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  2017 ،أكتوبر     31الثالثاء      :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ    
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  طالباتها لضريح عرفاتتحريض على مدرسة مقدسية بعد زيارة. 

  مقدسيا بينهم سيدة 11االحتالل يعتقل. 

 البستان"أهالي سلوان يعيدون بناء خيمة االعتصام في : القدس". 

  الحسيني يحذر من خطورة مخطط االحتالل لسلخ أحياء فلسطينية عن عمقها

 .المقدسي

  المطّلع"الحمد اهللا يستقبل منسق مشافي القدس ويتفقان على حل أزمة". 

 الهباش يدعو المؤمنين في الهند لزيارة المسجد األقصى وكنيسة القيامة. 

 االحتالل يقتحم حي المطار ويداهم بنايات ُمهّددة بالهدم: القدس. 

 االحتالل والمستوطنون يعتدون على أطفال سلوان جنوب األقصى. 

  53 مستوطًنا يقتحمون المسجد األقصى. 
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  زيارة طالباتها لضريح عرفاتتحريض على مدرسة مقدسية بعد 
 

رغم كون مدرسة الروضة اإلسالمية في حي الشيخ جراح في القدس، مدرسة  :وطن لألنباء -القدس
فلسطينية خاصة، ال تمولها وزارة التعليم االسرائيلية، وتدرس حسب المنهاج الفلسطيني، اال ان 

بب تنظيم زيارة لطالباتها الى ضريح تنشر تقريرا تحرض فيه على المدرسة بس" يسرائيل هيوم"صحيفة 
 .الرئيس الراحل ياسر عرفات في رام اهللا

لوفاة ياسر عرفات، التي  13انه في الذكرى الـ" تثقيف على التحريض"وتكتب الصحيفة تحت عنوان 
نوفمبر، زارت طالبات من المدرسة، يوم الثالثاء الماضي ضريحه في المقاطعة في رام  11ستحل في 

 .!اهللا

عترف الصحيفة بأن المدرسة خاصة ال تمولها بلدية القدس او وزارة التعليم، وانها تعمل حسب وت
يصف "وتكتب ان الطالبات زرن متحف ياسر عرفات المجاور للضريح، والذي . المنهاج الفلسطيني

مسيرة الكفاح الفلسطيني وتعرض فيه االغراض الشخصية لعرفات، ووثائق فتح، وصور الفدائيين 
وكانت ذروة الزيارة الوصول الى ضريح عرفات ". مسدس الشخصي والكوفية الشهيرة لعرفاتوال

 .على حد تعبير الصحيفة! والتقاط الصور الى جانبه بفخر

وكالعادة تستعين الصحيفة بجهات اسرائيلية محرضة، اولها وكما في كل تقرير يحرض على 
، الذي يقول للصحيفة ان "منظمة لك يا قدس"الفلسطينيين، المدعو مؤور تسيماح، رئيس ما يسمى 

الواقع الذي تقوم فيه طالبات من القدس، تحملن بطاقة الهوية االسرائيلية بزيارة ضريح ياسر عرفات، "
تشكل تجاوزا للخط االحمر في التعليم المتاح للعرب في القدس الشرقية، نحن نطالب بمأسسة جهاز 

الشرقية، وانشاء جهاز تعليم نوعي يتم فيه تدريس المواضيع  مراقبة لكل مؤسسات التعليم في القدس
 ."المالئمة للعرب في شرقي المدينة

انا اعتبر : "وقال رئيس لجنة التعليم والثقافة والرياضة في الكنيست، النائب يعقوب مرجي للصحيفة
لتنظيمات المؤيدة بلدية القدس ووزارة التعليم مسؤولين عن اهمال التعليم في القدس الشرقية لصالح ا

 ."من الخطير جدا تمرير مواد ومضامين كهذه في هذه المدرسة  للفلسطينيين،

هذه ايديولوجية قاتلة، يتم تمريرها لهؤالء : "الى الهجوم، وتقول) الليكود(وتنضم النائب عنات باركو 
التي تسيل منهم االوالد من جيل صغير وال تترك أي امل بالتوصل الى اتفاق مستقبلي، ألن الكراهية 
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من هذا الحي الذي يقوم فيه مقر قيادة الشرطة القطرية، تخرج زيارة كهذه وتظهر . تكبر مع السنين
انهم يحصلون على تمويل منا كسكان، ويحصلون على . انهم يدعمون عرفات، الذي يعتبرونه بطال

د ان يكونوا سكان في انا اؤي. يجب محاسبة معلمي هذه الطالبات. خدمات الصحة والتأمين الوطني
 ."السلطة الفلسطينية وان تمول هي خدمات الصحة والتأمين الوطني لهم

وقالت بلدية القدس ان المدرسة هي خاصة وتابعة للوقف وال تخضع للمراقبة البلدية، فيما فضلت 
  .وزارة التعليم عدم التعقيب

 

 مقدسيا بينهم سيدة 11االحتالل يعتقل 
   

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم وليلة أمس سيدة  -وفا 2017-10- 31القدس 
مقدسية وعشرة شبان من أنحاء مختلفة بمدينة القدس المحتلة، واقتادتهم الى مراكز توقيف وتحقيق 

  .في المدينة المقدسة

وقال مراسلنا، إن عناصر من وحدة المستعربين التابعة لقوات االحتالل، وعدد كبير من جنود 
االحتالل، اقتحموا مخيم قلنديا ليلة أمس واختطفت عناصره الُمستعربة ثالثة شبان من المخيم، في 

حين أصيب ثالثة شبان بالرصاص، فضال عن إصابة عشرات المواطنين بعد تصدي الشبان لقوات 
زية االحتالل واكتشاف المستعربين واستخدام االحتالل بشكل عشوائي ومكثف للقنابل الصوتية والغا

  .السامة والرصاص الحي والمطاطي

وحسب اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا، فإن قوة من وحدة المستعربين اقتحمت، في سيارات مدنية، 
الليلة الماضية، وسط مخيم قلنديا واختطفت ثالثة شبان، وخرجت من المخيم باتجاه حاجز قلنديا 

  .القريب

وات االحتالل التي تمركزت على مداخل المخيم، ما وأضافت أنه أعقب ذلك اندالع مواجهات مع ق
  .أدى إلصابة الشبان الثالثة بأعيرة حية ومعدنية وتم نقلهم الى مجمع فلسطين الطبي برام اهللا

وأضاف مراسلنا في القدس ان قوات االحتالل عادت مرة أخرى فجر اليوم واقتحمت منازل الشبان 
  .الليلة الماضية بمخيم قلنديا الثالثة الذين اعتقلتهم في وقت سابق من
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وحسب رئيس لجنة أهالي االسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب، شملت اعتقاالت 
/ السيدة منال أبو اسنينة، وبدوي أبو عصب، ورشيد الرشق من حي جبل الزيتون: االحتالل كال من

  .الطور الُمطل على القدس القديمة

ل الشاب محمود عوض اهللا درباس، من بلدة العيسوية وسط وفي السياق، اعتقلت قوات االحتال
القدس، والشاب محمد موسى عودة من بلدة سلوان جنوب المسجد االقصى، وحسام مناصرة من 
مخيم قلنديا شمال المدينة، وماجد خشان من مخيم شعفاط، ومحمد حسين خلف من قرية حزما 

  .شمال شرق القدس

  

 "البستان"بناء خيمة االعتصام في أهالي سلوان يعيدون : القدس
   

أعاد أهالي بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، مساء اليوم -وفا 2017-10- 30القدس 
االثنين، بناء خيمة االعتصام بحي البستان، التي هدمتها طواقم بلدية االحتالل في القدس في وقت 

  .سابق

ن، أن طواقم البلدية رفقة جنود االحتالل، ونقل مراسلنا عن مركز معلومات وادي حلوة بسلوا
قرار الهدم خالل "اقتحمت خيمة االعتصام بحي البستان بصورة مفاجئة، وبعد تصويرها ألصقوا عليها 

، نحن التهديد باقتحامها مجددا لتنفيذ القرار، وبناء على ذلك توجهت لجنة الدفاع عن "ساعة
نساء إلى الخيمة، رفضا لقرار هدمها، في حين توجه عقارات سلوان ونشطاء من البلدة والشبان وال

بأن الخيمة قانونية وغير مخالفة وال يجوز "محامي الحي إلى المحكمة، وتحصل على قرار يقضي 
وطالبت اللجنة ضابط االحتالل المسؤول تأجيل الهدم لحين صدور قرار المحكمة، اال أنه ". هدمها

  .رفض ذلك وأمر بتنفيذ الهدم

قال رئيس لجنة الدفاع عن عقارات سلوان مراد أبو شافع إن بلدية االحتالل أصدرت قرارا من جهته، 
، وللتصدي لهذا القرار فقد تم االعتصام داخل الخيمة 2009يقضي بهدم الخيمة المقامة منذ عام 

من قبل األهالي، وبعد حوالي ساعة من تعليق قرار الهدم اقتحمت قوات االحتالل حي البستان 
رت الخيمة واقتحمتها واعتدت بالضرب والدفع على المتواجدين دون االكتراث لوجود النساء وحاص

  .وكبار السن والفتية
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وأضاف أبو شافع أن جنود االحتالل ألقوا القنابل الصوتية بصورة عشوائية لتفريق المتواجدين في 
  .محيط الخيمة، فيما شرع بعضهم بتفكيك الخيمة

عنوان التحدي والصمود أمام قرارات الهدم الهادفة لتهجير السكان من  الخيمة ستبقى"وأوضح أن 
  ".منازلهم وأرض آبائهم وأجدادهم

أن الخيمة مقامة لفعاليات شعبية سلمية، رفضا لكافة قرارات بلدية االحتالل "ولفت أبو شافع إلى 
  ".سواء الهدم أو المخالفات وغيرها من القرارات المجحفة بحق أهالي الحي

، "الشادر"وضح أن قوات االحتالل اقتحمت الخيمة بعد بنائها، وقامت بجولة فيها، ومزقت وأ
  .بالتزامن مع اقتحام حي بئر أيوب القريب منها وإغالق شارعه

، بعد إصدار بلدية 2009وكان سكان حي البستان ببلدة سلوان نصبوا خيمة االعتصام في العام 
منزال، لصالح إقامة مشاريع استيطانية  88نازل الحي، وعددها االحتالل قرارات هدم إدارية لجميع م
  .وأخرى تخدم أسطورة الهيكل المزعوم

ومنذ ذلك الحين ينفذ السكان عبر لجنة الدفاع عن الحي، فعاليات احتجاجية متعددة األشكال ضد 
  .خاصة قرارات الهدم، حيث باتت الخيمة رمزاً من رموز أهالي بلدة سلوان عامة وحّي البستان

  

 الحسيني يحذر من خطورة مخطط االحتالل لسلخ أحياء فلسطينية عن عمقها المقدسي
   

حذر محافظ القدس ووزير شؤونها عدنان الحسيني، من خطورة تنفيذ  -وفا 2017-10- 30القدس 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي لمخطط سلخ أحياء مقدسية عن عمقها المقدسي، والذي سيكون من 

ألف مقدسي من المدينة، ورسم حدود القدس الشرقية المحتلة،  150و 120ما بين  شأنه إخراج
وحدودها المعروفة، مؤكدا رفضه لسياسة الضم اإلسرائيلية لعاصمة دولة فلسطين األبدية، وال بأي 

  .خطوة ستكون لها انعكاسات خطيرة على مئات اآلالف من المقدسيين

األحياء الفلسطينية، مثل كفر عقب ومخيم شعفاط ومناطق  وأكد الحسيني، في تعقيبه على خطة فصل
من بلدتي جبل المكبر والولجة عن مدينة القدس، أن هذا المخطط يثبت أن هذا الجدار العنصري 
الذي حاصرت به سلطات االحتالل مدينة القدس واألراضي الفلسطينية، هو جدار سياسي وليس 
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وأن الهدف منه تنفيذ عملية فصل عنصري بين الفلسطيني  أمنيا، كما يحاول اإلسرائيليون االدعاء،
والفلسطيني، لغرض تنفيذ مخطط سياسي لتغيير الميزان الديموغرافي بمدينة القدس لصالح أغلبية 

يهودية قائمة على مصادرة األراضي وبناء مستوطنات جديدة، خاصة في ظل المعطيات بارتفاع أعداد 
  .فاض أعداد اليهودالفلسطينيين في القدس مقابل انخ

وأشار الحسيني إلى مخططات سابقة كان رئيس البلدية اإلسرائيلي نير بركات قد طرحها، وتقضي 
بسلخ أحياء مقدسية في شمال وشرق المدينة عن المدينة، موضحا أنه بعد أن تم فصل هذه األحياء 

فصل السكان عن عن القدس من خالل الجدار والحواجز الضخمة، فإنه يجري اآلن العمل على 
القدس، وفي المقابل فإنه يجري التخطيط لضم أكثر من ربع مليون مستوطن إلى سكان القدس، 

  .ألف فلسطيني فقط 180ألف نسمة في القدس منهم  750إليجاد واقع جديد يكون فيه 

وليس % 12يخططون ألن يكون عدد الفلسطينيين في القدس الشرقية بحدود نسبة : "وأضاف
و عليه الوضع اآلن، وهم يسارعون في مخططاتهم، خاصة بعد أن أظهرت دراسات كما ه% 34

  ".إسرائيلية أن نسبة الفلسطينيين تزداد مقابل انخفاض نسبة اليهود

وأشار إلى أن سلطات االحتالل كانت قد نفذت عملية تهجير باردة، من خالل إجبار السكان 
تتوفر اإلمكانية للسكن في حين ال تتوفر أي إمكانية  المقدسيين على االنتقال إلى تلك األحياء، حيث

للسكان في األحياء داخل الجدار، حيث يسكن عشرات اآلالف من المقدسيين الذين يحملون 
ويعيشون داخل حدود نفوذ البلدية اإلسرائيلية، ولكن الجدار واألسوار والحواجز " المقدسية"الهوية 

إلضافة إلى ذلك، يعاني هؤالء السكان من إهمال السلطات تفصل بينهم وبين مدينتهم وأهلهم، وبا
  .والتهميش

وقال الحسيني إن سلطات االحتالل أوجدت وضعا في مدينة القدس ليس باإلمكان معه عودة من 
يقطنون في األحياء المستهدفة من قبل البلدية اإلسرائيلية، حيث جرت مصادرة مساحات كبيرة من 

ستيطان أو تصنيفها كمناطق خضراء يمنع البناء عليها، وفي الوقت نفسه، أراضي المقدسيين لصالح اال
  .فإن ليس هناك رخص بناء

وبين أن خطوة مثل هذه، تؤكد أن حكومة إسرائيل ماضية في سياساتها الممنهجة المتعلقة باالستعمار 
قوق اإلنسان االستيطاني والفصل العنصري والتطهير العرقي، وهو ما يدل على تجاهل تام وصارخ لح

  .الفلسطيني
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وطالب الحسيني المجتمع الدولي بالتحرك الجدي والفاعل للجم االنتهاكات اإلسرائيلية السافرة، 
ومحاسبة ومساءلة دولة االحتالل على استخفافها بالمنظومة الدولية ومؤسساتها وقراراتها وقوانينها، 

  .وإنقاذ عملية السالم القائمة على حل الدولتين

  
 "المطّلع"اهللا يستقبل منسق مشافي القدس ويتفقان على حل أزمة الحمد 

   

رامي الحمد اهللا، اليوم االثنين، في رام اهللا، . استقبل رئيس الوزراء د -وفا 2017-10-30رام اهللا 
جواد . رفيق الحسيني، بحضور وزير الصحة د. منسق مشافي القدس ومدير عام مستشفى المقاصد د

  .مناقشة أوضاع مشافي القدس عامة، وحل أزمة مستشفى المطلع خاصةعواد، وذلك من أجل 

وأوعز رئيس الوزراء لوزير المالية بتسوية كافة األمور وفق اإلمكانيات المتاحة مع مستشفى المطلع،  
كما أوعز الى وزير الصحة من أجل استئناف تحويل الحاالت المرضية إلى المستشفى ابتداء من يوم 

  .غد

رامي الحمد اهللا، في دعم مؤسسات . الحسيني باسم مشافي القدس دور رئيس الوزراء د. وثمن د
القدس خاصة المشافي، بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، وشكره باسم مستشفى المطلع 

  ".على تفهمه وتجاوبه وحله لألزمة القائمة"

  
 القيامة الهباش يدعو المؤمنين في الهند لزيارة المسجد األقصى وكنيسة

   

أقامت الهيئة الهندية العربية في جمهورية الهند، حفل   -وفا 2017- 10-30) الهند(حيدر أباد 
عشاء في مدينة حيدر أباد، على شرف قاضي القضاة، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعالقات 

وزير داخلية اإلسالمية محمود الهباش، بحضور نائب رئيس وزراء والية حيدر أباد محمود علي، و 
الوالية ونائب رئيس وزراء الوالية باإلنابة نارسيما ريدي، وعدد من السفراء العرب وأعضاء السلك 
  . الدبلوماسي المعتمدين لدى الهند، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للتضامن مع شعب فلسطين

، مؤكدا دعم المسلمين ورحب الناطق باسم الهيئة سيد جهانغير، بالدكتور الهباش والوفد المرافق له
في الهند لقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وقال إن رئيس الهيئة فخار الدين، ومنذ أكثر 
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من خمسين عاما وهب نفسه لقضية القدس والمسجد األقصى وحمل هم الشعب الفلسطيني في 
ين في قلب كل جميع المحافل الهندية والعالمية، وإنه قد رسخ حب العرب عامة وخاصة فلسط

  . هندي

وخالل الحفل، ألقى الناطق باسم الهيئة قصيدة شعرية باللغة العربية، أشار فيها إلى العالقة الحميمية 
للشعب الهندي مع الشهيد ياسر عرفات، والرئيس محمود عباس، وبطوالت الشعب الفلسطيني في 

  .جمهورية الهند وكافة مكوناتها مقارعة المحتل، كما أشار إلى دور الهباش في تعزيز العالقة مع

برئاسة فخار الدين، على حفاوة ) آندو أرب(من جانبه، شكر الهباش، الهيئة الهندية العربية 
  .االستقبال، مؤكدا على دوره الرائد في الدفاع عن قضايا شعبنا وخاصة القدس الشريف

يجري خاللها عدة لقاءات رسمية يذكر أن الهباش يقوم بزيارة رسمية لعدة أيام الى جمهورية الهند، 
وشعبية لدعوة المؤمنين لزيارة المدينة المقدسة، خاصة المسجد األقصى وكنيسة القيامة، يرافقه فيها 
سفير دولة فلسطين في الهند عدنان أبو الهيجا، وأمين عام المجلس القضائي الشرعي القاضي جاد 

  . الجعبري

  

 ويداهم بنايات ُمهّددة بالهدماالحتالل يقتحم حي المطار : القدس
   

اقتحمت أعداد كبيرة من جنود االحتالل اإلسرائيلي، في ساعة مبكرة  -وفا 2017-10- 30القدس 
  .من صباح اليوم االثنين، حّي المطار الُمقابل لمدخل مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة

ذت مساحات وقياسات في ونقل مراسلنا عن شهود عيان أن طواقم مرافقة للقّوة العسكرية أخ
المنطقة، كما داهمت عدة بنايات كانت بلدية االحتالل في القدس أصدرت بحقها إخطارات بالهدم 

شقة سكنية  140لقربها من جدار الضم والتوسع العنصري، علماً أن البنايات المستهدفة تضم نحو 
البنايات متداولة في أروقة  بعضها مأهول بالسكان والباقي في طْور التأهيل، وما زالت قضية هذه

  .محاكم االحتالل
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  االحتالل والمستوطنون يعتدون على أطفال سلوان جنوب األقصى
 

، اليوم االثنين، على أطفال حي بطن المستوطنين اعتدت قوات االحتالل ومجموعة من عصابات
 .المبارك المسجد األقصى جنوب سلوان الحارة الوسطى ببلدة/الهوى

ألقوا الحجارة باتجاه أطفال الحي، في حين أطلق جنود  مستوطنين وقال مراسلنا في القدس ان
 .بزعم القائهم حجارة على المستوطنين األطفال االحتالل قنابل صوتية وأخرى غازية سامة على

في سياق آخر، داهمت طواقم تابعة لبلدية القدس العبرية اليوم محال تجاريا في حي عين اللوزة 
 .بسلوان وسط أجواٍء من التوتر سادت المنطقة

ضد قوات االحتالل وسط الى ذلك، تجددت مساء اليوم المواجهات في عدة أحياٍء من بلدة سلوان 
  .إطالٍق كثيف وعشوائي للقنابل الغازية السامة المسيلة للدموع

 

  مستوطًنا يقتحمون المسجد األقصى 53 
  
 

ا يهوديًّا؛ خالل مستوطنً  53، الحماية لـ2017/10/30أّمنت شرطة االحتالل، اليوم اإلثنين 
 .1967الخاضع للسيطرة الصهيونية منذ عام " ربةباب المغا"من جهة  األقصى اقتحامهم للمسجد

 
منذ الصباح الباكر بين   وانتشرت شرطة االحتالل وعناصر من القوات الخاصة المسّلحة،

 .، لتأمين الحماية للُمقتحمينالمسجد األقصى جنبات

 
مستوطًنا  53 اقتحام وأفادت مصادر محلية بأن الجولة الصباحية واألولى لالقتحامات، شهدت

عات متتالية؛ حيث تجولوا في الباحات، ُمقيمين صلواتهم وطقوسهم صهيونيًّا، على شكل مجمو 
 ."باب السلسلة"التلمودية بحماية الشرطة، ثم غادروا المسجد من خالل 

 
وأشارت إلى فحص هويات المصلين الوافدين إلى المسجد األقصى، واحتجاز بعضها خاصة بطاقات 

اقات ملّونة تحمل رقًما محّدًدا واسم الباب الذي النساء، وأن شرطة االحتالل أعطتهّن بدًال منها بط
 .دخلن من خالله
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ُيشار إلى أن أوقات االقتحامات قد تغّيرت بسبب التوقيت الشتوي الجديد في القدس، والتغيير 

الحاصل على مواقيت الصلوات، إّال أن االقتحام يجري يوميًّا ما عدا الجمعة والسبت، وخالل فترتين 
 .تبدأ عقب االنتهاء من صالة الظهرصباحية ومسائية 

  
 

  -انتهى -


