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 رسالة القدس
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 

 

 .وحدة استيطانية يف القدس 500* إقرار بناء 

 ."مستوطنون حياولون أداء صلوات تلمودية يف "األقصى* 

 .* تقرير: تصاعد التهويد وحماوالت السيطرة على املنازل ابلقدس

 .أبوديس: إصاابت ابالختناق يف مواجهات جامعة القدس* 

 .تشييع جثمان الشهيد املقدسي نسيب أبو ميزر* 

 .مقدسيني ومتديد توقيف آخرين 3* احلكم على 

 .االحتالل يعتقل شابني من القدس* 

 .عاماً ونصف 13* االحتالل حيكم على القاصر نورهان عواد ابلسجن لـ

 .العريب لإلعالم دائمة عاصمة القدس يعتمد العرب" اإلعالم وزراء "تنفيذي* 

 .* زايرة تضامنية من ممثلي طوائف مسيحية لألوقاف ضد منع اآلذان
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 وحدة استيطانية يف القدس 500إقرار بناء 

 
ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العربية، ظهر اليوم األربعاء، أن ما تسمى  -"القدس" دوت كوم  -تل أبيب 

 وحدة استيطانية جديدة ابملدينة. 500لجنة احمللية للتخطيط والبناء يف بلدية القدس وافقت على بناء ابل
وحسب املوقع، فإنه سيتم البناء يف مستوطنة "رامات شلومو" الواقعة وراء اخلط األخضر. مشريا إىل أن البناء فيها، 

 ع االستيطاين.جزء من سلسلة مشاريع طرحت أمام اللجنة إلقرارها ضمن التوس
 

 "مستوطنون حياولون أداء صلوات تلمودية يف "األقصى
 

حاول عدد من املستوطنني اليهود اليوم اخلميس، أداء طقوس وصلوات تلمودية يف املسجد األقصى  -وفا -القدس
سجد املبارك، ومت توقيفهم، يف حني أدى مستوطنون آخرون شعائر تلمودية )انبطاح على األرض( قرب بواابت امل

مستوطنا، من ابب املغاربة.  19االقصى اخلارجية. وبلغ عدد املُقتحمني للمسجد االقصى يف الفرتة الصباحية من اليوم 
وتولت عناصر من الوحدات اخلاصة والتدخل السريع محاية وحراسة املستوطنني خالل اقتحامهم للمسجد والتجول 

 االحتجاجية. برحابه، فيما صدحت حناجر مصلني هبتافات التكبري
 

 تقرير: تصاعد التهويد وحماوالت السيطرة على املنازل ابلقدس
 

قالت مؤسسة القدس الدولية إن أذرع االحتالل اإلسرائيلي تتابع حماوالت السيطرة على منازل  -صفا –القدس احملتلة 
 لتغيريات يف الرائسة األمريكية.الفلسطينيني يف القدس احملتلة، وسط استعداد لبناء آالف الوحدات االستيطانية بعد ا

وأكدت املؤسسة يف قراءة أسبوعّية يف تطورات األحداث واملواقف ابلقدس اخلميس، تصاعد حماوالت االحتالل 
منازل  9للسيطرة على منازل وأحياء يف املدينة، مشرية إىل حماولة مجعية "عطرييت كوهنيم" االستيطانية السيطرة على 

 .1881هلوى يف بلدة سلوان، حبجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام فلسطينية يف حي بطن ا
 200دومنات و 5قطع من األرض تسعى "كوهنيم" للسيطرة عليها، مبساحة  6وأوضحت أن هذه املنازل أتيت ضمن 

 فرًدا. 436عائلة مؤلفة من حوايل  80مرت مربع، تعيش فيها حوايل 
توطنني هذا األسبوع على منزل يعود لعائلة البكري يف حارة ابب حطة ويف سياق متصل، استولت جمموعة من املس 

 مدعني متلك املنزل بصورة قانونية.
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ويف إطار آخر من االستيطان، أقر الكنيست القراءة األوىل ملشروع قرار حول تشريع منازل املستوطنني يف الضفة 
قانون ردوًدا حملية ودولية رافضة ضمن إطار أتزم الغربية، واليت بنيت على أرض فلسطينية خاصة، وقد أاثر هذا ال

 إمكانية العودة ملفاوضات السالم.
وحول متابعة البناء االستيطاين، كشفت مصادر عربية أن سلطات االحتالل تنتظر استالم الرئيس األمريكي اجلديد 

ف وحدة يف مطار القدس، أل 15ألف وحدة استيطانية، وتشمل الوحدات  30دوانلد ترامب، للبدء ببناء أكثر من 
 قلنداي، إضافة لوحدات يف مستوطنات "راموت" و"غيلو".-ووحدات يف املنطقة الصناعية

وأشارت مؤسسة القدس إىل حماوالت االحتالل منع اآلذان ابلقدس والداخل احملتل، وأن ديوان رائسة الوزراء 
صًرا على مدة حمددة من الليل، مع استثناء اإلسرائيلي يدرس إدخال تغيريات على نص القانون، حبيث يصبح مقت

 "صافرات السبت".
ويف سياق اقتحامات األقصى، يستمر االحتالل بتأمني احلماية ألذرعه خالل اقتحام املسجد، وقد بلغ عدد من اقتحم 

 عنصًرا من الشرطة واملخابرات. 34مستوطًنا، بينهم  239تشرين اثن/نوفمرب حنو  17-11األقصى خالل 
طاٍر آخر من التهويد، كشفت وسائل إعالم عربية عن خمطط لتهويد أمساء عدٍد من املواقع يف القدس، حيث ويف إ

سيطلق اسم "ساحة األبطال" على ساحة ابب العمود يف البلدة القدمية، يف إشارة للقتلى اإلسرائيليني واملستوطنني 
 حلي اإلسالمي ابلبلدة.خالل "انتفاضة القدس"، ابإلضافة إىل أمساء شوارع أخرى يف ا

واعترب مراقبون أبن هذه القرارات أتيت يف إطار استمرار االحتالل يف فرض روايته املكذوبة، ورًدا على القرارات الدولية 
 األخرية يف "اليونسكو".

 
 أبوديس: إصاابت ابالختناق يف مواجهات جامعة القدس

 

عة القدس مساء اليوم األربعاء، خالل مواجهات مع أصيب العشرات من طلبة جام -"القدس" دوت كوم -القدس
 قوات االحتالل اإلسرائيلي يف بلدة أبو ديس شرق القدس.

وأفادت مصادر حملية ان العشرات من الطلبة اصيبوا ابالختناق جراء استنشاقهم الغاز املسيل، مبحيط اجلامعة يف بلدة 
 ابو ديس شرق القدس .

 
 يب أبو ميزرتشييع جثمان الشهيد املقدسي نس

 

عاًما، يف مقربة  28شخصا جثمان الشهيد نسيب عمران أبو ميزر  15شّيع  -"القدس" دوت كوم  -القدس 
 ابب الساهرة مبدينة القدس، بعد شهرين من احتجازه يف ثالجات االحتالل. –اجملاهدين 
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ط مقربة اجملاهدين وبعض وأوضح مركز معلومات وادي حلوة، أن قوات االحتالل أغلقت قبل منتصف الليلة حمي
الطرقات املؤدية هلا ابلسواتر احلديدية وسيارات الشرطة والقوات اخلاصة، ومنعت مرور املواطنني عربها، مث سلمت 

 شخصا من أفراد عائلته. 15جثمان الشهيد حبضور 
ن الشهيد نسيب أبو وأوضح حمامي هيئة شؤون األسرى واحملررين حممد حممود أن املخابرات اإلسرائيلية سلمت جثما

شخصا من عائلته، الذين قاموا بتكفينه والصالة عليه داخل املقربة مث دفنه، الفتا ان اجلثمان كان  15ميزر حبضور 
 حبالة جيدة وغري جممد.

واستشهد الشاب نسيب أبو ميزر هناية شهر أيلول املاضي، بعد إطالق الرصاص عليه لدى مروره عرب حاجز قلنداي 
، وادعت شرطة االحتالل أن الشاب أبو ميزر قام بتنفيذ عملية طعن ألحد احلراس املتواجدين على مشال القدس

 احلاجز.
وأوضح احملامي حممود أنه وبعد تسليم جثمان الشهيد أبو ميزر تواصل قوات االحتالل احتجاز جثمان الشهيد 

 مي الطلبات للمطالبة بتسليم اجلثمان.املقدسي مصباح أبو صبيح، وسيبدأ خالل األايم القادمة إبجراءات تقد
أما بشأن جثامني الشهداء احملتجزين يف الضفة الغربية فقد أوضح أن هيئة االسرى تقدمت ابلتماس مصغر للنيابة 

 العسكرية اإلسرائيلية السرتجاع جثامني شهداء الضفة الغربية احملتجزة.
 

 مقدسيني ومتديد توقيف آخرين 3احلكم على 
 

توصل حمامي هيئة شؤون األسرى واحملررين حممد حممود لصفقة حكم لشابني مقدسيني مع  -صفا –تلة القدس احمل
 النيابة اإلسرائيلية العامة.

 9سنوات و 5وأوضح احملامي حممود أنه توصل لصفقة تقضي ابحلكم على موكله يوسف عليان ابلسجن الفعلي ملدة 
 لتثبت القرار. 2017-1-23جيلهما لتاريخ أشهر، وعلى لؤي أبو احلمص ملدة عامني، ومت أت

أشهر وقف  3آالف شيكل، و 3يوم، وغرامة  100وحكم القاضي الشاب مصطفى مصطفى ابلسجن الفعلي ملدة 
 سنوات. 3تنفيذ ملدة 

-11-24، واثئر احلداد لتاريخ 2016-11-27وذكر حممود أن القاضي مدد الشاب محزة ملحس لتاريخ 
 .2016-12-13ودالل أبو اهلوى لتاريخ ، وحيىي أبو خضري 2016

-1-4كما أجل حماكمة هبجت الرازم ونور الشليب عمر اشيت وحممود درابس ملوعد غري حمدد، وهيثم عويضة لتاريخ 
، وحممد 2016-11-24، وحممد اهلدرة وعيد شبانة لتاريخ 2016-12-12، وابسل حميسن لتاريخ 2017

 .2016-12-5وحممد أبو خضري لتاريخ  ،2017-2-1يغمور وعمران برقان لتاريخ 

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/ 11 /42  اخلميسالة القدس لليوم رس

 
 

 - 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  
 

 10آالف شيكل، وحبس منزيل ملدة  3وقرر القاضي اإلفراج عن الشاب شادي عليان وأدهم جعابيص بكفالة قيمتها 
 أايم، وكفالة طرف اثلث، كما أفرج عن مالك عسيلة ويزن حرافشة بكفالة طرف اثلث.

  ويف السياق، ثبت قضاة احملكمة االعتقال اإلداري للشاب يوسف فالح.
 
 

 االحتالل يعتقل شابني من القدس
 

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر اخلميس، شابني مقدسيني عقب اقتحام منزليهما يف  -صفا –القدس احملتلة 
 البلدة القدمية ابلقدس احملتلة.
ى املقدسيني أجمد أبو عصب لوكالة "صفا" أن قوات االحتالل اعتقلت الشاب أجمد أبو وذكر رئيس جلنة أهايل األسر 

 صبيح من القدس القدمية، علًما أنه أفرج عنه مؤخًرا بكفالة مالية وبشرط احلبس املنزيل واإلبعاد عن املسجد األقصى.
دس القدمية، ومت حتويله إىل أحد كما اعتقلت قوات االحتالل الشاب يزن الباسطي من منزله يف حي ابب حطة ابلق

 مراكز التحقيق والتوقيف ابلقدس.
ويف سياق آخر، انتشرت قوات االحتالل صباح اليوم، بشكل مكثف يف بلدة بيت حنينا مشال القدس، وشرعت 

 إبيقاف احلافالت العمومية، والتدقيق ابلبطاقات الشخصية للركاب، وإنزال محلة هوية الضفة الغربية احملتلة.
 

 عاماً ونصف 13االحتالل حيكم على القاصر نورهان عواد ابلسجن لـ
 

أفاد حمامي اندي األسري الفلسطيين مفيد احلاج، أبن حمكمة االحتالل املركزية يف القدس حكمت،  -PNNرام هللا/
وغرامة مالية  عامًا ونصف(، 13عاماً(، ابلّسجن الفعلي لـ) 16اليوم األربعاء، على األسرية القاصر نورهان عواد )

 ألف شيكل(. 30بقيمة )
، بعد إطالق 2015تشرين الثاين/ نوفمرب  23يذكر أن سلطات االحتالل كانت قد اعتقلت األسرية عواد يف اتريخ 

النار عليها وإصابتها، وإعدام ابنة عمتها هديل عواد اليت كانت ترافقها، بدعوى حماولتهما تنفيذ عملية طعن يف شارع 
 س.ايفا يف القد

 
 

 العريب لإلعالم دائمة عاصمة القدس يعتمد "العرب اإلعالم وزراء تنفيذي"
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تبىن املكتب التنفيذي جمللس وزراء اإلعالم العرب، اختيار مدينة القدس عاصمة دائمة لإلعالم  – PNN/القاهرة
 .العريب، مع اختيار عاصمة عربية أخرى بشكل سنوي، تكون عاصمة لإلعالم العريب

كتب، يف ختام دورته السادسة، اليت عقدت اليوم األربعاء يف مقر األمانة العامة للجامعة العربية، برائسة مصر، ودعا امل
الدول ووسائل اإلعالم العربية، إىل إعطاء مساحة ووضع شعار خاص لالحتفال ابلقدس عاصمة لإلعالم العريب، 

 .يب يف مدينة رام هللا يف دولة فلسطنيوحتديد موعد لالحتفال املركزي ابلقدس عاصمة لإلعالم العر 
وندد املكتب مبشروع قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي، منع رفع اآلذان من خالل مكربات الصوت يف مدينة 
القدس، ودعا وسائل اإلعالم العربية إىل التنديد هبذا املشروع، على كافة املستوايت اإلقليمية والدولية، وأكد مركزية 

 .طينية ابلنسبة لألمة العربية، وعلى اهلوية العربية للقدس الشرقية احملتلة عاصمة دولة فلسطنيالقضية الفلس
وطلب من احتاد اإلذاعات العربية التعاون والتنسيق مع كافة وكاالت األنباء والفضائيات العربية، لتوحيد البث الزمين 

عنية ابإلعالم يف الدول العربية، لنقل ما جيري يف األراضي املباشر هلذه الفعاليات اخلاصة ابلقدس، كما دعا اجلهات امل
الفلسطينية، ومنح اخلرب الفلسطيين املساحة الالزمة، حىت يطلع العامل على حقيقة ممارسات دولة االحتالل اإلسرائيلية، 

، وكشف ما إضافة إىل تعزيز الربامج واملشروعات اخلاصة بدعم القدس، وختصيص أسبوع لدعم املدينة ومواطنيها
 .تتعرض له املدينة املقدسة من أخطار التهويد وتغيري طابعها التارخيي والسكاين

وكلف املكتب بعثات اجلامعة العربية يف اخلارج خماطبة وسائل اإلعالم املختلفة، يف الدول املتواجدة فيها هذه البعثات، 
ملدينة القدس، وفضح جرائم االحتالل اإلسرائيلي حبق لشرح ما جيري على األراضي العربية احملتلة، من انتهاك وهتويد 

 .اإلعالميني واملؤسسات اإلعالمية
وفيما خيص دور اإلعالم العريب يف التصدي لظاهرة اإلرهاب، طالب املكتب، احتاد اإلذاعات العربية، وضع خطة لعقد 

لكرتوين، حول كيفية التعاطي مع ورش عمل ودورات خاصة للمحررين واإلعالميني يف اجملال السمعي واملرئي واإل
 .أحداث اإلرهاب ومعاجلتها

 
 زايرة تضامنية من ممثلي طوائف مسيحية لألوقاف ضد منع اآلذان

 
أكد وفد من حارة النصارى من مجيع الطوائف املسيحية يف القدس احملتلة، تضامنهم الكامل  -صفا –القدس احملتلة 

اللحمة األخوية اإلسالمية املسيحية يف وجه إجراءات االحتالل اإلسرائيلي مع أبناء شعبهم املسلمني، والتأكيد على 
 حبق املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف مدينة القدس، وآخرها القرار القاضي مبنع رفع اآلذان.
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قباهلم جاء ذلك خالل زايرة الوفد املسيحي األربعاء، لدائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس القدمية، حيث كان يف است
مدير عام الدائرة الشيخ عزام اخلطيب، ومدير املسجد األقصى الشيخ عمر الكسواين، وحممد أبو هنية من قسم 

 االنشاءات.
وأكد اخلطيب أن دائرة األوقاف حاضنة جلميع أهل هذه املدينة مسلمني ومسيحيني، حيث تعترب من الدوائر 

ى الوجود اإلسالمي واملسيحي يف القدس، وما زالت سائرة على هذا واملؤسسات التارخيية القدمية جدا اليت حافظت عل
 الدرب.

وأكد اللحمة القوية األخوية واألهلية بني مجيع أطياف اجملتمع الفلسطيين يف القدس مسيحيني ومسلمني الذين يعانون 
 من سياسات االحتالل.

م، هذا الصوت الذي يصدح منذ أكثر من وأشار إىل أن موضوع اآلذان هو موضوع حساس وشعرية من شعائر اإلسال
ألف وأربعمائة عام يف مجيع العامل اإلسالمي، معتربًا قرار وقفه من قبل حكومة االحتالل ما هو إال حماربة للدين 

 اإلسالمي بشكل خاص والدين املسيحي أيًضا، فمن مينع األذان اليوم سيمنع أجراس الكنائس غًدا.
 تف مسلمني ومسيحيني ابلقدس يف وجه هذه اإلجراءات االحتاللية الزائلة ال حمالة.ودعا اخلطيب إىل ضرورة التكا

من جهته، قال متحدث ابسم أعضاء اهليئة اإلدارية جلمعية تطوير حارة النصارى وهيئتها العامة ومستشاريها ومدراء 
الطوائف املسيحية "جئناكم اليوم إىل  املدارس والفنادق وجتار ورجال أعمال وخماتري وكافة أبناء حارة النصارى من مجيع

هذا الصرح الديين الكبري الذي كان وال يزال منذ أكثر من ألف ومخسمائة عام يسمعنا وأبناءان وأجدادان صوت املؤذن 
واملكرب حىت جاءان احملتل الغاصب بقطعان مستوطنيه، ليتهجم على أرضنا ومقدساتنا املسيحية واإلسالمية ومينع األذان 

 لدان.يف ب
وأكد ضرورة التضامن مًعا للتصدي لالحتالل الذي يضرب بعرض احلائط كل املفاهيم الدولية الحرتام حرية األداين، 
معربًا عن استنكارهم ورفضهم هلذه احملاوالت الدينية اليت يقوم هبا االحتالل للتدخل ابلشؤون الدينية اإلسالمية 

 واملسيحية.
 
 

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