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  م2016 / 8 / 22 اإلثنين: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  

  من التهويد  قصىتنسيق عربي وإسالمي لحماية األ إلىقريع يدعو

 .والتقسيم

 قصىمخابرات االحتالل ومستوطنون يقتحمون األ. 

 عرضة للتهويد والتدمير وجريمة إحراقه لن تسقط  قصىاأل: أبو يوسف

 .بالتقادم

 بكل قواه وإمكانياته قصىكل الشعب ملتف حول األ: المفتي. 

  يوم في القدس"الجامعة العربية تنظم احتفالية". 

  لتدخل الفوري لوقف االعتداءات والحفريات  إلىاألردن يدعو العالم

 .قصىتحت األ
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  من التهويد والتقسيم قصىتنسيق عربي وإسالمي لحماية األ إلىقريع يدعو 
حذر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة  -وفا 2016- 8-22القدس 

ية الشرسة غير المسبوقة على سرائيلمخاطر وتداعيات الهجمة اإلشؤون القدس، أحمد قريع، من 
المبارك وباحاته الطاهرة على وجه الخصوص، في محاوالت بائسة  قصىالمدينة المقدسة والمسجد األ

تمهيدا لتهويده بشكل كامل بدءا من سحب  قصىمن حكومة االحتالل بتغير الوضع القائم في األ
من قبل المستوطنين المتطرفين  قصىتكثيف اقتحامات باحات األ إلىصالحيات األوقاف اإلسالمية 

 .وغالة الحاخامات

ووصف قريع في بيان صحفي اليوم االثنين، الوضع القائم في المدينة المقدسة بالعدوان الخطير 
ي التهويدية وانعكاساتها الخطيرة والمتصاعدة ال سيما سرائيلوالممنهج بسبب مخططات االحتالل اإل

 قصىإن إصرار حكومة االحتالل على تصعيد اقتحاماتها للمسجد األ: "قائال قصىالمسجد األ على
وباحاته وحرمان المصلين من الوصول اليه، إجراءات تأتي في إطار تنفيذ السياسة العدوانية العنصرية 

 قصىاأل ية، التي تنم عن إعالن حرب دينية تستهدف في األساس المدينة المقدسة والمسجدسرائيلاإل
المبارك، وجميع معالم القدس الحضارية والثقافية والدينية، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية ستقف بشكل 

ية والحملة التهودية المسعورة التي تقودها حكومة االحتالل سرائيلحازم أمام هذه الغطرسة اإل
  .ي بحق أولى القبلتينسرائيلاإل

قال، إن حكومة االحتالل وأذرعها التنفيذية تقوم بحرق  قصىلحرق المسجد األ 47وفي الذكرى الـ 
بشكل يومي من خالل تدنيس باحاته بشكل متواصل من قبل غالة المستوطنين  قصىالمسجد األ

تكثيف عمليات الحفر في مصلياته ومرافقه ومنع عمليات الترميم في بعض المصليات،  إلىباالضافة 
الوصول اليه والصالة واالعتكاف في باحاته، كلها عالوة على حرمان المصليين المسلمين من 

  .في عين العاصفة  قصىإجراءات تضع مدينة القدس والمسجد األ
المبارك بكافة معالمه بشكل يومي، من خالل ما تبتدعه  قصىوتابع، أن سلطات االحتالل تحرق األ

طنين وتشييد البؤر من أساليب التهويد والتدمير، عبر عمليات حفر االنفاق واقتحامات المستو 
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وإقامة  قصىاالستيطانية مع نيران الحرق والتطرف، لتحقيق الهدف األكبر لدولة االحتالل بهدم األ
  .الهيكل المزعوم على أنقاضه

دونم وله نفس القدسية لدى المسلمين في   144الـ  ملكية خالصة للمسلمين بكامله قصىوأكد أن األ
ولن  قصىي مسلم تمرير هذه االعتداءات المتكررة على المسجد األكافة أرجاء العالم، وأنه لن يقبل أ

كنيس بأي حال من األحول، داعيا اللجنة الرباعية   إلىوأي جزء منه  قصىيسمح بتحويل المسجد األ
 إلىوالمؤسسات الدولية ومنظمات األمم المتحدة خاصة اليونسكو ومؤسسات حقوق اإلنسان 

ية الخطيرة التي ستأجج الصراع وستخلع العنف في سرائيلاإل اإلجراءات  الوقوف والتصدي لهذه
  .المنطقة

وأكد ضرورة التنسيق عربيا وإسالميا وصياغة برامج فعلية وتوفير شبكة حماية عربية وإسالمية من أجل 
ية على مر احتالل فلسطين، لمواجهة إسرائيلالمبارك الذي يتعرض ألشد هجمة  قصىالمسجد األ

  .ية التهويدية التي تنفذ بشكل يومي جهارا نهاراسرائيلاإلمخططات االحتالل 
الوقوف بحزم في وجه هذه الهجمة التي تتعرض  إلىودعا أمتنا العربية واإلسالمية والمجتمع الدولي 

المسجد  إلىبشكل خاص،كما دعا أهلنا بشد الرحال  قصىلها القدس بشكل عام والمسجد األ
المبارك للتصدي لهجمات قطعان المستوطنين على باحاته ومواجهة دعوات المؤسسات  قصىاأل

  .والجمعيات الصهيونية القتحامه وتدنيسه
  

  قصىمخابرات االحتالل ومستوطنون يقتحمون األ
اقتحمت عناصر من مخابرات االحتالل، صباح اليوم االثنين، المصلى  -وفا 2016- 8-22القدس 

القديم، بحراسة مشددة، وأجرت فيهما جولة استكشافية استفزازية، فيما  قصىالقبلي، والمسجد األ
 .احتج مصلون بهتافات التكبير على هذه االقتحامات

من باب المغاربة،  قصىفي الوقت نفسه، تواصلت مجموعات من المستوطنين اقتحامها للمسجد األ
  .ونفذت جوالت استفزازية في أرجائه
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  للتهويد والتدمير وجريمة إحراقه لن تسقط بالتقادم عرضة قصىاأل: أبو يوسف

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو  -وفا 2016- 8-21رام اهللا 
، عاماً  47المبارك قبل  قصىيوسف، االصرار على محاسبة االحتالل على جريمة إحراق للمسجد األ

 .قادممشددا على أن هذه الجريمة لن تسقط بالت

إلحراق المسجد  47األحد، في الذكرى الـأمس يوم أبو يوسف في حديث إلذاعة موطني وقال 
، معتبرًا اقتحامات المستوطنين اليومية بحماية "إن الحرائق مستمرة في األماكن المقدسة: "قصىاأل

بفرض وقائع ، إنذارا خطيرا "ذكرى خراب الهيكل"جيش االحتالل، ودخول المئات منهم فيما يسمونه 
  .زمانياً ومكانياً  قصىعلى األرض وتقسيم األ

، مؤكدًا أن هذه عاماً  47منذ جريمة إحراقه قبل  قصىوأضاف أن جرائم االحتالل متواصلة ضد األ
الجريمة لن تسقط بالتقادم، وال بد من محاكمة دولة االحتالل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني 

  .ومقدساته وممتلكاته وأرضه
اليوم وفي هذه الذكرى األليمة، ما زلنا ندق ناقوس الخطر ونحذر من مخططات : "قال أبو يوسفو 

العربية واإلسالمية    ودعا األمتين". تستهدفه ، ومحاوالت فرض وقائع على األرض  تهويد وتقسيم
من النسف والتدمير لبناء  قصىالفعل لحماية المسجد األ إلىللخروج من حالة الصمت والعجز 

  .الهيكل المزعوم مكانه
  

  بكل قواه وإمكانياته قصىكل الشعب ملتف حول األ: المفتي
أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أن  -وفا 2016- 8-21القدس 

ويحمونه  قصىالشعب الفلسطيني، وأبناء المدينة المقدسة الطاهرة المقدسة يلتفون حول المسجد األ
 .بكل ما أوتوا من قوة وبكل ما اتيح من امكانيات

الطور / األحد، في حي جبل الزيتون أمس يوملمفتي العام بمؤتمر صحفي نُّظم جاءت تصريحات ا
  .47الـ  قصىالمطل على القدس القديمة لمناسبة ذكرى حريق المسجد األ
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لكيانه، وأن تكون خالية تماما من أي مظهر إن االحتالل يحاول أن يعرض القدس عاصمة أبدية : وقال
فقط  وقبابه  قصىالتي ال ينطق المسجد األ - أو مشهد أو صورة من الحضارة العربية اإلسالمية

وإنما كل بالطة في هذه المدينة المقدسة وكل أثر في المدينة وكل سنتمتر يشهد بأن  -باسالميتها 
  .أعماق التاريخ والحضارةهذه المدينة عربية إسالمية تضرب جذورها في 

أعتقد أن التضحيات الجسام التي يقدمها شعبنا دائما وعلى عصور األجيال واأليام والسنين : وأضاف
لدليل واضح على أن هذا الشعب لن يفرط بأقصاه وبمقدساته اإلسالمية والمسيحية وبهوية المدينة 

م والتسامح، التي غير االحتالل كل هذه العربية اإلسالمية الفلسطينية؛ مدينة الحب والعدل والسال
المعاني مع األسف الشديد وحاول ويحاول أن يصبغها بتلك الصفة العنصرية المعادية لكل الشرائع 

  .السماوية ولكل القوانين والمواثيق الدولية
وتحدث في المؤتمر وزير القدس المحافظ عدنان الحسيني في حين تولى عرافته مسؤول التعليم 

  .اف اإلسالمية ناجح بكيراتباألوق
يوميا على يد االحتالل  قصىوتناول المتحدثون األخطار التي تعرض ويتعرض لها المسجد األ

وعصاباته من المستوطنين، سواء باقتحامات يومية أو بحفريات متواصلة أسفله وحوله والتعرض 
الحيات دائرة األوقاف اإلسالمية للعاملين فيه ولرّواده ومنع الترميم فيه وصيانته، ومحاولة مصادرة ص

  .تحقيق أهداف االحتالل الخبيثة إلىوصوال 
الذي حصل على يد مجرم يهودي بدعٍم من  قصىذكرى حرق المسجد األ إلىكما تطرق المتحدثون 

ما زالت مشتعلة  قصىم، وأكدوا أن الحرائق في المسجد األ1969سلطات االحتالل في العام 
  .لن تنال من مكانة المسجد لدى األمة اإلسالمية جمعاء وبأشكاٍل متعددة، لكنها

  
  "يوم في القدس"الجامعة العربية تنظم احتفالية 

، " يوم في القدس"احتفالية  يوم أمس األحد، أحيت الجامعة العربية، -وفا 2016- 8-21القاهرة 
 .قصىعلى جريمة إحراق المسجد األ عاماً  47وذلك لمناسبة الذكرى الـ
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، نستحضر اليوم ذكرى حرق المسجد "يوم في القدس"علي في كلمته االفتتاحية في فعالية وقال أبو 
  .، والذكرى الخمسين الحتالل القدسقصىاأل

ي أن ينتهي، مؤكدا أن نضال الشعب الفلسطيني ما زال متواصال سرائيلآن لهذا االحتالل اإل: وأضاف
المركزية لألمة العربية، وقضية كل بيت وكل شاب  واألمل بالتحرير ما زال يافعا، وما زالت فلسطين هي

  .وشابة يجمعنا حلم واحد وهو حرية فلسطين واستقاللها
وشدد على ضرورة مساندة الشعب الفلسطيني في نضاله ضد االحتالل، الذي يسعى لكسب مزيد من 

لهوية الوقت لتنفيذ مخططات التهويد مستخدما كافة أشكال الحروب النفسية والمالية لطمس ا
  .الفلسطينية

من جانبه، قال مدير إدارة التدريب بالجامعة ماجد المطيري، في كلمة األمين العام المساعد للشؤون 
اإلدارية والمالية السفير عدنان الخضير، إن هذه الفعالية تأتي لترسيخ القضية الفلسطينية في أذهان 

  .الشباب العربي وتعريفهم بتاريخ وثقافة وتراث القدس
ي، معربا عن أمله بأن تكلل هذه الجهود بالنجاح سرائيلكد أن هناك مساعي إلنهاء االحتالل اإلوأ

  .إلنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
بدوره، استعرض مدير المركز اإلعالمي للسفارة ناجي الناجي، معاناة الشعب الفلسطيني في المدينة 

ية المستمرة في تهويد سرائيلالسياسية اإلالمقدسة واالنتهاكات التي ُتمارس بحقه ومدى خطورة 
  . قصىاأل

وعلى هامش االحتفالية، افتتح أبو علي، معرضا للصور حول معاناة الشعب الفلسطيني ونضاله ضد 
  .ي، خاصة ما تتعرض له المدينة المقدسةسرائيلاالحتالل اإل

  
 قصىاأللتدخل الفوري لوقف االعتداءات والحفريات تحت  إلىاألردن يدعو العالم 

أكدت المملكة األردنية، مساء أمس السبت، أن  - موقع مدينة القدس  2016- 8- 21عمان 
التدخل الفوري لوقف االعتداءات  إلى، يدعو العالم قصىاستمرار الحفريات تحت المسجد األ

  .على المقدسات الشريفة" يةسرائيلاإل"
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لجريمة إحراق المسجد  47الذكرى الـ جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة األوقاف األردنية، بمناسبة 
  .المبارك التي تصادف اليوم األحد قصىاأل

أغسطس  21المبارك ومنبر صالح الدين، في  قصىجريمة إحراق المسجد األ"وقالت الوزارة، إن 
، تعد من أبشع االعتداءات، وليست آخرها، اعتداءات بحق المسلمين ومقدساتهم بل 1969) آب(

  ".بحق البشرية جمعاء
من قبل دولة االحتالل  قصىاالستمرار بالحفريات تحت المسجد األ"وتابع بيان الوزارة قائًال إن 

منع المصلين من الصالة فيه،   إلىواالعتداءات والتدنيس المستمر للمسجد حتى يومنا هذا، إضافة 
لخطر ويدعو كلها مؤشرات تؤكد استمرار الخطر اليومي على المسجد المبارك، وهو ما يدق ناقوس ا

  ".التدخل الفوري لوقف مثل هذه االعتداءات اليومية على مقدساتنا الشريفة إلىالعالم 
على رعاية القدس والمقدسات العربية واإلسالمية فيها، حيث تم "حرص األردن  إلىولفتت الوزارة 

ل سنة المبارك، وتم في الثالث منها والذي اكتم قصىانجاز عدة إعمارات هاشمية للمسجد األ
إزالة آثار الحريق كلها، وتكسية قبة الصخرة المشرفة بألواح النحاس المذهب، وأسقف أروقة  1994

بألواح الرصاص، وتنفيذ أعمال أجهزة اإلنذار واإلطفاء من  قصىمسجد قبة الصخرة والجامع األ
  ".الحريق

  
  

  -انتهى-
  
  
  
  
  


