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  م20/3/2016 األحد: التاريخ
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  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  

 والمرابطات يعتصمن على بواباته قصىمستوطنون يجددون اقتحامهم لأل. 

 حراق عائلة دوابشةإراق منزل الشاهد الوحيد في قضية حإ. 

  االستيطانية في األرض الفلسطينية إسرائيلروسيا تعرب عن قلقها من خطط. 

  ًفي القدس تهويدياً  االحتالل ينظم ماراثونا. 

 يعرض حل الدولتين والسالم  ألراضي الضفة إسرائيلمصادرة : االتحاد األوروبي

 .للخطر

 قصىُيهّدد بالتدخل الدولي لمواجهة اقتحامات األ األردن. 

 استنكار واسع للماراثون الصهيوني في القدس المحتلة. 
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  والمرابطات يعتصمن على بواباته قصىمستوطنون يجددون اقتحامهم لأل
المستوطنين المتطرفين، اليوم األحد، اقتحمت مجموعات من غالة  - وفا 2016- 3-20القدس 

ي، سرائيلالمبارك من باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من قوات االحتالل اإل قصىالمسجد األ
 .في العاصمة المحتلة" وفا"بحسب ما أفاد مراسل 

، اعتصاما أمام بوابات المسجد، قصىفي الوقت نفسه، نظمت مجموعة من النساء المبعدات عن األ
ألكثر من سبعة أشهر متتالية، بسبب مشاركتهن بهتافات  قصىجاجا على منعهن من دخول األاحت

  .التكبير االحتجاجية ضد اقتحامات المستوطنين
وانتشر المصلون وطلبة مجالس العلم في المسجد المبارك، وصدحت حناجرهم بهتافات التكبير ضد 

  .قصىهة في األاقتحامات المستوطنين وجوالتهم االستفزازية والمشبو 
فرض " الخارجية"الرئيسية  قصىوتواصل شرطة االحتالل الخاصة المتمركزة على بوابات المسجد األ

  .اتها المشددة بحق النساء والشبان وتحتجز بطاقاتهم الشخصية خالل دخولهم للمسجد المباركإجراء
  

 حراق عائلة دوابشةإراق منزل الشاهد الوحيد في قضية حإ

حراق إحد، منزل الشاهد الوحيد في قضية حرق مجهولون فجر اليوم األأ - وفا 2016-3-20نابلس 
  .منزل عائلة الشهيد سعد دوابشة في دوما جنوب نابلس

ن منزل المواطن ابراهيم محمد أ :"وفا"وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة غسان دغلس لـ
 إلىرق نتيجة اشتعال النيران ما أدى تحا ،ائلة سعد دوابشةحراق عإدوابشة الشاهد الوحيد في قضية 

  .إصابة صاحب المنزل وزوجته باإلختناق
حرق بها منزل أورجح دغلس ان من قام بالعملية هم من المستوطنين حيث أنها ذات الطريقة التي 

  .ب الماضيآسعد بداية 
أن التحقيقات ما زالت جارية  مؤكداً أن المواطن دوابشة تلقى تهديدات وتحذيرات في السابق،   وضحأو 

  .للوقوف على حيثيات الحادثة
  "دوابشة"عريقات يحمل نتنياهو مسؤولية إحراق منزل الشاهد 
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وحمل أمين سّر اللجنة التنفيذية لـمنّظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، رئيس وزراء االحتالل 
الوحيد على جريمة إحراق عائلة دوابشة في قرية وحكومته، المسؤولية عن جريمة إحراق منزل الشاهد 

  .دوما جنوب نابلس من قبل عدد من المستوطنين المتطرفين العام الماضي
اليوم، أن هذه الجرائم التي هي جرائم حرب ضد مدنيين عزل، تتحمل " وفا"كد عريقات في تصريح لـأو 

وطنين االرهابيين المستمرين في حكومة االحتالل مسؤوليتها مباشرة، لتقاعسها عن اعتقال المست
  .ارتكاب جرائمهم دون أي حسيب او رادع

نأمل ان يعجل المجلس القضائي في محكمة الجنايات الدولية، البت في القضايا التي رفعت "وتابع، 
اليه في ديسمبر الماضي من قبل الرئيس محمود عباس، والتي منها جريمة إحراق عائلة الدوابشة، 

بات من الواضح ان االحتالل ماض اكثر في ارتكاب الجرائم، وفي محاولة اظهار انه انه  إلىمشيرا 
  .الضحية ال الجالد
  رسالة ترهيب لشعبنا: المحافظ الرجوب

إن احراق منزل الشاهد الوحيد على جريمة احراق عائلة "من جهته قال محافظ نابلس أكرم الرجوب، 
  .دوابشة هو رسالة ترهيب لشعبنا

هذه رسالة : الرجوب خالل تفقده منزل المواطن ابراهيم دوابشة الذي تعرض للحرق فجراواضاف 
  .للمواطنين، تتمثل بأن كل األعمال التي يقوم بها المستوطنون تتم تحت حماية قوات االحتالل

ميداني يتخذه أهل المنطقة، مشددا على ضرورة  إجراءواعتبر أن موضوع لجان الحراسة الليلية هو 
  .ة النظر فيه وتفعيله من جديد، وذلك تجنبا ألي جريمة أخرى من قبل المستوطنينإعاد

ات جديدة، وسيكون هناك تواصل مع المجتمع المدني، إجراءال بد من "وأضاف المحافظ الرجوب، 
  ".ات الوقائية لحماية المواطنين من هذه األفعال اإلجراميةجراءكما أنه سيتم تفعيل اإل
  ل حكومة االحتالل المسؤوليةعشراوي تدين وتحم

وأدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إقدام مجهولين، على حرق 
منزل إبراهيم محمد دوابشة، الشاهد الوحيد في قضية إحراق منزل عائلة الشهيد سعد دوابشة في دوما 

  .جنوب نابلس
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ية ومستوطنيها سرائيلالذي تمثله حكومة التطرف اإل" األبرتهايد"إن نظام : "وقالت في تصريح لها اليوم
تتحمل كامل المسؤولية عن هذه الجريمة البشعة، والتي تأتي كنتيجة حتمية الستفحال ثقافة العنف 

  ".والتطرف والعنصرية واإلرهاب القائمة على رفض اآلخر، وٕانكار وجوده على األرض وحقه بالحياة
د العمليات اإلرهابية المنظمة التي يمارسها المستوطنون المتطرفون تأتي وأكدت عشراوي أن تصعي

بدعم مطلق من حكومة نتنياهو الفاشية، التي توفر لهم الحماية في ظل غياب القانون والنظام 
القضائي النزيه والعادل، وآليات الردع والمعاقبة، وتعزز منطق اإلفالت من العقاب واالستثنائية 

  .حساب الشعب الفلسطيني األعزللمجرميها على 
ات عاجلة إجراءتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية واألخالقية باتخاذ  إلىودعت المجتمع الدولي، 

لردع قوة االحتالل ومساءلتها ومحاسبتها على جرائمها، وتوفير الحماية الدولية العاجلة ألبناء شعبنا 
  . يني لحريته واستقاللهحين إنهاء االحتالل ونيل شعبنا الفلسط إلى

  إرهاب مزدوج": اإلعالم"
واعتبرت وزارة اإلعالم إحراق منزل الشاهد الوحيد في جريمة إحراق منزل عائلة الشهيد سعد دوابشة 
في دوما، إرهابا مزدوجا، تقف خلفه قوى اإلرهاب والتطرف، وتمعن دولة االحتالل خالله في تكرار 

  .جريمتها البشعة
الذي " عميرام بن هلئيل"محامي السفاح " ايتمار بن كفير"ي بيان لها أن تفوهات المدعو ورأت الوزارة ف

أحرق عائلة دوابشة وهم نيام، بعدم عالقته بجريمة الصيف الماضي، محاولة يائسة للتهرب من الفعل 
  .البشع

ا خالفات وفندت الوزارة مزاعم االحتالل ومحامي المتطرف بن هلئيل، بأن إحراق المنازل في دوم
بقضائها الصوري وجيشها وساستها  إسرائيلداخلية بين مواطنيها، واعتبرتها دليال دامغا على تورط 

  .في الجريمة الوحشية والتغطية على مرتكبيها
عدم الترجمة الحرفية لرواية االحتالل  إلىوحثت الوزارة وسائل اإلعالم الوطنية والعربية والدولية 

نصل من محرقة دوما، ويسعى إلشعال الفتنة بين مواطنيها، مؤكدة أن ردة وخطابه، الذي يحاول الت
إلطالق سراح السفاح، ما  إسرائيلفعل االحتالل على جريمة اليوم، تكشف للقاصي والداني نوايا 

  .يشكل دعوة للمتطرفين لمواصلة إرهابهم والفتك بأبناء شعبنا
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  االستيطانية في األرض الفلسطينية إسرائيلروسيا تعرب عن قلقها من خطط 

االستيطانية  إسرائيلاعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها من خطط  -وفا 2016- 3-18موسكو 
 .في األرض الفلسطينية

هذه  :الطباعة في الوزارة اليوم الجمعةفي بيان صدر عن دائرة االعالم و " الخارجية الروسية"واعتبرت 
ويجب إعادة النظر بها، خاصة وأن حالة التوتر في العالقات الفلسطينية الممارسات غير قانونية 

   .ية ما تزال قائمة منذ تشرين اول العام الماضيةسرائيلاإل
ات أحادية الجانب، والتي من شأنها إجراءاالمتناع عن اتخاذ  إلىودعت الخارجية الروسية، الجميع 

    .س القرارات الدولية المعروفةأن تقوض آفاق تسوية القضية الفلسطينية على أسا
هكتار في منطقة أريحا في  154,5وكانت سلطات االحتالل قد أعلنت قبل عدة ايام عن مصادرة 

  ".يةإسرائيلأرض حكومية "، وتم اإلعالن بأن هذه األراضي األردنالضفة الغربية لنهر 
ملية مصادرة لألراضي منذ أكبر ع إن مصادرة هذه األراضي تشكل "وقال بيان الخارجية الروسية، 

الوحدة  هكتارًا من األراضي في منطقة 400باالستيالء على  إسرائيل، حين قامت 2014عام 
  ."عتصيون"االستيطانية غوش 

  
  في القدس تهويدياً  االحتالل ينظم ماراثوناً 

لتنظيم اعتقلت قوات االحتالل، اليوم الجمعة، ناشطًا على خلفية السعي  -وفا 2016-3-18القدس 
 .ماراثون فلسطيني مضاد ضد الماراثون التهويدي الذي نظم اليوم في القدس

وقالت مراسلتنا إن قوات االحتالل داهمت منزل الناشط محمد أبو الحمص في قرية العيسوية شمال 
ية ي إلفشال المبادرات الفلسطينسرائيلشرق القدس المحتلة صباح اليوم، واعتقلته قبيل بدء الماراثون اإل

  .لتنظيم ماراثون مضاد في المدينة ككل عام
وسبق ذلك أن أبعد االحتالل كال من أمين عام اللجنة الوطنية لمناهضة التطبيع جهاد عويضة 

أيام عن القدس على خلفية الفعاليات المضادة  3والناشطين فادي مطور وجاد اهللا الغول لمدة 
  .للماراثون التهويدي
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عدة حول العالم شاركوا في الماراثون  ي ومن دولإسرائيلألف عداء  30وقالت مراسلتنا إن حوالي 
  .الدولي السادس الذي نظمته بلدية االحتالل في القدس هذا اليوم
إن الماراثون هو رسالة سياسية يبرقها : وعقب نائب محافظ القدس عبد اهللا صيام على ذلك بالقول

ية موحدة، متجاهًال بأن القدس محتلة إسرائيلاالحتالل لتزييف الحقائق أمام العالم بأن القدس 
  .والفلسطينيون فيها يعيشون تحت االحتالل
المدينة لتنظيم الماراثون، فيما انتشر آالف الجنود عدة في  وذكر أن قوات االحتالل أغلقت طرقات
أن انتهى الماراثون باحتفال في باب الخليل في البلدة  إلىوالمتطوعين حتى ساعات قبل الظهر 

  .القديمة
  

  رألراضي الضفة يعرض حل الدولتين والسالم للخط إسرائيلمصادرة : االتحاد األوروبي
ية الجديدة للتوسع سرائيليوم الخميس، الخطط اإلانتقد االتحاد األوروبي  -وفا 2016- 3-17بروكسل 

  .االستيطاني في الضفة الغربية المحتلة
بمصادرة أراض في الضفة الغربية  إسرائيلقيام "فقد قال االتحاد األوروبي في بيان صحفي إن 

  ".اع مع الفلسطينيينالمحتلة يثير تساؤالت بشأن التزامها بحل الدولتين إلنهاء الصر 
، خطوة أخرى تخاطر بتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل ومن ثم إسرائيلقرار : "وتابع

  ."بحل الدولتين إسرائيلتشكك في التزام 
وهو غير مشروع بموجب - أي قرار يتيح مزيدا من التوسع االستيطاني "إن : وأردف االتحاد األوروبي

  ."اتساع شقة الخالف بين طرفي الصراع إلىلن يؤدي إال  -د عقبة أمام السالمالقانون الدولي ويع
االستيطانية ولألعمال التي تتخذ  إسرائيلاالتحاد األوروبي ما زال معارضا بقوة لسياسة : "وقال البيان

في هذا المجال بما في ذلك أعمال الهدم والمصادرة والطرد والترحيل القسري أو فرض قيود على 
   ."نقل والحركةالت
  

  قصىُيهّدد بالتدخل الدولي لمواجهة اقتحامات األ األردن
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ي، باللجوء األردنهّدد هايل داوود وزير األوقاف  - Alquds online 2016- 3-20القدس 
  .قصىفي المسجد األ" يسرائيلاإل"للمنظمات الدولية، حال استمرار انتهاكات االحتالل 

إن اقتحام المستوطنين باحات المسجد مخالف لما تعهد به رئيس  :وقال داوود في تصريحات صحفية
نتنياهو خالل لقاء الملك عبداهللا في عمان، بحضور وزير الخارجية األمريكي " يسرائيلاإل"الوزراء 

  . جون كيري، قبل أشهر
لتي وقعت واعتبر أن االقتحامات مخالفة مستمرة لكل القوانين الدولية، وانتهاكا التفاقية وادي عربة ا

  . م1996واالحتالل عام  األردنبين 
وأمور اخرى يمكن أن تتطور نتاج "وحّمل االحتالل مسؤولية ما يترتب على هذه المخالفة من توتر، 

  ".استمرار االنتهاكات
ية ماضية في تنفيذها؛ ألهميتها األردن، أكّد داوود أن األوقاف قصىوبشأن اتفاقية الكاميرات في األ

  . األمنية المتعلقة بحماية المسجد في المنظومة
وأوضح أنه تم انجاز المرحلة األولى المتعلقة بالدراسات الفنية، وأنهم في المرحلة الثانية المتعلقة 

خيرة في المرحلة األ إلىأن يتم االنتقال  بإعداد البنية التحتية للكاميرات من معدات وكهرباء، متوقًعا
  ". خالل مدة قريبة"التركيب 

ات األمنية التي اتخذها جراءطوة تركيب الكاميرات تأتي ضمن اإلأن خ إلىت وزير األوقاف ولف
راس، والعمل على تدريبهم وتطوير والتي بدأت بزيادة عدد الح"، قصى؛ لتشديد الحماية في األاألردن

  ". داءهم، ومن ثم تركيب هذه الكاميراتا
وحيثما وجد تهديًدا "داخل أسوار المسجد وباحاته، وذكر أن عملية التركيب ستتم خارج المصلى وفي 

  .، كما قال"قصىفي أي منطقة باأل
  

  استنكار واسع للماراثون الصهيوني في القدس المحتلة
قدسية اعتبارية استنكرت أوساط ومؤسسات وشخصيات م - Alquds online 2016-3-19القدس 
أمس الجمعة في مدينة القدس المحتلة  2016للعام التهويدي " ماراثون القدس الدولي" ،نطالقااليوم 

  .ألف عّداء من أنحاء العالم 25بمشاركة نحو 
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ون يسعى لتحقيق جملة من األهداف تخدم الرواية الصهيونية حول ثن الماراأوأكدت هذه األوساط 
، رغم القدس وشوارعها ومعالمها، من خالل اختيارها لمسارات تاريخية في المدينة تّدعي يهوديتها

  .كونها ال تدّلل سوى على عروبة القدس وٕاسالمّيتها
وعلى الموقع الرسمي الذي دّشنته بلدية القدس الصهيونية للماراثون التهويدي، ُكتب هذا النص حرفيًا 

سنة من  3.000تمر مسارات السباق بجوار مواقع تاريخية مثيرة تسلط الضوء على تاريخ عمره "
  ".إسرائيلة دولة وجود أورشليم القدس، عاصم

وانتهى الماراثون عصر أمس، بمسار شمل الشوارع الرئيسة المحاذية لسور القدس التاريخي، مرورًا 
  .بقلب المدينة المقدسة

ه األعالم الفلسطينية رفعوا في" متواضع"ومقابل ذلك، نظم نشطاء من القدس ماراثون رياضي مضاد 
 .أحدهم وأخلت سبيله الحقاً ال أن قوات االحتالل أوقفتهم واعتقلت ا

  


