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  2017 ، ديسمبر  10األحد     9السبت    8الجمعة    :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ    
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 القدس الموحدة"على قانون  نتنياهو يؤجل التصويت". 

  تجاه قرار أمريكا بنقل سفارتها للقدس" العجز العربي"صحف عربية تنتقد. 

 تواصل المظاهرات بالعالم المناصرة للقدس والرافضة لقرار ترامب. 

 231 جريحا ومواجهات ليلية مع االحتالل بالقدس والضفة. 

 األقصىقرار ترامب مقدمة لهدم : الحرس الثوري اإليراني. 

 مفتي موسكو يدعو إلى نقل مقر األمم المتحدة إلى القدس. 

  وزراء الخارجية العرب يؤكدون رفضهم للقرار األميركي بشأن القدس ويعتبرونه
 .باطال

 "لى اقتحام األقصى والتظاهر مساء اليوم أمام باب إتدعو " منظمات الهيكل
 .األسباط

  المالكي يطالب كافة الدول : العربخالل االجتماع الطارئ لوزراء الخارجية
 .بتحديد موقفها من قضية القدس

  عساف يثمن مبادرة اتحاد إذاعات الدول العربية بإرسال وفد لفلسطين في ضوء
 .قرار ترامب

 عصابات يهودية تعتدي بالضرب على ثالثة مقدسيين. 

  مؤتمر صحفي لسفراء دول التعاون اإلسالمي في المكسيك حول مخاطر قرار
 .امبتر 
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  شبان من مجمع تجاري وسط القدس 4االحتالل يعتقل. 

 االحتالل يحتجز بطاقات المصلين خالل دخولهم األقصى. 

  مقدسيين بينهم النائب أبو زنيد في مواجهات وسط القدس 8االحتالل يعتقل. 

 االحتالل يعتقل شابين من القدس. 

  الصحفييناالحتالل يقمع مسيرة سلمية وسط القدس ويعتدي على. 

 االتحاد العام للصحفيين العرب يقرر اعتبار القدس العاصمة الدائمة لإلعالم العربي. 

  باب العامود"مقدسيون يؤدون صالتي المغرب والعشاء في". 

 القرار األميركي حول القدس يهدد األمن والسالم اإلقليمي : مجلس النواب اللبناني
 .والدولي

 لكبير المندد بالقرار االميركي باعتبار مدينة القدس الرئيس يرحب باإلجماع الدولي ا
 .عاصمة إلسرائيل

 إجماع دولي كبير مندد بقرار ترامب حول القدس: في جلسة طارئة لمجلس األمن. 

 ليناقش تهويد القدس" الشؤون االسالمية"تعديل موضوع مؤتمر : القاهرة. 

 القانون الدولي أية إجراءات تتعلق بمدينة القدس يجب أن تتم وفق: فيتنام. 

 المجلس االعلى للدولة يدين قرار ترامب االعتراف بالقدس عاصمة : ليبيا
 .إلسرائيل

 البيرو تؤكد تمسكها بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بفلسطين. 

  شيخ األزهر يرفض لقاء نائب الرئيس األميركي لحين التراجع عن القرارات غير
 .المشروعة والمجحفة بحق القدس

 فعل فرنسية منددة بإعالن ترامب اعترافه بالقدس عاصمة إلسرائيل ردود. 

 التشيك تنفي عزمها نقل سفارتها للقدس وتؤكد التزامها بسياسة االتحاد األوروبي. 

 أي تغيير على وضع القدس يجب أن يتفق عليه بالمفاوضات: بلغاريا. 
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 مب في مختلف شهيد وإصابات خالل قمع االحتالل المسيرات الغاضبة لقرار ترا
 .محافظات الوطن

  باكستان تدين االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل وتعتبره انتهاكاً لقرارات مجلس
 .األمن

 ميركي بشأن القدسمالطا تعارض بشدة قرار الرئيس األ. 

 وزير خارجية تنزانيا ينفي أي نية لنقل سفارة بالده للقدس. 

  ترامب"رفضا إلعالن آالف المصلين ينظمون مسيرة حاشدة في األقصى "
 .المشؤوم

 ألف وحدة استيطانية بالقدس يأتي ضمن التصعيد  14اإلعالن عن بناء : الحكومة
 .الذي يدفع األوضاع إلى مزيد من المخاطر

 نرفض بقوة قرار ترامب: الرئيس العراقي. 

 مسيرة في مدينة شيكاغو األميركية رفضا لقرار ترامب بحق القدس. 

 الواليات المتحدة األحادي يهدد عملية السالم في الشرق قرار : جنوب افريقيا
 .األوسط

 الفروف يطلب إيضاحا من تيلرسون بشأن قرار نقل السفارة األميركية إلى القدس. 

 القمة اإلسالمية ستعقد يوم األربعاء المقبل للرد على قرار ترامب : الرويضي
 .االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل

 سرائيل في تل أبيب ولن تنقلها إلى إسنبقي سفارتنا لدى : م البريطانيالقنصل العا
 .القدس
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  "القدس الموحدة"نتنياهو يؤجل التصويت على قانون 
 

  دنيا الوطن - اهللا  رام

القدس "قرر رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، تأجيل التصويت على قانون 
 .القناة الثانية اإلسرائيلية مساء أمس السبت ، بحسب ما أفادت به"الموحدة

 
وكان من المقرر، أن يعرض القانون هذا األسبوع بعد أن صادقت عليه لجنة التشريع الوزارية، بحسب 

  .(48عرب (ما جاء على موقع 

 
، على أن أي مفاوضات حول تقسيم القدس منوطة "القدس الموحدة"وينص مشروع قانون أساس 

  .عضو كنيست 80تصل إلى  بمصادقة غالبية

 
وحسب القناة الثانية، فإن القرار بعدم طرح القانون للتصويت، أتى عقب إعالن الرئيس األميركي 
دونالد ترامب، باالعتراف بالقدس عاصمة لالحتالل اإلسرائيلي، ويأتي تأجيل التصويت منعًا إلحراج 

 .لي حيال إعالنه بشأن القدسترامب الذي يواجه انتقادات شديدة اللهجة بالمجتمع الدو 

 
ورجحت القناة، أن التصويت على مشروع القانون سيكون إلى ما بعد انتهاء زيارة نائب الرئيس 

ديسمبر الجاري، / األميركي، مايك بينس، الذي سيزور المنطقة في النصف الثاني من كانون األول
  .للبالدحيث من المتوقع أن يلقي خطاباً في الكنيست ضمن زيارته 

 
عضو كنيست على أي قرار  80موافقة " البيت اليهودي"ويشترط مشروع القانون الذي قدمه حزب 

لالنسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة، حيث صادقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع 
مي حيال القانون قبل عدة أشهر، وتم إدخال تعديالت عليه عقب تباين بالمواقف باالئتالف الحكو 

  .بعض بنوده

 
وأتى اإلسراع بالمصادقة على القانون الذي كشف عن تباين بالمواقف واختالف بوجهات النظر بين 
األحزاب المشاركة باالئتالف الحكومية لدوافع سياسية واعتبارات انتخابية، في الوقت الذي تعيش 

  .القدس المحتلة حالة من التوتر واالحتقان
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، "قانون أساس القدس"ترح الذي قدمه وزير التعليم، نفتالي بينيت، بشأن تعديل وتبنت اللجنة المق
  .الذي يهدف أساساً إلى وضع عراقيل أمام تقسيمها مستقبالً 

 
أن بينيت طالب بداية، أن يكون تقسيم القدس منوط بمصادقة غالبية تصل إلى ثمانين عضو  : وتبين

  .ى غالبية تصل إلى ثمانين عضواً كنيست، وإلغاء هذا البند يلزم بالحصول عل

 
وفي إطار التفاهمات الجديدة مع الوزير زئيف إلكين، تقرر أنه يكفي مصادقة واحد وستين عضو  

  ."بند تحصين القدس"كنيست على إلغاء هذا البند، الذي أطلق عليه 

 
في تجنيد ويتطلب تقسيم القدس، غالبية تصل إلى ثمانين عضو كنيست، وفي حال عدم توفرها، يك

واحد وستين عضوًا والتوجه إلى استفتاء عام، وكان بينيت يسعى إلى إسقاط االستفتاء العام، رغم أنه 
  .يقتضي مصادقة ثمانين عضو كنيست بكل ما يتصل بتقسيم القدس

 
تجدر اإلشارة إلى أن الحكومات اإلسرائيلية المختلفة تمكنت من تجنيد غالبية تتألف من واحد 

كنيست للمصادقة على انسحاب من مناطق، حيث تمت المصادقة على اتفاقيات أوسلو وستين عضو  
عضو   67مع قطاع غزة " فك االرتباط"بغالبية واحد وستين عضو كنيست، وصوت إلى جانب خطة 

أعضاء   105كنيست، وعلى اتفاقية السالم مع مصر، والتي تضمنت االنسحاب من سيناء، صوت 
 .كنيست

 
وإجراء االستفتاء يعتمد باألساس على المقترح الذي " القدس الموحدة"مشروع قانون يذكر، أن مقترح 

، وحظي بتوقيع العديد من أعضاء حزب 2007قدمه عضو الكنيست جدعون ساعر، في العام 
 .لكتلة المعارضة  الليكود، وأيضا نتنياهو الذي كان رئيساً 

  بنقل سفارتها للقدستجاه قرار أمريكا " العجز العربي"صحف عربية تنتقد 
 

عكست عناوين الصحف حالة الغضب في العالم العربي واإلسالمي واالنتقادات الواسعة للخطوة 
 .األمريكية بنقل سفارتها في إسرائيل للقدس
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  تجاه ما يحدث" العجز العربي"كما عبر عدد كبير من الكتاب عن أسفهم لما وصفوه بحالة 

  "عجز عربي"

سقوط العواصم العربية في وحل الفشل "الدستور األردنية ما يصفه باستمرار ينتقد عمر كالب في 
 ."والعنف والتطرف والفقر

 

لن تتحرر القدس وصنعاء تستوطنها الكوليرا والحروب القبلية، لن تتحرر القدس والفقر : "يقول
في حسابات  يستوطن الصعيد المصري والجنوب األردني فيما تخّر عواصم من ثِقل األصفار المودعة

الغرب، لن تتحرر فلسطين وسوريا تنهشها الحلول الخارجية، لن تتحرر فلسطين ونحن نعيش خالفًا 
 ."ضروساً بين الضفة وغزة وبين مجلس التعاون وبين األنبار والبصرة

 

لن أتضامن أو أتظاهر إال من أجل وطن ديمقراطي ومن أجل مواطن يعيش بكرامة، ألن ذلك : "يقول
 ."رر فلسطين كلهاهو من يح

 

الوضع تغير شعبيا، ألن أي قرار أمريكي ضد القدس لم "ويرى محمد أمين المصري في األهرام أن 
 ."يكن يمر مرور الكرام لو أن الشعوب العربية تعيش حالة طبيعية، خاصة قطاع الشباب

 

داخلية عن قضية ويشير الكاتب إلي األزمات التي تجعل معظم الشعوب العربية مشغولة بأزماتها ال
لكن الشئ المؤكد أن الفلسطينيين مهما كانت أفعالهم السياسية والشعبية وهي "القدس، لكنه يقول 

 ."متوقعة بالمناسبة، فهي لن تضاهي رد فعل أي طفل فلسطيني في المستقبل

 

داد يز ... هو مصلحة فلسطينية"يقول حازم صاغية في الحياة اللندنية أن التحول الكبير ألمريكا 
اإللحاح على هذه األمريكا في ظّل هذا العجز العربّي المقرون بتأّهب إيرانّي واضح لجني ثمار 

 ."الغضب
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إن كارثة القدس تأتي والعالم العربي غارق في دماء "ويقول فاروق جويدة في في األهرام المصرية 
ة األمريكية إلي القدس شعوبه وحشود اإلرهاب تطيح به من كل جانب والقرار األمريكي بنقل السفار 

 ."بداية بركان جديد ال أحد يعلم من الضحايا فيه

 

العرب كل العرب ال يستطيعون اآلن اتخاذ موقف موحد في أي شئ والدول "ويرى جويدة أن 
اإلسالمية خارج السياق ألن لها مصالحها مع أمريكا، والغب ال يستطيع أن يعارض قرارا أمريكيا 

 ."إسرائيل خاصة إذا كان في صالح

 

يقول وجدي زين الدين في الوفد المصرية " االنقسامات العربية وجريمة تهويد القدس"وتحت عنوان 
الخالفات الشديدة وتآمر بعض الدول العربية هي التي جرأت الكيان الصهيوني األمريكي أن "إن 

 ."يرتكب جريمة تهويد القدس مدينة األنبياء

 

الوئام الفلسطيني والعربي قضية ال تحتمل أدنى تأجيل من أجل "لي أن ويشدد الكاتب في ختام مقاله إ
 ."التصدي لجرائم الصهيونية

 

 ."العرب قد أثبتوا ضعفهم بخالفاتهم"وتشير الراية القطرية إلي أن 

 

وتدعو الصحيفة إلي استغالل الرفض الدولي الواسع وسيلة ضغط علي اإلدارة اإلمريكية للتراجع عن 
 ."القرار

 

أصبحت القضية الفلسطينية الضحية التي تذبح : "يقول رامي مهداوي في األيام الجديدة الفلسطينية
 ."مرتين، تذبح بيد االستعمار اإلسرائيلي مرة وبيد األنظمة العربية واإلسالمية مرًة أخرى

 



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚËÖ]í{{éßéŞŠ×< <
<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö]ËÖ]í{{éßéŞŠ×< <

<<Ýç×{ÃÖ]æ<<í{Ê^ÏnÖ]æ<í{ée†{{j×Ö       

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission   

For   
Education, Culture & Science 

 

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

                    PNCECS2011@gmail.com 

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

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

مع أجندات واقع األنظمة العربية ما بين حروب داخلية، وارتباطات "ويشير إلي أن ما حدث هو نتيجة 
 .علي القضية الفلسطينية" أو محوراً إيرانياً، محوراً تركياً، محوراً روسياً ' صهيوأمريكية'سواء كانت 

 

عّرى كل المهرولين "يرى حسين لقرع في الشروق الجزائرية ثالث فوائد لقرار ترمب، أولها أنه 
م ترامب صفعة مدّوية وُيجبرهم على قبل أن يوّجه له' صفقة القرن'المطبِّعين الذين طالما بّشرونا بـ 

 ."التواري خجًال من سوء ما ُبشِّروا به

 

قد يكون أيضاً سبباً في عودة الوعي إلى الشارع العربي واإلسالمي بالقضية "والفائدة الثانية هي أنه 
 ."الفلسطينية كقضيٍة مركزية أولى بعد أن غّطت عليها الفتُن الطائفية والحروب العربية الداخلية

 

وحد الفلسطينيين بشكل يبّشر بنجاح المصالحة التي تعّرضت "أما الفائدة الثالثة هي أن هذا القرار 
 ."لهزات عنيفة في األسابيع األخيرة على خلفية سالح المقاومة في غزة

 

أن قرار ترامب ينسف حل الدولتين الذي "وفي السياق ذاته، يرى محمد سويدان في الغد األردنية 
ه الفلسطينيون والعرب، ما يعني، أن ترامب وإدارته سيذهبان باتجاه فرض حل لتصفية يتمسك ب

 ."القضية الفلسطينية، اليكون مقبوًال فلسطينياً وعربياً، واليحقق العدالة أو يحقق الحل الشامل

 

ئيس هذا القرار المتهور ال المتأخر علي حد قول الر : "وكتب عبدالحكيم القرالة في الرأي األردنية
ترامب أوقع ظلماً علي الفلسطينيين بالدرجة األولى قبل أن يخالف القوانين واألعراف الدولية بما 

 ."يخص مدينة القدس المحتلة

 

في ضوء أن " االنتفاضة الفلسطينية الجديدة هي، بالضرورة، انتفاضة عربية"تقول القدس اللندنية إن 
تضامن وتعاطف ومشاركة فعلية من الشعوب العربية القضّية الفلسطينية كانت، وما تزال، موضوع "

 ."بدون استثناء
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التي حاولت مصادرة الطاقة التغييرية الهائلة التي أطلقتها "وتوجه الصحيفة انتقادات لألنظمة العربية 
تلك القضية، من خالل محاولة السيطرة على مقّدرات حركاتها السياسية وفصائلها لوأد نضالها أو 

 ."ه أو تسويقه في قضايا أخرى تسيء للفلسطينيين وقضيتهمحرفه عن وجهت

 

هذه فرصة ألن تتجه أنظار العرب والعالم، إلى واقع "يقول برهوم جرايسي في الغد األردنية إن 
اإلنسان المقدسي البائس، فاالحتالل ارتكب ويرتكب جرائم منهجية ضد المقدسيين على مدار 

 ."ا عن الجرائم ضد المقدسات اإلسالمية والمسيحيةخمسين عامًا، جرائم ال تقل بمستواه

 

بحاجة لدعم مادي مباشر، في كافة نواحي الحياة، في العلم والتعليم، "ويشدد علي أن المقدسيين 
وأيضا في المسكن، فاالحتالل يفرض عليهم كلفة حياة، من األغلى في العالم، ال تتناسب إطالقًا مع 

 ."معدل مداخيلهم المتدنية

 

 تواصل المظاهرات بالعالم المناصرة للقدس والرافضة لقرار ترامب
 

شهدت عدة عواصم عربية أوروبية، احتجاجات رافضة لقرار الرئيس األميركي، دونالد ترمب، االعتراف 
 .بالقدس عاصمة إلسرائيل، والمباشرة بنقل سفارة بالده من تل أبيب للقدس المحتلة

 

والمقيمين في العاصمة الكويتية رفضا لقرار ترامب، وجرت التظاهرة في تظاهر المئات من الكويتيين 
القدس عاصمة فلسطينية "ساحة اإلرادة قبالة مقر مجلس األمة، ورفع المتظاهرون الفتات كتب عليها 

 ."اإلرهاب صناعة أميركية"و" ال للتطبيع"و" أبدية

 

جماعة االخوان المسلمين في الكويت، وجاء التحرك بدعوة من الحركة الدستورية اإلسالمية، فرع 
 .وجمعيات في المجتمع المدني" المنبر الوطني الديموقراطي"و
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وفي إسطنبول، تجمع اآلالف من األتراك في حي كاديكوي على الضفة االسيوية لمضيق البوسفور 
ارات مناوئة ورفعوا العلمين التركي والفلسطيني ولف بعضهم اعناقهم بالكوفية الفلسطينية، مرددين شع

ضد اإلمبريالية والصهيونية وشركائهما "للواليات المتحدة وإسرائيل ورافعين الفتات كتب عليها 
 ."المحليين

 

اتحاد الديمقراطيين "والتي تضم " لجنة القدس السويدية"في العاصمة السويدية ستوكهولم، نظمت 
هوم "حديقة تحت مظلتها، مسيرة احتجاجية انطلقت من " األتراك األوروبيين

 .، وتوجهت إلى السفارة األميريكية(Humlegarden)"جاردن

 

 .وشارك في المسيرة نحو ألفي شخص من أبناء الجاليات العربية واإلسالمية، إلى جانب الجالية التركية

: ورفع المتظاهرون الفتات كتبت عليها عبارات مدافعة عن القدس ورافضة للقرار األميركي، من قبيل
 ."، والحرية لفلسطين"اصمة فلسطينالقدس ع"

 

ولوح المحتجون األعالم الفلسطينية والتركية والسويدية، وصور المسجد األقصى وقبة الصخرة خالل 
 .مظاهرتهم

 

اتحاد الديمقراطيين األتراك "وفي كلمة لها باسم المحتجين أمام السفارة األميركية، أكدت سكرتيرة 
مارت، رفضهم القرار األمريكي، ووقوفهم إلى جانب الشعب في ستوكهولم، سيبال " األوروبيين
 .الفلسطيني

 

موسيقي سويدي من أصل إسرائيلي يهودي، للتنديد " درور فيلر"كما شارك في المسيرة الناشط 
 .بالقرار األمريكي
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وفي مدينة الهاي الهولندية أيًضا، أجرت منظمات مجتمع مدني فلسطينية وقفة أمام محكمة العدل 
 .شخص 100الدولية، شارك فيها قرابة 

، "القدس عاصمة فلسطين"، و"اسحب يداك أميركا من القدس: "ورفع المحتجون الفتات من قبيل
 ."القدس الحرة"، "فلسطين الحرة"ورددوا هتافات من قبيل 

 

 .كما شهدت مدينة جنيف السويسرية مظاهرة رافضة للقرار األمريكي، نظمتها منظمات مجتمع مدني

، "إسرائيل الصهيونية: "شخص، رفعوا الفتات كتبت عليها عبارات 500وشارك في المظاهرة نحو 
تحيا "، و"إسرائيلية إرهابية: "، ورددوا هتافات من قبيل"ترامب اإلرهابي"، و"القدس عاصمة فلسطين"و

 ."فلسطين

 

ي خطوة لم تسبقه إليها ، أعلنه ترمب األربعاء الماضي، وه"عاصمة إلسرائيل"قرار االعتراف بالقدس 
وأدى إلى موجة كبيرة من اإلدانات على مختلف األصعدة ال سيما من قبل الدول العربية . أي دولة

 .واإلسالمية

 جريحا ومواجهات ليلية مع االحتالل بالقدس والضفة 231
 

أصيبوا بجراح مواطنا من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين،  231أعلن الهالل األحمر أن 
بينهم نائب  10متفاوتة خالل مواجهات مستمرة مع قوات االحتالل اإلسرائيلي التي اعتقلت أكثر من 

 .في المجلس التشريعي وفتاة

 

واندلعت بساعات الليل مواجهات في شارعي الشيخ عنبر والخله في بلدة الطور شرق القدس، رفضا 
 .للقرار األميركي الظالم بشأن القدس

 

عت المواجهات بالقدس لتصل إلى وادي الجوز والعيساوية، حيث أطلق جنود االحتالل قنابل وتوس
 .الصوت بشكل عشوائي بالقرب من األحياء السكنية
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 .وفي قطاع غزة، قصفت مدفعية االحتالل مساء اليوم عدة مناطق شمال قطاع

في منطقة عزبة بيت وأفاد شهود عيان بسقوط قذيفة مدفعية في أرض فارغة شمال بيت حانون 
 .حانون

 

وفي ذات السياق، أكد شهود عيان أن المدفعية التابعة لجيش االحتالل استهدفت منزال في منطقة 
 .عزبة بيت حانون يعود لعائلة أبو جراد بعد قذائف مدفعية

 

 .ولم يبلغ عن وقوع إصابات جراء القصف المدفعي الذي استهدف بيت حانون

 

 .نقطة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة 20مواجهات وقعت اليوم في وقال جيش االحتالل إن 

مئات الفلسطينيين أضرموا النيران في إطارات السيارات، "وأشار جيش االحتالل في بيان له إلى أن 
 ."ورشقوا جنودنا بالحجارة والزجاجات الحارقة في الضفة الغربية

 

 8النيران في اإلطارات، وألقوا الحجارة على جنود االحتالل في مئات الفلسطينيين أضرموا "وبين أن 
 ."مواقع على طول السياج المحيط بقطاع غزة

 

وفي تجددت مساء اليوم السبت المواجهات على معبر الجلمة شمال مدينة جنين عقب رشق الشبان 
 .جنود االحتالل على الحاجز بالحجارة

 

رع الناصرة قرب معبر الجلمة وأشعلوا اإلطارات وأغلقوا وقال مواطنون إن الشبان تجمعوا على شا
 .الطريق ثم شرعوا بمهاجمة الحاجز بالحجارة
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وأشاروا إلى أن جنود االحتالل أطلقوا الغاز المسيل للدموع بكثافة واألعيرة النارية فيما ال تزال 
 .المواجهات مستمرة

بين مواطنين وقوات االحتالل في منطقة باب في مدينة الخليل، اندلعت مواجهات متفرقة مساء اليوم 
 .الزاوية وسط المدينة

وأفادت مصادر محلية بإطالق قّوات االحتالل القنابل الغازية والصوتية والرصاص المطاطي في 
 .كما رشّق الشّبان الحاجز العسكري المؤّدي إلى شارع الّشهداء بالحجارة. المنطقة

ذها العشرات من جنود االحتالل بعدة شوارع المحيطة بمنطقة وتال ذلك، عمليات تمشيط موّسعة نفّ 
باب الزاوية وسط الخليل، بعد تأكيد شهود إلقاء عبوات محلية الّصنع صوب قّوات االحتالل في 

 .المنطقة

واعتدى جنود االحتالل بالقنابل الغازية والّصوتية على الصحفيين الذين يمارسون عملهم بالمنطقة، 
حاب المحال التجارية في الشارعين المحاذيين للمنطقة على إغالقها وصوال لدواري إضافة إلجبار أص

 .الّصحة والمنارة وسط المدينة

وأصيب عشرات المواطنين بحاالت اختناق وسط المدينة وخاّصة المتسوقين القادمين من الداخل 
في المجمعات  الفلسطيني وقرى الخليل وبعض المحافظات الفلسطينية، وحاصر الجيش العشرات

 .الّتجارية بالمنطقة

وأصيب عدد من المواطنين السبت خالل مواجهات اندلعت في عدة مواقع بمحافظة نابلس شمال 
 .الضفة

وأفاد شهود عيان أن مواجهات اندلعت في بلدة بورين جنوب نابلس بعد أن هاجمت مجموعة من 
 .رقيةمنازل المواطنين في الجهة الش" يتسهار"مستوطني مستوطنة 

وأضاف الشهود أن اشتباكات باأليدي وقعت بين المستوطنين واألهالي، قبل أن تتدخل قوات 
االحتالل وتطلق األعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع بين المنازل، مما أسفر عن وقوع العديد 

 .من حاالت االختناق
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مقربة من حاجز حوارة جنوب  واندلعت في ساعات المساء مواجهات في نهاية شارع القدس على
 .نابلس

أما في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، فأصيب أربعة شبان بأعيرة معدنية مغلفة 
بالمطاط، إلى جانب العشرات بحاالت اختناق، جراء قمع قوات االحتالل مسيرات سلمية منددة 

 .بقرار ترامب

 

رة نارية مغلفة بالمطاط، نقل اثنان منهما إلى المستشفى شبان أصيبوا بأعي 4وأفادت مصادر طبية بأن 
 .آخرون بحاالت اختناق وعولجوا ميدانًيا 20لتلقي العالج، فيما أصيب نحو 

 

وفي ذات السياق، تجددت المواجهات بين محتجين على قرار ترامب مع قوات االحتالل عند 
 .المدخل الشمالي لمدينة البيرة، لليوم الثالث على التوالي

 

االحتاللي " بيت ايل"وكانت مسيرة انطلقت من ميدان المنارة وسط مدينة رام اهللا باتجاه حاجز 
النطالقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إذ جوبهت بقمع قوات االحتالل  50لمناسبة الذكرى ال

 .لها

 

ل في مدينة كما أصيب عشرات المواطنين بحاالت اختناق خالل مواجهات اندلعت مع قوات االحتال
 .طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة

 

وأفاد شهود عيان بأن جنود االحتالل على بوابة جدار الفصل شمال طولكرم، أطلقوا قنابل الغاز 
المسيل للدموع بكثافة تجاه الشبان خالل المواجهات التي اندلعت بالمنطقة، ما أدى إلصابة 

 .ميدانًيا العشرات باالختناق تم تقديم العالج لهم
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كما وقمعت قوات االحتالل تظاهرة في شارع صالح الدين بالقدس، ضد النساء والفتيات والرجال، 
 .والطواقم الصحفية

 

وأصيب العشرات من النساء والشبان والفتيات والصحفيين والصحفيات خالل قمع التظاهرة، بشظايا 
 .ة خيالة االحتاللقنابل الصوت، ورضوض جراء االعتداء عليهم بالضرب ومالحق

 

وداهمت قوات االحتالل المحالت والتجمعات التجارية في شارع صالح الدين، وأعتدت عناصر 
 .الوحدات الخاصة على عدد من التجار، وأجبرتهم على إغالق محالهم التجارية خالل المواجهات

 

اء اللواتي رفعن والحقت خيالة االحتالل بشراسة المشاركين خالل تفريق التظاهرة، وخاصة النس
 .األعالم الفلسطينية في شارع صالح الدين

 

وجاءت المسيرة في شارع صالح الدين، تلبية لدعوة القوى الوطنية واالسالمية في مدينة القدس، ردا 
 .على تصريحات الرئيس األمريكي بخصوص القدس

 

 قرار ترامب مقدمة لهدم األقصى: الحرس الثوري اإليراني
 

قال قائد الحرس الثوري اإليراني محمد علي جعفري، اليوم السبت، إن قرار  - معا -بيت لحم
 .الواليات المتحدة االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل يمثل مقدمة لهدم األقصى

 

ذلك : "عن جعفري قوله في تصريح بشأن قرار الرئيس األمريكي عن القدس" تسنيم"ونقلت وكالة 
صى، ويجب أن يدرك المسلمون بأنه عليهم الوقوف فورا في وجه مقدمة لهدم المسجد األق) القرار(

 ."هذه المؤامرة المشؤومة، وإال فإنه سيفوت األوان بسرعة
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قرار أمريكا هو مقدمة إلنكار كامل حق الوجود لدولة فلسطين وحق العيش لشعبها : "وأضاف جعفري
 ."في دولة فلسطين

 

القرار هو نتيجة تشاورات واتفاقات وتنسيق وراء هناك معلومات أن هذا "وأشار جعفري، إلى أن 
 ."الكواليس مع بعض الدول العربية

 

األمة اإلسالمية سُتفشل هذه المرة مشاريع وحسابات األعداء كما أفشلوها في : "واكد اللواء جعفري
 ."قضية كردستان ولبنان واليمن وسيحاسبون الخونة أيضا

 

الهزائم المتتالية في المنطقة ضربت نظام حسابات واتخاذ " :واختتم القائد اإليراني حديثه بقوله
قرارات العدو وفي هذه األوضاع فأهم ما يجب عمله من قبل العالم اإلسالمي هو االستفادة من هذه 

 ."الفرصة بدقة وفي الوقت المناسب

  

 مفتي موسكو يدعو إلى نقل مقر األمم المتحدة إلى القدس
 

معية الروحية اإلسالمية الروسية ومفتي مدينة موسكو، ألبير كرغانوف، دعا رئيس الج - معا -بيت لحم
 .إلى نقل مقر األمم المتحدة من نيويورك إلى القدس التي تعتبر عاصمة الديانات السماوية الثالث

 

وجاء ذلك في تعليق للمفتي كرغانوف على خلفية قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب االعتراف 
 .اصمة إلسرائيل وقراره بنقل سفارة بالده إليهابالقدس رسميا ع

 

القدس هي العاصمة الفعلية للديانات السماوية الثالث، حيث تجمع بين المسلمين "قال المفتي إن 
كما ينبغي على األمم المتحدة، من حيث المبدأ، توحيد جميع الدول والشعوب . والمسيحيين واليهود

من النظام العالمي مبنيا على اتباع البشر لديانة معينة، والتفاعل  وإذا كان الجزء األساسي. والثقافات
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وقبول ما عداها من أديان، فإن القدس هنا، تمثل ما يمكن تسميته بالقبة لجميع هذه األديان، لذلك 
 ."يصبح نقل مقر األمم المتحدة إلى هذه المدينة أمرا منطقيا

 

يتحمل مسؤولية كبيرة أمام العالم كله، "المتحدة وأضاف المفتي أن البلد الذي يحتضن مقر األمم 
 ."وينبغي عليه أن يقدم أفكارا توحد األمم وتقرب بين ثقافاتهم ودياناتهم المختلفة بأكبر قدر ممكن

 

لقد بات واضحا أن الوضع يتطلب حل مسألة منح وضع دولي خاص لمدينة القدس، : "وتابع المفتي
 ."ديانات، وفي المقام األول الديانات السماوية الثالثعبر االتفاق ما بين ممثلي كافة ال

 ريا نوفوستي: المصدر

 
 وزراء الخارجية العرب يؤكدون رفضهم للقرار األميركي بشأن القدس ويعتبرونه باطال

  

أعلن مجلس جامعة الدول العربية على  -وفا 2017-12- 10القاهرة / القدس عاصمة فلسطين
مستوى وزراء الخارجية العرب رفضه قرار الواليات المتحدة األميركية االعتراف بالقدس عاصمة 
إلسرائيل، ونقل سفارتها إليها، واعتباره قرارا باطال، وخرقا خطيرا للقانون الدولي، ولقرارات مجلس 

ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في  األمن، والجمعية العامة لألمم المتحدة
 .قضية الجدار العازل

 

جاء ذلك في قرار أصدره المجلس في ختام اجتماعه الطارئ، الذي استمر حتى الساعات األولى من 
إعالن الواليات المتحدة األميركية اعترافها بالقدس عاصمة لدولة "صباح اليوم األحد، تحت عنوان 

 ".الل اإلسرائيلي، ونقل سفارتها إليهااالحت

  

وجاء في القرار انه ال أثر قانونيا لهذا القرار، الذي يقوض جهود تحقيق السالم، ويعمق التوتر ويفجر 
 .الغضب، ويهدد بدفع المنطقة إلى هاوية المزيد من العنف، والفوضى، وإراقة الدماء، وعدم االستقرار
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بالقدس، ومحاوالت تغيير الوضع القانوني، والتاريخي القائم فيها وحذر المجلس، من أن العبث 
، تغيير الهوية العربية للمدينة، واالعتداء على )القوة القائمة باالحتالل(واستمرار محاوالت إسرائيل 

مقدساتها االسالمية والمسيحية، استفزاز لمشاعر المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي 
 .مي، ومحبي السالم في العالم أجمعواإلسال

  

وطالب الواليات المتحدة بإلغاء قرارها حول القدس، والعمل مع المجتمع الدولي على إلزام اسرائيل 
تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء احتاللها لجميع األراضي الفلسطينية، والعربية المحتلة منذ 

ي، يضمن قيام الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس عبر حل سلم 1967الرابع من حزيران العام 
 .الشرقية سبيال ال بديل عنه إلنهاء الصراع

  

، وعاصمتها 1967ودعا كافة الدول االعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران 
يات القدس الشرقية، كما دعا إلى العمل على استصدار قرار من مجلس األمن يؤكد أن قرار الوال

المتحدة األميركية االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، وأن ال أثر 
قانونيا لهذا القرار، بما في ذلك طلب استئناف الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة لألمم 

 .المتحدة التخاذ القرار المناسب في هذا الخصوص

  

لجنة مبادرة السالم العربية بتشكيل وفد من أعضائها للعمل مع المجتمع الدولي وكلف المجلس 
والمؤسسات الدولية على الحد من التبعات السلبية لقرار الواليات المتحدة األميركية االعتراف 
بالقدس عاصمة إلسرائيل، ومواجهة آثاره، وتبيان خطورة هذا القرار في ضوء المكانة الوطنية 

  .، والدينية للقدس عند المسلمين، والمسيحيين على امتداد العالمين العربي واالسالميوالتاريخية

وطالب بالعمل مع المجتمع الدولي على إطالق جهد فاعل ومنهجي للضغط على اسرائيل لاللتزام 
بقرارات الشرعية الدولية، ووقف كل الخطوات األحادية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على 
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صا بناء المستوطنات، واالستيالء على األراضي، ومحاوالت تفريغ القدس من سكانها األرض، خصو 
 .العرب المسلمين والمسيحيين، وعلى حل الصراع على أساس حل الدولتين

  

وقرر المجلس التنسيق على أساس هذا القرار، مع دول منظمة المؤتمر اإلسالمي وأمانتها العامة 
 .ألوروبي، ودول عدم االنحياز والدول الصديقةواالتحاد األفريقي، واالتحاد ا

  

وكلف مجلس الجامعة العربية األمانة العامة للجامعة بإعداد خطة إعالمية دولية توضح خطورة القرار 
األميركي، وتعري الممارسات اإلسرائيلية في القدس، وأثرها في تفريغ المدينة المقدسة من سكانها 

ديد المقدسات اإلسالمية والمسيحية، وتؤكد الوضع القانوني العرب المسلمين والمسيحيين، وته
للقدس مدينة محتلة، وتقديمها إلى القمة العربية، واستنهاض الطاقات الوطنية الشعبية والثقافية في 
الدول العربية، لزيادة الوعي حول أهمية قضية القدس، مواكبة ودعما للتحرك الدبلوماسي باتجاه 

 .أي العام العالمي، بما في ذلك من خالل الجاليات العربية المنتشرة في العالمالمجتمع الدولي، والر 

  

في  28ودعا المجلس إلى االلتزام بقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورتها العادية الـ
عّمان، بزيادة موارد صندوقي القدس واألقصى، دعما لصمود الشعب الفلسطيني، وعلى وجه 

 .يين األبطال المرابطين على أرضهم، والمتمسكين بمبادئهمالخصوص المقدس

  

ووجه الشكر للدول والمنظمات التي اتخذت موقفا واضحا لصالح السالم العادل الذي يلبي الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية، وإقامة الدولة المستقلة، والتزمت الشرعية الدولية برفضها 

  .القرار األميركي

ألمانة العامة بمتابعة تنفيذ هذا القرار مع كافة األطراف ذات الصلة، ورفع تقريرها إلى المجلس وكلف ا
 .قبل اجتماعه القادم

  



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚËÖ]í{{éßéŞŠ×< <
<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö]ËÖ]í{{éßéŞŠ×< <

<<Ýç×{ÃÖ]æ<<í{Ê^ÏnÖ]æ<í{ée†{{j×Ö       

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission   

For   
Education, Culture & Science 

 

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

                    PNCECS2011@gmail.com 

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

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

وقرر مجلس الجامعة العربية إبقاء اجتماعاته في حالة انعقاد، والعودة لالجتماع في موعد أقصاه شهر  
في ضوء المستجدات، بما في ذلك عقد  من اليوم، لتقييم الوضع، والتوافق على خطوات مستقبلية

 .قمة استثنائية عربية في المملكة األردنية الهاشمية، بصفتها رئيسا للدورة الحالية للقمة العربية

  

، )478(، و)476(، و)465(وأكد التمسك بقرارات مجلس األمن ذات الصلة، وخصوصا 
لتي تستهدف تغيير الوضع القانوني التي تؤكد أن جميع اإلجراءات والقرارات األحادية ا) 2334(و

والتاريخي القائم فيها أو فرض واقع جديد عليها الغية وباطلة، لن توجد حقا، ولن تنشئ التزاما، 
وخرقا صريحا لالتفاقات الموقعة، والتي نصت على عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها اإلجحاف 

باقها، والتي تؤكد أن القدس قضية من بنتائج مفاوضات الوضع النهائي بما فيها القدس، وعدم است
 .قضايا الوضع النهائي

  

وشدد على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، التي لن يتحقق األمن، واالستقرار، 
، وفق 1967والسالم في المنطقة إال بقيامها حرة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران 

أن استمرار االحتالل اإلسرائيلي  ات الصلة، ومبادرة السالم العربية، موضحاقرارات الشرعية الدولية ذ
لألراضي الفلسطينية، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وخصوصا حقه في تقرير 

 .مصيره، وفي الدولة، وفي العودة والحرية هو تهديد لألمن، والسلم، في المنطقة، والعالم

  

على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، ومبادرة السالم  وأكد التمسك بالسالم
العربية خيارا استراتيجيا، ودعوة المجتمع الدولي للتحرك بشكل فاعل وجاد لتحقيق هذا الحل، 
مشددا على أن هذا التحول في سياسية الواليات المتحدة األميركية تجاه القدس هو تطور خطير، 

ات المتحدة نفسها في موقع االنحياز لالحتالل، وخرق القوانين، والقرارات الدولية، ووضعت به الوالي
 .وبالتالي فإنها عزلت نفسها كراٍع ووسيط في عملية السالم
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ترأس وفد دولة فلسطين في االجتماع وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، وسفير دولة 
امعة العربية دياب اللوح، ومستشارون من مندوبية فلسطين فلسطين لدى مصر مندوبها الدائم بالج

 .بالجامعة العربية

  

 تدعو الى اقتحام األقصى والتظاهر مساء اليوم أمام باب األسباط" منظمات الهيكل"
    

المزعوم أنصارها " منظمات الهيكل"دعت ما تسمى  -وفا 2017- 12- 10القدس عاصمة فلسطين 
 .اقتحامات جماعية ومكثفة للمسجد األقصى اليوم األحدإلى المشاركة الواسعة في 

  

كما دعت هذه المنظمات المتطرفة أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة في تظاهرات بالقدس 
المحتلة بدءا من الساعة الثامنة من مساء اليوم أمام باب األسباط، المؤدي إلى الحرم القدسي 

أبواب المسجد األقصى أمام اليهود، وزيادة ساعات الدخول إليه  الشريف، وذلك للمطالبة بفتح سائر
 ).اقتحامه(

  

يذكر أن اقتحامات االحتالل وقطعان مستوطنيه تتم من باب المغاربة، الذي استولت سلطات 
 .، واحتالل مدينة القدس1967االحتالل على مفاتيحه عقب حرب عام 

 

  

المالكي يطالب كافة الدول بتحديد موقفها من قضية : خالل االجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب
 القدس

 

 دعا لسرعة زيارة القدس وعدم تركها أسيرة ورفع شأنها عربيا -

  

  قرار ترامب يجرد أميركا من أهليتها كراعية لعملية السالم
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  القرار خرق صريح لرسالة الضمانات الموجهة لمنظمة التحرير ومكافأة لالستعمار

  

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض  -وفا 2017-12-9القاهرة  /عاصمة فلسطينالقدس 
المالكي، إعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمًة إلسرائيل والبدء بإجراءات 

ة وعلى نقل السفارة األميركية إلى القدس يُمّثل مكافئة لالستعمار والنتهاكات القانون الدولي الجسيم
إساءة للقانون الدولي بما فيه ميثاق األمم المتحدة والذي يُؤكد على عدم َمشروعية حيازة األرض 
بالقوة، موكدا إنه لن يكون هناك سالم بدون اقامة الدولة الفلسطينية، والدولة الفلسطينية لن تقوم 

  .بدون أن تكون القدس الشرقية عاصمتها

جتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب والذي انطلقت وطالب المالكي في كلمته أمام اال
رئيس الدورة الحالية  –أعماله في مقر الجامعة العربية اليوم برئاسة وزير خارجية جمهورية جيبوتي 

للمجلس الوزاري العربي محمد علي يوسف، وحضور االمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط،  
  .ا من قضية القدس بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدوليةكافة الدول تحديد موقفه

ودعا، بتكليف وزاري عربي للتحرك السريع تجاه عواصم الدول بما فيها االوروبية ومطالبتها باالعتراف 
الفوري بدولة فلسطين باعتباره الوقت األنسب لحماية حل الدولتين ولحماية فرصة السالم، وتعبيراً 

، بما في ذلك ما يخص القدس، عمًال 1967ي تغيير على حدود العام عن موقفهم الرافض أل
  .بقرارات األمم المتحدة ومبادئ هذه الدول

وقال، إن دولة فلسطين لَتعرُب بكل قوٍة عن رفضها القاطع لإلعالن الذي أدلى به الرئيس األميركي 
ة باالحتالل وإن هذا والذي اعترف فيه بالقدس الشريف كعاصمة إلسرائيل، تلك السلطة القائم

االعتراف إنما ُيشكل اعتداء على كل الشعب الفلسطيني وعلى حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، 
مضيفا إننا نعتبر االعالن إساءة للقانون الدولي بما فيه ميثاق األمم المتحدة الذي يُؤكد على عدم 

الثابتة وغير القابلة للتصرف، بما فيها حق َمشروعية حيازة األرض بالقوة، بما فيها الحقوق األصيلة و 
  .تقرير المصير
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وأوضح المالكي، أن هذا التغيير في سياسة الواليات المتحدة األميركية تجاهنا هو خرق صريح لرسالة 
الضمانات التي أكدت الواليات المتحدة من خاللها لمنظمة التحرير الفلسطينية التزامها بعدم 

م، باإلضافة إلى العديد من قرارات مجلس األمن التي 1993إلسرائيل عام االعتراف بالقدس كعاصمة 
 .ال تعترف بأي من قرارات االحتالل االسرائيلي غير القانونية، والتي تسعى لضم القدس الشرقية

  

وقال وزير الخارجية، إن إعالن الرئيس ترامب يُمّثل مكافئة لالستعمار والنتهاكات القانون الدولي 
باإلضافة للخرق الممنهج لحقوق االنسان التي تم من قبل دولة االحتالل وعلى مر اي من الجسيمة، 

دول العالم خاصة الواليات المتحدة وعلى مدار سنوات االحتالل الطويلة وانه ُيجّرد الواليات 
المتحدة األميركية من أهليتها للعب دور الوسيط في عملية السالم، وفي العمل إلنهاء الصراع في 
المنطقة، وُيظهر مدى تحّيز الواليات المتحدة األميركية وعدوانيتها تجاه حقوق الشعب الفلسطيني 
والقانون الدولي، كما ويُقصي بل ويعزل الواليات المتحدة عن بقية دول المجتمع الدولي، وُيجّردها 

ا هذا يجب ان من أهليتها التخاذ أي دور قيادي في عملية السالم في المنطقة حيث ان اجتماعاتن
يعتمد الموقف الذي يؤكد ان الواليات المتحدة واقرارها هذا قد عزلت نفسها كامال عن لعبة اي دور 
في عملية السالم والتي يجب ان تستمر بدونها كما شاهدنا ذلك ليلة امس في مجلس األمن ، أكانت 

 . التجاهل ُمحتملخطيئة تنم عن جهل أو تجاهل فهذا سيان، فال الجهل مقبول مع القدس وال

  

وأشار إلى انه استسهل القرار فرفضه العالم وبرر خطيئته ببدع دينية وادعاءات تاريخية خاطئة فعزل 
نفسه وبلده عن لعب أي دور محتمل في عملية السالم، أكان اليوم أو في المستقبل، موكدا اننا لم 

 –الفلسطيني     اد حل للصراعنستثنيه وإنما استثنى نفسه وبلده من لعب دور الوسيط في إيج
االسرائيلي وانه فشل في االمتحان قبل أن يبدأ وأثبت عدم إدراكه لخطورة  –االسرائيلي، والعربي 

خطوته وانعكاساتها على فرص السالم، وعلى األمن واالستقرار، ليس فقط في منطقتنا وإنما في العالم 
لنطاق، ولن تبقى محصورة في األرض الفلسطينية أجمع، فلهذا القرار توابع سياسية جسيمة وواسعة ا

المحتلة، أو حتى في المنطقة، فهذا القرار ُيضعف من مكانة المجتمع الدولي ككل، ويضرب ُعمق 
القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة، وهكذا وقف العالم برمته ضرورة كما وقفت الماليين تحر قرار 

 .ترامب في كافة بقاع العالم وقاراته
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وقال، إننا نلتقي في هذا االجتماع الطارئ لمناقشة كيفية التعاطي الجمعي العربي مع خطيئة أقدم 
عليها الرئيس األميركي عن سبق إصرار بحق القدس أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين 

للمسيحيين الشريفين، ومسرى النبي الكريم، وعاصمة دولة فلسطين االبدية والعاصمة الروحية 
وللمسلمين سواء موكدا انها خطيئة تخطت المحتمل عربياً، وتعدت المقبول به أو المسموح له، مهما  

 .كان أو على شأنه

  

وشدد المالكي، إنها القدس أقدس األقداس ودرة التاج، وقلب العرب النابض، مدينة السالم، مدينة  
لخالدة، المدينة التي إن قالت تحرك القاصي كنيسة القيامة وقبة الصخرة، عاصمة دولتنا االبدية ا

والداني من كل صوب، وإن نادت لبى لها النداء كل عربي ومسلم، وإن أّنْت تداعى لها العالم أجمع، 
 .وإن غضبت فال ُمتسع لغضبها في هذا الكون، موكدا ان القدس غاضبة اليوم

  

ركية من رؤية ضّيقة لطبيعة الصراع وأضاف، إننا نأسف على الوضع الذي وصلت إليه االدارة األمي
وامكانيات الحل، فهناك انقياد أعمى من قبل الموقف االسرائيلي واختطاف لموقفها كدولة راعية 
لعملية السالم من قبل العّراب االسرائيلي، الذي ما انفك يتعهد ويعمل على القضاء على كل فرص 

  .السالم مهما كّلفه ذلك من جهد

لهذا الوضع، وهناك من يحتفل بالقرار، حيث يلتقي المتطرف اليهودي الذي  وقال اننا نأسف فيه
يّدعي أن وعد ترامب يأتي ُمكمًال لوعد بلفور، والذي جاء مكمًال لوعد الرَّْب، يلتقي مع المتطرف 

 .الداعشي الذي يرى في القرار ُفرصة يتكئ عليها في مواصلة ارهابه

  

باس في خطابه األخير، فإن هذا الوعد يُمّثل مكافئة إلسرائيل وأضاف، انه كما قال الرئيس محمود ع
على تنكرها لالتفاقات وتحديدًا للشرعية الدولية وتشجعًا لها على مواصلة سياسة االحتالل 
واالستيطان واألبارتهايد والتطهير العرقي، كما وتصب هذه الخطوة في خدمة الجماعات المتطرفة التي 
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منطقتنا إلى حرب دينية تجر المنطقة التي تعيش أوضاعًا حرجة في أتون تحاول تحويل الصراع في 
 .صراعات دموية وحروب ال تنتهي

  

وقال المالكي، إن هذا القرار إنما ُيشجع منتهكي القانون الدولي، بما في ذلك الخروقات الصارخة 
ر بموقف وقرارات لمبادئ حقوق االنسان على االستمرار باتباع هذه السياسات، كما ويستخف القرا

دول المجتمع الدولي بما في ذلك ما عّبرت عنه األمم المتحدة، وهو سيوحي للدول المارقة بأنه 
بإمكانها خرق القانون الدولي وفرض وتغيير الحقائق بالقوة، وهذا سُيطِلق العنان لحقبة جديدة من 

 .العنف وعدم المباالة بالقانون الدولي ومبادئه

  

من كلمة لكل َمن ابتهج لهذا القرار واحتفى به وَتسرََّع بالقول أن هذا القرار يضمن واوضح انه ال بد 
إلسرائيل أن أيَّة مفاوضات مستقبلية ستنطلق من حقيقة جديدة أن القدس هي عاصمة لدولة اسرائيل، 

ل، أو هنا ال بد من القول وبكل وضوح وثبات، أن أي اعالن يأتي من اسرائيل، القوة القائمة باالحتال
من الواليات المتحدة األميركية، بخصوص واقع مدينة القدس لن يُغير من حقيقة أن األرض الفلسطينية 
الُمكونة من قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، هي أرض محتلة وفق القانون 

ية للتحرك الفوري لتقديم الدولي، وهي حقيقة راسخة قانونياً، كما نتوقع منكم تفويض المجموعة العرب
  . مشروع قرار في مجلس األمن يرفض القرار األميركي

واكد أن الحقوق الوطنية الفلسطينية وحقوق االنسان للشعب الفلسطيني هي حقوق غير قابلة 
للتصرف، وهي أيضًا حقائق قانونية وسياسية راسخة بموجب القانون الدولي، واجماع ودعم من 

تتغير هذه الحقيقة باإلعالن غير القانوني للرئيس ترامب بنقل السفارة أو  المجتمع الدولي، ولن
  .باالعتراف بالقدس عاصمة لدولة اسرائيل

وأردف، يجب أن نؤكد بمجال ال يدُع للشك أنه ليس لهذا القرار أو االعالن أو الوعد أي توابع على 
رض الفلسطينية المحتلة، أو لحقوق المكانة القانونية لمدينة القدس التي هي جزء ال يتجزأ من األ

  .الشعب الفلسطينية المكفولة في القانون الدولي
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وقال، إن دولة فلسطين لتقّدر وبشدة الرفض والمعارضة المدوية عالميًا لهذا القرار غير القانوني، 
مها وتشكر شقيقاتها الدول العربية على هذا الموقف المشرف واتصاالتها مع دولة فلسطين لتأكيد دع

وتضامنها وتحركها السريع في عديد المستويات دعمًا للموقف الفلسطيني، وطبعًا نخص بالذكر 
المملكة األردنية الشقيقة ممثلًة بجاللة الملك عبد اهللا الثاني ووزير الخارجية أيمن الصفدي، التي 

صدي لتداعيات شاركتنا في الدعوة لهذا االجتماع وتحركت معنا في كافة المجاالت وأنبرت في الت
هذا القرار، كما ونشكر خصيصًا كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة 
المغربية، ودولة الكويت، ودولة قطر والجمهورية التونسية ولبنان الذين تواصلوا معنا خالل األيام 

  .الماضية

كافة أنحاء العالم، ونرحب بالتزام المجتمع   وأكد إننا نتابع في دولة فلسطين ردود فعل العواصم في
الدولي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المكفولة في القانون الدولي، موكدا أنه يقع التزامًا قانونيًا 
وسياسيًا على كافة الدول برفض قرار اإلدارة األميركية غير القانوني، وفي حماية حق الشعب 

لتصرف، وسيادته على األرض التي تحتلها اسرائيل بشكل غير الفلسطيني بتقرير المصير غير القابل ل
، بما في ذلك قلبها العاصمة األبدية القدس، وسواء بما نشاهد ونقرأ ونسمع 1967قانوني منذ عام 

من ردود فعل مسؤولية من قبل العالم الصديقة الذي اجمع على رفض هذا القرار وابتعاده عنه، واشار 
صديقة التي تعترف بدولة فلسطين، أن تؤكد على اعترافها بالدولة وعاصمتها اننا نتوقع من الدول ال

االبدية القدس الشرقية، عالوًة على رفضها وادانتها لهذا القرار غير القانوني، معربا عن تمنيه ان يعمل 
العرب امام هذا الصلف االسرائيلي الذي تحدى ليس فقط العرب والمسلمين وإنما العالم أجمع ان 

ارعوا لزيارة القدس وعدم تركها اسيرة امام التهديد االسرائيلي فهذا يعزز من صمودها ويقوي عزيمة يس
ابنائها في مواجهة تحديات هذا القرار والقرارات الهادفة لتهويد القدس فلنسارع الى زيارة القدس عبر 

ن يدعي ليس للعرب المؤسسات الرسمية في فلسطين لرفع شأنها عربيا وإلرسال رسائل واضحة لكل م
من مسلمين او مسيحيين حق فيها، وِفي الختام قال المالكي، نأمل تبنيكم لمشروع القرار المقترح 

  .دعماً لفلسطين والقدس

وحضر االجتماع الى جانب المالكي، سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية 
، والمستشار تامر الطيب، والمستشار رزق الزعانين، دياب اللوح، والمستشار أول مهند العكلوك

 . والمستشار جمانة الغول، وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية
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 عساف يثمن مبادرة اتحاد إذاعات الدول العربية بإرسال وفد لفلسطين في ضوء قرار ترامب
  

على اإلعالم الرسمي  ثمن المشرف العام -وفا 2017-12-9تونس / القدس عاصمة فلسطين
الوزير أحمد عساف، مبادرة اتحاد إذاعات الدول العربية بإرسال وفد من رئاسة االتحاد إلى فلسطين 
المحتلة للوقوف على معاناة شعبها في ضوء الحدث الجلل والخطير الذي أقدم عليه الرئيس األميركي 

االحتالل اإلسرائيلي ونقل السفارة  دونالد ترامب تجاه مدينة القدس باالعتراف بها عاصمة لدولة
  . األميركية إليها

جاء ذلك خالل مشاركة عساف في أعمال المجلس التنفيذي التحاد إذاعات الدول العربية الذي 
انعقد اليوم السبت، بتونس في مقر االتحاد ويستمر يومين، بحضور العديد من الدول العربية األعضاء 

بد المحسن العواش، والمدير العام لالتحاد المهندس عبد الرحيم على رأسهم رئيس االتحاد محمد ع
  . سليمان

وقال عساف، إن هذه المبادرة رسالة واضحة للعالم بأن األمة العربية ومؤسساتها تقف الى جانب 
الشعب الفلسطيني، مطالبا االتحاد بفتح أيام شراكة مع فلسطين لبث مباشر بين المؤسسات 

ة العربية من أجل إرسال رسالة واضحة في دعم لشعبنا، ورسالة للواليات المتحدة التلفزيونية واإلذاعي
  . األميركية بأن ما قام به الرئيس ترامب يمس كل عربي مسلم ومسيحي

وفي كلمة له في افتتاح أعمال المجلس التنفيذي لالتحاد، قال عساف، إن االتحاد يرفض قرار ترامب 
لقرار وبنقل سفارة بالده الى مدينة القدس، واعترافه بأنها عاصمة رفضا تاما، وندد بشدة وبحزم با

إن العالم كله يرفض القرار النتهاكه القانون الدولي والقرارات األممية، مؤكدا وجوب : لالحتالل، وقال
  .وقوف الجميع إلى جانب الشعب الفلسطيني

ستزيد الوضع تعقيدا في المنطقة، وتابع أن االتحاد يحذر من التداعيات الخطيرة لهذه الخطوة التي 
المضطربة أصال، ما سيقضي على محادثات السالم المتعثرة أصال، ويفتح باب التوتر واألزمات في 

 .المنطقة ويهدد مستقبل شعوبها
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 عصابات يهودية تعتدي بالضرب على ثالثة مقدسيين
   

عصابات المستوطنين اعتدت مجموعة من  -وفا 2017-12- 9القدس / القدس عاصمة فلسطين
 .، مساء اليوم السبت، على ثالثة شبان مقدسيين بالقرب من حي المصرارة التجاري"الحريديم"

  

وقال مراسلنا في القدس، إن مجموعة مستوطنين اعتدوا بالضرب على الشابين طارق وهاني وبشار 
ي المصرارة التجاري بين شطري مدينة القدس، بالقرب من ح" الفاصل"العسولي، في شارع رقم واحد 

 .قبالة سور القدس التاريخي من جهة باب العامود

  

وأضاف أنه تم نقل المقدسيين الثالثة إلى المستشفى لتلقي العالج، وتم الحقا اعتقال طارق وهاني 
  .العسولي

 .ونقل مراسلنا عن شهود عيان تأكيدهم أن توترا يسود المنطقة عقب حادث االعتداء على المقدسيين

  

 تمر صحفي لسفراء دول التعاون اإلسالمي في المكسيك حول مخاطر قرار ترامبمؤ 
   

عقد سفراء دول منظمة التعاون اإلسالمي  -وفا 2017-12-9مكسيكو / القدس عاصمة فلسطين
لدى المكسيك، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا في مقر سفارة دولة فلسطين حضرته وسائل اإلعالم 

  .المحلية والعالمية

واستهل المؤتمر بكلمة عميد المجموعتين العربية واإلسالمية سفير جمهورية الجزائر الديمقراطية 
الشعبية، السفير رابح حديد عبر من خاللها باسم المجموعتين عن موقف الدول العربية واإلسالمية 

قوانين واستنكارهما لقرار الرئيس ترامب بخصوص القدس ونقل سفارة بالده الذي يعتبر خرقا لل
  .والقرارات األممية
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وتبع ذلك كلمة سفير دولة فلسطين لدى المكسيك محمد سعدات، الذي شكر المكسيك على 
موقفها التي عبرت عنه بالبيان الصحفي الصادر عن وزارة خارجيتها، والذي أكد على عدم نقل 

التي تخص وضع القدس،  سفارتها الى القدس واستمرار التزام الحكومة المكسيكية بالقرارات األممية 
  .كما شكر مواقف دول العالم الرافضة لقرار ترامب

وشدد السفير سعدات على أن قرار ترامب لن يغير شيئا في هوية وتاريخ مدينة القدس وستبقى عاصمة 
لجميع القرارات والقوانين   لدولتنا الفلسطينية األبدية، معتبرا أن اتخاذ مثل هذا القرار هو خرق فاضح

  .الدولية ولقرارات مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة، مشيراً إلى القرارات ذات العالقة

وأوضح أن اإلدارة األميركية بقرارها هذا تكافئ دولة االحتالل االستيطانية التوسعية على جرائمها 
الدولي واإلنساني في  اليومية بحق شعبنا وعلى تنصلها من جميع القرارات الدولية وانتهاكها للقانون

األراضي الفلسطينية، وأضاف أن الرئيس ترامب باتخاذه هكذا قرار، فإن الواليات المتحدة لم تعد 
مؤهلة لتكون وسيطا في عملية السالم، وذلك لتحيزها ودعمها لخروقات إسرائيل للقانون الدولي، 

ر وغير المسؤول والذي يؤجج محمًال ترامب وإدارته مسؤولية عواقب وتبعات هذا القرار المتهو 
  .مشاعر ماليين المسلمين والمسيحيين وأحرار العالم

وفند سعدات المخاطر، مشيرا إلى أن قرار ترامب يسعى إلى تشريع الظلم واستبدال قوة الحق بحق 
القوة، مؤكدًا أن هذه المخاطر تؤثر على المجتمع الدولي كافة وعلى ميثاق األمم المتحدة، ودعا 

  .ع الدولي للتضامن مع شعبنا والتصدي لقرار ترامبالمجتم

كما قدم عدد من السفراء الدول العربية واإلسالمية مداخالت عبروا فيها عن رفضهم لقرار ترامب 
  .ووقوفهم الصلب مع حقوق شعبنا

وفي ختام المؤتمر أجاب السفير سعدات على األسئلة التي طرحها الصحفيون الحضور، وتم توزيع 
  .الصحفي الصادر عن السفراءالبيان 
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 شبان من مجمع تجاري وسط القدس 4االحتالل يعتقل 
   

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم  -وفا 2017-12-9 القدس عاصمة فلسطين
 .السبت، أربعة شبان من مجمع تجاري في شارع صالح الدين وسط القدس المحتلة

  

مواطنا، بينهم  12قوات االحتالل من شارع صالح الدين اليوم إلى  وارتفع بذلك عدد الذين اعتقلتهم
 .عضو المجلس التشريعي جهاد أبو زنيد، بعد االعتداء عليها بالضرب

  

 االحتالل يحتجز بطاقات المصلين خالل دخولهم األقصى
   

أفاد المنسق اإلعالمي لدائرة أوقاف القدس  -وفا 2017-12-9القدس / القدس عاصمة فلسطين
فراس الدبس، بأن قوات االحتالل التي تتمركز على بوابات المسجد األقصى المبارك شرعت منذ 

 .ساعات ما بعد عصر ،اليوم باحتجاز بطاقات المواطنين من كل الفئات الذين يدخلون المسجد

  

 وأوضح مراسلنا أن ذلك يأتي وسط أجواء متوترة تسود مدينة القدس، خاصة بلدتها القديمة ومحيطها
 .تزامنا مع قمع فعاليات احتجاجية ضد إعالن ترامب المشؤوم

  

 مقدسيين بينهم النائب أبو زنيد في مواجهات وسط القدس 8االحتالل يعتقل 
  

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم  -وفا 2017-12-9 القدس عاصمة فلسطين
جهاد أبو زنيد، خالل " فتح"التشريعي عن حركة السبت، ثمانية مواطنين بينهم النائب في المجلس 

 .قمعها مسيرة سلمية بشارع صالح الدين قبالة سور القدس التاريخي من جهة باب الساهرة
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وُعرف من بين المعتقلين، الفتاة أسيل أبو الليل، وشاب من عائلة اسعيدة، وآخر من عائلة الحسيني، 
 .ومسن من عائلة أبو غربية

  

، باإلضافة إلى )لم تعرف هويتهما(ن عناصر من وحدة المستعربين اعتقلت شابين وذكر مراسلنا أ
 .احتجاز رئيس نادي األسير في القدس ناصر قوس

  

مسيرة دعا إليها نشطاء بشارع صالح الدين " الخيالة"وكانت قوات االحتالل قمعت باستخدام 
 .المشؤوم الخاص بمدينة القدس" ترامب"احتجاجاً على إعالن 

  

ولفت مراسلنا إلى أن التوتر ما زال يسيطر على األجواء وسط مدينة القدس، بفعل االنتشار الواسع 
 .لقوات االحتالل ودورياتها الراجلة والمحمولة والخيالة

  

 االحتالل يعتقل شابين من القدس
   

من اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي بعد ظهر اليوم السبت، شابًا  -وفا 2017- 12-9القدس 
خالل ) أشهر أسواق مدينة القدس خارج سورها التاريخي(شارع صالح الدين وسط القدس المحتلة 

  .قمعها لمسيرة جماهيرية احتجاجاً على القرار االميركي حول القدس

وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت ظهر اليوم شابا مقدسيا بشارع الواد داخل القدس القديمة، بعد 
  .ى أحد مراكز التحقيق والتوقيف في المدينةتفتيشه، واقتادته ال
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 االحتالل يقمع مسيرة سلمية وسط القدس ويعتدي على الصحفيين
  

قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم السبت،  -وفا 2017-12-9القدس عاصمة فلسطين 
 .مسيرة سليمة في شارع صالح الدين قبالة سور القدس التاريخي من جهة باب الساهرة

  

وقال مراسلنا إن قوات االحتالل وعناصر الخّيالة هاجموا المشاركين والمشاركات في المسيرة، 
وأطلقت عناصر من الوحدات  على األعالم الفلسطينية، واعتدوا على الطواقم الصحفية، واستولوا 

 .الخاصة عشرات قنابل الصوت والغاز باتجاههم

  

المواطنين الى المشاركة  -قع التواصل االجتماعيعبر موا - وكان نشطاء من مدينة القدس دعوا
الواسعة في مسيرة وسط المدينة في اطار الفعاليات االحتجاجية على قرار وإعالن الرئيس االميركي 

 .دونالد ترامب، مدينة القدس عاصمة إلسرائيل

  

 االتحاد العام للصحفيين العرب يقرر اعتبار القدس العاصمة الدائمة لإلعالم العربي
 

 اكد وقوفه ودعمه للقيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس في تحركاته السياسية على كل المستويات

  

قرر أن يكون األربعاء المقبل وقفة في نفس الوقت في كل العواصم العربية للصحفيين العرب للتنديد 
  بالقرار االميركي

العام للصحفيين العرب، وبشدة  ادان االتحاد -وفا 2017-12- 8بغداد   /القدس عاصمة فلسطين
القرار االميركي باعتبار القدس عاصمة إلسرائيل، وقرر االتحاد اعتبار القدس عاصمة دولة فلسطين 

  .العاصمة الدائمة لإلعالم العربي

صدر عقب اجتماع المكتب التنفيذي لالتحاد في العاصمة العراقية بغداد اليوم الجمعة،  واكد في بيان
ميركي باعتبار القدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة االميركية اليها يمثل خرقا سافرا أن القرار اال
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لقرارات الشرعية الدولية، مشددا على ان القدس كانت وستبقى العاصمة األبدية للشعب العربي 
  .الفلسطيني ودولته المستقلة على امتداد األرض الفلسطينية المحتلة

القرار اإلجرامي أضحى شريكا حقيقيا في الجرائم الفظيعة التي يقترفها  واعتبر االتحاد أن ترامب بهذا
االحتالل االسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني البطل، وحليفا قويا للعدوان االسرائيلي ضد المسلمين 
والمسيحيين ومقدساتهم وإنكارا صريحا لمبادئ العدالة والسلم العالمين، وخرقا سافرا لقرارات 

 .يةالشرعية الدول

  

وحيا االتحاد عاليا أحرار العالم الذين هبوا للتنديد بهذا القرار الجائر من خالل المسيرات 
واالحتجاجات التي عمت مختلف أصقاع المعمورة، كما اعلن عن اعتزازه بردة فعل الشعوب العربية 

دفت وال تزال واإلسالمية التي مارست دورها كالمعتاد في التصدي لمختلف أشكال العدوان التي استه
تستهدف الشعب الفلسطيني الشامخ، ودعاها إلى ممارسة المزيد من التصعيد إلجبار الطغاة على 

كما عبر االتحاد عن ارتياحه للمواقف التي أعلنت عنها . وضع حد لعدوانهم ضد الشعب الفلسطيني
 .دول العالم  مختلف حكومات

  

سالمي مسؤوليتهم التاريخية ألن قرار الرئيس األميركي وحمل االتحاد، الحكام في العالمين العربي واإل
 .يمثل إساءة حقيقية لهم ومن خاللهم لجميع الشعوب العربية واإلسالمية

  

وادان االتحاد، قمع االحتالل لمسيرات الغضب الفلسطيني ضد قرار ترامب، كما ادان استهداف 
م، مطالبا بتوفير حماية دولية عاجلة االحتالل للصحفيين الفلسطينيين ما أدى إلصابة العديد منه

 .للشعب الفلسطيني من قمع االحتالل وإجرامه

  

وطالب االتحاد المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الصحافة وحقوق كل إنسان، تحمل مسؤولياتها  
كافة والتحرك عاجًال لحماية الصحفيين الفلسطينيين والعرب واألجانب العاملين في فلسطين الذين 
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اجهون آلة القمع االسرائيلي التي تحاول طمس الحقيقة وتزوير الرواية من خالل منع تغطية جرائمها يو 
    .ضد الشعب الفلسطيني

وقرر االتحاد اعتبار القدس عاصمة دولة فلسطين، عاصمة اإلعالم العربي الدائمة، واطالق اسم دورة 
 –اجتماع بغداد (لالتحاد والتي تعقد في بغداد القدس على اجتماعات المكتب الدائم واألمانة العامة 

  ).دورة الــقـــدس

كما دعا االتحاد كل النقابات الصحفية العربية إلى تنظيم احتجاجات وتظاهرات يومية مستمرة ال 
تتوقف، على أن يكون يوم األربعاء المقبل وقفة في نفس الوقت في كل العواصم العربية للصحفيين 

نقابات المهنية والعمالية للمشاركة في هذه الوقفات االحتجاجية على القرار العرب، داعيا كل ال
  .االميركي

كما دعا كافة النقابات الصحفية في العالم للتعبير عن مواقفهم ضد قرار ترامب المنافي لكل القوانين 
  .الدولية والشرعية الدولية وإدانتهم الشديدة لهذا القرار

االحتالل جريمة ضد القدس، ودعا كافة الصحفيين العرب ووسائل اإلعالم واعتبر االتحاد التطبيع مع 
  .العربية إلى عدم استضافة أي مسؤول أو صحفي أو محلل سياسي اسرائيلي في اإلعالم العربي

وطالب االتحاد وسائل اإلعالم العربية والدولية بعدم التعامل مع قرار ترامب بأن القدس عاصمة لدولة 
ائيلي، كما طالب جميع وسائل اإلعالم العربية والدولية، بالتركيز على مصطلح القدس االحتالل االسر 

عاصمة دولة فلسطين المحتلة، وفتح موجات تغطية واسعة لما يجري في فلسطين، كما دعا الصحف 
  .ووسائل اإلعالم االلكتروني ووسائل التواصل االجتماعي لتكثيف التغطية لقضية القدس

تحاد الدولي للصحفيين وكافة نقابات العالم والصحفيين في كل العالم بعدم المشاركة وطالب البيان اال
  .في أي فعالية تدعو لها دولة االحتالل

، داعيا كافة "انه يدرس الخطوات القانونية أمام محاكم عربية ودولية ضد قرار ترامب"وقال االتحاد 
لعربية الى احترام قرار اتحاد الصحفيين العرب وسائل اإلعالم العالمية التي لها مكاتب في الدول ا

  .بهذا الخصوص

كما دعا االتحاد، الدول العربية وحكوماتها والنقابات العربية التخاذ إجراءات ضد السفارات األميركية 
  .والشركات والمؤسسات التي لها فروع في الوطن العربي بمقاطعتها وعدم التعامل معها
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العرب مقاطعة كل السفارات والممثليات األميركية وعدم التعامل معها  وطالب االتحاد من الصحفيين
  .سياسيا وفى كل ما يتعلق بأنشطتها الدبلوماسية

كما طالب الدول العربية التي لها عالقات رسمية أو غير رسمية مع إسرائيل أن توقف هذه العالقات 
  .وتطرد سفراء دولة االحتالل من عواصمنا العربية

اد القادة والزعماء العرب لعقد قمة عربية عاجلة التخاذ قرارات تكون بمستوي هذا ودعا االتح
  .الحدث وهذه الجريمة ضد امتنا العربية وضد القدس

واكد االتحاد وقوفه مع الشعب العربي الفلسطيني وانتفاضته الغاضبة للرد على جريمة اإلدارة 
ية والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تحركاته األميركية، كما اكد وقوفه ودعمه للقيادة الفلسطين

مطالبا الدول العربية وحكوماتها توفير كافة مستلزمات / السياسية على كل المستويات العربية والدولية
  .الدعم السياسي والمعنوي والمادي للشعب الفلسطيني وحكومته من أجل مواجهة هذا القرار

ية العربية التنفيذ العاجل والفوري لهذه القرارات وطلب االتحاد من جميع التنظيمات الصحف
 .وتجسيدها على ارض الواقع

  

 "باب العامود"مقدسيون يؤدون صالتي المغرب والعشاء في 
   

أدى مقدسيون، مساء اليوم الجمعة، صالتي المغرب  -وفا 2017-12-8 القدس عاصمة فلسطين
 .والعشاء في باب العامود بالقدس المحتلة

  

قوات االحتالل بالقوة وباستخدام الخّيالة منطقة باب العامود، التي شهدت اليوم وقفات وقد أخلت 
المشؤوم الخاص بمدينة القدس واعتبارها عاصمة دولة " ترامب"واعتصامات احتجاجية ضد إعالن 

 .االحتالل، في الوقت الذي حاول فيه االحتالل فّض هذه التجمعات وقمعها بالقوة أكثر من مرة
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مراسلنا إن قوات االحتالل وعناصر من المستعربين اعتقلوا، مساء اليوم، ثالثة مقدسيين خالل  وقال
 .قمع االعتصام االحتجاجي، ُعرف منهم ناصر عفانة، ومؤمن الكركي

  

 القرار األميركي حول القدس يهدد األمن والسالم اإلقليمي والدولي: مجلس النواب اللبناني
   

أكد مجلس النواب اللبناني أن القرار المتعلق  -وفا 2017-12-8بيروت /فلسطينالقدس عاصمة 
بنقل السفارة األميركية واالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل يقود إلى الحروب ويهدد األمن والسالم 
اإلقليمي والدولي، ويشكل غطاء لالحتالل اإلسرائيلي وعدوانيته وعملياته االستيطانية وكل تجاوزاته 

 .لقوانين الدولية واإلنسانيةل

  

واعتبر المجلس، خالل جلسة استثنائية دعا لها رئيس المجلس نبيه بري، اليوم الجمعة، أن القرار 
يشجع النوايا العدوانية الهادفة ألسرلة وتهويد فلسطين، ويهدد األثار الناجمة عن ذلك بتنفيذ مشاريع 

الفلسطينية تمهيدا إلعادة صياغة الجغرافيا التوطين وتذويب الشعب الفلسطيني وشطب القضية 
  .السياسية في المنطقة العربية

وأدان المجلس القرار، وأكد أن بناء وصنع السالم العادل والشامل في الشرق األوسط إنما ينطلق من 
تأكيد الحقوق واألماني الوطنية للشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية 

 .المستقلة وعاصمتها القدس، وفي تنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي المتعلقة باألراضي العربية

  

كما أكد دعم حق الشعب الفلسطيني في مقاومته ونضاله المشروع للتخلص من االحتالل اإلسرائيلي 
اإلدارة لنيل كل حقوقه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ورفضه الشديد لموقف 

 .األميركية بشأن إقفال مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن
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وأدان قرار االحتالل اإلسرائيلي االستمرار في مشاريعه االستيطانية االستعمارية في أراضي دولة  
 .فلسطين المحتلة

  

االحتالل أو  وطالب المجلس باإلفراج عن البرلمانيين الفلسطينيين المختطفين والمعتقلين في سجون
الموقوفين إداريا، ما يستوجب موقفا عقابيا رادعا من قبل البرلمانات والمنظمات البرلمانية اإلقليمية 

 .والدولية وعلى رأسها االتحاد البرلماني الدولي

  

وجدد دعمه للمصالحة الوطنية الفلسطينية من خالل منظمة التحرير الفلسطينية، وتوجيه الطاقات كافة 
  .مسيرة االستقالل الناجز بعودة الالجئين إلى ديارهم وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة الستكمال

كما دعا إلى توجيه كل الجهود العربية واإلقليمية لوضع اإلمكانات كافة في سبيل إيصال الفلسطينيين 
 .لحقوقهم وتجنب كل الصراعات األخرى

  

لى اإلدارة األميركية، وإلى مجلس األمن الدولي وأعضائه، وطالب بإبالغ هذه التوصية إلى الحكومة، وإ
وإلى الجمعية العامة لألمم المتحدة، وإلى األمم المتحدة، واعتبارها وثيقة رسمية باسم الشعب 

  .اللبناني

وأشار بري إلى أن اجتماعا للبرلمان العربي سيعقد في المغرب يوم األربعاء المقبل للبحث في قضية 
  .القدس

 يرحب باإلجماع الدولي الكبير المندد بالقرار االميركي باعتبار مدينة القدس عاصمة إلسرائيل الرئيس
   

رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس،  -وفا 2017-12-8رام اهللا  /القدس عاصمة فلسطين
شهدته  المندد بالقرار االميركي باعتبار مدينة القدس عاصمة إلسرائيل، والذي  باإلجماع الدولي الكبير

 .جلسة مجلس االمن الدولي التي عقدت مساء اليوم الجمعة، لمناقشة القرار االميركي
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وحيا سيادته، مواقف الدول التي أكدت رفضها لهذا القرار االميركي الخطير المخالف لكل قرارات 
الوضع  الشرعية الدولية، ولألسس التي قامت عليها عملية السالم باعتبار مدينة القدس إحدى قضايا

النهائي، محذرة من تداعياته الخطيرة على المنطقة، وما سيؤدي إليه من زعزعة لألمن واالستقرار في 
 .المنطقة والعالم

  

رسالة دعم قوية لحقوق   وشدد الرئيس، على ان هذا االجماع، على رفض القرار االميركي، هو بمثابة
 .مدينة القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في أرضه وعلى رأسها

  

وشدد سيادته، على الموقف الفلسطيني الرافض لهذا القرار، وانه سيواصل جهوده واتصاالته ومساعيه 
 .للتصدي لهذا القرار

  

واكد الرئيس، رفضنا المطلق لما ورد على لسان ممثلة الواليات المتحدة االميركية في مجلس االمن 
  .جلسة، والذي خالفت فيه موقف االجماع الدولي الرافض للقرار االميركيالدولي خالل ال

، مؤكدا أن الواليات المتحدة "نجدد رفضنا للموقف االميركي تجاه مدينة القدس"وقال سيادته، 
  .االميركية بهذا الموقف لم تعد مؤهلة لرعاية عملية السالم

  

 بقرار ترامب حول القدس إجماع دولي كبير مندد: في جلسة طارئة لمجلس األمن
   

عقد مجلس األمن الدولي جلسة طارئة، اليوم  -وفا 2017-12- 8نيويورك /القدس عاصمة فلسطين
الجمعة، بدعوة من ثماني دول، لبحث قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب االعتراف بشكل أحادي 

 .بمدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي
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إثر قرار الرئيس " القلق البالغ إزاء مخاطر تصاعد العنف"األمم المتحدة، خالل الجلسة، عن وعبرت 
 .ترامب االعتراف بشكل أحادي بالقدس عاصمة إلسرائيل

  

مصر، والسنغال، واالورغواي، : والدول التي دعت إلى عقد الجلسة الطارئة لمجلس األمن، هي
 .المملكة المتحدةوبوليفيا، والسويد، وفرنسا، وإيطاليا، و 

  

 ترامب تجاوز الحل النهائي باعترافه بالقدس عاصمة إلسرائيل: مالدينوف
  

وقال المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف، خالل 
التاسع السادس إلى "من " ثالثة أيام غضب"الجلسة، في كلمة عبر الفيديو من القدس، إنه تم إعالن 

" ابداء الحكمة"، داعيا قادة العالم إلى "تطرف ديني"، محذرا من مخاطر "ديسمبر/من كانون األول
  .إلعادة الهدوء إلى المنطقة

في الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، " القدس هي القضية األشد تعقيدا"وأكد المسؤول األممي أن 
التفاوض "وشدد على أن . ية والمسيحية واليهوديةللديانات االسالم" رمزا"مشيرا إلى أن القدس تمثل 

  .هو الوسيلة لتقرير مصير المدينة المقدسة" بين الطرفين

وقال إن القدس تشكل بالنسبة للفلسطينيين األمل للمستقبل وجوهر الحياة، مضيفا أن ترامب تجاوز 
د والغضب وأن قراره الحل النهائي باعترافه بالقدس عاصمة إلسرائيل، وأنه تسبب بالعنف والتصعي

  .أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، وأكد أن على قادة العالم تولي مسؤولياتهم حيال عملية السالم
    

 القرار األميركي أدى لتوترات في المنطقة وسيقود لتداعيات خطيرة: منصور
  

من جهته قال المندوب الدائم لدولة فلسطين في األمم المتحدة رياض منصور، إن القرار األميركي 
أدى لتوترات في المنطقة وسيقود لتداعيات خطيرة، حيث إن اسرائيل تبتهج بالقرار ما يؤكد أنه جاء 

ئم وإقناع قادة بتحريض منها، فبدال من االلتزام بقرارات مجلس األمن فإنهم يستمرون بارتكاب الجرا
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العالم بأنهم على حق، ويواصلون تدمير حل الدولتين وتغيير الوضع القانوني في القدس والوضع 
  .السكاني فيها

وأعرب عن الرفض الفلسطيني للحصانة التي أعطيت إلسرائيل، وعدم محاسبتها ومطالبتها بتطبيق 
نا إلى ما وصلنا إليه اليوم، كما أن هذا القانون الدولي، وبالتالي مواصلتها ارتكاب الجرائم حتى وصل

  .الدعم األميركي إلسرائيل يقوض دورها في المنطقة

وبين أنه ال يوجد دولة في العالم اعترفت بسيادة اسرائيل على القدس، وأن مصير القدس يتحدد من 
راضي ، وتبقى جزءا من األ1967خالل المفاوضات، حيث تبقى القدس الشرقية أرضا محتلة منذ عام 

  .المحتلة في ذلك العام

واستذكر القرارات األممية الصادرة عن مجلس األمن تحديدا، حول القدس، ومنها قرار المجلس رقم 
والذي نص على عدم االعتراف بالقانون اإلسرائيلي بضم القدس،  20/8/1980الصادر في  478

الصادر عن  2253القرار رقم ودعا الدول األعضاء إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة، و 
، والذي نص على دعوة دولة االحتالل إلغاء التدابير 1967الجمعية العامة لألمم المتحدة في العام 

، 23/12/2016الصادر في  2334المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس، وقرار مجلس األمن رقم 
ة المحتلة بما فيها القدس، وأكد وهو من أبرز القرارات التي تدين االستيطان في األرض الفلسطيني

عدم شرعية المستوطنات والوقف الفوري لكافة األنشطة االستيطانية على األراضي الفلسطينية 
  .لن يعترف بها إال بتوافق الطرفين 1967المحتلة، وأن أي تغييرات على حدود عام 

أي انتهاك من قبل أي وقال إنه يجب على المجلس التأكيد الواضح على موقفه من القدس ومعارضة 
دولة، ألن قرارات المجلس هي مفتاح السالم، والرسائل السلبية ضد هذا التصرف غير المسؤول، 
وإن على المجلس االمتناع عما من شأنه أن يؤدي لتحسس ديني وينقل الصراع إلى صراع ديني، 

راراته، وتطبيق ميثاق واستنكار القرار األميركي وأن يبذل الجهود لحل الصراع، والعمل لتنفيذ ق
  .المجلس

كما دعا الواليات المتحدة إللغاء القرار وتصحيح المسار، من أجل إنقاذ آفاق الحل السلمي بما 
  .يضمن االزدهار للفلسطينيين واإلسرائيليين
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 ال نعترف بضم القدس إلسرائيل: مندوب السويد
  

ديسمبر /كانون األول  23عتمد في الذي ا 2334وذّكر المندوب السويدي اولوف سكوغ، بالقرار 
يونيو /لن يعترف بأي تغيير في حدود الرابع من حزيران"، والذي يؤكد أن مجلس األمن الدولي 2016
 ".بما يشمل القدس، إال إذا اتفق الطرفان عبر مفاوضات 1967

  

ل وأكد مندوب السويد أن بالده ال تعترف بضم القدس إلسرائيل، وأنها ترفض قرار ترامب حو 
القدس، مشيرا إلى أن هذا القرار يؤثر على مفاوضات الحل النهائي، وشدد على أن القدس يجب أن 

  .تكون عاصمة للدولتين
  

 القرار األميركي تسبب بالقلق لشعوب العالم: مندوب مصر
  

وقال مندوب مصر في مجلس األمن عمر أبو العطا، إن القرار األميركي تسبب بالقلق لشعوب العالم، 
والتخوف من عواقب وآثار القرارات األحادية التي تخالف القانون الدولي، وتهدد منظومة العالقات 

  .السياسية

وأضاف، أن ما نحن بصدده اليوم هو اختبار لتلك المنظومة واختبار لسيادة القانون، ولن يتحقق 
  .النجاح في هذا الصدد إال من خالل العمل الجماعي في إطار الشرعية الدولية

وقال إن المنطق الوحيد والحقيقة الثابتة الوحيدة في التعامل مع القدس الشريف في إطار القضية 
الفلسطينية، هو هذا المنطق وتلك الحقيقة التي انعكست في القانون الدولي المتمثل في قرارات 

القدس، األمم المتحدة ال سيما قرارات مجلسكم، والتي رفضت بما ال يدع مجاًال للشك احتالل 
الذى فرضته إسرائيل انتهاكًا للقانون الدولي، وال يغير من الوضع " بالقانون األساسي"واعتبر ما سمي 

القانوني للمدينة، وال يؤثر على انطباق اتفاقية جنيف المعنية بحماية المدنيين في وقت الحرب على 
 .القدس الشريف
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حتملة لهذا القرار على استقرار المنطقة، لما وأعرب ممثل مصر، عن قلقه البالغ من التداعيات الم
ينطوي عليه من تأجيج مشاعر الشعوب العربية واإلسالمية نظرًا للمكانة الروحية والثقافية والتاريخية 
الكبيرة لمدينة القدس، فضال عن تأثيراته السلبية للغاية على مستقبل عملية السالم بين الجانبين 

ي تأسست مرجعياتها على اعتبار أن مدينة القدس تعد أحد قضايا الوضع الفلسطيني واإلسرائيلي، والت
 .النهائي التي سيتحدد مصيرها من خالل المفاوضات بين األطراف المعنية

  

وجدد تأكيده أن وضع القدس الذي حددته قرارات مجلس األمن كمدينة محتلة لم يتغير، ولن يتغير، 
المفاوضات، ودعا أجهزة األمم المتحدة إلى التعامل مع  إال إذا اتفقت األطراف على ذلك من خالل

التحديات الناشئة بالقضية الفلسطينية باألسلوب الذى يحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة 
  .للتصرف

وأكد مندوبو الدول األعضاء في مجلس األمن، إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وبوليفيا واألورغواي والسنغال 
يا وكازخستان وروسيا، رفضهم للقرار األحادي الجانب الصادر عن اإلدارة األميركية،  والصين وإثيوب

كونه يخالف قرارات الشرعية الدولية، ودعوا إلى احترام هذه القوانين، والوضع الراهن في مدينة 
  .القدس

   

بط وشددوا على أن هذا القرار من شأنه أن يغذي العنف في المنطقة، داعين جميع األطراف لض
النفس وعدم القيام بأي خطوات من شأنها تغيير الوضع في المدينة، مثمنين أيضا دور المملكة 

 .األردنية الهاشمية في حماية المقدسات في المدينة المقدسة

  

وأكدوا أن بالدهم تعارض الخطوة األميركية وستبقي على سفارات بالدها في تل أبيب، ولم يكن هناك 
ت التي تؤثر على األمن في المنطقة والعالم، وأن على الجميع العمل للحد من حاجة لمثل هذه القرارا

  .آثار هذا القرار وإعادة الطرفين لطاولة المفاوضات
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 قرار ترامب أحادي الجانب يترتب عليه تبعات وتداعيات غير مقبولة: مندوب فرنسا
  

نحن نريد حل الدولتين وتجنب وقال المندوب الفرنسي إن قرار ترامب أحادي الجانب ونأسف له، و 
  .التصعيد

وتابع أن قرارا أحادي الجانب يترتب عليه تبعات وتداعيات غير مقبولة، مؤكدا أنه ال يسمح بتغيير 
 .الشخصية الجغرافية والديمغرافية للقدس

  

وأوضح أن قرارات مجلس األمن الدولي ترفض االستيطان في القدس، مؤكدا أنه ال يمكن أن يتحقق 
 .م إذا لم يكن هناك تطبيق لقرارات الشرعية الدولية حول القدسالسال

  

وأكد المندوب الفرنسي أن إعالن ترامب يقوض الجهود الدولية لتحقيق حل الدولتين، وهو انتهاك 
للقانون الدولي، مشددا على ضرورة وجود جهد دولي لحل الصراع بما فيها القدس وفقا لقرارات 

 .الشرعية الدولية

  

إن القدس عاصمة لفلسطين وإسرائيل، وهي رمزية دينية تؤثر على شعوب المنطقة، مؤكدا أنه ال وقال 
  .يوجد بديل عن حل الدولتين

وشدد على أن الحدود النهائية يتفق عليها خالل المفاوضات، وأن إعالن الرئيس ترامب له تداعيات 
 .وأكد أن القدس هي مفتاح السالمخطيرة، مشيرا إلى ضرورة العودة للمفاوضات على أسس واضحة، 

  

 قرار ترامب ال يساعد عملية السالم ولن ننقل سفارتنا للقدس: مندوب بريطانيا
  

وقال مندوب بريطانيا إن قرار الرئيس ترامب حول القدس ال يساعد عملية السالم، مؤكدا أن بالده لن 
  .تنقل سفارتها إلى القدس
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خالل المفاوضات، وأنها يجب أن تكون عاصمة للدولتين وتابع أن وضع القدس يجب أن يتحدد من 
  .فلسطين وإسرائيل

وشدد مندوب بريطانيا على ضرورة احترام الحقوق الدينية في القدس، مؤكدا أن االستيطان يشكل 
  .عقبة رئيسية أمام السالم، وأن الحل الدائم يتجسد بإنهاء االحتالل 

 1967ات سيادة، وتدعم المفاوضات على حدود عام وأكد أن بالده تدعم قيام دولة فلسطينية ذ
  .والقدس عاصمة للدولتين

وجدد تأكيده على أن أي إجراءات أحادية الجانب مرفوضة، وأن القدس جزء من األراضي المحتلة، 
  .مشيرا إلى أن عملية سالم يجب أن تراعي مصالح الطرفين

    

 يجب استمرار الوضع القائم في القدس: مندوب كازخستان
  

من جانبه، أكد مندوب كازخستان أنه يجب الحفاظ على حل الدولتين، واستمرار الوضع القائم في 
  .مدينة القدس

وقال إن بالده ضد أي تعديالت على الوضع الحالي في مدينة القدس ألن من شأن هذا التغيير إيقاع 
  .الضرر على المنطقة والعالم

    

 بل تحقيق السالمقرار ترامب مرفوض ويعقد س: مندوب روسيا
 
  

بدوره، قال مندوب روسيا إن قرار الرئيس ترامب حول القدس مرفوض ويعقد سبل تحقيق عملية  
 .السالم، مؤكدا أن حل الصراع يجب أن يضمن قرارات الشرعية الدولية

  

وتابع أن القدس الشرقية عاصمة لفلسطين والغربية عاصمة إلسرائيل، مشيرا إلى أن قرار ترامب غير 
 .منسجم مع القرارات األممية التي اتخذت في هذا السياق
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  .وأكد مندوب روسيا أنه ال بديل عن حل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين
    

 قضية فلسطين هي الركن األساسي للسالم في الشرق األوسط: مندوب الصين
  

سي للسالم في منطقة الشرق من جهته، قال مندوب الصين إن القضية الفلسطينية هي الركن األسا 
  .األوسط

وأكد أن حل الدولتين هو الطريق الصحيح للتسوية السياسية حول الموضوع الفلسطيني، مشيرا إلى 
أن بالده دعمت القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وهي داعمة للسالم وقيام دولة فلسطين 

 .نمية والتطور في الشرق األوسطوعاصمتها القدس الشرقية وتحقيق االستقرار والت

  

 ندعم قيام دولة فلسطين والقدس الشرقية عاصمة لها: مندوب إثيوبيا
  

وقال مندوب أثيوبيا إن بالده تدعم السالم وتحقيق األمن في فلسطين، كما تدعم قيام دولة فلسطين 
  .والقدس الشرقية عاصمة لها

األمر بالقدس من شأنه أن يؤثر على عملية السالم وأكد أن أي إجراء أحادي الجانب خاصة إذا تعلق 
  .وهي مرفوضة

وشدد على أن قضايا الوضع النهائي يجب أن تحل من خالل مفاوضات مباشرة بين الطرفين، وأن 
  .الحل الواقعي للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي هو حل الدولتين

    

 قلقون جدا من قرار ترامب: مندوب األوروغواي
  

أعرب مندوب األوروغواي عن قلق بالده من قرار ترامب حول القدس، مؤكدا أن القدس من ناحيته، 
  .ُمنحت أهمية خاصة من األمم المتحدة

وأكد أن قرار ترامب يُفشل الحل السلمي، وأن قضية القدس يجب أن تحل من خالل المفاوضات، 
احترام القرارات الدولية هي المرجعية للحل بين الطرفين، وشدد على ضرورة  1967وأن حدود عام 
  .حول القدس
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 وضع القدس يجب أن يبقى وفق قرارات األمم المتحدة ولن ننقل سفارتنا إليھا: مندوب إيطاليا
  

بدوره، قال مندوب إيطاليا إن وضع القدس يجب أن يبقى كما هو وفق قرارات األمم المتحدة، مؤكدا 
  .أبيب أن بالده لن تنقل سفارتها إليها وستبقيها في تل

  ".علينا العمل مع االتحاد األوروبي الستئناف المفاوضات وحل الدولتين"وأضاف أن يجب 
    

 يجب احترام القرارات الدولية حول القدس: مندوب السنغال
  

وأكد مندوب السنغال أنه يجب احترام القرارات الدولية حول القدس، التي لها أهمية رمزية لكل دول 
 .ضرورة احترام الوضع الراهن فيهاالعالم، مشددا على 

  

وقال إنه يجب أن نخلق بيئة سالم بدال من العنف، وأنه ال يجب القيام بأي خطوة تغير الوضع في 
  .القدس، مشددا على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

   

 األمم المتحدة تكن العدائية إلسرائيل: مندوبة الواليات المتحدة
  

األمم المتحدة تكن العدائية إلسرائيل ولم "من ناحيتها، قالت مندوبة الواليات المتحدة األميركية إن 
 ".تكن شريكا لعملية السالم وأضرت بها

  

وأضافت أن ترامب لم يتخذ أي قرار بشأن حدود القدس، وأن واشنطن ال تدعم أي ترتيبات لمنطقة  
 .الحرم الشريف

  

جل في عملية السالم، مشيرة إلى أن الوضع النهائي للقدس يتقرر وفق اتفاق وادعت أن قرار ترامب يع
  .الطرفين
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، زاعمة أن بالدها ملتزمة بعملية السالم "إسرائيل ال تلتزم بأي قرار دولي يؤثر على أمنها"وتابعت أن 
  ".وأنها تدعم األطراف للدخول في مفاوضات" أكثر من أي وقت مضى

    

 ترامب أحادي الجانب ال يخدم عملية السالم ويغذي العنفقرار : مندوب بوليفيا
  

من جهته، أكد مندوب بوليفيا أن قرار ترامب أحادي الجانب ال يخدم عملية السالم بين الطرفين،  
 .كما أنه يغذي العنف ويضع المنطقة في خطر، ويترتب عليه نتائج خطيرة

  

دس، مشيرا إلى أن إسرائيل أقامت الجدار وأكد أنه ال يجب أن يكون هناك قرارات أحادية في الق
والمستوطنات في األرض الفلسطينية، وترتكب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين وتنتهك 

 .القرارات الدولية

  

وقال مندوب بوليفيا إن االحتالل اإلسرائيلي هو االحتالل الوحيد المتبقي في العصر الحديث، وأن 
  .لتينقرار ترامب يبعدنا عن حل الدو 

وشدد على ضرورة أن يتحمل مجلس األمن الدولي مسؤولياته تجاه هذا، مؤكدا ان بالده تطالب بإنهاء 
  .احتالل فلسطين وبتطبيق القانون الدولي على القدس الشرقية وأن تكون عاصمة لفلسطين

   

 ولتينترامب بقراره األخير انسحب من دعم حل الد): مندوب اليابان(رئيس مجلس األمن الدولي 
  

حول  إن الرئيس ترامب بقراره األخير) مندوب اليابان(من ناحيته، قال رئيس مجلس األمن الدولي 
  .القدس انسحب من دعم حل الدولتين للشعبين

وأكد أن القدس والحدود السيادية خاضعة للمفاوضات، معربا عن قلق بالده البالغ من قرار ترامب 
  .األخير
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ة أحادية الجانب من شأنها اإلضرار بعملية السالم، مؤكدا دعم بالده ودعا إلى عدم اتخاذ أي خطو 
  .لقرارات األمم المتحدة والرباعية الدولية

وشدد رئيس مجلس األمن، مندوب اليابان، على أن قرار ترامب ال يدعم عملية السالم وال يقرب 
  .الدولتين األطراف من بعضها البعض، داعيا الشركاء في المجتمع الدولي إلى دعم حل

  
  

 قرار ترامب انتھاك لقرارات الشرعية الدولية وخرق لميثاق األمم المتحدة: مندوبة األردن    
  

بدورها، أكدت مندوبة المملكة األردنية الهاشمية في مجلس األمن الدولي أن قرار الرئيس ترامب 
 .المتحدةحول القدس هو انتهاك لقرارات الشرعية الدولية وخرق لميثاق األمم 

  

وشددت على أن جميع اإلجراءات األحادية التي تستهدف القدس الغية وباطلة، مؤكدة أن األردن 
 .يرفض هذا القرار الذي يستفز مشاعر المسلمين والمسيحيين حول العالم ويؤجج العنف والغضب

  

نه تكريس وقالت إن االحتالل اإلسرائيلي هو أساس التوتر في المنطقة، وأن قرار ترامب من شأ
  .االحتالل اإلسرائيلي في فلسطين

وتابعت أن قضية القدس هي من قضايا الوضع النهائي، مشددة على أن القدس الشرقية عاصمة 
فلسطين األبدية، واعتراف أميركا بها عاصمة إلسرائيل يعد باطال قانونيا، وأدانت بناء المستوطنات 

 .وأكدت عدم شرعيتها

  

الثاني هو الوصي على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس  وقالت إن الملك عبد اهللا
الشريف، وأن المملكة بقيادته ستستمر في جهودها الدبلوماسية إقليميا ودوليا للدفاع نحو جهد فاعل 

 .إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة وحماية القدس والمقدسات فيها
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ارئة، عقدت خمسة دول اوروبية وهي السويد وفرنسا والمانيا وبريطانيا وايطاليا وبعد ختام الجلسة الط
مؤتمرا صحفيا، أكدوا فيه معارضتهم للقرار األميركي، واعادوا التأكيد مرة أخرى على مواقفهم الثابتة 

والحقا لذلك، تحدث السفير منصور للصحفيين حيث حيا مرة أخرى الشعب . من مدينة القدس
ي المرابط على اآلرض، وشكر الدول االربعة عشر في مجلس االمن على مواقفهم المبدئية الفلسطين

 .والقانونية بشأن القدس

  

 ليناقش تھويد القدس" الشؤون االسالمية"تعديل موضوع مؤتمر : القاھرة
   

رئيس المجلس األعلى للشئون اإلسالمية  - قرر وزير األوقاف المصري -وفا 2017- 12-8القاهرة 
محمد مختار جمعة، تعديل موضوع المؤتمر الدولي للمجلس المقرر عقده بالقاهرة في شهر كانون 
الثاني المقبل، ليكون حول مخاطر تهويد القدس وسبل مواجهة اإلرهاب، خاصة بعد التطورات األخيرة 

ية من مختلف إثر القرار األميركي بنقل سفارة واشنطن إلى القدس، وذلك بمشاركة علماء األمة اإلسالم
  .دول العالم

كما أعلن الوزير جمعة في تصريح اليوم، تخصيص خطبة الجمعة المقبلة بكل المساجد التابعة للوزارة 
حول سبل تحقيق االصطفاف العربي واإلسالمي، لمواجهة التطورات األخيرة، ولم الشمل، السترداد 

مقبل بمسجد مصطفى محمود حول بيت المقدس، باإلضافة إلى تنظيم ندوة كبرى يوم الخميس ال
عروبة القدس ووضعها اإلسالمي والديني والقانوني والتاريخي بحضور كبار الخبراء والعلماء المختصين 
في ذلك، وبحث الموقف الفعال الواجب اتخاذه لمواجهة محاوالت النيل من عروبة القدس وتهويد 

 .المسجد األقصى

  

ال الفردي من خالل مؤسسات الدولة وبدون اإلضرار  وشدد جمعة، على ضرورة التحرك المؤسسي
  .بجهود البناء والتعمير من أجل نصرة المسجد األقصى
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 أية إجراءات تتعلق بمدينة القدس يجب أن تتم وفق القانون الدولي: فيتنام
 

 1967اكدت موقفها الثابت في دعم قيام الدولة الفلسطينية على حدود العام 

  

أكدت وزارة الخارجية الفيتنامية في بيان  -وفا 2017- 12- 8هانوي / فلسطينالقدس عاصمة 
  .1967صادر عنها اْليَـْوَم الجمعة، موقفها الثابت في دعم قيام الدولة الفلسطينية على حدود العام 

وصرح الناطق الرسمي باسم الوزارة، بان فيتنام ترتبط بعالقات طيبة مع كافة دول الشرق األوسط بما 
ذلك فلسطين وإسرائيل، وترحب بكافة الجهود اإلقليمية والدولية وجهود جميع األطراف ذات في 

العالقة من أجل إيجاد تسوية لكافة النزاعات، والوصول إلى سالم ثابت ودائم في الشرق األوسط من 
ة أجل مصلحة وتطور كافة الدول في المنطقة، ومن أجل المساهمة المشتركة في السالم في المنطق

  .والعالم

إن فيتنام تعيد تأكيد موقفها الثابت ودعمها لحل الدولتين بما يفضي إلى إقامة دولة : "واضاف
، وترى فيتنام بأن أية إجراءات 1967فلسطينية تعيش بسالم إلى جانب دولة إسرائيل في حدود عام 

مم المتحدة وبالتوافق بين تتعلق بمدينة القدس، يجب أن تتم وفق القانون الدولي، وتحديدًا قرارات األ
  .األطراف ذات العالقة

 المجلس االعلى للدولة يدين قرار ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل: ليبيا
   

أدان المجلس األعلى للدولة في  -وفا 2017-12-8طرابلس الغرب / القدس عاصمة فلسطين
 .من تل أبيب إلى القدس المحتلة ليبيا، اليوم، قرار الرئيس األميركي نقل السفارة األميركية

  

واعتبر المجلس األعلى هذا القرار، تحديًا سافرًا لمشاعر المسلمين، لما لمدينة القدس والمسجد 
األقصى من أهمية خاصة، كونه أولى القبلتين وثالث الحرمين، كما اعتبر هذا القرار مخالفًا للقرارات 

 .الدولية التي تعتبر القدس أرضاً محتلة
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الب المجلس األعلى، المجتمع الدولي ومنظمة التعاون اإلسالمي وجامعة الدول العربية، بضرورة وط
 .اتخاذ موقف واضح للعمل دون تنفيذ هذا القرار، حفاظاً على االستقرار في المنطقة

  

كما ناشد المجلس كافة الليبيين والمسلمين في العالم بالخروج سلميًا والتعبير عن رفضهم لهذا 
  .رارالق

 البيرو تؤكد تمسكھا بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بفلسطين
   

اجتمع عدد من سفراء الدول العربية المعتمدين  - وفا 2017-12- 8ليما / القدس عاصمة فلسطين
دولة فلسطين، وجمهورية الجزائر، والمملكة العربية السعودية، واإلمارات (لدى جمهورية البيرو، 
، مع وزير الخارجية البيروفي )مهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، ودولة قطرالعربية المتحدة، وج

ريكاردو لونا، لبحث التطورات األخيرة بعد اعتراف اإلدارة األميركية بمدينة القدس المحتلة كعاصمة 
  .لدولة االحتالل اإلسرائيلي

هذه الخطوة التي من شأنها أن  وشرح عميد السلك الدبلوماسي العربي السفير وليد المؤقت، أبعاد
تدمر عملية السالم، وخرقها جميع القوانين واألعراف الدولية التي تعتبر القدس أراض محتلة عسكرياً 
من ِقبل اسرائيل، وهو قرار غير شرعي وال يعطي اسرائيل أي شرعية، وبذلك تكون الواليات المتحدة 

ارا خاطئا ومجحفا بما يخص الحقوق الشرعية أقالت نفسها كوسيط عن عملية السالم، واتخذت قر 
 .للشعب الفلسطيني

  

من جانبه، تحدث سفير المملكة المغربية يوسف بال عن الجهود التي بذلها العاهل المغربي رئيس 
لجنة القدس محمد السادس ومطالبته المجتمع الدولي واألمم المتحدة، وخاصة األعضاء الدائمين 

باالضطالع بمسؤولياتهم كاملة لتجنب كل ما من شأنه المساس بهذا الوضع، لمجلس األمن الدولي، 
 .أو تعطيل الجهود الدولية لتسوية النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي
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وتابع أن هذا اإلجراء يعد تغييرا للوضع السياسي للمدينة المقدسة، واستباقا غير مفهوم لنتائج مسلسل 
 .ن قضايا الوضع النهائي في إطار حل الدولتينالمفاوضات، إذ يعتبر موضوع القدس م

  

  .وسلم مذكرة حول الموقف الرسمي للمملكة

كما أعرب سفير جمهورية مصر العربية عن رفض بالده لهذا القرار، كونه يمس ثالثة محاور أساسية، 
والقرارات الدولية وأكد أن القرار يعتبر خرقًا واضحًا للقانون . القانوني، والتاريخي الديني، والسياسي

الصادرة بشأن القضية الفلسطينية ووضع مدينة القدس، كما أنه يناقض وضعها ويخلع عنها صفة 
  .الوسيط

كما طالب الخارجية البيروفية والبرلمان باتخاذ مواقف معلنة وقوية تجاه القرار، فضًال على التعويل 
يناير المقبل، التخاذ مواقف /كانون الثاني  على عضوية البيرو في مجلس األمن الدولي اعتبارا من شهر

  .قوية وإلغاء القرار

كما أكد سفير السعودية موقف المملكة الرافض لهذا القرار، وسلم وزير الخارجية مذكرة حول موقف 
أما سفير دولة قطر فقد أكد على موقفها الثابت والدائم بشأن القضية الفلسطينية وحق . بالده الرسمي

 .ني الشقيق، ورفض اي إجراء يدعو لالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيلالشعب الفلسطي

  

من جهته، أكد وزير الخارجية البيروفي على الثوابت الرسمية للسياسة الخارجية لبالده، وتمسكها 
بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران لعام 

  .اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل ، ورفض1967

كما التقى السفراء العرب رئيسة لجنة العالقات الخارجية في البرلمان البيروفي ورئيسة البرلمان سابقًا 
وشرح السفير المؤقت؛ تبعيات الموقف األميركي وما يشكله من انتهاكات للحقوق . لــوس سالغادو

 .نين الدولية التي تعتبر القدس أراٍض محتلةالمشروعة للشعب الفلسطيني، وخرق لجميع القوا
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وأكدت التزامها بالسياسة الخارجية لبالدها حول . وأعربت سالغادو عن قلقها الكبير من تبعات القرار
تمسكها بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي إرساء قواعد 

 .المنطقة السالم العادل والثابت لجميع شعوب

  

وأشارت إلى أنها ستعقد اجتماعا مع أعضاء لجنة العالقات الخارجية في البرلمان التخاذ قرار حول 
 .الموضوع

  

شيخ األزھر يرفض لقاء نائب الرئيس األميركي لحين التراجع عن القرارات غير المشروعة 

 والمجحفة بحق القدس
   

األزهر الدكتور احمد الطيب، طلبا رسميا من  رفض االمام األكبر شيخ -وفا 2017- 12-8القاهرة 
  .كانون االول الجاري  20نائب الرئيس األميركي مايك بينس، للقاء فضيلته يوم 

إنه في إطار موقفه الثابت تجاه قرار اإلدارة األميركية "وقال األزهر الشريف في بيان له اليوم الجمعة، 
االسرائيلي ونقل السفارة األميركية للقدس، في تحٍد الباطل بإعالن القدس عاصمة لدولة االحتالل 

مستفز لمشاعر المسلمين حول العالم، أعلن شيخ األزهر الشريف رفضه القاطع لقاء نائب الرئيس 
 .األميركي مايك بينس

  

ان السفارة األميركية بالقاهرة كانت قد تقدمت بطلب رسمي قبل أسبوع لترتيب لقاء : "واضاف البيان
ئيس األميركي مع فضيلة اإلمام بمشيخة األزهر الشريف، خالل زيارته للمنطقة ووافق فضيلة لنائب الر 

اإلمام األكبر في حينها على ذلك إال أنه بعد القرار االميركي المجحف والظالم بشان مدينة القدس، 
يمكن أن  يعلن اإلمام األكبر شيخ االزهر رفضه الشديد والحاسم لهذا اللقاء، مؤكدا أن األزهر ال

 . يجلس مع من يزيفون التاريخ ويسلبون حقوق الشعوب ويعتدون علي مقدساتهم
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كيف لي أن أجلس مع من منحوا ما ال يملكون لمن ال يستحقون، "وأضاف شيخ األزهر في البيان، 
 ".ويجب على الرئيس األميركي التراجع فورا عن هذا القرار الباطل شرعا وقانونا

  

الرئيس األميركي وإدارته المسؤولية الكاملة عن اشعال الكراهية في قلوب المسلمين وحمل فضيلته 
وكل محبي السالم في العالم وإهدار كل القيم والمبادئ الديمقراطية ومبادئ العدل والسالم التي 
يحرص عليها الشعب األميركي وكل الشعوب المحبة للسالم وتحميل الرئيس األميركي تبعات نشر 

ية التي يعمل األزهر الشريف ليل نهار على محاربتها ويسعي لنشر التسامح والمحبة بين كل الكراه
  .  الناس وخاصة تجاه الشعب األميركي

لتكن انتفاضتكم الثالثة بقدر : ووجه شيخ االزهر بعد صالة الجمعة نداء عاجل ألهالي القدس قائال
 .خذلكمونحن معكم ولن ن.. إيمانكم بقضيتكم ومحبتكم لوطنكم

  

وكان األزهر الشريف قد اتخذ موقفا حاسما منذ البداية من قرار اإلدارة األميركية الباطل بإعالن 
القدس عاصمة لدولة االحتالل االسرائيلي، ونقل السفارة األميركية للقدس، كما حذر مرارا وتكرارا من 

 . تبعات هذا القرار على األمن والسلم العالمي

  

 ددة بإعالن ترامب اعترافه بالقدس عاصمة إلسرائيلردود فعل فرنسية من
 
 
 

 تحركات فلسطينية على الساحة الفرنسية لشرح ابعاد القرار االميركي

  

استدعى اعالن الرئيس االميركي دونالد  -وفا 2017- 12- 8باريس / القدس عاصمة فلسطين
ية من تل أبيب الى القدس، ترامب اعترافه بالقدس عاصمة إلسرائيل وتوجيهه بنقل السفارة األميرك

 .ردود أفعال واسعة في الساحة الفرنسية جاءت غالبيتها الساحقة منددة بالقرار االميركي
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الرئيس ماكرون والذي يقوم بزيارة الى دولة قطر صرح اليوم الجمعة، بأن بالده تعارض قرار ترامب 
مما كان عليه تصريحه باألمس في الذي جاء مخالفًا لقرارات مجلس األمن، مستخدمًا تعابير أقوى 

 ".إنه يشعر باألسف لقرار ترامب"الجزائر حين قال 

  

إن قضية القدس يجب أن "بدوره المتحدث باسم الخارجية الفرنسية وردًا على سؤال صحفي قال 
تحل خالل المفاوضات بين الطرفين وضمن رؤية حل الدولتين اسرائيل وفلسطين تعيشان جنبًا الى 

سالم وأمن والعاصمة هي القدس، وفرنسا تحترم القانون الدولي وستوظف جهدها للوصول جنب في 
 ".الى حل عادل ودائم للصراع في الشرق األوسط

  

إنه يعارض "أما االحزاب السياسية الفرنسية فقد أدانت االعالن االميركي حيث قال الحزب االشتراكي 
ذي يضعف جهود السالم والتعايش بين اسرائيل تمامًا هذا االجراء االحادي من طرف ترامب وال

وفلسطين ويصعب من مهمة عودة الطرفين الى المفاوضات، وطلب الحزب من فرنسا واالتحاد 
االوروبي التصريح علنًا وبكل قوة عن معارضتهما لهذا االعالن والدعوة الى اجتماع لمجلس األمن 

 .الدولي

  

ن لوك ميالنشون، أن ترامب يخالف القرارات األممية جا" فرنسا األبية"حزب    فيما اعتبر رئيس
، مؤكدًا ان السالم في الشرق األوسط "ماذا نفعل في التحالف العسكري مع هذا الشخص"متسائًال 

   .يمر من خالل احترام القانون الدولي

  

المتحدة، حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف ايضًا ورغم ترحيبه بانتخاب ترامب رئيسًا للواليات 
 .إال أنه انتقد القرار األميركي الخاطئ على حد تعبيره
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، مديناً "إن ترامب يصب الزيت على النار"فرانسوا بايرو زعيم حزب الوسط المتحالف مع ماكرون قال 
 .القرار الذي ال يساهم في التوصل لحل في الشرق األوسط

  

رامب يصب مرة اخرى الزيت على نار الشرق وفي البرلمان الفرنسي اعتبر نواب الحزب الشيوعي أن ت
االوسط معتبرين قراره غير مسؤول وغير متوافق مع السالم، وعبر نواب الكتلة الشيوعية عن ادانتهم 
القوية لهذه السياسة الخطرة والعدائية تجاه فلسطين مجددين دعمهم لحل الدولتين مطالبين حكومة 

 .2012ب ما تم اقراره في مجلسي الشيوخ والنواب عام فرنسا االعتراف الفوري بدولة فلسطين بحس

  

كما أصدرت الجمعيات والمؤسسات المدنية بيانات بمجملها كانت مدينة لخطوة ترامب، ومؤكدة 
 .ضرورة التوصل لحل سلمي وفق قرارات االمم المتحدة

  

ب للتشاور معهم من جهة ثانية اتصل سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي، بغالبية السفراء العر 
وتوضيح الموقف الفلسطيني والموقف العربي المرتقب من اجتماع وزراء الخارجية العرب، والموقف 
المرتقب من اجتماع القمة االسالمية الذي دعت له تركيا، وتم االتفاق، خالل هذه االتصاالت على 

لطلب بعقد لقاء مع الدعوة الجتماع طارئ لمجلس السفراء العرب بباريس لتشكيل وفد عربي وا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهدف شكره على الموقف الفرنسي الرافض للخطوة االمريكية 

 .والبحث معه حول الرد على هذه الخطوة

  

كما التقى السفير الهرفي المستشار الدبلوماسي لرئيس البرلمان الفرنسي كزافييه بران، وأطلعه على 
الحاسم في رفض الخطوة االميركية، موضحًا أبعادها الخطيرة التي الموقف الفلسطيني الواضح و 
 .تتجاوز حدود المنطقة الى العالم

  



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚËÖ]í{{éßéŞŠ×< <
<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö]ËÖ]í{{éßéŞŠ×< <

<<Ýç×{ÃÖ]æ<<í{Ê^ÏnÖ]æ<í{ée†{{j×Ö       

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission   

For   
Education, Culture & Science 

 

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

                    PNCECS2011@gmail.com 

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

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

دعوة لوفد برلماني فلسطيني من المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس التشريعي  بدوره وجه بران
 .لزيارة برلمان فرنسا بهدف تعزيز العالقات البرلمانية الفلسطينية الفرنسية

  

االعالن المشؤوم للرئيس ترامب شهدت الساحة الفرنسية حركة دؤوبة على االعالم الفرنسي ومنذ 
المرئي والمكتوب والمسموع للسفير الهرفي وطاقم السفارة لتوضيح الموقف الفلسطيني والمغالطات 
ة التاريخية في خطاب ترامب وكذلك خطورة هذه الخطوة على عملية السالم ودورها في الدفع بالمنطق

 .الى دوامة عنف جديدة

  

 التشيك تنفي عزمھا نقل سفارتھا للقدس وتؤكد التزامھا بسياسة االتحاد األوروبي
   

أكدت جمهورية التشيك، التزامها  -وفا 2017- 12- 8القدس عاصمة فلسطين براغ ـ رام اهللا 
التي تعتبرها لجنة بسياسة االتحاد األوروبي، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ووضع مدينة القدس، 

الشؤون الخارجية، التابعة لالتحاد األوروبي، عاصمة مستقبلية لدولتين، هي دولة إسرائيل ودولة 
  .فلسطين، حسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية التشيكية

وفي أحدث رد فعل عالي المستوى، ينتقد نقل السفارة األمريكية إلى القدس المحتلة، صرح رئيس 
أن فكرة نقل السفارة التي طرحها ترامب "راء التشيكي المكلف آندريه بابيش، بعد ظهر الجمعة، الوز 

ليست جيدة، ألننا نرى ردود الفعل عليها، ونحن بلد صغير، وعلى البلدان الكبيرة، أن تسعى من أجل 
ات، وال الهدوء والسالم، أن تكافح ضد نشوء أوضاع، يمكن أن تؤدي إلى اندالع نزاعات واحتجاج

  .، مؤكدا على الحاجة إلى عدم إثارة نزاعات أخرى في الشرق األوسط"سمح اهللا أعمال قتل

من جهته؛ قال وزير الخارجية التشيكي، لوبومير زاؤوراليك، في تصريح منفصل لقناة التلفزة الرسمية 
رائيل، أسوة العامة، تعقيبا على اللغط المثار حول اعتراف جمهورية التشيك، بالقدس عاصمة إلس

نحن مستعدون وقادرون، على اإلدراك بأن القدس عاصمة ممكنة لدولتين، وال "بالخطوة األميركية، 
  ".زلنا نفترض أن األمر يدور حول حل سلمي، نريد أن يتوصل إليه الطرفان
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 في نهاية الحل"في إشارة فسرها دبلوماسيون على إنها انتقاد للخطوة األميركية، أردف زاؤوراليك 
السلمي، يجب أن يكون هناك قرار بشأن القدس، التي تعد أيضا نقطة مؤلمة في المفاوضات، وهنا 

وهذا هو .. يمكن أن يكون هنا جزء من القدس عاصمة لفلسطين والجزء اآلخر عاصمة إلسرائيل 
  ".الحل الذي نود أن نبلغه

لم نكن نعتبرها " ، مشيراالوزير التشيكي عن حذر بالده عند الحديث عن القدس الموحدة وعبر 
، في حين أشار البيان "رسميا، كعاصمة حتى ال نستبق الحل الذي يجب أن يتوصل إليه الجانبان

الصادر عن الخارجية التشيكية في وقت سابق، أن جمهورية التشيك اعترفت قبل توقيع اتفاقية السالم 
سرائيل، دون أن تتبنى الموقف م، عاصمة إل1967في المنطقة، بالقدس في حدود خط التماس لعام 

  .األميركي الجديد، أو الزعم اإلسرائيلي، بالقدس كلها عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي

، إن إسرائيل قد تعمدت خلق حالة من "وفا"وقال مصدر دبلوماسي مطلع في حديث خاص لوكالة 
صدير الموقف القديم للدولة، اللغط، حول موقف جمهورية التشيك، وأن اإلعالم العبري استثمر في ت

الذي يعترف بالقدس الغربية عاصمة إلسرائيل، دون اإلشارة لما تضمنه البيان الرسمي عن تأكيد 
تشيكي على أن القدس عاصمة لدولتين فلسطينية وإسرائيلية، وفقا لرؤية االتحاد األوروبي، وإشارته 

  .م1967لحدود العام 

السفارة التشيكية من تل أبيب إلى القدس، مشيرا إلى عدم وجود  واستبعد المصدر أية احتمالية لنقل
أي رغبة أو قدرة تشيكية على ذلك، بعكس ما يروج اإلعالم اإلسرائيلي، متهما إسرائيل بممارسة 
خداع إعالمي للرأي العام اإلسرائيلي والدولي، يرافقه خداع دبلوماسي من خالل اإليحاء لبعض 

  ".لمواقف لم تحصل أصالالدول، عن تبني دول أخرى 
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 أي تغيير على وضع القدس يجب أن يتفق عليه بالمفاوضات: بلغاريا
 
 

 السفير المذبوح يجتمع مع المستشار الخاص للخارجية البلغارية

  

قالت وزارة الخارجية البلغارية إن وضع مدينة  -وفا 2017- 12- 8صوفيا  /القدس عاصمة فلسطين
ة لديانات التوحيد الثالثة، يجب االتفاق عليه من خالل المفاوضات القدس، كونها مدينة مقدس

 .الفلسطينية اإلسرائيلية من أجل السالم، والتي من شأنها أن تسفر عن االتفاق على الوضع للقدس

  

وأضافت أن أي تغيير على وضع القدس، في حالة عدم التوصل إليه عن طريق المفاوضات، قد 
  .من أجل استئناف عملية السالم في الشرق األوسطينعكس سلباً على الجهود 

مع الشركاء اإلقليميين والدوليين،    وبينت أنها وبصفتها دولة عضو في االتحاد األوربي، فستظل ملتزمة
بما في ذلك رباعية الشرق األوسط، في سبيل دعم الجهود من أجل استئناف مفاوضات السالم 

  .الدولتين المتعايشتين في ظل السالم واألمن وإيجاد الحل للنزاع على أساس مبدأ حل

  السفير المذبوح يجتمع مع المستشار الخاص للخارجية البلغارية

من جهة ثانية، اجتمع سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا أحمد المذبوح، بشكل طارئ، مع المستشار 
ف، وبحث معه إعالن الخاص لوزيرة الخارجية البلغارية لشؤون الشرق األوسط وافريقيا رومن بترو 

  .اإلدارة األميركية اعترافها بالقدس كعاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي، ونقل سفارة بالده إليها

وأكد بتروف موقف بلغاريا الثابت المؤيد لحل الدولتين، والمطالب للتوصل إلى اتفاق عبر 
غاريا لنقل سفارتها إلى القدس،  وأكد أنه ال توجد أي نوايا لبل. المفاوضات حول الوضع النهائي للقدس

 .كما أكد أهمية التوصل إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

  

، أراض محتلة وال يوجد 1967التأكيد أن بلغاريا تعتبر األراضي الفلسطينية التي احتلت عام   وجدد
 .أي تغيير على هذا الموقف
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 الغاضبة لقرار ترامب في مختلف محافظات الوطنشھيد وإصابات خالل قمع االحتالل المسيرات 
 
 

انطلقت ظهر اليوم الجمعة، مظاهرات  - وفا 2017-12-8محافظات / القدس عاصمة فلسطين
ومسيرات عارمة عمت مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، في يوم الغضب الذي تشهده األرض 

القدس عاصمة إلسرائيل، واعتزامه نقل  الفلسطينية، رفضا لقرار الرئيس األميركي دونالد ترامب بإعالن
 .السفارة األميركية إليها

 

وخرجت المسيرات الجماهيرية الحاشدة بمشاركة آالف المواطنين، بالتزامن مع أخرى مماثلة انطلقت 
  .في عواصم ومدن عربية وعالمية، تنديدا ورفضا للقرار

لى نقاط التماس المتمثلة بالحواجز ووصل المشاركون في المسيرات التي انطلقت من مراكز المدن إ
والنقاط العسكرية اإلسرائيلية، حيث شهدت تلك المناطق مواجهات عنيفة بين جنود االحتالل 

  .والشبان الذين رشقوا االحتالل بالحجارة والزجاجات الحارقة والفارغة

، وصوال إلى مدخل وفي محافظة رام اهللا والبيرة، انطلقت مسيرة حاشدة من أمام مسجد البيرة الكبير
المدينة الشمالي، حيث دارت مواجهات عنيفة استخدم خاللها جنود االحتالل الرصاص المطاطي 

  .والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت

وفي قرية النبي صالح شمال غرب رام اهللا، أصيب عدد من المواطنين بحاالت اختناق نتيجة 
  .المواجهات التي دارت في القرية

ناشطة ناريمان التميمي، أن جنود االحتالل اقتحموا القرية، وباشروا بإطالق الرصاص وأفادت ال
  .المطاطي والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية تجاه الشبان الذين رشقوهم بالحجارة

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين جنود االحتالل وشبان قرية الجانية غرب المحافظة، بعد اقتحام 
عسكرية اإلسرائيلية القرية، وشرعت بإطالق الغاز المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين، اآلليات ال

 .مما أدى إلى إصابة عدد منهم بحاالت اختناق
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  :قمع مسيرة بيت لحم

وفي مدينة بيت لحم، قمعت قوات االحتالل مسيرة خرجت من مسجد بالل بن رباح، تجاه مدخل 
مواجهات عنيفة استخدم خاللها جنود االحتالل قنابل الصوت المدينة الشمالي، حيث اندلعت 

والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والمياه العادمة، تجاه المتظاهرين ومنازل المواطنين، مما 
  .أدى إلى اصابة العديد منهم بحاالت اختناق

ئيلي مسيرة سلمية، وفي مدينة الخليل، أصيب عدد من المواطنين خالل قمع قوات االحتالل اإلسرا
انطلقت تنديدا بقرار الرئيس ترامب، حيث استخدم جنود االحتالل قنابل الصوت والغاز المسيل 
للدموع بكثافة تجاه المواطنين، مما أدى الى أحد الشباب بقنبلة صوت في قدمه، كذلك إصابة 

  .العشرات منهم بحاالت اختناق

طنين وفصائل العمل الوطني، من مسجد جنين الكبير كما انطلقت مسيرة حاشدة بمشاركة مئات الموا
عقب صالة الجمعة، حيث دعوا إلى مزيد من الغضب واللحمة الوطنية لمواجهة القرار األخير والخطر 

  .المحدق بالقضية الفلسطينية، كما طالبوا بضرورة تفعيل الحراك الشعبي في األيام المقبلة

قطنها عائلة حرب، وجرى احتجاز العائلة داخل غرفة كما اقتحم جنود االحتالل عمارة سكنية ت
  .واحدة، وقام الجنود بنصب القناصة على نوافذ المنزل

وفي بلدة الخضر جنوب المدينة، اندلعت مواجهات عنيفة تخللها اطالق كثيف للغاز المسيل للدموع 
 .والرصاص المعدني المغلف بالمطاط

  

  :إصابات في مواجهات القدس

كبير من الشبان، بعد ظهر اليوم، خالل محاولة قوات االحتالل قمع تجمعات كما أصيب عدد  
  .وهو أحد أشهر أبواب القدس القديمة" باب العامود"المواطنين في 

وأفاد مراسلنا باعتداء قوات االحتالل بالضرب وبالقنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة المدمعة على 
ت قوات االحتالل الى اغالق الشارع الرئيسي الواصل بين بابي المواطنين في المنطقة، وقد اضطر 
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العمود وباب الساهرة مرورا بشارع السلطان سليمان، والتي باتت مسرحا لمواجهات الكر والفر بين 
  .الشبان وقوات االحتالل

غربي القدس للتحقيق، وسط " المسكوبية"وقد اعتقل االحتالل عددا من الشبان وحولهم الى مركز 
  .جواء متوترة تتصاعد حدتها في المنطقةأ

م، وعدد كبير من المسلمين من 48آالف الفلسطينيين من القدس وضواحيها وداخل أراضي عام   وكان
جنسيات أجنبية، أدوا اليوم، صالة الجمعة برحاب المسجد االقصى المبارك، رغم اجراءات االحتالل 

  .لى القدس العتيقة ومحيطهاالمشددة، والحصار العسكري المشدد الذي يفرضه ع

  :االحتالل يهاجم المتظاهرين السلميين في نابلس

كما أصيب عشرات المواطنين باالختناق اليوم الجمعة، خالل مواجهات اندلعت مع قوات االحتالل 
  .االسرائيلي في قرية قصرة جنوب شرق نابلس

مع عشرات حاالت االختناق  وأفادت مصادر الهالل األحمر الفلسطيني في نابلس بأنها تعامالت
  .أصيبت خالل المواجهات في منطقة الجبل في قرية قصرة

يذكر أن مواجهات اندلعت في قصرة بعد صالة الجمعة اليوم، تطلق قوات االحتالل خاللها قنابل 
 .النار والقنابل الصوتية والغازية باتجاه المواطنين

  

  :إصابات في طولكرم

بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، في المواجهات المندلعة وأصيب خمسة شبان على األقل 
  .غرب مدينة طولكرم

، بأن قوات االحتالل أطلقت النار باتجاه عشرات المتظاهرين، ما أدى إلى "وفا"وأفادت مراسلة 
إصابة ثالثة شبان بالرصاص الحي في الفخذ، وإصابة شاب آخر بالرصاص المطاط بالفم، وإصابة 

ية رصاص في البطن، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، طفل بشظ
  .بسيارات اإلسعاف التابعة للهالل األحمر الفلسطيني
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كما أصيب العشرات باالختناق بالغاز المسيل للدموع تم تقديم العالج لهم ميدانيا ونقل حالة : وقالت
  .إغماء إلى المستشفى لتلقي العالج

ات الغضب قد انطلقت من مختلف مساجد مدينة طولكرم بعد صالة الجمعة، بمشاركة وكانت مسير 
المئات من المواطنين، مرددين التكبيرات والهتافات الوطنية المنددة بقرار الرئيس األميركي بنقل 

 .سفارة بالده إلى القدس

  

  غزة شهيد وعدد كبير من اإلصابات بالرصاص الحي في

، جراء إصابته برصاصة في الرقبة أطلقها عليه جيش )عاماً 30(مصريواستشهد الشاب محمود ال
مواطنًا آخرين بالرصاص الحي، أحدهم بالغة الخطورة حالته وآخرون 36االحتالل فيما أصيب 

بحاالت اختناق بالغاز المسيل للدموع في مواجهات اندلعت قرب خطوط التماس مع االحتالل 
  .اإلسرائيلي شمال وشرق قطاع غزة

فاد مراسلنا، نقًال عن مستشفى ناصر في مدينة خانيونس، جنوب القطاع باستشهاد الشاب المصري وأ
في المواجهات المندلعة مع قوات االحتالل شرق خانيونس، جراء إصابته برصاصة في الرقبة أطلقها 

  .عليه جنود االحتالل المتمركزين في الدبابات على الشريط الحدودي شرق خانيونس

دد اإلصابات في مختلف مناطق التماس مع االحتالل اإلسرائيلي شمال وشرق القطاع إلى وارتفع ع
  .جريحاً بينهم اثنان في حالة خطرة 36

وكان شارك عشرات اآلالف من المواطنين شاركوا في مسيرات غاضبة دعت لها القوى الوطنية 
ة الجمعة احتجاجًا وغضبًا على واإلسالمية، من رفح جنوبًا حتى بيت حانون شماًال، خرجت بعيد صال

قرار الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، االعتراف بالقدس المحتلة كعاصمة لدولة االحتالل ونقل سفارة 
  .بالده إليها

وتمركز المشاركون في المسيرات وسط المدن والمخيمات، فيما توجه المئات من الشبان والفتية 
، وشرق "إيريز"الل، سيما في بلدة بيت حانون قرب المعبر والمواطنين إلى مناطق التماس مع االحت

العسكري اإلسرائيلي، " ناحل عوز"بلدة جباليا شمال القطاع، وشرق مدينة غزة وتحديدًا قرب موقع 
  .وشرق منطقة الفراحين شرق خانيونس، وشرق مدينة رفح جنوب القطاع
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عسكرية وفي أبراج المراقبة على الشريط وقام الشبان برش قوات االحتالل المتمركزة في اآلليات ال
الحدودي شمال وشرق القطاع بالحجارة والزجاجات الحارقة، وأشعلوا اإلطارات المطاطية، فيا أطلق 
جنود االحتالل القنابل الغازية المسيلة للدموع والرصاص الحي على المتظاهرين، ما أوقع عدد من 

  .قالجرحى بالرصاص الحي والعشرات بحاالت اختنا

وشرق مخيم البريج قرب " ناحل عوز"ورفع الشبان أعالم فلسطين على السياج الفاصل قرب موقع 
  .موقع المدرسة العسكري، إضافة إلى منطقة الفراحين شرق خانيونس

وتشهد مختلف مناطق القطاع حالة من الغليان والغضب واالحتجاج على القرار األمريكي االهوج 
 .المنحاز إلسرائيل

  

   :إصابات باالختناق في قلقيلية 

مواطنين وصحفي بالرصاص المطاطي، خالل قمع  9وفي قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية، أصيب 
 .قوات االحتالل للمسيرة األسبوعية التي انطلقت في القرية

  

 مواطنين، 4وأطلقت قوات االحتالل الرصاص المطاطي والغاز المدمع بكثافة مما أدى إلى إصابة 
 .باإلضافة إلى المصور الصحفي محمد فوزي، حيث أصيب برصاصة مطاطية في الرأس

  

وفي قرية جيوس شرق قلقيلية، قمعت قوات االحتالل مسيرة سلمية انطلقت من القرية وصوال على 
إحدى البوابات العسكرية اإلسرائيلية للجدار الفاصل، حيث اندلعت مواجهات بين جنود االحتالل 

لك شهدت قرية عزون القريبة تواجد مكثفا لقوات االحتالل حيث تدور مواجهات عنيفة ومواطنين كذ
 .هناك
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عند المدخل  واعتقل طفل لم تعرف هويته بعد كما أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط
روا الجنوبي لمدينة قلقيلية، حيث تدور هناك مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود االحتالل الذين أمط

 .جنوب قلقيلية بالغاز المدمع والسام، ما أدى إلى إصابة العشرات بحاالت اختناق

  

وقد اقتحم جنود االحتالل الحي الجنوبي من المدينة والحقوا الشبان هناك دون أن يبلغ عن 
  .اعتقاالت

رى وكانت انطلقت بعد ظهر اليوم مسيرة حاشدة من أمام مساجد المدينة لتلتحم في مع مسيرات أخ
 .في مسار واحد قبل أن تتجه إلى المدخل الجنوبي وتشتبك مع جنود االحتالل

  

  :مسيرات حاشدة في أريحا

وفي مدينة أريحا، انطلقت مسيرة حاشدة من المدينة، دعت اليها القوى الوطنية واإلسالمية، أكدوا 
  .هخاللها على عروبة المدينة المقدسة، وأن المقدسات خط أحمر ال يجب المساس ب

وتوجه المواطنون عقبها نحو مدخل أريحا الجنوبي، حيث تمركز العشرات من جنود االحتالل، وما إن 
وصلت المسيرة حتى باشر الجنود بإطالق وابل من الرصاص المعدني والغاز المسيل للدموع والقنابل 

  .الصوتية، مما أدى إلى إصابة عدد منهم باالختناق

المسيلة واألعيرة النارية بكثافة تجاه الشبان مما أدى إلى إصابة  وأطلقت قوات االحتالل القنابل
  .العشرات منهم بحاالت اختناق

ورفع الشبان األعالم والرايات الفلسطينية، ورددوا الهتافات الغاضبة والمنددة بقرار الرئيس ترامب، 
 .وأشعلوا اإلطارات المطاطية

  

   عدد كبير من اإلصابات بالرصاص: الخليل
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صيب اربعة مواطنين بالرصاص الحي، وتسعة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى أ كما
 .العشرات باالختناق جراء قمع االحتالل لمسيرات الغضب في مدينة الخليل وبلداتها ومخيماتها

  

إن محافظة الخليل شهدت مسيرات الغضب رفضا لقرار نقل " وفا"وقالت مصادر محلية لمراسل 
  .األميركية للقدس، واعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لالحتالل االسرائيليالسفارة 

وشهدت مدينة الخليل اعنف المواجهات جراء اقتحام أعداد كبيرة من جنود االحتالل والجيبات 
العسكرية وسط المدينة، التي حولتها االشتباكات إلى ساحة حرب بعد قمع االحتالل المسيرة التي 

  .سين بن عليانطلقت من مسجد الح

وأضاف مراسلنا، أن قوات االحتالل وصلت لبلدية الخليل في شارع عين ساره، وأغلقت وسط 
المدينة تحديدا ميادين المنارة والصحة وابن رشد، واعتلت عددا من منازل المواطنين والمحال 

  .التجارية في المنطقة

صاص المطاطي وقنابل الصوت بغزارة وذكر أن قوات االحتالل استخدمت األعيرة النارية الحية، والر 
لتفريق اآلالف من المشاركين في هذه المسيرة لمنعهم من الوصول إلى مناطق التماس في منطقة باب 

 .الزاوية

  

  :مواجهات في العروب وبلدات عديدة

واندلعت مواجهات مع االحتالل في مخيم العروب أدت إلى إصابة أربعة شبان بالرصاص الحي في 
  .أقدامهم

بالرصاص المعني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات من االصابات باالختناق جراء  8كما أصيب 
  .استنشاقهم الغاز المسيل للدموع والذي أطلقه جنود االحتالل الذين اعتلوا عددا من منازل المواطنين

وتركزت في منطقة كما اندلعت مواجهات مماثلة في بلدة دورا وتركزت في منطقة خرسا، وبلدة يطا 
  .زيف المحاذية للشارع االلتفافي
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وشهدت بلدة بيت أمر تنظيم مسيرة انطلقت من المسجد الكبير تم قمعها في منطقة عصيدة القريبة 
  .الخليل-من البرج العسكري المقام بمحاذاة شارع القدس

  .واندلعت أيضا مواجهات في بلدة حلحول تركزت في منطقتي بيت عنون وجسر حلحول

  جنين  إصابات مواجهات جمعة الغضب في

كما أصيب العشرات من الشبان بحاالت اختناق بالغاز خالل مواجهات اندلعت اليوم الجمعة بالقرب 
الظالمة   من حاجز عسكري الجلمة شمال شرق جنين نصرة لألقصى، وتنديدا بسياسة ترامب

  .لسلطات االحتالل  والمنحازة

من داخل المدينة  م مسيرة حاشدة انطلقت في جمعة الغضبوجاءت هذه المواجهات في ختا
  .بمشاركة فعاليات المدينة وتنظيماتها وأطرها النقابية المختلفة

، بأن عددا من الشبان أصيبوا باالختناق جراء إطالق جنود االحتالل "وفا"وأفادت مصادر محلية لـ
للدموع واألعيرة المعدنية، وقنابل  الذين خرجوا من الحاجز العسكري بكثافة قنابل الغاز المسيل

 .الصوت بكثافة باتجاه الموطنين الغاضبين الذين خرجوا بمسيرة سلمية

  

  المخالة" حومش"إصابات أمام مستوطنة 

كما أصيب عدد من المواطنين باالختناق، اليوم الجمعة خالل مواجهات مع قوات االحتالل اندلعت 
  .سيلة الظهر جنوب جنين المخاله في بلدة" حومش"أمام مستوطنة 

بأن قوات االحتالل أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، باتجاه عشرات " وفا"وأفادت مصادر محلية لـ
الشبان المحتجين على قرار الرئيس األميركي اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل، ما أدى إلى إصابة عدد 

  .طواقم اإلسعاف التابعة للهالل األحمر منهم باالختناق، وتم تقديم العالج لهم ميدانيا من قبل
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 باكستان تدين االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل وتعتبره انتھاكاً لقرارات مجلس األمن
   

أدان الرئيس الباكستاني ممنون حسين،  -وفا 2017-12-8اسالم اباد / القدس عاصمة فلسطين
بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األميركية بشدة قرار الواليات المتحدة األميركية إزاء االعتراف 

  .من تل ابيب إلى القدس الشريف

إن هذا القرار ستكون له آثار "وقال الرئيس حسين في بيان صادر عن القصر الرئاسي في إسالم آباد 
  .سلبية على السالم واالستقرار في المنطقة

هذا التطور الخطير بجدية، مؤكدًا أن هذا  وحث الرئيس الباكستاني األمة اإلسالمية على التعامل مع
القرار غير مقبول، مرحبا بدعوة الرئيس التركي لعقد اجتماع طارئ لقمة منظمة التعاون اإلسالمي 

  .األسبوع المقبل لمناقشة هذه القضية الحساسة، معرباً عن أمله في أن يخرج االجتماع بقرار حاسم

اهد خاقان، قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب بشأن من جانبه عد رئيس الوزراء الباكستاني ش
  .االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، انتهاكاً لقرارات مجلس األمن الدولي

وأوضح خاقان في بيان نشرته وكالة األنباء الباكستانية الرسمية أن هذه الخطوة من جانب الواليات 
قليمي، وستؤجج التوتر في منطقة الشرق المتحدة ستعود بنتائج عكسية على األمن والسالم اإل

  .األوسط

إن باكستان حكومة وشعبًا قلقة حيال القرار األميركي، وتعارض بشدة نقل السفارة األمريكية "وأضاف 
  .من تل أبيب إلى القدس الشريف

وجدد رئيس الوزراء الباكستاني تضامن بالده الكامل مع الشعب الفلسطيني، ومطالبتها بإقامة دولة 
   .على أن تكون عاصمتها القدس الشريف 1967فلسطينية ذات سيادة مستقلة على حدود عام 

   :البرلمان الباكستاني يعد القرار األمريكي ھجوماً على األمة اإلسالمية

من جانبه أقر البرلمان الباكستاني قرارًا باإلجماع، دان فيه القرار األميركي بشأن االعتراف بالقدس 
  .ل بشدة، وعده هجوماً على األمة اإلسالميةعاصمة إلسرائي
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على الفور، كما " قرارها السخيف"، الواليات المتحدة، بالتراجع عن |وطالب البرلمان الباكستاني
حث الحكومة الباكستانية على تنشيط منظمة التعاون اإلسالمي التخاذ خطوات دبلوماسية حاسمة 

   .ضد قرار الواليات المتحدة
   :االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل إھانة للعالم اإلسالمي.. الباكستانيوزير الخارجية 

بدوره أدان وزير الخارجية الباكستاني خواجة محمد آصف، قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب 
  .االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل واعتبره إهانة للفلسطينيين والعالمي اإلسالمي

لقناة باكستانية أن االعتراف األميركي بالقدس عاصمة إلسرائيل  وأوضح آصف في تصريح أدلى به
رغم معارضة الدول اإلسالمية والمجتمع الدولي، يعتبر دليًال صارخًا على وقوف الواليات المتحدة 

  .ضد المسلمين

وأضاف أن القرار األميركي زاد من التعقيدات التي تشهدها منطقة الشرق األوسط، مشيرًا إلى أن 
  .الحروب التي قتل فيها المسلمون بالمنطقة استخدم فيها السالح األميركيجميع 

إن القرار األميركي أثار مشاعر المسلمين حول العالم نظرًا لحرمة القدس والمسجد األقصى "وقال 
  .الذي يعتبره المسلمون قبلتهم األولى

بق على اإلنترنت نقل وكان وزير الخارجية الباكستاني، قد وصف في تغريده نشرها في وقت سا
السفارة األميركية إلى القدس بأنها خطوة من شأنها أن تؤدى من الناحية العملية إلى تغيير وضعية 

   .القدس، وإنهاء حل الدولتين
    :مظاھرات في باكستان إلدانة اعتراف ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل

خميس لإلعراب عن إدانتهم لقرار الى ذلك احتشد مئات األشخاص في عدة مدن باكستانية امس ال
  .الرئيس األميركي االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل

وذكرت وسائل اإلعالم أن المتظاهرين في العاصمة إسالم أباد وفى مدن كراتشي وبيشاور وملتان، 
أعربوا عن احتجاجهم ورفضهم لقرار ترامب األخير، مشيرة إلى أن باكستان قد طلبت من الواليات 

حدة إعادة النظر في أي تحرك يغير الوضع القانوني والتاريخي للقدس، وقد عبرت معظم المت
الجمعيات اإلسالمية عن إدانتها للقرار األميركي ودعت إلى الخروج بعد صالة الجمعة اليوم إلى 

  .الشارع للتعبير عن سخطها إزاء االعتراف بالقدس الشريف عاصمة إلسرائيل
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 الرئيس االميركي بشأن القدسمالطا تعارض بشدة قرار 
   

أعرب رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات،  -وفا 2017-12-8فاليتا / القدس عاصمة فلسطين
عن معارضته الشديدة لقرار الرئيس األميركي باالعتراف بالقدس كعاصمة إلسرائيل، ورأى بأن هذا 

 .العمل سيؤدي لمزيد من التوتر في المنطقة

  

ان مالطا تعارض وتدين الخطوة األحادية : "المالطية بيان اليوم الجمعة جاء فيهوصدر عن الحكومة 
لتداعيات هذا القرار،   التي اتخذها الرئيس األميركي بخصوص القدس، وتعرب عن قلقها الشديد

وتؤكد على موقفها بأن يتم االتفاق على وضع القدس في المستقبل من خالل مفاوضات سالم هادفة 
 ."يليين والفلسطينيينبين اإلسرائ

  

وتؤكد مالطا على دعمها لحل قائم على دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سالم وأمن واعتراف 
  .متبادل

وأكد البيان انه يجب تجنب األعمال التي تقوض احتماالت حل الدولتين وتفاقم عدم االستقرار في 
  .المنطقة

 ده للقدسوزير خارجية تنزانيا ينفي أي نية لنقل سفارة بال
   

صرح وزير خارجية تنزانيا أغوستين  -وفا 2017- 12- 8دار السالم / القدس عاصمة فلسطين
سفارة تنزانيا لدى إسرائيل موجودة في تل أبيب وستبقى هناك على الرغم من الجهود "ماهيحا، بأن 

  ".المنسقة إلقناعنا باالنتقال

البرلمان التنزاني بدعم فكرة انتقال السفارات إلى ونفى ماهيحا، أن يكون ما تم نقله على لسان رئيس 
القدس، يمثل الموقف الرسمي التنزاني مضيفا بأن الوزارة على تواصل مع السفارة في تل أبيب للتأكد 
من صحة ما نسب لرئيس البرلمان، مشددًا على احتمال قيام اإلعالم بإخراج ما قاله عن مضمونه أو 

 .سيقوم بالتعليق الحقاً بعد الحصول على كافة حيثيات ما جرىأنه صرح عن جهل مطمئنا بأنه 
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يذكر في الوقت الذي نسب التصريح فيه لرئيس برلمان تنزانيا حول القدس كان وزير خارجيتها يوم 
الثالثاء الماضي ضيف شرف وممثل الحكومة التنزانية خالل إحياء سفارة فلسطين لدى تنزانيا اليوم 

لشعب الفلسطيني وبحضور لجنة األمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب العالمي للتضامن مع ا
 .الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف

  

 المشؤوم" ترامب"آالف المصلين ينظمون مسيرة حاشدة في األقصى رفضا إلعالن 
 

 ”باب العامود"إصابات في مواجهات بـ

المصلين بمسيرة حاشدة برحاب انتظم آالف  -وفا 2017- 12- 8 القدس عاصمة فلسطين
المشؤوم الخاص " ترامب"المسجد االقصى المبارك عقب انتهاء صالة الجمعة، احتجاجًا على إعالن 

  .، وُنصرة للقدس والمسجد المبارك"ترامب"بمدينة القدس، وسط هتافات ضد الواليات المتحدة و

حاشدة وهم يرفعون األعالم وقال مراسلنا في القدس إن آالف المصلين انطلقوا بمسيرتهم ال
مخترقة أسواق القدس القديمة " المجلس"الفلسطينية، باتجاه البلدة القديمة من جهة باب الناظر 

باتجاه باب العامود والتي يحتشد فيها مئات الشبان الستقبال المسيرة واالندماج بمسيرة موحدة رفضاً 
  .لإلعالن المشؤوم

لشبان، اآلن، خالل محاولة قوات االحتالل قمع تجمعات وفي وقت الحق، أصيب عدد كبير من ا
 .وهو أحد أشهر أبواب القدس القديمة" باب العامود"المواطنين في 

وأفاد مراسلنا باعتداء قوات االحتالل بالضرب وبالقنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة المدمعة على 
ى اغالق الشارع الرئيسي الواصل بين بابي المواطنين في المنطقة، وقد اضطرت قوات االحتالل ال

العمود وباب الساهرة مرورا بشارع السلطان سليمان، والتي باتت مسرحا لمواجهات الكر والفر بين 
  .الشبان وقوات االحتالل

غربي القدس للتحقيق، وسط " المسكوبية"وقد اعتقل االحتالل عددا من الشبان وحولهم الى مركز 
 .حدتها في المنطقة أجواء متوترة تتصاعد
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م، وعدد كبير من المسلمين من 48آالف الفلسطينيين من القدس وضواحيها وداخل أراضي عام   وكان
جنسيات أجنبية، أدوا اليوم، صالة الجمعة برحاب المسجد االقصى المبارك، رغم اجراءات االحتالل 

 .ومحيطهاالمشددة، والحصار العسكري المشدد الذي يفرضه على القدس العتيقة 

  

 .وبدأت جموع المصلين بدأت بالوصول الى المسجد المبارك منذ ساعات صباح اليوم

وأشار مراسلنا الى أن االحتالل كان فرض في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة حصارًا مشددا وسط 
صر المدينة المقدسة، وبلدتها القديمة، ومحيط المسجد االقصى، وتم نشر تعزيزات إضافية من عنا

وحداته الخاصة في المدينة، وسّير دوريات راجلة داخل القدس القديمة وعلى بواباتها، وأخرى مشابهة 
خارج سور القدس جنبًا الى جنب دوريات محمولة وخّيالة، فضًال عن نصب حواجز عسكرية وُشرطية 

 .ينةفي الشوارع والطرقات وتحليق منطاد راداري استخباري وطائرة مروحية في سماء المد

  

وأوضح مراسلنا أن قوات االحتالل احتجزت بطاقات المئات من المصلين من فئة الشبان على 
 .بوابات المسجد خالل دخولهم للصالة برحابه الطاهرة

  

ألف وحدة استيطانية بالقدس يأتي ضمن التصعيد الذي يدفع  14اإلعالن عن بناء : الحكومة

 األوضاع إلى مزيد من المخاطر
   

قالت حكومة الوفاق الوطني، اليوم الجمعة،  -وفا 2017-12-8رام اهللا / عاصمة فلسطينالقدس 
ألف وحدة استيطانية في القدس يأتي ضمن التصعيد االحتاللي  14إن إعالن االحتالل عن نيته بناء 

  .الذي يدفع الى مزيد من المخاطر في بالدنا والمنطقة

الحكومة يوسف المحمود من تصعيد االحتالل  وفي هذا السياق، حذر المتحدث الرسمي باسم
  .االسرائيلي ضد أبناء شعبنا وارضنا الفلسطينية وِفي مقدمتها مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين
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إن إعالن االحتالل عن الهجمة االستيطانية الجديدة وقمع أبناء شعبنا، : وأضاف المتحدث الرسمي
الماضية جاء في ظل خطوة الرئيس األميركي ترامب الذي أوقع أكثر من مئة جريح خالل الساعات 

  .ضد عاصمة دولتنا المحتلة

وجدد التأكيد على التمسك القيادة والحكومة بالعمل مع جميع األطراف من أجل إرساء أسس السالم 
العادل والشامل الذي لن يتحقق إال بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها 

شرقية على حدود الرابع من حزيران، واستعادة كافة حقوق أبناء شعبنا حسب قرارات القدس ال
  .الشرعية الدولية

 نرفض بقوة قرار ترامب: الرئيس العراقي
   

اعلن الرئيس العراقي فؤاد معصوم، رفضه قرار  - وفا 2017- 12- 8بغداد / القدس عاصمة فلسطين
 .س عاصمة إلسرائيل ونقل سفارتها لمدينة القدسالواليات المتحدة االميركية، االعتراف بالقد

  

وحذر معصوم في تصريح له، من العواقب الكبيرة التي ستشهدها المنطقة والعالم من حروب ونزاعات 
وتفاقم لإلرهاب، كما اعتبر القرار انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات االمم المتحدة فضال عن 

  .فلسطينيانتهاكه للحقوق العادلة للشعب ال

وجدد الرئيس العراقي التأكيد بأن الحل العادل والشامل ال يتحقق اال بحل الدولتين واقامة دولة 
 .فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشريف

  

الدفاع عن حقوقهم كما دعا معصوم لتوحيد الصف الفلسطيني وتوطيد الوحدة الوطنية باعتبارها عماد 
  .المشروعة

اعتبر نائب الرئيس العراقي رئيس ائتالف دولة القانون نوري المالكي، اعتراف الواليات   بدوره
المتحدة بالقدس عاصمة إلسرائيل، اعالن حرب على االمتين العربية واالسالمية وتجاوزا على حقوق 

  .الشعب الفلسطيني
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واقب هذا النهج الذي سيهدد المنطقة والعالم، مطالبا وحذر المالكي في تصريح له اليوم من ع
الشعوب العربية واالسالمية بالتصدي لهذا القرار المكمل لوعد بلفور المشؤوم والوقوف مع الشعب 

  .الفلسطيني المظلوم

كما دعا الواليات المتحدة، للتراجع عن هذا القرار الخطير محمال اياها مسؤولية ما سيحصل من 
  .هذا القرار النحيازها الكلي إلسرائيلاحداث إثر 

كما اعاد المالكي التأكيد أن القدس ستبقى عاصمة لدولة فلسطين وللشعب الفلسطيني وحاضنة  
  .الهم المقدسات

 مسيرة في مدينة شيكاغو األميركية رفضا لقرار ترامب بحق القدس
   

ية والعربية في مدينة شيكاغو شارك المئات من أبناء الجالية الفلسطين -وفا-2017-12-8شيكاغو 
، في مسيرة جماهيرية رفضا لقرار الرئيس )الليلة الماضية بتوقيت فلسطين(في والية إلينوي األميركية 

 .األميركي دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة دولة إسرائيل

  

وى اليسارية األميركية، وجابت المسيرة، التي نظمتها القوية الوطنية واإلسالمية والحركات الطالبية والق
شوارع المدنية رفع المشاركون اإلعالم الفلسطينية وصور مدينة القدس، مرددين شعارات الحرية 

 .لفلسطين والقدس فلسطينية وإنهاء االحتالل االسرائيلي

  

ودعا المشاركون من مختلف الجنسيات اإلدارة األميركية بالعدول عن قرارها المتعلق بمدينة القدس 
االنحياز للجانب اإلسرائيلي بهذا الشكل الفج، محذرين من توسيع دائرة نشاطاتهم االحتجاجية  وعدم

 .واستمرارها حتى العدول هم القرار األميركي المتحيز

 

 .وحظيت المسيرة بتغطية واسعة من وسائل اإلعالم األميركية المرئية والمسموعة والمكتوبة

  



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚËÖ]í{{éßéŞŠ×< <
<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö]ËÖ]í{{éßéŞŠ×< <

<<Ýç×{ÃÖ]æ<<í{Ê^ÏnÖ]æ<í{ée†{{j×Ö       

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission   

For   
Education, Culture & Science 

 

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

                    PNCECS2011@gmail.com 

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

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

 ة األحادي يھدد عملية السالم في الشرق األوسطقرار الواليات المتحد: جنوب افريقيا
   

أعربت جمهورية جنوب افريقيا، اليوم  -وفا 2017-12-7كيب تاون  /القدس عاصمة فلسطين
الخميس، عن قلقها العميق إزاء اإلجراء الفردي األميركي الذي من شأنه أن يقوض ما تم تسجيله في 

  .إطار عملية السالم بالشرق األوسط

نعتقد أن عملية "ب افريقيا في بيان صحفي صادر عن وزارة العالقات الدولية والتعاون، إننا وقالت جنو 
إن قرار نقل . السالم في الشرق األوسط تسعى لضمان سالم دائم بين دولة اسرائيل ودولة فلسطين

 ".السفارة األميركية إلى القدس أمر مؤسف وغير بناء في دفع حل مستدام

  

دية تهدد التوازن العالمي للسلطة واألمن واالستقرار في بيئة متقلبة نسبيا، مما يؤكد وأضافت أن االنفرا
 .على أن التعاون الدولي والحوار والتشاور تعد أمورا حاسمة لضمان التفاعل السلمي بين الدول

  

ها في ودعت جنوب افريقيا حكومة الواليات المتحدة األميركية إلى إعادة النظر في قرارها بنقل سفارت
إسرائيل إلى القدس، حيث إن هذه الخطوة تضر وتسقط مبادئ حل الدولتين المبني على أساس 

  .التعايش السلمي بين شعبي فلسطين وإسرائيل

وأعربت عن تأييدها لحل الدولتين لفلسطين وإسرائيل على أساس االعتراف الدولي لدولة فلسطين 
لقدس الشرقية عاصمة فلسطين، مع وجود شعبي ، وا1967حزيران  4واستقاللها على أساس حدود 

 .فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب في دولتين مستقلتين

  

وذّكرت بجميع قرارات األمم المتحدة، سواء من مجلس األمن أو الجمعية العامة لألمم المتحدة، مع 
الذي اتخذته إيالء اهتمام خاص لتلك القرارات التي لها تأثير مباشر على القرار أحادي الجانب 

الصادر عام  242، وقرار مجلس األمن 1947لعام  181الواليات المتحدة، وهي القرار رقم 
  .2016لعام  2334و  1515و  1397و  681و  465و  338، والقرارات الالحقة 1967
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كما ذّكرت بمواقف حركة عدم االنحياز والمجتمع الدولي، والذي يتضمن نتائج عمليات السالم 
  .2016والمبادرات التي كان آخرها المبادرة الفرنسية في عام  المختلفة

وبينت أن جنوب افريقيا ما زالت تعتقد أن افضل خيار لحل الصراع العربي اإلسرائيلي يقوم على 
احترام حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير واالستقالل، والذي يتضمن 

للشعب الفلسطيني وأرضه، وحق كل من شعبي فلسطين وإسرائيل الوقوف ضد االحتالل العسكري 
في العيش جنبا إلى جنب بسالم في دولتين، داخل حدود معترف بها دوليا، واإليمان بأنه ال يمكن أن 
يكون هناك حل عسكري للنزاع، وأن المفاوضات السلمية هي الوسيلة الوحيدة لضمان السالم واألمن 

 .اللتزام بالمفاوضات من أجل تأمين حل مستدامواالستقرار الدائمين؛ وا

  

 الفروف يطلب إيضاحا من تيلرسون بشأن قرار نقل السفارة األميركية إلى القدس
   

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي   -وفا 2017-12-7موسكو / القدس عاصمة فلسطين
اشنطن بنقل سفارتها إلى الفروف، أنه طلب من نظيره األمريكي ريكس تيلرسون إيضاحا حول قرار و 

  .القدس

وقال الفروف عقب لقاء تيلرسون اليوم الخميس في فيينا، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق األوسط 
لقد طلبنا إيضاح فكرة القرار، الذي اتخذ لنقل سفارة أمريكا في إسرائيل من تل أبيب إلى : "المصرية
  ".القدس

يضاحات حول ما يترتب على هذه الخطوة من رؤية للواليات طلبنا إ: "وأضاف وزير الخارجية الروسي
  ".المتحدة للجهود التي تُبذل تحت رعاية األمم المتحدة في إطار الرباعية الدولية للشرق األوسط

وأكد الفروف، أن موسكو ترغب في لفت االنتباه إلى المخاوف التي عبرت عنها الدول العربية 
عة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي بشأن هذا القرار، الذي وبشكل عام الدول اإلسالمية وجام

 .قد يقوض تسوية الوضع في الشرق األوسط
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القمة اإلسالمية ستعقد يوم األربعاء المقبل للرد على قرار ترامب االعتراف بالقدس : الرويضي

 عاصمة إلسرائيل
   

مثل منظمة التعاون االسالمي لدى أعلن م -وفا 2017- 12- 7رام اهللا / القدس عاصمة فلسطين
فلسطين السفير أحمد الرويضي، مساء اليوم الخميس، عن أن القمة اإلسالمية ستعقد يوم األربعاء 
المقبل، في إسطنبول في الجمهورية التركية، للرد على قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب االعتراف 

 .ابالقدس عاصمة إلسرائيل، ونقل سفارة بالده إليه

  

ستبدأ القمة باجتماع لوزراء خارجية الدول اإلسالمية في اليوم نفسه، ليعقبها اجتماع : وأضاف الرويضي
 .القادة

  

 سرائيل في تل أبيب ولن تنقلھا إلى القدسإسنبقي سفارتنا لدى : القنصل العام البريطاني
 

 أكد رفض بالده لقرار الرئيس ترامب-

  

أكد القنصل البريطاني العام في القدس  -وفا 2017- 12-7رام اهللا / القدس عاصمة فلسطين
االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل "فيليب هول، رفض بالده لقرار الرئيس األميركي دونالد ترامب 

 .، واصفاً هذا القرار بأنه ال يساعد في إحياء عملية السالم"ونقل السفارة االميركية اليها

  

إن بريطانيا ستبقي سفارتها لدى "وت فلسطين اليوم الخميس، ص"وقال هول في حديث خاص إلذاعة 
  ".اسرائيل في تل أبيب ولن تنقلها إلى القدس

وأضاف أن بريطانيا ستستمر في دعم جهود الشعب الفلسطيني لبناء دولته المستقلة وعاصمتها 
  .القدس الشرقية
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عت إلى عقد جلسة لمجلس األمن وذّكر القنصل البريطاني أن بريطانيا كانت من بين البلدان التي د
الدولي يوم غد الجمعة لمناقشة الوضع، متوقعًا أن يعبر المجتمعون عن دعمهم الكامل لحل الدولتين 

  ".إن صدور قرار أو إجراء عن جهة ما ال يجسد حالً "وقال 
  

  
  -انتهى -


