الثاني على المخطط الهي

 دونم تقع ما بين بلدتي العيساوية وعناتا 500ينص على أنشاء مكب للنفايات الصلبة على مساحة 
 دونما من هذه األراضي سيكونون بمثابة شبكة من الطرق لخدمة موقع المكب باإلضافة إلى 13

ن اجل معالجة تشيد شبكة كبيرة من البنية التحتية الخاصة بالمكب من مكاتب ومواقع خاصة م
 .النقايات الصلبة

 مترا يدعى بواد قاسم ووادي كابينا 745الموقع الذي يراد أنشاء المكب به عبارة عن وادي بعمق 
تعود ملكية األراضي به لكل من قريتي العيساوية وعناتا يراد من خالل هذا المكب للنفايات ألصلبه 

لردم يراد تحويل الموقع وفقا للمخطط إلى حديقة ردم الوادي بمخلفات البناء ومن بعد االنتهاء من ا
على الرغم من وجود اقتراح تم تقديمه من قبل اللجنة المحلية لتخطيط . عامة تابعة لبلدية القدس

 عبر مهندس بلدية القدس الستخدام األرض بعد االنتهاء من الردم كمنطقة الصهيونيةوالبناء 
 .صناعية

 المكب يقع بالقرب من األراضي التي تنوي سلطات االحتالل أقامة والجدير ذكره هنا إلى أن الموقع
 وحدة استيطانية ستضمن العمل على توسيع مستوطنة 4000عليها عبر بناء  E1ما يدعى بمخطط

معليه ادوميم باتجاه الغرب وذلك بطبيعة الحال سيعمل على إيجاد تواصل جغرافي ما بين مستوطنة 
لذلك فأن هذا المكب الذي يراد في نهاية األمر تحويله إلى حديقة عامة معليه ادوميم ومدينة القدس و 

يراد من خاللها العمل على إيجاد واصل جغرافي ما بين القدس الشرقية ومستوطنة معليه ادوميم عبر 
 1200هذه األراضي التي في ما مضى جرى الحديث عن مخطط باسم بوابة القدس الشرقية بسعة 

يراد إنشاءها في نفس موقع الذي يراد حاليا تحويله إلى مكب ومن ثم حديقة وحدة استيطانية كان 
 .عامة في المستقبل
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المنطقة الشرقية المالصقة للجدار الفاصل تشهد في اآلونة األخيرة موجه مستعرة من المشاريع 
قت االستيطانية بهدف السيطرة عليها فباإلضافة إلى مخطط المكب كانت اللجنة اللوائية قد صاد

 دونما من أراضي العيساوية والطور 740نهاية العام الماضي على مخطط أخر يهدف الى مصادرة 
ما يشير إلى أن مجمل األراضي التي يراد حاليا مصادرتها “ بالحديقة الوطنية”بهدف إنشاء ما يدعى 

 باإلضافة  دونما تقع في محيط بلدة العيساوية والطور وعناتا هذا1240في هذه المنطقة يصل إلى 
إلى مساحة األراضي الشاسعة التي تم مصادرتها من هذه البلدات فيما سبق لبناء كل من شارع رقم 

 .واحد وشارع األنفاق وكالهما معدان من اجل خدمة مستوطني معليه ادوميم فقط
 وعن المخطط األخر إلنشاء مكب للنفايات بالقرب من بلدة قلنديا وبيرنباال أوضح صب لبن أنه تم

 دونما شمالي مدينة القدس جنوبي المنطقة الصناعية عطروت وبالقرب 150مناقشة مخطط لتحويل 
من بلدتي قلنديا وبيرنباال التي فصلهما الجدار الفاصل عن مدينة القدس لمكب للنفايات وهذا المكب 

نوب بالقرب من يعتبر بمثابة محطة سيتم تجميع النفايات بها قبيل نقلها إلى المكبات الواقعة في الج
مدينة اشدود، وذلك يعود إلى النية لدى سلطات االحتالل بإغالق مكب النفايات في بلدة ابوديس 

 والذي كان يعتبر الموقع الذي قامت بلدية القدس خالل السنوات الماضية 2013بحلول عام 
 . طن من النفايات يوميا1400بالتخلص من النفايات فيه والتي تقدر ب 

ليا هو محاولة من قبل سلطات االحتالل لبحث عن حلول حول آلية التخلص من ما يجري حا
النفايات في مدينة القدس والتي يرجح انه سيتم التخلص منها عبر إرسالها إلى المكبات قرب مدينة 
اشدود ولكن وبسبب التكاليف الباهظة في عملية النقل اليومية لهذه النفايات فقد بدا البحث عن حلول 

احدها هو تجميع النفايات في مكان محدد ومن ثم نقلها بكميات كبيرة إلى هذه المكبات في وكان 
 .الجنوب

ومن جهته أوضح الباحث الميداني عضو رابطة الباحثتين الميدانيين عمران الرشق أثار هذه المكبات 
نطقة الواقعة على حياة المواطنين في مدينة القدس موضحا بأن من شأن إقامة مكب النفايات في الم

مابين العيساوية وعناتا وقلنديا وبيرنباال أن يعمل على مضاعفة المشاكل البيئة التي يعاني منها 
السكان أصال بفعل إهمال بلدية االحتالل بالقدس لهذه األحياء المقدسية الواقعة خلف الجدار، 

االحتالل تماثل تلك التي وحرمانها من الخدمات والبنية التحتية، رغم دفع سكانها ضرائب لبلدية 
يدفعها المستوطنون الذين يعيشون في مستوطنات مزدهرة أقيمت أصال على أراضي المواطنين 

 .المقدسيين
وقال أن هذا المشاريع تتماشى مع نية رئيس بلدية االحتالل بالقدس التخلي عن هذه األحياء 
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الفلسطينيين في القدس ليرحلوا عنها المقدسية الواقعة خلف الجدار من ناحية، والضغط على السكان 
من ناحية أخرى، فسياسة سلطات االحتالل لم تكتف بترك الفلسطينيين يعيشون في هذه األحياء في 
مكرهات صحية بسبب نقص الخدمات التي تقدمها لهم، بل تريد كذلك إحاطة هذه األحياء بالنفايات 

ين يسكنون هذه األحياء والذين يزيد عددهم األمر الذي من شأنه مضاعفة معانات الفلسطينيين الذ
 . ألف نسمة70عن 

يشار إلى انه من المتوقع أن يضر المشروع المنوي أقامته ما بين قريبتي عناتا والعيسوية، مباشرة 
 مواطنا فلسطينيا من بدو الجهالين يعيشون في شعاب زيدان قرب الوادي الذي تنوي قوات 80بنحو 

البدو .  عاما18فايات فيه، نحو نصفهم من األطفال الذين تقل أعمارهم عن االحتالل إقامة مكب الن
 لمدينة الصهيونيقطنوا تلك المنطقة منذ سبعينيات القرن الماضي وبعضهم يقطن فيها قبل االحتالل 

، وكانوا قد تلقوا سابقا عدة أوامر إخالء من المنطقة من قبل بلدية االحتالل 1967القدس عام 
 حين قامت سلطات االحتالل بيناء جدار الفصل العنصري في 2004ما بعد عام بالقدس السي

خبر صحفي مشترك من  ( .المكان األمر الذي أدى إلى فصل البدو عن قرية عناتا ومخيم شعفاط
  )رابطة الباحثين الميدانيين في القدس

 
 مواجهات في بلدة العيسوية بالقدس

بين الشبان الفلسطينيين وقوات االحتالل ) 31/1/2012(، الثالثاء اندلعت مواجهات عنيفة
 احد لقرية واعتقالهاا تلك القوات اقتحام ، اثرفي قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة الصهيوني

 .الشبان
اقتحام مدرسة العيسوية االبتدائية قامت بان قوات االحتالل وافاد مراسل اسالم تايمز في القدس، 

قنابل  حيث رد جنود االحتالل بإطالق ال،ارغةم بالحجارة والزجاجات الفولكن الشبان تصدوا له
  .  من الشبان بجروح وحاالت اختناق عددصابةأ، ما ادى الى   والعيارات المطاطيةية والغاز يةالصوت

، وتم ) عاما20(لشاب أيوب عبيدواعتقلت قوات االحتالل مجموعة من مواطني البلدة، عرف منهم ا
 . مركز المسكوبية للتحقيق معهماقتيادهم الى 

وذكرت اذاعة الجيش الصهيوني، ان جنديين صهيونيين أصيبا خالل المواجهات، حيث اصيب 
  .، ووصف إصابتهم بالطفيفة بكتفهاالخر في قدمه فيما أصيب االول
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