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رس ــالة الـ ـق ـدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 اعتقال شابني من كفر عقب مشال القدس.
 إطالق رواية "حرام نسيب" للمقدسي عارف احلسيين يف رام هللا.
 مفيت اجلمهورية التونسية يقبل دعوة اهلباش لزايرة القدس.
 بلدية االحتالل يف القدس تصادق على بناء  181وحدة استيطانية.
 مكتبة ابملسجد األقصى تشجع األطفال على القراءة.
 االحتالل يهدم معرضا للسيارات يف القدس.
 مدامهات واعتقاالت يف الضفة الغربية والقدس.
 االحتالل يصدر أمر اعتقال إداري حبق األسري القيق لـ 6شهور.
 بلدية القدس تصادق على توسيع االستيطان يف شرقي املدينة ،وتدعي عرقلة نتنياهو
للبناء يف "جبعات مهطوس".
 مستوطنون يقتحمون األقصى وحياولون أداء طقوس تلمودية.
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اعتقال شابني من كفر عقب مشال القدس
القدس  2017-2-9وفا -اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،فجر اليوم اخلميس ،شابني من حي
كفر عقب مشال القدس احملتلة واقتادهتما إىل أحد مراكز التوقيف والتحقيق يف املدينة املقدسة.

ونقل مراسلنا عن شهود عيان أن قوات معززة اقتحمت احلي ،واعتلت أسطح بعض منازل حارة الزغري

عقب دهم بعض منازهلا ،وقبل اعتقاهلا لشابني ،دون معرفة هويتهما.

إطالق رواية "حرام نسيب" للمقدسي عارف احلسيين يف رام هللا
رام هللا  2017-2-8وفا -أطلق الكاتب املقدسي عارف احلسيين ،مساء اليوم األربعاء ،روايته "حرام
نسيب" ،يف متحف حممود درويش مبدينة رام هللا.
وقام الشاعر ووزير الثقافة إيهاب بسيسو بتقدمي الرواية والروائي ،وقال بسيسو يف تقدميه :إن رواية
احلسيين الثانية أتيت استكماال ملشروع بدأه برواية كافر سبت ،وهنا نتحدث عن عدة ميزات أوهلا البناء
الروائي الذي يستعرض فيه التحوالت اليت حدثت يف القدس على لسان سيدة تعيش يف املدينة.

وأكد العالقة الوثيقة بني القدس والفلسطيين ،ونوه بسيسو إىل أن احلسيين ال يتنازل عن شروط العمل
الفين ،وجنح يف أن يبتعد عن الشعار السياسي وليحفر يف املشروع األديب اخلاص ابحلياة املقدسية،
مستفيدا من املوروث الشعيب واحلكاية الشعبية واألغنية ،واملرجعيات التارخيية للمدينة ،أما امليزة الثانية
كما قال بسيسو هي صوت الراوي الذي متثل يف عدة أصوات بني حورية اجلدة وحورية احلفيدة ،يف
استعراض واضح ملسرية احلياة وتقلباهتا ،أما امليزة الثالثة فهي اللغة ،فال يوجد استعراض لغوي يف
الرواية ،بل هناك اقتصاد واضح يعتمد السرد السلس ،أما امليزة الرابعة فهي إجياز حالة من التفاعل

االجتماعي يف السياق الروائي.

بدوره ،قال احلسيين :كان لدي منذ البداية بناء هندسيا قبل أن أكتب رواييت األوىل ،يرتكز على ثالثة
امتألت ابملشاهدات واألحداث منذ
أعمال حتكي ما حدث وما حيدث وما سيحدث يف القدس ،لقد
ُ

االنتفاضة األوىل ،فجاءت مرحلة الكتابة عن كل هذا كشهادة يومية ملا حيدث ،وكيف يتحول اإلنسان
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يف القدس من مناضل إىل عامل مثال ،فاخرتت أن أقول هذا بلغة األدب بدال عن اللغة العلمية البحثية،
أما املكان يف العمل فهو الثابت الوحيد ،بعد أن تغري كل شيء ،ويف العمل أرصد التشوهات وأسلط
الضوء عليها ،واخرتت بتهور أحياان أن أحتدث عما ال يعجبين.

واختتم احلسيين قائال :تغري املشهد يف القدس خالل  15عاما األخرية ،فاحلجر ال ميكنه الصمود دون

وجود البشر.

وصدرت رواية حرام نسيب عن دار الشروق للنشر والتوزيع يف رام هللا ،واألردن ،وصمم غالفها جمد
عسايل ،وتقع يف  312صفحة من القطع املتوسط.
أما عن عارف احلسيين فهو من مواليد مدينة القدس ،تعلم اهلندسة والفيزايء التطبيقية ،وصدرت له من

قبل رواية "كافر سبت".

وقام احلسيين بتوقيع نسخ من الرواية للحضور بعد انتهاء حفل اإلطالق.

مفيت اجلمهورية التونسية يقبل دعوة اهلباش لزايرة القدس
تونس  2017-2-8وفا -أعلن مفيت اجلمهورية التونسية الشيخ عثمان بطيخ ،قبوله زايرة مدينة
القدس واملسجد األقصى ،تلبية لدعوة قدمها قاضي قضاة فلسطني ،مستشار الرئيس للشؤون الدينية
والعالقات اإلسالمية حممود اهلباش.
وأكد املفيت بطيخ أن هذه الزايرة أتيت يف إطار الواجب الديين واألخالقي على عاتق املسلمني يف العامل
امجع ،ومتتينا للعالقات األخوية اليت تربط الشعب التونسي ابلشعب الفلسطيين يف كافة اجملاالت
واألصعدة ،وهي دعم مباشر للمدينة املقدسة وأهلها الصامدين املرابطني يف بيوهتم و
أقصاهم ،ويواجهون الغطرسة اإلسرائيلية بصدور عارية ال حول هلم وال قوة ،ويستحقون منا كل الدعم

واملساندة.

ودعا كافة رجال الدين يف العاملني العريب واإلسالمي إىل زايرة القدس والصالة يف املسجد األقصى
املبارك ،واالطالع على األوضاع امليدانية واملعاانة اليت يعيشها املقدسيون بشكل يومي على يد قوات
االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه.
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واستعرض اهلباش الوضع امليداين يف مدينة القدس يف ظل التطورات الدولية والقرارات األخرية ملنظمة
اليونسكو ،اليت أكدت إسالمية املدينة املقدسة مبساجدها وأزقتها وحاراهتا ،والذي واجهته حكومة
االحتالل حبملة مسعورة استهدفت كل شيء يف القدس ،وسرعت من وترية االستيطان والتهويد وسرقة
الثقافة والرتاث والتاريخ مبحاولة ابئسة لتغيري واقع اترخيي وتراث إسالمي ممتد منذ آالف السنني.
ونوه إىل قرار القمة اإلسالمية األخرية ابعتبار القدس عاصمة روحية أبدية لكافة املسلمني يف العامل،
مطالبا الدول اإلسالمية بتطبيق القرار على ارض الواقع ،وتكثيف تواجد رعاايها يف القدس والرابط يف
املسجد األقصى بشكل دائم.

وأكد اهلباش أن زايرة املفيت للقدس واملسجد األقصى املبارك هلا ابلغ األثر يف نفوس املقدسيني ،ورسالة
إىل العامل أن املسجد األقصى هو العنوان األول لكافة املسلمني ،ولن يكون وحيدا يف مواجهة األخطار
احملدقة به واملؤامرات اليت حتاك لتقسيمه أو هدمه.

بلدية االحتالل يف القدس تصادق على بناء  181وحدة استيطانية
القدس  2017-2-8وفا -صادقت ما تسمى "جلنة التنظيم والبناء" يف بلدية االحتالل اإلسرائيلي يف
القدس ،اليوم األربعاء ،على خطة لبناء  181وحدة استيطانية جديدة يف "غيلو" ،و"رمات شلومو" ،يف

القدس احملتلة.

مكتبة ابملسجد األقصى تشجع األطفال على القراءة
افتتحت مكتبة األطفال يف املسجد األقصى قبل أكثر من عام هبدف تشجيع األطفال على القراءة
ومساعدهتم على االستفادة من أوقاهتم.
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االحتالل يهدم معرضا للسيارات يف القدس
هدمت جرافات االحتالل ،فجر اليوم اخلميس ،معرضا للسيارات يف حي الشيخ جراح يف القدس احملتلة

للمرة الثانية على التوايل.

وأضاف مراسل “صوت فلسطني” يف القدس صباح اليوم ابن قوات االحتالل اقتحمت احلي وأغلقته
ابلكامل فيما سلّمت عددا من األخطارات ابهلدم خالل االربع والعشرين ساعة املاضية.

ويف السياق اكد مراسلنا ابن مدير مركز معلومات وادي حلوة جواد صيام سيعرض اليوم على احملكمة
حبجة االعتداء على شرطة االحتالل اثناء اقتحامها املركز مساء امس واعتدائها على اربعة شبان اخرين

واعتقاهلم .

مدامهات واعتقاالت يف الضفة الغربية والقدس
اعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم اخلميس ،عشرة شبان فلسطينيني ،بعد مدامهة عدد من بلدات

ومدن من الضفة الغربية و القدس احملتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات االحتالل اعتقلت كل من سامر الديسي ،حممد الديسي من بلدة
كفر عقب مشال القدس احملتلة ،وحممد الراهيم العمور ،من بلدة تقوع القريبة من بيت حلم ،وانفذ
الشوامرة ،من بلدة دورا جنوب اخلليل ،وحممد انور حنون ،من املزرعة القبلية ،مشال رام هللا.
وكان بيان جيش اإلحتالل حتدث عن اعتقال أربعة فلسطينيني املزرعة الغربية غرب رام هللا ،وثالثة شبان

من خرب دير العسل والطبقة واهلجرية احمليطة ببلدة دورا ،وشاب اثمن من تقوع .

إبعاد مقدسي عن البلدة القدمية ومتديد اعتقال آخرين
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مددت حمكمة االحتالل يف القدس اعتقال الشبان املقدسيني :أمحد أبو عابد وحممد جودة حىت الواحد
والعشرين من الشهر اجلاري ،وصهيب عفانة حىت اخلامس عشر من شهر آذار القادم.
يف الوقت نفسه ،أبعدت حمكمة االحتالل الشاب املقدسي طالل عبد اجمليد الرجيب عن البلدة القدمية
ابلقدس احملتلة ملدة  15يوما .

االحتالل يصدر أمر اعتقال إداري حبق األسري القيق لـ 6شهور
أصدرت حمكمة االحتالل العسكرية يف "عوفر" أمرا إداراي مل ّدة ستة أشهر حب ّق األسري الصحفي حممد
القيق واملضرب عن الطعام لليوم الثالث على التوايل ،علما أنه معتقل منذ اتريخ  16كانون الثاين

املنصرم.
حمرر كان قد خاض
ّ
وبني حمامي اندي األسري الفلسطيين حممود احلليب ،اليوم األربعاء ،أن القيق أسري ّ
إضرااب عن الطعام ضد اعتقاله اإلداري العام املاضي ،واستمر ملدة  94يوما.

وأضاف احملامي أن حمكمة االحتالل أصدرت 31أمر اعتقال إداري حب ّق أسرى يف الفرتة الواقعة بني

الصادرة تسعة أوامر صدرت حب ّق أسرى اعتقلوا
األول والثامن من شباط اجلاري ،وأن من بني األوامر ّ
ألول مرة أو أعاد االحتالل اعتقاهلم بعد اإلفراج عنهم.

بلدية القدس تصادق على توسيع االستيطان يف شرقي املدينة ،وتدعي عرقلة نتنياهو للبناء يف "جبعات
مهطوس"
تكتب "يسرائيل هيوم" أن جلنة التنظيم والبناء يف بلدية القدس ،صادقت ،أمس األربعاء ،على بناء 46
وحدة اسكان جديدة يف حي جيلو ،و 112وحدة يف حي رمات شلومو ،الواقعني وراء اخلط األخضر
يف القدس الشرقية.
وتنضم تصاريح البناء هذه إىل مئات تصاريح البناء األخرى اليت صادقت عليها اللجنة منذ دخول

دوانلد ترامب إىل البيت االبيض.

يف املقابل تكتب "هآرتس" ان انئب رئيس بلدية القدس ،مئري ترمجان أدعى أبن رئيس احلكومة بنيامني
نتنياهو يواصل منع البناء يف منطقة "جبعات مهطوس" رغم وعده برفع كل القيود املفروضة على البناء
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يف القدس الشرقية .وادعى ترمجان ،وهو املسؤول عن ملف التنظيم والبناء يف البلدية ،خالل حديث
ادىل به إلذاعة اجليش ،انه التقى ،قبل اسبوع ،بوزير اإلسكان يوآب غالنط ،وسأله "ملاذا ال يدفعون
البناء يف جبعات مهطوس" ،فادعى غالنط أنه بعد قيامه إبصدار أمر بدفع اعمال التطوير يف جبعات
مهطوس ،تلقى اتصاال هاتفيا من ديوان رئيس احلكومة تضمن أمرا واضحا بعدم دفع التطوير.
يشار إىل أن خمطط جبعات مهطوس يشمل بناء  2600وحدة إسكان بني بلدة بيت صفافا وطريق
اخلليل ،يف جنوب املدينة .وكانت اإلدارة األمريكية السابقة واجملتمع الدويل قد عارضا املخطط ألنه
سيخلق تواصال إسرائيليا من جبل ابو غنيم وحىت حي غيلو ،وابلتايل سيفصل القدس الشرقية عن بيت
حلم وجنوب الضفة ،ومينع سكان بيت صفافا من التواصل مع املنطقة الفلسطينية .وقد مارست إدارة

اوابما يف حينه ضغطا كبريا على إسرائيل لتجميد اخلطة.

ويشار إىل أن ممثلي النيابة وجدوا صعوبة قبل عدة اشهر ،ابلشرح للمحكمة املركزية يف القدس سبب
عدم نشر خطة البناء للفلسطينيني يف جبعات مهطوس ،رغم أنه مت نشر خطة للبناء لليهود يف املكان.
وحاولت الدولة االدعاء أبن األمر ينبع من معايري سياسية وسرية ال ميكن تفصيلها ،إال أن احملكمة
رفضت االدعاء.

وكان نتنياهو قد صرح يف الشهر املاضي أبنه ينوي إزالة القيود املفروضة على البناء يف القدس الشرقية.
وبعد دخول ترامب إىل البيت األبيض ،صادقت جلنة التنظيم والبناء يف القدس على بناء  566وحدة
اسكان لليهود يف شرقي القدس .وللمقارنة فقط فقد مت خالل  2015كلها ،املصادقة على 395
ترخيص بناء ،ويف العام  2016صودق على  1506وحدات ،غالبيتها بعد االنتخاابت األمريكية يف
تشرين الثاين .ويف حينه قال رئيس بلدية القدس ،نري بركات" :امتىن أن يكون قد انتهى عهد .مرران
بثماين سنوات صعبة خالل فرتة اوابما الذي ضغط لتجميد البناء ،امل ان نواصل منذ االن بناء وتطوير

القدس".

مستوطنون يقتحمون األقصى وحياولون أداء طقوس تلمودية

القدس  2017-2-9وفا -اقتحم  20مستوطنا ،اليوم اخلميس ،املسجد األقصى املبارك من ابب
املغاربة عرب جمموعات صغرية ،وحبماية وحراسة قوات االحتالل اإلسرائيلي اخلاصة.
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دولــــة فلسطين
منظمـة التحريـر الفلسطينيــة

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

اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة
للتــربيـة والثقافـة والعـلوم

وقال مراسلنا "إن عددا من املستوطنني حاول أداء طقوسا ،وصلوات تلمودية ،يف منطقة ابب الرمحة
"احلُرش" بني ابب األسباط واملصلى املرواين يف األقصى ،يف حني تصدى مصلون هلذه احملاوالت،

هبتافات التكبري االحتجاجية".

يشار إىل أن األقصى يشهد يف اآلونة األخرية اقتحامات متواصلة من املستوطنني املعروفني بتزمتهم،
وتطرفهم الديين "احلريدمي" بلباسهم التلمودي األسود ،وسط حماوالت متكررة إلقامة شعائر وطقوس يف
املسجد ،متس حبُرمته وقدسيته.

-انتهى-
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