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رس ــالة الـ ـق ـدس

نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 اخلارجية :زرع آالف الكامريات يف القدس يعكس فشل االحتالل يف السيطرة عليها.
 مستوطنون يعطبون إطارات مركبات وخيطون عبارات عنصرية يف القدس.
 االحتالل يعتقل ثالثة مواطنني من القدس.
 احلسيين يطلع "رئيس شؤون الدايانت" الصيين على أوضاع القدس.
 القدس يف القرارات الدولية.
عاما على نكسة حزيران األليمة.
ً 50 

 السفري األمريكي يشارك يف احتفاالت احتالل القدس.
 اهليئة اإلسالمية يف القدس" :حائط الرباق" جزء من األقصى وهو للمسلمني
وحدهم.
 االحتالل يُسلم دفعة جديدة من اخطارات اهلدم ملنازل مقدسيني جنوب األقصى.
 اعتقال مواطن من القدس إلجبار جنله تسليم نفسه.

 االحتالل يهاجم بسطات الفالحات وسط القدس ويصادرها.
 ضريبة االحتالل تشن محلة يف بلدة سلوان جنوب األقصى.
90 مستوطنا وطالباً تلمودايً يقتحمون األقصى حبراسات مشددة.
 البيت األبيض :نقل السفارة األمريكية للقدس مسألة وقت.

اخلارجية :زرع آالف الكامريات يف القدس يعكس فشل االحتالل يف السيطرة عليها
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رام هللا  2017-6-5وفا -قالت وزارة اخلارجية إن خطة وزارة األمن الداخلي اإلسرائيلي ،لنشر

آالف الكامريات املتطورة يف أزقة وشوارع القدس احملتلة ،وداخل البلدة القدمية وحميطها ،تعكس فشل

سلطات االحتالل اإلسرائيلي وأذرعها وأجهزهتا املختلفة ،يف تكريس سيطرهتا وضمها للقدس الشرقية

احملتلة ،رغم مرور مخسني عاما على احتالهلا.

وأضافت اخلارجية يف بيان صحفي اليوم اإلثنني ،أن أسلوب زرع الكامريات شبيه متاما مبا متارسه أنظمة
الفصل العنصري وأشد األنظمة استبدادا ،وسرعان ما تكتشف سلطات االحتالل فشل هذه املمارسة
االستعمارية وأهدافها يف حتقيق قدرهتا للسيطرة على حياة الفلسطينيني املقدسيني التواقني للحرية

واخلالص من االحتالل ،وسرعان ما يدفعها عجزها لالكتشاف أهنا حباجة لزرع كامريات على أبواب

منازل الفلسطينيني ودور عبادهتم ومصادر قوهتم ،إن مل يكن يف ثياب كل مواطن فلسطيين يف القدس.
وأدانت الوزارة أبشد العبارات تلك املخططات االحتاللية التهويدية اهلادفة إىل فرض املزيد من

املضايقات االستفزازية على املواطنني الفلسطينيني يف القدس ،لدفعهم إىل اهلجرة عنها ،وحذرت من

تداعيات هذه املخططات وآاثرها التدمريية على حياة املقدسيني وحريتهم ابلتنقل وحقوقهم األساسية

اليت نصت عليها القوانني الدولية ومبادئ حقوق اإلنسان ،خاصة أن زرع الكامريات يعترب أوسع عملية

حتريض ضد الفلسطينيني ،وإصرار احتاليل رمسي على إنكار حقوقهم ،عرب وضعهم حتت املراقبة الدائمة،

والتعامل معهم مجيعا كمشبوهني وأهداف ،يف ترمجة واضحة ملد تفشي العنصرية والكراهية يف

سياسات وخمططات االحتالل.

وتساءلت :أين اجملتمع الدويل ومؤسساته األممية املختصة واملنظمات احلقوقية واإلنسانية من هذا التغول

واالستفراد االحتاليل بشعبنا األعزل يف القدس؟ أال يكفي الظلم التارخيي الواقع على شعبنا والذي يدفع

أمثاان ابهظة له إلحداث صدمة للمجتمع الدويل ليخرج عن صمته إزاء جربوت االحتالل وظلمه؟ ال جند
أي مربر أو تفسري لصمت الدول على استمرار االحتالل ومصادرة حرية الفلسطينيني ،خاصة اليت

تدعي االلتزام ابلقانون الدويل وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق اإلنسان.

مستوطنون يعطبون إطارات مركبات وخيطون عبارات عنصرية يف القدس
القدس  2017-6-5وفا -أعطبت جمموعة من عصاابت املستوطنني ،اليوم اإلثنني ،إطارات مركبات
وخطت شعارات عنصرية ،يف القدس احملتلة.
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وأفاد مراسلنا أبن مستوطنني خطوا شعارات "معادية للعرب" على عدة مركبات لفلسطينيني يف "التلة
الفرنسية" (أرض السمار) قرب حي الشيخ جراح وسط القدس ،وثقبوا إطارات مركبات أخر يف

منطقتني خمتلفتني ابملدينة.

يذكر أن عصابة "تدفيع الثمن" االستيطانية لطاملا نفذت اعتداءات وهجمات عنصرية ضد املواطنني

الفلسطينيني وممتلكاهتم يف القدس وأحناء األراضي الفلسطينية ،وارتكبت سلسلة اعتداءات إرهابية

أسفرت عن استشهاد الفلسطينيني وتدمري ممتلكاهتم؛ من بينها حرق عائلة دوابشة يف قرية دوما جنويب

انبلس قبل حنو عامني ،دون مالحقة جدية وحقيقية من أجهزة االحتالل.

االحتالل يعتقل ثالثة مواطنني من القدس

القدس  2017-6-5وفا -اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم االثنني ،ثالثة مواطنني من
مدينة القدس احملتلة ،واقتادهتم إىل مراكز توقيف وحتقيق يف املدينة املقدسة.

ومشلت االعتقاالت ،الشاب صبيح جنل الشهيد املقدسي مصباح أبو صبيح ،ومهدي علقم ،وأمحد

السالمية.

احلسيين يطلع "رئيس شؤون الدايانت" الصيين على أوضاع القدس

القدس  2017-6-4وفا -مثن وزير شؤون القدس احملافظ عدانن احلسيين املوقف الصيين الرمسي
والشعيب الداعم للشعب الفلسطيين منذ انطالقة الثورة الفلسطينية عام  1965ومساندته يف كافة

احملافل الدولية من اجل حصوله على حقه يف تقرير مصريه وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها مدينة

القدس.

جاء ذلك خالل لقائه ظهر اليوم األحد يف املسجد األقصى املبارك رئيس مصلحة شؤون الدايانت

التابعة جمللس الدولة الصيين وانغ تسوآن الذي يوزر فلسطني وحيل ضيفا على وزارة االوقاف والشؤون
الدينية يرافقه ممثل مجهورية الصني الشعبية لد فلسطني تشني اكسينزونغ ،وحبضور مفيت القدس

والداير الفلسطينية الشيخ حممد حسني ،والشيخ عزام اخلطيب مدير عام دائرة االوقاف االسالمية

ابلقدس الشيخ عمر الكسواين مدير املسجد األقصى والشيخ ابراهيم زعاترة مدير عام اوقاف القدس.
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ودعا احلسيين إىل الضغط اكثر على سلطات االحتالل وعدم التغاضي عن االنتهاكات املنافية للقانون

الدويل واالنساين والكف عن اعتبار اسرائيل دولة فوق القانون ،موضحا ان احلكومة االسرائيلية تؤجج
من حدة التطرف يف املنطقة وهتيء االمور حنو اشعال حرب دينية من خالل االستفزازات املتكررة.

وتطق إىل املساس حبرمة املقدسات وخاصة املسجد األقصى املبارك وما جر مؤخرا من انتهاكات سافرة
حبق املقدسات وخاصة املسجد األقصى املبارك واالقتحامات املتكررة واليت بدأت خترج عن حدودها،
واحملاوالت االخرية ملنع االذان من املساجد وهو ما ميس بعقيدة املسلمني ،وهي رمبا خطوة حنو منع

الصالة وإغالق املساجد واإلعتداء على املواطنني اآلمنني واالستهتار ابلقيمة اإلنسانية البناء الشعب

الفلسطيين والتعمد مبمارسة القتل واإلعدامات امليدانية حتت ذرائع واهية.

واستهجن احلسيين حالة الصمت الدويل جتاه استمرار والتنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية ،مستعرضا

األوضاع الصعبة اليت يعيشها املقدسيون يف ش ى اجملاالت ومنوها إىل االستهداف املباشر ألبناء الشعب
الفلسطيين واهل العاصمة احملتلة يف حماولة لتهويدها وسلخها عن جذورها العربية اإلسالمية واملسيحية .
من جانبه حذر املفيت من اإلجنرار خلف االكاذيب وأساليب اخلداع وااللتفاف اليت متارسه احلكومة

اإلسرئيلية فيما يتعلق ابملسجد األقصى املبارك ،موضحا طبيعة السياسة اليت تنتهجها سلطات االحتالل
يف مدينة القدس والقائمة على السيطرة على االماكن املقدسة خطوة خطوة ،مشريا اىل ما جر يف احلرم

االبراهيمي الشريف مبدينة اخلليل.

وبني جانب من االنتهاكات السافرة حبق املقدسات واخطرها مضاعفة االقتحامات املتطرفة من جانب

املستوطنني املدعومني من حكومة اليمني املتطرف يف إسرائيل للمسجد األقصى املبارك ،والتعدي على

حرية العبادات وحرمان املسلمني من أداء صلواهتم يف احلرم القدسي الشريف ،واحلفرايت أسفل البلدة

القدمية واملسجد األقصى املبارك ،وحماوالت تغيري معامل املدينة املقدسة يف حماولة مكشوفة لتزوير التاريخ
وقلب احلقائق وخلق وقائع جديدة .

بدوره مثن اخلطيب الرعاية اهلامشية للمقدسات االسالمية واملسيحية يف مدينة القدس ،مبينا املوقف

األردين الواضح والراسخ من املمارسات اإلسرائيلية حبق املسجد األقصى املبارك ،ومطلعا الضيف

الصيين على عمل دائرته التابعة لوزارة االوقاف والشؤون واملقدسات االسالمية يف عمان ،مقدما شرحا

مفصال لتاريخ املسجد االقصى وأمهيته ومكانته لد املسلمني يف احناء العامل ومعراب عن امله يف تعزيز

زايرات الشعوب املختلفة للمسجد األقصى للتاكيد على فلسطينيته ودعم صمود الشعب الفلسطيين يف
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بيت املقدس" ،وهي رسالة لإلسرائيليني ابن الفلسطينيني ليسوا وحدهم بل تقف من ورائهم الشعوب

احملبة للسالم والداعمة للشعوب املضطهدة .

بدوره اكد الوزير الصيين على موقف بالده الثابت من القضية الفلسطينية ،مؤكدا مواصلة الدعم

الرمسي والشعيب للشعب الفلسطيين من منطلق الوقوف خبندق واحد ،الفتا إىل ضرورة مضاعفة اجلهود

من أجل متكني الفلسطينيني من بناء دولتهم املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
القدس يف القرارات الدولية
إعداد :حممد أبو طربوش

خاص لـ موقع مدينة القدس

تشكل إقامة املستوطنات اإلسرائيلية يف املناطق الفلسطينية انتهاكاً لقواعد القانون الدويل ،وال ميكن

إدخال اإلجراءات اإلسرائيلية يف هذا اجملال ضمن إجراءات القوات احملتلة لصيانة أمنها وحفظ النظام
العام ملا متثله هذه اإلجراءات من عمليات استفزاز للسكان مما يدفعهم ملقاومة قوات االحتالل ومما

يعرض النظام واألمن يف املناطق احملتلة للحظر بدالً من استتباب النظام العام ،كما أن "إسرائيل" ال متلك
السيادة على املناطق احملتلة وابلتايل ليس من حقها إقامة املستوطنات ونقل السكان واليت هي من

أعمال السيادة الكاملة اليت متتلكها الدولة األصلية املالكة لإلقليم" ،وفيما يلي أبرز وأهم القرارات

الدولية الصادرة عن جملس األمن وجملس حقوق اإلنسان واألمم املتحدة اخلاصة ابلقدس:-

قرار ( 2253/4يوليو /متوز  )1967قرار صدر عن األمم املتحدة دعت فيه "إسرائيل" إىل إلغاء كافة
التدابري املتخذة لتغيري وضع مدينة القدس ،وع ّدهتا ابطلة والغية.

قرار ( 242/22نوفمرب /تشرين الثاين  )1967صدر عن جملس األمن أكد على ضرورة انسحاب

القوات املسلحة اإلسرائيلية من األراضي اليت احتلتها مع اإلشارة إىل أن هذا القرار ينطبق على مدينة

القدس الشرقية اليت احتلت عام .1967

قرار ( 267/3يوليو /متوز  )1969انتقد مجيع اإلجراءات اليت اختذهتا "إسرائيل" لتغيري معامل القدس
وطالبها إبلغاء مجيع تلك اإلجراءات.

قرار ( 478/20أغسطس /آب  )1980أصدره جملس األمن معترباً أن مصادقة "إسرائيل" على اعتبار

القدس عاصمة موحدة إلسرائيل تشكل انتهاكا للقانون الدويل ،وعلى عدم االعرتاف ابلقانون وغريه من

األعمال اليت تغري معامل القدس ومعاملها.
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بدأت قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة منذ بداية االحتالل االسرائيلي للقدس حيث صدر القرارين
 2253و  2254لسنة  1967للمطالبة إبلغاء اجراءات "إسرائيل بشأن القدس" ،ويف سنة 1971
صدر قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة الذي طالب "إسرائيل" إبلغاء مجيع التدابري والسياسات

واملمارسات يف األراضي احملتلة ،ويف سنة  1977وافقت اجلمعية على قرار يدين التغريات اليت أجرهتا
"إسرائيل" يف األراضي احملتلة.

كما صدرت جمموعة قرارات متعلقة ابلقدس منها قرار  3092عام  ،1973وقرار رقم  298عام

 ،1974وقرار رقم  465عام  ،1980وقرار  471عام  ،1980وقرار رقم  6058عام ،1986

ومجيعها أقرت بطالن ضم "إسرائيل" للقدس وعدم جواز احتالل أراض ابلقوة ،وحذرت "إسرائيل" من
إجراء تغيري يف معامل املدينة املقدسة.

كما صدر قرار من األمم املتحدة عام  2006أكدت فيه أن مجيع أعمال "إسرائيل" لفرض قوانينها

وتشريعاهتا وإدارهتا على املدينة املقدسة هي أعمال غري قانونية.

كما صدر قرار من األمم املتحدة عام  2006أكدت فيه أن مجيع أعمال "إسرائيل" لفرض قوانينها

وتشريعاهتا وإدارهتا على املدينة املقدسة هي أعمال غري قانونية.

كما صدر قرار اجلمعية رقم  57/111يف العام  2003الذي يطالب أبن أيخذ أي حل شامل وعادل

لقضية القدس ابعتبار الشواغل املشروعة لكال اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي ،وأن يضمن حرية
الوصول للناس من مجيع األداين لألماكن املقدسة.

وتوالت نفس املطالب يف قرارات اجلمعية العامة رقم  2258لسنة  2003ورقم  3259لسنة 2005

والقرارات  2661يف  2007الذي يطالب بسحب البعثات الدبلوماسية من القدس.

وصدرت عن مؤسسة اليونسكو عدة قرارات منها قرار  1968يدعو "إسرائيل" للمحافظة على

املمتلكات الثقافية يف القدس القدمية ،وأدانت اليونسكو سنة  1970حريق املسجد األقصى ،ودعا

قرار 17م" 30422 /إسرائيل" إىل عدم تغيري معامل القدس ،وطالبت اليونسكو يف  1991و 1993
حصر املمتلكات الثقافية يف القدس العتبارها ضمن الرتاث الثقايف العاملي وبني األعوام – 2004

 2008رفضت اليونسكو املطالبات اإلسرائيلية لشطب القدس من قائمة الرتاث العاملي املهدد ابخلطر.
عاما على نكسة حزيران األليمة
ً 50
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50عاما مرت على "النكسة" ،حني أكملت "إسرائيل" احتالل بقية األراضي الفلسطينية ،مبا فيها

القدس ،وأضافت إليها اجلوالن من سوراي ،وسيناء من مصر ،وذلك بعد مرور  19عاما على نكبة

فلسطني ،وإقامة دولة "إسرائيل" بعد خلقها مأساة إنسانية للشعب الفلسطيين ،وتشريده من أرضه.

ففي صباح اخلامس من حزيران  1967قامت "إسرائيل" ابهلجوم على القوات العربية املصرية والسورية
واألردنية ،واحتالل أجزاء من أراضيها ،فيما عرف بعد ذلك بـ"عدوان اخلامس من حزيران" ،حتقيقا

لرغبتها يف ضم األراضي اجملردة من السالح يف مشال فلسطني ،وحتويل روافد هنر األردن.

فبعد إنشاء الدول العربية هيئة خاصة الستثمار موارد هذه الروافد ،أمعنت "إسرائيل" يف تنفيذ ضم
األراضي وحتويل الروافد بقوة السالح؛ وصعدت استفزازاهتا بضرب املعدات اخلاصة هبيئة استثمار

الروافد ،وحترشت ابملزارعني السوريني؛ ما أد إىل زايدة حدة االشتباكات ح ى وصلت إىل االشتباك

اجلوي يوم  .1967/4/7ونقال عن املركز الوطين للمعلومات ،فقد تواترت األخبار عن التجهيزات

اإلسرائيلية للحرب؛ فأعلنت مصر حالة التعبئة القصو ؛ اللتزامها ابتفاقية الدفاع املشرتك مع سوراي

واملوقعة يف .1966/11/4

وطلبت مصر من قائد قوات الطوارئ الدولية سحب قواته يوم  5/16من سيناء ،ومت ذلك يوم ،5/19

وأعلن مجال عبد الناصر إغالق مضائق تريان يوم  5/23يف وجه املالحة اإلسرائيلية ،وهذا ما اعتربته

"إسرائيل" مبثابة إعالن حرب .شرعت القوات املصرية والسورية تتوجهان حنو جبهات القتال ،ووصلت

فصائل من القوات الكويتية والسودانية واجلزائرية إىل اجلبهة املصرية ،وتوجه امللك حسني إىل مصر يوم

 5/30وعقد معها اتفاقية دفاع مشرتك ،ووضعت القوات األردنية حتت تصرف القيادة املشرتكة.

واتضح من التعديالت الوزارية اإلسرائيلية والتدابري االستثنائية نية "إسرائيل ابلعدوان" .ويف ليلة -4

 6/5طلب السفريان األمريكي والسوفيييت من عبد الناصر عدم البدء ابهلجوم؛ ومل متض ساعات قليلة

ح ى بدأت "إسرائيل" احلرب.

على اجلبهة املصرية ،قامت الطائرات اإلسرائيلية إبخراج الطريان املصري من املعركة من الضربة األوىل؛

إذ مت ضرب الطائرات يف مهابطها قبل أن تقلع ،وهامجت الطائرات اإلسرائيلية مجيع املطارات العسكرية
تقريبا من الصعيد إىل القاهرة .ومحل خمطط "إسرائيل" اسم "حركة احلمامة".

وقامت البح رية اإلسرائيلية بغارات على املوانئ املصرية يف إطار العدوان الشامل ،وقدرت اخلسائر
املصرية بعشرة آالف شهيد ومفقود وخسارة  %80من عتاد اجليش.
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وعلى اجلبهة األردنية وجهت "إسرائيل" ضربة للسالح اجلوي امللكي فدمرت  32طائرة يف

مطاري عمان واملفرق .وقد حدثت معارك دامية يف القدس ،والضفة الغربية عموما .ورغم صمود

اجليش األردين؛ إال أنه اضطر لالنسحاب حتت الضغط اهلائل للقوة اإلسرائيلية يوم  6/6مساء ،وقد

قدرت خسائر األردنيني بـ" "6094شهيدا وخسارة  150داببة.

وعلى اجلبهة السورية ،مل يبدأ القتال ح ى يوم  ،6/9عدا عن اهلجوم السوري على مصايف النفط يف حيفا

يوم  ،6/5والذي ردت عليه "إسرائيل" بتدمري  60طائرة سورية.

بدأ اهلجوم الربي اإلسرائيلي على اجلبهة السورية صباح  6/9بقصف جوي مركز على املواقع الدفاعية،

ودمرت  40داببة إسرائيلية ،واتبعت "إسرائيل" هجومها يوم  ،6/10واستولت على قمم جبل الشيخ
اجلنوبية ومشال اجلوالن ،وخسرت سوراي  1000شهيد و 70داببة.

ومت احتالل املدينة كاملةً ،ودخلت قوات االحتالل القدس واملسجد األقصى املبارك

السفري األمريكي يشارك يف احتفاالت احتالل القدس
يف خروج عن املواقف األمريكية املتبعة منذ سنوات ،يعتزم السفري األمريكي اجلديد يف تل ابيب دافيد
فريدمان املشاركة يف حفل مرور مخسني عاما على احتالل القدس الشرقية ،إضافة إىل زايرة مستوطنة
"غوش عتصيون" جنويب بيت حلم.

احتفاال مبناسبة
وكان الكونغرس األمريكي قرر إقامة مراسم احتفالية يف السادس من حزيران املقبل،
ً

مرور مخسني عاما على ذكر ما يُسمى "إعادة توحيد القدس" ،واليت سيشارك هبا املئات من أعضاء

الكونغرس يف مراسم االحتفال ،والذي ابدر اليه رئيس الكنيست والسفري "اإلسرائيلي" يف أمريكا رون
درمر؛ ابلتزامن مع احتفالية يقيمها الكنيست يف ذات الوقت ،وتبث بشكل حي ومباشر.

فلسطين  -رام هللا 2420901 ،2421080 : ،174 
فاكس  ،2420902البريد االلكتروني PNCECS@Palnet.com :
PNCECS2011@gmail.com

Palestine8- Ramallah  174,  2421080,2420901
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com
PNCECS2011@gmail.com
Web site :http://www.pncecs.plo.ps

دولــــة فلسطين
منظمـة التحريـر الفلسطينيــة

State Of Palestine
Palestinian Liberation Organization
Palestinian National Commission
For
Education, Culture & Science

اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة
للتــربيـة والثقافـة والعـلوم

اهليئة اإلسالمية يف القدس" :حائط الرباق" جزء من األقصى وهو للمسلمني وحدهم
أكدت اهليئة االسالمية العليا يف القدس أن "حائط الرباق" (اجلدار الغريب للمسجد األقصى )جزء ال

يتجزأ من املسجد األقصى املبارك ،وهو ملك للمسلمني وحدهم دون غريهم.

وشددت اهليئة ،يف بيان هلا اليوم" :أن هذا املسجد املبارك "األقصى" مبا يف ذلك حائط الرباق هو

عز وجل ،وذلك منذ معجزة اإلسراء واملعراج ،وح ى يومنا هذا
للمسلمني وحدهم بقرار إهلي من هللا ّ

وإىل يوم القيامة ،وأن املسلمني متمسكون به ،وهو ميثل جزءاً من عقيدة ما يقارب املليار ومثامنائة مليون
مسلم يف العامل".

وجاء يف بيان اهليئة" :أطلقت بعض وسائل اإلعالم "اإلسرائيلية" ،تصرحيات مشبوهة ،وادعاءات كاذبة

أن لليهود احلق يف حائط الرباق ،وأن هلذا احلائط قدسية لد الشعب اليهودي ،وجيب أن يبقى حتت

السيادة اليهودية .وإن مثل هذه التصرحيات واالدعاءات حتاول أن تزيف وتزور احلقائق املرتبطة حبائط
الرباق ،وهي تشويه وحتريف للحقيقة اخلالدة انه مكان مقدس للمسلمني وحدهم دون غريهم".

وأوضحت اهليئة ،يف بياهنا" ،أن مساحة املسجد األقصى املبارك ،كما هو معلوم ،مئة وأربعة وأربعون

دومنا (الدومن الواحد ألف مرت مربع) فيشمل املسجد القبلي األمامي ،ومسجد قبة الصخرة املشرفة،

واملساطب واللواوين واألروقة واملمرات واآلابر والبواابت اخلارجية وكل ما حييط ابألقصى من األسوار

واجلدران اخلارجية مبا يف ذلك حائط الرباق الذي هو سور رئيسي من أسوار املسجد األقصى املبارك".

وأضافت اهليئة" :لقد سبق لعصبة األمم عام 1930م أن أقرت هذه احلقيقة واليت تقول أن حائط
الرباق هو معلم حضاري اترخيي إسالمي ،وال عالقة لغري املسلمني فيه".

وشددت اهليئة على "أن األقصى املبارك أمسى من أن خيضع لقرارات احملاكم وال احلكومات ،وهو غري

قابل للتفاوضات وال للمقايضات وال للتنازالت وال ألي تفامهات ،وال ميلك أحد أن يتنازل عن ذرة

تراب منه .وال من حائط الرباق".

وحثت اهليئة على "شد الرحال إىل األقصى املبارك يف شهر رمضان املبارك ،ويف األوقات واألايم مجيعها،

وبشكل مستمر ،فاألخطار ال تزال حمدقة به من كل جانب".

واختتمت اهليئة اإلسالمية بياهنا ابلقول" :صرخة نطلقها من جوار األقصى املبارك جلميع العرب
واملسلمني وجلميع العامل يف أرجاء املعمورة أن يرفعوا صوهتم يف وجه هذا االحتالل الغاصب ،ليكف يده

الغامشة عن مقدساتنا ".
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االحتالل يُسلم دفعة جديدة من اخطارات اهلدم ملنازل مقدسيني جنوب األقصى
سلمت طواقم اتبعة لبلدية االحتالل ،حترسها قوة عسكرية ،اليوم األحد ،دفعة جديدة من اخطارات

اهلدم االدارية لعدد من منازل املواطنني ببلدة سلوان جنوب املسجد األقصى املبارك ،حبجة البناء دون

ترخيص من البلدية.

يف السياق ،اقتحمت طواقم البلدية العربية وجنود االحتالل منزل املواطن خليل حممد منر العباسي "ابو

فراس" حبي عني اللوزة ببلدة سلوان ،وشرعت بتصوير املنزل وأخد قياساته ،وهي خطوات عادة ما يلجأ

اليها االحتالل متهيدا هلدم املنزل.

اعتقال مواطن من القدس إلجبار جنله تسليم نفسه
اعتقلت قوات االحتالل ،بعد ظهر اليوم األحد ،املواطن حممود خليل حممود من بلدة العيسوية وسط
القدس احملتلة ،إلجبار جنله على تسليم نفسه.

وكانت قوات االحتالل اقتحمت البلدة اليوم وشرعت بدهم العديد من منازهلا.

االحتالل يهاجم بسطات الفالحات وسط القدس ويصادرها
هامجت طواقم اتبعة للبلدية العربية يف القدس حترسها قوة من شرطة وحرس حدود االحتالل ،اليوم

االحد ،بسطات "الفالحات" يف شاعري السلطان سليمان وصالح الدين مبحاذاة سور القدس التارخيي.
وقال مراسلنا أن طواقم البلدية العربية أتلفت العديد من حمتوايت البسطات وصادرت عددا منها ،كما
اعتدت على بعض البائعات وسط حالة من التوتر سادت املنطقة.

ضريبة االحتالل تشن محلة يف بلدة سلوان جنوب األقصى
شنت طواقم اتبعة ملصلحة ضريبة االحتالل ،وأخر لبلدية االحتالل يف القدس ،اليوم األحد ،محلة يف

بلدة سلوان جنوابملسجد األقصى؛ أشاعت فيها أجواء من التوتر والفوضى.
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وقال مراسلنا يف القدس أبنه رافق هذه الطواقم قوة من شرطة وحرس حدود االحتالل ،وختللها دهم
عدد من احملال التجارية يف حني فضل عدد كبري من التجار اغالق حماهلم حتسبا من احلملة.
90مستوطنا وطالباً تلمودايً يقتحمون األقصى حبراسات مشددة
استأنفت عصاابت املستوطنني اليهودية ،اليوم األحد ،اقتحاماهتا االستفزازية للمسجد األقصى املبارك،
من ابب املغاربة حبراسة قوات االحتالل اخلاصة.

وقال مراسلنا يف القدس ان  75مستوطنا و 15طالب تلمودي اقتحموا املسجد عرب جمموعات صغرية
ونفذوا جوالت استفزازية يف أرجائه وسط تواجد كبري للمصلني.

من جهة اثنية ،واصل آالف املواطنني أداء صلواهتم ،خاصة قيام الليل "الرتاويح" ،والفجر برحاب

املسجد االقصى ،يف حني تشهد أسواق القدس التارخيية داخل القدس العتيقة حركة جتارية نشطة بفعل
التدفق اهلائل للمصلني على األقصى املبارك.

البيت األبيض :نقل السفارة األمريكية للقدس مسألة وقت
علق الناطق الرمسي إبسم البيت األبيض على قرار أتجيل نقل الرئيس األمريكي للسفارة األمريكية من

"تل أبيب" إىل القدس ابلقول أن عملية النقل مسألة وقت ،وأن الرئيس ” دوانلد ترامب” ملتزم بوعده.

واتبع القول يف تصرحيات له نقلتها القناة العربية العاشرة أن السؤال الذي جيب أن يطرح م ى ستنقل
السفارة األمريكية للقدس؟ ،وليس هل ستنقل السفارة؟ ،وأن أتجيل عملية النقل جيب أن ال تفسر

برتاجع دعم الرئيس األمريكي لـ "إسرائيل".

وأضاف :ان اهلدف من وراء التأجيل هو زايدة فرصة حتقيق السالم بني "اإلسرائيليني" والفلسطينيني،

وهدفت اخلطوة أيضاً للحفاظ على املصاحل اإلسرتاتيجية للوالايت املتحدة األمريكية.

وكان الرئيس األمريكي وقع قراراً يوم اخلميس املاضي يقضي بتأجيل نقل السفارة األمريكية من "تل

أبيب" إىل القدس مما تسبب يف خيبة أمل يف مكتب رئيس حكومة االحتالل ،وقال وزير الرتبية والتعليم
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يف حكومة االحتالل "نفتايل بنت" بعد قرار التأجيل أن ال سالم على أساس تقسيم مدينة القدس،

وأتجيل نقل السفارة يؤثر سلباً على السالم احلقيقي.

 -انتهى-
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