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 2017/ 25/7التاريخ:الثالثاء: 
 

 
 رســـالة الـــقــدس

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

 

 .فعاليات القدس تؤكد مواقفها الثابتة بإزالة كل أشكال العدوان على األقصى •

  .القدس: مواجهات في باب "المجلس" عقب محاولة االحتالل اعتقال فتيات •

 . إصابة في القدس فجراً 16الهالل": تعاملنا مع " •

  .االحتالل يزيل البوابات األلكترونية عن مداخل األقصى وينصب جسوراً لتركيب كاميرات "ذكية •

  .فرنسا تبدي قلقها من تصاعد األحداث بالقدس •

  .صابةإ 1090 شهداء و5أحداث األقصى -  •

  .محل تجاري مغلق: المقدسيون يلتزمون باب األسباط 1400 •

  .المرجعيات المقدسية: ال دخول للمسجد األقصى حتى تلقي تقرير األوقاف •

  .مهرجان خطابي في الكويت دعما للقدس والمقاومة •

  .عتصامهم رفضاً إلجراءات االحتاللاموظفو األوقاف اإلسالمية يواصلون  •
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 فعاليات القدس تؤكد مواقفها الثابتة بإزالة كل أشكال العدوان على األقصى

  

 وفا-أكدت فعاليات القدس (مجلس األوقاف االسالمية، دار االفتاء، الهيئة 2017-7-25القدس 
االسالمية العليا، مكتب القائم بأعمال قاضي القضاة) في القدس على موقفها الثابت بضرورة إزالة آثار 

العدوان "االسرائيلي" على المسجد األقصى المبارك، وحوله، مشددة على رفضها التام لكل ما قامت به 
 .سلطات االحتالل من تاريخ الرابع عشر من الشهر الجاري وحتى اآلن

 
وكلفت الفعاليات في نهاية اجتماعها الطارئ، صباح اليوم الثالثاء، مديرية األوقاف اإلسالمية في القدس، 
تقديم تقرير أولي عن الحالة داخل وخارج المسجد األقصى، وعلى ضوء التقرير تتخذ قرارًا بشأن دخول 

 .المسجد األقصى، وفك االعتصام الذي بدأ قبل أكثر من أسبوع
 

وأكدت في بيانها على "وحدة أهلنا في بيت المقدس وفلسطين، وتمسكنا بحقوقنا"، مشددة على ضرورة فتح 
 .جميع بوابات المسجد األقصى، لجميع المصلين بدون استثناء، وبحرية تامة

 
 

 القدس: مواجهات في باب "المجلس" عقب محاولة االحتالل اعتقال فتيات
  

 وفا- يشهد باب المسجد االقصى المبارك من جهة باب الناظر "المجلس، والحي 2017-7-25القدس 
االفريقي المالصق به مواجهات وتوتر شديد منع خاللها المواطنون المعتصمون قوات االحتالل من اعتقال 

 .فتيات معتصمات في المكان
 

وقال مراسلنا في القدس، إن موظفي وحراس المسجد االقصى، والعشرات من المواطنين، واصلوا اعتصامهم 
 .في المكان، في الوقت الذي يزداد فيه عدد الملتحقين باالعتصام

 

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


 

 دولــــة فلسطین
منظمـة التحریـر الفلسطینیــة 

اللجنــة الوطنیـة الفلسطینیــة 
   للتــربیـة والثقافـة  والعـلوم

 

 

State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 

Palestinian National Commission  
For  

Education, Culture & Science 
 

   174 ، :2421080 ،2420901فلسطین - رام هللا 
 PNCECS@Palnet.com، البرید 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 
 

 

وكانت البلدة القديمة، تحديدا في حارتي باب حطة والواد شهدتا، إضافة الى حيي وادي الجوز والصوانة 
قرب سور القدس، شهدت مواجهات عنيفة فجر اليوم ضد االحتالل، أصيب خاللها عدد كبير من الشبان، 

 .واعتقل االحتالل شابا من سيارة اسعاف تابعة للهالل األحمر
 

  إصابة في القدس فجرا16الهالل": تعاملنا مع "
  

 إصابة في 16 وفا- قالت جمعية الهالل األحمر، إن طواقمها تعاملت مع  2017-7-25القدس 
 منها للمستشفى. 6مواجهات وقعت قرب باب األسباط وواد الجوز في القدس المحتلة فجر اليوم، وتم نقل 

 
وأضافت في بيان مقتضب، أن قوات االحتالل اعتقلت مصابا من داخل سيارة إسعاف بالقرب من حي 

الصوانة خالل نقله للمستشفى. 
 

 "االحتالل يزيل البوابات االلكترونية عن مداخل األقصى وينصب جسورا لتركيب كاميرات "ذكية
  

 وفا- أزالت سلطات االحتالل في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثالثاء، البوابات 2017-7-25القدس 
اإللكترونية من أمام مداخل المسجد األقصى المبارك، من جهة باب الناظر "المجلس"، وباب األسباط، 

وشرعت بتركيب جسور حديدية بالقرب من بوابات المسجد لحمل كاميرات "ذكية" بديلة للبوابات 
 .اإللكترونية التي رفضها وقاومها أهل مدينة القدس ومرجعياتهم الدينية والوطنية

 
وقال مراسلنا في القدس إن قوات االحتالل شرعت بعد منتصف الليل بإزالة البوابات االلكترونية من بابي 
األسباط والناظر، وبحفر األرض واقتالع حجارة تاريخية لنصب أعمدة خاصة لحمل جسور حديدية على 

 .بوابات المسجد االقصى لتركيب كاميرات "ذكية" عليها لمراقبة المصلين
 

وعبر فلسطينيو القدس عن رفضهم لهذه االجراءات، ووصفوها بالحيلة الجديدة، واستجابوا لنداءات استغاثة 
عبر مكبرات المساجد، خاصة من أحياء جبل الزيتون/ الطور، وبلدة سلوان، والعيسوية، وحارات البلدة 

القديمة، بالتوجه الى األقصى، وقد وصلت أعداد كبيرة من أبناء هذه البلدات واألحياء وغيرها، واشتبكوا مع 
االحتالل في أكثر من موقع، خاصة في حّيي وادي الجوز والصّوانة، أطلقت خالله قوات االحتالل القنابل 
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الصوتية الحارقة واالرتجاجية والغازية واألعيرة النارية وأصابت عددا من الشبان، كما اعتقلت عددا من 
 .المصابين من داخل سيارات تابعة للهالل األحمر الفلسطيني

 
في الوقت نفسه، أدى مئات المقدسيين صالة الفجر قرب باب المسجد األقصى من جهة باب األسباط قرب 

المسارات الحديدية التي لم يتم تفكيكها رغم إزالة البوابات االلكترونية، كما أدت جموع أخرى الصالة في 
أسفل الشارع المؤدي الى باب األسباط، باإلضافة الى صالة حاشدة أمام المسجد من جهة باب الناظر، 

 .وسط انتشار عسكري واسع
 

وتسود القدس أجواء شديدة التوتر بانتظار موقف دائرة األوقاف اإلسالمية ومرجعيات القدس الدينية والوطنية 
 .حول إجراءات االحتالل التي تمت في الساعات الماضية

 
وكان المجلس الوزاري المصغر صادق الليلة الماضية على إزالة البوابات االلكترونية واستبدالها بكاميرات 

ذكية. 
 

 فرنسا تبدي قلقها من تصاعد االحداث بالقدس
 

يت لحم - معا- عبرت فرنسا عن قلقها الشديد من تصاعد االوضاع في مدينة القدس والمناطق الفلسطينية 
 .وفقا لما نشرته المواقع العبرية

 
جاء الموقف الفرنسي على لسان الناطق باسم الخارجية الفرنسية والتي عبر فيها عن القلق الشديد لتصاعد 
االحداث، قائال: فرنسا قلقة للغاية ومصممة على المساعدة مع شركائها للعودة الى الهدوء، مذكرة بأن كل 

طعن أو تجاوز للتفاهمات "االستتاتيكو" في المسجد االقصى يمكن ان يؤدي الى عدم االستقرار، هناك 
 .ترتيبات وحلول أمنية دون المساس باالماكن المقدسة

 
  اصابة1090 شهداء و5أحداث األقصى - 

 

 مواطنا منذ 1090 شهداء فلسطينيين ارتقوا وأصيب 5القدس- معا -قال الهالل األحمر الفلسطيني أن 
 .)أحداث المسجد األقصى (الرابع عشر حتى الثالث والعشرين من شهر تموز الجاري
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وأضاف الهالل األحمر أن الشهداء من راس العامود والطور بالقدس، وشهيدين من أبو ديس، وشهيد من 
 .طوباس

 
 اصابة بالرصاص الحي منها ٢٩وأوضح الهالل األحمر في احصائية أصدرها أن االصابات كانت كالتالي: 

 اصابة بالغاز ٤٧١ اصابة، ٩١ اصابة بالرصاص المطاطي نقل منها للمستشفى ٣٧٤اصابات خطيرة، 
 اصابة باالعتداء بالضرب وحروق ودهس نقل منها ٢١٦ اصابة للمستشفى، ٣٤المسيل للدموع نقل منها 

 . للمستشفى٥٤
 

 ٤ اصابة و٣٧٦وأوضح الهالل األحمر أن طواقمه تعاملت مع اكثر االصابات في مدينة القدس حيث بلغت 
 .)شهداء منهم شهيدين من القدس وشهيدين من ضواحي القدس ( بلدة ابوديس

 
 ٧٥ اصابة بالرصاص المطاطي نقل منها ١٩٣وتنوعت فيها االصابات كتالي: اصابة واحدة بالرصاص الحي، 

 اصابة باالعتداء ١٦٨ اصابة باالختناق من الغاز المسيل للدموع نقل منها اصابتين، ١٤للمستشفيات، 
 . اصابة للمستشفيات٤٩بالضرب والدهس والسقوط نقل منها 

 

 محل تجاري مغلق: المقدسيون يلتزمون باب األسباط 1400
 

 

تحت وطأة صراع السيادة القائم على المسجد األقصى المبارك والبلدة القديمة في القدس المحتلة، وفي ظل 
اإلجراءات اإلسرائيلية الجديدة، والتي تحاول من خاللها فرض واقع جديد على بوابات األقصى، لم تُفتح 

 . محل تجاري في البلدة القديمة، ألكثر من أسبوع1400أقفال أكثر من 
 

وتعيش المدينة منذ أكثر من أسبوع، توتًرا، بعد وضع شرطة االحتالل اإلسرائيلية بوابات إلكترونية على مداخل 
 .المسجد األقصى

 
وباشرت السلطات اإلسرائيلية فجر اليوم الثالثاء، بفك وإزالة البوابات اإللكترونية، من أمام بوابات المسجد 

األقصى، بينما ظلت نسبة من المحال التجارية مغلقة، رفًضا لقرار تركيب كاميرات ذكية داخل باحات 
 .المسجد

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


 

 دولــــة فلسطین
منظمـة التحریـر الفلسطینیــة 

اللجنــة الوطنیـة الفلسطینیــة 
   للتــربیـة والثقافـة  والعـلوم

 

 

State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 

Palestinian National Commission  
For  

Education, Culture & Science 
 

   174 ، :2421080 ،2420901فلسطین - رام هللا 
 PNCECS@Palnet.com، البرید 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 
 

 

وما يزال الشلل حاضًرا داخل أسوار البلدة القديمة في القدس، التي تضم أسواقًا تعد عصب االقتصاد 
 .المقدسي، الذي يعاني منذ سنوات تراجًعا في الحركة التجارية

 
إال أن التجار المقدسيين غير آبهين بالخسائر التي يتعرضون لها مؤخًرا، والتزموا باب األسباط (أحد بوابات 

 .المسجد األقصى) مكانًا لهم، بدًال من منازلهم، أو محالهم التي يمنعون من الوصول إليها
 
هناك مكاسب أكبر من البيع والتجارة، الموضوع اليوم يتعلق بالسيادة على المسجد األقصى ورفض "

 .اإلجراءات اإلسرائيلية الجديدة"، يقول مدير عام غرفة تجارة القدس، فادي الهدمي
 

وأضاف الهدمي، أن القطاع التجاري في القدس هو جزء من النسيج االجتماعي للمدينة، "التجار منذ أسبوع 
يمارسون حياتهم بعيًدا عن محالهم، وقريًبا من باب األسباط الذي تحول إلى مصلى وميدان مواجهة مع 

 ."االحتالل
 

إال أنه اعترف بوجود "انهيار اقتصادي كامل في القدس، داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها، يضاف إلى 
التضييق اليومي الذي يمارسه االحتالل، ممثًال بالضرائب والمخالفات والتحريض ومنع السياح من دخول 

 ."أسواق القدس العربية
 

ويبدو واضًحا في شوارع القدس، تراجع حاد للسياحة األجنبية الوافدة، تزامًنا مع استمرار المواجهات بين 
 .الشبان الفلسطينيين وشرطة االحتالل

 
بدوره، يقول أحد تجار التجزئة في سوق البلدة القديمة، عبد الكريم النتشة، وهو في طريقه عائًدا من باب 
األسباط، إن الخسائر المادية كبيرة، "لكن اعتدنا على هذا الوضع في المدينة، التي تشهد توتًرا بين فترة 

 ."وأخرى... ال حديث عن الخسائر عندما تحضر قضية المسجد األقصى
 

 آالف أسرة تعيش في المدينة 5000وتوفر أسواق البلدة القديمة في مدينة القدس، مصدر رزق ألكثر من 
 .واألحياء المجاورة لها
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% في العقد 15% من قوة االقتصاد الفلسطيني، مقارنة مع 10ويشكل االقتصاد المقدسي، أقل من 
 .الماضي

 
مدير عام غرفة تجارة القدس، عزا تراجع حصة االقتصاد المقدسي من االقتصاد الفلسطيني إلى تراكم 
 1400الضغوط التي تعاني منها المدينة، "أهمها التضييقات التي تمارسها الضرائب اإلسرائيلية على أكثر من 

 ."محل تجاري داخل أسوار البلدة القديمة
 

 أيام مع 10وتابع: "حتى األسواق العربية خارج البلدة القديمة متراجعة، وارتفعت حدة الهبوط منذ نحو 
 ."االنتشار المكثف لقوات االحتالل، والمواجهات التي تدور بنسب متفاوتة في المدينة

 
حتى وإن كان تجار القدس يتحدثون اليوم بثقة حول تقليلهم من خسائرهم بفعل التوترات، أمام قضية "

 .المسجد األقصى، إال أن استمرار عملهم وتجارتهم هو صمود لهم، ودعم للبقاء". وفق الهدمي
 

ودفعت الضغوطات التي تمارسها الضرائب اإلسرائيلية منذ عقود، وتراجع المبيعات في أسواق البلدة القديمة، 
 محل تجاري 250ومنع شركات السياحة اإلسرائيلية الزوار األجانب من دخول األسواق العربية، إلى وجود 

داخل أسوار البلدة القديمة مغلقة بالكامل، وانتقال جزء منها للعمل خارج المدينة نحو رام اهللا شماًال أو بيت 
 .لحم جنوبًا

 
وتنشر شركات السياحة اإلسرائيلية تحذيرات للسياح األجانب، من دخول األسواق العربية في القدس، بزعم 

 .انتشار الفوضى والسرقات واستغالل تجارها للسياح األجانب، وترهبهم من كل ما هو فلسطيني
 

ودعا الهدمي، المؤسسة الرسمية الفلسطينية، إلى توفير دعم آني لتجار القدس، بتقديم مساعدات مالية على 
 .المدى القصير، وتنفيذ برامج سياحية للبلدة القديمة على المدى الطويل
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المرجعيات المقدسية: ال دخول للمسجد األقصى حتى تلقي تقرير األوقاف 
 

 

أعلن رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في مدينة القدس، الشيخ عكرمة صبري، أن "المرجعيات اإلسالمية" في 
المدينة، قررت عدم دخول المصلين إلى المسجد األقصى، حتى تلقي تقرير من دائرة األوقاف اإلسالمية، عن 

 .حالة المسجد
وقال الشيخ صبري، في أعقاب انتهاء اجتماع، عقدته "المرجعيات الدينية"، إن "موقفنا هو عدم دخول 

 ."المصلين إلى المسجد، حتى تلقي تقرير األوقاف وبناء عليه سيتخذ الموقف
 

 ."وأضاف: "ربما نتلقى التقرير هذه الليلة
وكانت المرجعيات اإلسالمية قد التقت في القدس، لتدارس "الموقف" بعد إزالة شرطة االحتالل اإلسرائيلية 

 .البوابات اإللكترونية في مداخل المسجد األقصى
 

وقال "المرجعيات"، في بيان مكتوب: "المرجعيات الدينية تكلف مديرية األوقاف اإلسالمية في القدس تقديم 
تقرير أولي عن الحالة داخل وخارج المسجد األقصى، للوقوف على ما تم من عدوان داخل وخارج المسجد 

 ."األقصى المبارك ونؤكد على ضرورة إزالتها
 

 ."وأضاف البيان: "على ضوء تقرير اللجنة المذكورة تتخذ المرجعيات الدينية القرار المناسب
 

وتابع: "تؤكد المرجعيات الدينية مرة أخرى على رفضها التام لكل ما قامت به سلطات االحتالل العدوانية من 
 ." وحتى اآلن2017 تموز 14تاريخ 

 
وأكدت "المرجعيات" على ضرورة "فتح جميع أبواب المسجد األقصى لجميع المصلين دون استثناء وبحرية 

 ."تامة
والمرجعيات الدينية هي: رئيس المجلس األعلى لألوقاف في القدس، الشيخ عبد العظيم سلهب، ومفتي 

القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ورئيس الهيئة اإلسالمية العليا الشيخ عكرمة صبري، والقائم 
 .بأعمال قاضي القضاة في القدس واصف البكري
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وأدى المئات من الفلسطينيين صالة الفجر في الشوارع القريبة من المسجد، وواصلوا تواجدهم فيها بانتظار 
 .قرار المرجعيات

 
وكانت شرطة االحتالل اإلسرائيلية قد أزالت صباح اليوم البوابات اإللكترونية، ولكنها أبقت على جسور 

حديدية على جدران بعض بوابات المسجد بانتظار تركيب كاميرات متطورة عليها، وكذلك ممرات حديدية في 
 .باب األسباط، الجدار الشمالي للمسجد األٌقصى

 
مهرجان خطابي في الكويت دعما للقدس والمقاومة 

 

أكد ناشطون وعلماء وأئمة ضرورة الدفاع عن قبلة المسلمين األولى المسجد األقصى المبارك ودعم صمود 
الشعب الفلسطيني المرابط على أرضه مدافعا عن األمة في تصديه لالحتالل اإلسرائيلي وإفشال جميع 

مخططاته للسيطرة الكاملة على المسجد األقصى. 
 

وطالب هؤالء خالل مهرجان خطابي تحت شعار "اغضب لألقصى" نظمه االتحاد الوطني لطلبة الكويت 
ورابطة شباب من أجل القدس في مقر االتحاد بجامعة الكويت مساء أمس األحد؛ بمواصلة نصرة المسجد 

األقصى ودعم صمود المرابطين في وجه االحتالل. 
 

وفي كلمته للمهرجان، تساءل الداعية محمد العوضي عن دور العلماء اليوم في الدفاع عن مقدسات األمة، 
مستعرضا أصناف العلماء، وأنهم أربعة: علماء السالطين، العلماء المجاهدون، العلماء المجتهدون والعلماء 

الخائفون. 
 

وقود األمة 
وقال إن علماء السالطين أدوات لتبرير الظلم وأهله، والعلماء المجاهدون تقدموا الصفوف مدافعين عن 

قضايا األمة ومقدساتها. 
 

وألقى األكاديمي في قسم الدراسات اإلسالمية علي السند كلمة حيا فيها الشعب المرابط في فلسطين، وقال 
"الشعب الفلسطيني هو وقود األمة وأملها الوحيد للتصدي للعدو الصهيوني". 
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وأشار السند إلى أن األحداث الجارية تؤكد أن المقاومة هي الخيار الوحيد لدحر االحتالل، وأن المفاوضات 
 سنة عبث ال قيمة لها، وأنها لن تؤثر على إيمان الشعب بقضيته. 24واالتفاقيات على مدار 

 
أما الشيخ طالل العامر -وهو إمام وخطيب في وزارة األوقاف- فأكد في كلمته أن االحتالل يسعى لهدفه 

وهو بناء "إسرائيل" الكبرى، ويسعى لتحقيق هذا الهدف من خالل تقسيم البالد العربية كالعراق واليمن 
وسوريا. 

 
وحيا رئيس لجنة ملتقى القدس جهاد جرادات الشعب الفلسطيني المقاوم في القدس والمسجد األقصى 

"الذي يدافع نيابة عن األمة في التصدي لقوات االحتالل وإفشال مخططات االحتالل بالسيطرة الكاملة على 
األقصى". 

 
وقال "إن ما يجري في األقصى وما يقوم به االحتالل من إغالق له لم يكن يحتاج لذريعة أو لسبب ليقوم بما 
قام به من إجراءات واعتداء وعدوان آثم على أهل القدس والمرابطين والمصلين، فاالعتداءات واالقتحامات 

لقطعان المستوطنين تحدث بشكل يومي وبحماية جنوده وتتم على مرأى ومسمع العالم". 
 

وبّين أن قضية القدس وحماية المسجد األقصى ليست شأنا فلسطينيا خالصا إنما هي مسؤولية إسالمية وعربية 
وإنسانية. 

 
وفي كلمة ألقاها عن رابطة شباب ألجل القدس الكويت، أكد البراء الوهيب أن االعتداء األخير على المسجد 
األقصى ليس وليد اللحظة، وإنما امتداد لسلسلة اعتداءات بدأت وتيرتها بالتصاعد قبل سنتين، حيث كثرت 

االقتحامات من قبل المستوطنين. 
 

 انتهاكات وصمت
من جهته، قال رئيس االتحاد الوطني لطلبة الكويت محمد العتيبي "إن االنتهاكات الصهيونية تحدث في ظل 

صمٍت عالمي وإسالمي مطبق"، مضيفا أن "ما نفعله هذا اليوم لهو قليل مقابل ما يفعله المجاهدون المرابطون 
في فلسطين فكل التحية لهم". 
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واعتبر بيان ختامي للمهرجان أن ما يقوم به االحتالل "فاق كل التوقعات، وما هو إال تمثيل لحقيقة الطغيان 
والتجبر الصهيوني في ظل الصمت العربي واإلسالمي تجاه أولى القبلتين وثالث الحرمين". 

 
وأثنى البيان على موقف الحكومة ومجلس األمة الكويتي، مطالبا بعقد جلسة خاصة لمناقشة قضية المسجد 

األقصى. 
 

كما دعا األمة اإلسالمية إلى أن تتخذ موقفا حقيقيا يعبر عن رأي الشعوب العربية واإلسالمية الداعمة لقضية 
األقصى، وإلى قطع العالقات الدبلوماسية واالقتصادية مع دويلة االحتالل التي ترتبط بها بعض الدول 

اإلسالمية. 
 

وشدد على أن نصرة األقصى تتطلب من الشعوب أال تّدخر جهداً في السعي ألداء الواجب تجاه هذا 
المسجد، داعيا المنظمات الدولية واألمة اإلسالمية للتحرك وإيقاف انتهاكات االحتالل وإزالة البوابات 

اإللكترونية وكذلك إيقاف نزيف الدم الفلسطيني. 
 

 المصدر الجزيرة .
 

 موظفو األوقاف اإلسالمية يواصلون إعتصامهم رفضاً إلجراءات االحتالل
 

واصل موظفو االوقاف االسالمية، اعتصامهم أمام باب المجلس  : القدس المحتلة – وكالة قدس نت لألنباء
لليوم العاشر على التوالي رفضاً واحتجاجاً على التغيرات التي يجريها االحتالل اإلسرائيلي على أبواب 

 المسجد االقصى المبارك.
 

 

 -انتهى-

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

	فعاليات القدس تؤكد مواقفها الثابتة بإزالة كل أشكال العدوان على الأقصى
	القدس: مواجهات في باب "المجلس" عقب محاولة الاحتلال اعتقال فتيات
	"الهلال": تعاملنا مع 16 إصابة في القدس فجرا
	الاحتلال يزيل البوابات الالكترونية عن مداخل الأقصى وينصب جسورا لتركيب كاميرات "ذكية"
	فرنسا تبدي قلقها من تصاعد الاحداث بالقدس
	أحداث الأقصى - 5 شهداء و1090 اصابة
	1400 محل تجاري مغلق: المقدسيون يلتزمون باب الأسباط
	المرجعيات المقدسية: لا دخول للمسجد الأقصى حتى تلقي تقرير الأوقاف
	مهرجان خطابي في الكويت دعما للقدس والمقاومة
	موظفو الأوقاف الإسلامية يواصلون إعتصامهم رفضاً لإجراءات الاحتلال

