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  2017 ، نوفمبر   8األربعاء      :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ    
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  بلفورندوة أكاديمية في جامعة القدس حول وعد. 

 االحتالل يعتقل شابا من بلدة سلوان في القدس. 

 من معلماتها 3وقفة أمام مدرسة في القدس احتجاجا على اعتقال مديرتها و. 

 67 مستوطنا يقتحمون األقصى بحراسات مشددة. 

 االحتالل ينصب كاميرات حديثة على مداخل المسجد األقصى. 

 اعتصام احتجاجي للتجمعات البدوية في القدس. 

 بلدية القدس العبرية تخطر مواطنا مقدسياً بهدم منزله. 

 وفاة نجل األسير المقدسي الطحان متأثراً بمرض عضال. 

 مواجهات عنيفة في حي كفر عقب شمال القدس. 
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  ندوة أكاديمية في جامعة القدس حول وعد بلفور
 

القائمة العربية استقبل رئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، النائب عن  -وفا 2017- 11-7القدس 
" المشتركة في الكنسيت اإلسرائيلية حنين الزعبي، إللقاء محاضرة أكاديمية سياسية في ندوة بعنوان

 .، نظمتها دائرة العلوم السياسية في الجامعة"عام لوعد بلفور واقع فلسطين والفلسطينيين 100

المتينة التي تربط القدس بباقي  ووجه أبو كشك شكره لزعبي على هذه الزيارة، والتي تدل على العالقة
أراضي الوطن، خاصة الداخل الفلسطيني ، مشيراً إلى أن الجامعة تواصل استضافة النواب العرب من 

 .الداخل لدورهم الهام في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين

، "نحن أصحاب الوطن الشرعيين، وأن حق العودة هو مطلب فلسطين ال تنازل عنه: "وقالت الزعبي
  .مضيفًة أن النكبة هي نتاج لوعد بلفور الذي طرد الفلسطينيين من أراضيهم

وأوضحت أن وعد بلفور هو التزام بريطانيا بإنشاء وطن لليهود، وأن حكومة االنتداب عملت على 
تسهيل هجرة اليهود وسن قوانين تعمل على تيسير نقل ملكية األراضي لهم، الفتًة إلى أن اعتذار 

  .ينزع الشرعية عن الوعد ويعطيه صبغة ال أخالقية، ويربط بين الوعد والجرائم الحاليةبريطانيا عنه 

نحن نرى في جامعة القدس التي نشأت وتطورت في ظل قهر االحتالل، حالة من : "وتابعت الزعبي
حاالت الصمود والثبات، بخلقها لشباب واع لقضيته ولتاريخ فلسطين وبغرسها لمبادئ االنتماء وحب 

  ".طن فيهالو 

بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس في غزة إبراهيم أبراش، إنه رغم ما ألحقه وعد 
بلفور من مخاطر على الشعب الفلسطيني وعلى األمة العربية بكاملها، فقد كان من الممكن اعتبار 

لوعد يؤكد على أنها لم الوعد جزءاً من الماضي، لكن إصرار الحكومات البريطانية المتعاقبة على ا
  .تخرج عن نهجها

وأكدت رئيسة دائرة العلوم السياسية ومعهد الدراسات العالمية بجامعة القدس آمنة بدران، أنه بالوحدة 
الداخلية والتخطيط العقالني واالستراتيجي نستطيع تفعيل القوى اإلقليمية والدولية الصديقة، مشددًة 

  .لعمل الوطني مع كل الفلسطينيين في الداخل والشتاتعلى ضرورة التكامل الفلسطيني وا
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 االحتالل يعتقل شابا من بلدة سلوان في القدس
   

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم الثالثاء، الشاب  -وفا 2017- 11-7القدس 
بعد دهم منزله في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، جنوب المسجد ) عاما 22(محمود جمال غيث 

  .ألقصىا

وقالت مصادر محلية إن قوات االحتالل اقتادت الشاب غيث الى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في 
  .مدينة القدس

  

 من معلماتها 3وقفة أمام مدرسة في القدس احتجاجا على اعتقال مديرتها و

  

في حي " زهوة القدس"نظمت لجنة أولياء أمور طلبة روضة ومدرسة  -وفا 2017- 11-7القدس 
بيت حنينا شمال القدس المحتلة، اليوم الثالثاء، وقفة أمام المدرسة احتجاجا على اعتقال قوات 

  .االحتالل اإلسرائيلي الخاصة يوم أمس مديرة المدرسة وثالثا من معلماتها

وشارك في الوقفة عدد من أولياء أمور الطلبة ونشطاء من مدينة القدس، علما أن قوات االحتالل  
المدرسة يوم أمس ودبت الخوف والذعر بين طلبتها األطفال وكادر التعليم، قبل أن كانت اقتحمت 

تعتقل مديرة المدرسة والمعلمات الثالث، في حين اتصلت بلدية القدس العبرية بأهالي الطلبة تبلغهم 
  .فيها بأنه تم اغالق المدرسة وطالبتهم بنقل أبنائهم منها
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 راسات مشددةمستوطنا يقتحمون األقصى بح 67 
  

مستوطنا، المسجد األقصى المبارك، في الفترة  67اقتحم نحو  -وفا 2017- 11-7القدس 
 .الصباحية من اليوم الثالثاء، برفقة حراسات معززة ومشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي

وجرت االقتحامات عبر مجموعات صغيرة من باب المغاربة، نفذ خاللها المستوطنون جوالت 
مشبوهة، واستفزازية في المسجد المبارك، وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم، في منطقة باب 

  .من االحتالل داخل المسجد المبارك" الُمغلق"الرحمة 

  

  االحتالل ينصب كاميرات حديثة على مداخل المسجد األقصى
 

الكاميرات المنصوبة أمام أكدت مصادر إعالمية عبرية، الليلة الماضية، أن شرطة االحتالل استبدلت 
بكاميرات مراقبة حديثة تنفيذاً لتوصيات وزير أمن االحتالل  المسجد األقصى "بوابات"مداخل 

 .عاد أردانالداخلي، غل

وذكرت القناة العبرية العاشرة أن الكاميرات الجديدة أكثر تطورًا من تلك التي ُأجبر االحتالل على 
تموز الماضي، بعد الضغوطات التي مارسها المقدسيون، خالل / في أيلول  إزالتها
 .األخيرة، رفضا لسيطرة االحتالل على بوابات المسجد األقصى األقصى أحداث

أحدا لم "في األوقاف اإلسالمية إن " المسؤول الكبير"ونقلت القناة العاشرة العبرية عن ما وصفته بـ
 ."ا بأنه تم نصب الكاميرات، تم تركيبها في صمت تاميبلغن

وكانت خطوة االحتالل قبل نحو ثالثة شهور بنصب جسور حديدة وتركيب كاميرات مراقبة على 
، والتي شهدت احتجاجات "هبة باب األسباط"ابواب المسجد االقصى تسببت بما صار يعرف بـ

المسجد وسط رفض لدخول األقصى في  واسعة تمثلت باعتصامات حاشدة للمصلين حول بوابات
ظل االجراءات الجديدة، وامتدت االحتجاجات الميدانية الى معظم أنحاء القدس، خاصة بلدتها 
القديمة ّما أثار الرأي العام الفلسطيني والعربي والعالمي، واضطرت سلطات االحتالل التراجع عن 

 .يثة من أمام أبواب االقصصى المباركخطواتها وإزالة ابوابات االلكترونية والكاميرات الحد
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  اعتصام احتجاجي للتجمعات البدوية في القدس
 

وتجمع سطح البحر، جنوب شرق  نظم اهالي وطلبة التجمعات البدوية في منطقة الخان االحمر،
احتجاجاً على ) على طريق القدس أريحا" (مقام النبي موسى"القدس المحتلة، وقفة احتجاجية أمام 

التربية والتعليم حافلة نقل تكفي جميع طلبة التجمعات البدوية المقدسية الذين يدرسون في  عدم توفير
 .مدارس أريحا

وقال جميل الحمادين من تجمع سطح البحر أن الحافلة التي ترسلها التربية والتعليم ال تتسع اال لـ 
صباحاً وبالتالي ال  6الساعة رحالت يومياً ذهاباً واياباً من  4للسفر  طالبا فقط فيضطر سائقها، 19

 .يتمكن بعض الطلبة من االلتحاق بالحصة االولى من الدوام

سنستمر باحتجاجاتنا، حيث يعاني طلبتنا االمرين "التربية والتعليم بتوفير أكثر من حافلة وقائال  وطالب
نسكن للوصول الى مدارسهم يومياً وبعض الطلبة يضطرون الى ركوب المواصالت وهذا خطر حيث 

  ."بمحاذاة شارع رقم واحد على طريق اريحا القدس بالقرب من المستوطنات
 

  بلدية القدس العبرية تخطر مواطنا مقدسياً بهدم منزله
 

أخطرت بلدية القدس العبرية المواطن المقدسي عبد المغني الدويك من حي بئر ايوب في 
جنوب المسجد االقصى بهدم منزله بحجة عدم الترخيص، وأمهلته حتى العشرين من  سلوان بلدة

الشهر الجاري لهدم منزله بنفسه وإال ستهدمه جرافاتها ويتحمل هو تكاليف الهدم والتي عادة ما 
 .تكون فاتورتها جنونية

  .مترا مربعا فقط 60قبل ثالث سنوات بمساحة وكان الدويك أنه شّيد منزله 
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  وفاة نجل األسير المقدسي الطحان متأثرًا بمرض عضال
 

عاما في  19أعلنت مصادر محلية وطبية، مساء اليوم، عن وفاة الفتى المقدسي مجد الطحان 
األسير وهو نجل  .مستشفى هداسا بعين كارم غربي القدس المحتلة،بعد صراع مع مرض سرطان الدم

 . مدى الحياة في سجون االحتالل  رجب الطحان المحكوم

إضرابا عن الطعام في منتصف الشهر الفائت احتجاجا على  وكان األسير الطحان أعلن انه سيخوض
عدم سماح سلطات االحتالل له بزيارة نجله المريض، بعد أن فشلت محاوالت ونداءات مؤسسات 

 .بالسماح له بزيارة نجله األسرىشؤونحقوق االنسان ونادي األسير وهيئة 

النظر بااللتماس الذي تقدمت به هيئة شؤون األسرى  10-26االحتالل في  محكمة كما أجلت
في حين تمكن األسير الطحان في أواخر الشهر الماضي من  .للسماح لألسير الطحان بزيارة نجله

بعد موافقة المحكمة المركزية في بئر السبع على طلب تقدمت به “ هداسا”زيارة نجله في مستشفى 
 .عائلته وهيئة شؤون األسرى

، اعتقل بتاريخ المسجد األقصى جنوب سلوان من بلدة) عاما 49(سير الطحان يذكر أن األ
 13وأصدرت سلطات االحتالل بحقه حكما بالسجن مدى الحياة، أمضى منها  29/10/1998

، 18/6/2014، وأعيد اعتقاله بتاريخ 18/10/2011بتاريخ “ شاليط”عاما، وتحرر ضمن صفقة 
 .وفرض عليه الحكم السابق الصادر بحقه وهو السجن المؤبد

أشهر، وعندما أفرج عن والده عام  4األسير رجب كان مجد يبلغ من العمر  اعتقل حينمايشار أنه 
  .عاماً، وعاش مع والده سنتين وثمانية أشهر فقط 13كان يبلغ ) 2011(
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  مواجهات عنيفة في حي كفر عقب شمال القدس
 

عنيفة  مواجهات الماضية،شهد حي كفر عقب المالصق بمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، الليلة 
 .ضد قوات االحتالل امتدت حتى ساعة متأخرة من الليل

وكانت قوات كبيرة اقتحمت الحي من عدة جهات وحاصرت إحدى البنايات السكنية دون معرفة 
ة والزجاجات الفارغة في سباب ذلك؛ ما دفع شبان المنطقة للتصدي لقوات االحتالل بالحجار أ

ي استخدمت فيه قوات االحتالل وابًال من القنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة دون ذالوقت ال
 .تبليغ عن اعتقاالت أو إصابات مباشرة بين المواطنين

 

 

  -انتهى -


