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  م17/1/2016 األحد: التاريخ
  
  

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

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  

 متطرفون يخطون شعارات عنصرية ضد المسيحيين في القدس. 

 حملة إطالق سراح الطفل مناصرة ستشهد مشاركة دولية واسعة: هيئة األسرى. 

 نحن مع القدس وسنناضل حتى تحريرها من االحتالل: عبد الرحيم. 

 اإلرهاب اليهودي ضد الكنائس عدوان على الشعب ومقدساته: الخارجية. 

 قصىمنظمات صهيونية تحاول فرض السيادة اليهودية على األ.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  متطرفون يخطون شعارات عنصرية ضد المسيحيين في القدس
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خط متطرفون فجر اليوم األحد، شعارات عنصرية باللغة العبرية ضد  - وفا 2016-1- 17القدس
، في جبل "رقاد العذراء"، على جدران دير "جهنم إلىذبح المسيحيين وٕارسالهم " إلىالمسيحيين، تدعو 

 .لةصهيون في مدينة القدس المحت

، "بأن عمال تخريبيا جديدا حدث ضد المسيحيين في القدس"وأفادت مصادر من البطريركية الالتينية، 
" رقاد العذراء"أن العبارات كتبت باللغة العبرية الليلة الماضية على جدران وأبواب دير  إلىمشيرة 

أيضا منادية لذبح ليس فقط ضد السيد المسيح، إنما ) الدورميتسيون، على جبل صهيون في القدس(
  .جهنم إلىالمسيحيين، وٕارسالهم 
  ". متى ستستمر مثل هذه االعتداءات؟ إلى"وتساءلت البطريركية 

يذكر أن عدة اعتداءات سجلت ضد الكنائس واألديرة والمقابر في القدس، وذلك في الوقت الذي تدعو 
  .طرد المسيحيين من القدس، وحرق الكنائس إلىإليه جمعيات يهودية استيطانية 

اليهودية المتطرفة الحاخام بينتسى غوبشتاين ' الهافا'ية مؤخرًا أن رئيس منظمة إسرائيلوأكدت مصادر 
  .حرق الكنائس في القدس، وذلك بالتزامن مع االحتفال بأعياد الميالد المجيدة إلىجّدد دعوته 

  
  مناصرة ستشهد مشاركة دولية واسعةحملة إطالق سراح الطفل : هيئة األسرى

أكدت هيئة شؤون األسرى والمحررين اليوم األحد، أن الحملة العالمية  -وفا 2016- 1- 17رام اهللا 
إلطالق سراح الطفل األسير أحمد مناصرة وسائر األسرى األطفال، في تصاعد وتزايد على 

 .المستويات المحلية واإلقليمية والدولية

حملة التي أطلقتها مؤسسة إبداع في مخيم دهيشة، برعاية هيئة شؤون األسرى وقالت الهيئة إن ال
في يوم ميالد الطفل  22/1/2016، والتي ستتوج يوم "ونظل ننبض"والمحررين، تحت عنوان 
، القت تأييدا واسعا من مختلف دول ومؤسسات دولية ونشطاء عاماً  14مناصرة، الذي سيبلغ عمره 

  .وقي واإلنسانيفي الحراك الشعبي والحق
موقع في مختلف  100أكثر من  إلىوتتوقع هيئة شؤون األسرى أن يصل عدد المشاركين في الحملة 

دول العالم، حيث ستنظم نشاطات عدة تطالب بإطالق سراح مناصرة واألسرى األطفال، واستنكار 
  . ير الدولية واإلنسانيةالتعسفية واإلرهابية مع أطفال فلسطين ومخالفتها لكل المعاي إسرائيللمعاملة 
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، قد 12/10/2015يذكر أن الطفل الجريح األسير أحمد مناصرة، من سكان القدس، الذي اعتقل يوم 
تعرض لضرب وحشي على أيدي جنود االحتالل والمستوطنين، الذين قاموا بضربه على رأسه 

ون تقديم اإلسعافات بالعصي واألرجل حتى نزف بشده، وسط هتافات المتطرفين المطالبة بقتله، ود
  .له، حتى فقد الوعي وأغمي عليه

، أساليب تعذيب نفسية وضغوطا تعرض 9/11/2015وأظهر شريط مصور بثته وسائل إعالمية يوم 
لها األسير الطفل مناصرة خالل التحقيق معه، حيث يظهر الطفل مناصرة وهو يصرخ ويبكي في 

  .حالة خوف شديد
  

  ناضل حتى تحريرها من االحتاللنحن مع القدس وسن: عبد الرحيم
إننا مع "السبت،  أمس يومعام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، قال أمين  -وفا  2016- 1-16رام اهللا 

 ".القدس وسنناضل حتى تحريرها من االحتالل

النطالقة الثورة  51جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها عبد الرحيم خالل مهرجان إحياء الذكرى الـ
  .القدسمدينة ، في "فتح"الذي نظمه إقليم حركة  الفلسطينية،

ضريح  إلىوأضاف عبد الرحيم، مخاطبا عائالت الشهداء وأبناء محافظة القدس الذين حضروا 
ضريح الرئيس القائد ياسر عرفات  إلىجئتم : "الرئيس الشهيد ياسر عرفات إلحياء ذكرى االنطالقة

ن ولن يهون، بل هو شعب متمسك بثوابته الوطنية وفي لتؤكدوا أن العهد هو العهد وأننا شعب لن يلي
مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وبوركت كل خطواتكم إلحياء 
انطالقة الثورة الفلسطينية وانطالقة حركة فتح، التي علمتنا النضال وكيف ننتصر ونبقى على عهد 

  ".الشهداء على مر األجيال
أشكر كل من جاء من القدس "عبد الرحيم كل من جاء للمشاركة في إحياء الذكرى، قائال وشكر 

، وبارك في شعبها وحول قصىعاصمة الدولة الفلسطينية األبدية التي بارك اهللا حول مسجدها األ
المبارك ورائحة مقدساتنا  قصىأرضها وبارك في حجرها، جئتم من القدس لنشتم منكم رائحة األ

اإلسالمية والمسيحية، ونحن معكم سنبقى على عهد الشهداء وعهد المقدسات وعهد الثوابت الوطنية 
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وعهد الوفاء لشهدائنا وعهد االلتفاف حول قيادتنا الشرعية ومنظمة التحرير، وحول خليفة الرئيس 
  ".الشهيد ياسر عرفات، رئيس دولة فلسطين محمود عباس

إن إحياء ذكرى انطالقة الثورة "محمود العالول " فتح"نبه، قال عضو اللجنة المركزية لحركة من جا
وذكرى المارد الفتحاوي يؤكد أن القدس ستبقى عربية، فهي العاصمة التي كانت في مقدمة الدفاع عن 

  ".وطننا
لدين، نقول لالحتالل، إياكم أن تمسوا القدس فهي مسرى محمد وقدس عمر وصالح ا: وأضاف

والقدس التي استشهد دونها ياسر عرفات، وهي قدس عبد القادر الحسيني، وفيصل الحسيني، وقدس 
  ".الشهداء الذين يشكلون إكليل غار على رأس هذا الوطن

أنتم أحفاد فدائيين صنعوا مجدا لهذه األمة وبهذه الثورة المستمرة نحن : "وقال مخاطبا شبيبة القدس
  ".بمجدكم حتى تحقيق آمال الشعب الفلسطيني بالحرية واالستقالل على ثقة أنكم ستستمرون

إن القدس بشيبها وشبانها حضرت من "، إقليم القدس، عدنان غيث، "فتح"بدوره، قال أمين سر حركة 
  ". أجل إحياء ذكرى انطالقة الثورة الفلسطينية في عرين القائد ياسر عرفات

ل رغم كل عمليات الهدم واالعتقال والتضييق الذي وأكد غيث أن شعبنا سيواصل التصدي لالحتال
يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس، مؤكدا أن هذا االحتالل عليه أن يعي أن شعبنا لن 
يسمح بتكرار النكبة والنكسة، وأننا سنبقى منغمسين في أعماق األرض، مدافعين عن القدس حتى 

  .تحريرها
نؤكد أننا "شقيقة الشهيد محمود عليان، في كلمة ذوي الشهداء، من جانبها، قالت مروة عليان، 

  ".سنواصل النضال على طريق الحرية التي عشقها الشهداء، وقد غبتم بأجسادكم ولم تغيبوا بأرواحكم
وأضافت أن شعبنا الفلسطيني سيواصل النضال ضد االحتالل، حتى الحرية واالستقالل والوصول 

  .القدس الشريف لدولتنا المستقلة وعاصمتها
إننا نقف في "وقال مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين، في ختام مهرجان إحياء الذكرى، 

حضرة الشهادة والشهداء وبالقرب من أمير الشهداء وقائدهم في األرض المباركة الشهيد ياسر 
، وسيواصل عرفات، ونؤكد أن القدس ستبقى عصية على التهويد وستبقى عصية على االحتالل

  ".يسرائيلأبناؤنا في القدس النضال لحماية مدينتهم من االحتالل اإل
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  اإلرهاب اليهودي ضد الكنائس عدوان على الشعب ومقدساته: الخارجية

أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات الهجمة التخريبية واالعتداء اآلثم  -وفا 2016- 1-17رام اهللا 
السيدة العذراء في الجزء الجنوبي من أسوار البلدة القديمة في القدس الذي تعرضت له كنيسة رقاد 

 .المحتلة

أن مجموعة من المستوطنين أقدمت بعد منتصف الليلة  إلىوأشارت في بيان صحفي اليوم األحد، 
الماضية على خط شعارات عنصرية وفاشية معادية للمسيحية والمسيحيين على أبواب الكنيسة، 

رسومات  إلىسيحيين مع رسومات مليئة بالكراهية والتطرف العنيف، باإلضافة تحرض على ذبح الم
الموت للمسيحيين : "، ومن بين الشعارات"الداعشية"لسيوف وخناجر ملطخة بالدماء على الطريقة 

، وهذا االعتداء ليس "جهنم إلىسيأتي، ارسال المسيحيين  إسرائيل، انتقام بني إسرائيلالكفار أعداء 
ي رسمي إسرائيلذي تتعرض له هذه الكنيسة، وهي اعتداءات تنتهي دائمًا دون بذل أي جهد األول ال

  .العتقال المتورطين ومن يقف خلفهم ويحرضهم
وأكدت الوزارة أن هذه االعتداءات تأتي نتيجة لحمالت التحريض التي يقوم بها عدد من الحاخامات 
اليهود الذين ينشرون الفكر الظالمي المتطرف في أوساط طالب المدارس الدينية التابعة للتيار 

 ٕالىمية، و استهداف دور العبادة المسيحية واإلسال إلىالصهيوني الديني، والذين يدعون بشكل علني 
جاء على لسان الحاخام المتطرف  محاكمة رأس الكنيسة الكاثوليكية قداسة البابا فرنسيس، كما

" بنتسيون غوبشتاين"للمس بالمسيحيين كالتي أطلقها  ، وأيضًا الدعوات الصريحة)ل أريئيليسرائي(
  ".ماءبمصاصي الد"حرق الكنائس، ووصف المسيحيين  إلىالذي دعا ) الهافا(رئيس منظمة 

أن االعتداءات على المقدسات الفلسطينية إسالمية ومسيحية هي في تصاعد واضح في  إلىونوهت 
السنوات األخيرة، خاصًة في ظل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، وذلك لشعور المتطرفين اليهود 

تضنهم وتمولهم، ومنظماتهم االستيطانية اإلرهابية بأن مكونات حكومة نتنياهو تدعمهم وتساندهم وتح
وأن التركيز مؤخرًا من قبل المجموعات اإلرهابية اليهودية في اعتداءاتها على المقدسات، إنما يشير 

توجه لدى تلك المجموعات ومن يقف خلفها للدخول في معركة طابعها ديني تمامًا، محاولًة  إلى
ن أجل التغطية على أساس استدراج المسيحيين والمسلمين على السواء لهذه المعركة المفتوحة، م
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الصراع بطابعه السياسي، ومفهوم إحالل شعب مكان شعب آخر، واحتالل جيش دولة ألرض دولة 
ية التي سرائيلأخرى، والسيطرة على مقدراتها وثرواتها وخيراتها، ويمثل ذلك جزءًا من االستراتيجية اإل

" تمّيع"كة الدينية المفتوحة، التي موضوع المعر  إلىتحاول االنتقال بالصراع من موضوع االحتالل 
  .المتجدد الذي ال نهاية له مفهوم االحتالل وتسقطه من حسابات الصراع الديني

وأكدت الوزارة أن االعتداء على المسيحيين والكنائس هو عدوان صريح على الشعب الفلسطيني، 
ع عن أرض فلسطين فالمسيحية هي جزء أساس ومكون رئيس من الشعب الفلسطيني وهويته، والدفا

  .يعني الدفاع عن كنائسها ومساجدها
ودعت جميع أبناء شعبنا للوقوف صفًا واحدًا في مواجهة اإلرهاب الصهيوني الديني، والتماسك 

ية، ومنعها سرائيلوالتالحم إلفشال محاوالت تلك المجموعات اإلرهابية المدعومة من قبل الحكومة اإل
العنف والحرب الدينية، وفي المقابل يجب على الكرسي الرسولي من تحقيق غاياتها في جّرنا نحو 

والكنيسة الكاثوليكية وبقية الكنائس األم، أن تتحرك معنا لوضع استراتيجيات الحماية والردع والمواجهة 
رهاب اليهودي أمام هذا التصعيد الخطير من قبل التيار الصهيوني الديني المتطرف، وتيارات اإل

  .المتطرفة األخرى
  
  

  قصىمنظمات صهيونية تحاول فرض السيادة اليهودية على األ
  المركز الفلسطيني لالعالم 2016-1–17القدس المحتلة 

 إلىالعبري اإلخباري اليوم أن قضية السيادة على الحرم القدسي الشريف والتي أدت " والال"ذكر موقع 
إشعال المنطقة في األيام األخيرة، تشغل في هذه الفترة كثيرًا من المنظمات التي تحاول فرض السيادة 

  .مكانه" الهيكل"اليهودية على الحرم وتمكين اليهود من الصالة فيه وبناء 
ويتضح من معطيات جمعها الموقع المذكور أن شرطة االحتالل اعتقلت خالل األشهر السبعة 

آخرين، وذلك بسبب تأديتهم صالة يهودية  ٢٥يهوديًا، وأعادت للتحقيق  ٥٩لحرم القدسي األخيرة في ا
  .قصىأو قيامهم بتقاليد يهودية أخرى في األ
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لتشجيع التوجه للحرم القدسي، والتي بدأت بتوثيق المعطيات في " يرآه"ووثقت هذه المعطيات منظمة 
  .الصيف الماضي

، يعتقل عدة عشرات من اليهود فقط سنويًا في الحرم "الهيكل"مة ووفقًا لتقديرات نشطاء من أجل إقا
  .القدسي، وذلك حتى العامين األخيرين

شيكل لكل  ٢٠٠٠، والتي تعهدت مؤخرًا بدفع مبلغ "سنعود للجبل"وقال رفائيل موريس من حركة  
  ".من ذلكسنويًا، وليس أكثر  ٥٠ إلىكان عدد المعتقلين يصل : "معتقل يهودي في الحرم القدسي

  ".جبل الهيكل"ويقول الصحفي والناشط اليميني أرنون سيغل بأن كثرة االعتقاالت تخدم حركات 


