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 دســــــــــــــــــــــــــــــــــالة القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 

 

 قصى ومستوطنون يقتحمونه ويعتدون على آخراعتقال شاب من املسجد األ. 

 ألجل اهليكل" ومستوطنون يقتحمون األقصى شرات من "طالبع . 

 قصىنتفاضة أفشلت تقسيم األمشعل: اال . 

 تح يف املؤمتر العام السابع يف القدسفحركة  اجتماع ألعضاء . 

 مؤسسات القدس الصحية تطالب السلطة إبنقاذها من أزمتها املالية . 

 ما سرُّ األانبيب اليت كانت تلف جسد شهيد شعفاط؟ . 

 ار يؤكد انتهاء مهمة طواقم الدفاع املدين يف حيفا والقدساللواء نص . 

 ""ا  تعقد مؤمترها األول إبسطنبول غد برملانيون ألجل القدس. 
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 اعتقال شاب من املسجد االقصى ومستوطنون يقتحمونه ويعتدون على آخر*  

  

ااب فلسطينيا من داخل اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم االثنني، ش -وفا 2016-11-28القدس 

 .املسجد األقصى املبارك واقتادته إىل أحد مراكز التوقيف والتحقيق التابعة هلا يف القدس القدمية

يف الوقت ذاته، استأنفت عصاابت املستوطنني اقتحامها للمسجد األقصى من ابب املغاربة حبراسة معززة ومشددة 

 .من قوات االحتالل

ملقتحمني عددا من غالة املستوطنني املتطرفني بلباسهم التلمودي، فيما توىل أحدهم وضمت اجملموعة األوىل من ا

تقدمي شروحات حول أسطورة اهليكل املزعوم مكان األقصى، وقد تصدى مصلون هلذه االقتحامات وحماوالت 

 .أداء طقوس تلمودية يف املسجد املبارك هبتافات التكبري االحتجاجية

 يلة املاضية، على شاب جنوب القدس احملتلة، والذوا ابلفرار.كما اعتدى مستوطنون، الل

وقالت انطقة ابسم شرطة االحتالل، صباح االثنني، ان املعتدين فروا من املكان عرب سيارة كانت تنتظرهم، وأن 

 الشاب الفلسطيين نُقل اىل املشفى لتلقي العالج ووصفت اصابته ابملتوسطة.

 

 ل" ومستوطنون يقتحمون األقصىشرات من "طالب ألجل اهليكع  *

اقتحم عشرات العناصر من ما يسمى منظمة "طالب ألجل اهليكل" وجمموعات  -وفا 2016-11-27القدس 

من املستوطنني املتزمتني، اليوم األحد، املسجد األقصى، من ابب املغاربة حبماية معززة ومشددة من قوات 

 االحتالل.
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ة اليهود، نظموا حلقات تعليمية يف املسجد، استمعوا فيها اىل شرح حول وقال مراسلنا إن املقتحمني من الطلب

 أسطورة اهليكل املزعوم مكان املسجد األقصى.

وتواجد يف املسجد عدد كبري من املواطنني، وصدحت حناجر عدد منهم هبتافات التكبري االحتجاجية ضد 

 ك.اقتحامات املستوطنني وجوالهتم االستفزازية يف املسجد املبار 

 

 مشعل: االنتفاضة أفشلت تقسيم االقصى   *  

قال رئيس املكتب السياسي حلركة محاس خالد مشعل، اليوم األحد، إن انتفاضة القدس أفشلت  -معا -غزة

خمطط تقسيم املسجد األقصى زمانيا ومكانيا، ودفعت االحتالل إىل الرتاجع، لكنه يصر على استكمال مشروعه 

 .حني جيد أي غفلة

مشعل يف كلمة مسجلة ألقاها خالل مؤمتر للجماعة اإلسالمية يف مدينة كراتشي الباكستانية أمس أن وأكد 

املسجد االقصى يف خطر غري مسبوق، والعدو منذ سنوات يعمل على هتويد القدس وتدنيس األقصى وحيرضون 

 .على اقتحامه املتكرر، وبدأ منذ العام املاضي مشروعا  لتقسيمه زمانيا ومكانيا

 .ونبه إىل أن غزة تُعاقب ألهنا انتصرت للمقاومة وبنت مشروعا عظيما للمقاومة

وقال رئيس املكتب السياسي حلماس:" إن ابكستان دولة إسالمية نعتز هبا، ونتمىن هلا املزيد من األمن واالستقرار 

 ."وأن ترقى بدورها اإلقليمي والدويل وأن تظل سندا لقضااي األمة

حتالل االسرائيلي يتآمر على ابكستان وعلى قنبلتها النووية وعلى تقدمها الصناعي وأشار إىل" أن اال

 ."والعسكري
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وقال مشعل:" إننا نتأمل آلالم الشعب الكشمريي املسلم وما يعانيه من اضطهاد على الرغم من أن لنا قضية 

يف قلوبكم فإن كشمري يف تشغلنا، وحنن نعلم موقع قضية كشمري يف قلب كل ابكستاين، وإذا كانت فلسطني 

 ." قلوب

 

 تح يف املؤمتر العام السابع يف القدسفحركة  اجتماع ألعضاء * 

بدعوة من هيئة اقليم حركة فتح يف القدس مت عقد لقاء لكافة اعضاء املؤمتر العام السابع للحركة  -معا -القدس

النتشة رئيس جلنة القدس يف اجمللس الثوري  وذلك ابملقر العام للمؤمتر الوطين الشعيب للقدس حبضور اللواء بالل

وعضو االمانة العامة للمؤمتر الوطين الشعيب للقدس وابو عالء قريع عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 

الفلسطينية، حيث افتتح اللقاء امني سر االقليم عدانن غيث وبدأ برفع االذان كرسالة من القدس جتاه املؤمتر 

دي واضح لالحتالل وممارساته يف القدس وقد اكد غيث على ضرورة حضور القدس بربامج السابع وذلك بتح

املؤمتر العام السابع وبضرورة وضع برامج خاصة ابملؤمتر كما اكد على ضرورة محاية حركة فتح ومحاية شرعية القرار 

 .الوطين الفلسطيين املستقل

شرها وحجرها يف اروقة وخمرجات املؤمتر العام السابع وان واكد اللواء بالل النتشة على ضرورة محاية القدس بب

يتم محل قضية القدس من خالل متثيل ابناءها ابالطر القيادية للحركة وحتديدا اللجنة املركزية، واجمللس الثوري 

قدس املزمع انتخاهبما، األمر الذي يؤكد على عروبة القدس وكوهنا عاصمة الدولة الفلسطينية املتسقلة وبدون ال

لن تكون هناك دولة وان القدس ستكون هي االساس بكافة التحركات الوطنية للقيادة الفلسطينية. واكد النتشة 

 .على ضرورة محاية احلركة من العبث بتارخيها وابجنازاهتا على اعتبار ان فتح هي العمود الفقري للحركة الوطنية
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خالل التحدايت اليت تواجها على كافة املستوايت احمللية  وقال النتشة انه ويف ظل املعركة اليت ختوضها فتح من

واالقليمية مما يتطلب الوقوف حبزم ضد كافة التيارات املعاكسة لوحدة فتح وذلك من خالل االلتفاف حول 

 .القيادة الفلسطيينة وعلى رأسهم حامي املشروع الوطين الفلسطيين والقرار املستقل الرئيس ابو مازن

للقاء العديد من املداخالت اليت أكدت مبجملها على واقع القدس الراهن ومتطلبات القدس من وقد ختلل هذا ا

املؤمتر العام السابع وبضرورة الذهاب اىل املؤمتر بورقة عمل ابسم القدس ومن القدس وألجل القدس. واكدت 

غزة املستهدفة من الثالوث هذه املداخالت على محاية الوطن من العابثني مبصريه من خالل رفع املظلومية عن 

املرعب وهم االحتالل اوال واخلصم السياسي املتمثل حبماس واخلارجني غن الصف الفتحاوي والوطين واملرمتني 

 . ابحضان العواصم

وجديرا ذكره انه وبنهاية اللقاء مت تالوة القسم حلركة فتح، ومت االتفاق على تشكيل جلنة لصياغة ورقة القدس 

ت خبصوص الربانمج السياسي وجلنة اخرى للعمل على ترشيد عملية الرتشح لألطر القيادية لفتح وتقدمي مقرتحا

 .من القدس وذلك مبرجعية امني سر االقليم

 

 مؤسسات القدس الصحية تطالب السلطة إبنقاذها من أزمتها املالية  * 

ملطلع ونقابة العاملني، وشبكة نظمت إدارة مستشفيي املقاصد وا -مىن القوامسي -"القدس" دوت كوم -القدس

مستشفيات القدس إعتصاما أمام مستشفى املقاصد ملطالبة احلكومة الفلسطينية يف الوفاء ابلتزامتها حيال 

 مستشفيات القدس.
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وخالل االعتصام أوضح مدير مستشفى املقاصد الدكتور رفيق احلسيين، أن مستشفيي املقاصد واملطلع يقدمان 

 والتعليم الطيب يف االراضي الفلسطينية، ويعتربان من املؤسسات الصامدة يف القدس. أفضل اخلدمات الطبية

وطالب السلطة الوطنية بتحمل مسؤوليتها حيال املؤسسات الصحية يف القدس، وحتويل األموال العالقة 

سبب واملستحقة هلذه املستشفيات حىت ال تُغلق، حمذرا من أن هذه املؤسسات وصلت لوضع خطري وصعب، ب

 عدم حتويل األموال املستحقة هلا.

وانشد احلسيين السلطة الوطنية بتحويل ما تستطيع من األموال املستحقة، حىت تتمكن املستشفيات من 

 االستمرار يف تقدمي خدماهتا وتوفري األدوية والتجهيزات الطبية، ودفع الرواتب.

يف وضع ال حتسد عليه، والبكاء على األطالل لن  وقال " إذا مل جيدوا حال سريعا فان هذه املستشفيات ستكون

 جيدي اذا ما اغلقت هذه املستشفيات رغما عنا".

% من إدخاالت مستشفى املقاصد وحجم عمله يعتمد  70من جانبه أوضح مدير مستشفى املطلع وليد منور أن 

تون من حتويالت وزارة % من مرضى مستشفى املطلع أي 91على حتويالت وزارة الصحة الفلسطينية، يف حني ان 

 الصحة الفلسطينية.

وقال:" مسوؤلية احلكومة الفلسطينية هي توفري اخلدمات الصحية والتعليمية ألبنائنا يف كافة مناطق تواجدهم يف 

الضفة الغربية وقطاع غزة، وال يعقل أن تبقى مستشفيات القدس، وهي على سلم أولوايتنا االجتماعية والسياسة 

 صحية، بدون دفعات للمستحقات لفرتة تصل حنو عام ".والثقافية وال

وتساءل "أين هي أولوايت القدس كما نسمع عنها؟ وهل يعقل أن تتجاوز ديون السلطة الوطنية ملستشفيي 

 مليون شيكل..؟". 240املقاصد واملطلع 
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% من الديون املستحقة "وإال  40وانشد السلطة الوطنية االنتباه وتوفري جزء من التزاماهتا، مبا ال يقل عن 

 ستكون العواقب وخيمة على مؤسساتنا ومرضاان وموظفينا وعلى الصمود يف القدس".

و تعطيل العمل وقال رئيس نقابة العاملني يف املقاصد مسري القدومي" لسنا هواة إغالق مؤسسات يف القدس ا

 فيها، ولكن نناشد السلطة الوطنية الفلسطينية أن تتحمل مسؤولياهتا جتاه مؤسسات القدس".

وأضاف"إن مؤسسات القدس حاليا حتتضر، ومنها مستشفيات املقاصد واملطلع واهلالل والعيون والفرنساوي، 

من قبل وزيري املالية والصحة يف وذلك بسبب الديون املرتاكمة على السلطة الوطنية، وذلك بسبب البلبلة 

 السلطة الفلسطينية".

وانشد القدومي الرئيس الفلسطيين حممود عباس، أبن يوعز لوزرائه لتحمل مسؤوليتهم، مشريا اىل أن هذه 

املؤسسات أصبحت املكان والطريق الوحيد للعبور إىل القدس واملسجد األقصى، وإال سيتم إغالق هذه 

 املؤسسات.

سر حركة فتح يف مستشفى املقاصد الدكتور علي احلسيين أن "األزمة املالية تكررت يف مستشفى وأوضح أمني 

املقاصد بسبب املشاكل املالية، ولكنها هذه املرة أخذت منحى جداي، حيث نعاين من نقص خطري يف املواد الطبية 

 واتب العاملني فيها".ال ميكننا من تقدمي اخلدمة الالزمة ملرضاان، وال مُيكن االدارة من دفع ر 

 واضاف "أين تطبيق شعار دعم صمود املقدسي يف القدس، ومن هو املسؤول عن هذه األزمة؟"

وأنتقد املدير االداري ملستشفى املقاصد الدكتور سليمان تركمان، "تقصري أصحاب القرار حيال مؤسسات 

 .و هناك"هنا أ القدس، اليت هي حباجة لدعم حقيقي وليس ألصوات ترتفع

 ما سرُّ األانبيب اليت كانت تلف جسد شهيد شعفاط؟*  
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استشهد الطفل حممد نبيل سالمة من بلدة برينباال، برصاص جنود االحتالل  -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 

 املتمركزين عند حاجز خميم شعفاط، مساء اليوم اجلمعة، بعد إطالق النار عليه بدعوى حماولته تنفيذ عملية طعن.

لـ "القدس" دوت كوم، إّن الشهيد حممد يعاين من فشل كلوي، وكان  -خال الفىت-الشيخ عبد هللا علقم وقال 

 يستقل حافلة الركاب وهو يف طريقه إىل القدس من منطقة احلاجز العسكري املقام عند مدخل خمّيم شعفاط.

بوا من الشهيد الوقوف جانب ا وقاموا وأشار إىل أن اجلنود أجربوا الركاب على الرتجل من احلافلة لتفتيشهم، وطل

بتفتيشه بشكل دقيق، مبيّـن ا أّن جسده كان حماط ا بسلسلة من األانبيب البالستيكّية، فظّن اجلنود أهّنا "حزام ا 

.  انسف ا" فأطلقوا النار عليه فور ا وأردوه قتيال 

قّدم حماوال  طعن أحد عناصرها، وهو ما وكانت شرطة االحتالل اّدعت يف بيان هلا أّن الفىت كان حيمل سكين ا، وت

 فّندته عائلة الشهيد.

 عام ا(، فيما ال تزال حتتجز جثمان الشهيد سالمة. 38واعتقلت سلطات االحتالل والد لشهيد )

 

 

 

 اللواء نصار يؤكد انتهاء مهمة طواقم الدفاع املدين يف حيفا والقدس *  

اع املدين اللواء ركن يوسف نصار، اليوم السبت، انتهاء مهام أكد مدير عام الدف -وفا 2016-11-26رام هللا 

 طواقم الدفاع املدين يف مكافحة احلرائق مبدينيت حيفا والقدس.
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وأضاف اللواء نصار، يف بيان صادر عن إدارة العالقات العامة واإلعالم يف الدفاع املدين، أن الطواقم املشاركة يف 

وطالت مدينيت حيفا وقرى غرب القدس القريبة من التجمعات العربية أهنت  مكافحة احلرائق والنريان اليت نشبت

 مهامها وعملها، جنبا إىل جنب مع الوفود الدولية اليت حضرت إلمخاد النريان ومكافحة احلرائق.

إلعالن وأكد أن الطواقم املشاركة يف مكافحة احلريق عادت إىل مقراهتا ومديرايهتا يف حمافظات الضفة الغربية، بعد ا

 . عن إمخاد احلرائق والسيطرة عليها

رجل إطفاء، شاركت يف مكافحة احلرائق وعادت لتتابع مهام عملها يف  41ويشار إىل أن مثانية طواقم إطفاء بعدد 

مديرايهتا، بعد ثالثة أايم من العمل املتواصل جنبا إىل جنب مع الفرق الدولية، بعد أن أعلن اللواء نصار عن 

 . فلسطني يف إمخاد احلرائق مشاركة دولة

 

 

 

 

 

 مقدسيني بتهمة االعتداء على حراس املستوطنني 4اعتقال  *  

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي مساء األحد أربعة مقدسيني بتهمة "االعتداء على  -صفا –القدس احملتلة 

 ك.حراس املستوطنني" يف حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب املسجد األقصى املبار 
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وقال رئيس جلنة أهايل األسرى املقدسيني أجمد أبو عصب لوكالة "صفا" إن قوات االحتالل اعتقلت كال  من 

معتصم مسودة، منتصر صيام، يوسف النتشة وإبراهيم النتشة، ووجهت هلم هتمة االعتداء على حراس املستوطنني 

 يف بلدة سلوان.

ز "شرطة شارع صالح الدين"، الفت ا إىل أنه سيتم عرضهم على وأوضح أنه مت حتويل املعتقلني األربعة إىل مرك

 قاضي حمكمة الصلح اإلسرائيلية غريب القدس اليوم االثنني للنظر يف متديد اعتقاهلم.

 بدوره، ذكر مركز معلومات وادي حلوة أن حراس املستوطنني اعتدوا على الشبان األربعة قبيل اعتقاهلم.

الل فجر اليوم الشاب يوسف مشاسنة شقيق الشهيد حممد مشاسنة، عقب اقتحام ويف السياق، اعتقل جيش االحت

منزله يف بلدة قطنة مشال غرب القدس، وهو مصاب برصاص االحتالل خالل املواجهات اليت اندلعت اجلمعة 

 املاضي.

 

 

 

 

ا"*   برملانيون ألجل القدس" تعقد مؤمترها األول إبسطنبول غد 

"برملانيون ألجل القدس" مؤمترها األول حتت شعار "القدس وحتدايت املرحلة" يف  تعقد رابطة -صفا –إسطنبول 

ا الثالاثء وعلى مدار يومني، حبضور الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان، ورعاية رئيس الربملان  مدينة إسطنبول غد 

 صيات دولية اعتبارية.الرتكي إمساعيل كهرمان، ومبشاركة برملانيني من خمتلف الدول العربية واإلسالمية وشخ
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ويشهد حفل افتتاح املؤمتر كلمات عدة من أبرزها كلمة الرئيس أردوغان ورئيس الربملان الرتكي، واجمللس التشريعي 

الفلسطيين، ابإلضافة إىل التعريف برابطة برملانيون ألجل القدس وأهدافها وأليات عملها يف سبيل خدمة القدس 

 ونواب فلسطني.

اليوم األول سلسلة من اجللسات واحملاضرات حول دور املؤسسات الدولية يف نصرة القدس ويتخلل فعاليات 

 وفلسطني، وأمهية العالقات الدولية يف دعم القدس، وحول سياسة التهويد االسرائيلية وخماطرها وسبل مواجهتها.

نواب األسرى يف سجون ابإلضافة إىل معاانة اجمللس التشريعي الفلسطيين يف ظل االحتالل اإلسرائيلي وال

 االحتالل، كما جتتمع يف اليوم الثاين للمؤمتر اجلمعية العمومية للرابطة ملناقشة املشاريع وتقييم اإلجنازات.

وأكد رئيس الرابطة الشيخ محيد األمحر أن املؤمتر حيمل رسالة واضحة تتثمل يف أن القدس قضية إنسانية ومل يعد 

ات اليت تتعرض هلا املدينة املقدسة، والبد من جهود عربية وإسالمية دولية من املقبول الصمت على االنتهاك

 ملواجهة ممارسات االحتالل يف فلسطني والقدس.

وأشار إىل أن القدس هلا حق وواجب على مجيع الدول العربية واإلسالمية، وكذلك الدول اليت سامهت يف احتالل 

 يف ظل ما يتعرضون له من قمع وانتهاكات وهتويد.فلسطني، وأن تقوم بواجبها جتاه القدس وأهلها 

برملانية وحقوقية عربية وإسالمية ودولية لنصرة القدس واحلفاظ عليها ونصرة أبنائها والقضية  وقال "هناك جهود  

الفلسطينية بشكل عام، وسيشارك يف هذا املؤمتر رؤساء برملاانت ونواب، وكذلك حضور رمسي للدولة الرتكية ممثلة 

 س اجلمهورية ورئيس جملس النواب الرتكي ورئيس جملس الوزراء".برئي

وأكد أن الرابطة تسعى إلجياد أليات أكثر فاعلية يف عمل الربملانيني جتاه القدس، وإظهار الواقع الذي تعيشه 

 املدينة ونواهبا، وستتواصل اجلهود للرابطة يف خدمة القدس واألقصى وفلسطني.
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