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  2017 ، نوفمبر    23الخميس     :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ    
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 لمصادرة ممتلكات المسيحيين في المملكة ضد أية محاوالت : عاهل األردن
 .القدس الشرقية

  المؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة يدعو عواصم الثقافة إلعالن توأمة مع مدينة
 .القدس

 االحتالل يحّول حاتم عبد القادر ومصطفى عرفات لالعتقال المنزلي. 

 "يتبنى مقترحاً أردنياً لحماية تراث القدس" المؤتمر اإلسالمي. 

  االحتالل تعتقل شاباً في باب العامود وسط القدسقوات. 

  مقدسيين بينهم فتاة وطفل 4تمديد اعتقال. 

 اإلفراج عن أسير مقدسي بشرط الحبس المنزلي لمدة شهر. 

 العرب األرثوذكس في يافا يقاطعون بطريرك القدس ثيوفيلوس. 

 الثمن  القدس أمانة في أعناقنا وعلينا الدفاع عنها مهما كان: المطران حنا
 .والتضحيات

 مستوطنون يقتحمون المسجد األقصى بحراسات مشددة. 

 تحركات مريبة لقوات االحتالل قرب البنايات المهددة بالهدم في حي المطار. 
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 المملكة ضد أية محاوالت لمصادرة ممتلكات المسيحيين في القدس الشرقية: عاهل األردن
   

الملك عبد اهللا الثاني، إن األردن ضد أية وفاد قال العاهل األردني  2017- 11-22عمان 
محاوالت لمصادرة ممتلكات المسيحيين في القدس الشرقية، مشددا على أن المقدسات المسيحية 

  .تحظى باالهتمام نفسه، والرعاية التي يوليها للمقدسات اإلسالمية

ء، وفد مجلس الكنائس وجاء ذلك خالل استقبال الملك عبد اهللا الثاني، في قصر بسمان اليوم األربعا
  .العالمي، الذي يزور المملكة حاليا للمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس المنعقد في عمان

وأكد الملك عبد اهللا الثاني، خالل اللقاء، أن األردن ومن منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات 
ى األماكن المقدسة والدفاع عن اإلسالمية والمسيحية في القدس، سيواصل جهوده للحفاظ عل

ممتلكات الكنائس في جميع المحافل الدولية، حسبما أفاد بيان صادر اليوم عن الديوان الملكي 
  .الهاشمي

وأردف إن المسيحيين العرب هم جزء ال يتجزأ من المنطقة، وعنصر رئيسي من هويتها، وحماية 
  .حقوقهم واجب على الجميع

يحيين في القدس أمر مقلق ومحزن، فالقدس يجب أن تكون على الدوام أن تناقص أعداد المس"وذكر 
  ".رمزا لألمل والسالم، وليس رمزا للتفرقة والتقسيم

ولفت الملك عبد اهللا الثاني إلى المبادرات التي أطلقها األردن والمؤتمرات الدينية التي عقدها بهدف 
الجهود التي تقوم بها المملكة لنشر قيم  تعزيز الحوار والتفاهم وأسس العيش المشترك، مشيرا إلى

  .التسامح واالعتدال وبناء جسور الحوار والتفاهم بين مختلف أتباع الديانات

من جانبهم، أشاد أعضاء وفد مجلس الكنائس العالمي بالدور المحوري الذي يقوم به األردن بقيادة 
  .ار في المنطقة والعالمالملك عبد اهللا الثاني لتحقيق السالم وتعزيز األمن واالستقر 

كما أعربوا عن تقديرهم لجهود الملك عبد اهللا الثاني، ومن منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات 
  .اإلسالمية والمسيحية في القدس، في الحفاظ على هذه المقدسات وهوية المدينة المقدسة
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  توأمة مع مدينة القدسالمؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة يدعو عواصم الثقافة إلعالن 
 

اعتمد المؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة، في ختام أعمال دورته  -وفا 2017-11-22الخرطوم 
العاشرة في العاصمة السودانية الخرطوم، عددا من التقارير والقرارات والوثائق لتحقيق تنمية ثقافية 

اإلعالن اإلسالمي "عتمد المؤتمر وفي هذا اإلطار ا. سالمي?مستدامة لمدن المستقبل في العالم ا
 ".حول حماية التراث الثقافي في العالم اإلسالمي

سنة للتراث في العالم اإلسالمي، تزامناً مع االحتفاء بالقدس الشريف  2019وأعلن المؤتمر سنة 
، وحث جهات االختصاص فيها على برمجة مجموعة من 2019عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام 

واألنشطة لفائدة القدس الشريف، تزامناً مع حلول الذكرى الخمسين لجريمة إحراق المسجد البرامج 
  .األقصى

ودعا المؤتمر جهات االختصاص في الدول األعضاء التي تم اختيار عواصم الثقافة اإلسالمية بها في 
خاص  ، إلى إعالن توأمة هذه العواصم مع مدينة القدس الشريف، واستضافة أسبوع2019العام 

  .بمدينة القدس الشريف فيها ضمن البرنامج السنوي لالحتفالية

ودعا المؤتمر إلى مضاعفة الجهود وتعزيز اإلجراءات العملية المتعلقة بالمحافظة على التراث الثقافي 
المادي وغير المادي وحمايته، في ضوء المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة، وحث الدول 

د األيام الوطنية المفتوحة للتراث لتمكين المواطنين من زيارة المآثر التاريخية األعضاء على اعتما
  .والمعالم التراثية والمتاحف بالمجان، قصد التوعية بأهمية التراث والتربية على المحافظة عليه

ودعا المؤتمر، اإليسيسكو إلى تفعيل مضامين اإلعالن اإلسالمي حول حماية التراث الثقافي في 
لم اإلسالمي، والتعريف به واالستثمار الرشيد والمستدام فيه، مؤكداً على دور اإليسيسكو المركزي العا

واألساس في حماية التراث الثقافي في العالم اإلسالمي، وعلى إسهام مركز األبحاث للتاريخ والفنون 
  ).إرسيكا(والثقافة اإلسالمية 

االستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي، وأكد تكليف واعتمد المؤتمر تقرير المدير العام حول تنفيذ 
اإليسيسكو بمواصلة تنفيذ االستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي، بالتنسيق مع األمانة العامة لمنظمة 

التعاون اإلسالمي وبالتعاون مع أجهزتها الفرعية المعنية، والدول األعضاء، والمنظمات اإلقليمية 
  .، ودعاها إلى تحيين االستراتيجية بصفة دورية كلما دعت الحاجة لذلكوالدولية ذات الصلة
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واعتمد المؤتمر الصيغة المعدلة لالستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي، ودعا الدول األعضاء إلى 
االسترشاد بالمضامين والتوجهات العامة لالستراتيجية الثقافية للعالم اإلسالمي في صيغتها المعدلة 

دة، عند وضع الخطط الوطنية الثقافية، ومضاعفة الجهود للتعريف بهذه االستراتيجية الثقافية المعتم
  .في األوساط الثقافية وهيئات المجتمع المدني المعنية في الدول األعضاء

ودعا المدير العام لإليسيسكو إلى إعداد برامج وأنشطة تربوية وعلمية وثقافية لفائدة الدول األعضاء 
ن خارج العالم اإلسالمي، انطالقاً من مضامين وتوجهات هذه االستراتيجية في صيغتها والمسلمي

المعدلة، واعتمد المؤتمر وثيقة المبادئ التوجيهية بشأن الثقافة والمدينة، ودعا أيضا إلى تعزيز 
دامة في االهتمام بإدراج البعد التنموي للثقافة في سياسات المدينة والبعد الثقافي في التنمية المست

الدول األعضاء، من خالل التعريف الواسع بمضامين هذه الوثيقة، وتفعيل التنسيق مع القطاعات 
  .الحكومية المعنية والسلطات المحلية للمدن والجماعات الترابية

كما دعا المدير العام لإليسيسكو، إلى إطالق جائزة أفضل مشروع ثقافي في عواصم الثقافة 
عن المشروع الفائز ابتداء من الدورة الحادية عشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء اإلسالمية، واإلعالن 

  .الثقافة

واعتمد المؤتمر مشروع دراسة توجيهية حول المؤشرات الثقافية للتنمية، ورحب بطلب جمهورية 
السودان إنشاء مركز سنار اإلقليمي إلدارة الحوار والتنوع الثقافي كمؤسسة مستقلة تعمل في إطار 

إليسيسكو وتحت إشرافها، وتمول من قبل الحكومة السودانية، ودعا اإليسيسكو إلى توسيع هذه ا
التجربة مستقبال مع الدول األعضاء المحتفى بمدنها عواصم للثقافة اإلسالمية في إطار مشروع مراكز 

  .اإليسيسكو لعواصم الثقافة اإلسالمية

ؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة في تونس في الثامن ووافق المؤتمر على عقد الدورة الحادية عشر للم
، بمناسبة اختيار مدينة تونس عاصمة ثانية للثقافة 2019تشرين الثاني عام / والعشرين من نوفمبر

ورحب باختيار مدينة الُمَحّرق البحرينية عاصمة للثقافة . 2019اإلسالمية عن المنطقة العربية لعام 
، بدًال من مدينة المنامة، بناًء على طلب مملكة البحرين، 2018ة لعام اإلسالمية عن المنطقة العربي

  .2018وبطلبها عقد دورة استثنائية للمؤتمر في الثامن والعشرين من نوفمبر 
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من ناحية أخرى، اعتمد المؤتمر تعيين أعضاء لجنة التراث في العالم اإلسالمي مدتها أربع سنوات، 
الكويت، والعراق، وموريتانيا، : في عضويتها ممثلي كل من وتضم اللجنة. غير قابلة للتجديد

  .وإندونيسيا، وباكستان وأوزبكستان، والكاميرون، وكوت ديفوار، ونيجيريا

واعتمد المؤتمر تعيين أعضاء المجلس االستشاري للتنمية الثقافية في العالم اإلسالمي لفترة مدتها 
األردن، والبحرين ، : س في عضويته ممثلي كل منويضم المجل. سنتان، قابلة للتجديد مرة واحدة

كما يضم المجلس . وجزر القمر، وطاجيكستان، وتركيا، وكازاخستان، وتوغو، وسيراليون، والنيجر
مقر (، والسعودية )رئيس المؤتمر اإلسالمي العاشر لوزراء الثقافة(السودان : أعضاء استحقاقيين هم
، ودولة )رئيس الكومياك(، والسنغال )قر منظمة اإليسيسكوم(، والمغرب )منظمة التعاون اإلسالمي

، التي تقوم )إيسيسكو(، والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة )بلد القدس الشريف(فلسطين 
  .بمهام أمانة المجلس

  

 االحتالل يحّول حاتم عبد القادر ومصطفى عرفات لالعتقال المنزلي
   

أفاد محامي نادي األسير الفلسطيني أحمد صيام، اليوم األربعاء، بأن  -وفا 2017-11-22رام اهللا 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي ّحولت المعتقلين حاتم عبد القادر ومصطفى عرفات لالعتقال المنزلي، 

بكفالة بقيمة " المسكوبية"تشرين الثاني الجاري، وذلك بعد اإلفراج عنهما من معتقل  27حتى تاريخ 
  ).شيقل 2000(

وأوضح نادي األسير الفلسطيني أن سلطات االحتالل كانت قد شّنت حملة اعتقاالت واسعة في 
مواطناً، من بينهم عبد القادر وعرفات؛ بذريعة تنفيذ نشاطات تابعة ) 17(القدس يوم أمس، طالت 

مصعب عباس، : للدولة الفلسطينية في القدس، وأفرجت عن غالبيتهم، وأبقت على اعتقال كل من
  .تشرين الثاني الجاري 27صام الخطيب وأسيل حسونة، والذين مّددت اعتقالهم حتى تاريخ وع
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  يتبنى مقترحاً أردنياً لحماية تراث القدس" المؤتمر اإلسالمي"
 

تبنى المشاركون في أعمال الدورة العاشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة الذي بدأت أعماله في 
لحماية التراث اإلسالمي والمسيحي بمدينة القدس المحتلة  األردن مقترحالخرطوم أمس الثالثاء 

 .باعتبارها جزءاً من الحضارة اإلسالمية

تعقده المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة وأكد وزير الثقافة األردني نبيه شقم في المؤتمر الذي 
، ضرورة "نحو تنمية ثقافية مستدامة لمدن المستقبل في العالم اإلسالمي"تحت شعار ) إيسيسكو(

وجود نص محدد في مشروع اإلعالن اإلسالمي حول حماية التراث الثقافي في العالم اإلسالمي، 
القدس المحتلة باعتبارها جزءا من الهوية العربية واإلسالمية يحمي التراث اإلسالمي والمسيحي بمدينة 

 .للمحافظة عليها

يشار الى ان أعمال الدورة العاشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة تقام في إطار االحتفاء بمدينة سنار 
في منظمة ، ويحضره وزراء الثقافة في الدول األعضاء 2017السودانية عاصمة الثقافة اإلسالمية لعام 

 .التعاون اإلسالمي، وخبراء وممثلون عن المنظمات العربية واإلسالمية والدولية المهتمة بالعمل الثقافي

  وكاالت: المصدر
 

  قوات االحتالل تعتقل شاباً في باب العامود وسط القدس
 

أشهر أبواب أحد (اعتقلت قوات االحتالل، مساء اليوم األربعاء، شاباً مقدسياً من محيط باب العامود 
 .دون معرفة األسباب) القدس القديمة

وقال مراسلنا ان قوات االحتالل اقتادت الشاب المقدسي الى أحد مراكز االعتقال والتحقيق في 
  .المدينة
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  مقدسيين بينهم فتاة وطفل 4تمديد اعتقال 
 

مصعب عباس  المقدسيين الفتاة المقدسية أسيل حسونة، واألسيرين اعتقال مّددت سلطات االحتالل
 .الشهر الحاليمن  27وعصام الخطيب حتى تاريخ 

عاما، ليوم  14القاصر مهدي موسى قراعين،  الطفل في الوقت نفسه، مّدد االحتالل اعتقال
رة الوسطى في الحا/القادم علما أن االحتالل اعتقله قبل عدة أيام من حي بطن الهوى األحد
  .جنوب المسجد االقصى سلوان بلدة

 

  اإلفراج عن أسير مقدسي بشرط الحبس المنزلي لمدة شهر
 

علما  الصحراوي،أفرج االحتالل، ليلة أمس، عن األسير المقدسي خليل النمري من سجن نفحة 
االحتالل العليا أكدت براءته من التهم الموجهة ضده بعد عامين من االعتقال لعدم توفر  محكمة ان

 .األدلة وقررت ان يكون االفراج عنه الجمعة الفائت

 .راج عنه الحبس المنزلي لمدة شهر، وبعد مماطلة بتنفيذ القرار أُفرج عنه مساء أمسواشترطت لإلف

ولفت مراسلنا إلى أن محابرات االحتالل اقتحمت منزل النمري قبل االفراج عنه وحذرت عائلته من 
  .عنه  القيام بأي احتفاالت بمناسبة االفراج

 

  فيلوسالعرب األرثوذكس في يافا يقاطعون بطريرك القدس ثيو 
 

قاطع أبناء الطائفة العربية األرثوذكسية في مدينة يافا، أمس الثالثاء، بطريرك القدس ثيوفيلوس ولم 
تشارك في الصالة، استجابة لدعوة الجمعية الخيرية األرثوذكسية بمقاطعة البطريرك على خلفية قضية 

 .تسريب وبيع أوقاف الكنيسة األرثوذكسية في البالد

نقًال عن ناشطين في حراك الحقيقة، أن المقاطعة للبطريرك ثيوفيلوس الثالث " 48عرب"وذكر موقع 
من  طالب لكن ثيوفيلوس أحضر معه مجموعة من المصلين الروس كما جرى إحضار". كانت شاملة"

رثوذكسية وإقحامهم بالعيد وهم ال يدرون شيئا عن الموضوع، ليضمن وجود حضور المدرسة األ
 .بالكنيسة، وفق الناشطين
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ودعت الجمعية الخيرية األرثوذكسية، في بيان الجمعة الماضية، إلى مقاطعة البطريرك ثيوفيلوس، 
ؤتمر األرثوذكسي وذلك بناء على قرارات المؤسسات األرثوذكسية والمؤتمر الوطني في بيت لحم والم

  .والمجالس الملية وحراك الحقيقة األرثوذكسية الشعبي
 

  القدس أمانة في أعناقنا وعلينا الدفاع عنها مهما كان الثمن والتضحيات: المطران حنا
 

ان القدس أمانة في "رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثذوكس  عطا اهللا حنا قال المطران المقدسي
 ."أعناقنا وعلينا الدفاع عنها مهما كان الثمن وحجم التضحيات

جاءت تصريحات المطران حنا خالل استقباله، اليوم في القدس القديمة، وفدا من أبناء الرعية 
 .األردن كسية فياألرثوذ 

: وتحدث المطران حنا في كلمته عن مكانة مدينة القدس وعن تاريخ أهم األماكن المقدسة ، وقال
فة البتالع مدينتنا والنيل من هويتها القدس لنا وستبقى لنا مهما كثرت المؤامرات والمحاوالت الهاد

وتاريخها وتراثها وعراقتها، القدس قبلتنا االولى والوحيدة ومن واجبنا أن ندافع عنها وأن نرفض 
السياسات الهادفة البتالع مقدساتها واوقافها وتزوير تاريخها وتهميش واضعاف الحضور العربي 

  .الفلسطيني فيها
 

  قصى بحراسات مشددةمستوطنون يقتحمون المسجد األ
 

المبارك من جهة  المسجد األقصى المتطرفين، اليوم األربعاء، المستوطنين اقتحمت مجموعات من
 .باب المغاربة، بحراسات معززة ومشددة من قوات االحتالل الخاصة

فزازية في المسجد المبارك، في الوقت الذي تواجد فيه عدد ونفذ المستوطنون جوالت مشبوهة واست
  .من المصلين في ُمصلياته المختلفة
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  تحركات مريبة لقوات االحتالل قرب البنايات المهددة بالهدم في حي المطار
 

تجري قوات االحتالل منذ ساعات صباح اليوم تحركات مريبة بالقرب من مسجد خديجة والبنايات 
الستة الُمهددة بخطر الهدم والمحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري الذي " السكنيةاألبراج "

 .شمال القدس المحتلة" قلنديا"يفصلها عن أرض مطار القدس 

وقال مراسلنا في القدس المحتلة ان قوات االحتالل انتشرت في المنطقة وفي أرض المطار الُمقابلة 
 .للبنايات الُمهّددة

تالل أخطرت، في وقت سابق، بهدم مسجد خديجة وست بنايات كبيرة تحتوي وكانت قوات االح
 .شقة سكنية بحجة البناء دون ترخيص وقربها من الجدار العنصري 140على 

 

  -انتهى -


