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  2017 ،أكتوبر     30اإلثنين     :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ    
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 االحتالل يعتقل شابين من مدينة القدس. 

 القدس بوابة السالم: السفير زملط. 

 عشراوي تحذر من خطورة مخطط إسرائيلي لفصل أحياء مقدسية عن المدينة. 

 االحتالل يقتحم العيسوية ويصور بنايات ومنشآت سكنية: القدس. 

 مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم للمسجد األقصى. 

  األقصىاالحتالل يفرج عن معلمة مقدسية بشرط اإلبعاد عن المسجد. 

  القدس الكبرى" أمريكا تمنع االحتالل من التصويت على مشروع قانون". 

  لجمع قصص النجاح في القدس" خطوات مقدسية"عقد ملتقى. 

 وصول وفد بريطاني للقدس سيًرا على األقدام.. تنديًدا بوعد بلفور. 

 ذوو األسرى المقدسيين يتوجهون لزيارة أبنائهم في سجون االحتالل. 
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 االحتالل يعتقل شابين من مدينة القدس
   

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر اليوم االثنين، الشاب أحمد  -وفا 2017-10- 30القدس 
  .في القدس القديمة محمد الفاخوري من حارة باب حطة المالصقة للمسجد األقصى

العيسوية وسط كما اعتقل االحتالل الشاب محمود عوض اهللا درباس من منزله في بلدة 
  .المحتلة القدس

  .وتم اقتياد الشابين إلى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة المقدسة

  
 القدس بوابة السالم: السفير زملط

   

قال رئيس المفوضية العاّمة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى  -وفا 2017-10-29واشنطن 
تشمل القدس ستكون مرفوضة، ألنها بوابة الواليات المتحدة، السفير حسام زملط، إن أي صفقة ال 

  .السالم

وأضاف خالل ندوة نظمها صندوق القدس ومركز فلسطين في العاصمة األميركية واشنطن، اليوم 
األحد، أن إسرائيل تعتمد في سياساتها على تفكيك المجتمع الفلسطيني في مدينة القدس عبر ضرب 

رق، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، واستجالب بنيته التحتية ومؤسساته الوطنية مثل بيت الش
  .المزيد من المستوطنين من خالل البناء غير القانوني للوحدات االستيطانية لضّم القدس الشرقية

وأشاد بصمود سكان المدينة المقدسة، مستشهدا بأحداث األقصى خالل صيف هذا العام، ووقوفهم 
  .في وجه االستعمار االستيطاني

إن الرهان األساسي للفلسطينيين هو كسب الرأي العام األميركي وتوعيته إزاء حقوق  وقال زملط
الفلسطينيين الراغبين في العيش بكرامة بعيدا عن منغّصات االحتالل، مؤكدا أن الشارع األميركي بات 

  .جاهزا أكثر من ذي قبل لإلصغاء للرواية الفلسطينية

العربي لألبحاث في واشنطن خليل جهشان، ورئيس  وشارك في الندوة حول القدس مدير المركز
المعهد العربي األميركي في واشنطن جيمس زغبي، ويستضيف صندوق القدس هذا اللقاء حول القدس 
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للعام التاسع عشر على التوالي بالتعاون مع مؤسسة األرض المقدسة لتوحيد الكنائس، وهي جمعية 
  .دينية خيرية تعنى بالتطوير

  
 

 من خطورة مخطط إسرائيلي لفصل أحياء مقدسية عن المدينة عشراوي تحذر
   

حذرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان  -وفا 2017-10-29رام اهللا 
عشراوي من خطورة الخطة التي سيقدمها وزير البيئة اإلسرائيلي زئيف إلكين قريبا، لفصل األحياء 

الفصل عن بلدية القدس، لصالح سلطة محلية إسرائيلية جديدة، وهي الفلسطينية الواقعة خلف جدار 
، وإقامة سلطة محلية 1967المحاولة األولى لتقليص المساحة البلدية لمدينة القدس منذ العام 

  .إسرائيلية جديدة لم يسبق لها مثيل، يكون كل سكانها من الفلسطينيين حملة الهوية اإلسرائيلية

تعمل بشكل متسارع ومدروس " دولة االستعمار"إن إسرائيل : "ليوم األحدوقالت في بيان صحفي، ا
لترسيخ نهجها القائم على التطهير العرقي والفصل العنصري إلقصاء سكان القدس األصليين عن 

وصوال الى ضمها بالكامل في انتهاك صارح للقوانين واالعراف " عاصمتنا المحتلة"مدينتهم، وعزل 
الذي سيعمل على ضم " مشروع قانون القدس الكبرى"هذا السياق، الى ، مشيرة في "الدولية

مستوطنات استعمارية في الضفة الغربية المحتلة إلى مدينة القدس بهدف انهاء حل الدولتين وعرقلة 
  ."ومنع اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

كين هي مخيم شعفاط والقرى القريبة منه ولفتت الى أن المناطق الفلسطينية التي تتضمنها خطة ال
الواقعة شمال شرق القدس، وقرية كفر عقب شمال المدينة وقرية الولجة في الجنوب، باإلضافة إلى 

ألف  150 – 100ما بين   حيث يتراوح عدد سكان هذه المناطق  جزء صغير من حي السواحرة
  .ن بطاقة الهوية الزرقاءمواطن، ويحمل ما بين ثلث ونصف هؤالء السكان الفلسطينيي

أن المبررات التي يسوقها الكين لتنفيذ خطته واهية وعبثية، فالهدف الجلي والواضح لذلك : "وأضافت
هو ضرب الوجود الفلسطيني في القدس وخلق واقع جديد يؤدي الى تغيير الوضع الديمغرافي وطمس 

  ."الهوية الفلسطينية وتشويه الواقع الجغرافي والتاريخي
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طالبت المجتمع الدولي بالتحرك الجدي والفاعل، مؤكدة أهمية وجود تدخل دولي متعدد األطراف و 
أكثر فعالية وتأثير للجم االنتهاكات اإلسرائيلية ومحاسبة ومساءلة دولة االحتالل على استخفافها 

  .بالمنظومة الدولية ومؤسساتها وقراراتها وقوانينها

  

 ويصور بنايات ومنشآت سكنية االحتالل يقتحم العيسوية: القدس
   

اقتحمت طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس، ترافقها قوة -وفا 2017-10- 29القدس 
عسكرية وُشرطية، اليوم األحد، بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وشرعت بتصوير بنايات ومنازل 

  .ومنشآت سكنية فيها

للبلدة كان من مدخلها الرئيسي الغربي، وأن مواطنين وقال مراسلنا في القدس إن اقتحام االحتالل 
  .أبدوا خشيتهم من أن تكون حملة التصوير اليوم تمهيداً إلصدار مخالفاٍت وقراراٍت بالهدم أبنية

  

 مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم للمسجد األقصى
   

اقتحاماتها  استأنفت مجموعات من المستوطنين اليهود، اليوم األحد،-وفا 2017-10- 29القدس 
  .االستفزازية للمسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسة معززة من قوات االحتالل

وقال مراسلنا إن المستوطنين نفذوا جوالت مشبوهة بمرافق المسجد األقصى، واستمعوا إلى شرح 
المصلين من حول أسطورة الهيكل المزعوم، في الوقت الذي احتجزت فيه قوات االحتالل بطاقات 

  .فئة الشبان خالل دخولهم الى المسجد األقصى عبر بواباته الرئيسية الخارجية
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 االحتالل يفرج عن معلمة مقدسية بشرط اإلبعاد عن المسجد األقصى
   

أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، صباح اليوم األحد، عن  -وفا 2017-10- 29القدس 
صى هنادي الحلواني، بشرط اإلبعاد عن المسجد األقصى لمدة المعلمة المقدسية في المسجد األق

  .يومين

وكانت قوات االحتالل اعتقلت عصر أمس المعلمة حلواني أثناء خروجها من المسجد االقصى في 
  .اليوم األول لها لدخوله، بعد إبعادها عنه بقراٍر من االحتالل

  
  "القدس الكبرى" أمريكا تمنع االحتالل من التصويت على مشروع قانون 

 

قال مسؤول كبير في اإلدارة األميركية اليوم األحد، إن الواليات المتحدة هي التي منعت التصويت 
 . "إسرائيلية"من قبل لجنة وزارية " القدس الكبرى"على مشروع قانون 

 من اإلنصاف القول أن الواليات المتحدة تشجع": "ريشت بيت" وأضاف وفقاً لإلذاعة اإلسرائيلية 
 ."االمتناع عن اتخاذ خطوات تعتقد أنها تشتت دفع عملية السالم قدماً 

بالفعل هذا الصباح أنه تلقى  نتنياهو وفى اجتماع وزراء الليكود، أوضح رئيس حكومة االحتالل بنيامين
كما تعاوننا معهم حتى اآلن، "وأضاف ". إنهم يريدون فهم جوهر القانون"وقال . نداء من األمريكيين

 ."من المفيد التحدث والتنسيق معهم

، سيتم نقل العديد من 2014منذ عام " يسرائيل كاتس"ووفقا للقانون الذي يروج له الوزير 
س استنادا إلى قوانين مماثلة موجودة في جميع المستوطنات تحت سيطرة بلدية االحتالل في القد

  .أنحاء العالم، مثل لندن وباريس
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  لجمع قصص النجاح في القدس" خطوات مقدسية"عقد ملتقى 
 

وسط " الحكواتي"السبت، وللسنة الثالثة على التوالي، في المسرح الوطني الفلسطيني  عقد ليلة أمس
لذي يهدف إلى تسليط الضوء على قصص نجاح ا" خطوات مقدسية"القدس المحتلة، ملتقى 

 .فلسطينيين من مدينة القدس

 .التركية" سبع سنابل"الثقافي ودعم وتمويل من جمعية " مسار"أشرف على تنظيم الملتقى مركز 

تجاربهم وقصص نجاحهم وأفكارهم التي  متحدثا مقدسيا عرضوا في وقت وجيز 13وضم الملتقى 
 .القدساستخدموها لخدمة مدينة 

من إخراج يوسف الصالحي وأكرم " ذاكرة السمك"وتخلل الملتقى عرض فيلم مقدسي قصير بعنوان 
  .دويك، وتجارب في مختلف الميادين االجتماعية والسياسية

 

  وصول وفد بريطاني للقدس سيًرا على األقدام.. تنديًدا بوعد بلفور
 

يوًما من بريطانيا إلى 135ى األقدام أكثر من وصل وفد من المتضامنين البريطانيين، الذين ساروا عل
مدينة القدس المحتلة، تنديًدا بوعد بلفور، في ذكراه المئوية ورسالة إلى حكومة بالدهم، والمجتمع 

 .لألرض الفلسطينية الدولي، ورفًضا لالحتالل اإلسرائيلي

إلياس " "بيت لحم"في " أمانة األراضي المقدسة"وكشف مدير قسم السياحة والمعرفة في مؤسسة 
ثم سويسرا  فرنسا متضامًنا سار من لندن عبر 60، والتي نظمت الرحلة، أن الوفد المكون من "دعيس

، وأكملوا المشي باتجاه معبر الكرامة في مدينة عمان مرورًا بإيطاليا واليونان وتركيا ثم في الطائرة إلى
 .أريحا وصوًال إلى فلسطين

في تصريحات صحفية، إن الوفد أراد إرسال رسالة إلى حكومته في بريطانيا بضرورة أخذ موقف  وقال
نية، وتقديم اعتذار للشعب الفلسطيني، على ما طاله بسبب وعد بلفور قبل مئة تجاه القضية الفلسطي

عام، ولفت انتباه المجتمع الدولي، خاصة بعد مرور خمسين عاًما على االحتالل العسكري وسبعين 
 .غزة عاًما على النكبة وعشر سنوات على حصار
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ولم تنته رحلة الوفد بمجرد الوصول إلى فلسطين، بل سيتنقل بين المناطق الفلسطينية المختلفة، 
ا على سرقة احتجاجً  للفت االنتباه لتفاصيل الحياة في فلسطين عامة، وتحت االحتالل خاصة،

 .للمياه، وكذلك اإلضرار بالبيئة والحد من حرية الحركة داخل وبين المدن الفلسطينية" إسرائيل"

، للفت االنتباه لصعوبة حياة البدو "الرشايدة"ثم إلى " بيت لحم"شرق " تقوع"وسيزور الوفد بلدة 
بيت "شمال " عايدة"سيخترق المخيمات الفلسطينية، من الفلسطينيين في المناطق النائية، وكذلك 

لتسليط الضوء على واقع  الخليل في" العروب"باتجاه مخيم " الدهيشة"، ثم "العزة"إلى " لحم
 .الالجئين الفلسطينيين

، وهي التجمعات "التواني"و" خربة أم الخير"و" سوسيا"وجنوبًا كذلك سيصل الوفد إلى قرية 
الفلسطينية التي تالحقها سلطات االحتالل بالهدم والتهجير القسري، وصوًال إلى النقب والقرى غير 

ل إلى المعترف بها في الداخل الفلسطيني، وبعدها الوقوف على حدود غزة بسبب عدم إمكانية الدخو 
  .القطاع

 

  ذوو األسرى المقدسيين يتوجهون لزيارة أبنائهم في سجون االحتالل
 

، فجر اليوم األحد المقدسيين األسرى لمجموعة من أهالي سمحت سلطات االحتالل
 .، بزيارة أبنائهم األسرى القابعين في سجون االحتالل2017/10/29

 ، في صفحته الشخصية على موقع"أمجد أبو عصب"وقال رئيس لجنة أهالي األسرى المقدسيين 

على " جلبوع"و "نفحة"عائلة مقدسية توجهت لزيارة أبنائها في سجَنْي  49إن " :"فيسبوك"
 ."الخاصة  نفقتهم

ل الشهر ألهالي وكانت هيئة الصليب األحمر قّلصت عدد الزيارات، واقتصرتها على زيارة واحدة خال
 .القدس والضفة الغربية

  
 

  -انتهى -


