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  م2016 / 9 / 4األحد : التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

  قصىاقتحامهم لألمستوطنون يجددون ": منظمات الهيكل"تزامنا مع دعوات. 

 اعتقاالت خالل مواجهات ليلية في القدس. 

 االحتالل يعتقل شابا من القدس. 

 االحتالل يعيد إغالق مدخل بلدة سلوان بالمكعبات اإلسمنتية. 

  هدم ادارية ويصور مباني ومحال في حي البستان بسلوان" اوامر"االحتالل يوزع. 

 قريع يستنكر العبث في مقبرة مأمن اهللا. 

  منشأة بالقدس خالل أغسطس 13وهدم  قصىمقدسياً عن األ 33إبعاد : يرتقر. 

 أغسطس/مقدسًيا خالل شهر آب 143االحتالل اعتقل : إحصائية.  
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  قصىمستوطنون يجددون اقتحامهم لأل": منظمات الهيكل"تزامنا مع دعوات 
المبارك، من  قصىجّدد مستوطنون، اليوم األحد، اقتحامهم للمسجد األ -وفا 2016-9- 4القدس 

  .ي الخاصةسرائيلباب المغاربة بحراسة وبحماية معززة ومشددة من قوات االحتالل اإل
" الهيكل المزعوم"ونفذ المستوطنون جوالت استفزازية في المسجد، وسط شروحات حول أسطورة 

  .مكانه، في حين تصدى المصلون لهذه االقتحامات والجوالت بهتافات التكبير االحتجاجية
المزعوم، حثت فيها " منظمات الهيكل"وتأتي اقتحامات اليوم، تزامنا مع دعوات أطلقتها ما تسمى 

  .اليوم، لمناسبة بداية الشهر العبري الجديد قصىأنصارها للمشاركة في اقتحامات جماعية لأل
 ،قصىاقتحام جماعي لأل إلى، نساء المستوطنين اليهود "نساء من أجل الهيكل"كما دعت منظمة 

، حيث نشرت إعالنا على صفحات "هيلل يافي أريئيل"وذلك إلحياء ذكرى إحدى المستوطنات 
أنها ستنظم "التواصل االجتماعي، ومواقع االنترنت، تدعو بموجبه لتكثيف االقتحامات اليوم، وذكرت 

  ".قصىفيه صلوات جماعية في ساحة البراق، عقب اقتحام األ
استثمار هذا الشهر لمزيد من االقتحامات، تمهيدا " إلىن المستوطني" منظمات الهيكل"وناشدت 

رأس السنة العبرية، (القتحامات أوسع مطلع الشهر المقبل، تزامنا مع موسم األعياد اليهودية الرئيسية 
  ).والعرش، والغفران

  
  اعتقاالت خالل مواجهات ليلية في القدس

، فجر اليوم األحد، عددا من الشبان يسرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016-9-4القدس 
واألطفال، خالل وعقب مواجهات شهدتها العديد من أحياء وبلدات القدس المحتلة، واستمرت حتى 

  .ساعات الفجر األولى
إن قوات االحتالل داهمت منازل مواطنين في حارة باب حطة، واعتقلت عددا من " وفا"وقال مراسل 

أحد مراكز  إلىد الشاويش، وأمجد أبو سنينة، وتم اقتيادهما محمو : الشبان واألطفال عرف منهم
  .التوقيف والتحقيق في المدينة
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الطور الُمطل على القدس القديمة، مواجهات في ساعات الليلة الماضية، / وشهد حي جبل الزيتون
  .اعتقلت قوات االحتالل خاللها عددا من الشبان لم تعرف هويتهم بعد

قوات االحتالل حي عين اللوزة، في ساعة متأخرة من مساء أمس،  وفي بلدة سلوان، اقتحمت
  .وأمطرت منازله بقنابل الصوت والغاز بحجة إلقاء حجارة على مستوطنين

  
  االحتالل يعتقل شابا من القدس

الطور، /ي، شابا من حي جبل الزيتونسرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016-9-3القدس 
 .في مدينة القدس

شهود عيان إن قوات االحتالل اعتقلت الشاب جمال الزعتري، بعد أن داهمت منزله في حي  وقال
  .أحد مراكزها في مدينة القدس للتحقيق إلىالطور الُمطل على القدس القديمة، واقتادته 

  .كما داهمت قوات االحتالل منزل المواطن وائل الهدرة في نفس الحي، وفتشته
  

  بلدة سلوان بالمكعبات اإلسمنتية االحتالل يعيد إغالق مدخل
، أجواء شديدة التوتر في ظل قصىتسود بلدة سلوان جنوب المسجد األ -وفا 2016-9-3القدس 

ي، خاصة إعادة إغالق مدخل البلدة من جهة حي وادي حلوة سرائيلتصعيد اجراءات االحتالل اإل
  .ة الضخمة، بالمكعبات االسمنتيقصىالجدار الجنوبي للمسجد األ إلىاالقرب 

السبت  أمس يوماالحتالل تنتشر منذ ساعات صباح ونقل مراسلنا عن شهود عيان في البلدة أن قوات 
في الشوارع الرئيسية والطرقات الفرعية وتوقف الشبان وتدقق في هوياتهم، وتُفتش مركبات المواطنين 

  .بشكل استفزازي
خل الحي الرئيسي بالمكعبات وكان سكان حي وادي حلوة احتجوا مساء أمس على اغالق مد

االسمنتية، وقاموا بإزالة المكعبات واتاحة المجال أمام دخول مركباتهم، إال أن قوات االحتالل أعادت 
  .اغالق المدخل، واعتقلت اثنين من السكان واحتجزت مركبتيهما
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دس ترافقها وفي سياق آخر، قال مركز معلومات وادي حلوة إن طواقم تابعة لبلدية االحتالل في الق
قوة حراسة من جنود االحتالل، اقتحمت أمس حي البستان في البلدة وصورت منازل المواطنين 

  .ومحالتهم التجارية وسلمت أوامر هدم إدارية لعدد منها
  

  هدم ادارية ويصور مباني ومحال في حي البستان بسلوان" اوامر"االحتالل يوزع 
يوم الجمعة، حي البستان ية االحتالل في القدس، ر من بلداقتحم عناص -وفا 2016-9- 2القدس 

المبارك، وقاموا بتصوير منازل المواطنين ومحالتهم التجارية  قصىفي بلدة سلوان جنوبي المسجد األ
 .وسلموا أوامر هدم إدارية لعدد منها

الحي أن عناصر من بلدية االحتالل اقتحموا " وفا"وأضح قتيبة عودة، وهو أحد الناشطين في الحي لـ
وقاموا بتصوير منازل ومحال تجارية قبل تعليق أوامر هدم إدارية على عدد منها بحجة البناء غير 

  .المرخص
عناصر بلدية االحتالل يقتحمون الحي في يومي  إلىوأكد عودة أن هذا اإلجراء اسبوعي، مشيرا 

  .الجمعة والسبت، ويقومون باإلجراءات ذاتها الستفزاز االهالي
لصالح إقامة حديقة توراتية  2004وذكر عودة بأن االحتالل أصدر قرارًا بهدم كامل الحي عام 

تهديد  إلىللمستوطنين وربطها بما يسمى الحوض المقدس ضمن الرواية التهويدية اإلحتاللية، مشيرًا 
  .نسمة 1600منزل يسكنها أكثر من  100ما يزيد على 

  
  اهللاقريع يستنكر العبث في مقبرة مأمن 

استنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة  -وفا 2016-9- 1القدس 
شؤون القدس أحمد قريع افتتاح مهرجان الخمور الثاني عشر على أنقاض مقبرة مأمن اهللا اإلسالمية 

ن في مدينة القدس التاريخية، والتي تعتبر معلما من أهم معالم الذاكرة التاريخية والدينية للمسلمي
 .المحتلة
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التي تقوم " االنتهاكات الفظة والممارسات المرفوضة"يوم الخميس، أن هذه وأكد قريع، في بيان له 
ي، ما هي إال أعمال إجرامية تستحق اإلدانة الشديدة والردع الحازم من سرائيلبها سلطات االحتالل اإل

تالي فإن المساس بالمقدسات واألماكن والرموز الدينية األمة العربية واإلسالمية والمجتمع الدولي، وبال
في مدينة القدس أمر مرفوض ومخالف للقانون الدولي ولألعراف والمواثيق الدولية، ويشكل تحديا 

  .صريحا للمجتمع الدولي
إمعان سلطات االحتالل أدواته التنفيذية للعبث واالعتداء على المقدرات اإلسالمية  إلىولفت 

  .ي التهويدي للمدينة المقدسةسرائيلواعتبر ذلك جزءا من المخطط اإل. للمسلمينوالحضارية 
نوعًا من الكحول في حديقة عامة أقامتها سلطات  120وبين أن المهرجان شمل عرضا ألكثر من 

  .االحتالل منذ سنوات على أرض المقبرة
االستيطان والتوسع ي من سياسة سرائيلكما حذر قريع من خطورة مواصلة حكومة االحتالل اإل

ية سرائيلخطورة اجتماع اللجنة التخطيطية العليا للتنطيم والبناء اإل إلىولفت . االستيطاني غير الشرعي
وحدة استيطانية جديدة في عدد من المستوطنات المقامة على أراضي " 546"للمصادقة على بناء 

) 3153( إلىمنذ بداية العام الحالي  الضفة الغربية، ما يرفع عدد الوحدات التي تم المصادقة عليها
  .وحدة استيطانية

  
 منشأة بالقدس خالل أغسطس 13وهدم  قصىمقدسياً عن األ 33إبعاد : تقرير

أكد مركز معلومات وادي حلوة، تصاعد اقتحامات  -موقع مدينة القدس  2016-9-3القدس 
المبارك، خالل أغسطس الماضي، وهدم المنشآت  قصىالمستوطنين وانتهاكاتهم للمسجد األ

  ".البناء دون ترخيص"السكنية والتجارية في مدينة القدس المحتلة بحجة 
ية في سرائيلسبت، جملة من االنتهاكات اإليوم أمس الفي تقريره الشهري الذي أصدره،  ورصد المركز

بحماية مشددة من شرطة  قصىلألمستوطًنا  1811اقتحام  إلىالقدس خالل الشهر المنصرم، مشيًرا 
  ".خراب الهيكل"االحتالل، حيث تصاعدت هذه االقتحامات في ذكرى ما يسمى 
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شهدت اعتداء قوات االحتالل الخاصة على المصلين بالضرب " خراب الهيكل"وأوضح أن ذكرى 
المستشفى إلجراء الفحوصات  إلىنقلوا  3منهم برضوض،  15إصابة  إلىالمبرح والدفع، مما أدى 

  .الالزمة
أن شرطة االحتالل صعدت من استهداف موظفي األوقاف اإلسالمية وعرقلة أعمال الترميم  إلىوأشار 

، كما "قبة الصخرة"، بمنعهم من مواصلة ترميم الفسيفساء في داخل مسجد قصىفي المسجد األ
مدير مشاريع لجنة اإلعمار، ومجموعة من منعت أعمال صيانة الكهرباء في المسجد القديم، واعتقل 

  .موظفي الدائرة
، بينهم سيدة وثالثة من موظفي قصىمواطًنا عن األ 33وأبعدت سلطات االحتالل الشهر الماضي 

  .أشهر 4أيام و 5األوقاف وثالثة فتية، لفترات تتراوح بين 
حيث رصد مركز  وحسب التقرير، فقد واصلت سلطات االحتالل اعتقاالتها في مدينة القدس،

  .قاصًرا، وثالث نساء، وثالثة مسنين 32فلسطينًيا، بينهم  139المعلومات اعتقال 
أن سلطات االحتالل تواصل احتجاز جثمان الشهيدين المقدسيين عبد المحسن حسونة،  إلىوأشار 

  .الذي ارتقى في ديسمبر الماضي، ومحمد أبوخلف، الذي ارتقى في فبراير الماضي
ت خالل أغسطس الماضي أربعة جثامين لشهداء مقدسيين، هي ثائر أبو غزالة وبهاء في حين سّلم

  .عليان وعبد المالك أبو خروب ومحمد الكالوتي، وسط إجراءات وتشديدات على تسليمهم وتشّيعهم
منشأة في المدينة خالل الشهر الماضي، أحدها ُهدم  13وبالنسبة لعمليات الهدم، رصد المركز هدم 

ي، وهي منزل سكني وبركس سكني، ثالثة منازل قيد اإلنشاء، وأربعة أسوار وغرفة للمواشي بشكل ذات
  ".معرض للسيارات"كونتيرنر تستخدم كمخازن ومنشأة تجارية   2و

تواصل اعتداءات المستوطنين على المقدسيين خالل أغسطس، حيث اعتدى ثالثة  إلىوأشار 
أثناء تواجده في حي وادي حلوة " عاماً  13"كي مستوطنين بالضرب على الطفل عبد الرحمن شوي

  .ببلدة سلوان، ومزقوا قميصه دون سبب
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بالضرب المبرح، أثناء تواجده في " عاماً 20"كما اعتدى مستوطن على الشاب مراد غسان الرجبي 
حارة الشرف بالقدس القديمة، مما أدى إلصابته بكسور في أنفه وجروح في وجهه، ورضوض في 

  .الرقبة
استهداف لحرية الرأي والتعبير، قمعت سلطات االحتالل مسيرة تضامنية مع األسرى المضربين وفي 

باب العمود بالقدس، حيث اعتدت بالضرب على المشاركين - عن الطعام في منطقة شارع نابلس
  .واعتقلت ثالثة منهم، ومنعتهم من إكمال مسيرتهم

، فيما واصلت "دعمها لإلرهاب"القدس بذريعة في " ساعد لالستشارات التربوية"كما أغلقت مؤسسة 
سلطات االحتالل بفرقها المختلفة اقتحام األحياء المقدسية، خاصة العيسوية وسلوان، ونصب 

  .الحواجز على المداخل واالنتشار في الشوارع وتوقيف الشبان وتحرير هوياتهم بطريقة استفزازية
  

  أغسطس/ر آبمقدسًيا خالل شه 143االحتالل اعتقل : إحصائية
أفادت إحصائية صادرة عن لجنة أهالي األسرى  - موقع مدينة القدس  2016-9-2القدس 

/ حالة اعتقال في صفوف المقدسيين خالل شهر آب 143المقدسيين بأن سلطات االحتالل نفذت 
  .أغسطس الماضي

حاالت صباح الجمعة فإن من بين " المركز الفلسطيني لإلعالم"وحسب اإلحصائية التي وصلت 
  .اعتقال من داخل المنازل 63اعتقاال ميدانيا، و 80االعتقال 

شبان، وتركزت تلك االعتقاالت في  105قاصرا،  32مسنين،  3سيدات،  3وطالت االعتقاالت 
  ".خراب الهيكل"البلدة القديمة، تزامنا مع ذكرى ما يسمى 

في حي  3ي البلدة القديمة، وحالة اعتقال تمت ف 45ووفقا للتقسيم الجغرافي لالعتقاالت، فإن 
  .ببيت حنينا 2بالعيسوسة، و 9في حي الطور، و 10الثوري، و

في سلوان،  17آخرين في رأس العامود، و 6مواطنا في جبل المكبر، و 15كما طالت االعتقاالت 
  .في أحياء واد الجوز وكفر عقب وصورباهر 7في مخيم شعفاط، و 5و

  .المبارك قصىمنهم عن المسجد األ 30 وأبعدت سلطات االحتالل ما يزيد عن
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