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 دســـــــــــــــــــالة القـــــــــــــــــــــــرس
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 

 القدس: استشهاد شاب برصاص االحتالل عقب هدم جدران منزل شهيد يف كفر عقب. 

 رة صندوق القدسخادم احلرمني الشريفني يستقبل رئيس جملس إدا. 
 وزراء إعالم الدول اإلسالمية يؤكدون رفضهم نقل سفارة أية دولة إىل القدس احملتلة. 
 " املؤمتر الوطين الشعيب": القدس هي العاصمة األبدية للفلسطينيني واحلقوق ال تسقط

 .ابلتقادم
 مقدسيا 22اجمللس الفلسطيين لإلسكان يُقُر قروضاً جديدة لـ. 
 د زيدان ترفض شروط االحتالل لتسيلم جثمانهعائلة الشهيد حمم. 

 ملاذا أبعد االحتالل سيدة مقدسية عن األقصى؟. 
 الكشف عن صيغة معّدلة لقانون األذان يشمل حظر رفعه يف الفجر هنائيا. 

  فتية وشقيق الشهيد أبو صبيح ابلقدس 7االحتالل يعتقل 

 القدس: اعتقاالت وعمليات تفتيش وحترير خمالفات للمركبات 

 االحتالل يهدم غرفة سكنية ومنافعها بسلوان 

 العليا اإلسرائيلية" حترم عائلة مقدسية من دخول أبنائها املنزل لـ "..  مث إخالؤه للمستوطنني
 سنوات10

 مسح لـ"بتسيلم" يتقصى عملية هتويد حي بطن اهلوى شرق القدس 

 74 مستوطنا وطالبا يهوداي يقتحمون األقصى حبراسة مشددة 

 

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 /22  ميسليوم اخل 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  
 

 استشهاد شاب برصاص االحتالل عقب هدم جدران منزل شهيد يف كفر عقب القدس:*

 
استشهد شاب برصاص االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم اخلميس، خالل   -وفا 2016-12-22القدس  

 مواجهات اندلعت يف منطقيت خميم قلنداي وقرية كفر عقب مشال القدس احملتلة.

قتحمت خميم قلنداي، وعددا من املنازل يف كفر عقب، قبل أن هتدم اجلدران وأفادت مراسلتنا، أبن قوات االحتالل ا
الداخلية ملنزل الشهيد مصباح أبو صبيح يف القرية، ما أدى اىل اندالع مواجهات، استشهد على إثرها الشاب أمحد 

حسب  -طفيفةعاما( من سكان حي سطح مرحبا مبدينة البرية، وأصيب آخرون إبصاابت  19نشأت عثمان اخلرويب )
 وزارة الصحة.

يذكر أن الشهيد أبو صبيح قذ نفذ عملية إطالق النار حبي الشيخ جراح ابلقدس احملتلة، أدت إىل مقتل جندي 
 آخرين جبروح متفاوتة يف التاسع من تشرين األول املاضي. 4إسرائيلي ومستوطنة، وإصابة 

 

القدسخادم احلرمني الشريفني يستقبل رئيس جملس إدارة صندوق *  

  

استقبل خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يف مكتبه  -وفا 2016-12-21الرايض 
بقصر اليمامة يف الرايض، رئيس جملس إدارة صندوق القدس منيب رشيد املصري، يرافقه أعضاء جملسي اإلدارة 

 .واألمانة العامة لصندوق ووقفية القدس

شريفني برئيس جملس إدارة صندوق القدس، وأعضاء جملسي اإلدارة واألمانة العامة لصندوق ورحب خادم احلرمني ال
 .ووقفية القدس يف اململكة

وأعرب املصري وأعضاء جملسي اإلدارة واألمانة العامة لصندوق ووقفية القدس، عن شكرهم وتقديرهم خلادم احلرمني 
 .عب الفلسطيينالشريفني على مواقف اململكة الثابتة والداعمة للش

وتسلم خادم احلرمني الشريفني، من رئيس جملس إدارة صندوق القدس )درع القدس لالنتماء والعطاء(، تقديرًا وعرفاانً 
 .له يف دعم ومساندة الشعب الفلسطيين وقضيته العادلة
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سعود بن تركي  األمري وحضر اللقاء، مستشار رئيس جملس إدارة مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية
 .الفيصل، ووزير الدولة، عضو جملس الوزراء مساعد بن حممد العيبان، ووزير اخلارجية عادل بن أمحد اجلبري

وزراء إعالم الدول اإلسالمية يؤكدون رفضهم نقل سفارة أية دولة إىل القدس احملتلة*  

  

 ممحلوا اسرائيل املسؤولية كاملة عن افشال مساعي إجناح عملية السال -

 شددوا على دعمهم الكامل للموقف السياسي الفلسطيين -

 تشكيل جلنة إلعداد خطة عمل لدعم فلسطني يف جمال اإلعالم -

دعا وزراء إعالم دول منظمة التعاون اإلسالمي، يف ختام دورهتم احلادية عشرة املنعقدة  -وفا 2016-12-21جدة 
وقف أية اجراءات يكون من شأهنا توتري املنطقة، وتشجيع االحتالل يف جدة، اليوم األربعاء، اإلدارة األمريكية إىل 

اإلسرائيلي على مواصلة انتهاكاته للقانون الدويل واالنساين، وأكدوا رفضهم بشكل قاطع نقل سفارة أية دولة إىل 
 القدس احملتلة.

ء يف منظمة التعاون اإلسالمي إع(، بشأن دور االعالم يف الدول األعضا-1/11وشدد الوزراء يف مشروع القرار رقم )
يف مساندة قضية فلسطني والقدس، والذي اعتمد خالل الدورة، على القرارات الصادرة عن الدورات السابقة للمؤمتر 
االسالمي لوزراء االعالم بشأن قضية القدس وفلسطني واألراضي العربية احملتلة مبا فيها اجلوالن السوري ومزارع شبعا 

 .اللبنانية

وزراء إعالم الدول اإلسالمية كافة أشكال االنتهاكات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيين، مبا فيها استمرار  وأدان
عمليات هتويد القدس واالستيطان وبناء اجلدار ومصادرة األراضي، واستمرار العدوان واحلصار على قطاع غزة، 

 .معية العمومية واملواثيق والعهود الدوليةواعتربوها خمالفة جلميع القرارات الصادرة عن جملس األمن واجل

ومحلوا اسرائيل املسؤولية كاملة عن افشال اجلهود الدولية الساعية إلجناح عملية السالم واملفاوضات، وإهناء الصراع مبا 
 .يكفل اقامة دولة فلسطني

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 /22  ميسليوم اخل 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  
 

ستيطان ووقف هتويد وشددوا على دعمهم الكامل للموقف السياسي الفلسطيين، الذي يطالب ابلوقف الكامل لال
القدس، ودعم جهود القيادة الفلسطينية وتوجهها إىل االمم املتحدة، من اجل نيل عضوية دولة فلسطني يف األمم 
املتحدة، رافضني بشكل قاطع أية ممارسات يكون من شأهنا تشجيع الكيان االسرائيلي على مواصلة جرائمه حبق 

 .فلسطني أرضا وشعبا ومقدسات

ة توفري التغطية االعالمية املناسبة للظروف اليت مير هبا الشعب الفلسطيين ومعاانته يف ضوء استمرار وأكدوا أمهي
االحتالل االسرائيلي وتصاعد عدوانه ضده، وتسليط الضوء على االنتهاكات اإلسرائيلي يف مدينة القدس وحماوالت 

 .التهويد احلثيثة اليت تتعرض هلا املدينة املقدسة

إعالم الدول اإلسالمية عن أمهية دعم أجهزة وهيئات دولة فلسطني يف مجيع امليادين، سيما االعالم  وحتدث وزراء
واالتصال، خاصة بعد قصف اسرائيل للمنشآت واملباين االعالمية واتالف جتهيزاهتا، ومصادرة أجهزة العديد من 

 .االذاعات واملؤسسات االعالمية الفلسطينية

واالتصال من أجنع الوسائل اليت تستخدمها احلكومات واملؤسسات للتعبري عن مواقفها  وأكدوا أن أجهزة االعالم
 .وهويتها السياسية والوطنية والثقافية

ووجهوا نداء ملحا إىل الدول االعضاء من اجل تقدمي املساعدة العاجلة لدولة فلسطني لدعم واعادة بناء وتطوير 
العامة لإلذاعة والتلفزيون، ووكالة االنباء الفلسطينية "وفا"، من مقرات  قدرات وزارة االعالم الفلسطينية، واهليئة

 .ومنشآت وجتهيزات، وتبادل الربامج واخلربات معها يف خمتلف احلقول

وطالبوا من الدول األعضاء يف منظمة التعاون االسالمي تقدمي كل الدعم الالزم للشعب والقيادة الفلسطينية فيما 
أجل احلصول على العضوية الكاملة يف األمم املتحدة مع توفري الدعم نفسه الستصدار قرار من يبذلونه من جهود من 

 .جملس االمن الدويل من أجل أتكيد عدم شرعية االستيطان وضرورة اهناء االحتالل االسرائيلي طبقا جلدول زمين حمدد

عام بقضية فلسطني من خالل توفري تغطية ودعوا الدول االعضاء ووسائل االعالم فيها إىل مواصلة توعية الرأي ال
اعالمية قصوى لكل مناحي احلياة يف األرض الفلسطينية احملتلة، وابراز اآلاثر املدمرة اليت تلحقها اسرائيل، القوة 
 القائمة ابالحتالل، وتسليط الضوء على انتهاكاهتا للقانون الدويل وحقوق االنسان وجرائم احلرب اليت اقرتفتها وال تزال

 .تقرتفها
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وأشار وزراء إعالم الدول اإلسالمية إىل ضرورة ختصيص مساحة اعالمية يف وسائل االعالم لتسليط الضوء على عدوان 
 .اسرائيل، القوة القائمة ابالحتالل، املتواصل على مدينة القدس ومقدساهتا، مبا يف ذلك ممارساهتا اهلادفة إىل هتويدها

ألعضاء أبن تقيم يوما حمددا يسمى "يوم القدس" يف آخر يوم مجعة من شهر رمضان ودعوا وسائل اإلعالم يف الدول ا
 .املبارك من كل عام حبيث تركز كل براجمها على االهتمام مبدينة القدس الشريف

وانشدوا الدول األعضاء إىل مواصلة رصد ما يطرأ من تطورات فيما يتصل بقضية فلسطني وإصدار املنشورات واملواد 
البصرية املتعلقة مبختلف جوانب قضية فلسطني يف مجيع امليادين ونشرها على نطاق واسع، وإعادة تفعيل  السمعية

بنشر تقارير وبرامج وأفالم واثئقية عن   املراسالت الصحفية اإلعالمية من فلسطني مبا يكفل االلتزام العريب واإلسالمي
 .القدس وما يتعلق ابلصراع العريب اإلسرائيلي

وزراء األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي ابلتنسيق مع جلنة القدس واجلهات املعنية الفلسطينية بتنظيم وكلف ال
سلسلة من الندوات اإلعالمية يف سبيل توعية الرأي العام بقضية فلسطني والقدس الشريف واالعتداءات اليت يتعرض 

 .كنهلا املسجد األقصى املبارك وسائر املقدسات أبسرع ما مي

وأشادوا ابجلهود اليت تبذهلا وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس واخلاصة بتمويل عملية ترميم حميط املسجد 
األقصى ومتويل مشاريع هتم قطاع االسكان والصحة والثقافة والشؤون االجتماعية والشباب والرايضة، إضافة لرتميم 

 .دوا القرارات اليت تتخذها جلنة القدساملساجد واملباين االثرية يف املدينة، وأك

ودعا وزراء إعالم الدول اإلسالمية، وسائل اإلعالم يف الدول األعضاء إىل تكثيف إنتاج وتبادل الربامج اإلعالمية مع 
مؤسسات اإلعالم الفلسطينية واالستخدام الفعال لوسائط اإلعالم من أجل عرض املواد اإلعالمية املتوفرة حول 

اإلسرائيلية، وخماطبة الرأي العام العاملي وإبراز الصورة احلقيقة للقضية الفلسطينية ومعاانة الشعب  االعتداءات
 .الفلسطيين حتت االحتالل وتصحيح الصورة اليت تروج هلا آلة الدعاية اإلسرائيلية

، ودعوا  2016/2017وعربوا عن تقديرهم لقرار جملس وزراء اإلعالم العريب اعتبار القدس عاصمة اإلعالم العريب 
كافة وزارات اإلعالم واملؤسسات اإلعالمية يف الدول األعضاء للمشاركة الفاعلة يف كافة الفعاليات اليت تقرها وزارة 

 .اإلعالم يف دولة فلسطني ابلتعاون مع قطاع اإلعالم واالتصال جبامعة الدول العربية
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وزارة اإلعالم يف دولة فلسطني، لتسليط الضوء على حجم  وطالبوا الدول إىل استضافة اسبوع للقدس يتم تنسيقه مع
املعاانة اليت يتعرض هلا املقدسيون وحماولة األسرلة وسياسات التهويد االحتاللية ملعامل مدينة القدس واليت متس مشاعر 

 .املسلمني يف أرجاء املعمورة

إلسالمي إىل التنسيق واملتابعة يف كل ما يتعلق ابلدفاع ودعا وزراء إعالم الدول اإلسالمية، األمانة العام ملنظمة التعاون ا
 .عن هوية القدس اإلسالمية املسيحية يف وجه التهويد الصهيوين وكشف االعمال اإلجرامية اإلسرائيلية إعالميا

ودعوا الدول األعضاء إىل تقدمي الدعم اإلعالمي الكامل لطلب فلسطني االنضمام لعضوية األمم املتحدة وسائر 
نظمات الدولية املنبثقة عنها ونشر الوعي حول هذا املسعى الفلسطيين وأمهيته يف إجناز احلقوق الوطنية الفلسطينية، امل

وتشكيل جلنة إلعداد خطة عمل مستفيضة لدعم فلسطني يف جمال اإلعالم والتواصل ووضع مقرتحات وآليات إلحياء 
 .أسبوع القدس من طرف وسائل اإلعالم ابلدول األعضاء

ودعا الوزراء كافة الدول األعضاء لتقدمي املساعدات بشكل عاجل من أجل دعم صمود الفلسطينيني يف القدس يف 
خمتلف اجلوانب مبا ميكنهم من مواصلة مواجهتهم حلمالت التهويد املستمرة للمدينة املقدسة، وللحفاظ على هويتها 

 .الثقافية والدينية كعاصمة لدولة فلسطني

" طين الشعيب": القدس هي العاصمة األبدية للفلسطينيني واحلقوق ال تسقط املؤمتر الو *
 ابلتقادم

  

قال املؤمتر الوطين الشعيب للقدس: "إن إصرار الرئيس األمريكي املنتخب دوانلد   -وفا 2016-12-21القدس 
 واألعراف الدولية اليت ترامب على دعوته لنقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس جتاوز خطري لكل القوانني

مل حيظ ذلك أبي إعرتاف قانوين، مع أن معظم  1967تعترب مدينة القدس حمتلة وهلا وضع خاص، وعند إحتالهلا عام 
 الدول إعرتفت بسلطة األمر الواقع الواقعة على "القدس الغربية".

يان اليوم األربعاء، "أن احلقوق ال تسقط وأكد األمني العام للمؤمتر الوطين الشعيب للقدس اللواء بالل النتشة يف ب
ابلتقادم وال تسقط جملرد وعد أو قرار يصدر عن جهة غري خمولة يف إصدار قرارات ختص الشأن الفلسطيين، وكما 
أسقطت كافة احللول اليت أرادت حتويل القضية الفلسطينية إىل قضية نزاع حدودي بني دولتني عرب استغالل ما حيصل 
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ريب لفرض أمر واقع جديد سياسي ودبلوماسي"، مشرياً إىل أن وعود ترامب اإلنتخابية ستسقط أمام إصرار يف احمليط الع
 الشعب الفلسطيين على نيل حقوقه كاملة وفق القانون الدويل واألعراف اإلنسانية".

املواجهة على ما ُتشكِّل وأشار املؤمتر الوطين الشعيب للقدس يف البيان إىل أن إصرار ترامب على ذلك يعين فتح أبواب 
حجر األساس ألي حل مستقبلي يف إطار أي عملية تفاوضية، وهي مبثابة إغالق اآلفاق السياسية حلل قد يؤسس 

 لقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

ا يف جملس وشدد على دعمه توجهات رئيس دولة فلسطني حممود عباس يف املعركة السياسية والدبلوماسية اليت خيوضه
 األمن الدويل، وجهوده احلثيثة للحيلولة دون نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس.

مقدسيا 22اجمللس الفلسطيين لإلسكان يُقُر قروضاً جديدة لـ*  

  

من برامج  مواطنًا مقدسياً  لإلسكان قروضا الثنني وعشرين الفلسطيين اجمللس أقر -وفا 2016-12-21رام هللا 
( عاماً، وذلك بقيمة إمجالية بلغت 20طويلة األجل واليت تصل مدة سدادها حلوايل ) قراض السكيناإل
 ( مليون دوالر أمريكي.2,670,500)

 وتوزعت القروض ما بني البناء والتشطيب والرتميم وشراء وحدات سكنية.

إطار االتفاقية األخرية املوقعة مع وأكد رئيس اجمللس الفلسطيين لإلسكان هشام العمري، أن هذه القروض أتيت يف 
حيث هتدف  لدعم مشاريع اإلسكان يف القدس، من الصندوق الكوييت للتنمية العربية البنك اإلسالمي للتنمية واملمولة

 عاماً. 20( ألف دوالر ومتديد فرتة السداد لتصبح 150ألف دوالر إىل مبلغ ) 80قيمة القرض من  االتفاقية إىل رفع

: إن هذه االتفاقية هتدف إىل متكني املقدسيني يف مدينة القدس من احلصول على قروض اإلسكان بطريقة وقال العمري
ميسرة، األمر الذي سيعزز من صمودهم يف مدينة القدس يف ظل الظروف الصعبة اليت تعيشها املدينة املقدسة، مثمناً 

ن يف فلسطني، وخاصة يف مدينة القدس من خالل اجلهود اليت يبذهلا البنك اإلسالمي للتنمية لدعم قطاع اإلسكا
 الصندوق الكوييت للتنمية وغريها من الصناديق األخرى.
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بدوره أوضح مدير عام اجمللس الفلسطيين لإلسكان عمر اخلفش، أن املواطنني الذين حصلوا على القروض استوفوا  
ضعها املاحنون، هبدف متكينهم من شراء أو كامل االجراءات وشروط اجمللس لسدادها حسب األصول واملعايري اليت ي

 بناء أو تشطيب مساكن، وجتنيبهم البحث عن مصادر متويلية أخرى.

املواطنني الذين استفادوا من القروض املمنوحة هلم  وأهاب عمر اخلفش مدير عام اجمللس الفلسطيين لإلسكان بكافة
احملددة لدى البنوك العاملة يف األراضي الفلسطينية لتعزيز  خالل الفرتة املاضية، االلتزام ابلسداد يف حساابت اجمللس

إيرادات اجمللس اليت تعمل على تسهيل عملية إعادة تدوير مسرتدات السداد لتوفري قروض جديدة للمواطنني 
 املقدسيني.

عائلة الشهيد حممد زيدان ترفض شروط االحتالل لتسيلم جثمانه*  
 

، شروط االحتالل اليت تريد فرضها عليهم لتسليم  شعفاط زيدان من خميمرفضت عائلة الشهيد حممد نبيل جودت 
 . جبدار فاصل القدس عن سلطات االحتالل جثمان ابنها ومواراته الثرى يف مقربة العائلة يف قرية بري نباال ، اليت عزلتها

الف شيكل كشرط لتسلم جثمان ابنها  20غت السلطات الصهيونية العائلة ان عليها ان تضع ايداعا بنكيا بقيمة وابل
ودفنه يف مقربة ابب االسباط يف القدس وبعدد حمدود من املشيعني ويف ساعات الليل املتأخر ، غري ان والد الشهيد 

 .الرفض ذلك واصر على مواراته يف مقربة العائلة يف بري نبا

الشهر املاضي على مدخل خميم شعفاط ، برصاصة قاتلة اطلقها عليه جندي صهيوين،  25وكان زيدان قد استشهد يف 
 . انه مصاب بفشل كلوي وجيري عمليات غسيل متواصلة، علما  عملية طعن بدعوى انه حاول تنفيذ

وقال اجلنود لوالد الشهيد " نعتذر لك ، ابلعادة ميوت من نطلق النار عليه بعد اربع او مخس رصاصات ، ولكن ابنك 
 . مات من رصاصة واحدة " ، وفق قوهلم حرفيا

ئلة من قرية بري نباال ، حيث يسكن جده يف يذكر ان حممد يف الصف التاسع يف مدرسة خميم شعفاط ، فيما اصل العا
هذه االخرية ، وقد ادعت قوات اجليش يف بداية االمر انه كان يتمنطق حبزام انسف ، ليتبني بعد ذلك ان جسده 

 . ملفوفا ابالانبيب كونه جيري عمليات غسيل كلى ، مث برروا عملية قتله يف املرة الثانية أبنه حاول تنفيذ عملية طعن
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  فاطمة زيدان ، ووالده ، تطالب به الطفل احملامية انئلة عطية التماسا للمحكمة العيا االسرائيلية ابسم جدةوقدمت 

 . مكان ودون قيود بتحرير اجلثمان دون شروط الن من حق العائلة ان تدفن ابنها يف اي

وقالت عطية يف التماسها :" ان هذا مطلب شرعي للعائلة " ، مؤكدة ان مطالب الشرطة والنيابة العامة من عائلة 
 . الشهيد ، ابتزاز مرفوض

تشرين اثين املاضي اىل ختوم مدخل خميم شعفاط اللقاء كيس قمامة يف احلاوية  25وكان الشهيد قد خرج من منزله يوم 
حبوزته سبعة شواكل لشراء بعض املسليات من احدى البقاالت ، وهناك ودون سابق انذار ، اطلق جندي  ، وكان

 . يتمركز يف احلاجز العسكري ، رصاصة حنو الصيب فقتله على الفور

 وعندما مسع الوالد صوت اطالق النار والضجيج الذي تبع ذلك يف املخيم ، تسلل الشك اىل عقله أبن ابنه رمبا يكون
الضحية خاصة وانه غاب لوقت طويل عن املنزل ، فخرج للسؤال والبحث عنه ، فقادته قدماه اىل احلاجز وهناك منعه 

 . اجلنود من االقرتاب حتت هتديد السالح ، فعاد ادراجه اىل املنزل

  يف ذاك اليوم ، مث خرج مرة اخرى متوجها اىل احلاجز املغرب ويقول االب يف روايته للمحامية عطية ، انه ادى صالة

رتاب وابلغهم ابنه يبحث عن صيب ضائع ، فأظهروا له على اهلاتف النقال صورة العسكري ، وهناك مسح له اجلنود ابالق
 . الصيب املقتول ، ليتبني له على الفور انه ابنه

ويقول الوالد يف افادته :" اعتذر يل اجلنود عن أتخر االسعاف وعن وفاة ابين برصاصة واحدة وليس أبربع او مخس 
  . " رصاصات

 قدس دوت كوم

االحتالل سيدة مقدسية عن األقصى؟ ملاذا أبعد*  
 

، يوم أمس، القدس وسط شعفاط عاما( من خميم 43قرار إبعادها للسيدة املقدسية رائدة سعيد ) شرطة االحتالل بّررت
خالل اقتحامهم وجتواهلم يف املسجد  املستوطنني يوًما، أنه بسبب تصويرها جمموعة من 15لـ  املسجد األقصى عن

 .األقصى

وكانت قوات االحتالل اعتقلت السيدة رائدة أثناء مغادرهتا أمس املسجد األقصى من ابب الناظر "اجمللس"، وصادروا 
  ابلقدس القدمية، وفتحوا هاتفها اخلليل هاتفها وحقيبتها، مث نقلوها إىل مركز التوقيف والتحقيق "القشلة" يف ابب
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النقال واطّلعوا على الصور والفيديوهات املتنوعة املوجودة فيه، من بينها مقطع فيديو يظهر تصويرها جمموعة من 
  .مث أخضعوها للتحقيق حول أسباب تصوير الفيديواملستوطنني خالل اقتحامهم االقصى، 

الكشف عن صيغة معّدلة لقانون األذان يشمل حظر رفعه يف الفجر هنائيا*  

 

الصهيوين، اليوم، أن أحزااًب ميينية ستقدم مشروع قانون  "الكنيست"كشفت مصادر يف القائمة العربية املّوحدة بـ
 .م48وداخل األراضي احملتلة منذ عام  القدس رفع األذان يف مساجد حظر معّدل عن مشروع قانون

وينص مشروع القانون على "منع رفع أذان الفجر حتديًدا بشكل كامل يف القدس والبلدات اليت يتواجد 
 ."بكثرةاليهود هبا

 ، يف حني اطّلع على"البيت اليهودي" وأكدت املصادر أنه ابدر إىل هذه الصيغة املعّدلة حزب الليكود وحزب
 .الصيغة اجلديدة للقانون أعضاء "الكنيست" من كافة الكتل، وسيتم إدراجها على جدوهلا يف األايم القادمة

وكان برملان االحتالل "الكنيست" أّجل التصويت ابلقراءات الثالثة على مشروع قانون حظر رفع األذان، بسبب 
قانون إطالق صفارة بدء السبت من الُكنس اليهودية معارضة وزراء ونواب "احلريدمي"، والذين ختوفوا من أن مينع ال

مساء كل مجعة، فيما أقّرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع يف حكومة االحتالل مطلع نوفمرب املاضي مشروع قانون 
بدعوى أن  متطرفون حظر رفع األذان يف مساجد معظم بلدات الداخل ويف القدس احملتلة، والذي تقدم به نواب

  ."اإلزعاج للـ"إسرائيليني  األذان يسبب

فتية وشقيق الشهيد أبو صبيح ابلقدس 7االحتالل يعتقل *  

 
 صفا -القدس احملتلة 

مثانية مقدسيني، بينهم شقيق الشهيد مصباح أبو صبيح، وحولتهم اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي مساء األربعاء، 
 .للتحقيق يف مراكز الشرطة

عاًما(، عدي  15وأوضح حمامي مركز معلومات وادي حلوة أن قوات االحتالل اعتقلت الفتية حممد انصر أبو مجعة )
 .الطورعاًما( من قرية  13عاًما(، وعبد اهلادي ابسم أبو غزالة ) 13فادي أبو مجعة )
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عاًما( للتحقيق معهما، وحممد مججوم  13عاًما( وشقيقه أيهم ) 14كما استدعت الشقيقني يزن حممد حرافشة )
 .ومالك عسيلة من خميم شعفاط

ومددت توقيفه لليوم -شقيق الشهيد مصباح –ويف السياق، اعتقلت قوات االحتالل الشاب تيسر أبو صبيح 
 .اخلميس

تفتيش وحترير خمالفات للمركباتالقدس: اعتقاالت وعمليات *  

 

 صفا -القدس احملتلة 

نصبت قوات االحتالل اإلسرائيلي األربعاء، حاجًزا عسكراًي على املدخل الغريب لبلدة العيسوية مشال شرق القدس 
 .احملتلة، فيما اعتقلت شابني من حي واد اجلوز

وية، ونصبت حاجًزا على مدخلها الغريب، يف حني وذكرت مصادر حملية أن قوات االحتالل اقتحمت اليوم بلدة العيس
 .طاردت عمااًل من محلة هوية الضفة الغربية احملتلة، واعتقلت أحدمها من داخل البلدة

وأوضحت أن قوات إسرائيلية خاصة أخضعت عدًدا من الشبان قرب ابيب الساهرة والعامود لتفتيشات استفزازية، كما 
ابب األسباط املؤدية إىل القدس القدمية واملسجد األقصى املبارك لتفتيش املصلني نصبت دورية اتبعة هلا يف منطقة 

 .الوافدين إىل املسجد

وأفادت أبن قوات االحتالل اعتقلت شابني من واد اجلوز، خالل مواجهات اندلعت ابحلي، ختللها إطالق قنابل الغاز 
 .املسيل للدموع، وقد رد الشبان عليها إبلقاء احلجارة

سياق متصل، اقتحمت بلدية االحتالل برفقة الشرطة اليوم قرية صور ابهر جنوب شرق القدس، وحررت خمالفات ويف 
 .للمركبات، حيث وقعت مشادات كالمية بني املواطنني وعناصر الشرطة

بعد  فلسطينيني من خميم شعفاط، 10وكانت وحدة من املستعربني مبساندة قوات االحتالل اخلاصة اعتقلت الثالاثء، 
 .اقتحامهم املخيم واالنتشار يف شوارعه
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منهم من محلة هوية  4فلسطينيني خالل اقتحام خميم شعفاط،  10وقالت شرطة االحتالل يف بيان هلا إهنا اعتقلت 
 .الضفة الغربية، حبجة التواجد غري القانوين يف القدس

فتية مقدسيني من  5االحتالل اعتقلت من جهته، أوضح حمامي مركز معلومات وادي حلوة صاحل حميسن أن قوات 
عاًما(، وسرحان حممد، وجمد خضر  16عاًما(، كرم مرار ) 17عاًما(، رامي مسوم ) 16شعفاط، هم منتصر أبو كمال )

 .(عاًما17)

وأوضح الناطق ابسم حركة فتح يف شعفاط اثئر فسفوس أن قوات االحتالل برفقة أفراد من املستعربني اقتحمت 
منهم بعد االعتداء  5عند مدخله، ونصبت خالل ذلك كميًنا للشبان املتواجدين يف املكان، واعتقلت  املخيم ووصلت

عليهم ابلضرب املربح، وأطلقت الرصاص احلي والقنابل الصوتية والغازية بشكل عشوائي لتفريق املتواجدين ومنعهم من 
 .االقرتاب من املعتقلني

 يف املخيم، واعتقلت صاحبه وأربعة من العمال حبجة التواجد غري القانوين يف كما دامهت القوات اخلاصة حماًل جتارايً 
 .املدينة، حيث حيملون هوية الضفة

 االحتالل يهدم غرفة سكنية ومنافعها بسلوان*

 
 صفا -القدس احملتلة 

س الزغل يف حي هدمت جرافات بلدية االحتالل اإلسرائيلي فجر األربعاء، غرفة سكنية ومنافعها تعود للمقدسي إاي
 .الثوري ببلدة سلوان جنوب املسجد األقصى املبارك، حبجة البناء دون ترخيص

وحبسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن قوات االحتالل برفقة طواقم البلدية اقتحمت منزل عائلة الزغل يف احلي، 
 .ا حميطة بهوحاصرته ابلكامل ومنعت ساكنيه من اخلروج، مث شرعت هبدم غرفة سكنية ومنافعه

مرتًا مربًعا، وهي مبنية من الطوب ومسقوفة ابلصاج املقوى،  55وأوضح الزغل أن الغرفة السكنية تبلغ مساحتها 
 .أشهر لنجله حسني 6حيث جرى بنائها قبل 
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 وأشار إىل أن طواقم البلدية دامهت املنشأة عدة مرات خالل الفرتة املاضية، وسلمته قرار اهلدم حبجة البناء دون
 .ترخيص، وبدوره قام بتوكيل حماميه ملتابعة القضية وأتجيل أمر اهلدم، وفوجئ اليوم بعملية االقتحام وتنفيذ القرار

مث إخالؤه للمستوطنني*  

" سنوات10العليا اإلسرائيلية" حترم عائلة مقدسية من دخول أبنائها املنزل لـ   

 

 صفا -القدس احملتلة 

صب لنب الكائن يف البلدة القدمية  –ا مساء الثالاثء، قرارًا بشأن منزل عائلة غيث أصدرت احملكمة اإلسرائيلية العلي
سنوات، دون السماح  10ابلقدس احملتلة، ويقضي القرار ابلسماح ملصطفى وزوجته نورا التواجد يف منزليهما ملدة 

 .ألبنائهما ابلسكن فيه

ر إخالئها بشكل جزئي، وقررت إيقاف إخالئها جزئًيا، ووافقت احملكمة على االستئناف الذي قدمته العائلة ضد قرا
سنوات، ويتم بعد ذلك إخالئها وتسليم املنزل للجمعيات  10حبيث يتم إبقائها يف املنزل بصفتها مستأجر حممي ملدة 

 .االستيطانية

هلا للسيدة نورة صب لنب" يف بيان هلا أن احملكمة العليا قررت حصر حق العائلة ابلسكن يف منز -وأوضحت عائلة "غيث
غيث وزوجها مصطفى صب لنب دون أبنائهما، حبيث أعطت احملكمة املستوطنني احلق بطلب إخالء العائلة يف حالة 

 .عاش أي من أبناء العائلة اآلخرين يف املنزل

أن القرار أييت بعد  وقالت إن قرار احملكمة ابلواقع هو قرار إخالء ألبناء العائلة وتفريق الوالدين عن أبنائهما، مشريًة إىل
يوم واحد من اجللسة اليت ًعقدت أمام احملكمة العليا االثنني، حيث استمعت احملكمة الستئناف العائلة وادعاءات 

 .املستوطنني أبن العائلة هجرت منزهلا منذ سنوات وال تعيش فيه

طوال حياة السيدة نورة وزوجها، وأضافت أن احملكمة اقرتحت خالل اجللسة خيار التسوية للطرفني إببقاء العائلة 
وحصر حق احلماية هبما، إال أن املستوطنني رفضوا مقرتح احملكمة، وبداًل من ذلك اقرتحوا إخالء العائلة وإسكان 

مرتًا مربًعا، وقد جتاهلت احملكمة ذلك املقرتح  20السيدة نورة وزوجها يف خمزن صغري حتت املنزل مساحته ال تتجاوز 
 .تأيت هبذا القرار اجملحف يف اليوم التايلوأهنت اجللسة ل
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أما املخزن الذي يقع أسفل املنزل فقد استثنته احملكمة العليا من قرارها، حيث مسحت ابستيالء اجلمعية االستيطانية 
 .عليه بشكل مباشر

جرت عائلتها وتعيش نورة غيث مع زوجها مصطفى صب لنب يف منزهلما يف عقبة اخلالدية ابلبلدة القدمية، حيث استأ
، ويعيش اليوم ١٩٦٧من "حارس أمالك العدو"، واستمرت يف العيش ابملنزل بعد احتالل القدس عام  ١٩٥٣عام 

 .(أفراد 4الزوجني مع أبنائهم )ملى ورأفت وأمحد وعائلته املكونة من 

ن املنزل مهجور من قبل وقالت السيدة نورة إن احملكمة العليا يف قرارها هذا أقرت ادعاءات املستوطنني الكاذبة أب
العائلة، وحكمت فعلًيا بتقطيع أوصال العائلة، حبيث سيتم تفريقها عن أحفادها، كما وأن ابنها رأفت وابنتها ملى غري 

 .متزوجني، ويعيشان معها

ق وأضافت "ويف حال رفضت العائلة االنصياع لقرار احملكمة اجلائر إبمكان املستوطنني التقدم بطلب إخالء جديد حب
 ."العائلة قبل مرور مدة العشر سنوات

جنل نورة إن قرار احملكمة خيلي يف حقيقة األمر جزًءا من العائلة، ويبقى جزء أخر بشكل –بدوره، قال أمحد صب لنب 
مؤقت، والقضاء اإلسرائيلي أثبت من جديد التمييز العنصري الذي يتعرض له الفلسطينيون يف ظل االحتالل الذي 

 .، ومينع الفلسطينيني من ذات احلق١٩٤٨للمستوطنني ابملطالبة أبمالكهم قبل عام  يسمح من جانب

وأضاف "ها حنن اليوم نشاهد جانبًا آخر هلذا القضاء الذي يعمل على تقسيم عائلة وحتديد من يستطيع أن يبقى يف 
تصرف كشريك للسلطات البيت ومن ال يستطيع، احملكمة كما يف مجيع قضااي إخالء وهدم منازل الفلسطينيني ت

 .اإلسرائيلية الداعمة لالستيطان وملطامع املستوطنني ابالستيالء على أكرب عدد ممكن من املنازل يف القدس

واعترب ذلك شرعنة ملمارسات االحتالل املخالفة للقانون الدويل، وتسخريًا لضم القدس من قبل السلطات اإلسرائيلية 
 .١٩٦٧بعد عام 

قصى عملية هتويد حي بطن اهلوى شرق القدسمسح لـ"بتسيلم" يت*  
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قال مركز املعلومات اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة " بتسيلم"، اليوم  -وفا 2016-12-22القدس 
اخلميس، "إن حي بطن اهلوى يف مدينة القدس احملتلة يشهد كربى عمليات السلب اليت تشهدها شرق القدس خالل 

 .السنوات األخرية"

قسيمة  50من أصل  9ووفق املسح، الذي أجراه املركز لتعيني العمليات اجلارية يف هذا احلي، فقد نقلت السلطات 
دعوى إخالء ضد  81يف احلي إىل مجعّية "عطرت كوهنيم" وجرى توطني املستوطنني يف مخس منها، حاليا، هناك 

 تلك اجلمعية االستيطانية خالل العامني املاضيني. عائالت فلسطينية تعيش يف حّي بطن اهلوى منذ عقود، قّدمتها

، الواقعة وسط احلّي واملمتدة على 96وقال: إن العائالت اليت مت تقدمي الدعاوى ضدها تسكن مجيعها يف القسيمة رقم 
، فرضت عليهما البلدية غرامات مالّية 84دومن، وهناك عائلتان أخراين تسكنان يف القسيمة رقم  2.6مساحة 

رت أوامر هدم ألجزاء من مساكنهما، بدعوى اقتحام ألراض اتبعة للجمعية، وأّن اجلمعية بدأت بعمليات وأصد
 .2001االستيالء على األمالك فقط يف عام 

وحدة سكنّية. معظم هذه املباين ُسلبت من  27وأضاف، "إن أصحاب اجلمعّية ميلكون فعليا ستة مبان يف احلّي تشمل 
تسكن فيها. عملية الّسلب اجلارية حبّق سكان احلّي هي عنف منظّم متارسه الدولة إلضفاء  عائالت فلسطينية كانت

غطاء قانويّن على غاية خمالفة للقانون هي اإلزاحة القسريّة لسكان حمميني من منازهلم يف األراضي احملتلة. غيّن عن 
 نب هذا الواقع".القول إّن احملاكم بدورها قد أضفت الشرعية القانونية على كافّة جوا

وجاء يف التقرير، إنه تبني من املسح أنّه يف موازاة الدعاوى القضائية، هناك ضغوطات إضافّية على سكان احلّي، فإىل 
جانب املستوطنني تصل إىل املنطقة قّوات الشرطة وشرطة حرس احلدود وحّراس أمن خصوصيون تعّينهم وزارة 

ضّد الّسكان الفلسطينيني، الذي يشمل إطالق النار، واستخدام وسائل لتفريق اإلسكان، وميارس هؤالء العنف اليومّي 
 املظاهرات يف قلب احلّي املكتّظ، وهتديد السكان، واعتقال القاصرين، وتعطيل جمرى احلياة يف احلّي.

فيه مستوطنة "بيت إضافة إىل ذلك، يُنتهك حق السكان يف حّرية احلركة والتنّقل جّراء سّد الشارع الرئيسي، الذي تقع 
يواناتن"؛ كما تُنتهك خصوصّية السكان منذ تركيب العديد من كامريات املراقبة حول منازل املستوطنني، إضافة إىل 
األضرار الالحقة ابلسكان الذين ُسلبت منازهلم، يف واقع تعّمق وترسيخ الوجود االستيطاين هناك، وتتزايد أعداد 

 راء النظام األمين الذي أقامه املستوطنون.الفلسطينيني املتضّررين يوميا ج
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واتبع: قريبا سيخّصص املركز جهوًدا لرفع الوعي العاّم بشأن عملّية هتويد حّي بطن اهلوى وانتهاك حقوق السكان 
الفلسطينيني نتيجة لذلك، وتعتمد اجلمعّية االستيطانية "عطرت كوهنيم"، اليت تتوىّل عملّية سلب منازل سكان احلّي 

، وهذه القوانني تسمح لليهود فقط مبطالبة 1948يق ذلك، مزجيا من ثالثة قوانني كانت قد سّنتها إسرائيل يف لتحق
، أّما العقارات اليت كان ميلكها فلسطينيون يف 1948الوصّي العام ابستعادة حّقهم على أمالك كانت يف حوزهتم قبل 

 ال تسمح بتاات ألصحاهبا ابملطالبة ابستعادهتا. ، فإّن إسرائيل1948اجلزء الغريب من املدينة قبل عام 

وأشار إىل أنه منذ أن ضّمت اسرائيل القدس الشرقية، تتبّّن السلطات اإلسرائيلية سياسة التمييز ضّد السكان  
الفلسطينيني، وتعمل بطرق خمتلفة من أجل زايدة عدد اليهود الذين يعيشون يف املدينة وتقليص عدد سكاهنا 

. وهتدف إسرائيل من وراء ذلك إىل خلق واقع دميغرايف وجغرايف من شأنه استباق أيّة حماولة مستقبلية الفلسطينيني
 لتقويض السيادة اإلسرائيلية على القدس الشرقية.

ووفقا ملعطيات مجعييت "السالم اآلن"، و"عري َعميم"، قفز عدد املستوطنني يف األحياء الفلسطينية يف البلدة القدمية يف 
? يف عدد جمّمعات البناء 39، كذلك حصلت زايدة بنسبة 2016وعام  2009% بني عام 70س بنسبة القد

عائلة  68اجلديدة املخّصصة لليهود يف األحياء الفلسطينية يف القدس الشرقية، وخالل الفرتة نفسها جرى إخالء 
 خالل العامني املاضيني. منها 55فلسطينية من منازهلا يف حّي الشيخ جّراح وسلوان واحلّي اإلسالمي، 

عائلة فلسطينية يف مجيع  180وحسب معطيات األمم املتحدة، رفع املستوطنون دعاوى إخالء ضّد ما ال يقل عن 
أحناء القدس الشرقية. وغالبا ما تستند هذه الدعاوى إىل اّدعاءات امللكية على املباين وفقدان املستأجرين الفلسطينيني 

من طفال إىل خطر الطرد  372فلسطينيا بينهم  818ني، وجّراء هذه الدعاوى يتعّرض مكانتهم كمستأجرين حمميّ 
 س.منازهلم يف أحناء مدينة القد

 

 مستوطنا وطالبا يهوداي يقتحمون األقصى حبراسة مشددة74 *
 

طالبا من معاهد تلمودية )من أصول أثيوبية(، اليوم  57مستوطنا، و 17اقتحم  -وفا 2016-12-22القدس 
ميس )الفرتة الصباحية( املسجد األقصى املبارك، من ابب املغاربة، حبراسة معززة ومشددة من قوات االحتالل اخل

 اإلسرائيلي اخلاص.
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ونفذ املستوطنون وطلبة املعاهد التلمودية جوالت استفزازية ومشبوهة يف املسجد، وسط شروحات حول أسطورة 
 ون هبتافات التكبري االحتجاجية.اهليكل املزعوم مكان األقصى، وتصدى هلم مصل

 

  هناية النشرة ************
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