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  القدس رسالة
 

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

  

  اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا يبحث خطة عمل في ضوء تداعيات إعالن
 .ترمب بشأن القدس

  العاھل األردني يجدد تأكيده على حل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة
 .فلسطينل

 59   ً  .يقتحمون المسجد األقصى بحراسة مشددة مستوطنا

 اتحاد لجان الطلبة يحذر األھالي من تسجيل أبنائھم بالمنھاج : القدس
 ."اإلسرائيلي"

 المدخل  1967االعتراف بدولة فلسطين بعاصمتھا القدس على حدود : عريقات
 .الوحيد للسالم

 وقاف سيعلن القدس عاصمة نيابة عن العاھل المغربي وزير األ: الشوبكي
 .للشباب المسلم

 اعتقاالت ومداھمات لالحتالل في القدس. 

 مؤتمر القدس ھوية األمة يرفض التطبيع مع الكيان الصھيوني. 

  جعابيص"المقدسية الجريحة "دعوات فلسطينية لتدويل قضية األسيرة". 

 فلسطينيو الداخل الخط األھم في الدفاع عن القدس: حنا عيسى. د. 

 افتتاح دورة علوم بيت المقدس المستوى العام: ّمانع. 
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  اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا يبحث خطة عمل في ضوء تداعيات إعالن ترمب بشأن القدس
  

 من أية محاوالت للنيل من القيادة الفلسطينية أكد دعمه المطلق للرئيس وحذر   
  جاز المصالحة الوطنيةوشدد على ضرورة إن" المركزي"طالب بتنفيذ قرارات   
 دعا دول أوروبا باالعتراف بدولة فلسطين وعاصمتھا القدس الشرقية وعدم استيراد منتجات المستوطنات  
  طالب اإلعالم األوروبي بتوخي الدقة والمھنية بالتعامل مع األحداث الفلسطينية وأكد على وحدة الجاليات

  الفلسطينية في أوروبا

  اوف 2018-1-28بست بودا/ القدس عاصمة فلسطين

حذر االتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، من أية محاوالت للنيل من القيادة الفلسطينية، مؤكدا 
دعمه المطلق للقيادة الفلسطينية وعلى رأسھا رئيس دولة فلسطين محمود عباس في مواجھة 

عبنا إلى االلتفاف حول القيادة الشرعية المؤامرات التي تحاك لتصفية القضية الفلسطينية، داعيا أبناء ش
  .المنتخبة والمتمسكة بالثوابت الوطنية

جاء ذلك في بيان صدر في ختام ورشة عمل نظمھا االتحاد في العاصمة الھنغارية بودابست، تحت 
، لنقاش وبحث خطة عمل للمرحلة القادمة في ضوء تداعيات "القدس عاصمة فلسطين األبدية: "شعار

يس األميركي دونالد ترمب االعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل ونقل سفارة بالده إعالن الرئ
  .إليھا

وطالب االتحاد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتنفيذ قرارات المجلس المركزي 
ي ، وإعادة النظر في العملية السياسية الت16/1/2018بتاريخ  28الفلسطيني الصادرة عن دورته 

أوصلتھا حكومة االحتالل اإلسرائيلي واإلدارة األميركية إلى طريق مسدود، وأھاب بقيادة الشعب 
  .الفلسطيني بعدم التھاون مع كل من تسول له نفسه تسريب أراضي القدس وكل األراضي الفلسطينية

نقسام، وفضح وشدد االتحاد في بيانه على ضرورة إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإنھاء حالة اال
وتعرية كل من يقف حجر عثرة أمام ذلك وتحميله مسؤولية استمراره، كما دعا إلى تعزيز دور لجان 

في دول أوروبا، ومساندتھا، لمحاصرة االحتالل دوليا، وفضح سياسته العنصرية  BDS المقاطعة
  ."ابارتھايد"كنظام 

الي مكمل للجھود الوطنية في مواجھة وطالب المجتمعون بتعزيز دور الشتات الفلسطيني كعامل نض
مشروع تصفية القضية الفلسطينية، وثمن توجھات القيادة الفلسطينية وتحركاتھا في المحافل الدولية 
الستكمال االعتراف بالدولة الفلسطينية، واالنضمام إلى المؤسسات والمعاھدات الدولية، وخصوصا 

  .ة الجنايات الدوليةالتحرك الھادف لمحاكمة رموز االحتالل في محكم

وتوجه االتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا إلى الدول العربية باستخدام ثروات األمة العربية 
ومقدراتھا في مواجھة أي مشروع يھدف الى تصفية القضية الفلسطينية، وطالب دول االتحاد 

سة القمع والقتل التي تنتھجھا دولة األوروبي بالتدخل السريع من أجل إنھاء معاناة شعبنا جراء سيا
االحتالل وعصابات مستوطنيه، وكاعتقال األطفال، وإنھاء معاناة األسرى في سجون االحتالل من 
خالل الضغط على حكومة االحتالل لإلفراج عنھم، كما طالب دول أوروبا باالعتراف الفوري بالدولة 

نا أن ھذه الخطوة تساعد في إحياء عملية السالم، الفلسطينية المستقلة وعاصمتھا القدس الشرقية، مبي
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وفي ذات الوقت طالب دول أوروبا بعدم استيراد أية منتجات إسرائيلية تصنع في المستوطنات المقامة 
، وضرورة فتح المجال في الدول األوروبية أمام 1967على اراضي دولة فلسطين المحتلة عام 

  .حاكم األوروبية لمقاضاة مجرمي الحرب اإلسرائيليينالمواطنين الفلسطينيين بالتوجه إلى الم

وطالب المجتمعون في بيانھم اإلعالم األوروبي بتوخي الدقة والمھنية بالتعامل مع األحداث 
الفلسطينية، وعدم االنحياز إلى الرواية اإلسرائيلية بالتغاضي عن ممارسات حكومة االحتالل بحق 

  .الشعب الفلسطيني

حدة الجاليات الفلسطينية في أوروبا، ورصد كل الجھود لصھر الوجود الفلسطيني وأكد البيان على و
ھناك في اتحاد فلسطيني واحد، كما دعا جميع الجاليات الفلسطينية المنضوية تحت إطار االتحاد العام 

من كل / يناير/30  والذي يصادف يوم 48إلحياء اليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين في أراضي
  .بتنظيم فعاليات في مختلف دول أوروبا عام،

وأكد االتحاد االستمرار في المساعي التي بذلتھا الھيئة اإلدارية لالتحاد والرامية الى تحقيق وحدة 
الجاليات في أوروبا، والعمل على إنجاح االجتماع المزمع عقده في بداية شباط القادم، انطالقا من 

  .التحاد الجاليات وحرصه على الوحدة الوطنية أھمية العمل الوحدوي والدور الريادي

دولة أوروبية،  25وحضر الورشة أعضاء الھيئة اإلدارية لالتحاد، ورؤساء الجاليات الفلسطينية من 
وعدد من الكادر النقابي والسياسي واإلعالمي على الساحة االوروبية، وسفير دولة فلسطين لدى 

شؤون المغتربين في وزارة الخارجية والمغتربين السفير  ھنغاريا ماري انطوانيت سدين، ومدير عام
  .رأفت بدران

وتأتي الورشة حسب البيان، انطالقا من المھام الملقاة على عاتق االتحاد في مواجھة إعالن ترمب، 
لتأكيد دور ومكانة مدينة القدس التاريخية والدينية بمقدساتھا المسيحية واإلسالمية، ولما تمثله كعاصمة 

  .ة لدولة فلسطينأبدي

  

  العاھل األردني يجدد تأكيده على حل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين

  وفا 2018-1-28عمان / صمة فلسطينالقدس عا

جدد العاھل األردني، الملك عبد هللا الثاني بن الحسين، خالل لقائه الرئيس األماني فرانك فالتر 
ده على حل الدولتين وأن تكون القدس الشرقية عاصمة شتاينماير، اليوم األحد، في عمان، تأكي

 .لفلسطين

، على ضرورة تكثيف الجھود الدولية لكسر الجمود "بترا"وشدد الملك، بحسب ما نقلته وكالة األنباء 
في العملية السلمية، وعلى أن مسألة القدس يجب تسويتھا ضمن إطار الحل النھائي واتفاق سالم عادل 

نيين واإلسرائيليين، يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتھا القدس وشامل بين الفلسطي
  .الشرقية
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وكان الملك عبدهللا الثاني، عقد مع رئيس جمھورية ألمانيا االتحادية في قصر الحسينية، مباحثات 
  .وليةتركزت على عالقات الشراكة االستراتيجية بين البلدين، ومجمل التطورات اإلقليمية والد

  

  يقتحمون المسجد األقصى بحراسة مشددة مستوطناً   59

  وفا 2018-1-28قدس عاصمة فلسطين ال

مستوطنا المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، في الفترة الصباحية من اليوم األحد،  59اقتحم 
 .بحراسة مشددة من قوات االحتالل

  .المباركونفذ المستوطنون جوالت استفزازية بأركان المسجد 

  

  "اإلسرائيلي"اتحاد لجان الطلبة يحذر األھالي من تسجيل أبنائھم بالمنھاج : القدس

  وفا 2018-1- 28 /عاصمة فلسطين  القدس

حذر االتحاد العام ألولياء أمور الطالب في مدارس القدس، من الوقوع بشرك االحتالل ومخططاته 
 .التي تستھدف تھويد التعليم في المدينة المقدسة

فت االتحاد، في بيان له اليوم االحد، إلى أن بلدية االحتالل أقامت مؤخرا مراكز لتسجيل الطلبة ول
  .الجدد للعام الدراسي القادم؛ وعملت على فرض وصول أولياء األمور لھذه المراكز من أجل التسجيل

دد من وحسب البيان، عمدت بلدية االحتالل على توظيف أشخاص مھمتھم الوحيدة تسجيل أكبر ع
  ."اإلسرائيلي"الطالب الجدد لاللتحاق بدراسة المنھاج 

وأوضح االتحاد أن ھذه الخطوة تتم من خالل إقناع أولياء األمور كذبا بأفضلية التسجيل للمنھاج 
  ."االسرائيلي"

في كثير من الحاالت يتم وضع رغبة األھالي بتسجيل أبنائھم لدراسة "وبيّن االتحاد، في بيانه، أنه 
دون علمھم؛ ألن عملية التسجيل تكون من خالل موقع مخصص لذلك على " اإلسرائيلي"ھاج المن

  ."جھاز الكمبيوتر دون مالحظة األھالي

وعندما يتوجھون لتثبيت التسجيل بالمدرسة المختارة يتفاجأون بأنھم قد وقعوا : "وتابع البيان قائال
  ."باالحتيال والكذب بأسمائھم ودون علمھم

اد، أولياء األمور إلى ضرورة معرفة ومشاھدة ما يتم تسجيله، واإلقرار بأنھم يريدون ونبه االتح
  .المنھاج الفلسطيني وإعالم إدارة المدرسة بذلك
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  المدخل الوحيد للسالم 1967االعتراف بدولة فلسطين بعاصمتھا القدس على حدود : عريقات

  وفا 2018-1- 28أريحا / القدس عاصمة فلسطين

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن المدخل الوحيد إلرساء  أكد أمين سر
دعائم السالم الشامل والعادل والدائم في المنطقة، يتطلب إنھاء االحتالل اإلسرائيلي وتكريس استقالل 

عيش ، لت1967وسيادة دولة فلسطين بعاصمتھا القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 
 .بأمن وسالم إلى جانب دولة إسرائيل

جاء ذلك أثناء لقاء عريقات مع رئيس وزراء بلجيكا األسبق أبليو دي روبو، ومبعوث األمم المتحدة 
لعملية السالم نيكوالي مالدينوف، ورئيس بعثة التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل اللواء أينار 

  .جونسين، كل على حدة

إعالن الرئيس األميركي دونالد ترمب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل  وقال عريقات إن
سفارة أميركا من تل أبيب إلى القدس، والقول إنه تم إسقاط ملف القدس من المفاوضات، يعتبر وصفة 
لتوسيع دائرة العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء، ليس فقط بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بل 

  .صعيد منطقة الشرق األوسط وعلى

وثمن عريقات موقف اإلجماع الدولي الرافض لقرارات الرئيس ترمب، والمستند إلى القانون الدولي 
  .وقرارات الشرعية الدولي

  

  نيابة عن العاھل المغربي وزير األوقاف سيعلن القدس عاصمة للشباب المسلم: الشوبكي

   28/1/2016 -دنيا الوطن -رام هللا 
من المقرر عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب : "مال الشوبكي سفير فلسطين لدى المغربقال ج

ولجنة مبادرة السالم بداية الشھر المقبل في مقر الجامعة العربية بالقاھرة، لبحث تداعيات إعالن 
   .ترامب بشأن القدس

 
األحد، أن وزير الرسمية ظھر اليوم ) صوت فلسطين(من جھة ثانية، أضاف الشوبكي إلذاعة 

األوقاف المغربي بالنيابة عن ملك المغرب، سيزور رام هللا الشھر القادم، وسيعلن القدس عاصمة 
    .للشباب المسلم بدالً من فاس

  

  اعتقاالت ومداھمات لالحتالل في القدس

  28/1/2018 -الجزيرة
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بعدة أحياء في شنت قوات االحتالل اإلسرائيلية الليلة الماضية حملة مداھمات واعتقاالت 
 .المحتلة القدس مدينة

اھر وأسفرت حمالت المداھمة وفق مصادر محلية عن اعتقال أربعة شبان خالل اقتحام بلدة صور ب
  .جنوب القدس، والتي شھدت مواجھات مع الشبان

وعلى مدخل بلدة العيساوية شرق المدينة، اعتقلت قوات االحتالل عضو لجنة المتابعة المحلية محمد 
  .أبو الحمص

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة أن تلك القوات اعتدت خالل اقتحام العيساوية على جميع أفراد عائلة 
عقب دھم منزلھا بالعيساوية، واعتقلت ابھا محمد، كما أصيب في ذات االعتداء صالح الشيخ محمود 

  .والذي تم نقله إلى المستشفى) سنوات 9(الطفل سيف الدين مھند عبيد 

االحتالل تواصل إغالق المداخل الرئيسية للعيسوية منذ وأفادت وكالة األنباء الفلسطينية أن قوات 
بوضع " العيسوية"مساء أمس، موضحة أن تلك القوات أغلقت وبصورة مفاجئة ليلة أمس مداخل 

  .دوريات عسكرية وسط الشوارع

  

  مؤتمر القدس ھوية األمة يرفض التطبيع مع الكيان الصھيوني
  

  28/1/2018 - القدس أون الين

الذي ُعقد على مدى اليومين الماضيين في مدينة ) القدس ھوية األمة(فعاليات مؤتمر اختتمت أعمال و
تلبية  العراق العاصمة اإلدارية والسياسية لماليزيا، وشاركت فيه ھيئة علماء المسلمين في) بوتراجايا(

، واالتحاد )ماي أقصى(للدعوة الخاصة التي وجھت لھا من قبل القائمين عليه وفي مقدمتھم مؤسسة 
 .العالمي لعلماء المسلمين، وھيئة علماء فلسطين في الخارج

داتو (وأقيمت على ھامش المؤتمر الذي انطلقت فعالياته يوم السبت برعاية رئيس وزراء ماليزيا 
؛ فعاليات وأنشطة من بينھا مھرجان جماھيري رعاه وزير األوقاف )نجيب عبد الرزاقسيري محمد 

، وألقى فيه األمين العام لھيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور )جميل الخير بحروم(الماليزي 
رة كلمة تناول فيھا أھمية القضية الفلسطينة والقدس لدى األمة وعالقتھا المباش) مثنى حارث الضاري(

 .بقضاياھا المصيرة األخرى، مذكًرا بالمواقف المبدئية للھيئة تجاھھا

وتضمن المؤتمر لقاءات موسعة بين العلماء والمؤسسات التي شاركت فيه من مختلف دول العالم، 
وشھد حشًدا جماھيريًا كبيًرا القى ترحابًا كبيًرا وثناًءا واسعين من جانب المشاركين الذين توجھوا إلى 

يا حكومة وشعبًا ببالغ الشكر والتقدير على احتضانھا لھذه الفعاليات نصرة للقدس واألقصى في ماليز
 .ھذا الوقت المفصلي واألحداث المتسارعة التي تمر بھا القضية الفلسطينية

ونص البيان الختامي للمؤتمر على إدانة اإلرھاب الصھيوني بحق المؤتمر نفسه المتمثل بالعدوان 
سطين ودعاتھا ومشايخھا، بتوقيفھم والتحقيق معھم ومنعھم من السفر، وفي مقدمتھم على علماء فل
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، مبينًا أن ھذه اإلجراءات العدوانية لن تحول دون مواصلة العمل ألجل القدس )كمال الخطيب(الشيخ 
 .واألقصى المبارك

ھم قرار الرئيس وأكد المؤتمرون في البيان الختامي على أن القدس ھي عاصمة فلسطين؛ معلنين رفض
لتصفية القضية الفلسطينية، مشددين ) صفقة القرن(األمريكي الحالي الذي يأتي في سياق ما يُسّمى بـ

على أن ھذا القرار عدوان يستھدف األمة اإلسالمية كلھا، وھو قرار غير شرعي وال قانوني، 
 .قومخالف للمواثيق والقوانين الدولية؛ ألنه وعد من ال يملك لمن ال يستح

وفي الوقت الذي ثّمن المؤتمر المواقف الجماھيرية المشرفة الرافضة للقرار األمريكي بشأن القدس؛ 
سياسيًا، واقتصاديًا، وثقافيًا، : أكد المؤتمرون على حرمة التطبيع مع الكيان الصھيوني بأشكاله كلّھا

مع ھذا الكيان على  وإعالميًا؛ بشمل مباشر أو غير مباشر، داعين إلى قطع العالقات القائمة
 .المستويات كافة

، ووجھوا الدعوات لعلماء )ميثاق علماء األمة في مواجھة التطبيع(وتبنى المؤتمرون بشكل كامل 
األمة اإلسالمية جميًعا، والسياسيين وأصحاب القرار؛ إلى تبنّيه وااللتزام به مرجعية فكرية، وثقافية، 

وتفعيلھا في دول العالم اإلسالمي كلھا، معربين عن دعوتھم وتربوية، وتشكيل لجان مقاطعة التطبيع، 
إليقاف مفاوضات التسوية مع الكيان الصھيوني، وإنھاء اتفاقية أوسلو والمبادرات الھزيلة والعروض 
االستسالمية التي تزيد العدو غطرسة وعدوانًا، وتورث األمة ذاًل وھوانًا، وال تسترد حقًا وال تحرر 

 .وطنًا

ه المؤتمرون بالتحية للمرابطين في فلسطين والمجاھدين والمقاومين فيھا وفيما توج
يد والمعتقلين؛ طالبوا جميع القوى والفصائل الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية؛ بتوح األسرى والسيما

صفوفھم ولم شملھم وتكثيف جھودھم إلتمام عملية المصالحة الفلسطينية على قاعدة المقاومة والجھاد 
ومواجھة المحتل الغاصب، ووجھوا مطالبة مباشرة للسلطة الفلسطينية بوقف كل أشكال التواصل 

 .والتنسيق مع الكيان الصھيوني واإلدارة األمريكية

على  (من أجل القدس علماء(إلى إطالق مشروع ) قدس ھوية األمةال(ودعا البيان الختامي لمؤتمر 
مية إلى الوحدة فيما مستوى العالم اإلسالمي، وعلى المستويات المحلية، ودعوا أيًضا األمة اإلسال

بينھا، وتعزيز العالقات التجارية واالقتصادية، وتبني الدعم الكامل لبيت المقدس وأھله المرابطين 
ليم واألنشطة كافة التي تعزز ، ودعم مشاريع الوقف واإلسكان والتعاألقصى حول
  .والمرابطين وتحافظ على ھويتھم العربية واإلسالمية المقدسيين صمود

  

 "جعابيص"لجريحة المقدسية ا"دعوات فلسطينية لتدويل قضية األسيرة 
 

  28/1/2018 - القدس أون الين
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إسراء "بتدويل قضية األسيرة المقدسية  ةالسلطة الفلسطيني طالبت شخصيات وفصائل فلسطينية، قيادة
التي تعاني إھماال طبيا متعمدا بحقھا بعد مضي أكثر من عامين على اعتقالھا لدى االحتالل " جعابيص

 ."اإلسرائيلي"

" الجندي المجھول"في ساحة " خيمة التضامن مع األسيرة جعابيص"ودعا المشاركون في افتتاح 
، اليوم األحد، السلطة الفلسطينية إلى وضع ملف األسيرة على رأس أولويات عمل غزة غرب مدينة

الممارسة " اإلسرائيلية"بعثاتھا الدبلوماسية في دول الخارج؛ بما يضمن فضح االنتھاكات 
 .وتحويل ھذه المسألة إلى قضية رأي عام عالمي األسرى بحق

جنوب شرق القدس المحتلة، وحكم عليھا  جبل المكبر منحي) عاما 32(واألسيرة إسراء جعابيص 
عاما بتھمة محاولة قتل شرطي صھيوني، بعد انفجار أسطوانة غاز كانت تقلھا  11بالسجن لمدة 

  .متر من حاجز عسكري، نتيجة إطالق قوات االحتالل النار على سيارتھا 500بسيارتھا على بعد 

  

  الداخل الخط األھم في الدفاع عن القدس فلسطينيو: حنا عيسى. د
  

  28/1/2018 - القدس أون الين

ھم في الخط األ 48فلسطينيي الداخل المحتل عام  حنا عيسى .عد رئيس الھيئة اإلسالمية المسيحية د
 .الدفاع عن القدس المحتلة

على  غزة وقطاع الضفة الغربية في ظل عدم قدرة أھل: "وقال عيسى، في تصريحات صحفية
الوصول إلى القدس بسبب إجراءات االحتالل بعزل المدينة بالجدار العنصري؛ يُفرض على 

ا في نصرة القدس والدفاع عن 48فلسطينيي   ."األقصىدوًرا ھاًمّ

وبين أنھم يتصدرون الخط األھم في الدفاع عن القدس، ويتجلى دورھم في ذلك قانونيًّا بفضل القوى 
الوطنية واإلسالمية، فھم يتعاملون على أن القدس عاصمة لدولة فلسطين، مع أنھم يعيشون تحت حكم 

 .دس كموقف الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجودهاالحتالل، فموقفھم نحو الق

يتيح لھم الفرصة في الدفاع قانونيًّا عن القدس،  "الكنيست" وذكر عيسى أن وجود نواب فلسطينيين في
قرارات والقوانين جملة وتفصياًل ويصوتون ضدھا، فضاًل عن أن الكيان العبري إذ يرفضون ال

 .(األبارتھايد(يتعامل مع الفلسطينيين بسياسة الفصل العنصري 

القدس لھا بعد تاريخي وحضاري ووجودي للشعب العربي والفلسطيني، ومن ناحية : "وتابع حديثه
، وتسمى في "يبوس"، وفي اليبوسي "أورسالم"عاني قانونية القدس أبدية، كما تسمى في العصر الكن

، "كاپيتولينيّا"، وبالروماني "ھيروسليما"، وتسمى في العصر اليوناني "أورشاليم"العصر الفرعوني 
  ".وفي اإلسالمي بيت المقدس

  



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
í{{éßéŞŠ×ËÖ]<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚ< <

í{{éßéŞŠ×ËÖ]<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö]< <
<<Ýç×{ÃÖ]æ<<í{Ê^ÏnÖ]æ<í{ée†{{j×Ö       

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission   

For   
Education, Culture & Science 

  2018يناير     29  : التاريخ 

    174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
    PNCECS@Palnet.com: ، البريد اإللكتروني 2420902فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

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

Web site :http://www.pncecs.org
 

  افتتاح دورة علوم بيت المقدس المستوى العام: عّمان
  

  28/1/2018 - القدس أون الين

 11الثقافي مساَء السبت دورة علوم بيت المقدس المستوى العام والتي تُعقد للعام  افتتح ملتقى القدس
 .على التوالي

" مھندسون من أجل فلسطين والقدس"ابتدأ اليوم األول بكلمٍة من المھندس بدر ناصر مسؤول لجنة 
طوع غالبيتھم خريج يت1000الذي أشاد بالشراكة بين الملتقى والنقابة التي أثمرت عن تخريج أكثر من 

 .التي تطلقھا اللجنة كل عام" فلنشعل قناديل صمودھا"كما شاركوا في حملة . في ملتقى القدس الثقافي

وفي الكلمة التي قدمھا عضو مجلس إدارة ملتقى القدس الثقافي الدكتور نبيل السعدون أكد على أن ھذه 
 ."ح الرئيسي لنصرة القدس وأھلھاليست ترفاً فكرياً بل ھي المفتا"الدورة وما تقدمه من محتوى 

وفي أول محاور الدورة قدمت الباحثة في علوم بيت المقدس الدكتورة أماني الحديد محور المفاھيم 
 .والقدس إضافة إلى الفضائل التي اختص فيھا ھذا المكان المبارك المسجد األقصىاألساسية فيما يخص

وذكرت مسؤولة الدورة، وھي خريجة سابقة من خريجي دورة علوم بيت المقدس في سنوات سابقة، 
من  رغد عواجنة أن ھذه الدورة تستمر حتى الخامس من شھر شباط القادم، يقدم خاللھا مجموعة

ً ألبرز المواضيع المتعلقة بالقدس والمسجد المبارك من معلومات  األقصى المختصين مدخالً عاما
الي إلى جانب استشراف كما تتناول الدورة نظرة على واقع القدس الح. تاريخية وجغرافية ودينية

 .المستقبل للمسارات واالتجاھات فيما يخص قضيتي القدس وفلسطين

 

 

 

 

 


