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  2017 ، اوغسطس  3الخميس    2األربعاء   1الثالثاء   :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  في تجمع بدوي شمال شرق القدس منزالً  23االحتالل يخطر بهدم. 

 االحتالل يبعد شابا عن األقصى لمدة شهر وعن القدس القديمة ألسبوع. 

 مستوطنون ُيجّددون اقتحاماتهم االستفزازية للمسجد األقصى. 

 الحمد اهللا يستقبل مفتي القدس ويطلع على آخر تطورات األوضاع في القدس. 

 ف مستوطن باحات المسجد األقصىاألزهر يدين اقتحام أكثر من أل. 

  مقدسيين للمرة الثانية 10محكمة االحتالل تمدد اعتقال. 

 العاهل األردني يتبرع بمليون دوالر للمتحف اإلسالمي ويكافئ حراس األقصى. 

 فعاليات القدس تحذر االحتالل من استمرار التدخل بشؤون المسجد األقصى. 

  األقصىاالحتالل يمنع حارسا من دخول المسجد. 
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 مطلوبة شرعاً إذا فرضتها المصلحة" األقصى"زيارة : مجمع الفقه اإلسالمي. 

 االحتالل يعتدي على شاب في األقصى ويعتقله. 

  
  

 في تجمع بدوي شمال شرق القدس منزالً  23االحتالل يخطر بهدم 

  

فلسطينية عائلة  23أخطرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الخميس،  -وفا 2017-8-3القدس 
حي الفهيدات البدوي شرق بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، بهدم منازلها، وأمهلت  تقطن في
  .ساعة فقط لالعتراض على القرار 72السكان 

وبّرر االحتالل إخطارات الهدم بأن المنطقة التي بها المنازل تقع على الشارع الفاصل والواصل 
  .، وأنه ال يسمح بالبناء في هذه المنطقة"تعناتو "للمعسكر القريب من المنطقة 

عاما، ولطالما تعرضت لمالحقات من االحتالل  50يشار إلى أن هذه العائالت تقيم في المنطقة منذ 
  .بهدف طردها من المنطقة

  
 االحتالل يبعد شابا عن األقصى لمدة شهر وعن القدس القديمة ألسبوع

   

ل اإلسرائيلي، مساء أمس، سبيل الشاب أخلت قوات االحتال -وفا 2017-8-3القدس 
رامي الفاخوري، من سكان حارة باب حطة المالصقة لألقصى، بشرط اإلبعاد عن المسجد  المقدسي

  .األقصى لمدة شهر، وعن القدس القديمة لمد أسبوع
  .عدة أيام من البلدة القديمة  وكان االحتالل اعتقل الفاخوري قبل 
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 اقتحاماتهم االستفزازية للمسجد األقصىمستوطنون ُيجّددون 
   

جّدد عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، اقتحاماتهم االستفزازية  -وفا 2017-8-3القدس
  .للمسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات االحتالل الخاصة

المبارك، في الوقت الذي ُتواصل وقال مراسلنا، إن المستوطنين ينفذون جوالت مشبوهة في المسجد 
مترا على األقل عن المستوطنين  30فيه قوات االحتالل إبعاد حراس المسجد األقصى مسافة 

  .المقتحمين للمسجد المبارك
  

 الحمد اهللا يستقبل مفتي القدس ويطلع على آخر تطورات األوضاع في القدس
   

لحمد اهللا، في رام اهللا، اليوم الخميس، مفتي استقبل رئيس الوزراء رامي ا -وفا 2017-8-3رام اهللا 
القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، واطلع على آخر األوضاع في القدس والمسجد 

  .األقصى، وما تواجهه من تصعيد االحتالل ومستوطنيه
ت وحذر الحمد اهللا من مواصلة االحتالل إجراءاته االستفزازية في المدينة المقدسة، واقتحاما

المستوطنين لساحات المسجد األقصى، مجددا دعوته لمؤسسات المجتمع الدولي بتحمل 
مسؤولياتها األخالقية والقانونية في توفير حماية دولية لشعبنا، في ظل تصعيد االحتالل من انتهاكاته 

  .بحق ابنائنا ومقدساتنا
القدس، على صمودهم في معركة ووجه رئيس الوزراء تحية اعتزاز وإكبار إلى أبناء شعبنا في مدينة 

المسجد األقصى، ما حال دون تنفيذ االحتالل مخططاته في تغيير الوضع القائم في المسجد 
  .األقصى

وأكد أن القدس ستبقى العاصمة األبدية لدولة فلسطين، وبأنها على رأس أولويات القيادة والحكومة، 
ذا السياق الدول العربية واإلسالمية الوقوف مشددا على تقديم كافة أشكال الدعم لها، مناشدا في ه

بشكل فعلي مع المقدسيين، ودعم القدس بشكل ملموس، بما يعزز من صمود أهلها وثباتهم على 
  .أرضهم
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 األزهر يدين اقتحام أكثر من ألف مستوطن باحات المسجد األقصى
   

مستوطن باحات المسجد أدان األزهر الشريف، اقتحام أكثر من ألف  -وفا 2017-8-2القاهرة 
، لحشد "منظمات الهيكل المزعوم"األقصى في القدس المحتلة، استجابة لدعوات أطلقتها ما تسمى 

، بمساندة "خراب الهيكل"أكبر عدد من المستوطنين القتحام األقصى، لمناسبة ما يسمى ذكرى 
  .وتعزيزات من قوات االحتالل

نه يتابع بقلق واستنكار بالغين ما يحدث في القدس، مشدًدا واكد األزهر في بيان له اليوم األربعاء، أ
على أن تصعيد قوات االحتالل ضد المسجد األقصى المبارك، واستمرار االنتهاكات بحق أولى 
القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، يعد استفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم وتهديدا للسالم 

  . واالستقرار العالمي
البيان، مطالبه التي أطلقها في اجتماعه بهيئة كبار العلماء بالقاهرة، وما أعلنه مجلس حكماء وجدد 

المسلمين بجلسته الطارئة بالعاصمة اإلماراتية أبو ظبي، بضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات 
مخططاته الخبيثة اإلقليمية والدولية فورًا إلنقاذ المسجد األقصى المبارك من إرهاب االحتالل، ووقف 

الرامية إلى تهويد القدس والسيطرة على المسجد األقصى المبارك، محذرا من أن استمرار هذه 
  .االنتهاكات ينذر بإشعال حرب دينية قد تقضي على األخضر واليابس

  
 مقدسيين للمرة الثانية 10محكمة االحتالل تمدد اعتقال 

   

إن محكمة االحتالل اإلسرائيلي في القدس، مددت قال نادي األسير،  -وفا 2017-8-2رام اهللا 
  .مواطنين للمرة الثانية، ليومي الجمعة واألحد المقبلين، بذريعة استكمال التحقيق 10فترة اعتقال 

فراس خويص، وفارس ابو غانم، : وأوضح نادي االسير في بيان صحفي اليوم االربعاء أن االسرى هم
د ابو سبيتان، ومجد الصياد، وعلي ابو جمعة، ومحمد ابو وأمير كراوي، وأمير ابو جمعة، ومحم

  .الهوى، والفتيان جمال زعتري، وحمزة خويص
مواطن  400يذكر أن سلطات االحتالل نفذت حمالت اعتقال خالل أحداث األقصى طالت نحو 

  .مقدسي، وأفرجت عن غالبيتهم بشروط
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 كافئ حراس األقصىالعاهل األردني يتبرع بمليون دوالر للمتحف اإلسالمي وي
   

أعلن المنسق اإلعالمي في دائرة األوقاف اإلسالمية فراس الدبس، أن  -وفا 2017-8-2القدس 
  .العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني تبرع بمليون دوالر للمتحف اإلسالمي في المسجد األقصى

صرف مكافأة لكل العاملين  وقال الدبس، في بيان له اليوم األربعاء، إن الملك عبد اهللا قرر أيضا
دينار لكل موظف، إضافة لمكافأة خاصة للحراس الذين  300بدائرة األوقاف في القدس، تبلغ 

  ."صمدوا طوال فترة الحصار على المسجد األقصى
  

 فعاليات القدس تحذر االحتالل من استمرار التدخل بشؤون المسجد األقصى
   

رئيس مجلس األوقاف اإلسالمية، ومفتي (س حذرت فعاليات القد -وفا 2017-8-2القدس 
من إصرار ) القدس والديار الفلسطينية، ورئيس الهيئة اإلسالمية العليا، والقائم بأعمال قاضي القضاة
  .االحتالل اإلسرائيلي على التدخل في إدارة شؤون األوقاف والمسجد األقصى المبارك

سيعيد "لسطين، اليوم األربعاء، أن ذلك وأكدت، في نداء مشترك موجه الى األهل في القدس وف
األمور إلى حالة التأزم وجر المنطقة بأكملها إلى ما ال تحمد عقباه، وأن الحفاظ على الواقع التاريخي 

  ."والديني والقانوني هو ثابت من ثوابتنا ال نتنازل عنه
ل لجرحانا والفرج القريب إن الفعاليات وهي تترحم على شهدائنا األبرار وتتمنى الشفاء العاج: "وقالت

ألسرانا البواسل، لتثمن وحدة شعبنا وحراك شبابنا وشاباتنا في وقفتهم البطولية دفاعا عن المسجد 
  ."األقصى المبارك
االحتاللي على المسجد األقصى المبارك، من قبل " اإلسرائيلي"أن استمرار العدوان "وشددت على 

ال يزال يفكر بمنطق القوة والقهر، ونحن ننظر إليه بعين  سلطات االحتالل، ليؤكد لنا أن االحتالل
  ."الخطورة الشديدة

إن حقوقنا الشرعية هي حقوق ثابتة ال نحيد عنها وال نتراجع وال نفاوض عليها تحت أي : "وأضافت
ظرف، والمتمثلة بإعادة مفاتيح باب المغاربة، وإيقاف حاالت االقتحامات من قبل المستوطنين، وعدم 

  ."و اعتراض أو إبعاد أي مواطن مقدسي من دخول المسجد األقصى المباركمنع أ
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تحديد أعمار الداخلين إلى المسجد األقصى المبارك يعتبر تدخال سافرا واعتداء على "وحذرت من أن 
حرية العبادة نرفضه رفضا قاطعا، ونتمنى على أبناء شعبنا بضرورة شد الرحال إلى المسجد األقصى 

  ".ادة والرباط، وتلقي دروس العلم فيهالمبارك للعب
أبناء شعبنا في القدس وفلسطين عدم تداول أو التعاطي مع أي شائعة تظهر هنا أو هناك، وأن "ودعت 

مصدر المعلومة عما يجري في المسجد األقصى المبارك وحوله فقط هي دائرة األوقاف والشؤون 
لفحص كل ما جرى من اعتداءات وتجاوزات والمقدسات اإلسالمية، التي شكلت اللجان المتخصصة 
  ."من قبل قوات االحتالل في المسجد األقصى المبارك

  
 االحتالل يمنع حارسا من دخول المسجد األقصى

   

منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األربعاء، أحد حارس المسجد  -وفا 2017-8-2القدس 
  .وااللتحاق بعملهاألقصى مهدي العباسي، من دخول المسجد 

وكانت سلطات االحتالل منعت خالل االيام الماضية عددا من الموظفين والعاملين في المسجد 
  .االقصى من دخوله تحت تهديد المالحقات واالعتقال

  
 مطلوبة شرعاً إذا فرضتها المصلحة" األقصى"زيارة : مجمع الفقه اإلسالمي

   

الفتوى والتشريعات المقارنة في مجمع الفقه كشف مدير إدارة -وفا 2017- 8- 1إسطنبول 
اإلسالمي الدولي الدكتور عبد القاهر محمد قمر، أن المجمع أصدر قرارا انتهى إلى أن الحكم 

الشرعي لزيارة المسجد األقصى، مندوب ومرّغب فيه شرعا، إذا كانت الزيارة محققة للمصالح، التي 
  .يةيوكل تقديرها ألولي األمر في الدول اإلسالم

وأوضح قمر لدى مشاركته في االجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون 
اإلسالمي على مستوى وزراء الخارجية بشأن القدس، في إسطنبول، اليوم الثالثاء، أن من أهم هذه 

  .المصالح إعانة الشعب الفلسطيني اقتصاديا واجتماعيا ومؤازرته
د األجهزة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي، من مخاطر المس بحرمة وحذر المجمع، وهو أح

  .المسجد األقصى، محمال سلطات االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن األحداث األخيرة
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إن المسجد األقصى المبارك هو للمسلمين وحدهم وال عالقة لليهود به، وإنه ال يمكن أن : وقال قمر
  . استقرار في المنطقة إال بإنهاء االحتالل لمدينة القدس ومسجدها المباركيتحقق سالم عادل وال

  
 االحتالل يعتدي على شاب في األقصى ويعتقله

   

اعتدت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل، مساء اليوم  -وفا 2017-8-1القدس 
قصى المبارك من جهة الثالثاء، على الشاب المقدسي محمد أبو صبيح بالضرب، في المسجد األ

  .باب السلسلة
وقال مراسلنا، إن االحتالل أخرج الشاب أبو صبيح من المسجد باتجاه نقطة عسكرية في المدرسة 

  .لى أحد مراكزها في المدينة وتعتقلهإقصى قبل أن تقتاده لمسجد األالتنكزية المالصقة با
  
  

 
 

  -انتهى -


