المجمس التشريعي الفمسطيني
لجنة القدس واألقصى

التقرير الصحفي الثاني عشر من عام 0212م

عن االنتياكات الصييونية في القدس في شير نوفمبر (تشرين ثاني) 2010م
الحمد هلل  ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل  ،وآلو وصحبو ومن تبعيم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد  :فإف العدو
كؿ
ويسرع وتيرة اعتداءاتو اإلجرامية عمى ّ
الصييوني ّ
يقوي ىجمتو الشرسة عمييا ّ ،
يشدد قبضتو عمى مدينة القدس  ،و ّ
شيء فييا  ،وتكمف خطورة ىذه اليجمة المسعورة في تكثيؼ االنتياؾ لحرمة المسجد األقصى المبارؾ وقدسيتو
بالحفريات أسفمو  ،وىدـ المئات مف منازؿ أىمنا المقدسييف واالستيالء عمى العشرات مف المنازؿ األخرى ومصادرة

مئات وآالؼ الدونمات مف أراضييـ والعمؿ عمى سحب عشرات آالؼ اليويات منيـ ؛ وذلؾ مف أجؿ ترحيميـ
وتيجيرىـ خارج ىذه المدينة المقدسة وكذا تكثيؼ االستيطاف الصييوني في داخؿ القدس وفي محيطيا  ،وكذا تصعيد
حممة االعتداء باالعتقاؿ والمحاكمة والضرب المبرح مع التركيز عمى األطفاؿ وكذلؾ باإلبعاد القسري عف ىذه المدينة
المقدسة  -وخاصة إبعاد ا لقيادات الدينية والسياسية والوطنية وفي مقدمتيـ نواب الشعب الفمسطيني عف مدينة القدس

مف النواب اإلسالمييف والذي بدأ بإبعاد عضو لجنة القدس واألقصى في المجمس التشريعي الفمسطيني  -النائب
الشيخ  /محمد أبو طير عف وطنو وأرضو وداره وأىمو في القدس .

ىذا وقد شيد شير نوفمبر /تشرين ثاني من ىذا العام 2010م العديد من ىذه االعتداءات واالنتياكات

الصييونية في القدس كما يمي :
أوالا  :تواصل االنتياكات الصييونية لممسجد األقصى المبارك

 .1لجنة التخطيط والبناء الموائية التابعة لبمديػة االحػتالؿ الصػييونية فػي القػدس توافػؽ بشػكؿ نيػائي عمػى تنفيػذ مخطػط
الجسر العسكري الصييوني الذي سيربط بيف ساحة حائط البراؽ وباب المغاربة في المسجد األقصى المبارؾ .
معم ػرة وكبي ػرة مػػف األشػػجار المزروعػػة بػػالقرب مػػف
 .2أكػػدت مؤسسػػة األقصػػى لموقػػؼ والت ػراث سػػقوط أكثػػر مػػف شػػجرة ّ
مصػػطبة أبػػي بكػػر الصػػديؽ رضػػي اع عنػػو بسػػبب الحفريػػات الصػػييونية  ،كمػػا أكػػدت ىػػذه المؤسسػػة وجػػود حف ػرة
مجيولة األعمػاؽ مػف ج ّػراء وقػوع انييػار فػي المنطقػة الترابيػة بجانػب ىػذه المصػطبة أبػي بكػر الصػديؽ الواقعػة فػي
الجػػزء الجن ػػوبي الغربػػي م ػػف سػػاحات المس ػػجد األقصػػى المب ػػارؾ مقابػػؿ ب ػػاب المغاربػػة وعم ػػى بعػػد أمت ػػار قميمػػة م ػػف
األشجار المعمرة التي سقطت .

 .3منعت سمطات االحػتالؿ الصػييوني دائػرة األوقػاؼ اإلسػالمية فػي مدينػة القػدس المحتمػة مػف القيػاـ بتعمػاؿ التػرميـ
لممدرسة" الخاتونية" التي تعتبر جزءاً مف مبنى المسجد األقصى في الجية الغربية منو .
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 .4حػ ّذرت مؤسسػة األقصػػى لموقػؼ والتػراث مػف دعػوات لجماعػات ييوديػة متعػػددة القتحػاـ المسػػجد األقصػى المبػػارؾ
وتنظيـ أياـ دراسية ومحاضرات حوؿ الييكؿ المزعوـ داخؿ المسجد بمناسػبة عيػد الحانوكػا(أو عيػد تطييػر الييكػؿ)

عند الييود .

 .5جددت قوات االحتالؿ الصييونية ق ارراتيا بإبعاد عدد مف المواطنيف المقدسييف عف المسػجد األقصػى لمػدد مػا بػيف
( )6-4شيور ،وىػـ إييػاب سػميـ الجػالد بإبعػاده لمػدة أربعػة شػيور ،حػاتـ عبػد القػادر إبعػاده لمػدة سػتة أشػير كمػا
تػػـ إبػػالغ كػػؿ مػػف حم ػزة بػػدر زييػػر الموظػػؼ فػػي شػػركة الكيربػػاء وماجػػد اريػػب الجعبػػة حػػارس المسػػجد األقصػػى
بتجديد قرار إبعادىما مع خريطة تحدد المسار الذي يسمح ليما بالوصػوؿ إلػى منزلييمػا ،كػذلؾ منػع المػوطف/ماجػد
الجعبة وىو أقدـ مبعػد عػف المسػجد األقصػى منػذ عػاـ  2005مػف دخػوؿ مكاتػب دائػرة األوقػاؼ اإلسػالمية الواقعػة

يرب باب الناظر – أحد أبواب المسجد األقصى مف الجية الغربية .
 .6ص ػػادقت حكوم ػػة االح ػػتالؿ الص ػػييونية عم ػػى خط ػػة لرص ػػد نح ػػو ( 30ممي ػػوف دوالر) لتيوي ػػد س ػػاحة ح ػػائط البػ ػراؽ
ومحيطو خالؿ الفترة ما بيف األعواـ2011ـ2014-ـ .
ثاني ا  :ىدم منازل وعقارات واستيالء عمييا

 .1ىدمت سػمطات االحػتالؿ الصػييونية مغسػمة سػيارات تعػود لمشػقيقيف /مػتموف ومجػدي ياسػر سػميب بحػي بيػت حنينػا
شماؿ القدس  ،كما ىدمت حظائر لأليناـ في بمدة العيسوية جنوب مدينة القدس المحتمة .

 .2كشػػفت صػػحيفة ىػػلرتس الصػػييونية النقػػاب عػػف مخطػػط جديػػد صػػييوني ليػػدـ مئػػات المنػػازؿ الفمسػػطينية فػػي بمػػدة
سمواف جنوب المسػجد األقصػى  ،كمػا كشػفت النقػاب عػف أف سػمطة األ ارضػي فػي الكيػاف الصػييوني تبيػع العقػارات
واأل ارضػػي لمجمعيػػات الييوديػػة االسػػتيطانية وبتسػػعار شػػبو مجانيػػة ؛ وذلػػؾ ضػػمف مسػػاعي االحػػتالؿ الصػػييوني
يسمى مدينة الممؾ داوود .
لتيجير المواطنيف الفمسطينييف مف ىذه البمدة ؛ وذلؾ إلقامة ما ّ
ىذا وقد قامت شرطة بمدية االحتالؿ الصييونية بتنفيذ ىػذا المخطػط مػف خػالؿ تسػميـ باليػات واخطػارات ليػدـ

العش ػرات مػػف منػػازؿ أىمنػػا المقدسػػييف فػػي أحيػػاء البسػػتاف وعػػيف المػػوزة ووادي ياصػػوؿ مػػف أحيػػاء بمػػدة سػػمواف مػػف أجػػؿ
تحقيؽ ىذا اليدؼ .
 .3اقتحمػػت قػػوة مػػف شػػرطة بمديػػة االحػػتالؿ الصػػييونية فػػي القػػدس مركػػز معمومػػات حػػي وادي حمػػوة مػػف بمػػدة سػػمواف
جنوب المسجد األقصى المبارؾ .

 .4كشػػؼ األسػػتاذ/خميػػؿ التفكجػػي خبيػػر الخػرائط ونظػػـ المعمومػػات الجغرافيػػة فػػي جمعيػػة الد ارسػػات العربيػػة فػػي القػػدس
المحتمػػة عػػف إقامػػة العػػدو الصػػييوني أحػػد األنفػػاؽ  ،كمػػا كشػػؼ عػػف مشػػاريع صػػييونية ضػػخمة سػػتقاـ فػػي مدينػػة
القػػدس منيػػا أطػػوؿ وأعمػػى جسػػر فػػي وادي النػػار والػػذي سػػيربط بػػيف بمػػدة صػػور بػػاىر وبػػيف منطقػػة الػػزعيـ وتجمػػع
مغتصبات "معاليو أدوميـ.".

 .5ذكػػر مكتػػب األمػػـ المتحػػدة لتنسػػيؽ الشػػؤوف اإلنسػػانية فػػي األ ارضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة 'أوتشػػا' أف مجموعػػة مػػف
المستوطنيف تػرافقيـ الشػرطة الصػييونية اسػتولوا عمػى مبنػى سػكني فمسػطيني يتػتلؼ مػف ثػالث شػقؽ فػي قريػة جبػؿ

المكبر في القدس مما نتج عنو تيجير ثالث عائالت مكونة مف  14فػرداً مػف بيػنيـ خمسػة أطفػاؿ وذلػؾ فػي الفتػرة

مف ( )23-10نوفمبر الجاري .
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ثالثا  :تواصل النشاط االستيطاني الصييوني

 .1ص ػادقت المجنػػة المحميػػة لمتنظػػيـ والبنػػاء فػػي بمديػػة االحػػتالؿ ،عمػػى خط ػ ًة لبنػػاء ( )130مائػػة وثالثػػيف وحػػدة سػػكنية
اسػػتيطانية فػػي مغتصػػبة (جيمػػو)  ،كمػػا نشػػرت المجنػػة المػػذكورة عطػػاءات لبنػػاء نحػػو ( )1000ألػػؼ وحػػدة سػػكنية
أخرى في جبؿ أبو ينيـ جنوب القدس المحتمة .

طػػط لبنػػاء مػػا يزيػػد عػػف
 .2كشػػفت بمديػػة االحػػتالؿ الصػػييونية فػػي القػػدس النقػػاب عػػف اعتزاميػػا الشػػروع قريبػًا بتنفيػػذ مخ ّ
( )13500ثالثة عشر ألؼ وخمسمائة وحدة سكنية جديدة في األحياء العربية بمدينة القدس المحتّمة .

 .3كشػػؼ الػػدكتور /خميػػؿ التفكجػػي عػػف مخطػػط صػػييوني جديػػد إلقامػػة  625وحػػدة اسػػتيطانية جديػػدة فػػي مغتصػػبة
"بسػغات زئيػؼ" الصػييونية المقامػة عمػى أ ارضػي بمػدتي حزمػػة وبيػت حنينػا شػماؿ القػدس والتػي صػودرت أ ارضػػييما
في عاـ 1980ـ .
 .4كشػفت القنػاة الصػييونية العاشػرة أف  66عائمػة مػف المسػتوطنيف انتقمػت مػؤخ ًار لالسػتيطاف فػي  66شػقة اسػتيطانية
جديدة تـ تشييدىا موخ ًار دوف ضجة إعالمية ليصػؿ عػدد عػائالت المسػتوطنيف التػي تقطػف فػي  7منػاطؽ فػي أحػد

أحياء القدس إلى  250عائمة صييونية .

 .5أف ػ ػػادت ص ػ ػػحيفة (ك ػ ػػوؿ ىعي ػ ػػر) الص ػ ػػييونية أف نح ػ ػػو ( )3000ثالث ػ ػػة آالؼ ش ػ ػػقة س ػ ػػكنية جدي ػ ػػدة س ػ ػػتباع لميي ػ ػػود
المغتصبيف خالؿ 2011ـ في أربعة مغتصبات صييونية في القدس  -اثناف منيا في شرقي القدس .

 .6قامػػت قػػوة كبي ػرة مػػف شػػرطة وجنػػود االحػػتالؿ الصػػييوني بػػإخراج أف ػراد عائمػػة  /حامػػد فػػي حػػي الشػػيخ ج ػراح وسػػط
القدس مف أربع شقؽ تمتمكيا وتقيـ فييا العائمة بالحي منذ عشرات السنيف لصالح الجماعات الييودية المتطرفة .
رابع ا  :اعتقاالت ومحاكمات في القدس

 .1قوات االحتالؿ الصييونية تعتقؿ المواطف المقدسػي  /عػدناف ييػث أمػيف سػر حركػة فػتح فػي منطقػة سػمواف جنػوب
المسجد األقصى المبارؾ وعضو لجنة الدفاع عػف حػي البسػتاف ببمػدة سػمواف عمػى أحػد الحػواجز العسػكرية المبايتػة فػي

البمدة  ،ثـ أصدر مػا يس ّػمى قائػد الجػيش الصػييوني فػي الضػفة الغربيػة أمػ اًر عسػكرياً بإبعػاد ىػذا المػواطف المقدسػي عػف
مدينة القدس لمدة  4أشير .
 .0أعمنػػت شػػرطة االحػػتالؿ الصػػييونية فػػي القػػدس أنيػػا سػػتمجت إلػػى فػػر

اإلقامػػة الجبريػػة والغ ارمػػات الماليػػة لمعاقبػػة

األطفاؿ راشقي الحجارة في أحياء بمدة سمواف جنوب المسجد األقصى .

 .3قامػت قػوات االحػتالؿ الصػػييونية خػالؿ اقتحاماتيػا المتكػررة لقػػرى وبمػدات مدينػة القػدس خػػالؿ ىػذا الشػير باعتقػػاؿ
 92مواطناً مقدسيا بينيـ أكثر مف عشرة أطفاؿ .

 .4شػ ّػنت ق ػوات مػػف الشػػرطة وحػػرس الحػػدود الصػػييونية حممػػة تفتػػيش واسػػعة النطػػاؽ فػػي بمػػدة العيسػػوية وسػػط مدينػػة
القدس المحتمة واعتقمت  9مف سكانيا .
تـ تقديـ الئحػات اتيػاـ ألكثػر مػف  0011طفػؿ فػي شػرقي
 .5وفقاً لممعمومات التي صدرت مف الشرطة الصييونية فقد ّ
القدس خالؿ السنو الماضية بتيمة رشؽ الشرطة وسياراتيا بالحجارة .
 .6أصػػدرت قاضػػية محكمػػة الصػػمح الصػػييونية حكم ػاً بالسػػجف الفعمػػي لمػػدة  01أشػػير مػػع وقػػؼ التنفيػػذ لمػػدة عػػاميف
عمى الشاب المقدسي /مجدي محمود أبو يزالة .
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خامسا  :تضييق الخناق عمى أىمنا المقدسيين بالضرب وغيره

 .1اعتدت الشرطة الصييونية دوف سابؽ إنذار عمى الشاب المقدسي/ىيثـ سميح محمػد درويػش بالضػرب المبػرح أثنػاء
تواجده في مكاف عممو في القدس القديمة  ،كما واعتقمت شقيقو/عبد السالـ .
 .2م ػػا يس ػ ّػمى وزي ػػر داخمي ػػة االح ػػتالؿ الص ػػييوني المتط ػػرؼ /إيم ػػي يش ػػاي ،يص ػػدر أمػ ػ اًر يقض ػػي بمن ػػع س ػػفر المػ ػواطف
المقدسي /يعقوب أبو عصب ( 01عاما) مف السفر لتتدية فريضة الحج والى الخارج لمدة  6أشير .
 .3اندلعت مواجيات بيف المواطنيف وجنود االحتالؿ الصياينة في محػيط المػدخؿ الشػمالي لبمػدة العيسػوية وسػط مدينػة
القػدس المحتمػة ؛ وذلػؾ بعػد دىػـ آليػػات تابعػة لسػمطات االحػتالؿ ترافقيػا قػوة معػػززة مػف جنػود وشػرطة االحػتالؿ لمبمػػدة

والشروع فو اًر بإيالؽ أحد مداخؿ البمدة باألسمنت المسمح .

 .4كشػػفت وحػػدة البحػػث والتوثيػػؽ فػػي مركػػز القػػدس لمحقػػوؽ االجتماعيػػة واالقتصػػادية عػػف عمميػػة تنكيػػؿ جديػػدة اقترفيػػا
جنود االحػتالؿ عمػى الحػاجز العسػكري لمخػيـ شػعفاط شػماؿ القػدس ضػد المواطنػة /رنػدة طػو والتػي تحمػؿ بطاقػة ىويػة

ضفة يربية متوجية مع ابنتيا آمنة ( 4سنوات) لممستشفى وقد تعرضت لمضرب والتنكيؿ عمى الحاجز المذكور .

 .5سػػمطات االحػػتالؿ تتعمػػد تخريػػب السػػياحة فػػي شػػرقي القػػدس خاصػػة فػػي البمػػدة القديمػػة ؛ وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تعمػػدىا

توجيػػو السػػياح الصػػياينة واألجانػػب لممنػػاطؽ التػػي يقطنيػػا الييػػود دوف التػػي يسػػكنيا الفمسػػطينييف ،ممػػا تسػػبب فػػي ركػػود
اقتصادي كبير لدى فمسطينيي شرقي القدس العامميف في حقؿ السياحة .
تقدم من اعتداءات وانتياكات صييونية  ،ومن منطمق مسؤوليتنا في لجنة القددس واألقصدى
وبناء عمى ّ
كل ما ّ

بدددالمجمس التشدددريعي الفمسدددطيني  ،وفدددي مؤسسدددة القددددس الدوليدددة فدددي فمسدددطين أمدددام اهلل تعدددالى ثدددم أمدددام شدددعبنا
الفمسطيني وأمتينا العربية واإلسالمية وأحرار العالم فإننا نؤكد عمى ما يمي :
 -1نسػتنكر بقػػوة قػرار المحكمػػة العسػكرية الصػػييونية فػػي القػدس بػػاألمس – األربعػاء 1222/21/8ـ – بإبعػػاد النائػػب
المعتقؿ الشيخ/محمد أبػو طيػر مػف النػواب اإلسػالمييف عػف دائػرة القػدس عػف أىمػو وأرضػو وداره إلػى الضػفة الفمسػطينية
وك ػػذلؾ تنفي ػػذ الس ػػمطات الص ػػييونية لي ػػذا القػ ػرار الص ػػييوني الج ػػائر ؛ مم ػػا يتع ػػار

م ػػع القػ ػوانيف والمواثي ػػؽ واالتفاق ػػات

واألعراؼ الدولية  ،وفي جريمة حرب صييونية جديدة بحؽ القػدس وأىميػا  ،وفػي خطػوة تحػد وصػمؼ صػييونية خطيػرة
لمعػرب والمسػمميف وأحػرار العػالـ ومنظمػػات حقػوؽ اإلنسػاف والمنظمػػات الدوليػة  ،ومػػف ثػـ نطالػب جميػػع ىػذه المنظمػػات
والمسػػتويات الرسػػمية العربيػػة واإلسػػالمية بالتػػدخؿ الفػػوري والعاجػػؿ إلل ػزاـ العػػدو الصػػييوني بضػػرورة الت ارجػػع عػػف ىػػذا
القرار وتبعاتو  ،وذلػؾ ألف اسػتمرار تنفيػذ ىػذا القػرار ينػذر بخطػر كبيػر عمػى كػؿ بػاقي النػواب اإلسػالمييف ووزيػر شػئوف

القدس في الح كومة الفمسطينية العاشرة وكذلؾ عمى سائر القيادات الدينية والسياسية والوطنية في داخؿ القدس .
نحيي أىمنا المقدسييف عمى صمودىـ األسطوري وثباتيـ البطولي في مواجية المخططات الصػييونية اليادفػة ليػدـ
ّ -2
المقدسػػة وطم ػس معالميػػا وآثارىػػا  ،ونػػدعوىـ إلػػى االسػػتمرار فػػي
منػػازليـ واالسػػتيالء عمييػػا وتيجيػػرىـ وتيويػػد المدينػػة ّ
المزيد مف ىذا الصمود والثبات .

 -3نسػتنكر وبشػدة قيػاـ السػمطات الصػييونية باالقتحامػات المتكػػررة عمػى أحيػاء وقػرى مدينػة القػدس وتكثيػؼ اعتقاالتيػػا
ألىمنا المقدسييف واالعتداءات المتواصمة عمييـ – خاصة األطفاؿ .
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 -4نستنكر أيضًا استمرار العدو الصييوني في الحفريات الخطيرة أسفؿ المسجد األقصػى المبػارؾ  ،ونحػ ّذر وبشػدة مػف
خطورة ىذه الحفريات والتي تنذر بالمزيػد مػف االنييػارات والتشػققات داخػؿ ىػذا المسػجد وأمػاكف واسػعة مػف سػاحاتو وفػي

محيطو وفي األحياء العربية القديمة .
 -5نطالػػب العػػرب والمسػػمميف وأح ػرار العػػالـ والمنظمػػات الدوليػػة ومنظمػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف بضػػرورة العمػػؿ عمػػى تػػوفير
حماية دولية ألىمنا ومقدساتنا ومعالمنا في القدس مف جرائـ الحرب الصييونية التي طالت البشػر والشػجر والحجػر وك ّػؿ
تقصػػي حقػائؽ ولجػػاف
شػيء فػي ىػػذه المدينػة المقدسػػة  ،كمػا نػػدعوىـ جميعػًا إلػػى السػعي الحثيػث مػػف أجػؿ إرسػػاؿ لجػاف ّ

تحقيؽ دولية في ىذه الجرائـ الصػييونية  ،ونؤكػد عمػى المحػاكـ الدوليػة والوطنيػة فػي بمػداف العػالـ بضػرورة مالحقػة ىػذه
الجرائـ الصييونية ومقترفييا مف مجرمي الحرب الصياينة .

 -6نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات حقوؽ اإلنساف في العالـ بعػدـ االسػتمرار فػي مػؤامرة الصػمت
والسكوت عمى االنتياكات واالعتداءات الصييونية في مدينة القدس  ،ونؤ ّكد عمػييـ بضػرورة العمػؿ الجػاد والفاعػؿ مػف
أجؿ تفعيؿ القوانيف والق اررات الدولية الخاصة بالقدس والزاـ الكياف الصييوني بتنفيذ ىذه القوانيف والق اررات الدولية .

 -7ندعو المؤسسات اإلعالمية العربية واإلسالمية والعالمية بإبراز قضايا القدس واألخطار التػي تتيػددىا عبػر اإلعػالـ
المرئػي والمقػروء والمسػموع بالمغػػات العالميػة الرئيسػة فػي جميػػع قػارات العػالـ خاصػة األوروبيػػة واألمريكيػة منيػا ،وفضػػح
االنتياكات الصييونية في المدينة المقدسة .

 -8مطالبػػة الجمػػاىير العربيػػة واإلسػػالمية فػػي العػػالـ كمػػو بضػػرورة تقػػديـ الػػدعـ المػػالي السػػخي لمشػػاريع صػػمود أىمنػػا
المقدسييف والمسجد األقصى المبارؾ ومقدساتنا في مدينة القدس المحتمة عممػًا بػتف ىػذا الػدعـ المػالي الػالزـ يبمػ سػنويًا

أكثر مف  055مميوف دوالر .

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
واهلل ولي التوفيق واليادي إلى سواء السبيل

لجنة القدس واألقصى بالمجمس التشريعي الفمسطيني
مؤسسة القدس الدولية في قطاع غزة  -فمسطين
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