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  م7/2/2016 األحد: التاريخ
  
  

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

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  

 والمرابطون يتصّدون قصىمستوطنون يقتحمون األ. 

  المسؤولية الكاملة عن حياة القيق إسرائيلعريقات يحمل. 

 االحتالل يمنع وقفة تضامنية مع األسير القيق في القدس. 

  شهداء من القدس 10االحتالل يواصل احتجاز جثامين. 

  على القصور األموية إسرائيلستنكر اعتداءات تردن األ. 

  ووقف االعتداءات عليهاموية تطالب باعادة القصور األ: سالمية وقاف اإلاأل. 

 قصىدائرة شؤون القدس تحذر من تداعيات ومخاطر تصاعد اقتحامات األ.  
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  والمرابطون يتصّدون قصىمستوطنون يقتحمون األ
  المركز الفلسطيني لإلعالم 2016-2- 7القدس المحتلة 

المبارك، بعد تأمين الحماية لهم  قصىاقتحم مستوطنون يهود، صباح اليوم األحد، باحات المسجد األ
  ".يةسرائيلاإل"من قبل القوات الخاصة 

وعناصر من شرطة االحتالل أّمنت " يةسرائيلاإل"فإن القوات الخاصة " قدس برس"وبحسب وكالة 
، وتجّولوا في باحاته وسط تكبيرات المرابطين الذين قصىمستوطنًا، اقتحموا المسجد األ 16الحماية لـ
  .الصباح الباكر للتصدي لالقتحامات توافدوا منذ

بأمر من شرطة االحتالل، ما زالوا  قصىوأضافت إن الفلسطينيين الممنوعين من دخول المسجد األ
  .رغم األجواء الباردة" باب حطة"يرابطون بالقرب من 

يناير الماضي، مع / خالل شهر كانون الثاني قصىمستوطنًا اقتحموا المسجد األ 460يذكر أن 
  .رار سياسة حجز هوّيات بعض المصلين على األبواباستم

  
  

  المسؤولية الكاملة عن حياة القيق إسرائيلعريقات يحمل 
حمل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب  -وفا 2016-2-7رام اهللا 

األسير الصحفي  ية المسؤولية الكاملة عن حياةسرائيلعريقات، اليوم األحد، سلطات االحتالل اإل
 .، احتجاجا على اعتقاله اإلداري75محمد القيق المضرب عن الطعام لليوم الـ 

ية أمام سرائيلوأكد، عريقات في بيان صحفي، أن هناك ملفا لألسرى الفلسطينيين في المعتقالت اإل
لخارجية جون كيري وزير ا: أنه أرسل رسائل خطية للوزراء إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً 

األميركي، وسيرجي الفروف وزير الخارجية الروسي، والمفوضة السامية للعالقات األمنية والخارجية 
 إلىفى االتحاد األوروبي فيدريكا مو غيرني، والسكرتير العام لألمم المتحدة بان كي مون، إضافة 

لفوري لإلفراج عن عقده لقاء مع المسؤولين من الصليب األحمر الدولي، طالبهم فيه بالتدخل ا
الصحفي القيق وعشرة جثامين للشهداء من القدس المحتلة محتجزة لدى سلطات االحتالل منذ أربعة 

  .أشهر
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  االحتالل يمنع وقفة تضامنية مع األسير القيق في القدس

ي، اليوم السبت، تنظيم وقفة تضامنية مع سرائيلمنعت سلطات االحتالل اإل -وفا 2016- 2-6القدس 
  .محمد القيق، باب العامود وسط القدس المحتلة 74الصحفي المضرب عن الطعام لليوم الـ األسير

وأوضحت مراسلتنا أن قوات االحتالل منعت التجمع في باب العامود منذ ساعات قبل ظهر اليوم، 
  .لمنع تنظيم وقفة تضامنية مع األسير القيق، التي دعا إليها الحراك الشبابي تمهيداً 

جنة أهالي األسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب إن رسالة القدس وصلت على وقال رئيس ل
في إضرابه  الرغم من قمع االحتالل، ومنعه تنظيم وقفة تضامنية في باب العامود دعما له وٕاسناداً 

  .المتواصل ضد االعتقال اإلداري
إبعاد عدد من الشبان عن وأكد أبو عصب أن شرطة االحتالل هددت القائمين على الفعالية وسط 

  .قصىالبلدة القديمة من القدس والمسجد األ
  

  شهداء من القدس 10االحتالل يواصل احتجاز جثامين 
ي احتجاز جثامين عشرة من شهداء القدس سرائيلتواصل قوات االحتالل اإل -وفا 2016-2-6القدس 

  .في ثالجاتها، منذ مطلع تشرين األول الماضي

، بهاء عليان يوماً  118، حسن مناصرة يوماً  120ثائر أبو غزالة : جثامينهم هم والشهداء المحتجزة
، يوماً  113، معتز عويسات يوماً  116، أحمد أبو شعبان يوماً  117، عالء أبو جمل يوماً  117

 53، ومصعب الغزالي يوماً  55، عبد المحسن حسونة يوماً  63، عمر سكافي يوماً  89محمد نمر 
  .يوماً 

  
  على القصور األموية إسرائيلردن تستنكر اعتداءات األ 

ردنية الدكتور محمد المومني ر الناطق الرسمي باسم الحكومة األاستنك -معا  2016-2-7 عمان
جنوب وجنوب غرب المسجد  إلىباعتداءاتها ضد منطقة القصور األموية الواقعة  إسرائيلتمادي 

  .ألسوارهالحرم القدسي الشريف والمالصقة / قصىاأل
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على تسوية خالفات داخلية بين  قدمت مؤخراً ااالحتالل ن سلطات أ" بترا"ردنية نباء األوقالت وكالة األ
المذاهب اليهودية المختلفة على حساب منطقة القصور األموية التي تعود ملكيتها للوقف اإلسالمي؛ 

  .ةحيث قررت توسعة منصة مخصصة لصالة اليهود المتحررين في تلك المنطق
ويأتي هذا االعتداء األحدث من سلسلة اعتداءات طويلة طالت تلك المنطقة؛ حيث أن سلطات 

تدمير تراث إسالمي  إلىاالحتالل أقدمت على مدار السنوات األخيرة على تنفيذ أعمال حفر أدت 
  .وعربي ثمين كما أقدمت على سرقة ونقل العديد من القطع األثرية اإلسالمية من المنطقة

ين سلسلة اإلجراءات التي ترمي لتهويد منطقة القصور األموية، قامت سلطات االحتالل بوضع ومن ب
كما أنها سمحت بإقامة صلوات  الفتات وشواخص إرشادية بمسميات تهويدية تزور تاريخ المنطقة،

  .حفالت دينية يهودية في المنطقةو 
موية وٕاعادتها للمالك األصلي األ بكف يدها عن منطقة القصور إسرائيلوطالبت الحكومة األردنية 

  .وهو األوقاف اإلسالمية إلدارتها والحفاظ عليها حسب األصول
  

  موية ووقف االعتداءات عليهاتطالب باعادة القصور األ: سالمية وقاف اإلاأل 
الشيخ عزام  قصىاستنكر مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد األ -معا  2016-2- 4القدس 

جنوب وجنوب  إلىباعتداءاتها ضد منطقة القصور األموية الواقعة  إسرائيلالخطيب التميمي تمادي 
  .الحرم القدسي الشريف/ المبارك قصىغرب المسجد األ

 ووجه مدير عام أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب رسالة احتجاج لقائد شرطة لواء القدس، مستنكراً 
لتزاماتها القانونية بالحافظ على سلطة احتالل في القدس المحتلة ال بصفتها إسرائيلفيها انتهاك 

من اتفاقية السالم ] 9/2[والتزاماتها بموجب الفقرة  1967الوضع القائم لـما قبل احتالل القدس عام 
  ".1994تشرين األول  26والتي وقعت في  إسرائيلبين الـمملكة األردنية الهاشمية ودولة 

  
ي بوقف أعمال الحفريات وأعمال إزالة ونقل التراث العربي سرائيلالرسالة شرطة االحتالل اإلوطالبت 

  واإلسالمي من مكانه في موقع القصور
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إزالة المنصات المعدنية  األموية، وٕازالة الـمظلة المعدنية التي تم بنائها في وسط القصور األموية،
، وٕازالة قصىية بمحاذاة السور الغربي للمسجد األوالخشبية التي تم استحداثها كساحات صالة يهود

  .جميع التسميات والشواخص التهويدية التي تم إدخالها على الموقع
ية األسبوع الماضي بتوسعة منصات الصالة سرائيلوطالبت الرسالة بإلغاء تنفيذ قرار الحكومة اإل

قف وعلى حساب التراث اليهودية المذكورة أعاله لصالح اليهود المتحررين على حساب أرض و 
  .الغربي وتوابعه قصىالعربي واإلسالمي لجدار المسجد األ

كما طالبت وقف الصلوات والحفالت الدينية اليهودية التي تم استحداثها والسماح بها مؤخرًا في 
  .الموقع

وخاطب الشيخ عزام الخطيب قائد شرطة لواء القدس بصفته الرسمية كمدير عام أوقاف القدس 
لوصاية ورعاية  التابعة لوزارة األوقاف في الـمملكة األردنية الهاشمية، وتنفيذاً  قصىالمسجد األوشؤون 

الحرم الشريف /الـمبارك قصىصاحب الجاللة الـملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين على الـمسجد األ
بكل ما يتضمنه من جامع ] الدونم يساوي ألف متر مربع[ومساحته ماية وأربعة وأربعون دونما ونيف 

قبلي، ومسجد قبة الصخرة الـمشرفة، ومساجد ومصليات، وأروقة ومباني، ومدارس ومساطب، وآبار 
ت األرض وفوق األرض وكل وأسوار وساحات، وجميع الطرق الـمؤدية إليه، وكل ما يتصل به تح

  .الـممتلكات الوقفية الـمربوطة عليه أو بمحيطه أو ما خصص لخدمة حجاجه
وختمت الرسالة مطالبتها الصريحة من شرطة االحتالل بإعادة موقع القصور األموية للـمالك األصلي 

  .وهو األوقاف اإلسالمية األردنية إلدارته والحفاظ عليه حسب األصول
  

  قصىالقدس تحذر من تداعيات ومخاطر تصاعد اقتحامات األدائرة شؤون 
  وكالة قدس نت لألنباء 2016-2–7القدس المحتلة 

حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، من مخاطر وتداعيات تصاعد اقتحامات 
تواصل المبارك من قبل غالة المستوطنين واليهود المتطرفين من خالل تدفق م قصىالمسجد األ

ي ومباركة حكومة االحتالل سرائيللمجموعات كبيرة منهم بشكل يومي بحماية شرطة االحتالل اإل
  .يسرائيلاإل
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المزعوم " بالهيكل"خطورة قيام جماعات ما تسمى  إلىولفتت الدائرة في بيان صحفي اليوم االحد، 
مواقعها االلكترونية، المبارك على  قصىبنشر تعديل على جدول ساعات دخول واقتحام المسجد األ

من السابعة والنصف  ولى لالقتحامات ستبدأ في تمام السابعة بدالً ن الجولة األأ إلىشارت أحيث 
المبارك  قصىباحات المسجد األ إلىوذلك لالرتفاع الملحوظ في عدد المقتحمين الذين باتوا يدخلون 

ضعاف، في تطور خطير يهدد وينتهك أما يزيد عن ثالثة  إلىخيرة حيث ارتفع العدد يام األخالل األ
استمرار حكومة  إلىن ما يجري في المدينة المقدسة يشير أالمبارك، خاصة و  قصىحرمة المسجد األ

المبارك دون توقف من خالل تكثيف عمليات االقتحام  قصىي بتهويد المسجد األسرائيلاالحتالل اإل
بسط أبعاد العشرات منهم وحرمانهم من إ اليومي لباحات المسجد وقمع المصليين والتنكيل بهم و 

عالوة على االعتداء على النساء المرابطات واحتجازهن  ،قصىحقوقهم وهي الصالة في المسجد األ
  .جراءات التعسفية بحقهنبشع اإلأوممارسة 

خر، حذرت دائرة شؤون القدس، من مخاطر العبث واالعتداءات المتصاعدة بحق منطقة آوفي سياق 
سواره، حيث المبارك والمالصقة أل قصىجنوب وجنوب غرب المسجد األ إلىوية الواقعة مالقصور األ

توسع منصة مخصصة لصالة اليهود المتحررين  ية مؤخراً سرائيلن قررت سلطات االحتالل اإلأسبق 
طار تسوية خالفات داخلية بين المذاهب اليهودية المختلفة، مطالبة إموية في في منطقة القصور األ

  .ماكن الدينية في المدينة المقدسةجراءات التهويدية بحق األعن هذه االعتداءات السافرة واإل بالكف
جل أوطالبت دائرة شؤون القدس، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بضرورة التحرك الفعلي من 

حاوالت نشطة االستيطانية والحمالت العنصرية المخالفة للقانون الدولي، ووقف موقف كامل هذه األ
  .تهويد المدينة المقدسة

  
  


