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  القدس رسالة
 

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

  
 

 أطفال قبل انسحابه من مخيم شعفاط 5االحتالل يعتقل : القدس. 

  ًمن الجبل األسود على انتھاكات االحتالل في القدس الحسيني يطلع وفدا. 

  بالقدسفلسطينية  ومنشآت ھدم منزالً ياالحتالل. 

 40  ً  .يقتحمون المسجد األقصى مستوطنا

 القدس تستضيف الشھر المقبل مؤتمراً دولياً للعلوم االجتماعية. 

  شبان من القدس 3االحتالل يعتقل. 

 معارض عن القدس بمدارس وجامعات غزة. 

  في  16االحتالل يشترط اإلبعاد لإلفراج عن أسير مقدسي أمضى ً عاما
 .السجون

 وحدة استيطانية بالقدس 3000ل يصادق على بناء االحتال. 

  شبابيك للمسجد القبلي في األقصى أتلفھا االحتالل 4األوقاف تركب. 

 نتخذ خطوات لتكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين: سيناتور أمريكي. 

 االحتالل يفرض حبساً منزلياً على مقدسي. 
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  مخيم شعفاط أطفال قبل انسحابه من 5االحتالل يعتقل : القدس

  
  اوف 2018- 2-21القدس 

، )عاما 15- 13(اعتقلت قوات االحتالل بعد عصر اليوم األربعاء خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين  
 .خالل انسحابها من مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة

ة أبو دياب قرش، ومحمود عبيدو، وأسام: وقال مراسلنا في القدس المحتلة إن االعتقاالت شملت األطفال
  .اسنينة، ورياض الساليمة، وابراهيم كيالة

وكانت قوة كبيرة من جنود وآليات االحتالل اقتحمت اليوم مخيم شعفاط من جهة الحاجز العسكري القريب 
من مدخل المخيم، وتصدى لها أبناء المخيم بالحجارة والزجاجات الفارغة بينما استخدمت قوات االحتالل 

  .وفتيان المخيم وأطلقت عشرات القنابل الصوتية والغازية السامة واألعيرة النارية القوة المفرطة بحق أطفال

ولفت مراسلنا الى أن قوات االحتالل اختطفت األطفال الخمسة خالل انسحابها من المخيم باتجاه الحاجز 
  .العسكري

  

  من الجبل األسود على انتھاكات االحتالل في القدس الحسيني يطلع وفداً 

  وفا 2018- 2- 21القدس / مة فلسطينصالقدس عا

أطلع وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني، اليوم األربعاء، وكيل وزارة الخارجية في جمهورية 
الجبل االسود زوران جانكوفيتش، والوفد المرافق، على انتهاكات سلطات االحتالل االسرائيلي، خاصة في 

 .مدينة القدس المحتلة

سلطات االحتالل االسرائيلي بحق شعبنا، خاصة في مدينة القدس وأهمها محاصرة  وأشار إلى انتهاكات
النشاطات الثقافية واالجتماعية والعمل على منعها في المدينة وقمع حرية العبادات، ومحاصرة األماكن 

رف بشكل المقدسة المسيحية واالسالمية في البلدة القديمة وخارجها، والممارسات الالنسانية التي باتت تقت
  .يومي في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية
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وحذر الحسيني من محاوالت االلتفاف على شرعية التمثيل الفلسطيني والمؤمرات التي تحاك هنا وهناك 
لتصفية القضية الفلسطينية، واختزالها في مشاريع واهية، وتكريس االحتالل كحقيقة واقعة والتي سيتصدى 

  .الها أبناء شعبنا ويفشلونه

وأكد الضرورة الملحة لدور وموقف اوروبي اكثر صرامة مع السياسات االسرائيلية واالبتعاد عن لغة 
المراقبة واالدانة، مشددا على أن التغاضي الدولي يسمح إلسرائيل بالتصرف كدولة فوق القانون، ما 

م األراضي يدفعها إلى االمعان في سياسة االستيطان، خاصة حول وداخل القدس الشرقية وعمو 
الفلسطينية، ما سيؤدي الى تدمير الطابع التاريخي والنسيج االجتماعي للبلدة القديمة والمجتمع المقدسي 

  .والفلسطيني

ودعا وزير شؤون القدس ومحافظها، دول االتحاد االوروبي الى تحمل مسؤولياتها والتفريق بين الدفاع عن 
والعدالة وحقوق االنسان واالعراف والقوانين المتعلقة النفس والعدوان، وضرورة تطبيق مبادئ الحرية 

  .بالحقوق الطبيعية في الصراع الدائر في اراضي دولة فلسطين المحتلة

وكان وفد وزارة الخارجية في جمهورية الجبل االسود زار المسجد األقصى المبارك، وتجول في ساحاته 
كما زار كنيسة القيامة، وكان في استقبالهم  واستمع الى شرح مفصل عن الممارسات االسرائيلية بحقه،

االب عزاريا،  امين مفتاح الكنيسة وحامل ختم القبر المقدس أديب جودة، ورئيس كنيسة القبر المقدس
وقدما هدية للوفد عبارة عن علبة تحوي كنوز كنيسة القيامة، وتجول في البلدة القديمة مطلعا على 

  .طان في حاراتهاالممارسات االسرائيلية وبؤر االستي

وكان الوفد استهل زيارته للقدس، بزيارة جامعة القدس، حيث بحث ونائب رئيس الجامعة التنفيذي حسن 
دويك سبل التعاون المشترك بين جامعات مونتيجرو وجامعة القدس مستقبال، واستمع الى نبذة عن تاريخ 

  .متالحقة رغم التحديات التي تواجههاالجامعة وبرامجها األكاديمية الفريدة من نوعها وتطوراتها ال

وتجّول وكيل وزارة الخارجية بجمهورية الجبل األسود في حرم الجامعة الرئيس، مبديا إعجابه بما حققته 
الجامعة من إنجازات في الحقول العلمية والبحثية، مؤكدا أن زيارته لجامعة القدس تأتي نتيجة لمكانتها 

  .رح أكاديمي شامخالمرموقة بين جامعات المنطقة كص
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  بالقدسومنشآت فلسطينية  ھدم منزالً ياالحتالل 

  21/2/2018 - الجزيرة

ومتاجر في عدة أحياء " بركسات"هدمت سلطات االحتالل منزال ومنشآت مدنية فلسطينية بينها 
 .المحتلةبالقدس وبلدات

صالح  وطالت عمليات الهدم التي نفذتها آليات البلدية اإلسرائيلية بذريعة عدم الترخيص، منزال للمقدسي
 .أبو خضير يقع في بلدة شعفاط شمال القدس المحتلة

حتالل طوقت البلدة واقتحمت منزله ثم شرعت في عملية وقال مالك المنزل إن قوات كبيرة من عناصر اال
مترا مربعا، وكان  115  الهدم رغم حيازته قرارا قضائيا بوقف الهدم، مبينا أن مساحة المنزل المستهدف

  .يؤوي ستة أفراد

من إخراج جميع محتويات المنزل، حيث أتى الهدم على  وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أنه لم يتمكن
  .محتويات المنزل وأثاثهمعظم 

  .رأسا من األغنام، تعد مصدر دخل العائلة 130يضم " بركس"وذكر أن الهدم طال أيضا 

وكانت آليات االحتالل نفذت صباح اليوم عملية هدم أخرى في حي األشقرية ببلدة بيت حنينا شمال 
  .عود للمقدسي داود محيسنالمدينة، استهدفت صالون تجميل للسيدات تبلغ مساحته ثالثين مترا مربعا ي

وقال محيسن إن جرافات االحتالل هدمت المحل التجاري الذي بناه لزوجته قبل نحو عامين دون إنذار 
  .سابق، ودون السماح له بتفريغ محتوياته، وذلك بحجة البناء دون ترخيص

لقدس، واقتادتهم وكانت قوات االحتالل اعتقلت فجر اليوم خمسة مقدسيين من أحياء متفرقة من مدينة ا
  .إلى مراكز التوقيف واالعتقال

  

  القدس تستضيف الشھر المقبل مؤتمراً دولياً للعلوم االجتماعية

  21/2/2018 - وكالة األناضول - الجزيرة
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، الذي ينظم بالتعاون بين تستضيف مدينة القدس الشهر المقبل مؤتمر العلوم االجتماعية الدولي الثاني
الفلسطينية، ومن المنتظر أن يشكل ملتقى " القدس"التركية و" غازي"وجامعتي مجلة الدراسات التركية 
 .للعلماء من آسيا وأوروبا

وخالل حديث أدلى به لوكالة األناضول، قال رئيس جامعة غازي البروفيسور إبراهيم أوصالن إن المؤتمر 
المساهمات في إنتاج المعلومات سيجمع العلماء من كافة أنحاء العالم، وسُيعّد أرضية لعملهم معا لتوفير 

 .النوعية

ة الدراسات التركية، برعاية مجل إسبانيا في" األندلس"وأشار إلى أن المؤتمر األول جرى تنظيمه في إقليم 
آذار المقبل، وذلك بالتعاون بين /مارس 25إلى  23بمدينة القدس ألول مرة من  في حين سينظم الثاني

  .المجلة المذكورة وجامعتي غازي التركية الحكومية والقدس الفلسطينية

  .لتركيا ألول مرة يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة فلسطين وأضاف أن تنظيم المؤتمر في

، آذار المقبل/مارس 22العلماء المشاركين في المؤتمر سيبدؤون بالتوافد إلى فلسطين يوم  ولفت إلى أن
تنسب إليها  أول ليلة جمعة من شهر رجب، التي" (ليلة الرغائب"الموافق ليوم الخميس المصادف لـ 

  ).الصالة المسماة بصالة الرغائب

الذي يعّد ثالت  المسجد األقصى في" ليلة الرغائب"المؤتمر سيسعدون بقضاء وأوضح أن المشاركين في 
 .المسجد النبويالمساجد المقدسة بعد المسجد الحرام و 

ستقدم الدعم أيضا إلى المؤتمر االجتماعي الدولي، ) حكومية(وذكر أوصالن أن مؤسسة التاريخ التركي 
  .ية خالل المؤتمر تعود للعهد العثماني في القدسوأنه سيتم عرض صور مرئ

ال يكفي أن يدافع السياسيون عن أشقائنا الفلسطينيين، بل يجب تطوير التعاون في كافة "وأضاف 
  ".المجاالت ال سيما في مجال العلوم االجتماعية

تنظيم فعاليات سيتم تأسيس روابط علمية وثقافية من خالل هذا المؤتمر، الذي سيمهد الطريق ل"وأردف 
  ".علمية أقوى بالتعاون بين علماء فلسطينيين وأتراك وعلماء من مناطق أخرى
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الدين "، و"البحوث التاريخية والفنية"سبع ندوات متزامنة خالل المؤتمر تحت عناوين  وبّين أنه سيتم تنظيم
االقتصاد "، و"التطبيقيةتكنولوجيا المعلومات والعلوم "، و"علوم الفلسفة والسلوك والصحة"، و"والمجتمع

  ".اللغة واآلداب"، و"العلوم التربوية"، و"والقانون والسياسة

حتى اليوم نحو  مؤتمر القدس تلقى العديد من األوراق العلمية، في وقت اختارت هيئة المحلفين وأفاد بأن
 .وأوروبابلدا مختلفا، سيتم قراءتها في المؤتمر من قبل علماء من آسيا  75من  ورقة علمية 300

  .وأضاف أن المؤتمر سيكون باللغة اإلنجليزية والعربية والتركية، معربا عن أمله في أن يكون مثمرا

  .شباط الجاري/فبراير 28ونوه إلى أن تقديم األوراق العلمية إلى المؤتمر ينتهي يوم 

ونقل السفارة  إلسرائيل  االعتراف بمدينة القدس عاصمة دونالد ترمب وحول قرار الرئيس األميركي
  .األميركية إليها، قال أوصالن إن القرار األميركي المذكور يزعزع السلم واالستقرار في المنطقة

ضد االنعكاسات السلبية  وأضاف أن المؤتمر إيجابي وسيساهم في دعم السلم واالستقرار في المنطقة
  .للقرار األميركي المذكور

وأكد أن ردود أفعال األكاديميين حول المؤتمر كانت إيجابية جدا، وأن تلقي المؤتمر كل هذا العدد الكبير 
  .من األوراق العلمية يظهر ذلك

هي مجلة تركية دولية تأسست عام  )Turkish Studies" (الدراسات التركية"يشار إلى أن مجلة 
لهجاتها وبلغات الروسية واإلنجليزية واأللمانية  ، وتنشر مقاالت علمية باللغة التركية بجميع2006

  .والفرنسية والعربية

  

  يقتحمون المسجد األقصى مستوطناً  40

  وفا 2018- 2-21/ دس عاصمة فلسطينالق

اقتحم أربعون مستوطنا، في الفترة الصباحية اليوم األربعاء، المسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة، 
 اإلسرائيلي .حتاللبحراسة مشددة من قوات اال
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المزعوم، خالل جوالتهم االستفزازية " الهيكل"وقال مراسلنا إن المستوطنين استمعوا لشروحات حول 
  .والمشبوهة في أرجاء المسجد المبارك

  

  شبان من القدس 3االحتالل يعتقل 

  وفا 2018- 2-22القدس

من القدس المحتلة، واقتادتهم الى  اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثالثة شبان
 .مراكز توقيف وتحقيق في المدينة المقدسة

إن االحتالل اعتقل الشقيقين وسام ومحم أحمد المكحل من بلدة العيزرية جنوب : وقال مراسلنا في القدس
  .شرق القدس المحتلة

ثناء تواجده بحي بطن في السياق، اعتقلت قوات االحتالل الليلة الماضية، الشاب لؤي سامي الرجبي أ
  .الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى/الهوى

، خالل )عاما 15- 13(وكانت قوات االحتالل اعتقلت مساء أمس خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 
  .انسحابها من مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة

  

  معارض عن القدس بمدارس وجامعات غزة

  22/2/2018 - الجزيرة

خمسة معارض عن القدس  بغزة بوزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية القدس ت وحدةنفذ
 .شباط الجاري/كانون الثاني الماضي وفبراير/خالل شهري يناير واألقصى

في إطار توعية المواطنين ورفع مستواهم  عدة ونظمت المعارض في مناطق ومراكز ومؤسسات تعليمية
  .الثقافي والوطني وتعريفهم بالمدينة المقدسة والمسجد األقصى من خالل الصور والرسومات المعبرة
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وقال المدير العام لوحدة القدس والعالقات العامة أمير أبو العمرين في بيان صحفي تلقت الجزيرة نت 
زال في القلوب وال القدس ال ت نسخة منه، إن هذه المعارض جاءت بهدف توصيل رسالة للعالم أجمع بأن

  .يمكن االستغناء عنها وعن تاريخها ومقدساتها بأي شكل من األشكال

، فلسطين وأكد على عروبة المدينة المقدسة وٕاسالميتها، وأنها من أبرز الثوابت الوطنية واإلسالمية في
  .مناطق عدة واستهدفت فئة الطلبة من المدارس والجامعات مشيرا إلى أن المعارض الخمسة شملت

وزارة األوقاف وزعت عشرات اآلالف من الدليل األثري التاريخي للمعالم اإلسالمية للقدس والمسجد  وكانت
  .سات التعليمية والمراكز الثقافية والمساجداألقصى على المؤس

وقال أبو العمرين إن الدليل يضم مئات الصور الخاصة بالمسجد األقصى، وهي تشمل جدران وأبواب 
  .وأروقة ومآذن وقناطر وقباب المسجد، ومصادر المياه والمصاطب والمحاريب

مع المخاطر والتهديدات اإلسرائيلية  وأضاف أن الدليل نفذ ضمن حملة تقوم بها وزارة األوقاف، تتزامن
  .التي تحدق بالمدينة المقدسة والمسجد األقصى

مؤامرات عديدة من قبل االحتالل وأعوانه بغية تقويض " من المسجد األقصى وأشار إلى ما يتعرض له
بنيانه وزعزعة أركانه جراء الحفريات اإلسرائيلية المستمرة لألنفاق أسفل منه، والتي أدت إلى تصدع 

  ".جدرانه تمهيدا إلسقاطه وهدمه، وٕاقامة ما يسمى بالهيكل المزعوم بدًال منه

هو تعريف كافة المسلمين والشرائح المجتمعية المختلفة  وأشار إلى أن الهدف من طباعة الدليل ونشره
  .قلبا وقالبا بكافة األجناس واألطياف بالقدس والمسجد األقصى لتعزيز انتمائهم الحقيقي

  

  عاماً في السجون 16االحتالل يشترط اإلبعاد لإلفراج عن أسير مقدسي أمضى 

  21/2/2018 - دياال جويحان -الحياة الجديدة - لقدس المحتلةا

أفرجت سلطات االحتالل، اليوم االربعاء، عن االسير المحرر حمزة درباس من سكان بلدة العيساوية بعد 
عامًا بشرط االبعاد عن مكان سكنه لمدة أسبوع وعدم مشاركته في الفعاليات  16قضاء محكوميته البالغه 

  .يوماً  30والمسيرات لمدة 
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جهاز المخابرات االسرائيلي احتجز، أمس الثالثاء، نجلها وقالت عائلة االسير المحرر حمزة درباس، إن 
  .فور االفراج عنه من سجن نفحة الصحراوي وتم اقتياده لغرف التحقيق في المسكوبية بالقدس الغربية

أن االحتالل اشترط لإلفراج عنه االبعاد عن بلدة العيساوية وعدم " الحياة الجديدة"وأوضحت العائلة لـ 
يومًا، مؤكدة أن سلطات االحتالل تحاول سرقة فرحة الحرية  30جانات والمسيرات لمدة مشاركته في المهر 

  .عامًا قضاها بين براثن السجون 16من االسر بعد 

من سكان بيت ) عاماً  19(في نفس السياق، أفرجت سلطات االحتالل، اليوم، عن االسير محمد تايه 
  .أشهر في الحبس المنزلي 9شهرا و 24بالغه حنينا شمال القدس المحتلة بعد قضاء محكوميته ال

  

  وحدة استيطانية بالقدس 3000االحتالل يصادق على بناء 

   PNN - 22/2/2018 - بيت لحم

 3000العبرية، إن بلدية االحتالل في مدينة القدس صادقت أمس األربعاء على بناء “ كان”قالت فضائية 
 .”الخط األخضر”ة وحدة استيطانية جديدة خارج المنطقة المسماة منطق

، “جيلو”ووفق القناة العبرية، فإن البناء االستيطاني الجديد سيكون في المنطقة الواقعة بين مستوطنة 
 .ومنطقة شارع األنفاق

دونما، ومعظمها أراضي  280تبلغ مساخة األرض التي ستقام عليها الوحدات االستيطانية الجديدة حوالي 
 .ملكية خاصة

اليوم هو يوم ”: ئيس بلدية االحتالل في القدس، ورئيس لجنة التخطيط المحليةمن جهته قال نائب ر 
تاريخي لمدينة القدس التي تنقصها األراضي، صادقنا على آالف الوحدات االستيطانية في جيلو، وهذا 
 يعني مزيد من األزواج الشابة في المدينة، ومن أجل االستمرار في تطوير القدس، ومنحها الدفعة األكبر

  .”في السنوات األخيرة

  

  شبابيك للمسجد القبلي في األقصى أتلفھا االحتالل 4األوقاف تركب 
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  21/2/2018 - موقع مدينة القدس

تمكنت دائرة األوقاف االسالمية في القدس من تركيب واستبدال أربعة شبابيك جبصية جديدة للمسجد 
المبارك، والتي تعرضت للتكسير والتخريب على يد قوات االحتالل في الفترة  األقصىبالمسجد" القبلي
 .األخيرة

وحضر عملية تركيب الشبابيك مدير عام دائرة األوقاف الشيخ عزام الخطيب، ومدير الجنة 
 .المهندس بسام الحالق المسجد األقصى إعمار

وفي كلمته بهذه المناسبة، أشاد الخطيب بجهود الموظفين والعاملين في ورشة األعمال الجصية وثمن 
 .ي صيانة وصناعة شبابيك المسجد األقصى المباركجهودهم المتواصلة ف

من جانبه، أكد الحالق أن مدة إنجاز الشباك الواحد تستغرق ستة أشهر من األعمال المتواصلة، الفتًا إلى 
أنه يتم صناعة وبناء وتصميم هذه الشبابيك من قبل أمهر وأندر الفنيين المختصين في األعمال 

خية من التصاميم العثمانية والمصرية القديمة المحفوظة في سجالت الجصية، وبناًء على تركة تاري
. ومخطوطات المسجد األقصى المبارك، بحيث تشكل تحٍد في جميع مراحل اإلعداد والتصنيع والتركيب

وبّين أن وزن الشباك الواحد يتجاوز المائة كيلو غرام ضمن مواصفات ومعايير فنية بالغة الدقة ويتكون 
ل واحدة منها خصائصها ومواصفاتها ووظائفها، فالطبقة األولى الخارجية التي ال بد من من طبقتين لك

درجة لتسمح ألشعة الشمس بالولوج الى داخل المصلى، وأخرى داخلية لها وظائف  45أن تركب بزاوية 
  .طة فيهاجمالية تتقاطع والسمات الجمالية العامة في المسجد وتتحد معها لتقدم وظائفها الجمالية المنو 

  

  نتخذ خطوات لتكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين: سيناتور أمريكي

  21/2/2018 - موقع مدينة القدس
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إعالن القدس عاصمة "قال السيناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ األمريكي كريستوفر كونز، إن 
من بينها أن تكون القدس ال يعني إنهاء القضية، ونحن نتخذ مزيدا من الخطوات للمستقبل، " إسرائيل"لـ

 .، دون تفاصيل عن تلك الخطوات"الشرقية عاصمة لفلسطين

أمس ) جمهوري(حديث السيناتور األمريكي جاء خالل مؤتمر صحفي عقده وزميله ليندسي غراهام 
، على هامش زيارة ُيجريانها للمملكة بدأت اإلثنين، ولم يعرف على عمان الثالثاء، بالعاصمة األردنية

 .الفور موعد مغادرتهما

هو موقف أمريكي منذ " "إسرائيل"من جهته، قال غراهام في القضية ذاتها، إن االعتراف بالقدس عاصمة لـ
، "كون القدس الشرقية عاصمة لفلسطينعقود، ولكن هذا ال يعني استثناء حل الدولتين، واحتمالية أن ت

  .وفق ما أوردته الوكالة األردنية الرسمية

  

  االحتالل يفرض حبساً منزلياً على مقدسي

  وفا 2018- 2-22القدس 

قررت سلطات االحتالل، مساء أمس، اإلفراج عن الشاب المقدسي منذر جمجوم من بلدة سلوان جنوب 
شيكل ومنعه من رؤية  5000أيام وكفالة مالية بقيمة  5 المسجد األقصى بشرط الحبس المنزلي لمدة

 .يوما 30أصدقائه لمدة 

أشهر أبواب القدس " (باب العامود"جمجوم عصر أمس من منطقة   وكانت قوات االحتالل اعتقلت
  .ووجهت له تهمة االعتداء على مستوطنين) القديمة
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