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  2017 أيلول ،    25اإلثنين      :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 ويستدعي آخراالحتالل يعتقل طفلة وثالثة شبان : القدس. 

 االحتالل يشق طريقا في حزما شمال شرق القدس. 

 االحتالل يمّدد اعتقال المعلمتين المقدسيتين خويص والحلواني. 

  منظمة تركية يختتمون زيارة للقدس 22ممثلو. 

 أسير مقدسي يدخل عامه الرابع عشر في سجون االحتالل. 

 سبتمبر مستوطًنا اقتحموا األقصى منذ بداية 2079: مصدر عبري. 

  االحتالل ما زال طامًعا في السيطرة على المسجد األقصى: "عكرمة صبري". 

 ربع محالت القدس القديمة أغلقت أبوابها: بسبب ممارسات االحتالل. 

 75 مستوطًنا يقتحمون المسجد األقصى وسط قيود مشددة. 
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 االحتالل يعتقل طفلة وثالثة شبان ويستدعي آخر: القدس
  

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، طفلة وثالثة شبان من مدينة  -وفا 2017- 9- 25القدس 
 .القدس المحتلة، واستدعت شابا للتحقيق معه

الشقيقين : وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات االحتالل اعتقلت فجر اليوم االثنين، كال من
داود العباسي، بعد اقتحام منازل  ، ويوسف)عاماً  18(، ومحمد عوض عشو )عاما 20( زيداني 

ذويهم، في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، وحولتهم إلى مراكز توقيف وتحقيق في 
  .المدينة المقدسة

للتحقيق معه، في  )عاما 20( في حين استدعت مخابرات االحتالل مساء أمس، الشاب فؤاد القاق 
 14( س المحتلة، كما اعتقلت طفلة تبلغ من العمر غرب القد" المسكوبية"مركز اعتقال وتحقيق 

  ".نيتها تنفيذ عملية"، من بلدة عناتا شمال شرق القدس، بشبهة )عاما
  

 االحتالل يشق طريقا في حزما شمال شرق القدس

   
شرعت جرافات تابعة لقوات االحتالل اإلسرائيلي، تحرسها دوريات  -وفا 2017- 9- 24القدس 

  .بشق طريق داخل بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلةعسكرية، اليوم األحد، 
ونقل مراسلنا عن شهود عيان من المنطقة، أن آليات االحتالل جرفت وخّربت أراضي تابعة لمواطنين 

  .دون مبررات، ودون معرفة األسباب
  

 االحتالل يمّدد اعتقال المعلمتين المقدسيتين خويص والحلواني
   

محكمة االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األحد، اعتقال المعلمتين  مّددت -وفا 2017- 9- 24القدس 
  .المقدسيتين هنادي الحلواني وخديجة خويص، إلى يوم الخميس القادم

في المسجد األقصى، علماً " الرباط"مؤخرًا، بتهمة  خويص والحلواني وكان االحتالل اعتقل المواطنتين
  .القدس والمسجد األقصى لفترات متفاوتةأن االحتالل لطالما اعتقلهما وأبعدهما عن 
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 منظمة تركية يختتمون زيارة للقدس 22ممثلو 
   

منظمة تركية غير حكومية، اليوم األحد، زيارتهم إلى  22اختتم ممثلو  -وفا 2017- 9- 24القدس 
  .مدينة القدس المحتلة، بعد يومين من زيارتها واالطالع على معالمها وتفقد أوضاعها

أشرفت على ) تركية غير حكومية" (ميراثنا"حماية التراث العثماني في بيت المقدس وكانت جمعية 
  .تنظيم هذه الزيارة والتي شملت كذلك أمس السبت مدينة الخليل، ومدينة يافا

، المسجد األقصى ومدينة القدس، واجتمع مع )الجمعة(وكان الوفد استهل زيارته في اليوم األول 
  .كبرى مشافي المدينة، والتقى ممثلين عن المجتمع المدني الفلسطيني  ممثلين عن مشفى المقاصد،

على موقعها اإللكتروني، إنها تهدف " ميراثنا"وذكرت جمعية حماية التراث العثماني في بيت المقدس 
التعريف بالمسجد األقصى والتراث العثماني في بيت المقدس، وتبصير المجتمع "من الزيارة إلى 

  ".المحدقة بالمسجد األقصى والتراث العثماني في بيت المقدسبالمخاطر 
تنفيذ المشاريع الخاصة بالمحافظة على الموروث اإلسالمي والعثماني داخل " وأضافت أنها تهدف إلى

، "مدينة القدس والمسجد األقصى من ترميم للبيوت والمساجد ورعاية للمسجد األقصى المبارك
ي للقيام بدوره العظيم في حماية المسجد األقصى والحفاظ على وكذلك النهوض بالمجتمع الترك
الحفاظ على الوجه التاريخي للقدس "، كما تهدف أيضا إلى "التراث العثماني في بيت المقدس

  ".الشريف والمساهمة في حماية اآلثار المقدسية خاصة العثمانية منها
  

 أسير مقدسي يدخل عامه الرابع عشر في سجون االحتالل
   

، اليوم األحد، )عاما 51(دخل األسير المقدسي أحمد محمد عبيد  -وفا 2017- 9- 24القدس 
  .عامه الرابع عشر في سجون االحتالل اإلسرائيلي

واألسير عبيد من سكان بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، ويقضي حكماً بالسجن المؤبد سبع 
  .عاما 30مرات، إضافة إلى 
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  مستوطًنا اقتحموا األقصى منذ بداية سبتمبر 2079: مصدر عبري
 

المبارك  المسجد األقصى ا يهوديًا اقتحموا باحاتمستوطنً  2079العبري بأن " 0404"أفاد موقع 
 .سبتمبر الجاري/ منذ بداية أيلول

المزعوم " ل الهيكلجب"اليوم األحد أن منظمات ) ُمقرب من جيش االحتالل(وذكر الموقع العبري 
مقارنًة % 161خالل أيلول الحالي ارتفع بنسبة  اليهود أكدت في إحصائيات لها أن عدد المقتحمين

 .بذات الشهر العام الماضي

مستوطًنا فقط  796المتطرفة إلى أن " جبل الهيكل"وأشار الموقع نقًال عن منظمة 
 552ألًفا و 22المنصرم " العبري"، فيما اقتحمه في العام 2016في أيلول عام  األقصى اقتحموا

ألًفا  14 اقتحام أكثر من العام الذي سبقه؛ والذي شهد% 60بـ " قفزة" مستوطًنا يهوديا، مبينة أنها
 .مستوطنا 94و

ألف  264أغسطس الماضي، حيث اقتحم األقصى / آب 9وأوضح أن ذروة االقتحامات كانت في 
 ."تدمير جبل الهيكل"مستوطنا في ذكرى ما يسمى 

 115ولفت الموقع إلى أن ذروة االقتحامات األسبوعية في آب الماضي، سجلت اقتحام ألفان و
 .مستوطًنا لباحات األقصى؛ وهو عدد أكبر من عدد المقتحمين في أسابيع األعياد اليهودية العادية

قتحمين خالل أغسطس الماضي، ألول مرة كأعلى وعلى المستوى الشهري، سجل أكبر عدد من الم
 .مستوطنا لباحات األقصى 369آالف و 4عدد للمقتحمين وتعدى أشهر األعياد، اقتحام 

يوليو المنصرم، حيث سّجل ارتفاعا بنسبة / وبلغت ذروة االقتحامات في األسبوع الثالث من تموز
 .الماضي مقارنًة بعدد المقتحمين في األسبوع نفسه من العام% 235

عروسا وعريسا يهوديا اقتحموا باحات األقصى إلتمام مراسم  19وكشف التقرير العبري النقاب عن أن 
، موضًحا أنه تم طرد مقتحمين اثنين بعد أداء أحدهما الصالة واآلخر بعد سرقة "نيل البركة"الزواج و

 .حجر من المسجد

لمقتحمين اليهود، بسبب عيد المسلمين، الفًتا وذكر أنه تم إغالق المسجد األقصى لمدة يومين أمام ا
  ."لتشجيع االقتحامات اليهودية للمسجد"نشرت البيانات السابقة " منظمات الهيكل"إلى أن 
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 "االحتالل ما زال طامًعا في السيطرة على المسجد األقصى: "عكرمة صبري 

 
المبارك، من مطامع االحتالل اإلسرائيلي  المسجد األقصى ، إمام وخطيبعكرمة صبري حذر الشيخ

في السيطرة على المسجد األقصى المبارك، مطالًبا الدول العربية واإلسالمية بتحّمل المسؤولية 
 .والقدس األقصى تجاه

االحتالل يعاقب الشعب الفلسطيني الذي انتصر "، إلى أن  2017-9-24وأشار صبري األحد 
 ."بموقفه في الدفاع عن المسجد األقصى المبارك

 ."االحتالل يقوم بإجراءات انتقامية وعقوبات جماعية ليغطي فشله"ولفت إلى أن 

ع لكن الهبة المقدسية األخيرة أعادت وأكدت السيادة المسجد األقصى كان مهدًدا بالضيا "وشدد أن 
 ."اإلسالمية عليه

االحتالل ما زال طامًعا في السيطرة على المسجد األقصى، ونحن وإياه في "وحذر صبري، من أن 
 ."صراع

 ."جهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مواقفه اإليمانية تجاه المسجد األقصى"وثّمن 

، (..)حكومة وشعًبا ورئيًسا وقفت مع المسجد األقصى، خطوًة بخطوة  تركيا شك أنال "وأكد أنه 
 ."ونسأل اهللا أن يحفظ تركيا، وأن يكون موقفها مقدمة إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي

المطلوب من الدول العربية واإلسالمية، على صعيد الشعوب والحكومات، أن "ن وذّكر صبري، بأ
 ."تتحمل المسؤولية تجاه المسجد األقصى ومدينة القدس

  وكالة األناضول: المصدر
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  ربع محالت القدس القديمة أغلقت أبوابها: بسبب ممارسات االحتالل
 

خالد الصاحب، أن االحتالل يسعى لفرض سيطرته على قال عضو لجنة تجار القدس القديمة المواطن 
شارع الواد داخل البلدة القديمة من خالل الضغط على التجار ومحاولة دفعهم إلى إغالق محالتهم 

 .بشتى السبل أبرزها الضرائب الباهظة والمتعددة المسميات

وكنيسة  المسجد األقصى وشارع الواد من أكثر المناطق المستهدفةباالستيطان ألنه يُفضي ويؤدي إلى
 .القيامة وأسواق القدس القديمة

في القدس القديمة أخذ يتعزز أواسط  االستيطان وأوضح الصاحب، في تصريحات صحفية، أن
ثمانينيات القرن الماضي وبلغ ذروته في منتصف التسعينيات حيث جرى تسريب بيوت كثيرة 

 .المقدسيين تبقى منللمستوطنين بطرق ملتوية، وفي المقابل محاولة تهجير من 

ووصف الصاحب الحركة التجارية في القدس القديمة هذا العام بأنها األسوأ على اإلطالق حيث البلدة 
المحالت التجارية التي أغلقت أبوابها بنحو ربع المحالت البالغة القديمة شبه فارغة، مقدرا نسبة 

محل تقع داخل السور المحيط بالقدس القديمة، األمر الذي دفع كثيرا من أصحابها  1400قرابة 
  .لالشتغال في مهن أخرى

 
  مستوطًنا يقتحمون المسجد األقصى وسط قيود مشددة 75

 

المبارك من باب المغاربة  المسجد األقصى المتطرفين صباح األحد، المستوطنين اقتحم عشرات
 .الخاصة شرطة االحتالل بحراسة مشددة من

الحادية عشر صباًحا باب المغاربة، عقب انتهاء فترة وأغلقت شرطة االحتالل عند الساعة 
االقتحامات الصباحية للمتطرفين، علًما أنها فتحته الساعة السابعة والنصف، ونشرت عناصرها وقوات 

وعند أبوابه، تمهيًدا لتأمين الحماية الكاملة للمستوطنين  األقصى التدخل السريع في باحات
 .المقتحمين

على دخول المصلين الفلسطينيين  لطات االحتاللس وتأتي هذه اإلجراءات وسط قيود تفرضها
لألقصى، وذلك من خالل إخضاعهم للتفتيش والتدقيق في هوياتهم الشخصية واحتجازها عند 

 .األبواب
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متطرفًا اقتحموا منذ الصباح المسجد األقصى  75وأفاد أحد العاملين بدائرة األوقاف اإلسالمية بأن 
" الهيكل"ية في أنحاء متفرقة من باحاته، وتلقوا شروحات عن على مجموعات، ونظموا جوالت استفزاز 

 .المزعوم

وشددت شرطة االحتالل من إجراءاتها على األبواب، ودققت في البطاقات الشخصية للمصلين 
 .الوافدين لألقصى، واحتجزت بعضها

والداخل وشهدت أروقة ومصليات األقصى منذ الصباح الباكر تواجًدا للمصلين من أهل القدس 
 .المحتل الذين تصدوا بهتافات التكبير القتحامات المستوطنين واستفزازاتهم

أمام المسجد  صباح اليوم، طقوًسا تلمودية في ساحة الغزالي متطرفون وفي السياق، أدى مستوطنون
 .األقصى من جهة باب األسباط، بحراسة مشددة من قوات االحتالل

المسجد " عيد رأس السنة العبرية"وكانت أعداد كبيرة من المستوطنين اقتحمت خالل ما يسمى 
 .األقصى، وسط قيود فرضتها سلطات االحتالل على المصلين وطلبة مدارس األقصى

واقتحامات من  انتهاكات عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلةويتعرض المسجد األقصى بشكل يومي 
قبل المستوطنين وأذرع االحتالل في محاولة لبسط السيطرة المطلقة عليه، وفرض مخطط تقسيمه 

 .كانًيازمانًيا وم
  
 

  -انتهى -


