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  2017 أيلول ،    20األربعاء     :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 باالختناق خالل مواجهات أبو  مواطنين بالرصاص والعشرات 9إصابة : القدس
 .ديس

 المسجد األقصى يشهد اقتحامات واسعة من المستوطنين. 

 االحتالل يشدد إجراءاته العسكرية في القدس. 

 االحتالل يعرقل دخول المصلين والطلبة إلى األقصى. 

  باب العامود"االحتالل ينصب أبراجاً للمراقبة في". 

  مالية على طفل مقدسياالحتالل يفرض الحبس المنزلي وغرامة. 

 محكمة االحتالل ترفض االستئناف على قرار تمديد اعتقال معلمة مقدسية. 

 تصعيد االقتحامات لن ينشئ حقاً لليهود في األقصى: وزارة الخارجية والمغتربين. 

 االحتالل يضاعف السجن الفعلي ألسير مقدسي. 

 األقصى"نيست لـاالحتالل بصدد تحديد مواعيد إضافية القتحامات أعضاء الك". 

 االحتالل يعتقل طفلة مقدسية من حي المكبر. 

 اعتقال موظف أوقاف من مكان عمله في المسجد األقصى. 

 قوات االحتالل تقتحم محًال تجارياً في بيت صفافا وتعتدي على عماله. 

  مقدسيين بتهم التخطيط لتنفيذ عمليات 8االحتالل يعتقل. 

  الرحال إلى المسجد األقصىيدعو إلى شد " عكرمة صبري"الشيخ. 
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 مواطنين بالرصاص والعشرات باالختناق خالل مواجهات أبو ديس 9إصابة : القدس
  

مواطنين، برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، والعشرات  9أصيب  -وفا 2017- 9- 20القدس 
مندلعة حتى  بحاالت اختناق بالغاز المسيل للدموع، صباح اليوم األربعاء، خالل مواجهات، ال تزال

 .اللحظة، عقب اقتحام قوات االحتالل لبلدة أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس

، إن قوات االحتالل "وفا"وقال الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في أبو ديس هاني حلبية لـ
اقتحمت البلدة قرابة السادسة والنصف صباحا، بحجة وجود جسم مشبوه في المنطقة، وبدأت 

نابل الغاز تجاه المدارس، ما أسفر عن إصابة عشرات الطلبة بحاالت اختناق، اندلعت على بإطالق ق
 8مواطنين برصاص االحتالل، إحداها بالرصاص الحي، و 9إثرها مواجهات عنيفة أدت الى جرح 

  .إصابات أخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط
  ".تحمل توافد كل هذه اإلصابات إليه إن مركز الطوارئ في البلدة، ال يستطيع: وأضاف حلبية

ونقل مراسلنا عن شهود عيان، انه تم إخالء عدد من مدارس البلدة، بسبب استخدام قوات االحتالل 
  .المفرط للقنابل الغازية السامة المسيلة للدموع، وللقنابل الصوتية الحارقة

 
  المسجد األقصى يشهد اقتحامات واسعة من المستوطنين

 

يشهد المسجد األقصى المبارك، منذ ساعات صباح اليوم األربعاء،  -وفا 2017- 9- 20القدس 
اقتحامات واسعة من المستوطنين، بحراسة مشّددة من قوات االحتالل، التي تشّدد إجراءات تفتيش 

 .المواطنين على بوابات األقصى الرئيسية خالل دخولهم للصالة برحابه

امات تتم من باب المغاربة عبر مجموعات متوالية، وينفذ وقال مراسلنا في القدس إن االقتح
المستوطنون جوالت استفزازية ومشبوهة في األقصى المبارك، وجاءت عقب دعواٍت مكثّفة وّجهتها ما 

المزعوم ألنصارها وجمهور المستوطنين للمشاركة الواسعة في اقتحامات " منظمات الهيكل"تسمى 
عيد رأس "لخميس، عشية موسم األعياد التلمودية وفي طليعتها المسجد األقصى اليوم ويوم غٍد ا

  .العبرية" السنة
وأوضح أن مجموعات من المستوطنين بلباسهم التلمودي الخاص، أدوا حركات تلمودية صامتة، وسط 

  .محاوالت متكررة إلقامة طقوس تلمودية في المسجد األقصى
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شّد الرحال إلى المسجد األقصى، اليوم غدا، وكانت شخصيات مقدسية اعتبارية، ناشدت المواطنين 
إلحياء ذكرى الهجرة النبوية الشريفة في رحابه الطاهرة، فيما أعلنت دائرة األوقاف عن تنظيم حفٍل 

  .خاص بهذه المناسبة في المسجد المبارك
  

 االحتالل يشدد إجراءاته العسكرية في القدس
   

اإلسرائيلي، منذ صباح اليوم األربعاء، شددت سلطات االحتالل  -وفا 2017- 9- 20القدس 
اجراءاتها العسكرية في مدينة القدس المحتلة، خاصة على بوابات بلدتها القديمة، وسط انتشار واسع 

  .لعناصر وحداتها الخاصة
وقال مراسلنا في القدس، إن اجراءات االحتالل في المدينة المقدسة تأتي عشية االحتفاالت اليهودية 

، علماً أنه شرع أمس بتركيب، ونصب أبراج للمراقبة في باب العامود، فضًال "نة العبريةالس"بعيد رأس 
  .لمراقبة المواطنين" األمنية"عن وجود عشرات الكاميرات 

وتشمل اجراءات االحتالل التي تم االعالن عنها لحماية المستوطنين، ومسيراتهم االستفزازية في 
من قوات االحتالل المختلفة، ونصب المتاريس الحديدية على  القدس، وبلدتها القديمة، نشر المزيد

راجلة ومحمولة وخيالة : بوابات البلدة القديمة والمسجد االقصى، وتسيير دوريات عسكرية وُشرطية
في شوارع وطرقات المدينة المتاخمة لسور القدس التاريخي، وأخرى راجلة داخل البلدة القديمة، 

الى المسجد األقصى لتفتيشات استفزازية ودقيقة واحتجاز بطاقات عدد  واخضاع المصلين المتوجهين 
كبير منهم على بوابات المسجد، فضالً عن تحليق طائرة مروحية ومنطاد راداري استخباري في سماء 

  .المدينة
وفي وقت الحق، اندلعت مواجهات بين قوات االحتالل، والمواطنين، في بلدة أبو ديس، دون أن 

  .اتيبلغ عن اصاب
ونقل مراسلنا عن شهود عيان، انه تم إخالء عدد من مدارس البلدة، بسبب استخدام قوات االحتالل 

  .المفرط للقنابل الغازية السامة المسيلة للدموع، وللقنابل الصوتية الحارقة
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 االحتالل يعرقل دخول المصلين والطلبة إلى األقصى

  
اإلسرائيلي، منذ صباح اليوم األربعاء، دخول عرقلت قوات االحتالل -وفا 2017- 9- 20القدس 

 .المصلين والطلبة الى المسجد األقصى المبارك، دون أسباب

، شمل كذلك طالب مدرسة ثانوية، علما "انتقائي"ونقل مراسلنا عن شهود عيان تأكيدهم، أن المنع 
  .أن االحتالل وضع متاريس حديدية على بوابات األقصى، لتفتيش الُمصلين

مراسلنا، بأن تلك القوات سمحت بعد ذلك بدخول الطالب والموظفين بعد تفتيشات دقيقة، وأفاد 
  .واستفزازية، واستولت على كتب بعض الطالب

طلبت من شرطة االحتالل تهيئة األجواء القتحامات مكثفة وواسعة " الهيكل المزعوم"وكانت منظمات 
  .األيامللمسجد األقصى، لمناسبة أعيادهم التلمودية هذه 

  
 "باب العامود"االحتالل ينصب أبراجاً للمراقبة في 

   

شرعت سلطات االحتالل، اليوم الثالثاء، بتركيب ونْصب أبراجاً  -وفا 2017- 9- 19القدس 
  ).أحد أشهر أبواب القدس القديمة(للمراقبة في منطقة باب العامود 

نصبتها سلطات االحتالل في  إن األبراج تضاف لعشرات الكاميرات التي كانت: وقال مراسلنا
المكان، وتأتي بعد يومين من اجراء تدريب أمني في المنطقة بمشاركة عناصر من مخابرات وجنود 

  .وشرطة االحتالل
في سياق آخر، اقتحمت قوات االحتالل وطواقم تابعة للبلدية العبرية في القدس، محال تجاريا تملكه 

  .المحتلةعائلة الكحلة في بيت صفافا جنوب القدس 
ونقل مراسلنا عن شهود عيان، أن قوات االحتالل اعتدت على عدٍد من العّمال بالضرب في المكان 

  .قبل أن تعتقلهم، بحجة عدم حيازتهم تصاريح دخول القدس
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 االحتالل يفرض الحبس المنزلي وغرامة مالية على طفل مقدسي
   

اإلسرائيلي اليوم الثالثاء، عن الطفل أفرجت سلطات االحتالل  -وفا 2017- 9- 19القدس 
 3المقدسي محمد أبو ناب من بلدة سلوان جنوب المسجد االقصى بشرط الحبس المنزلي لمدة 

  .أيام
  .شيقل 500كما غّرم االحتالل الطفل أبو ناب ماليا بدفع 

  
 محكمة االحتالل ترفض االستئناف على قرار تمديد اعتقال معلمة مقدسية

  

رفضت محكمة االحتالل المركزية في القدس، اليوم الثالثاء،  -وفا 2017- 9- 19القدس 
االستئناف المقّدم على قرار تمديد اعتقال المعلمة المقدسية في المسجد األقصى هنادي الحلواني، 

 .وأبقت على استمرار اعتقالها حتى األحد المقبل

  .عدها عن المسجد األقصى لفترات متفاوتةيذكر أن االحتالل لطالما اعتقل المعلمة الحلواني، وأب
  

 تصعيد االقتحامات لن ينشئ حقاً لليهود في األقصى: وزارة الخارجية والمغتربين
   

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات، الدعوات التي  -وفا 2017- 9-19رام اهللا 
االستفزازية للمسجد األقصى وباحاته، أطلقتها المنظمات اليهودية المتطرفة بتكثيف االقتحامات 

، أن حوالي "أخبار جبل الهيكل"بحجة بدء موسم األعياد اليهودية، في وقت أعلن فيه موقع ما يسمى 
  .ألفا من المتطرفين اليهود اقتحموا األقصى منذ بداية العام 22

مدرسة الدينية في مستوطناً من ال 150وأشار الموقع ذاته، أنه باألمس فقط اقتحم باحات المسجد 
جنوب الخليل، وذلك كله تحت حماية وحراسة سلطات االحتالل وأذرعها " عتنئيل"مستوطنة 

المختلفة، التي كثفت في األيام الماضية من تواجدها االستفزازي على أبواب الحرم القدسي وفي 
تهم الشخصية شوارع وأزقة البلدة القديمة، حيث تقوم بمضايقة المصلين المسلمين، وحجز بطاقا

  .وتفتيشهم إلعاقة وصولهم الى المسجد األقصى
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وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثالثاء، إنها اذ تحذر من مغبة التعامل مع هذه االقتحامات غير القانونية 
وغير الشرعية التي ال تمت بصلة لمفهوم السياحة وقوانينه، كأمر مألوف بات معتادا ويتكرر يومياً، 

طي معه فقط من خالل نشر احصائيات وأرقام عن أعداد المقتحمين، فإنها تؤكد أن ويتم التعا
االئتالف اليميني الحاكم في اسرائيل ماٍض في مخططاته الهادفة الى تغيير الواقع التاريخي والديني 

  .القائم في المسجد األقصى، عبر تكريس تقسيمه زمانيا ريثما يتم تقسيمه مكانياً 
، بحماية قراراتها ذات "اليونسكو"منظمات األمم المتحدة المختصة، وفي مقدمتها  وطالبت الوزارة،

كما دعت العالمين العربي واإلسالمي الى سرعة التحرك لتعزيز صمود المقدسيين . الصلة والدفاع عنها
الذين يدافعون عن مقدساتهم، وتوظيف عالقاتهما االقتصادية والسياسية لحشد الضغط الدولي على 

  .طات االحتالل من أجل وقف اقتحاماتها اليومية للمسجد األقصى المباركسل
  

  االحتالل يضاعف السجن الفعلي ألسير مقدسي
 

وافقت المحكمة اإلسرائيلية العليا على طلب النيابة العامة بزيادة الحكم الصادر بحق الشاب 
كزية اإلسرائيلية حكمته قبل شهًرا، بعد أن كانت المحكمة المر  30لمدة  المقدسي عيد وحيد شبانة

 .شهًرا 16أشهر بالسجن الفعلي عليه ل

فوجيء بعد مضى قرابة نصف مدة الحكم األولى تلجأ "والد األسير عيد، إنه  وقال وحيد شبانة
المخابرات لالستئناف ضد الحكم السابق، وتنجح باستصدار حكم مضاعف كما كانت تطالب في 

 ."السابق

في العشرين من شهر تشرين الثاني من العام الماضي، وأمضى حتى اآلن  معتقل نجله"ولفت إلى أن 
 ."شهرا 20شهور، وبعد حكم العليا قبل يومين، يتبقى من محكوميته مدة  10في االعتقال 

ولما يتجاوز الخامسة عشرة بتهمة تحطيم كاميرات مراقبة في  كان اعتقل بالسابقوذكر شبانة أن نجله  
  ."خدمة الجمهور"البلدة القديمة، وحكم عليه في حينه بدفع غرامة، والعمل فيما يسمى ب
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  "األقصى"االحتالل بصدد تحديد مواعيد إضافية القتحامات أعضاء الكنيست لـ
 

رّد، اليوم الثالثاء، على االلتماس الذي  " اإلسرائيلي"المدعي العام  ذكرت مصادر إعالمية عبرية، أن
، إلى المحكمة يهودا غليك عن حزب الليكود، اليميني المتطرف، "الكنيست" كان تقدم به عضو

هناك توجه لتحديد مواعيد إضافية ألعضاء الكنيست "، بأن "األقصى اقتحام حظر إللغاء"العليا 
 .إلى األقصى" صولتسمح لهم بالو 

السماح "يأتي ذلك في إطار قرار سابق لرئيس حكومة االحتالل، بنيامين لنتنياهو، أعلن فيه أنه ينوي 
يست للمسجد األقصى بعد حظر دام لمدة عام ونصف العام، الوزراء وأعضاء الكناقتحامات "باستئناف

إال أن أحداث القدس واألقصى التي اندلعت عقب محاولة االحتالل نصب بوابات إلكترونية 
 .وكاميرات عن أبواب المسجد حالت دون ذلك

قراره بعد مشاورات أجراها مع المستشار القضائي لحكومته، أفيحاي مندلبليت،  نتنياهو وأتخذ
، قبل عدة أشهر، بإعادة السماح ألعضاء الكنيست ة االحتاللشرط وتوصيات قدمتها

 .المسجد األقصى 'زيارة'بـ

هودا غليك، وبرفقة قوات معززة من الوحدات الخاصة وفي نهاية الشهر الماضي، اقتحم المتطرف، ي
 .مستوطنا، ساحات المسجد األقصى من ناحية، باب المغاربة 32التي وفرت الحماية له وأيضا لـ

اقتحام أعضاء الكنيست للمسجد األقصى يأتي في "وأشارت وسائل إعالم عبرية، في حينه، إلى أن 
  ."سطينيةخطوة تهدف الختبار ردات الفعل خاصة الفل

 
  االحتالل يعتقل طفلة مقدسية من حي المكبر

 

جبل  اعتقلت قوات االحتالل، اليوم الثالثاء، طالبة تبلغ من العمر أربعة عشر عاما في حي
 .جنوب شرق القدس المحتلة، دون معرفة األسباب المكبر

  .وحّول االحتالل الطفلة المقدسية الى أحد مراكز التوقيف والتحقيق التابعة له في القدس
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  اعتقال موظف أوقاف من مكان عمله في المسجد األقصى
 

باسم الزيداني، من مكان اعتقلت قوات االحتالل، اليوم الثالثاء، موظف دائرة األوقاف االسالمية 
 .عمله داخل المسجد االقصى المبارك

ونقل مراسلنا عن شهود عيان في المكان أن االحتالل حّول الزيداني إلى أحد مراكز التحقيق 
  .والتوقيف في مدينة القدس

 
  قوات االحتالل تقتحم محًال تجارياً في بيت صفافا وتعتدي على عماله

 

وطواقم تابعة للبلدية العبرية في القدس، اليوم الثالثاء، محال تجاريا تملكه اقتحمت قوات االحتالل 
 .عائلة الكحلة في بيت صفافا جنوب القدس المحتلة

ونقل مراسلنا عن شهود عيان أن قوات االحتالل اعتدت على عدٍد من العّمال بالضرب في المكان 
  .قبل أن تعتقلهم، بحجة عدم حيازتهم تصاريح دخول القدس

 
  مقدسيين بتهم التخطيط لتنفيذ عمليات 8االحتالل يعتقل 

 

قوات االحتالل ثمانية شبان مقدسيين، من  اعتقال سمح اليوم، الثالثاء، بالنشر عن
، ونفذت "إسرائيلية"والطور، بزعم تشكيل مجموعة خططت لتنفيذ عمليات ضد أهداف  سلوان مناطق

 .أعمال رشق بالحجارة والزجاجات الحارقة وإطالق مفرقعات نارية وإحراق مركبات

" حرس الحدود"والشرطة ووحدة المستعربين التابعة لـ" شاباكال"وجاء في بيان لشرطة االحتالل، أن 
في القدس، اعتقلت الشبان الثمانية، وبينهم المسؤول عن المجموعة ويدعى محمد فروح، ويبلغ من 

 .المسجد األقصىعاما، وهو من بلدة سلوان جنوب 39العمر 

لتمويل  غزة وادعت أجهزة أمن االحتالل أن فروح كان على اتصال مع جهات في لبنان وقطاع
 .نشاطات المجموعة

 .عاما، من سكان سلوان والطور 18و  17كما اعتقل عدد من الشبان في جيل 

واعتقل قاصر من سلوان، بادعاء أنه كان له دور في التخطيط لتنفيذ عملية إطالق نار، والمشاركة في 
 .ارقةإحراق مركبات، ورشق زجاجات ح
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وبحسب أجهزة أمن االحتالل، فإن التحقيق مع عدد من عناصر المجموعة كشف أنها خططت لتنفيذ 
في سلوان، وبضمن ذلك إطالق النار على مركبات " إسرائيلية"عمليات إطالق نار ضد أهداف 

 .فيها المستوطنين أو باتجاه بيوت" إسرائيلية"

أغسطس الماضي، سكب عدد من أفراد المجموعة البنزين على مركبة حراسة، قبل / وجاء أنه في آب
 .رشقها بزجاجة حارقة، ما أدى إلى احتراقها كليا

المجموعة يوم غد، األربعاء، في المحكمة المركزية  ومن المتوقع أن يتم تقديم لوائح اتهام ضد أفراد
  .في القدس

 
  يدعو إلى شد الرحال إلى المسجد األقصى" عكرمة صبري"الشيخ 

 

المواطنين  عكرمة صبري المبارك رئيس الهيئة اإلسالمية العليا، الشيخ المسجد األقصى دعا خطيب
 .1439الى شد الرحال إلى المسجد األقصى يوم بعد الخميس لمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 

إن من واجب المسلمين استثمار ذكرى الهجرة النبوية الشريفة : "وقال الشيخ صبري في بيان صحفي
مرابطة في المسجد األقصى والمشاركة في حلقات االبتهال والذكر وحضور الدروس التي للصالة وال

تتناول قصة هجرة سيدنا النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة إلقامة 
 ".أول دولة إسالمية عبر التاريخ واالستفادة من أحداث هذه الرحلة اإليمانية

العام الهجري المنصرم شهد أعظم إنجاز تاريخي حققه المقدسيون خالل "أن  ولفت صبري إلى
اعتصاماتهم السلمية في منع االحتالل من تركيب بوابات إلكترونية وكاميرات تصوير على مداخل 

 ."المسجد األقصى، وفتح باب حطة بعد إغالقه مدة أسبوعين
 

  -انتهى -


