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  م14/7/2016 الخميس: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  

 قصىاقتحامات استفزازية جديدة للمسجد األ. 

 إصابة شاب برصاص االحتالل واعتقال آخر قرب مخيم شعفاط: القدس. 

 قوات االحتالل تعتقل رجل إصالح مقدسيا. 

 تناول األوضاع الخطيرة في فلسطين" مؤتمر المشرفين: "السفير أبو علي. 

 اعتصام في القدس احتجاجا على قرار الصليب األحمر تقليص زيارات األسرى. 

  قصىتأبين يهودية باألمفتي فلسطين يندد بإقامة مراسم. 

  وحدة استيطانية في القدس 90االحتالل يصادق على بناء. 

 الحاخام العسكري الجديد للجيش يبيح إعدام المصابين الفلسطينيين.  
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  قصىاقتحامات استفزازية جديدة للمسجد األ
 قصىللمسجد األواصل المستوطنون اليهود اليوم الخميس، اقتحامهم  -وفا 2016- 7- 14القدس 

المبارك من باب المغاربة، وبحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة، في الوقت الذي يتصدى فيه 
  .مصلون لهذه االقتحامات بهتافات التكبير

وتتم االقتحامات بمجموعات صغيرة متتالية، وتنفذ جوالت استفزازية، وسط رقابة شديدة من حراس 
  .ومن المصلين قصىوسدنة المسجد األ

  
  إصابة شاب برصاص االحتالل واعتقال آخر قرب مخيم شعفاط: القدس

أصيب شاب لم تعرف هويته بعد، اليوم الخميس، برصاص قوات  -وفا 2016- 7-14القدس 
ي قرب حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، واعتقل آخر خالل سرائيلاالحتالل اإل

  .اقتحامها للمخيم
االشتباه فيه لحمله سكينا بيده، واصفة "االحتالل أنها اطلقت النار على الشاب بزعم وادعت شرطة 
  ".جروحه بالطفيفة

وقالت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، إن قوات االحتالل لم تسمح حتى اللحظة لطواقمها  
اتهم في كال الشاب المصاب، في الوقت الذي أغلقت فيه الحاجز أمام المواطنين ومركب إلىبالوصول 

  .االتجاهين، وسط مواجهات ما زالت محتدمة في المنطقة
  

  قوات االحتالل تعتقل رجل إصالح مقدسيا
ي قبل ظهر اليوم الخميس،، الشيخ سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 7-14القدس 

 .المحتلةشرق القدس  - عبد اهللا علقم، في منطقة الخان األحمر، على طريق القدس أريحا

وقال مراسلنا إن الشيخ علقم من سكان مخيم شعفاط وسط القدس، وهو من أبرز رجال الصلح 
  .العشائري في المنطقة
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  تناول األوضاع الخطيرة في فلسطين" مؤتمر المشرفين: "السفير أبو علي
محتلة قال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية ال -وفا 2016- 7-14القاهرة 

السفير سعيد أبو علي، إن مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، تناول 
 .األوضاع الخطيرة في األرض الفلسطينية

 96وأضاف أبو علي في تصريحات اليوم الخميس، عقب اختتام أعمال مؤتمر المشرفين في دورته الـ
قاهرة، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة الذي عقد في مقر الجامعة العربية بال

شؤون الالجئين زكريا األغا، أن المؤتمر أوصى بعدة توصيات هامة وشاملة حول التطورات 
  .األوضاع المعيشية الصعبة للشعب الفلسطيني إلىوالمستجدات على الساحة الفلسطينية، باإلضافة 

، في "األونروا"فصيل دور وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين وأوضح أن المؤتمر ناقش بالت
ظل أزمتها المالية الصعبة، مؤكدا ضرورة استمرار تقديم خدماتها لمجتمع الالجئين دون أي انتقاص، 

المستجدات على الساحة الدولية وصمود الشعب  إلىرغم األزمة التي تعاني منها، باإلضافة 
ية، وخاصة ما يستهدف مدينة القدس سرائيللمخططات والممارسات اإلالفلسطيني في وجه ا

ي الذي يتسارع بصورة غير سرائيلوالمقدسات اإلسالمية والمسيحية، وكذلك سياسة االستيطان اإل
  .مسبوقة لتهدد وتقوض أي أسس لتحقيق السالم وحل الدولتين

وأضاف أبو علي أن المؤتمر تناول نتائج التقرير الخطير الصادر عن الرباعية الدولية، الذي جاء مخيبا 
لآلمال ويشكل خروجا فاضحا عن القانون الدولي واتهاماته للشعب الفلسطيني بأنه يمارس العنف 

الفرنسية وضرورة المبادرة  إلى، باإلضافة إسرائيلواإلرهاب وتناسى أن من يمارس إرهاب الدولة هو 
  .عقد المؤتمر الدولي للسالم خالل العام الجاري

أن جميع الوفود المشاركة في المؤتمر أبدت تقديرها للجهود التي تبذلها الشقيقة مصر  إلىوأشار 
إنهاء  إلىلتحقيق نتائج ملموسة في عملية السالم، وأهمية توفير المناخ لتحريك تلك الجهود الهادفة 

  . ي وتمكين الدولة الفلسطينية وممارسة سيادتها واستقاللهارائيلساالحتالل اإل
، قال األمين العام المساعد إن إسرائيلرام اهللا، و  إلىوحول زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري 

الزيارة بالفعل كانت هامة لفتح مجال جديد لعملية السالم المجمدة، وتعزيز صمود الشعب 
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عملية السياسية التي تعاني جمودا وأزمة منذ أكثر من من سنتين، مع ضرورة الفلسطيني، وتحريك ال
بذل الجهد لكسر الجمود لتحريك هذا المسار، وفتح آفاق جديدة تحول دون مضاعفات واستمرار 

  . هذا المأزق لعملية السالم وهي خطيرة بالفعل
كل أساسي في قيادة العمل العربي إننا دائما نستبشر بالدور المصري ونعتمد عليه بش: وقال أبو علي

أن مصر تحتل دورا قياديا  إلىالمشترك، مما يخدم النضال الفلسطيني ويعزز الموقف العربي، مشيرا 
  .في رئاستها للقمة العربية، ولها ثقل وأهمية على المستوى اإلقليمي والدولي

  
  سرىاعتصام في القدس احتجاجا على قرار الصليب األحمر تقليص زيارات األ

 سنستمر بدعم برنامج الزيارات العائلية: الصليب األحمر

اعتصم ذوو االسرى والقوى الوطنية في القدس، اليوم األربعاء، أمام  -وفا 2016- 7-13القدس 
مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر في حي الشيخ جراح بالقدس، احتجاجا على قرار اللجنة تقليص 

  .مرة في الشهر بدًال من زيارتين إلىعدد زيارات أهالي األسرى 
ورفع المشاركون صور أبنائهم األسرى وأطلقوا هتافات مطالبة بإلغاء هذا القرار، قبل أن يسلموا إدارة 

  .اللجنة الدولية في القدس رسالة خطية حول مطالبهم
بدعوة من وقال رئيس لجنة أهالي األسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب، إن االعتصام جاء 

لجنة االهالي ونادي األسير في القدس، ضمن سلسلة الفعاليات االحتجاجية ضد قرار الصليب 
  .األحمر تقليص الزيارات

وأكد أن القرار أثار غضب أهالي األسرى الذين يعدون األيام لرؤية أبنائهم في سجون االحتالل ما 
  .يضاعف معاناة األسرى وذويهم
لدولية للصليب األحمر، على أنها ستستمر في دعم برنامج الزيارات من جانبها، شددت اللجنة ا

  .يةسرائيلوأماكن االحتجاز اإل  العائلية للمحتجزين في السجون
أنها تتفهم أهمية الزيارات، وستستمر في دعم هذا البرنامج  إلىوأشارت اللجنة في بيان صحفي، 

  .المهم وضمان نوعية الخدمات المقدمة
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والنساء المحتجزات ) عاماً  18أقل من (ارتان ستستمران كل شهر للقاصرين وأوضحت أن الزي
ما يقارب (والمحتجزين المرضى المتواجدين في مستشفى سجن الرملة، منذ أكثر من ستة أسابيع 

  ).محتجزا ومحتجزة 450
ون ية بخصوص المحتجزين الذين نادرًا ما يتلقسرائيلوأكدت أن النقاشات مستمرة مع السلطات اإل

زيارات عائلية، خاصة المعزولين منهم، كما انها ستواصل تقديم الطلبات للحصول على التصاريح، 
  .بمسؤوليتها القانونية بموجب القانون الدولي اإلنساني بتسهيل الزيارات العائلية إسرائيلوتذكير 
وبيها للفلسطينيين ان برنامج الزيارات للعائالت في قطاع غزة مستمر، كما أن زيارات مند إلىولفتت 

ية مستمرة لمتابعة ظروف االحتجاز واالعتقال ومعاملة المحتجزين وفقًا للمعايير سرائيلفي السجون اإل
  .الدولية، خاصة في حاالت األضراب عن الطعام

  
  قصىمفتي فلسطين يندد بإقامة مراسم تأبين يهودية باأل

العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب ندد المفتي  -موقع مدينة القدس  2016- 7-13القدس 
  .قصىالمبارك الشيخ محمد حسين بإقامة مراسم تأبين يهودية في المسجد األ قصىالمسجد األ

أن عدًدا من المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد  إلىاألربعاء أمس ولفت حسين في بيان صحفي 
وضباط كبار، وحماية أفراد من “ لواء القدس شرطة”للمشاركة في تلك المراسم، بإشراف قائد  قصىاأل

  .عواقب وخيمة إلىقوات االحتالل الخاصة، في خطوة تصعيدية تصب في خانة جر المنطقة 
مسلمي العالم  إلى، الذي يعتبر خطًا أحمر بالنسبة قصىوحذر من تصاعد وتيرة االعتداء على األ

ها ضده إنما تكشف عن نواياها العدوانية أجمع، مبيًنا أن سلطات االحتالل من خالل تصعيد عدوان
  .تجاهه، وتؤكد زيف زعمها بالتزامها بالمحافظة على الوضع التاريخي القائم فيه

وقال إن هذا االعتداء اآلثم على حرمة المسجد، ما هو إال حلقة في مسلسل التصعيد الذي توالت 
يندرج ضمن عملية تغيير الوضع فرض التقسيم المكاني والزماني للمسجد، و  إلىحلقاته تمهيدًا 

  .التاريخي القائم فيه
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، مناشًدا كل من يستطيع قصىاأل إلىوبين أن المسلمين يواجهون تضييًقا وعنًتا ومنًعا من الوصول 
الجهود لشد الرحال إليه، وتعزيز التواجد فيه من أجل حمايته،  أقصىالمسجد أن يبذل  إلىالوصول 

 إلىشعب الفلسطيني بمسجدهم مهما تطلب ذلك من ثمن وتضحيات مع التأكيد على تمسك أبناء ال
  .أن يرث اهللا األرض وما عليها

 إلىوعلى صعيد آخر، بين الشيخ حسين أن تصريحات أحد الحاخامات اليهود الذي دعا في فتاويه 
اغتصاب النساء غير اليهوديات في أوقات الحرب، وتشجيع جرائم اإلجهاز على الجرحى، هي 

  .ريح على انتهاك حرمة أعراض الفلسطينيين، كما تنتهك حرمة مقدساتهمتحريض ص
  .أن هذا األمر يعد سقطة أخالقية كبيرة للحاخام، وأن التطرف بات مسيطًرا على االحتالل إلىونوه 

وناشد الهيئات والمنظمات المحلية والدولية العمل على كبح جماح سلطات االحتالل؛ التي تقوم 
واآلثار اإلسالمية وتهويدها وتدميرها، وتحرض على  قصىمدينة المقدسة والمسجد األبتغيير مالمح ال

انتهاك أعراض الفلسطينيين، مطالًبا دول العالم اإلسالمي وقادتها القيام بمسؤولياتهم تجاه حماية 
  .قصىاأل
  

 وحدة استيطانية في القدس 90االحتالل يصادق على بناء 

" اللجنة المحلية للتخطيط والبناء"صادقت ما تسمى  - موقع مدينة القدس  2016- 7-13القدس 
" جيلو"وحدة استيطانية في مستوطنة  90التابعة لبلدية االحتالل في القدس المحتلة اليوم على بناء 

  .جنوب القدس
االستيطاني الجديد  وبحسب ما نشرت المواقع العبرية فإن مصادقة بلدية االحتالل على هذا البناء

جاء بعد استكمال كافة التراخيص المطلوبة، ويقع هذا البناء الجديد في شرقي القدس المحتل ضمن 
  .1967االحتالل عام " دولة"المنطقة التي احتلتها 

العاملة داخل الكيان، أكدت في وقت سابق أنه ال يوجد تجميد للبناء في " السالم اآلن"وكانت حركة 
وأن االحتالل يضفي الشرعية بأثر رجعي على العديد من البؤر االستيطانية ويقيم المزيد  المستوطنات،

  .من الوحدات االستيطانية على األراضي الفلسطينية
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 الحاخام العسكري الجديد للجيش يبيح إعدام المصابين الفلسطينيين

الثالثاء، أن يوم  ت صحيفة هآرتس العبرية، مساءذكر  -موقع مدينة القدس  2016- 7-12القدس 
الشخصية المثيرة للجدل منذ أن تم اإلعالن عن ) عاماً  59(“ إيال كريم”الحاخام العسكري الجديد 

  .المصابين الفلسطينيين) إعدام(تعيينه حاخاما للجيش الصهيوني، بأنه يبيح قتل 
المتطرفين اليهود، تصريحات كان قد أدلى بها ألحد المواقع التابعة للمتدينين  إلىوأشارت الصحيفة، 

ضرورة عدم التعامل مع منفذي العمليات كبشر، ووجوب قتلهم دون أي شفقة، وإطالق  إلىدعا فيها 
  .النار لتأكيد قتل المصابين منهم

في الحروب لرفع الروح “ غير اليهود”ووفقا للصحيفة، فإن الحاخام العسكري يحلل اغتصاب نساء 
  .“في المحكمة“ اليهوديات”فضل سماع شهادة النساء القتالية لدى الجنود، كما أنه ال ي

تفوهاته العنصرية وغير األخالقية التي صدرت عنه من خالل إجابته على سؤال “ كريم”وبرر الحاخام 
من أجل الحفاظ على القدرة القتالية ”بشأن تصريح للجنود باغتصاب النساء أثناء الحرب بالقول إنها 

روح المعنوية للجنود، ال بد من كسر حاجز التواضع والخجل، من ، وعلى ال"يسرائيلاإل"للجيش 
، وتفريغ نزعة الشر عن طريق )الكاشير(خالل السماح بتناول الطعام غير الموافق للشريعة اليهودية 

االتصال الجنسي مع غير اليهودية رغما عنها، على الرغم من أنه شيء خطير جدا حسب الشريعة 
وح به في الحرب، وذلك من أجل التخفيف عن الصعوبات التي تواجه اليهودية، ولكن من المسم

  .“المقاتلين
بمواقفه وفتاويه العنصرية المتطرفة تجاه غير اليهود، أبرزها ما أجازه قبل “ كريم”ويعرف الحاخام 

باغتصاب غير اليهوديات في أوقات الحرب، للحفاظ " يينسرائيلاإل"سنوات بشأن السماح للجنود 
ومن المعروف أن لهذه الفتاوى والمواقف تأثير كبير على . هم القتالية وعلى روحهم المعنويةعلى قدرت

عناصر المؤسسة العسكرية في صفوف جيش االحتالل، خاصة في ظل التزايد المستمر في عدد 
واقف التيار الصهيوني المتدين، ويمنحون وزنًا كبيًرا لفتاوى وم إلىالجنود وكبار الضباط الذين ينتمون 

الحاخامات، ويلتزمون بها أكثر من التزامهم بالقرارات الصادرة عن قياداتهم العسكرية، فالعديد من 
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فتاوى أطلقها حاخامات متطرفون يتشابهون في  إلىالجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين استندت 
  .“كريم”مواقفهم العنصرية مع مواقف الحاخام 

  
  


