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  م7/3/2016 اإلثنين: التاريخ
  
  

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

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 االحتالل يعتقل تسعة مواطنين من القدس. 

 "قصىيعتدي على أحد حّرس المسجد األ يهودي" مرشد. 

  تسنوا 8سنوات وشقيقها  4العيساوي الحكم بالسجن على المحامية شيرين. 

 الدفاع عن القدس وحمايتها مسؤولية كافة الدول األعضاء في : المالكي

 ."يسالمالتعاون اإل"

  ويعتقل سيدة" قصىاأل"االحتالل يقمع وقفة احتجاجية للمبعدات عن. 

 االحتالل يخلق عوامل طاردة للتجار الفلسطينيين من القدس: الحموري. 

 ينذر بعواقب خطيرة قصىعقد قران المستوطنين داخل المسجد األ: عليان. 

 تسارع عمليات التهويد وخنق القدس يجب مواجهتها بتوحد فلسطيني : الخضري

  .وضغط دولي
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  االحتالل يعتقل تسعة مواطنين من القدس

، ثالثة أطفال قاصرين اإلثنيني فجر اليوم سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 3-7القدس 
من حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، بعد اقتحام منازلهم بصورة وحشية وتفتيشها بشكل 

 .استفزازي

، عاماً  15و 14أنس زحايكة، وأكرم زحايكة، وعبادة زحايكة، وتبلغ أعمارهم بين : وشملت االعتقاالت
  .أحد مراكز التحقيق واالعتقال في القدس إلىوتم اقتيادهم 

في السياق ذاته، اعتقلت قوات االحتالل الشابين سمير عبد ربه ومعاذ عبد ربه من قرية صور باهر 
  .جنوب القدس المحتلة

رج، فادي طاهر الشوعاني، ومحمود نعيم حمد، وطارق زياد األع: كما اعتقلت قوات االحتالل الشبان
ومحمود أكرم، من منازلهم بعد اقتحامها في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، علمًا أن المعتقل فادي 

  .هو شقيق الشهيد محمد الشوعاني، وطارق هو شقيق الشهيد محمد األعرج
  

  قصىيهودي يعتدي على أحد حّرس المسجد األ" مرشد"
سطورية خرافية حول أكذوبة أيم روايات اعتدى مرشد يهودي، يتولى تقد -وفا 2016- 3-7القدس 

 قصىالمسجد األ ، على أحد حّراساإلثنينلمجموعة من المستوطنين، اليوم  قصىالهيكل مكان األ
 .المبارك، وسط توتر شديد ساد المنطقة

لمنع  قصىوكان الحارس اعترض مرشدًا إلحدى مجموعات المستوطنين التي تقتحم المسجد األ
طقوس تلمودية، فما كان من المرشد اليهودي أال أن اعتدى على الحارس، وتجمع المصلون وشرعوا 

  .قصىإخراج المرشد اليهودي من األ إلىباالحتجاج بهتافات التكبير، واضطرت شرطة االحتالل 
بة من باب المغار  قصىفي الوقت نفسه، واصلت مجموعات من المستوطنين، اقتحامها للمسجد األ

بحراسة معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة، في حين نظمت مجموعة من النساء المبعدات 
  .على منعهن من دخوله أمام إحدى بوابات المسجد، احتجاجاً  اعتصاماً  قصىعن األ
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  سنوات 8سنوات وشقيقها  4الحكم بالسجن على المحامية شيرين العيساوي 
، بالسجن اإلثنينالحتالل المركزية وسط القدس اليوم قضت محكمة ا -وفا 2016-3- 7القدس 

سنوات،  4من مدينة القدس المحتلة لمدة ) عاماً  38(شيرين طارق العيساوي  الفعلي على المحامية
 .سنوات 8 بالسجن لمدة) عاماً  42(وعلى شقيقها مدحت 

رة داخل سجون التواصل مع الحركة األسي"جاء حكم السجن على الشقيقين بعد إدانتهما بتهمة 
، من خالل مكتب للمحاماة كانت تديره شيرين، واعتبرت المحكمة التواصل مع األسرى "االحتالل
  .باإلرهاب ضلوعاً 

عامين ضمن حملة استهدفت مجموعة من المحامين المقدسيين،  وكانت المحامية شيرين اعتقلت قبل
أكثر من مرة، ومكثت قيد الحبس المنزلي  أنه سبق أن اعتُقلت بينما اعتقل شقيقها بعدها بأيام، علماً 

داخل سجون االحتالل،  عاماً  20عدة أشهر، بينما اعتقل مدحت عدة مرات، وأمضى ما يزيد عن 
  .وُفرض عليه الحبس المنزلي لفترات متفاوتة، وهو متزوج وأب لطفلة

تقاله قبل قرابة يذكر أن المحامية شيرين هي شقيقة األسير المقدسي سامر العيساوي الذي أعيد اع
، وقد أعادت سلطات االحتالل "شاليط"عامين، وهو أحد محرري صفقة تبادل األسرى مع الجندي 

  .الحكم السابق بحقه
  

  "يسالمالتعاون اإل"الدفاع عن القدس وحمايتها مسؤولية كافة الدول األعضاء في : المالكي
إن الدفاع عن القدس مسؤولية " :قال وزير الخارجية رياض المالكي –وفا  2016-3-6جاكرتا 

ي، وليس هناك عذر للتقاعس عن العمل سالمجماعية لكافة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإل
 ."أو التراخي والوقت ليس في صالحنا

األحد، في االجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول األعضاء  أمس يومجاء ذلك خالل مشاركته، 
ي ألعمال القمة االستثنائية الخامسة بشأن القدس وفلسطين، التي مسالفي منظمة التعاون اإل

  .يةسالمتستضيفها أندونيسيا، بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس وعدد من زعماء الدول اإل
وقدم الوزير المالكي موقف دولة فلسطين لالجتماع الذي أكد فيه أن الوضع في األرض الفلسطينية 

بسبب تكثيف السياسات والممارسات القمعية، المدمرة واالستعمارية  يزداد تدهوراً  وفي القدس تحديداً 
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، السلطة القائمة باالحتالل، في انتهاك متعمد ومنظم وخطير للقانون الدولي، بما إسرائيلالتي ترتكبها 
  .ن العقابفي ذلك قانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان والقانون الجنائي مع اإلفالت التام م

واعتداء  خطيراً  وشدد المالكي على أن لقاء اليوم يأتي في وقت تواجه فيه مدينة القدس الشريف تهديداً 
  .ي الذي لم يسبق له مثيل في شراسته ونطاقهسرائيلمن قبل االحتالل اإل

وأكد أن االحتالل ينتهج، وبشكل متصاعد حملة استعمارية منهجية تشتمل على القتل واستهداف 
ألطفال وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات، واإلفقار، والحفريات، وعزل أصحاب األرض األصليين ا

والشرعيين عن المدينة، بهدف تغيير الطابع الديموغرافي والثقافي والهوية الثقافية لعاصمة دولة 
  .فلسطين

باإلفالت من العقاب  وأكد أن نظام االحتالل يتصرف بمزيد من الغطرسة والوقاحة مع شعوره المتزايد
ية سالمويقوم بترسيخ استعماره وسيطرته على عاصمة فلسطين بما يشمل المواقع المقدسة، اإل

 المبارك الذي أصبح هدفاً  قصىالمسجد األ والمسيحية، التي لم تنج من تلك االعتداءات وتحديداً 
. والمستعمرين المسلحين ي وجنودهسرائيلللهجمات اليومية والتدنيس من قبل مسؤولي االحتالل اإل

أن وقاحة االحتالل أصبحت واضحة في اآلونة األخيرة، مع التطبيق  إلىوأشار وزير الخارجية 
  .ودعواته المتواصلة لتنفيذ التقسيم المكاني قصىالعملي للتقسيم الزماني للمسجد األ

حملة منسقة من اإلرهاب  وشدد المالكي على أن هذه اإلجراءات غير القانونية واالستفزازية تترافق مع
التي تستهدف التجمعات الفلسطينية، خاصة في القدس والمناطق المحيطة بها وعمليات االستعمار 
المتواصل لألرض الفلسطينية والقتل والترحيل والعقاب الجماعي والتخويف واالعتقال، بما في ذلك 

غالقات عن تدمير الممتلكات واإل احتجاز جثامين الشهداء الذين ارتقوا على يد االحتالل، فضالً 
  .والخنق االقتصادي

الدول األعضاء  وأكد أن البيانات والمواقف الداعمة لوحدها لم تعد كافية لمواجهة هذه التحديات، حاثاً 
على اتخاذ إجراءات جدية وفعلية تتمثل بدعم الجهود الفلسطينية لمساءلة االحتالل عن انتهاكاته 

لجهات الدولية ذات الصلة لمسؤولياتهم تجاه القضية الفلسطينية، ودعم تحمل مجلس األمن وا
  .دعم الجهود الدولية وتحديدًا الفرنسية لعقد مؤتمر دولي إلىباإلضافة 
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مقاطعة منظومة االحتالل ومستعمريه ومن يتعامل معهم، مؤكدًا أهمية توفير  إلىكما دعا الدول 
الدعم المادي والمعنوي وفق ما التزمت فيه الدول في أسباب الصمود للمدينة وأهلها من خالل توفير 

  .القمم واالجتماعات السابقة
ستراتيجي، ومنتظم؛ وليس فقط إ وأنهى الوزير كلمته بالتأكيد على أن الهجوم على القدس وحشي، و 

 جيداً  وتتلقى تمويالً  عاماً  47مجموعة من الحوادث المعزولة، بل حملة مستمرة منذ ما يزيد عن 
وجه ومعالم القدس، مشددًا على أن إنقاذ القدس هي مسؤولية جماعية لكافة الدول األعضاء  وتغير

  .في المنظمة وليس هناك عذر للتقاعس عن العمل أو التراخي والوقت ليس في صالحنا
وحيا الوزير المالكي، المقدسيين الذين تحملوا المصاعب التي ال توصف ومع ذلك واصلوا صمودهم 

مدينة القدس، وواجبنا هو التضامن العملي والعاجل  –وصياء على جوهرة إيماننا وهويتنا مثابرتهم كأ
  .معهم بالفعل والقول وهو أقل واجب تجاههم

ي االستثنائي الخامس على مشاريع قرار سالموتم التوافق في االجتماع الوزاري لمؤتمر القمة اإل
  .لتبنيها اإلثنين ليومة مستوى القم إلىوٕاعالن جاكرتا التي سوف يتم نقلها 

  .كما عقد الوزير المالكي سلسلة مشاورات مع وزراء خارجية الدول األعضاء المشاركين في االجتماع
تعزيز التعاون بين الدول األعضاء لتوفير الدعم الالزم  إلىوتسعى فلسطين من طلب عقد القمة 

زيادة انخراط الشركاء  إلىلمدينة القدس وأهلها والدفاع عنها أمام الهجمة االستعمارية الشرسة، إضافة 
  .الدوليين في العمل من أجل تعزيز الحقوق الفلسطينية وحمايتها على المستوى الدولي

اع الوزاري على تفعيل األدوات الدولية المتاحة لدعم القضية واشتملت المداوالت خالل االجتم
ية االستعمارية الشرسة التي تستهدف بشكل خاص سرائيلالفلسطينية والقدس في ظل الهجمة اإل

  .المدينة وأهلها
ي إياد مدني سالموألقت وزيرة الخارجية األندونيسية رنتو مرصودي واألمين العام لمنظمة التعاون اإل

ام اجتماع وزراء الخارجية، سلطا فيها الضوء على أهم التحديات التي تواجه القضية كلمة أم
  .الفلسطينية

  
  ويعتقل سيدة" قصىاأل"االحتالل يقمع وقفة احتجاجية للمبعدات عن 
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األحد، هنادي الحلواني، أمس يوم ي، سرائيلقلت قوات االحتالل اإلاعت - وفا 2016-3- 6القدس 
 .قصىالمبارك، خالل قمعها وقفة احتجاجية للمبعدات عن المسجد األ قصىالمبعدة عن المسجد األ

المبارك منذ شهور اعتصمن في باب  قصىوقالت مراسلتنا إن عشرات المبعدات عن المسجد األ
  .قصىالمجلس بالقدس القديمة، حيث رفعن الفتات منددة بإبعاد المسلمين عن األ

باب العامود حيث قمعتها قوات االحتالل بقنابل الصوت قبل اعتقال  إلىوأضافت أن الوقفة انتقلت 
  .معلمة القرآن الحلواني

  
  االحتالل يخلق عوامل طاردة للتجار الفلسطينيين من القدس: الحموري

اعتبر مدير مركز القدس للشؤون االجتماعية واالقتصادية زياد الحموري،  - وفا 2016-3- 6القدس 
ي في مدينة القدس والتضييق على التجار الفلسطينيين، محاولة سرائيلاإل ممارسات قوات االحتالل

  .ية منافسةإسرائيللخلق عوامل طاردة لهم من المدينة، وتشكيل أسواق 
توفير دعم مالي للتجار المقدسيين ولصمودهم في مواجهة  إلىاألحد، أمس يوم ا الحموري ودع

  .ية عليهمسرائيلالهجمة اإل
أن حكومة االحتالل تحاول خلق أسواق  ، مضيفاً "ل العملية التجارية في القدسشل"وأكد الحموري 

ية تعمل على منافسة األسواق الفلسطينية، ومنافسة التجار الفلسطينيين في البلدة القديمة، إسرائيل
في البلدة القديمة، بسبب تراكم الضرائب  تجارياً  محالً  250ي سرائيلإغالق االحتالل اإل إلى مشيراً 

  .عدم دفع هذه الضرائب ألنها غير منطقية ، مؤكداً "التي فرضها االحتالل عليهم
  .كما حذر الحموري من أهداف هذه السياسات، وأولها إجبار المقدسيين على ترك المدينة المقدسة

  
  ينذر بعواقب خطيرة قصىعقد قران المستوطنين داخل المسجد األ: عليان

حذر المتحدث الرسمي باسم حركة فتح في القدس المحتلة رأفت عليان من  -معا 2016-3- 7 القدس
المبارك، واصفا ذلك بالظاهرة  قصىأن إقدام المستوطنين على عقد قران أبنائهم داخل المسجد األ

 .ومواجهة وتحد أكبر من المقدسيين قصىي جديد اتجاه المسجد األإسرائيلالخطيرة التي تنذر بتصعيد 
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اإلرهابية، التي تتولى تنفيذ " الهفا"بعد أن كشف الحاخام بنتسي غوفشتاين، زعيم منظمة  جاء ذلك
عمليات إرهابية ضد الفلسطينيين في أرجاء الضفة الغربية والقدس وداخل األراضي المحتلة، أن ابنه 

في إلياشيف عقد قرانه الخميس الماضي داخل الحرم القدسي ونشر غوفشتاين، السبت، على حسابه 
، "حق اليهود الديني في إعادة بناء الهيكل"، أن الخطوة التي أقدم عليها نجله تأتي للتأكيد على "تويتر"

 .وفق مزاعمه

سلسلة انتهاكات االحتالل ضد  إلىيضاف  جديداً  وحذر عليان من أن مثل هذه الخطوة تعتبر انتهاكاً 
المسجد  إلىشعبنا الفلسطيني من الدخول  أنه في الوقت الذي يحرم فيه أبناء مؤكداً  قصىالمسجد األ

وتمنع فيه نساء المسلمين ضمن ما تسمى بالقائمة السوداء من الصالة فيه تسمح سلطات  قصىاأل
مما يدلل أن هذه  قصىي لمثل هذه الطقوس أن تمارس في داخل المسجد األسرائيلاالحتالل اإل

الحكومة اإلحتاللية ال تحترم أي اتفاق ال مع الجانب الفلسطيني وال مع الجانب األردني وال مع أي 
 .قصىطرف فيما يتعلق بقدسية ومكانة المسجد األ

وأشار عليان أن سياسة حكومة اليمين المتطرفة التي تعتمد التطهير العرقي في القدس وتقتل األطفال 
ت وتصادر األراضي وتستولي على البيوت وتعتقل اآلالف من أبناء شعبنا وتبعد شبابنا وتهدم البيو 

هي نفسها من ترعا هذه المنظمات االستيطانية المتطرفة التي تسعى  قصىونسائنا عن المسجد األ
 .المبارك قصىهدم األ إلى

ضرورة التحرك العاجل  إلىية سالمودعا عليان المملكة األردنية الهاشمية وكافة الدول العربية واإل
في الوقت ذاته أن الشعب  مؤكداً  قصىلوقف مثل هذه االنتهاكات االستفزازية داخل المسجد األ

ن االحتالل أالفلسطيني والمقدسي بشكل خاص لن يسمح لمثل هذه االنتهاكات أن تمر مر الكرام و 
 .في مثل هذه االنتهاكات من الدماء من خالل السماح لمستوطنيه مزيداً  إلىي يسعى سرائيلاإل

لكل الفصائل الفلسطينية في  وختم عليان أن مثل هذه االنتهاكات االستفزازية يجب أن تكون حافزاً 
  . يسرائيلالمقاومة ضد االحتالل اإل تصعيد

  
  تسارع عمليات التهويد وخنق القدس يجب مواجهتها بتوحد فلسطيني وضغط دولي: الخضري
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رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري أكد  - PNN 2016-3- 7 غزة
تسارع عمليات التهويد والتضييق والخنق واالستيطان والهدم ومالحقة المواطنين واقتحامات القدس، 

  .مشددًا على ضرورة مواجهة هذه التحديات بتوحد فلسطيني وضغط دولي
لى أن المدينة المقدسة جوهر ع 2016-3- 6وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه األحد 

ستهداف في القدس والضفة الغربية ي، مؤكدًا اشتداد المعاناة واإلسرائيلالقضية ومركز االستهداف اإل
عتقال، وقطاع غزة بالحصار واإلغالق، إضافة بالتهويد والجدار واالستيطان وعمليات القتل واإل

  .للمالحقة والتضييق على فلسطيني الداخل
أن االحتالل بمختلف مؤسساته والمستوطنين يصعدون من استهداف الفلسطينيين، في  وأكد النائب

وقت ال زال شعبنا يعاني من ويالت االنقسام والُفرقة، وهو ما يتطلب توحدًا فلسطينيًا لمواجهة 
  .التحديات

 وبين أن االحتالل ُينفذ مخططاته التي تستهدف عزل القدس بشكل كامل بحزام استيطاني ُمحكم
وتهويدها واستهداف سكانها والضغط عليهم في شتى مناحي الحياة لتفريغ المدينة من سكانها وٕابعادهم 

  .قصىعنها والعمل على تقسيم األ
يًا ودوليًا أكثر قوة، وتشكيل قوة ضاغطة دولية ٕاسالميحتاج موقفًا عربيًا و  قصىوأكد الخضري أن األ

  .رضنا وٕاقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدسنهاء االحتالل غير الشرعي ألإ إسرائيلتلزم 
ية على المستويات الرسمية سالموناشد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الدول العربية واإل

والشعبية وأحرار العالم بتوفير الدعم واإلسناد لتعزيز صمود المقدسيين في مواجهة المخططات 
  .القدسية المستمرة والمتصاعدة ضد سرائيلاإل
  


