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  2016 أكتوبر، 10- 6 اإلثنين: التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 قصىقوات االحتالل ومستوطنون يدنسون المسجد األ. 

  فلسطينياً وتُعاين منزل شهيد القدس تمهيدا لهدمه 16قوات االحتالل تعتقل. 

 القدس تشهد مواجهات غير مسبوقة تسفر عن عشرات اإلصابات واالعتقاالت. 

 حملة اعتقاالت ومداهمات واسعة بعد عملية القدس. 

  مستعربون يختطفون شبان بحي الطور بالقدس ودعوات لهدم منزل عائلة الشهيد
 .صبيح أبو

 شرطة االحتالل ُتمدد اعتقال مدير نادي األسير في القدس. 

 قصىمنظمات يهودية تطالب بالسماح لها بإقامة احتفاالت وصلوات في األ 
 .األربعاء

 إصابة مواطنين وجنديين خالل اقتحام منزل الشهيد أبو صبيح في القدس. 

  المقدسييندائرة شؤون القدس تندد بجرائم واغتياالت االحتالل بحق. 

  من طالبها 3االحتالل يقتحم مدرسة دار األيتام في القدس ويعتقل. 

 عقاب جماعي "إغالق االحتالل للمحال التجارية بالقدس : مركزان حقوقيان
 ."انتقامي

 52 إصابة جراء اقتحام قوات االحتالل لجامعة القدس. 

  مواطنا من القدس 15االحتالل يعتقل. 

 دعوات لمسيرة استفزازية في القدس العتيقةو  قصىاقتحامات جديدة لأل.  
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  قصىقوات االحتالل ومستوطنون يدنسون المسجد األ
اقتحمت قوات من شرطة االحتالل الصهيوني،  -موقع مدينة القدس  2016-10-10القدس 

  .في مدينة القدس المحتلة قصىصباح اليوم االثنين، باحات المسجد األ
تمهيًدا وتأمينا القتحام مجموعات  قصىاالحتالل اقتحمت األ وتفيد المصادر المحلية، أن قوات

  .المبارك قصىوعصابات المستوطنين لباحات المسجد األ
، فيما قصىيذكر أن مجموعات من المستوطنين تقوم بشكل شبه اليومي باقتحام باحات المسجد األ

  .ونيتصدى حراسه والمرابطون فيه لمحاوالت التدنيس التي يقوم بها المستوطن
  

  فلسطينياً وتُعاين منزل شهيد القدس تمهيدا لهدمه 16قوات االحتالل تعتقل 
اعترف جيش االحتالل الصهيوني، في بيان له،  -موقع مدينة القدس  2016-10- 10القدس 

صباح اليوم االثنين، بإصابة أحد جنوده خالل دهم قواته منزل شهيد القدس، منفذ العملية الفدائية يوم 
  .المشفى إلىح أبو صبيح، ووصف إصابته بالطفيفة وتم نقله أمس، مصبا 

  .فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية وضواحي القدس 16كما اعترف جيش االحتالل باعتقاله 
وجاء في البيان أن قوات االحتالل اقتحمت، الليلة الماضية، منزل الشهيد أبو صبيح في بلدة الرام، 

  .دا لهدمهوأجرت مسحاً هندسياً له تمهي
وزعم جيش االحتالل ضبطه ألسلحة ووسائل قتالية في قرية عزون بقلقيلية، والعثور على ورشة لتصنيع 

  .األسلحة، وبندقية، كما ادعى اكتشافه لسالح من إنتاج ذاتي في قرية صوريف قضاء الخليل
 6فلسطينياً؛  16وم ذلك، قال بيان جيش االحتالل أنه اعتقل الليلة الماضية وفجر الي إلىباإلضافة 

منهم من قرية عّزون، وواحد في قرية ذنابة، وآخر من بلدة قطنة شمال غرب القدس، ومواطن من 
سردا قضاء رام اهللا، ومواطن من بلدة الرام شمال القدس، وشابين من بلدة أبو ديس جنوب شرق 

  .القدس
  .ّمرمن يطّا، وشاب من بيت أُ  3وتم اعتقال أربعة شبان قضاء الخليل؛ 
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  القدس تشهد مواجهات غير مسبوقة تسفر عن عشرات اإلصابات واالعتقاالت
شهدت العديد من بلدات وأحياء مدينة القدس  -موقع مدينة القدس  2016-10- 10القدس 

المحتلة، سواء التي تقع داخل حدود بلدية القدس الُمصطنعة، أو خارج جدار الضم والتوسع 
، مواجهات عنيفة جدا بين الشبان والفتيان وقوات االحتالل، استمرت العنصري الُملتف حول المدينة

حتى صباح اليوم، وأسفرت عن اعتقال وإصابة عشرات المواطنين، في الوقت الذي أصيب فيه ثالثة 
  .من عناصر قوات االحتالل

، )مسقط رأس شهيد القدس مصباح أبو صبيح(وقال مراسلنا في القدس، إن بلدة الرام شمال القدس 
شهدت مواجهات مستمرة ومتواصلة، ضد قوات االحتالل، استمرت حتى ساعات الفجر األولى، 
تضّمنت اقتحام عشرات الجنود واآلليات للبلدة، ودهم منزل الشهيد أبو صبيح، الذي ارتقى صباح 

  .أمس برصاص االحتالل بعد إطالقه الرصاص على جنود االحتالل وقتله اثنين منهم
أن عناصر من الوحدات الخاصة بقوات االحتالل اعتلت سطح منزل الشهيد أبو  وأضاف مراسلنا،

صبيح وسط الرام، بينما شرعت قوة كبيرة بدهم المنزل وتفتيشه بشكل استفزازي وتخريب محتوياته، 
  .، وإزالة ملصقات وأعالم وصور الشهيد عن جدار المنزل"إيمان"قامت باعتقال نجلة الشهيد 

ن تجمعوا بمحيط منزل الشهيد أبو صبيح حتى ساعة متأخرة من الليل، بينما وكان عشرات الشبا
استمرت المواجهات على المدخل الرئيسي للبلدة، أصيب فيها عدد من الشبان بالرصاص الحي 
والمطاطي، والعشرات باختناقات بسبب اإلطالق الكثيف والعشوائي لقنابل الصوت الحارقة والغازية 

موع والرصاص الحي والمطاطي، بينما رد الشبان بالحجارة والزجاجات الفارغة السامة المسيلة للد
وتم نقلهما بسيارة  - حسب مصادر عبرية- وإشعال االطارات المطاطية ما تسبب بإصابة جنديين

  .إسعاف عسكرية من المنطقة
" عربينالمست"الطور الُمطل على القدس القديمة، اعتقلت عناصر من وحدة / وفي حي جبل الزيتون

  .بقوات االحتالل شابين خالل مواجهات عنيفة تركزت في الشارع الرئيسي وقرب بؤر استيطانية
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العديد من المناطق المقدسية لتشمل أحياء في بلدة سلوان جنوب المسجد  إلىوامتدت المواجهات 
العتيقة، ، وحي الصوانة القريب من سور القدس، وحارتي السعدية، وباب حطة في القدس قصىاأل

  .وحي جبل المكبر وبلدتي العيزرية وأبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة
  

  حملة اعتقاالت ومداهمات واسعة بعد عملية القدس
شّنت قوات االحتالل، وبقرار من أعلى مستوى  -موقع مدينة القدس  2016-10- 10القدس 

  .القدس فجر اليوم االثنين سياسي وعسكري، حملة مداهمات واعتقاالت مسعورة طالت أهالي مدينة
وقالت مصادر محلية بمدينة القدس المحتلة، إن قوات االحتالل اعتقلت وبقرار من قيادة االحتالل 
العشرات من المواطنين، بينهم ابنة الشهيد مصباح، بعد أن اعتقلت والده ونجليه، بتهمة إقامة بيت 

  .في قتل صهيونيين عزاء، وتوزيع الحلوى بمناسبة تنفيذه العملية، ونجاحه
كما قالت المصادر أن قوات االحتالل، اعتقلت مجموعة من العمال في ورشة البناء الواقعة قبالة 

العديد من المواطنين الذين تجمعوا أما بيت العزاء، وهتفوا منددين  إلىمكان تنفيذ العملية، باإلضافة 
  .باالحتالل ومكبرين بتنفيذ العملية

وأوضحت المصادر، أن قوات االحتالل اعتقلت عدد من العمال في ورشة بناء، بعد تصويرهم 
: في المسكوبية، موضحة أن العمال هم 4الغرف التي تعرف بغرف  إلىللعملية، يوم أمس، ونُقلوا 

  .إبراهيم سليمان صندوقة وشقيقه معتز، رمزي محمد الجعبة، محمد هاني مهلوس، ومصطفى عويضة
مركز معلومات وادي حلوة، نقًال عن المحامين الفلسطينيين، إن قوات االحتالل اعتقلت عدداً وقال 

نهاد زغير، شريف طه، سامر أبو قدوس، ناصر : من المقدسيين أيضا واستدعت آخرين عرف منهم
  .قوس، طارق أبو صبيح، سامر البيتوني، محمد الدقاق، أحمد الشاويش، ومحمود غيث

خالد أبو : وية، اعتقلت قوات االحتالل مجموعة من الشبان الفلسطينين عرف منهموفي قرية العيسا
  .غوش، آدم مصطفى، يوسف مصطفى، صالح أبو عصب، عبد اهللا أبو عصب، رائد درويش

، ومحمد ماهر )عاماً ( 18نايف أحمد الخطيب : وفي بلدة العيزرية، اعتقلت قوات االحتالل كال من
  ).عام( 24دمدوم 
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ناطق بالقدس قد شهدت، يوم أمس، مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وقوات االحتالل، وكانت م
أدت إلصابة جندي وضابط من قوات االحتالل، حيث شهد حي الطور مواجهات عنيفة، عقب قيام 

، بعمليات خطف لشبان فلسطينيين، كما شهدت "مستعربين"قوات االحتالل الخاصة، المعروفة باسم 
والرام مواجهات عنيفة، عقب مهاجمة قوات االحتالل لبيت عزاء الشهيد مصباح ابو  أحياء قلنديا

  .صبيح
وفي الضفة الغربية، شهدت العديد من المدن والقرى والمخيمات، حمالت دهم وتفتيش كان أوسعها 

علي فريد، حسي : في بلدة عزون، حيث قام جيش االحتالل باعتقال عشرة مواطنين عرف من بينهم
طفلين  إلىشاهر، سليم ومحمود جمال عوده، ومحمد سليم، ومنذر ياسر سالمة، إضافة وقصي 

  .قاصَرين لم تعرف أسماؤهم بعد
وتأتي الهجمة الشرسة، التي شنتها قوات االحتالل، بعد أن أعلنت المتحدثة باسم شرطة االحتالل 

الشرطة  إلىوزير األمن الداخلي،  ، أن هناك قرارا فوريا، بعد تنفيذ العملي، وبإيعاز من"لوبا السمري"
والجهات المختصة، بالعمل وفقا لكافة اإلجراءات القانونية والقضائية المتاحة، ضد كل نشاط وعمل 
ومظهر يحمل بطياته تأييدا للعملية بالقدس، موضحة أن شرطة االحتالل عملت منذ آنذاك في شتى 

  .مليةأنحاء القدس واعتقلت موزعي السكاكر المحتفلين بالع
وأكدت السمري، أن قوات االحتالل منعت إقامة خيمة للعزاء، في حي سلوان بالقدس، واعتقلت 

  .نشطاء طالبوا بإغالق محال تجارية شرقي القدس، تأييدا لمنفذ العملية
وقالت إن قوات االحتالل ممثلة بالجيش والشرطة ستمنعع رفع صور منفذ العملية على مباني الرام، 

  .ييد للعمليةر تأوأي مظاه
  

  مستعربون يختطفون شبان بحي الطور بالقدس ودعوات لهدم منزل عائلة الشهيد أبو صبيح
اعتقلت وحدات المستعربين االحتاللية، مساء أمس  -موقع مدينة القدس  2016-10- 10القدس 

  .األحد، ثالثة فتية فلسطينيين في حي الطور بمدينة القدس المحتلة
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القدس إن مواجهات عنيفة اندلعت مساء أمس في حي الطور في مدينة وقالت مصادر محلية في 
  .القدس

وأضافت إن قوات االحتالل أطلقت قنابل الصوت تجاه الحي، وانتشر عدد من الدوريات والجنود في 
  .أنحاء مدينة القدس المحتلة

ينية اليميني، حكومة االحتالل لتفريق الجماهير الفلسط 0404وفي سياق متصل، دعا موقع 
المجتمعة في بيت عزاء شهيد القدس مصباح أبو صبيح، ودعا أيضا لهدم منزل العائلة، واتهم نتنياهو 

  .وحكومته بالجبن والخوف كما جاء على الموقع
  

  شرطة االحتالل ُتمدد اعتقال مدير نادي األسير في القدس
يني في القدس، قال محامي نادي األسير الفلسط -موقع مدينة القدس  2016-10- 10القدس 

مفيد الحاج، مساء أمس األحد، أن شرطة االحتالل مددت اعتقال مدير نادي األسير في القدس 
، بذريعة استكمال التحقيق معه، موضحًا أن التهمة األولية التي قدمت بحقه تتعلق بإعاقة "ناصر قوس"

  .عمل الشرطة
قوس واعتقلته في البلدة القديمة، قبل وذكر نادي األسير في بيانه، أن قوات االحتالل اعتدت على 

  .مركز شرطة االحتالل في القشلة إلىأن يتم تحويله الحقاً 
  .قد تعرض لالعتقال عشرات المرات عاماً  45من الجدير بالذكر أن قوس والبالغ من العمر 

  
  األربعاء قصىمنظمات يهودية تطالب بالسماح لها بإقامة احتفاالت وصلوات في األ

طالبت منظمات يهودية يمينية رئيس حكومة االحتالل  - موقع مدينة القدس  2016- 10-9القدس 
السماح لليهود بإقامة صلواتهم ومراسيمهم الخاصة " جلعاد أردان"ووزير األمن الداخلي " بيبي نتنياهو"

ر يوم األربعاء القادم الثاني عشر من الشه قصىفي المسجد األ" الغفران) "الكيبور(في يوم عيد 
  .الجاري
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االئتالف من "رسالة اليهما بهذا الخصوص مساء أمس السبت باسم " أفيعاد ويسلي"وأرسل المحامي 
وهو تجمع يضم مئات " (في حزب الليكود) إسرائيل(أمناء أرض "وتجمع )" إسرائيل(اجل أرض 

  ).أعضاء مركز حزب الليكود
“ جبل الهيكل” -أي اقتحام –صعود وقال في رسالته بأن هناك جمهور واسع من اليهود ينوون ال

وإقامة صلواتهم  -الكيبور –يوم األربعاء القادم بالتزامن مع عيد الغفران ) قصىالمسجد األ(
، ونحن نطلب من الحكومة السماح بذلك، “جبل الهيكل”ومراسيمهم الخاصة في هذا العيد في 

  .ا اليوم بشكل مناسب والئقونطالب أن يكون الجواب سريعا، حتى نتمكن من تجهيز أنفسنا لهذ
هو المكان األكثر قدسية عند كل يهودي، وأن قدسيته " جبل الهيكل"في رسالته بأن " ويسلي"وأورد 

، حيث كان اليوم الخاص بعمل الكاهن األكبر في المعبد، وبه يمكن أداء “الكيبور”تتعاظم في يوم 
  .بنا الخاص هذا ، ولذا جاء طل“الكيبور”طقوس االنبطاح المقدس الخاص بـ 

 إلىفي الكيبور، استنادا “ جبل الهيكل”إننا نطلب بالسماح بهذا الصلوات اليهودية في ”: وأضاف
وجوبه دستوريا وقانونيا وقضائيا وسياسيا، فدستورا وقانونا أسلفناه في أول الرسالة، أما قضائيا فقد 

، بشكل “جبل الهيكل”اتهم في مرة بالسماح لليهود بإقامة صلو  15“ محكمة العدل العليا”قضت 
في حاالت وظروف خاصة فقط،  –أي منعت  –عادي وطبيعي ودائم، وفقط استثنت السماح بذلك 

منذ العام " جبل الهيكل"تغيير الوضع القائم في  إلىثم انه من واجب حزب الليكود الحاكم أن يسعى 
ير يجب ان يقضي السماح ، والذي حددته حينها حكومة بزعامة حزب العمل، وهذا التغي1967

  .قصىلليهود بإقامة صلواتهم الدائمة في المسجد األ
  

  إصابة مواطنين وجنديين خالل اقتحام منزل الشهيد أبو صبيح في القدس
انسحبت قوات االحتالل، مساء اليوم األحد، من  -موقع مدينة القدس  2016- 10-9القدس 

نيفة في البلدة عقب اقتحام قوات االحتالل لمنزل بلدة الرام شمال القدس المختلة بعد مواجهات ع
الشهيد مصباح صبيح منفذ عملية إطالق النار في حي الشيخ جراح بالقدس والتي أدت لمقتل 

  .آخرين بجراح مختلفة 6صهيونيين اثنين وإصابة 
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بجراح وأسفرت المواجهات في البلدة عن اصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين، وجنديين صهيونيين 
  .مختلفة، في حين عاثت قوات االحتالل خراباً ودماراً في منزل الشهيد قبل االنسحاب منه

واعتقلت قوات االحتالل خالل عملية االقتحام للبلدة والد الشهيد أبو صبيح للتحقيق في عملية 
  .نجله الفدائية

بر سنه واقتادته لجهة غير وقال شهود عيان، إن الجنود تعمدوا تقييد يدي والد الشهيد للخلف رغم ك
  .معلومة

المطاط "إصابات منهم من ُأصيب بـ 7من جانبه، أعلن الهالل األحمر الفلسطيني، تعامل طواقمه مع 
  .المستشفى لتلقي العالج الالزم إلىوتم نقلهم " واالختناق

  .بينما أصيب مجدي اشتية بالرصاص المطاطي خالل انسحاب قوات االحتالل من بلدة الرام
، عقب استشهاد أبو قصىذلك، اندلعت مواجهات محدودة ا في بلدة سلوان جنوب المسجد األ إلى

  .صبيح، حيث رشق الشّبان الفلسطينيون آليات االحتالل بالحجارة وعلب الطالء والدهان
كما اقتحمت قوات االحتالل مخيم شعفاط وسط القدس، وشرعت بإطالق القنابل الغازية والصوتية 

  .مواطنين بشكل عشوائي، ما أدى إلصابة العشرات باالختناق جراء استنشاق الغاز السامباتجاه ال
في الوقت نفسه، أشعل الشّبان النار في الحاويات بشارع صالح الدين وسط المدينة، حيث أطلقت 

  .قوات االحتالل القنابل الصوتية لتفريقهم
هيد للخلف رغم كبر سنه واقتادته لجهة غير وقال شهود عيان، إن الجنود تعمدوا تقييد يدي والد الش

  .معلومة
  

  دائرة شؤون القدس تندد بجرائم واغتياالت االحتالل بحق المقدسيين
نددت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير  - موقع مدينة القدس  2016- 10- 9القدس 

الحتالل، بحق المواطينين الفلسطينية، بسياسة االغتياالت الميدانية المتواصلة، التي ترتكبها سلطات ا
الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، حيث قامت اليوم بفتح نيران أسلحتها بكثافة، تجاه الشاب 
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مصباح أبو صبيح، بزعم إطالقه النار تجاه عدد من المستوطنين في حي الشيخ جراح بالقدس، األمر 
  .استشهاده على الفور إلىالذي أدى 
يوم األحد، إن احتقان األوضاع في مدينة القدس، ، في بيان صحفي ائرة شؤون القدسوقالت د

وتوترها، نتيجة سياسات وممارسات االحتالل، وانتهاكاته المتواصلة، وعمليات التهويد الممنهجة، 
المزيد من االحتقان والغضب بين أبناء شعبنا  إلىواالستيطان، ونهب األرض، كلها أمور أدت وتؤدي 

افع عن مقدساته، وعن حقوقه الوطنية المشروعة، أمام غطرسة االحتالل الفلسطيني الذي يد
وعنجهيته، مؤكدة أن شعبنا الفلسطيني سيقف بكل قوة أمام هذه الغطرسة الصهيونية واإلرهاب 

المبارك على وجه  قصىالمنظم، الذي يماَرس بحق أهلنا الصامدين في مدينة القدس والمسجد األ
  .التحديد

  
  من طالبها 3م مدرسة دار األيتام في القدس ويعتقل االحتالل يقتح

ي، اليوم االثنين، ثالثة من طالب سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016-10- 10القدس 
مدرسة دار األيتام االسالمية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة بذريعة المشاركة في رشق الحجارة 

  .على جنود االحتالل في المنطقة
منها، وأثارت الخوف والهلع بين ) طفال(وكانت قوات االحتالل اقتحمت المدرسة، واعتقلت طالبا 

صفوف الطالب األطفال، وأعقبها في وقت الحق اعتقال اثنين اضافيين من الطالب بالقرب من أحد 
وقيف أحد مراكز الت إلى، واقتادت االطفال الثالثة )باب الناظر(المبارك  قصىأبواب المسجد األ

  .والتحقيق في المدينة وسط استنكار ادارة المدرسة النتهاك حرمتها
  

  "عقاب جماعي انتقامي"إغالق االحتالل للمحال التجارية بالقدس : مركزان حقوقيان
، )عدالة( إسرائيلأوضح المركز القانوني لحقوق األقلية العربية في  -وفا 2016- 10-9القدس 

ة وحقوق اإلنسان، اليوم األحد، أن أمر إغالق المحال التجارية في ومركز القدس للمساعدة القانوني
  ".عقاب جماعي انتقامي"القدس المحتلة عقب عمليات الطعن هو 
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وزير  إلى 2016أيلول  22وأضاف المركزان، في بيان صحفي مشترك، أنهما أرسال مذكرة بتاريخ 
ية روني الشيخ، والمدعي العام سرائيلي جلعاد إردان، ومفّوض الشرطة اإلسرائيلاألمن الداخلي اإل

ي أفيخاي ماندلبليت، طالبوهم فيها بوقف تنفيذ المزيد من العقوبات الجماعية االنتقامية، سرائيلاإل
  .التي نجم عنها إغالق المحال التجارية التابعة للمقدسيين في القدس الشرقية

لى تصرفات شرطة االحتالل عقب عملية وتابع البيان أن هذا التوّجه من قبل المركزين جاء رّدا ع 
في شارع السلطان سليمان في القدس الشرقية، بعد أن  2016أيلول  19الطعن التي حدثت بتاريخ 

طلبت شرطة االحتالل من أصحاب المحال التجارية العرب إغالق محالهم في شارعي السلطان 
رامات المالية في حال رفضهم تنفيذ سليمان وصالح الدين ومنطقة المصرارة، مهدّدة إياهم بفرض الغ

  .قرار اإلغالق
وفي هذا السياق، أفاد المحاميان سوسن زاهر من مركز عدالة، ومحمد أبو اسنينة من مركز القدس  

االنتقام وفرض العقوبات الجماعية على السّكان  إلىهذه سياسة ذات دوافع مخفية تهدف "بأن 
السياسة أوال وقبل كل شيء، تعارض مبادئ القانون  المحليين وأصحاب المحال التجارية، فهذه

اإلداري والتي تلزم السلطة اإلدارية االمتناع عن اتخاذ أية تصرفات أو القيام بأية أعمال مبنية على 
أساس اعتبارات سياسية أو عنصرية مخفية، وأن واقعة فرض هذه األوامر على أصحاب المحال 

م أن عمليات طعن مماثلة حدثت أيضا في المناطق والمجتمعات التجارية الفلسطينيين فقط، مع العل
اليهودية ولم يتم تطبيق مثل هذه السياسة، وبالتالي، هناك شكوك حول فرض التمييز القائم على 

  ".الخلفية القومية أو العرقية
وأكد المحاميان أن أمر اإلغالق الجماعي يشّكل انتهاكا للحقوق الدستورية ألصحاب المحال  
  .لتجاريةا
وقاال إن هذه السياسة ُتسِفر عن صعوبات اقتصادية ألصحاب المحال التجارية، وإغالق محالهم  

  .يسرائيليشّكل انتهاكاً لحقوقهم الدستورية في حرية العمل، كما ويتناقض مع القانون األساسي اإل
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رض عليهم عنصر أن سياسة العقاب الجماعي هذه تضع عالمة على سكان المنطقة وتف إلىوأشارا  
الشك الذي ال أساس له من الصحة، وكأنهم ضالعين في الحوادث التي تحصل، وتشّكل إهانة وذال 

  .كرامة اإلنسان وحريته: شديدين ينتهكان القانون األساسي
أن عملية اإلغالق للمحال التجارية تمت دون سلطة شرعية وفي تناقض مع "وشدد المركزان على 
االلتزام بإغالق المحال التجارية تم دون سلطة "وأن . ت الصلة بالمنطقة المعنيةالقوانين الدولية ذا

شرعية، فلم يكن بحوزة أفراد الشرطة أي إذن قانوني أو أي مصدر قانوني يشّرع أعمالهم، كما أن 
طة قرارا كهذا يشّكل انتهاكا للقانون الدولي واألحكام الشرعية المرتبطة به، التي تقّر بأنه ليس للسل

المحتلة أن تعيق األعمال اليومية واألنشطة االقتصادية للسكان المدنيين إال في ظروف استثنائية 
  ".للضرورة العسكرية، والذي ليس هو الحال في الوضع القائم

ي، باالمتناع مستقبال عن انتهاج أية سياسة عقاب سرائيلوطالب المركزان، سلطات االحتالل اإل
  .واطنينجماعي انتقامية بحق الم

  
  إصابة جراء اقتحام قوات االحتالل لجامعة القدس 52

أصيب العشرات من طلبة جامعة القدس في بلدة أبو ديس باالختناق  -وفا 2016- 10- 8القدس 
يوم السبت، جراء اقتحام قوات لرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بالغاز المسيل للدموع وبا

  .ي للجامعةسرائيلاالحتالل اإل
إصابة ناجمة عن  52جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في القدس، بأن طواقمها تعاملت مع وأفادت 

في حرم الجامعة " المطاطي"ي قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص سرائيلإطالق جنود االحتالل اإل
  .عقب اقتحامها، موضحة أنه تم نقل إصابة على األقل للمستشفى، فيما عولج آخرون في المكان

  
  مواطنا من القدس 15الحتالل يعتقل ا
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ي، الليلة الماضية وفجر اليوم سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 10-6القدس 
مراكز توقيف وتحقيق  إلىالخميس، خمسة عشر مواطنا من أنحاء متفرقة من مدينة القدس، وحولتهم 

 .في المدينة

جبل الزيتون الُمطل على القدس /، وحي الطوروتركزت االعتقاالت في بلدة العيسوية وسط القدس
سمير عطية، ومحمد محمود، وأحمد عبيد، ومحمد سمير عبيد، ورشدي عبيد، : القديمة، وشملت

عالء أبو ريالة، وجيه سبيتان، عماد الدين سبيتان، رياض كراوي، محمد محمود، مصطفى عسيلة، 
  .مد عصام عبيدابراهيم أبو الهوى، أحمد أبو جمعة، أحمد محمود، ومح

  
  ودعوات لمسيرة استفزازية في القدس العتيقة قصىاقتحامات جديدة لأل

يوم الخميس، مجموعات من عصابات المستوطنين، استأنفت  -وفا 2016- 10-6القدس 
المبارك، من باب المغاربة، في ما وفرت شرطة االحتالل الخاصة الحماية  قصىاقتحامها للمسجد األ

 .والحراسة لهذه المجموعات خالل اقتحامها وجوالتها االستفزازية بالمسجد المبارك

  .وتصدى مصلون وطلبة حلقات العلم لهذه المجموعات بهتافات التكبير االحتجاجية
المشاركة الواسعة في  إلىن جمهور المستوطنين كما دعت منظمات الهيكل المزعوم، أنصارها م

مسيرة استفزازية ستنظمها في أحياء القدس العتيقة في وقت الحق، تزامنا مع موسم األعياد اليهودية 
  .الذي بدأ قبل أيام ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري

من  قصىجد األوحسب الدعوات، ستجوب المسيرة االستفزازية أحياء البلدة القديمة، ومحيط المس
الخارج، في الوقت الذي يواصل فيه االحتالل فرض إجراءاته المشددة في المدينة المقدسة وبلدتها 

  .القديمة
  
  


