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  2016، أيلول 21 بعاءر األ: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  

 شخصيا حماية القدس على رأس أولوياتي: العاهل األردني. 

 االحتالل يعتقل تسعة مواطنين من العيسوية في القدس. 

 قصىاأل"مستوطنون يجددون اقتحامهم لـ". 

 قصىمستوطنون وعدد من اليهود األميركيين يستأنفون اقتحام األ. 

  مقدسيين معظمهم من مخيم شعفاط 8اعتقال. 

 استمرار منع أعمال الترميم في قبة الصخرة. 

 ليلياً حول القدس القديمة وأسوارها التاريخية االحتالل ينظم ماراثونا. 
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  حماية القدس على رأس أولوياتي شخصيا: العاهل األردني
 أن تتقبل السالم وإال فإنها ستغدو محاطة بالكراهية وسط منطقة تموج باالضطراب إسرائيلعلى - 

حماية "اليوم الثالثاء، إن قال العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني،  -وفا 2016- 9-20نيويورك 
القدس تعد مصدر قلق كبير، فهذه المدينة المقدسة ركيزة للسالم ليس في المنطقة فحسب، بل في 

  ".العالم أجمع وهذا األمر على رأس أولوياتي شخصيا وأولوية لكل المسلمين
لجمعية العامة جاء ذلك في كلمة األردن في الجلسة العامة الجتماعات الدورة الحادية والسبعين ل

  .األردنية" بترا"لألمم المتحدة، في نيويورك، وفق ما ذكرته وكالة 
ليس هناك من ظلم بمرارة كبيرة أكثر من حرمان الفلسطينيين من حقهم في : "وأضاف العاهل األردني

 أن تتقبل السالم، وإال إسرائيلالدولة، وأؤكد هنا أن السالم هو قرار يتخذ عن وعي وإرادة، وعلى 
  ".فإنها سوف تغدو محاطة بالكراهية وسط منطقة تموج باالضطراب

نحن نرفض رفضا قاطعا أية اعتداءات على األماكن المقدسة اإلسالمية أو المسيحية، ونرفض : "وتابع
أية محاولة لتغيير الهوية التاريخية للقدس كمدينة إسالمية مسيحية عربية، وبحكم موقعي كوصي على 

ية في القدس، سأستمر في حماية هذه األماكن والتصدي لكل االعتداءات على المقدسات اإلسالم
  ".الحرم الشريف/قصىقدسيتها، بما في ذلك محاوالت التقسيم الزماني والمكاني للمسجد األ

  
  االحتالل يعتقل تسعة مواطنين من العيسوية في القدس

ثالثاء، حملة دهٍم واسعة يوم الوات االحتالل، فجر وصباح شنت ق -وفا 2016- 9-20القدس 
لمنازل المواطنين في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، اعتقلت خاللها تسعة من أبنائها معظمهم 

  .مراكز تحقيق وتوقيف في مدينة القدس إلىمن القاصرين، وحّولتهم 
: األطفالوذكر محامي هيئة شؤون األسرى والمحررين، محمد محمود، أن قوات االحتالل اعتقلت 

رضا محمد عبيد، وداود يوسف عطية، ومؤمن مأمون محيسن، والشبان منصور محمود، وشادي 
  .محيسن، وموسى عسيلة، وحمودة محمد حريز، وأحمد جمال عطية، وياسين صبحي
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  "قصىاأل"مستوطنون يجددون اقتحامهم لـ
ألربعاء، اقتحامها يوم االمتطرفين جّددت مجموعات من المستوطنين  -وفا 2016- 9- 21القدس 

المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة ومعززة من عناصر الوحدات الخاصة  قصىللمسجد األ
 .والتدخل السريع في شرطة االحتالل

كما اقتحم المسجد ستة من عناصر مخابرات االحتالل بسالحهم الشخصي، وتجولوا في أروقة 
  .المسجد المبارك

ة القتحامات المستوطنين وجوالتهم االستفزازية، والتي صاحبها اليوم وتصدى مواطنون وعدد من الطلب
  .قصىأداء طقوس وصلوات تلمودية في منطقة باب الرحمة قرب باب األسباط بالمسجد األ

  
  قصىمستوطنون وعدد من اليهود األميركيين يستأنفون اقتحام األ

يوم الثالثاء، من المبارك،  قصىاقتحام المسجد األجدد مستوطنين  -وفا 2016- 9-20القدس 
  .ي الخاصةسرائيلباب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من شرطة االحتالل اإل

عددا من اليهود األميركيين، الذين تجولوا في  قصىوأفاد مراسلنا، بأن من بين الذين اقتحموا األ
  .قصىمكان األ" الهيكل المزعوم"شروحات حول اسطورة  إلىالمسجد المبارك، واستمعوا 

  
 مقدسيين معظمهم من مخيم شعفاط 8اعتقال 

شنت قوات االحتالل الصهيوني، صباح وفجر اليوم  -موقع مدينة القدس  2016- 4- 21القدس 
األربعاء، حملة اعتقاالت جديدة في أنحاء متفرقة في القدس تركزت في مخيم شعفاط وسط المدينة، 

  .طالت ثمانية مواطنينو 
وقال مراسلنا ان قوة من جنود االحتالل، اعتقلت، قبل قليل، الشاب زكريا حجازي من سوق خان 

  .أحد مراكز التحقيق والتوقيف في المدينة إلىالزيت في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، واقتادته 
، من بلدة )عاماً  16(كما اعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم كًال من الطفل عبد العزيز خالد دمدوم 

  .العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، ومحمد أبو غزالة من القدس القديمة
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محمود معاوية علقم، ومحمود عمران علقم، ونزار محمد علي، : ومن مخيم شعفاط، اعتقلت كًال من
مراكز  إلىومنصور العكاري، وهو شقيق الشهيد إبراهيم العكاري، وتم تحويلهم جميعا ومجد كيالي، 

  .توقيف وتحقيق في المدينة المقدسة
  

  استمرار منع أعمال الترميم في قبة الصخرة
ما زال االحتالل يستمر بمنع أعمال الترميم داخل قبة  -موقع مدينة القدس  2016- 4-21القدس 

تمأل الحّماالت الخشبية والحديدية الجزء الشمالي من القبة دون أي تقّدم الصخرة المشرفة، حيث 
  .يذكر في عمليات الترميم

وكانت قوات االحتالل وشرطته قد اعتقلت في السابع والثامن من شهر آب الماضي رئيس لجنة 
 المهندس بسام الحالق وعدة عمال آخرين وسلمتهم أوامر باإلبعاد عن قصىإعمار المسجد األ

ية ألخذ سرائيلالمسجد، متعذرّة بعدم تنسيق دائرة األوقاف اإلسالمية مع االحتالل وسلطة اآلثار اإل
  .إذن الترميم منهم

الشيخ عمر الكسواني قيام األوقاف بأخذ إذن للقيام بأعمال  قصىمن جانبه، نفى مدير المسجد األ
إن االحتالل يقوم  إلىدخل فيه، الفتًا الترميم، مؤكدًا أن هذا شأن خاص باألوقاف وال يحق ألحد الت

منذ سنوات طويلة بمنع عمليات اإلعمار والترميم وعرقلتها بالقوة، عن طريق اعتقال وإبعاد موظفي 
  .اللجنة

العصر األموي، وتعتبر  إلىيُذكر أن قبة الصخرة المشرفة التي منعت فيها أعمال الترميم، يعود بناؤها 
  .مارة اإلسالمية التي لفتت أنظار العالم رغم قدم بنائهانموذجاً فريدًا من فنون الع

  
  االحتالل ينظم ماراثونا ليلياً حول القدس القديمة وأسوارها التاريخية

نظمت بلدية االحتالل في القدس ووزارة التربية  -موقع مدينة القدس  2016- 9- 20القدس 
 -يلي، الذي انطلق من ساحة باب الخليلوالرياضة بحكومة االحتالل، الليلة الماضية، الماراثون الل

  .ومداره حول القدس القديمة وأسوارها التاريخية -من أبواب القدس القديمة
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، ومّر بجانب سور القدس "نير براخات"وتقدم الماراثون رئيس بلدية االحتالل في القدس، المتطرف 
اب الخليل بتوزيع الجوائز على التاريخي، وفي بعض األحياء المقدسية القريبة منه، واختتم بساحة ب

  .المشاركين
القادمة، والتي )" يةسرائيلاإل(األلعاب الرياضية األولمبية "وكان االحتالل قرر أن تكون معظم فقراته 

تقام كل أربع سنوات بمشاركة محلية وعالمية، بمدينة القدس المحتلة، خاصة صافرة واحتفاالت 
  .2017تموز من العام القادم  18تموز و 4ة بين البداية والنهاية، بين الفترة الواقع

) يسرائيلاإل(الماراثون "وفي تصريحات سابقة، أثنى رئيس البلدية العبرية على هذا الماراثون ووصفه بـ
حب الرياضة وحب دولة "، والذي يجمع بحسب قوله بين "الكبير والمهم في تاريخ الدولة

  )".إسرائيل(
" ميري ريغيف"االحتالل أقّرت مؤخرا مقترح وزيرة التربية والرياضة، المتطرفة تجدر االشارة أن حكومة 

لتنفيذ نشاطات رياضية تشبه األلعاب األولمبية لكن بمسار  –" 20العاب المكابية الـ "بزيادة ميزانية 
نية ورصدت لها ميزا% 27يوليو في العام القادم، بنسبة /، والتي ستقام مطلع تموز"يإسرائيل"وترتيب 

، على أن تكون معظم فقرات ألعابها في )مليون شاقل 19الميزانية سابقة كانت (مليون شاقل  26
القدس المحتلة، وكذلك فعاليات واحتفاالت االنطالق واالختتام، وذلك ضمن فعالي ضمن فعاليات 

ما يطلق ، أو )عاماً  50مرور (ونشاطات االحتالل في احتفاليات اليوبيل الستكمال احتالل القدس 
  .2017، والتي ستكون في العام "تحرير القدس وتوحيد شطريها الغربي والشرقي"عليه االحتالل 


