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 2017/  31/7 -27  : الخميس ، الجمعة ، السبت ، األحد ، األثنين :التاريخ
 

 
 دســـقـــالة الـرسـ

 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 

 

 .مقدسياً  30مواطناً بينهم  42االحتالل تعتقل قوات  •

 . مستوطنون يؤدون حركات تلمودية صامتة خالل اقتحامهم لألقصى •

 . من دخول المسجد األقصى االحتالل يمنع حارساً  •

 . األوقاف تطالب بالترّوي وانتظار نتائج اللجان المتخصصة لفحص العبث في المخطوطات •

 . لبحث األوضاع في القدس في إسطنبول غداً  تعقد اجتماعا" التعاون اإلسالمي •

 . لالحتالل على بوابات األقصى" مطلوبين"قائمة بأسماء وصور  •

 . تلمودية في محيط األقصى مستوطنون يؤدون طقوساً  •

 . وعدم تحديد أعمار المصلين" حطة"بما فيها " االقصى"فتح جميع أبواب ": سالميةوقاف اإلاأل •

 . يوماً  15األقصى لـ مقدسيا عن المسجد 37إبعاد  •

 . سيارة إسعاف للتعامل مع أي طارئ في القدس 20موظف ومتطوع بالميدان وتشغيل  200": الهالل •

 . قصى ليالً خالل اقتحام االحتالل للمسجد األ معتكفا 120إصابات بينها خطرة واعتقال  •
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 . األوقاف تطالب بإنتظار نتائج فحوصات العبث في المخطوطات •

 . أفتقد العرب والمسلمين بعدما انحرفت بوصلتهم عن األقصى: عكرمة صبري  •

 . فتح باب المطهرة بالمسجد األقصى صباح األحد •

 .س الوضع التاريخي في القد ردني يؤكد لترامب أهمية الحفاظ علىالملك األ •

 . قصى زمانيا وعرقلة صفقة القرنلتقسيم األ إسرائيلياً  المقدسيون يفشلون مخططاً  •

 . قصىف دوالر لصيانة وترميم المسجد األلمئة ا: ادعيس •

 . صحفيون يدفعون ثمن مهنتهم بالقدس •

 . مظاهرة بباريس تحية للصمود الفلسطيني باألقصى •
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 مقدسياً  30مواطناً بينهم  42قوات االحتالل تعتقل 

 
 42اإلسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية، أفاد نادي األسير الفلسطيني، بأن قوات االحتالل  -وفا 2017-7-31رام اهللا 

 .من القدس 30مواطناً من الضفة الغربية، منهم نحو 

 
مواطنًا غالبيتهم من حي  30وبين نادي األسير أن حملة اعتقاالت شنتها قوات االحتالل على عدة أحياء في القدس طالت 

و جمعة، وأحمد مروان أبو جمعة، وإبراهيم عرفات أبو عبد اهللا باسم إدريس، وأحمد جودت رازم، وأمير ماهر أب: الطور وهم
سبيتان، وأسعد جميل أبو الهوى ، وأحمد عماد زعتري، وأحمد أبو جمعة، ومحمد خالد مغربي، ومحمد عيد مغربي، وفارس 

قراوي،  أبو غنام، ومجد صياد، وفراس إبراهيم خويص، ومحمد عرفات أبو سبيتان، وعلي أبو جمعة، ومهند أبو جمعة، وأمير
ومحمد جوده أبو الهوى، ومحمد أبو سبيتان، ورائد سعيد نجم، ومحمد عزام عنوس، وإسماعيل توفيق محيسن، وفضل اهللا 

حمزة : محمد عباسي، ومحمود زيد قاق، ومحمد شلودي، ومحمد عجلوني، وأيهم زعانين، إضافة إلى ثالثة قاصرين وهم
 .اهر محيسنزكي خويص، ورامز وهيب عجلوني، ونور الدين م

 
عمر موسى قوار، وأنس : وأضاف نادي األسير أن قوات االحتالل اعتقلت أربعة مواطنين من محافظة بيت لحم، وهم

، وراتب جبور، )عاماً  21(بشار جميل مشارقة : الصيفي، ويحيى الخمور، وإسالم قنيص، وثالثة من محافظة الخليل، وهم
، ومحمد )عاماً  24( منتصر سعيد األشهب : ن اثنين من محافظة قلقيلية، وهما، ومواطني)عاماً  42(وعلي محمد أبو عرام 

 .، ومواطنا من محافظة جنين، وهو ناهد أحمد قبها)عاماً  21(سعيد األشهب 
 

 .وأشار النادي إلى أن قوات االحتالل اعتقلت المواطنين عبد اهللا محمد زيادة، ومحمد جميل مطير، من قلنديا
 

 ركات تلمودية صامتة خالل اقتحامهم لألقصىمستوطنون يؤدون ح
  

واصلت مجموعات من المستوطنين، اليوم االثنين، اقتحاماتها للمسجد األقصى المبارك، من  -وفا 2017-7-31القدس 
 .باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات االحتالل الخاصة

 
جبل "لمسجد قبة الصخرة، وشعارات عنصرية تؤكد العودة لـوقال مراسلنا إن عددا من المستوطنين ارتدوا قمصانا تحمل رسما 

 .المزعوم" الهيكل
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وأضاف مراسلنا أن عددا من المستوطنين أدوا حركات تلمودية صامتة، في حين تواجد عدد كبير من المصلين وانتشروا في 
 .رحاب األقصى المبارك

 

 االحتالل يمنع حارسا من دخول المسجد األقصى
  

منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم االثنين، حارس المسجد األقصى عبد العزيز  -وفا 2017-7-31القدس 
 .الحليسي، من دخول األقصى وااللتحاق بعمله

 
يذكر أن قوات االحتالل أبعدت عددا من حراس المسجد ومن العاملين في أقسام مختلفة باألوقاف اإلسالمية من دخول 

 ".البوابات االلكترونية"أزمة المسجد األقصى خالل وعقب 
 

 األوقاف تطالب بالترّوي وانتظار نتائج اللجان المتخصصة لفحص العبث في المخطوطات
 

أهابت دائرة األوقاف اإلسالمية وشؤون المسجد األقصى في القدس بعدم التعاطي مع ما يتم -وفا 2017-7-31القدس 
االجتماعي، بشأن سرقة االحتالل وثائق أمالك األوقاف، أثناء أحداث األقصى في تداوله في وسائل االعالم، ومواقع التواصل 

 ".األسبوعين الماضيين، وتحديدا في الرابع عشر من تموز الجاري، ما لم تكن من مصدرها الرسمي، وهي دائرة األوقاف

 
أن ما ورد على لسان رئيس مركز "مي، الخطيب التمي" محمد عزام"وأكدت الدائرة، في بيان موقع باسم مديرها العام الشيخ 

القدس الدولي حسن خاطر بشأن سرقة وثائق أمالك األوقاف غير دقيق، وال يستند الى أي أساس، أو تحقيق، أو تدقيق 
   ".رسمي، وال نعلم الهدف من إثارة ما صدر عنه

 
األضرار الناجمة عن اقتحام المكاتب شكلت األوقاف أربع لجان متخصصة لغاية فحص وتقييم جميع : "وجاء في البيان

 ".والمراكز في المسجد األقصى المبارك بجميع مرافقه من قبل االحتالل االسرائيلي
 

تؤكد دائرة أوقاف القدس حرصها التام على بيان كل الحقائق وإعالم الرأي العام بها : "واختتم الشيخ التميمي بيانه بالقول
 ".تقارير الرسمية بشأن كل الوثائق الموجودة في المسجد األقصى المباركحين انتهاء عمل اللجان وتقديم ال

 
وكانت تصريحات أدلى بها رئيس مركز القدس الدولي في فلسطين، حسن خاطر، لوسائل إعالم أردنية، ورددتها مواقع 

ل سرق ونهب وثائق مهمة من التواصل االجتماعي، أثارت الكثير من التساؤالت في مدينة القدس، والتي أكد فيها أن االحتال
 .المسجد األقصى المبارك، تتعلق بأمالك وأوقاف القدس المحتلة وأراضيها، وذلك أثناء فترة إغالقه أمام الفلسطينيين
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في الوقت ذاته، وعلى ما يشبه الرد على هذه األقوال، أكد رئيس قسم المخطوطات بالمسجد األقصى المبارك رضوان 
ّممه على االعالميين في القدس، أن االحتالل خّلف دمارا هائال، وواسعا في مكتبات، ومرافق عمرو، في تسجيل صوتي ع

المسجد األقصى، وقسم المخطوطات، واللجان المتخصصة ماضية في حصر األضرار، وسيتم الحقا تزويد الجهات 
 .المتخصصة بكل النتائج

 
ة فراس الدبس، ما ُيشاع عن سرقة أو عدم سرقة مخطوطات ووثائق من جانبه، نفى مسؤول اإلعالم في دائرة األوقاف اإلسالمي

 .من المسجد، وطالب الجميع بالتروي إلتاحة المجال أمام اللجنة التي شكلتها األوقاف للقيام بمهامها
 

 

 تعقد اجتماعا في إسطنبول غدا لبحث األوضاع في القدس" التعاون اإلسالمي"
  

التعاون اإلسالمي، يوم غد الثالثاء في مدينة إسطنبول، اجتماعا طارئا للجنة التنفيذية تعقد منظمة  -وفا 2017-7-31جدة 
بالتنسيق مع دولة فلسطين، لبحث التصعيد اإلسرائيلي األخير في القدس،  على مستوى وزراء الخارجية بالدول األعضاء،

 .والمسجد األقصى
 

اإلثنين، أن االجتماع يبحث متابعة دعم المقدسيين، لتمكينهم من وأوضحت منظمة التعاون اإلسالمي، في بيان صحفي اليوم 
الصمود والحفاظ على هويتهم، وصون المقدسات اإلسالمية في مدينة القدس، في ظل التطورات األخيرة التي استهدفت 

 .وضع قيود على دخول المسجد األقصى
 

اإلسالمي إلى المجتمع الدولي، تطالبه بضرورة إلزام وأشارت إلى أن االجتماع سيبعث رسالة موحدة من قبل دول العالم 
إسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، باحترام قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف وجميع القرارات المتعلقة بالقضية 

 .1967الفلسطينية، خاصة القدس التي تعد جزءاً ال يتجزأ من األرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 
 

 لالحتالل على بوابات األقصى" مطلوبين"بأسماء وصور  قائمة
  

أكدت مصادر عبرية، اليوم األحد، أن قوات االحتالل المتمركزة على بوابات المسجد  -وفا 2017-7-30القدس 
 .لتوقيفهم واعتقالهم بحجة تصديهم لالحتالل" مطلوبين"األقصى لديها قائمة بأسماء من أسمتهم 

 ".المطلوبين"قائمة تتضمن صورا شخصية لهؤالء وأضافت المصادر أن ال
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 تلمودية في محيط األقصى مستوطنون يؤدون طقوساً 
 

 االحتالل یمنع نساء من عائلة جبارین من دخول المسجد
  

أدت مجموعة من عصابات المستوطنين، صباح اليوم السبت، طقوسا تلمودية على عتبات  -وفا 2017-7-29القدس 
بصوت مرتفع، وتوجهت عقب ذلك واستكملتها عند باب الرحمة من الخارج بحراسة ) أبواب األقصىمن (باب األسباط 
 .قوات االحتالل

 
تجري تفتيشات لبعض المصلين خالل دخولهم  االسرائيلي في القدس، بأن قوات االحتالل" وفا"من جهة ثانية افاد مراسل 

عادن، وتُفّتش حقائب الداخلين الى المسجد من رجال االقصى عبر جهاز فحص يدوي لكشف األسلحة والم للمسجد
 .ونساء

 
من  48منعت قوات االحتالل، اليوم مجموعة من النساء من عائلة جبارين من مدينة أم الفحم في أراضي العام  الى ذلك

 .دخول المسجد االقصى المبارك
 

الدخول الى األقصى من باب القطانين بعدما تفحصوا إن جنود االحتالل أوقفوا النساء خالل محاولتهن " "وفا"وقال مراسل 
بطاقاتهن الشخصية، واكتشفوا أنهن من عائلة جبارين التي نفذ ثالثة من أبنائها عملية إطالق النار في المسجد االقصى قبل 

 .أسبوعين
 

 وعدم تحديد أعمار المصلين" حطة"بما فيها " قصىاأل"فتح جميع أبواب ": سالميةوقاف اإلاأل"
  

أفادت دائرة األوقاف االسالمية، مساء اليوم الجمعة، بأن سلطات االحتالل االسرائيلي قررت  -وفا 2017-7-28القدس 
 .فتح جميع أبواب المسجد األقصى المبارك أمام المصلين ووقف تحديد األعمار

 
 .ب حطةولفتت الدائرة على لسان رئيس قسم االعالم فيها فراس الدبس، الى ان القرار يشمل با

 
ان تحديد أعمار المصلين كان اليوم لصالة "في الوقت نفسه، أصدرت شرطة االحتالل االسرائيلي، بيانا، ذكرت فيه 

 ".الجمعة فقط، وأن األقصى مفتوح اآلن لجميع األعمار) الظهيرة(
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 في األقصى وأمام بواباته وبوابات القدس القديمة" الجمعة"عشرات اآلالف يؤدون 
  

 )راسم عبد الواحد(وفا  2017-7-28القدس 
أدى عشرات اآلالف من المواطنين الفلسطينيين من اهالي القدس المحتلة والداخل الفلسطيني، صالة الجمعة في المسجد 
األقصى المبارك، وفي الشوارع والطرقات أمام أبواب األقصى، وعلى بوابات القدس القديمة، والساحات والميادين، واألحياء 

 .وادي الجوز، الُمصرارة، راس العامود: المتاخمة لسور القدس
 
 

وكان االحتالل حّول القدس الى ثكنة عسكرية، وفرض قيودا مشددة على دخول المواطنين للمسجد االقصى، ومنع من تقل 
بالمزيد من أعمارهم عن الخمسين عاما من دخول القدس القديمة والصالة بالمسجد االقصى، في الوقت الذي دفع فيه 

، وأغلق القدس القديمة، وغالفها الذي يمتد من راس العامود وحي وادي "حرس الحدود"عناصر وحداته المختارة والخاصة و
) أحد أشهر أبواب القدس القديمة(الجوز والصوانة والشيخ جراح، فضال عن اغالق المنطقة الممتدة من منطقة باب العامود 

 .وباب الساهرة وشارع صالح الدين وصوال الى باب االسباط وحي وادي الجوزمرورا بشارع السلطان سليمان 
 
 

كما شملت اجراءات االحتالل تحليق طائرة مروحية ومنطاد استخباري في سماء المدينة، فضال عن نصب المتاريس على 
ير دوريات عسكرية راجلة أبواب القدس القديمة، وحواجز عسكرية وشرطية في شوارع وطرقات المدينة، باإلضافة الى تسي

 .ومحمولة وخيالة وسط المدينة، وأخرى راجلة ومدججة بالسالح داخل القدس القديمة
إن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين ألقى خطبة الجمعة في "في القدس " وفا"وقال مراسل 

ى عشرات اآلالف من المصلين الجمعة في حي وادي الجوز األقصى، وركز فيها على المسجد االقصى المبارك، في حين أد
وصوال الى حي الصوانة، وشارع صالح الدين، وباب األسباط وصوال الى الجثمانية، وباب الساهرة وباب العامود وحي 

 .الُمصرارة التجاري
 
 

من أبواب القدس (المغاربة  وألول مرة يقيم المواطنون من سكان بلدة سلوان جنوب األقصى صالة جمعة حاشدة على بوابة
 ).الجدار الغربي لألقصى(وهو الباب الذي خصصه االحتالل لدخول المستوطنين الى باحة حائط البراق ) القديمة

كما اقيمت صالة حاشدة في باب الخليل، وهي المرة الثانية التي تقام فيها مثل هذه الصالة في هذه المنطقة، علمًا أن باب 
الى غربي القدس المحتلة ولطالما أجرى االحتالل فيه أعماًال تهويدية، في الوقت الذي تظاهرت فيه الخليل هو األقرب 

 .مجموعة من المستوطنين في المكان وهي تحمل أعالم االحتالل الستفزاز المصلين
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بالروح بالدم "ات وفي باب االسباط ووادي الجوز على وجه التحديد، وفور االنتهاء من صالة الجمعة، شرع المصلون بهتاف
 .، كما ردد عشرات اآلالف من المصلين في األقصى هذا الهتاف وهتافات مشابهة ُنصرة للمسجد األقصى"نفديك يا أقصى

وفي تطور الحق، قال المراسل ان قوات االحتالل بدأت بإطالق قنابل صوت حارقة وغازية سامة وأعيرة نارية باتجاه المصلين 
 .قهمفي حي وادي الجوز لتفري

 
 يوما 15عن المسجد األقصى لـ مقدسياً  37إبعاد 

  

أصدرت حكما قبل " المحكمة المركزية اإلسرائيلية"قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين إن  -وفا 2017-7-28القدس 
 .يوما 15مقدسيا عن المسجد األقصى المبارك لمدة   37قليل، بإبعاد 

 
المحكمة عقدت جلسة اليوم الجمعة، للنظر في توقيف مئة مواطن تم اعتقالهم الليلة وأوضح محامي الهيئة محمد محمود أن 

مقدسيا، خالل  37الماضية من داخل المسجد األقصى المبارك، حيث تم اإلفراج عن معظمهم فجرا، بينما قررت إبعاد 
 .الجلسة

 
تهمة حقيقة تستدعي اعتقالهم، وحضرت  كنت مع المعتقلين منذ اللحظة األولى، وال يوجد أي" وأضاف محامي الهيئة 

جلسة المحكمة للدفاع عنهم، وكان واضحا أن القرار وصل للقضاة جاهزا من قبل المخابرات اإلسرائيلية وأجهزة دولة 
 ".االحتالل

 
سالم أبو خرمة ومحمد محمود وطارق قدح ومسلم براقعة وأمير محمود ومهند : وذكرت الهيئة أن المبعدين هم كل من

ومحمد ابو غربية واسامة ابو   محمود وإبراهيم محمد ومجاهد محمد عويسات وخليل ناصر ونادر عبده ومعتصم الجوالني
صالح ومؤاب سليمان وفارس رازم ومحمد خلف وهيكل هيكل ومحمد زيدان ومحمد جابر وايهاب شلبي ومحمد ناصر 

ومحمد عزام ومنصور ناصر ومحمد ابراهيم ومصطفى  ومحمد الجوالني واحمد شويكي ومحمد ابو ريالة ومحمد محاميد
 .عابدين ومحمد ابو قدوس ومحمد حطاب ومحمد بني نمرة وحسن زهران وحسن صبيح وعلي شاهين ومراد عبد اهللا

 
 سيارة إسعاف للتعامل مع أي طارئ في القدس 20موظف ومتطوع بالميدان وتشغيل  200": الهالل"

  

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني قبل ظخهر اليوم الجمعة، بأنها على استعداد  أعلنت -وفا 2017-7-28القدس 
 .وبالتعاون مع المؤسسات الطبية المقدسية للتعامل مع ألية حالة طوارئ أو أحداث في مدينة القدس أثناء قيام صاله الجمعة
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ية المقدسية مع مدير مستشفى المقاصد عقد اجتماع جمع الهالل األحمر والمؤسسات الطب: وقالت الجمعية في بيان صحفي
 .رفيق الحسيني لتنسيق العمل داخل المدينة

 
 

موظف ومتطوع من جميع المؤسسات،  200وسيعمل في الميدان والمستشفى الميداني وغرفة العمليات هذا اليوم : وأضافت
 .نيةسيارة اسعاف موزعة على نقاط تم االتفاق عليها وتوزيع الطواقم الميدا 20وتشغيل 

 
مصابا من المواطنين أمام ساحة مركز تحقيق  64مع  وذكر البيان أن طواقم الجمعية تعاملت الليلة الماضية وفجر اليوم

 .مصابا للمستشفيات، أما الباقي فتم التعامل معها ميدانياً  26المسكوبية، بحيث تم نقل 
 

قوات االحتالل لمكان تواجد المعتكفين داخل المسجد هؤالء المصابون هم ممن تم اعتقالهم خالل اقتحام : وقال البيان
 .القبلي

 

 قصى ليالً خالل اقتحام االحتالل للمسجد األ معتكفا 120إصابات بينها خطرة واعتقال 
  

مصليا معتكفا بالمسجد األقصى المبارك، وأصابت  120اعتقلت قوات االحتالل نحو - وفا 2017-7-28القدس 
مسعفين، وذلك خاللها اقتحامها الواسع عند  6اصابة بأعيرة مطاطية في الرأس بين المصلين، و 15عشرات المصلين، بينهم 

 .منتصف الليلة الماضية للمسجد األقصى، من باب المغاربة
 

وقال مراسلنا في القدس ان قوات االحتالل شرعت فور اقتحامها للمسجد األقصى بإطالق القنابل الصوتية الحارقة 
غازية الّسامة واألعيرة النارية بهدف طرد المصلين، قبل أن تفرض حصارا محكما على الُمصلى القبلي بهدف واالرتجاجية وال

خالد شراونة، ولؤي القواسمي، : مصليا بينهم اثنين من حراس المسجد هما 120اخراج المعتكفين وقد اعتقلت منهم نحو 
 .مراكز اعتقال وتحقيق في القدس المحتلةونقلتهم بواسطة حافالت عسكرية من باحة حائط البراق الى 

 
وحسب جمعية المسعفين المقدسيين رفض جنود االحتالل دخولهم وغيرهم من المسعفين الى األقصى رغم وجود أكثر من 

 .حالة خطرة، الفتة الى أنه تم إخالء إصابتين ُوصفتهما بالخطيرة من باب المغاربة عن طريق سيارة اسعاف تابعة لالحتالل
 
ين مراسلنا أن قوات االحتالل صادرت من المعتكفين المعتقلين هواتفهم النقالة، في الوقت الذي اعتقلت فيه قوات أخرى وب

 ).أحد أشهر أبواب القدس القديمة(من جنود االحتالل المقدسي محمد خضر أبو الحمص في منطقة باب العامود 
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سجد االقصى ألداء صالة العصر، ُمهّللين ُمكّبرين وحناجرهم تصدح وكانت قوات االحتالل باغتت المصلين الذين دخلوا الم
ألفًا من  120بتكبيرات العيد والنصر والهتاف للمسجد االقصى، وزاد عدد المصلين الذين أّموا مسجدهم المبارك عن 

المصليين، ثم أغلقت  القدس والداخل الفلسطيني، وشرعت بإطالق وابل من القنابل المختلفة واألعيرة النارية بهدف اخراج
 .أبواب المسجد، وأبواب القدس القديمة، ومنعت من تقل أعمارهم عن الخمسين عاما من دخول القدس القديمة

 
في وقت الحق من صباح اليوم اجتماعا عاجالً  في السياق ذاته، من المقرر أن تعقد الشخصيات والقيادات الدينية والوطنية 

في ظل الحصار العسكر الذي عاد االحتالل لفرضه على القدس واالقصى، واعتداءات  للتدارس حول الخطوات القادمة
 .االحتالل على المصلين ومسجدهم

 
وتشهد القدس حالة استنفار واسعة لقوات االحتالل، بانتشارها الواسع في المدينة ومحيط البلدة القديمة والمسجد االقصى، 

ة وخيالة، في حين تشهد االوساط الشعبية المقدسية حراكا وساعا لحشد أكبر ونصب متاريس، وتسيير دوريات راجلة ومحمول
عدد ممكن للتوجه باتجاه المسجد االقصى وأداء الجمعة في األقصى أو الى أقرب نقطة يصلون اليها بفعل اجراءات 

جد في صالة الجمعة داعية االحتالل، في الوقت الذي أكد فيه خطباء وأئمة المساجد في أحياء المدينة أنها ستغلق المسا
 .المواطنين الى شد الرحال الى المسجد االقصى المبارك

 
 

 األوقاف تطالب بإنتظار نتائج فحوصات العبث في المخطوطات
 

أهابت دائرة األوقاف اإلسالمية وشؤون المسجد األقصى في القدس بعدم :  وكالة قدس نت لألنباء –القدس المحتلة 
تداوله في وسائل االعالم، ومواقع التواصل االجتماعي، بشأن سرقة االحتالل وثائق أمالك األوقاف، أثناء التعاطي مع ما يتم 

أحداث األقصى في األسبوعين الماضيين، وتحديدا في الرابع عشر من تموز الجاري، ما لم تكن من مصدرها الرسمي، وهي 
 ."دائرة األوقاف

 
أن ما ورد على لسان رئيس مركز "الخطيب التميمي، " محمد عزام"رها العام الشيخ وأكدت الدائرة، في بيان موقع باسم مدي

القدس الدولي حسن خاطر بشأن سرقة وثائق أمالك األوقاف غير دقيق، وال يستند الى أي أساس، أو تحقيق، أو تدقيق 
  ."رسمي، وال نعلم الهدف من إثارة ما صدر عنه

 
ع لجان متخصصة لغاية فحص وتقييم جميع األضرار الناجمة عن اقتحام المكاتب شكلت األوقاف أرب: "وجاء في البيان

 ."والمراكز في المسجد األقصى المبارك بجميع مرافقه من قبل االحتالل االسرائيلي
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بها  تؤكد دائرة أوقاف القدس حرصها التام على بيان كل الحقائق وإعالم الرأي العام: "واختتم الشيخ التميمي بيانه بالقول
 ."حين انتهاء عمل اللجان وتقديم التقارير الرسمية بشأن كل الوثائق الموجودة في المسجد األقصى المبارك

وكانت تصريحات أدلى بها رئيس مركز القدس الدولي في فلسطين، حسن خاطر، لوسائل إعالم أردنية، ورددتها مواقع 
نة القدس، والتي أكد فيها أن االحتالل سرق ونهب وثائق مهمة من التواصل االجتماعي، أثارت الكثير من التساؤالت في مدي

 .المسجد األقصى المبارك، تتعلق بأمالك وأوقاف القدس المحتلة وأراضيها، وذلك أثناء فترة إغالقه أمام الفلسطينيين
 

المبارك رضوان  في الوقت ذاته، وعلى ما يشبه الرد على هذه األقوال، أكد رئيس قسم المخطوطات بالمسجد األقصى
عمرو، في تسجيل صوتي عّممه على االعالميين في القدس، أن االحتالل خّلف دمارا هائال، وواسعا في مكتبات، ومرافق 
المسجد األقصى، وقسم المخطوطات، واللجان المتخصصة ماضية في حصر األضرار، وسيتم الحقا تزويد الجهات 

 .المتخصصة بكل النتائج
 

ول اإلعالم في دائرة األوقاف اإلسالمية فراس الدبس، ما ُيشاع عن سرقة أو عدم سرقة مخطوطات ووثائق من جانبه، نفى مسؤ 
 .من المسجد، وطالب الجميع بالتروي إلتاحة المجال أمام اللجنة التي شكلتها األوقاف للقيام بمهامها

 
 أفتقد العرب والمسلمين بعدما انحرفت بوصلتهم عن األقصى: عكرمة صبري 

 

 الناصرة ـ وديع عواودة
يؤكد خطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري أن إسرائيل تبحث عن سلم للنزول عن الشجرة العالية التي تورطت 
بالتسلق عليها لتغطية هزيمتها، داعيا الفلسطينيين للثبات والصبر واالنتصار لألقصى حتى وإن كانوا لوحدهم في هذه المعركة 

 .الشريفعلى الحرم القدسي 

 
عكرمة صبري رئاسة الهيئة اإلسالمية في القدس ومناصب أخرى في القدس المحتلة . ويشغل مفتي الديار المقدسية السابق د

عرف عن الشيخ عكرمة تصديه دوما لالنتهاكات اإلسرائيلية ولعمليات التهويد التي تقوم بها، ووقف في .منذ ريعان شبابه
يوليو برصاصة /تموز 18طينيين الرافضين لقرار إغالق باحات األقصى، وأصيب يوم على رأس الفلس 2017يوليو /تموز

 .مطاطية بعد أن هاجمت قوات االحتالل المصلين في الحرم القدسي الشريف

 
 .كما عرف عنه عدم مجاملته للنظام واختالفه في بعض المحطات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس

قيلية الفلسطينية شمال الضفة الغربية، وكان والده قاضيا شرعيا لبيت المقدس وعضوا في في مدينة قل 1936ولد صبري عام 
 .محكمة االستئناف الشرعية
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عكرمة صبري الذي شغل عدة مناصب رفيعة منها مفتي الديار . اللندنية يوضح د" القدس العربي"في حديث لصحيفة 

منوها إلى أن العدوان مستمر على . رغم إزالة البوابات االلكترونية المقدسة، أن العدوان على المسجد األقصى لم ينته بعد
األقصى بسبب إغالق الجسور واألبواب حيث أن االحتالل فتح ثالثة أبواب فقط من أصل سبعة هي األسباط، والمجلس 

 .والسلسلة

 
 :المطلوب استعادة السيادة على الحرم القدسي

 
للمرجعيات الدينية والفعاليات الوطنية في القدس المحتلة والرافض إلجراءات ويشيد الشيخ صبري بالموقف الموحد 

ويشدد على أن المطلوب اآلن استعادة السيادة على الحرم القدسي واألوضاع الراهنة . االحتالل وبدائل البوابات اإللكترونية
ات التي تعرضت لها مدينة القدس منذ ورغم تجربته الواسعة في كل األزم. يوليو الحالي/تموز 14التي سادت فيه حتى 

، يقر الشيخ عكرمة صبري أنه وبقية زمالئه في المرجعيات الدينية قد فوجئوا بقوة رد فعل 1967استكمال احتاللها عام 
ويرى أن هذا الزخم والمد الواسع بالتكافل . الشارع الفلسطيني على طرفي الخط األخضر وهبتهم الفورية انتصارا لألقصى

امن مع القدس واألقصى مرده في األساس إدراك الفلسطينيين أنهم باتوا وحدهم وجها لوجه مع االحتالل ولتفاقم والتض
اعتداءات المستوطنين على الحرم القدسي ومحاوالت أذرع االحتالل انتهاك قدسيته وتحقيق مطامعها فيه بواسطة استراتجية 

ويشيد صبري بهبة المقدسيين الذين خرجوا للشوارع وانتصروا . مالخطوة خطوة ومن خالل جس نبض الفلسطينيين وسواه
لألقصى بكل ما لديهم من إمكانيات، مثلما يشيد بمساندتهم من قبل فلسطيني الداخل في ظل محاصرة أهالي الضفة الغربية 

 .المحتلة ومنعهم من بلوغ القدس

 
قصى، يقول صبري إنه شخصيا تفاجئ بالزخم الجماهيري وردا على سؤال حول رأيه بهبة المواطنين الفلسطينيين لنصرة األ

نعم افتقد . كما قال شاعرهم محمود درويش، الفلسطينيون يقولون ألنفسهم يا وحدنا:"وبااللتفاف الشعبي الكبير ويتابع
العربية  العرب والمسلمين الذين انغمسوا في مشاكل ومشاغل محلية بعدما انحرفت البوصلة عن القدس وماتت فيهم النخوة

وباتوا يقتنون السالح ليقاتلوا بعضهم البعض ويتورطون بفتن مذهبية بالغنى عنها تورطهم في تناقضات هامشية بدال من مواجهة 
 ."التناقض المركزي المتمثل بمن يحتل فلسطين والقدس

 
  يا وحدنا: لسان حال الفلسطينيين

 
 :لردع االحتالل ووقف العدوان قال الدكتور عكرمة صبريوعما إذا كان اعتماد الفلسطينيين على ذواتهم كافيا 

ما يهم الشعب الفلسطيني اليوم هو المحافظة على مكتسباتهم واستعادة السيادة اإلسالمية في الحرم القدسي الشريف "
اهيمي في وقطع الطريق على مخططات إسرائيلية مبيتة بتقاسم مكاني وزماني في األقصى على غرار ما جرى في الحرم اإلبر 
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مشددا على أن الشعب الفلسطيني نفسه طويل وهو . مدينة الخليل المحتلة، وأن يؤدوا صلواتهم في األقصى بحرية وكرامة
 :صبور وكريم، ولذا فإنه لن يفرط بواحد من أهدافه الوطنية ويضيف

 
 ."واإلسالمية من سباتها الفلسطينيون يضحون بدمائهم دفاعا عن أولى القبلتين عل وعسى تستيقظ الدول العربية"

تتحدث عن الدور المفقود لدول عربية وإسالمية في المعركة على األقصى ولكن ماذا عن العرب والمسلمين من هذه  ■
 الناحية؟

 
الشعوب العربية سليبة اإلرادة، وحتى لو ثارت فإنها لن تؤثر على مجريات المعركة في القدس بسبب بعدها الجغرافي وفي  ■

 .سه هي محاصرة أيضا من قبل حكامهاالوقت نف

 
  األردن فقد ورقة رابحة بعد حادثة السفارة

وحول الدور األردني في موضوع إجراءات االحتالل وتفاعل األزمة بعد حادثة السفارة اإلسرائيلية في عمان يرى الشيخ صبري 
  :ويضيف. أنه كان يتوقع أكثر مما قدمته المملكة األردنية

الخارجية األردني ينفي إبرام صفقة مقتضاها فك البوابات اإللكترونية على مداخل األقصى مقابل اإلفراج عن  سمعنا أن وزير"
وما لبث رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو أن أدلى بتصريحات مطابقة . الحارس القاتل دون محاكمته في األردن

ات المتحدة مارست ضغطا أدى إلى النتيجة التي نراها أمامنا من الواضح أن الوالي. لتصريحات وزير الخارجية األردني
 ."ولفقدان ورقة رابحة كانت بيد األردن وبها كان في مقدوره فرض شروطه

 
 هل يعني هذا أن األردن قدم أقل من المفترض في هذه األزمة رغم عالقته الخاصة بالحرم القدسي الشريف؟ ■
مب قد حال دون الحصول على المطلوب من قبل األردن رغم الورقة التي حاز إن تدخل الرئيس األمريكي دونالد ترا ■

 .عليها

 
وكيف تقّيم دور السلطة الفلسطينية في موضوع القدس واألقصى حيال اإلجراءات اإلسرائيلية ومحاولة فرض وضع راهن  ■

 جديد؟

 
 .األصل أن تكون هناك ضغوط فلسطينية حقوقية لكنها مفقودة حتى اآلن ■

 
  ر السلطة الفلسطينيةدو 
لكن الرئيس محمود عباس سبق وأعلن عن وقف التنسيق األمني وتدابير أخرى طالما لم تعد األوضاع لما كانت عليه قبل *

  يوليو؟/تموز 14
  .ال يوجد ضغط فلسطيني رسمي حتى اآلن لنصرة األقصى**
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الشيخ عكرمة صبري الذي سبق وأنهت السلطة وحول دور الفلسطينيين داخل الخط األخضر في األزمة الراهنة يرى 

الفلسطينية واليته في منصب مفتي الديار المقدسة قبل سنوات بشكل مفاجئ، أن فلسطينيي الداخل يضطلعون بدور هام 
جدا، آمال أن يزيدوا ويكثفوا رباطهم في القدس واألقصى رغم أن سلطات االحتالل تضيق عليهم الخناق وتحول دون وصول 

 .هم للحرم القدسي من الجليل والساحل والمثلث والنقبحافالت

 
 نداء إلى فلسطينيي الداخل

 
. أن يبادروا للسفر إلى القدس والرباط فيها والصالة في كل مكان يصلون إليه فيها 48نتوقع من أشقائنا داخل أراضي "ويتابع 

األجر داخل المسجد األقصى نظرا لوجود مانع سببه إن أجر الصالة على الحواجز اإلسرائيلية المؤدية لألقصى هو ذات 
نحن ال . ولذا أناشد الفلسطينيين من البحر إلى النهر أن يشدوا الرحال إلى المسجد األقصى ويصلوا حيث يمنعون. االحتالل

 ."نتعامل مع بوابات االحتالل وال يجوز الوصول إلى األقصى من خاللها

 
يوضح الشيخ عكرمة صبري أنه ال يستطيع التكهن والحكم مسبقا على السؤال كيف وحول سؤال بشأن توقعاته للمستقبل 

ومشددا على أن . ستنتهي هذه األزمة، مشددا على ضرورة أن يواصل الفلسطينيون انتصارهم للقدس واألقصى دون تردد
ئل للنزول عن شجرة عالية وأن األخيرة في مأزق كبير وتبحث عن وسا" عض أصابع"الفلسطينيين وإسرائيل اآلن في حالة 

إسرائيل "ويضيف . تورطت في تسلقها وتبحث عن حيلة لتغطية هزيمتها بعدما تراجعت مضطرة لتفكيك البوابات االلكترونية
 ."تتخبط بقراراتها وتسود حالة انشقاق وتراشق في أوساطها السياسية واإلعالمية

 
 هكذا هو األقصى بعيوني

 
لألقصى، أوضح الشيخ عكرمة صبري أن الحديث يدور عن أولى القبلتين وثالث الحرمين وهو وردا على سؤال كيف ينظر 

مكان مقدس له ارتباطات إيمانية ودينية عالوة على كونه معلما حضاريا وتاريخيا، مشيرا إلى كونه معلما إسالميا ال معلما أو 
 .رمزا وطنيا فلسطينيا فحسب

 
 اح األحدفتح باب المطهرة بالمسجد األقصى صب

 

افاد مركز اعالم القدس بان سلطات االحتالل االسرائيلي ستعيد فتح باب :  وكالة قدس نت لألنباء -القدس المحتلة 
 .المسجد األقصى المبارك صباخ األحد، حسب ما نقل المركز عن مصدر خاص لم يسمه) أحد أبواب(المطهرة 

 
 .باب المطهرة احتجاجا على استمرار إغالقه من قبل سلطات االحتاللواعتصم المئات من المقدسيين، مساء السبت، قبالة 
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وتراقب دائرة األوقاف اإلسالمية في مدينة القدس، مدى التزام سلطات االحتالل بعد إعادة فتح أبواب المسجد األقصى 
 . والسماح للمصلين بالدخول إليه

لمسجد أمام المصلين بعد أسبوعين من فرض قيود على ومساء الجمعة، أعادت شرطة االحتالل اإلسرائيلي فتح أبواب ا
 .دخوله، ودخل عشرات آالف المصلين المسجد للصالة واالحتفال بإعادة افتتاحه

 
 ردني يؤكد لترامب أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي في القدسالملك األ

 

الجمعة، اتصاال هاتفيا مع الرئيس األمريكي دونالد  أجرى الملك األردني عبداهللا الثاني، اليوم: وكالة قدس نت لألنباء -عمان 
 .ترمب، تم خالله بحث أخر التطورات المتعلقة بالمسجد األقصى والحرم القدسي الشريف

 
وعبر الملك األردني عن تقديره لدعم الرئيس األمريكي، وللدور المهم الذي لعبته اإلدارة األمريكية في المساعدة على احتواء 

 "بترا"كالة األنباء األردنية الرسمية حسب و .األزمة

 
وأكد الملك األردني، خالل االتصال، أهمية تكثيف التنسيق لتفادي تكرار مثل هذه األزمات، والحفاظ على الوضع التاريخي 

 .والقانوني القائم في المسجد األقصى والحرم القدسي الشريف
 

 زمانيا وعرقلة صفقة القرنالمقدسيون يفشلون مخططا إسرائيليا لتقسيم االقصى 
 

افشل مقدسيون اعتصموا طيلة أسبوعان امام أحدى األبواب المشهورة وذات :  وكالة قدس نت لالنباء -القدس المحتلة 
األهمية العالية على مداخل المسجد االقصى مخططا اسرائيليا بتقسيم المسجد االقصى زمانيا كما كان من ضمن مخططات 

رائيلي بالسماح بدفعات كبيرة متزامنة لمستوطنين متدينين الى باحات المسجد االقصى، في وقت يرى حكومة االحتالل االس
مراقبون ان االعتصام الشعبي المقدسي وقف حجر عثرة وخلق تخوف لدى البعض ومنهم زعماء دول عربية امام ما اطلق 

األميركية والعربية لتهدئة االوضاع الميدانية، فيما عليه صفقة القرن في ظل اصرار رسمي فلسطيني على رفض كافة الضغوطات 
 .ذهب الرئيس محمود عباس الى الضرب عرض الحائط كافة المطالبات بتهدئة االوضاع وأعلن وقف التنسيق مع االحتالل

 
مسجد واحتفل في وقت سابق من الليله الماضية االف الفلسطينين في القدس باالنتصار الفلسطيني بإعادة فتح أبواب ال

 .االقصى ودخل المصلون ألداء صالة العصر وسط تكبيرات اختفاءا بالنصر

 
سياسيا تعتبر هذه الخطوة بنظر الكثير من المحللين على انها انجاز شعبي فلسطيني في ظل دعم فلسطيني رسمي، فيما 

مر الذي أدى الجبار اسرائيل على شكلت المرجعيات الدينية قيادة جديدة موحدة تدير االزمة مع االحتالل االسرائيلي، اال
 .القبول بالحلول الوسط من اجل إنقاذ ما يمكن انقاذه وعدم استمرار االعتصام ألطول مدة

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


 

 ة فلسطینــــدول
 لسطینیــةالفمنظمـة التحریـر 
 لسطینیــةالفاللجنــة الوطنیـة 

       للتــربیـة والثقافـة  والعـلوم  

 

 

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission  

For  
Education, Culture & Science 

 

   174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطین 
   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 
 

16 

 
ولعب عامل الوقت لدى اسرائيل فرقا مهما وسط تعنت في بداية االمر ثم ابداء مرونة وسط رفض المقدسيين اضافة الى مرونة 

 .لى عودة االمور الى ما كانت عليه قبل يوم الرابع عشر من تموزاكبر ورفض مقدسي شعبي واالصرار ع

 
وأدى االعتصام المقدسي الذي اعتبر خطوة في سبيل تغيير الواقع القائم ومواجهة سلمية ضد اسرائيل والذي ال تريده، في 

في تاريخ الصراع مع ظل انتقاد دولي وعربي كبير ادى في نهاية المطاف لتحقيق منجزات فلسطينية مقدسية الول مرة 
 .اسرائيل

 
 قصىف دوالر لصيانة وترميم المسجد األمئة ال: ادعيس

 
قال الشيخ يوسف ادعيس وزير االوقاف والشؤون الدينية انه تم استالم شيك : ء وكالة قدس نت لألنبا –س المحتلة القد

لصيانة وترميم المسجد االقصى وذلك ضمن بقيمة مئة الف دوالر من صندوق التضامن االسالمي بمنظمة التعاون االسالمي 
مساعدات مشاريع البنية التحتية لصيانة وترميم المسجد االقصى باشراف وزارة االوقاف الفلسطينية لتسليمها الدارة االوقاف 

 .  القدس -والشؤون والمقدسات االسالمية 

 
القدس، وذلك لتعزيز صمودها، والمحافظة على  كما شدد ادعيس على أهمية وضرورة الدعم االقتصادي واالستثماري لمدينة

 .أهميتها العربية واإلسالمية، وتكريس العمق االستراتيجي الذي تستحقه في تصورات وبرامج عمل الدول العربية واإلسالمية
وترميم والجدير بالذكر ان صندوق التضامن االسالمي قام بتخصيص مبلغ مئتي الف دوالر خالل السنتين الماضيتين لصيانة 

 .المسجد االقصى 
 

 

 صحفيون يدفعون ثمن مهنتهم بالقدس
 

ال يملكون من السالح غير معداتهم الصحفية المتمثلة في كاميرات ال تتخطى مهمتها توثيق ما يجري في الميدان، ورغم ذلك 
 .فإن االحتالل ال يرى الصحفيين إال جنودا يهددون أمنه وتنفيذ مخططاته

 
تموز الجاري، واستنفار الصحافة الفلسطينية /يوليو 14األخيرة التي بدأت بإغالق المسجد يوم الجمعة فمنذ أحداث األقصى 

اعتدت قوات االحتالل على عشرات الصحفيين إما بالضرب أو  ،القدس والعربية والعالمية لمتابعة ما يجري في مدينة
 .االعتقال أو المنع من تغطية أحداث القدس
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كان أحد الصحفيين الذين اعتدت عليهم قوات االحتالل خالل تغطيته    )عاما 45(العالمية سنان أبو ميزر  رويترز مصور وكالة
المالصق للمسجد األقصى، إذ ضربته بالهراوات على رأسه مما أدى إلى إصابته بجروح عميقة ظهرت  باب األسباط أحداث

 .من خاللها عظام رأسه مما استدعى نقله إلى المستشفى وخياطة جروحه بسبعة غرز
 

  ضرب على الرأس
 

األسباط بعد صالة العشاء يوم الخميس قبل الماضي، كنت أصور المواجهات التي اندلعت في منطقة باب "يقول أبو ميزر 
وكنت قد اتخذت احتياطاتي بالوقوف في منطقة آمنة ال تصلها قنابل الجنود أو رصاصاتهم، لكن الجنود باغتوني وهاجموني 

 ".بالهراوات
 

وفي تعليق له على . ملفي صحته فقط، فتأثره بها أدى إلى انقطاعه عن عمله ألسبوع كا إصابة الصحفي أبو ميزر لم تؤثر
لعالم ما ينتهكه االحتالل يحاول االستفراد بالمقدسيين، وال يريد أن يعلم ا"نت  للجزيرة اعتداء قوات االحتالل عليه قال

 ".، فيعتدي على الصحفيين حتى ال ينقلوا الصورة والحقيقةالمسجد األقصى في
 

) عاما 38(هدفته قوات االحتالل فمدير مركز القدس لإلعالم الصحفي محمد الصادق لم يكن أبو ميزر الوحيد الذي است
كان ممن اعتدت عليهم قوات االحتالل خالل تغطيته أحداث األقصى فأصابته مرتين، لكنه في كل مرة كان يصر على أن 

 .يعود للميدان لتوثيق الحدث الجلل الذي مر به الفلسطينيون والمسجد األقصى
 

رة األولى استهدف جنود االحتالل محمد الصادق برصاصة مطاطية بقدمه استدعت عالجه ميدانيا، إذ لم يعد في الم
باستطاعته السير عليها، وبعد راحة ليوم واحد قرر الصادق العودة للميدان، لكن االحتالل استهدفه مرة ثانية بقنبلة صوتية 

 .انفجرت في كتفه ورافقه صدى انفجارها لساعات
 

يكن االعتداء بالضرب أو السالح هو أسلوب االحتالل الوحيد في االعتداء على الصحفيين، إذ تعدى ذلك بخطوات لم 
وبات يزجهم باتهامات تخرجهم عن إطار حيادهم وموضوعيتهم، وتجعلهم ناشطين ميدانيين، وذلك كما حصل مع المصور 

حتالل واتهمته باالعتداء على شرطي أثناء تصويره المصلين في الذي اعتقلته قوات اال) عاما 25(الصحفي فايز أبو ارميلة 
 .منطقة باب األسباط

 
 حتقيق واهتامات

 
خمسة جنود انقضوا علّي وأنا أوثق ما يحدث في محيط المسجد األقصى، وبعد ضرب "وقال أبو ارميلة للجزيرة نت 
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القشلة وبدأ المحققون بالتناوب على التحقيق معي اقتادوني إلى مركز شرطة قريب ثم بعد ذلك اقتادوني إلى مركز تحقيق 
 ".لخمس ساعات كاملة، ثم اتهموني بضرب شرطي إسرائيلي

 
لم أكن وحدي في الميدان وجميع الزمالء الصحفيين وثقوا ما حدث، ولدي ثمانية مقاطع فيديو تثبت أنني "أبو ارميلة  وتابع

باب األسباط لم يكن إال لتوثيق ما يجري، وعليه سأرفع قضية على  لم أعتد على أي من جنود االحتالل ووجودي في منطقة
 ".الشرطة السترداد حقي

 
واستنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان لها اعتداء قوات االحتالل على الصحفيين، مبينة أن االحتالل يلجأ إلى 

حتالل الحقيقي الذي يحرم الفلسطينيين من حريتهم في سياسة القوة في تعامله مع الصحفيين بعد أن أبرزوا للعالم وجه اال
 .العبادة ويمنعهم من الوصول إلى مسجدهم

 
وطالبت النقابة االتحاد الدولي للصحفيين بحماية الصحفيين وضمان حرية عملهم، وذلك عن طريق الضغط على االحتالل 

 .لوقف اعتداءاتها عليهم
 

 الجزيرة: المصدر 
 . للصمود الفلسطيني باألقصىمظاهرة بباريس تحية 

 
د اإلسرائيلي األخير نصرة ودعما لألقصى وتنديدا بالتصعي باريس تظاهر عدد من العرب والفرنسيين وسط العاصمة الفرنسية

 .شعارات تحيي صمود الفلسطينيين في القدس ومقاومتهم لالحتالل ، ورفع المتظاهرونالقدس في

 
لوقف االعتداءات  إسرائيل المشاركون بحياة المقاومة مطالبين الدول األوروبية بتحمل مسؤولياتها، والضغط علىكما هتف 

 .االستيطان المبارك ووقف المسجد األقصى تستهدفالمتكررة التي 

 
وقال رئيس ائتالف الشيخ ياسين إن األقصى خط أحمر، وأضاف عبد الحكيم الصفريوي أن على المسؤولين الفرنسيين أن 

 .فلسطين يتحملوا مسؤولية األوضاع الخطيرة في

 
ومحيط المسجد األقصى  البلدة القديمة أمس السبت لمختلف أنحاء مدينة القدس بما فيها وكان الهدوء قد عاد صباح

المبارك، وذلك بعد أيام من المواجهات بين قوات االحتالل والفلسطينيين الرافضين لتغيير الوضع القائم بالحرم القدسي 
 .الشريف
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الفلسطينيين إلى باحاته دون تحديد أعمار أو  وفتحت سلطات االحتالل الجمعة جميع أبواب المسجد وسمحت بدخول
بان المرور ألداء صالة العصر ، حيث حاول المئات من الشباب األسباط ووقعت مواجهات عصر الجمعة في منطقة. قيود

 .بالمسجد الشريف

 
شهيدا، بينهم خمسة من مدينة القدس  15ومنذ بداية أحداث القدس قبل أسبوعين، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 

 .جريح 1400المحتلة وضواحيها كما سقط أكثر من 

 
وجسورا حديدية على أبواب األقصى، وأثارت  من الشهر الجاري ممرات 14وكانت سلطات االحتالل قد نصبت يوم الـ 

الخطوة غضبا شعبيا عارما بالقدس المحتلة، وباقي األرضي الفلسطينية والعديد من المدن العربية واإلسالمية، مما أجبر 
 .إسرائيل على التراجع ورفع القيود الجديدة على دخول المسجد األقصى المبارك

 
 الجزيرة: المصدر 

 

 -انتهى -
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