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  2017 ، نوفمبر   6اإلثنين      :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ    
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  زوجة أسيراالحتالل يعتقل أربعة مقدسيين بينهم. 

 الحسيني يسّلم مكرمة رئاسية لمتطوعي الدفاع المدني في القدس.  

 حكومة االحتالل تناقش اليوم إخراج أحياء وقرى فلسطينية من القدس. 

 الشهر " براهيميقصى واإلاأل"اعتداء وانتهاكا للمسجدين  125أكثر من : دعيسإ

 .الماضي

  مقدسيفرض كفالة مالية والحبس المنزلي على ناشط. 

 أسير من القدس يدخل عامه السادس بسجون االحتالل. 

 مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم االستفزازية للمسجد األقصى. 

 االحتالل يعتقل فتى من مخيم شعفاط في القدس. 

 خطة االحتالل الجديدة إعالن حرب على األقصى: بكيرات. 

 قصىاالحتالل ينصب كاميرات مراقبة جديدة ُقرب أحد أبواب األ. 
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 االحتالل يعتقل أربعة مقدسيين بينهم زوجة أسير
   

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم االثنين، السيدة هدى  -وفا 2017- 11-6القدس 
زوجة األسير المقدسي محمد اسحق عودة بعد مداهمة منزلها بحي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب 

غربي " المسكوبية"إلى مركز التوقيف والتحقيق المعروف باسم  المسجد االقصى المبارك، واقتادتها
  .القدس المحتلة

عاما، بتهمة  40مؤبدات و 9يذكر أن األسير المقدسي محمد عودة يقضي حكما بالسجن لمدة 
أسفرت عن مقتل تسعة  2002داخل الجامعة العبرية في القدس المحتلة عام " تفجير كافتيريا"

  .إسرائيليين

، أعلن متحدث باسم قوات االحتالل الليلة الماضية، عن اعتقال ثالثة شبان من القدس في السياق
بزعم محاولتهم وضع عبوة ناسفة على جدار الضم والتوسع العنصري المحيط بمدينة القدس األسبوع 

  .الماضي

وبحسب المتحدث العسكري فقد تم اعتقال الشبان المقدسيين الثالثة من قبل قوات ما تسمى 
 19، الفتاً إلى أن أعمار الشبان المعتقلين تتراوح ما بين "خالل محاولة زرع العبوة" "رس الحدودح"

  .عاما 20إلى 
  

  الحسيني يسّلم مكرمة رئاسية لمتطوعي الدفاع المدني في القدس
 

اليوم األحد،  سّلم محافظ القدس ووزير شؤونها عدنان الحسيني، -وفا 2017- 11-5القدس 
لفرق متطوعي المدينة المقدسة، الذين يعملون في محافظة ومدينة القدس، وذلك في مكرمة رئاسية 

مدير الدفاع المدني اللواء يوسف نصار، وعدد من  مقر المحافظة بضاحية البريد، وبحضور
 .الشخصيات االعتبارية، ومدراء الوزارات في القدس

وأثنى الحسيني على الجهود المضنية التي يقوم بها جهاز الدفاع المدني في مدينة القدس، رغم شح 
اإلمكانيات، والحصار الذي يفرضه االحتالل اإلسرائيلي على عمله، خاصة في أنحاء العاصمة 
 أن المحتلة، واإلجراءات التعسفية التي يحاول االحتالل من خاللها عرقلة العمل الفلسطيني، إال

عقلية الشعب الفلسطيني التي ال تعرف المستحيل أبدعت في تدريب الكثير من المتطوعين لملء 
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الفراغ وتقديم العون والمساعدة ألهالي القدس، وخاصة خالل الهبة األخيرة دفاعا عن المقدسات، 
ية، وأيضا وأيضا خالل شهر رمضان المبارك وكافة المناسبات الدينية اإلسالمية والمسيحية والشعب

لمساعدة المواطنين والوافدين الى العاصمة المحتلة والتخفيف من التزاحم واالكتظاظ والتخفيف عن 
المواطنين، وهو ما يؤكد في الوقت نفسه على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الثابتة وغير القابلة 

  .اصمتهم األبدية القدسللتصرف، ومنها االعتناء بالمواطنين وتقديم الخدمات لهم في مدينتهم وع

وأشار إلى أن تضافر الجهود بين كل من عمل خالل الهبة الجماهيرية والمرابطين، كان سببا أساسيا 
  .في انتصار اإلرادة الفلسطينية وردع المحتل ومنعه من المساس بمقدساتنا المسيحية واإلسالمية

يندرج تحت راية جهاز الدفاع  وأكد الحسيني أن عمل متطوعي الدفاع المدني في القدس، والذي
المدني الفلسطيني، يعد مظهرا سياديا فلسطينيا ويؤكد بما ال شك فيه أن االحتالل فشل في مخططاته 

الهادفة لتهويد عاصمة الشعب الفلسطيني األبدية، موضحا أن مكرمة الرئيس لهذه الفئة الفاعلة في 
  .القدس تأتي من هذا المنطلق

مدير الدفاع المدني في محافظة  نصار في كلمته، التي ألقاها بالنيابة عنهبدوره، أشاد اللواء 
الرائد محمد األقرع، بالجهد الذي تقوم به فرق المتطوعين داخل مدينة القدس وما يقدمونه  القدس

  .في سبيل رفع الجاهزية ومواجهة أي خطر كان، وتعزيز المجتمع بعلوم الدفاع المدني

اض الوعي الرسمي والشعبي لتعزيز ثقافة التطوع وتعميقها في شبابنا وشاباتنا، وأشار إلى أهمية استنه
وكيفية التصرف والسلوك الصحيح عند الحاجة، ما يستدعي أناسا مؤهلين ومدربين على كيفية التعامل 

  .مع الحوادث

ى أهمية التطوع في كلمته، ال األرشمندريت عبد اهللا يولي، ونوه رئيس دير الروم الكاثوليك في رام اهللا
وما تعنيه هذه الكلمة وما تؤكد عليه، خاصة فيما يتعلق باالنتماء للوطن وليس ألجل المعيشة، مذكرا 

بالزمن الجميل الذي كان يهب فيه الشعب متطوعا وليس مكرها لخدمة الناس، داعيا الى مزيد من 
  .وكافة أماكن تواجده العمل التطوعي وااللتفاف حول شرعية الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه

الى أهمية المكرمة الرئاسية واهتمام  جاد اهللا الغول، وأشار منسق غرفة عمليات الدفاع المدني بالقدس
الحكومة الفلسطينية بهذه الشريحة الفاعلة في المجتمع المقدسي، ما يشكل حافزا لمزيد من العمل 

  .ودافعا لالنتماء للوطن
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  .الحسيني والرائد األقرع، بتوزيع المكرمة الرئاسية على المتطوعينوفي ختام الحفل، قام المحافظ 
 

 حكومة االحتالل تناقش اليوم إخراج أحياء وقرى فلسطينية من القدس
  

من المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية للتشريعات في حكومة االحتالل،  -وفا 2017- 11-5القدس 
ي تقدم به عضو الكنيست يوآل حسون، والذي يقضي ، الذ"إنقاذ القدس"اليوم األحد، مشروع قانون 

 .67بإخراج كافة القرى الفلسطينية التي تم ضمها لمنطقة نفوذ بلدية االحتالل في أعقاب حرب عام 

مخيم شعفاط، والعيسوية، وجبل المكبر، وبيت حنينا، وصور : ويقضي المشروع بتسليم كل من مناطق
  .ألف فلسطيني 300، ويبلغ عدد سكان تلك القرى أكثر من باهر، وقرى إضافية للسلطة الفلسطينية

إن المجتمع المدني الفلسطيني في القدس ازداد : "وقال حسون في تبرير مشروع قانون إنقاذ القدس
من مجموع السكان، % 26كانت   67، الفتا إلى أن نسبة الفلسطينيين في القدس عام "بشكل مطرد

أن ضم تلك القرى للقدس أدى إلى تعقيدات أمنية، ناتجة " موضحا، %"40بينما تبلغ نسبتهم اليوم 
عن عدم إمكانية تشكيل منطقة عازلة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من العمليات التي نفذت مؤخرا 

  ".خرجت من القرى المذكورة

  

 الشهر الماضي" براهيميقصى واإلاأل"اعتداء وانتهاكا للمسجدين  125أكثر من : دعيسإ
   

وقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، إن أكد وزير األ -وفا 2017- 11-5اهللا رام 
عداد المتزايدة، وبعض الساسة واعضاء كنيست وغالة ات التي يقوم بها المستوطنون واإلاالقتحام

قصى، وسط حماية كبيرة من جيش وشرطة االحتالل، يحمل في طياته رسالة التطرف للمسجد األ
  .اصبح مستباحا بحرية، وبشكل ال يؤرق وال يقلق العالم" األقصى"بأن خطيرة مفادها 

واشار ادعيس في تقرير صدر عن الوزارة اليوم األحد، الى ان االقتحامات والصلوات التلمودية في 
ساحات االقصى واالحتفاالت الصاخبة والدعوات المتطرفة لهدم المسجد األقصى وطرد المسلمين 

  .اعتداء وانتهاكا 125ين االول المنصرم اكثر من تجاوزت خالل شهر تشر 
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واضاف ان االعتداءات المتكررة على المصلين والمرابطين في المسجد األقصى، ومحاصرته لمنع 
المصلين من الوصول إليه، وممارسة حقهم الشرعي والطبيعي بالصالة والمرابطة فيه، تدل على أن 

طيع فرض واقع جديد، ويحقق أوهام المنظمات اليهودية هناك في حكومة االحتالل من يعتقد أنه يست
المتطرفة التي تريد إما هدم المسجد األقصى وإقامة الهيكل، أو على االقل حاليا تقسيمه زمانيا 

  .ومكانيا

ان مشهد االقتحام والتدنيس والغطرسة ومنع المصلين والحصار واإلجراءات القمعية : وتابع ادعيس
حت حدثا اعتياديا في ظل الحالة العربية واإلسالمية، ولم يعد حدثا ذا شأن، التي تحيط باألقصى اصب

وهو ما جعل االحتالل يسرع من وتيرة خططه ويجمع كيده ويصب جام غضبه على المقدسيين 
  .والمرابطين وكل من يتجه لألقصى

قرى وقال ادعيس ان شهر تشرين االول شهد جملة من التصريحات القاضية بإخراج عدد من ال
من عدد كبير من الفلسطينيين وحصر المشهد بين االحتالل ومستوطنيه " التخلص"المقدسية وبالتالي 

والقدس ودرتها المسجد االقصى، كما شهد زيادة في عدد المقتحمين خاصة بفترة االعياد مع ارتفاع 
حتالل حفرياته ووتيرة التصريحات المطالبة بالسماح ألعضاء الكنيست باقتحام االقصى، وواصل اال

، "باب العامود"حيث قامت طواقم وشركات تابعة لبلدية االحتالل أعمال حفر في ساحة مدخل 
ناهيك عن العطاءات إلقامة آالف الوحدات االستيطانية لتغيير وجه المدينة، كما عاود عدد من 

له والتقاط صور المتطرفين اقتحامهم للمسجد االقصى من بينهم المتطرف غليك لمباركة عقد قران نج
صل "تذكارية معه في المسجد األقصى، والمتطرفة موريس بعد منعها عامين على خلفية شتمها الرسول 

  .2015أمام إحدى بوابات األقصى عام " اهللا عليه وسلم

وفي اطار تدخله بشؤون المسجد االقصى وسدنته اصدر االحتالل قرارا بمنع أطفال القدس المحتلة 
ات المسجد األقصى، ومارس سياسة العقاب واالعتقال بحق حراسه والمرابطين من اللعب في ساح

والمرابطات، واغلق عقبة السرايا وحاصر مدرسة دار االيتام في القدس كعادته، ومنع دخول عدد من 
طلبة مدارس مقدسية الى المسجد األقصى المبارك، بحجة وضع علم فلسطين على مالبسهم 

  الكشفية

الى ان االحتالل حّول مدينة القدس الى ثكنة عسكرية تغيب عنها مظاهر الحياة الطبيعية واشار التقرير 
ويغلب عليها المشهد العسكري بشكٍل طاغ، وسط انتشار واسع لقواتها ودورياتها الراجلة والمحمولة 
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احتجاز والخيالة، وانتشار آلياتها واآلالف من عناصرها في مختلف شوارع المدينة، وتفتيش المصلين و 
  .بطاقاتهم

وبين ادعيس في التقرير ان المستوطنين للمرة األولى ادخلوا أغصان أشجار معهم أثناء اقتحامهم  
للمسجد االقصى، وأدوا طقوسا دينية، وكثفت الجماعات اليهودية من اقتحاماتها خالل األيام الماضية 

وتكثيف االقتحامات، وعلى صعيد  تزامنا مع االحتفال بعيد العرش اليهودي وسط دعوات لطرد العرب
االموات المسلمين اعتدت طواقم تابعة لبلدية االحتالل على أجزاء أخرى من مقبرة مأمن اهللا، حيث 

تم العثور على قبر قديم، مكررة فعلتها البشعة، وشهدت هذا الشهر باحة حائط البراق اقتحامات 
  بأعداد كبيرة تخللها صلوات وطقوس وشعائر تلمودية

وقتا، وحول  65ي المسجد االبراهيمي منع االحتالل رفع االذان خالل شهر تشرين االول المنصرم وف
البلدة القديمة بالخليل إلى ثكنة عسكرية وفرض حظر التجوال والتنقل على الفلسطينيين، لتوفر 

ا تلمودية ألف من المستوطنين واليهود الذين توافدوا إلى المدينة وأدوا طقوس 23الحماية ألكثر من 
ودينية في المسجد اإلبراهيمي ومحيطه وسط اغالقه بالكامل، واغلقوا الطريق المؤدية إلى السوق 

، وقبر "قبر عتنائيل بن قنز"المركزية لتمكين عشرات المستوطنين من الوصول إلى ما يدعون أنه 
" المروق"ثريا في قرية حبرون، واقتحم المستوطنون منطقة العين الجديدة في حي تل الرميدة، وموقعا أ

  .قضاء الخليل

الحي "وحدة اسكان في ما يسمى  31واضاف انه في اطار عملية التهويد يعتزم االحتالل بناء 
في الخليل، وهذه هي المرة االولى التي يطرح فيها مخطط للبناء في الخليل منذ عام " اليهودي
االحتالل اخطارا للقائمين على  ، واستمرارا في محاربة االذان والمساجد سلمت سلطات2002

مسجد اللتواني في مسافر يطا، بمنعهم من رفع األذان عبر مكبرات الصوت، وهددوهم بمصادرة 
  .اجهزة الصوت إذا استمر رفع األذان

وبين ادعيس ان المستوطنون يعيثون فسادا في كل مكان وال يسلم منهم مسجد او اثر او حجر، 
وب بيت لحم، العتداءاتهم وأدوا طقوسا تلمودية، وفي سياق متصل وتعرضت منطقة برك سليمان جن

  .صّور االحتالل منازال ومنشآت ومقبرة غرب المدينة
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وفي طولكرم اقتحم مئات المستوطنين منطقة بابور البيك وادوا صلواتهم التلمودية واالحتفالية، رافعين 
وهو ما ينفيه المواطنون واالثريون على حد االعالم االسرائيلية واليافطات بدعوى وجود مقامات دينية 

  .سواء

وفي جنين اقتحمت ودنست مجموعة من المستوطنين مقبرة شهداء الجيش العراقي في منطقة مثلث 
  .الشهداء، يساندهم جيش االحتالل، وشرعوا بتصويرها من الداخل

مة واالعالم والتي كانت وكشف ادعيس سلسلة االعتداءات التي وثقتها االدارة العامة للعالقات العا 
  :على النحو التالي

متطرفًا اقتحموا منذ الصباح المسجد األقصى  85مجموعة من المستوطنين اليهود تقدر بـــ  1/10
" الهيكل"وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته بصورة استفزازية وتلقوا خالل االقتحام شروحات عن 

. ورقصات أمام باب السلسلة أثناء خروجهم من األقصىالمزعوم، ومعالمه، وأدوا صلوات تلمودية 
يؤدون طقوسا تلمودية متنوعة، بحراسات مشددة، حيث يقوم معظم المتطرفين بمحاوالت أداء طقوس 
تلمودية، ومنهم من يؤدي صلوات تلمودية، في الوقت الذي ألقى فيه متطرف بنفسه على األرض عند 

  ".فاة األقدام وبلباس المتدينينباب الرحمة، كما أن أغلب المقتحمين حُ 

تقتحم باحاِت المسجد األقصى المبارك، صباح اليوم  ،90مجموعات من المستوطنين تقدر بـــ 2/10
وبصورٍة يومية، يقتحم المستوطنون األقصى،  .االثنين، بحمايٍة أمنية من شرطة االحتالِل اإلسرائيلي
واإلجرامية بحق المقدسيين، من إعداماٍت وهدٍم  فيما تواصل أجهزة االحتالل ممارساتها العنصرية

  .للمنازل ومنع من الصالِة في األقصى

كشف النقاب عن قرار لالحتالل، بمنع أطفال القدس المحتلة من اللعب في ساحات المسجد  -
األقصى، ووجهت إلى وحدة الشرطة في المسجد األقصى التابعة لشرطة االحتالل في القدس امرا 

وقالت المصادر إن المحكمة العليا االسرائيلية، .ل من اللعب بالكرة في ساحات األقصى بمنع األطفا
جاء هذه القرار في . أكدت في قرار لها حظر لعب أطفال القدس في ساحات المسجد األقصى

أعقاب التماس تقدمت به منظمات يهودية متطرفة تريد االستيالء على المسجد األقصى لبناء الهيكل 
اشتكت فيه من قيام أطفال القدس المسلمين باللعب بالكرة في باحات المسجد، وطالبت  المزعوم،

المنظمات اليهودية المتطرفة عبر أحد المحامين التابعين لها، شرطة االحتالل في القدس، ببذل كل 
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لمنع تكرار مثل هذه الحاالت ومقاضاة األشخاص الذين ينتهكون الموقع، أو على األقل "جهد ممكن 
  "!.مصادرة الكرة

، قدم طلباً اليوم اإلثنين "يهودا غليك"، الحاخام المتطرف "الليكود"عن حزب " الكنيست"عضو  -
من الذهاب إلى " الكنيست"إلى محكمة االحتالل العليا بإصدار أمر مؤقت ضد حظر اقتحام أعضاء 

باالمتناع عن إزعاج المسجد األقصى، وطلب غليك من قضاة المحكمة العليا أن يأمروا نتنياهو 
  .من دخول األقصى" الكنيست"أعضاء 

  االحتالل يغلق عقبة السرايا ويحاصر مدرسة دار االيتام في القدس -

مستوطنا، صباح اليوم الثالثاء يقتحمون باحات المسجد األقصى المبارك، بحراسة  55نحو : 3/10
  .مشددة من قوات االحتالل الخاصة

  .شآت ومقبرة غرب بيت لحماالحتالل يصور منازل ومن -

حكومة االحتالل اإلسرائيلي تشكل لجنة خاصة إلعداد خطة القتطاع الجزء الجنوبي من المسجد  -
  .دونما 144من مساحة المسجد اإلجمالية، البالغة % 40األقصى المبارك، الذي يشكل حوالي 

قى موحدة إذا تمكنا من ستب" إسرائيل"القدس العاصمة األبدية لـ: "عضو الكنيست روتيل سويد -
  التخلص من القرى الفلسطينية التي ال توجد أي عالقة لها بالقدس

شرطة االحتالل تعتقل حارس المسجد األقصى يحيى بصيلة من مكان عمله في باب المجلس بعد  -
 االعتداء عليه، ويأتي اعتقاله بعد اعتراضه على قيام احد جنود االحتالل باالعتداء على طفل مقدسي

  .بالضرب اثناء دخوله الى المسجد االقصى

عشرات المستوطنين والطالب اليهود يقتحمون صباح اليوم الثالثاء، باحات المسجد األقصى : 4/10
مستوطًنا ضمن مسارات  55موزعين بين   .المبارك في القدس المحتلة، بحماية شرطة االحتالل

شرطة االحتالل والقوات الخاصة "وعملت ."باب السلسلة"وحتى " باب المغاربة"محّددة من 
اضافة إلى ." صمت"المدججة بالسالح على تأمين الحماية للُمقتحمين، الذين أدوا شعائرهم بـ 

ُيسمح لهم بالتجّول في جميع باحات األقصى، ما عدا (مستوطًنا من فئة الطالب اليهود،  19اقتحام 
  .معتديا 74ليصبح مجموع المقتحمين ) المصّليات المسقوفة
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في الضفة الغربية وقطاع ) اإلسرائيلية(سلطات االحتالل، تفرض طوقا أمنيا وإغالقا شامال للحواجز  -
  .غزة، عشية األعياد اليهودية

، وحتى منتصف )األربعاء/ الثالثاء(وأوضحت شرطة االحتالل أن اإلغالق سيبدأ منذ منتصف الليلة 
من أكتوبر الجاري، ووضعت خطة أمنية ومرورية خالل  األحد الذي يوافق الرابع عشر/ ليلة السبت

أكتوبر الجاري، حيث يصادف / الفترة الواقعة ما بين الرابع وحتى الثالث عشر من شهر تشرين أول
، ونشرت شرطة االحتالل المئات من عناصرها عند المفارق وداخل مدينة القدس "العرش"أعياد 

كما انتشرت شرطة االحتالل في الشواطئ . جز العسكريةالمحتلة باإلضافة لنشر العديد من الحوا
والمتنزهات واألسواق التجارية والكنس اليهودية، باإلضافة إلى حائط البراق، حيث من المقرر وصول 

  .أعداد كبيرة من المستوطنين ألداء الطقوس التلمودية فيه

  .عبر قطار كهربائي" هرتسيليا"االحتالل يربط القدس المحتلة بـ  -

مستوطنون يؤدون صلوات وشعائر وطقوس تلمودية أمام المسجد االقصى المبارك من جهة : 5/10
باب القطانين وهم يحملون سعف النخيل، وبحماية قوات االحتالل، وكانت قوات االحتالل طلبت 

من التجار إغالق محالهم بسوق القطانين الُمفضي الى المسجد األقصى، بسبب فعالياٍت ومسيراٍت 
ستوطنين، وحّول االحتالل مدينة القدس الى ثكنة عسكرية تغيب عنها مظاهر الحياة الطبيعية للم

ويغلب عليها المشهد العسكري بشكٍل طاغ، وسط انتشار واسع لقواتها ودورياتها الراجلة والمحمولة 
  .والخيالة، وانتشار آلياتها واآلالف من عناصرها في مختلف شوارع المدينة

  التوتر في األقصى والقدس القديمة تزامًنا مع اقتحامات المستوطنينارتفاع حدة  -

أدى آالف الفلسطينيين من القدس والداخل الفلسطيني صالة الجمعة في رحاب المسجد : 6/10
االقصى المبارك، رغم اجراءات االحتالل المشددة في المدينة وعزلها عن سائر االراضي الفلسطينية 

ونشر االحتالل اآلالف من عناصر قواته ووحداته الخاصة في مدينة . ليهوديةالمحتلة بحجة األعياد ا
القدس، وعززت من تواجدها وسط المدينة وحول البلدة القديمة وعلى بواباتها وشوارعها وطرقاتها، 

وشملت اجراءات االحتالل توقيف عدد  .وسّيرت الدوريات الراجلة والمحمولة والخيالة في المدينة
بان وتفتيشهم على الحواجز المختلفة، وعلى بوابات المسجد األقصى، واحتجزت كبير من الش

  .بطاقاتهم الشخصية خالل دخولهم إلى المسجد للصالة فيه

  االحتالل يبعد سّيدة فلسطينية عن المسجد األقصى لثالثة أشهر -
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" لعرش اليهوديعيد ا"مستوطنا يقتحمون، المسجد األقصى المبارك في رابع أيام  366قرابة   :8/10
وسط انتشار لقوات االحتالل في المسجد عبر مجموعات متتالية بدأت باقتحام المسجد األقصى 

منذ الساعة السابعة والنصف صباحا، عبر باب المغاربة الذي تسيطر سلطات االحتالل على مفاتيحه 
اته، كما أدى وقاموا بجوالت في ساح .منذ احتالل المدينة بدعوة من جماعات الهيكل المزعوم

بعضهم طقوسهم الدينية خالل االقتحام، إضافة الى جوالت وصلوات على أبواب المسجد من الجهة 
ودعت منظمات الهيكل المزعوم لتنفيذ اقتحامات مكثفة خالل أيام عيد العرش، حيث . الخارجية

األثناء صالة خاصة كما تقام في هذه   .يعتبر أحد األعياد الرئيسية التي يجب خاللها اقتحام المسجد
كما أدى . بمناسبة عيد العرش، بمشاركة االالف من االسرائيليين" بركات الكهنة"في ساحة البراق 

عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك الصالة بمناسبة عيد العرش عند باب القطانين أحد أبواب 
سرائيلية العليا للسماح المسجد األقصى من الجهة الخارجية، وكان قد تقدم بطلب الى المحكمة اإل

  ألعضاء الكنيست باقتحام المسجد خالل عيد العرش

مئات المستوطنين يقتحمون منطقة بابور البيك الواقع في سهل رامين شرق طولكرم بحماية من  -
جيش االحتالل وشرعوا بأداء صلواتهم التلمودية واالحتفالية، رافعين االعالم االسرائيلية واليافطات  

يذكر ان منطقة بابور البيك هي بناء يعود عمره   .قوات االحتالل الطرق المؤدية للمكان كما اغلقت
لمئتي عام تقريبا وتعود ملكيته لمواطن من قرية رامين من عائلة غانم، وبدأ يتعرض في اآلونة االخيرة 

و ما ينفيه القتحامات متكررة من قبل المستوطنين بدعوى وجود مقامات دينية تعود لهم في المكان وه
  .المواطنون واالثريون على حد سواء

   
مستوطنا، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، تقتحم باحات المسجد األقصى  350قرابة : 9/10

  .المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة، من شرطة االحتالل الخاصة

  لمستوطنين بحجة عيد العرشاغالق المسجد االبراهيمي كامال امام المسلمين واستباحته لقطعان ا -

مستوطنون يقتحمون منطقة برك سليمان، جنوب بيت لحم، وأدوا طقوسا تلمودية في المكان،  -
  .بحراسة قوات االحتالل اإلسرائيلي

  داخل المسجد األقصى المبارك" يردد نصوص توراتية " افراهيم بلوخ"المتطرف  -
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د اإلبراهيمي في الخليل تحت حراسة أمنية آالف المستوطنين يقتحمون ويدنسون المسج: 10/10
العبري، فيما اقتحم المئات " العرش"مشددة وأدوا طقوسا تلمودية داخله، في اليوم السادس لعيد 

منهم ساحات المسجد األقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة لقوات االحتالل والوحدات 
لى ثكنة عسكرية وفرضت حظر التجوال قوات االحتالل حولت البلدة القديمة بالخليل إ. الخاصة

ألف من المستوطنين واليهود الذين توافدوا  23والتنقل على الفلسطينيين، لتوفر الحماية ألكثر من 
  إلى المدينة وأدوا طقوس تلمودية ودينية في المسجد اإلبراهيمي ومحيطه

ومين أمام المصلين وأغلقت ّقوات االحتالل، أبواب المسجد اإلبراهيمي في مدينة الخليل لي.
وتم إغالق كافة البوابات االلكترونية والحواجز العسكرية المؤدية   .المسلمين بذريعة األعياد اليهودية

إلى المسجد، وفتحه أمام المستوطنين، ومنعت أيا من المواطنين من المرور عبر تلك 
وطنين، فيما يغلق وتخلل ذلك تحويل كافة أروقة المسجد إلى أماكن الحتفال المست  .الحواجز

  أيام في العام ويفتحه أمام المستوطنين، ويمنع رفع اآلذان فيه 10االحتالل أبواب المسجد نحو 

شارع بئر "قوات االحتالل اإلسرائيلي تغلق الطريق المؤدية إلى السوق المركزية في مدينة الخليل  -
أرغمت السكان والتجار على البقاء أمام المواطنين الفلسطينيين ومنعتهم من الدخول إليه، و " السبع

في منازلهم، ومتاجرهم، ومنعتهم من الخروج منها، أو العودة اليها، لمن كان خارج المنطقة، لتمكين 
، الذي يقع على جانب "قبر عتنائيل بن قنز"عشرات المستوطنين من الوصول إلى ما يدعون أنه 

  .حسب زعمهم - الطريق وسط المدينة

بأداء صلوات ) الجدار الغربي للمسجد األقصى(يدنسون باحة حائط البراق  آالف المستوطنين -
اليهودي، الذي يستمر لنهاية األسبوع " الُعرش"أو " المظلة"وطقوس وشعائر تلمودية لمناسبة عيد 

الجاري، واستباحوا البلدة القديمة في القدس المحتلة منذ ساعات الصباح األولى، وشاركوا من 
االستيطانية في صلوات وشعائر تلمودية في المنطقة، وسط اجراءات مشددة  مختلف التجمعات

  .فرضها االحتالل في المدينة المقدسة

مستوطن يهودي اقتحموا المسجد األقصى المبارك، استجابة لدعوات تكثيف االقتحام  300قرابة  -
  .التي أطلقتها جماعات يهودية متطرفة تزامناً مع عيد العرش اليهودي
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مرة األولى المستوطنون يدخلون أغصان أشجار معهم أثناء اقتحامهم للمسجد االقصى، وأدوا لل -
طقوسا دينية، وكثفت الجماعات اليهودية من اقتحاماتها خالل األيام الماضية تزامنا مع االحتفال بعيد 

  .العرش اليهودي

خطط البناء في : االسالمي في اطار عملية التهويد واحال ل البناء االستيطاني بدال من العربي -
وحدة اسكان في ما  31الخليل جزء من مخططات كثيرة للبناء في المستوطنات وتشمل الخطة بناء 

في الخليل، وهذه هي المرة االولى التي يطرح فيها مخطط للبناء في الخليل " الحي اليهودي"يسمى 
قد سيطر عليها الجيش ويخطط إلنشاء الوحدات االسكانية على ارض كان . 2002منذ عام 

واآلن قام جيش االحتالل بنقل معسكره . االسرائيلي واقام عليها قاعدة عسكرية قبل سنوات طويلة
  .واخالء االرض للبناء االستيطاني

االسرائيلية، ستجتمع في االسبوع " االدارة المدنية"في ما تسمى " لجنة التخطيط العليا"يشار الى ان 
وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس  3829لبناء القادم لمناقشة مخططات 

  .المحتلة، كما وتشمل الخطة بناء وحدات في المستوطنات المعزولة

إغالق شارع بئر السبع لليوم الثاني على التوالي وسط مدينه الخليل إلتاحة الفرصة للمستوطنين  -
  ألداء طقوسهم التلموديه فيما يسمى قبر حبرون

اقتحمت المتطرفة موريس المسجد األقصى المبارك، بعد منعها عامين على خلفية شتمها : 11/10
والتقطت موريس صورة لها اليوم  .2015أمام أحد بوابات األقصى " صل اهللا عليه وسلم"الرسول 

يس ما رئ" رفائيل موريس"أمام قبة الصخرة، وبرفقتها المتطرف اليهودي " عريضة"وهي مبتسمة ابتسامة 
ويأتي ذلك، فيما يواصل المستوطنون المتطرفون اقتحاماتهم  ."العودة إلى جبل المعبد"ُيسمى 

وأمنت شرطة .للمسجد األقصى بأعداد كبيرة، من باب المغاربة بحراسة مشددة من القوات الخاصة
وشهد  العبري،" العرش"االحتالل اقتحامات هؤالء المتطرفين، والتي تصاعدت وتيرتها خالل عيد 

 600المسجد األقصى أمس الثالثاء، اقتحامات واسعة من قبل المستوطنين، تجاوز عددهم الـ 
، بحيث تخللها أداء شعائر 800مستوطن، في حين بلغ عدد الُمقتحمين يومي األحد واالثنين 

  وطقوس وصلوات تلمودية داخل األقصى وعند أبوابه

تها المكثفة للمسجد األقصى المبارك، بحراسات أعداد كبيرة من المستوطنين واصلت اقتحاما -
، وكانت "العرش"مشددة من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي الخاصة، وذلك خالل فترة عيد 
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مجموعات كبيرة ومتتالية من المستوطنين اقتحمت األقصى من باب المغاربة، في حين انتظر عشرات 
تاً أداء عدد من المستوطنين شعائر وصلوات المستوطنين خلف باب المغاربة القتحامه، وكان الف
اقتحامات األقصى تأتي استجابة لدعوات . تلمودية علنية في األقصى بحراسة قوات االحتالل

ألنصارها، وللمستوطنين بالمشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد خالل " منظمات الهيكل المزعوم"
، المتطرف أرنون سيجال، "منظمات المعبدإدارة مجلس "وكان عضو مجلس ما يسمى   .فترة عيدهم

مستوطناً يوم أمس الثالثاء، بعد استقدام  613عن سعادته باقتحام  -عبر بثّه لشريط فيديو-أعلن 
في نفس الوقت، لتكثيف أعداد " سيجال"في نابلس، ودعا ) هار براخا(عنصر من مستوطنة  200

رش التلمودي مستغًال ما وصفه بضعف الوجود المقتحمين اليوم األربعاء وغداً مع اختتام عيد العُ 
  .اإلسالمي في األقصى

قوات االحتالل اإلسرائيلي تمنع دخول عدد من طلبة مدارس مقدسية الى المسجد األقصى  -
في الوقت نفسه، وصل عدد المستوطنين . المبارك، بحجة وضع علم فلسطين على مالبسهم الكشفية

مستوطناً، ومن المتوقع أن يرتفع العدد بعد  312اليوم الى  الُمقتحمين للمسجد األقصى في هذا
  .استئناف االقتحامات عقب صالة ظهر اليوم 

مجموعات من المستوطنين، تجدد اقتحاماتها االستفزازية للمسجد األقصى المبارك، ليرتفع  :12/10
مستوطنا، بحراسات  2141عدد المستوطنين الذي اقتحموا المسجد منذ يوم األحد الماضي، إلى 

مستوطنا اقتحموا في هذا اليوم المسجد  90وكان نحو   .مكثفة ومشددة من قوات االحتالل الخاصة
األقصى، من باب المغاربة، ونفذوا جوالت استفزازية وسط محاوالت متكررة ألداء طقوس وشعائر 

زعوم مكان األقصى تلمودية فيه، في الوقت الذي استمعوا فيه لشروحات حول أسطورة الهيكل الم
   المبارك

سلطات االحتالل تسلم اخطارا للقائمين على مسجد اللتواني في مسافر يطا، بمنعهم من : 13/10
  رفع األذان عبر مكبرات الصوت، وهددوهم بمصادرة اجهزة الصوت إذا استمر رفع األذان

المبارك، رغم  أدى آالف الفلسطينيين صالة الجمعة في هذا اليوم برحاب المسجد األقصى -
وجرت صالة الجمعة وسط اجراءات مشددة لقوات . اجراءات االحتالل الُمشّددة في مدينة القدس

االحتالل في المدينة المقدسة، وانتشارها الواسع في المدينة، ونصب متاريس عسكرية وشرطية في كل 
  أنحاء المدينة المقدسة
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  االستفزازية للمسجد األقصىمستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم : 15/10

مجموعات من المستوطنين تقتحم المسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة : 16/10
  .ونفذوا جوالت استفزازية مشبوهة في المسجد المبارك. معززة من قوات االحتالل

  .قتهاالحتالل ما زال يمارس سياسة التدخل في المسجد االبراهيمي بتقليمه ألشجار حدي -

مجموعات من المستوطنين المتطرفين تجدد في هذا اليوم، اقتحامها للمسجد األقصى : 17/10
االقتحامات تمت بمجموعات .المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات االحتالل

صغيرة ومتوالية، في الوقت الذي تنفذ جوالت مشبوهة واستفزازية في أرجائه، وسط تواجد ملحوظ 
مصلين في المسجد الذين يفرضون وحراس المسجد رقابة صارمة على تحركات المستوطنين لل

  وجوالتهم المشبوهة في المسجد المبارك

قوات االحتالل، تعتقل سيدة خالل خروجها من المسجد األقصى المبارك من جهة باب : |18/10
ها للمسجد االقصى من باب األسباط، من جهة ثانية واصلت مجموعات من المستوطنين اليوم اقتحام

  المغاربة بحراسة مشددة من قوات االحتالل، ونفذت جوالت استفزازية في أرجائه

باب "طواقم وشركات تابعة لبلدية االحتالل في القدس، تواصل أعمال حفر في ساحة مدخل  -
جارية ، وسط حالة من الشك تسود أصحاب المحال الت)أحد أشهر أبواب القدس القديمة" (العامود

  .في المنطقة

  االحتالل يبدأ بتنفيذ مشروع استيطاني يهّدد بفصل الضفة عن القدس: 19/10

ادى آالف المواطنين صالة الجمعة في هذا اليوم برحاب المسجد األقصى المبارك، رغم : 20/10
الصالة جرت وسط اجراءات مشددة من قبل االحتالل . اجراءات االحتالل المشددة بمدينة القدس 

على مداخل القدس القديمة والمسجد االقصى، فضال عن تسيير دوريات راجلة داخل البلدة القديمة، 
  واحتجاز بطاقات الشبان على بوابات المسجد االقصى خالل دخولهم للصالة فيه

الواقعة أسفل تل ارميدة في مدينة الخليل وهم " العين الجديدة"مستوطنون يقتحمون منطقة : 21/10
وهي منطقة أثرية تعود للعهد المملوكي، وتقع حاليا تحت مسؤولية األوقاف . واحا خشبيةيحملون أل

اإلسالمية، ويحاول المستوطنون االستيالء عليها، وقاموا بإدراجها على الخارطة السياحية الخاصة 
  بالمستوطنين
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ينية حاولت إصابة أحد حراس األقصى لمحاولته منع شرطي من االعتداء على ُمسّنة فلسط: 21/10
  .الدخول الى المسجد األقصى من جهة باب الحديد

اقتحمت اولى مجموعات المستوطنين بحماية قوات االحتالل، في هذا اليوم، باحات : 22/10
المسجد االقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات االحتالل الخاصة، ونفذوا 

ت االحتالل وصول طالب مدارس االوقاف االسالمية جوالت مشبوهة في باحاته، وعرقلت قوا
  .لمدارسهم داخل الحرم القدسي الشريف فيما فرضت قيودا على دخول الشبان للمسجد المبارك

  مستوطنون يواصلون اقتحاماتهم لعين الجديدة في حي تل الرميدة -

س بلدية االحتالل ورئي"جبل المكبر "وحدة استيطانية في قلب  176االحتالل بصدد بناء : 23/10
أي (وفي العام الخمسين لتوحيد المدينة . نواصل بناء وتعزيز القدس: نير براخات"في القدس 
  ".نقوم بتوحيد القدس باألعمال الميدانية) احتاللها

باحات المسجد األقصى المبارك، تستباح من قبل المستوطنين بحراسة مشددة من قوات : 24/10
  المغاربة، ونفذت جوالت مشبوهة واستفزازيةاالحتالل الخاصة عبر باب 

مستوطنون يؤدون في ساعات من الليل صالة وشعائر تلمودية عند السور الجنوبي للمسجد  -
  .األقصى المبارك

قضاء الخليل، وقام عدد " المروق"قوة من جيش االحتالل االسرائيلي، تقتحم موقًعا أثريًّا في قرية  -
ش االحتالل بالتجول في قصر المورق االثري، بعد ان منعوا المواطنين من الجنود برفقة ضباط في جي

من التواجد في المكان والشارع المقابل، ويكرر المستوطنون اقتحامهم للقصر االثري الذي يعود 
  .للعصر الروماني خالل االعياد اليهودية

المبارك، بحراسة  مستوطنا، يقتحمون في هذا اليوم باحات المسجد األقصى 52اكثر من : 25/10
مشددة من قوات االحتالل الخاصة، ونفذوا جوالت مشبوهة واستفزازية، وحاولت مجموعات ضّمت 
عدداً من ُغالة المتطرفين اليهود بلباسهم التلمودي التقليدي أداء حركات تلمودية صامتة في منطقة 

  .باب الرحمة
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قي في منطقة مثلث الشهداء، يساندهم مجموعة من المستوطنين تقتحم مقبرة شهداء الجيش العرا -
جيش االحتالل، وشرعوا بتصويرها من الداخل، الجدير بالذكر أن مقبرة شهداء الجيش العراقي في 

  .1948منطقة مثلث الشهداء، تضم قبور ورفات جنود عراقيين شاركوا في حرب العام 

المبارك من باب  عشرات المستوطنين اليهود، يجددون اقتحامهم للمسجد األقصى: 26/10
المغاربة، بحراسة عسكرية مشددة، وحاولوا أداء طقوس وشعائر تلمودية، واكتفوا بحركات صامتة 

يهودا "بسبب الرقابة الصارمة لحراس وسدنة المسجد المبارك، وكان عضو الكنيست المتطرف 
التقاط صور تذكارية قاد أمس اقتحاًما لمجموعة من ُغالة المتطرفين لمباركة عقد قران نجله و " غليك

  .معه في المسجد األقصى

طواقم تابعة لبلدية االحتالل تعتدي على أجزاء أخرى من مقبرة مأمن اهللا، حيث تم العثور : 27/10
  .على قبر قديم

أدى عشرات اآلالف صالة الجمعة برحاب المسجد األقصى المبارك، رغم اجراءات االحتالل  -
جراءات االحتالل وسط المدينة وعلى بوابات بلدتها القديمة المشددة بمدينة القدس، وتركزت ا

وداخلها، وعلى أبواب المسجد األقصى الرئيسية، والتي تضمنت تسيير دوريات راجلة ومحمولة 
  .ونصب المتاريس، واحتجاز بطاقات المصلين من الشبان على بوابات االقصى المبارك

  .تالل بحق رواد المسجد االقصىمزيد من االعتقاالت تجريها سلطات االح: 28/10

  االحتالل يفرج عن معلمة مقدسية بشرط اإلبعاد عن المسجد األقصى: 29/10

مجموعات من المستوطنين اليهود تجدد اقتحاماتها االستفزازية للمسجد األقصى المبارك، من باب  -
سجد األقصى، المغاربة، بحراسة معززة من قوات االحتالل، ونفذوا جوالت مشبوهة بمرافق الم

واستمعوا إلى شرح حول أسطورة الهيكل المزعوم، في الوقت الذي احتجزت فيه قوات االحتالل 
  .بطاقات المصلين من فئة الشبان خالل دخولهم الى المسجد األقصى عبر بواباته الرئيسية الخارجية

خالل اقتحامهم للمسجد مستوطًنا يهوديًّا؛  53شرطة االحتالل اإلسرائيلي تؤمن الحماية لـ: 30/10
   .1967الخاضع للسيطرة اإلسرائيلية منذ عام " باب المغاربة"األقصى من جهة 

شرطة االحتالل وعناصر من القوات الخاصة المسّلحة تنتشر بين جنبات وساحات األقصى، لتأمين 
تهم الحماية للُمقتحمين على شكل مجموعات متتالية، حيث تجولوا في الباحات، ُمقيمين صلوا
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وفحصت قوات االحتالل هويات ."باب السلسلة"وطقوسهم التلمودية، ثم غادروا المسجد من خالل 
المصلين الوافدين إلى المسجد األقصى، واحتجزت بعضها خاصة بطاقات النساء، وشرطة االحتالل 

   أعطتهّن بدًال منها بطاقات ملّونة تحمل رقًما محّدًدا واسم الباب الذي دخلن منه

تجدد االقتحامات ومستوطن يؤدي حركة االنبطاح امام أحد ابواب المسجد األقصى : 31/10
  المبارك

سيتم االعالن عن انشاء وحدة شرطية جديدة خصيصا لمدينة " االسرائيلي"وزير االمن الداخلي  -
زوار المسجد االقصى "القدس والمسجد االقصى المبارك الوحدة الشرطية سيكون عملها تأمين 

شرطي وضابط مزودين بوسائل  100، وستضم الوحدة الجديدة أكثر من "سالمتهموضمان 
  .استخباراتية وتكنولوجية متطورة

   .وقتا خالل الشهر 65االحتالل يمنع رفع االذان في المسجد االبراهيمي  -

  

 فرض كفالة مالية والحبس المنزلي على ناشط مقدسي
   

االحتالل اإلسرائيلي اليوم األحد عن الناشط المقدسي أفرجت سلطات  - وفا 2017- 11- 5القدس 
  .أمين صيام بعد اعتقاله عدة أيام والتحقيق معه

شيقال والحبس المنزلي لمدة  750واشترط االحتالل لإلفراج عن صيام دفع كفالة مالية بقيمة 
  .خمسة أيّام

  

  أسير من القدس يدخل عامه السادس بسجون االحتالل
  
 

  :الشبل قبل عاميناستشهد شقيقه 

من سكان ) عاما 23(دخل األسير المقدسي محمد سميح العباسي  -وفا 2017- 11-5القدس 
حي راس العامود في بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، اليوم األحد، عامه السادس 

  .بسجون االحتالل اإلسرائيلي من أصل محكوميته البالغة سبع سنوات
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بالمشاركة مع  وأدانته محكمة االحتالل 2012قل العباسي وهو فتى في العام وكان االحتالل قد اعت
مجموعة من الفتية بالتصدي لعصابات لمستوطنين في حي رأس العامود، فحكمت عليه بالسجن مدة 

سبعة أعوام وشهر، بينما حكمت على اآلخرين أحكاما متفاوتة تتراوح ما بين عام ونصف وخمسة 
  .أعوام

شقيق االسير محمد، الشبل الُمحّرر أيمن العباسي استشهد قبل عامين بعد إصابته يشار الى أن 
بالرصاص خالل مواجهات مع قوات االحتالل في سلوان، وحرم االحتالل محمد من المشاركة في 

  .تشييع جثمان شقيقه الشهيد أو حتى إلقاء نظرة الوداع عليه

  

 مسجد األقصىمستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم االستفزازية لل
   

استأنفت مجموعات من المستوطنين اليهود، اليوم األحد، اقتحاماتها  -وفا 2017- 11-5القدس 
  .االستفزازية للمسجد االقصى المبارك بعد توقفها يومي الجمعة والسبت الفائتين

وقال مراسلنا في القدس إن االقتحامات تتم عبر مجموعات صغيرة من باب المغاربة، وبحراسة 
  .مشددة من قوات االحتالل الخاصة

وتُنفذ مجموعات المستوطنين جوالت مشبوهة في المسجد المبارك، وسط تلقيها شروحات حول 
أسطورة الهيكل المزعوم، ومحاوالت ألداء حركات تلمودية صامتة، خاصة في منطقة باب الرحمة 

  .بالقرب من باب األسباط" الُمغلق"

  

 شعفاط في القدساالحتالل يعتقل فتى من مخيم 
   

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم األحد، الفتى أحمد  -وفا 2017- 11-5القدس 
  .أبو ، بعد تفتيش منزله في مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة

وكانت قوات االحتالل اقتحمت المخيم عدة مرات الليلة الماضية وفجر اليوم، من جهة مدرسة تابعة 
، ومن جهة الحاجز العسكري القريب من مدخل المخيم، وتصدى لها أبناء "األونروا"لوكالة الغوث 
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ل الصوتية المخيم بالحجارة والزجاجات الفارغة، فيما ردت قوات االحتالل بإطالق وابٍل من القناب
والغازية، في الوقت الذي داهمت فيه ضاحية راس خميس المجاورة للمخيم وأشاعت في المنطقة 

  .أجواء من التوتر الشديد

  

  خطة االحتالل الجديدة إعالن حرب على األقصى: بكيرات
 

شرعت شرطة االحتالل اإلسرائيلي األحد، بتركيب كاميرات مراقبة جديدة في حي باب المجلس 
 .المبارك األقصى صق للمسجدالمال

وقال رئيس أكاديمية األقصى للعلوم والتراث الشيخ ناجح بكيرات في تصريحات صحفية، إن شرطة 
المجلس، بهدف مراقبة الوافدين للمسجد األقصى االحتالل شرعت بتركيب كاميرتين مراقبة في باب 

، وخاصة سكان البلدة القديمة، واستمرار مراقبتهم المقدسيين والخارجين منه، ولتضييق الخناق على
 .مومالحقته

وذكرت القناة العبرية العاشرة أن وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان أعد خطة أمنية لمنع ما 
 .في البلدة القديمة بالقدس المحتلة" الهجمات الفلسطينية"وصفته بـ 

وقالت القناة عبر موقعها اإللكتروني مساء السبت، إن الخطة تهدف إلى تشديد الحزام األمني في 
 .باب العامود والبلدة القديمة، عبر إقامة مراكز ونقاط تفتيش كبيرة تشبه النقاط العسكرية منطقة

من الواضح بأن االحتالل بعدما جرى في باب األسباط بيوليو "وحول هذه الخطة، قال بكيرات 
، وبعد االنتصار نتنياهو الماضي من كسر إلرادة الشرطة ولقرارات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين

 ."الذي حققه المقدسيون في معركة األقصى األخيرة، أعد خطته األمنية لزيادة التضييق على األقصى

ات للمقدسيين عن األقصى والبلدة وأوضح أن االحتالل بدأ خطته باالعتقاالت والمالحقات واإلبعاد
القديمة، واآلن يريد تشديد قبضته األمنية على البلدة عبر نشر حواجز عسكرية ونقاط تفتيش 

 .وكاميرات مراقبة جديدة
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، وتدلل داللة واضحة على أننا قادمون على "خطيرة وفيها بلطجة إسرائيلية"ووصف هذه الخطة بانها 
، وإعالن مبطن لتقسيمه زمانًيا المسجد األقصى حرب واضحة على ما هو أسوأ، فهي بمثابة إعالن

 .قصىومكانًيا، ومحاولًة لطرد المقدسيين خارج البلدة القديمة ومحيط األ

وأضاف أن هذه الخطة تشكل محاولة لخلق واقع تهويدي جديد في المدينة المقدسة، وخاصة بالبلدة 
 .القديمة، وستعمل على حماية المشروع اليهودي بالمدينة

وأكد أن زيادة الكاميرات ومراكز الشرطة بالمدينة لن يمنع المقدسيين من مقاومة االحتالل والدفاع 
، مشدًدا على أن االحتالل يسعى "تكون المسمار النهائي في نعش االحتاللس"عن مقدساتهم، فهي 

 .المزعوم فوق أنقاض األقصى" الهيكل"إلى تحقيق مشروعه االستراتيجي في إقامة 

يجب أن تواجه مثلما تم مواجهة البوابات "وحول آليات مواجهة الخطة األمنية، قال الشيخ بكيرات 
رها، وذلك عبر إقامة برامج قوية في البلدة القديمة واألقصى تضم كل اإللكترونية واالقتحامات وغي

حياتنا االجتماعية والثقافية داخل المسجد، ووضع خطة صمود ترتكز على اإلنسان المقدسي ودعمه 
 ."ثقافًيا واقتصاديًا وتعليمًيا واجتماعًيا

تعليم في البلدة القديمة، ودعم ودعا بكيرات وزرات التعليم والثقافة واالقتصاد إلى دعم الطالب وال
التجار وتمكينهم من الصمود والثبات داخل المدينة المقدسة، خاصة في ظل أوضاعهم الصعبة 

 .والتضييق عليهم من قبل االحتالل وإجراءاته التعسفية

الفلسطينية والحكومات والشعوب العربية واإلسالمية مما يجري بحق  السلطة أين دور"وتساءل 
، نحن بحاجة إلى حاضنة عربية وإسالمية ووقفة "، وأين منظمة التعاون اإلسالمي"القدس واألقصى

ماري واحدة كمسلمين لمواجهة كل خطط االحتالل الهادفة إلزالة الوجود العربي التاريخي والمع
 .بالقدس

وطالب بكيرات كافة وسائل اإلعالم بتفعيل دورها، والقيام بواجبها في نقل الحقائق وكل ما يجري 
 .بالقدس واألقصى، وتسليط الضوء على معاناة المقدسيين، وتعزيز صمودهم

كاميرا أمنية ذكية   40وبحسب القناة العبرية العاشرة، فإن الخطة األمنية الجديدة ستشمل نشر 
 .تمكين شرطة االحتالل من مراقبة ما يحدث في منطقة باب العامود والبلدة القديمةل
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وأشارت إلى أنه سيتم نشر نقاط التفتيش العسكرية في باب العامود ومحيطه للسيطرة على الوضع 
في تلك النقاط، مبينة أن عملية إقامة هذه النقاط ستتم " حرس الحدود"األمني، كما سيتم نشر قوات 

 .غضون شهر، موضحة أنها ستطغى بوضوح على صورة البلدة القديمةفي 

في القدس، بذريعة " تنصت"اكتوبر الماضي بنشر منظومة  19وكانت شرطة االحتالل شرعت في 
 .تقوية مركز الخدمات التابع للشرطة، وزيادة سرعة ردة الفعل على أي أحداث تجري بالمدينة

  وكالة صفا: المصدر

  

  كاميرات مراقبة جديدة ُقرب أحد أبواب األقصىاالحتالل ينصب  
  
 

مراقبة جديدة بالقرب من الحي  شرعت سلطات االحتالل، اليوم األحد، بنصب وتركيب كاميرات
 ."المجلس"المبارك من جهة باب الناظر  األقصى فريقي المالصق بالمسجداإل

أمام بوابات المسجد االقصى قبل نحو أربعة شهور " ذكية"ُيشار أن لجوء االحتالل لتركيب كاميرات 
أثارت الشارع الفلسطيني بعامة والمقدسي على وجه الخصوص وتسببت بتفجير االعتصامات 

القدس، أو هبة القدس، إلى أن رضخ  انتفاضة"الجماعية الحاشدة والتي باتت تعرف فيما بعد بـ
 .االحتالل لمطالب الجماهير وأزال الكاميرات والبوابات االلكترونية

 

 

  -انتهى -


