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    شهداء

يوما ،  21عاما(، متأثرا بجروح أصيب بها قبل   23استشهد الشاب المقدسي وليد الشريف )  5/ 14
الثالثة الجمعة  ، في  الماضي  نيسان  والعشرين من شهر  الثاني  المسجد   في  من شهر رمضان في 

عاما، ورفضت    23األقصى المبارك، واحتجزت سلطات االحتالل جثمان الشهيد المقدسي وليد الشريف  
تسليمه قبل تشريحه.وحولت جثمان الشهيد وليد الشريف من مستشفى هداسا عين كارم الى معهد "ابو  

تقديم " طلب   تم  التشريح، وعليه  العائلة ترفض  بتسليم  كبير"، اال أن  للمطالبة  للمحكمة  ومستعجل" 
الجثمان وعدم تشريحه. ومنذ إصابة الشاب الشريف، وهو من سكان بيت حنينا، وصفت حالته بالحرجة 
والصعبة، حيث كان يعاني من نزيف حاد بالدماغ، وكسور بالجمجمة، وفي بداية االعتقال لم يصل  

لمخ.  وتعرض الشريف لالعتداء لحظة االعتقال  دقيقة، ما أثر على خاليا ا  20األكسجين للدماغ لمدة  
   .من قبل قوات االحتالل، ولم يقدم له العالج األولي

أبو عاقلة ) 5/ 11 عاما( برصاص جيش    51أعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الصحفية شيرين 
االحتالل، وإصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر ووضعه مستقر، خالل اقتحام قوات 

حتالل اإلسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، وقال سمودي ، إنه كان يتواجد برفقة أبو عاقلة ومجموعة  اال
من الصحفيين في محيط مدارس وكالة الغوث قرب مخيم جنين، وكان الجميع يرتدي الخوذ والزي  
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إلى   أدى  ما  مباشر،  بشكل  الصحفيين  استهدفت  االحتالل  قوات  ان  وأضاف  بالصحفيين.  الخاص 
بته برصاصة في ظهرة، واستشهاد زميلته أبو عاقلة بعد إصابتها برصاصة في الرأس. وأكد أن اصا

المكان الذي كان يتواجد فيه الصحفيون واضحا لدى جنود االحتالل، وأنه لم يكن هناك أي مسلح او  
نزل  مواجهات في تلك المنطقة، وان استهدافهم جرى بشكل متعمد.  الحقا، اقتحمت قوات االحتالل م

الشهيدة شيرين أبو عاقلة في بيت حنينا، وطالبت شرطة االحتالل بعدم التجمع في الشارع أمام منزل 
ألفراد   تصدوا  المتواجدين  ان  اال  الفلسطينية،  االعالم  ووضع  الوطنية  األغاني  بث  وعدم  الشهيدة، 

 .الشرطة، وانسحبت القوات من المكان وتمركزت على بعد أمتار من المنزل

  ت وسياسات احتالليةقرارا

وافقت هيئة التخطيط والبناء اللوائية )اإلسرائيلية(، على تحديث المخطط الرئيسي لمدينة القدس  9/5
وحدة استيطانية جديدة. وسيكون هذا المخطط في المجمعات التي   1600المحتلة، والذي يتضمن بناء  

عطروت وجفعات - "، منها لمنطقة قلنديا  تم تعريفها على أنها "بوابات الدخول إلى المنطقة الصناعية
إلى    -شاؤول   فيها  البناء  نسبة  ورفع  الفوقة  بسعر  180لفتا  االستيطانية  لإليجارات  مخصصة   %

مخفض.  وقالت بلدية االحتالل، إن أزمة السكن في القدس وفي الكيان بشكل عام معروفة جيًدا، 
ة الجديدة من خالل برنامج التجديد الحضري. وقرار اليوم محاولة زيادة المعروض من الوحدات السكني

البناء   آخر:  إبداعًيا  حاًل  اللوائية  والبناء  التخطيط  ولجنة  القدس  بلدية  "وجدت  قولها.وأضافت:  وفق 
الصناعية   المناطق  في  المناطق    - االستيطاني  مع  االستيطاني  البناء  دقة،  أكثر  بشكل  ربما  أو 

تلبيوت، واآلن سيحدث أيًضا في المنطقة الصناعية جفعات  الصناعية. ومن المتوقع أن يحدث هذا في  
شاؤول".وحسب االجتماع األخير للجنة تخطيط المنطقة، تمت الموافقة على تحديث للخريطة الرئيسية  

وحدة استيطانية في المناطق التي دعا إليها قرار   1600للمنطقة الصناعية، حيث سيتم بناء حوالي  
يؤكد قراًرا سابًقا صادقت عليه اللجنة المحلية للتخطيط واالستيطان في    اللجنة.وكشفت أن هذا القرار
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وهي    -مجمعات تشكل "بوابات الدخول"لمدينة القدس من الغرب والشرق    6بلدية القدس، والذي حدد  
مناطق على تواصل مباشر مع األحياء المجاورة للمنطقة الصناعية، وهي: جفعات شاؤول، كريات 

قلنديا وتلبيوت.وينص قرار لجنة    –عطروت  -يافا نوف، هار نوف، وأضيف لها    موشيه، بيت هكيرم،
وحدة استيطانية( مخصصة لالستخدام السكني في متناول اليد )مناقصات   800االستيطان أن )حوالي  

منها   وأكثر(،  مخفض  )حوالي    25سعر  األقل  على  بسعر 100بالمائة  لإليجار  مخصصة   )
بلدية االحتالل أن "إضافة االستخدام السكني ستشجع على تحقيق  مخفض.وتعتقد لجنة تخطيط في  

لمنطقة   المستمر  التطوير  على  تشجع  بطريقة  والتوظيفية،  التجارية  لالستخدامات  أيًضا  المجمعات 
النهائية   مقترحاتها  بعد  تقدم  لم  إنها  والبناء  التخطيط  على  المشرفة  اللجنة  بأكملها".وقالت  التوظيف 

ا ذاتها وأنها مازالت تستمزج اآلراء بخصوص عشرات المنازل الفلسطينية التي هجر  بالنسبة لقرية لفت 
منها أهلها في لفتا والتي مازالت قائمة.ولفتت إلى مشكلة تواجههم في التخطيط طبيعة القرية القديمة  

رائيلية(  وعين الماء والبركة والمقبرة اإلسالمية فيها، حيث هناك قرارات تم اتخاذها في المحاكم )اإلس 
يتطلب التخطيط أخذها بعين االعتبار مع العمل في مخطط يتناسب وهذه المنطقة المشرفة والتاريخية  
حيث حدود قرية لفتا غير واضحة وذات طبيعة حدودية بين جانبي الخط الفاصل.وأشارت اللجنة في  

ألن لفتا من القرى ذات    –الفوقا والتحتا    –مداوالتها إلى أنه ال يمكن التعامل مع أراضي قرية لفتا  
الجوز في شرقي   الشيخ جراح ووادي  الغربية حتى  القدس  تمتد مدخل  القدس  الواسعة في  األراضي 

التاريخية واألراضي    –أقسام ويتناول البلدة القديمة    3القدس المحتلة.وقالت إن التخطيط اليوم مقسم إلى  
نا وشعفاط وبيت إكسا شمال وشمال غرب الواقعة بين تخوم "المالجئ " الحكومية وأراضي بيت حني

القديمة، وهذا استغرق أشهر طويلة من العمل والبحث، وهناك لجنة قانونية لتسويغ   القرية ومنازلها 
 .العمل مع الشركات االستثمارية التي لديها مخطط لبناء فندق ومجموعة فاخرة من المنازل والفلل



 
 
 
 
 
  

 القدس عاصمة فلسطين 
 
 

   224ص.ب  2954043-02 :فاكس،   2954042-02: هاتف رام هللا:  

 P603منطقة بريدية   /P6028144رمز بريدي    –  Minfo@minfo.ps بريد الكتروني :

 

Ramallah : Tel: 02-2954042, Fax : -2-2954043 – P.O.Box 224   

E_mail : Minfo@minfo.ps – Post Code P6028144 / Zone P603 

 

 

آالف    4ئيًا على إعطاء الضوء األخضر لبناء  صادق وزير جيش االحتالل بيني غانتس مبد  6/5
في مستوطنة بيتار عيليت شمالي القدس حيث ستتم     761وحدة استيطانية في الضفة الغربية، منها   

المصادقة النهائية األسبوع القادم عبر اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء. وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية  
للمصادقة النهائية، وذلك   2536وحدة، من بينها    3988دم على بناء  أن اللجنة ستصادق األسبوع القا

خطة بناء في العديد من مستوطنات الضفة. وبينت الصحيفة أن اللجنة ستجتمع الخميس    25ضمن  
للمصادقة على عمليات البناء األولى من نوعها منذ أكتوبر الماضي. ومن بين الوحدات االستيطانية: 

في    761في مستوطنة شافوت راحيل جنوبي نابلس،    534قرب رام هللا،  في مستوطنة دوليف    364
وحدة استيطانية في مستوطنة    500في كريات أربع في الخليل،    156بيتار عيليت شمالي القدس،  

وحدة في مستوطنة شعاري تكفا   192في مستوطنة قدوميم شرقي قلقيلية و  286ألكناه قرب سلفيت،  
 .القريبة

االحتالل اإلسرائيلي ، الشاب المقدسي فرج دبش على هدم منزله في قرية صور  أجبرت سلطات   5/ 14
آليات   هدمته  حال  في  الهدم،  تكاليف  لتغريمه  تجنبا  منزله  بهدم  صباحا  شرع  دبش  الشاب  باهر، 

مترا مربعا    70االحتالل، بحجة البناء دون ترخيص.وقال دبش: إنه يسكن المنزل )طابق ثان( بمساحة  
 .عاًما، وباتوا اليوم بال مأوى  11فاله الثالثة الذين ال تتجاوز أعمارهم الـمع زوجته وأط

أجبرت سلطات اإلحتالل في سلوان  المواطن نافز زيتون على القيام بنفسه بهدم منزله، بعد  5/ 11
أن أخطرته في وقت سابق، تفاديًا لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات اإلحتالل بعملية الهدم، 

بحقه غرامة مالية بقيمة  بحجة   الترخيص. حيث أجبرته على هدم منزله ، وفرضت  ألف    30عدم 
 .شيقل.وقال زيتون إن منزله شيد منذ سبع سنوات، ويأوي حوالي عشرة أفراد من بينهم ستة أطفال
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هدمت قوات اإلحتالل في قرية العيساوية، منزاًل )قيد اإلنشاء( تعود ملكيته للمواطن محمد  11/5 
حي  مصط منطقة  وحاصرت  القرية  اقتحمت  االحتالل  من  كبيرة  قوات  الترخيص.  عدم  بحجة  فى، 

 .المدارس، وهدمت المنزل

هدمت قوات اإلحتالل في حي األشقرية في بلدة بيت حنينا ، حي األشقرية، منزاًل تبلغ مساحته     5/ 11
 .متر مربع تعود ملكيته للمواطن عطوان الساليمة، بحجة عدم الترخيص  200

شقق تؤوي    5هدمت جرافات االحتالل بناية سكنية لعائلة الرجبي في بلدة سلوان مكونة من     5/ 10
شخصا  ، وكانت قوات االحتالل بفرقها المختلفة اقتحمت  برفقة طواقم البلدية وآلياتها    30اكثر من  

فارس الرجبي      بلدة سلوان، وانتشرت في حي عين اللوزة ثم حاصرت بناية الرجبي بالكامل لهدمها. 
أوضح ان قوات االحتالل فجرت ابواب البناية،  فيما البعض كان نائما واآلخر توجه الى المدارس،  
اخرجونا بالقوة ومنعونا  من اخذ اغراضنا، سمحوا للنساء بالتواجد وتفريغ الشقق.واضاف الرجبي ان  

ت تجارية. وأضاف ان العائالت  شقق سكنية وطابق سفلي محال  ٥عاما، مؤلفة من  18البناية قائمة منذ  
حاولت منذ سنوات ترخيص البناية والتوجه الى المحاكم المختلفة، لكن كل ذلك رفض واقرت المحاكم 
عملية الهدم . كما اعتدت قوات االحتالل على الشبان المتواجدين في محيط البناية بالدفع والضرب 

 عدة مرات البعادهم عن المكان 

هدمت قوات اإلحتالل في قرية جبع، منزاًل تعود ملكيته للمواطن أحمد خليل مليحات، بحجة عدم   9/5
 .الترخيص 

استولت مجموعة من المستوطنين في حي الطور بمدينة القدس، على منزل الشقيقين محمد  5/ 11
 .وجودت أبو الهوى 
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با تجاريًا( تعود ملكيته للمواطن:  هدمت قوات اإلحتالل في حي جبل المكبر منشأة تجارية )مكت  5/ 11
 .علي حيدر القنبر، بحجة عدم الترخيص 

هاجمت قوات اإلحتالل أمام المشفى الفرنسي في مدينة القدس، المشاركين في موكب تشييع  5/ 13
جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة، ومنعتهم من حمل نعشها على األكتاف وحاولت إسقاطه على األرض،  

منهم إلى مستشفى المقاصد    6شابا نقل    33آخرون وإصيب    15واطنا، واعتقل  م  33حيث أصيب  
لتلقي العالج بحسب الهالل األحمر.  ووصف مراقبون الجنازة بأنها األكبر في تاريخ القدس الحديث، 

، نتيجة  1948وعبد القادر الحسيني عام    2001متفوقة على جنازة الشهيد الراحل فيصل الحسيني عام  
شري الكبير مقارنة مع إجراءات االحتالل وشروطه قبل التشييع، وشهدت الجنازة أحداًثا غير  للسيل الب

عادية كان أولها رفع العلم الفلسطيني  وكذلك  جانب األعداد الضخمة وغير المسبوقة في منطقة باب  
قة المستهدفة ، وهي المنط١٩١٧الخليل، هذه المنطقة التي اقتحم منها اللنبي القدس بعد احتاللها عام  

بأعمق أدوات التهويد" الذي يحظر االحتالل رفعه ويحاربه في المدينة. وكانت  قوات االحتالل حاولت  
منع إخراج جثمانها من المستشفى الفرنسي سيرا على األقدام. وهددت قوات االحتالل باختطاف الجثمان 

الفلسطين العلم  فيها  رفعت  حاشدة  مسيرة  انطالق  عقب  المستشفى  ساحات  من  في  بكثافة،  ي 
المستشفى.المشيعين اضطروا إلعادة إدخال جثمان أبو عاقلة إلى المستشفى بعد اعتداء قوات االحتالل 
على مسيرة التشييع والتهديد باختطاف الجثمان، وإطالقها قنابل الصوت والمياه العادمة تجاه المشاركين،  

إلى إ  بالهروات، والتي أدت  المشيعون على  واالعتداء عليهم بالضرب  العشرات منهم. وأصر  صابة 
إخراج جثمان الشهيدة أبو عاقلة من المستشفى محموال على األكتاف للسير بها في شوارع وأزقة القدس.  
ودفعت شرطة االحتالل بتعزيزات عسكرية وفرق الخيالة إلى المستشفى الفرنسي، وأغلقت الطرق المؤدية  

تي رفعها المشيعون في الموكب، ومنعت المئات منهم من مغادرة  إليه، وصادرت األعالم الفلسطينية ال
المستشفى واللحاق بموكب التشييع. حيث تم نقل الجثمان الحقًا بمركبة نقل الموتى إلى كنيسة الروم  
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الكاثوليك ومن ثم إلى مثواها اآلخير في مقبرة جبل صهيون بمدينة القدس ، فيما قرعت كنائس القدس  
مع تشييع الجثمان، وكانت  شرطة االحتالل اإلسرائيلي منعت  تعليق صور ويافطات   أجراسها بالتزامن

تحمل صورة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، أمام كنيسة الروم الكاثوليك. وفرضت مخالفات كيدية بحق  
 المواطنين المتواجدين في محيط المستشفى الفرنساوي ، قدموا لتشييع جثمان الشهيدة أبو عاقلة الموجود
الشارع   القديمة، ونصبت حاجزا على  بالبلدة  الكاثوليك  المستشفى، قبل الصالة عليه في كنيسة  في 

 .المؤدي إلى المستشفى الفرنساوي، وانتشرت بكثافة في محيطه

عرقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، وصول جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة إلى القدس المحتلة،  5/ 12
عاقلة في بيت حنينا ، واعتقلت عضو حركة "فتح" شادي مطور، وأوقفت حيث  أوقفت موكب أبو  

مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، في حين استمرت مركبات اإلسعاف بسيرها. كما  فتشت المركبة 
التي تحمل نعش الشهيدة أبو عاقلة، واستولت على شال لها يحمل علم فلسطين وآثارا من دمائها.  كما 

الل اإلسرائيلي على المتواجدين في بيت عزاء الشهيدة شيرين أبو عاقلة المقام في  اعتدت قوات االحت
كنيسة اللقاء في منطقة بيت حنينا. قوات االحتالل اقتحمت كنيسة اللقاء في منطقة بيت حنينا محاولة 

 .إنزال العلم الفلسطيني من المكان

قصى، بعد أن أغلقت البوابات المؤدية منعت قوات اإلحتالل إقامة صالة العشاء في المسجد األ 8/5
إلى باحات المسجد، عقب قيامها بإطالق النار باتجاه مواطن، بحجة محاولته طعن في منطقة باب  

 .بجروح واعتقاله  -العامود بمدينة القدس، مما أدى إلى إصابته 

 اعتداءات المستوطنين  على المواطنين وممتلكاتهم 

  14ن قرب مقبرة مأمن هللا ، بالضرب المبرح على طفل بعمر  اعتدت مجموعة من المستوطني  5/ 10
 بجروح في الرأس  -عامًا، مما أدى إلى إصابته  
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باتجاه مركبات    9/5 تواجدت مجموعة من المستوطنين على دوار قرية مخماس، ورشقت الحجارة 
 المواطنين المارة في المكان 

مركبات المواطنين في  شارع القنصلية  اعتدى مستوطنون، بعد منتصف الليلة الماضية، على   8/5
 .األميركية، قرب حي الشيخ جراح، وحطمت زجاجا وثقبت إطارات مركبات فلسطينية

 


