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  م7/4/2016 الخميس: التاريخ
  
  

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

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 قصىمستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد األ. 

  االحتالل تعتقل سيدتين من القدسقوات. 

 يةسرائيلاإلعلى االنتهاكات " التعاون اإلسالمي" إطالع وفد من منظمة. 

  عميرة يدعو إلصدار خريطة تثبت حقيقة معالم القدس للرد على ادعاءات

 .االحتالل

 الفلسطيني نساني يستهدف وجود اإل سرائيلالتصعيد اإل: الخارجية. 

 عائلة على هدم إحدى غرف منزلهار االحتالل ُيجب: القدس. 

  بينهم سيدتان وطفل والقدس من الضفة اطناً مو  14االحتالل يعتقل. 

  التدخل الفوري لوقف جرائم االحتالل بحق شعبنا إلىالجامعة العربية تدعو.  
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  قصىمستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد األ

 قصىالخميس، اقتحامها للمسجد األجددت عصابات المستوطنين اليوم  -وفا 2016- 4-7القدس 
المبارك، من باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع 

  .بشرطة االحتالل
عنه وعن القدس  قصىوجرت اقتحامات اليوم وسط قرارات متتالية بإبعاد المزيد من رّواد المسجد األ

  .اء أمس عن المسجد لفترات متفاوتةالقديمة، كان آخرها إبعاد سيدتين مس
وينتشر المصلون وطلبة مجالس العلم في أرجاء المسجد، ويتصدون بهتافات التكبير االحتجاجية 

  .القتحامات المستوطنين وجوالتهم االستفزازية والمشبوهة فيه
  

  قوات االحتالل تعتقل سيدتين من القدس
ي اليوم الخميس، سيدتين من القدس، بعد سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 4-7القدس 

  .دهم منزليهما
الُمبعدة عن ) عاماً  47(بأن قوات االحتالل اعتقلت فجرا، المواطنة دالل الهشلمون  :وأفادت مراسلتنا

  .المبارك منذ أشهر، بعد دهم منزلها في عقبة الخالدية بالقدس القديمة قصىالمسجد األ
أن قوات االحتالل داهمت منزل عائلته الساعة الرابعة فجرا،  :"وفا"لـوقال نجلها طارق الهشلمون 

  .وفتشته قبل اعتقال والدته
أن تلك القوات اعتقلت أيضا المواطنة عايدة الصيداوي، بعد دهم منزلها في البلدة  :وأوضح الهشلمون

ة االحتالل في مركز شرط إلى، وجرى تحويلهما قصىالقديمة بالقدس، وهي المبعدة الثانية عن األ
  .منطقة حائط البراق

  
  يةسرائيلعلى االنتهاكات اإل" التعاون اإلسالمي" إطالع وفد من منظمة
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األربعاء  أمس يوم" ديوان المظالم" نسانأطلعت الهيئة المستقلة لحقوق اإل -وفا 2016- 4-6رام اهللا 
التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي، على االنتهاكات  نسانوفد الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق اإل

  .ية، وعلى واقع الحريات في فلسطينسرائيلاإل
ية وحالة سرائيلوجاء ذلك في لقاء ُعقد بمدينة رام اهللا في إطار إعداد الوفد لتقرير حول االنتهاكات اإل

القمة لدول منظمة في األراضي الفلسطينية المحتلة لعرضه ومناقشته في مؤتمر  نسانحقوق اإل
  .التعاون اإلسالمي المقرر عقده في تركيا األسبوع المقبل

حجم معاناة أبناء فلسطين  إلىوتحدثت رئيسة الوفد إلهام إبراهيم عن طبيعة الزيارة وأهدافها، مشيرة 
  .من إجراءات االحتالل

لم اإلسالمي حول إن هدف الزيارة رفع توصيات محددة للدول األعضاء في منظمة دول العا: وقالت
  .انتهاكات االحتالل وحصار قطاع غزة

في فلسطين،  نسانوبدورها، قدمت المفوض العام للهيئة فارسين شاهين شرحًا حول واقع حقوق اإل
ي من خالل إجراءاته التعسفية اليومية بحق أبناء سرائيلمبينة أن االنتهاك األول هو االحتالل اإل

المنازل وعزل مدينة القدس بجدار الضم والتوسع والكتل االستيطانية،  شعبنا والمتمثلة في القتل وهدم
عالوة على منع دخول المواطنين لمدينة القدس وصعوبة الحركة والتنقل داخل مدن وبلدات ومخيمات 

  .الضفة الغربية من جهة، والحصار الشامل على قطاع غزة من جهة أخرى
الفلسطينية وقدموا مداخالت حول واقع  نسانق اإلوشارك في اللقاء ممثلون عن مجلس منظمات حو 

الحقوق والحريات في فلسطين خاصة فيما يتعلق باألسرى، واإلعدامات الميدانية، وتقييد حرية 
  .الحركة، ومصادرة األراضي، واالستيطان، وجدار الضم والتوسع، وتهويد القدس، وحصار قطاع غزة

االقتصادية لمواجهة االحتالل كون أن كل فرد وكل  أهمية سالح المقاطعة إلىوتطرق المتحدثون 
منظمة وكل دولة بإمكانها أن تمارسه، عالوة على أهمية تعزز صمود الشعب الفلسطيني، وبخاصة 
أن العديد من الدول اإلسالمية تمتلك من االمكانيات ما يمكنها من دعم صمود شعبنا في المجاالت 

  .ينة القدسالتعليمية والصحية وغيرها خاصة في مد
وقد منعت سلطات االحتالل عددًا من أعضاء الوفد من دخول فلسطين، فيما سمحت لخمسة أعضاء 

  .بالدخول بعد العديد من المحاوالت التي استمرت على مدار ثالث سنوات
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ومن المقرر أن يقوم الوفد بزيارات ميدانية للعديد من المخيمات والمناطق المتضررة من الجدار، 
  .على عقد العديد من اللقاءات السياسية والرسميةعالوة 

  
  دعاءات االحتاللإالقدس للرد على عميرة يدعو إلصدار خريطة تثبت حقيقة معالم 

قال رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس حنا عميرة، إن الرد  -وفا 2016-4- 6رام اهللا 
للمعالم اإلسالمية والمسيحية في القدس، سيكون من خالل ية، سرائيلعلى إخفاء وزارة السياحة اإل

 .إعداد الجانب الفلسطيني خريطة تثبت حقيقة معالم المدينة وزيف ادعاءات االحتالل

اليوم األربعاء، أن محاوالت االحتالل إخفاء المعالم " موطني"وأضاف عميرة في حديث إلذاعة 
سعي االحتالل إلظهار القدس وكأنها مدينة يهودية،  اإلسالمية والمسيحية في القدس، يأتي في إطار
موقعًا أثريًا وال يتحدث إال عن المواقع اليهودية،  55موضحًا أنه عندما ينشر االحتالل خريطة عن 

فهذا دليل بأنه يزيف التاريخ ويّدعي أن القدس مدينة يهودية، وليست مدينة عربية وعاصمة لدولة 
  .فلسطين

لم اإلسالمية والمسيحية من الخريطة، يأتي في إطار الصراع السياسي لكن على وقال إن إخفاء المعا
 إلىأساس أيديولوجي، وفي نفس االتجاه الذي تحاول فيه دولة االحتالل حرف الصراع السياسي 

  .ديني
وشدد عميرة على أن الرد على مثل هذه الدعايات واإلعالنات من قبل دولة االحتالل هو في ذات 

  .بأن نقوم بإصدار خريطة واضحة تؤكد على المعالم الحقيقية للمدينةالطريقة، 
المجتمع الدولي وٕان كان ال يدين مثل هذه السياسات، إال أنه يرى الحقائق كما هي، وسيعترف : "وقال

  .يةسرائيلبها كما هي، وليس كما تحاول تزيفيها الخريطة اإل
  

  الفلسطيني نساني يستهدف وجود اإل سرائيلالتصعيد اإل: الخارجية
ي بهدم المنازل والمنشآت، سرائيلقالت وزارة الخارجية، إن التصعيد اإل -وفا 2016-4-6رام اهللا 

  .الفلسطيني في أرضه ووطنه نسانيستهدف وجود اإل
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األربعاء، أن سلطات االحتالل تصعد في اآلونة األخيرة من  أمس يوموأوضحت الوزارة في بيان لها، 
ومنشآت الفلسطينيين، مستفيدة من االنشغاالت والمناخات الدولية التي لم ُتعر عمليات هدم منازل 

اهتماما لما يحدث على االرض الفلسطينية من خروقات وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما فيها 
  .عمليات القتل خارج القانون ومصادرة األراضي وهدم المنازل والمرافق االقتصادية الفلسطينية

منذ بداية العام الجاري أقدمت قوات االحتالل على هدم عشرات المنازل وشردت المئات من " :وتابعت
منازل في أربع محافظات  8قاصرا، وفي اليومين األخيرين هدمت ) 65(المواطنين الفلسطينيين بينهم 

بلدة منزال في  12فلسطينية هي جنين، ونابلس، والخليل، والقدس، وسلمت اخطارات بالهدم ألصحاب 
يطا جنوب الخليل، وهدمت مسلخًا تابعًا لبلدية بيت ساحور، واستولى على بيت متنقل شرق المدينة، 

  ".كما تواصل سلطات االحتالل منع استصدار تراخيص البناء للفلسطينيين
تدمير الوجود  إلىوشدد البيان على أن هذه االجراءات تأتي في اطار سياسة االحتالل الهادفة 

، عبر )أ وب(، ومحاصرة النمو السكاني في المناطق المصنفة )ج(في المناطق المسماة الفلسطيني 
أساليب وحجج مختلفة وواهية، تهدف لمزيد من تضييق الخناق على الفلسطينيين ووضعهم في حالة 

الهجرة خارج وطنهم، في شكل عنصري من  إلىمن الضغط والتوتر الشديد وفقدان األمل ودفعهم 
  .ي للفلسطينيينسرائيلاإل" انسفيرالتر "اشكال 

وأكدت الوزارة أن هذه القضية هي المعركة الحقيقية الدائرة اآلن في فلسطين، ونحن نبني وهم 
ية للقضاء على إسرائيليهدمون، ألن في البناء تعزيز للصمود الفلسطيني من جانبنا، والهدم محاولة 

  .على هذه األرضي نسانفكرة الدولة والوجود الفلسطيني الوطني واإل
ية، نحو اتخاذ اجراءات سرائيلوطالبت المجتمع الدولي بتطوير اداناته لالنتهاكات والخروقات اإل

قانونية ودولية رادعة، تلزم حكومة نتنياهو باالنصياع للقانون الدولي، واحترام حقوق الفلسطينيين 
  .الرازحين تحت االحتالل

  
  إحدى غرف منزلهااالحتالل ُيجبر عائلة على هدم : القدس

أجبرت بلدية االحتالل في القدس اليوم األربعاء، عائلة الصيداوي على  -وفا 2016-4-6القدس 
  .هدم غرفة من منزلها الكائن في حي بيت حنينا شماال، بحجة البناء دون ترخيص
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قة إن قوة معززة من جنود وشرطة االحتالل برف :وقالت صاحبة المنزل شيرين الصيداوي لمراسلنا
ية في القدس اقتحمت منزلها، لتنفيذ قرار تسلمته يوم أمس، يقضي بهدم سرائيلطواقم تابعة للبلدية اإل

  .غرفتين
غرفة من الخشب، وأخرى من (أن بلدية االحتالل أصدرت قرارا بهدم غرفتين  :وأوضحت الصيداوي

الخشبية قبل هدمها، واليوم سنوات، وفككت العائلة يوم أمس الغرفة  3، تمت اضافتهما قبل )األلمنيوم
  .ة ذاتيا، تفاديا لدفع أجرة الهدمهدمت الثاني

  
  بينهم سيدتان وطفل والقدس مواطنا من الضفة 14االحتالل يعتقل 

مواطنا، من  14ي، اليوم الخميس، سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016-4-7محافظات 
  .عدة محافظات في الضفة بينهم سيدتان وطفل

، )عاماً  22(أمجد أكرم الرجبي : فقد اعتقلت قوات االحتالل خمسة مواطنين من محافظة الخليل، هم
، وطلب عثمان أبو فارة )عاماً  22(ومحمد أبو سنينة، وفراس فايز الرجبي، وأحمد ماجد حميدات 

  ).عاماً  35(
يد سويطي، ومحمد محمود أمين فراحتي، ومحمد سع: ومن محافظة جنين اعتقلت أربعة مواطنين، هم

  .مطلق السعدي، وعمر نافع السعدي
عايدة صيداوي، ودالل الهشلمون، فيما اعتقل من : كذلك جرى اعتقال سيدتين من القدس، هما

  ).عاماً  11(محافظة رام اهللا والبيرة مجدي سليمان عطايا، والطفل إسماعيل العنقاوي 
  ).عاماً  21(رم هو يوسف شحادة خليل وذكر النادي أن االحتالل اعتقل مواطنا آخر من طولك

  
  التدخل الفوري لوقف جرائم االحتالل بحق شعبنا إلىالجامعة العربية تدعو 

دعت جامعة الدول العربية كافة المؤسسات الدولية والدول المعنية بعملية  - وفا 2016-4- 7القاهرة 
بمسؤولياتها، والتدخل الفوري االضطالع  إلىالسالم في الشرق األوسط وعلى رأسها األمم المتحدة، 

  .لوقف جرائمها اليومية المتواصلة بحق أبناء شعبنا إسرائيلللضغط على 
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بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية، وجميع  إسرائيلكما طالبتهم بإلزام 
القرارات الدولية، ويؤمن قراراتها ذات الصلة، بغية تحقيق حل عادل قائم على دولتين، وفق القوانين و 

  .حماية دولية لشعبنا الفلسطيني، وجميع مقدراته في أرضه
 :وجاء في البيان الصادر عن قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة في الجامعة اليوم الخميس

كيلومترات غرب مدينة القدس المحتلة،  4الواقعة على بعد " دير ياسين"لمذبحة  68في الذكرى الـ"
تحت قيادة كل من " شتيرن"و" األرجون"والتي تصادف التاسع من نيسان من كل عام، قامت عصابتا 

سة الوزراء في رئا" بيجين"الذي خلف " إسحاق شامير"األسبق، و إسرائيلرئيس وزراء " مناحيم بيجين"
بحصار قرية دير ياسين، وقصفها بمدافع الهاون، واقتحامها، وتدمير بيوتها، ما أسفر عن مقتل أكثر 

آخرين، حيث تم محو القرية من  300من الرجال، والنساء، واألطفال، والشيوخ، وٕاصابة  250من 
  ".را وبالقوةعلى الخريطة، ضمن سياسة متكاملة إلبادة وتهجير المواطنين الفلسطينيين قس

جاءت المذبحة كبداية لسلسلة من مذابح وجرائم االحتالل المتعاقبة، حيث تم تدمير " :وأضاف البيان
، وتشكل دليال واضحا على سياسة التهويد، عبر التغيير 1948قرية فلسطينية منذ عام  524

) وة القائمة باالحتاللالق( إسرائيلالديمغرافي، وسياسة فرض األمر الواقع على األرض التي تنتهجها 
الهجرة القسرية تحت وطأة الخوف  إلىمنذ ذلك الحين، والتي دفعت أهالي القرى الفلسطينية اآلمنين 

  ".والترهيب وتهديد السالح
واستذكرت الجامعة العربية هذه الذكرى األليمة، وأدانت جميع الممارسات العنصرية واإلرهابية التي 

سياسة هدم المنازل، وبناء المستوطنات غير القانونية : ي، ومنهاسرائيلتنتهجها سلطات االحتالل اإل
التي تتناقض مع جميع قرارات الشرعية الدولية، فضال عن منهج القتل اليومي للفلسطينيين عبر 

  .ية التي ال تفرق بين طفل، أو امرأة، أو شيخسرائيلاستخدام آلة القتل اإل
طيني في تقرير المصير، وٕاقامة دولته المستقلة، وعاصمتها وأكدت دعمها الكامل لحق شعبنا الفلس

 .القدس

  


