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   4/12/2017 : اإلثنين :التاريخ

  
  دســـقـــالة الـرسـ

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

  

 قصىالمتكررة لباحات األل العتداءاته السوداني يدين تكثيف االحتال .  

 "تعقد اجتماعا طارئا اليوم لبحث األخطار المحدقة بالقدس" التعاون اإلسالمي .  

 الصفدي يؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني بالقدس: في اتصال هاتفي مع تيلرسون .  

  إلسرائيلشكري يستعرض لنظيره األمريكي تداعيات اعتراف بالده بالقدس عاصمة .  

 اعتراف أميركا بالقدس عاصمة إلسرائيل يحّول حربها ضد مسلمي العالم وليس فقط ضد : علماء العالم اإلسالمي

  . الفلسطينيين

  رسائل خطية من الرئيس لزعماء العالم والمنظمات الدولية يحثهم فيها للتدخل لمنع اعتراف أميركا بالقدس عاصمة

  . إلسرائيل

 األردن يدين االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة بحق األقصى: بلوماسيةوجه مذكرة احتجاج د .  

 متطرفون يهود يقتحمون األقصى ويصعدون إلى صحن قبة الصخرة المشرفة .  

 هيئات تحذر من التصعيد باقتحامات األقصى وصحن قبة الصخرة .  

 99 مستوطنا يقتحمون األقصى واالحتالل يالحق حراسه .  
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  يتفقان على خروج الجماهير األربعاء للتعبير عن رفضها للقرار األمريكيهنية وأبومازن .  

 رشوة من ترامب للوبي اليهودي في أمريكا. 

 االعتراف بالقدس عاصمة لالحتالل رسالة تهديد للقبول بصفقة القرن .  

 تصعيد إسرائيلي باألقصى واألوقاف تحذر من خطورة الموقف .  
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 تكثيف االحتالل العتداءاته المتكررة لباحات االقصىالسوداني يدين 

  
  

أدان أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم الشاعر مراد السوداني في بيان له صباح اليوم  -معا -رام اهللا
كان آخرها اقتحام مجموعة من االثنين، تكثيف االحتالل اعتداءاته واقتحاماته المتكررة لباحات المسجد األقصى، والتي  

المستوطنين برفقة شرطة االحتالل للمسجد األقصى المبارك وصعودهم إلى صحن قبة الصخرة المشرفة كمسار جديد لجولة 
المتطرفين التقليدية في المسجد األقصى، معتبرًا ذلك تصعيدًا خطيرًا وخارجًا عن القانون وكافة األعراف والمواثيق الدولية، 

  .نكراء بحق الشعب الفلسطيني واألمة اإلسالمية ومقدساتهاوجريمة 
 

وحذر السوداني من خطورة استمرار سياسة االحتالل تجاه المدينة المقدسة وأهلها في ظل الصمت العربي والدولي، والمتمثلة 
البيوت ومواصلة أعمال في مواصلة إجراءاته القمعية وتضييق الخناق على الشعب واالعتداءات المتكرة عليه وسياسة هدم 

الحفريات، واالقتحامات اليومية المتكررة للمسجد األقصى من قبل المستوطنيين برفقة وحماية الشرطة االحتاللية إلى جانب 
مساعي االحتالل الصهيوني الدبلوماسية لنزع اعتراف أمريكي ودولي بإعتبار القدس عاصمة لدولة االحتالل، وهو ما تلوح به 

  .سفارتها للقدس واالعتراف بها عاصمة إلسرائيل ما سيؤدي إلى تفجير المنطقة برمتها أمريكا بنقل
 

وأضاف أن االحتالل يسعى لخلق وقائع غير مسبوقة على األرض بعد أن فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد 
طرة الكاملة على الحرم الشريف األقصى، ضمن سياسة إحاللية وتهويد ممنهج ينفذ ضمن برنامج مدروس يهدف لبسط السي

وتغيير معالم المدينة العربية واإلسالمية وأسرلتها، وفرض واقع جديد يتناقض مع تاريخ المدينة العريق وقدسية المسجد 
 األقصى والحرم القدسي، وإحالل التواجد اليهودي في المدينة المقدسة ،داعيًا األمة العربية والدولية وكافة المؤسسات العربية

و الدولية وأسرة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والفوري للضغط على اإلحتالل لوقف سياسته واعتداءاته تجاه المدينة 
  .وسكانها، والتي أصبحت تعيش واقعاً هو األصعب في تاريخها

  
  . تعقد اجتماعا طارئا اليوم لبحث األخطار المحدقة بالقدس" التعاون اإلسالمي"

  
تعقد منظمة التعاون اإلسالمي، في جدة اليوم االثنين، اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين،  -وفا 2017-12-4رام اهللا 

فيما تعقد الجامعة العربية اجتماعا في القاهرة غدا الثالثاء، بناء على طلب من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، لبحث 
 .عاصمة إلسرائيلمخاطر إقدام اإلدارة األميركية االعتراف بالقدس 

اليوم االثنين، إن التجاوب العربي واإلسالمي يدل على حجم " صوت فلسطين"وقال وزير الخارجية رياض المالكي، إلذاعة 
التكاتف والتضامن مع شعبنا إلرسال رسالة قوية الى اإلدارة األميركية من مجموع هذه الدول تنبهها من مخاطر القيام بهذه 

  .عالقات معهاالخطوة على مستوى ال
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وأشار المالكي الى أن اجتماعي منظمة التعاون اإلسالمي اليوم، والجامعة العربية غدا، سيصدر عنهما ثالثة مشاريع قرارات 

  .ستكون واضحة وصريحة يجب أن تقرأها اإلدارة األميركية بعناية
  

اسي والقانوني واألخالقي على جميع المستويات وأضاف المالكي أن القيادة الفلسطينية تواصل اتصاالتها ضمن التزامها السي
مع دول العالم، للتحذير من خطورة نقل السفارة وتداعيات ذلك، ومطالبة جميع األطراف بالتدخل السريع وعلى أعلى 

  .مستوى إلجهاض هذه الخطوة
  

وما بتأجيل نقل السفارة األميركية وفيما يتعلق باألنباء التي تحدثت عن أن الرئيس األميركي دونالد ترامب سيوقع اليوم، مرس
إن اإلدارة األميركية بدأت تدرك على ما يبدو، خطورة هذه الخطوة، كما أدركت سابقا "الى القدس، قال وزير الخارجية، 

  ".خطورة إغالق مكتب منظمة التحرير في واشنطن
  

باتجاه تأجيج العالقة مع فلسطين، إضافة الى وأشار المالكي إلى أن أقطابا من دوائر صنع القرار في واشنطن تحاول الضغط 
، مؤكدا أن هذه "محاولة ممارسة الضغوط من أجل القبول بما سيعرض الحقا خالل المفاوضات بشأن العملية السلمية

  .الضغوط لن تجدي نفعا
  

اإلجراءات سيفا مسلط واعرب المالكي عن رفضه بأن تكون مسألة نقل السفارة األميركية من تل أبيب الى القدس وغيرها من 
على رقابنا، مشيرا الى أنه تم مطالبة اإلدارة األميركية بإلغاء كافة القوانين التي شرعها الكونغرس والتي تتعامل مع فلسطين  

  .كونها استثناء، إن كانت راغبة في االستمرار برعاية العملية السياسية
  

  الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني بالقدسالصفدي يؤكد ضرورة : في اتصال هاتفي مع تيلرسون
  شدد على ضرورة معالجة وضع القدس في إطار مفاوضات الوضع النهائي -

 

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين األردني أيمن الصفدي، في مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره  -وفا 2017-12-4عمان 
لى الوضع التاريخي والقانوني في القدس، وعدم اتخاذ َاي قرار يستهدف األميركي ريكس تيلرسون، على ضرورة الحفاظ ع

  .تغيير هذا الوضع
وبحث الوزيران، المستجدات في المنطقة، وخصوصا تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية في ضوء أنباء تحدثت عن احتمال 

  .اتخاذ الرئيس األميركي قرارا باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل
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خالل االتصال الهاتفي، الى التداعيات الخطرة ألي قرار باالعتراف " بترا"لصفدي، حسب وكالة االنباء االردنية وأشار ا
بالقدس عاصمة إلسرائيل في ضوء المكانة الدينية والتاريخية والوطنية الخاصة للقدس ليس فقط عند الفلسطينيين واألردنيين 

  .يولكن على امتداد العالمين العربي واإلسالم
  

- وتطرق الى التداعيات السلبية لمثل هذا القرار على جهود الواليات المتحدة المساعدة في تحقيق السالم الفلسطيني
  .االسرائيلي والتي رحبت بها المملكة وكل الدول العربية واعلنت دعمها لها

  
المزيد من التوتر، وضرورة معالجة وتطرق الصفدي الى خطورة اتخاذ َاي قرار يقوض الجهود السلمية ويدفع المنطقة نحو 
  .وضع القدس في إطار مفاوضات الوضع النهائي وفق جميع القرارات الدولية ذات الِصلة

  
  شكري يستعرض لنظيره األمريكي تداعيات اعتراف بالده بالقدس عاصمة إلسرائيل

  

مع وزير خارجية الواليات المتحدة  أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اتصاال هاتفيا -وفا 2017-12-4القاهرة 
األمريكية ريكس تيلرسون، لبحث تطورات األوضاع اإلقليمية على خلفية ما تردد إعالميا بشأن احتماالت إعالن الواليات 

  .المتحدة االمريكية اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل
 

ي بيان له اليوم االثنين، إن الوزير شكري تناول وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، ف
خالل االتصال التعقيدات المرتبطة باتخاذ الواليات المتحدة االمريكية مثل هذا القرار، وتأثيراته السلبية الُمحتملة على 

التاريخي يفرض الجهود االمريكية الستئناف عملية السالم، مشيرا إلى أن مكانة مدينة القدس القانونية ووضعها الديني و 
ضرورة توخي الحرص والتروي في التعامل مع هذا الملف الحساس المرتبط بالهوية الوطنية للشعب الفلسطيني على مر 

  .العصور، ومكانة القدس لدى الشعوب العربية واإلسالمية
  

المطلوبة، وتجنب اتخاذ وأضاف أبو زيد، أن الوزير شكري أعرب عن تطلع مصر ألن يتم التعامل مع الموضوع بالحكمة 
ستظل دائما شريكا يمكن االعتماد عليه بفاعلية "قرارات من شأنها أن تؤجج مشاعر التوتر في المنطقة، مؤكدا على أن مصر 

في بناء الثقة وتشجيع الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى السالم العادل 
  ".والشامل

  



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚËÖ]í{{éßéŞŠ×< <
<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö]ËÖ]í{{éßéŞŠ×< <

<<Ýç×{ÃÖ]æ<<í{Ê^ÏnÖ]æ<í{ée†{{j×Ö       

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission   

For   
Education, Culture & Science 

 

    174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
    PNCECS@Palnet.com: ، البريد االلكتروني 2420902فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

Palestine - Ramallah  174,  2421080,2420901 
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com 
                                        PNCECS2011@gmail.com 

Web site :http://www.pncecs.plo.ps 
 

اعتراف أميركا بالقدس عاصمة إلسرائيل يحّول حربها ضد مسلمي العالم وليس فقط : الم اإلسالميعلماء الع
  ضد الفلسطينيين

  
 نرفض نقل السفارة األميركية إلى القدس رفضا قاطعا -

  

إلسرائيل قال علماء العالم اإلسالمي إن اعتراف الواليات المتحدة األميركية بالقدس عاصمة  -وفا 2017-12-3رام اهللا 
  .أمر مرفوض بشكل قاطع، وسيحّول حربها ضد مسلمي العالم أجمع وليس فقط ضد الفلسطينيين

وطالب العلماء في تصريحات لتلفزيون فلسطين، الواليات المتحدة بالتراجع عن قرارها، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني 
  .وقدسية مدينة القدس لدى كافة المسلمين في العالم

   
  هذا القرار من شأنه أن يهدد األمن العالمي: س علماء باكستانرئيس مجل

وقال رئيس مجلس علماء باكستان موالنا طاهر أشرفي إن قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب فيما يتعلق باالعتراف بالقدس 
شأنه أن يهدد األمن  قضية المسلمين، مضيفا أن قرارا من هذا القبيل من –عاصمة إلسرائيل يشكل اعتداء على فلسطين 

  .العالمي ويمنح إسرائيل فرصًة لقتل الشعب الفلسطيني وانتهاك المقدسات اإلسالمية في فلسطين
  

وأكد أن الباكستان تقف ضد هذا القرار في حال تمريره، مطالبا الرئيس ترامب باحترام حقوق الشعب الفلسطيني وعدم 
األبرياء، مناشدا الشعب األميركي واألمم المتحدة ومسلمي العالم بالوقوف  اإلساءة للعالم اإلسالمي، وعدم المساهمة بقتل

   .ضد هذا القرار ومنع ترامب من إصداره
   

  موقف ترامب معاٍد لألمة العربية واإلسالمية: عضو المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية في القاهرة
قصود باشا إن موقف ترامب معاٍد لألمة العربية واإلسالمية، وقال عضو المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية في القاهرة عبد الم

وال يحق له نقل سفارته إلى القدس ألنها وفق قرارات مجلس األمن الدولي واألمم المتحدة أرض محتلة، وفي حال اتخذ هذا 
  .القرار، فإنه ينتهك سياسات الواليات المتحدة واألجهزة الدولية التي هي عضو فيها

   
  القرار األميركي يشكل انتهاكاً لمبادئ اإلنسانية: ية المغربية لمساندة فلسطينرئيس الجمع

محمد جلون إن قرار الرئيس األمريكي ترامب باالعتراف بالقدس عاصمة  –وقال رئيس الجمعية المغربية لمساندة فلسطين 
  .ذات الصلة بالصراع العربي اإلسرائيلييشكل انتهاكاً لمبادئ اإلنسانية، وكل الحدود السياسية  -إذا اتخذه –إلسرائيل 

وأكد ن المغرب ستقف وقفة رجل واحد لمواجهة هذا القرار، مطالبا العالم العربي واإلسالمي بالوقف معًا في معركة حماية 
  .القدس إلسقاط هذا القرار
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  مجنونقرار نقل السفارة األميركية قرار : األمين العام للمجلس اإلسالمي الشرعي في لبنان

قال األمين العام للمجلس اإلسالمي الشرعي في لبنان خلدون عريطة إن المسلمين مطالبين بالدفاع عن القدس، وقرار الرئيس 
  .سيكون قرارا مجنونا ويستدعي قمة عربية إسالمية التخاذ موقف واحد نصرة للقدس الشريف –إذا اتخذه  –ترامب 

ياسي إلى ديني، وهذا يستدعي موقفًا موحدًا من العالم اإلسالمي لقطع العالقات وأضاف أن هذا القرار سيحول الصراع من س
  .مع الواليات المتحدة التي اصبح عليها االختيار بين بليون مسلم أو إسرائيل

   
  رئيس هيئة علماء السودان محمد عثمان صالح

مين، وإعالن ترامب الذي يتم الحديث عنه شدد رئيس هيئة علماء السودان محمد عثمان صالح على أن القدس مدينة المسل
  .لن ينجح، وسيكون باطًال ألننا سنواجهه بالرفض كمسلمين

   
  هذا القرار سُيدخل المنطقة في دوامة العنف وقتل السالم: مفتي صيدا

خطوة خطيرة قال مفتي صيدا سليم سوسان إن من شأن هذا القرار أن يُدخل المنطقة في دوامة العنف وقتل السالم، ألنها 
  .ونحن ننادي من على منابر المساجد للوقوف وقفة رجل واحد ضد هذا القرار وضد االحتالل اإلسرائيلي

   
  سنتبنى موقف موحد إلفشال القرار األميركي: إمام جامع الزيتون في تونس

المخطط الصهيوني سيوقظ أكد إمام جامع الزيتون في تونس حسن العبيدي أن نقل السفارة األميركية إلى القدس لتنفيذ 
  .المسلمين للدفاع عن القدس وتبني موقف موحد إلفشال هذا القرار ومنع تهويد المدينة المقدسة

  
رسائل خطية من الرئيس لزعماء العالم والمنظمات الدولية يحثهم فيها للتدخل لمنع اعتراف أميركا بالقدس 

  عاصمة إلسرائيل
  

لالتصاالت والجهود التي يبذلها رئيس دولة فلسطين محمود عباس، لحماية مدينة  استكماال -وفا  2017-12-3رام اهللا 
القدس الشريف ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية، أرسل سيادته، اليوم األحد، العديد من الرسائل الخطية لزعماء العالم، 

تمر االسالمي، ورئاسة االتحاد االوروبي، واللجنة ورئاسة القمة العربية، والقمة االفريقية، ومجموعة عدم االنحياز، ومنظمة المؤ 
  .الرباعية، حثهم فيها على التدخل لدى االدارة األميركية لعدم االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل

 
  .وأكد الرئيس، أن مثل هذا القرار األميركي، سيدمر عملية السالم، ويجر المنطقة إلى المزيد من عدم االستقرار والتطرف
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  األردن يدين االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة بحق األقصى: مذكرة احتجاج دبلوماسيةوجه 
  

أدان وزير الدولة لشؤون اإلعالم، الناطق الرسمي باسم الحكومة االردنية محمد المومني،  -وفا 2017-12-3عمان 
االستفزازي للمتطرفين إلى باحات األقصى  االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة ضد المسجد األقصى المبارك، وأبرزها الدخول

  .بشكل يومي بحماية الشرطة اإلسرائيلية
 

، إن االردن وجه مذكرة احتجاج "بترا"وقال المومني في تصريحات صحفية، نشرتها مساء اليوم األحد وكالة األنباء األردنية 
  .دبلوماسية لوزارة الخارجية اإلسرائيلية بهذا الخصوص

  
ذه التصرفات االستفزازية وغير المسؤولة ُمدانًة ومرفوضة، وتمثل انتهاكا اللتزامات إسرائيل، كقوة قائمة وأّكد أن مثل ه

باالحتالل في القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي، وانتهاكا أيضًا لكافة األعراف والمواثيق 
عبادة للديانات كافة، مثلما تمثل مساسًا بمشاعر المسلمين في كل مكان، الدولية التي تؤكد على ضرورة احترام أماكن ال

عالوًة على أنها تسئ للجهود المبذولة لتخفيف التوتر والتهدئة في الحرم القدسي الشريف من خالل احترام الوضع التاريخي 
  .القائم وإدارة المكان الشرعية المتمثلة بإدارة أوقاف القدس

  
متطرفين اليوم بالصعود إلى صحن مسجد قبة الصخرة المشّرفة يأتي في سياق المحاوالت اإلسرائيلية وأوضح أن السماح لل

  .الحرم القدسي الشريف/ المستمرة والمرفوضة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد األقصى المبارك
  

هذه اإلجراءات االستفزازية فورًا والحفاظ على الوضع وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة االردنية على ضرورة وقف مثل 
التاريخي القائم في المكان، واحترام الدور األردني في رعاية المقدسات في القدس الشرقية الذي اعترفت به معاهدة السالم 

  .بين البلدين
 متطرفون يهود يقتحمون األقصى ويصعدون إلى صحن قبة الصخرة المشرفة

  
ينية في مدينة القدس من التصعيد الخطير في حدة التوتر بالحرم القدسي في ظل االقتحامات اإلسرائيلية حذرت المراجع الد

  .المتكررة للمسجد األقصى المبارك
 

وأكد بيان صدر عن مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية والهيئة اإلسالمية العليا ودار اإلفتاء الفلسطينية ودائرة 
اليوم األحد، أن مجموعة من المستوطنين رافقها عدد كبير من عناصر الشرطة اإلسرائيلية اقتحمت اليوم أوقاف القدس، 

  .األحد مرة أخرى صحن الصخرة المشرفة والصعود إليها
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في خطوة "وذكر البيان أن ضباط الشرطة قاموا بتغيير مسار جولة المستوطنين التقليدي في الحرم القدسي، ثم تم االقتحام 
طيرة وتحد مسبوق لفرض واقع جديد لالقتحامات وتغيير مسارات جوالتهم، حيث تنبئ ببرنامج تهويدي سيؤدي إلى إشعال خ

المنطقة برمتها في ظل الصمت العربي واإلسالمي وفي ظل التحفيز األمريكي بإعالن القدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة 
  .، حسب نص البيان"األميركية إليها

 
يان على أن هذه االقتحامات تأتي بالرغم من الموقف المقدسي والفلسطيني واإلسالمي الرافض لها والفتاوى الدينية وشدد الب

اإلسرائيلية التي تمنع هؤالء المستوطنين من اقتحام المسجد األقصى والصعود إلى قبة الصخرة، مشيرا إلى أن هؤالء تجاوزوا  
  .ع التاريخي والقانوني في الحرم القدسيكل الخطوط الحمراء ويريدون تغيير الواق

 
وإضعاف دور " بالقوة والبلطجة"واعتبر البيان أمرا مرفوضا تماما محاوالت السلطات اإلسرائيلية فرض أمر واقع جديد 

األوقاف اإلسالمية وحراس المسجد األقصى المبارك، محذرا من أن إسرائيل ستتحمل عواقب ذلك إذا استمرت في انتهاج 
  .المسلكهذه 

 
إننا من قلب المسجد األقصى نستصرخ كل الضمائر : "ووجه البيان في ختامه طلب االستغاثة إلى المجتمع الدولي قائال

الحرم القدسي الشريف، والذي /الحية إيقاف هذا البرنامج التهويدي اإلسرائيلي الممنهج ضد الـمسجد األقصى الـمبارك
 ."ر عنه التي تزداد يوما بعد يومودرء األخطا... يستهدف البشر والحجر

 وكاالت: المصدر

 نادر عبد الرؤوف

  
 هيئات تحذر من التصعيد باقتحامات األقصى وصحن قبة الصخرة

  
حذرت هيئات مقدسية من مخاطر اقتحام مجموعة من المتطرفين صباح اليوم األحد المسجد األقصى المبارك برفقة عدد كبير 

  .مسار جولتهم التقليدي في ساحات المسجد، والصعود لصحن قبة الصخرة المشرفة من ضباط شرطة االحتالل وتغيير
 

دائرة األوقاف اإلسالمية، دار اإلفتاء الفلسطينية، الهيئة اإلسالمية العليا ومجلس األوقاف والشؤون (ووصفت الهيئات وهي 
نها تشكل تحديًا مسبوقًا لفرض واقع جديد تلك الخطوة بالخطيرة، وأ" صفا"في بيان وصل وكالة ) والـمقدسات اإلسالمية

  .لالقتحامات وتغيير مسارات جوالتهم
 

وأوضحت أن هذه الخطوة تُنبئ ببرنامج تهويدي سيؤدي إلشعال المنطقة برمتها في ظل الصمت العربي واإلسالمي، والتحفيز 
  .األمريكي بإعالن القدس عاصمة إلسرائيل، ونقل السفارة األميركية إليها
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رغم الموقف المقدسي والفلسطيني واإلسالمي الرافض لهذه االقتحامات، ورغم الفتاوى الدينية اإلسرائيلية التي تمنع "وقالت 

هؤالء من اقتحام األقصى، ومن الصعود إلى قبة الصخرة، إال أن هؤالء تجاوزوا كل الخطوط الحمراء ويريدون تغيير الواقع 
  ."التاريخي والقانوني في المسجد

 
وأكدت أن محاولة االحتالل فرض أمر واقع جديد بالقوة والبلطجة، ومحاولة إضعاف دور األوقاف اإلسالمية وحراس 

  .األقصى أمر مرفوض تماًما، وتتحمل سلطات االحتالل عواقب ذلك إذا استمرت بهذا النهج
 

ة إيقاف هذا البرنامج التهويدي وأضافت الهيئات المقدسية أننا من قلب المسجد األقصى نستصرخ كل الضمائر الحي
  .اإلسرائيلي الممنهج ضد المسجد، والذي يستهدف البشر والحجر فيه لحمايته، ودرء األخطار عنه التي تزداد يوًما بعد يوم

  
 مستوطنا يقتحمون األقصى واالحتالل يالحق حراسه 99

 

جد األقصى المبارك من باب المغاربة، وسط اقتحم عشرات المستوطنين وطالب يهود صباح اليوم اإلثنين، ساحات المس
  .حراسة مشددة من شرطة االختالل الخاصة، فيما الحقت قوات االحتالل حراس المسجد وأخضعتهم للتحقيق

 
وواصلت شرطة االحتالل فرض قيودها على دخول المصلين إلى األقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية واحتجزت بعضها 

  .عند األبواب
 

طالبا يهوديا اقتحموا  63متطرفا و 36العالقات العامة واإلعالم بدائرة األوقاف اإلسالمية فراس الدبس، فإن  وحسب مسؤول
  .المسجد األقصى على عدة مجموعات، ونظموا جوالت استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته

 
يوما،  15ط اإلبعاد عن المسجد لمدة وأفرجت محكمة الصلح بالقدس المحتلة اليوم عن حارس األقصى لؤي أبو السعد بشر 

  .علًما أنه اعتقل صباح اليوم من باب األسباط أثناء توجهه إلى عمله
 

وحذرت شرطة االحتالل ثالثة حراس من االقتراب من المستوطنين خالل اقتحامهم للمسجد، وذلك عقب اإلفراج عنه بعد 
  .اعتقالهم صباح اليوم من ساحات المسجد

 
 محامين 3االحتالل يالحق حراس األقصى ويعتقل 
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سرائيلي، فجر اليوم اإلثنين، على اعتقال ثالثة محامين فلسطينيين بعد أن اقتحمت منازلهم أقدمت سلطات االحتالل اإل
حراس صباح اليوم من ساحات  4بالقدس المحتلة ومدينة اللد، كما واصلت مالحقة حراس المسجد األقصى واعتقلت 

 .المسجد خالل عملهم

 

  
ستدعاء للتحقيق واالعتقال واإلبعاد عن األقصى والبلدة القديمة، وتواصل شرطة االحتالل استهدافها لحراس األقصى عبر اال

والتضييق على عملهم وتصديهم النتهاكات واقتحامات المستوطنين للمسجد، وذلك باعتبارهم خط الدفاع األول عن 
  .المسجد

 
علم وقراءة القرآن الكريم، وتوافد عشرات المصلين من أهل القدس والداخل صباح اليوم إلى األقصى، وتوزعوا على حلقات ال

  .وسط تصديهم القتحامات المستوطنين واستفزازاتهم المتواصلة
 

المزعوم " الهيكل"وعادًة ما يتخلل اقتحامات المتطرفين جوالت استفزازية في ساحات األقصى، وتلقيهم شروحات عن 
  .ومعالمه، باإلضافة إلى محاوالت ألداء طقوس وشعائر تلمودية في المسجد

 
تعرض المسجد األقصى يوميا، عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والطالب وي

 .اليهود، بحماية مشددة من شرطة االحتالل، في محاولة لبسط السيطرة المطلقة عليه، وفرض مخطط تقسيمه زمانيا ومكانيا

  
  

 ئيسة شعبة الحارساتاالحتالل يعتقل أربعًة حراس األقصى ويستدعي ر 

  
 وكالة قدس نت لألنباء -القدس المحتلة 

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم االثنين، أربعًة من ُحّراس المسجد األقصى المبارك، واقتادتهم إلى مراكز توقيف 
  .وتحقيق في مدينة القدس

 
الى عمله في المسجد من جهة باب األسباط، في لؤي أبو السعد، خالل محاولته الدخول : وشملت االعتقاالت الحراس

أحمد أبو عليا، وفادي أبو ميزر، وقاسم كمال، من داخل المسجد األقصى بالقرب من باب القطانين، : حين اعتقلت كًال من
حٍق علمًا أن االحتالل كان استدعى رئيسة شعبة الحارسات في المسجد االقصى زينات أبو صبيح، للتحقيق معها في وقٍت ال

  .من اليوم االثنين
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ولفت منسق االعالم بدائرة األوقاف االسالمية فراس الدبس إلى أن الحراس األربعة كانوا شاركوا يوم أمس بالتصدي 
الى باحة صحن مسجد قبة الصخرة في األقصى المبارك، برفقة عدد من كبار ضباط االحتالل؛ وهو أمر " صعدوا"لمستوطنين 

  .بخطواٍت تصعيدية أخرى بحق المسجد األقصى-حسب هيئات القدس–به سابقاً، ويُنذر غير مسبوق وغير معمول 
  

أحمد أبو عليا، وقاسم كمال، وفادي أبو رموز بعد تهديدهم بعدم االقتراب : وفي وقت الحق، أخلى االحتالل سراح الحراس
الحتالل على اعتقال الحارس لؤي أبو من مجموعات المستوطنين الذين يقتحمون المسجد االقصى، في الوقت الذي أبقى ا

  .السعد
  

 هنية وأبومازن يتفقان على خروج الجماهير األربعاء للتعبير عن رفضها للقرار األمريكي

  
 وكالة قدس نت لألنباء -غزة 

 على ضرورة خروج) أبو مازن(إسماعيل هنية والرئيس الفلسطيني محمود عباس " حماس"اتفق رئيس المكتب السياسي لحركة 
الجماهير الفلسطينية في كل مكان األربعاء المقبل للتعبير عن غضبها ورفضها للقرار األمريكي حول االعتراف رسميا بمدينة 

  .القدس عاصمة إلسرائيل
 

جاء ذلك خالل إتصال هاتفي أجراه هنية مساء األحد، مع الرئيس أبو مازن لمناقشة خطورة النوايا األمريكية تجاه مدينة 
 "  حماس"حسب بيان صدر عن حركة .تداعيات الناجمة عنهاالقدس وال

وأكد هنية خالل اتصال بالرئيس عباس على ضرورة تمتين البيت الفلسطيني في مواجهة هذه التحديات والمضي في مسار 
  .المصالحة بقوة

 
القدس والتصدي لهذه  وعّد هنية التوجهات األمريكية تجاه القدس نقلة خطيرة جدا، وتتطلب أن نعمل موحدين في معركة

  .التوجهات التي إن حدثت ستكون بمثابة رصاصة الرحمة على عملية التسوية
 

 .من جانبه أشار الرئيس أبو مازن خالل االتصال، إلى أنه سيتخذ قرارات مهمة إذا ما اتخذت اإلدارة األمريكية مثل هذا القرار

ماهير الفلسطينية في كل مكان األربعاء المقبل للتعبير عن واتفق رئيس الحركة مع الرئيس عباس على ضرورة خروج الج
  .غضبها ورفضها للقرار األمريكي

 
كما أكدا على ضرورة التقدم السريع في خطوات المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية، وضرورة تطبيق االتفاقات الموقعة 

المضي في القضايا الوطنية بما فيها االنتخابات وملحقاتها، والتأكيد على مبدأ الشراكة و  2011وخاصة اتفاقية القاهرة 
  .ومنظمة التحرير الفلسطينية
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واتفق القائدان على ضرورة حشد كل الجهود اإلعالمية في معركة القدس والقضايا الوطنية ووقف أي شكل من أشكال التوتر 

  .أو التراشق اإلعالمي الداخلي
 

" حماس"و مازن تلقى ، الليلة، اتصاال هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية بأن الرئيس أب
  .إسماعيل هنية

 
وتناول االتصال مستجدات ملف المصالحة والخطوات واالجراءات لمعالجة مختلف القضايا، وأهمية تحقيق الوحدة الوطنية 

  حسب الوكالة.ينيةورص وتوحيد الصفوف في ظل المخاطر المحدقة بالقضية الوطنية الفلسط
 

 ..رشوة من ترامب للوبي اليهودي في أمريكا

 االعتراف بالقدس عاصمة لالحتالل رسالة تهديد للقبول بصفقة القرن

  
 وكالة قدس نت لألنباء -غزة 

إن المخاطر التي يمكن أن تترتب على مصالح ورعايا الواليات المتحدة : "قال الكاتب والباحث السياسي منصور أبو كريم
األمريكية في المنطقة قد تمنع الرئيس األمريكي دونالد ترامب من ارتكاب مثل هذه الحماقات، وسيتسبب في توتر األجواء 
بالمنطقة، خاصة أن قضية القدس قضية حساسة جدا لدى العالم العربي واإلسالمي عامة وخط أحمر لدى الفلسطينيين 

 .خاصة

، لذلك ال اعتقد أن ترامب يمكن أن يقدم على ارتكاب حماقة كبيرة "لألنباء وكالة قدس نت"وأضاف أبو كريم في حديث لـ
  .مثل االعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي، رغم أن ذلك ليس غريب على رجل أحمق مثل ترامب

  البيت األبيض لم يتخذ القرار بعد
لد ترامب، أن البيت األبيض لم يتخذ بعد قرارا حول هذا وأعلن جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس األمريكي، دونا

  .االعتراف رسمياً بمدينة القدس عاصمة إلسرائيل
  

حول السياسة األمريكية في الشرق " سابان"وقال كوشنر، في تصريحات أدلى بها امس األحد خالل مشاركته في مؤتمر 
يدرس عددا كبيرا من العوامل المختلفة، وبعد ذلك، إنه ال يزال : "األوسط نظمها معهد بروكينغس لألبحاث في واشنطن

  ".وعندما يتخذ قراره، هو من سيعلن ذلك، وليس أنا
  

صفقة "وشدد كوشنر على أنه ليس هناك مدى زمني محدد لحل القضية الفلسطينية، فيما رفض الكشف عن محتوى خطة 
  ".القرن
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وأنه " إلسرائيل"األمريكي دونالد ترامب يدرس االعتراف بالقدس عاصمة وأوردت تقارير إعالمية الجمعة الماضية، أن الرئيس 

  .قد يعلن ذلك يوم األربعاء المقبل، لكنه من المتوقع أن يؤجل تنفيذ وعده بنقل السفارة األمريكية إلى المدينة المقدسة
  .استثنائيا يبقيها في تل أبيب وكان ترامب تعهد بنقل السفارة األمريكية إلى القدس، لكنه وقع في يونيو الماضي أمرا

  
وفي مطلع الشهر الجاري تنقضي مدة األمر االستثنائي ليواجه ترامب موعدا جديدا ليقرر ما إذا كان سيمدده وهي خطوة لجأ 

  .إليها أسالفه لتفادي زيادة التوتر في الشرق األوسط
  

  رسالة تهديد للقبول بصفقة القرن
أعتقد أن التلويح بهذه الخطوة يمثل رسالة تهديد للفلسطينيين : "مريكية قال أبو كريموحول المغزى من رسالة التهديد األ

  .بضرورة بقبول صفقة القرن المنتظرة، فهذه الخطوة تعتبر بالون اختبار من جانب ورسالة تهديد من جانب آخر
  

من ترامب للوبي اليهودي في أمريكا لمنعه وذكر أبو كريم بأنه يمكن قراءته من جانبين، األول قد يكون إالعالن بمثابة رشوة 
اتخاذ إجراءات للتحقيق مع ترامب وعزله من الرئاسة األمريكية بسبب عالقاته قبل توليه منصب الرئيس مع الروس، خاصة 

  .بعد اعتراف مستشاره السابق الجنرال مايكل فلين بأنه أجرى اتصاالت مع الروس قبل وبعد االنتخابات األمريكية
  

ومن جانب أخر قد يكون اإلعالن بمثابة رشوة لليمين اإلسرائيلي وحكومة نتنياهو  ، "وكالة قدس نت لألنباء"متابعا حديثه لـ
قبل طرح إدارة ترامب صفقة القرن لضمان الموافقة اإلسرائيلية عليها، بهدف إجبار الطرف الفلسطيني على الموافقة عليها، 

جيدا لقول ال كبيرة لهذه الخطوة التي تهدد الحقوق الفلسطينية والتي تتنافي مع قرارات وفي كل الحالتين يجب االستعداد 
  .الشرعية الدولية

  
  اجتماع طارئ لمناقشة ملف مدينة القدس

  
هذا وبدأت إدارة ترامب بإبالغ السفارات األمريكية بالخارج عن هذه الخطة، ليتمكن السفراء من إبالغ الحكومات المضيفة 

  i24NEWS الحتجاجات محتملة حسب موقع قناة اإلسرائيليةلتستعد ل
  

وأشار . وأوضح المسؤولون أن هذه الخطط ليست نهائية، وأن الواليات المتحدة تعمل من خالل اعتبارات قانونية وسياسية
  .المسؤولون كذلك إلى أن إعالنا رسميا قد يصدر في األسبوع القادم بهذا الشأن

  ". إن الرئيس قال دائما إنها مسألة وقت ليس إال"ألبيض ردا على سؤال حول نقل السفارة وقال متحدث باسم البيت ا
  ".أن الرئيس ما زال يدرس الخيارات، وليس لدينا ما نعلنه"وأضاف 
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عندما سّن الكونغرس األمريكي قانونا يقضي بنقل سفارة الواليات المتحدة في إسرائيل من تل ابيب إلى  1995ومنذ العام 

  . قدس، يقوم الرؤساء األمريكيين المتعاقبين بالتوقيع على أمر رئاسي بتأجيل الخطوة، ويتم تجديد التأجيل كل نصف سنةال
يونيو الماضي ّوقع ترامب على تجميد نقل السفارة، جراء ضغط من قبل األردن ، وسينظر ترامب مرة أخرى في / وفي حزيران

  .لوشيكديسمبر ا -هذا القانون في كانون األول 
  

هذا وتعقد الجامعة العربية، الثالثاء المقبل، اجتماًعا طارئًا على مستوى المندوبين؛ لبحث سبل التصدي لقرار أمريكي متوقع 
  .يمس بمكانة مدينة القدس

  
تقرر عقد اجتماع على مستوى "وقال حسام زكي، األمين العام المساعد للجامعة العربية، في تصريحات صحفية، إنه 

  ".وبين الدائمين بعد غد الثالثاء بناًء على طلب فلسطين لبحث التطورات التي تمس بمكانة القدسالمند
  

وكانت مندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية طلبت في مذكرة قدمتها لألمانة العامة للجامعة، األحد، ضرورة عقد اجتماع 
  .طارئ لمناقشة ملف مدينة القدس

  
  واألوقاف تحذر من خطورة الموقفتصعيد إسرائيلي باألقصى 

تحاماتهم وصوال فسمحت للمستوطنين بتغيير مسار اق المسجد األقصى صّعدت سلطات االحتالل اليوم األحد الموقف في
 .إلى صحن قبة الصخرة واستدعت عددا من حراس المسجد

وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية بأن شرطة االحتالل سمحت لمجموعة من المتطرفين بالصعود إلى صحن قبة الصخرة، في 
ياع ألوامر حراس المسجد ، وقالت إنها تمت دون االنص"غير اعتيادية واستفزازية ومتعمدة ومخطط لها"خطوة وصفتها بأنها 

  .الذين حاولوا منعهم من الصعود
 

، مؤكدا أن "بالسابقة الخطيرة"ووصف مدير الدائرة الشيخ عزام الخطيب ما قام به المتطرفون باقتحام صحن قبة الصخرة 
وا وبالقوة غيروا مسار اقتحامات المستوطنين وصعدوا إلى صحن قبة الصخرة وسمح"عددا من كبار ضباط شرطة االحتالل 

  ".ورغما عن حراس المسجد للمستوطنين بالتجول في باحات الصحن
  

بما جرى في مراسالت خطية وهاتفية، وأنه  -بصفتها وصية على األوقاف اإلسالمية-وأكد الخطيب إبالغ الحكومة األردنية 
  .جديد في المسجد وباحاتهتم التشديد على الحراس للقيام بدورهم والتصدي للمتطرفين الذين يحاولون فرض واقع 
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، "بالتضحية من قبل أبناء الشعب الفلسطيني عامة -إن لزم األمر-ستواجه "وشدد على أن هذه المحاوالت من قبل االحتالل 
  ".مهما نكل االحتالل فهذا لن يؤثر على إيمان الفلسطينيين بدورهم وواجبهم اتجاه أقصاهم"مضيفا 

  
ى طوال أيام األسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت على فترتين، صباحية بين الساعة ويقتحم المستوطنون المسجد األقص

قبل الظهر، وما بين الواحدة والثانية بعد الظهر ضمن مسارات محددة تمر قبالة المصلى القبلي  11السابعة والنصف والـ
  .ومصلى قبة الصخرة، لكن الجديد هذه المرة الصعود إلى صحن قبة الصخرة

  
ي سياق متصل، أفادت دائرة العالقات العامة في دائرة األوقاف بأن شرطة االحتالل استدعت للتحقيق رئيسة شعبة وف

  .الحارسات بالمسجد األقصى زينات أبو صبيح وحارس المسجد لؤي أبو السعيد
  

عاصمة بالقدس االعتراف دونالد ترمب ويتزامن التصعيد اإلسرائيلي مع تزايد الحديث عن احتمال إعالن الرئيس األميركي
سلسلة اتصاالت بقادة زعماء العالم لوضعهم في صورة ما يجري  محمود عباس إلسرائيل، حيث بدأ الرئيس الفلسطيني

  .للقدس من مخاطر
  

وهي خطوة رأى فيها  وكانت سلطات االحتالل أعلنت قبل أسابيع عن تأسيس وحدة شرطة خاصة بالمسجد األقصى،
الوصي التاريخ على المقدسات في  األردن ولة لتعزيز السيطرة على المسجد وفرض السيادة عليه وإلغاء دورمقدسيون محا

   .المدينة
  زيرةالج: المصدر 

  

  -انتهى -


