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  م14/2/2016 األحد: التاريخ
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  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

  ًقصىتلمودية في المسجد األ طرد خمسة مستوطنين أدوا طقوسا. 

 شبان قرب القدس جريمة في سجل جرائم  3وٕاصابة " العويوي"إعدام : الحكومة

 .االحتالل

  بحق  إسرائيلالحمد اهللا يطلع مجلس الكنائس العالمي على انتهاكات

 .المقدسات

  ثكنة عسكرية إلىاالحتالل يحول القدس. 

  المقدسيينالحمد اهللا يترأس اجتماع لجنة القدس لبحث سبل تعزيز صمود. 

 هالي شهداء القدسأساة أاء منهاتصاالت دولية كثيفة إل : الرويضي. 

  األهوال  إلىجديد يضاف  يهودي كنيس.. سالمية المسيحية تحذراإلالهيئة

 .قصىالمحدقة باأل
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  قصىتلمودية في المسجد األ طرد خمسة مستوطنين أدوا طقوساً 
اليوم األحد، من طرد خمسة  قصىالمسجد األتمّكن المصلون وحراس  -وفا 2016-2-14القدس 

 .من المستوطنين اليهود، ومنعوهم من استكمال طقوس تلمودية في المسجد

وصدحت حناجر المصلين بهتافات التكبير االحتجاجية، ما اضطر شرطة االحتالل المرافقة 
  .إخراج المتطرفين من المسجد تحسبًا من ردة فعل المصلين إلىللمستوطنين 

، علمًا أن مجموعات من المستوطنين اليهود قصىأن توترًا شديدًا ساد المسجد األ إلىمراسلنا  وأشار
من باب المغاربة، عبر  قصىاقتحمت اليوم، المسجد األ" طالب ألجل الهيكل"ومنظمة ما يسمى 

مجموعات صغيرة ومتتالية، وبحراسة معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع 
  .رطة االحتاللبش

وجاءت اقتحامات المستوطنين بعد عطلة يومي الجمعة والسبت، ووسط إجراءات مشددة على دخول 
النساء والشبان للمسجد، واحتجاز بطاقاتهم الشخصية على البوابات الرئيسية الخارجية، فضًال عن 

مسة شهور، بتهمة منذ أكثر من خ قصىمواصلة منع أكثر من ستين سيدة وفتاة وطالبة من دخول األ
المشاركة في التكبيرات االحتجاجية ضد اقتحامات المستوطنين، وٕادراجهن في قائمة أطلقت عليها 

الرئيسية، في حين لم يمنع  قصىوعممتها على أبواب المسجد األ" القائمة السوداء"شرطة االحتالل 
  .ءات االحتالل بحقهناحتجاجا على إجرا قصىذلك النساء من االعتصام اليومي أمام أبواب األ

وأوضح مراسلنا أن المستوطنين يحاولون في العادة إقامة طقوس تلمودية بالقرب من باب الرحمة أو 
المبارك، نظرًا  قصىبين باب األسباط والمصلى المرواني في األ" الُحرش"المنطقة المعروفة باسم 

ألمر الذي يستدعي من دائرة األوقاف وتراكم األتربة فيها؛ ا قصىلبعدها النسبي عن مركز المسجد األ
  .زيادة عدد الحراس والسدنة في هذه المنطقة على وجه الخصوص

، والذين يراقبون جنبا قصىويتواجد عدد ملحوظ من المصلين وطالب وطالبات مجالس العلم في األ
حباط أي فزازية والمشبوهة، وعادة ما يتم إ، جوالت المستوطنين االستقصىجنب مع حراس األ إلى

  .محاولة إلقامة طقوس تلمودية في المسجد المبارك نتيجة هذه الرقابة والمتابعة
  

  شبان قرب القدس جريمة في سجل جرائم االحتالل 3وٕاصابة " العويوي"إعدام : الحكومة
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عدام الطفلة كلزار العويوي برصاص قوات االحتالل اعتبرت الحكومة إ -وفا 2016- 2-13 رام اهللا
ار خالل الساعات األخيرة على ثالثة مواطنين قرب القدس على إثر حادث سير، جريمة وٕاطالق الن

 .السجل اإلجرامي االحتاللي المتواصل ضد أبناء شعبنا إلىجديدة تضاف 

الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن الحكومة تجدد مطالبتها المجتمع الدولي  وقال الناطق
ية المسؤولية الكاملة عن سرائيلدولية ألبناء شعبنا، وتحمل الحكومة اإلتوفير الحماية ال إلىبالمسارعة 

  .كافة االعتداءات وعلى رأسها جرائم القتل اليومي بحق األطفال والنساء والشيوخ العزل
كما اعتبرت الحكومة أن تمادي االحتالل في اقتراف جرائم حرب بحق أبناء شعبنا هو نتيجة لتقاعس 

على جرائمها وفق توصيف القانون  إسرائيللي ذات الصلة عن محاسبة مؤسسات المجتمع الدو 
  .الدولي

  
  بحق المقدسات إسرائيلالحمد اهللا يطلع مجلس الكنائس العالمي على انتهاكات 

أطلع رئيس الوزراء رامي الحمد اهللا، السكرتير العام لمجلس الكنائس  -وفا 2016- 2-13رام اهللا 
ية بحق المقدسات، وحرمان الفلسطينيين من حرية سرائيلنتهاكات اإلالعالمي اوالف فيسك، على اال

بسياسية التهجير القسري وهدم  إسرائيلاستمرار  إلىالعبادة، خاصة في القدس وفي بيت لحم، إضافة 
 .المنازل، سيما بحق التجمعات البدوية

الكنيسة االنجيلية اللوثرية السبت، فيسك، بحضور رئيس أمس يوم أوضح الحمد اهللا، لدى استقباله و 
المطران منيب يونان، ورئيس اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

ي في سرائيلحنا عميرة، وسفير فلسطين لدى الفاتيكان عيسى قسيسية، أن استمرار االحتالل اإل
تدهور األوضاع األمنية، وفقدان األمل  إلى انتهاكاته واستيالئه على كافة مقدرات أبناء شعبنا أدى

  .لدى الشباب الفلسطيني، وانعدام شعورهم باألمن واالستقرار
بوقف انتهاكاتها، ودعم جهود القيادة وعلى رأسها الرئيس  إسرائيلإلزام  إلىودعا المجتمع الدولي 

وعاصمتها  1967ود عام محمود عباس، إلنهاء االحتالل وٕاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حد
  .القدس
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  ثكنة عسكرية إلىاالحتالل يحول القدس 
حولت سلطات االحتالل، منذ أيام عدة، مدينة القدس المحتلة، خاصة  -وفا 2016-2- 11القدس 

مرورًا بشارع ) أحد أشهر بوابات القدس القديمة(الشارع الرئيسي الممتد من منطقة باب العامود 
يها ثكنة عسكرية تنتشر ف إلىالسلطان سليمان وباب الساهرة وشارع صالح الدين والشوارع الفرعية، 

الدوريات العسكرية والشرطية الراجلة والمحمولة والخيالة، والحواجز والمتاريس التي توقف خاللها 
 .الشبان والفتيان وٕاخضاعهم لتفتيش استفزازي، بمشاركة كالب بوليسية

فضًال عن انتشار ) داخل وخارج السور(وتتركز الدوريات العسكرية الراجلة في منطقة باب العامود 
ات االحتالل في شارع الواد الرئيسي الممتد من منطقة الواد داخل البلدة القديمة والُمفضي واسع لقو 

  .المبارك قصىأبواب المسجد األ ٕالىألسواق البلدة وحاراتها وأزقتها و 
الخدمة في القدس المحتلة والبلدة  إلىولقي قرار االحتالل القاضي بإدخال وحدة الكالب في شرطته 

القديمة، خاصة على أبواب المدينة المقدسة بحجة تعزيز األمن واالستقرار، تطبيقا واضحا على 
  .األرض

قانون التفتيش الجسدي دون إبداء أسباب؛ حيث " الكنيست"ويأتي القرار بعد إقرار برلمان االحتالل 
والخيالة برفقة الكالب المتوحشة، ألول مرة في البلدة نشر االحتالل قوات معززة من عناصر قواته 

القديمة وزادت من الحواجز الحديدية وآالت الكشف عن المعادن ونصب المتاريس والحواجز في 
  .المدينة وبلدتها ومحيطها

جنب  إلىالشرطة تعمل بقوات معززة جنبا "وفي هذا السياق، أكدت ناطقة باسم شرطة االحتالل أن 
وسائل مختلفة متعددة سرية خفية، وكذلك علنية جلية ظاهرة، سعًيا وراء الحفاظ على  مع استخدام

  .، على حد قولها"السالمة واألمان العام عند كافة أفراد الجمهور
الشارع المقدسي في باب الساهرة وباب العامود وباب األسباط، تمترست  إلىوفور نزول هذه القوات 

 5ة، وكل فرقة تضم عنصرين برفقة كلبين متوحشين وفرقة مكونة من خلف الحواجز الحديدية المتنقل
عناصر مدججين بالسالح بلباس غامق مختلف عن لباس الشرطة الخاصة، والشروع بتفتيش  7 إلى

  .المارة، واالستعانة بالكالب من أجل خلق حالة من الترهيب والخوف بين صفوف المقدسيين
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مر لم يقتصر على تواجد األ، في تقرير له، إن قصىالمسجد األوفي السياق ذاته، قال مركز القدس و 
، بل شاركت عناصر "البوليسية"قوات الخيالة والوحدات الخاصة عند مدخل باب العامود والكالب 

  .البلدة القديمة والمغادرين منها إلىالمخابرات والمستعربين في تفتيش القادمين 
الحد من إقبالهم على البلدة القديمة التي تعيش  إلىف واعتبر أن تخويف المواطنين وٕارهابهم يهد

وضعا اقتصادّيا صعبا، ومنعهم ومنع شريحة واسعة من المقدسيين من دخول أسواق البلدة القديمة 
العتيقة، وبالتالي تفريغها من السكان والتجار الذين سيضطرون إلغالق محالهم التجارية لعدم وجود 

  .حركة تجارية قوية
أن الكثير من شبان وأشبال وفتيات القدس يتعرضون لتفتيش مهين، ومذل  :"وفا"كر مراسل وبدوره، ذ

اعتداءات بالضرب دون مبرر، فضال عن إلصاق تهم  إلىوسط القدس المحتلة، وفي أحيان كثيرة 
البلدة القديمة  إلىمفبركة بحق قاصرين وفتيات؛ ما دفع بكثير من المقدسيين للعزوف عن الوصول 

  .العامود والساهرة واألسباط من أبواب القدس القديمة: وابمن أب
  

  الحمد اهللا يترأس اجتماع لجنة القدس لبحث سبل تعزيز صمود المقدسيين
ترأس رئيس الوزراء رامي الحمد اهللا، نيابة عن الرئيس محمود عباس،  -وفا 2016- 2- 11رام اهللا 

اجتماع لجنة القدس لبحث عدد من المواضيع الهامة، يوم الخميس، ي مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا ف
 .خاصة سبل دعم المقدسيين وتعزيز صمودهم

واستعرضت لجنة القدس أوجه الدعم التي ستقدم لصالح المؤسسات المقدسية، خاصة على صعيد  
قطاعات الصحة والتعليم واإلسكان، وبحثت سبل حشد الدعم الالزم من قبل الدول الصديقة والشقيقة 

في  إسرائيللتنفيذ مشاريع تنموية تساهم في تمكين المقدسيين، وثباتهم على أرضهم في وجه سياسة 
  .االقتالع والتهجير

ية بحق المقدسات اإلسالمية سرائيلكما ناقشت اللجنة آخر األوضاع في القدس، خاصة االنتهاكات اإل
  .قصىاقتحام المسجد األوالمسيحية، ال سيما استمرار مجموعات المستوطنين المتطرفة في 

  
  هالي شهداء القدسأساة أنهاء ماتصاالت دولية كثيفة إل : الرويضي
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يات العمل الفلسطيني استمرار احتجاز جثامين الشهداء، وتفعيل آل -معا   2016-2-14القدس 
ندونيسا، إي سالمية القادمة فماية المقدسات والتحضير للقمة اإلردني الفلسطيني لحوالتنسيق األ

ه مؤسسات ئة القدس في الرئاسة السبت في لقاحمد الرويضي مدير عام وحدأمحاور تناولها المحامي 
  .محلية مقدسية في القدس

واعتبر المحامي الرويضي أن استمرار احتجاز جثامين شهداء القدس العشرة يشكل حالة انتقام من 
  .أن من شأن ذلك أن يكسر إرادة المقدسييني بإسرائيلعتقاد االمجتمع المقدسي وأهالي الشهداء و 

من كافة  شهيداً  70كثر من أجثامين  إسرائيلكتوبر العام الماضي احتجزت أمنذ  :وقال الرويضي
، ولكن التحرك السياسي الذي قام به الرئيس 1948بما فيها في الداخل العام  ةراضي الفلسطينياأل

 إسرائيلي دفع سرائيلمحمود عباس والقيادة الفلسطينية وحركة الشارع الفلسطيني ورفضه للشروط اإل
  .ستثنت القدس بدون مبرر في ذلكاالتراجع وتسليم كافة جثامين الشهداء المحتجزة، و  إلى

ياهم كافة االتصاالت التي تجريها إ التقى أهالي الشهداء العشرة في مكتبه وتناول و  وكان الرئيس قد
  .المتعنت الرافض لتسليم الجثامين المقدسين يسرائيلالقيادة الفلسطينية والموقف اإل

مريكية بالقدس حول الت أمس مع ممثلين عن القنصلة األجرى اتصاأوقال الرويضي الذي 
طراف مختلفة بعضها نحاول من خالل الضغط على أمع  ىأن اتصاالت جمة تجر  :الموضوع
ربعة شهور، في ظروف للتراجع عن قراراها باحتجاز جثامين الشهداء والذي تجاوز لبعض األ إسرائيل

نسانية حيث ال إباعتبارها قضية  دولياً  هالي الشهداء وال محاميهم، وتلقى هذه القضية تأيداً أال يعرفها 
ها في ئبناأن يتم دفن أن تم احتجاز جثامين شهداء، وكل ما تطلبه العائالت أجد سابقة في التاريخ تو 

  .مقابر عائالتهم حسب العادات والتقاليد الدينية
موافقتها على تسليم جثامين  إسرائيلعالن إثمرت عن أن الضغوطات أ إلى :ولفت الرويضي

ووافقت  وابلغت محامي العائلتين بذلك واشترطت شروطاً بو شعبان ومعتز الغزالي، أحمد أالشهيدين 
العائالتين على هذه الشروط والتي تضمنت فرض قيود على الدفن الذي تحاول فرضه في منتصف 

ي كشرط للتسليم الحترام الشروط، ولكنها تراجعت عن سرائيلمن اإلالليل ووضع مبلغ مالي لدى األ
نها ناتجه لمواقف سياسية في الحكومة أمحامي العائالت ببلغت للمحامي محمد محمود أسباب ذلك أل

  .يةسرائيلاإل
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ننا مستمرون في الضغوطات والعمل مع الجهات الدولية والمحلية والقوى أ إلى :وأكد الرويضي
ن تستمر أعضاء كنيست عرب لضمان أوالفعاليات المقدسية وأهالي الشهداء والمؤسسات الحقوقية و 

  .يم الجثامين وبدون شروطالفعاليات حتى يتم تسل
وراق أعادة ترتيب إن سياستنا تقوم على أ إلى :كد الرويضيأخطار أوحول ما تتعرضه له القدس من 

ن يكون هناك مساعدات جدية تقدم للمواطنين والمؤسسات المقدسية أالملف المقدسي بما يضمن 
ئاسية، واعادة عمل وحدة القدس لتستمر في خدمة المجتمع المقدسي، وعليه تم تفعيل لجنة القدس الر 

في فتح نافذة للدعم الدولي وخاصة الدعم المقدم من االتحاد  مساعداً  في ديوان الرئاسة لتكون عامالً 
طراف المحلية وروبي، وتنسيق عملها مع وزارة ومحافظة القدس ودائرة شؤون المفاوضات وكافة األاأل

  .سالمية والدوليةوالعربية واإل
طة التنموية القطاعية للقدس والتي سبق إعدادها من قبل وحدة القدس في الرئاسة أن الخ :وأكد 

عادة ترتيب المشاريع الدولية في استشكل قاعدة لعمل الوحدة بما يضمن  2012وصدرت في العام 
نشاء صندوق ووقفية القدس حيث إالقدس وفتح نافذة للقطاع الخاص الفلسطيني والتي اثمرت عن 

طراف المختلفة هو الذي من شأنه صياغة حالة جديدة تشعر امل في العمل ما بين األالتنسيق والتك
المواطن المقدسي بتغير الحال في تقديم المساعدات الالزمة لصمودة وبقاء مؤسساته فاعله والمحافظة 

  .على التنمية القطاعية
ضرورة  إلىت الرسمية طر والمؤسسات المقدسية والقوى والفعاليات والجهاودعا الرويضي كافة األ

لمواجهة التحديات الصعبة " العمل كتف بكتف إلىالقدس تحتاج " :توحيد الجهود وآليات العمل قائالً 
  .والظروف التي يحاول االحتالل فرضها على المقدسين

ردنية عالية التنسيق فيما يتعلق بالقدس كد الرويضي على أن العالقة الفلسطينية األأوفي نهاية حديثه 
المبارك، وبارك للشيخ  قصىالدور الهاشمي في حماية المقدسات وخاصة في المسجد األ مثمناً 

الدور الكبير  بأعمال قاضي القضاه للمحاكم الشرعية في القدس، مثمناً  واصف البكري تعينه قائماً 
 ل حامياً سالمية تشكوقاف اإلن األأ للعالمة الشيخ عبد العظيم سلهب والذي شغل هذا المنصب معتبراً 

شرافها على برنامج الحراسة والترميم ومتابعة كل ما يتعلق بالمسجد إالمبارك ب قصىللمسجد األ
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طراف عربية أالمبارك، وقال الرويضي مستمرين بهذا التنسيق ونعمل على توسيعه مع  قصىاأل
  .خطار التهويد في الحرم الشريفأخرى لمواجهة أسالمية إ و 

ندونيسا الشهر القادم، بدعوة من إن تعقد في أسالمية من المقرر إن قمة أ إلى :ولفت الرويضي
لهذه المنظمة الهامة باتخاذ قرارات فعلية تترجم  فاعالً  ننا ننتظر دوراً إسالمي، وقال منظمة التعاون اإل

  .عمل حقيقي يحمي المقدسات والقدس إلى
  

  قصىاألهوال المحدقة باأل إلىجديد يضاف  يهودي كنيس.. سالمية المسيحية تحذراإلالهيئة 
يوم لمسيحية لنصرة القدس والمقدسات سالمية ااعتبرت الهيئة اإل -  رايــة 2016- 2-11 رام اهللا
ي الرامي لبناء كنيس يهودي كبير أسفل وقف حمام العين على بعد سرائيلالمخطط اإل أن الخميس

المبارك  قصىمساس بالمسجد األي للإسرائيلصرار إالمبارك،  قصىأمتار من أسفل غرب المسجد األ
  .وانتهاك حرمته

هوال والمخاطر جملة األ إلىن المخطط الجديد خطر حقيقي يضاف أ إلىوأكدت الهيئة في بيانها 
  .سالمي وحضارته العربيةوتاريخه اإل قصىالمحدقة بالمسجد األ

سالمية والمسيحية، منوهًة كدت الهيئة على تمادي سلطات االحتالل بانتهاكاتها تجاه المقدسات اإلأو 
وجود انتهاك فاضح وجديد كل يوم بين جدران الحرم القدسي الشريف تمارسه سلطات االحتالل  إلى

وسوائب المستوطنين على مرأى العالم أجمع، حيث باتت االقتحامات والصلوات والرقصات التلمودية 
وضاع ته ومنظماته التدخل الفوري فاألمجددًة مطالبتها للمجتمع الدولي بكافة دوله ومؤسسا... يومية

  .تتفاقم خطورة يومًا بعد يوم
مئات  إلىضافة إمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى الكنيس المذكور ومن جهته اعتبر األ

وكل ما هو عربي في مدينة القدس المحتلة،  قصىالمخططات التهويدية التي تستهدف المسجد األ
تهويد المسجد المبارك من خالل تضافر  إلىاللها دولة االحتالل ية تسعى  من خإسرائيلساليب أ

كنس  إلىسالمية من مساجد ومواقع وتحويلها سفله، والسيطرة على معالمه اإلأنفاق جهود حفر األ
مام سوائب المتطرفين وقطعان المستوطنين لتدنيسة أفتح بوابات المسجد  إلىضافة إومراكز تهويدية، 
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قامة الهيكل المزعوم على اكنيس خاص بهم و  إلىتحويله  إلى لكاملة عليه تمهيداً وبالنهاية السيطرة ا
  .نقاضهأ

إسالمية عريقة، في حّيز  اً ام على حساب وقف إسالمي يضم آثار ن الكنيس اليهودي سيقأ إلىيشار 
حيث يتبنى المشروع .. قصىمن غربي المسجد األ اً حمام العين أسفل األرض، وقريب جدموقع وقف 

 ".يتسحاق تشوفا"، وبتمويل من الملياردير اليهودي "صندوق إرث المبكى"يسمى بـ ما

  
  
  
  
  
  


