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 2017 ،حزيران 19  األثنني  التاريخ:

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 . املسجد األقصىاملفيت العام يدعو لتكثيف شد الرحال إىل  •

 . االحتالل يعتقل شابني من القدس أحدمها يف األقصى •

 . القدس: الرئيس اإلسرائيلي يزور ابب العامود وإغالق كامل للمنطقة •

 . احلكومة: اقتحام ابحات األقصى من قبل االحتالل ومستوطنيه تصعيد خطري ومدان •

 . احلرم القدسي الشريفاخلارجية حتذر من خماطر العدوان االحتاليل املتواصل ضد  •

 . ماذا حيتاج أي قرار يتعلق ابلقدس من الكنيست؟ •

 . ملك األردن يؤكد ضرورة احلفاظ على الوضع القانوين والتارخيي يف القدس •

 . نتهاكات حبق "األقصى" ويدعو لوقفها فورا  مذكرة احتجاج..األردن يدين اإل •
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 املسجد األقصىاملفيت العام يدعو لتكثيف شد الرحال إىل 

 
دعا املفيت العام للقدس والداير الفلسطينية، خطيب املسجد األقصى  -وفا 2017-6-19القدس 

القدس احملتلة  إىل  املبارك الشيخ حممد حسني، يف بيان أصدره اليوم االثنني، "كل من يستطيع الوصول 
الحتالل اإلسرائيلي الذي واملسجد األقصى املبارك أن يتحركوا إليهما من أجل الوقوف يف وجه ا

 يستبيح مسرى نبينا، ويعتدي على املصلني واملعتكفني فيه".
 

وقال مساحته: إن اقتحام سلطات االحتالل ومستوطنيها للمسجد األقصى املبارك، ومهامجة املصلني 
م على اجلامع القبلي وحتطي  واملعتكفني فيه، ابإلضافة إىل اعتداء وحدات خاصة من قوات االحتالل

 نوافذه األثرية وإلقاء قنابل الغاز السامة على املصلني وضرهبم، "هو تعبري عن سياسة عدوانية".
 

وقال "إن املرحلة خطرية جدا "، حمذرا  من عواقب هذه االنتهاكات "اليت تسيء إىل مشاعر املسلمني يف 
لطات االحتالل التدخل العامل كله"، مبينا  أن املسجد األقصى "هو حق خالص للمسلمني، وال حيق لس

 يف شؤونه، وال العمل على إفراغه من رواده، إلكمال سيطرهتا عليه".
وأكد أن هذا االعتداء هو "استمرار ملسلسل التهويد الذي يستهدف القدس ومسجدها املبارك خللق 

 واقع جديد على األرض".
 

منظمة اليونسكو، واألمتني العربية ودعا مساحته اهليئات واملؤسسات احمللية والدولية، وعلى رأسها 
واإلسالمية والعامل أمجع إىل محاية املسجد األقصى املبارك واملقدسات الفلسطينية. والتدخل الفوري 
والسريع لوقف االعتداءات املتزايدة على املسجد األقصى املبارك وحراسه واملرابطني فيه، وداعيا  كل 

 ملبارك إىل ضرورة إعماره ومحايته.من يستطيع الوصول إىل املسجد األقصى ا
 
 
 

 االحتالل يعتقل شابني من القدس أحدمها يف األقصى
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اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم االثنني، شابني، من  -وفا 2017-6-19القدس 
 مدينة القدس احملتلة، أحدمها يف املسجد األقصى.

 

الشاب داود العمور بعد دهم منزله، مبخيم شعفاط، وشاب وأفاد مراسلنا، أبن تلك القوات اعتقلت 
آخر يف املسجد األقصى املبارك، بكمني نصبته له، عند مدخل ابب السلسلة، الليلة املاضية، ومت 

 حتويلهما اىل مراكز التوقيف والتحقيق يف املدينة.
 

 القدس: الرئيس اإلسرائيلي يزور ابب العامود وإغالق كامل للمنطقة

  

قام الرئيس اإلسرائيلي ريفلني صباح اليوم االثنني بزايرة إىل منطقة ابب  -وفا 2017-6-19القدس 
العامود )أحد أشهر أبواب القدس القدمية(، وسط حراسات عسكرية مشددة، وإغالق كامل للمنطقة 

 .املمتدة من ابب العامود مرورا بشارع السلطان سليمان وحىت ابب الساهرة
 

االحتالل شرعت صباح اليوم إبزالة األشجار من "بستان سليمان" بشارع السلطان وكانت سلطات 
 .سليمان بني ابيب العامود والساهرة

 
أتيت زايرة ريفلني اليوم إىل املنطقة بعد أايم من مقتل جمندة يف قوات االحتالل واستشهاد ثالثة شبان 

 .للمنطقة لليوم الرابع على التوايلمساء اجلمعة، وما تبع ذلك من حصار متواصل وإغالق كامل 
 

 احلكومة: اقتحام ابحات األقصى من قبل االحتالل ومستوطنيه تصعيد خطري ومدان
  

أدانت احلكومة على لسان الناطق ابمسها طارق رمشاوي، قيام جمموعة من  -وفا 2017-6-18رام هللا 
ابحات املسجد األقصى واعتربته تصعيدا املستوطنني وبغطاء ومحاية ودعم من جنود االحتالل ابقتحام 

 خطريا وجرمية نكراء حبق الشعب الفلسطيين ومقدساته.
وانشد رمشاوي اجملتمع الدويل ابختاذ خطوات رادعة وفورية حلماية املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف 

يد من مدينة القدس، حيث أنَّ عدم اختاذ هكذا خطوات من شأنه تشجيع االحتالل الرتكاب املز 
 اجلرائم.
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واعترب أن هذه اجلرائم واالنتهاكات اليت ترتكبها سلطات االحتالل من شأهنا تعطيل ونسف كافة اجلهود 

 الدولية الرامية لتحقيق السالم.
 

وقال رمشاوي، إن احلكومة ستواصل كافة اجلهود اليت تبذهلا من أجل تعزيز صمود شعبنا يف مدينة 
افة أراضي الدولة الفلسطينية حىت إقامة دولتنا املستقلة وعاصمتها القدس على وجه اخلصوص ويف ك

 القدس الشرقية.
 

 اخلارجية حتذر من خماطر العدوان االحتاليل املتواصل ضد احلرم القدسي الشريف

  

أدانت وزارة اخلارجية أبشد العبارات إقدام سلطات االحتالل اإلسرائيلي  -وفا 2017-6-18رام هللا 
 ملصلى القبلي يف املسجد األقصى املبارك ابلسالسل، وحماصرة املصلني بداخله.على إغالق ا

 
كما أدانت يف بيان صحفي، مساء اليوم األحد، مسلسل االقتحامات اليومية املتواصلة اليت تقوم هبا 
 قوات االحتالل وشرطته واملستوطنني املتطرفني للمسجد األقصى املبارك، تلك االقتحامات االستفزازية

تصاعدت بشكل ملحوظ خالل أايم الشهر الفضيل، واليت ترافقت مع محلة    واالعتداءات املتواصلة
 .كبرية من اإلجراءات والتدابري التهويدية للقدس الشرقية احملتلة وبلدهتا القدمية التارخيية

 
وقالت الوزارة يف بياهنا، "لقد ابت واضحا أكثر من أي وقت مضى أن الصمت الدويل على ممارسات 
االحتالل العنصرية ضد الفلسطينيني عامة، واملوطنني املقدسيني بشكل خاص، ابت يشجع سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي على التمادي يف عمليات هتويد القدس، ويشكل تواطؤا صرحيا مع حماوالت 
االحتالل الرامية اىل تغيري معاملها وطمس هويتها، وسعيه اىل حسم وضعها النهائي من طرف واحد 

 ولصاحل االحتالل.
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واتبعت، وهنا نتساءل: كيف جيرؤ االحتالل على إغالق املصلى القبلي ابلسالسل واإلقدام على هذه 
ه هبذه اخلطوة التصعيدية؟؟ إن اخلطوة ؟؟ كيف جترؤ سلطات االحتالل على حتدي العامل اإلسالمي كل
 .املسجد األقصى املبارك مل يعد ينادي ويستصرخ أحد، ألنه سئم انتظاركم

 
 ماذا حيتاج أي قرار يتعلق ابلقدس من الكنيست؟

 
قدم "نفتايل بينت" رئيس حزب البيت اليهود ابالشرتاك مع رئيس الكتلة الربملانية  –معا  -بيت حلم

لم" اليوم االحد، اىل سكراترية الكنيست مشروع قرار يقضي بتعديل القانون للحزب املذكور "شويل موع
 ."االساسي املعروف ابسم "القدس عاصمة اسرائيل

 

ويطالب مشروع "بينت" بتعديل القانون القائم حاليا حبيث حيتاج كل قرار سياسي يتعلق ابلقدس 
 .عادية كما هو نص القانون القائم حالياعضو كنيست وليس موافقة االغلبية ال 80وتقسيمها اىل موافقة 

 

على أن القدس لن تسلم اىل أي  1980وينص القانون االساسي اخلاص ابلقدس الذي مت سنة عام 
جهة اجنبية سواء كان هذا التسليم سياسي أو سلطوي وهذا القانون يسري ايضا على احلدود البلدية 

 .للقدس
 القانوين والتارخيي يف القدس ملك األردن يؤكد ضرورة احلفاظ على الوضع

 

 وكالة قدس نت لألنباء -عمان 

أكد العاهل األردين امللك عبدهللا الثاين أن اململكة اهلامشية ستستمر يف بذل أقصى اجلهود لدعم ثبات 
املقدسيني وصمودهم يف املدينة املقدسة، ولتحقيق السالم الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية املستقلة 

 .اب الوطين الفلسطيين وعاصمتها القدس الشرقيةعلى الرت 

وشدد امللك عبدهللا الثاين ، خالل لقائه أمس األحد وفدا ضم ممثلني عن أوقاف وكنائس القدس 
وشخصيات مقدسية حبضور األمري غازي بن حممد، كبري مستشاري امللك للشؤون الدينية والثقافية، 

دسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس أولوية ستظل ومبعوثه الشخصي، على أن احلفاظ على املق
 .اململكة توفر كل اإلمكاانت املتاحة هلا
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وقال إنه، ومن منطلق الوصاية اهلامشية على املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس، ستستمر 
ية واملسيحية يف اململكة ابلعمل ابلتعاون مع اجملتمع الدويل ويفي مجيع احملافل حلماية املقدسات اإلسالم

 .املدينة
 

وأكد امللك األردين ضرورة احلفاظ على الوضع القانوين والتارخيي يف القدس، مشددا على رفض اململكة 
 .جلميع اإلجراءات األحادية اليت تستهدف تغيري هوية املدينة ومقدساهتا

 

مبادرة السالم العربية، وبني أن السالم خيار اسرتاتيجي عريب أكدت عليه قمة عمان، اليت شددت على 
مؤكدا امللك األردين على أن املبادرة تشكل اإلطار األكثر مشولية لتحقيق السالم الدائم، الذي يضمن 

، وحيقق أمن إسرائيل وعالقات 1967قيام الدولة الفلسطينية املستقلة على خطوط الرابع من حزيران 
 .طبيعية مع مجيع الدول العربية

 

، خالل اللقاء، على أمهية العمل على إجياد آفاق سياسية حقيقية للتقدم حنو حل وشدد امللك األردين
الصراع عرب إطالق مفاوضات سالم جادة وفاعلة لتحقيق حل الدولتني الذي ميثل السبيل الوحيد 

 .لتحقيق السالم
 

بني  وقال " إن اململكة تثمن التزام الرئيس األمريكي دوانلد ترمب ابلعمل على حتقيق السالم
الفلسطينيني واإلسرائيليني"، مؤكدا أن األردن سيفعل كل ما يستطيع لدعم جهود الرئيس األمريكي 

 .للتوصل إىل سالم فلسطيين إسرائيلي دائم
 

وأشار إىل أن قرار الرئيس ترمب مؤخرا بعدم نقل سفارة الوالايت املتحدة إىل القدس، يدل على جديته 
 .ينهي الصراع بني الطرفنيوالتزامه ابلتوصل التفاق سالم 

من جانبهم، أعرب عدد من ممثلي أوقاف وكنائس القدس والشخصيات املقدسية، خالل اللقاء، عن 
تقديرهم للدور املهم الذي يقوم به األردن، بقيادة امللك عبدهللا الثاين، يف دعم صمود املقدسيني يف 

سيحية فيها، ودعم احلقوق املشروعة املدينة املقدسة، واحلفاظ على املقدسات اإلسالمية وامل
 .للفلسطينيني

 

mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com


 

 ة فلسطينــــدول

 لسطينيــةالفمنظمـة التحريـر 
 لسطينيــةالفاللجنــة الوطنيـة 

       للتــربيـة والثقافـة  والعـلوم  

 

 

 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 

 

7 

وقال رئيس جملس األوقاف اإلسالمية، قاضي قضاة القدس الشريف الشيخ عبد العظيم سلهب إن 
"املسجد األقصى مير بوقت أصعب من أي وقت مضى منذ احتالله قبل مخسني عاما، وأننا نرفض 

 ."ارخيية للمسجد األقصى/احلرم الشريفاقتحام اليهودي، ألنه تعدي مقصود ضد اهلوية الت
 

وأعرب الشيخ سلهب عن شكره للملك عبد هللا الثاين على التصدي هلذه االنتهاكات مجيعا، مضيفا 
"أن التاريخ سيسجل دفاعكم عن املسجد األقصى يف اليونسكو ويف كل احملافل الدولية حبروف من 

ن نبقى على العهد جنودكم األوفياء يف الدفاع عن ذهب ونعدكم يف أوقاف القدس وهيئاهتا اإلسالمية أ
املسجد األقصى املبارك / احلرم الشريف الذي ال يقبل التقسيم وال الشراكة وال التفاوض دفاعا عقداي 
وجهاداي، شاكرين هلل العلي القدير أن منحنا هذه الفرصة أن نكون الفئة املرابطة يف بيت املقدس بدعم 

 ."جاللتكم
 

عام أوقاف القدس وشؤون املسجد األقصى، الشيخ حممد عزام اخلطيب "أنه وابلرغم من وأكد مدير 
التحدايت إال أن وصايتكم على املسجد األقصى املبارك جعل النور يولد من رحم العتمة والتحدي من 

عام إجنازات  2016/2017رحم الظلم الذي يتعرض له املسجد األقصى فقد كان العام املنصرم 
 ."إلعمارات جاللتكم يف املسجد األقصىاترخيية 

 

ولفت إىل أن أبرز هذه اإلجنازات اشتملت على إمتام جتديد فرش الصخرة املشرفة واملسجد األقصى 
واملسجد املرواين واألقصى التحتاين ومسجد الرباق، وإطالق املرحلة الرابعة من مشروع مركز ترميم 

برتميم آالف املخطوطات املهمة واملهملة منذ مئات السنني، خمطوطات املسجد األقصى املبارك والبدء 
والبدء مبشروع ترميم املباين الوقفية لشارعي صالح الدين والسلطان سليمان برعاية وإشراف الصندوق 

 .اهلامشي إلعمار املسجد األقصى

زارة األوقاف من كما اشتملت على إجناز مشاريع هتوية قبة الصخرة املشرفة واإلطفاء املتحرك، ومتكني و 
وهناك قرار  2015عام  800إىل  2010يف عام  300زايدة عدد موظفي املسجد األقصى من 

 .2017موظفا عام  223بتوظيف 
 

وأشار الشيخ اخلطيب إىل أن املشروع األكرب هو إمتام مشروع ترميم فسيفساء قبيت الصخرة املشرفة 
 .عام مضت 500رباء أبهنا مل تنجز منذ حوايل واملسجد األقصى، وجهود الرتميم هذه يشهد هلا اخل
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وعرب الوكيل البطريركي للروم األرثوذوكس وبطريركية املدينة املقدسة، املطران اسيخيوس عن شكره 
للملك، صاحب الوصاية على املقدسات اإلسالمية واملسيحية، على تربعه وعلى نفقته اخلاصة لرتميم 

عام، مضيفا "أن  200مة ابلقدس الشريف، والذي مل يتم ترميمه منذ "قرب" السيد املسيح يف كنيسة القيا
مجيع كنائس القدس لن ينسوا رعايتكم ومتابعتكم املباشرة لرتميم قبة كنيسة الصعود على جبل الزيتون، 
وهو عمل اترخيي مت افتتاحه مؤخرا وجيسد رعايتكم لألوقاف املسيحية كما هي للمساجد واألوقاف 

 ."اإلسالمية
 

قال "نؤكد لكم اي جاللة امللك على متسكنا ابلعهدة العمرية اليت حفظت مبادئ العيش املشرتك على و 
 ."أساس أن كنيسة القيامة للمسيحيني فقط مثلما أن املسجد األقصى/احلرم الشريف للمسلمني فقط

 

سلطة للدور وأعرب وزير شؤون القدس يف السلطة الوطنية الفلسطينية، عدانن احلسيين، عن تقدير ال
عبد هللا الثاين يف احلفاظ على املقدسات اإلسالمية ورعاية ومحاية املسجد األقصى   الذي يقوم به امللك

 .املُبارك وحفظ مكانته وخصوصيته الدينية
 

وقال "إن وصايتكم على األماكن املقدسة يف القدس الشريف وبذلكم لكل جهد مستطاع يف احلفاظ 
عليها من مجيع النواحي وتصديكم للمحاوالت واملزاعم الصهيونية واحملاوالت املتكررة لتغيري الوضع 

قدس وأهلها، ونؤكد القائم يف هذا املسجد يؤكد على انتمائكم والتزامكم بقضااي األمة ووفائكم ملدينة ال
لكم مرة أخرى أن أبناءكم املرابطني يف املسجد األقصى لن يتخلوا عن محايته والذود عنه ابملهج 

 ."والنفوس وهم يتوقعون الشيء ذاته من أبناء أمتهم العربية واإلسالمية
 

محد الطييب "إننا وقال رئيس جلنة القدس يف القائمة العربية املشرتكة يف الكنيست اإلسرائيلي، الدكتور أ
يف جلنة القدس والقائمة العربية املشرتكة سنعمل ما بوسعنا للتصدي لقانون يهودية الدولة الذي يهمش 
فلسطيين الداخل ويسكت صوت اآلذان ويلغي أي أفق للسالم والدولة الفلسطينية، واألخطر أنه يعترب 

 ."األقصى هيكال لليهود ما ينذر حبرب دينية
 

نستمر ابلدفاع عن املسجد األقصى، أوىل القبلتني واثلث احلرمني الشريفني، وعن حقنا وأضاف "أننا س
 ."املشروع ابلصالة فيه
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وقال رئيس األساقفة يف الكنسية األسقفية يف القدس والشرق األوسط، املطران سهيل دواين إن "العيش 
دار التاريخ، اتريخ جميد من املشرتك اإلسالمي املسيحي شكل وما زال يشكل منوذجا نعتز به على م

العالقات الطيبة والعيش والتسامح واألصالة جيسد قيما عالية يف جمتمعنا"، مشريا إىل أن هذه القيم 
 .األصيلة إحدى مكوانت اهلوية العربية اليت مت استهدافها على مدار التاريخ

 

الفلسطينية، الشيخ حممد ويف مداخالت قدمت أمام امللك خالل اللقاء، شكر مفيت القدس والداير 
حسني، امللك عبدهللا الثاين على جهوده وهو يواصل الليل ابلنهار لريعى األقصى واملقدسات، مضيفا 

 . أن األقصى وقضية فلسطني ال تغيب عن احلضور يف أي لقاء حيضره امللك
 

م جلنة املتابعة العليا وعرب منسق جلنة املتابعة العربية يف الداخل الفلسطيين، حممد بركة، عن شكره ابس
لشؤون املواطنني العرب يف إسرائيل، السقف السياسي والوطين اجلامع للفلسطينيني يف الداخل، للملك 
على ما تقدمه اململكة ألبناء الشعب الفلسطيين يف الداخل يف جماالت التعليم األكادميي، وعلى 

والعمرة عرب البوابة األردنية ويف اجملاالت املكرمات امللكية ومنح التعليم العايل وفتح أبواب احلج 
 .االقتصادية

 

وأعرب رئيس جامعة القدس، عماد أبو كشك، عن شكره للملك على الرعاية اليت يوليها جلامعة 
القدس، واليت وضع حجر األساس هلا امللك الراحل احلسني بن طالل، كما عرب عن تقديره للملك 

درسة دار اليتيم العريب اليت يقع على أراضيها جزء كبري من مباين عبدهللا الثاين على دعمه املوصول مل
 .جامعة القدس

 

وشكر أبو كشك، األمري غازي بن حممد، على مبادرته بتحقيق توأمة بني جامعة القدس واألوقاف 
ل اإلسالمية وكنائس القدس، األمر الذي منح اجلامعة االستفادة من مبان اترخيية وإشغاهلا ومحايتها داخ

 .بلدة القدس القدمية
 

وبني رئيس األكادميية الفلسطينية للدراسات والشؤون الدولية، مهدي عبداهلادي، أن هذا اللقاء يؤكد 
أن القدس ومقدساهتا اإلسالمية واملسيحية مسؤولية وأمانة محلها اهلامشيون، جيال بعد جيل، وقاموا 
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يف مؤمتر القمة العربية األخري، وحنن جندد مبايعة حبمايتها ورعايتها والدفاع عنها، "وكما أكدمت ذلك 
 ."األجداد واآلابء هلذا البيت

 

ولفت إىل أن اللقاء يؤكد أيضا أن هذا البيت حريص على التواصل مع أهل فلسطني يف الوطن احملتل 
 .واملهجر

 
 نتهاكات حبق "األقصى" ويدعو لوقفها فورا  مذكرة احتجاج..األردن يدين اإل

 

 وكالة قدس نت لألنباء -عمان 

احتج األردن، اليوم األحد، لدى احلكومة اإلسرائيلية على االنتهاكات اليت يتعرض هلا املسجد األقصى 
 .يف مدينة القدس الشرقية احملتلة، وأحدثها صباح اليوم، داعيا إىل وقف هذه املمارسات فورا

 

احلكومة األردنية، حممد املومين، إن "وزارة وقال وزير الدولة لشؤون اإلعالم واالتصال، املتحدث ابسم 
اخلارجية وشؤون املغرتبني أرسلت عصر اليوم مذكرة احتجاج دبلوماسية للسفارة اإلسرائيلية يف عمان، 
موجهة للحكومة اإلسرائيلية، عرّبت فيها عن إدانتها ورفضها املطلق لالنتهاكات اإلسرائيلية اليت جرت 

 ."فوراصباح اليوم، وطالبت بوقفها 
 

واقتحم العشرات من عناصر الشرطة اإلسرائيلية، صباح اليوم، املسجد األقصى، وانتشروا يف ساحاته، 
 .ابلتزامن مع اقتحام عشرات من املستوطنني اإلسرائيليني للمسجد

 

وأضاف املومين أن هذه التصرفات، اليت وصفها بـ "االستفزازية"، متثل "انتهاكا حلرمة املسجد األقصى 
 ( .بارك، ومساسا مبشاعر املسلمني يف كل مكان"، وفق ما نقلته الوكالة األردنية الرمسية لألنباء )برتاامل
 

وشدد على أن "إسرائيل، بصفتها القوة القائمة ابالحتالل يف القدس الشرقية، تتحمل كامل املسؤولية 
قاف القدس وشؤون املسجد عن سالمة املسجد األقصى املبارك ورّواده من املصلني وكوادر إدارة أو 

 ."األقصى املبارك، وفقا اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل
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ودعا الوزير األردين إسرائيل إىل "التوقف الفوري عن مثل هذه التصرفات اليت تسيء إىل اجلهود اليت 
ينيني واألمن إلسرائيل، على أساس تبذل للتوصل إىل تسوية وسالم عادل وشامل يضمن العدالة للفلسط

قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية، كما أهنا تقّوض اجلهود الدولية املبذولة الستئناف 
 ."املفاوضات بني إسرائيل و الفلسطينيني

 

 .ويعكتف آالف املصلني يف املسجد األقصى منذ عدة أايم مبناسبة العشر األواخر من شهر رمضان

د مدينة القدس، وخاصة وسط املدينة وحميط البلدة القدمية وأسوار املسجد األقصى، توترا منذ وتشه
مساء أمس األول اجلمعة، يف أعقاب تنفيذ أربعة فلسطينيني عملييت إطالق انر وطعن قرب منطقة "ابب 

 .العمود"،ما أدى إىل مقتل شرطية إسرائيلية واستشهاد ثالثة من منفذي العمليتني
 

هناية الشهر املاضي، سلمت اخلارجية األردنية السفارة اإلسرائيلية مذكرة احتجاج على إدخال  ويف
 .متطرفني يهود إىل املسجد األقصى، حتت محاية الشرطة اإلسرائيلية

 

ودائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة األوقاف واملقدسات والشؤون اإلسالمية ابألردن، هي املشرف 
د األقصى وأوقاف القدس، مبوجب القانون الدويل، الذي يعترب األردن آخر سلطة الرمسي على املسج

 حملية مشرفة على تلك املقدسات قبل أن حتتلها إسرائيل، وكذلك مبوجب اتفاقية السالم 
، اليت طلب عمان مبقتضاها لنفسها حقا  خاصا  يف اإلشراف على 1994اإلسرائيلية عام  –األردنية

 .لقدسالشؤون الدينية ل

 
 

 

 -انتهى -
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