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 2017/ 24/7-21التاريخ:الجمعة ،السبت، األحد ، األثنين: 
 

 
 رســـالة الـــقــدس

 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
 تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم

 

  مصابا حصيلة مواجهات اليوم في الضفة بما فيها القدس450الهالل األحمر": " •

  .تمديد اعتقال عدد من القيادات المقدسية واإلفراج عن آخرين بشروط •

 .المؤتمر الدولي حول القدس يدين كافة اإلجراءات اإلسرائيلية في المدينة المقدسة •

 .الحمد اهللا: شعبنا في القدس قال كلمته بأن لنا السيادة األولى على مقدساتنا وعلى إسرائيل وقف انتهاكاتها فوراً  •

 .استمرار التوتر في القدس والمواطنون يؤدون صالة الفجر في الشوارع •

 .الرئيس يوعز بتقديم كل اإلمكانيات المتاحة لدعم أهلنا في القدس وتثبيت صمودهم •

 .الخارجية والمغتربين": غياب المحاسبة الدولية لالحتالل يشجعه على تصعيد عدوانه ضد القدس" •

 .محدث) المرجعيات الدينية والوطنية رفضتها: االحتالل ينصب كاميرات مراقبة عند باب األسباط( •

 .السويد وفرنسا ومصر تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس األمن بعد مواجهات القدس •

  .جتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية الخميس لمناقشة األوضاع في القدسامحدث) ( •

  .العالقات العربية" في المنظمة تدعو األحزاب واإلتحادات العربية لدعم القدس •
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 .تفاقيات لدعم مؤسسات ثقافية مقدسيةإتوقيع أربع  •

  .الرئيس: لن نسمح بالبوابات األلكترونية على أبواب األقصى •

 .قتحام المقاصد وتطالب بحماية المؤسسات المقدسيةاالمنظمات األهلية تدين  •

  .االحتالل يطرد موظفي األوقاف والمعتصمين في باب المجلس قرب األقصى •

  .األزهر يدعو إلجتماع عاجل لعلماء المسلمين لنصرة األقصى •

  .رتس: الجيش يسعى بقوة إليجاد حل ألزمة األقصى قبل الخميس خشية الوصول إلى نقطة الالعودةآه •

 .الجامعة العربية: القدس خط أحمر والحكومة اإلسرائيلية تلعب بالنار •

  .شرطة االحتالل تطرد المعتصمين من أمام باب المجلس بالقدس •

 .في ظل التوتر السائد بالقدس: لجنة الكنيست تبحث قانون منع اآلذان غًدا •

 ."الكسواني: "موقفنا موحد واإلرادة واحدة حتى تزال هذه البوابات •
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 مصابا حصيلة مواجهات اليوم في الضفة بما فيها القدس 450الهالل األحمر": "

 

 وفا- أفادت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، بأن طواقهما قدمت خدماتها 2017-7-21البيرة 
 مصابا خالل المواجهات التي شهدتها القدس المحتلة وبقية مدن الضفة الغربية، اليوم 450اإلسعافية لنحو 

 إصابات بالقدس، في ظل األحداث الدائرة بالمسجد األقصى. 110الجمعة، منها 
 

 بالرصاص 147 بالرصاص الحي، و23وبينت الجمعية، في بيان صحفي، أن اإلصابات كانت كاآلتي: 
 إصابة بكسور مختلفة جراء 65 جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، و215المعدني المغلف بالمطاط، و

التعرض للضرب من قبل قوات االحتالل. 
 

وأوضحت الجمعية، أنها أقامت مستشفى ميدانيا في ساحة مركز اإلسعاف والطوارئ التابع لها بالقدس 
المحتلة، الكائن في حي الصوانة، الستقبال وتقديم العالج الطبي الالزم للمصابين بإصابات بسيطة، في إطار 

التخفيف من الضغط عن مستشفيات القدس المحتلة، وتنسيق األدوار بين المؤسسات الطبية العاملة في 
المدينة، كما قامت بتوزيع فرق إسعافية راجلة خاصة داخل البلدة القديمة في القدسومحيطها. 

 
وأشار البيان إلى أن رئيس الجمعية يونس الخطيب، تفقد مركز اإلسعاف والمستشفى الميداني بفرع الجمعية 

في القدس المحتلة، لالطالع على سير العمل وجاهزية الطواقم والمتطوعين، كما تفقد المصابين في مستشفى 
المقاصد. 

 
وأكد الخطيب أن الجمعية، بطواقمها من مسعفين ومتطوعين ومراكز ومستشفيات، على جاهزية تامة 
لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية ألبناء شعبنا في مختلف أنحاء الوطن، خاصة في القدس المحتلة. 

 
تمديد اعتقال عدد من القيادات المقدسية واإلفراج عن آخرين بشروط 

 

 وفا- مددت محكمة االحتالل في مدينة القدس، اليوم الجمعة، اعتقال عدد من 2017-7-21رام اهللا 
 القيادات المقدسية، وأفرجت عن آخرين بشروط.
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وبين نادي األسير في بيان له، أن محكمة االحتالل مددت اعتقال القيادي في حركة فتح حاتم عبد القادر، 
وأمين سر الحركة في القدس عدنان غيث، عالوة على محمد أبو الهوى، وسليمان الصياد حتى يوم األحد 

المقبل. 
 

بينما أفرجت عن ثالثة آخرين وهم: رئيس لجنة أهالي األسرى أمجد أبو عصب، بشرط اإلبعاد عن المسجد 
) يوماً وكفالة طرف ثالث، وعن زهير زعانين وموسى العباسي. 15األقصى المبارك والبلدة القديمة لمدة (

 
وفي وقت سابق أُفرج عن فادي المطور وعرين الزعانين، بكفالة مالية قيمتها ألف شيقل وحبس منزلي، إضافة 

 .) يوماً 14إلى مادلين عيسى من بلدة كفر قاسم بشرط اإلبعاد عن "األقصى" لمدة (
 

ُيشار إلى أن حملة اعتقاالت نفذتها قوات االحتالل فجر اليوم في مدينة القدس المحتلة، كما اعتقلت ثمانية 
مواطنين على األقل في المواجهات التي اندلعت بعد صالة الجمعة، رافقها اعتداء بالضرب المبرح بحق 

المعتقلين. 
 

المؤتمر الدولي حول القدس يدين كافة اإلجراءات اإلسرائيلية في المدينة المقدسة 
 

 وفا- أدان المؤتمر الدولي حول قضية القدس المنعقد في العاصمة األذربيجانية، باكو، 2017-7-21باكو 
اليوم الجمعة، بشدة إغالق إسرائيل للمسجد األقصى المبارك وحظر الصالة فيه، ونصب بوابات حديدية 

للتضييق على الفلسطينيين، وإغالق البلدة القديمة وكافة اإلجراءات التي فرضتها منذ الجمعة الماضية. 
 

واعتبر المؤتمر أن هذه التدابير وجميع القيود األخرى التي فرضتها إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، في 
انتهاك للوضع التاريخي القائم في المسجد األقصى المبارك، وللقانون الدولي، تشكل عدوانا صارخا على 

حرية الفلسطينيين في الوصول لهذه األماكن المقدسة في القدس، واعتداء على حقهم بالصالة في "األقصى"، 
وحقهم في العبادة. 

وأكد أن هذه االستفزازات واالنتهاكات والهجمات ضد المصلين الفلسطينيين تزيد من حدة الحساسيات 
والتوترات الدينية. ودعا إلنهائها فورا لتفادي تصعيد خطير لألوضاع. 
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ودعا المؤتمر، المجتمع الدولي إلى إعادة التأكيد على وجه السرعة على احترام الوضع القائم، وإجبار 
إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، على إلغاء جميع التدابير التي تنتهك هذا الوضع التاريخي، بما في ذلك 
تركيب البوابات الحديدية، واالمتثال اللتزاماتها بموجب القانون الدولي. كما دعا جميع األطراف المعنية إلى 

العمل على تهدئة األوضاع وتجنب أي خطوات قد تزيد من حدة التوتر. 
 

وأكد اإلدانة الدولية التي عبرت عنها قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن الدولي، بشأن 
، بما فيها 1967جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لألرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 

القدس الشرقية، وطابعها ووضعها. 
 

 

الحمد اهللا: شعبنا في القدس قال كلمته بأن لنا السيادة األولى على مقدساتنا وعلى إسرائيل وقف انتهاكاتها 
فوراً 

 

 وفا- طالب رئيس الوزراء رامي الحمد اهللا، دول العالم وقواه المؤثرة، خاصة األمم 2017-7-22رام اهللا 
المتحدة، بالتدخل العاجل والفاعل لنجدة القدس وتوفير الحماية الدولية ألبناء شعبنا فيها، الذين يمارس جنود 
االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنوه ضدهم أبشع أعمال القتل والتنكيل، والتي كان آخرها جريمة قتل ثالثة شبان 

في القدس". 
 

وقال الحمد اهللا في تصريحات له اثناء جولته بمحافظة سلفيت اليوم السبت، اننا واذ نحيي أبناء شعبنا الذين 
يتصدون لمحاوالت إسرائيل تشديد سيطرتها وسيادتها في القدس والمساس بمقدساتها، خاصة المسجد 
األقصى المبارك. فإننا نحذر حكومة االحتالل من مغبة االستمرار في مخططات تهديد وتهويد المسجد 

األقصى، وزرع البوابات اإللكترونية على مداخله للتضييق على المصلين فيه، ومنعهم من ممارسة شعائرهم 
الدينية بحرية وكرامة". 

 
واجتمع رئيس الوزراء خالل الجولة بمحافظ سلفيت ومدراء المؤسسة األمنية فيها، وفعاليات المحافظة، 

وافتتح صالة رياضية في المحافظة، وقام بتسليم سيارة إسعاف لمستشفى الشهيد ياسر عرفات، رافقه محافظ 
سلفيت ابراهيم البلوي، ووزير الصحة جواد عواد، ورئيس بلدية سلفيت عبد الكريم الزبيدي، وعدد من 

الشخصيات االعتبارية. 
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واضاف رئيس الوزراء: "إن العالم بأسره مطالب، بوقف انتهاكات إسرائيل، وإلزامها بالكف عن محاوالتها تغيير 

الوضع القائم في القدس ووقف االعتداء على المصلين واستفزاز مشاعر المسلمين وجر المنطقة إلى نزاع 
ديني لن تحمد عقباه. وأؤكد لكم أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس تواصل 

اتصاالتها الدبلوماسية المكثفة لحشد موقف دولي ضاغط إللزام إسرائيل بإلغاء اإلجراءات التي تقوم بها ضد 
القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد األقصى. لقد قال شعبنا في القدس كلمته: لنا 

السيادة األولى على مقدساتنا، وستبقى القدس، القبلة والبوصلة التي تقودنا دائما إلى وحدتنا وإلى تالحمنا 
وتشبثنا بأرضنا وبتراثها وبمقدساتها". 

 
وأردف: "أتواجد بينكم في كنف محافظة سلفيت الصامدة، التي يطوقها االستيطان والجدار ويمزقان أرضها 

ويصادران مواردها وثرواتها، والتي فيها تتعايش صور المعاناة واأللم، بنماذج الصمود والبقاء والتشبث 
باألرض. وتابع "يشرفني أن أكون هنا اليوم، ألتابع عن كثب احتياجات أبناء شعبنا واستمع منكم إلى واقع 

المعاناة التي تعيشونها، نيابة عن فخامة األخ الرئيس محمود عباس، أشد على أيادي أهلنا في سلفيت، 
"محافظة الزيتون والصمود"، فمنكم جميعا، نستمد الطاقة لمواصلة عملية التطوير والتمكين الذاتي، وبفضل 

صمودكم، نسطر فصوال جديدة في العمل واإلنجاز". 
 

استمرار التوتر في القدس والمواطنون يؤدون صالة الفجر في الشوارع 
 

 وفا- واصل المصلون لليوم الثامن على التوالي، االمتناع عن الدخول إلى المسجد 2017-7-22رام اهللا 
 األقصى المبارك، عبر البوابات االلكترونية، التي وضعها االحتالل اإلسرائيلي على مداخل المسجد.

وقال مدير المسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني لـ"وفا"، إن المصلين أدوا صالة الفجر خارج أسوار الحرم 
القدسي، وسيواصلون اعتصامهم حتى إزالة البوابات االلكترونية والغاء اجراءات االحتالل بحق األقصى. 

 
وأضاف أن األوضاع في القدس ما زالت متوترة بشكل عام، خاصة بعد ارتقاء ثالثة شهداء أمس الجمعة، 

وإصابة العشرات. 
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وأوضح أن بعض حراس المسجد األقصى ممن دخلوا قبل أيام للمسجد دون المرور عبر البوابات االلكترونية 
 .ما زالوا يتواجدون في المسجد من أجل حمايته الوقوف في وجه المستوطنين المقتحمين

وفي السياق ذاته، شنت قوات االحتالل، حملة اعتقاالت واسعة طالت العشرات من كوادر حركة "فتح" في 
المدينة المقدسة. 

، في اجتماعها الذي عقد في الناصرة 48إلى ذلك، حملت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أراضي 
الليلة الفائتة، حكومة االحتالل المسؤولية عن سفك الدماء في القدس، وطالبت بإزالة البوابات اإللكترونية، 

 .مؤكدة على عدم شرعية تواجد االحتالل في المسجد األقصى
 

ودعت اللجنة جميع األحزاب والفعاليات الشعبية إلى وقفات وحدوية في عدة مواقع في البالد، اليوم السبت، 
ودعت إلى النفير اليومي إلى القدس وتسيير أكبر عدد من الحافالت إلى األقصى يوم الجمعة المقبل، إضافة 

إلى التحضير لحملة مساعدات طبية واسعة النطاق لمستشفى المقاصد في القدس، ودعوة الجماهير إلى 
 .التبرع بالدم

 
 

 الرئيس يوعز بتقديم كل اإلمكانيات المتاحة لدعم أهلنا في القدس وتثبيت صمودهم
 

 خالل استقباله رئيس الوزراء والمفتي العام ووزيري شؤون القدس واألوقاف
  

 وفا- استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا، 2017-7-21رام اهللا 
مساء اليوم الجمعة، رئيس الوزراء رامي الحمد اهللا، ومفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين، ووزير 
األوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس، ووزير شؤون القدس ومحافظها عدنان الحسيني، بحضور مدير 

المخابرات العامة ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعالقات اإلسالمية محمود الهباش، ورئيس 
هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ. 

 
واستمع الرئيس من رئيس الوزراء إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة لدعم صمود أهلنا في مدينة القدس. كما 

استمع من فضيلة المفتي العام لشرح حول األوضاع في المدينة المقدسة، وتحدي أبناء شعبنا في القدس 
لإلجراءات االحتاللية الني تستهدف المسجد األقصى. 
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وأوعز سيادته بتقديم كل اإلمكانيات المتاحة لدعم أهلنا في القدس وتثبيت صمودهم، في ظل الهجمة 

اإلسرائيلية التي تتعرض لها المدينة المقدسة، واإلجراءات االخيرة التي فرضتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي، 
ونصبها بوابات حديدية داخل ساحات الحرم الشريف. 

 
 

الخارجية والمغتربين": غياب المحاسبة الدولية لالحتالل يشجعه على تصعيد عدوانه ضد القدس "
 

 وفا- قالت وزارة الخارجية والمغتربين، غياب المحاسبة الدولية لالحتالل يشجعه 2017-7-22رام اهللا 
على تصعيد عدوانه ضد القدس ومواطنيها ومقدساتها. 

 
وأدانت في بيان صحفي، اليوم السبت، بأشد العبارات االجراءات القاسية والتدابير القمعية التنكيلية التي 
تمارسها سلطات االحتالل اإلسرائيلي في القدس المحتلة، سواء ضد المقدسات وفي مقدمتها المسجد 

االقصى المبارك، أو التصعيد االحتاللي ضد البلدة القديمة في القدس وحصارها لليوم التاسع على التوالي، أو 
عمليات المداهمة والقمع ضد احياء المدينة المقدسة خاصة جبل المكبر والعيسوية وسلوان وأزقة وشوارع 
واحياء القدس، أو العدوان الشرس الذي تمارسه قوات االحتالل وشرطته واجهزته المختلفة ضد المواطنين 

المقدسيين العزل الذين يؤدون صلواتهم بالشوارع. 
 

وتابعت، إن الفيديو المصور الذي يوثق اعتداء جندي احتاللي همجي على احد المواطنين المقدسيين وهو 
يصلي في الشارع، وأن التنكيل الوحشي الذي قام به عدد من المستعربين بالطفل المقدسي معتز سعيدة، 
والذين ابرحوه ضربا وهشموا وجهه، يعكس مستوى االنحطاط االخالقي وتفشي العنصرية والهمجية في 

صفوف جيش االحتالل، كما أنه يؤكد أن جنود االحتالل وضباطه قد تحولوا الى آالت قتل للفلسطينيين، 
بفعل عمليات التحريض العنصري التي يقوم بها المستوى السياسي في إسرائيل، والتي تتغذى من فتاوى 

 .الحاخامات المتطرفين الذين يدعون جهارا إلى قتل الفلسطينيين
 

وأشارت الوزارة إلى إن التصعيد االحتاللي الحاصل ضد القدس ومواطنيها يؤكد من جديد فشل جميع 
مخططات االحتالل الهادفة الى تركيع المواطنين المقدسيين، ودفعهم الى هجر مدينتهم، والرامية أيضا الى 
تكريس ضمها وفرض القانون االسرائيلي عليها، وأثبتت القدس من جديد انها عصية على الكسر والتهويد 
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، وأنها عاصمة دولة 1967والضم، وأعلنت مرة أخرى أنها جزء ال يتجزأ من األرض الفلسطينية المحتلة عام 
 .فلسطين األبدية

  
وجاء في البيان، ان الوزارة اذ تتابع باهتمام بالغ مع الجهات اإلقليمية والدولية كافة، واالمم المتحدة 

ومؤسساتها ومنظماتها المختصة، ومع الدول والمنظمات واللجان المختصة، تطورات العدوان االسرائيلي 
المتواصل على القدس، فإنها تعبر عن استغرابها الشديد من ردود الفعل اإلقليمية والدولية الخجولة التي 
صدرت، وترى أنها غير كافية وأدنى من المستوى المطلوب، وغير قادرة على تحقيق الضغط الالزم على 

الحكومة اإلسرائيلية لوقف حربها على الوجود الفلسطيني في القدس، ولوقف محاوالتها لتقسيم المسجد 
االقصى زمانيا ومكانيا. 

 
وأضافت، بات واضحا ان هذا المخطط االحتاللي التصعيدي المبيت ضد القدس ومقدساتها يصب في خانة 

نشر العراقيل في طريق الجهود األميركية المبذولة الستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي، 
وعليه، طالبت المجتمع الدولي ومجلس االمن الدولي بسرعة توفير الحماية للشعب الفلسطيني وللقدس 

ومقدساتها ومواطنيها، وإلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته. 
 

وأكدت أن عدم محاسبة اسرائيل كقوة احتالل وعدم معاقبتها على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي بات 
يشجع الحكومة اإلسرائيلية على التمادي في تدمير فرصة السالم وحل الدولتين، وتصعيد اجراءاتها الميدانية 

 .الهادفة الى اغالق الباب نهائيا أمام فرصة قيام دولة فلسطينية قابله للحياة وذات سياده
 

محدث) المرجعيات الدينية والوطنية رفضتها: االحتالل ينصب كاميرات مراقبة عند باب األسباط (
 

 وفا- نصبت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم األحد، كاميرات ذكية كتلك 2017-7-23القدس 
 المستخدمة في المطارات، عند باب األسباط المؤدي إلى الحرم القدسي.

قال مراسلنا إن شرطة االحتالل وطواقم مختلفة عملت بعد منتصف الليلة الماضية على نصب كاميرات 
وأجهزة مراقبة وأخرى كاشفة للمعادن تعمل باألشعة السينية، وتحت الحمراء. 

وأضاف ان قوات االحتالل منعت المصورين الصحفيين من االقتراب من منطقة تركيب الكاميرات، وفرضت 
 .طوقا عسكريا محكما على المنطقة
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من جانبه، أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، رفضه والمرجعيات الدينية 
والوطنية في القدس، لهذه االجراءات الجديدة، مشددا على ضرورة عودة األوضاع الى ما قبل الرابع عشر من 

تموز. 
وأشار المفتي العام، إلى رفض المرجعيات الدينية والوطنية التام لكل إجراءات االحتالل لتغيير الوضع الذي 

 .كان قائما في المسجد األقصى المبارك
 

 تموز مع التركيز على رفض كل 14وقال: طالبنا وما زلنا نطالب بشكل واضح، بأن تعود األمور الى ما قبل 
اإلجراءات اإلسرائيلية في المسجد األقصى، ألن القدس والمسجد األقصى تحت االحتالل وال يجوز 

 .لالحتالل تغيير الوضع القائم في المدينة الواقعة تحت االحتالل
 

من جهته، شدد رئيس الهيئة اإلسالمية العليا، خطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري، على رفض 
الفلسطينيين بعامة، ومرجعيات القدس الدينية بشكل خاص، إلجراءات االحتالل الجديدة والمتمثلة بتركيب 

 .جسور حديدية ضخمة وأبواب كبيرة أمام باب األسباط من المسجد األقصى
 

وقال لـ"وفا": "بعد أن تورط ووّرط نفسه بتركيب البوابات االلكترونية أمام مداخل وأبواب المسجد األقصى، 
فقد االحتالل سيطرته، بل فقد صوابه، وأخذ يتصرف بشكل عشوائي وهمجي ووحشي ضد المصلين 

المعتصمين في محيط المسجد األقصى، واآلن هو يبحث عن بديل لحل المشكلة ولجأ الى نصب كاميرات 
"ذكية" تُعّلق على الجسور الحديدية وهي على غرار الكاميرات المنصوبة في شوارع وأزقة القدس القديمة، من 

شأنها الكشف عن هوية األشخاص وأدوات معدنية، واالحتالل هو الذي أخّل باألمن في القدس وليس أبناء 
 ."المدينة؛ الذين هم حريصون على األقصى، كونه جزءا من إيمانهم ودينهم

 
وأضاف: "االحتالل يعتبر الكاميرات الذكية بدائل للبوابات، والسبب هو أنه يريد أن يخرج من المأزق بكرامة 

حسب تصوره، ويريد أن ينزل عن الشجرة باحترام، ويريد أن يبين أنه ما زال صاحب القرار في القدس 
 ."والمسجد األقصى
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وتابع الشيخ صبري قائالً : إن الموضوع سياسي محض وال عالقة له باألمن، وموقفنا في القدس واضح وهو 
 .تمسكنا بحقنا في القدس واألقصى، واالحتالل مصيره ومصير إجراءاته إلى زوال

 
 ."وقال: "نحن حينما نمتنع عن دخول األقصى عبر البوابات االلكترونية، فهذا ال يعني أننا قد تنازلنا عنه

 
وأكدت المرجعيات الدينية، ممثلة برئيس مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية، ورئيس الهيئة  

اإلسالمية العليا، ومفتي القدس والديار الفلسطينية، والقائم بأعمال قاضي القضاة، في نداء مشترك، على 
الرفض القاطع للبوابات اإللكترونية وكل اإلجراءات االحتاللية كافة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الواقع 

 .التاريخي والديني في القدس ومقدساتها، وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك
 

وطالبت المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤوليته في وقف العدوان اإلسرائيلي، وثمنت وقفة أهلنا في القدس 
 .وفلسطين وجماهير أمتنا العربية واإلسالمية في نصرتهم للمسجد األقصى المبارك

 
وفي السياق ذاته، تواصل سفارة دولة فلسطين في القاهرة اتصاالتها مع كافة الجهات المختصة، واإلعالميين 
المصريين، من أجل تسليط الضوء على ما يجري في مدينة القدس، وباألخص في المسجد األقصى المبارك، 
في ضوء األحداث األخيرة، ومحاوالت االحتالل عبر خطة ممنهجة لتكريس سيادته على المدينة المقدسة، 

 .بما يخالف كافة الشرائع والمواثيق واالتفاقات الدولية
 

وقال المركز االعالمي للسفارة، في بيان صحفي، اليوم األحد، "إن السفارة شكلت خلية أزمة، لمتابعة 
تطورات الوضع الداخلي من قلب مدينة القدس، والمسجد األقصى، وأنحاء الضفة الغربية على مدار 

 ."الساعة
إلى ذلك، وجهت دائرة العالقات العربية في منظمة التحرير الفلسطينية، رسالة إلى كافة األحزاب واالتحادات 

الشعبية العربية، دعت فيها إلى بذل كل الجهود وتحشيد كل الطاقات من أجل إسناد نضال الشعب 
 .الفلسطيني وتصديه للجرائم واالعتداءات اإلسرائيلية بحق القدس والمسجد األقصى
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وطالبت الدائرة في رسائلها، كافة القوى السياسية واالجتماعية العربية إلى القيام بخطوات عملية على كافة 
المستويات لفضح هذه االعتداءات أمام الرأي العام العالمي، األمر الذي سيؤدي حتماً إلى رفع وتيرة الصمود 

 .والتحدي لدى الشعب الفلسطيني عموماً وأهالي القدس على وجه التحديد
 

وعربيا، قال رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق االنسان أمجد شموط، إن اللجنة تبحث في اجتماع دورتها 
 غدا االثنين في مقر جامعة الدول العربية، سبل التصدي لالنتهاكات في القدس والمسجد األقصى. 42الـ
 

وأدان شموط في بيان صحفي اليوم األحد،  انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي المتواصلة لحقوق االنسان في 
 . األرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في مدينة القدس والمسجد االقصى

 
وعبر عن بالغ قلق اللجنة العربية ودولها االعضاء من التصرفات العدوانية والالانسانية التي تقوم بها سلطات 

االحتالل اإلسرائيلي في القدس، ومنع المصلين من اداء صلواتهم في المسجد االقصى. 
 

وأكد ان هذه االجراءات تشمل استفزازا كبيرا للفلسطينيين والعرب والمسلمين، الن الصالة تمثل رمزية للدين 
االسالمي، ومنع المصلين يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق االنسان بالمقام االول، كما يتعارض مع 

 .االخالق والمبادئ االنسانية السامية المشمولة في قوانين حقوق االنسان العالمية
 

من جانبه، قال األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن القدس خط أحمر ال يقبل العرُب 
والمسلمون المساس بها، وإن ما يحدث من قبل دولة االحتالل اإلسرائيلي هو محاولة لفرض واقع جديد في 

 .المدينة الُمقدسة، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف
وشدد أبو الغيط على أن الُسلطات اإلسرائيلية تدخل المنطقة إلى منحنى بالغ الخطورة من خالل تبنيها 

لسياساٍت وإجراءات ال تستهدف الفلسطينيين وحدهم، إنما تستفز مشاعر كل عربي ومسلم، باتساع العالمين 
 .العربي واإلسالمي

 
ونقل المتحدث الرسمي باسم األمين العام للجامعة الوزير مفوض محمود عفيفي، في تصريح له اليوم، عن أبو 

الغيط قوله إن األيام الماضية أثبتت أن االعتبارات األمنية ال تُمثل الباعث الحقيقي وراء اإلجراءات 
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اإلسرائيلية األخيرة في البلدة القديمة ومحيط الحرم القدسي الشريف، وأن الجميع يُدرك مدى ُعمق وخطورة 
الُمخططات اإلسرائيلية المتواصلة منذ سنوات لتهويد مدينة الُقدس، واالعتداء على حق الُمسلمين فيها، 
وتغيير طابعها العربي واإلسالمي، واالستمرار في أعمال الحفر بالغة الخطورة في ُمحيط المسجد األقصى 

تحت دعاوى -ال سند علميا لها- بالبحث عن معالم دينية يهودية، فضالً عن السماح لجماعات االستيطان 
 .والمتطرفين بالدخول إلى الحرم

 
واضاف ان ما يجري اليوم هو لألسف استكمال لمشروع تهويد المدينة الُمقدسة، واالستيالء على البلدة 

القديمة التي ال تعترف أي دولة في العالم بسيادة إسرائيل عليها، والتي يُعد وضعها واحدا من أعقد مسائل 
 .الحل النهائي في المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل

 
وأكد األمين العام، أن تغيير الوضع القائم في البلدة القديمة هو أمٌر مرفوض، وخط أحمر ال يجب أن تُغامر 

إسرائيل بتجاوزه، مناشدا القوى الدولية، وفي مقدمتها الواليات المتحدة، تحمل مسئولياتها في الزام الحكومة 
االسرائيلية بالحفاظ على الوضع القائم، وُمحذرا في الوقت ذاته الحكومة اإلسرائيلية من الخطأ في تقدير 

الموقفين العربي واإلسالمي، أو االنجراف وراء دعاوى القوى اليهودية المتطرفة التي صارت - كما يتضح 
 .للجميع- تقبض على زمام السياسة اإلسرائيلية

 
وأكد المتحدث الرسمي أن أبو الغيط وصف الحكومة اإلسرائيلية بأنها "تلعب بالنار" وتغامر بإشعال فتيل  

أزمة كبرى مع العالمين العربي واإلسالمي، وتعمل على استدعاء البعد الديني في الصراع مع الفلسطينيين، وهو 
 .أمر ستكون له تداعيات خطيرة في المستقبل

 
وكانت قوات االحتالل صعدت من إجراءاتها بحق القدس والمسجد األقصى المبارك، منذ يوم الجمعة 

، في 1969، حيث أغلقت المسجد األقصى أمام المصلين ألول مرة منذ عام 2017-7-14المنصرم 
اعقاب عملية اطالق نار أدت إلى استشهاد ثالثة مواطنين، ومقتل شرطيين اسرائيليين. 

 
بعد ثالثة أيام فتحت قوات االحتالل المسجد األقصى أمام المصلين، بعد أن نصبت بوابات إلكترونية على 

مداخله، وهو ما قوبل برفض رسمي وشعبي. 
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ويواصل المقدسيون رفضهم الدخول عبر تلك البوابات، ويؤدون جميع الصلوات في الشوارع، في الوقت ذاته 

خرجت مسيرات سلمية في مختلف مدن الضفة احتجاجا ورفضا لهذه االجراءات، ما أدى إلى اندالع 
مواجهات مع االحتالل اسفرت عن استشهاد اربعة مواطنين وإصابة المئات. 

 
كما شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، حملة اعتقاالت واسعة طالت العشرات من المقدسيين في المدينة، 

إضافة إلى حملة اعتقاالت في الضفة. 
 

، حملت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، حكومة االحتالل المسؤولية عن سفك 48وفي أراضي الـ
الدماء في القدس، وطالبت بإزالة البوابات اإللكترونية، ودعت إلى وقفات وحدوية في عدة مواقع في البالد، 

وإلى النفير اليومي إلى القدس وتسيير أكبر عدد من الحافالت إلى األقصى يوم الجمعة المقبل، إضافة إلى 
التحضير لحملة مساعدات طبية واسعة النطاق لمستشفى المقاصد في القدس، ودعوة الجماهير إلى التبرع 

بالدم. 
 

الرئيس محمود عباس، قطع جولته الخارجية، وعاد إلى أرض الوطن، وعقد اجتماعا طارئا للقيادة الفلسطينية، 
تقرر خالله تجميد االتصاالت مع دولة االحتالل، على كافة المستويات، لحين التزام إسرائيل بإلغاء 

 مليون دوالر 25اإلجراءات التي تقوم بها ضد شعبنا، ومدينة القدس والمسجد األقصى، وتخصيص مبلغ 
أميركي لتعزيز صمود أهلنا في مدينة القدس. 

وتعقد منظمة التعاون اإلسالمي اجتماعا طارئا االثنين لبحث االنتهاكات اإلسرائيلية في القدس، كما يعقد 
مجلس األمن الدولي اجتماعا طارئا، في اليوم ذاته، لمناقشة األوضاع في األرض الفلسطينية المحتلة. 

 
كما أعلن المتحدث الرسمي باسم األمين العام لجامعة الدول العربية الوزير مفوض محمود عفيفي، إنه تقرر 
عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية يوم األربعاء المقبل، لبحث موضوع 

االعتداءات واالجراءات االسرائيلية االخيرة في مدينة القدس، خاصة في المسجد االقصى المبارك. 
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السويد وفرنسا ومصر تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس األمن بعد مواجهات القدس 
 

 وفا- دعت السويد وفرنسا ومصر، اليوم السبت، إلى اجتماع طارئ لمجلس األمن 2017-7-22نيويورك 
الدولي بعد مواجهات عنيفة في القدس، على ما أعلن دبلوماسيون. 

 
وصرح منسق الشؤون السياسية السويدي كارل سكاو، وفقا لوكالة "فرانس برس"، أن االجتماع سيهدف "لفتح 

نقاش عاجل بشأن كيفية دعم الدعوات لخفض التصعيد في القدس". 
 

محدث) اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية الخميس لمناقشة األوضاع في القدس (
 

 وفا- صرح المتحدث الرسمي باسم األمين العام للجامعة العربية الوزير مفوض 2017-7-23 القاهرة
محمود عفيفي، انه تقرر عقد االجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة الوضع 

 الشهر الجاري بدال من يوم 27في مدينة القدس، خاصة في محيط المسجد االقصى يوم الخميس الموافق 
 .األربعاء المقبل

 
وقال: إن االتصاالت التي استمرت فترة طويلة خاصة التنسيق مع منظمة التعاون االسالمي، اتفق على ان يعقد 

 . اجتماعها الوزاري الخاص بتناول هذا الموضوع األسبوع المقبل
 

العالقات العربية" في المنظمة تدعو األحزاب واالتحادات العربية لدعم القدس "

 
 وفا- وجهت دائرة العالقات العربية في منظمة التحرير الفلسطينية، رسالة إلى كافة 2017-7-23رام اهللا  

األحزاب واالتحادات الشعبية العربية، دعت فيها إلى بذل كل الجهود وتحشيد كل الطاقات من أجل إسناد 
 .نضال الشعب الفلسطيني، وتصديه للجرائم واالعتداءات اإلسرائيلية بحق القدس والمسجد األقصى

 
وطالبت الدائرة في رسائلها، كافة القوى السياسية واالجتماعية العربية إلى القيام بخطوات عملية على كافة 

المستويات، لفضح هذه االعتداءات أمام الرأي العام العالمي، األمر الذي سيؤدي حتما إلى رفع وتيرة 
 .الصمود والتحدي لدى الشعب الفلسطيني عموما وأهالي القدس على وجه التحديد
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 توقيع أربع اتفاقيات لدعم مؤسسات ثقافية مقدسية
 

 وفا- وّقع محافظ ووزير القدس عدنان الحسيني، واألمين العام للجنة الوطنية 2017-7-23القدس  
الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم مراد السوداني، اليوم األحد، أربع اتفاقيات لدعم مشاريع حفظ وترميم 
التراث الفلسطيني في المدينة المقدسة، بدعم من المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة "أيسيسكو". 

 
وتهدف االتفاقية الموقعة مع محافظة القدس لتوثيق تاريخ أبواب القدس بشكل مبسط من خالل الصور  

 .التاريخية القديمة بهدف محاربة التهويد االحتاللي للمدينة ومعالمها التاريخية
 

واالتفاقية الثانية الموقعة مع المركز النسوي الثوري سلوان ممثالً برئيسة المؤسسة عبير زياد، تهدف لتغيير 
الواقع المجتمعي لتكون بيئة آمنة ومحفزة للمرأة، وتشجيع النساء للدفاع عن كافة حقوقهن والمساهمة في 

األنشطة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية وتنمية الجانب الثقافي لدى النساء المستهدفات، 
 .وتشجيع النساء على العودة إلى مقاعد الدراسة

 
فيما وقعت الثالثة مع ملتقى الشباب التراثي المقدسي، ويمثلها رئيس المؤسسة فوزي شعبان، وتهدف إلى 

المساهمة في إعادة تأهيل وترميم مقر المركز لتمكينه من أداء رسالته الفنية التراثية، واالتفاقية الرابعة وقعت 
مع جمعية القدس للرفاه والتطوير، ويمثلها رئيس الجمعية مصطفى أبو زهرة وتهدف للمساهمة في ترميم 
وصيانة مواقع تراثية إسالمية في فلسطين "المقابر اإلسالمية في القدس الشريف" وتنظيف وترميم القبور 

المندثرة وبناء المدافن الجديدة للحفاظ على المقابر اإلسالمية وحرمتها. 
 

وأكد الحسيني بعيد توقيع االتفاقيات، سعي المحافظة ووزارة القدس لزيادة الدعم الموجه للمؤسسات الثقافية 
والتعليمية في المدينة المقدسة، في ظل الهجمة االحتاللية الشرسة على كافة نواحي الحياة في المدينة وأهمها 

التاريخ والثقافة. 
 

وشدد على ضرورة تنسيق العمل بما يخدم األولويات، وشكر "أيسيسكو" على هذا الدعم ودعا لضرورة زيادة 
 .اإلسناد للمؤسسات المقدسية في كافة المجاالت
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وشكر السوداني منظمة أيسيسكو على دعم المشاريع الخاصة بالقدس واهتمامها بتطوير الجانب الثقافي  
والمعنوي الذي يؤدي إلى تعزيز الوجود الفلسطيني والعربي فيها. 

 
ودعا كافة المؤسسات المقدسية لتوحيد جهودها وتعزيز التشبيك والتعاون فيما بينها من أجل مواجهة الهجمة 

االحتاللية، التي تسعى لفرض رواية احتاللية عن القدس من خالل التشويه والتزوير. 
 

وناقش الجانبان، العديد من القضايا التي تخص مدينة القدس والفعل الثقافي فيها وضرورة مأسسة الجهود من 
أجل محاربة النقيض االحتاللي في مساعيه الرامية لمصادرة الحق الفلسطيني في الوجود والهوية. 

 
وشدد السوداني على ضرورة عقد مؤتمر القدس الذي أقّر مؤخراً بالتعاون بين األلكسو واأليسيسكو، لما له 

من أثر يضع مدينة القدس من جديد على أولويات العديد من الدول والمؤسسات العربية والعالمية. 
 

 الرئيس: لن نسمح بالبوابات األلكترونية على أبواب األقصى
 

 وفا- قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إننا لن نسمح بتركيب البوابات 2017-7-23رام اهللا 
االلكترونية على بوابات المسجد األقصى المبارك، ألن السيادة على المسجد من حقنا، ونحن من يجب أن 

يراقب، ونحن من يجب أن يقف على أبوابه. 
 

جاء ذلك خالل استقبال سيادته، في مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا اليوم األحد، العلماء المشاركين في أعمال 
المنتدى الوطني الثاني للعلماء في فلسطين، الذي نظمه المجلس األعلى لإلبداع والتميز، بحضور أمين عام 
الرئاسة الطيب عبد الرحيم، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة اإلبداع والتميز 

عدنان سمارة. 
 

وأضاف الرئيس: هذه البوابات ليس من حقهم وضعها على أبواب األقصى، ألن السيادة على المسجد 
األقصى المبارك من حقنا، لذلك عندما اتخذوا هذه القرارات، أخذنا موقفا حاسماً وحازماً، وخاصة فيما يتعلق 

بالتنسيق األمني، وكل أنواع التنسيق بيننا وبينهم. 
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وتابع: األمور ستكون صعبة جدا، ونحن ال نغامر بمصير شعبنا، وال نأخذ قرارات عدمية، وإنما قرارات 
محسوبة، نأمل أن تودي إلى نتيجة. 

 
وقال الرئيس: إذا تحملنا وصبرنا، فبالتأكيد سنصل إلى ما نريد، وأن نوقف تركيب هذه البوابات االلكترونية، 

وأن نوقف هذه اإلجراءات، وكذلك أن نوقف االقتحامات التي تقوم بها الحكومة اإلسرائيلية في كل مدن 
الضفة الغربية. 

 
وأضاف سيادته "لدينا كدولة فلسطين، قناعة بأنه ال بد من محاربة اإلرهاب في كل مكان، ولدينا ما ال يقل 

 بروتوكوال مع مختلف دول العالم من أجل محاربة العنف واإلرهاب". 83عن 
 

وأكد سيادته أن الوضع ليس سهال، ولكن نرجو اهللا أن يعيننا على أن نقف ونصبر ونتخذ الموقف المناسب 
في هذه اللحظات الصعبة، مبينا أن القرار بوقف جميع أنواع التنسيق مع إسرائيل، اتخذ باإلجماع من قبل 

القيادة الفلسطينية خالل اجتماعها األخير. 
 

فيما يتعلق بالوحدة الوطنية، قال الرئيس: إننا نبدي اهتماماً كبيراً بهذه القضية، واآلن هناك فرصة حقيقية 
لتحقيق الوحدة الوطنية بين كل الفصائل الفلسطينية من خالل عقد المجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس 

المركزي الفلسطيني. 
 

وفيما يتعلق بحركة حماس، قال سيادته: نحن أبلغناهم بصراحة، أنه إذا تراجعتم عن الحكومة التي شكلتموها، 
والتي من خاللها شرعتم وقننتم االنقالب، وسمحتم لحكومة الوفاق الوطني بممارسة مهامها، ووافقتم على 

الذهاب إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية، فأهال وسهال، واإلجراءات التي اتخذناها بشكل مبدئي 
وجزئي فيما بتعلق بالموازنة التي نقدمها، ستعود كما كانت عليه في السابق، لذلك األمر اآلن بيدهم. 

 
وتابع الرئيس: نحن اآلن نعمل بأقصى جهودنا وفي كل االتجاهات فيما يتعلق بالوحدة الوطنية وعالقاتنا 

الدولية، وعالقاتنا مع إسرائيل، واليوم هناك اجتماع لمجلس األمن الدولي لبحث الموضوع، وكذلك مجلس 
الجامعة العربية سيعقد اجتماعاً طارئا، ومنظمة التعاون اإلسالمي كذلك. 
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وأشار سيادته إلى أن العالم انتفض ألنه أحس بخطورة اإلجراءات التي اتخذناها، لذلك تحركوا، ونحن ننتظر 

منهم أن يضغطوا على إسرائيل لكي تعود عن غيها، وتلغي القرارات التي اتخذتها بحقنا.  
 

ورحب الرئيس بالعلماء والمبدعين الفلسطينيين، قائال: نحن سعداء جدا باستقبال هذه الكوكبة من العلماء، 
وأنتم أملنا الوحيد تقريبا، بتطوير بلدنا وتحسين أوضاعنا من خالل العلم والتكنولوجيا. 

 
وقال: أنتم أهل لهذا، ونحن أسسنا اإلبداع والتميز، ألننا نريد للجيل الجديد أن يقدم ما لديه من اختراعات 

وإبداعات، وعلينا نحن أن ندعمه ونشد على يديه حتى ينتج المفيد لشعبنا وبلدنا. 
 

واضاف الرئيس: العالم ليس أفضل منا، فأنتم قادرون على اإلبداع واالختراع، وتقديم شيء مهم جدا لخدمة 
الوطن، وأكرر أنكم أنتم األمل الوحيد تقريبا لتطورنا وحصولنا على دولة مستقلة متقدمة، من خالل هذه 

النوعية من الشباب المبدع. 
 

وقال الرئيس: نحن حريصون على أن تلتقوا وأن تقدموا ما لديكم، ونحن علينا دعمكم بقدر ما نستطيع لتكون 
هذه العقول قادرة على إيجاد اإلبداع واالختراع، وأن تأخذ بيدنا للمستقبل لنخدم أنفسنا ولخدمة العالم. 

وختم الرئيس حديثه بالقول، بارك اهللا فيكم، وأنا دائما حريص على حضور المؤتمرات التي ينظمها اإلبداع 
والتميز، ولكن هذه األيام نعيش أوضاعاً صعبة. 

 
المنظمات األهلية تدين اقتحام المقاصد وتطالب بحماية المؤسسات المقدسية 

 
 وفا- أدانت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية، استمرار اقتحام االحتالل لجمعية 2017-7-24رام اهللا 

المقاصد الخيرية (مستشفى المقاصد) في مدينة القدس المحتلة لألسبوع الثاني على التوالي، ومكوث جنود 
االحتالل حتى اآلن داخل األقسام، والتفتيش المستمر للغرف والمرضى والطواقم العاملة فيه، والتدقيق في 

". 1987بطاقاتهم الشخصية، حيث وصفت مصادر طبية مقدسية االقتحام بأنه "األكثر بشاعة منذ انتفاضة 
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وقالت الشبكة في بيان صحفي، إن سلطات االحتالل تتواجد بشكل شبه دائم منذ الثامن عشر من الشهر 
الجاري داخل المستشفى بحجة اعتقال أحد المصابين، األمر الذي أدى الى إعاقة عمل الطواقم من القيام 

بدورها المهني والطبيعي في توفير العالج للمرضى، وتقوم قوات االحتالل المتواجدة داخل المستشفى 
باقتحام متواصل لمعظم األقسام بما فيها غرفة العمليات، وبنك الدم، والعناية المكثفة، وتواصل االعتداء على 

المتبرعين بالدم، فيما حاولت اختطاف جثامين الشهداء من المستشفى. 
 

ودعت الشبكة للتحرك الفوري لكافة المؤسسات الحقوقية واإلنسانية وخاصة اللجنة الدولية للصليب 
األحمر، ومنظمة الصحة العالمية، لوقف مسلسل التعديات على المؤسسات المقدسية وبشكل خاص الصحية 

منها، والقيام بكل الخطوات القانونية الالزمة إلجبار دولة االحتالل على إخالء المستشفى باعتباره مؤسسة 
خدماتية إنسانية ال يجوز التعدي عليها حتى وقت الحرب، بموجب نصوص اتفاقات جنيف والعهد الدولي 
لحقوق اإلنسان، وكافة المواثيق واألعراف الدولية التي على إسرائيل احترامها واالنصياع لها بشكل واضح. 

 
وأعربت الشبكة، في بيان باسم القطاع الصحي فيها، عن أملها بمواصلة الجهود لوقف ما يجري من جريمة 

احتاللية في القدس والوضع الكارثي الخطير فيها، في ظل تشديد إجراءات االحتالل ومنع المواطنين من أداء 
الصالة في المسجد األقصى، واستهداف المصلين على بواباته، األمر الذي أدى لسقوط عدد من الشهداء 

ومئات الجرحى، وحمالت االعتقال المتواصلة وإبعاد عدد من القيادات المقدسية التي رفضت سياسات 
االحتالل بفرض واقع جديد يتمثل بالبوابات اإللكترونية وأنظمة األمن والكاميرات التي يجري تركيبها 
بالمكان، والتي تهدف برأي رجال الدين واألوقاف اإلسالمية، إلى فرض واقع جديد وبسط السيادة 

اإلسرائيلية وإخراجها خارج إطار اي تسوية مستقبلية، في مخالفة خطيرة للقانون الدولي. 
 

وشدد البيان على أهمية توفير حماية دولية فورية للمقدسين والمؤسسات المجتمعية في مدينة القدس 
المحتلة. 
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 االحتالل يطرد موظفي األوقاف والمعتصمين في باب المجلس قرب األقصى
  

 وفا- شرعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، صباح اليوم اإلثنين، بطرد وإبعاد موظفي 2017-7-24القدس 
األوقاف االسالمية، وعشرات المواطنين المعتصمين في الشارع الرئيسي قرب الحي االفريقي، المؤدي الى 

. "المسجد األقصى المبارك من جهة باب الناظر "المجلس
 

وقال مسؤول قسم اإلعالم في األوقاف االسالمية، إن االحتالل طلب من المعتصمين عدم التواجد على 
 .الطرقات المؤدية الى المسجد األقصى

 
يذكر أن موظفي األوقاف االسالمية، والعشرات من أبناء المدينة المقدسة يواصلون اعتصاماتهم االحتجاجية 

في هذه المنطقة منذ الرابع عشر من الشهر الجاري. 
 

وكانت قوات االحتالل اإلسرائيلي، نصبت أمس األحد، كاميرات وأجهزة مراقبة وأخرى كاشفة للمعادن تعمل 
 .باألشعة السينية، وتحت الحمراء، عند باب األسباط المؤدي إلى الحرم القدسي

 
وصعدت قوات االحتالل من إجراءاتها بحق القدس والمسجد األقصى المبارك، منذ يوم الجمعة المنصرم 

، في اعقاب 1969، حيث أغلقت المسجد األقصى أمام المصلين ألول مرة منذ عام 14-7-2017
 .عملية اطالق نار أدت إلى استشهاد ثالثة مواطنين، ومقتل شرطيين اسرائيليين

 
بعد ثالثة أيام فتحت قوات االحتالل المسجد األقصى أمام المصلين، بعد أن نصبت بوابات إلكترونية على 

 .مداخله، وهو ما قوبل برفض رسمي وشعبي
ويواصل المقدسيون رفضهم الدخول عبر تلك البوابات، ويؤدون جميع الصلوات في الشوارع، في الوقت ذاته 

خرجت مسيرات سلمية في مختلف مدن الضفة احتجاجا ورفضا لهذه االجراءات، ما أدى إلى اندالع 
 .مواجهات مع االحتالل اسفرت عن استشهاد اربعة مواطنين وإصابة المئات
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كما شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، حملة اعتقاالت واسعة طالت العشرات من المقدسيين في المدينة، 
 .إضافة إلى حملة اعتقاالت في الضفة

 
، حملت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، حكومة االحتالل المسؤولية عن سفك 48وفي أراضي الـ

الدماء في القدس، وطالبت بإزالة البوابات اإللكترونية، ودعت إلى وقفات وحدوية في عدة مواقع في البالد، 
وإلى النفير اليومي إلى القدس وتسيير أكبر عدد من الحافالت إلى األقصى يوم الجمعة المقبل، إضافة إلى 
التحضير لحملة مساعدات طبية واسعة النطاق لمستشفى المقاصد في القدس، ودعوة الجماهير إلى التبرع 

 .بالدم
 

 الرئيس محمود عباس، قطع جولته الخارجية، وعاد إلى أرض الوطن، وعقد اجتماعا طارئا للقيادة الفلسطينية، 
تقرر خالله تجميد االتصاالت مع دولة االحتالل، على كافة المستويات، لحين التزام إسرائيل بإلغاء 

 مليون دوالر 25اإلجراءات التي تقوم بها ضد شعبنا، ومدينة القدس والمسجد األقصى، وتخصيص مبلغ 
 .أميركي لتعزيز صمود أهلنا في مدينة القدس

 
وتعقد منظمة التعاون اإلسالمي اجتماعا طارئا اليوم االثنين لبحث االنتهاكات اإلسرائيلية في القدس، كما يعقد 

 .مجلس األمن الدولي اجتماعا طارئا، في اليوم ذاته، لمناقشة األوضاع في األرض الفلسطينية المحتلة
 

 االزهر يدعو الجتماع عاجل لعلماء المسلمين لنصرة االقصى
 

القاهرة -معا - دعا شيخ االزهر اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب، هيئة كبار العلماء إلى اجتماع طارئ، غد 
 .الثالثاء، لبحث انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي تجاه المسجد األقصى المبارك

 
وقال االزهر في بيان له انه من المقرر أن يناقش اجتماع الهيئة تصاعد االنتهاكات االسرائيلية بحق الشعب 
الفلسطيني األعزل والمقدسات اإلسالمية خالل األيام الماضية، إضافة إلى محاوالت االحتالل المستمرة 

تهويد القدس والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى المبارك والمساعي الخبيثة للسيطرة عليه، ودور 
 .علماء األمة في التصدي لهذه االنتهاكات بحق ثالث الحرمين وأولى القبلتين
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وفي ذات السياق قرر مجلس حكماء المسلمين عقد اجتماع عاجل لبحث انتهاكات االحتالل بحق المسجد 
األقصى بدعوة من االمام الدكتور أحمد الطيب ، شيخ األزهر الشريف لبحث انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي 

 . تجاه المسجد األقصى المبارك
 

ومن المقرر أن ينعقد االجتماع في العاصمة اإلماراتية أبوظبي، وبحث سبل وقف تصعيد االحتالل ضد 
المسجد األقصى المبارك واالجراءات االستفزازية التي اتخذتها قوات االحتالل بحق المصلين في المسجد 

 . األقصى المبارك واالعتداءات الوحشية عليهم وعلي حرمة القدس الشريف
 
 

هارتس: الجيش يسعى بقوة إليجاد حل ألزمة األقصى قبل الخميس خشية الوصول إلى نقطة الالعودة 
 

القدس المحتلة-الوسط اليوم:تسعى  قيادة جيش االحتالل اإلسرائيلي بقوة إليجاد حل لألزمة المتفجرة في 
 .القدس المحتلة بسبب  البوابات االلكترونية

 
وبحسب صحيفة "هارتس العبرية " فان جيش االحتالل يسعى اليجاد بدائل الترتيبات األمنية قبل يوم 

 . الخميس المقبل
 

وافادت هارتس ان هناك مخاوف في الجيش من  الوصول إلى نقطة الالعودة لذلك يحاول بقوة ايجاد حل 
 .لألزمة

 
واشارت الصحيفة  إلى قدرة الفلسطينيين في حشد الدعم الخارجي في رفضهم لإلجراءات اإلسرائيلية، األمر 

 .الذي قد يولد انفجارا
 

وأضافت الصحيفة "يجب على إسرائيل أن تجد حال إلعادة األوضاع إلى طبيعتها في موعد ال يتجاوز 
الخميس، الستعادة الهدوء قبل صالة الجمعة حتى ال يصبح ألسبوعين متتالين األقصى بدون صالة، ما يمكن 

 ."أن يؤدي إلى نقطة الالعودة في الصراع
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في سياق متصل ذكرت الصحيفة  ان جيسيون غرينبالت المبعوث األميركي لعملية السالم، سيصل اليوم 
االثنين، إلى تل أبيب  في محاولة  منه للتوصل الى حل لألزمة المشتعلة في القدس وتحديدا المسجد 

 .االقصى وايضا محاولة محاولة التوصل التفاق بين اإلسرائيليين والفلسطينيين واألردنيين
 24-07-2017 تاريخ النشر

 

 الجامعة العربية: القدس خط أحمر والحكومة اإلسرائيلية تلعب بالنار
 

أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم األحد، عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، 
األربعاء المقبل، لمناقشة االعتداءات واإلجراءات اإلسرائيلية األخيرة في مدينة القدس وحرم المسجد 

 .األقصى الشريف، وفق بيان
وأوضحت الجامعة العربية في البيان ذاته أن "االجتماع تقرر في ضوء االتصاالت المكثفة التي جرت أمس، 

 ."وبناء على طلب من األردن دعمه عدد من الدول األعضاء في الجامعة
 

ومساء أمس السبت، أجرى وزير الخارجية األردني، أيمن الصفدي، اتصاًال بنظيره المصري سامح شكري، 
 .لبحث "األوضاع األمنية المتردية في القدس ومحيط المسجد األقصى"، وفق بيان للخارجية المصرية

 
في سياق متصل، قال األمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم األحد، إن "الُقدس خٌط أحمر ال 

يقبل العرُب والمسلمون المساس به". رافًضا ما اعتبره "مخططات إسرائيلية متواصلة منذ سنوات لتهويد 
 ."القدس وتغيير طابعها العربي واإلسالمي

 
وأكد أبو الغيط في، بيان صحفي، أن "الحكومة اإلسرائيلية تلعب بالنار وتغامر بإشعال فتيل أزمة كبرى مع 

 ."العالمين العربي واإلسالمي، وتعمل على استدعاء البعد الديني في الصراع مع الفلسطينيين
وكانت السلطات اإلسرائيلية أقدمت فجر اليوم األحد، على نصب عدد من كاميرات المراقبة قبالة باب 

 .األسباط، أحد بوابات المسجد األقصى، حيث تم تثبيتها أعلى هيكل معدني تم إقامته لهذا الغرض
 

وتأتي هذه الخطوة األخيرة اإلسرائيلية، بعد ساعات من إعالن القناة الثانية اإلسرائيلية أن الشرطة قررت إزالة 
 .بوابات التفتيش االلكترونية من أمام مداخل المسجد األقصى، واستبدالها بالتفتيش اليدوي
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ولليوم الثامن على التوالي يرفض الفلسطينيون في مدينة القدس الشرقية الدخول إلى المسجد األقصى، من 

 .البوابات اإللكترونية التي وضعتها الشرطة اإلسرائيلية على مداخل المسجد، األحد الماضي
 

ويحتشد مئات الفلسطينيين في ساعات النهار، واآلالف في ساعات المساء، في منطقة "باب األسباط"، 
 .ألداء الصلوات، وللتعبير عن رفضهم دخول المسجد األقصى من خالل البوابات اإللكترونية

 
 شرطة االحتالل تطرد المعتصمين من أمام باب المجلس بالقدس

 

طردت قوات االحتالل اإلسرائيلي صباح اليوم، اإلثنين، موظفي األوقاف اإلسالمية، وعشرات الفلسطينيين 
المعتصمين في الشارع الرئيسي قرب الحي األفريقي، المؤدي إلى المسجد األقصى المبارك من جهة باب 

 .'الناظر 'المجلس
 

وقال مسؤول قسم اإلعالم في األوقاف اإلسالمية، إن االحتالل طلب من المعتصمين عدم التواجد على 
 .الطرقات المؤدية إلى المسجد األقصى

 
ويواصل موظفو األوقاف اإلسالمية، والعشرات من أبناء المدينة المقدسة اعتصاماتهم االحتجاجية في هذه 

 .المنطقة منذ الرابع عشر من الشهر الجاري
 

وكانت قوات االحتالل اإلسرائيلي نصبت أمس، األحد، كاميرات وأجهزة مراقبة وأخرى كاشفة للمعادن تعمل 
 .باألشعة السينية، وتحت الحمراء، عند باب األسباط المؤدي إلى الحرم القدسي

 
وصعدت قوات االحتالل من إجراءاتها بحق القدس والمسجد األقصى المبارك، منذ يوم الجمعة الموافق 

، في أعقاب اشتباك 1969، حيث أغلقت المسجد األقصى أمام المصلين ألول مرة منذ عام 14.7.2017
 .مسلح أدى إلى استشهاد ثالثة شباب من أم الفحم، ومقتل شرطيين إسرائيليين

 
وبعد ثالثة أيام فتحت قوات االحتالل المسجد األقصى أمام المصلين، بعد أن نصبت بوابات إلكترونية على 

 .مداخله، وهو ما قوبل برفض رسمي وشعبي
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ويواصل المقدسيون رفضهم الدخول عبر تلك البوابات، ويؤدون جميع الصلوات في الشوارع، في الوقت ذاته 

خرجت مسيرات سلمية في مختلف مدن الضفة احتجاجا ورفضا لهذه اإلجراءات، ما أدى إلى اندالع 
 .مواجهات مع االحتالل اسفرت عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة المئات

 
كما شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، حملة اعتقاالت واسعة طالت العشرات من المقدسيين في المدينة، 

 .إضافة إلى حملة اعتقاالت في الضفة
 

، حملت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، حكومة االحتالل المسؤولية عن سفك 48وفي أراضي الـ
الدماء في القدس، وطالبت بإزالة البوابات اإللكترونية، ودعت إلى وقفات وحدوية في عدة مواقع في البالد، 

وإلى النفير اليومي إلى القدس وتسيير أكبر عدد من الحافالت إلى األقصى يوم الجمعة المقبل، إضافة إلى 
التحضير لحملة مساعدات طبية واسعة النطاق لمستشفى المقاصد في القدس، ودعوة الجماهير إلى التبرع 

 .بالدم
 

في ظل التوتر السائد بالقدس: لجنة الكنيست تبحث قانون منع األذان غًدا 
 

مع استمرار اإلجراءات االحتاللّية في القدس، بهدف فرض واقع جديد على المقدسيين، وفي ظّل التوتر 
السائد، تبحث غًدا، لجنة الكنيست، قانون "منع األذان" وتحضيره للقراءة األولى، وهو القانون الذي تقدم به 
عضو الكنيست من حزب المستوطنين "البيت اليهودي"، موطي يوغيف، وعضو الكنيست، روبرت الياطوف، 

 ."من حزب "يسرائيل بيتينو
 

ويطالب النائبان يوغيف والياطوف، بتحويل القانون للشروع بمناقشته إلى لجنة الدستور والقانون، وهي اللجنة 
 .التي يرأسها، عضو الكنيست، من حزب "البيت اليهودي"، نيسان سلوميانسكي

 
من جهته، قال النائب د. يوسف جبارين، إّن النائبين، يوغيف والياطوف، يهدفان إلى استغالل األجواء 

السياسّية اليمينّية المتطرفة، وتفاقم التحريض على الجماهير العربّية وقياداتها، من أجل تمرير قرار يضع بين 
يدي حزب "البيت اليهودي"، إمكانّية تسريع قانون األذان، وذلك في محاولة لتجاوز بعض النقاش الدائر 

 .حوله داخل االئتالف الحكومي
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وأضاف جبارين، أّن لجنة الدستور برئاسة سلوميانسكي، صادقت بهذه الدورة على العديد من القوانين 

العنصرية مثل "قانون اإلرهاب"، وقانون "طرد النواب"، و"قانون الجمعيات"، وقوانين تشديد العقوبات على 
 ."الفلسطينيين، واآلن يريد رئيس اللجنة، العمل على تشريع "قانون األذان

 
وحذر جبارين من خطورة هذا القانون العنصري، مؤكًدا على الرفض القاطع لمجمل هذا القانون، ولكل بند 

 .فيه
 أشهر، لكّن 4وكانت الهيئة العامة للكنيست، قد صادقت بالقراءة التمهيدية، على قانون األذان، قبل نحو 

 .النقاش حول القانون، لم يبدأ في لجان الكنيست، حّتى هذه اللحظة
 

 "الكسواني: "موقفنا موحد واإلرادة واحدة حتى تزال هذه البوابات
 

وجه مدير المسجد األقصى المبارك، فضيلة الشيخ عمر الكسواني، رسالة صوتية، مساء األحد، أكد فيها أن 
"موقف األوقاف، هو موقف موحد بعدم قبول البوابات اإللكترونية، أو أي تغير على أبواب المسجد األقصى 

 ."المبارك، بما في ذلك الكاميرات أو غيرها
 

"، أنه "موقف المرجعيات اإلسالمية، وجميع مدراء المسجد 48وعمم في تسجيل صوتي، وصل موقع "عرب
 ."األقصى والمدير العام

 
وشدد الكسواني في رسالته على أنه "ال خالف بين المدراء والمدير العام والهيئات اإلسالمية والمرجعيات 

 ."اإلسالمية
 

 ."وقال: "كلنا على قلب واحد مع الشعب الفلسطيني، وإرادة واحدة حتى تزال هذه البوابات
 

 
 

 -انتهى-
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