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   24/10/2017 :  الثالثاء :التاريخ

  
  دســـقـــالة الـرسـ

  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
   لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 

  

  

 عسكرية تقتحم منازل في عقبة السراياطواقم من بلدية االحتالل بتعزيزات : القدس  . 

 مستوطنون يقتحمون األقصى وإخطارات بالهدم في سلوان . 

  لمدينة القدس" الوضع القائم"بابا الفاتيكان يدافع عن  .  

 أسبوع حافل بفعاليات دعم القدس وفلسطين بتركيا . 
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 منازل في عقبة السراياطواقم من بلدية االحتالل بتعزيزات عسكرية تقتحم : القدس

  

اقتحمت طواقم تابعة لبلدية االحتالل اإلسرائيلي في القدس، تحرسها قوة من جنود وشرطة  -وفا 2017-10-24القدس 
 .في القدس القديمة، وسط أجواء مشحونة بالتوتر" عقبة السرايا"االحتالل، اليوم الثالثاء،

 
للمنطقة ودهم منازلها، هو التفتيش عن ترميمات، أو صيانة، أو بناء منشآت وقال مراسلنا، إن الهدف من عملية االقتحام 

 .إضافية للمنازل؛ لمخالفتها

  
علما أن االحتالل وجمعيات استيطانية تحاول وضع اليد على عدد من منازل المنطقة، ما تسبب بأزمات ومواجهات سابقة 

 .انية من جهة ثانيةبين المواطنين من جهة وقوات االحتالل والجمعيات االستيط

  
 االحتالل يواصل حملته االنتقامية من مواطني العيسوية: القدس

   

واصلت سلطات االحتالل، وأجهزتها األمنية المختلفة، حملتها في بلدة العيسوية وسط  -وفا 2017-10-23القدس 
واقتيادهم الى مراكز اعتقال وتحقيق مختلفة القدس المحتلة، والتي بدأت مع فجر اليوم االثنين، باعتقال عشرات المواطنين، 

 .في المدينة

  
وقال مراسلنا، إن طواقم من العّمال التابعين لالحتالل، وبحماية وحراسة عسكرية، يقومون بإزالة شعارات وطنية خّطها أبناء 

 .البلدة في الفترات السابقة على جدران البلدة، والخاصة بإحياء مناسبات وطنية

  
، ولفتوا الى أن االحتالل بعد حملة "الكيدية العقابية"، و"االنتقامية"حملة االحتالل في بلدتهم العيسوية بـ ووصف مواطنون

االعتقاالت الواسعة وغير المسبوقة التي شنها فجرا في البلدة، عاد مرة أخرى واقتحمها من جديد في ساعات الصباح وشرع 
ار في شوارع وأحياء البلدة، ونصبوا متاريس شرطية وعسكرية وأوقفوا بحمالت مختلفة شملت دهم منازل ومتاجر واالنتش

مركبات المواطنين ودققوا ببطاقاتهم الشخصية، وفحصوا ما إذا كانت عليهم مستحقات ضرائبية أو مخالفات مالية وغيرها، 
  ."االسرائيلية"فضًال عن مصادرة مركبات عدٍد من المواطنين لصالح دائرة اإلجراء 

  
لى أن لجنة أولياء أمور الطلبة ووجهاء وشخصيات وقوى العيسوية كانوا قرروا األسبوع الماضي تعليق الدوام في مختلف ُيشار إ

مدارس البلدة احتجاجا على اقتحامات قوات االحتالل المتكررة للبلدة تزامنًا مع خروج الطلبة من مدارسهم واالعتداء عليهم 
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الدوام لثالثة أيام متتالية وانتهى بعد حصول األهالي على ضمانات من بلدية االحتالل، واعتقال عدد منهم، وقد استمر تعليق 
 .علماً أن البلدة تشهد منذ أكثر من سنة مواجهات يومية وليلية مع قوات االحتالل

 
 مستوطنون يقتحمون األقصى وإخطارات بالهدم في سلوان

 
جد األقصى المبارك صباح اليوم برفقة عناصر من الوحدات اقتحم خمسة وعشرون مستوطنا باحات المس -معا -القدس

 .الخاصة في شرطة االحتالل

 
وأشار صوت فلسطين الرسمية صباح اليوم الثالثاء إلى أن قوات االحتالل واصلت اليوم إجراءاتها المشددة في محيط بلدة 

مواطنا بينهم  50البلدة وطالت أكثر من  المحتلة عقب حملة االعتقاالت التي شنتها أمس في العيسوية شمال شرق القدس
 .فتية

 
إلى ذلك، قال إن ما تسمى بطواقم المراقبة على البناء في بلدية االحتالل سلمت مزيدا من إخطارات الهدم في مناطق 

 .مختلفة بالقدس خاصة ببلدة سلوان إضافة إلى تسليم بالغات لعدد أخر من المواطنين بدعوى البناء غير المرخص

  
  

 لمدينة القدس" الوضع القائم"بابا الفاتيكان يدافع عن 

 
   

للمدينة المقدسة؛ حيث " الوضع القائم"دافع بابا الفاتيكان، فرنسيس، اليوم االثنين، عن  -وفا 2017-10-23الفاتيكان 
  .يجب أن يتمكن الجميع من العيش فيها بسالم

  
إن المدينة المقدسة "االرثوذكس ثيوفيلوس الثالث، في حاضرة الفاتيكان، وقال البابا، خالل استقباله بطريرك القدس للروم 

التي يجب الدفاع عن وضعها القائم وحمايته، ينبغي أن تكون مكانا يستطيع الجميع العيش فيه معا بسالم، وإال ستتواصل 
  ".دوامة اآلالم التي ال تنتهي للجميع

  
حيث أكدا أهمية البعد المسيحي للمدينة المقدسة وضرورة الحفاظ على  وأخذت قضية القدس الحيز األكبر في المحادثات،

الوضع القائم القانوني والتاريخي " الستاتيكو"الفسيفساء باعتبار المدينة المقدسة العاصمة الروحية للديانات الثالث وتحتكم 
  .باإلضافة الى قرارات الشرعية الدولية
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كة ورؤساء الكنائس في القدس والذي صدر في الشهر الماضي رافضًا المحاوالت وأكد الطرفان على البيان المشترك للبطار 
اإلسرائيلية لمصادرة أراضي الكنائس وتغيير الوضع القائم ومصادرة وبناء الجدار الفاصل على أراضي الكريمزان المصادرة 

  .عائلة فلسطينية مسيحية 58والتي تعود ملكيتها الى 
  

س محمود عباس، وأشار إلى الرسائل التي بعثها إلى رؤساء العالم ومنها إلى قداسة البابا حول ونقل البطريرك تحيات الرئي
  .باب الخليل-ميدان عمر بن الخطاب

  
كما ثمن الدور الهاشمي بقيادة اللك عبد اهللا الثاني، الداعم للحضور المسيحي في الشرق، بصفته صاحب الوصاية على 

  .ي المدينة المقدسةالمقدسات المسيحية واإلسالمية ف
  

وقال بابا الفاتيكان، إن عدم االلتزام بالوضع القائم وعدم التفاهم بين الفرق القاطنة معا في األراضي المقدسة سيخلق عدم 
استقرار واضح وتقييد للحقوق االساسية ألصحاب االرض الذين لن يجدوا حال سوى الهجرة وترك أراضهم، مؤكدا أهمية 

في المدينة المقدسة والحفاظ عليه بحيث يستطيع الجميع العيش بسالم، واال فأن " الستاتيكو"لقائم الدفاع عن الوضع ا
  .معاناة كبرى ستطال الجميع

  
  

  أسبوع حافل بفعاليات دعم القدس وفلسطين بتركيا
 

 إسطنبول-خليل مربوك

، نظمتها جمعيات ومؤسسات ناشطة فلسطينو  بالقدس أسبوعا حافال بالحمالت واألنشطة والفعاليات الخاصة تركيا شهدت
ي شؤون المدينة المقدسة، تعمل في مجاالت العمل اإلغاثي الخيري والدعم السياسي وبرامج التوعية والتضامن مع ف

  .المقدسيين
 

بقيمة تبرع تبلغ أربعين دوالرا للحقيبة الواحدة، كما أطلقت " الحقيبة المدرسية"حملة " ميراثنا في القدس"فقد أطلقت جمعية 
تحت فيها الباب للتبرع بقيمة خمسين دوالرا لسلة الغذاء، وستين دوالرا للمالبس وسبعين ، وف"السالل الشتوية"مشروع 

  .دوالرا للمحروقات وأجهزة التدفئة
  

وقالت الجمعية إن الحملتين تهدفان لتخفيف األعباء والتكاليف المالية عن كاهل العائالت المقدسية التي تعاني من إجراءات 
المدينة، في ظل التكاليف االقتصادية المترتبة على حلول فصل الشتاء بعيد فترة وجيزة من  االحتالل، وتعزيز صمودها في
  .افتتاح العام الدراسي الجديد
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، تم فيه عرض أعمال من النسيج إسطنبول ونظمت الجمعية كذلك معرضا لألشغال والمنتوجات اليدوية في حرم جامعة
  .والطعام الذي خصص ريعه لمشاريع الجمعية الموجهة لدعم المقدسيين

  
طلبة الثانويات بقضية توعية "أما في اإلطار المعرفي، فبدأت جمعية ميراثنا في القدس هذا األسبوع المرحلة الثانية من مشروع 

  .أنقرة في العاصمة" مالتبيه"، والذي شمل تنظيم لقاءات حوارية مع نحو خمسمئة طالب من ثانوية "القدس
  
وهي مدارس حكومية (كانت المرحلة األولى من المشروع قد شملت عددا مماثال من طلبة ثانوية مدارس األئمة والخطباء و 

في األناضول، إذ تلقوا محاضرات وندوات ) تقدم تعليميا دينيا مكثفا ومنهاجا باللغة العربية إلى جانب المناهج التعليمية العامة
  .ة لدى المسلمين واإلرث التاريخي العثماني فيهاعن مدينة القدس ومكانتها الديني

  
، قدم "ما هي القدس"بجامعة إسطنبول بعنوان " اإللهيات"ندوة في كلية " الشباب الواعد الدولية"من جهتها نظمت جمعية 

  .يالمحاضرون فيها شروحا تفصيلية عن مرافق المدينة وسياسات التهويد التي تواجهها من قبل االحتالل اإلسرائيل
  

، في جامعة صباح الدين زعيم بمدينة "آالف غرسة زيتون في القدس 10"كما نظمت الجمعية حملة للتبرع لمشروع 
  .إسطنبول

  
، ناقش على مدار يومين "تركيا والقضية الفلسطينية"في قونيا، فقد عقدت مؤتمرا دوليا بعنوان  أربكان أما جامعة نجم الدين

  .الواقع السياسي واالقتصادي في فلسطين ومساحات التدخل التركي فيها لصالح القضية الفلسطينية
  

أوراق عمل تتعلق بتاريخ األطماع اإلسرائيلية في  -أمسالذي انطلقت فعالياته الجمعة واستمر حتى يوم -ويشهد المؤتمر 
وانعكاساته على القضية الفلسطينية،  زمة السوريةاأل فلسطين ودور االنتداب البريطاني في تحقيقها، والموقف اإلسرائيلي من

  .واألنشطة االستيطانية في فلسطين
  

كما يقدم المشاركون في المؤتمر من أكاديميين وشخصيات سياسية تركية وعالمية، قراءات في السياسات الدولية المختلفة 
  .فلسطينتجاه القضية الفلسطينية، وفرص االستفادة من مواقف الدول الصاعدة لدعم 

  
  الجزيرة: المصدر 

 

  -انتهى -


