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  2017 ،أكتوبر    11األربعاء   : التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 االحتالل يعتقل أربعة مقدسيين. 

  يعتقل شابين ويمدد اعتقال ثالثة من القدساالحتالل. 

 مئات المستوطنين يستبيحون األقصى وهيئات القدس تحذر. 

 "تحذر من استمرار وتصاعد الهجمة االستيطانية " شؤون القدس" "محدث

 .على األقصى" المنظمة"

 سنبقى شعًبا واحًدا يدافع عن القدس ومقدساتها وأوقافها المستباحة: المطران حنا. 

 االحتالل يفرض الحبس المنزلي والغرامة المالية على طفل من القدس. 

  يتابع أعماله في ماليزيا" تحرير القدس وفلسطين"مؤتمر. 

 أبو "االحتالل يواصل مالحقة عائلة الشهيد : رغم مرور عام على استشهاده

 ."صبيح
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 االحتالل يعتقل أربعة مقدسيين
   

االحتالل اإلسرائيلي اليوم الثالثاء، أربعة مواطنين من  اعتقلت قوات -وفا 2017-10- 10القدس 
  .مدينة القدس المحتلة

وأوضح مراسلنا ان الشبان األربعة يخضعون للتحقيق، وهم من سكان البلدة القديمة، وحّيي وادي 
  .الجوز وراس العامود، وجرى تمديد اعتقالهم حتى الخامس عشر من الشهر الجاري

، بعد أن ألصقوا "تمجيد إرهابي"ية ان الشبان األربعة اعتقلوا بتهمة ما أسمته وادعت الشرطة اإلسرائيل
صورًا للشهيد المقدسي مصباح أبو صبيح في ذكرى استشهاده األولى، وخّطوا شعارات على جدراٍن 

  .بمدينة القدس تطالب بتسليم جثمان الشهيد أبو صبيح وسائر الجثامين المحتجزة لدى االحتالل
  
 

 على األقصى" المنظمة"تحذر من استمرار وتصاعد الهجمة االستيطانية " شؤون القدس" "محدث"
   

حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، من  -وفا 2017-10- 10القدس 
مخاطر وتداعيات مواصلة المئات من المستوطنين المتطرفين من اقتحاماتهم االستفزازية والمشبوهة 

األقصى المبارك، من باب المغاربة بحراساٍت مشّددة من قوات االحتالل الخاصة، لباحات المسجد 
  .ووسط أجواء شديدة التوتر تسود المدينة المقدسة لليوم الثالث على التوالي

ونددت دائرة شؤون القدس، في بيان صحفي، اليوم الثالثاء، بخطورة ما يجري في المسجد األقصى 
ومكثفة من قبل قطعان المستوطنين المتطرفين، استجابة لدعوات ما المبارك من اقتحامات واسعة 

الهيكل المزعوم ألنصارها ولجمهور المستوطنين بالمشاركة الواسعة في اقتحامات " منظمات"تسمى 
  .اليهودي الذي يستمر حتى نهاية األسبوع الجاري" الُعرش"باحات األقصى خالل أيام عيد 

يجرى في باحات المسجد األقصى المبارك، من اعتداءات مستمرة ووصفت الدائرة في بيانها ما  
يومية، وانتهاك حرمة ساحاته، من قبل عصابات المستوطنين اليهود المتطرفين، بانتهاكات سافرة 
وممارسات عدوانية تبعث برسالة واضحة من حكومة االحتالل األشد تطرفا، بأنها ماضية في سياستها 

هويد كامل المدينة المقدسة والمسجد األقصى المبارك على وجه ونهجها العنصري الخطير بت
  .الخصوص، وتهجير واقتالع المواطنين المقدسيين، وإحالل المستوطنين مكانهم
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وأشارت إلى أن اقتحامات المستوطنين المتطرفين لباحات األقصى تجاوزت خالل اليومين الماضيين 
لى وقفة جادة من األمة العربية واالسالمية، إلنقاذ مستوطن في كل يوم، األمر الذي يدعو إ 400الـ

أولى القبلتين من خطر التهويد المستمر، مشددة على أن ما يجرى اآلن في المسجد األقصى 
انتهاكاتها الفظة وممارساتها االستعمارية   المبارك، ال سيما وان إمعان حكومة االحتالل اإلسرائيلي في

لدولي، يستدعي موقفا جادا وحقيقيا من المجتمع الدولي بهيئاته واستخفافها المتعمد بالقانون ا
الحقوقية والقانونية واإلنسانية كافة، وذلك للحفاظ على ما تبقى من فرص سالم في المنطقة وخيار 

  .حل الدولتين اآلخذ بالتالشي

ي باحاته ودعت المواطنين لشد الرحال وتكثيف التوافد إلى المسجد األقصى المبارك، والمرابطة ف
  .الطاهرة، ألن المرحلة الحالية والمقبلة دقيقة وخطيرة وتهدد قدسية ومكانة المسجد األقصى المبارك

في سياق اخر، استنكرت الدائرة قرار رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو، السماح لإلدارة المدنية 
الكتل االستيطانية الكبرى وحدة استيطانية جديدة، موزعة على  3829بالمصادقة على بناء 

بالقرب من رام اهللا، " بيت ايل"وحدة استيطانية في مستوطنة  300والمستوطنات المعزولة، منها 
وحدة في  129، و"كفار عتصيون"وحدة في مستوطنة  158، و"تقوع"وحدات في مستوطنة  206و

وحدة في  97يل، ونوجهوت، جنوب جبل الخل"وحدة في مستوطنة  102، و"افني حيفتس"مستوطنة 
وحدة  30، إضافة للمصادقة على بناء "معالي مخماس"وحدة في مستوطنة  48، و"رحاليم"مستوطنة 

  .استيطانية في مستوطنة الحي اليهودي في مدينة الخليل

واعتبرت ذلك انتهاكا صارخا يضاف الى سلسلة االنتهاكات اليومية لحكومة االحتالل االسرائيلي 
ون الدولي وللقرارات الدولية الرافضة للمشاريع االستيطانية كافة، وبالتالي فان هذه وخرقا صريحا للقان

المشاريع االستعمارية لن تقيم حقيقة على األرض وأن استمرارها يشكل خطورة بالغة على مستقبل 
  .العملية السياسية في المنطقة برمتها
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 مئات المستوطنين يستبيحون األقصى وهيئات القدس تحذر
   

واصلت مجموعات كبيرة من المستوطنين، وبلباسها التلمودي  -وفا 2017-10- 10القدس 
التقليدي، اليوم الثالثاء، ولليوم الثالث على التوالي، اقتحاماتها االستفزازية والمشبوهة للمسجد 
االقصى المبارك، من باب المغاربة بحراساٍت مشّددة من قوات االحتالل الخاصة، ووسط أجواء 

  .ديدة التوتر تسود المسجد المباركش

وقال مراسلنا، إن مستوطنين أّدوا طقوسًا وشعائر تلمودية في المسجد األقصى، في الوقت الذي 
  .أحبط فيه حراس المسجد محاوالت متكررة وشبيهة

ولفت مراسلنا إلى أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد األقصى تجاوز الثالثمائة مستوطن 
ساعة التاسعة والنصف صباحا، موضحًا أن االقتحامات الواسعة تأتي استجابة لدعوات ما حتى ال
الهيكل المزعوم ألنصارها ولجمهور المستوطنين بالمشاركة الواسعة في اقتحامات " منظمات"تسمى 

  .اليهودي الذي يستمر حتى نهاية األسبوع الجاري" الُعرش"المسجد خالل أيام عيد 

مستوطن في كل يوم؛ األمر  400المستوطنين تجاوزت خالل اليومين الماضيين الـوكانت اقتحامات 
الذي دفع هيئات القدس إلصدار بيان مشترك حذرت فيه من خطورة وتبعات هذه االقتحامات 

  .الواسعة، ودعت المواطنين الى االلتفاف حول المسجد االقصى وشد الرحال إليه

مدينة القدس بالكامل عن امتدادها الفلسطيني، وسط إلى ذلك، تواصل سلطات االحتالل عزل 
انتشاٍر واسٍع لقوات االحتالل، ولدورياتها الراجلة والمحمولة والخيالة، في المدينة ووسطها وعلى 
بوابات بلدتها القديمة وداخلها ومحيطها لتأمين الحراسة والحماية للمستوطنين خالل ذهابهم وإيابهم 

، وما يصاحب ذلك من عربدات )الجدار الغربي للمسجد األقصى( من وإلى باحة حائط البراق
  .واعتداءات على المواطنين المقدسيين وممتلكاتهم
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 االحتالل يعتقل شابين ويمدد اعتقال ثالثة من القدس
   

الشابين  اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم الثالثاء، -وفا 2017-10-10القدس 
  .المحتلة وأحمد محمد درباس من منزليهما في بلدة العيسوية وسط القدسمحمد علي ناصر، 

سامر حمدان، وعرين الزعانين، ونور الشلبي حتى يوم  :وكان االحتالل مّدد اعتقال الشبان المقدسيين
  .األحد القادم، علماً أن أجهزة أمن االحتالل اعتقلتهم فجر أمس االثنين، في القدس المحتلة

  

 سنبقى شعًبا واحًدا يدافع عن القدس ومقدساتها وأوقافها المستباحة :المطران حنا
   

سنبقى شعبا فلسطينيا واحدا يدافع "رئيس اساقفة سبسطية للروم االرثوذكس  عطا اهللا حنا قال المطران
 ."عن القدس ومقدساتها وأوقافها الُمستباحة

، يزورون الضفة الغربية جاءت تصريحاته خالل استقباله اليوم وفدا من أهالي مدينة سبسطية في شمال
 .القدس المحتلة

على صورة األوضاع في مدينة القدس وما تتعرض له األوقاف المسيحية  وأطلع المطران حنا، الوفد
إننا كما كنا معا وسويا مسيحيين ومسلمين في دفاعنا عن االقصى : "بشكل خاص من استهداف، وقال

ذا سنكون معا وسويا في دفاعنا عن اوقافنا المسيحية المستهدفة وخاصة والمقدسات االسالمية هك
  ."الخليل في باب

 

  االحتالل يفرض الحبس المنزلي والغرامة المالية على طفل من القدس
 

وسط  شعفاط المقدسي مؤمن الدبس من مخيم الطفل حتالل، اليوم الثالثاء، عنأفرجت سلطات اال
 .س المحتلة بعد اعتقاله عدة أيامالقد

واشترط االحتالل الخالء سراح الطفل الدبس الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام، ودفع كفالة مالية 
  .شيكل 5000شيكل، وكفالة طرف ثالث بمبلغ   500بقيمة 
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  يتابع أعماله في ماليزيا" تحرير القدس وفلسطين"مؤتمر 
 

والتي بدأت يوم أمس االثنين في " تحرير القدس وفلسطين"مؤتمر تتواصل اليوم الثالثاء، فعاليات 
 .الماليزية" سيالنجور"بوالية " شاه علم"مدينة 

 ."وفلسطين المسجد األقصى الدفاع وتحرير"وأقيم المؤتمر تحت عنوان 

، )مابيم(للمنظمة االسالمية الماليزية  وجاء المؤتمر نتيجة جهد مشترك بين المجلس االستشاري
، وأمانة إتحاد العلماء المسلمين، )سجاغات(والمنظمة العالمية للرعاية االجتماعية في ماليزيا 

 .نوالجمعية المدنية للمواطنين الدوليي

وشارك في هذا المؤتمر، ممثلون عن الفصائل الفلسطينية، باإلضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع 
 .المدني األخرى

هو وضع خطة استراتيجية ومنسقة للدفاع  وحسب الجهة المنظمة، فإن الغرض من هذا المؤتمر
  .المبارك وفلسطين األقصىوالتحرير النهائي للمسجد

 

  "أبو صبيح"االحتالل يواصل مالحقة عائلة الشهيد : رغم مرور عام على استشهاده
 

، إال أن االحتالل وأجهزته األمنية مصباح أبو صبيح رغم مرور عام على استشهاد المواطن المقدسي
تمرار االحتالل يواصلون مالحقة عائلة الشهيد من اعتقالت وفرض غراماٍت وغيرها، فضًال عن اس

 .باحتجاز جثمانه في الثالجات

وكان نشطاء ألصقوا يوم أمس االثنين صورًا للشهيد أبو صبيح في عدة أحياء مقدسية، وخطوا شعارات 
 .تطالب باسترداد جثمانه وجثامين الشهداء المحتجزة لدى االحتالل

 

  -انتهى -


