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 دســـــــــــــــــــالة القـــــــــــــــــــــــرس
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 
 
 

   اعتقال مقدسي على حاجز عسكري حبجة حيازته سكينا. 

   من قرية حزما يف القدس االحتالل يعتقل طفال. 

 دس ملناسبة ذكرى املولد النبوي الشريفمسرية كشفية يف الق . 

  قاصرين خططت لعمليات يف القدس 8االحتالل يزعم اعتقاله خلية من . 

   من القدس القدمية وشاب   االحتالل يعتقل طفال . 

 الطييب والسعدي يتقدمان مسرية بذكرى املولد النبوي -القدس . 

 قصىإخطارات هبدم منازل جنوب األ . 

  دٍم ملنازل يف العيسويةتسليم إخطارات ه . 

 قوات االحتالل تقتحم جامعة القدس جمدد ا . 

 مستوطنون يقتحمون بحات األقصى حبماية االحتالل . 

 نقل أسري مقدسي إىل املشفى . 
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 األردن: سعي نتنياهو لتقييد األذان يف القدس هدفه رصد ردود الفعل  . 

  النبوياحتفال وفعاليات يف املسجد األقصى ملناسبة املولد . 

 125طفال  مقدسيا  يقبعون داخل سجون االحتالل . 

 ذان يف القدس ليال  وهنارا  نتنياهو يسعى لتقييد اآل . 

  مقدسيني من البلدة القدمية 5االحتالل يعتقل  . 

 آالف الفلسطينيني يؤدون صالة اجلمعة برحاب األقصى . 

 االحتالل يغلق مسرح احلكوايت ملنع تنظيم فعالية فنية  . 

 اعتقال صحفية ومصورة خالل دهم خمابرات االحتالل مؤسسة ايليا وسط القدس  . 

  القدس الدولية توفر الّنسخة اإللكرتونية من الّتقرير املعلومايت "سياسة االحتالل اإلسرائيلي يف

 ."حظر وإغالق املؤسسات العاملة للقدس

 مستوطنون يستأنفون اقتحامهم لألقصى حبراسات مشددة . 
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 اعتقال مقدسي على حاجز عسكري حبجة حيازته سكينا *
 

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األحد، املواطن مسري الرويضي، يف -وفا 2016-12-11القدس 
اخلمسينات من عمره، من سكان بلدة سلوان جنوب املسجد األقصى، على حاجز عسكري قرب قرية حزما مشال 

 .شرق القدس احملتلة

 

ت مصادر عربية أن اعتقال الرويضي جاء بسبب العثور على سكني يف مركبته، وأنه جرى حتويله إىل أحد مراكز وذكر 
 .التوقيف والتحقيق يف منطقة عطروت االستيطانية الصناعية، مشال غرب املدينة املقدسة

 

 االحتالل يعتقل طفال من قرية حزما يف القدس *
 

ت االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم األحد، الطفل سراج اخلطيب بعد اعتقلت قوا -وفا 2016-12-10القدس 
 دهم منزله يف قرية حزما مشال شرق القدس احملتلة.

 

وقال شهود عيان إن قوات االحتالل نقلت الطفل اىل جهة جمهولة، مشريين إىل أن القرية كانت شهدت مساء أمس، 
 مواجهات بني املواطنني وقوات االحتالل.

 

 كشفية يف القدس ملناسبة ذكرى املولد النبوي الشريف  مسرية *
 

 "عزف النشيد الوطين الفلسطيين يف "بب العامود

نظمت جمموعات كشفية مقدسية، اليوم السبت، مسرية كشفية ضخمة، يف قلب  -وفا 2016-12-10القدس  
ت النشيد الوطين الفلسطيين يف بحة املدينة املقدسة، ملناسبة ذكرى املولد النبوي الشريف، يف حني عزفت اجملموعا

 بب العامود، أحد أشهر أبواب القدس القدمية، وسط انتشار كبري لقوات وشرطة االحتالل اإلسرائيلي يف املدينة.
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وقال مراسلنا إن املسرية انطلقت من اندي هالل القدس، مبشاركة سبع فرق كشفية مقدسية، حيث طافت شوارع 
ية؛ بدءا  من شارع الزهراء مرورا  بشارع صالح الدين ومنطقة بب الساهرة، مث بحة بب العامود، املدينة احملتلة الرئيس

واالسرتاحة يف بحتها، حيث عزف النشيد الوطين قبل اخرتاق البلدة القدمية مرورا  بشارع الواد والوصول إىل بب 
 الوطنية فيه، مبشاركة واسعة من مواطين املدينة.السلسلة قبل الدخول إىل املسجد األقصى املبارك، وعزف األانشيد 

 ووزع جتار البلدة القدمية احللوى على املشاركني يف املسرية اليت ختللها مدائح نبوية من فرق مقدسية.

وكانت دائرة األوقاف اإلسالمية نظمت حفال خاصا مبناسبة املولد النبوي، مبشاركة عدد من العلماء ختلله مدائح نبوية 
 املولد النبوي الشريف.وقصة 

 

 قاصرين خططت لعمليات يف القدس 8االحتالل يزعم اعتقاله خلية من  *
 

زعمت سلطات االحتالل اليوم اجلمعة، أبن أجهزة أمنها اعتقلت "خلية مسلحة" من  -وفا 2016-12-9القدس 
 .لةالقدس تضم مثانية أطفال قاصرين؛ خّططت لتنفيذ عمليات إطالق انر يف القدس احملت

 

وأفادت مصادر إعالم عربية أبن أفراد اخللية من قرية صور بهر جنوب شرق القدس احملتلة، وحي الشيخ جراح وسط 
 .املدينة املقدسة

 

 

 

 االحتالل يعتقل طفال وشاب من القدس القدمية *
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شقيق األسري اعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم اجلمعة، الطفل مصعب خالد الرجيب  -وفا 2016-12-9القدس 
 .عدانن الرجيب، بعد دهم منزله يف حارة بب حطة املالصقة للمسجد األقصى املبارك يف القدس القدمية

 

وقالت العائلة إن قوات االحتالل أجرت تفتيشا استفزازا يف املنزل أتلفت خالله الكثري من احملتوايت قبل اعتقال جنلها 
 .لتحقيق يف املدينة املقدسةمصعب، واقتياده اىل أحد مراكز التوقيف وا

 

يف السياق، اعتقلت قوات االحتالل، فجر اليوم، الشاب املقدسي اثئر أبو صبيح بعد العبث مبحتوايت منزله يف 
 .البلدة القدمية بلقدس احملتلة، ومت اقتياده اىل مركز حتقيق واعتقال يف املدينة احملتلة

 

 رى املولد النبويالطييب والسعدي يتقدمان مسرية بذك -القدس *
 

شارك النائبان عن العربية للتغيري يف القائمة املشرتكة د. أمحد الطييب وأسامة سعدي، يف املسرية السنوية  -معا -القدس
 .لنادي اهلالل املقدسي يف ذكرى املولد النبوي الشريف

 

يات مقدسية واملئات من املقدسيني، وختلل املسرية، اليت شارك فيها ضياء شويكي أمني سر اندي اهلالل املقدسي وفعال
 .عرض كشفي كبري قام به كّشاف اندي اهلالل، وجابت املسرية شوارع البلدة القدمية

 

ويف كلمته أمام املئات من املشاركني قال النائب د. الطييب، رئيس جلنة القدس يف القائمة املشرتكة: "حنتفل هنا يف 
ولد النبوي الشريف، كل عام وأنتم خبري مبناسبة املولد النبوي الشريف شوارع القدس ويف بب العامود احتفاء بمل

  ."وامليالد اجمليد، كذلك نعايد على ابناء شعبنا مبناسبة اعياد امليالد اجمليدة

 

واضاف: نشارك اليوم يف املسرية اليت ينّظمها اندي اهلالل املقدسي وكّشاف اندي اهلالل لكي نثبت أن شوارع القدس 
 .طينيني وللمقدسيني وهي عربية كما كانت وكما ستبقىللفلس
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يي هذه املدينة اليت يريد االحتالل أن خينقها وأن تبقى  واتبع الطييب: جيب أن نزيد من هذه الفعاليات واملسريات وأن حنح
 هذه املدينة، هذه يتيمة، وهي لن تبقى يتيمة، فاالحتالل لن يحغرّي التاريخ والرواية، واملسجد األقصى هو درة التاج يف

املسرية هي احتفال مبولد الرسول الكرمي وهي أيضا  إثبات وجود وصرخة بصوت عال "أننا هنا والقدس لنا واحنا 
أصحاب البلد، صوت األذان واملساجد والكنائس هي جزء ال يتجزأ من هذا املكان، ومن هنا من بب العامود نصرخ 

 ."ت: "لن تسكت املآذن.. لن تسكت املآذن.. هللا اكرببجتاه املسجد االقصى ونقول أبعلى صو 

 

 

 إخطارات هبدم منازل جنوب االقصى *
 

شرعت طواقم اتبعة لبلدية االحتالل يف القدس ،اليوم اجلمعة، بتوزيع دفعة جديدة من إخطارات هدم  :رايـة -القدس
 .ملنازل مواطنني يف بلدة سلوان جنوب املسجد األقصى حبجة عدم الرتخيص

 

يف حي البستان الذي هّدد االحتالل قبل سنوات هبدم مجيع منازله  وقال شهود عيان إن احلملة العسكرية تركزت 
 .( لصاحل مشاريع تلمودية واستيطانية88الـ)

 
 
 
 

 

 تسليم إخطارات هدٍم ملنازل يف العيسوية*  
 

رسها قوة عسكرية معززة، اليوم األحد، سّلمت طواقم اتبعة لبلدية االحتالل اإلسرائيلي يف القدس حت -PNN/القدس
دفعة جديدة من إخطارات اهلدم االدارية لعدد من منازل املواطنني يف بلدة العيسوية وسط القدس احملتلة، حبجة البناء 

 .دون ترخيص
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وسلمت  وحبسب املصادر احمللية إن قوات كبرية من جنود االحتالل ومعها طواقم من البلدية العربية اقتحمت العيسوية
أوامر هدٍم ادارية ملنازل املواطنني: إايد حممد حممود السيد، وأمحد حممد حممود، وخالد منر حممود، وأمهلتهم يوما 

 .ونصف اليوم إلخالء منازهلم متهيدا  هلدمها
 

 قوات االحتالل تقتحم جامعة القدس جمدد ا *
 
 يف بلدة أبوديس، منتصف الليلة املاضية جامعة القدس اقتحمت قوات كبرية من قوات االحتالل الصهيونية حرم

 

اجلامعي وقامت  وأفاد حرس اجلامعة، أن قوات كبرية من قوات االحتالل معززة بآلليات عاثت فساد ا داخل احلرم
 .أبعمال التفتيش وحتطيم حمتوايت يف بعض األقسام

 

 

من انحيته، قال رئيس اجلامعة عماد ابوكشك، إن جيش االحتالل يستبيح حرم ا جامعي ا، ضارب  عرض احلائط كل 
 عمال حربيةاألعراف واملعايري الدولية، غري مراع قدسية التعليم واملؤسسات التعليمية وضرورة حتييدها عن أية أ

 

وأضاف: إن االحتالل بت يتعمد ترويع الطلبة والعاملني بجلامعة من خالل االقتحامات شبه الدورية للجامعة دون 
 .احملتلة القدس مربر أخالقي أو ميداين، مستهدف ا صمود اجلامعة ورسالتها داخل

 

 

وأكد على ضرورة حترك اجملتمع الدويل وممثلي الدول واملنظمات الشقيقة والصديقة لِلجم قوة االحتالل عن جامعة 
القدس، وحتييدها عن غطرسة احملتل واجراءاته اليت هتدف بدون أي شك لتعطيل احلياة التعليمية بجلامعة، 

  .اجلامعة يف منتصف الليل دون هدف، سوى عقلية دولة االحتالل البوليسية، حبسب قوله اقتحاممستهجن ا

 
 مستوطنون يقتحمون بحات األقصى حبماية االحتالل *
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شرطة املبارك من جهة بب املغاربة حبراسة مشددة، من قصىاملسجد األ ، اليوم اإلثنني، بحاتمستوطنني 7اقتحم 
 .اخلاصة االحتالل

 

 7صباح اليوم هي  األقصى اليت اقتحمت اليهود موعات املتطرفنيوقالت مصادر فلسطينية بلقدس احملتلة إن أوىل جم
  .مستوطنني، حيث اقتحموا ساحات املسجد األقصى حبراسة قوات االحتالل اليت أدخلتهم من جهة بب املغاربة

 
 

 نقل أسري مقدسي إىل املشفى  *
 

احملتلة واملعتقل إداراي، من  القدس الصهيونية، اليوم األحد، األسري يوسف عيسى عمر من سلطات االحتالل نقلت
 .ب حالته الصحيةسجن النقب الصحراوي إىل سجن مشفى الرملة بسب

 

  .وذكرت مصادر حقوقية أن األسري املقدسي بت يشعر بعدم القدرة على الرؤية بعينه اليمىن

 

 األردن: سعي نتنياهو لتقييد األذان يف القدس هدفه رصد ردود الفعل *
 

ادي انه ال جديد بقرار قال مدير شؤون االقصى يف وزارة االوقاف والشؤون واملقدسات االسالمية االردنية عبد هللا العب
 .احملتلة وان املساجد هناك ال تزال ترفع االذان أبوقاته القدس منع االذان يف

 

لتقييد االذان يف القدس  نتنياهو بنيامنيواضاف العبادي، يف تصرحيات صحفية، حول سعي رئيس وزراء الكيان العربي 
ليال وهنارا، أنه حىت كتابة اخلرب مل يرد أي كتاب للوزارة من القدس حول األمر وإن أغلب قرارات اجلهات "االسرائيلية" 

 . تكون ملعرفة ردود الفعل

 

 .وبني ان االردن كان هلا دور كبري إببقاء املساجد برفع االذان يف القدس واملسجد االقصى وستبذل كل جهدها لذلك
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 احتفال وفعاليات يف املسجد األقصى ملناسبة املولد النبوي *
 

، اليوم األحد، احتفاال  مركزاي  مهيبا  يف املحصلى القبلي القدس نظمت دائرة األوقاف والشؤون االسالمية يف
 .اء  بملولد النبوي الشريفاملبارك، احتف األقصى بملسجد

 

وحتدث يف احلفل عدد من علماء وخطباء مدينة القدس، فضال  عن كلمات ملسؤويل األوقاف، أكدت مجيعها التمسك 
وعن مسراه املقدسات بلتعاليم اليت رّسخها صاحب املناسبة النيب الكرمي عليه الصالة والسالم، ومن أمهها الدفاع عن

 .ومعراجه

 

الشيخ يوسف أبو سنينة، يف حني ختلل احلفل مدائح نبوية وابتهاالت  املسجد األقصى وتوىل عرافة احلفل إمام وخطيب
 .دينية لفرقة أانشيد مقدسية، وتالوة قصة املولد النبوي الشريف

 

يف السياق، احتفلت عائالت مقدسية وأطفاهلا برحاب املسجد االقصى هبذه املناسبة عرب فعاليات متنوعة أضفت 
 .األطفال البهجة والسعادة على وجوه

 

ية مقدسية نظمت أمس مسرية كشفية ضخمة وسط القدس احملتلة اخرتقت البلدة القدمية وكانت جمموعات كشف
وحطت برحاب املسجد االقصى، ختللها عزف النشيد الوطين الفلسطيين بباحة بب العمود من أشهر أبواب القدس 

  .القدمية وسط مشاركة مقدسية واسعة

 

 طفال  مقدسيا  يقبعون داخل سجون االحتالل*125
 

يقبعون داخل  القدس طفال  من مدينة 125أجمد أبو عصب إن  دسينياملق واملعتقلني األسرى كد رئيس جلنة أهايلأ 
 .يف سجون االحتالل األطفال سجون االحتالل الصهيوين وميثلون بذلك ما يزيد عن ثلث

 

تقبال  إال أنه فوجئ بردة فعل حاليا  ومس األقصى وقال ملراسلنا يف القدس ان االحتالل يستهدف اجليل الناشئ محاة
 .واملرابطني واملرابطات املسجد األقصى األطفال يف الدفاع عن
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سعى إىل تشكيل حالة من الردع ختيف األطفال بعدما فقد عنصر الردع وشدد أبو عصب على أن االحتالل ي
 .والتخويف

 

 نتنياهو يسعى لتقييد األذان يف القدس ليال  وهنارا   *
 

إن األخري يدفع بجتاه إقرار مشروع قانون مينع  نتنياهو كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء الصهيوين بنيامني 
 .وضواحيها، يف النهار أيضا ، وليس يف الليل فقط القدس استخدام مكربات الصوت لرفع األذان يف

 

وحبسب صحيفة "هآرتس" العربية، فان نتنياهو "يسعى لصياغة مشروع قانون مينع استخدام مكربات الصوت لرفع 
 ."األذان يف املساجد ليال  وهنارا  

 

وأضاف املصدر أن نتنياهو "ال يريد استخدام مكربات الصوت بألذان خالل ساعات النهار أيضا ، وليس خالل 
 ."ساعات الليل فقط

 

 .صح املصدر العربي عن املوعد الذي سينتهي فيه نتنياهو من إعداد مشروع القانون بصيغته اجلديدةومل يف

 

 
 

 مقدسيني من البلدة القدمية 5االحتالل يعتقل  *
 

احملتلة، واقتادهتم  القدس مواطنني فلسطينيني من البلدة القدمية يف 5اعتقلت قوات االحتالل الصهيوين اليوم اجلمعة 
 .اىل مراكز توقيف وحتقيق يف املدينة عقب دهم وتفتيش منازهلم واتالف العديد من حمتوايهتا

 

عاما ( من حارة بب حطة املالصقة  16مصعب الرجيب ) الطفل ويف هذا االطار، اعتقلت قوات االحتالل
 .املبارك األقصىبملسجد
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صبيح، ووسام سدر، وحممود البيومي، وهباء جنيب ومجيعهم من سكان القدس  كما اعتقلت قوات االحتالل: اثئر أبو
  .القدمية

 
 آالف الفلسطينيني يؤدون صالة اجلمعة برحاب األقصى  *

 
صالة  ، اليومغزة من موظفي "االونروا" بقطاع 100داخل الفلسطيين وحنو وال القدس أدى آالف الفلسطينيني من

، يف الوقت الذي حرم فيه االحتالل كبار السن من قطاع غزة املشاركة يف الصالة املسجد األقصى برحاب اجلمعة
 .مسنا املشاركة يف صالة اجلمعة من كل أسبوع 250-200إلشعاٍر آخر، علما  أبنه كان يسمح لنحو و 

 

من جانبها، نشرت شرطة وقوات االحتالل املزيد من عناصرها ودورايهتا الراجلة واحملمولة يف مدينة القدس، ووضعت 
 .املبارك األقصى حواجز فيها لتفتيش املواطنني الوافدين اىل

 

، يف خطبة اجلمعة بألقصى، خمططات التهويد االحتاللية يف حممد حسني بدوره، استنكر املفيت العام للقدس الشيخ
مدينة القدس، وقال: "ما زالت خمططات التهويد حتدق بملدينة املقدسة ومسجدها ومقدساهتا، وعلى سبيل املثال 

 .”باركةاملخططات املتعددة اليت حتاول إقرار بناء املزيد من املستوطنات يف املدينة املقدسة وأرضنا الفلسطينية امل

 

وأضاف املفيت العام يف خطبة اجلمعة: "وقد حاول برملان االحتالل أن جيعله قانوان لشرعنة تلك املستوطنات وكلها غري 
 ."شرعية مهما كانت القوانني واألنظمة اليت تسنها قوات االحتالل

 

حتالل، وفق كافة األعراف وأكد الشيخ حسني أن "هذه األرض الفلسطينية أرض حمتلة ال تسري عليها قوانني اال
 ."واملواثيق واألنظمة الدولية، هي أرض شرعية ألصحاهبا الشرعيني

 

 .وشدد املفيت العام على رفض كافة إجراءات التهويد وحماولة فرض السيطرة على املسجد األقصى

الذين أحفرج عنهم من سجون اإلحتالل، ويف مقدمتهم األسريين الشقيقني حممد  األسرى اىل ذلك، هّنأ املفيت حسني
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وحممود بلبول، اللذان حتمال وصربا يف معركة األمعاء اخلاوية من أجل احلرية والكرامة. معرب عن متنيه بإلفراج عن كافة 
 .ل من سجون االحتاللاألسرى واألسريات واألطفا

 

جتدر اإلشارة أن الشيخ حسني تطرق يف اخلطبة األوىل إىل مناسبة مولد الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم، وأمهية 
  .إحياء هذه املناسبة للمسلمني. وحتدث عن صفات الرسول صلى هللا عليه وسلم وخصاله وأعماله

 

 لية فنيةاالحتالل يغلق مسرح احلكوايت ملنع تنظيم فعا *
 

 .احملتلة، مساء اليوم اخلميس، ملنع تنظيم فعالية فنية القدس مسرح احلكوايت يف مدينة سلطات االحتالل أغلقت

فقد علقت عناصر االحتالل قرارا  يقضي إبغالق املسرح من السادسة مساء حىت الثانية عشرة عند منتصف الليلة ملنع 
 .الفعالية اليت يدعي االحتالل أبهنا اتبعة للجبهة الشعبية

الت وكالة االنباء الرمسية، إن الفعالية كانت بعنوان "غنوا معنا..أمسية حبناجر اجلمهور" وقد حضر قبل قدوم وق
  .االحتالل إىل املسرح عشرات املواطنني للمشاركة فيها

 
 

 

 اعتقال صحفية ومصورة خالل دهم خمابرات االحتالل مؤسسة ايليا وسط القدس *
 

 
ل الصهيوين، قبل قليل، الصحفية املقدسية ملى غوشة، واملصورة ايمسني عديلة؛ بعد عتقلت خمابرات وقوات االحتالا

 .احملتلة القدس دهم مقر مؤسسة إيلياء لإلعالم بشارع صالح الدين وسط

 

رات وجمموعة من جنود االحتالل حاصروا مقر املؤسسة قبل وخالل عملية الدهم والتفتيش، دون وقال مراسلنا إن خماب
  .معرفة دوافعها
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القدس الدولية توفر الّنسخة اإللكرتونية من الّتقرير املعلومايت "سياسة االحتالل  *

 "اإلسرائيلي يف حظر وإغالق املؤسسات العاملة للقدس
 

بني يدي القارئ الكرمي النسخة اإللكرتونية من التقرير املعلومايت "سياسة االحتالل  مؤسسة القدس الدولية تضع
وإغالق املؤسسات العاملة للقدس: خلفياهتا وتداعياهتا". والتقرير يسلط الضوء على السياسة  حظر ئيلي يفاإلسرا

عرب استهداف املؤسسات األهلية اليت حتاول أن تسد الثغرات اليت  القدس اإلسرائيلية يف حماربة الوجود الفلسطيين يف
خّلفها إقدام االحتالل على إقصاء املؤسسات الرمسية الفلسطينية عن القدس. ويشري التقرير إىل تصعيد االحتالل من 

ملة ألجل القدس يف السنوات األخرية وحماربتها للقضاء على كل ما ميكن أن يؤمن وترية استهداف املؤسسات العا
  .للمقدسي بعض ا من مقّومات الصمود يف املدينة احملتلة

 

، وكشف جرائم االحتالل، املقدسات ويبنّي التقرير الدور الذي تلعبه املؤسسات العاملة للقدس، ومن ذلك محاية
هلا استهداف ا للبنية اجملتمعية، وتصويب ا على شرحية واسعة ، وهو االمر الذي جيعل استهداف االحتالل املقدسيني وتثبيت

تستفيد من خدمات هذه املؤسسات. ويشري التقرير إىل أهداف االحتالل من انتهاج هذه السياسة ومن أمهها حتييد 
جزء مهم من منظومة مواجهة التهويد واألسرلة اليت تستهدف القدس، والقضاء على أي حالة قادرة على دعم 

قدسيني وإسنادهم، وجترمي النضال الشرعي الفلسطيين وتشويهه مبا حيمله من مضامني اجتماعية وتنموية واقتصادية، امل
  .وطمس اهلوية الفلسطينية واالنتماء لفلسطني

 

مشري ا إىل أثر هذه  1967وحياول التقرير أن يرصد أبرز املؤسسات العاملة للقدس واليت أغلقها االحتالل منذ عام 
ويقدم التقرير مجلة  .املسجد األقصى ياسة يف الواقع الفلسطيين سواء على صعيد اجملتمع أو املقدسات، ال سيماالس

مهها الدعوة إىل تطوير اسرتاتيجيات العمل املؤّسسي يف املنظمات األهلية الفلسطينّية، وتطوير من التوصيات من أ
التنسيق بني املؤسسات األهلية املتخصصة وتوحيد جهودها، وتعزيز العالقة والتنسيق مع املنظمات العربية واإلسالمية 

دة من هذه اخلربات وتطويرها وفق األولوايت واحلاجات والدولية العاملة يف جماالت العمل املدين واالجتماعي، لالستفا
  .الفلسطينية
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التقرير هو التاسع يف سلسلة التقرير املعلومايت اليت تصدرها مؤسسة القدس الدولية، وهو من إعداد الباحث يف الشأن 
  .2016املقدسي األستاذ علي إبراهيم، وقد صدر التقرير يف آب/أغسطس 

 
 اقتحامهم لألقصى حبراسات مشددةمستوطنون يستأنفون *

 
استأنفت اجلماعات اليهودية املتطرفة اقتحامها اليوم االثنني للمسجد األقصى املبارك  -وفا 2016-12-12القدس 

 من بب املغاربة حبراسة معززة ومشددة من قوات االحتالل.

 

ى هلا مصلون هبتافات التكبري ونفذ املستوطنون جوالت استفزازية ومشبوهة يف أرجاء املسجد املبارك وتصد
 االحتجاجية.

 

وكان االحتالل أغلق أمس املسجد أمام اقتحامات املستوطنني بسبب التواجد املكثف للمواطنني الذين نفذوا اىل 
 جانب دائرة األوقاف االسالمية، فعاليات متنوعة يف املسجد احتفاء بملولد النبوي الشريف.

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