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 دســـــــــــــــــــالة القـــــــــــــــــــــــرس
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 

 السوداين حيذر من خطورة افتتاح االحتالل نفقا أسفل املسجد األقصى. 

 إصابة انشط مقدسي بعيار مطاطي يف العيسوية. 

  صندوق اقراض ومنح الطلبة املقدسيني يف جامعة القدسإطالق. 

 كهرابء القدس تنجح يف إعادة التيار الكهرابئي إىل عدة مناطق يف القدس. 

 املقاصد واملطلع: االغالق مسألة وقت ونناشد احلكومة التدخل. 

 تسهيالت للمسيحيني ابلعيد -مردخاي يلتقي كنائس القدس. 

 ق يف القدساالحتالل يقتحم مقر برج اللقل. 

 خمطط إلقامة حي استيطاين جديد على انقاض قرية لفتا املهجرة. 

 "كهرابء القدس": انقطاعات التيار عن مدينة القدس سببه تقصري الشركة اإلسرائيلية. 

 "القمة املقدسية" تدعو إىل تفعيل دور الشباب يف خمتلف القطاعات. 

 عاد اثنني وحبس منزيل وغرامات آلخرينالقدس: حترير خمالفات مالية ومتديد اعتقاالت وإب. 

  يقتحمون األقصى حبماية قوات االحتالل.مستوطنون 

 مواجهات متجددة يف بلدة أبو ديس. 
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 شهور 3االحتالل يبعد موظًفا يف دائرة األوقاف عن عمله ابألقصى لـ. 

 االحتالل يقرر إغالق بوابة الضاحية مشال القدس. 

 طاهللا حناوفد اعالمي كندي يلتقي املطران ع. 

 القدس: االحتالل يقتحم العيسوية وحي جبل الزيتون ويصور مساجد وأحد الفنادق. 

 70 مستوطنا يقتحمون األقصى واحلراس مينعون صلوات تلمودية. 

 

 

 

 السوداين حيذر من خطورة افتتاح االحتالل نفقا أسفل املسجد األقصى *
 

لوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم مراد السوداين، حذر أمني عام اللجنة ا -وفا 2016-12-12رام هللا 
من خطورة عزم حكومة االحتالل، افتتاح نفق ميتد من سلوان جنوب البلدة القدمية حىت املسجد األقصى املبارك، 

 ضمن فعاليات ذكرى ما يسمى "اليوبيل الذهيب لتوحيد القدس".
 

ني، هذه اإلجراءات انتهاكًا صارخًا وعلنيًا مضافًا إىل سلسلة االنتهاكات واعترب السوداين يف بيان صحفي اليوم اإلثن
واجلرائم اليومية، اليت أتيت يف سياق خطة االحتالل املمنهجة جتاه مدينة القدس وسكاهنا وهويتها العربية واإلسالمية، 

 للشرعية الدولية، خاصة بعد صدور قرارات لكافة القرارات والقوانني واملواثيق الدولية وحتدايً   ومنافياً   وتعداًي سافراً 
 اليونسكو األخرية.

 
وقال السوداين: إن مدينة القدس تقف اآلن أمام خماطر جدية هتدد عروبتها وإسالميتها، وأمام حرب مفتوحة تستهدف  

 دسة وسكاهنا.كل شرب وزاوية وشارع يف املدينة، وهناك جوالت وموجات تصعيدية تنذر بعواقب وخيمة حبق املدينة املق
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وأضاف أن تكثيف حكومة االحتالل اليمينية املتطرفة النتهاكاهتا وجرائمها وممارساهتا االستفزازية حبق مدينة القدس يف 
وقرارات اليونسكو، اليت   اآلونة األخرية هي مبثابة ردود انتقامية على قرارات الشرعية الدولية اخلاصة بدولة فلسطني،

 يف القدس ومقدساهتا حقاً إسالمياً فلسطينياً خالصًا.ثبّتت الرتاث الثقايف 
 

وأوضح أن سلطة اآلاثر التابعة حلكومة االحتالل بدأت أعمال احلفرايت هلذا النفق وشبكة أنفاق أخرى حتت املدينة 
، وميتد من جممع احلفرايت يف حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب املسجد األقصى، 2013املقدسة يف متوز عام 

ملعروف لدى االحتالل مبوقف "جفعايت"، وحىت جنوب املسجد األقصى أسفل املتحف اإلسالمي، ومت ربطه بشبكة وا
أنفاق "الطريق اهلريدايين" املمتدة من بركة سلوان جنواًب وحىت املسجد األقصى مشااًل، وهذه الشبكة تتيح للمستوطنني 

مرتاً.  650لبيوت واملعامل املقدسة مبا فيها ابب املغاربة مسافة اليهود السري على األقدام أسفل احياء سلوان وأسفل ا
 .مؤكدا أن أعمال احلفرايت يتم متويلها من قبل مجعية "العاد" االستيطانية وبواسطة سلطة اآلاثر وبلدية االحتالل

 
ت الدولية وعلى ودعا السوداين األمة العربية واإلسالمية وكافة اجلهات واملؤسسات واألطراف املختصة واملؤسسا

رأسها جملس األمن، ومنظمة اليونسكو، بتحمل مسؤولياهتم إزاء هذا التصعيد وضرورة التدخل العاجل والفوري 
للضغط على االحتالل الحرتام الشرعية الدولية والقوانني والقرارات اخلاصة حبماية مدينة القدس، ووقف سلسلة 

 .عاملها األثرية والتارخييةاالنتهاكات املتواصلة حبق املدينة وأهلها وم
 

 

 إصابة انشط مقدسي بعيار مطاطي يف العيسوية *
 

أصيب الناشط املقدسي وعضو جلنة املتابعة يف قرية العيسوية ابلقدس احملتلة حممد أبو احلمص اليوم  -معا -القدس
 .بعيار مطاطي يف ساقه، خالل تواجده يف القرية

 

وية يف بيان هلا أن جنود االحتالل اقتحموا القرية وانتشروا يف حاراهتا بصورة وأوضحت جلنة املتابعة يف قرية العيس
استفزازية، وشرعوا بتوقيف املركبات وتفتيشها وحترير خمالفات عشوائية، وخالل ذلك قام عضو اللجنة حممد أبو 

 . احلمص برصد وتوثيق هذه االنتهاكات اليومية حبق أهايل قرية العيسوية
 

أن أحد جنود االحتالل هدد أبو احلمص إبطالق النار على رأسه يف حال عدم ابتعاده عن املكان،  وأضافت اللجنة
 .مرتاً فأصابه يف ساقه 30-25فيما قام آخر إبطالق النار ابجتاهه من مسافة بني 
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نصب احلواجز واستنكرت جلنة املتابعة يف قرية العيسوية االقتحامات اليومية للقرية، والتنكيل بسكاهنا من خالل 

وحترير خمالفات عشوائية واقتحام احملالت التجارية إضافة اىل تنفيذ اعتقاالت شبه يومية يف القرية، واستهداف السكان 
ابلقنابل واألعرية املطاطية، انهيك عن التواجد اليومي على مداخل القرية، ومدامهات طواقم البلدية وهتديد السكان 

 .هبدم منازهلا
 

ل اقتحمت طواقم البلدية بناية عائلة حممود يف قرية العيسوية، وأبلغتهم بقرار هدم بنايتهم، واىل ذلك ويف سياق متص
أوضح اايد حممود أن طواقم البلدية تقوم بني احلني واآلخر مبدامهة بنايتهم السكنية وابالغهم بقرار هدم طابقني منها، 

اضافة العائلة طابقني  2010، ويف عام 2000ابقني عام طوابق، ومت بناء أول ط 4الفتا ان البناية مكونة من 
سنوات حتاول العائلة ترخيص البناء اجلديد ورغم وجود القرارات اليت تقضي بتأجيل  6على البناء املرخص، ومنذ 

 . كلألف شي 200اهلدم اال ان طواقم البلدية هتدد بتنفيذه، الفتا ان البلدية فرضت على العائلة خمالفة بناء قيمتها 
 

 

 إطالق صندوق اقراض ومنح الطلبة املقدسيني يف جامعة القدس*
 

أطلق اليوم يف جامعة القدس صندوق اقراض ومنح الطلبة املقدسيني، وتسليم منح دراسية ملئيت طالب،  -معا -القدس
م القروض وذلك حبضور شخصيات سياسية ووطنية ودينية، وسيعتمد صندوق اقراض ومنح الطلبة املقدسيني على نظا

 .بشكل أساسي وبدون فوائد وبطريقة ميسرة
 

ورحب أمني سر صندوق ووقفية القدس ورئيس جامعة القدس أ.د عماد أبو كشك هبذه املبادرة واليت يقودها منيب 
املصري، حيث كانت مبادرته بعد شعوره ابحنراف البوصلة عن القدس، فهدف إىل ربط الناس وجدانيًا وماليًا مبدينة 

 .القدس
 

وأكد أ.د أبو كشك أن هذا النشاط هو أحد مبادرات الصندوق املتعددة، حيث مت التربع خبمسني ألف دينار لتمكني 
الطالب املقدسي، ومت تشكيل جلنة من الصندوق واليت قامت ابختيار الطلبة بشكل مهين وفق استمارات ودراسة 

 .دقيقة من قبل تلك اللجنة
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كلمته أن الصندوق تعهد بتوفري فرص التعليم لكل طالب مقدسي من أجل ختريج   ومن جهته أكد منيب املصري يف
أجيال قادرة بثقافتها وعلمها على محل أمانة القدس ومواجهة املستقبل وحتدايته يف ظل وجود احتالل يرتبص بكل 

 .تفاصيل حياتنا
 

البحث العلمي واجناز االخرتاعات  ودعى منيب املصري الطلبة إىل التحليق عاليًا لتحقيق التميز واالبداع يف
 .واالبتكارات اليت ابتت أساس املنافسة بني الدول والشعوب

 

وأكد مدير عام الشؤون العامة يف حمافظة القدس محدي الرجيب على أن هذه الوقفية تعزز العمل اجملتمعي يف مدينة 
مت بشكل مهين، مشرياً إىل ضرورة العمل دائماً القدس، وأن اختيار الطلبة واليت كانت حمافظة القدس على اطالع عليه 

 .ابلقدس أبعمال نوعيه تطبق على أرض الواقع
 

وأشاد الشيخ عكرمة صربي رئيس اهليئة االسالمية العليا خطيب املسجد االقصى املبارك بدور الصندوق بدعم الطلبة 
صة اليت تتعلق ابلتعليم والبحث العلمي، وخاصة من أبناء القدس، فهذه املبادرات واجلهود تعيد انتعاش القدس وخا

مؤكدًا على أن جامعة القدس حتتاج إىل دعم لبقائها بقلب املدينة املقدسة، داعيًا رجال األعمال الفلسطينيني يف 
 .الداخل واخلارج إىل دعمها والوقوف جبانبها

 

إىل أمهية جامعة القدس واليت تعترب وأشار ممثل منظمة التعاون االسالمي لدى دولة فلسطني السفري أمحد الرويضي 
معلماً خيدم القدس يف التعليم والوجود، حيث أن هدف الصندوق هو مجع الطاقات بني اجلميع لتنصب اجلهود يف دعم 

 .القدس وأهلها
 

 .ويف هناية احلفل مت توزيع املنح على الطلبة الذين مت اختيارهم
 
 
 

 رابئي إىل عدة مناطق يف القدسكهرابء القدس تنجح يف إعادة التيار الكه  *

أكدت شركة كهرابء حمافظة القدس اليوم أن انقطاع التيار الكهرابئي عن عدة مناطق وأحياء يف مدينة  -معا -لقدسا
القدس بشكل متقطع خالل األايم املاضية انجم عن خلل يف اخلطوط املغذية من قبل شركة كهرابء إسرائيل بسبب 
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ل سليم من اجلانب اإلسرائيلي األمر الذي أدى إىل انقطاع التيار الكهرابئي عن عدة عدم صيانة هذه اخلطوط بشك
 .أحياء يف املدينة مثل شعفاط وبيت حنينا والبلدة القدمية من القدس

 

وتعتذر الشركة عن هذه االنقطاعات احلاصلة بسبب تقصري شركة كهرابء إسرائيل يف صيانة شبكة الكهرابء املزودة 
 ختضع لشبكة كهرابء القدس يف منطقة القدس، وقد قامت الشركة إبعادة خدمة الكهرابء إىل املشرتكني من لألحياء اليت

 .خالل ربط املناطق اليت تعرضت لالنقطاعات خبطوط كهرابء أخرى اتبعة للشركة
 

نة الشبكات وهو وتنوي شركة كهرابء حمافظة القدس التوجه لتقدمي شكوى اىل اجلهات املعنية بسبب التقصري يف صيا
ما يتناقض وشروط التعاقد مع الشركة، السيما وأن شركة كهرابء القدس كانت قد تواصلت يف أكثر من مرة مع شركة  
كهرابء إسرائيل للتأكيد على ضرورة إجراء الصيانة الالزمة هلذه اخلطوط املزودة للعديد من املناطق واألحياء يف القدس 

 .وضواحيها
 

 : االغالق مسألة وقت ونناشد احلكومة التدخلاملقاصد واملطلع *

 أكدت إدارات مستشفيي املقاصد اخلريية اإلسالمية واملطلع أن عدم سداد احلكومة الفلسطينية  -معا -القدس 
مليون شيكل؛ سيؤدي اىل توقف خدماهتما الطبية، جاء ذلك يف بيان  250التزاماهتا جتاه املشفيني والبالغة إىل اآلن 

ذكر أن توقف اخلدمات ابت مسألة وقت، وأن املستشفيني خيوضان سباقا مع الزمن، حيث تتعّمق األزمة وترتاكم هلما 
الديون مما يدفع ببعض املوردين ومزودي اخلدمات إىل التوقف عن التعامل معهما، األمر الذي سيؤدي يف النهاية إىل 

 .لقدس، واملرضى من خمتلف حمافظات الضفة وغزةعجز املشفيني عن تقدمي خدماهتما للمرضى من أهلنا يف ا
 

وأوضح الدكتور رفيق احلسيين مدير عام مستشفى املقاصد اخلريية اإلسالمية ومنسق شبكة مستشفيات القدس 
الشرقية؛ أن وزير املالية الفلسطينية وجه دعوة لالجتماع مع مدراء املطلع واملقاصد يوم اخلميس املقبل بعد أن مت 

االجتماع مرات عديدة، آماًل أبن يتوج هذا اللقاء بنتائج إجيابية وأمهها بتسديد دفعة معقولة من ديون أتجيل ذلك 
% من جمموع الديون، ومن مث االنتظام يف تسديد الدفعات الالحقة، علما أبن املقاصد 40املشايف ال تقل عن 

ساسية من الشركات املوردة، ابإلضافة إىل عدم واملطلع ابات غري قادرين على شراء األدوية واملستلزمات الطبية األ
 .التمكن من دفع رواتب املوظفني والعاملني ابنتظام
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واضاف أن مستشفى املقاصد مل يعد قادرا على تسديد ديون صندوق التقاعد اإلسرائيلي املرتاكمة، وديون شركة  
 .نةكهرابء القدس، وموردي األكل وشركة النظافة وغريها من الشركات الدائ

 

 50واملطلع حتتاجان اآلن إىل أن تقوم احلكومة بتسديد ما ال يقل عن مبلغ وأشار احلسيين يف البيان إىل أن املقاصد 
مليون شيكل لكل منهما من أجل متكينها من االستمرار يف الوقت احلايل، كما دعا احلكومة إىل عدم إبقاء دعم 

راءات الواقعية من أجل صون املدينة ومؤسساهتا الوطنية اليت أصبحت وصمود القدس شعارا نتغىن به، دون اختاذ اإلج
 .ورقة التوت األخرية يف املدينة املقدسة

 

من جهته، انشد وليد منور مدير عام مستشفى املطلع احلكومة الفلسطينية ووزارة الصحة املسارعة إىل تسديد التزاماهتا 
دمات والتوريدات املستحقة عليه، وابلتايل مواصلة تقدمي خدماهتما للمستشفيني من أجل متكينهما من سداد فواتري اخل

اليت يواجهها املطلع واملقاصد ستودي مبصري أهم مؤسسات الطبية إىل أبناء شعبنا يف القدس، كما أشار إىل أن األزمة 
مكانيات والعجز املايل ويف ومعامل القدس وأعرقها، اليت واصلت تقدمي خدماهتا ألبناء شعبنا يف القدس رغم حمدودية اإل

، مرورا أبحداث 1967انية والسياسية واالقتصادية، اليت مرت على أبناء شعبنا منذ العام ظل أقسى الظروف امليد
 .االنتفاضتني األوىل والثانية، والعدوان اإلسرائيلي املتكرر على قطاع غزة، ابإلضافة إىل األحداث األخرية

 
 تسهيالت للمسيحيني ابلعيد -مردخاي يلتقي كنائس القدس*

اجتمع ما يسمى بـ"منسق أعمال احلكومة اإلسرائيلية يف الضفة الغربية وغزة" مع رؤساء الكنائس يف  -معا  -القدس 
 .القدس احملتلة، ليهنئهم حبلول عيد امليالد اجمليد

 

ح للمسيحيني من الضفة الغربية وأعلن مردخاي عن ما وصفه بـ" سلسة تسهيالت" مبناسبة أعياد امليالد، تشمل السما 
 ."التوجه إىل اخلارج عرب مطار "بن غوريون

كما سيسمح للمسيحيني من الضفة ابلتوجه إىل قطاع غزة لزايرة أقارب من الدرجة األوىل، وسيسمح ملسيحيني من 
 .غزة التوجه إىل القدس احملتلة والضفة الغربية

 

 االحتالل يقتحم مقر برج اللقلق يف القدس *
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اقتحمت قوات االحتالل بعد ظهر اليوم االثنني مقر مجعية مركز برج اللقلق اجملتمعي يف ابب حطة  -القدس معا 
 .ابلقدس القدمية

 

وقالت مراسلة وكالة معا أن قوات االحتالل واملخابرات اقتحموا مقر برج اللقلق عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً، 
 .وشرعت بتفتيش كافة غرف الربج

 

اوضح منتصر ادكيدك مدير برج اللقلق أن عملية مدامهة الربج وتفتيشه استمرة ملدة ساعتني، قامت خالهلا قوات و 
 .االحتالل بتفتيش كافة مرافق الربج وختريب حمتوايته ومصادرة أجهزة حاسوب، واغلقت املرافق ومنعت استخدامها

 
ستقام اليوم "بطولة املولد النبوي"، وتدريب كرة السلة وأضاف أن عملية التفتيش عطلت تدريب االطفال على بطولة 

 .للبنات، واحلصص التعليمية، والرسم
 

وأوضح ادكيدك أن قوات االحتالل تداهم مقر برج اللقلق بني احلني واآلخر يف حماولة لتضييق على العاملني ومنع 
بية ختدم الشبان واألطفال يف املدينة، وتتنوع استمرار عمله يف تقدمي اخلدمات ألهايل البلدة القدمية، فهو مؤسسة شبا

 .براجمه ابلثقافية والرايضية واالجتماعية والشبابية
 
 
 
 
 

 خمطط إلقامة حي استيطاين جديد على انقاض قرية لفتا املهجرة *

 

قالت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية الصادرة اليوم الثالاثء، إن هناك خمططا  -وفا 2016-12-13رام هللا 
امة حي استيطاين جديد على انقاض قرية لفتا املهجرة اليت دمرها االحتالل عام مثانية واربعني، وأن الدراسات إلق

 .اجليولوجية اليت اجريت يف املكان وقيمتة االثرية لن حتول دون اقامة احلي االستيطاين يف املكان
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 .قائمة حىن اللحظة ووفق الصحيفة، فإن هناك مخسة وسبعني من منازل قرية لفتا ما زالت
 

وقال رئيس بلدية سلواد عبد الرمحن صاحل، يف حديث لصوت فلسطني اليوم، انه مت تقدمي كافة الواثئق الثبوتية املطلوبة 
خبصوص ملكية القطعة رقم مثانية وثالثني من اراضي البلدة وتبلغ مساحتها مخسة دومنات كان االحتالل يعتزم وضع  

 وطين بؤرة عموان إليها.كرافاانت عليها ونقل مست
 

وأضاف صاحل أن سكان البلدة على اتصال دائم مع اجلهات املختصة ومنظمة )يوجد قانون( احلقوقية االسرائيلية 
 .الفشال أي حماوالت لسلب أراض املواطنني الغراض االستيطان

 
 

 ليةكهرابء القدس": انقطاعات التيار عن مدينة القدس سببه تقصري الشركة اإلسرائي*"

أكدت شركة كهرابء حمافظة القدس، أن انقطاع التيار الكهرابئي عن عدة مناطق  -وفا  2016-12-12القدس 
وأحياء يف مدينة القدس بشكل متقطع خالل األايم املاضية، انجم عن خلل يف اخلطوط املغذية من قبل شركة كهرابء 

ار عن عدة أحياء يف املدينة مثل: شعفاط، وبيت إسرائيل بسبب عدم صيانتها بشكل سليم، ما أدى النقطاع التي
 حنينا، والبلدة القدمية من القدس.

 

واعتذرت الشركة، يف بيان هلا مساء اليوم اإلثنني، عن هذه االنقطاعات احلاصلة "بسبب تقصري شركة كهرابء إسرائيل  
منطقة القدس"، مشرية إىل أهنا عملت يف صيانة شبكة الكهرابء املزودة لألحياء اليت ختضع لشبكة كهرابء القدس يف 

على إعادة خدمة الكهرابء إىل املشرتكني من خالل ربط املناطق اليت تعرضت لالنقطاعات خبطوط كهرابء أخرى اتبعة 
 للشركة.

 
وأوضحت أهنا تنوي التوجه لتقدمي شكوى إىل اجلهات املعنية بسبب التقصري يف صيانة الشبكات، وهو ما يتناقض  

تعاقد مع الشركة، مبينة أهنا كانت قد تواصلت أكثر من مرة مع شركة كهرابء إسرائيل للتأكيد على ضرورة وشروط ال
 إجراء الصيانة الالزمة هلذه اخلطوط املزودة للعديد من املناطق واألحياء يف القدس وضواحيها.

 

mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
http://www.pncecs.plo.ps/
http://www.pncecs.plo.ps/


 

 دولــــة فلسطني
 منظمـة التحريـر الفلسطينيــة
 اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة

       للتــربيـة والثقافـة  والعـلوم  

 

 

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission  

For  
Education, Culture & Science 

 2016/ 12 /13ليوم الثالاثء  الة القدسرس

 
 

 - 174 ، :2421080 ،2420901 00972رام هللا  -فلسطني 
   PNCECS@Palnet.com، الربيد اإللكرتوين : 00972- 2420902فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

Palestine - Ramallah  174,  00972-2421080,2420901 
Fax:.: 00972- 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com 
                                        PNCECS2011@gmail.com 

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

 القمة املقدسية" تدعو إىل تفعيل دور الشباب يف خمتلف القطاعات*  

أكدت القمة املقدسية الشبابية اخلامسة، ضرورة تفعيل دور الشباب يف خمتلف  -وفا 2016-12-12القدس 
 .القطاعات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

 

وشدد وزير شؤون القدس، احملافظ عدانن احلسيين، خالل افتتاح القمة يف القدس، اليوم اإلثنني، بعنوان: "الشباب 
"، على ضرورة البناء على خمرجاهتا واالستفادة من آراء الشباب لتحسني أوضاعهم وبناء جسور ثقة 2030ي املقدس

 بني الشباب والقيادة.
 

وأوضح املدير التنفيذي جلمعية برج اللقلق، أن القمة تعقد للعام اخلامس لتخصيص مساحة للشباب للتعبري عن 
 صاد واالجتماع والثقافة.آرائهم وتطلعاهتم يف حماور السياسة واالقت

 
وأشار إىل أن القمة تنظم ابلتعاون بني مجعية برج اللقلق ومؤسسة الرؤاي الفلسطينية، إبشراف اجمللس األعلى للشباب 

 .والرايضة، والشراكة مع مؤسسة التعاون، واجمللس الثقايف الربيطاين، وصندوق األمم املتحدة للسكان
 

املشاركني يف القمة، إن مطالب الشباب تتمحور حول تفعيل دورهم ليكونوا مؤثرين  من جانبه، قال فراس هنداوي أحد
 .يف خمتلف القطاعات، مطالباً بتوظيف واستغالل طاقات الشباب للنهوض بواقعهم وحتسينه

 
 القدس: حترير خمالفات مالية ومتديد اعتقاالت وإبعاد اثنني وحبس منزيل وغرامات آلخرين *

حّررت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم االثنني، خمالفات مالية حبق مواطنني من -وفا 2016-12-12القدس 
أطفال، لفرتات خمتلفة، ابإلضافة إىل ابعاد  4آخرين، بينهم  8بلدة سلوان جنوب املسجد األقصى، ومددت اعتقال 

 آخرين. 3اثنني، وحبس منزيل، وغرامة مالية حبق 
 

تالل حررت خمالفات مالية حبق مواطنني يف سلوان، بعد توقيف مركباهتم، والتدقيق وأوضح مراسلنا، أن قوات االح
 ببطاقاهتم الشخصية.
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وعلى صعيد آخر، مددت حمكمة االحتالل اعتقال املواطن أمني حامد، ليوم بعد غد األربعاء، واملواطنني وليد الرجيب، 
ديد الطفل يوسف أبو مجعة حىت احلادي والعشرين من وجهاد عمرية حىت اخلامس عشر من الشهر اجلاري، فيما مت مت

الشهر اجلاري، ومعتصم حبيب للخامس والعشرين منه، ومتديد اعتقال األطفال: أمحد الطويل، وعالء اجلوالين، وأمحد 
 . عّشو، حىت الثاين والعشرين من الشهر احلايل

 
 الشاب عدي أبو السعد.يف الوقت ذاته، قّدمت نيابة االحتالل العامة لوائح اهتام حبق 

 
 16مواطنني من البلدة ذاهتا، بينهم طفالن، وهم: مؤيد أمحد أبو ميالة ) 3يشار إىل أن قوات االحتالل اعتقلت 

عاما(، وحّولتهم اىل أحد مراكز التحقيق  20عاما(، والشاب فؤاد أمحد القاق )  16عاما(، وجمد كمال األعور ) 
 والتوقيف يف القدس احملتلة.

 
أشهر،  6ما قررت سلطات االحتالل إبعاد موظف األوقاف حسام سدر عن مكان عمله يف املسجد األقصى ملدة في

 وكان االحتالل أبعده أكثر من مرة عن املسجد. علما أنه يعمل بلجنة إعمار املسجد األقصى،
 

على الفىت حممد امساعيل شهرا  14من جهة أخرى، قضت حمكمة االحتالل املركزية يف القدس ابلسجن الفعلي ملدة 
عاما( من حي راس العامود ببلدة سلوان جنوب املسجد األقصى، علمًا أنه أسري بسجن "رميونيم"، 18العباسي)

وإبعاد الفىت يوسف أبو اسنينة من مكان سكنه مبخيم شعفاط اىل بلدة العيسوية اجملاورة، واحلبس املنزيل، ابإلضافة إىل 
آالف شيقل، كشرٍط لإلفراج عنه، واحلبس املنزيل ملدة عشرة أايم، ودفع كفالة مالية بقيمة  4فرض كفالة مالية قيمتها 

 شيقل كشرط لإلفراج عن املواطن داود الغول من بلدة سلوان. 1500
 

شيقل، وكفالة طرف اثلث على املواطن صاحل  500كما فرضت احلبس املنزيل ملدة سبعة أايم، وكفالة مالية بقيمة 
 لعيسوية، كشرٍط لإلفراج عنه.حميسن من ا

 
 

 مستوطنون يقتحمون األقصى حبماية قوات االحتالل*
 

 .لةاحملت القدس يف مدينة املسجد األقصى ، صباح اليوم، ابحاتاملستوطنني اقتحمت جمموعة من
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منذ الصباح، من جهة ابب املغاربة، حيث فتحه جنود  األقصى مستوطنا اقتحموا 11وأفادت مصادر حملية أن 
 .االحتالل متهيدا القتحام األقصى

 

 .  حاول إقامة صالة تلمودية داخل ابحات املسجد األقصى وحراس املسجد تصدوا لهوأكدت املصادر أن مستوطنا 

 

 مواجهات متجددة يف بلدة أبو ديس*

جنوب أبو ديس جتددت عصر اليوم االثنني املواجهات العنيفة بني الشبان وقوات االحتالل يف العديد من احملاور ببلدة
 .احملتلة، دون تبليغ عن اصاابت مباشرة أو اعتقاالت القدس شرق

 

يف أبوديس، معززة  جامعة القدس صف الليلة املاضية حرموكانت قوات كبرية من جيش االحتالل اقتحمت منت
 .يف بعض األقسام ابآلليات وعاثت خراابً داخل احلرم اجلامعي وفتشته بشل استفزازي حطمت خالله حمتوايت

 

من انحيته، قال رئيس اجلامعة عماد ابو كشك، إن جيش االحتالل يستبيح حرما جامعيا، ضاراًب عرض احلائط كل 
 .األعراف واملعايري الدولية، غري مراع قدسية التعليم واملؤسسات التعليمية وضرورة حتييدها عن أية أعمال حربية

 
 

 شهور 3ألوقاف عن عمله ابألقصى لـاالحتالل يبعد موظًفا يف دائرة ا*

املسجد  موظف األوقاف حسام سدر عن مكان عمله يف إبعاد الصهيونية، اليوم اإلثنني، سلطات االحتالل قّررت
 .ملدة ستة شهور، علًما أنه يعمل بلجنة إعمار املسجد األقصى األقصى

 

القدمية، وكان االحتالل أبعده أكثر من  القدس يف األقصى املوظف سدر يسكن يف حارة ابب حطة املالصقة ابملسجد
 .مرة عن املسجد املبارك

 
 

 االحتالل يقرر إغالق بوابة الضاحية مشال القدس*
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احملاذية ملعرب قلنداي، أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي أنه سيتم اليوم الثالاثء إغالق البوابة : صفا –القدس احملتلة 

 واملعروفة ابسم بوابة "الضاحية" املؤدية إىل بلدة الرام مشال القدس احملتلة.
 

وأفاد جيش االحتالل أن إغالق البوابة سيتم بعد أن تعرض اجلنود ابملكان إللقاء احلجارة من قبل الشبان، وأنه سيتم 
 حبث استمرار إغالقها أو إعادة فتحها الحًقا.

 
فتحها يف أيلول املاضي خلروج  سنوات، ولكنها أعادت 10ن قوات االحتالل أغلقت "بوابة الضاحية" ملدة يذكر أ

املواطنني مبركباهتم من القدس ابجتاه بلدة الرام، يف الفرتة الصباحية من الساعة السابعة وحىت التاسعة، ومت إقرار فتحها 
 يف فرتة مسائية بشكل يومي قبل حنو شهر.

ألف فلسطيين من محلة اهلوية املقدسية من سكان بلدات الرام ومسرياميس وكفر  100ر إسرائيلية، فإن وحسب مصاد
 عقب يستفيدون من العبور بسياراهتم عرب البوابة، وهو ما خيفف األزمة املوجودة على حاجز قلنداي مشال القدس.

 
 

 وفد اعالمي كندي يلتقي املطران عطاهللا حنا *

اليوم وفد اعالمي كندي ضم عددا من ممثلي وسائل االعالم الذين وصلوا هبدف  ل اىل القدسوص -معا  -القدس 
اعداد تقارير اعالمية حول االستعدادات القائمة يف بيت حلم الستقبال االعياد امليالدية اجمليدة وكذلك لالطالع على 

 . ااعالمي 17اوضاع مدينة القدس وما يتعرض له املقدسيون ، وقد ضم الوفد 
 

استهل الوفد زايرته للقدس بلقاء املطران عطا هللا حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم االرثوذكس الذي رحب بزايرة الوفد 
االعالمي االيت من كندا ووضعهم يف صورة اوضاع مدينة القدس وما يتعرض له املقدسيون من مظامل وممارسات عنصرية 

 . تستهدف كافة مفاصل حياهتم
 

 

احلضور املسيحي يف فلسطني وقال أبن املسيحيني الفلسطينيون هم مكون اساسي من مكوانت شعبنا عن   حتدث
الفلسطيين وال ميكننا ان نتصور فلسطني بدون مسيحييها الذين كانت هلم دوما اسهاماهتم يف احلياة الوطنية والثقافية 

اترخيها بوحدة ابنائها املسيحيني واملسلمني ، وحنن   والفكرية واالبداعية واالجتماعية واالنسانية ، متيزت فلسطني عرب
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كفلسطينيني نفتخر هبذا الرتاث االنساين والوطين الذي متيزت به فلسطني وهذه امانة يف اعناقنا مجيعا كأبناء هلذا 
ديين الشعب أبن حنافظ على هذه الثقافة وعلى هذا الفكر وعلى هذا االنتماء وان نكرس اللحمة الوطنية والتآخي ال

 .  يف وطننا
 

واضاف": ان االصوات النشاز اليت نسمعها بني الفينة واالخرى واليت حترض على العنف والتطرف والكراهية امنا هي 
ال عالقة هلا بثقافة الشعب الفلسطيين ، فالشعب الفلسطيين بغالبيته الساحقة ال يؤمن ابلتعصب الطائفي والفنت 

ما اهنم شعب واحد يف مواجهة االحتالل والعنصرية واملظامل الذي يتعرض هلا شعبنا املذهبية بل يؤكد الفلسطينيون دو 
.لالسف هنالك من خيدمون اجندات ومشاريع مشبوهة وهم ذاهتم الذين يدمرون وخيربون يف وطننا العريب يف اكثر من 

ومذاهب متناحرة فيما بيننا .ان ظاهرة موقع هبدف تدمري الثقافة الوطنية جملتمعاتنا وتفكيك بلداننا وحتويلنا اىل طوائف 
االرهاب اليت حتيط بنا امنا هي ظاهرة مدعومة من الغرب بتمويل من بعض الدول النفطية ، حنن نعرف من يغذي هذا 
االرهاب ومن يغذي ويدعم هذا االرهاب هو املستفيد منه اعين اعداء االمة العربية واعداء الشعب الفلسطيين الذين 

القضية الفلسطينية واان اود ان اقول لكم بكل وضوح أبن هذه املشاريع لن متر يف منطقتنا ولن يتمكن  يسعون لتصفية
احد من تصفية قضيتنا الهنا قضية شعب يعشق احلرية والكرامة وينتمي هلذه االرض املقدسة .قولوا حلكام الغرب 

ا ملن يعطي غطاء هلذا العنف أبن توقفوا عن توقفوا عن دعم االرهاب الذي ادى اىل دمار هائل يف منطقتنا وقولو 
 .  ارهابكم وتدمريكم وعنفكم وبث مسومكم يف جمتمعاتنا العربية

 

حنن نثمن زايرتكم اىل فلسطني ورغبتكم الصادقة يف معرفة حقيقة ما حيدث يف ارضنا املقدسة يف ظل ما تتعرض له 
الوقائع فهنالك اعالم مشبوه يربز القاتل على انه ضحية قضيتنا الوطنية من حماولة هادفة لتزييف احلقائق وتشويه 

واملقتول على انه ارهايب وخمرب ، وحنن نتمىن منكم ان تظهروا لشعبكم الصديق الصورة احلقيقية ملا حيدث يف فلسطني 
ة االنسان بشكل خاص ويف منطقتنا العربية بشكل عام ، كفاان تزويرا للوقائع واالحداث ، كفاان ظلما وامتهاان لكرام

 . الفلسطيين والعريب ، آن هلذا العامل ان يصحوا من كبوته لكي يدرك جسامة الظلم الواقع حبق شعبنا وامتنا العربية
 

جتولوا يف هذه االرض املقدسة والتقوا مع ابناء شعبنا املناضل ويف مدينة بيت حلم ال تكتفوا مبعاينة كنيسة املهد وشجرة 
االمجل عامليا بل التقوا مع ابناء شعبنا هناك اذهبوا اىل احلارات واملخيمات حيث الفقر والظلم امليالد اليت وصفت أبهنا 

واستهداف الشعب الفلسطيين يف كافة مفاصل حياته ، توقفوا عند جدار الفصل العنصري لكي تكتشفوا أبن نظام 
النسان ويفصل مدينة القيامة عن مدينة االبرهتايد موجود يف بالدان وهو نظام فصل عنصري يفصل االنسان عن اخيه ا

 .  امليالد
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واتبع قائال": اننا كفلسطينيني مسيحيني ومسلمني لن نستسلم لثقافة االحباط واليأس والقنوط اليت يريدان االعداء ان 
فل نكون فيها ، لن نفقد االمل الننا اصحاب قضية عادلة ، واقول للمسيحيني يف عاملنا أبنكم عندما ستعيدون لط

املغارة تذكروا اطفال فلسطني ، تذكروا هذا الشعب املظلوم وتذكروا كافة ضحااي االرهاب يف منطقتنا العربية الذين 
 . يقتلون بدم ابرد ويستهدفون ويضطهدون ويدفعون فاتورة الصراعات السياسية ومصاحل الدول العظمى يف منطقتنا

 

ه فنحن ال نريد حروب جديدة وال نريد ان تستمر حالة الظلم والقمع ان شعبنا الفلسطيين يريد ان حييا بسالم يف وطن
واالضطهاد حبق شعبنا ، ان شعبنا لن يتنازل عن حقوقه الوطنية ومطلبه العادل هو أن يعيش حرا يف ارضه ويف وطنه 

ش بسالم يف ويف كنف مقدساته .كما ان شعوب مشرقنا العريب تريد ان حتيا بسالم ، فالشعب السوري يستحق ان يعي
وطنه كما والعراق واليمن وليبيا وغريها من االقطار العربية ، اقول لقادة الغرب ال حتجبوا عن منطقتنا السالم واالمن 
والطمأنينة ملصاحلكم االقتصادية والسياسية واالستعمارية ، ارفعوا ايديكم عن مشرقنا العريب لكي حتيا شعوبنا بسالم 

قة الكايروس الفلسطينية متحداث عن اهدافها ومضامينها ورسالتها كما اجاب على عدد من .كما قدم سيادته للوفد وثي
االسئلة واالستفسارات ، أما اعضاء الوفد االعالمي الكندي فقد شكروا سيادة املطران على كلماته ومواقفه وحضوره 

ن اجل ابراز عدالة القضية الفلسطينية يف  الدائم يف الدفاع عن شعبه واعربوا عن تقديرهم ملساعيه الدائمة واملستمرة م
 .كل مكان يذهب اليه

 

 
 القدس: االحتالل يقتحم العيسوية وحي جبل الزيتون ويصور مساجد وأحد الفنادق*

 

اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الثالاثء، بلدة العيسوية وسط القدس  -وفا 2016-12-13القدس 
 لطور املُطل على القدس القدمية.احملتلة، وحي جبل الزيتون/ ا

 

 وأوضح مراسلنا، أن قوات االحتالل انتشرت يف شوارع البلدة، وصورت مساجدها، دون معرفة األسباب.
 

وكانت العيسوية شهدت مساء أمس مواجهات عنيفة بني الشبان وقوات االحتالل، أصيب خالهلا عدد من املواطنني 
رات قنابل الغاز السامة، كما أصيب عدد من الشبان ابلرصاص املعدين املغلف ابختناقات، نتيجة إطالق االحتالل عش

mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
http://www.pncecs.plo.ps/
http://www.pncecs.plo.ps/


 

 دولــــة فلسطني
 منظمـة التحريـر الفلسطينيــة
 اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة
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ابملطاط، بينهم عضو جلنة املتابعة يف البلدة حممد أبو احلمص، الذي أصيب بقدمه، ما استدعى نقله اىل املستشفى 
 للعالج.

 
 ن أن يبلغ عن اعتقاالت.وأكد شهود عيان ان املواجهات استمرت حىت ساعات متأخرة من الليلة املاضية، دو 

قبل أن تداهم فندق "جبل الزيتون"،  ابلتزامن مع ذلك، انتشرت تلك القوات يف الشارع الرئيسي حلي جبل الزيتون،
 دون معرفة األسباب.

 
يذكر أن عددا كبريا من املرافقني للمرضى الوافدين اىل مستشفيي املقاصد واملطلع من حمافظات الضفة وغزة يقيمون 

 د من فنادق احلي.يف عد
 مستوطنا يقتحمون األقصى واحلراس مينعون صلوات تلمودية*70

 

تصدى حراس املسجد األقصى، اليوم الثالاثء، ملستوطن حاول أداء صلوات  -وفا 2016-12-13القدس 
 .وطقوس تلمودية يف املسجد املبارك خالل اقتحام إحدى جمموعات املستوطنني وجتوهلا برحاب املسجد

 

طالب آاثر، ابإلضافة إىل ثالثة عناصر من خمابرات االحتالل اقتحموا املسجد  48سبعون مستوطنا بينهم وكان 
 .األقصى من ابب املغاربة حبراسة مشددة من قوات االحتالل اخلاصة

 
 .وصدحت حناجر مصلني هبتافات التكبري االحتجاجية ضد اقتحامات املستوطنني وجوالهتم االستفزازية

 

 
********************** 
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