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  2017 أيلول ،   11اإلثنين      :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  بحراسات مشددةمستوطنون وطالب تلموديون يقتحمون األقصى. 

 "تحذر من إغالق مبنى باب الرحمة على الوضع القائم في " الخارجية والمغتربين

 ."األقصى"

  األقصى"الشرطة اإلسرائيلية تطالب بإغالق مبنى باب الرحمة في". 

  فيما يتعلق بالمسجد األقصى" إسرائيل"أردوغان يطالب بمواقف أكثر حزما مع. 

  من مدينة القدساالحتالل يعتقل ثالثة شبان. 

 إغالق االحتالل مكاتب األوقاف لتغطية فشله وقد يدفع ذلك : خطيب األقصى

 .لعودة التوتر

 ال يحّق لالحتالل التحكم في إدارة ومرافق األقصى: أبو حلبية. 

   محكمة االحتالل تبحث شروط .."عشاق األقصى"معتقل على خلفية ملف

 .اإلفراج عن سليمان اغبارية

 لعام يدين الجرائم المرتكبة بحق مسلمي ميانمارمفتي القدس ا. 
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 مستوطنون وطالب تلموديون يقتحمون األقصى بحراسات مشددة
   

طالباً من معاهد تلمودية المسجد  20مستوطن و 100اقتحم نحو  -وفا 2017- 9- 10القدس 
معززة ومشددة األقصى المبارك، في الفترة الصباحية من اليوم األحد، من باب المغاربة، وبحراسات 

  .من قوات االحتالل الخاصة
جرت االقتحامات عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، نفذت جوالت استفزازية ومشبوهة في أرجاء 

  .المسجد المبارك
وتواجد في األقصى عدد كبير من المواطنين الذين انتشروا عبر حلقات علم في مختلف ساحاته 

  .وُمصلياته
  
 

 "األقصى"ر من إغالق مبنى باب الرحمة على الوضع القائم في تحذ" الخارجية والمغتربين"
   

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيانها الصادر اليوم األحد، قرار  -وفا 2017- 9-10رام اهللا 
نيابة االحتالل اإلسرائيلي ومطالبتها باسم مفتش عام الشرطة، روني الشيخ، بإصدار أمر يقضي بإغالق 

مة في المسجد األقصى بشكل مطلق، علما بأن المبنى مغلق بقرار احتاللي تعسفي مبنى باب الرح
  .ويتم تجديده بشكل دوري 2003منذ العام 

ورأت الوزارة أن سلطات االحتالل االسرائيلي تواصل محاوالتها لتغيير الوضع التاريخي والقانوني 
". واستيعاب ردود الفعل المحتملةالمتصاص "القائم في المسجد األقصى المبارك وبشكل تدريجي، 

ال يحق إلسرائيل كدولة محتلة ومعتدية ومصنفة بمفهوم القانون الدولي كدولة "وأكدت الوزارة أنه 
للمسجد ومرافقه ومحيطه، كما ال يحق لها وال تملك أي " استاتيسكو"إرهاب، تشويه وتغيير الـ

النيابة عن الجهة المسؤولة عن األوقاف مقومات أخالقية أو قانونية إلصدار أحكام أو قرارات ب
االسالمية، خاصة أننا ندرك أن تلك االحكام هي سياسية بامتياز ومبيتة تنتظر التوقيت المناسب 

لتمريرها، هدفها تغيير الوضع القائم في االقصى، وابعاد الجهات والمؤسسات االسالمية المسؤولة 
سات، على طريق مصادرة دور ومهام األوقاف والفاعلة التي تعمل على حماية األقصى والمقد

) الهيكل(اإلسالمية، لكي ينفرد االحتالل في تنفيذ مخططاته الهادفة الى تهويد األقصى وإعادة بناء 
  ".المزعوم
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تصعيدا خطيرا ستكون له تداعيات كارثية على ساحة الصراع، "واعتبرت الوزارة قرار شرطة االحتالل 
فورية من قبل منظمة المؤتمر االسالمي، بحيث ال تكتفي فقط بعقد ما يستدعي ردة فعل قوية و 

االجتماعات الطارئة أو اصدار بيانات، إنما مطالبة الدول األعضاء باتخاذ خطوات عملية جادة، 
وااللتزام بتنفيذ خطة تحرك مباشرة تقوم على قطع العالقات مع دولة االحتالل التي تعتدي يوميا على 

  ".لمسجد االقصى المبارك بشكل خاصالمقدسات عامة وا
المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة، خاصة األمم المتحدة " الخارجية والمغتربين"وطالبت 

بمواصلة طرح وتبني هذا الموضوع، والدفاع عن قراراتها ذات الصلة وحمايتها، كما أكدت أهمية 
بحكم خصوصية العالقة الثنائية "الهاشمية، استكمال ومواصلة التنسيق الناجح مع المملكة األردنية 

المميزة، والمسؤولية التاريخية التي يحملها جاللة الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين، الوصي على 
  ".المقدسات في القدس

  
 "األقصى"الشرطة اإلسرائيلية تطالب بإغالق مبنى باب الرحمة في 

   

العبرية مساء السبت، أن " هآرتس"لصحيفة  ذكر الموقع االلكتروني -وفا 2017- 9- 10القدس 
غربي " الصلح"نيابة االحتالل اإلسرائيلي توجهت، باسم القائد العام للشرطة روني الشيخ، لمحكمة 

  .في المسجد األقصى بشكل مطلق" باب الرحمة"القدس، مطالبة بإصدار أمر يقضي بإغالق مبنى 
كمقر للجنة التراث، التي   2003حتى العام  ويقع المبنى داخل المسجد األقصى، وكان ُيستخدم

أغلقت إسرائيل البناية وفقا ألمر يجري  2003وفي عام . نظمت نشاطات اجتماعية وثقافية ودينية
  .تجديده بين الحين واآلخر، كما تم اعتقال قادة اللجنة

  ."حماس"بحركة وأفادت الصحيفة العبرية عبر موقعها اإللكتروني، بأن هذه اللجنة ترتبط بشكل وثيق 
وقالت جهات في الوقف اإلسالمي، إن لجنة التراث لم تعد قائمة، والبناية تتبع دائرة األوقاف، التي 

  .ال تسمح للجمعيات بالعمل من داخل األقصى
مكافحة "إلى المحكمة بناء على قانون " الشيخ"جاء توجه قائد شرطة االحتالل ": هآرتس"وحسب 
بالطلب من المحكمة إغالق مبنى يشتبه استخدامه لنشاط إرهابي، وفق ، الذي يسمح له "اإلرهاب
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن هذه هي المرة األولى التي يستخدم فيها قائد الشرطة . القانون

  .اإلسرائيلية هذه الصالحية
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البناية  ولفتت الصحيفة إلى أن األوقاف اإلسالمية كانت قدمت تحفظا على قرار اإلغالق، وقالت إن
رفض الطلب، وفي األسبوع الماضي توجه " الشيخ"تستخدم من قبل زوار المسجد األقصى، إال أن 

  ."استخبارية سرية"بواسطة النيابة إلى المحكمة، طالبا إغالق المبنى نهائيا، اعتمادا على مواد 
ت كهذه وترسيخ يسود التخوف المعقول من أن البناية ستستخدم ثانية لنشاطا"وجاء في الطلب انه 

  ."نشاط حماس، إذا لم يتم إغالقها
وفي أعقاب الطلب أمرت الحكومة األردنية، المسؤولة عن دائرة األوقاف في القدس، بعدم وصول 

  .ممثليها إلى المحكمة
ويأتي هذا القرار استمرارا لسياسة األوقاف التي ال تعترف بصالحية القضاء اإلسرائيلي في المسجد 

  .األقصى
أن مجلس األوقاف والشؤون والـمقدسات اإلسالمية، والهيئة اإلسالمية العليا، ودار اإلفتاء يذكر 

الفلسطينية، ودائرة األوقاف اإلسالمية أصدروا بيانا مشتركا بخصوص محاكمة أوقاف القدس في 
  .محاكم االحتالل، يوّضح االعتداء المستمّر من قبل االحتالل على المسجد األقصى

ن أن على االحتالل أن يوقف االّدعاءات التضليلية وذرائعه الباطلة التي تقول بأن هناك وأوضح البيا
وتستخدم مبنى باب الرحمة كمكاتب لها، علما " لجنة تراث المسجد األقصى"منظمة إرهابية تدعى 

، وأن لجنة التراث قد تم حلها منذ ذلك 2003بأن الجميع يعلم بأن باب الرحمة مغلق منذ عام 
  ."اريخالت

وطالب البيان، الشرطة اإلسرائيلية بوقف استفزازاتها وتواجدها داخل المسجد األقصى، ووقف 
  .تدخالتها في أعمال وصالحيات دائرة األوقاف اإلسالمية
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  فيما يتعلق بالمسجد األقصى" إسرائيل"أردوغان يطالب بمواقف أكثر حزما مع 
 

جاء ". إسرائيل"من  حزما أردوغان، اليوم األحد، باتخاذ موقف أكثرطالب الرئيس التركي رجب طيب 
وأكد . ذلك في كلمة ألقاها خالل قمة منظمة التعاون اإلسالمي للعلوم والتكنولوجيا في كازاخستان

 ."السماح بإهمال قدسية قبلتنا األولى القدس والحرم الشريف ال يمكننا: "أردوغان

علينا أن نتخذ موقفا أكثر حزما، من أجل الحد من اإلساءات : "وقال مخاطبا قادة الدول اإلسالمية
والتقى الرئيس التركي بنظيره اإليراني حسن روحاني على  ."األقصى واالستفزازات الموجهة للمسجد

  .هامش القمة

 19المزعوم، أن " جماعات الهيكل"هذا وكشفت إحصائية صادرة عن 
، ليسجلوا بذلك رقما قياسيا بعمليات 2017منذ بداية  المسجد األقصى اقتحموا مستوطن ألف

  .االقتحام التي تستهدف المسجد منذ أعوام عديدة
 

  االحتالل يعتقل ثالثة شبان من مدينة القدس
 

أحمد أبو ذياب، ونصر اهللا : اعتقلت قوات االحتالل اليوم االحد، ثالثة شبان من مدينة القدس هم
 .أبو دياب، ومحمود خالد منصور

  .وتم اقتياد الشبان الثالثة الى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة المقدسة
 

  ل مكاتب األوقاف لتغطية فشله وقد يدفع ذلك لعودة التوترإغالق االحتال: خطيب األقصى
 

أن  عكرمة صبري خالشي المسجد األقصى قال رئيس الهيئة االسالمية العليا في القدس خطيب
فإنه يحاول أن يغطي  27/7/2017يوم  المقدسيين االحتالل بعد فشله في تحقيق أهدافه، وانتصار
" اإلسرائيلية"، ومنها إصداراه قراراً من المحكمة األقصىعلى ذلك بارتكابه تجاوزات واعتداءات على

 .بإغالق قاعة باب الرحمة، والتي كانت تستخدم لالجتماعات واالحتفاالت

أن قاعة باب الرحمة تعتبر جزءاً من المسجد األقصى المبارك، الفتاً : وأضاف، في تصريحات صحفية
تقوية اعتدائها فقد لجأت إلى  السلطة ولكن حتى تحاول 2003غلقتها عام سلطات االحتالأل إلى أن

 .المحكمة
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شيخ صبري إلى أن األوقاف اإلسالمية حاولت سابقاً استعادة قاعة باب الرحمة، ولكن ولفت ال
 .أصّرت على إغالقها" اإلسرائيلية"السلطة 

تريد جر األوقاف اإلسالمية إلى المحاكم، فمن المعلوم أن األوقاف " اإلسرائيلية"السلطة : "وتابع قائالً 
إليها، فاألقصى أسمى من أن يخضع للمحاكم  ، وال تلجأ"اإلسرائيلية"ال تعترف بالمحاكم 

 ."وللمساومات والمفاوضات وللتنازالت" اإلسرائيلية"

المتواصلة في المسجد األقصى، قد تدفع " اإلسرائيلية"وأكد الشيخ صبري، أن إجراءات االحتالل 
ظلم كل شيء محتمل، وكما هو معلوم أن الضغط يولد االنفجار، و : "لوقوع توتر كبير، حيث قال

االحتالل مستمر بحق المقدسيين ألن اإلجراءات االحتاللية منذ انتصار المقدسيين حتى اللحظة هي 
إجراءات انتقامية وعقابات جماعية من نسف للمنازل والسطو على بعضها في حي الشيخ جراح 

  ."وسلوان، والتي تعتبر غير قانونية
 

  افق األقصىال يحّق لالحتالل التحكم في إدارة ومر : أبو حلبية
 

أكد الدكتور أحمد أبو حلبية رئيس مؤسسة القدس الدولية في فلسطين، أن األوقاف اإلسالمية هي 
  .المسجد األقصى فقط الجهة الوحيدة المخولة بإدارة مرافق

 
المسجد األقصى المبارك هو معلم إسالمي خالص، واالحتالل ال يملك الحق : "وقال أبو حلبية

 ."شؤون مرافقهبالتدخل في إدارته وفي 

 
بإغالق مبنى باب الرحمة بشكل نهائي بالتدخل  شرطة االحتالل واعتبر أبو حلبية قرار ما يسمى بقائد

 .األقصى هدف للسيطرة التدريجية على المرافق الخاصة بالمسجدالسافر الذي ي

 
ويتم تجديد أمر إغالقه  2003أن هذا المبني مغلق أصًال بقرار من شرطة االحتالل منذ العام  وبّين

ة عام بقرار من المفتش العام في شرطة االحتالل بغير وجه حق في مخالفة لكل المواثيق سنوياً لمد
 .واألعراف الدولية

 
واعتبر أبو حلبية القرار بالمستهتر والجائر، والذي ال يستند ألي مصوغ قانوني بل لحجج واهية، 

 .ودائرة األوقاف األردنية بالتصدي له وعدم القبول به المقدسيين وطالب
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يذكر، أن قوات االحتالل أغلقت مبنى باب الرحمة الواقع في الجهة الشرقية من المسجد األقصى  

التي ) ال وجود لها اآلن" (ثلجنة الترا"بحجة استخدام الـمكان من قبل  2003منذ العام 
عام  ومنذ ذلك الوقت تصدر شرطة االحتالل قراراً بإغالقه لمدة" اإلرهاب"بـ سلطات االحتالل تتهمها

روني "المدعو " القائد العام للشرطة"يتم تجديده باستمرار، ومؤخراً توجهت نيابة االحتالل باسم 
في " باب الرحمة"، لما تسمى بمحكمة الصلح، مطالبة بإصدار أمر يقضي بإغالق مبنى "الشيخ

  .المسجد األقصى بشكل مطلق
 

 "عشاق األقصى"معتقل على خلفية ملف  

  تبحث شروط اإلفراج عن سليمان اغباريةمحكمة االحتالل 
 

اإلسرائيلي المركزية في مدينة القدس المحتلة صباح األحد  محكمة االحتالل تبحث
سليمان أحمد اغبارية من مدينة أم الفحم، والمعتقل على خلفية الملف المعروف إعالمًيا  اعتقال ملف

 ."األقصى عشاق"بـ 

مصطفى اغبارية، ومحمد محاجنة، وأحمد محمود، وفواز : ويحاكم فيه باإلضافة إلى اغبارية، كل من
 .اغبارية من أم الفحم، وعمر غريفات من الزرازير

قي رهن ومن المقرر أن تبحث المحكمة المركزية اليوم في شروط اإلفراج عن اغبارية، والذي ب
 .االعتقال في هذا الملف، في حين أفرج عن باقي المعتقلين بشروط مقيدة منها الحبس المنزلي

وتناقش المحكمة المركزية تقرير ضابط السلوك، فيما يخص ملف سليمان، بعد أن قبلت المحكمة 
ركزية وتحويل العليا في مرحلة سابقة التماس طاقم الدفاع عنه، وأمرت بإعادة الملف إلى المحكمة الم

 .سليمان إلى ضابط السلوك لكتابة تقرير حوله

يشار إلى أن الشرطة اإلسرائيلية اعتقلت اغبارية، ومصطفى اغبارية، وفواز اغبارية، ومحمود أحمد 
جبارين، وموسى حمدان، ومحمد حربي محاجنة، وعمر غريفات على مراحل مختلفة في مارس وأبريل 

وممارسة نشاطات  (الحركة اإلسالمية) "العضوية في منظمة محظورةتهم "الماضيين، ووجهت لهم 
  .احهم جميًعا بشروط مقيدة باستثناء اغباريةمختلفة في القدس والداخل الفلسطيني، وأطلق سر 
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  مفتي القدس العام يدين الجرائم المرتكبة بحق مسلمي ميانمار
 

الجرائم المرتكبة بحق مسلمي  محمد حسين أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ
 .(بورما(الروهينجا في ميانمار 

وطالب المفتي المنظمات الدولية، ومؤسسات حقوق اإلنسان، ومنظمة التعاون اإلسالمي، وأحرار 
العالم كافة، بالتحرك العاجل والضغط على القوى القادرة على وقف االضطهاد وإنقاذ أولئك 

القتل والتشريد، وتحريرهم من هذا الكابوس المأساوي الذي يعانون منه منذ سنوات المستضعفين من 
 .طويلة، ويتنافى مع األعراف اإلنسانية واألديان السماوية كافة

إن هذا العالم لم يعد يحتمل مزيداً من القهر واأللم والعذابات بحق المسلمين، متضرعاً إلى : وأضاف
 .ميانمار، وأن يحل السالم والوئام بين شعوب العالم كافةاهللا أن يرفع الظلم عن مسلمي 

يذكر ان الجرائم أدت لوقوع آالف الضحايا والمشردين، ممثلة بذلك أقسى أنواع االضطهاد والتهجير 
 .ذي األغلبية المسلمة) أراكان(القسري، وإبادة جماعية خاصة ضد إقليم 

  
  
 

  -انتهى -


