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  م14/1/2016 الخميس: التاريخ
  
  

{‰…{Ö]<íÖ^{{{Ï{{{Œ‚< <
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 وٕاجراءات مشددة بحق المصلين قصىمستوطنون يستـأنفون اقتحام األ. 

 قريع يطلع القنصل الفرنسي على آخر التطورات. 

 أشهر 6وتمديد منع سفر معلمتين لـ قصىإبعاد شاب عن األ. 

 االحتالل يمنع عقد مؤتمر صحفي في القدس ويعتقل مسنا. 

 ألطفال فلسطين في الشوارع جرائم حرب إسرائيلعدام إ: القواسمي. 

 لمزيد من الجهود لدعم شعبنا وتعزيز صموده البرلمان العربي يدعو. 

 قبالة " الهيكل التوراتي"مساع صهيونية إلقرار مشروع .. بمخطط أكبر وأوسع

 .قصىاأل
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  وٕاجراءات مشددة بحق المصلين قصىمستوطنون يستـأنفون اقتحام األ
المبارك، من  قصىجدد مستوطنون اليوم الخميس، اقتحامهم للمسجد األ -وفا 2016-1-14القدس 

 .باب المغاربة، بحراسات معززة ومشددة من قوات االحتالل الخاصة

وتتم االقتحامات عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، وتنفذ جوالت مشبوهة واستفزازية في المسجد 
  .، فيما يتصدى المصلون وطلبة مجالس العلم لهذه االقتحامات، بهتافات التكبير االحتجاجيةقصىاأل

نفسه، واصلت قوات االحتالل اجراءاتها المشددة بحق رّواد المسجد من فئتي الشبان في الوقت 
  .والنساء، من خالل احتجاز هوياتهم الشخصية على البوابات الرئيسية خالل دخولهم إليه

، علما أنهن مبعدات عنه قصىوأوضح مراسلنا أن بعض النساء يواصلن اعتصامهن أمام المسجد األ
  .االحتالل، بسبب مشاركتهن بالتصدي القتحامات المستوطنينبقرار من سلطات 

وفي السياق، نّدد مجلس اإلفتاء األعلى باستمرار مسلسل االنتهاكات واالعتداءات المتواصلة على 
  .حرمة األماكن والمقدسات الفلسطينية، مبينًا أنه ال يحق ألحد أن يحرم اإلنسان من مكان عبادته

الخميس، المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني وكل من يستطيع  وناشد في بيان له اليوم 
الجهود لشد الرحال إليه،  أقصىمن مختلف أرجاء الوطن والعالم ببذل  قصىالمسجد األ إلىالوصول 

وتعزيز تواجدهم فيه من أجل حمايته، والحفاظ عليه من االعتداءات واالنتهاكات المستمرة والمتزايدة 
  .ضده

  
  لع القنصل الفرنسي على آخر التطوراتقريع يط

أطلع عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة  - وفا 2016-1- 14القدس 
شؤون أحمد قريع، القنصل الفرنسي العام في القدس هارفي ماجرو، على آخر المستجدات على 

 .لسطينيةالصعيد السياسي، والتطورات في المنطقة، خاصة القضية الف

ية المستمرة والحثيثة في سرائيلواستعرض قريع خالل لقائه ماجرو، اليوم الخميس، االنتهاكات اإل
األرض الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس وما يجري فيها من عدوان آثم، وانتهاكات متصاعدة، 

  .اقي محافظات الوطنمتمثلة باإلعدامات الميدانية بحق األطفال والشباب والنساء في مدينة القدس وب
ي سرائيلاتخاذ موقف سياسي، للضغط على حكومة االحتالل اإل إلىودعا قريع، الدول األوروبية 

لوقف كامل انتهاكاتها المستمرة التي أفشلت مشروع حل الدولتين من خالل االستمرار في التوسع 
  .المبارك قصىاألاالستيطاني، وهدم المنازل، وتدنيس المقدسات اإلسالمية، خاصة المسجد 

وثمن الدعم االقتصادي واإلنساني الذي تقدمه أوروبا لفلسطين، مؤكدا ضرورة أن يقترن هذا الدعم 
ي سرائيلبدور أوروبي سياسي لتغيير الوضع القائم باتجاه حل الصراع من جذوره، بإنهاء االحتالل اإل
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عادل لقضية الالجئين وعاصمتها القدس، وحل  1967وٕاقامة الدولة الفلسطينية على حدود 
  .ومبادرة السالم العربية 194الفلسطينيين وفقا للقرار 

  
  أشهر 6وتمديد منع سفر معلمتين لـ قصىإبعاد شاب عن األ

غرب القدس المحتلة، اليوم " الصلح" يسرائيلقررت محكمة االحتالل اإل -وفا 2016-1-14القدس 
 .سفر معلمتين لمدة ستة أشهر ، وتمديد منعقصىشاب عن المسجد األ الخميس، إبعاد

وأوضح مراسلنا، أن محكمة االحتالل قررت إبعاد الشاب أحمد الركن من سكان حي رأس العامود في 
  .لستة أشهر، بعد اعتقاله من قبل قوات االحتالل فجرا من منزله قصىبلدة سلوان عن المسجد األ

خديجة خويص مساء يوم أمس، قرارين هنادي الحلواني و  قصىوفي السياق، تسلمت المعلمتان في األ
من وزير داخلية االحتالل المعين آرييه درعي، يقضي بتجديد منع سفرهما خارج البالد لمدة ستة 

  .أشهر إضافية
وكانت مخابرات االحتالل اتصلت بالمعلمتين خويص والحلواني عقب انتهاء مدة قرار منع سفرهما، 

غرب القدس المحتلة، الستالم قرار " المسكوبية"حقيق مركز اعتقال وت إلىوطلبت منهما الحضور 
  .أشهر 6جديد يقضي بتجديد قرار المنع من السفر خارج البالد 

يأتي ضمن سلسلة إجراءات قمعية ضد "واعتبرت المعلمة خويص قرار تجديد منعها من السفر بأنه 
: ، بقولهما"ط من عزيمتهمالن يثنيهما أو يثب"أن ذلك  إلى، وأشارتا "قصىمن يتواجدن في محيط األ

  ".أنحاء العالم إلىقضيتنا أصبحت منتشرة عالميا ولسنا بحاجة للسفر، ألن قضيتنا سبقتنا "
هذا قرار مفرح وغير محزن، "من جانبها، عبرت المعلمة الحلواني عن سعادتها لهذا القرار، وقالت إن 

  ."للخارج ألنه دليل على ضعف وفشل االحتالل، ألنه يخشى أن يصل صوتنا
منذ أكثر من أربعة أشهر، كما  قصىيذكر أن المعلمتين خويص والحلواني ممنوعتان من دخول األ

صدر قرار عن قائد المنطقة الداخلية في السادس عشر من الشهر الماضي، يقضي بإبعاد خويص 
 6أشهر، في حين صدر قرار بإبعاد الحلواني لمدة  6عن مدينة القدس بشطريها الشرقي والغربي لمدة 

  .تنتهي في الثامن من آذار المقبل قصىأشهر عن األ
قرار صدر قبل أيام بقطع  إلىار منع السفر الجائر بحق المقدسيتين الحلواني وخويص، ويضاف قر 

مقدسيين يواظبون على والصالة فيه يوميا،  إلىالتأمين الصحي عنهما وأفراد عائلتهما، باإلضافة 
 ىقصاألمر الذي اعتبره مراقبون غير مسبوق وبالغ الخطورة، ويؤكد أن االحتالل يواصل استهدافه لأل

  .ورّواده
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  االحتالل يمنع عقد مؤتمر صحفي في القدس ويعتقل مسناً 
ي الخاصة، اليوم الخميس، مشاركين في سرائيلقمعت قوات االحتالل اإل -وفا 2016-1-14القدس 

" إنسانيتنا أقوى من حظركم،"مؤتمر صحفي كان مقررا عقده بأحد فنادق مدينة القدس المحتلة بعنوان 
 .ية التي حظرتها سلطات االحتاللحول المؤسسات األهل

وقال مراسلنا إن قوات االحتالل ضربت طوقا عسكريا محكما حول الفندق بحي الصّوانة قرب أسوار 
القدس التاريخية، وأغلقته أمام عقد المؤتمر بعد أن أبلغت إدارة الفندق المقدسي بقرارها، وطلبت من 

  .جهة غير معلومة إلى، واقتادته "شيميأبو بكر ال"الحضور االنصراف، ثم اعتقلت المسن 
 48رئيس لجنة المتابعة العربية داخل أراضي الـ: وكان من المقرر أن يتحدث في المؤتمر كل من

محمد بركة، ومدير مؤسسة ميزان لحقوق اإلنسان المحامي عمر خمايسي، ومدير مؤسسة اإلغاثة 
  .اإلنسانية رائد بدر، ومدير جمعية اقرأ فياض زكي

  
  ألطفال فلسطين في الشوارع جرائم حرب إسرائيلعدام إ: واسميالق

 إسرائيلأسامه القواسمي، إن ما تقوم به  قال المتحدث باسم حركة فتح -وفا 2016- 1-14رام اهللا 
انية والطفولة في عدامات ميدانية بحق أطفال فلسطين في الشوارع هي جرائم حرب ضد اإلنسمن إ
ي التي تمثل أعلى درجات االرهاب سرائيلعن الوجه الحقيقي لدولة االحتالل اإل ويكشف  العالم،

 .والعنصرية

أن من يريد محاربة االرهاب في العالم، عليه  :وأوضح القواسمي في تصريح صحفي، اليوم الخميس
من  ي ألرض الدولة الفلسطينية أوال، ووقف ما تمارسه بحق الفلسطينيينسرائيلمحاربة االحتالل اإل

ماكن المقدسة، وهدم البيوت، وتشريد راضي، وتهويد لألقتل ميداني وبناء للمستوطنات ومصادرة لأل
   العائالت وبناء جدار الفصل العنصري، واالعتقاالت الظالمة ألبنائنا، والمطلوب من العالم أن يقول

  .ية المستمرة منذ عقود طويلهسرائيلالحق في هذه الجرائم اإل  كلمته
ن شعبنا سيبقى صامدا فوق أرضه ومدافعا عنها، متمسكا بحقوقه مهما كلف ذلك من ثمن، وأكد أ

  .الحرية واالستقالل إلىي الغاشم حتى الوصول سرائيلوسيواصل نضاله المشروع ضد المحتل اإل
  

  البرلمان العربي يدعو لمزيد من الجهود لدعم شعبنا وتعزيز صموده
بذل مزيد من  إلىمان العربي مركزية القضية الفلسطينية، ودعا أكد البرل -وفا 2016-1- 13القاهرة 

الجهود من أجل مساعدة شعبنا في نضاله المتواصل، ودعم صموده في أرضه ووطنه ودفاعه عن 
 .المبارك قصىالمقدسات اإلسالمية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد األ
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األربعاء في ختام أعمال جلسته العامة من دورة االنعقاد  أمس يومفي بيان له وأدان البرلمان العربي 
، التي عقدت بمقر األمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، 2016/ 2015العادي السنوي الرابع 

أعمال القتل المتعمد التي تواجه بها قوات االحتالل الهّبة الشعبية الفلسطينية المتواصلة في مواجهة 
  .ييلسرائاالحتالل اإل

تقديم كل اشكال الدعم السياسي والمادي  إلىودعا األمة العربية بكافة مؤسساتها الرسمية والشعبية 
  .سالمية والمسيحيةي وحماية المقدسات اإلسرائيلل اإلوالمعنوي للشعب الفلسطيني، حتى إنهاء االحتال

عربي والمجلس الوطني وأكد ضرورة البدء الفوري في تنفيذ خطة العمل المشترك بين البرلمان ال
، بشأن التحرك البرلماني على المستويين 2015أكتوبر  28الفلسطيني، التي تم االتفاق عليها في 

  .العربي والعالمي
، 7986سرعة التحرك العربي المشترك من أجل تنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم  إلىودعا 

  .طينبشأن توفير الحماية الدولية في أرض دولة فلس
قرار من مجلس األمن، لتحديد  إلىاستئناف جهودها مع المجتمع الدولي للوصول  إلىكما دعا فرنسا 

  .تاريخ إنهاء االحتالل لدولة فلسطين
وحيا البرلمان العربي، قرار الفاتيكان باالعتراف الكامل بدولة فلسطين، كما وجه التحية للبرلمان 
اليوناني على قرار اعترافه باإلجماع بدولة فلسطين، ودعا كافة البرلمانات في مختلف دول العالم التي 

وحث حكوماتها على  االعتراف بالدولة الفلسطينية، إلىلم تعترف دولها حتى اآلن بدولة فلسطين 
االعتراف الكامل بدولة فلسطين تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية، وتمكينا للشعب الفلسطيني من ممارسة 

  .حقه في السيادة الكاملة على أرض دولته وعاصمتها القدس
وأهاب بكافة القوى والفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء االنقسام وٕازالة العقبات أمام عمل حكومة 
الوفاق الوطني في ممارسة عملها، وفق األنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول بها، حتى يتمكن 

  .الشعب الفلسطيني من استعادة إمكانياته وفك الحصار وٕاعادة إعمار غزة
عزام األحمد، " فتح" ومثل دولة فلسطين في اجتماعات البرلمان، عضوا اللجنة المركزية لحركة

  .وصخر بسيسو
  

 قصىقبالة األ" الهيكل التوراتي"مساع صهيونية إلقرار مشروع ..  أكبر وأوسع بمخطط

  المركز الفلسطيني لإلعالم  2015- 1-14القدس المحتلة 
المجلس القطري للتخطيط والبناء "إن ما يسمى بـ" كيوبرس"قال المركز اإلعالمي المقدسي 

بصيغته " مركز قيدم - الهيكل التوراتي " ، يستعد لتعيين لعقد جلسة خاصة لدراسة مشروع"يسرائيلاإل
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، برعاية وتدخل مباشر من قبل وزارة القضاء قصىالمكبرة، والذي من المخطط بناؤه قبالة المسجد األ
  .الصهيونية

وأوضح المركز أن هذا التحرك يأتي لتغير قرار سابق بإجراء تقليصات وتغييرات فنية في المشروع 
االستيطانية، حيث قرر المجلس القطري " إلعاد"ا له من قبل جمعية المذكور، خالفًا لما كان مخطط

تعيين موعد لجلسة يتم بها إعادة دراسة وبحث المشروع، وذلك بناء على طلب تقدم به أحد أعضاء 
  .لجنة االعتراضات الثانوية التابعة للمجلس القطري للبناء والتخطيط

غط وتدخل من وزارة القضاء، إذ حضر الجلسة وبحسب مصادر صهيونية فإن القرار األخير جاء بض
  .التي عقدت قبل أيام، مديرة مكتب الوزارة، والتي ضغطت إلعادة النظر بهيكلية المخطط مرة أخرى

التهويدي، " الهيكل التوراتي"االستيطانية، المبادرة لمشروع " إلعاد"ويفسح األمر فرصة أخرى لجمعية 
الل بقرار رسمي، إلقرار الصيغة الموسعة للمشروع، والتي المدعوم من قبل بلدية وحكومة االحت

ألف متر مربع تتوزع على سبعة طوابق،  16 إلىتقضي ببناء مشروع على مساحة إجمالية تصل 
  .بعضها تحت األرض وغيرها فوق مستوى األرض

أجريت فيها حفريات منذ نحو عشر (ومن شأن المخطط التهويدي أن يبتلع مساحة ستة دونمات 
، على بعد عشرين )بلدة سلوان(، هي باألصل أرض مقدسية تقع في مدخل حي وادي حلوة )نواتس

، ويحتوي البناء على متاحف وصاالت قصىمترا جنوب سور القدس القديمة، وجنوب المسجد األ
  .   سيارة  250، وواجهة تجارية وقاعات تعليم وموقف سيارات يتسع لنحو "هيكل التوراة"عرض وبناء 

تنفيذ سلسلة من المشاريع التهويدية بمدينة القدس وفي محيط  إلىعى االحتالل الصهيوني ويس
، بعضها أصبح قيد التنفيذ، وشكل طرح المشاريع االستيطانية شعلة انطالقة انتفاضة قصىالمسجد األ

  .2015القدس في األول من أكتوبر 
  
  
  
  
  
  


