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 2017 ، أغسطس   23الثالاثء      التاريخ:

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 .العيزريةإصاابت خالل مواجهات مع االحتالل يف  •

 .االحتالل يعتقل مقدسياً وابنته من بلدة سلوان وعددا من العمال •

 .مؤسسة حممود عباس و"وافا" االندونيسية توقعان اتفاقية لدعم القدس •

عساف: سنبين روضة جبل البااب اليت هدمها االحتالل ونبدأ عامنا الدراسي كما هو  •
 .مقرر

 .سجد األقصىاالحتالل مينع إدخال الكتب ملدراس داخل امل •

 .مستوطنون يقتحمون األقصى يف الفرتة الصباحية حبراسات مشددة •

 .مواطنني مبدامهات يف الضفة والقدس 6االحتالل يعتقل  •

 .استنفار لالحتالل يف القدس بزعم البحث عن شاب •

 .مركز الزيتونة يصدر كتاابً حول املقاومة يف القدس •

 .إلحراق املسجد األقصى؟ 48ماذا قال املطران حنا يف الذكرى الـ •

 .الشيخ عكرمة صربي يروي ذكرايته عن حريق املسجد األقصى •

 .التعاون اإلسالمي" حتمل االحتالل مسؤولية سالمة األماكن املقدسة" •

 ."إحباط خمطط لالحتالل يقضي هبدم "مقربة الشهداء •
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 إصاابت خالل مواجهات مع االحتالل يف العيزرية

  

أصيب عشرات املواطنني حباالت اختناق، مساء اليوم الثالاثء، خالل  -وفا 2017-8-22القدس 
 مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي، يف بلدة العيزرية جنوب شرق القدس احملتلة.

وأفاد مراسلنا أبن جنود االحتالل أطلقوا قنابل الغاز املسيل للدموع، والصوت، خالل املواجهات، ما 
 الت اختناق.أدى إلصابة العشرات حبا

وأضاف أن قوات االحتالل اعتدت على عائلة األسري املقدسي حسن أبو الريش يف العيزرية، قبل أن 
 .تفتش منزله وتعيث فيه خرااب

 

 

 االحتالل يعتقل مقدسياً وابنته من بلدة سلوان وعددا من العمال

  

اليوم الثالاثء، املواطن سرائيلي، بعد عصر تالل اإلاعتقلت قوات االح -وفا 2017-8-22القدس 
قصى، واقتادهتما عاماً( من بلدة سلوان جنوب املسجد األ 15املقدسي حممد فهمي فروخ، وابنته هبة )

 .ىل مركز حتقيق وتوقيف مبدينة القدسإ
وقال مراسلنا يف القدس إن العديد من أحياء بلدة سلوان شهدت مواجهات مع قوات االحتالل تركزت 

 .زة، وبطن اهلوى/احلارة الوسطى، وبئر أيوبيف أحياء عني اللو 
عدداً من العمال من داخل مقهى الكسواين حبي الشيخ جراح وسط  ىل ذلك، اعتقلت قوات االحتاللإ

 عدم حيازهتم على تصاريح دخول اىل مدينة القدس القدس احملتلة بدعوى
التجارية يف البلدة القدمية قوات االحتالل تفتيشات استفزازية لعدد من احملال  ويف السياق، أجرت

 .ابلقدس احملتلة وسط استنفار واسع لقوات االحتالل بزعم البحث عن شاب فلسطيين
وقال مراسلنا إن قوات االحتالل دامهت شارع الواد وحاريت السعدية وابب حطة بدورايت عسكرية 

 راجلة وأشاعت أجواء من التوتر يف املنطقة.
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 االندونيسية توقعان اتفاقية لدعم القدس مؤسسة حممود عباس و"وافا"

  

وقعت مؤسسة حممود عباس ومؤسسة "وافا" االندونيسية اتفاقية تعاون  -وفا 2017-8-22رام هللا 
لدعم حمافظة القدس من خالل مشروعي األضاحي، والقرطاسية واحلقائب املدرسية لطلبة مدينة القدس 

 احملتلة.
عباس، إن االتفاقية أتيت استكماال ملشروع الطرود الغذائية يف  وقال طارق عباس ممثل مؤسسة حممود

 عائلة من الطرود الغذائية. 1000شهر رمضان املبارك، حيث سبق أن استفادت 
طالب من أبناء القدس ابلقرطاسية واحلقائب  2000وأوضح أن االتفاقية تتضمن تزويد حوايل 

 عائلة. 1500ضاحي الذي يتوقع أن تستفيد منه املدرسية، أما املرحلة الثانية فتشمل مشروع األ
وأكد أن هذه االتفاقيات مثرة التعاون والشراكة مع "وافا"، اليت هتدف لتقدمي الدعم واملساعدة ألبناء 

شعبنا يف مدينة القدس. وبني أن جتربة املؤسسة االندونيسية سواء يف فلسطني أو خارجها، منوذج يفتخر 
 داين والشراكة ينب املؤسستني سيجنيان منفعة كبرية على األرض.وحيتذى به، والتعاون املي

من جهته، عرب مدير مكتب "وافا" يف فلسطني حميسن عطاونة عن سعادته بتوقيع االتفاقية ملا فيه خدمة 
ألبناء شعبنا. وبني أن هذه االتفاقية استمرار للشراكة بني املؤسستني اليت من شأهنا إعانة األسر الفقرية 

 مدينة القدس. داخل
كما أوضح أن أفق الشراكة ستمتد ألهلنا يف املخيمات، وذلك من خالل العمل على إطالق املشاريع 
الصغرية لألسر احملتاجة، وترميم البيوت، ومساعدة الطالب، يليه مشروع خيص مؤسسات اجملتمع املدين 

 من حيث التأهيل واهليكلية وإعادة البناء وورشات العمل.
تنفيذ املشروع األسبوع املقبل بعد استكمال اإلجراءات الالزمة، ابلتعاون مع إقليم حركة فتح يف ويبدأ 

 حمافظة القدس.
 
 
 
 
 

 عساف: سنبين روضة جبل البااب اليت هدمها االحتالل ونبدأ عامنا الدراسي كما هو مقرر
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الوزير وليد عساف، وكادر تفقد رئيس هيئة مقاومة اجلدار واالستيطان  -وفا 2017-8-2 القدس
اهليئة، اليوم الثالاثء، جتمع جبل البااب يف العيزرية جنوب شرق القدس احملتلة، وذلك إثر هدم قوات 

 25سرائيلي يوم أمس، روضة جبل البااب املقدمة من االحتاد األورويب، اليت تضم ما يقارب االحتالل اإل
  طفال ممن مل تتجاوز أعمارهم اخلمسة أعوام.

وقال عساف، إن اهليئة ستعيد بناء ما مت هدمه مباشرة وبتوجيهات من الرئيس حممود عباس، وسنعمل 
د، مضيفا سنتابع على توفري كافة اللوازم واالحتياجات، ليبدأ العام الدراسي يف روضة جبل البااب كاملعتا

االحتالل العليا، بتجميد  حمكمة جراءات القانونية يف التجمع، ألنه يوجد قرار مسبق منيضا كافة اإلأ
 قرارات اهلدم يف هذه املنطقة.

رئيس جلنة محاية جبل البااب عطا هللا جهالني، عن أن قوات االحتالل صادرت كافة حمتوايت  وحتدث
الروضة اليت تضم صفني "بستان ومتهيدي". وأكد جهالني أنه على الرغم من أن كثريا من الدول 

مها على الروضة حلمايتها، إال أن االحتالل مل يكرتث هلذه الدول، بل تعمد األوروبية والعربية رفعت أعال
هدم الروضة، ورسالتنا )أننا لن نرحل وسنبقى هنا( وقد كتبنا هذه العبارة قبل عدة أشهر على سفح 

 اجلبل املطل على مستوطنة معايل ادوميم.
من املضارب واملنازل البدوية لصاحل  يذكر أن االحتالل يستهدف منطقة جبل اباب، ولطاملا هدم العديد

"، الذي من شأنه فصل القدس هنائيا عن 1املشروع االستيطاين األضخم يف املنطقة واملعروف ابسم "إي 
 .ابقي األراضي الفلسطينية

 
 
 
 
 
 
 
 

 االحتالل مينع إدخال الكتب ملدراس داخل املسجد األقصى
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اإلسرائيلي، ظهر اليوم الثالاثء، إدخال الكتب منعت قوات االحتالل  -وفا 2017-8-22القدس 
 .للمدارس اليت تقع داخل املسجد األقصى املبارك

يذكر أن األقصى بداخله: مدرسة األقصى الشرعية الثانوية لإلانث، ومدرسة اثنوية األقصى الشرعية 
 .للبنني ومدرسة رايض األقصى

ىل إدخال إاملاضيتني، وجلأت مدراس األقصى  السنتنيجراء خالل ىل هذا احلظر واإلإالل جلأ وكان االحت
احلقائب املدرسية أمام أعني قوات االحتالل، واليت تتذرع حبجة صدور هذه الكتب عن   الكتب عرب

 .السلطة الفلسطينية
 

 مستوطنون يقتحمون األقصى يف الفرتة الصباحية حبراسات مشددة

  

ية يف الفرتة الصباح-حسب دائرة األوقاف-مستوطن 100اقتحم حنو  -وفا 2017-8-22القدس 
 .قصى املبارك، حبراسات مشددة من قوات االحتالل اخلاصةمن اليوم الثالاثء، املسجد األ

ومتت االقتحامات من ابب املغاربة عرب جمموعات صغرية ومتتالية، ونفذت جوالت استفزازية يف املسجد 
 .توزعوا يف حلقات علم مبختلف أرجاء املسجد األقصىاملبارك، وسط تواجد ككبري للمصلني الذين 

 
 مواطنني مبدامهات يف الضفة والقدس 6االحتالل يعتقل 

 

مواطنني خالل سلسلة مدامهات يف أحناء  6اعتقلت قوات االحتالل الصهيونية، فجر اليوم األربعاء، 
 .والقدس احملتلتني الضفة الغربية متفرقة من

مدة، معاذ سامر بدوان، وأمري كامل حا ففي شرق قلقيلية مشااًل، اعتقلت قوة عسكرية صهيونية الشابني
 .إىل جهة غري معلومة واقتادهتما

يف ساعة مبكرة من فجر اليوم ومتركزت على  انبلس ودامهت قوة عسكرية خميم بالطة شرقي مدينة
 .ة والتعليمأطرافه، وجتولت يف شارع فيصل قرب مقر الرتبي

احتجزت عدًدا من املصلني يف جامع صالح الدين مبخيم الدهيشة مبدينة بييت حلم جنواًب.  كما
 .ودامهت منزل املواطن عطا اتيه، وفتشت منزل جنله احملرر إبراهيم بواسطة الكالب البوليسية

اقتحام منزل الشهيد وأشار مراسلنا إىل أنه جرى دهم منزل املواطن حممود نواورة يف منطقة الدوحة و 
 .عاطف عبيات ببيت حلم
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وصادرت تسجيالت   رام هللا ويف ذات السياق، اقتحمت قوات االحتالل بلدة راس كركر يف مدينة
 . احملال التجارية يف البلدةكامريات املراقبة من 

وسلمت استدعاء لنجله  أما يف مدينة القدس احملتلة، فاعتقلت قوة صهيونية املسن صاحل الفاخوري
 .املبارك املسجد األقصى رامي بعد مدامهة منزله وتفتيشه يف حي ابب حطة املؤدي إىل

شرق القدس احملتلة، فيما اعتقل الشاب  الطور اندلعت يف شارع الشيخ عنرب ببلدة مواجهات وكانت
 . لؤي موسى من بناية خميم الصمود حبي الشيخ جراح، وإبراهيم اهلدرة من الطور

 

 استنفار لالحتالل يف القدس بزعم البحث عن شاب
 

ري قوات االحتالل يف هذه  األثناء تفتيشات استفزازية لعدد من احملال التجارية يف البلدة القدمية جتج
 .ابلقدس احملتلة وسط استنفار واسع لقوات االحتالل بزعم البحث عن شاب فلسطيين

وقال مراسلنا يف القدس ان قوات االحتالل دامهت شارع الواد وحاريت السعدية وابب حطة بدورايت 
 .من التوتر يف املنطقةعسكرية راجلة وأشاعت أجواء 

 

 مركز الزيتونة يصدر كتاابً حول املقاومة يف القدس
 

أصدر مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات يف العاصمة اللبنانية بريوت كتاب "املقاومة الفلسطينية 
"، من أتليف املقدسي خالد إبراهيم أبو عرفة، 2015-1987لالحتالل "اإلسرائيلي" يف بيت املقدس 

سنة  جامعة القدس يف أصله حبث انل به املؤلف درجة املاجستري يف الدراسات "اإلسرائيلية" من وهو
2016. 

الكتاب التسلسل التارخيي للهبات واالنتفاضات، صفحة، ويستعرض هذا  398ويقع الكتاب يف 
والدوافع وراء إصرار الفلسطينيني على مقاومة االحتالل، واليت كانت السبب األول يف إعاقة التهويد 

املطلق للمدينة. وخيلص إىل عدد من النتائج، يف مقدمتها أن املقاومة يف املدينة تجطّور أداءها تبعاً 
 .ائيلية، كما أهنا تنتقل عرب األجيال دون توقفللمستجدات األمنية اإلسر 

يتوزع الكتاب على أربعة فصول؛ وقد قدم الفصل األول من الكتاب نبذة عن مكانة القدس لدى أهل 
الدايانت من يهود ومسيحيني ومسلمني، وكيف أصبحت لدى املسلمني مدينة وقفية من الدرجة األوىل.  

املدينة القانوين الدويل، مبيناً أن إجراءات االحتالل كلها يف كما حبث الكاتب يف هذا الفصل َوْضَع 
 .تجعّد غري قانونية يف القانون الدويل، وأهنا ال تتعدى كوهنا فرٌض لسياسة األمر الواقع 1947القدس منذ 
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يف مقاومة االحتالل وأسباب مقاومتهم له، وقانونية هذا احلق  املقدسيني وكذلك يشرح الكاتب حقّ 
الذي تكفله القوانني واألعراف الدولية، إضافة إىل تطرق سريع عن املسرية التارخيية للمقاومة 

وغريها، مفصاًل يف تنوع مقاومة املقدسيني الفلسطينية، معرجاً على املعارك التارخيية مثل حطني والريموك 
لالنتداب الربيطاين اليت مشلت املظاهرات واملسريات واملقاطعة والتمرد على الضرائب، وغريها من 

 .أشكال العصيان املدين، مث أشكال املقاومة الشعبية واملسلحة، اليت هي يف تطور دائم

عبية واالنتفاضات، ومظاهر املقاومة السلمية املتمثلة وأما الفصل الثاين فقد تناول جوانب املقاومة الش
ابلرابط والصمود، وكذلك املقاومة املسلحة اليت خاضها املقدسيون حفاظاً على مدينتهم. مبيناً أحداث 

االنتفاضات الفلسطينية الثالث، وكذلك العمليات االستشهادية وموقعها بني احلق يف املقاومة 
بشيء من التفصيل عند ظاهريت الرابط والصمود اليت مَتيَّز هبا املقدسيون، وتوقف املؤلف “. اإلرهاب”و

موضحاً الثبات الرائع الذي أبدوه يف ذلك. شارحاً للوسائل املختلفة اليت قاموا هبا، مبيناً 
، من مشاركتهن يف مشروع املسجد األقصى القوي يف التصدي لالعتداءات على املرابطات دور

، إىل الوقوف عند األبواب ومواجهة اإلغالقات واإلبعاد، األقصى مصاطب العلم داخل
، وخماطبة الرأي العام. ويسرد الكاتب مناذج مشرقة للصمود واألنشطة املستوطنني اقتحامات وإعاقة

عزيز حالة الصمود، من خيم االعتصام، وااللتماسات القانونية، الشعبية والفعاليات اليت اتبعت لت
 .ومقاومة التطبيع مع االحتالل وغريها

داءاته املختلفة يف مدينة القدس، ومقاومة االحتالل واعت انتهاكات ويف الفصل الثالث انقش املؤلف
وأسرلة واستيطان ومصادرة وتدنيس للمقدسات وهتجري وإبعاد  هتويد املقدسيني هلذه االنتهاكات؛ من

اد واعتقاالت، إضافة إىل جرمية بناء جدار الضّم والتوسع للسكان وهدم للبيوت وحماصرة لالقتص
 .اإلسرائيلي

ويعرض الكتاب يف الفصل الرابع واألخري بشكل منهجي موثق مناذج من الشرائح املتصدية للمقاومة يف 
مدينة القدس، واليت مشلت كافة طوائف اجملتمع املقدسي من حركات سياسية ومؤسسات متنوعة، 

 .سيني، إضافة إىل قطاع النساء، والشارع املقدسي، واإلعالميني، واألطفالواملسيحيني املقد

ويرسل الكاتب من خالل دراسته هذه عدة توصيات للنخبة املقدسية واملهتمني يف الشأن املقدسي، 
 .أمهها؛ بذل اجلهود الالزمة يف تشكيل مرجعية وطنية مركزية قابلة لالستمرار يف العمل امليداين
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تب إىل أن كل االنتهاكات واملعاانة اليت تعرض هلا املقدسيون، مل تكن حائالً أمام استئنافهم وخيلص الكا
ملقاومتهم وعملياهتم الفدائية، وأهنم قّدموا أمثلة ابرزة يف مسرية النضال الفلسطيين، وكانوا رافعة له يف 

 .الكثري من احملطات
 

 املسجد األقصى؟إلحراق  48ماذا قال املطران حنا يف الذكرى الـ
 

، أن 48الـ املسجد األقصى ، يف ذكرى إحراقعطا هللا حنا األرثدوكس قال رئيس أساقفة سبسطية الروم
 .احلريق جرمية نكراء استنكرهتا وشجبتها األمة العربية من احمليط اىل اخلليج

قصى لكي يطفئوا هذه ني اىل ابحات األوم توجه ابناء القدس مسيحيني ومسلمولفت إىل أنه يف ذلك الي
النريان املشتعلة وذلك ابلوسائل املتواضعة واليت كانت متاحة هلم يف ذلك احلني، توحد املقدسيون يف 

ذلك اليوم املشهود يف اطفائهم حلرائق احلقد والعنصرية اليت اشعلها اولئك الذين ال يؤمنون إالّ 
 .عنصرية والكراهية واحلقدابل

وقال املطران حنا، يف بيان صحفي له هبذه املناسبة: "الذين أحرقوا االقصى يف ذلك احلني هم ذاهتم 
الذين سعوا بعدئذ اىل طمس معامل القدس وتشويه صورهتا وطابعها وتزوير اترخيها، وكما توحد املقدسيون 

وإطفائهم للحرائق املشتعلة هكذا هم أهل القدس ما  األقصى يف ذلك اليوم املشهود يف دفاعهم عن
زالوا موحدين يف دفاعهم عن مدينتهم وعن مقدساهتم وهذا ما شاهدانه قبل اايم يف ابب االسباط ويف 

 ."ابحات األقصى

وأضاف: أحتفظج بصورة اترخيية ملفيت القدس وبطريركها يف ذلك احلني ومها حياوالن املشاركة يف إطفاء 
 .هذه النريان العنصرية

وأكد أن الذين استهدفوا االقصى يف ذلك احلني وما زالوا يستهدفونه حىت اليوم بوسائلهم املتنوعة 
 .دفون أوقافنا املسيحية يف املدينة املقدسةواملختلفة هم ذاهتم الذين استهدفوا وما زالوا يسته

وجاء يف بيان املطران حنا: "كلنا مستهدفون وال يستثىن من ذلك أحد على االطالق، ما دمنا ننتمي 
للقدس وننتمي للشعب العريب الفلسطيين وندافع عن مدينتنا فنحن مستهدفون ألن االحتالل ال يريدان 

نية بل يريدان أن نكون يف حالة ضعف وتراجع واستسالم وقبول مبا أن ندافع عن عاصمتنا الروحية والوط
 ."يفرضه من حقائق جديدة على األرض يف املدينة املقدسة
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وأضاف: عندما أجحرق األقصى يف ذلك احلني كنا نقول أن القدس يف خطر وما زلنا نقول أن القدس يف 
 بل يف كارثة حقيقية حمدقة هبا بسبب ما خطر وندق انقوس اخلطر هاتفني وقائلني أبن القدس يف خطر ال

 ."تتعرض له من سياسات هادفة لطمس معاملها وتشويه طابعها وهويتها وتزوير اترخيها

وأكد املطران حنا أن: القدس يف كارثة حقيقية واالحتالل يبتلعها يوما بعد يوم، القدس تضيع من ايدينا 
كنا ولذلك فإنين اقول للشعب الفلسطيين يف ذكرى إحراق يوما بعد يوم والعامل يتفرج علينا وال حيرك سا 

 ."املسجد األقصى أبنه "ال حيك جلدك اال ظفرك

وشّدد على أن "ما حدث يف األقصى قبل أايم امنا يدل على أن ابناء القدس قادرون على حتقيق 
ىت وإن كانت االنتصارات، من قال اننا مستسلمون للهزائم، حنن قادرون على أن حنقق االنتصارات ح

متواضعة، ومن حيققون االنتصارات املتواضعة هم قادرون على أن حيققوا انتصارات نوعية، املقدسيون 
بوحدهتم قادرون على أن حيافظوا على مدينتهم وعلى مقدساهتم وعلى حضورهم التارخيي العريق يف هذه 

 ."املدينة املقدسة
 

 د األقصىالشيخ عكرمة صربي يروي ذكرايته عن حريق املسج
 

كان شاهد عيان على  املسجد األقصى رئيس اهليئة االسالمية العليا وخطيب عكرمة صربي الشيخ
م، وعلى مكربات صوت املسجد وهي 1969ألسنة احلريق وهي تتصاعد من املسجد األقصى يف العام 

بدعوة السكان للمساعدة يف إطفاء احلريق، وحينها كان يعمل الشيخ صربي مدرسا يف  تصدح
 .الشرعية املوجودة داخل املسجد، وكانت املدرسة يف عطلتها الصيفية األقصى اثنوية

عرض الشيخ صربي، يف تصرحيات صحفية، ذكرايته حول احلريق املشؤوم، وقال: "كانت الساعة واست
، شاهدان من بعيد ألسنة النريان وهي 1969من أغسطس / آب  21قرابة السابعة صباحا من يوم 

تتصاعد من منطقة املنرب يف املسجد القبلي املسقوف، وابلتزامن كانت مكربات يف املسجد تستنجد 
 ."واطننيابمل

وقال: "ركضنا إىل املسجد رجاال وشيوخا ونساء وأطفاال للمشاركة يف إطفاء احلريق.. كان املشهد مروعا 
 ."إذ أن النريان كانت تتسع بسرعة يف املسجد

وأضاف: "بداية متت حماولة إطفاء احلريق بطرق بدائية، حيث اصطف الناس يف صفوف لنقل الرتاب يف 
الذي أتى بداية على منرب صالح الدين األيويب.. كان الناس ينقلون الرتاب واملياه حماولة إلطفاء احلريق 

 ."من رجل إىل آخر وصوال إىل منطقة احلريق

mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B9%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9%20%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%8A
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B9%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9%20%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%8A
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%B9%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9%20%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%8A
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
http://alquds-online.org/index.php?s=news&tag=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89


 

 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 

 

10 

واتبع: "كان الغضب ظاهراً على وجوه املواطنني، وكانوا ينقلون الرتاب وهم يهللون ويكربون ويبكون 
 ."على األقصى ويهتفون ضد االحتالل

ي أن الوضع استمر على هذا احلال حىت وصول سيارات اإلطفاء من وأوضح الشيخ صرب 
 .وبيت حلم ورام هللا، يف الوقت الذي عرقلت فيه قوات االحتالل وصول سيارات اإلطفاء اخلليل مدن

ينما وصلت سيارات اإلطفاء كانت النريان قد أتت على اجلزء الشرقي من املسجد، سقفه وقال: "ح
وأروقته ونوافذه، إضافة إىل املنرب واحملراب والسجاد واملصاحف"، الفتاً إىل أن اهليئة اإلسالمية العليا 

سؤولية عن عقدت يف يوم احلريق نفسه مؤمترا صحفيا وجهت فيه االهتام إىل السلطات احملتلة ابمل
 .احلادث

وأضاف: "عند صالة العصر، محل السكان ما تبقى من منرب صالح الدين احملرتق وتظاهروا 
 ."لسلطات االحتال ضد

وذكر صربي أن احلريق وقع يوم مخيس، ومت إغالق املسجد يوم اجلمعة هبدف التنظيف من آاثر احلريق، 
 .صالة اجلمعة وابلتايل مل تقم

أن سلطات االحتالل أعلنت القبض علن املسؤول عن إضرام احلريق وتوجيه االهتام إىل مايكل ورغم 
روهان، اليهودي، أسرتايل اجلنسية، ابملسؤولية إال أن الشيخ صربي يؤكد أن من قاموا ابحلريق هم أكثر 

 .من شخص

كن حبوزة أفراد، هذه املواد وقال: "كانت املواد شديدة االشتعال، هذه مواد مل تتوفر يف األسواق، ومل ت
ال توجد إال لدى اجليوش والدول، وابلتايل فإن سلطات االحتالل هي املخططة للحريق وهي اليت 

 ."زودت اجملرمني لتنفيذ جرميتهم، وإن الذين قاموا ابجلرمية هم جمموعة وليس شخصا واحدا

دينيس روهان، وقيل إنه أسرتايل وأضاف: "لكن الذي ألقي القبض عليه هو واحد، وهو املدعو مايكل 
اجلنسية، فإن كان هو أسرتاليا مبعىن أنه أجنيب، فكيف حصل على هذه املواد، وملاذا جاء للتنفيذ؟ 

 ."ومعىن ذلك أن األمر خطط له ودفع ألن يقوم هبذه اجلرمية النكراء

مواقع احلريق كانت واتبع الشيخ صربي: "الذي يؤكد أيضا أن الذين قاموا ابلعمل أكثر من شخص، أن 
 ."متعددة، ولكن اجملرم بدأ ابستهداف املنرب الذي يرمز إىل حترير مدينة القدس

، 1974بعدم أهلية روهان العقلية، قبل أن تبعده إىل أسرتاليا عام  االحتاللحمكمة  الحقا، قضت
 .1995وأعلنت وسائل إعالم أسرتالية وفاته عام 
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وعلى مدى سنوات طويلة، انشغلت طواقم دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس، التابعة لوزارة األوقاف 
 .األردنية، بعمليات ترميم واسعة للمسجد

ة األوقاف، املسؤولة عن إدارة شؤون املسجد، من تدخالت الشرطة اإلسرائيلية يف أعمال واشتكت دائر 
 .الرتميم وحماولة عرقلتها

مت تركيب منرب صالح الدين يف املسجد األقصى، وهو ابملواصفات واملقاييس ذاهتا  2007ومطلع العام 
على نفقة العاهل األردين امللك عبد هللا  األردن للمنرب احملروق، ومت صنعه يف جامعة البلقاء التطبيقية يف

 .الثاين

وحبسب تصريح مكتوب صدر عن الديوان امللكي األردين آنذاك، فإن "التحدي الكبري الذي واجه 
قطعة بعضها ال يتعدى طوله  16.500رفني على هذا العمل، هو جتميع احلرفيني واملهندسني املش

املليمرتات القليلة يف بناء فين طوله ستة أمتار، دون استخدام مواد تثبيت من صمغ أو مسامري أو براٍغ 
 ."أو غراء

فة وأضاف: "مت استخدام طريقة التعشيق إلنتاج ما ميكن تسميته بفن املنرب الذي متثل يف فنون الزخر 
اهلندسية والزخرفة النباتية واخلط العريب واملقرنصات واخلراطة والتطعيم ابلعاج واألبنوس والتعشيق، وهي 

 ."األمناط الستة الرئيسية املكونة للفن اإلسالمي

ويعد املنرب اآلن من أهم املعامل اليت حيرص كل زائر للمسجد األقصى على التقاط الصور التذكارية إىل 
 .جانبه

 .ا تبقى من املنرب األصلي فيعرض يف املتحف اإلسالمي املوجود يف املسجد األقصىأما م

ولكن وإن رمم ما مت إحراقه يف املسجد، فإن املسؤولني يف إدارة األوقاف يشريون إىل أن األخطار ما 
 .زالت حتدق ابملسجد بل وتزداد وتريهتا

 اكن املقدسةالتعاون اإلسالمي" حتمل االحتالل مسؤولية سالمة األم"
 

جددت منظمة التعاون اإلسالمي أتكيدها على املكانة املركزية الدينية ملدينة القدس الشريف وارتباط 
املبارك، مؤكدة أن سالمة أماكنها املقدسة  األقصى املسلمني األبدي يف مجيع أرجاء العامل ابملسجد

 .وحرمتها ترتبط ارتباطا وثيقًا ابستتباب األمن والسلم يف املنطقة برمتها

ومحلت املنظمة يف بيان هلا، قوة االحتالل اإلسرائيلي كامل املسؤولية إزاء سالمة مجيع األماكن املقدسة 
املعاهدات واالتفاقات الدولية وخصوصاً اتفاقية جنيف اليت تقع حتت احتالهلا الظامل، ال سيما وأن 

الرابعة حّترم على دولة االحتالل االعتداء على أماكن العبادة وتكفل حرية الوصول اليها، وحتظر على 
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قوة االحتالل القيام إبجراءات تغري املعامل اجلغرافية او الدميغرافية أو االعتداء على األماكن التارخيية 
 .هاواملقدسة في

املبارك،  املسجد األقصى وبينت املنظمة أن الذكرى األليمة الثامنة واألربعني للمحاولة اآلمثة إلحراق
ث احلرمني الشريفني، حتل يف ظل تصاعد وترية االنتهاكات واالعتداءات اليت ميارسها أوىل القبلتني واثل

املستوطنون اإلسرائيليون املتطرفون، حبق املسجد األقصى املبارك، حتت محاية قوات االحتالل 
ق اإلسرائيلي، مع تكثيف سياسات التهويد والتطهري العرقي اليت متارسها قوة االحتالل اإلسرائيلي، حب

على احلقوق الدينية الثابتة لألمة اإلسالمية  اعتداء مدينة القدس احملتلة وأهلها ومقدساهتا، وشكل
 .وتراثها

ر املسلمني، وانتهاكاً حلرية العبادة وشددت على أن ممارسات االحتالل يف األقصى استفزاز ملشاع
 .وحلرمة األماكن املقدسة، وكذلك انتهاكا صارخا للقانون الدويل وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة

ورفضت املنظمة جمدداً أي حماولة لالنتقاص من السيادة الفلسطينية والوجود الفلسطيين يف القدس 
ى محل قوة االحتالل اإلسرائيلي، على االلتزام مببادئ القانون الشريف، داعية اجملتمع الدويل للعمل عل

الدويل وقرارات الشرعية الدولية، وإهناء احتالهلا لكل أرض دولة فلسطني احملتلة اليت اعرتفت هبا األمم 
 .، مبا فيها مدينة القدس1967، على أساس حدود 2012نوفمرب  29املتحدة يف 

تكررة وخمططاهتا التهويدية، وخاصة حماوالت املساس ابملقدسات وطالبت بوقف مجيع انتهاكاهتا امل
 ""راصد-اإلسالمية واملسيحية فيها، ويف مقدمتها املسجد األقصى املبارك.

وحّيت منظمة التعاون اإلسالمي الشعب الفلسطيين املرابط يف مدينة القدس الشريف، جمددة التأكيد 
عم حقوقه املشروعة فيها، بوصفها عاصمة دولة فلسطني، على مواصلة تضامنها ووقوفها إىل جانبه ود

مؤكدة التزامها ابلعمل على محاية هويتها العربية اإلسالمية، واحلفاظ على تراثها اإلنساين، وصون حرمة 
 .مجيع األماكن املقدسة فيها، وخباصة املسجد األقصى املبارك

 

 "إحباط خمطط لالحتالل يقضي هبدم "مقربة الشهداء
 

نشطاء من مدينة القدس احملتلة خمططاً لبلدية القدس العربية يقضي هبدم "مقربة الشهداء"، اليت  أحبط
 .(تعترب امتداداً وجزءاً من مقربة اليوسفية يف ابب األسباط )أحد أبواب القدس القدمية

أجزاء من سور املقربة، بعد أن  هدم وتصدى مقدسيون جلرافة البلدية العربية اليت حاولت
 .املقربة والبدء أبعمال جتريف إلقامة حدائق ومسارات تلمودية اقتحام حاولت
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سلنا يف القدس انه رغم ذلك، هدمت جرافة بلدية االحتالل اجلزء الغريب لسور مقربة الشهداء، وقال مرا
ومت التصدي للجرافة ومنع دخوهلا اىل أرض املقربة، يف الوقت الذي وضع فيه عمال البلدية عالماٍت يف 

 .أرض مقربة الشهداء، كمقدمة لتنفيذ خمطط احلدائق واملسارات التلمودية

جّرفت مطلع متوز/يوليو املاضي، األرض املقابلة ملقربة اليوسفية وأحاطت  سلطات االحتالل وكانت
االحتالل أهنا تنفذ مشروعا للمنطقة كبقية األماكن واملمرات  املنطقة ابألسالك، حيث تدعي بلدية

 .احملاذية لسور القدس

 
 

 -انتهى -
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