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  القدس رسالة

 
 القدس مدينة ألخبار يومية نشرة

  والعلوم والثقافة للتربية الفلسطينية الوطنية اللجنة عن تصدر

  

  وزير الخارجية البريطاني يؤكد التزام بالده بحل الدولتين والقدس عاصمة
 .مشتركة لھما

 البابا فرانسيس يؤكد الحفاظ على الوضع القائم لمدينة القدس. 

 ل يعتدي على شاب بالضرب المبرحاالحتال: القدس. 

  ً  .إلعالن ترمب مسيرة في جنين نصرة للقدس ورفضا

 مستوطنون وطلبة معاھد تلمودية وعناصر مخابرات يقتحمون األقصى. 

 مخطط جديد يھدد آالف الدونمات من أراضي المواطنين: أم الفحم. 

 ياحيس جسر قامةإل تمھيداً  قصىاأل جنوب بحفريات يشرع االحتالل :صيام. 

 سقاطإ يتم لم ما للمفاوضات عروض يأب ترضى لن الفلسطينية القيادة :تعريقا 
  .القدس قرار

  شبان من القدس بينھم شقيقان 4االحتالل يعتقل. 
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  وزير الخارجية البريطاني يؤكد التزام بالده بحل الدولتين والقدس عاصمة مشتركة لھما

  
  وفا 2018-1- 8لندن / القدس عاصمة فلسطين

أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون موقف المملكة المتحدة الراسخ بشأن ضرورة تسوية 
 .وضع القدس عبر المفاوضات، وأن تكون عاصمة للدولتين اإلسرائيلية والفلسطينية

وقال الوزير جونسون، خالل محادثاته مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، اليوم االثنين، في 
الفلسطينية قوية -إن العالقات البريطانية"لندن، وفق بيان صادر عن الخارجية البريطانية  العاصمة

وراسخة، وقد أسعدني لقاء وزير الخارجية رياض المالكي لبحث رغبتنا المشتركة بتعزيز ھذه 
  ".العالقات

ي وحل الدولتين، خالل محادثاتنا البناءة أكدت التزام المملكة المتحدة بدعم الشعب الفلسطين: "وأضاف
وشددت على الضرورة العاجلة لتجديد مفاوضات السالم، وعلى موقف المملكة المتحدة الواضح 
والراسخ بشأن وضع القدس، يجب تحديد وضعھا في تسوية عبر المفاوضات بين اإلسرائيليين 

يلية والفلسطينيين، ويجب أن تكون القدس في نھاية المطاف عاصمة مشتركة للدولتين اإلسرائ
  ".والفلسطينية

الستمرار العالقات الطيبة مع الوزير المالكي ومع "وأعرب الوزير جونسون عن التطلع قدما 
  ."وما بعد 2018أصدقائنا الفلسطينيين طوال عام 

  

  البابا فرانسيس يؤكد الحفاظ على الوضع القائم لمدينة القدس

  وفا 2018-1-8روما /عاصمة فلسطينالقدس 

 STATUS(نسيس ضرورة الحفاظ على التاريخي والقانوني لمدينة القدس أكد البابا فرا
QUO(،  والتي ھي مدينة مقدسة للديانات السماوية الثالث، وأھمية الحوار البناء بين اإلسرائيليين

 .والفلسطينيين، خاصة في ھذه األيام، حيث تشھد األرض المقدسة توترا متصاعدا

سلك الدبلوماسي المعتمد لدى حاضرة الفاتيكان، والذي يتحدث فيھا جاء ذلك خالل لقائه السنوي مع ال
  .البابا فرانسيس عن رؤية الكرسي الرسولي للقضايا الدولية، ومواقفه منھا

كما عبر عن ألمه لفقدان أرواح األبرياء في األحداث األخيرة، وجدد نداءه بأن أي مبادرة يجب أن 
اشد الجميع احترام قرارات األمم المتحدة، والحفاظ على توزن بحكمه، لتجنب زيادة التوترات، ون

  .الوضع القائم لمدينة القدس

إن بعد سبعين سنة من الصراع حان الوقت أكثر من أي وقت مضى، اليجاد حل : وفي السياق، قال
سياسي، والذي يسمح بوجود دولتين مستقلتين ضمن حدود معترف بھا دوليا، معتبرا أنه وبالرغم من 
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صعوبات بين الطرفين، يجب أن تكون ھناك ارادة الستئناف المفاوضات، والتي اعتبرھا وجود 
  .الطريق األمثل، للوصول الى سالم وتعايش دائم بين الشعبين

ھذا ومنذ اعالن الرئيس األميركي دونالد ترمب بقراره األحادي بخصوص القدس، فإن البابا 
ظ على الوضع التاريخي، والقائم في مدينة القدس، فرانسيس في كل مناسبة يركز على أھمية الحفا

  .واحترام الشرعية الدولية

وحضر اللقاء سفير فلسطين لدى حاضرة الفاتيكان السفير عيسى قسيسية، حيث بعث ايضا لرئيس 
دولة فلسطين محمود عباس تمنياته الحارة وللشعب الفلسطيني بسنة خير، وتفاؤل، وانه يصلي من 

  .م في األرض المقدسةأجل العدل والسال

  

  االحتالل يعتدي على شاب بالضرب المبرح: القدس

  وفا 2018- 1- 8لقدس عاصمة فلسطين ا

اعتدت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم االثنين، على الشاب أيمن لطفي داري، في بلدة العيسوية 
 .وسط القدس المحتلة، بالضرب المبرح

  .االقتحام الواسع لقوات االحتالل للبلدةوأوضح مراسلنا أن االعتداء جاء خالل 

وفي ذات الوقت اقتحمت قوات االحتالل، مخيم شعفاط وسط المدينة من جھة الحاجز العسكري 
  .القريب من مدخل المخيم، وشرعت بإطالق قنابل صوت حارقة وأخرى غازية سامة مسيلة للدموع

  

  مسيرة في جنين نصرة للقدس ورفضا إلعالن ترمب

  وفا 2018-1- 8جنين / مة فلسطيناصالقدس ع

شارك حشد غفير من المواطنين في مدينة جنين، اليوم االثنين، بمسيرة جماھيرية حاشدة نصرة للقدس 
 .ورفضا إلعالن ترمب االعتراف بھا عاصمة إلسرائيل

، من في جنين وانطلقت المسيرة التي دعا إليھا االتحاد العام للمرأة الفلسطينية وفصائل العمل الوطني
أمام مقر االتحاد، وجابت شوارع المدينة، ورفع المشاركون األعالم الفلسطينينية، والشعارات 
والالفتات، ورددوا الھتافات المنددة بالسياسة األميركية المنحازة لالحتالل، كما طالبوا في ھتافاتھم 

  .بااللتفاف حول الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية

بمھرجان خطابي على الدوار الرئيس وسط المدينة، وألقت وفاء زكارنة رئيسة واختتمت المسيرة 
االتحاد كلمة، أكدت أن القدس والمقدسات خط أحمر، محذرة من االنحياز األميركي الكامل تجاه دولة 
االحتالل اإلسرائيلي، كما أكدت على وحدة الدم والمصير بين أبناء الشعب الواحد، ومبايعة الرئيس 
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عباس والقيادة، مطالبة الدول العربية واإلسالمية وجماھيرھا والعالم بالتحرك لدعم القدس  محمود
  .والضغط إللغاء قرار ترمب

وشددت على أن قرار ترمب لن يغير من واقع مدينة القدس، ولن يعطي أية شرعية إلسرائيل، 
ة لدولة فلسطين، مؤكدة على وستبقى القدس مدينة فلسطينية عربية مسيحية إسالمية، والعاصمة األبدي

  .استمرار تنظيم الفعاليات في المحافظة

وشاركت في المسيرة األطر النسوية والنقابية، وممثلون عن المؤسسات الرسمية واألھلية، وفصائل 
  .العمل الوطني، وأمين سر اقليم فتح نور أبو الرب وحشد من كوارد الحركة

  

  مخابرات يقتحمون األقصىمستوطنون وطلبة معاھد تلمودية وعناصر 

  وفا 2018- 1- 8لقدس عاصمة فلسطين ا

عنصرا من مخابرات االحتالل، في الفترة  25طالباً من معاھد تلمودية، و 25مستوطنا، و 67اقتحم 
 .الصباحية من اليوم االثنين، بحراسة مشددة من قوات االحتالل الخاصة

إن االقتحامات تمت من باب المغاربة، وعبر مجموعات صغيرة ومتالحقة،  وقال مراسلنا في القدس،
ونفذوا جوالت استفزازية ومشبوھة في أرجاء المسجد، في حين نفذت عناصر مخابرات االحتالل 

  .جوالت استكشافية ُمريبة في المسجد المبارك

رقابة صارمة فرضوھا  ولفت مراسلنا الى انتشار المصلين عبر حلقات علم في باحات المسجد، وسط
الى جانب حراس المسجد، وسدنته، على اقتحامات المستوطنين، وجوالتھم االستفزازية في المسجد 

  .المبارك

  

  مخطط جديد يھدد آالف الدونمات من أراضي المواطنين: أم الفحم
  

 8/1/2018 -ضياء حاج يحيى/  ٤٨عرب 
 

بدعوة من المحامي محمود خالد النجيب تناول ُعقد اجتماع طارئ في بلدية أم الفحم أمس، األحد، 
، 65قضية مصادرة األراضي واألضرار المتوقعة لقسائم األراضي على طول شارع وادي عارة 

من قبل المؤسسات الحكومية لتوسيع الشارع بمسلكين إضافيين ) 38تتال (وذلك بعد وضع مخطط 
 .ومناطق خضراء

آالف دونم، وبذلك  4منطقة وادي عارة وأم الفحم نحو ومن المتوقع أن يقطتع المخطط الجديد في 
 .تتھدد الخرائط التفصيلية والتنظيمية للمدينة من أجل التوسع مستقبال
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وحضر اللقاء عن بلدية أم الفحم رئيس البلدية، الشيخ خالد حمدان، ونائب رئيس البلدية ومسؤول قسم 
 .س محمد توفيق والمھندس كارم محاميدالھندسة، المحامي وسام قحاوش، وعضو البلدية، المھند

كذلك حضر رئيس مجلس محلي عارة عرعرة، المحامي مضر يونس، وعن مجلس محلي طلعة 
عارة مھندس المجلس، محمد صبحي محاجنة، وعن لجنة التنظيم والبناء المحلية حضرت مھندسة 

ة المحامي محمود خالد عناية بنا جريس وعماد جبارين، باإلضافة إلى المبادر للجلس. اللجنة، د
 .النجيب

واتفق المشاركون على متابعة الملف من خالل المكاتبات والمراسالت واللقاءات مع الھيئات 
والوزارات والمكاتب الحكومية ذات الصلة، خاصة وزارة المالية ووزارة القضاء المسؤولتين عن 

 .المخطط

) 38تتال (في ذات القضية، حيث أن مخطط يُشار إلى أن ھذه الجلسة جاءت استمرارا لجلسة سابقة 
  .دونم 3500والحديث يدور عن مخطط مساحته نحو  12.11.2015صادقت عليه الحكومه بتاريخ 

  

  سياحي جسر قامةإل تمھيداً  قصىاأل جنوب اتبحفري يشرع االحتالل :صيام
  

  PNN-  9/1/2018/القدس المحتلة

لطات االحتالل بحفريات واسعة في منطقة وادي اعتبر نائب محافظ القدس عبد هللا صيام شروع س
الربابة جنوب المسجد األٌقصى تمھيداً إلقامة جسر سياحي للمشاة اعتبره تھويدا وتغييرا للطابع 

 .التاريخي للمنطقة

الرسمية، صباح اليوم الثالثاء، إن بلدية االحتالل في “ صوت فلسطين”وقال صيام في حديث إلذاعة 
ذا الجسر لصالح ما يسمى مدينة داوود والحوض المقدس الذي يسعون إلقامته، القدس تخطط لبناء ھ

في وقت منعت فيه سلطات االحتالل المواطنين في المنطقة من استخدام أراضيھم حتى اشعار آخر 
 .األمر الذي يعني مصادرتھا لصالح مشاريع استيطانية

سجد األقصى المبارك ونتج عنھا وحذر صيام من خطورة ھذه الحفريات التي وصلت ألساسات الم
  .تشققات في جدران المنازل المحيطة

  

  القدس قرار سقاطإ يتم لم ما للمفاوضات عروض ياب ترضى لن الفلسطينية ادةالقي :عريقات
  

  PNN-  9/1/2018/رام هللا

واصل قال امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات إن الحديث االمريكي المت
عن صفقات لحل الصراع الفلسطيني االسرائيلي او الدعوة ألي مفاوضات او محادثات غير مقبول 

 .لدى القيادة الفلسطينية، ما لم يتم اسقاط قرار اعالن القدس عاصمة إلسرائيل
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الرسمية، صباح اليوم الثالثاء، ان القيادة “ صوت فلسطين”واضاف عريقات في تصريحات إلذاعة 
 .”ما لم يتم اسقاط القرار االمريكي بشأن القدس”ة لن ترضى باي عروض للمفاوضات الفلسطيني

واوضح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ان الرئيس االمريكي دونالد ترمب وخالل خطابه 
 .االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل اخرج القدس من أي مفاوضات

ة بدون ان تكون القدس عاصمة لھا، مضيفا ان االدارة االمريكية واشار الى انه ال معنى لدولة فلسطيني
الحالية تريد فرض إمالءات على القيادة الفلسطينية وذلك بتبنيھا الموقف االسرائيلي لتصفية قضيتنا 

 .من خالل المطالبة بإلغاء وكالة االونروا وقطع المساعدات وتجويع الالجئين واغالق المدارس

يادة الفلسطينية ال تريد الصدام مع االدارة االمريكية ولكن ترمب ھو من خلق وأكد عريقات ان الق
 .”ان سالمنا لن يكون بأي ثمن”الصدام مشدد على 

وبخصوص اجتماع المجلس المركزي المرتقب االسبوع القادم اوضح عريقات ان المجلس سيناقش 
  .ار االمريكي بشان القدستحديد العالقة مع اسرائيل بكافة اشكالھا ومواجھة واسقاط القر

  

  شبان من القدس بينھم شقيقان 4االحتالل يعتقل 

  وفا 2018- 1- 9القدس عاصمة فلسطين 

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم الثالثاء، أربعة شبان من مناطق مختلفة بمدينة القدس، 
 .وحّولتھم إلى مراكز توقيف وتحقيق تابعة لھا

أسامة عليان من بلدة عناتا شمال شرق القدس، : قوات االحتالل اعتقلت كال من وأفاد مراسلنا، بأن
ورامي الفقيه من بلدة قطنّة شمال غرب القدس، والشقيقين المقدسيين جھاد وإياد الشويكي من حي بئر 

  .أيوب ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  


