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  2017 ، نوفمبر  2الخميس      :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ    
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 االحتالل يعتقل فتيين من القدس. 

  االحتالل تقتحم منازل ومحال تجارية بمخيم شعفاط وتسرق محتوياتهاقوات. 

 سالميتهاإيدعون للحفاظ على عروبة القدس و  مؤتمرون: نابلس. 

 إصابات واعتداءات بالضرب في مواجهات بضاحية راس شحادة: القدس. 

 مستوطنون يجددون اقتحامهم المسجد األقصى بحراسات مشددة. 

  يدين اعتداء شرطة االحتالل على فلسطينية في القدساالتحاد العام للمرأة. 

  هيئات وشخصيات القدس تدين الصمت العربي واالسالمي اتجاه التمادي بتهويد

 ."األقصى"

  يوسف خلدون صالح"االحتالل يُمّدد اعتقال الفتى المقدسي". 

 قوات االحتالل تعتدي بالضرب على مقدسيين في إحدى ضواحي المدينة. 
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 يعتقل فتيين من القدس االحتالل

  

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الليلة الماضية، فتيين من سكان  -وفا 2017-11- 2القدس ?
، واقتادتهما الى أحد )لم تعرف هويتهما بعد(الطور الُمطل على القدس القديمة / حي جبل الزيتون

  .مراكز التوقيف والتحقيق بمدينة القدس

إلقائهما "الل، صباح اليوم، أن اعتقال الفتيين المقدسيين جاء على خلفية وزعم بيان لشرطة االحت
  ".زجاجات حارقة صوب أهداف إسرائيلية

  

 قوات االحتالل تقتحم منازل ومحال تجارية بمخيم شعفاط وتسرق محتوياتها

  

والمحالت اقتحمت قوات االحتالل، اليوم األربعاء، عدداً من المنازل  -وفا 2017- 11-1القدس 
  .التجارية بضاحية راس شحادة المالصقة بمخيم شعفاط وسرقت محتويات عدد منها

ونقل مراسلنا عن شهود عيان، أن قوات االحتالل اقتحمت المخيم وضاحية راس شحادة، وشرعت 
بدهم العديد من منازل المواطنين ُعرف منها منزل المواطن فؤاد الخطيب واعتقاله بعد تخريب أثاث 

  .همنزل

كما داهمت قوات االحتالل عددا من المحال التجارية، حطمت خاللها محال واستوديو تصوير 
  .وصادرت حواسيب

وتخلل حملة االحتالل مواجهات عنيفة بين سكان المنطقة وقوات االحتالل التي أطلقت وابًال من 
فال من المخيم بالمطاط القنابل الصوتية والغازية السامة، والرصاص المطاطي ما تسبب بإصابة ستة أط

  .وتم نقلهم للعيادات الطبية المحلية للعالج
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 سالميتهاإيدعون للحفاظ على عروبة القدس و  مؤتمرون: نابلس
   

أوصى مشاركون في مؤتمر القدس الثالث عشر، بضرورة بذل الجهود  -وفــا 2017- 11- 1نابلس 
لمحاوالت التهويد الهادفة الى طمس معالمها للمحافظة على عروبة القدس واسالميتها، والتصدي 

العربية، والعمل على تعزيز صمود سكانها، والمحافظة على المعالم التاريخية والدينية في مدينة القدس 
  .والعمل على حمايتها والدفاع عنها

عام على وعد بلفور، والذي  100بمناسبة مرور " القدس في المشهد الفلسطيني"ودعوا خالل مؤتمر 
نظمته اليوم األربعاء، جامعة النجاح الوطنية، إلى ضرورة رفد المناهج المدرسية في المؤسسة التعليمية 
بالمزيد من المواد التي تعزز االنتماء لقضية القدس، وانشاء مركز وطني لألبحاث والدراسات الخاصة 

يا وعربيا ودوليا، وتشكيل بمدينة القدس وتعزيز سبل ووسائل البحث والتعاون العلمي والثقافي فلسطين
  .جبهة اسالمية مسيحية موحدة للدفاع عن القدس سياسيا واعالميا

وأشاروا إلى أن على الجهات الرسمية والشعبية مواصلة الضغط على بريطانيا والمجتمع الدولي بهدف 
  .اسقاط وعد بلفور ومحو آثاره وتداعياته

لمؤتمر رئيس الوزراء رامي حمد، تحيات الرئيس ونقل وزير القدس عدنان الحسيني في كلمة راعي ا
  .محمود عباس ورئيس الوزراء رامي حمد اهللا للمشاركين في المؤتمر

إن وعد بلفور الذي أعطى أرض الشعب الفلسطيني هدية لليهود الذين ليس لهم عالقة : وقال
م وأصبح مشردا بفلسطين، يعتبر أكبر مؤامرة في التاريخ، حول حياة الشعب الفلسطيني إلى جحي

  .والجئا

وجود اسرائيل في أراضينا قرار استعماري كبير مدروس بهدف سرقة فلسطين وتقسيم : وتابع الحسيني
األمة العربية واالسالمية، مشيرا إلى أن الوعد تضمن عدم التعرض لحقوق الطوائف الدينية األخرى 

بحنا طوائف حسب الوعد حيث صنف المسلمون والمسيحيين في أرضهم على أنهم طوائف، وأص
  .ونحن أصحاب األرض

من جهته، قال مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين، إن السالم والتعايش المشترك غاب عن 
عام مع وعد بلفور الذي شكل نقطة سوداء في مسيرة تاريخ هذه الديار، وأن  100مدينة القدس قبل 

  .منحت هذا الوعد إلسرائيلاصدار الوعد جريمة، وبريطانيا مجرمة عندما 
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وقال ممثل منظمة التعاون االسالمي لدى فلسطين السفير أحمد الرويضي، إن مدينة القدس تعاني من 
ظروف صعبة من حصار وجدار الفصل العنصري والتضييق على أهلها واستهداف مقدساتها االسالمية 

عتداء على أهالي البلدة القديمة والمسيحية، واالقتحامات اليومية للمسجد األقصى المبارك واال
والمرابطين والمرابطات، اضافة الى استهداف عقارات المدينة بالهدم واالستيالء واستهداف قطاعات 
التنمية وبشكل خاص التعليم عدا عن استمرار اغالق المؤسسات المقدسية والغرفة التجارية وغيرها 

  .من المؤسسات

جامعة النجاح ماهر النتشة، إن المؤتمر هو الثالث عشر الذي من جانبه، قال القائم بأعمال رئيس 
تنظمه الجامعة حول القدس وهدفه نشر المشهد العام حول المدينة المقدسة في ماضيها وحاضرها 

  .ورؤية لمستقبلها

سعيد عياد، .جمال الكيالني، وقدم فيها د.وجاء المؤتمر في ثالث جلسات، أدار الجلسة األولى د
ت لحم دراسته التحليلية، حول الدالالت اللغوية والمعرفية للمصطلح السياسي من جامعة بي

  .واالعالمي في الصراع الفلسطيني االسرائيلي

ابراهيم أبو جابر من جامعة النجاح بحثه حول فرض المنهاج التعليمي االسرائيلي على مدارس . وقدم د
  "شرقي القدس يعزز السيادة االسرائيلية على المدينة

سهيل صالحة وهبة جيتاوي من جامعة النجاح ورقتهم حول تحليل محتوى كتب الصف .ا قدم دكم
  .األول وحتى الصف الرابع األساسي حول صورة القدس في المناهج الفلسطينية

وقدم عدنان الهندي ورقته حول تداعيات االستيطان االسرائيلي على مستقبل مدينة القدس والموقف 
ومنصور كريم حول التحوالت االستراتيجية لقضية القدس وآليات استنهاض الفلسطيني لمقاومته، 

األمة للدفاع عنها، وهشام عبد القادر أبو هاشم حول االستراتيجية االسرائيلية تجاه تهويد مدينة 
عبد الجبار أبو قاعود مشروع قانون التسوية االسرائيلي . ، و د2017-1993القدس منذ العام 

  .، واآلثار المترتبة حال تطبيقه على محافظة القدس)2017تسوية التوطين (

فيصل غوادرة من جامعة القدس المفتوحة . عبد الخالق عيسى، وقدم فيها د. وأدار الجلسة الثانية د
  ."ديوانه طيور القدس نموذجا - صور القدس في شعر أيمن العتوم"حول 
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القدس من حيث األلفاظ "داللية حول جالل فيصل عيد من جامعة القدس المفتوحة دراسة . وقدم د
فادي عصيدة القدس في شعر الحركة األسيرة . ، وقدم د"الدالة عليها في شعر سميح القاسم

ميس خليل عودة من جامعة االستقالل تجليات وعد بلفور في شعر عبد . الفلسطينية، كما قدمت د
القدس في دواوين الشعراء الجزائريين "عمر أبو طرية من الجزائر ورقته حول . الرحيم محمود، وقدم د

أغاني أبو عرب  –، وقدم حسين دوابشة صورة القدس في األغنية الشعبية الفلسطينية "المعاصرين
القدس المحكي األول في الكتابة السير "نموذجا، وقدمت صليحة بن حني من الجزائر ورقتها حول 

  .ذاتية بين جبرا ابراهيم جبرا وادوارد سعيد

رويد أبو عمشة ورقته سياسة الواليات . يحيى جبر، وقدم من خاللها د. لجلسة الثالثة دوأدار ا
رؤية اسالمية لنهاية االحتالل "جبر خضير ورقته . المتحدة األمريكية تجاه مدينة القدس، وقدم د

االسرائيلي لبيت المقدس، وقدم محمد ذياب أبو صالح ورقته حول وعد بلفور واسقاطاته على 
مريم طه عفانه من المملكة العربية السعودية ورقتها حول . يطان الصهيوني في القدس، وقدمت داالست

القدس في األدب الكاريكاتيري ناجي العلي نموذجا، وقدمت أسماء دلة من الجزائر ورقتها حول 
  موقع قناة القدس نموذجا، وقدم محمد عبد الجواد البطة -قضية القدس في المواقع االسالمية

، وقدم )2017 -1967(محاوالت اسرائيل طمس الهوية الوطنية بتهويد التعليم في القدس الشريف 
  .وأماني عطا اهللا ورقتهما حول دور الشباب المقدسي في هبة القدس  خالد شعبان. د

  ."هنا القدس"ونظمت مؤسسة رؤيا الفلسطينية، معرضا بالتزامن مع المؤتمر 

  

 بالضرب في مواجهات بضاحية راس شحادةإصابات واعتداءات : القدس

  

اعتدت قوات االحتالل، اليوم األربعاء، على عدٍد من المواطنين  -وفا 2017- 11-1القدس 
بالّضرب المبرح خالل اقتحامها بناية سكنية مكونة من عدة شقق في ضاحية راس شحادة المجاورة 

  .لمخيم شعفاط وسط القدس المحتلة

نين باختناقات خالل مواجهات اندلعت عقب اقتحام االحتالل للمنطقة، كما أصيب عدد من المواط
  .وتم معالجة اإلصابات ميدانياً 
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 مستوطنون يجددون اقتحامهم المسجد األقصى بحراسات مشددة

  

مستوطناً، معظمهم من ُغالة المتطرفين وبلباسهم  70اقتحم نحو  -وفا 2017- 11-1القدس 
االربعاء، المسجد االقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسات معززة التلمودي التقليدي، اليوم 

  .ومشددة من قوات االحتالل

ونفذ المستوطنون جوالت في أرجاء المسجد، في حين أدى عدد من المستوطنين شعائر وحركات 
  .تلمودية خارج المسجد االقصى وبالقرب من بواباته

  

 الحتالل على فلسطينية في القدساالتحاد العام للمرأة يدين اعتداء شرطة ا

  

أدان اإلتحاد العام للمرأة الفلسطينية، اعتداء أحد أفراد شرطة  -وفا 2017- 11-1رام اهللا 
  .لي على سيدة فلسطينية واغتصابها في أحد مراكز الشرطة في القدسياالحتالل اإلسرائ

اغتصاب السيدة نتيجة طبيعية لعملية  واعتبرت األمانة العامة لالتحاد، في بيان اليوم األربعاء، أن فعل
التحريض العنصرية التي تمارسها دولة االحتالل ضد الشعب الفلسطيني بجميع البنى والمستويات 
التنفيذية والتشريعية والدينية واألكاديمية، كما ربطت األمانة العامة بين فعل اغتصاب السيدة بالقوة 

، وتواصله باغتصاب باقي 1948المستمر منذ العام  وبين اغتصاب االحتالل األراضي الفلسطينية
  .1967األرض الفلسطينية في عام 

وأشار االتحاد إلى استمرار إمعان االحتالل في اغتصابه القدس، من خالل استمرار عمليات تهويدها 
رها من وتزوير طابعها العربي واإلسالمي، وانتهاكاته اليومية لحرية التنقل والحركة، وحرية العبادة وغي

  .االنتهاكات اليومية التي تتعارض مع القانون الدولي اإلنساني

المؤسسات النسوية والعربية والدولية، إلى إستنكار الفعل الشائن الذي  واختتم االتحاد بيانه بدعوة 
  .ارتكبه الشرطي اإلسرائيلي والمطالبة بمحاسبته
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  "األقصى"اتجاه التمادي بتهويد هيئات وشخصيات القدس تدين الصمت العربي واالسالمي 
 

أدانت هيئات وشخصيات فلسطينية من مدينة القدس ما أسمته اإلفراط في الصمت العربي واإلسالمي 
الحرم القدسي الشريف، /الـمبارك األقصى اتجاه تمادي وتطرف سلطات االحتالل في تهويد الـمسجد

 . 2017وخصوصا خالل الشهر الـماضي تشرين األول 

ولفتت هيئات القدس، في بيان لها اليوم األربعاء، إلى أن الشهر الفائت سّجل أرقاما غير مسبوقة في 
فتة إلى أن ما يزيد االقتحامات ومحاوالت أداء الصلوات التلمودية اليومية في الـمسجد األقصى، ال

خالل الشهر الماضي، معظمهم من قادة وغالة  المسجد األقصىمستوطنا اقتحموا 3699عن الـ 
 .ون لهدم الـمسجد األقصى الـمبارك وبناء معبدهم وهيكلهم المزعومالـمتطرفين الذين يدع

وطالب البيان، وبشكل خاص، منظمة التعاون اإلسالمي التدخل من خالل الدول اإلسالمية لوقف 
 .مسلسل التهويد للمسجد األقصى

األمن الداخلي  جاء بيان هيئات القدس تعقيبا على ما تناولته وسائل اعالم عبرية اليوم من إعالن وزير
للمسجد  المستوطنين اقتحامات بحكومة االحتالل بتشكيل وحدة خاصة من شرطة االحتالل لتأمين

  .االقصى
 

  "يوسف خلدون صالح"االحتالل يُمّدد اعتقال الفتى المقدسي 
 

عاما، من 16يوسف خلدون صالح،  الطفل اعتقال المركزية اليوم األربعاء،االحتالل  محكمة مّددت
المبارك حتى الخامس  المسجد األقصى جنوب سلوان الحارة الوسطى ببلدة/ان حي بطن الهوىسك

 .عشر من الشهر الجاري

وهو اآلن مسجون بسجن ) 10/7/2017(وكان االحتالل اعتقل الطفل المقدسي خلدون بتاريخ 
  .مجّدو
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  قوات االحتالل تعتدي بالضرب على مقدسيين في إحدى ضواحي المدينة
 

األربعاء، على عدٍد من المواطنين بالّضرب المبرح خالل اقتحامها بناية اعتدت قوات االحتالل، اليوم 
 .وسط القدس المحتلة شعفاط سكنية مكونة من عدة شقق في ضاحية راس شحادة المجاورة لمخيم

الل للمنطقة، االحت اقتحام اندلعت عقب مواجهات المواطنين باختناقات خاللكما أصيب عدد من 
 .وتم معالجة اإلصابات ميدانياً 
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