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رس ــالة الـ ـق ـدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم

• إستنكار واسع إلعتداء االحتالل على الصحفيني وسط القدس.
• القدس :مستوطنون يؤدون رقصات استفزازية يف ابحة ابب العامود.
• معاريف :نقل السفارة األمريكية للقدس احتمال ضعيف.
• ندوة عاملية إبسطنبول عن القدس ابلعهد العثماين.
• خطاط فلسطيين يعد لوحاته ابملصلى املرواين .
• اعتقال  17مقدسيًا ابلعيسوية فجر اليوم.
• جمموعات كبرية من املستوطنني يقتحمون املسجد األقصى.
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إستنكار واسع العتداء االحتالل على الصحفيني وسط القدس
القدس  2017-4-30وفا -استنكر احتاد املصورين العرب فرع فلسطني ،وجلنة املصور الصحفي الفلسطيين يف نقابة
الصحافيني ،استهداف املصورين الصحفيني املقدسيني ،واالعتداء عليهم بوحشية وحتطيم بعض كامريات التصوير ،أثناء
تغطيتهم اإلعالمية لفعالية تضامنية مع األسرى املضربني عن الطعام يف ابحة وحميط ابب العامود (أحد أشهر أبواب القدس

القدمية) يوم أمس.

وكانت قوات االحتالل قد اعتدت أمس ابلضرب على معظم املصورين الصحفيني خالل أدائهم عملهم ،خالل فعالية

ُمناصرة لألسرى املضربني عن الطعام وسط القدس ،أصيب خالهلا عدد من الصحفيني والصحفيات.

وانشد احتاد املصورين وجلنة املصور الصحفي ،يف بيان اليوم األحد ،كافة اجلهات العربية والدولية للوقوف جبانب املصور

الصحفي املقدسي الذي يتعرض كل يوم اىل االعتداءات الوحشية.

وأكد البيان أن هذا االعتداء الذي استهدف املصورين وتكسري كامرياهتم خري دليل على استهداف الصورة اليت تعرب عن

ألف كلمة ،وطالب االحتاد الدويل للصحفيني مساندة املصورين ملقاضاة االحتالل على جرائمه.

يشار أن االحتالل اعتدى كذلك على الفعالية التضامنية ،واعتقل خالهلا أربعة شبان مقدسيني بعد االعتداء عليهم،
واقتادهم اىل مركز "املسكوبية" غريب القدس للتحقيق.

من جهتها ،أدانت نقابة الصحفيني الفلسطينيني هذا االعتداء "الذي يضاف اىل سجل طويل لسلطات االحتالل من

القمع ،وتقييد احلرايت ،واعتقال الصحفيني ،واحلد من حركتهم ،يف حماولة ملنعهم ،من كشف جرائمها حبق شعبنا".

وأكدت النقابة يف بيان صحفي" ،أن هذه االعتداءات املتواصلة ،وخباصة على الزمالء الصحفيني يف القدس ،عاصمة

دولة فلسطني ،لن حيول دون قيام زمالئنا الصحفيني يف القدس من إيصال رسالة القدس اىل العامل ،االمر الذي حياول
االحتالل منعه واحليلولة دونه ،يف حماولة لتحييد القدس وفصلها عن واقعها الفلسطيين".

2

دولــــة فلسطين
منظمـة التحريـر الفلسطينيــة
اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة
للتــربيـة والثقافـة والعـلوم

State Of Palestine
Palestinian Liberation Organization
Palestinian National Commission
For
Education, Culture & Science

كما مثنت دور الصحفيني يف تغطية التحرك الشعيب الفلسطيين ،إلسناد األسرى يف معركة األمعاء اخلاوية اليت خيوضوهنا

"معركة احلرية والكرامة" ،ودعت الكل الصحفي الفلسطيين إىل مواصلة عملهم الصحفي املهين ،لدعم األسرى يف
اضراهبم عن الطعام ،دفاعا عن حريتهم ،وكرامتهم ،وحرية وكرامة كافة أبناء شعبنا ،ولكشف الوجه القبيح هلذا االحتالل

للرأي العام الدويل.

القدس :مستوطنون يؤدون رقصات استفزازية يف ابحة ابب العامود
القدس  2017-4-29وفا-أدت جمموعة من املستوطنني اليهود ،صباح السبت ،رقصات تلمودية استفزازية يف ابحة
ابب العامود (أحد أشهر أبواب القدس القدمية) حبراسة مشددة من قوات االحتالل.

وكان االحتالل أعلن عن اجراءات مش ّددة منذ منتصف الليلة املاضية ،تزامناً مع اغالق الضفة وقطاع غزة ،بذريعة
االعياد اليهودية ،ومن املتوقع تصاعُد عربدات املستوطنني يف البلدة القدمية ابلقدس احملتلة خالل توجهها اىل ابحة حائط
الرباق (اجلدار الغريب للمسجد األقصى).

معاريف :نقل السفارة األمريكية للقدس احتمال ضعيف
نقل احمللل السياسي يف صحيفة معاريف بن كاسبيت عن أوساط إسرائيلية وأمريكية أن احتماالت نقل الرئيس دوانلد

ترمب للسفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس تقرتب من الصفر ،يف ظل وجود توافق بني احلكومتني على أن زايرة
مرتقبة لرتمب إىل إسرائيللن تغري من سياسة الوالايت املتحدة ،رغم احلديث اإلعالمي املتزايد عن قرب تنفيذ خطوة نقل

السفارة.

وقال بن كاسبيت إن ترمب سيتحدث خالل خطابه السياسي يف تل أبيب عن اعرتافه ابلقدس عاصمة إلسرائيل ليس
أكثر ،لكنه سيضطر للتوقيع على قرار بتأجيل نقل السفارة رغم أن الكونغرس صادق عليها دون حتديد موعد دقيق

لذلك.

وأكد احمللل السياسي أن تل أبيب وعدة عواصم أخرى تُقدر أبن ترمب حياول النزول عن الشجرة العالية اليت صعد إليها
يف موضوع نقل السفارة ،مقابل تقدمي ورقة رائسية لالعرتاف حبق إسرائيل يف هضبة اجلوالن.
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وهذه صيغة مشاهبة ملا قام به الرئيس األسبق جورج بوش االبن عام  2004مع رئيس احلكومة اإلسرائيلية الراحل أرييل

شارون ،حني اعرتفت واشنطن ابلتجمعات االستيطانية الكربى يف الضفة الغربيةعقب إعالن تل أبيب عن خطة االنفصال
األحادي عن قطاع غزة وتنفيذها عام .20055

وأوضح بن كاسبيت أن التوجه األمريكي اجلديد انتج عن قناعة تزداد يف واشنطن مفادها أن نقل السفارة األمريكية إىل

القدس مسألة رمزية ليس أكثر ،دون أن يكون هلا ترمجة عملية على أرض الواقع .وستبقى واشنطن ال تعرتف بشرقي
القدس على أهنا منطقة إسرائيلية.

وأشار إىل أن توقيع ترمب على قرار جتميد نقل السفارة استمرار لعرف أمريكي درج عليه الرؤساء األمريكيون كل ستة
شهور ،بسبب أخذهم مصلحة األمن القومي لبالدهم بعني االعتبار .ويف هذا وقع الرئيس السابق ابراك اوابما على قرار

مماثل قبيل مغادرته البيت األبيض بعدة أسابيع فقط سينتهي مفعوله أواخر مايو/أاير املقبل.

وأكد احمللل السياسي بصحيفة معاريف أنه رغم تعهد الرئيس األمريكي بنقل سفارة بالده للقدس عدة مرات حبمالته

االنتخابية ،فقد اضطر ترمب كما يبدو لتغيري موقفه من اخلطوة بعد أن أصبح رئيسا يف ظل ضغوط مارستها دول عربية.

ندوة عاملية إبسطنبول عن القدس ابلعهد العثماين
انطلقت اليوم السبت يف إسطنبول فعاليات الندوة العاملية عن مدينة القدس احملتلة حتت عنوان "القدس يف العهد
العثماين" ،برعاية رائسة اجلمهورية الرتكية وتنظيم من جامعة مرمرة الرتكية ،وهتدف لتسليط الضوء على أوجه احلياة

السياسية واالقتصادية واالجتماعية ابلقدس خالل الفرتة العثمانية.

ويشارك يف امللتقى الذي خيتتم أعماله مساء األحد ويشرف عليه "منتدى القدس" (تركي غري حكومي) ،انئب رئيس
الوزراء الرتكي نعمان قورتوملوش ،وابحثون يف اتريخ العثمانيني وشؤون القدس من  12دولة ،فضال عن العشرات من

طالب اجلامعات الرتكية.

ويف الكلمة االفتتاحية ،قالت رئيسة منتدى القدس بلقيس إبراهيم حقي إن "القدس هي قضيتنا األساسية ،وهذا العام

مهم جداً للعثمانيني ،ألنه الذكرى املئوية السادسة لدخولنا القدس وأيضاً املئوية األوىل لرتكنا إايها".

واستمر العهد العثماين يف القدس حنو  400عام اعتبارا من العام  1516وحىت االحتالل الربيطاين عام .1917
وأضافت "القدس ابلنسبة لنا هي بيوتنا وأوطاننا ،وهي مقدسة عند املسلمني وغري املسلمني ،وهي من أهدت لنا السالم
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والفكر التوحيدي" ،وأكدت أنه "عندما نتحدث عن القدس نذكر معها الشهداء الذين حيملون على األكتاف ،وكما
تعلمون فإن اليهود كان مؤمتنني حتت احلكم اإلسالمي".

وعلى هامش الندوة ،قال رئيس اجلمعية الرتكية للتضامن مع فلسطني" فيدار" (أهلية) حممد مشينش لألانضول إن
"اجتماع الباحثني واملتخصصني يف هذه الندوة يعطي حياة جديدة وإضافية إىل اتريخ القدس" ،وأكد أن هذه الفعالية

"شيء مطلوب يف هذه الفرتة احلرجة".
املصدر  :وكالة األانضول

خطاط فلسطيين يعد لوحاته ابملصلى املرواين
جد اخلطاط الفلسطيين حممد حسني يف املصلى املرواين بـ املسجد األقصى املبارك الراحة والسكينة واملكان املناسب

ملمارسة هوايته يف كتابة اخلط العريب.

ويستمتع الفنان املسن ذو اللحية البيضاء الكثيفة ابجتماع الفتية من حوله للحصول على خمطوطة حتمل إحدى اآلايت

القرآنية.

يقول احلسيين -وهو من مدينة القدس وأحد املسامهني يف إعمار املصلى املرواين قبل حنو عقدين -إنه بدأ مهارته مبكرا

أايم الدراسة األساسية مث صقلها الحقا ،وخيتار ابنتظام مكاان هادائ من املصلى املرواين لريسم لوحات آبايت حتمل حكما

وأحكاما.

املصدر  :اجلزيرة

اعتقال  17مقدسيًا ابلعيسوية فجر اليوم
أمد  /القدس :شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر األحد ،محلة اعتقاالت واسعة يف بلدة العيسوية مشال شرق القدس
شااب وفىت.
احملتلة ،طالت أكثر من ً 15

وقال رئيس جلنة أهايل األسرى املقدسيني أجمد أبو عصب ،إن قوات االحتالل نفذت محلة مدامهات للعديد من املنازل

ابلعيسوية ،واعتقلت حنو  15مقدسيًا.

عاما) ،عدي
عاما) ،شادي حممد عطية (ً 16
عاما) ،عبد القادر داري(ً 17
واملعتقلون هم حممد عبد الرؤوف حممود (ً 17

عاما) ،بشار انصر حممود ،فراس نضال حممود (17
عاما) ،منري كايد حممود ،آدم كايد حممود (ً 16
عيسى عبيد (ً 18
عاما).
عاما) ،وأكرم مصطفى (ً 16
عاما) ،رشاد انصر ،حممد عدانن عبيد (ً 20
ً
عاما) ،حممود خلدون مصطفى،
عاما) ،حممود رمضان عبيد (ً 20
عاما) ،أمري درابس (ً 19
وكذلك اثئر حميسن (ً 20
عاما).
عاما) ونسيم أجمد حميسن (ً 18
إمساعيل توفيق حميسن (ً 17
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وأشار أبو عصب إىل أنه جرى نقل مجيع املعتقلني إىل مركزي شرطة شارع صالح الدين و"املسكوبية" ابلقدس ،ومن

املتوقع عرضهم اليوم على قاضي حمكمة "الصلح" اإلسرائيلية للنظر يف متديد اعتقاهلم.

فجرا،
بدورها ،أفادت مصادر ابلعيسوية أبن قوات كبرية من شرطة االحتالل برفقة عناصر من املخابرات اقتحمت البلدة ً
ودامهت عدة منازل وفتشتها ،واعتقلت هؤالء الفتية والشبان.

جمموعات كبرية من املستوطنني يقتحمون املسجد األقصى
أمد  /القدس احملتلة :اقتحمت جمموعات كبرية من املستوطنني اليهود ،وحنو  40ضابطا من شرطة االحتالل ،يف
الفرتة الصباحية من اليوم األربعاء ،املسجد األقصى املبارك من جهة ابب املغاربة ،حبراسة معززة ومشددة من قوات
االحتالل اخلاصة.

يف الوقت نفسه ،حاول مستوطنون أداء طقوس وحركات تلمودية يف املسجد ،تصدى هلا حراس املسجد ،فيما تصدى

مصلون هبتافات التكبري القتحامات املستوطنني وجوالهتم االستفزازية.

اىل ذلك ،واصلت طواقم اتبعة لألوقاف اإلسالمية ،تركيب املزيد من املظالت الضخمة الواقية من أشعة الشمس

استعداداً لشهر رمضان الكرمي.

-انتهى-
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