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  2017 ،أكتوبر    9اإلثنين   : التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  المسجد األقصىمصليا في  21الستشهاد  27اليوم الذكرى الـ. 

 يؤدي طقوسا تلمودية" غليك"مستوطنون يقتحمون األقصى و. 

  سالمي لحماية األقصىإعكرمة صبري يدعو لتحرك عربي و. 

  حيازة األسلحة"االحتالل يعلن عن اعتقال مقدسي بدعوى". 

  في القدس" اإلسرائيلية"الهيئة اإلسالمية المسيحية تحّذر من الحفريات. 

 البراق"تل أبيب يؤدي صلوات تلمودية بـ السفير األمريكي في". 

 االحتالل يُدّمر مدرسة ُمعّدة لخدمة طلبة تجمعات بدوية في القدس. 

  تدخل عامها الثالث في سجون االحتالل" شروق دويات"األسيرة المقدسية. 

 الحزام الناسف في القدس على وشك االنفجار: االحتالل. 



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚËÖ]í{{éßéŞŠ×< <
<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö]ËÖ]í{{éßéŞŠ×< <

<<Ýç×{ÃÖ]æ<<í{Ê^ÏnÖ]æ<í{ée†{{j×Ö       

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission   

For   
Education, Culture & Science 

 

    174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
    PNCECS@Palnet.com: ، البريد االلكتروني 2420902فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

Palestine - Ramallah  174,  2421080,2420901 
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com 
                                        PNCECS2011@gmail.com 

Web site :http://www.pncecs.plo.ps 
 

 مصليا في المسجد األقصى 21الستشهاد  27اليوم الذكرى الـ 
   

  معن الريماوي -وفا 2017- 10-8رام اهللا 

مصليا وإصابة المئات، في مجزرة األقصى األولى  21على استشهاد  27يصادف اليوم الذكرى الـ 
التي ارتكبتها سلطات االحتالل بحق الفلسطينيين في ساحات المسجد األقصى المبارك، لتضاف 

  .التي ارتكبتها قوات االحتالل بحق الشعب الفلسطينيبذلك الى سلسلة المجازر 

، اعتكف آالف المصلين 1990ففي تمام الساعة العاشرة صباحا في مثل هذا اليوم من العام 
المقدسيين داخل مصليات المسجد األقصى وباحاته، ليتصدوا لحشود من جنود االحتالل 

الهيكل "ولتهم وضع حجر األساس بما يسمى لمحا" بجماعة أمناء الهيكل"والمستوطنين أو ما يسموا 
  .في ساحة المسجد" الثالث

دقيقة، ما  35فتح جنود االحتالل النار بشكل عشوائي تجاه المصلين المعتكفين في المسجد لمدة 
 270آخرين بجروح متفاوتة، اضافة الى اعتقال  150فلسطينيا وإصابة  21أدى الى استشهاد 

  .ات اإلسعافشخصاً، وتم إعاقة حركة سيار 

صدحت أصوات مآذن المسجد األقصى والمآذن المجاورة تناشد المواطنين المقدسيين بأن يهبوا 
لحماية األقصى، وأصوات الخطباء تطالب الجنود بوقف اطالق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة 

  .للدموع والصوت

على كل الطرق المؤدية إلى قبل المجزرة بنصف ساعة، وضعت قوات االحتالل الحواجز العسكرية 
المسجد األقصى، لمنعهم من الوصول الى المكان، لكن المصلين كانوا قد تجمعوا في المسجد قبل 
ذلك التوقيت بساعات، في استجابة لدعوات من إمام المسجد والحركة االسالمية لحماية المسجد، 

  .ومنع المستوطنين من اقتحامه

اخالء جثث الشهداء والجرحى إال بعد ست ساعات من بداية بقي الجنود في الساحات، ولم يتم 
  .المجزرة

وكانت سلطات االحتالل وزعت قبل المجزرة بأيام قليلة بيانا على وسائل االعالم لمناسبة احتفالها بما 
، تدعو فيه كافة اليهود للمشاركة في مسيرة إلى المسجد األقصى، أعقب ذلك "عيد العرش"يسمى 
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يجب على اليهود تجديد عالقاتهم العميقة للمنطقة : "رشون سلمون قال فيهتصريح للمتطرف غ
  ."المقدسة

  .وأغلق اليهود باب المغاربة بعد المجزرة بزعم أن دخول المسلمين منه يشكل خطرًا على حياتهم

وال زالت اقتحامات المستوطنين مستمرة ويومية، فضال عن االنتهاكات التي تمارسها سلطات 
  .جاه المقدسيين بشكل خاص والشعب الفلسطيني بشكل عاماالحتالل ت

  

  يؤدي طقوسا تلمودية" غليك"مستوطنون يقتحمون األقصى و
 

حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم -مستوطن 300اقتحم أكثر من  -وفا 2017- 10-8القدس 
الحتالل األحد، المسجد األقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات ا

 .الخاصة

وقال مراسلنا، إن المستوطنين اقتحموا المسجد بلباسهم التلمودي التقليدي، وعدد منهم أدى طقوسا 
وحركات تلمودية فيه، في الوقت الذي شددت فيه قوات االحتالل اجراءاتها على دخول المصلين 

  .الرئيسيةللمسجد المبارك، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية على بوابات المسجد 

صلوات " يهودا غليك"المتطرف من حزب الليكود اليميني " الكنيست"في الوقت ذاته، أدى عضو 
تلمودية بلباس المتزمتين اليهود أمام األقصى، من جهة باب القطانين، كما أدت مجموعات من ُغالة 

  .المستوطنين الشعائر التلمودية، من جهة بابي السلسلة، والقطانين

المزعوم كثفت دعواتها ألنصارها، ولجمهور المستوطنين " منظمات الهيكل"تسمى بـوكانت ما 
للمشاركة الواسعة في اقتحامات جماعية لألقصى المبارك، بدءًا من اليوم األحد، ولنهاية االسبوع، 

أو الُعرش اليهودي، الفتة الى تفاهمات مع شرطة االحتالل لتسهيل " المظلة"تزامنًا مع أيام عيد 
  .قتحامات ومحاولة الحد من دخول المصلين الى المسجداال

في المقابل، كانت هيئات القدس اإلسالمية دعت المواطنين الى شّد الرحال للمسجد األقصى 
  .المبارك اليوم وسائر األيام للتصدي لمحاوالت استهدافه من االحتالل وعصابات مستوطنيه
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سجد األقصى، ومحيط بواباته الرئيسية، وسط انتشار وأوضح مراسلنا، إن أجواء من التوتر تسود الم
  .واسع لقوات االحتالل

  

  سالمي لحماية األقصىإعكرمة صبري يدعو لتحرك عربي و 
 

القائم " اإلسرائيلي"المبارك، من خطورة التصعيد  المسجد األقصى ، خطيبيعكرمة صبر  حذر الشيخ
 .منذ أيامفي المسجد األقصى، واالقتحامات الكبيرة التي يشهدها 

داخل باحات  المتطرفين  المستوطنين وأكد صبري، أن حكومة االحتالل هي من تصعد وتدعم
م واعتداءاتهم على حرمة المسجد األقصى المسجد األقصى وتوفر الحماية األمنية القتحاماته

 .المبارك

المتطرفة تسعى جر المنطقة والمدينة  نتنياهو وشدد خطيب المسجد األقصى، على أن حكومة
عيد خطير، محمًال نتنياهو والوزراء المتطرفون المسؤولية الكاملة عن المقدسة بأكملها إلى حرب وتص

 .أي تصعيد قائم باألقصى

وطالب صبري، بتحرك فلسطيني وعربي ودولي وإسالمي لنصرة المسجد األقصى، والتصدي 
 .لمخططات االحتالل التي تستهدف وجوده وحرمانيته

حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم األحد، المسجد األقصى -مستوطن 300واقتحم أكثر من 
 .المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات االحتالل الخاصة

مودي التقليدي، وعدد منهم أدى وقال شهود عيان، إن المستوطنين اقتحموا المسجد بلباسهم التل
طقوسا وحركات تلمودية فيه، في الوقت الذي شددت فيه قوات االحتالل اجراءاتها على دخول 

 .المصلين للمسجد المبارك، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية على بوابات المسجد الرئيسية

  الرسالة نت: المصدر
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  "لحةحيازة األس"االحتالل يعلن عن اعتقال مقدسي بدعوى 
 

شاب فلسطيني في مدينة القدس،  اعتقال أعلنت شرطة االحتالل اإلسرائيلية، اليوم األحد، عن
 .بدعوى حيازته لألسلحة

أكتوبر / اعتقلت بتاريخ الخامس من شهر تشرين أولوذكرت شرطة االحتالل في بيان لها، أن قواتها 
جنوبي  سلوان الجاري، شابًا فلسطينيًا في العشرينيات من عمره، من سكان حي أبو طور في بلدة

 .القدس

داخل مركبته، مدعية أنها تتضمن عصا حديدية وسكين " سائل قتاليةو "وزعمت أن الشاب كان يخبأ 
 .وكمية من الذخيرة

 اعتقال الشاب خالل اليوم األحد؛ إلجراء المزيد من التحقيقات معه تمديد وأشارت إلى أنه سيتم
  .على خلفية الحادثة، التي لم تتّضح بعد

وكانت شرطة االحتالل قد صّعدت من عمليات اعتقال الشبان الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية، 
، أو “المولوتوف“خاصة في مدينة القدس المحتلة، على خلفيات مختلفة، إّما برشق الحجارة و

بسبب زعمها حملهم “ ميدانياً ”ى اعتقالهم التحريض عبر مواقع التواصل االجتماعي، إضافة إل
  .أو أي آالت حاّدة“ سكين”

  وكاالت: المصدر

  
  في القدس" اإلسرائيلية"الهيئة اإلسالمية المسيحية تحّذر من الحفريات 

 

حذر األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حّنا عيسى، من استمرار 
 .المبارك والبلدة القديمة في القدس المحتلة المسجد األقصى الحفريات أسفلسلطات االحتالل في 

يمة تتسارع باتجاه المسجد األقصى من كافة وقال عيسى إن الحفريات اإلسرائيلية أسفل البلدة القد
 .هو الكشف عن حائط البراق إلظهاره كامًال ) لالحتالل(الجهات، موّضًحا أن السبب الرئيس 

وأّكد أن هذا من شأنه، إزالة جميع األبنية المالصقة لحائط البراق، والحفر إلى جانبه إلظهار حجارته 
 .المزعوم" الهيكل"عن بقايا األساسية، أّما السبب الثاني فهو البحث 
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مدينة القدس،  اليهود الحجم الظاهر من حائط البراق لم يتعّد الثالثين ياردة حينما احتل"وأوضح أن 
ياردة وأكثر، علًما أن حجم ما كان قد   200، هو كشف 1969لكّن ما تم اإلعالن عنه إسرائيلًيا عام 

 ."ياردة، وهو ما أنجزته الحفريات التي تمت عند الحائط الغربي 80ُكشف آنذاك بلغ 

أشرَف عليها البروفسور بنيامين مزار، وتابعها موشيه دايان  رياتحف أما الحائط الجنوبي، فقد جرت
يجب استمرار الحفر حتى "بأنه  1971وزير الجيش في دولة االحتالل آنذاك، حيث صّرح عام 

 .، على حد قوله"الكشف الكامل عن الهيكل الثاني، وإعادة ترميمه

ة في البلدة القديمة، وتحت أساسات يشار إلى أن بلدية االحتالل، كثفت من أعمال الحفريات خاص
 .المسجد األقصى، ضمن مساعيها لتهويد المدينة المقدسة التي تشهد حرب تهويد غير مسبوقة

سلطات االحتالل تغرق مدينة القدس باالستيطان، حيث حاصرت "من جهة ثانية، أفاد عيسى بأن 
قصى والبلدة القديمة، والثاني يطوق المدينة بثالثة أطواق استيطانية؛ األول يطوق منطقة المسجد األ

 ."األحياء في القدس، والثالث يطوق القرى العربية المحيطة

عدما أنشأ عدًدا كبيًرا من األحياء في ساحات ضّيقة، ب المقدسيين حاصر"وأضاف أن االحتالل 
االستيطانية والمستوطنات على رؤوس التالل واألودية التي تسهل الدفاع عنها، وعلى أنقاض 

 ."من أحياء وقرى عربية، وما اغتصب من أراضٍ  هدم ما

، عبر استكمال بناء الضفة الغربية سلطات االحتالل تعمل على عزل القدس بشكل كامل عنوأّكد أن 
، حيث يمتد من شمال إلى جنوب الضفة وحول 2002الجدار العازل الذي بدأت ببنائه في حزيران 

 .متًرا 80 – 60كيلومتًرا، ومتوسط عرضه يتراوح ما بين   755القدس، بطول إجمالي يزيد على 

وبّين أنه تنتشر على طول الجدار أبراج المراقبة، وفي أماكن أخرى يتكون من سلسلة من السياج 
شوارع، وأسالك شائكة، وكاميرات، وطرق القتفاء المكهرب، وتشتمل في أماكن أخرى على خنادق، و 

آثار األقدام، أّما في بيت لحم تحديًدا، يتكون من السياج المكهرب ومناطق عزل ومجّسات وخنادق 
 .وأسالك شائكة وشارع التفافي، وذلك لعزل المدينة تماًما عن الضفة الغربية

  وكاالت: المصدر
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  "البراق"ات تلمودية بـالسفير األمريكي في تل أبيب يؤدي صلو 
 

نشرت وسائل اإلعالم العبرية، اليوم األحد، خبرا أفادت فيه أن السفير األمريكي في دولة االحتالل 
الجدار الغربي (في أداء الصلوات التلمودية أمام حائط البراق  المستوطنين شارك مع" ديفيد فريدمان"

 .في القدس القديمة المحتلة، صباح اليوم (األقصى للمسجد

باحة حائط البراق هذه األيام لممارسة شعائر وطقوس وصلوات يذكر أن مئات المستوطنين يؤّمون 
  .تلمودية لمناسبة عيد المظلة أو الُعرش اليهودي الذي ينتهي آخر األسبوع الحالي

 

  االحتالل يُدّمر مدرسة ُمعّدة لخدمة طلبة تجمعات بدوية في القدس
 

بادية القدس، جنوب شرق القدس دّمرت قوات االحتالل، الليلة الماضية، مدرسة أبو النّوار في 
 .طالباً وطالبة 58المحتلة، والتي تخدم طلبة التجمع السكاني في المنطقة وعددهم 

وقال ناطق باسم التجمع البدوي أن قوات االحتالل اقتحمت المنطقة وداهمت التجمع، وشرعت 
 .إنشاء المدرسةاستكمال  بخلع األبواب، وُمصادرة مواد البناء التي كانت في المكان من أجل

يذكر ان المدرسة بنيت بمساعدة من نشطاء المقاومة الشعبية، علمًا أن قوات االحتالل كانت هددت 
  .بهدمها

  
  تدخل عامها الثالث في سجون االحتالل" شروق دويات"األسيرة المقدسية 

 

، قضاء مدينة القدس، عامها الثاني صور باهر من قرية) عاماً  20(أنهت األسيرة شروق صالح دويات 
 .7/10/2014 في سجون االحتالل الصهيوني، ودخلت عامها الثالث وذلك منذ اعتقالها بتاريخ

أشار إلى أن األسيرة دويات تقضي فعليًا أطول مدة حكٍم من بين األسيرات في  األسرى مكتب إعالم
ألف  80عامًا، كما وفرض االحتالل بحقها غرامة مالية باهظة وقدرها  16سجون االحتالل ومدته 

 .شيكل
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، وقد تعرضت لدى عملية طعن األسيرة المقدسية دويات بتنفيذجدير بالذكر أن االحتالل اتهم 
اعتقالها إلى إطالق رصاص حي في جسدها من مسافة قريبة، وتتعرض إلى جانب عدد من األسيرات 

 . حات في سجون االحتالل إلى سياسة اإلهمال الطبيالجري

 

  الحزام الناسف في القدس على وشك االنفجار: االحتالل
 

قال موقع ويلال العبري إن تردي األوضاع المعيشية في مدينة القدس المحتلة يزيد قناعة الفلسطينيين 
 ."إلسرائيلية تجاههمبأنه من األفضل الموت بكرامة بدل الموت بمهانة وذل بسبب السياسة ا"

يوشك على االنفجار " الحزام الناسف"وأوضح الخبير العسكري اإلسرائيلي أمير بوخبوط أن ما أسماه 
بمدينة القدس بسبب تردي األوضاع المعيشية بين سكانها، مبينًا أن من بين القرى المقدسية التي 

الذي يقع جزء منه في المناطق التابعة  تعاني تدهور األوضاع المعيشية بلدة عناتا وحي ضاحية السالم،
 .السلطة لسيطرة االحتالل والجزء اآلخر خاضع لسيطرة

سيجد طريقه هذه المناطق تشي بأن انفجارها بات قاب قوسين أو أدني، و "وأشار إلى أن أوضاع 
باتجاه إسرائيل، ألن الشعارات المؤيدة لحماس وجناحها العسكري كتائب عز الدين القسام تتزايد 

 ."على جدران هذه األحياء الفلسطينية

خشية إقدام االحتالل على تغيير  المقدسيين وبين أن الواقع الديني في القدس يزيد الحساسية لدى
 .المسجد األقصى األمر الواقع في

  

  -انتهى -


