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رس ــالة الـ ـق ـدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 تطرح رواية توراتية مفربكة  ..السوداين يستنكر ارتداء وزيرة االحتالل لثوب حيمل
صورة القدس الشريف.
 منظمات "اهليكل" تدعو القتحامات واسعة لألقصى يف ذكرى احتالل القدس.
“ اإلفتاء” يدعو إىل مناصرة األسرى وشد الرحال إىل األقصى.
 القدس :االحتالل يعتقل  10مقدسيني ومواجهات نُصرة لألسرى.
 القدس :االحتالل يعتقل  3نشطاء ويصيب آخرين ويعتدي على ذوي األسرى.
 تأجيل خطة نقل السفارة األمريكية إىل القدس.
 غضب شعيب بسبب صورة جتمع عدد من وجوه عشائر أردنية برئيس االحتالل يف
القدس.
 إغالق شوارع رئيسية يف القدس تضامنا مع األسرى.
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تطرح رواية توراتية مفربكة
السوداين يستنكر ارتداء وزيرة االحتالل لثوب حيمل صورة القدس الشريف
رام هللا – اخلميس -2017/5/18 -استنكر أمني عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة
والعلوم الشاعر مراد السوداين ،قيام وزيرة االحتالل للثقافة والرياضة املتطرفة مريي ريغف بارتداء ثوب
حيمل صورة ملدينة القدس ،تظهر املسجد القبلي وقبة الصخرة ،صمم خصيصاً حلضور مهرجان "كان"
الدويل لألفالم يف فرنسا ،وذلك للداللة على سيطرة االحتالل على كامل املدينة يف الذكرى 67

الحتالل القدس.
وأضاف السوداين :إن ما قامت به وزيرة ثقافة االحتالل مريي ريغيف يكشف الوجه احلقيقي لوزيرة
ثقافة احتاللية مازالت ي
ويف كل مرة تواصل تزييفها للحق واحلقيقة الفلسطينية ،اليت تستلبها ثقافة النقيض
االحتاليل الذي يستهدف اجلغرافيا والتاريخ والوعي ،من خالل الشطب واحملو والفربكة وسياسات
التزييف اليومي ،وإن ارتداء الوزيرة املتطرفة لفستان حيمل صورة القدس يف مهرجان "كان" يأيت يف ظل
احلملة االحتاللية الستهداف الوعي الفلسطيين والعريب والعاملي احملمول على التضليل والتشويه لتمرير
رواية االحتالل الزائفة.
وتشارك إسرائيل بأربعة أفالم (أرواح إمساعيل ،أرض امليعاد ،حصار ،تراث) تعرض عددا من القصص
املفربكة حول رواية احتاللية ختتلق حقاً إسرائيلياً يف الوجود على أرض فلسطني وذلك من خالل تصوير

االحتالل كضحية لعدوان عريب وإرهاب فلسطيين ،وتطرح هذه األفالم عدداً من الروايات التوراتية اليت

تشجع قدوم اليهود إىل فلسطني وتعميق البعد الديين لديهم والتأثري عليهم ببعض النصوص األيدلوجية.

ودعا السوداين كافة الدول العربية واألجنبية املشاركة يف املهرجان الختاذ موقف من هذه اإلجراءات
االحتاللية على املستوى الدويل وخاصة بعد قرار منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
"اليونسكو" اعتبار مدينة القدس حتت االحتالل واملسجد األقصى وحائط الرباق إرثاً إسالمياً.
منظمات "اهليكل" تدعو القتحامات واسعة لألقصى يف ذكرى احتالل القدس
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القدس  2017-5-18وفا -دعت منظمات اهليكل املزعوم ،ومجعيات استيطانية متطرفة ،أنصارها
من املستوطنني ،اىل املشاركة يف اقتحامات واسعة للمسجد األقصى ،يف إطار االحتفاالت مبا يسمى يوم
"توحيد القدس" ،وهو اليوم الذي يصادف مرور  50عاما على احتالل ما تبقى من مدينة القدس يف
العام 1967م.
حث املستوطنني على تكثيف "الزيارات واجلوالت والرحالت" للقدس القدمية،
وتضمنت الدعوات ّ
واملشاركة يف الفعاليات واالحتفاالت اخلاصة هبذه املناسبة.

ويف نفس السياق ،دعت وزيرة الثقافة والرياضة يف حكومة االحتالل مريي ريغيف ،املستوطنني لزيارة
القدس القدمية ،واقتحام املسجد األقصى بأعداد كبرية ،يف ما يسمى يوم "توحيد القدس".
وقالت عرب فيديو بثته على موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك"" :أشكر الشرطة اإلسرائيلية لسماحها
لنا بدخول جبل اهليكل يف ذكرى توحيد القدس هلذا العام ،مطالبة املستوطنني بأن يصطحبوا أبناءهم
القتحام األقصى ،وحثتهم على الصالة لتكتمل سيطرهتم على القدس ببناء اهليكل املزعوم.
“اإلفتاء” يدعو إىل مناصرة األسرى وشد الرحال إىل األقصى
القدس  2017-5-18وفا -دعا جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني أبناء الشعب الفلسطيين يف الوطن
والشتات وأبناء األمتني العربية واإلسالمية وأحرار العامل ،إىل مناصرة إخواهنم األسرى يف سجون
االحتالل اإلسرائيلي يف معركة احلرية والكرامة اليت خيوضوهنا ضد سجانيهم بأمعائهم اخلاوية ،من خالل
إضراهبم عن الطعام املستمر منذ ما يزيد على الشهر ،وإصرارهم على االستمرار فيه حىت ينالوا مطالبهم
اإلنسانية العادلة.
جاء ذلك ،يف بيان أصدره اجمللس اليوم اخلميس ،عقب جلسته الثانية واخلمسني بعد املائة ،برئاسة املفيت
العام للقدس والديار الفلسطينية ،رئيس جملس اإلفتاء األعلى ،الشيخ حممد حسني .وختلل اجللسة
مناقشة املسائل الفقهية املدرجة على جدول أعماهلا.
ووجه اجمللس حتية إعزاز وإكبار إىل األسرى واملعتقلني الرازحني يف زنازين االحتالل وسجونه اليت تفتقر
إىل أبسط متطلبات حقوق اإلنسان ،هبدف النيل من عزميتهم وصربهم ،مطالبا اجملتمع الدويل هبيئاته
ومؤسساته اليت تعىن حبقوق اإلنسان وحريته الضغط على احلكومة اإلسرائيلية لتلبية مطالب األسرى
املشروعة ،والعمل على اإلفراج العاجل عنهم ،وتبييض السجون اإلسرائيلية.
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وعلى صعيد آخر؛ مع قرب حلول شهر رمضان؛ دعا اجمللس املواطنني إىل احملافظة على حرمة الشهر
الفضيل ،والتقرب إىل هللا بالعبادات والطاعات ،واإلكثار من الصالة فيه ،والدعاء إىل هللا تعاىل ،وعمل
اخلريات ،واحلرص على تفقد احملتاجني والعائالت املستورة ،ومساعدة الفقراء ،ودفع زكاة املال
ملستحقيها ،وصلة األرحام ،حاثا جتار املواد الغذائية والتموينية على االمتناع عن االستغالل أو رفع
األسعار ،فرمضان شهر اخلري واجلود واإلحسان ،مطالبا أصحاب املطاعم واملقاهي إقفاهلا خالل هنار
رمضان؛ حفاظا على حرمة الشهر الكرمي ،داعيا أجهزة األمن إىل مالحقة كل من جياهر باإلفطار ،متهيدا
حملاسبته قضائيا ،وحث جتار املواد الغذائية على جتنب االحتكار واالستغالل ،ورفع األسعار ،مبينا فضل
االكتفاء بالربح اليسري ،فرمضان هو شهر الرمحة واخلري واإلحسان ،ال االستغالل واالبتزاز ،مهيبا
باملواطنني ضبط النفقة وتنظيمها وفق املتيسر واملتاح ،واالبتعاد عن اإلسراف والتبذير.
وأهاب اجمللس باملسلمني يف شىت أصقاع املعمورة التحرك لنصرة إخواهنم الفلسطينيني ،الذين يقفون سدا
منيعا يف مواجهة ما حيدق باملسجد األقصى املبارك من مكائد حتاك للسيطرة عليه ،وسلبه من املسلمني
أصحابه الشرعيني ،فشهر رمضان املبارك يأيت هذا العام يف ظل هجمة شرسة تتعرض هلا املقدسات،
وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك ،حيث اغتصاب احلقوق ،وتغيري معامل املدينة املقدسة ،واحلفريات
املستمرة أسفله ،هبدف هتويد القدس وتغيري معاملها العربية واإلسالمية ،وفرض حقائق ظاملة جديدة على
األرض ،داعيا املواطنني إىل ضرورة شد الرحال إىل املسجد األقصى املبارك ،وإعماره بالصالة فيه على
مدار العام.
وطالب اجمللس بضرورة إهناء االنقسام والعودة إىل الشرعية الفلسطينية اليت متثلها منظمة التحرير
الفلسطينية ،ملا فيه مصلحة الوطن العليا ،ومحاية األرض واملقدسات يف هذه املرحلة الدقيقة واحلرجة
اليت متر هبا القضية الفلسطينية برمتها.

القدس :االحتالل يعتقل  10مقدسيني ومواجهات نُصرة لألسرى
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القدس  2017-5-18وفا -شنت أجهزة أمن االحتالل اإلسرائيلي ،الليلة املاضية وحىت فجر اليوم
ٍ
وأحياء مقدسية ،دامهت خالهلا منازل ٍ
ٍ
عدد كبري من املواطنني،
لبلدات
اخلميس ،محالت اقتحام

ٍ
واعتقلت عشرة مواطنني على األقل ،واقتادهتم إىل مراكز ٍ
واعتقال يف املدينة املقدسة.
حتقيق

وقال مراسلنا إن قوات االحتالل اقتحمت ،فجر اخلميس ،بلدة العيسوية وسط القدس ،ودامهت منازل
عدد من املواطنني قبل أن تعتقل ثالثة من أبناء البلدة؛ عُرف منهم :فادي فتحي أبو احلمص ،وحممود

أديب أبو احلمص ،يف الوقت الذي تشهد فيه البلدة مواجهات مستمرة ضد االحتالل ،علماً أن قوات
االحتالل أغلقت قبل يومني املدخل الرئيسي الغريب للبلدة باملكعبات اإلمسنتية الضخمة بسبب

املواجهات املستمرة فيها.
كما اقتحمت قوات االحتالل فجر اليوم خميم شعفاط اجملاور للعيسوية وسط املدينة ،واعتقلت ثالثة
مواطنني ،هم :محودة شحادة ،وحممد أبو رجب وبشار الدبس.
يف سياق مشابه ،اقتحم االحتالل بلدة حزما مشال شرق املدينة ،وداهم جنود االحتالل عدداً من منازل
املواطنني واعتقل خالهلا كالً من :عبد الرمحن أسامة اخلطيب ،وأمري حممد نائل رشيد ،وحممد سند حرب
اسعيد ،وحممد حباس طالب صالح الدين.

وبني مراسلنا أن خميم قلنديا مشال القدس شهد ليلة أمس مواجهات عنيفة مبحيط احلاجز العسكري
ّ
القريب من مدخل املخيم ،وسط فعاليات تضامنية متواصلة مع األسرى املضربني عن الطعام.

وأطلقت قوات االحتالل عشرات القنابل الصوتية احلارقة والغازية السامة املدمعة واألعرية النارية ،فيما
رد الشبان باحلجارة واملفرقعات النارية ،كما جلأ أهايل األسرى ونشطاء اىل إغالق الشارع الرئيسي
الرابط بني مدينيت القدس ورام هللا ،وسط اعتصام ألمهات األسرى اللوايت رفعن صور أبنائهن والفتات
تضامنية مع األسرى.
وأضاف مراسلنا أن بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس شهدت أمس مواجهات واسعة ضد قوات
االحتالل ،عقب إغالق الشبان الشارع الرئيسي تضامنا مع األسرى ،يف حني شهدت بلديت العيزرية
والرام مواجهات مشاهبة امتدت حىت ساعات متأخرة من الليل.
ويف وقت سابق من يوم أمس ،هامجت قوات االحتالل نشطاء وأهايل األسرى املقدسيني ،يف الباحة
األمامية هليئة الصليب األمحر وسط القدس احملتلة ،واعتدت عليهم بالضرب قبل أن تعتقل ثالثة نشطاء
وتقتادهم اىل مركز "املسكوبية" للتحقيق غريب املدينة املقدسة ،علماً أن أهايل أسرى القدس ينظمون
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اعتصاما يوميا يف الصليب األمحر تضامنا مع األسرى الذين خيوضون معركة األمعاء اخلاوية من أكثر من
شهر.
القدس :االحتالل يعتقل  3نشطاء ويصيب آخرين ويعتدي على ذوي األسرى
القدس  2017-5-17وفا -اعتقلت قوات االحتالل ثالثة نشطاء وأصابت عدداً آخر خالل

اعتدائها ،مساء اليوم األربعاء ،على أهايل األسرى يف باحة الصليب األمحر حبي الشيخ جراح وسط
القدس احملتلة.
وقال مراسلنا إن قوات خاصة من جنود وشرطة االحتالل اعتدت على أهايل األسرى املقدسيني خالل
وقفتهم التضامنية بصر الصليب األمحر مع األسرى املضربني عن الطعام بسجون االحتالل لليوم الواد

والثالثني على التوايل ،واعتقلت كالً من :مدير مؤسسة ايليا أمحد الصفدي ،واألسريين احملررين حممد
الدقاق وكايد الرجيب ،يف الوقت الذي أصيب فيه عدد من األهايل.

وكان أهايل أسرى القدس ،وعدد من النشطاء املقدسيني ،انتظموا ،بعد عصر اليوم يف اعتصام مبقر
الصليب األمحر ،رفعوا خالله صور أبنائهم األسرى واألعالم الفلسطينية ،والفتات تؤكد على مطالب
األسرى املضربني ،ورددوا هتافات وطنية ،يف الوقت الذي فرضت فيه قوات االحتالل حصارا عسكريا
على املنطقة وطلبت من املشاركني واملشاركات فض االعتصام لتتبعه بشكل مباغت هبجوم على األهايل
واالعتداء عليهم بالضرب.
ولفت مراسلنا إىل أن التوتر ما زال يسود املنطقة وسط تواجد عسكري مكثف.

تأجيل خطة نقل السفارة األمريكية إىل القدس
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قال مسؤول كبري يف اإلدارة األمريكية ،مساء األربعاء ،إن الرئيس دونالد ترمب لن يستغل زيارته
إلسرائيل املرتقبة إلعالن خطة نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس.
وأوضح املسؤول األمريكي ،وفق ما أوردت قناة روسيا اليوم ،أن ترمب ال يزال يريد اختاذ هذه اخلطوة
يف هناية املطاف ،مضيفاً" :إدارة ترمب ال تريد تعقيد مساعي إنعاش حمادثات السالم بني الفلسطينيني

واإلسرائيليني بإعالن نقل السفارة".

يذكر ،أن السفري األمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان قدم الثالثاء  17مايو ،أوراق اعتماده للرئيس
اإلسرائيلي رؤوفني ريفلني ،وبدء مبزاولة مهامه بصورة رمسية .
من جهته ،أكد وزير اخلارجية األمريكي ريكس تيلرسون ،أن الرئيس األمريكي دونالد ترمب ال يزال
يستمع إىل مجيع األطراف لتقييم ما قد يرتتب عليه نقل سفارة بالده إىل القدس.
غضب شعيب بسبب صورة جتمع عدد من وجوه عشائر أردنية برئيس االحتالل يف القدس
أثارت صورة جتمع عدد من وجوه العشائر األردنية التقوا مؤخرا برئيس االحتالل ،املتطرف رؤوفني
ريفلني يف القدس احملتلة غضبا شعبيا يف األوساط االردنية والفلسطينية على ٍ
حد سواء.
ولفت نشطاء اىل أن الزيارة استمرت ملدة  5أيام لألراضي احملتلة ،ويف مقدمتها القدس ،وذلك هبدف ما
أمسوه "التعرف على "اجملتمع "اإلسرائيلي" عن قرب".
وقال أردنيون ان هؤالء ال ميثلون إال أنفسهم ،وان العشائر األردنية لطاملا وقفت ،وما زالت ،اىل جانب
القضية الفلسطينية ومناضليها.

اغالق شوارع رئيسية يف القدس تضامنا مع األسرى
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أغلق مواطنون ونشطاء ،مساء اليوم ،شارع القدس رام هللا الرئيسي من أمام مدخل خميم قلنديا مشال
املدينة املقدسة ،وذلك يف إطار الفعاليات املُساندة لألسرى يف اضراهبم املفتوح عن الطعام بسجون
االحتالل.

يف الوقت نفسه ،اعتصمت أمهات أسرى يف الشارع الرئيسي ،ورفعن صور أبنائهم األسرى ،ورددن
هتافات وطنية تشيد باألسرى ،خاصة املضربني منهم عن الطعام.
يف سياق مشابه ،أغلق نشطاء مساء اليوم ،مدخل بلدة أبوديس جنوب شرق القدس احملتلة ،بالعوائق
والسواتر احلجرية والرتابية ،وبإشعال اإلطارات نصرًة لألسرى املضربني.

 -انتهى-
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