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 دســــــــــــــــــــــــــــــــــالة القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 

 
 مستوطنون وعناصر خمابرات ومستخدمو آاثر يقتحمون املسجد األقصى . 

  حمكمة االحتالل خبصوص األقصى "استعماري وليس قانونيا  اخلارجية": قرار". 

 قوات االحتالل تعتقل شابني من القدس . 

 طنة قرب القدسو تمصدر عربي: إصابة جندي من جيش االحتالل عند مس . 

  س .دعم قرارات "اليونسكو" بشأن القدورشة ابلبرية جلمع تواقيع 

 االحتالل يعتقل شابني ويوقف املركبات ابلقدس . 

 مذكرة تفاهم بني "املؤمتر الشعيب" واللجنة الوطنية للقدس . 
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 مستوطنون وعناصر خمابرات ومستخدمو آاثر يقتحمون املسجد األقصى
  

من ُغالة املتطرفني بلباسهم  32اقتحمت جمموعات من املستوطنني، بينهم -وفا 2017-2-28القدس 
 20الل، وثالثة من مستخدمي سلطة آاثر االحتالل، والتلمودي التقليدي، وسبعة عناصر من خمابرات االحت

مستوطنا من منظمة ما تسمى "طالب ألجل اهليكل"، يف الفرتة الصباحية من اليوم الثالاثء، املسجد األقصى 
 .املبارك، من ابب املغاربة، وحبراسات معززة ومشددة من قوات االحتالل اخلاصة

 

عات صغرية ومتتالية، وختللها حماوالت متعددة إلقامة طقوس وحركات قال مراسلنا إن االقتحامات متت عرب جممو 
وصلوات تلمودية يف أرجاء املسجد، فضال  عن تلقي هذه اجملموعات شروحات حول أسطورة اهليكل املزعوم، يف 
الوقت الذي فرض حراس وسدنة املسجد املبارك رقابة صارمة على املستوطنني خالل اقتحاماهتم وجوالهتم 

 .تفزازية واملشبوهة يف املسجد يف ما صدحت حناجر ُمصلني هبتافات التكبري االحتجاجية ضد املستوطننياالس
 

 "اخلارجية": قرار حمكمة االحتالل خبصوص األقصى "استعماري وليس قانونيا"
  

األقصى  قالت وزارة اخلارجية إن قرار حمكمة االحتالل اإلسرائيلي خبصوص املسجد -وفا 2017-2-28رام هللا 
املبارك "استعماري، وليس قانونيا، ويعترب استهتارا ابلقانون الدويل، وقرارات الشرعية الدولية"، خاصة القرار الذي 

 اعتمدته "اليونسكو" خبصوصه.

 

جاء بيان اخلارجية ردا على القرار الذي صدر يوم أمس من حمكمة "الصلح" يف مدينة القدس احملتلة، بشأن أن 
ى مكان مقدس لليهود، وهو أقدس مكان هلم، وحيق هلم الصالة فيه، فيما ال حيق ألي كان منعهم املسجد األقص

 من الوصول للساحات، والصعود إىل ما أمسته "جبل اهليكل".

وأكدت "أن هذه احملكمة تقوم بتوظيف املقوالت التلمودية، واعتمادها كأساس لقرارها بعيدا عن أي قانون، 
ل يف استهداف املقدسات، خاصة املسجد األقصى املبارك، يشكل انتهاكا صارخا ومتادي سلطات االحتال
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للحقوق الدينية، والثقافية، للفلسطينيني الرازحني حتت االحتالل، ويفتح الباب أمام احلروب الدينية يف املنطقة، 
 وهو ما حذرت منه القيادة الفلسطينية يف أكثر من مناسبة".

 

تحدة، ومؤسساهتا األممية املختصة إىل ضمان حرية العبادة للفلسطينيني، مبا فيها حرية ودعت اخلارجية األمم امل
وصوهلم اىل أماكنهم املقدسة، وإجبار اسرائيل كقوة احتالل على الرتاجع عن خمططاهتا، واستهدافها للحرم القدسي 

 الشريف.

ىل تغيري الواقع القائم يف احلرم القدسي وأشارت إىل أن اليمني احلاكم يف إسرائيل ميضي يف مساعيه اهلادفة ا
الشريف، ومتكني حالة التقسيم الزماين توطئة لتقسيمه مكانيا، من خالل حالة التحشيد الدائم حلث اليهود على 
اقتحام ابحات األقصى، وتوسيع دائرة اجلمهور اليهودي املستهدف يف محالت دعائية موجهة، هدفها تنويع 

ية يف عمليات االقتحام، وهو ما تفاخرت به املنظمات اليهودية املتطرفة، عندما حتدثت عن وتوسيع املشاركة اليهود
 زايدة كبرية يف أعداد املقتحمني خالل األربعة أسابيع األخرية، مقارنة بنفس الفرتة من العام املاضي.

 

سجد األقصى، واتبعت: يضاف اىل ذلك ما تقوم به سلطات االحتالل من حفرايت يومية حتت أساسات امل
وابحاته، وحميطه، مبا يهدد حبدوث اهنيارات ضخمة، ويف اآلونة االخرية، دخلت املؤسسة القضائية يف اسرائيل، 
على خط حماصرة الفلسطينيني، وتقييد قدرهتم على الوصول اىل أماكنهم املقدسة، عرب اعتقاالت احرتازية، وأوامر 

 ابإلبعاد عنه.

 

يز املؤسسة القضائية االسرائيلية ظهرت جليا أيضا يف هذه املسألة، ففي الوقت الذي ونوهت إىل أن عنصرية ومتي
تدين فيه احملكمة فلسطينيات حتت حجة )إعاقة صعود اليهود اىل جبل اهليكل(، تربئ يهودايت أقدمن على أداء 

 الطقوس التلمودية يف ابحات احلرم، وتطالب الشرطة بعدم اعتقاهلن أو التعرض هلن.

 

 

وات االحتالل تعتقل شابني من القدسق  
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اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم الثالاثء، الشاب خليل جابر،  -وفا 2017-2-28القدس 
 .عقب دهم منزله يف خميم شعفاط وسط القدس احملتلة

 

شرق القدس كما اعتقلت قوات االحتالل الشاب أمحد عويسات من قرية الشيخ سعد ببلدة السواحرة جنوب 
 .احملتلة

 

 .ومت اقتياد الشابني جابر وعويسات إىل مركز توقيف وحتقيق يف املدينة املقدسة

 

طنة قرب القدسو تمصدر عربي: إصابة جندي من جيش االحتالل عند مس  
 

أمد/ القدس : ذكر موقع "والال" االخباري العربي صباح اليوم الثالاثء ، أن جنداي  من جيش االحتالل أصيب 
 روح طفيفة يف عملية إطالق انر من قبل فلسطينيني عند مستوطنة أفرات جنوب القدس .جب

 

وحسب املصدر، هرعت قوات من جيش االحتالل وشرطته إىل مكان إطالق النار، ونقلت سيارات االسعاف 
 اجلندي املصاب إىل املستشفى لتلقي العالج .

 

 . فيما ذكر املصدر أن مطلقي النار فروا من املكان

 

 

 

 ورشة ابلبرية جلمع تواقيع دعم قرارات "اليونسكو" بشأن القدس
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نظمت اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم االثنني، ورشة عمل يف مدينة البرية :  صفا –رام هللا 
رات اليونسكو بشأن لدعم مبادرة وزير العدل السابق احملامي شوقي العيسة بعنوان "محلة مجع التواقيع لدعم قرا

 القدس".

 

وهتدف احلملة حلشد أكرب عدد ممكن من التواقيع لدعم قرارات منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 
 "اليونسكو" اليت اعرتفت أبحقية الفلسطينيني ابملدينة املقدسة.

 

وأجهزة أمنية، ومؤسسات أهلية وشارك يف الورشة عدد من ممثلي الوزارات واملؤسسات احلكومية من حمافظات 
وإعالمية والبلدايت، حبضور أمني عام اللجنة الشاعر مراد السوداين ومساعده هيثم عمرو ودائريت "اليونسكو" 
والعالقات العامة واإلعالم يف اللجنة، وصاحب مبادرة محلة مجع التواقيع احملامي شوقي العيسة، واملتحدث ابسم 

 احلكومة يوسف احملمود.

 

طلع العيسة املشاركني يف الورشة على ضخامة النشاطات اليت يقوم هبا اللويب الصهيوين عاملي ا، وابلتحديد يف وأ
أورواب وأمريكا من أجل اقناع العامل برواية االحتالل املضللة للرأي العاملي، وحماولتهم إلغاء وسحب قرارات 

 "اليونسكو".

وأضاف "وابملقابل هناك ضعف ابلنشاطات الفلسطينية يف هذا اجملال رغم أمهيته، ألن العامل ال يعلم الكثري عن 
 الوضع يف فلسطني، وال أيخذ ابلتفاصيل، وإمنا يصدق الرواية اليت تصله".

 

خالل رسائل عامة واتبع "وحنن كفلسطينيني ما زلنا ضعفاء يف إيصال الرسائل القوية، وحناول تشتيت اجلهود من 
 يتخللها العديد من القضااي، وضرورة التوجه لنمط التخصيص، وحماولة كسب رأي عام يف قضية حمددة يف كل مرة.

وأشار إىل أنه أصبح للفلسطينيني جمموعات عمل جتتهد يف اخلارج ولكن ينقصها التنسيق فيما بينها، مشدد ا على 
 ضرورة وأمهية املقاومة الدبلوماسية
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، 1948ترب قرار األمم املتحدة ابالعرتاف يف الدولة الفلسطينية من أهم اإلجنازات للفلسطينيني منذ نكبة عام واع
نظر ا ألمهيتها يف تفنيد ودحر رواية االحتالل بعدم وجود دولة للفلسطينيني اترخيي ا، واعتباره فلسطني جزء  من 

 الوطن العريب، ومل تكن كياان  مستقال  يف يوم ما.

 

بدوره، شدد السوداين على ضرورة حشد الرأي العام الفلسطيين حنو هذه احلمالت الوطنية حملاربة الرواية االحتاللية 
اليت هتدف للنيل من هيبة "اليونسكو" بعد إقرارها بفلسطينية املسجد األقصى وحائط الرباق واعتبارهم إراث  

 إسالمي ا خالص ا.

 

الل، ومنعه من استكمال محلته الدبلوماسية املناهضة هلذا القرار، وحماولته نقد وأكد ضرورة قطع الطريق على االحت
 80القرار وتعديله مبا خيدم املشروع اإلسرائيلي يف مدينة القدس، مبني  أن احلركة الصهيونية مجعت ما يزيد عن 

 آالف توقيع يف محلة احملامي العيسة. 8ألف توقيع مقابل 

 

التوصيات، أبرزها تعميم هذه احلملة على احملافظات وإنشاء جلان عمل وطنية  وخرجت الورشة مبجموعة من
مشرتكة من أجل توسيع التوقيع اإللكرتوين على احلملة، والنزول إىل اجلامعات الفلسطينية واستهداف فئة الشباب، 

 لغة وأمهها العربية.إضافة للعمل على مستوى السفارات الفلسطينية يف العامل، وترمجة نص املبادرة أبكثر من 

 

ويف هناية الورشة، أعلن السوداين عن جمموعة من النشاطات املستقبلية اليت ستنفذها اللجنة ابلتنسيق والشراكة مع 
احملافظات وجمالس الطلبة واجلامعات والسفارات الفلسطينية ابخلارج من أجل نشر هذه احلملة، وغريها من 

 ن من هذه التواقيع.احلمالت الوطنية حلشد أكرب عدد ممك

 االحتالل يعتقل شابني ويوقف املركبات ابلقدس
 

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر الثالاثء، شابني من خميم شعفاط وقرية الشيخ :  صفا –القدس احملتلة 
 سعد ابلقدس احملتلة.
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تقلت الشاب خليل جابر وذكرت مصادر حملية أن قوات االحتالل اقتحمت خميم شعفاط مشال شرق القدس، واع
 بعد مدامهة منزله ابملخيم.

 

وأوضحت أن القوات اقتحمت قرية الشيخ سعد شرق املدينة، واعتقلت الشاب أمحد خليل عويسات من منزله، 
 ومت اقتياد املعتقلني إىل أحد مراكز التوقيف والتحقيق يف املدينة.

 

 لدة جبل املكرب، وأوقفت املركبات وحررت املخالفات.وأشارت إىل أن قوات االحتالل انتشرت يف رأس اجلبل بب

 

كما اقتحمت قوات االحتالل صباح اليوم بلدة صور ابهر جنوب شرق القدس، وأجرت تفتيش ا للمحال التجارية 
 والسكان، وأغلقت الشارع الرئيس ابلبلدة.

 

 

 

 

 

 

 مذكرة تفاهم بني "املؤمتر الشعيب" واللجنة الوطنية للقدس
 

وقع املؤمتر الوطين الشعيب للقدس ممثل أبمينه العام اللواء بالل النتشة مع اللجنة الوطنية للقدس :  صفا –رام هللا 
عاصمة دائمة للثقافة العربية ممثلة برئيسها وزير الثقافة إيهاب بسيسو، مذكرة تفاهم هبدف حتقيق تعاون مثمر بني 

 الثقافية اخلاصة مبدينة القدس. اجلانبني، وجتسيد أعلى درجات التنسيق بشأن النشاطات
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وجاء يف املذكرة إنه انسجام ا مع التوجهات املشرتكة اليت جتمع الطرفني يف خدمة الثقافة الفلسطينية بشكل عام، 
ويف القدس خاصة، تولدت الرغبة لدى الطرفان يف توقيع املذكرة حول هذا الشأن، من أجل تنشيط العمل الثقايف 

التواجد واحلضور الفلسطيين والعريب فيها، وسعي ا الستدامة حضورها يف الوجدان العريب يف املدينة، وتعزيز 
 واإلسالمي.

 

ووفق املذكرة، يسعى الطرفان إىل إرساء التعاون املشرتك عرب برانمج عمل يقوم على مسامهة الطرفني يف إجياد صيغ 
معات الفنية واألدبية واإلبداعية املقدسية واالهتمام التعاون والعمل الكفيلة بتفعيل قضية القدس ثقافي ا عرب الّتج

 هبا، هبدف تشكيل نواة حلركة ثقافية داخل القدس فاعلة ومتكاملة.

 

آب من كل سنة )ذكرى حرق املسجد  21كما يقوم الّطرفان ابإلعداد املشرتك ملؤمتر "القدس ثقافة وهويّة" بتاريخ 
ك ابللجان ذات العالقة مبنح جائزة القدس للثقافة واإلبداع، ابإلضافة األقصى(، كذلك يتعاوانن ابإلعداد واالشرتا

إىل التنسيق الدائم مع اجلمعيات واملؤسسات ذات االختصاص من داخل املدينة وخارجها لتفعيل مبدأ اإلنتاج 
 اإلبداعي يف املدينة.

 

مي اخلدمات اإلدارية والتنسيق ويعمل الطرفان على اإلعداد الجتماعات متخصصة بشأن املدينة، وتنظيمها وتقد
هلا، ووضع آلية عمل فاعلة يف تنظيم حماضر اجللسات وتوثيقها، مبا خيدم القضية، وكذلك دعم منظمات اجملتمع 
املدين وتشجيعها للمشاركة الفاعلة يف صنع القرار الداعم لقضية القدس عمال  وإنتاج ا، والتعاون أيض ا ابلتحضري 

 القدس على أن يُقام فيها. ملهرجان فين سنوي ابسم

وجاء ضمن مذكرة التعاون أنه سيتم تشكيل جلنة مشرتكة من الطرفني ختتص بوضع خطة عمل سنوية، الستنهاض 
 اهلوية احلضارية الثقافية للقدس كعاصمة دائمة للثقافة العربية.

 

 

mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
http://www.pncecs.plo.ps/
http://www.pncecs.plo.ps/


 

 دولــــة فلسطني
 ـر الفلسطينيــةمنظمـة التحري

 اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة
       للتــربيـة والثقافـة  والعـلوم  

 

 

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission  

For  
Education, Culture & Science 

 2017/ 2 /28  الثالاثء رسالة القدس ليوم 

 
 

 - 174 ، :2421080 ،2420901 00972رام هللا  -فلسطني 
   PNCECS@Palnet.com، الربيد اإللكرتوين : 00972- 2420902فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

Palestine - Ramallah  174,  00972-2421080,2420901 
Fax:.: 00972- 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com 
                                        PNCECS2011@gmail.com 

Web site :http://www.pncecs.plo.ps  
 

 

 

 هناية النشرة *********
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