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رسالة القدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم


الرئيس بمستھل اجتماع مركزية "فتح" :القمة العربية المقبلة ھامة في ضوء
ما تتعرض له القدس.



إصابة شاب برصاص االحتالل شرق القدس.



الرئيس اللبناني :إعالن ترمب بشأن القدس اعتداء على الحقوق الدولية.



الخارجية :النور المقدس يخرج من كنيسة القيامة رغم ظلمة االحتالل.



القدس :االحتالل يخلي منزالً في سلوان لصالح "جمعيات استيطانية".



اللجنة العربية الدائمة للبريد تقر إصدار طابع باسم "القدس عاصمة دولة
فلسطين".



مستوطنون يستأنفون اقتحاماتھم االستفزازية للمسجد األقصى.



االحتالل يعتقل ثالثة شبان من القدس.



 70عاما ً على مجزرة دير ياسين.
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كيف توسعت القدس خارج األسوار؟



.مستوطنون يطلقون النار على شاب شرق القدس بزعم الطعن



. أشھر8 االحتالل يفرج عن األسير المقدسي حذيفة حمادة بعد اعتقاله



.االحتالل يواصل اعتقال شقيقين قاصرين لليوم العاشر على التوالي



المحامي المقدسي جواد عبيدات يحصد أعلى أصوات المرشحين منذ تأسيس



.نقابة المحامين
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الرئيس بمستھل اجتماع مركزية "فتح" :القمة العربية المقبلة ھامة في ضوء ما تتعرض له
القدس
القدس عاصمة فلسطين /رام ﷲ  2018-4-8وفا
قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس ،إن القمة العربية التي ستعقد في المملكة العربية السعودية بعد عدة
أيام ستكون ھامة ،ألنھا تأتي في وقت تتعرض فيه مدينة القدس المحتلة ،لھجمة شرسة جراء اإلجراءات
اإلسرائيلية ،والقرارات األميركية األخيرة بخصوصھا.
وأضاف سيادته ،في مستھل اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" ،مساء اليوم األحد ،بمقر الرئاسة في
مدينة رام ﷲ" ،سنذھب إلى القمة العربية ،ونحن نأمل أن يطلق عليھا قمة القدس ،لمواجھة ھذه الھجمة
الشرسة التي تتعرض لھا عقب القرارات األميركية باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ،ونقل سفارتھم
إليھا".
وتابع الرئيس" :سبق وسمعنا أنھم قالوا إن قضيتي القدس والالجئين خرجتا عن الطاولة ،فماذا بقي على
الطاولة؟ لذلك ال نسأل ما الذي سيأتي ،وبالتأكيد ستكون ھناك صفقة ،والتي نعتبرھا قد انتھت ،وبالتالي
لن نستمع لما سيأتي مھما كان ،ما لم يتم االعتراف برؤية الدولتين ،وأن القدس الشرقية عاصمة لدولة
فلسطين ،وعندھا يمكن أن نتحدث عن باقي القضايا التي بقيت على الطاولة".
وتطرق سيادته إلى انتخابات النقابات التي جرت مؤخراً قائال" ،نھنئ حركة فتح على نجاحھا الساحق
بانتخابات نقابتي المحامين والمھندسين ،والذي جاء نتيجة لتضافر وتعاون كل أبناء فتح من أعضاء اللجنة
المركزية والمجلس الثوري والتنظيم ،وخاصة األخوة جمال محيسن ،وتوفيق الطيراوي ،وأحمد حلس،
على جھودھم المباشرة التي قاموا بھا لتحقيق ھذا النجاح".
وأضاف سيادته" ،ھذا النجاح الكبير في تنظيم انتخابات النقابات ،يدل على الحاجة الماسة إلعادة بناء
ألجھزة منظمة التحرير ،باعتبار االتحادات والنقابات ھي الجزء األقوى واألكثر فعالية واألكبر في تقوية
منظمة التحرير ،لذلك إن شاء ﷲ في القريب العاجل ستستكمل باقي االتحادات وباقي النجاحات التي
تحققت ھذه األيام".
وفيما يتعلق بالمجلس الوطني الفلسطيني ،قال الرئيس" :سيعقد المجلس الوطني الفلسطيني قريبا ً في مدينة
رام ﷲ ،وذلك بعد  9سنوات على األقل على آخر جلسة طارئة عقدت للمجلس".
واضاف سيادته" :لذلك علينا أن نبذل كل جھد ممكن من أجل أن يعقد المجلس ،وأن يتم النصاب فيه ،وأن
تمر أعماله بھدوء وسالسة ،حتى نثبت أن ھذه المؤسسة العظيمة ھي عنوان المشروع الوطني
الفلسطيني".
وتابع الرئيس" :قوة وبقاء وصحة منظمة التحرير ھي األساس ،ألنھا العنوان األوحد للمشروع الوطني
الفلسطيني المتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتھا القدس الشرقية".
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وحول ملف المصالحة ،قال سيادته" :قبل عدة أيام زارنا وفد من جمھورية مصر العربية ،التي نكن لھا
كل الشكر والتقدير على جھودھا لتحقيق المصالحة الفلسطينية منذ عام  2007وحتى اآلن".
وأضاف الرئيس" :تحدثنا مع األخوة المصريين حول المصالحة ،وقلنا لھم بكل وضوح ،إما أن نستلم كل
شيء ،بمعنى أن تتمكن حكومتنا من استالم كل الملفات المتعلقة بإدارة قطاع غزة من األلف إلى الياء،
الوزارات والدوائر واألمن والسالح ،وغيرھا ،وعند ذلك نتحمل المسؤولية كاملة ،وإال فلكل حادث
حديث ،وإذا رفضوا لن نكون مسؤولين عما يجري ھناك".
وقال سيادته" :ننتظر الجواب من األشقاء في مصر ،وعندما يأتينا نتحدث ونتصرف على ضوء مصلحة
الوطن ومصلحة شعبنا".
وقرأ سيادته وأعضاء اللجنة المركزية الفاتحة على أرواح شھداء المسيرات السلمية في قطاع غزة ،التي
خرجت دفاعا عن األرض والقدس ومقدساتھا.

إصابة شاب برصاص االحتالل شرق القدس
القدس عاصمة فلسطين  2018-4-8وفا
أصيب شاب ،اليوم األحد ،برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي ،قرب محطة وقود بالقرب من مستوطنة
"ميشور أدوميم" في منطقة الخان األحمر بين القدس ،وأريحا؛ بحجة محاولته تنفيذ عملية الطعن.

الرئيس اللبناني :إعالن ترمب بشأن القدس اعتداء على الحقوق الدولية
بيروت  2018-4-8وفا
قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ،إن ترمب أعطى القدس بمثابة ھدية لإلسرائيليين مع العلم أنه ال
يملك الحق بذلك ،ما يشكل اعتداء على الحقوق الدولية وضربا للقرارات الدولية.
وأضاف في حديث تلفزيوني ،إن القدس تقع داخل فلسطين وھي للفلسطينيين ،وال يحق ألحد الكالم نيابة
عنھم في ھذا الموضوع ،فھم الذين يعيشون فيھا وھناك وطنھم ،مؤكدا أن ھناك قرارا للمنظمة الدولية
حول القدس إضافة إلى قرار آخر من مجلس األمن ،وبالتالي فإن القرار األميركي يشكل تحديا للجميع.
وتابع الرئيس عون :إن الفلسطينيين لن يسكتوا عن ذلك ،ونحن نشاھد يوميا كيف يقاومون ھذا القرار
بمواجھة االسرائيليين.
وقال :إن حقوق الفلسطينيين ھي عودتھم إلى أرضھم والعيش الكريم في وطنھم.
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وجدد الرئيس عون تأكيده أن ال أحد في لبنان يعتدي على إسرائيل ،بل إسرائيل ھي التي تعتدي على
لبنان طيلة الوقت ،مشيرا الى شنھا عددا من الحروب على لبنان في االعوام  1996 ،1993و.2006

الخارجية :النور المقدس يخرج من كنيسة القيامة رغم ظلمة االحتالل
القدس عاصمة فلسطين /رام ﷲ  2018-4-8وفا
قالت وزارة الخارجية والمغتربين" ،إن ھذا النور القادم من القدس المحتلة وبلدتھا القديمة ،وبالتحديد من
كنيسة القيامة يقبع تحت ظالم االحتالل اإلسرائيلي وإجراءاته القمعية المتواصلة ،التي تستھدف المقدسات
المسيحية واإلسالمية بكافة الوسائل واألساليب.
وأكدت الوزارة في بيان لھا اليوم األحد ،إن من عجائب األمور وغرائبھا ،أن العالم الذي يتذكر ھذا النور
يتجاھل حقيقة الظروف المحيطة بوالدته المتكررة والمتجددة على ھذه األرض المقدسة التي ترزح تحت
وطأة االحتالل ،ويتناسى حجم المعاناة التي يتكبدھا الفلسطينيون جراء ممارسات وقمع االحتالل
ومستوطنيه.
واستذكرت الوزارة "أن فلسطين ھي مھد المسيحية ومنبع أصولھا ،وأن الفلسطينيين المسيحيين ،ھم جزء
مھم وأصيل من أبناء شعبنا ونسيجه الوطني والتاريخي والثقافي واالجتماعي.

القدس :االحتالل يخلي منزالً في سلوان لصالح "جمعيات استيطانية"
القدس عاصمة فلسطين  2018-4-8وفا
أخلت طواقم تابعة لسلطات االحتالل ،اليوم األحد ،منزال يعود لعائلة الرويضي المقدسية في بلدة سلوان
جنوب المسجد األقصى المبارك ،لصالح جمعيات استيطانية.
وقال مراسلنا في القدس ،انه سبق ذلك إغالق قوات االحتالل لعدة شوارع رئيسية ُمفضية الى المنطقة،
منھا :شوارع العين ،ومفترق وادي الربابة ،وطلعة وادي حلوة ،وسط انتشار واسع لقوات االحتالل التي
تمنع المواطنين من الوصول الى المنزل ال ُمستھدف.
يذكر أن جمعيات استيطانية ،بدعم وإسناد من مؤسسات االحتالل ،تمكنت من وضع اليد في الفترات
السابقة على عدة مبان ،ومنازل ،وعقارات في عدة أحياء من سلوان ،وتم تحويلھا الى بؤر استيطانية
متطرفة.
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اللجنة العربية الدائمة للبريد تقر إصدار طابع باسم "القدس عاصمة دولة فلسطين"
القدس عاصمة فلسطين /رام ﷲ  2018-4-8وفا
أعلن وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عالم موسى عن موافقة اللجنة العربية الدائمة للبريد
إلصدار طابع بريدي تحت عنوان "القدس عاصمة دولة فلسطين" في كل الدول العربية ،ال سيما مع
ازدياد اجراءات االحتالل االسرائيلي ضد المدينة والسياسة األميركية تجاھھا.
جاء ذلك خالل االجتماع الرابع والثالثين للجنة العربية الدائمة للبريد المنعقد في ُعمان ،حيث صوتت
الدول األعضاء باإلجماع على طلب فلسطين المقدم من وزارة االتصاالت.
وشكر موسى كافة الدول العربية على دعمھا ووقوفھا الدائم بجانب فلسطين وقضية القدس ،معتبرا ھذه
المبادرات دليل وقوف إلى جانب الثوابت الوطنية ،وعدم القبول بالتفريط بذرة تراب للمدينة المقدسة التي
ھي مكان عربي ،واسالمي ،ومعلم ديني ،وسياحي ھام ،ويعد صمام االمان للمنطقة بأسرھا.
واعتبر االجماع العربي على استصدار الطابع الرمزي والسيادي وكل كلمات الدعم والمناصرة خالل
أعمال االجتماع الذي كانت قضية فلسطين ،ال سيما البريد الفلسطيني ضمن أبرز محاوره ،دليل على
مكانة فلسطين ومكانة القدس وھويتھا العربية واالسالمية.
يذكر أن وزارة االتصاالت تصدر مجموعة طوابع بريدية سنويا تحمل معاني ثقافية واجتماعية وسياسية
واقتصادية لھا أھمية كبيرة في تسليط الضوء على مناسبات وطنية ودينية وثقافية تخص فلسطين ،إضافة
الى تجسيد الواقع الفلسطيني بما تمثله الطوابع من سفير لفلسطين يجوب العالم وبما تعكس من موروثه
الثقافي وانطباعاته وحضارته.

مستوطنون يستأنفون اقتحاماتھم االستفزازية للمسجد األقصى
القدس عاصمة فلسطين  2018-4-8وفا
استأنفت مجموعات من المستوطنين ،اليوم األحد ،اقتحاماتھا االستفزازية للمسجد االقصى المبارك ،من
باب المغاربة بحراسات مشددة من قبل قوات االحتالل.
ونفذ المستوطنون ،وعددھم  33مستوطنا في فترة االقتحامات الصباحية ،جوالت مشبوھة في المسجد،
وارتدى معظمھم اللباس التلمودي التقليدي وسط حركات وصلوات صامتة.
وشھد المسجد المبارك األسبوع الفائت اقتحامات واسعة للمستوطنين ،تلبية لدعوة ما تسمى بـ"جماعات
الھيكل" المزعوم التي طالبت أنصارھا بالمشاركة الواسعة والمكثفة في اقتحامات األقصى خالل أيام عيد
"الفصح العبري".
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االحتالل يعتقل ثالثة شبان من القدس
القدس عاصمة فلسطين  2018-4-9وفا
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم االثنين ،ثالثة شبان ،من مدينة القدس المحتلة.
وأفاد مراسلنا ،بأن قوات االحتالل اعتقلت الشاب عبد الرحمن محسن ،بعد دھم منزله في بلدة أبو ديس
جنوب شرق القدس .كما اعتقل الشابان يزن السلوادي ،وجھاد السلوادي ،من بلدة عناتا شمال شرق
المدينة المقدسة ،وح ّولتھم الى مراكز التوقيف والتحقيق التابعة لھا.

 70عاما ً على مجزرة دير ياسين
الجزيرة2018/4/9 -
في  9أبريل/نيسان  1948غرقت دير ياسين غرب القدس في بحر من الدم بمذبحة بشعة نفذتھا
عصابات صھيونيةبخذالن من االنتداب البريطاني في حينه.
في ذلك الوقت ھاجمت العصابات الصھيونية القرية فجرا وذبحت حتى الظھيرة  100فلسطيني من سكان
دير ياسين.
وقعت المذبحة على مرأى ومسمع من قوات االنتداب البريطاني ،فمدير مكتب الشرطة البريطانية في
المدينة لم يكن يبعد سوى كيلومترات عن البلدة ،وحين طلب منه السكان التحرك قال إن ھذا ليس من
شأنه ،وفق إفادة مؤلف أطلس فلسطين سليمان أبو ستة.
ويؤكد الشرطي السابق زمن االنتداب جيرالد جرين أن البريطانيين خذلوا السكان العرب بدل حمايتھم،
وذلك بعد أوامر عليا بعدم التدخل في ما يجري على اإلطالق ،بينما يؤكد رئيس مركز الشرق
األوسط ببريطانيا أن البريطانيين كانوا مسرورين لھذه النھاية ويتفرجون على ما يجري دون أن يحركوا
ساكنا.

كيف توسعت القدس خارج األسوار؟
الجزيرة2018/4/8 -
تحظى القدس بمكانة خاصة لدى بني البشر جميعا لما لھا من قداسة وعراقة جعلتاھا قبلة لكل من يدين
بدين سماوي وحضارة عريقة ،كما كانت على الدوام محورا لصراع استمر على مدار التاريخ بين
اإلمبراطوريات والحضارات المختلفة.
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لكن في منتصف القرن التاسع عشر أخذ األمن يحل في المدينة فبدأت تتسع خارج األسوار ،فشھدت
ازدھارا عمرانيا وتوسعا في كافة االتجاھات ،وأنشئت أحياء وشوارع جديدة بينھا
شارع الخليل وشارع نابلس وشارع األنبياء.
يقول الباحث والمؤرخ الدكتور عادل مناع إن تواجد السكان كان يتركز داخل األسوار نظرا لتوفر األمن،
إال أن بيوتا -وبعضھا كبير وتسمى القصور -أقيمت خارج األسوار في القرنين السابع عشر والثامن
عشر.
أما في أواسط القرن - 19يضيف مناع -ومع تحسن وضع األمن خارج األسوار بسبب اإلصالحات
العثمانية في ھذه الفترة واھتمام الدول األوروبية بالقدس وزيادة عدد السكان ،أخذ الناس يتجھون إلى
خارج األسوار ويفتشون عن إمكانية بناء بيوت جديدة وحديثة خارجھا.

مستوطنون يطلقون النار على شاب شرق القدس بزعم الطعن
رام ﷲ  -وطن لألنباء2018/4/8 -
أطلق مستوطنون ،النار على شاب فلسطيني شرقي القدس المحتلة ،ظھر اليوم االحد.
وقالت مصادر محلية ان مستوطنين اطلقوا النار على شاب فلسطيني ،بالقرب من منطقة الخان االحمر،
بعد محاولته طعن مستوطن ،الذي اصيب بجروح خفيفة.
وذكرت صحيفة يديعوت احرنوت انه جرى نقل الشاب الفلسطيني الذي أطلق جنود االحتالل النار عليه،
إلى مشفى عين كارم ،بحالة حرجة.

االحتالل يفرج عن األسير المقدسي حذيفة حمادة بعد اعتقاله  8أشھر
القدس -وطن لألنباء2018/4/8 -
أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم األحد ،عن األسير المقدسي حذيفة إبراھيم حمادة ،بعد أن
أمضى  8أشھر داخل السجون.
وذكر رئيس لجنة أھالي األسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب أن إدارة سجن "نفحة" أفرجت
اليوم عن األسير حمادة من بلدة صور باھر جنوب شرق القدس المحتلة بعد انتھاء مدة محكوميته.
واعتقلت قوات االحتالل حمادة بتاريخ  ،2017-8-28وحكمت عليه بالسجن  8أشھر ،بعد أن أدانته
المحكمة االحتاللية "بالتحريض على الفيس بوك".
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االحتالل يواصل اعتقال شقيقين قاصرين لليوم العاشر على التوالي
موقع مدينة القدس2018/4/8 -
تواصل سلطات االحتالل اعتقال الطفلين الشقيقين أمير وحاتم أبو رميلة ) 8و 10سنوات( من سكان حي
بيت حنينا شمال القدس المحتلة لليوم العاشر على التوالي.
وكانت أجھزة أمن االحتالل اعتقلت القاصرينالشقيقين أبو رميلة بتھمة إلقاء الحجارة من منزلھما في حي
بيت حنينا على "شارع رقم  "20شمال القدس المحتلة.

المحامي المقدسي جواد عبيدات يحصد أعلى أصوات المرشحين منذ تأسيس نقابة المحامين
رام ﷲ  -دنيا الوطن2018/4/8 -
في ظاھرة استثنائية غير معھوده منذ تأسيس نقابة المحامين الفلسطينيين حصل المحامي المقدسي جواد
عبيدات على أعلى األصوات في  9مراكز اقتراع من أصل  11مركز اقتراع وزعت في كافة
.
محافظات الضفة الغربية مع فارق بسيط جدا في المركزين اآلخرين
وقد حصد المحامي جودا عبيدات على 2476صوت بفارق عن المرشح الذي يليه بعدد  859وھذا فارق
كبيير جدا يدلل على إجماع الھيئة العامة للمحامين على المحامي عبيدات والتي تعتبر ظاھرة استثنائية
في اجماع المحامين على شخص بعيه بدون منافس يذكر.
وتم ترشيح المحامي جواد عبيدات ضمن كتلة فتح التي تشكلت من  9محامين من كافة محافظات الوطن
،ويعتبر المحامي جواد عبيدات ابن مدينة القدس صاحب العديد من المواقف الوطنية والمھنية الھامة
خاصة فترة تولية منصب نقيب المحامين لمجلس تسيير األعمال والذي تسلم زمام األمور في العام
الماضي.
من جانبه قال المحامي المقدسي جواد عبيدات إن فوز حركة فتح في انتخابات نقابة المحامين في الوطن
ھو التفاف حقيقي على شرعية الرئيس محمود عباس أبومازن خاصة في التوجھات الوطنية والسياسية
والحراك الدلبوماسي الذي يقوم به ومقاومته الشرسة ضد المشاريع الدولية الرامية إلى اسقاط وإضعاف
حق الشعب الفلسطيني في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتھا القدس الشريف
ويرى عدد من المراقبين والمتابعين أن اكتساح قائمة حركة فتح في انتخابات نقابة المحامين بالضفة
وغزة ھو دليل قاطع وواضح على التفاف المھن الفلسطينية على شرعية الرئيس ومنظمة التحرير
الفلسطينية وإنجاز كبير له دالالته كبرى على ثقة الجمھور بالشخصيات المھنية وببرنامج حركة فتح
.
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*** *** انتھت النشرة
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