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 المجمس التشريعي الفمسطيني
 لجنة القدس واألقصى

 م0212من عام  عشر الثاني التقرير الصحفي
 م2010 (تشرين ثاني) نوفمبرشير  فيالصييونية في القدس  النتياكاتا عن

العدو  فإف :تبعيم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد  ومنوصحبو  آلوو والسالم عمى رسول اهلل ،  والصالةهلل ،  الحمد
عمى كّؿ وتيرة اعتداءاتو اإلجرامية ، ويسّرع  عمييا الشرسةىجمتو يقّوي ي يشّدد قبضتو عمى مدينة القدس ، و الصييون

وقدسيتو  ة المسجد األقصى المبارؾحرملنتياؾ اال تكثيؼ خطورة ىذه اليجمة المسعورة في وتكمف ،شيء فييا 
 مصادرةو  واالستيالء عمى العشرات مف المنازؿ األخرى المقدسييف منازؿ أىمناالمئات مف ىدـ و  ، بالحفريات أسفمو

ترحيميـ العمؿ عمى سحب عشرات آالؼ اليويات منيـ ؛ وذلؾ مف أجؿ و يـ أراضيمئات وآالؼ الدونمات مف 
 تصعيد اكذو ، القدس وفي محيطيا  داخؿ في االستيطاف الصييونيتكثيؼ كذا و  المقدسة المدينة ىذه خارج وتيجيرىـ

عف ىذه المدينة  اإلبعاد القسريبكذلؾ و  األطفاؿ مع التركيز عمىوالضرب المبرح  والمحاكمة اؿباالعتق االعتداءمة حم
لقيادات الدينية والسياسية والوطنية وفي مقدمتيـ نواب الشعب الفمسطيني عف مدينة القدس إبعاد اوخاصة  -المقدسة 

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

واالنتياكات االعتداءات م العديد من ىذه 2010عام ىذا المن  ثانيتشرين / نوفمبرشير وقد شيد  ىذا
  :كما يمي الصييونية في القدس 

 كات الصييونية لممسجد األقصى المباركتواصل االنتيا:  أوالا 
مخطػط تنفيػذ عمػى  توافػؽ بشػكؿ نيػائي الصػييونية فػي القػدسالتابعة لبمديػة االحػتالؿ  لجنة التخطيط والبناء الموائية .1

 . بيف ساحة حائط البراؽ وباب المغاربة في المسجد األقصى المبارؾ لذي سيربطالجسر العسكري الصييوني ا
بػػالقرب مػػف شػػجرة معّمػػرة وكبيػػرة مػػف األشػػجار المزروعػػة أكثػػر مػػف سػػقوط موقػػؼ والتػػراث مؤسسػػة األقصػػى لأكػػدت  .2

وجػػود حفػػرة ، كمػػا أكػػدت ىػػذه المؤسسػػة بسػػبب الحفريػػات الصػػييونية  رضػػي اع عنػػو مصػػطبة أبػػي بكػػر الصػػديؽ
فػي لواقعػة مصػطبة أبػي بكػر الصػديؽ اىػذه الانييػار فػي المنطقػة الترابيػة بجانػب  مجيولة األعمػاؽ مػف جػّراء وقػوع

عمػػػى بعػػػد أمتػػػار قميمػػػة مػػػف و بػػػاب المغاربػػػة  مقابػػػؿالجػػػزء الجنػػػوبي الغربػػػي مػػػف سػػػاحات المسػػػجد األقصػػػى المبػػػارؾ 
 . التي سقطت شجار المعمرةاأل

األوقػاؼ اإلسػالمية فػي مدينػة القػدس المحتمػة مػف القيػاـ بتعمػاؿ التػرميـ  منعت سمطات االحػتالؿ الصػييوني دائػرة  .3
  . منو الجية الغربية في لتي تعتبر جزءًا مف مبنى المسجد األقصىا "الخاتونية" لممدرسة
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المسػػجد األقصػى المبػػارؾ  مػف دعػػوات لجماعػات ييوديػة متعػػددة القتحػاـلموقػؼ والتػػراث  حػّذرت مؤسسػة األقصػػى  .4
( ؿتطييػر الييكػأو عيػد )الحانوكػاعيػد وتنظيـ أياـ دراسية ومحاضرات حوؿ الييكؿ المزعوـ داخؿ المسجد بمناسػبة 

 .عند الييود 
قراراتيا بإبعاد عدد مف المواطنيف المقدسييف عف المسػجد األقصػى لمػدد مػا بػيف قوات االحتالؿ الصييونية جددت   .5

حػاتـ عبػد القػادر إبعػاده لمػدة سػتة أشػير كمػا ، ييػاب سػميـ الجػالد بإبعػاده لمػدة أربعػة شػيورشيور، وىػـ إ(  4-6)
شػػركة الكيربػػاء وماجػػد رايػػب الجعبػػة حػػارس المسػػجد األقصػػى  تػػـ إبػػالغ كػػؿ مػػف حمػػزة بػػدر زييػػر الموظػػؼ فػػي

ماجػد /إلػى منزلييمػا، كػذلؾ منػع المػوطف بتجديد قرار إبعادىما مع خريطة تحدد المسار الذي يسمح ليما بالوصػوؿ
الواقعػة مػف دخػوؿ مكاتػب دائػرة األوقػاؼ اإلسػالمية  2005الجعبة وىو أقدـ مبعػد عػف المسػجد األقصػى منػذ عػاـ 

 . مف الجية الغربية  المسجد األقصى أحد أبواب –الناظر  باب يرب
لتيويػػػد سػػػاحة حػػػائط البػػػراؽ ( مميػػػوف دوالر 30)صػػػادقت حكومػػػة االحػػػتالؿ الصػػػييونية عمػػػى خطػػػة لرصػػػد نحػػػو   .6

 .ـ 2014-ـ2011لفترة ما بيف األعواـا خالؿومحيطو 
 يياعم واستيالء وعقاراتىدم منازل :   ثانياا 

مػتموف ومجػدي ياسػر سػميب بحػي بيػت حنينػا / صػييونية مغسػمة سػيارات تعػود لمشػقيقيفىدمت سػمطات االحػتالؿ ال .1
 . ىدمت حظائر لأليناـ في بمدة العيسوية جنوب مدينة القدس المحتمةكما  ، القدس شماؿ 

بمػػدة عػػف مخطػػط جديػػد صػػييوني ليػػدـ مئػػات المنػػازؿ الفمسػػطينية فػػي النقػػاب  كشػػفت صػػحيفة ىػػلرتس الصػػييونية  .2
صػييوني تبيػع العقػارات أف سػمطة األراضػي فػي الكيػاف الالنقػاب عػف كمػا كشػفت ،  المسػجد األقصػىجنوب  سمواف

الصػػػييوني ؛ وذلػػػؾ ضػػػمف مسػػػاعي االحػػػتالؿ  وبتسػػػعار شػػػبو مجانيػػػةاالسػػػتيطانية  واألراضػػي لمجمعيػػػات الييوديػػػة 
  .داوود ى مدينة الممؾ إلقامة ما يسمّ ؛ وذلؾ ىذه البمدة  لتيجير المواطنيف الفمسطينييف مف

خطػارات تسػميـ باليػاتبتنفيذ ىػذا المخطػط مػف خػالؿ قامت شرطة بمدية االحتالؿ الصييونية  ىذا وقد  ليػدـ  وا 
مػػف أجػػؿ فػػي أحيػػاء البسػػتاف وعػػيف المػػوزة ووادي ياصػػوؿ مػػف أحيػػاء بمػػدة سػػمواف  أىمنػػا المقدسػػييف العشػػرات مػػف منػػازؿ
 .تحقيؽ ىذا اليدؼ 

سػػػمواف بمػػدة  مػػف وادي حمػػوةحػػي الصػػييونية فػػي القػػدس مركػػز معمومػػػات ؿ اقتحمػػت قػػوة مػػف شػػرطة بمديػػة االحػػػتال .3
  . جنوب المسجد األقصى المبارؾ

دراسػػات العربيػػة فػػي القػػدس فػػي جمعيػػة ال خميػػؿ التفكجػػي خبيػػر الخػػرائط ونظػػـ المعمومػػات الجغرافيػػة/األسػػتاذكشػػؼ  .4
ضػػخمة سػػتقاـ فػػي مدينػػة يونية مشػػاريع صػػيإقامػػة العػػدو الصػػييوني أحػػد األنفػػاؽ ، كمػػا كشػػؼ عػػف  عػػف المحتمػػة
تجمػػع منطقػػة الػػزعيـ و بػػاىر وبػػيف النػػار والػػذي سػػيربط بػػيف بمػػدة صػػور  أطػػوؿ وأعمػػى جسػػر فػػي وادي منيػػاالقػػدس 

  .."معاليو أدوميـ"مغتصبات 
أف مجموعػػة مػػف ' أوتشػػا'ذكػػر مكتػػب األمػػـ المتحػػدة لتنسػػيؽ الشػػؤوف اإلنسػػانية فػػي األراضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة   .5

شػقؽ فػي قريػة جبػؿ  مبنػى سػكني فمسػطيني يتػتلؼ مػف ثػالثتػرافقيـ الشػرطة الصػييونية اسػتولوا عمػى  المستوطنيف
الفتػرة  فػيمػف بيػنيـ خمسػة أطفػاؿ وذلػؾ  فػرداً  14ما نتج عنو تيجير ثالث عائالت مكونة مف م المكبر في القدس

 . نوفمبر الجاري (23-10)مف 
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 الصييوني طانيتيساال النشاط تواصل:  ثالثاا 
وحػػدة سػػكنية  مائػػة وثالثػػيف( 130)ادقت المجنػػة المحميػػة لمتنظػػيـ والبنػػاء فػػي بمديػػة االحػػتالؿ، عمػػى خطػػًة لبنػػاء صػػ .1

سػػػكنية وحػػػدة ألػػػؼ  (1000)نشػػػرت المجنػػػة المػػذكورة عطػػػاءات لبنػػػاء نحػػو كمػػػا  ، (يمػػوج)غتصػػػبة فػػػي م اسػػتيطانية
  . أبو ينيـ جنوب القدس المحتمة أخرى في جبؿ

النقػػاب عػػف اعتزاميػػا الشػػروع قريبػػًا بتنفيػػذ مخّطػػط لبنػػاء مػػا يزيػػد عػػف  الصػػييونية فػػي القػػدسكشػػفت بمديػػة االحػػتالؿ  .2
 . جديدة في األحياء العربية بمدينة القدس المحتّمةسكنية ثالثة عشر ألؼ وخمسمائة وحدة ( 13500)

غتصػػبة وحػػدة اسػػتيطانية جديػػدة فػػي م 625إلقامػػة جديػػد صػػييوني  عػػف مخطػػط  خميػػؿ التفكجػػي/ الػػدكتوركشػػؼ  .3
الصػييونية المقامػة عمػى أراضػي بمػدتي حزمػػة وبيػت حنينػا شػماؿ القػدس والتػي صػودرت أراضػػييما " بسػغات زئيػؼ"

 . ـ 1980في عاـ 
شػقة اسػتيطانية  66عائمػة مػف المسػتوطنيف انتقمػت مػؤخرًا لالسػتيطاف فػي  66 كشػفت القنػاة الصػييونية العاشػرة أف .4

أحػد منػاطؽ فػي  7يف التػي تقطػف فػي ليصػؿ عػدد عػائالت المسػتوطن خرًا دوف ضجة إعالميةتشييدىا مو جديدة تـ 
 .صييونية  عائمة 250إلى  أحياء القدس

لمييػػػػػود جديػػػػػدة سػػػػػتباع سػػػػػكنية ثالثػػػػػة آالؼ شػػػػػقة ( 3000)الصػػػػػييونية أف نحػػػػػو ( كػػػػػوؿ ىعيػػػػػر)أفػػػػػادت صػػػػػحيفة  .5
 .لقدس اشرقي اثناف منيا في  -القدس  مغتصبات صييونية فيفي أربعة  ـ2011خالؿ المغتصبيف 

فػػي حػػي الشػػيخ جػػراح وسػػط  حامػػد/ قامػػت قػػوة كبيػػرة مػػف شػػرطة وجنػػود االحػػتالؿ الصػػييوني بػػإخراج أفػػراد عائمػػة  .6
 . العائمة بالحي منذ عشرات السنيف لصالح الجماعات الييودية المتطرفة القدس مف أربع شقؽ تمتمكيا وتقيـ فييا
 القدس في ومحاكمات اعتقاالت:  رابعاا 

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

عػف ىػذا المػواطف المقدسػي بإبعػاد  عسػكرياً  بيػة أمػراً فػي الضػفة الغر  الصػييونيقائػد الجػيش  مػا يسػّمى صدرأ ، ثـ البمدة
 . أشير  4مدينة القدس لمدة 

الجبريػػة والغرامػػات الماليػػة لمعاقبػػة  اإلقامػػةفػػر   إلػػىسػػتمجت  أنيػػافػػي القػػدس الصػػييونية شػػرطة االحػػتالؿ  أعمنػػت  .0
 .جنوب المسجد األقصى سمواف  اء بمدةحيأ راشقي الحجارة في األطفاؿ

عتقػػاؿ ات مدينػة القػدس خػػالؿ ىػذا الشػير باخػالؿ اقتحاماتيػا المتكػررة لقػػرى وبمػدة االحػتالؿ الصػػييونيقامػت قػوات   .3
 .قدسيا بينيـ أكثر مف عشرة أطفاؿ مواطنًا م 92

وسػػط مدينػػة ت قػػوات مػػف الشػػرطة وحػػرس الحػػدود الصػػييونية حممػػة تفتػػيش واسػػعة النطػػاؽ فػػي بمػػدة العيسػػوية شػػنّ   .4
  .يا مف سكان 9واعتقمت القدس المحتمة 

شػرقي فػي  طفػؿ   0011تقديـ الئحػات اتيػاـ ألكثػر مػف  لممعمومات التي صدرت مف الشرطة الصييونية فقد تـّ  وفقاً   .5
 . الحجارةب شؽ الشرطة وسياراتياخالؿ السنو الماضية بتيمة ر  القدس

قػػؼ التنفيػػذ لمػػدة عػػاميف أشػػير مػػع و  01بالسػػجف الفعمػػي لمػػدة  حكمػػاً الصػػييونية أصػػدرت قاضػػية محكمػػة الصػػمح   .6
 .مجدي محمود أبو يزالة / عمى الشاب المقدسي
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 تضييق الخناق عمى أىمنا المقدسيين بالضرب وغيره:  خامساا 
ىيثـ سميح محمػد درويػش بالضػرب المبػرح أثنػاء /المقدسي الشاباعتدت الشرطة الصييونية دوف سابؽ إنذار عمى  .1

 . عبد السالـ/شقيقوواعتقمت  ، كما ه في مكاف عممو في القدس القديمةتواجد

يقضػػػي بمنػػػع سػػػفر المػػػواطف  إيمػػػي يشػػػاي، يصػػػدر أمػػػراً / لمتطػػػرؼا داخميػػػة االحػػػتالؿ الصػػػييونيوزيػػػر ى مػػػا يسػػػمّ  .2
لى الخارج لمدة مف السفر لتتدية فريضة الحج و ( عاما 01)ب أبو عصب يعقو / المقدسي  . أشير 6ا 

في محػيط المػدخؿ الشػمالي لبمػدة العيسػوية وسػط مدينػة  ياينةالصحتالؿ اندلعت مواجيات بيف المواطنيف وجنود اال .3
دىػـ آليػػات تابعػة لسػمطات االحػتالؿ ترافقيػا قػوة معػػززة مػف جنػود وشػرطة االحػتالؿ لمبمػػدة  وذلػؾ بعػد  ؛ القػدس المحتمػة
 . بإيالؽ أحد مداخؿ البمدة باألسمنت المسمح والشروع فوراً 

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

 . المذكورلممستشفى وقد تعرضت لمضرب والتنكيؿ عمى الحاجز  (سنوات 4)ة يربية متوجية مع ابنتيا آمنة ضف

فػػي البمػػدة القديمػػة ؛ وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تعمػػدىا  خاصػػةالسػػياحة فػػي شػػرقي القػػدس  سػػمطات االحػػتالؿ تتعمػػد تخريػػب .5
، ممػػا تسػػبب فػػي ركػػود دوف التػػي يسػػكنيا الفمسػػطينييفلتػػي يقطنيػػا الييػػود لممنػػاطؽ االصػػياينة واألجانػػب توجيػػو السػػياح 

 . السياحةحقؿ في  العامميف القدسشرقي اقتصادي كبير لدى فمسطينيي 

صييونية ، ومن منطمق مسؤوليتنا في لجنة القددس واألقصدى وانتياكات ما تقّدم من اعتداءات كّل وبناء عمى      
بدددالمجمس التشدددريعي الفمسدددطيني ، وفدددي مؤسسدددة القددددس الدوليدددة فدددي فمسدددطين أمدددام اهلل تعدددالى ثدددم أمدددام شدددعبنا 

 :فإننا نؤكد عمى ما يمي العالم  وأحرارالفمسطيني وأمتينا العربية واإلسالمية 
 بإبعػػاد النائػػب –ـ 8/21/1222األربعػاء  –نسػتنكر بقػػوة قػرار المحكمػػة العسػكرية الصػػييونية فػػي القػدس بػػاألمس  -1

 أرضػو وداره إلػى الضػفة الفمسػطينيةعػف دائػرة القػدس عػف أىمػو و محمد أبػو طيػر مػف النػواب اإلسػالمييف /الشيخ المعتقؿ
ممػػػا يتعػػػار  مػػػع القػػػوانيف والمواثيػػػؽ واالتفاقػػػات  الصػػػييونية ليػػػذا القػػػرار الصػػػييوني الجػػػائر ؛ وكػػػذلؾ تنفيػػػذ السػػػمطات

خطيػرة  صػييونية وصػمؼ   خطػوة تحػد  جريمة حرب صييونية جديدة بحؽ القػدس وأىميػا ، وفػي وفي ، واألعراؼ الدولية 
ومػػف ث ػـ نطالػب جميػػع ىػذه المنظمػػات لمعػرب والمسػمميف وأحػػرار العػالـ ومنظمػػات حقػوؽ اإلنسػاف والمنظمػػات الدوليػة ، 

بضػػرورة التراجػػع عػػف ىػػػذا  بالتػػدخؿ الفػػوري والعاجػػؿ إللػػزاـ العػػدو الصػػييونيالعربيػػة واإلسػػالمية الرسػػمية والمسػػتويات 
القرار وتبعاتو ، وذلػؾ ألف اسػتمرار تنفيػذ ىػذا القػرار ينػذر بخطػر كبيػر عمػى كػؿ بػاقي النػواب اإلسػالمييف ووزيػر شػئوف 

  .كومة الفمسطينية العاشرة وكذلؾ عمى سائر القيادات الدينية والسياسية والوطنية في داخؿ القدس القدس في الح

يػدـ لييونية اليادفػة األسطوري وثباتيـ البطولي في مواجية المخططات الصػ عمى صمودىـ المقدسييفأىمنا ي نحيّ  -2
 إلػػى االسػػػتمرار فػػػي ىـونػػػدعو ، س معالميػػػا وآثارىػػا وطمػػسػػػة وتيجيػػػرىـ وتيويػػد المدينػػػة المقدّ واالسػػػتيالء عمييػػا منػػازليـ 
 . ىذا الصمود والثبات  المزيد مف

 يػػااعتقاالتة عمػى أحيػاء وقػرى مدينػة القػدس وتكثيػؼ باالقتحامػات المتكػػرر  ةالصػييوني نسػتنكر وبشػدة قيػاـ السػمطات -3
 .خاصة األطفاؿ  –المتواصمة عمييـ واالعتداءات  المقدسييف ألىمنا
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مػف وبشػدة ضًا استمرار العدو الصييوني في الحفريات الخطيرة أسفؿ المسجد األقصػى المبػارؾ ، ونحػّذر نستنكر أي -4
سػاحاتو وفػي أمػاكف واسػعة مػف خطورة ىذه الحفريات والتي تنذر بالمزيػد مػف االنييػارات والتشػققات داخػؿ ىػذا المسػجد و 

 .محيطو وفي األحياء العربية القديمة 

بضػػرورة العمػػؿ عمػػى تػػوفير ف وأحػػرار العػػالـ والمنظمػػات الدوليػػة ومنظمػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف نطالػػب العػػرب والمسػػممي -5
التي طالت البشػر والشػجر والحجػر وكػّؿ الصييونية الحرب جرائـ  مفألىمنا ومقدساتنا ومعالمنا في القدس  حماية دولية
لجػاف تقّصػػي حقػائؽ ولجػػاف  إرسػػاؿمػػف أجػؿ كمػا نػػدعوىـ جميعػًا إلػػى السػعي الحثيػث ، المدينػة المقدسػػة ىػػذه شػيء فػي 

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

سػتمرار فػي مػؤامرة الصػمت العالـ بعػدـ اال ومنظمات حقوؽ اإلنساف في والمنظمات الدولية المجتمع الدولي نطالب -6
ونؤّكد عمػييـ بضػرورة العمػؿ الجػاد والفاعػؿ مػف  ،  الصييونية في مدينة القدسواالعتداءات االنتياكات  والسكوت عمى

لزاـ الكياف الصييوني بتنفيذ ىذه القوانيف والقرارات تفعيؿ القوانيف والقرارات الدولية الخاصة بالقدسأجؿ    . الدولية وا 

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

   .قدسة االنتياكات الصييونية في المدينة الم

مطالبػػة الجمػػاىير العربيػػػة واإلسػػالمية فػػػي العػػالـ كمػػػو بضػػرورة تقػػػديـ الػػدعـ المػػػالي السػػخي لمشػػػاريع صػػمود أىمنػػػا  -8
يبمػ  سػنويًا  عممػًا بػتف ىػذا الػدعـ المػالي الػالـزومقدساتنا في مدينة القدس المحتمة المبارؾ األقصى  المسجدالمقدسييف و 
  .مميوف دوالر  055أكثر مف 

 
 دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين وآخر

 واهلل ولي التوفيق واليادي إلى سواء السبيل
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