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  2017 ، يوليو  17اإلثنين   16األحد   15السبت   14الجمعة   :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 يحدث قي القدس جريمة حرب ممنهجةما : السوداني. 

 ادعيس والسوداني يفتتحان دورة حفظ وترميم المخطوطات بالقدس. 

 لكترونيالتفتيش اإل"باب األسباط لرفضهم  االحتالل يطرد معتصمين بالقوة من". 

 "يدعو إلى شد الرحال لألقصى لمواجهة اإلجراءات االحتاللية" وزير األوقاف. 

 عتداء على أحدهما بالضربمواطنين بعد اإلاالحتالل يعتقل : القدس. 

 في قرية الزعّيم االحتالل يهدم منزالً : القدس. 

 صيدم يلتقي اللجنة القطرية لمجالس أولياء أمور طلبة القدس والداخل. 

 المقدسيون لن يدخلوا األقصى عبر بوابات االحتالل. 

 االحتالل يمنع المزيد من حراس األقصى من دخوله حتى إشعار آخر. 

  في الشوارع والمستوطنون يستبيحون األقصى" الفجر"المواطنون يؤدون. 

 المقدسيون يؤدون صالة المغرب في الشوارع وقوات االحتالل تعتقل شابا. 

  ًليهإحظر دخولهم " األقصى"من حراس  االحتالل يبلغ عددا. 

  األقصى"فصائل المنظمة في لبنان تدين إجراءات االحتالل في". 

 ممارسات االحتالل في األقصى تهدف لتغيير الوضع القائم: ادعيس. 

  لكترونية على مداخل األقصى ويواصل حصاره للبلدة إاالحتالل يركب بوابات
 .القديمة

 سيناريو التهويد المبيت... األقصى. 

 إجراءات االحتالل في القدس واألقصى باطلة والغية: الحكومة. 
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 ل الفوري لحماية المقدسات خاصة نقيب المحامين يطالب بالتدخ: القاهرة
 .األقصى

 "يرسل برقيتين عاجلتين لألمم المتحدة والبرلمان الدولي تنديداً " البرلمان العربي 
 .بإغالق األقصى

 إغالق المسجد األقصى عمل استفزازي وانتهاك لحرمة المقدسات: ماليزيا. 

 األقصى تحت السيادة اإلسرائيلية: إردان. 

 صى عدوان على المقدسات وحقوق وحرية العبادةإغالق األق: اإلمارات. 

  االحتالل يمنع موظفي األقصى من الدخول إليه والمواطنون يؤدون الفجر في
 .الشوارع

  لكترونية وتركيب كاميرات في المسجد األقصىإاالحتالل يقرر وضع بوابات. 

  لحرمة وزير األوقاف األردني يحذر من تمادي االحتالل بانتهاكاته غير المسبوقة
 ."األقصى"

 الرئيس اللبناني يستنكر إغالق المسجد األقصى. 

  التعاون اإلسالمي تحذر من محاوالت االحتالل فرض وقائع جديدة داخل
 ."األقصى"

  االحتالل يفرج عن ناشط مقدسي بكفالة والحبس المنزلي وعدم التحدث
 .للصحافة

  القدس واألقصىالحكومة تحّذر من إجراءات االحتالل غير المسبوقة في. 

 أبو الغيط يدين إغالق المسجد األقصى أمام المصلين. 

 لبنان يدين اإلجراءات اإلسرائيلية في مدينة القدس. 

  ًاألردن يطالب إسرائيل بفتح المسجد األقصى أمام المصلين فورا. 

 الجامعة العربية تدين إغالق المسجد األقصى المبارك. 

  25 ل في أبو ديسإصابة خالل مواجهات مع االحتال. 
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 "األقصى"يدين إغالق " األزهر". 

 ذان العصر لم يُرفع من المسجد األقصى الُمحاصر وسط غضٍب واسعآ. 

 البرلمان العربي يستنكر إغالق المسجد األقصى المبارك. 

 قوات االحتالل تفرج عن الشيخ محمد حسين. 

  األقصى المجلس الوطني الفلسطيني يحذر من فرض وقائع جديدة في المسجد
 .المبارك

  األقصى"في شوارع القدس بعد إغالق " الجمعة"المواطنون يؤدون". 

 عتداء عليه وسط القدسحتالل يعتقل المفتي العام بعد اإلاال. 

  قصىاأل"وزير أمن االحتالل وقائد شرطتها يقتحمون". 

 االحتالل يعلن هوية شهداء القدس ويؤكد مقتل عنصرين من شرطته. 

  طالق نار في القدس إصابة آخر بإمن شرطة االحتالل و  2ومقتل شبان  3استشهاد
 .المحتلة

  
  ما يحدث قي القدس جريمة حرب ممنهجة: السوداني

 

حذر أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم  – 16/7/2017 –األحد  –رام اهللا 
استمرار اإلنتهاكات االحتاللية في مدينة القدس الشاعر مراد السوداني في بيان له صباح اليوم، من 

المتمثلة بإغالق المسجد األقصى ومنع صالة الجمعة واآلذان فيه، والتعدي على حرية العبادة 
والوصول لألماكن المقدسة واالعتداء على حراسه واعتقال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية 

تدعي فيها إسرائيل حرصها على أمن مواطنيها على حساب الشيخ محمد حسين، بذرائع أمنية واهية 
  .تغيير الطابع اإلسالمي للمسجد والمدينة

إن االحتالل استغل ما حدث في األقصى من أجل تنفيذ مخطط إسرائيلي : وأضاف السوداني
سي، استيطاني إحاللي كبير وممنهج ومعد مسبقاً يهدف للتقسيم الزماني والمكاني للمدينة والحرم القد
وزيادة عمليات التهويد واالقتحامات لألماكن الدينية واألثرية من ضمنها متحف اآلثار اإلسالمية، 

ضارباً بعرض الحائط كافة القوانين والقرارات الدولية وعلى رأسها قرارات اليونسكو األخيرة التي تؤكد 
  .على فلسطينية المدينة والحرم القدسي
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واإلسالمية وكافة الجهات والمؤسسات واألطراف المختصة  و طالب السوداني األمة العربية
وأسرة المجتمع الدولي بتحمل " اليونسكو"و منظمة " األمن"والمؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس 

مسؤولياتهم إزاء هذا التصعيد وضرورة التدخل العاجل والفوري للضغط على االحتالل اإلسرائيلي 
انين والقرارات الخاصة بحماية مدينة القدس، ووقف سلسلة اإلنتهاكات إلحترام الشرعية الدولية والقو 

  .المتواصلة بحق المدينة وأهلها ومعالمها األثرية والتاريخية
كما دعا لفرض عقوبات على االحتالل بسبب ممارساته ومشاريعه التهويدية في المدينة مطالباً بضرورة 

الحماية لهم بما يعزز صمودهم، ويحافظ على الهوية  تعزيز الدعم الالزم ألهلنا المقدسيين وتوفير
الوطنية الفلسطينية، وعدم السماح لحكومة اإلحتالل باستغالل ما يجري في المنطقة وفي ظل 
الصمت العربي والدولي لتمرير سياساتها الهادفة للسيطرة على المدينة وأسرلتها بشكل كامل 

  .واستكمال مشروعها اإلستيطاني اإلحاللي
  

 عيس والسوداني يفتتحان دورة حفظ وترميم المخطوطات بالقدساد

  

عام  افتتح وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس وأمين -وفا 2017- 7- 16القدس 
الشاعر مراد السوداني، اليوم األحد، أعمال الدورة  اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم،

قدرات وتأهيل ذوي االختصاص في المؤسسات الثقافية الفلسطينية في مجال ترميم الخاصة برفع 
  .المخطوطات وحفظها، في مقر مؤسسة إحياء التراث بالقدس

وأشاد عميد مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية خليل كراجة، في كلمته، بالجهود الداعمة 
ووزارة األوقاف واللجنة الوطنية، داعيا كل  لمركز إحياء التراث وعلى رأسها جهود محافظ القدس

المؤسسات المحلية والعربية والدولية إلى تقديم المزيد من الدعم لحفظ اإلرث والتراث ومخطوطات 
فلسطين من الضياع، في ظل استهداف االحتالل لكل مكونات الثقافة الفلسطينية وتحديداً 

 .المخطوطات التي تحتاج للعناية والترميم والحفظ 

من جانبه، قال السوداني إن دعم هذا المشروع يأتي انطالقا من حرص اللجنة الوطنية على دعم  
المشاريع واألنشطة التربوية والثقافية والعلمية في مدينة القدس المحتلة، بما يعزز الصمود ويحافظ 

افي بين فئات على الهوية العربية واإلسالمية من المحو والتهويد، ويحقق االتصال الفكري والثق
  .الشعب الفلسطيني في الوطن وجميع أماكن تواجده
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وأكد أهمية المخطوطات العربية واإلسالمية، التي تعتبر كنزا حضاريا وثقافيا ذات قيمة علمية وتاريخية 
عالية، بما تحتويه من دالئل وحقائق وإثباتات تتعلق باإلرث الحضاري للشعب الفلسطيني ولهوية 

  .واإلسالميةالمكان العربية 
وأشاد السوداني بدور مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية في حملها إرث المدينة المقدسة 
ونجاحها في دحض كل الروايات االحتاللية المفبركة، التي يحاول من خاللها تزوير التاريخ ومحو 

  .الحقائق وكي الوعي لشعبنا الفلسطيني ومحو اللغة العربية وذاكرة المكان
الهتمامها ودعمها المتواصل لمؤسسة إحياء التراث والبحوث " اليونسكو"شكر السوداني منظمة و 

اإلسالمية واحتضانها لها، بما يعزز المحافظة على الموروث الثقافي واألرشيف لذاكرتنا، في ظل ما 
قدساتها تتعرض له مدينة القدس وهويتها العربية واإلسالمية من اعتداءات وانتهاكات يومية بحق م

وتراثها العربي واإلسالمي، التي كان آخرها إغالق المسجد األقصى بالكامل لليوم الثالث على التوالي 
  .والعبث بكل محتوياته وتخريبه

بدوره، ثمن الوزير ادعيس دور مؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية في تصديها لمحاوالت 
ونجاحها في توفير اإلثباتات التي تؤكد أن فلسطين عربية  االحتالل تزوير التاريخ لفلسطين ومقدساتها،

  .والقدس عربية والمسجد األقصى هو إسالمي، ودحض رواية االحتالل المفبركة 
وأكد أن لدى وزارة األوقاف والشؤون الدينية خطة استراتيجية تستند التفاقيات دولية مع أرشيف 

ز دور وصمود هذه المؤسسة العريقة لتبقى شاهدة على القاهرة وأرشيف الدولة العثمانية، من أجل تعزي
هوية فلسطين العربية واإلسالمية، بما تحتويه من موروث ثقافي وحضاري يعزز صمود شعبنا وقضيته في 

  .وجه االحتالل الغاشم
من ناحيته، شدد وزير شؤون القدس ومحافظها عدنان الحسيني على أهمية توفير الدعم للمؤسسات 

ظل ما تتعرض له المدينة وسكانها من تهويد ممنهج يهدف إلى أسرلة المدينة بشكل   المقدسية في
كامل وتغيير معالمها وهويتها العربية واإلسالمية، والسطو على كل ما فيها من موروث ثقافي وحضاري، 

وضرورة تكاتف الجهود من كافة األطراف للتصدي لسياسات االحتالل التي كان آخرها إغالق 
  .عام 1400األقصى ألول مرة منذ قيامه قبل المسجد 

وأعرب الحسيني عن شكره لكل من ساهم في تطوير هذه المؤسسة، إلى أن وصلت لهذا المستوى 
المتميز وأصبحت مصدرا مهما للجامعات والمراكز البحثية والدراسات التي تتعلق بالقدس والمسجد 



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚËÖ]í{{éßéŞŠ×< <
<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö]ËÖ]í{{éßéŞŠ×< <

<<Ýç×{ÃÖ]æ<<í{Ê^ÏnÖ]æ<í{ée†{{j×Ö       

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission   

For   
Education, Culture & Science 

 

    174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
    PNCECS@Palnet.com: ، البريد االلكتروني 2420902فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

Palestine - Ramallah  174,  2421080,2420901 
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com 
                                        PNCECS2011@gmail.com 

Web site :http://www.pncecs.plo.ps 
 

لدعمهم المتواصل لهذه " اليونسكو"ومنظمة  األقصى، مثمنا دور وزارة األوقاف واللجنة الوطنية
  .المؤسسة الوطنية

بدوره، شكر رئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، وزير األوقاف وعميد مؤسسة إحياء التراث وكافة  
العاملين فيها، ومحافظ القدس، وأمين عام اللجنة الوطنية، الهتمامهم ودورهم في تعزيز مكانة مؤسسة 

ث اإلسالمية، التي أصبحت واحدة من أهم المصادر التي تؤكد وتثبت هوية إحياء التراث والبحو 
  .فلسطين العربية واإلسالمية، وكنزا غنيا للباحثين والمهتمين في شؤون القدس والمقدسات اإلسالمية
وأكد أبو كشك استعداد جامعة القدس لتقديم المزيد من الدعم وتعزيز شراكتها مع مؤسسة إحياء 

  .اظ على ما تحتويه من موروث ثقافي وحضاري مهم لفلسطين وشعبهاالتراث، للحف
وحضر االفتتاح سفير منظمة التعاون اإلسالمي لدى فلسطين أحمد الرويضي، ووكيال الوزارة زياد 

  .الرجوب وخميس عابدة، والعديد من الشخصيات الثقافية واإلعالمية
  

 "التفتيش االلكتروني"هم االحتالل يطرد معتصمين بالقوة من باب األسباط لرفض
  

قمعت قوات االحتالل، قبل قليل، اعتصاماً لُمصلين أمام المسجد  -وفا 2017- 7- 17القدس 
 .األقصى المبارك من جهة باب األسباط، وأخرجتهم بالقوة الى خارج سور القدس التاريخي

بعد التفتيش (األقصى وقال مراسلنا، إن قوات االحتالل خّيرت المواطنين بين الدخول الى المسجد 
، أو االبتعاد عن باب األقصى، والساحة األمامية، وأمهلتهم خمس دقائق، قبل أن )االلكتروني

تقمعهم، وتخرجهم بالقوة من المكان، وسط هتافات التكبير االحتجاجية التي صدحت بها حناجر 
  .المعتصمين

ألقصى وفق شروط االحتالل من جهة ثانية، واصل موظفو األقصى امتناعهم عن الدخول الى ا
والتفتيش عبر البوابات اإللكترونية، في حين واصل المستوطنون اقتحاماتهم، للمسجد األقصى، 

  .بحراسات مشددة
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 يدعو إلى شد الرحال لألقصى لمواجهة اإلجراءات االحتاللية" وزير األوقاف"
   

الدينية الشيخ يوسف ادعيس، اليوم أصدر وزير األوقاف والشؤون  -وفا 2017- 7-17رام اهللا 
االثنين، توجيهاته الواضحة لممثلي مديريات األوقاف في المحافظات الشمالية بضرورة التطرق في 

خطبة يوم الجمعة القادم إلى ما يتعرض له المسجد األقصى من اعتداءات وانتهاكات غير مسبوقة من 
  .حكومة االحتالل اإلسرائيلي
المسلمين في فلسطين وخارجها لشد الرحال إلى المسجد األقصى  كما شدد على ضرورة حث

والصالة في األماكن التي يستطيعون الوصول إليها ونصرة أهلنا في مدينة القدس التي تعيش هذه األيام 
  .تحت حراب حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل

اف بجميع طواقمها وفي وأعلن ادعيس خالل لقائه بمديريات األوقاف في مكتبه أن وزارة األوق
التخصصات كافة هي في حالة انعقاد مستمر، وعلى أعلى درجات االستعداد لمتابعة ومواجهة 

االنتهاكات اإلسرائيلية الممنهجة والمعدَّة، كما ظهر بشكل واضح من خالل التنفيذ السريع لهذه 
  .االنتهاكات، بشكل سابق على األحداث

مورست داخل المسجد األقصى خالل فترة إغالقه تعطي داللة  وأوضح أن طبيعة االنتهاكات التي
واضحة حول طبيعة وحجم الرغبة اإلسرائيلية في السيطرة عليه وعلى مكوناته الدينية واألثرية، األمر 

الذي يستدعي ضرورة التدخل من قبل المؤسسات الدولية التي تعنى بالثقافة واآلثار لمنع التغيير 
  .ائم منذ االحتالل اإلسرائيلي للقدسالممنهج في الوضع الق

  
 االحتالل يعتقل مواطنين بعد االعتداء على أحدهما بالضرب: القدس

  

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم االثنين، الشاب المقدسي  -وفا 2017- 7- 17القدس 
 .محمد مخيمر، من باب العامود، في مدينة القدس المحتلة

القوات، الليلة الماضية، الفتى زهير دعنا، بعد االعتداء عليه بالضرب، في بلدة فيما اعتقلت تلك 
  .الرام، شمال القدس
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 االحتالل يهدم منزال في قرية الزعّيم: القدس
   

هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل اإلسرائيلي في القدس، اليوم  -وفا 2017- 7- 17القدس 
  .شرق القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيصاالثنين، منزًال في قرية الزعّيم 

  .ورافقت طواقم البلدية خالل عملية الهدم، قوة من جنود االحتالل
  

 صيدم يلتقي اللجنة القطرية لمجالس أولياء أمور طلبة القدس والداخل
   

 التقى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم، في مكتبه برام -وفا 2017- 7-17رام اهللا 
اهللا اليوم االثنين، وفدا من اتحاد أولياء أمور طلبة القدس واللجنة القطرية للجان أولياء أمور طلبة 

، التي تهدف إلعادة اللحمة بين أبناء الشعب "القدس تجمعنا"الداخل؛ لبحث تنفيذ مبادرة 
   .الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وتتبنى العمل المسرحي لتحقيق هذا الهدف

لهذه المبادرة التي تحافظ على العالقة القوية والتالحم بين   السياق، أكد صيدم دعم الوزارة وفي هذا
أبناء الشعب الواحد، وقال إن الوزارة على استعداد للتعاون وتقديم التسهيالت الالزمة لضمان إنجاح 

 .هذه المبادرة

م ومساندة الوزارة في جهودها وأشاد الوزير بالدور المهم والمحوري لمجالس أولياء األمور في دع
التطويرية، وشراكة هذه المجالس مع الوزارة للمضي ُقدماً نحو بناء جيل مثقف وواٍع وذي انتماء قوي 

   .لوطنه وشعبه
وتطرق إلى إجراءات االحتالل في المدينة المقدسة الهادفة إلى محو الهوية الفلسطينية، خاصة وأن 

ي بكل ما أوتي من قوة، ويسعى لتكريس المنهاج اإلسرائيلي لغسل االحتالل يحارب المنهاج الفلسطين
   .عقول األجيال وسلخهم عن ثقافتهم الوطنية

، مؤكدا "القدس بيتنا"بدوره، شكر الوفد الوزير وطاقم الوزارة على تعاونهم واستعدادهم لدعم مبادرة 
ى النسيج الفلسطيني والثقافة الوطنية أن وزارة التربية والتعليم تعتبر الحاضنة األساسية التي تحافظ عل

من خالل اعتمادها مناهج دراسية تعزز لدى الطلبة حب الحياة والبناء والعطاء والقيم اإلنسانية 
   .والوطنية

وتم خالل اللقاء مناقشة عديد الموضوعات التي تخص قطاع التعليم العالي، والمنح الدراسية لطلبة 
  .1948العالي في أراضي القدس، وأوضاع مؤسسات التعليم 
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مدير عام وحدة شؤون القدس ديمة السمان، ومدير عام النشاطات الطالبية صادق : وحضر اللقاء
الخضور، ورئيسة قسم وحدة شؤون القدس انشراح حواس، ورئيس قسم الفنون في اإلدارة العامة 

  .للنشاطات رياض صوالحة
  

  االحتاللالمقدسيون لن يدخلوا األقصى عبر بوابات 
 

 يامن نوباني -وفا 2017- 7- 17القدس 

صّلى المقدسيون أمس واليوم، على األسفلت في الشوارع والطرق واألزقة القريبة والمؤدية والمحيطة 
بالمسجد األقصى، رفضا للبوابات االلكترونية وبوابات التفتيش التي وضعتها أجهزة أمن االحتالل 

  .تركيبها كاميرات مراقبة متطورةعلى مداخل وأبواب المسجد األقصى، و 
هذا الصباح، رفض حراس المسجد األقصى الدخول إليه عبر البوابات االلكترونية، كما صّلى 

المواطنون الفجر في محيطه، وتمت الدعوة من قبل نشطاء مقدسيين، إلى شد الرحال بأعداد كبيرة 
  .شاءإلقامة الصلوات على أبواب المسجد، وخاصة صالتي المغرب والع

، -مكتب رئيس حكومة نتنياهو- فتح الجنود بإيعاز من قادتهم في المستوى السياسي واألمني 
ساعة، من السابعة من  53وبالتدريج كما اّدعوا، أبواب المسجد األقصى، بعد إغالقه لما يقارب 

، تموز الجاري وهي لحظات استشهاد الشبان جبارين ومقتل شرطيين إسرائيليين 14صباح الجمعة 
التي يغلق فيها  1969تموز الجاري، وهي المرة األولى منذ العام  16وحتى ساعات ظهر األحد 

  .المسجد األقصى ويمنع فيه األذان
لكن فتح المسجد بهذه الطريقة لم يقبله المقدسيون، وردوا عليه بالصالة في أقرب النقاط التي وضع 

ر قليلة من تلك البوابات، رغم التواجد المكثف االحتالل فيها حواجز حديدية، ووصلوا على بعد أمتا
  .لشرطة وجنود االحتالل

باب األسباط كان العنوان األكبر لمئات المصلين المقدسيين، الذين افترشوا األرض في الحر الشديد، 
سرائيليين، الذين وقفوا يتابعون إصرار األهالي في الدفاع عن ّدين مئات الجنود وضباط األمن اإلمتح

مقدساتهم، ولم تخلو صالة واحدة أو تجمع واحد من اعتداء وبطش االحتالل وجنوده الذين أصابوا 
عددا من المقدسيين بجروح بعد االعتداء عليهم بالغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والعصي 

واعتقلوا عددا من الشبان بطريقة وحشية، في حين اندلعت مواجهات  والضرب باأليدي، كما احتجزوا
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في حارتي باب حطة والسعدية المالصقتين للمسجد األقصى، وفي العديد من أحياء وبلدات القدس 
 .المحتلة

يتم من خالل البوابات الفحص االلكتروني ألجساد المواطنين، حيث يضع الشخص المعادن وما 
توضع على جانب البوابة، ثم يطلب منه الجندي المرور، ويتم الطلب منه إعادة  يتعلق بها على طاولة

  .المرور في حال أطلقت البوابة االلكترونية رنينا يدل على وجود معدن في جيوبه أو ثيابه
ويهدف االحتالل عبر بواباته االلكترونية إلى إذالل المصلين والمواطنين خالل دخولهم وخروجهم إلى 

توجيه رسالة للعرب والمسلمين أنه صاحب السيادة المطلقة على األقصى ويحق له األقصى، و 
التصرف في نواحيه، لكن المقدسيين ردوا عليه بالرفض، حتى يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل 

 .البوابات االلكترونية وحواجز التفتيش

جراءاتهم العنصرية والقمعية، إم و الليلة الماضية، هتف المئات من المقدسيين في وجه الجنود وبواباته
وعلت التكبيرات في محيط األقصى، وأغنيات ثورية ترفض االحتالل وتؤكد البقاء في القدس وأحقية 
الفلسطينيين والعرب والمسلمين بالمسجد، دون أن تخلو تلك التجمعات الشبابية العفوية من توجيه 

ي والتحرك السريع إلنقاذ األقصى من رسائل للقادة العرب والمسلمين بضرورة أخذ موقف جد
  .التدنيس والتقسيم الُمراد له

ورغم أن االحتالل يدرك جيدا حساسية المساس بالمسجد األقصى، والذي منه انتشرت شرارة 
، بعد أن قام وزير جيش االحتالل آنذاك أريئيل شارون 2000أيلول  28في " االنتفاضة الثانية"

ف جندي، ما أشعل مواجهات عنيفة أصيب خاللها العشرات من آال 3باستباحة المسجد برفقة 
الشبان بالرصاص والغاز، إضافة إلى إصابة العشرات من جنود وشرطة االحتالل، وفي اليوم التالي 

استمرت المواجهات واشتدت حدتها، ما أدى إلى استشهاد ستة شبان في ساحات المسجد األقصى، 
التنكيل بالمقدسيين والتضييق على حركة الدخول إلى األقصى، إال أن االحتالل يستمر ويُمعن في 

والسماح للمستوطنين المتطرفين بتدنيس ساحاته، وهو ما يشعل بين فترة وأخرى مواجهات في 
  .ساحاته ومحيطه والبلدة القديمة

 العبرية، بأن إزالة البوابات" معاريف"رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو صرح أمس لصحيفة 
اإلسرائيليين خالل األيام القادمة، في " الزوار"االلكترونية لن يتم من خالله، وأن األقصى سيفتح أمام 

ولم تمِض ساعات على تصريحه حتى فتحت . إشارة إلى تماديه في إحكام السيطرة على األقصى
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هذا اليوم، فيما األبواب أمام المتطرفين اليهود الذين اقتحموا المسجد في ساعات الصباح األولى من 
  .قام االحتالل بمنع المزيد من حراس األقصى من دخوله حتى إشعار آخر

، فإن الشرطة اإلسرائيلية طلبت تركيب بوابات الكترونية منذ العام "إسرائيل هيوم"وبحسب صحيفة 
، وهو ما يؤكد الترصد والنية المسبقة لدى االحتالل لمحاولة تغيير الوضع القائم، وجر 2014

منطقة إلى مواجهات جديدة لم يتعلم من خاللها االحتالل أن المساس بالمقدسات والقدس لن ال
  .يكون هّيناً، وأن آالف الشهداء الذين ارتقوا دفاعا عنه، سيعاودون وباآلالف

  
  

 االحتالل يمنع المزيد من حراس األقصى من دخوله حتى إشعار آخر
   

اإلعالم في دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس أفاد مسؤول قسم  -وفا 2017- 7- 17القدس 
فراس الدبس، بأن سلطات االحتالل أبلغت مجموعة جديدة من حراس المسجد األقصى المبارك، 

  .بعدم السماح لهم بدخول المسجد ومزاولة أعمالهم حتى إشعار آخر
  .امر السلفيتيمهند الزعل، ولؤي أبو السعد، وع :وأوضح الدبس أن القرار الجديد شمل الحراس

  
 في الشوارع والمستوطنون يستبيحون األقصى" الفجر"المواطنون يؤدون 

   

  راسم عبد الواحد -وفا 2017- 7- 17القدس 
واصل أبناء مدينة القدس المحتلة، خطواتهم االحتجاجية رفضاً إلجراءات االحتالل اإلسرائيلي، 

الطرقات القريبة من المسجد، ورفضوا الخاصة بالمسجد األقصى، وأدوا صالة الفجر في الشوارع و 
  .الدخول إليه عبر البوابات االلكترونية، التي نصبها االحتالل على مداخل وبوابات األقصى

في الوقت نفسه، شرعت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهودية باقتحامات استفزازية للمسجد 
  .فيهاألقصى من جهة باب المغاربة، وتنفيذ جوالت بحرية كاملة 

المزعوم، صورا لالقتحامات، " منظمات الهيكل"ونشرت مواقع تواصل اجتماعية تابعة لما يسمى 
  ".، ألول مرة منذ تحريره اليهود يدخلونه بحرية"جبل الهيكل"لحظة تاريخية بـ"وكتابات أبرزها 
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بجميع عالم في أوقاف القدس فراس الدبس، أن موظفي األوقاف وفي تطور الحق، أكد مسؤول اإل
قصى عبر لى المسجد األإقصى المبارك، يرفضون الدخول أقسامها، بما فيهم حراس المسجد األ

  .البوابات اإللكترونية لليوم الثاني على التوالي
وكان فلسطينيو القدس، واألوقاف اإلسالمية، وهيئة القضاة الشرعيين، وأئمة وخطباء المساجد في 

وا رفضهم إلجراءات االحتالل، وشددوا على أنها تمس حرية المسجد األقصى والقدس المحتلة، أكد
العبادة بشكل خطير، وتحول دون دخولهم إلى األقصى ألداء الصلوات، وتنسف الوضع القائم 

، وتُعتبر استنساخا لإلجراءات المفروضة في الحرم اإلبراهيمي 1967منذ عام ) ستاتسكو(والسائد 
  .في الخليل

القضاة، رئيس محكمة االستئناف الشرعية بالقدس المحتلة، الشيخ  وحذر القائم بأعمال قاضي
واصف البكري، في تصريحات صحفية، من إجراءات االحتالل واإلخالل الكبير في الوضع القائم، 

مؤكدا رفض الهيئات الدينية الشرعية استالم المسجد األقصى قبل إزالة كافة القيود الجديدة التي 
  .فرضت على بواباته

نحن دعاة سالم وعبادة، وللمسلم حق دخول مسجده ألداء صلواته بحرية دون أي عائق، ولن ': وقال
نقبل مطلقا هذا التقييد على بوابات المسجد األقصى، فاليوم دخلنا مجموعة من المشايخ، لكن عند 

ضناه محاولة الجمهور الدخول أيضا أمرهم االحتالل بالدخول عبر البوابات اإللكترونية وهو ما رف
  .'ونرفضه، فلنا الحق بالدخول إلى مسجدنا وأداء الصلوات بأمن وأمان

جد األقصى، ومنها تسليم وتكشفت يوم أمس المزيد من مخططات االحتالل التي تستهدف المس
دارة ساحات المسجد األقصى لبلدية االحتالل في القدس، تجسيدا لمخطط احتاللي قديم إمسؤولية 

" الهيكل"لي هو السجد األقصى، وأن مسجد قبة الصخرة بُني على أنقاض اعتبر أن الُمصلى القب
المزعوم، في حين ساحات المسجد هي ساحات عامة تابعة لبلدية االحتالل في المدينة المقدسة، 

لبلدية االحتالل في المسجد المبارك على غرار المركز " مركز"فضال عن مخطط آخر ألخذ موضع 
المسجد األقصى وسحب  ي المسجد، وبالتالي وضع اليد بالكامل علىالتابع لشرطة االحتالل ف

  .ردنيةدارة األالوصاية واإل
وكانت مواجهات عنيفة شهدتها منطقة باب االسباط، ليلة أمس، خالل أداء المواطنين صالتي المغرب 

قتين والعشاء في الشارع الرئيسي، في حين اندلعت مواجهات في حارتي باب حطة والسعدية المالص
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للمسجد األقصى، وفي العديد من أحياء وبلدات القدس المحتلة رفضا إلجراءات االحتالل في 
  .المسجد األقصى

  
 المقدسيون يؤدون صالة المغرب في الشوارع وقوات االحتالل تعتقل شابا

   

سرائيلي، الليلة، أحد الشبان المقدسيين في اعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2017- 7- 16القدس 
البلدة القديمة، فيما أدى عشرات المواطنين صالة المغرب في الشوارع القريبة من سور القدس 

  .والمسجد األقصى وسط انتشار واسع لقوات االحتالل
ودائرة األوقاف اإلسالمية وهيئة القضاة الشرعيين وأئمة المساجد في القدس  ويرفض المواطنون

  .قصى وتفتيش المصلين عبر بوابات الكترونيةإجراءات االحتالل في المسجد األ المحتلة،
واعتبر فلسطينيو القدس أن هذه اإلجراءات الجديدة تمس بحرية العبادة بشكل خطير، وتحول دون 

دخولهم إلى األقصى ألداء الصلوات، مؤكدين أن اإلجراءات المستحدثة تنسف الوضع القائم والسائد 
نساخا لإلجراءات المفروضة في الحرم اإلبراهيمي في ، وتُعتبر است1967منذ العام ) الستاتسكو(

  .الخليل
 حظر دخولهم اليه" األقصى"االحتالل يبلغ عددا من حراس 

   

سرائيلي مساء اليوم األحد، عدداً من أبلغت سلطات االحتالل اإل -وفا 2017- 7- 16القدس 
  .لطاهرةحراس المسجد األقصى المبارك، حظر دخولهم اليه لمزاولة عملهم برحابه ا

سامر القباني، وخليل الترهوني، وحمزة النبالي، وفادي عليان، : وُعرف من بين الحراس الممنوعين
  .وعامر السلفيتي، وعماد عابدين، ومجد عابدين، وعبد العزيز الحليسي
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 "األقصى"فصائل المنظمة في لبنان تدين إجراءات االحتالل في 
   

قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، بشدة، كافة أدانت  -وفا 2017- 7-16بيروت 
  .اإلجراءات التي اتخذتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي في المسجد األقصى المبارك

، في بيان صحفي، اليوم األحد، مؤسسات المجتمع الدولي، خاصة التي "فصائل المنظمة"وطالبت 
والضغط على حكومة االحتالل للتراجع عن تلك اإلجراءات تعنى بحقوق اإلنسان، القيام بمسؤولياتها 

غير المسبوقة، التي يسعى االحتالل من خاللها لتكريس واقع جديد في القدس الشريف تمهيدا 
  .لتقسيمه زمانيا ومكانيا

وحملت سلطات االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سالمة المقتنيات والوثائق واآلثار الهامة 
  .ودة في القدسالموج

وأكدت ضرورة إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية، لمواجهة مخططات االحتالل اإلسرائيلي 
ومشاريعه التصفوية لقضيتنا وحقوقنا الوطنية، مشددة على ضرورة فضح ممارسات االحتالل بحق أبناء 

  .شعبنا وانتهاكاته لحقوق اإلنسان
 

 األقصى تهدف لتغيير الوضع القائمممارسات االحتالل في : ادعيس
   

قال وزير األوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس، إن ممارسات  -وفا 2017- 7-16رام اهللا 
االحتالل المسعورة في المسجد األقصى تهدف لتغيير الوضع القائم في المسجد األقصى عبر 

ي من تقسيم زماني ومكاني مبررات وأالعيب مكشوفة الستنساخ الواقع الحالي للمسجد اإلبراهيم
للمسجد األقصى وتحكم بالداخلين إليه من المسلمين الراغبين في الصالة فيه، عبر بوابات الكترونية 

  .تنصبها على بواباته
وأضاف ادعيس في بيان صحفي، اليوم األحد، أن إجراءات االحتالل األخيرة التي تمارسها حكومة 

صى سواء أكانت قانونية، كما في المصادقة من قبل هذه االحتالل اإلسرائيلي في المسجد األق
الحكومة على قانون القدس موحدة، أو من خالل االعتداء على أقدس بقعة إسالمية في فلسطين 
المسجد األقصى عبر إغالقه، واستباحة حرماته وساحاته، ومنع الصالة فيه ومنع رفع األذان للمرة 

هو دليل واضح على ما تخطط له هذه الحكومة اليمينة م 1967األولى منذ احتالله في العام 
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المتطرفة من تأجيج للمنطقة بحرب دينية سيكون لها العواقب الوخيمة على األمن والسالم في 
  .المنطقة بأسرها

مع ما في هذه اإلجراءات من مخالفة واضحة للقوانين والمواثيق الدولية والقيم األخالقية التي : "وتابع
لحرية العبادة للمؤمنين في الوصول ألمان العبادة الخاصة بهم، مشيراً إلى أن األقصى تتيح المجال 

جزء من عقيدة المسلمين ولن نسمح لحكومة االحتالل بالعبث فيه واالنتقاص من السيادة الفلسطينية 
  ".عليه

لمجتمع شار ادعيس إلى أن الحكومة اإلسرائيلية إنما تعبر في ممارساتها هذه عن رفض واضح لأو 
الدولي والقرارات التي اتخذها تجاه القدس والمسجد األقصى وحائط البراق، والتي أكدت على حق 
المسلمين الخالص بها هذا باإلضافة إلى ما أعلنت عنه مؤسسة اليونسكو من إضافة الخليل لقائمة 

  .التراث اإلنساني
العمل بشكل عاجل لوقف  وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية والثقافية بضرورة

االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى ومنع أي تغيير للوضع القائم فيه، مطالباً بأن يرجع 
  .الوضع إلى صالة الفجر من يوم الجمعة الفائت دون تغيير

  
  االحتالل يركب بوابات الكترونية على مداخل األقصى ويواصل حصاره للبلدة القديمة

 

تواصل سلطات االحتالل اإلسرائيلي، تركيب بوابات الكترونية على  -وفا 2017- 7- 16القدس 
أبواب المسجد األقصى المبارك، وذلك بعد إغالقه، منذ الجمعة الماضية، فيما فتحت، ظهر اليوم 

 .ألداء صالة الظهر، بعد أن صدحت مآذنه للصالة األحد، بواباته، لدخول المصلين،

 أن سلطات -فضل عدم الكشف عن هويته-وقاف اإلسالمية ونقل مراسلنا عن مصدر في األ
سالمية مفاتيح المصلى القبلي، واألقصى القديم، والمصلى االحتالل سلمت دائرة األوقاف اإل

األسباط، والملك فيصل، والمجلس : المرواني في المسجد األقصى، فيما لم ُتسّلم مفاتيح أبواب
  ".الخارجية"ئيسية ، من أبواب المسجد األقصى الر "الناظر"

أن االحتالل يواصل حصاره العسكري المشدد على القدس القديمة، ويمنع دخول "وأوضح مراسلنا 
في الوقت الذي ما زالت فيه  ،"المواطنين الى البلدة القديمة، الذين ال يملكون عنوان سكن فيها

  .المحال التجارية في القدس القديمة مغلقة، بسبب الحصار
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 سيناريو التهويد المبيت... األقصى
  

 جيفارا سمارة -وفا 2017- 7-16القدس المحتلة 

لم يكن اللهاث اإلسرائيلي في سرعة استغالله لحادثة اطالق النار في باحات المسجد األقصى 
، إال خطة أخرجت على عجل، من جوارير مخططات 1969المبارك، واغالقه ألول مرة منذ العام 

  .قليمية السائدةذه اللحظة، خاصة في ظل الظروف اإلالقتناص هتهويد األقصى، وفرصة 
) جبل الهيكل(ما يطلق عليه : "اإلسرائيلي غلعاد إردان، اليوم بأن" األمن الداخلي"تصريحات وزير 

سرائيل أهمية في إ، وأن أي خطوة ترى لها "سرائيليةسيادة اإل"المسجد األقصى المبارك هو تحت 
، تعكس "فيذها، دون االلتفات إلى أي موقف للدول األخرى فهذا ليس مهماالحرم القدسي فسيتم تن

خطة معدة مسبقا لفرض هذا الواقع "بحسب عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة عايدة توما 
  ".على األقصى، بل وحتى الذهاب من مجرد التقسيم

سرائيل في سيناريوهاتها إتمضي  المفاجأة، وليس التقبل، أنلن يكون غريبا بمعنى : وتضيف توما
التهويدية لألقصى، فهي صاحبة السيناريوهات المعدة، والجاهزة، والمخطط لها لفرض الواقع الذي 

  .تريد، خاصة مع حالة التردي التي تمر بها المنطقة، والظروف الدولية المواتية لفعل ما تريده
لن تقف عند المسجد األقصى وحرمه،  وحذرت توما من أن هذه خطط حكومة المستوطنين الحالية،

  .فهي أكبر من ذلك بكثير، واشد خطورة
وذكرت اإلذاعة الرسمية اإلسرائيلية، أن اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون التشريع وافقت اليوم 

  . األحد، على مشروع قانون يمنع تقسيم مدينة القدس، استباقا ألية تسوية سياسية
التصويت لصالح مشروع القانون باإلجماع من قبل اللجنة، الذي بموجبه  وبحسب اإلذاعة فإنه تم

عضوا في الكنيست، حتى ولو كان ذلك في إطار تسوية سياسية  80يمنع تقسيم القدس إال بموافقة 
  . مع الفلسطينيين

غالق كامل البلدة القديمة في القدس المحتلة، إمحافظ القدس عدنان الحسيني، يرى أن السرعة في 
لى ان شكوكا  إ، وليس وليد يوم أو يومين، مشيرا "دبر بليل"ووضع البوابات االلكترونية حولها، هو أمر 

كثيرة وتخوفات كبيرة مما جرى وال يزال يجري في داخل الحرم القدسي، بعيدا عن أعين العرب 
  .والمسلمين
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دليل "الحتالل األخيرة من جانبه، أكد وزير األوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس أن إجراءات ا
واضح على ما تخطط له هذه الحكومة اليمينة المتطرفة، من تأجيج للمنطقة بحرب دينية، ستكون لها 

العواقب الوخيمة على األمن والسالم في المنطقة بأسرها، وأن ممارساتها المسعورة في المسجد 
فة، الستنساخ الواقع الحالي األقصى تنوي تغيير الوضع القائم فيه عبر مبررات، وأالعيب مكشو 

  ".للمسجد اإلبراهيمي من تقسيم زماني ومكاني
وكشف أحد موظفي المسجد األقصى المبارك الذي فضل عدم الكشف عن اسمه خشية مالحقته من 

االحتالل، عن أمور جد خطيرة تجري في األقصى، وسط استمرار حصاره، وإغالقه بالكامل أمام 
حيث شرعت بلدية االحتالل بوضع يدها عنوة على باحاته، وساحاته،  المواطنين، وحراس المسجد،

ودفعت بسبع سيارات نظافة، وعدد كبير من عمال النظافة اليهود لتنظيف الساحات، مؤكدا أن هذا 
  . 1967قصى عام األمر يحصل ألول مرة منذ احتالل األ

الواسعة هي ساحات عامة يذكر أن االحتالل لطالما ادعى أن باحات وساحات المسجد األقصى 
  .مسؤوليتها تقع على بلدية االحتالل

قصى الخارجية، والداخلية، بما فيها لى سيطرة االحتالل على مفاتيح أبواب األإولفت موظف األوقاف 
  .باب الرحمة، وتم مصادرتها، ويرفض االحتالل إعادتها، لألوقاف حتى اللحظة

ر من كبار ضباط االحتالل المسجد األقصى، بحراسة وفي تطور الحق، اقتحم، قبل قليل، عدد كبي
حرس "مشددة في جوالت تخطيط متتالية، في حين تنتشر عشرات العناصر من قوات ما يسمى 

في مختلف أنحاء المسجد، علما أن يتواجد في األقصى فقط ثالثة من حراس المسجد، " الحدود
  .لكن يحظر عليهم التجول فيه

لة الماضية نيته فتح المسجد األقصى تدريجيا، بدءا من ظهر اليوم، وسط زرع  وكان االحتالل أعلن اللي
لى الكشف عن نية االحتالل وضع أبواب الكترونية لفحص إكاميرات مراقبة في المسجد، باإلضافة 

  .براهيمي بمدين الخليل جنوب الضفةالمسجد األقصى على غرار الحرم اإلالمعادن على بوابات 
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 إجراءات االحتالل في القدس واألقصى باطلة والغية: الحكومة
   

  سالمي عاجل لوقف هذه اإلجراءات المرفوضةإطالبت بتدخل دولي وعربي و  -
  

كل ما تقوم به سلطات االحتالل أكدت حكومة الوفاق الوطني، أن   -وفا 2017- 7-16رام اهللا 
قصى المبارك، إجراءات احتاللية سرائيلي في مدينة القدس المحتلة وفي القلب منها المسجد األاإل

  .باطلة والغية وتعتبر مساسا بقدسية المسجد األقصى
سالمي إود، المطالبة بتدخل دولي وعربي و وجدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحم

عاجل لوقف إجراءات االحتالل المرفوضة، التي ال تتوافق مع واقع وطبيعة وسمات وتاريخ مدينة 
  .القدس
راضي الفلسطينية والجوالن ا االحتالل بالقوة عندما احتل األإن مدينة القدس استولى عليه: لوقا

المشؤوم، وإن كافة القرارات والقوانين والشرائع الدولية تعتبر القدس  67وسيناء خالل عدوان عام 
الدولة دولة من دول العالم، بأنها عاصمة  137العربية مدينة محتلة، وتحظى باعتراف اكثر من 

  .سرائيلي بالقوةة التي يستولي عليها االحتالل اإلالفلسطيني
وغير ذلك، باطلة ) قوانين(رض او تلك التي يسميها وأضاف ان أية خطوات يتخذها االحتالل على األ

  .والغية وتعتبر ضمن االجراءات االحتاللية التعسفية والجائرة
التي يتحدث عنها بعض المسؤولين اإلسرائيليين، ال  على القدس،" السيادة االسرائيلية"وأشار إلى أن 

تعني سوى االحتالل القائم بالقوة، وبالتالي فهي إجراءات باطلة ومرفوضة وال أساس لها حسب كافة 
  .القوانين الدولية

عدم التنازل عن القدس وغير (وشدد المتحدث الرسمي على أن استخدام االحتالل مصطلحات مثل 
بقاء االحتالل والعمل على استمراره، وال يوجد في قاموس التاريخ البشري إعلى  تعني اإلصرار) ذلك

  .صيغة مشابهة لهذه الصيغة، إال في الصفحات السوداء لعهود االحتالل البائدة
وجدد مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات العالمية والحكومات والمنظمات العربية 

جراءات االحتاللية في مدينة القدس، خاصة في المسجد األقصى، دانة اإلإواإلسالمية برفض و 
  . جراءاتها التعسفيةإحتالل على وقف والتحرك الفعلي والسريع إلجبار حكومة اال
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 نقيب المحامين يطالب بالتدخل الفوري لحماية المقدسات خاصة األقصى: القاهرة
  

الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات األشقاء طالب نقيب المحامين  -وفا 2017- 7-16القاهرة 
العرب بالتدخل الفوري لحماية المقدسات في مدينة القدس المحتلة، على ضوء اغالق المسجد 

 .األقصى منذ الجمعة الماضية

جاء ذلك خالل كلمته في اجتماع األمانة العامة التحاد المحامين العرب، المنعقد بالعاصمة المصرية 
  .األحدالقاهرة، اليوم 

وأكد أنه سيطرح قضية المسجد األقصى على جدول اجتماع المكتب الدائم التحاد المحامين 
العرب، من أجل التحرك السريع، واتخاذ إجراءات عاجلة، محذرا من محاوالت االحتالل اإلسرائيلي 

 المجتمع الدولي بالتحرك فورا لردع فرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف، مطالبا
االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة ضد المقدسات اإلسالمية، والمسيحية، في القدس المحتلة، ووقف 

انتهاكات االحتالل العنصرية، وجرائمها، بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، معتبرا أن إغالق 
جريمة، وسابقة خطيرة، وعدوان صارخ على المقدسات، وعلى حقوق وحرية "االحتالل لألقصى 

  ".فلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينيةال
لى القدس، وأن يعتبروا القضية الفلسطينية هي قضية إورة أن تعود أنظار القادة العرب وشدد على ضر 

األمة العربية، مشيرا إلى أنها المرة األولى التي لم تقم في األقصى الصالة منذ احتالل القدس عام 
1967.  

أن قضية فلسطين "التحاد المحامين العرب عبد اللطيف بو عشرين من جانبه، أكد األمين العام 
حاضرة معنا في كل االجتماعات، وسنبدأ فورا باتخاذ إجراءات سريعة، وسنصدر بيانا اليوم بهذا 

  ".الخصوص
كما شدد النقباء العرب على أن نقاباتهم ستقوم بالضغط على حكوماتها، من اجل التدخل السريع 

دينه القدس، وقد تم صياغه بيان مشترك بهذا الخصوص، كما ستعقد اليوم جلسه لنصره األقصى، وم
  .خاصة لمدينة القدس داخل اتحاد المحامين العرب، من أجل الوقوف على آخر التطورات
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 يرسل برقيتين عاجلتين لألمم المتحدة والبرلمان الدولي تنديدا بإغالق األقصى" البرلمان العربي"
  

أرسل رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، برقيتين عاجلتين ألمين  -وفا 2017- 7-16القاهرة 
عام األمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ولرئيس االتحاد البرلماني الدولي صابر شودري، حيث أدان 

قصى المبارك، ومنع صالة ل اإلسرائيلي من إغالق للمسجد األخاللهما، ما قامت به قوات االحتال
 .ة، وإعالنه منطقة عسكرية مغلقةالجمع

دولة االحتالل  وقال السلمي في بيان، اليوم األحد، إن البرلمان العربي يتابع بقلق شديد استمرار
سرائيلي إغالق المسجد األقصى، ومنع المصلين من الوصول إليه، والصالة فيه، مضيفا ان ذلك اإل

دولة االحتالل من المساس بالمسجد األقصى،  انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، التي تمنع"يمثل 
واحترام الشعائر التعبدية للمسلمين، ونظرا لخطورة اإلجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها دولة 

  ".االحتالل، والتي حركت مشاعر أكثر من مليار ونصف المليار من المسلمين حول العالم
دولي تحمل مسؤولياتهم، واتخاذ إجراءات وطلب من مجلس األمن الدولي واالتحاد البرلماني ال

فورية، تدين ما تقوم به دولة االحتالل من جرائم، وانتهاكات يومية بحق الشعب الفلسطيني، والعمل 
الفوري على إلغاء اإلجراءات اإلسرائيلية بإغالق األقصى أمام المصلين، ومنع قوات االحتالل من 

  .لسطيني، ومقدساتهارتكاب المزيد من الجرائم، بحق الشعب الف
سرائيل لألراضي الفلسطينية، األمر إرارات الدولية المتعلقة باحتالل كما طالب السلمي بتطبيق الق

الذي من شأنه تحقيق السالم، واألمن في منطقة الشرق األوسط، وحصول الشعب الفلسطيني على 
ا مدينة القدس الشرقية، م وعاصمته1967حقوقه المسلوبة، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 

  .وفقا لقرارات الشرعية الدولية
وحذر رئيس البرلمان، من المخططات الخطيرة التي تقوم بها قوات االحتالل ضد المقدسات 

اإلسالمية والمسيحية في األراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في مدينة القدس، ومحاولة تطبيق 
  .يض عملية السالمسياسية التقسيم الزماني والمكاني، وتقو 
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 إغالق المسجد األقصى عمل استفزازي وانتهاك لحرمة المقدسات: ماليزيا
   

نددت ماليزيا، اليوم األحد، بقرار إسرائيل إغالق المسجد األقصى  -وفا 2017-7- 16كوااللمبور 
صارخ لحرمة عمل استفزازي وانتهاك "قامة صالة الجمعة فيه، واصفة القرار بأنه إأمام المصلين ومنع 

  ."األماكن المقدسة اإلسالمية
يعد  1969قصى ألول مرة منذ عام غالق المسجد األإ"ارة الخارجية في بيان صحفي، إن وقالت وز 

  ."انتهاكا للقوانين والمعايير الدولية، وكذلك لحقوق المسلمين في أداء شعائرهم الدينية
  ."ولي وينبغي معارضة أي انتهاك لهذا الحقحرية العبادة حق مكفول بموجب القانون الد"واكدت أن 

قصى، واخلته من األقامة صالة الجمعة في المسجد إسرائيل منعت يوم الجمعة الماضي إوكانت 
المصلين بعد عملية اطالق نار اسفرت عن استشهاد ثالثة شبان ومقتل شرطيين إسرائيليين، إال أنها 

  .الشريف تدريجيا اعتبارا من ظهر اليوم االحدأعلنت يوم أمس السبت إعادة فتح الحرم القدسي 
  

 األقصى تحت السيادة اإلسرائيلية: إردان
   

زعم وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي غلعاد إردان، أن المسجد  -وفا 2017-7-16تل أبيب 
  .اإلسرائيلية" السيادة"األقصى المبارك يقع تحت 

أي (إسرائيل هي صاحبة السيادة في الجبل "األحد، إن وقال إردان إلذاعة الجيش اإلسرائيلي، اليوم 
وإذا تقرر أن خطوة معينة لها أهمية معينة، فسيتم . ، وموقف الدول األخرى ليس مهما)الحرم القدسي

  ".تنفيذها
الذي سيصل اليوم إلى األبواب المخصصة لدخول المسلمين إلى ) المصلون(الجمهور : "وأضاف

والقدرة على تشغيل أجهزة كشف المعادن، حتى بشكل يدوي، . لقةجبل الهيكل سيكتشف أنها مغ
ونتطلع أن نضع الحقا أبوابا مغناطيسية في كافة المداخل وكل من . ستكون في قسم من األبواب فقط

  ."يدخل من أبواب الجبل سيمر بفحص أجهزة كشف المعادن
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 العبادةإغالق األقصى عدوان على المقدسات وحقوق وحرية : اإلمارات
   

أعربت دولة اإلمارات العربية المتحدة، عن إدانتها واستنكارها  -وفا 2017-7-16ظبي  أبو
الشديدين إلغالق قوات االحتالل اإلسرائيلي المسجد األقصى المبارك ومنع إقامة صالة الجمعة فيه 

ق وحرية ، واعتبرت ذلك سابقة خطيرة وعدوانا على المقدسات وحقو 1969ألول مرة منذ العام 
  .ممارسة الشعائر الدينية

وحذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي اإلماراتية، في بيان لها، من تداعيات مثل هذا العمل الخطير 
على تقويض الجهود اإلقليمية والدولية إلحياء عملية السالم، وأعربت عن خشيتها من انزالق المنطقة 

  . إلى ما ال يحمد عقباه
مارات أي اعتداء على حق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية في أماكنهم اإلوأكدت رفض دولة 

المقدسة بحرية ومن دون أي إعاقات، منبهة في الوقت نفسه إلى خطورة أية محاوالت لتغيير الوضع 
  .القانوني والتاريخي في القدس أو فرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف

الدولي بالتحرك فورا لوقف مثل هذه االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة ضد  وطالبت الوزارة، المجتمع
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس المحتلة، في ظل تجاهل إسرائيل للقرارات الدولية 

قصى والحرم القدسي الشريف الصادرة بشأن القدس واألراضي المحتلة، ودعت إلى فتح المسجد األ
  .أمام المصلين فورا

  
 االحتالل يمنع موظفي األقصى من الدخول إليه والمواطنون يؤدون الفجر في الشوارع

   

منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، منذ ساعات صباح اليوم األحد،  -وفا 2017- 7- 16القدس 
موظفي المسجد األقصى المبارك من الدخول إليه ومزاولة أعمالهم، وسط حصار عسكري مشدد ما 

  .على المسجد المبارك، وعلى القدس القديمة لليوم الثالث على التواليزال مفروضا 
إن مخابرات االحتالل : سالمية فراس الدبسعالم باألوقاف اإلعن رئيس قسم اإلوقال مراسلنا، نقال 

اتصلت الليلة الماضية بعدد من حراس المسجد وطلبت منهم عدم الذهاب الى المسجد األقصى أو 
  .خليل التلهوني، وفادي عليان، وحمزة النبالي: ين الحراس الذين تم االتصال بهمدخوله، وُعرف من ب

قصى جادو الغول طفاء بالمسجد األالموظف بقسم اإل وكانت قوات االحتالل اعتقلت الليلة الماضية
  .عند حاجز مزمورية العسكري وسط القدس المحتلة
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وم عند أقرب نقطة للمسجد األقصى وقال مراسلنا إن عشرات المقدسيين أدوا صالة فجر الي
لى المسجد األقصى عند ظهر إاستطاعوا الوصول لها، في ما ينتظر أهل القدس السماح لهم بالدخول 

جراء عقابي نتيجة تنفيذ عملية إطالق النار إمن دخوله بقرار من االحتالل في  اليوم، بعد أن منعوا
  .صباح الجمعة الفائت في المسجد المبارك

قصى للمسلمين واقتحامات أمس عن نيته فتح أبواب المسجد األحتالل أعلن ليلة وكان اال
إلكترونية لكشف  المستوطنين تدريجيا بدءا من ظهر اليوم األحد، علما أن القرار يشمل تركيب بوابات

  .لى كاميرات مراقبة في ساحات المسجد األقصىإالمعادن، إضافة 
ة انطلقوا ليلة أمس، من أحيائهم وقراهم وبلداتهم بمسيرات يذكر أن عشائر وعائالت القدس المحتل

عترضتهم أك الحصار عنه، و غضب باتجاه المسجد األقصى ألداء صالة العشاء برحابه الطاهرة وف
شرات من الوصول الى منطقة قوات االحتالل في الشوارع والطرقات، في الوقت الذي تمكن فيه الع

عنيفة مع قوات االحتالل وسط هتافات مناصرة للمسجد سباط واالشتباك بمواجهات باب األ
قصى عند صالة جد األاألقصى، علما أن مواجهات عنيفة اندلعت في حارة باب حطة المالصقة بالمس

  .المغرب حينما اعترض االحتالل على صالة المواطنين أمام بوابة المسجد األقصى
ت الجنوب في المدينة المقدسة في منطقة صاإقوات االحتالل صباح اليوم محطة بلى ذلك، أغلقت إ

  .الُمصرارة قُبالة سور القدس من جهة باب العامود
ولفت مراسلنا إلى أن التوتر الشديد ما زال مسيطرا على وسط القدس المحتلة، خاصة بلدتها القديمة 

سباط، ومحيط أسوارها الخارجية من جهة باب العامود وشارع السلطان سليمان وبابي الساهرة واأل
  .وسط انتشار واسع لقوات وآليات االحتالل

  
 االحتالل يقرر وضع بوابات الكترونية وتركيب كاميرات في المسجد األقصى

   

بوابات   قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم السبت، وضع -وفا 2017- 7- 15القدس 
مشيرة إلى أنها ستتخذ الحقا ما  الكترونية وتركيب كاميرات مراقبة داخل المسجد األقصى المبارك،

  ".اإلجراءات األمنية األخرى"وصفته بـ
ويشار إلى أن قوات االحتالل اإلسرائيلي، تواصل إغالق المسجد األقصى المبارك، وحصار البلدة 

  .القديمة من القدس المحتلة، لليوم الثاني على التوالي
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 "األقصى"كاته غير المسبوقة لحرمة وزير األوقاف األردني يحذر من تمادي االحتالل بانتها 
   

حذر وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية األردنية وائل  -وفا 2017-7-15عمان 
عربيات، اليوم السبت، من تمادي سلطات االحتالل اإلسرائيلي في انتهاكاتها غير المسبوقة لحرمة 

  .احتواء العنف والتوترالمسجد األقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، بحجة 
في بيان صدر عن وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية ونشرته وكالة  وأوضح عربيات،
، أن سلطات االحتالل تتحمل مسؤولية تزايد التوتر والعنف في القدس الشريف )بترا(األنباء األردنية 

رفين اليهود بحق المسجد األقصى بسبب تصعيد االنتهاكات التي ارتكبتها سلطات االحتالل والمتط
  .مؤخرا، مبينا أن األردن يرفض إغالق األقصى ومنع إقامة صالة الجمعة فيه تحت أي ظرف

تابعت خالل الساعات الماضية األحداث التي مر بها المسجد األقصى المبارك أولى "وأكد أن الوزارة 
به من إغالق أدى إلى تعطيل خطبة القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، وما مر 

الجمعة في هذا الحرم الشريف، وما حصل من قيام سلطات االحتالل بمنع إقامة الصلوات واألذان 
في سابقة لم يشهدها المسجد األقصى منذ أكثر من ثمانمائة عام، وما سبق ذلك من قيام االحتالل 

الحرم الشريف وإقامة الصلوات التلمودية باستفزازات للمصلين من دخول للمتطرفين واقتحام باحات 
  ".ومحاوالت التغيير في المعالم األثرية وغيرها من االستفزازات

أن هذا األمر يشكل حدثا خطيرا وغير مسبوق، وهو في ذات الوقت اعتداء "وشدد عربيات على 
أ يتحدث عن حرية على حرية إقامة الشعائر والتي تجاوزها العالم في ما يتعلق بالحريات الدينية وبد

  ".الضمير في العقيدة ال عن حرية العبادة فحسب
أن هذا األمر يتنافى مع مبادئ التعايش الديني والسالم العالمي والسلم المجتمعي الذي تُعد "وأكد 

أن حماية دور العبادة والمقدسات لن تتم ما لم "، مشددا على "الحريات الدينية أحد أهم دعائمه
هذا هو أساس السالم ولن يحصل السالم إذا صودمت عقائد الناس ومقدساتهم  يقتنع الجميع بأن

ساءة إلى األديان أو أتباعها هو الذي قاد إلودور عبادتهم، فمن يزرع التطرف لن يحصد السالم وإن ا
عبر التاريخ إلى حروب دينية وصراعات حصدت الماليين من البشر وكانت اإلنسانية هي الخاسر 

  ".األكبر
إن هذه األعمال االستفزازية وما تبعها من إغالق للمسجد األقصى المبارك وقيام "ل عربيات وقا

االحتالل بمنع السلطات األردنية من ممارسة واجبها تجاه المقدسات جميعها هي اعتداءات مرفوضة 
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ألوقاف وتعتبر تعديا صارخا على حرية العبادة ومخالفة صريحة للقانون الدولي اإلنساني، وستستمر ا
اإلسالمية األردنية بواجبها الديني واألخالقي في ظل الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية في 

  ".القدس
عهد عمر بن الخطاب سيظل يتجدد فينا نحن العرب والمسلمين، وسنبقى أهلها وسدنتها "وأكد أن 

  ".وحماتها إلى يوم الدين
  

 األقصىالرئيس اللبناني يستنكر إغالق المسجد 
   

استنكر رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، االعتداءات  -وفا 2017- 7-15بيروت 
  .اإلسرائيلية المتكررة على حرمة المسجد األقصى وإغالق أبواب المسجد أمام المصلين

كررة على االعتداءات اإلسرائيلية المت"واعتبر الرئيس اللبناني، في برقية إلى الرئيس محمود عباس، أن 
حرمة المسجد األقصى مدانة ومستنكرة وتندرج في إطار مخطط إسرائيلي الستهداف المقدسات بعد 
اغتصاب األرض، في محاولة منها الستكمال تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في القدس، مستغلة 

  ."الوضع الدقيق الذي تمر به منطقة الشرق األوسط حاليا
جامع وإلى المباشرة باتصاالت سياسية ودبلوماسية واسعة، من أجل إلزام تحرك عربي "ودعا إلى 

  ".إسرائيل بعدم إقفال المسجد أمام المصلين، واحترام القوانين والمواثيق الدولية

  
 "األقصى"التعاون اإلسالمي تحذر من محاوالت االحتالل فرض وقائع جديدة داخل 

   

اإلسالمي بشدة، إغالق المسجد األقصى ومنع  أدانت منظمة التعاون -وفا 2017-7-15جدة 
، معتبرة ذلك جريمة وسابقة خطيرة وعدوانا صارخا 1969إقامة صالة الجمعة فيه ألول مرة منذ عام 

  .على المقدسات وحقوق وحرية الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية
ن من محاوالت االحتالل وحذر األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي الدكتور يوسف العثيمي

  .اإلسرائيلي لفرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي الشريف
وطالب العثيمين، المجتمع الدولي بالتحرك فوراً لردع االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة ضد المقدسات 

ب اإلسالمية والمسيحية في القدس المحتلة، ووقف انتهاكات إسرائيل العنصرية وجرائمها بحق الشع
  .الفلسطيني ومقدساته
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 االحتالل يفرج عن ناشط مقدسي بكفالة والحبس المنزلي وعدم التحدث للصحافة
   

سرائيلي، عن الناشط المقدسي محمد فرجت سلطات االحتالل اإلأ -وفا 2017- 7- 15القدس 
جاد اهللا، الذي اعتقلته من منزله في حي بيت صفافا جنوب القدس المحتلة يوم أمس، بحجة 

  .قصى صباح الجمعةقب العملية التي حدثت بالمسجد األالتحريض خالل مكالمة تلفزيونية أجراها ع
آالف شيقل، وبشرط الحبس المنزلي  10وأفرج االحتالل عن الناشط المقدسي جاد اهللا بكفالة 

  .يوما 30لخمسة أيام، ومنع التحدث للصحافة 
  

 قة في القدس واألقصىالحكومة تحّذر من إجراءات االحتالل غير المسبو 
   

جراءات غير المسبوقة التي حذرت حكومة الوفاق الوطني، من اإل -وفا 2017- 7-15رام اهللا 
  .سرائيلي، على المسجد األقصى، ومدينة القدس بشكل عاماالحتالل اإلفرضتها حكومة 

والتعسفية جراءات الجائرة حكومة يوسف المحمود، بوقف تلك اإلوطالب المتحدث الرسمي باسم ال
   .فورا، وفتح المسجد األقصى المبارك وعدم المساس بقدسيته

إن الحكومة تتابع بقلق شديد االجراءات االحتاللية التي من شأنها المساس بالوضع التاريخي : وقال
القائم في المسجد األقصى وفي مدينة القدس العربية المحتلة، التي من شأنها دفع األوضاع الى مزيد 

  .ورمن التده
ودعا المجتمع الدولي بأسره وكافة المنظمات والمؤسسات الدولية وحكومات ودول العالمين العربي 

جراءات واإلسالمي، إلى التحرك العاجل والسريع والعمل على كافة المستويات من اجل وقف اإل
ين، إضافة االحتاللية، التي تشكل مساسا خطيرا بأماكن العبادة وبأحد أقدس مقدسات العرب والمسلم

   .لى ما تمثله من انتهاك صارخ وخطير لكافة القوانين والشرائع الدوليةإ
ردنية الهاشمية الشقيقة والجهد الذي تبذله من أجل حماية وأشاد بالدور الذي تقوم به المملكة األ

 القدس والمقدسات ووقف التصعيد األخير الخطير، الذي يتضمن منع رفع األذان ومنع إقامة الصالة
سالمية واالعتداء على قالهم، واعتقال موظفي األوقاف اإلفي المسجد األقصى ومالحقة المصلين واعت

  .مفتي القدس والديار الفلسطينية سماحة الشيخ محمد حسين
  



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚËÖ]í{{éßéŞŠ×< <
<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö]ËÖ]í{{éßéŞŠ×< <

<<Ýç×{ÃÖ]æ<<í{Ê^ÏnÖ]æ<í{ée†{{j×Ö       

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission   

For   
Education, Culture & Science 

 

    174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
    PNCECS@Palnet.com: ، البريد االلكتروني 2420902فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

Palestine - Ramallah  174,  2421080,2420901 
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com 
                                        PNCECS2011@gmail.com 

Web site :http://www.pncecs.plo.ps 
 

 أبو الغيط يدين إغالق المسجد األقصى أمام المصلين
   

أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل  أدان األمين العام لجامعة الدول العربية -وفا 2017- 7-14القاهرة 
بإغالق المسجد األقصى اليوم أمام المصلين الذين توجهوا ألداء صالة الجمعة، مشيرا إلى أن مثل 

هذا السلوك من شأنه إذكاء التطرف وتصعيد التوتر في األراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في 
  .القدس الشرقية

الوزير المفوض محمود عفيفي، في بيان صحافي له اليوم  وقال المتحدث الرسمي باسم األمين العام
إن األمين العام حرص على أن يؤكد في هذا اإلطار على كون األماكن المقدسة تنطوي على "الجمعة، 

حساسية كبيرة، ويتعين أال يتم التعامل معها بمثل هذه الرعونة، وأن الفلسطينيين في القدس الشرقية 
ق والتمييز والقهر، وال ينبغي أن تتعمد إسرائيل إيصال األمور في المدينة يعانون من سياسات التضيي
  ".المقدسة إلى حافة االنفجار

األوضاع الحالية في األراضي الفلسطينية المحتلة غير "وأضاف عفيفي، أن األمين العام أكد أيضا أن 
يلي في عملية تفاوض جادة من قابلة لالستمرار، وأنه ال بديل عن انخراط الطرفين الفلسطيني واإلسرائ

، 1967أجل إنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 
  ".وعاصمتها القدس الشرقية

  
 لبنان يدين اإلجراءات اإلسرائيلية في مدينة القدس

  

إدانته أعرب رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري عن  -وفا 2017- 7-14بيروت 
، "تويتر"لإلجراءات اإلسرائيلية في القدس الشريف واعتقال مفتي المدينة، محذرا في تغريدة له عبر 

  .من مخاطر التالعب اإلسرائيلي بالطابع الديني للمدينة
االعتداءات اإلسرائيلية "من جهته، شجب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بشدة، 

مصلين في ساحات المسجد األقصى ومنعهم من دخول المسجد ألداء صالة الغاشمة على ال
  ".الجمعة
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وناشد المفتي دريان، الدول العربية واإلسالمية، التحرك لحماية المسجد األقصى واألماكن اإلسالمية 
والمسيحية لمواجهة المخططات اإلسرائيلية التي تستهدف األماكن المقدسة في مدينة القدس، خاصة 

  .جد األقصى، والعمل على إحباطهاالمس
 بدوره، شجب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، في تصريح له، اعتقال سلطات

سرائيلي لمفتي القدس الشيخ محمد حسين لساعات، وكل اإلجراءات التعسفية القمعية االحتالل اإل
  .األراضي الفلسطينية المحتلةالتي تقوم بها في المسجد األقصى والقدس وعلى مساحة 

اعتداء سلطات االحتالل على  ، أن "تويتر"كما اعتبر رئيس وزراء لبنان األسبق نجيب ميقاتي، عبر 
  .المسجد األقصى واعتقال مفتي القدس مدان ومستنكر، ويستدعي تحركا عربيا ودوليا عاجال لوقفه

  
 ين فورااألردن يطالب إسرائيل بفتح المسجد األقصى أمام المصل

   

أكدت الحكومة األردنية أن على إسرائيل فتح المسجد األقصى، الحرم  -وفا 2017-7-14عمان 
القدسي الشريف، فورا أمام المصلين وعدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها تغيير الوضع التاريخي القائم 

  .في القدس والمسجد األقصى
باسم الحكومة، محمد المومني، وفق ما ذكرته وكالة وقال وزير الدولة لشؤون اإلعالم، الناطق الرسمي 

، مساء اليوم الجمعة، إن الحكومة تؤكد على رفض أي اعتداء على حق المسلمين في ممارسة "بترا"
  .شعائرهم الدينية في أماكنهم المقدسة بحرية ومن دون أي إعاقات

تح تحقيق فوري وشامل في وأدان المومني التصعيد الذي شهده المسجد األقصى اْليوم، وطالب بف
  .الحادث، مشيرا إلى موقف األردن المبدئي بإدانة العنف

وأضاف أن الحكومة أجرت اتصاالت مكثفة للضغط من أجل إعادة فتح المسجد األقصى بشكل 
فوري، مؤكدا أن األردن وظف، وسيستمر في توظيف، أدواته الدبلوماسية والقانونية والسياسية كافة 

  .حاوالت لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدسللتصدي ألية م
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 الجامعة العربية تدين إغالق المسجد األقصى المبارك

  

أدانت جامعة الدول العربية، إغالق المسجد األقصى المبارك ومنع  -وفا 2017- 7-14القاهرة 
غة الخطورة وخرق الفلسطينيين من الصالة فيه، واقتحامه وتكسير مرافقه، في خطوة تصعيدية بال

فاضح لكل قوانين وقرارات الشرعية الدولية الضامنة لحرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، ولكافة 
التابعة لها، " اليونسكو"القرارات المتكررة التي اتخذتها األمم المتحدة وخاصة منظمة التربية والعلوم 

  .بشأن القدس والحرم القدسي الشريف
سطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية في بيان له اليوم، اإلجراءات التي كما أدان قطاع فل

فرضتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي، في نطاق استهدافها للقدس المحتلة، والمقدسات المسيحية 
  .واإلسالمية، خاصة المسجد األقصى المبارك

ق استمرار االقتحامات، واستهداف الحرم تبعات هذه الخطوة التصعيدية في نطا  وحذر البيان، من
  .الشريف، وانعكاسات ذلك وتداعياته البالغة الخطورة، وتأجيجها للصراع الديني

وأكد ضرورة إعادة فتح المسجد األقصى المبارك أمام المصلين فورا، والتوقف التام عن أي محاوالت 
  .لتغيير الوضع الطبيعي التاريخي القائم للمسجد المبارك

  
 إصابة خالل مواجهات مع االحتالل في أبو ديس 25

   

مواطنا، مساء اليوم الجمعة، خالل مواجهات مع قوات  25أصيب  -وفا 2017- 7- 14القدس  
  .االحتالل اإلسرائيلي في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة

بحاالت اختناق مواطنا أصيبوا  16وذكرت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع 
 3مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلصابة  6بالغاز المسيل للدموع، و

  .مواطنين بحروق، خالل المواجهات التي اندلعت في أبو ديس
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 "األقصى"يدين إغالق " األزهر"
   

الل اإلسرائيلي بشدة، إغالق سلطات االحت" األزهر الشريف"أدن  -وفا 2017- 7-14القاهرة 
المسجد األقصى المبارك، ومنعها إقامة شعائر صالة الجمعة، واالعتداء على المصلين وحراس 

المسجد، واعتقال مفتي القدس الشيخ محمد حسين، والشيخ عكرمة صبري المفتي السابق وخطيب 
لجرائم المسجد األقصى، ليضيف بذلك مجموعة من الجرائم إلى سجله الطويل من االنتهاكات وا

  .بحق اإلنسانية واألرض والمقدسات
من استغالل بعض األحداث لتنفيذ المخططات التهويدية في القدس الشريف " األزهر"وحذر 

وشدد أن هذه اإلجراءات تستفز مشاعر الغضب لدى المسلمين في . والمسجد األقصى المبارك
  .جميع أنحاء العالم، وتهدد االستقرار

مجلس حكماء المسلمين برئاسة اإلمام األكبر أحمد الطيب، شيخ األزهر وفي السياق ذاته، أدان 
الشريف، بشدة منع االحتالل إقامة صالة الجمعة في المسجد األقصى المبارك والتعدي على حراسه 

  .والمصلين فيه
ممارسات االحتالل اإلسرائيلي ليست وليدة اليوم، بل هي "وأكد مجلس حكماء المسلمين أن 

خطط ينتهجه االحتالل يستهدف تهويد القدس وطمس معالمها العربية واإلسالمية، وفرض استمرار لم
ما يسمى بالتقسيم الزماني والمكاني في المسجد األقصى المبارك، والترويج لمغالطات وأكاذيب 
تاريخية ليس لها وجود إال في العقل االستيطاني، حيث يحاول االحتالل توجيه كل األحداث في 

  ".فلسطينية لخدمة هذه المخططات المشبوهةاألرض ال
وطالب مجلس الحكماء، المنظمات والهيئات األممية والقوى الدولية بما فيها األمم المتحدة 

ومجلس األمن واللجنة الرباعية الدولية، بتحمل مسؤولياتها تجاه األحداث الجارية في األراضي 
أن غض الطرف تجاه هذه الممارسات يطعن في الفلسطينية والتصدي للغطرسة اإلسرائيلية، مؤكدا 

  .مصداقية المؤسسات الدولية المعنية، ويشكك في حياديتها لدى الشعوب العربية واإلسالمية
وشدد المجلس على ضرورة اإلسراع بفتح المسجد األقصى المبارك أمام المصلين وإنهاء كافة أشكال 

  .االعتداء عليه
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 األقصى الُمحاصر وسط غضٍب واسع أذان العصر لم يُرفع من المسجد
   

أعرب عدد كبير من أبناء القدس المحتلة، خاصة بلدتها القديمة  -وفا 2017- 7- 14القدس 
واألحياء المتاخمة لها، عن غضبهم الشديد بسبب عدم رفع أذان عصر اليوم الجمعة، من مآذن 

  .لصباحالمسجد األقصى المبارك، الذي يخضع لحصار عسكري محكم منذ ساعات ا
وقال مراسلنا، إن حالة من االستياء والغضب سادت القدس، وسط أجواء ما زالت متوترة في المدينة 

المقدسة، خاصة في بلدتها القديمة ومحيطها بفعل االنتشار الواسع لقوات االحتالل وآلياته، ودورياته 
  .العسكرية والشرطية في كافة أنحاء المدينة

دس أمام المصلين، ما أدى بهم إلى إقامة الصالة بشوارع الق" قصىاأل"يأتي ذلك في ظل إغالق 
  .قصى والبلدة القديمةوطرقاتها القريبة من أبواب األ

حمد حسين، ورئيس مجلس وكان االحتالل منع المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ م
الخطيب التميمي، سالمية الشيخ عبد العظيم سلهب، ومدير عام األوقاف الشيخ عزام األوقاف اإل

، والمصلين، من "األقصى"قصى الشيخ عمر الكسواني وعدد كبير من العاملين في ومدير المسجد األ
دخول المسجد المبارك، وإغالقه بالكامل أمام المصلين وكذلك إغالق البلدة القديمة، في الوقت 

تحم المسجد وزير أمن االحتالل وقائد شرطته العام وعدد كبير من العسكريين وضباط الذي اق
  .مخابرات االحتالل

ويسود القدس حالة من الغليان الشعبي بسبب استمرار إغالق المسجد، وما رشح من أنباء عن تحطيم 
  .قوات االحتالل للعديد من مرافق المسجد الداخلية

  
 ق المسجد األقصى المباركالبرلمان العربي يستنكر إغال

   

رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، إغالق سلطات   استنكر -وفا 2017- 7-14القاهرة 
االحتالل اإلسرائيلي المسجد األقصى المبارك، وإغالقه في وجه المصلين، ومنعهم من أداء صالة 

  .الجمعة فيه
الخطير من قبل سلطات االحتالل يتنافى مع وشدد السلمي في بيان له اليوم، على أن هذا التصعيد 

القوانين الدولية والمبادئ والقيم اإلنسانية، ويقوض مساعي السالم في المنطقة، ويأتي في سياق 
  .سياسات قوات االحتالل بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى المبارك
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جرائم واالنتهاكات بحق الشعب وأضاف أن استمرار قوات االحتالل اإلسرائيلي في ارتكاب هذه ال
  .الفلسطيني لن تزيد الشعب الفلسطيني إال صمودا في أرضه ومقدساته

وناشد السلمي، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها، واتخاذ إجراءات 
والعمل على إلغاء فورية تدين ما تقوم به دولة االحتالل من جرائم وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، 

اإلجراءات اإلسرائيلية بإغالق المسجد األقصى المبارك، ومنع ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب 
  .الفلسطيني ومقدساته

  
 قوات االحتالل تفرج عن الشيخ محمد حسين

   

أفرجت قوات االحتالل اإلسرائيلي، قبل قليل، عن مفتي القدس  -وفا 2017- 7- 14القدس 
  .لسطينية الشيخ محمد حسين عقب احتجازه لساعاتوالديار الف

وكانت قوات االحتالل اعتقلت الشيخ حسين، خالل إلقاءه خطبة الجمعة في أحد شوارع القدس 
  .القديمة، بعد منع سلطات االحتالل المواطنين من الصالة في المسجد األقصى المبارك، وإغالقه

  
 جديدة في المسجد األقصى المباركالمجلس الوطني الفلسطيني يحذر من فرض وقائع 

   

حذر المجلس الوطني الفلسطيني من محاوالت فرض وقائع جديدة  -وفا 2017- 7-14 -عمان
  .داخل الحرم القدسي الشريف

واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن إغالق سلطات االحتالل 
، 1969إقامة صالة الجمعة فيه، ألول مرة منذ عام اإلسرائيلي المسجد األقصى المبارك، ومنع 

جريمة وسابقة خطيرة وعدوانا صارخا على المقدسات، وحقوق وحرية الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين 
  .في ممارسة شعائرهم الدينية

وأكد المجلس أن كل ما يجري هو نتيجة الستمرار االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية بما فيها 
مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وأن الحل يكون بإنهاء االحتالل ووقف كل اعتداءاته على 

  .شعبنا ومقدساته، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه كاملة على أرضه
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وطالب المجلس الوطني الفلسطيني، منظمة األمم المتحدة ومؤسساتها توفير الحماية للمقدسات 
في مدينة القدس المحتلة، وإدانة ورفض كافة اإلجراءات التهويدية التي تقوم بها  اإلسالمية والمسيحية

  .1967سلطات االحتالل في المدينة المقدسة باعتبارها جزءا من األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
  

 "األقصى"في شوارع القدس بعد إغالق " الجمعة"المواطنون يؤدون 
   

ات المواطنين صالة اليوم الجمعة، في الشوارع والطرقات أدى مئ -وفا 2017- 7- 14القدس   
المتاخمة والقريبة من سور القدس التاريخي، بعد إغالق سلطات االحتالل اإلسرائيلي البلدة القديمة، 

ومنع الصالة في رحاب المسجد األقصى المبارك، عقب مقتل اثنين من عناصره، واستشهاد ثالثة 
  .شبان داخل المسجد المبارك

أقيمت صالة الجمعة في أكثر من مكان بمحيط سور القدس، حيث اعتقلت قوات االحتالل خاللها و 
المفتي العام للقدس الشيخ محمد حسين من منطقة باب األسباط قرب سور القدس، بسبب 

المبارك، وتشديده على " األقصى"تصريحاته عقب العملية، والتي ناشد فيها المواطنين شد الرحال إلى 
  . توجد قوة في العالم تستطيع منعنا من الصالة في المسجد المباركأنه ال

وكان وزير أمن االحتالل وقائد الشرطة العام وقائدها في القدس وعدد من كبار ضباط مخابرات 
قصى المبارك قبل ظهر اليوم، موا المسجد األوشرطة االحتالل ومجموعات من العسكريين، اقتح

  .استفزازية، وسط تصريحات عنصريةونفذوا فيه جوالت 
، واقتادتهم إلى مركز "األقصى"حارسا وموظفا في المسجد  58يذكر أن قوات االحتالل اعتقلت 

غرب القدس المحتلة، وشرعت قبل قليل باإلفراج عنهم تدريجياً بعد " المسكوبية"التوقيف والتحقيق 
  .التحقيق معهم
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 عتداء عليه وسط القدساالحتالل يعتقل المفتي العام بعد اال

  

سرائيلي ظهر اليوم الجمعة، المفتي العام اعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2017- 7- 14القدس   
للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد األقصى الشيخ محمد حسين من باب األسباط، بعد 

  .االعتداء عليه
خطبة الجمعة في المنطقة بعد منع االحتالل ن االعتقال جاء بسبب إلقاء المفتي أ" وفا"وذكر مراسل 
قصى الذي يخضع لحصار عسكري محكم منذ ن أداء صالة الجمعة في المسجد األالمواطنين م

ساعات صباح اليوم عقب مقتل عنصرين من شرطة االحتالل واستشهاد ثالثة شبان بإطالق النار في 
  .المسجد المبارك

ت في حارة باب حطة المالصقة بالمسجد االقصى، وسط وأضاف المراسل ان مواجهات عنيفة اندلع
  .اعتداء واسع على المواطنين

  
 "قصىاأل"حتالل وقائد شرطتها يقتحمون وزير أمن اال

  

سرائيلي، والقائد العام لشرطة االحتالل، اقتحم وزير أمن االحتالل اإل -وفا 2017- 7- 14القدس  
اليوم الجمعة، المسجد األقصى المبارك، وقاموا وعشرات العسكريين وعناصر المخابرات، قبل ظهر 

  .غالق المسجد أمام المصلينإبجوالت استفزازية في رحابه، وسط استمرار الحصار العسكري و 
عالمي في دائرة األوقاف االسالمية فراس الدبس، أن عن مسؤول القسم اإل" وفا"ل مراسل ونق

قصى، واعتدى عليهم وصادر هواتفهم جد األحارسا من العاملين في المس 12االحتالل احتجز نحو 
النقالة قبل نقلهم الى منطقة البراق غربي المسجد األقصى، في الوقت الذي تواصل فيه قوات 

الدخول  سالمية واالعتبارية المقدسية والمصلين مناالحتالل منع قيادات األوقاف والشخصيات اإل
  .لى المسجد المباركإ

لديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين قد ناشد المواطنين لشّد الرحال وكان المفتي العام للقدس وا
قصى وفك الحصار المفروض عليه، وأداء صالة الجمعة بأقرب النقاط للمسجد لى المسجد األإ

  .األقصى
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لى ثكنة عسكرية إقصى ها والمسجد األن االحتالل حّول القدس القديمة ومحيطأ"وقال المراسل 
لقوات االحتالل، وتسيير دوريات راجلة مكثفة داخل البلدة القديمة، وأخرى  بفعل االنتشار الواسع

راجلة ومحمولة وخيالة في الشوارع والطرقات المتاخمة لسور القدس التاريخي، فضال عن نصب 
قصى، في ظل أجواء من التوتر الشديد متاريس حديدية على بوابات القدس القديمة والمسجد األ

  .لمقدسةتسيطر على المدينة ا
  

 االحتالل يعلن هوية شهداء القدس ويؤكد مقتل عنصرين من شرطته

  

سرائيلي، تم توزيعه، قبل ظهر اليوم أكد بيان لشرطة االحتالل اإل -وفا 2017- 7- 14القدس  
  .قصىاخل المسجد األطالق النار دإمقتل اثنين من عناصره في عملية  الجمعة،

محمد أحمد محمد جبارين : الثالثة في عملية اطالق النار، وهمكما كشف البيان عن هوية الشهداء 
، )عاما 19(، ومحمد أحمد مفضل جبارين )عاما 19(، ومحمد حامد عبد اللطيف جبارين )عاما 29(

  .48وثالثتهم من مدينة أم الفحم بأراضي العام 
المصلين وسط قصى أمام غالق القدس القديمة، والمسجد األإلى ذلك، تواصل قوات االحتالل إ

  .انتشار واسع لقوات االحتالل
  

 طالق نار في القدس المحتلةإصابة آخر بإمن شرطة االحتالل و  2شبان ومقتل  3استشهاد 

  

استشهد ثالثة شبان، وقتل اثنان من افراد شرطة االحتالل  -وفا 2017- 7-14القدس المحتلة 
ق نار وقع بالقرب من باب االسباط بجروح صباح اليوم الجمعة، بإطال صيب ثالث أاإلسرائيلي و 

  .بالقدس المحتلة
شبان داخل باحات  3حقت ن شرطة االحتالل الأ"سالمية وقاف اإلعالم في األاإل وقالت دائرة
حتالل بالقرب من فراد من شرطة االأطالقهم النار باتجاه إبادعاء ) صحن الصخرة(قصى المسجد األ

  ".سعاف من الوصول اليهم طواقم اإلسباط، وأصابتهم بالرصاص ومنعت باب األ
ت الدخول والخروج منه عقب عملية قصى ومنعن قوات االحتالل اغلقت المسجد األأ"ضافت أو 
  ".طفاءقصى ورجال اإلطالق النار، كما احتجزت حراس األإ
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شرطة سرائيلية ان ثالثة شبان فلسطينيين اطلقوا النار على افراد من وادعت المتحدثة باسم الشرطة اإل
فراد الشرطة بجروح بينهم اثنان اصابتهما بالغة أى اصابة ثالثة من إل سباط ما ادىاالحتالل في باب اال

  .صابة الثالث بين متوسطة وطفيفةإفيما ) اعلن عن مقتلهما في وقت الحق(الخطورة 
لة على ، وهو مصطلح يستخدمه االحتالل في دال)الشبان الثالثة" تحييد"انه تم (وقالت المتحدثة 
  ).استشهاد الشبان

 29(محمد أحمد محمد جبارين  :هم  واعلنت شرطة االحتالل في وقت الحق ان الشهداء الثالثة
) عاما 19(، ومحمد أحمد مفضل جبارين )عاما 19(، ومحمد حامد عبد اللطيف جبارين )عاما

  .48مدينة أم الفحم بأراضي العام  من وثالثتهم
مام المصلين عقب العملية واعلنت عن منع اقامة أقصى االحتالل المسجد األغلقت قوات ألى ذلك إ

وهي المرة االولى التي يعلن فيها االحتالل منع اقامة  صالة الجمعة اليوم في الحرم القدسي الشريف،
  .1967سرائيلي للقدس في العام منذ االحتالل اإل" قصىاأل"معة في صالة الج

يمنع قصى امام المصلين واعلنه منطقة عسكرية غلق المسجد األأتالل بان االح" وفا"وافاد مراسل 
البلدة القديمة، كما اعلن عن منع اقامة صالة الجمعة في  ىلإضافة إبموجبها على المصلين دخوله 

   الحرم القدسي اليوم،
لعم سالمية من بينهم المفتي اعددا من القيادات اإلن قوات االحتالل منعت ألى إشار المراسل أو 

قصى الشيخ محمد حسين، ورئيس مجلس االوقاف لديار الفلسطينية خطيب المسجد األللقدس وا
  .قصىر اوقاف القدس من دخول المسجد األومدي االسالمية، 

لى شد الرحال لالقصى والتواجد على الحواجز القامة صالة الجمعة، مؤكدا ان ال إودعا المفتي العام 
  "قصى واقامة صالة الجمعة فيهن التوجه لألوجه االرض ستمنعهم م قوة على

 
 

  -انتهى -


