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  2017 ، ديسمبر  11اإلثنين     :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ    
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 "إعالمية والتراشق اإلعالمي مرفوضالقدس بحاجة لكل جهد ومساحة ": اإلعالم. 

  مئات اآلالف يتظاهرون في اسطنبول رفضا لالعتراف األميركي بالقدس عاصمة
 .إلسرائيل

 اتحاد إذاعات الدول العربية يتخذ خطوات تنديدا بقرار ترامب وتضامنا مع شعبنا. 

  القدس هي فلسطين"االسكتلندي يرفعون شعار " سلتيك"أنصار نادي". 

 "انتصروا للقدس" الصحفيون العرب": "اإلعالم. 

  بالطابور والحصص" القدس عربية"مدارس اإلسكندرية ترفع شعار. 

 مسيرة في يعبد جنوب غرب جنين تنديدا بقرار ترامب. 

 وقفة تضامنية مع القدس وتنددا بقرار ترامب بشأنها: موسكو. 

 بتظاهرة مليونية في الرباط نصرة للقدس ورفضا لقرار ترام. 

 المرجعيات الروحية في لبنان تؤكد رفضها لقرار ترامب. 

 فنانون لبنانيون وفلسطينيون يعتصمون تضامناً مع القدس. 

 تظاهرة ضد قرار ترامب في جامعة القاهرة. 

 االحتالل يعتقل شابا في القدس بدعوى تنفيذه عملية طعن. 

  المالصقة لألقصى" الرحمة"االحتالل يعتقل شابين بعد االعتداء عليهما بمقبرة. 
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 ردود غاضبة للنقابات على قرار ترامب حول القدس. 

 مدارس فلسطين تحيي اليوم العالمي لحقوق اإلنسان بنصرة القدس. 

 "القدس عاصمة "تدعو الشركات والصناعيين لوسم منتجاتهم بملصق " المستهلك
 ."فلسطين

 دس ومقدساتهاصلوات في كنائس رام اهللا ومسيرتان بنابلس وبيت لحم نصرة للق. 

 إسرائيل تلعب بالنار والقدس عنوان المرحلة: الهباش محذرا. 

 القدس عاصمة فلسطين األبدية مدينة عربية إسالمية مسيحية: الجامعة العربية. 

 قرار الرئيس األميركي بشأن القدس يقوض حل إقامة : االتحاد البرلماني الدولي
 .الدولتين

 سرائيلية األميركية حول القدسالرواية اإلكتاب ومثقفون يُعّرون زيف : أنقرة. 

 المنظمات واالتحادات العربية والعالمية تدين قرار الرئيس ترامب. 

 فنانون وإعالميون لبنانيون يرفضون قرار ترامب بشأن القدس. 

 االحتالل يعتقل شابا ويمدد اعتقال نائب للمرة الثالثة: القدس. 

 بشأن القدس متهورإعالن ترامب : االتحاد الدولي للنقابات. 

 مئات الفلسطينيين يحتجون على قرار ترامب بشأن القدس: نيوزيلندا. 

  رئيس مفوضية االتحاد األفريقي يأسف إزاء القرار األميركي بشأن القدس ويحذر من
 .تداعياته

 مريكيوقفة احتجاجية في ليبيا تنديدا بالقرار األ. 

 إلبراهيمي ودور العبادة خالل اعتداء وانتهاكا لألقصى وا 95أكثر من : ادعيس
 .الشهر الماضي

 االحتالل يقتحم مقبرة باب الرحمة المالصقة باألقصى ويعيث فيها خرابا. 
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 القدس بحاجة لكل جهد ومساحة إعالمية والتراشق اإلعالمي مرفوض": اإلعالم"
   

تابعت ما بثته قناة قالت وزارة اإلعالم إنها  -وفا 2017- 12- 11رام اهللا / القدس عاصمة فلسطين
، مساء اليوم، وتأسف للتراشق اإلعالمي، الذي أورده مقدم "معالي المواطن"في برنامج " أم بي سي"

قضية وشعًبا: البرنامج علي العلياني وضيفه الكاتب مشاري الذايذي، وما بدر منهما تجاه فلسطين . 
لفلسطين مع المملكة العربية  وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم اإلثنين، أن العمق العربي

السعودية، والدول العربية كافة عصّي على االقتالع، وسيبقى األشقاء السند الحامي، واالمتداد 
 . الطبيعي ألبناء شعبنا، وترفض المساس به تحت أي ذريعة

 وأشارت إلى أنها تحرص على وشائج الدم واللسان والدين مع كل األشقاء العرب، الذين لم يبخلوا
يوًما بالغالي والنفيس لفلسطين، ولم تستوقفها قبل أيام أصوات سوداء عجزت عن تعكير صفو 

 .األخوة
وحثت أبناء شعبنا واألشقاء السعوديين والعرب بمختلف مستوياتهم ومرجعياتهم على عدم حرف 

طيئة البوصلة عن مسارها، وتوحيد الجهود كلها ضد االنحياز األمريكي األعمى لالحتالل، بعد خ
الرئيس ترامب السياسية، ومغالطاته للتاريخ، والنأي عن التراشق اإلعالمي، الذي ال يساهم إال في 

.صناعة الكراهية، وتمزيق الصف العربي المثقل بالمآسي واألزمات  
 

 مئات اآلالف يتظاهرون في اسطنبول رفضا لالعتراف األميركي بالقدس عاصمة إلسرائيل
   

  فضل عطاونة موفدنا الى اسطنبول -وفا 2017-12-10اسطنبول 
تظاهر مئات آالف األتراك اليوم، في مدينة اسطنبول، ضد قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب، 

  ."القدس لإلسالم"المتمثل باالعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل االسرائيلي، تحت شعار 
أسسه (والتي نظمها حزب السعادة التركي،  ،"بني كباتي"وشارك في التظاهرة التي اقيمت في ميدان 

حزبا ومنظمة أهلية،  120بالتنسيق والتعاون مع أكثر من   ،)رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان
السفير الفلسطيني لدى تركيا فائد مصطفى، الى جانب عدد كبير من ممثلي األحزاب والفعاليات 

  .مدينة اسطنبول التركية، والجالية الفلسطينية والعربية في
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الف متظاهر ومناصر للقضية  400ورفع المشاركون في التظاهرة التي قدر مراقبون عددهم بنحو 
الفلسطينية، االعالم الفلسطينية الى جانب االعالم التركية، ورددوا هتافات رافضة لقرار ترامب حول 

  .القدس، وأخرى تضامنية مع شعبنا
، السفن "قاضي كوي"و" أوسكدار"قل المتظاهرون من منطقتي وفي الطرف اآلسيوي إلسطنبول، است 

  .بالطرف األوروبي للمدينة" إمينونو"التي نقلتهم على متنها إلى منطقة 
، فوق السفن، العلمين التركي - الذين اصطحبوا أطفالهم وعائالتهم معهم-ورفع المتظاهرون األتراك 

  .والفلسطيني، إلى جانب صور المسجد األقصى المبارك
، "القدس لإلسالم"وتزيّنت شوارع وميادين منطقة الفاتح في إسطنبول، بالشعارات المكتوب عليها 

، إضافة إلى صور المسجد األقصى، وقبة الصخرة، وخريطة "التجمع الحاشد"والتي تحمل شعار 
  .فلسطين

ن بالهتاف وهتفت حناجر المتظاهرين على متن السفن، ومن نوافذ السيارات، المكتظة حول الميدا
  .لفلسطين

بالروح بالدم "، و"القدس خط أحمر"، و"فلسطين والقدس إسالمية"ورّدد المحتجون، شعارات منها، 
  ."نفديك يا قدس

  .وتخلل التظاهرة الضخمة مهرجان خطابي القيت خالله العديد من الكلمات الحماسية
لمحتشدين، إن الرئيس األمريكي، وقال السفير الفلسطيني لدى أنقرة، فايد مصطفى، في كلمته امام ا

أراد دخول تاريخ الحركة الصهيونية من خالل قراره األخير بشأن القدس وسيذهب "دونالد ترامب 
  .وعده وقراره الى مزبلة التاريخ، وإن مصير القدس ال تقرره مراسيمه الباطلة

  ."ترامب بقراره هذا دخل التاريخ من أسوأ أبوابه"واعتبر مصطفى أن 
بل إنها استولت على الجزء الشرقي منها بالحرب والقوة . القدس ليست عاصمة إسرائيل" وأضاف

  ."واالحتالل
فليذهب قرارك إلى مزابل التاريخ، ألن القدس كانت وما زالت وستبقى لنا : وقال مخاطبا ترامب

  ."، ولن تقرر مراسيمك وقراراتك مصيرها)كفلسطينيين(
ولة مبيتة إلخفاء الوقائع التي يعلمها ويقبلها كل العالم؛ إال أنت تجاهلك لهذه الحقيقة محا"وتابع 

  ."والمتطرفين اليمينيين في إسرائيل وأمريكا
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شعب تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان على مواقفه الصلبة في الدفاع "وشكر السفير الفلسطيني 
  ."عن فلسطين والقدس

على "التحادات وممثلي المجتمع المدني، كما شكر األحزاب التركية وللمنظمات والجمعيات وا
  ."مواقفهم الواضحة في رفض القرار

كما وألقى عدد من المسؤولين األتراك كلمات حماسية، أكدت جميعها على رفض قرار الرئيس 
إن هذه التظاهرة تأتي : وقالوا في كلماتهم .األمريكي دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل

  .ع عن القدس والقضية الفلسطينية التي تقف بال مدافع عنهامن أجل الدفا 
الموقف التركي كان دائًما في مقدمة المدافعين عن القضية الفلسطينية، "وشدد المتحدثون على أن 

  .وأن القدس خط أحمر، ألنها قضية دينية تخص المسلمين كلهم وليس أهل فلسطين وحدهم
  ."عاصمة لفلسطين، وحرما لكل المسلمينالقدس كانت وستبقى "وأكدوا على أن 

وتأتي المظاهرات والمسيرات والوقفات االحتجاجية، في عدة واليات تركية تنديًدا بقرار واشنطن، 
  .وقبيل أيام من القمة االسالمية التي ستعقد في اسطنبول

  
 اتحاد إذاعات الدول العربية يتخذ خطوات تنديدا بقرار ترامب وتضامنا مع شعبنا

   

ندد المجلس التنفيذي التحاد إذاعات  -وفا 2017-12-10تونس   /لقدس عاصمة فلسطينا
الدول العربية، بمشاركة المشرف العام على اإلعالم الرسمي الفلسطيني أحمد عساف، بالقرار 

  .األميركي االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل
لليلة، قرار الرئيس األميركي بنقل واستنكر المجلس في بيانه الذي صدر عنه في ختام اجتماعاته، ا

  .سفارة الواليات المتحدة من تل أبيب إلى القدس، واالعتراف بها عاصمة إلسرائيل
واعتبر المجلس أن هذا القرار الظالم يمس المكانة الروحية والحضارية لهذه المدينة المقدسة، ويمس 

  .الدوليةالوضع التاريخي والقانوني الذي أقرته المواثيق والقوانين 
وأكد جسامة المخاطر التي ستقوض الجهود الرامية إليجاد حل شامل للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي،  
كما سيدمر مستقبل عملية السالم في الشرق األوسط، إضافة إلى أنه يشكل انتهاكا صارخا للحقوق 

بلوغ وتحقيق ما  المشروعة للشعب الفلسطيني الذي يكافح ببسالة، ويقدم أروع التضحيات في سبيل
  .يصبو إليه من حرية واستقالل وسيادة كاملة
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كما أعتبر المجلس أن هذا القرار الجائر انحياز واضح من اإلدارة األميركية لسلطات االحتالل 
اإلسرائيلي، واعتداء سافر على مشاعر العرب والمسلمين وجميع الشعوب المحبة للسالم، وينبه من 

ب الوخيمة على االستقرار واألمن في المنطقة العربية بالخصوص، ووضعها مغبة تطبيقه تحسبا للعواق
  .نحو مزيد من التوتر واالحتقان وفتح الباب على مصراعيه الستفحال ظاهرة التطرف واالرهاب

وأهاب المجلس التنفيذي التحاد إذاعات الدول العربية بكافة هيئات اإلذاعة والتلفزة العربية األعضاء 
وسائر المؤسسات اإلعالمية العربية والدولية إلى ضرورة التحرك العاجل وعلى أوسع نطاق  في االتحاد،

ممكن للتشهير بهذا القرار والتصدي الحازم لتداعياته الخطيرة باستخدام كل الوسائل واألشكال 
  .اإلعالمية المتاحة

الدقيقة ومناصرة القضية  ودعا االتحاد اإلذاعات العربية إلى االضطالع بمسؤولياتها في هذه الظروف
الفلسطينية العادلة والتأثير على الطابع العربي األصيل في القدس، وحتمية الحفاظ على وضعها القائم 

  .بما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات االمم المتحدة ذات الصلة
اته وأعلن المجلس أن اتحاد اذاعات الدول العربية سيوظف جميع وسائله اإلعالمية وإمكان

التكنولوجية المتطورة من أجل فضح هذا القرار المخجل ويقتفي كل أبعاده، كما سيواصل بذل قصارى 
  .جهوده للدفاع عن القدس عاصمة دولة فلسطين، ويجدد تضامنه المطلق مع شعبها البطل

وقرر المجلس بناء على طلب دولة فلسطين دعوة الهيئات األعضاء لتكثيف التبادالت البرامجية 
واإلخبارية الخاصة بتغطية ومواكبة التحركات الشعبية والجهود السياسية والدبلوماسية المساندة لشعب 

فلسطين الشقيق والمناهضة للقرار األميركي الخاص بإعالن القدس عاصمة إلسرائيل، والعمل على 
ات األعضاء عرض البرامج والتقارير الخاصة بالقدس الشريف على منظومة التبادالت لفائدة الهيئ

واالتحادات المهنية اإلفريقية واألوروبية واآلسيوية، حتى تشكل حملة إعالمية عربية مشتركة تبلغ 
  .الصوت العربي ضد هذا القرار الجائر والمنافي للشرعية الدولية والمواثيق األممية
ين والقاضي بتنظيم وقرر المجلس دعوة اإلدارة العامة لالتحاد والهيئات العربية إلى تبني مقترح فلسط

يوم إعالمي عربي موحد حول القدس المحتلة لتبليغ رسالة قوية للعالم بأسره بتمسك الشعب 
الفلسطيني بالرفض والتصدي للقرار األميركي، ومساندة الدول والشعوب العربية للتحركات المشروعة 

ذاعة والتلفزيون الفلسطيني للشعب الفلسطيني ومناصرة القدس الشريف، والتنسيق مع الهيئة العامة لإل
  .لتحديد آلية ومتطلبات تنظيم هذا اليوم االعالمي الموحد
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من جانبه، أعرب عساف عن استعداد الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية لتوفير جميع المواد 
نية، المصورة والتقارير والتغطيات اإلعالمية المواكبة لتطورات األوضاع في األراضي الفلسطي

واألحداث والتداعيات الناجمة عن القرار األميركي التي يؤمنها مراسلوها من كل المدن الفلسطينية، 
وتسخيرها كل االمكانات المتاحة في إنجاح فعاليات هذا اليوم اإلعالمي، وجميع التغطيات الخاصة 

  .بقضية القدس الشريف
دس المحتلة في هذا الظرف االستثنائي للتعبير ودعا عساف الهيئات األعضاء في االتحاد إلى زيارة الق

  .عن تضامن االتحاد المطلق مع الشعب الفلسطيني في دفاعه عن القدس عاصمة دولة فلسطين
  

  "القدس هي فلسطين"االسكتلندي يرفعون شعار " سلتيك"أنصار نادي 
 

تلندي االسك" سلتيك"جدد أنصار نادي  -وفا 2017-12-10إدنبرة / القدس عاصمة فلسطين
في " هيبرناين"دعمهم للقضية الفلسطينية، ورفعوا في مباراة ناديهم، اليوم األحد، مع مستضيفه 

 ".القدس هي فلسطين"الدوري االسكتلندي الممتاز لكرة القدم، الفتة أكدوا فيها أن 

ولة بقرار الرئيس األميركي ترامب باالعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لد" سلتيك"وندد أنصار نادي 
  .االحتالل، ونقل سفارة واشنطن إليها

ويشتهر أنصار سلتيك بدعمهم لفلسطين ورفع أعالمها، خاصة في المنافسات األوروبية أمام النوادي 
  .اإلسرائيلية، وتعرض النادي عدة مرات إلى غرامات من االتحاد األوروبي بسبب ذلك

  
 انتصروا للقدس" الصحفيون العرب": "اإلعالم"

   

ثمنت وزارة اإلعالم دور االتحاد العام  -وفا 2017- 12- 10رام اهللا / عاصمة فلسطينالقدس 
بإعالن القدس عاصمة دائمة لإلعالم العربي، معتبرة اإلعالن الصادر في اجتماع  للصحفيين العرب 

بغداد انتصارا للقدس وفلسطين، ودليال على التالحم العربي في وجه الغطرسة األميركية والعدوان 
  .سرائيلياإل

وأشارت الوزارة إلى أن دعوة االتحاد وسائل اإلعالم العربية التخاذ إجراءات ردا على إعالن الرئيس 
األميركي ترامب القدس عاصمة لكيان االحتالل ونقل سفارة بالده إليها، إجراء هام للوصول إلى الرأي 

  .نة في كل قلب وعقل وضميروالعالمي بكل مكوناته، ولإلبقاء على رسالة المدي العام العربي 
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، )القدس دورة (وأشادت الوزارة بالبيان الختامي لدورة االتحاد التي عقدها في بغداد وحملت اسم 
   .وبما جاء فيه من مواقف شجاعة ومساندة لقضيتنا، ورافضة للتطبيع مع االحتالل

  
 بالطابور والحصص" القدس عربية"مدارس اإلسكندرية ترفع شعار 

   

خصصت مديرية التربية والتعليم في  - وفا 2017- 12- 10االسكندرية / عاصمة فلسطينالقدس 
اإلسكندرية، اليوم األحد، اإلذاعة المدرسية بطابور الصباح والحصة األولى في جميع مدارس 

  .المحافظة للتأكيد على الهوية العربية لمدينة القدس وأنها عاصمة فلسطين
والتعليم في اإلسكندرية جمعة ذكري، قرارا لمديري المدارس بمختلف وأصدر وكيل أول وزارة التربية 

المراحل التعليمية باإلدارات الثماني بتخصيص الحصة األولى، لتعريف الطالب بتاريخ القدس وتجاوز 
  .القرار األميركي للشرعية الدولية

، فيما "ة فلسطينالقدس عاصم"و "القدس عربية" ورفع الطلبة، الفتات دونوا عليها شعارات منها
تم شرح قضية القدس لطلبة المدارس من خالل األنشطة والموضوعات التاريخية والجغرافية، بينما  

خالل طابور الصباح؛ " القدس"كتبت طالبات إحدى مدارس المدينة الساحلية بأجسادهن كلمة 
  .والمحوريلتأكيد موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، اعتزازا بدورها القومي 

  .وشارك في فعليات دعم القدس، معظم مدارس المحافظة
  

 مسيرة في يعبد جنوب غرب جنين تنديدا بقرار ترامب
   

نظمت حركة فتح إقليم جنين، مساء اليوم  -وفا 2017-12- 10جنين / القدس عاصمة فلسطين
ر الرئيس األميركي األحد، مسيرة جماهيرية حاشدة في بلدة يعبد جنوب غرب المدينة، تنديدا بقرا

  .دونالد ترامب بنقل السفارة األميركية الى القدس، واعترافه بالقدس عاصمة لدولة االحتالل
ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت من أمام المسجد الكبير وجابت شوارع البلدة، األعالم 

بنا، ورددوا هتافات منددة واليافطات، والشعارات المنددة بالسياسة العدوانية ضد شع  الفلسطينية
  .بقرار ترامب
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وأكدوا أن حركة فتح وشعبنا وقيادتنا لن تسمح بهذا القرار الذي هو بمثابة إعالن حرب على مقدساتنا 
وشعبنا، ودعوا إلى تجسيد الوحدة الوطنية على األرض لكي يتمكن شعبنا من التصدي للسياسة 

  .األميركية ولعدوان االحتالل المستمر
  

  وقفة تضامنية مع القدس وتنددا بقرار ترامب بشأنها: موسكو
 

شارك ممثلو السلك الدبلوماسي وأبناء  -وفا 2017-12- 10موسكو / القدس عاصمة فلسطين
الجاليات العربية واإلسالمية في موسكو، ونشطاء في منظمات المجتمع المدني الروسي، وممثلو 

ي وقفة تضامنية مع القدس، احتجاجا على القرار االميركي األوساط اإلعالمية والثقافية الروسية، ف
 .بشأن القدس

وثمن سفير دولة فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، في كلمته خالل الوقفة التي نظمت امام مقر 
السفارة، اليوم األحد، موقف روسيا المبدئي الثابت لتجسيد تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة 

  .تقاللفي الحرية واالس
وأكد رفض القيادة والشعب الفلسطيني المطلق لقرار الرئيس ترامب االعتراف بالقدس عاصمة 

إلسرائيل ونقل سفارة بالده إليها، معتبراً القرار خرقاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، 
طقة والعالم، وتقوض الجهود ويقود إلى تداعيات خطيرة من شأنها أن تهدد األمن واالستقرار في المن

  .الدولية، بما فيها الروسية الساعية لتحقيق سالم عادل وشامل على أساس مبدأ حل الدولتين
وشدد على مواصلة القيادة والشعب الفلسطيني النضال حتى احقاق الحقوق الوطنية المشروعة بال 

  . نقصان، وأكد أن الشعب الفلسطيني وحده من يحدد مصير القدس
ره، دعا رئيس رابطة الجاليات العربية حسان نصر اهللا، الحكومات والشعوب العربية التخاذ مواقف بدو 

حاسمة لرفض القرار األمريكي والعمل على اسقاطه، وتقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني 
  .لنيل حريته واستقالله ونصرة مدينة القدس ومقدساتها االسالمية والمسيحية

ركز القدس أوليغ فومين، دعم روسيا للشعب الفلسطيني، مشدداً على أن القدس الشرقية وأكد رئيس م
محتلة وعاصمة لدولة فلسطين انطالقاً من قرارات الشرعية الدولية، مركزاً على المكانة الروحية 

  .المقدسة للقدس في ضمائر الروس واإلنسانية جمعاء
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جدي إلسقاط القرار األمريكي، وأكدوا دعمهم للقيادة وأهاب المتضامنون بالمجتمع الدولي التحرك ال
والشعب الفلسطيني في مواصلة نضاله حتى تحقيق أهدافه الوطنية المشروعة، ورفعوا األعالم 

  .الفلسطينية والفتات عبرت عن نصرة القدس ودعم الشعب الفلسطيني
  

 تظاهرة مليونية في الرباط نصرة للقدس ورفضا لقرار ترامب
   

انطلق الشغب المغربي بمختلف أطيافه  -وفا 2017- 12- 10الرباط / عاصمة فلسطينالقدس 
السياسية، اليوم األحد، في تظاهرة وطنية مليونية وسط العاصمة الرباط نصرة للقدس وتنديدا بقرار 

  .الرئيس األميركي دونالد ترامب
ادة نقابات وجمعيات، يتقدمهم وشارك التظاهرة األمناء العامون لألحزاب المغربية، ووزراء ونواب وق

سفير دولة فلسطين جمال الشوبكي، وقيادة حزب االستقالل والجمعية المغربية لمساندة الكفاح 
  .الفلسطينية، ومجموعة العمل الوطنية ألجل فلسطين

وتميزت التظاهرة بحشد شعبي وحضور إعالمي ضخم، ورفعت الرايات المغربية والفلسطينية، ورددت 
لمساندة والمناصرة والداعمة لشعبنا وقضيته العادلة، كما كان للمرأة المغربية واألطفال الشعارات ا

حضور بارز من مختلف مناطق المغرب، حيث لبوا النداء الوطني معبرين عن وقوفهم مع فلسطين 
  .ورافضين لقرار ترامب

ضد قرار كما انطلقت مسيرات في مختلف مدن ومناطق المغرب، شارك فيها عشرات اآلالف 
الواليات المتحدة االميركية وضد االحتالل اإلسرائيلي، وشاركت البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في 

  .المسيرة إضافة إلى أبناء الجالية والطلبة
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 المرجعيات الروحية في لبنان تؤكد رفضها لقرار ترامب
   

كيا وسائر المشرق للروم أكد بطريرك انطا  -وفا 2017-12-10بيروت /القدس عاصمة فلسطين
أن قرار الواليات المتحدة األميركية األخير باالعتراف الرسمي " األرثوذكس يوحنا العاشر يازجي 

بالقدس عاصمة إلسرائيل، ونقل السفارة إليها، ال يشكل انتهاكا للشرعية الدولية فحسب بل يعتبر 
له، كما أنه يشعل فتيل الحرب ويقتل أقسى الظلم بحق الشعب الفلسطيني، وتعديا عليه وعلى مستقب

جميع المحاوالت الهامة إليجاد حل سلمي وعادل للقضية الفلسطينية، التي كانت وما تزال جرح 
  ".العالم النازف منذ لحظات اندالعها

القدس هي محجة األنظار بالنسبة لنا جميعا وهي قضية نحملها منذ نشأتها في "وشدد يازجي على أن 
وقد عبرت جميع شخصيات الكرسي األنطاكي المقدس األرثوذكسي، والبطاركة أسالفنا  قلوبنا جميعا،

  ".عن موقفهم الواضح والصريح تجاه قضية القدس
ستبقى مدينة لإليخاء والسالم والمحبة "وذكر يازجي بما قاله البطريرك الياس الرابع أن القدس العربية 

، كما ذكر بما قاله اغناطيوس الرابع في أحد "هموالعدل، وستبقى راية العرب على اختالف مذاهب
الفلسطينيون هم أصحاب البيت، كيف يجوز تحويلهم من بيتهم إلى زائر وعابر سبيل، القدس "بياناته 

قدس اذا كانت المدينة والشعب، ال المدينة دون الشعب، وال الشعب دون مدينة، القدس ألهلها ال 
في كل مكان لطخة في جبين الحق والعدالة، وفي القدس نلتمس للعنصرية، والعنصرية في القدس كما 

  ."وجه اهللا
لكي يدركوا أن القدس هي منبع القداسة في العالم، "ودعا جميع القوى والهيئات الفاعلة في العالم 

وعاصمة القداسة، وأن قداستها في حجارتها وفي شعبها الذي ينبغي المحافظة عليه وعلى حقوقه، من 
  ".ى القدس مدينة السالم وملتقى وروافد التوحد والتوحيد في العالم أجمعأجل أن تبق

أن ما يعكر تجليات "بدوره، أكد بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للموارنة مار بشارة بطرس الراعي 
رحمة اهللا ويعرقلها هو، بكل أسف، قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب بإعالن القدس عاصمة لدولة 

  ".واألمر بنقل السفارة األميركية إليهاإسرائيل 
واعتبر الراعي أن القرار يخالف قرارات الشرعية الدولية، ويتحدى اإلرادة الدولية واإلقليمية، ويوجه 

صفعة للفلسطينيين والمسيحيين المشرقيين والمسلمين وكل العرب؛ ويهدم جسور السالم بين إسرائيل 
إلى ) مدينة السالم(نار االنتفاضة الجديدة ويحول أورشليم  والفلسطينيين والدول العربية، ويشعل
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العودة نهائيا عن هذا القرار الهدام "، داعيا إلى "مدينة حرب، وبذلك اعتداء على قدسيتها وعلى اهللا
  ".واعتباره كأنه لم يكن

ه من جهته، تساءل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم األورثوذكس المطران الياس عودة كيف لهذ
المدينة أن تفقد هويتها العربية وتصبح مكانا يشهد على اضطهاد وسحق للمؤمنين باهللا؟ مؤكداً أن 

  ".أورشليم"القدس كانت وستبقى، في وعينا المسيحي الكنسي، مدينة السالم 
   

كثيرون تغنوا بالقدس، وكتبوا أشعار وقصائد، معددين ما تجمعه هذه المدينة المقدسة من "وتابع عودة 
ليس عبثا أنها سميت زهرة المدائن، إذ إنها زهرة سالم بيضاء تجمع بين حناياها األخوة في . ميزات

  ."اهللا مسيحيين ومسلمين، ألنه ليس هناك أخوة حقيقية إال باهللا
رغم هذه السحابة "، داعياً "نتوق جميعا إلى زيارته والسير في طريق الجلجلة"وأكد أنها المكان الذي 

إلى رفع الدعاء والصالة إلى طفل " حيطة بمنطقتنا العربية عموما، وبقدسنا العربية خصوصاالسوداء الم
  .مغارة بيت لحم

  
 فنانون لبنانيون وفلسطينيون يعتصمون تضامناً مع القدس

   

نفذ العشرات من الفنانين اللبنانيين  -وفا 2017- 12-10بيروت / القدس عاصمة فلسطين
في ساحة بلدية صيدا، اعتصاماً تضامنياً مع القدس، ورفضا لقرار الرئيس والفلسطينيين اليوم االحد، 

  .االميركي رونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل
وأكد رئيس اتحاد الفنانين الفلسطينيين في لبنان محمد الشولي، أن القدس عربية وعاصمة أبدية 

  ".التاريخ، الماضي لنا والحاضر لنا والمستقبل لنا ليشهد لنا العالم بأننا: "للدولة الفلسطينية، وقال
بدوره، ثمن المستشار االول في سفارة فلسطين لدى لبنان ماهر مشيعل، الموقف الوطني اللبناني 

  .المتقدم في دعم مدينة القدس والتأكيد على انها عاصمة دولة فلسطين األبدية
القدس "والتلفزيون في لبنان علي كلش، إن  من جهته، قال أمين سر نقابة ممثلي المسرح والسينما

رمز فلسطين، وفلسطين هي القضية، من يقف مع فلسطين يقف مع الحق والعدل، ومن يخادع 
  ".فلسطين ويقف ضدها، يقف مع الظلم واالستبداد
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والقى نائب رئيس اتحاد الفنانين الفلسطينيين في لبنان وليد سعد الدين قصيدة من وحي المناسبة،  
قدم الفنان محمد آغا أغنية وطنية عن القدس، وقدمت فرق السنابل والقدس والكوفية لوحات كما 

  .تراثية فولكلورية فنية
  

 تظاهرة ضد قرار ترامب في جامعة القاهرة
   

نظمت جامعة القاهرة، اليوم األحد، تظاهرة  -وفا 2017- 12- 10القاهرة / القدس عاصمة فلسطين
دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األميركية  رفضا لقرار الرئيس األميركي

  .إليها
وأقيمت التظاهرة داخل الحرم الجامعي بحضور رئيس الجامعة محمد الخشت، شدد المشاركون فيها 

  .على عروبة القدس وأنها عاصمة فلسطين األبدية
ركية االعتراف بالقدس الشريف عاصمة وقال الخشت، إن جامعة القاهرة تندد بإعالن اإلدارة األمي

إلسرائيل، وترفض نقل سفارتها إليها، وكل ما يترتب على ذلك من آثار، مضيفا أن هذا اإلعالن 
  .مخالف للحقائق التاريخية الثابتة واستهانة بقرارات الشرعية الدولية

التاريخية والدينية والقانونية وأضاف أن ما فعلته أميركا لن يغير من الحقيقة شيئا ولن يؤثر على الوضعية 
لمدينة القدس الشريف، مؤكدا أن القدس واقعة تحت االحتالل اإلسرائيلي، وال يجوز القيام بأية 

  .أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة المقدسة
دولي، وتابع الخشت، أن القرار األميركي سيفتح المجال لكثير من اآلثار السلبية ويهدد السالم ال

ويعرقل جهود السالم في الشرق األوسط، ويفتح بابا جديدا للصراع من شأنه أن يضر جميع األطراف 
  .ضررا بالغا
جامعة القاهرة تدعو المجتمع الدولي للقيام بواجبه لرفض القرار، وسلوك كل الطرق "وقال إن 

ية عادلة وشاملة للقضية الستعادة الحق الفلسطيني، والضغط على إسرائيل للوصول إلى تسوية نهائ
الفلسطينية، موضحا أن جامعة القاهرة كمؤسسة علمية وثقافية ومنبر للسالم تقف وقفة رجل واحد 

أمام القرار األميركي المعترف بالقدس عاصمة لفلسطين، وترفض كل ما جاء فيه وما يترتب عليه، وهو 
كيف تتخذ اإلدارة األميركية هذا : ساءل، وت"ما يمكن اعتباره فصال في كتاب غرائب أميركا وإسرائيل

  القرار المخالف لكل القوانين الدولية، وتضرب عرض الحائط بعملية السالم؟
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وفي السياق ذاته، شارك طلبة من جامعتي عين شمس واألزهر، في وقفة احتجاجية رافضة لقرار 
  .هتافات مؤيدة لألقصى\الرئيس األميركي، ورددوا 

  
 في القدس بدعوى تنفيذه عملية طعناالحتالل يعتقل شابا 

   

) عاما 24(اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي اليوم األحد، شابا،  -وفا 2017-12- 10القدس 
من الضفة الغربية، بذريعة تنفيذه عملية طعن في محطة حافالت بشارع يافا غربي مدينة القدس 

  .المحتلة
ل اعتدت بالضرب المبرح على الشاب قبل وقال مراسلنا نقال عن شهود عيان ان قوات االحتال

  .أحد مراكز التحقيق اعتقاله واقتياده إلى 
ووصلت الى المنطقة تعزيزات عسكرية وشرطية شرعت بإغالق الطرقات الرئيسية والفرعية، وسط حالة 

  .من التوتر والفوضى تسود المنطقة
  

 المالصقة لألقصى" الرحمة"االحتالل يعتقل شابين بعد االعتداء عليهما بمقبرة 
   

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الشابين أحمد  - وفا 2017- 12- 10القدس عاصمة فلسطين 
العباسي وخالد الزير من سكان بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى، بعد االعتداء عليهما بمقبرة باب 

  .الرحمة االسالمية التاريخية المالصقة لسور المسجد االقصى الشرقي
ت أجواء من التوتر سادت المقبرة بعد اقتحامها من طواقم مختلفة تابعة لسلطات االحتالل، التي وكان

شرعت بإزالة أشجار وتدنيس قبور ونبش أخرى، وقد اعترضهم عدد من المقدسيين، اال أن قوة من 
  .والعباسيجنود االحتالل اقتحمت المقبرة الحقا واعتدت على المواطنين قبل أن تعتقل الشابين الزير 

يذكر أن مقبرة باب الرحمة تعتبر من أقدم المقابر االسالمية في القدس وقد ُدفن فيها عشرات 
الشهداء والصحابة والعلماء وأبناء المدينة، ومن أبرزهم الصحابي شداد بن أوس، والصحابي عبادة بن 

ويواصل " حديقة وطنية"الصامت، وقد استهدفها االحتالل واقتطع جزءا منها لصالح انشاء ما يسمى 
  .منع المسلمين من دفن موتاهم في أجزاء كبيرة من المقبرة

  



 

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 
 

 ردود غاضبة للنقابات على قرار ترامب حول القدس
   

  جيفارة سمارة ويامن نوباني وبدوية السامري -وفا 2017- 12- 10رام اهللا / القدس عاصمة فلسطين
شأنها الرد على قرار ترامب االعتراف بالقدس أكدت النقابات المهنية على ضرورة اتخاذ خطوات من 

  .عاصمة إلسرائيل، ونقل سفارة بالده إليها
ودعت النقابات الواليات المتحدة إلى التراجع فورا عن القرار، مؤكدين أن القدس هي عاصمة دولة 

ن إلى فلسطين األبدية، وأنه ال يمكن تحقيق السالم واألمن في المنطقة دونها عاصمة لفلسطين، داعي
التصدي للقرار على كافة المستويات المحلية والدولية وإسقاطه بكافة الوسائل، وضرورة االعتراف 

  .بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف
  :نقابة الصحفيين

مستويات  3إن النقابة ومنذ اليوم عملت على "وقال عضو االمانة العامة لنقابة الصحفيين عمر نزال، 
ا يتعلق بتوجيه االعالم لتسليط الضوء على القدس وما تتعرض له يوميا من انتهاكات االول داخلي

وجرائم، والتغطية المتواصلة يوميا والتأكيد على مكانة القدس والثوابت الوطنية، ومتابعة اعالم 
  ."االحتالل وتوجيه الصحفيين نحو امتالك المعلومة للرد على الرواية االسرائيلية المضللة

ربيا، فأشار نزال الى ان النقابة تواصلت مع مختلف الجهات النقابية واالعالمية في العالم اما ع
العربي، حيث طالبنا بالتحشيد لقضية القدس، وكانت النتائج ممتازة بالنظر الى ما تمخض في اعالن 

حث وسائل القدس عاصمة دائمة لإلعالم العربي، و  االتحاد العام للصحفيين العرب في بغداد، مدينة 
اإلعالم العربية على اتخاذ إجراءات ردا على اعتراف الرئيس األمريكي ترامب بالقدس عاصمة 

مواقفها ضد قرار ترامب "إلسرائيل، اضافة الى مطالبة كافة النقابات الصحفية في العالم للتعبير عن 
لقرار، حيث تم االتفاق ايضا المنافي لكل القوانين الدولية والشرعية الدولية وإدانتها الشديدة لهذا ا 

  .بين النقابة واالتحاد العربية بتحركات شاجبة باتجاه السفارات االميركية في العالم العربي
واكد نزال ان النقابة تواصلت مع االتحادات والنقابات العالمية ومع اتحاد الصحفيين الدوليين، 

  .قبل االحتاللبخصوص تداعيات القرار وحجم االنتهاكات بحق الصحفيين من 
  .واستنكر نزال تواطؤ بعض االعالم العربي وتماشيه مع مخططات التي تحاك ضد القدس

  :الهيئة المستقلة لحقوق االنسان
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بدوره، قال المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق االنسان عمار الدويك، ان الهيئة تواصلت مع قرابة 
خاذ مواقف مناهضة للقرار االميركي، اضافة الى اظهار المئة مؤسسة حقوقية في العالم، لحثها على ات

ما تعنيه هذه الخطوة على ارض الواقع من دعم للجرائم االسرائيلية وانتهاكها لكافة الحقوق 
والمواثيق، فضال عن تأثيره على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، يستدعي مواجهته على كافة 

  .المستويات
لهيئة دعت كافة الهيئات الوطنية لحقوق اإلنسان والهيئات الحقوقية الدولية واشار الدويك الى ان ا

واإلقليمية إلى الوقوف أمام التزاماتها األخالقية والقانونية بمخاطبة حكومات دولهم لممارسة الضغط 
على اإلدارة األمريكية للتراجع عن إعالنها المذكور، واحترام مبادئ القانون الدولي، ووضع حد 

حتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية وانتهاكات حقوق اإلنسان فيها، ودعت الدول األطراف لال
إلى الضغط على دولة االحتالل إللزامها  1949السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف األربع للعام 

، والعمل على باحترام هذه االتفاقية، وتطبيقها على األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية
  .إلزام الواليات المتحدة باالتفاقيات واحترامها باعتبارها أحد األطراف في االتفاقية

  :مؤسسة الحق
من جانبه، قال المستشار القضائي لمؤسسة الحق عصام عابدين ان االعتراف االميركي ال ينشئ 

التصرف، ويجب اعادتها جديدا في الوضع القانوني لمدينة القدس كأرض محتلة يحظر على المحتل 
الى اصحابها، وهذا الموقف االميركي هو بمثابة تشجيع من قبل الواليات المتحدة االميركية على 

  .جرائم االحتالل وانتهاكاته وعلى االستيطان خاصة في القدس
واكد عابدين ان الحق تدرس حاليا اللجوء الى محكمة الجنايات الدولية لرفع شكوى بحق المسؤولين 

مريكيين بصفتهم وشخوصهم لدورهم في دعم جرائم االحتالل واالستيطان عبر تصريحاتهم اال
  .ومواقفهم الداعمة والمؤيدة لالحتالل

وشدد عابدين على ان رؤساء الدول وبحسب قانون محكمة الجنايات ال يتمتعوا باي حصانة في دعم 
يرا الى ان عدم التدخل الفوري للمجتمع الجرائم واالنتهاكات، كما ان الجرائم ال تسقط بالتقادم، مش

الدولي في مواجهة إعالن ترامب ينتهك أهداف ومقاصد ميثاق األمم المتحدة التي تدعو الدول أن 
تتخذ التدابير المشتركة الفّعالة لمنع األسباب التي تهدد السلم وإلزالتها، وتقمع أعمال العدوان "

تقاعس المجتمع الدولي في القيام بالخطوات الضرورية ، كما أن "وغيرها من وجوه اإلخالل بالسلم
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ستترتب عليه عواقب وخيمة تتصاعد في جميع أنحاء فلسطين المحتلة، األمر الذي سيكون له 
  .تداعيات إقليمية وشيكة

  :نقابة المحامين
وقال نقيب المحامين الفلسطينيين جواد عبيدات، إن النقابة طالبت بالتمسك بقرار التقسيم رقم 

كإطار قانوني وجغرافي لحل الصراع   1947الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في العام  181
. العربي اإلسرائيلي، والذي اعتبر مدينتي القدس وبيت لحم تخضعان إلدارة أممية وتحت وصاية دولية

م ومؤسسات دولية واليوم لدينا اجتماع التخاذ قرارات ومناقشة الخطوات القادمة ومنها التوجه لمحاك
  .وأممية، وعلى الصعيد المحلي، طالبنا هيئتنا العامة بالتدخل والمشاركة في جميع الفعاليات الوطنية

خاطبنا جميع النقابات العربية والتي بدورها قامت بإصدار بيانات مختلفة هذه المرة، : وبين عبيدات
ل العربية، كما قامت العديد من تلك وقامت بوقفات أمام سفارات الواليات المتحدة في معظم الدو 

النقابات بالضغط على حكوماتها ومطالبتها باستدعاء السفراء والقناصل وايصال رسائل احتجاج لهم، 
والضغط على الحكومات التي تربطها اتفاقيات بدولة االحتالل كاألردن ومصر والمطالبة بالتخلي عن 

المسؤول وغير القانوني ويخالف القرارات الصادرة عن  تلك االتفاقيات، ردا على القرار الهمجي وغير
مجلس األمن وكافة االتفاقيات المنبثقة عن األمم المتحدة، والتي تدعو الى احترام حقوق رعايا الدول 

  .الُمحتلة
وأضاف في استجابة سريعة لطلب نقابة المحامين الفلسطينيين بعقد اجتماع طارئ لبحث تداعيات 

ريكية، قرر االمين العام التحاد المحامين العرب المحامي ناصر الكريوين دعوة االمانة قرار االدارة االم
العامة لالتحاد لالنعقاد وبشكل عاجل واستثنائي لدراسة تداعيات هذا القرار وسبل مجابهته وذلك يوم 

  .بمقر االمانة العامة التحاد المحامين العرب في القاهرة 18/12/2017
يأتي قرار الرئيس األمريكي بتنفيذ قرار الكونغرس : "مين قد أصدرت بيان، جاء فيهوكانت نقابة المحا
بنقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة تتويجا النحياز  1995المتخذ في العام 

  ."اإلدارة األمريكية الدائم والمتواصل مع سلطات االحتالل اإلسرائيلي ضد حقوق شعبنا
ك يأتي تأكيدا منها على دعم جرائم الحرب المتواصلة بحق شعبنا وعلى رأسها وأضافت أن ذل

االستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وفي ظل الصمت العربي الرسمي والتخاذل 
  ."الدولي تجاه احقاق الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني
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لتي قامت في ظلها األمم المتحدة وميثاقها الذي يحرم العدوان ويقر وأشارت إلى أنه يقوض األسس ا
بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وال سيما أن قرار نقل السفارة األميركية إلى القدس المحتلة يخالف 

من حيث عدم االعتراف بإجراءات  1980لسنة  476و 478نص قرار مجلس األمن الدولي رقم 
لدولة االحتالل واعتبار اجراءات الضم باطلة وغير مشروعة، ومن  سلطات االحتالل بضم القدس

  .حيث دعوة الدول لسحب بعثاتها الدبلوماسية من القدس المحتلة
بشأن جدار  2004كما أن هذا اإلجراء يتعارض والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية للعام "

في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها الفصل العنصري والذي أكدت فيه عدم مشروعية االستيطان 
القدس الشرقية، عدا عن أن هذا اإلجراء العدواني يضرب بعرض الحائط قرار مجلس األمن الدولي 

والذي طالب بوقف االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة  2016لسنة  2334رقم 
مع الدولي بأية تغييرات اتخذها االحتالل في بما فيها القدس والذي أكد على عدم اعتراف المجت

  .، قال البيان"القدس المحتلة
ودعت المحامين والمحاميات إلى المشاركة الواسعة في كافة الفعاليات الوطنية المناهضة للسياسة 

األمريكية تجاه حقوق شعبنا والمعلن عنها من القوى الوطنية واإلسالمية أو التي سيعلن عنها مجلس 
  .ة في األيام القادمةالنقاب

  :اتحاد العاملين في الجامعات الفلسطينية
، إلى "وفا"ودعا رئيس اتحاد العاملين في الجامعات الفلسطينية أمجد برهم في اتصال هاتفي مع 

سرعة انجاز الوحدة الوطنية على األرض، والتالحم في وجه الهجمة األميركية، وطالب القادة العرب 
وقوف بحزم أمام التحديات والمخاطر التي تحيط بالقدس والقضية الفلسطينية،  والشعوب العربية، ال

  .كما تعهدت النقابة بالرباط والوقوف مع أبناء شعبها في وجه المتآمرين على القدس
عقدنا اليوم األحد اجتماعا في جامعة القدس، التخاذ الخطوات القادمة في تحركاتنا : وأضاف برهم

ن لنا العديد من االعتصامات والوقفات بداخل الجامعات وخارج أسوارها، ضد قرار ترامب، وستكو 
وعملنا على التنسيق مع اتحادات الجامعات في العديد من الدول العربية واألوربية وطالبناها بالتحرك 

الفوري ضد قرار ترامب واالنحياز األميركي، وذلك من خالل رسائل شرحنا فيها وضع القدس وأهميتها 
كما خاطبنا الهيئة . الفلسطيني ولدولتنا الفلسطينية، وطالبناهم بالوقوف مع حقوق شعبنا لشعبنا

العالمية للتربية والتعليم ونحن عضو فيها، وطالبناها بالتحرك لرفض اعتراف ترامب بالقدس عاصمة 
  .لدولة االحتالل ونقل سفارة بالده اليها
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  :نقابة األطباء
نيين، دعت إلى ضرورة انعقاد المجلس الوطني فورا للتأكيد من جديد بدورها، نقابة األطباء الفلسطي

على حق شعبنا في مقاومة المحتل بكل الوسائل، ودعوة المجلس المركزي وكافة االطر القيادية من 
  .اجل االمساك بدفة القيادة لحركة الشارع

ن اطباؤنا هم الرواد كانت نقابتنا ومنذ نشأتها دوما في طليعة العمل الوطني خاصة وا: وأضافت
وبعد مائة عام على وعد بلفور يعود وعد آخر وجديد فإما . والنخبة وهم من قادوا الشارع فكرا وحركه

ان موقفنا الدائم والمبدئي . ان يمر واما ان يتكسر على عتبات بيت المقدس واكناف بيت المقدس 
س عاصمة لها وان االحتالل ومستعمريه هو ان لنا دولة واحدة ما بين النهر والبحر هي فلسطين والقد

الى زوال بوقفتنا مع ابناء شعبنا في حراكه ومن هنا علينا ان نكون بكامل الجاهزية وعلى اهبة 
االستعداد في حالة الطوارئ التي نعلنها دفاعا عن ابناء شعبنا وان نكون في الخط االمامي فمعركتنا 

وضعت امريكا نفسها كمحتل لفلسطين مع العدو لقد . هي في ان نكون او نكون وال خيار آخر
وعلى كل المتآمرين على شعبنا وقضيته وقيادته اي يعرفوا باننا متمسكون بقيادتنا معها . الصهيوني 

وخلفها في هذه المعركة ولن نتخلى عنها وال عن وحدتنا الوطنية ولن نقبل اال بالمصالحة ووحدة 
  .الشعب

  :نقابة الصيادلة
قابة صيادلة فلسطين إلى مقاطعة األدوية والمنتجات األميركية، وثمنت موقف رئيس بدورها دعت ن

اتحاد الصيادلة العرب ونقابة الصيدلة في األردن وسوريا لمواقفهم الوطنية، ونقيب صيادلة مصر الذي 
البة بطرد دعا مجمع النقابات المهنية والعمالية لتنظيم وقفة أمام السفارة االميركية في القاهرة، والمط

السفير األميركي من البالد، ورفع العلم الفلسطيني على مقرات النقابة، ومقاطعة تسويق االدوية 
  .والمنتجات االميركية

وقال نقيب الصيادلة في فلسطين أيمن خماش، إن هناك اجتماعات ستكون ما بين نقابات األطباء 
ة لتنفيذ خطوات عملية في مقاطعة األدوية وأطباء األسنان والصيادلة للتواصل مع النقابات العربي

  .األميركية والمنتجات األمريكية أيضا
وكانت أرسلت النقابات العمالية في دول مختلفة رسائل الى نقابات عمال فلسطين استنكارا لقرار 

  .ترامب
  نقابات العمال
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د في كافة الفعاليات وقال األمين العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، أنه اضافة لمشاركة االتحا
واالحتجاجات التي يستطيع الوصول لها، فانه يتواصل مع اتحادات دولية عدة في العالم وجميعهم 

يستنكرون، ويدينون قرار ترامب، وأن هناك العديد من الفعاليات النقابية العربية والعالمية أرسلت 
  .رسائل تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ورفضا لقرار ترامب

مليون عامل يستنكرون ويرفضون قرار ترامب، ويطالبون بدولة فلسطينية  187ف أن هناك وأضا
  .وعاصمتها القدس الشرقية

وهناك بعض االتحادات الدولية طالبت بمقاطعة الجانب األميركي الرسمي ليكون هناك موقف مؤثر 
  .أكثر

  
 مدارس فلسطين تحيي اليوم العالمي لحقوق اإلنسان بنصرة القدس

   

أحيت مدارس فلسطين، اليوم العالمي  -وفا 2017- 12- 10رام اهللا / القدس عاصمة فلسطين
لحقوق اإلنسان، بمواصلة فعالياتها لنصرة القدس والتأكيد على رفضها للقرار األمريكي المجحف، 

  .الذي يشكل انتهاكا صريحا وخرقا واضحا للحقوق الفلسطينية العادلة
بضواحي القدس، شارك وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم،  وفي مدرسة بنات جبع الثانوية

وممثل االتحاد األوروبي لدى فلسطين رالف طراف، والمفوض السامي لحقوق اإلنسان في فلسطين 
بالفعالية المركزية؛ التي تضمنت الطابور الصباحي واإلذاعة المدرسة، وتنظيم مسابقة   جيمس هينان،

ي باكورة فعاليات اليوم الذي تم خالله التأكيد على نصرة القدس والمطالبة ، وه"أنا بعرف حقوقي"
  .بتوفير األمان لطلبة فلسطين وحقوقهم العادلة وعلى رأسها الحق في التعليم

وحضر الفعالية مدير عام النشاطات الطالبية صادق الخضور، ومدير عام العالقات الدولية والعامة 
ن بالوزارة رياض صوالحة، وممثلون عن الفعاليات الوطنية والمجالس نديم سامي، ورئيس قسم الفنو 

  .المحلية ووجهاء المنطقة وغيرهم
وأكد صيدم أن إحياء اليوم العالمي لحقوق اإلنسان يتزامن مع سلسلة الفعاليات الرافضة للقرار 

خاصة تلك األمريكي الظالم والذي يشكل انتهاكا صارخا لجميع المواثيق والقوانين والحقوق، 
المتعلقة بحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، الفتا إلى أن 

فعاليات اليوم العالمي لحقوق اإلنسان جددت لدى طلبة فلسطين القناعة الراسخة بجدوى التمسك 
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ى تشويه الهوية بخيار العلم والتعلم وتحصين الوعي لدى الناشئة، وإفشال المخططات الرامية إل
  .الوطنية الجمعية والنيل من صمود الشعب الفلسطيني وإرادته

من جهته، أكد طراف أهمية حقوق اإلنسان وضرورة تعزيز الوعي وضمان مطالبة كل فرد بحقوقه التي 
 ال يستطيع أي أحد أن ينتزعها منه، مشيدا باهتمام االتحاد األوروبي بالشراكة مع وزارة التربية بمنظومة
الحقوق وتوعية الطلبة بها وتعليم هذه الحقوق عبر النظام التربوي، بما ينسجم والتوجهات الرامية إلى 

  .تأصيل الحقوق والدفاع عنها
بدوره أشار هينان إلى أن إحياء اليوم العالمي لحقوق اإلنسان في مدرسة واقعة بقرية تعاني من 

تلبيتها، مؤكداً أن هذا اليوم ليس حدثاً عابرًا بل صعوبات كثيرة؛ يؤكد رسالة حقوق اإلنسان وضرورة 
  .هو موضوع محوري ورئيس في حياة الشعوب

من جانبه، تحدث مدير تربية ضواحي القدس بسام طهبوب، عن دالالت اليوم العالمي لحقوق 
اإلنسان في ظل التحديات الماثلة أمام القطاع التعليمي، ال سيما في مديرية ضواحي القدس التي 

تهدفها االحتالل بشكل مباشر ويحاول ضرب مقومات الهوية الوطنية فيها، متطرقا إلى تبعات يس
  .القرار األمريكي وضرورة مجابهته عبر الوعي ومواصلة العلم والمعرفة

وفي كلمتها، نوهت مديرة المدرسة فريال صالح الدين إلى أن هذا اليوم يبرهن على صدق االنتماء 
قوف في وجه السياسات االستعمارية الظالمة والوعود المجحفة بحق أبناء شعبنا، للقضايا الوطنية والو 

معبرًة عن تقديرها لوزارة التربية وقيادتها على الدعم المتواصل للقطاع التعليمي وبث روح الوعي 
  .واالنتماء في صفوف الناشئة

عن مشاغل تجسد كما افتتح صيدم والحضور قاعة التعليم المهني في المدرسة، وهي عبارة 
التخصصات المهنية المختلفة، وذلك تأكيداً على ضرورة تعزيز التوجه نحو هذا القطاع التعليمي 

  .المهم
وفي ختام الفعالية تم تكريم الطالبات الفائزات بالمسابقة، إضافة إلى تكريم المؤسسات المشاركة 

  .والمنظمة لهذا الحدث
لطة والتقى بطاقمها وأطلع على واقع احتياجاتها وقصص كما زار صيدم مدرسة جبع األساسية المخت

  .نجاحها ومجمل نشاطاتها وفعالياتها
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 "القدس عاصمة فلسطين"تدعو الشركات والصناعيين لوسم منتجاتهم بملصق " المستهلك"
   

دعا رئيس جمعية حماية المستهلك في  -وفا 2017- 12- 10رام اهللا / القدس عاصمة فلسطين
اهللا والبيرة صالح هنية، الشركات الفلسطينية الصناعية، والشركات المستوردة لمنتجات محافظة رام 

، على كافة المنتجات عدا "القدس عاصمة فلسطين"وتجهيزات ليست إسرائيلية، إلى وسم ملصق 
  .اإلسرائيلية

 وأضاف هنية في بيان صحفي، اليوم األحد، نريد من هذه الخطوة أن نعبر عن اندماج مؤسسات
فلسطين لنصرة القدس وايصال رسالة للعالم اجمع ان القدس عاصمة دولة فلسطين وال بديل عنها، 

خاصة أن الشركات الفلسطينية تمثل فلسطين في العالم من خالل مشاركتها في المعارض والمؤتمرات 
  .والمنتديات االقتصادية، وقادرة على ايصال الرسالة الى العالم اجمع

ينسحب على شركات توزيع الكهرباء ومرافق المياه وشركات االتصاالت واالنترنيت  هذا االمر: "وقال
وخدمات االتصال، بحيث تصدر ختما خاصا بها يتم تثبيته على جميع فواتير ومعامالت تلك 

  ".القدس عاصمة فلسطين"الشركات عبارة 
  

  اتهاصلوات في كنائس رام اهللا ومسيرتان بنابلس وبيت لحم نصرة للقدس ومقدس
 

أقامت كنائس محافظة رام اهللا، قداسا  -وفا 2017-12-10محافظات / القدس عاصمة فلسطين
وصلوات نصرة للقدس، ورفضا لقرار الرئيس األميركي دونالد ترامب باالعتراف في القدس عاصمة 
 .إلسرائيل، كما نظمت الطوائف المسيحية في نابلس وبيت لحم مسيرتين احتجاجيتين بهذا القرار

وقال راعي كنيسة الالتين في رام اهللا جمال خضر، رفعنا صلوات لمناسبة أعياد الميالد، للتعبير عن 
عدد كبير من المصلين، بحضور البطريرك الالتين السابق ميشيل  رفضنا للقرار األميركي، بمشاركة

ركي المجحف عام، ورفض القرار األمي 100صباح، وتناولنا الظلم الواقع على القدس منذ أكثر من 
  .بحق الشعب الفلسطيني

كافة الكنائس في الضفة الغربية توافقت على التركيز على القدس في القداس، والصالة من " وتابع
  ".اجلها، ايمانا منا بالحق واالرث الفلسطيني
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وأشار إلى أن القرار األميركي ينافي قوة رسالة المحبة والسالم التي تشمل العدل، مشيرا الى ان 
الجهود مبذولة بالتواصل مع الكنائس في العالم لالعتراف بدولة فلسطين، الفتا الى انهم تلقوا ردودا 

  .إيجابية من الكنائس التي عبرت عن رفضها لالعتراف األميركي بالقدس عاصمة إلسرائيل
س ولفت الى ان رؤساء الكنائس المسيحية في القدس قدموا في وقت سابق من القرار بيانا للرئي

  .األميركي ترامب تحدثوا فيه عن رفضهم ألي تغيير لواقع القدس
كما نددت الطوائف المسيحية في محافظة نابلس، بقرار الرئيس األميركي، خالل مسيرة، نظمتها 

مؤكدة عروبة  الطوائف اليوم األحد، انطلقت من أمام كنيسة بشارة السيدة العذراء في مدينة نابلس،
  .طين األبديةالقدس، وهي عاصمة فلس

وشارك في المسيرة محافظ نابلس أكرم الرجوب، وعدد من رجال الدين المسيحيين، والمسلمين، 
مؤكدة عروبة القدس، وهي عاصمة فلسطين  وممثلين عن الفعاليات الوطنية والرسمية في المحافظة،

  .األبدية
ومسلم؛ اال باالنتماء  يجب على الجميع أن يتذكر دائما انه ال فرق بين مسيحي"وقال الرجوب، 

لفلسطين، ونحن نتحدث عن المواطن الفلسطيني، واليوم يتجلى االنتماء للشعب واألرض، ونرفض 
أن بالوحدة  مؤكدة  ،"القسمة، والتفرقة، ونعبر عن االنتماء لفلسطين باألداء، والسلوك، والنضال

  .باستطاعة الجميع مواجهة ما يصبو له المحتل
سف سعادة راعي الكنيسة الكاثوليكية في نابلس، كنت دائما أردد انا لست بدوره، قال األب يو 

مسيحيا وال مسلما، انا فلسطيني، وعلى الجميع أن يعي أنه ال فرق بين الفلسطينيين كلهم موحدون 
  ."ألجل فلسطين

وأضاف أن فلسطين تعرضت لحقب من الغزو واالحتالل وبقي الشعب صامدا، فهي التاريخ والحضارة 
، موضحا ان اسرائيل تحاول ان تجر الصراع الى مربع صراع ديني وهم سيفشلون "نذ آالف السنينم

  .في كل مخططاتهم الرامية إلى ذلك
إن القدس "الى ذلك، قال الشاب نضال عبود الذي صلى باإلنجيل مع المسلمين دفاعا عن االقصى، 

  ."مكن ان نضحي ألجلهاليست مجرد عاصمة، إنها عناق السماء واالرض، وأهم قضية ي
وأضاف ان اسرائيل تسعى الى تحويل الصراع الى ديني، وهي تمعن في استهداف المقدسات 

االسالمية والمسيحية في القدس، التي تعتبر ارض السالم، ونحن نؤكد وحدتنا تحت العلم 
  ."الفلسطيني
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ي المندد بالقرار وفي بيت لحم، شارك العشرات من مواطني بيت لحم، في االعتصام الجماهير 
  .األميركي االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، ونقل السفارة األميركية الى القدس

واحتشدت الجموع في ساحة المهد تلبية لدعوة لجنة التنسيق الفصائلي، والمؤسسات، والفعاليات 
البدية المسيحية الوطنية، رافعين االعالم الفلسطينية، ويافطات كتب عليها القدس العاصمة ا

  .لفلسطين
نؤكد أن شعبنا الفلسطيني الذي عاش انتفاضة "وقال ممثل لجنة التنسيق الفصائلي حسن عبد ربه 

الحجر االولى واالقصى قادر أن يستمر في العطاء واالنتفاضة والكفاح والمقاومة انتصارا للحق 
  .الفلسطيني

ية الوطنية، إلى أهمية القدس لشعبنا بدوره، أشار جورج زينة في كلمة المؤسسات والفعاليات المسيح
الفلسطيني، ولألمتين العربية، واالسالمية، وللعالم أجمع، تفوق كل وصف لها في القلب والوجدان، 

وعليه القدس هي مدينة عربية مسيحية اسالمية، وعاصمة الدولة الفلسطينية األبدية، وال يحق للرئيس 
  .فالقدس ألصحابها الشرعيين الفلسطينييناألميركي أو غيره ان ينتزع هذه الحقيقة، 

وقال رسالتنا هي رسالة محبة وسالم وعدل، ونناشد العالم الوقوف في وجهه الغطرسة األميركية، 
  . والضغط على دونالد ترامب بالرجوع عن قراره الجائر

  
 إسرائيل تلعب بالنار والقدس عنوان المرحلة: الهباش محذرا

   

أكد قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس  -وفا 2017- 12- 10اهللا  رام/ القدس عاصمة فلسطين
للشؤون الدينية والعالقات االسالمية محمود الهباش، أن دولة االحتالل تلعب بالنار من خالل محاولة 

تغيير الوضع القائم في مدينة القدس بناء على التطورات االخيرة التي أعادت المدينة المقدسة من 
  . المرحلة وبوصلة العرب والمسلمين والمسيحيين على حد سواء جديد لتكون عنوان

اليوم " أمناء الهيكل"جاءت أقوال الهباش ردا على الدعوات المتطرفة التي اطلقتها جماعات ما يسمى 
  . لتنفيذ اقتحامات واسعة للحرم القدسي الشريف وبدعم وحماية شرطة االحتالل

وكل من يستطيع الوصول الى  48ي القدس وأراضي وطالب الهباش أبناء الشعب الفلسطيني ف
المسجد االقصى المبارك بالرباط فيه والدفاع عن حرمة اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، 
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مجددا مطالبته المسلمين والمسيحيين على حد سواء بزيارة المدينة المقدسة والرباط في مقدساتها 
  . والعدوان اإلسرائيلي فيها دعما ألهلها ورفضا للسياسات األميركية

ودعا قاضي القضاة العرب والمسلمين الى االنتقال من مربع الشجب واالستنكار الى ساحات الفعل 
والتأثير في الساحة الدولية، والتعامل بلغة المصالح والتأثير على القرارات الدولية لما لديهم من 

  . لعالم واميركا على وجه الخصوصأسباب كثيرة تمكنهم من لعب دور مهم في مواقف دول ا
وفي نفس السياق حذر الهباش حكومة االحتالل من القيام بأية خطوات مجنونة تجاه مدينة القدس 
ومقدساتها، بعد القرار الطائش وغير المسؤول الصادر عن االدارة األميركية الذي واجه رفضا دوليا 

  .وليغير مسبوق، وكان مصيره عزلة بين اركان المجتمع الد
واوضح الهباش ان المجتمع الدولي الذي رفض القرار االميركي الظالم بحق مدينة القدس، عليه ان 
يمارس صالحياته ووضع حد لتجاوزات دولة االحتالل والمجموعات اليهودية المتطرفة بحق الحرم 

  . لميينالقدسي الشريف، واعالن اسرائيل بأنها دولة راعية لإلرهاب وتهدد االمن والسلم العا
  

 القدس عاصمة فلسطين األبدية مدينة عربية إسالمية مسيحية: الجامعة العربية
   

أكدت الجامعة العربية، إن قرار الرئيس  -وفا2017- 12- 10القاهرة / القدس عاصمة فلسطين
األميركي دونالد ترامب، االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل لن يغير من واقع المدينة المقدسة، بل 

  .فكر االحتالل ويعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي، وتجاهال صارخا لحقوق اإلنسان يدعم
وشددت الجامعة العربية، في بيان صحفي، اليوم األحد، لمناسبة الذكرى السبعين لصدور اإلعالن 

العالمي لحقوق اإلنسان، على أن القدس مدينة فلسطينية عربية إسالمية مسيحية، وعاصمة دولة 
  .األبدية، وال يجوز التالعب بمصيرها فلسطين

ودعت المجتمع الدولي للعمل على أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه األساسية والمشروعة والتي 
تنتهك يوميا على مدار عقود من الزمن، ومن أبسطها الحق في تقرير المصير واالعتراف بدولته 

  .المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس
وأشارت إلى أنه رغم مصادقة معظم الدول على الصكوك الدولية المعنية بحقوق اإلنسان، ما زال 
عالمنا بعيدا عن الوفاء األمثل بهذه الحقوق، فما زال الماليين من البشر محرومين من الحق في 
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أال يكونوا البقاء، والحق في العيش الكريم، والحق في السالمة واألمان والصحة والتعليم، والحق في 
  .عرضة للتمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها

وحذرت من خطورة تفشي الفقر وانتشار النزاعات المسلحة وتصاعد موجة اإلرهاب والعنصرية 
 والكراهية، موكدا أن تعزيز مبدأ احترام حقوق اإلنسان يواجه عقبات وتحديات تحول دون تعميم هذا

المبدأ النبيل، ودعت الى ضرورة التأكيد على أن مختلف حقوق اإلنسان السياسية واالقتصادية 
  .واالجتماعية والثقافية متساوية في األهمية، فهي تعزز بعضها البعض، وال يمكن الفصل بينها

  
 قرار الرئيس األميركي بشأن القدس يقوض حل إقامة الدولتين: االتحاد البرلماني الدولي

  

أكد االتحاد البرلماني الدولي أن القرار  -وفا 2017-12-10عمان / القدس عاصمة فلسطين
الذي اتخذه الرئيس األميركي دونالد ترامب بخصوص مدينة القدس يتناقض مع قرار مجلس األمن 

 .، وستكون له عواقب على عمليات السالم في الشرق األوسط)2334(الدولي رقم 

ي الدولي ردا على رسالة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون االتحاد البرلمان وأعرب
لرئيسة االتحاد حول هذا القرار، عن أسفه للقرار الذي اتخذته اإلدارة األميركية بنقل السفارة األميركية 

  .من تل أبيب إلى القدس
ئيل، وفلسطين، وأي وأشار إلى أن القرار يقوض الوضع القانوني والسياسي لتسوية سلمية بين إسرا

آمال في إقامة حل الدولتين، مؤكدا أنه سيواصل متابعة جهوده الرامية إلى تعزيز الحوار والسالم بين 
  .الطرفين إسرائيل وفلسطين، وفي منطقة الشرق األوسط
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 سرائيلية األميركية حول القدسكتاب ومثقفون يُعّرون زيف الرواية اإل: أنقرة
   

  فضل عطاونة"/ وفا"موفد  -وفا 2017-12-10أنقرة / فلسطينالقدس عاصمة 
َعرى كتاب ومثقفون فلسطينيون زيف الرواية االسرائيلية األميركية حول القدس، في محاضرات قدموها 

التي تنظمها وزارة الثقافة " األيام الثقافية الفلسطينية في تركيا"في جامعة يلدريم بيازيد التركية، ضمن 
  .نظيرتها التركية بالتعاون مع السفارة الفلسطينية لدى أنقرة، والتي تستمر لستة أيامالفلسطينية و 

ونظمت المحاضرات بمشاركة وحضور رئيس الجامعة واساتذتها، وممثلين عن دار البلدية ووزارة 
ب الثقافة التركية، وممثلي عدد من الجامعات والمعاهد التركية، وممثلي سفارة دولة فلسطين، الى جان

  .مئات الطلبة وشخصيات وفعاليات وجاليات عربية
المحاضرات، بكلمات ترحيبية من قبل ممثل وزارة الثقافة والسياحة التركية وممثل " سلسة"وافتتحت 

األيام الثقافية "بلدية انقرة، ورئيس الجامعة، الذين أكدوا أهمية هذه الفعالية التي تندرج في سياق 
وصا انها تتناول موضوع مدينة القدس المحتلة وأهميتها التاريخية ، وخص"الفلسطينية في تركيا

والحضارية وما تتعرض له من عمليات تهويد ممنهجة على ايدي سلطات االحتالل االسرائيلي منذ 
، وصوال الى قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب، األخير، الذي اعترف بموجبه 1967احتاللها عام 

  .سرائيل في مخالفة فاضحة للقوانين والهيئات الدولية ذات الصلةبالقدس عاصمة لدولة ا
وأكد المتحدثون األتراك، بهذا الخصوص، موقف الجمهورية التركية الثابت تجاه فلسطين وقضيتها 

العادلة، وتجاه مدينة القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين، ورفض تركيا لقرار الرئيس ترامب المتعلق 
  .بالمدينة ومستقبلها

وفي محاضرته، فضح خبير الخرائط واالستيطان في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي، بالوثائق 
واألرقام والرسوم البيانية والخرائط، المزاعم الصهيونية حول مدينة القدس المحتلة، نافيا اية صلة 

  .تاريخ القدس لليهود بالقدس وحضاراتها، والمحاوالت االسرائيلية الدؤوبة والفاشلة لتزوير
واستعرض التفكجي، واقع القدس السياسي والديموغرافي، مستعينا بمجموعة قيمة من الخرائط 

وجداول البيانات التي تشرح تطور مدينة القدس القديمة واالجراءات الصهيونية لتفريغها من أهلها 
في المدينة المقدسة  والسيطرة على عقاراتها وممتلكاتها، والنشاط االستيطاني السرطاني المستفحل

خدمة ألهداف الحركة الصهيونية وصوال الى اليوم الذي يعلن فيه الرئيس األميركي ترامب، القدس 
  .عاصمة لدولة االحتالل االسرائيلي
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وفي السياق، قدم مدير دائرة الدراسات والبحوث في األرشيف الوطني الفلسطيني ناصر الرفاعي، 
، وما قدمه العثمانيون دفاعا عن )1917 – 1517(هد العثماني محاضرة حول تاريخ القدس في الع

  .القدس ودورهم في اعمار المدينة وتحصينها أمام أطماع الحركة الصهيونية
وأشار الرفاعي في محضرته، الى دور االمبراطورية العثمانية في المدينة المقدسة، من حيث العمارة 

  .تاريخية التي ال تزال قائمة وشاهدة على اسالمية المدينةوالكثير من الشواهد ال.. والتعليم واالدارة
وتوجه الرفاعي، بنداء استغاثة لحماية القدس ومسلميها ومسيحييها ومقدساتها، والتدخل لصون تراثها 
وتاريخها وحضارتها األصيلة من اجراءات وممارسات ومخططات التهويد االسرائيلية بترحيل سكانها 

حساب اراضيها وممتلكات اهاليها الفلسطينيين، الى جانب تدمير اقتصادها وبناء المستوطنات على 
  .وسلب مدخراتها وتزوير آلثارها وجدار يقطع أوصالها

، تحدث فيها "مفكرون ومبدعون فلسطينيون"وقدم الباحث والكاتب جهاد صالح، محاضرته بعنوان 
مؤكدا على أن القدس كانت دوما ملتقى  عن واقع الحركة الفكرية االبداعية بكافة جوانبها في القدس،

  .الحضارات والثقافات واالبداعات الفكرية، وملتقى األديان السماوية بدون تفرقة وال اقصاء لآلخر
وأشار إلى حالة التعايش واالندماج االسالمي المسيحي في القدس، والتالحم والدفاع عن المدينة 

  .ريخالمقدسة بوجه كل الطامعين والغزاة عبر التا
وشدد على أنه وفي ظّل عمليات التشويه والتزوير واالستالب والنهب الداهم التي تمارسها أدوات 

سلطات االحتالل، كان ال بّد من إحياء تراث المدينة وإعادة االعتبار لمقولتها المعرفية والثقافية، حتى 
ية النقيض المّدعاة وهويته تتمكن المدينة من فضحها، وحتى تستطيع الحكاية الفلسطينية منازلة حكا

  .المفبركة وما يختلقه من مقوالت تبريرية لوجوده االحتاللي
وتحدث صالح، عن البيئة االجتماعية والسياسية والثقافية التي عاش بها هؤالء الّرواد، وأبدعوا انتاجهم 

  ".حتى النكبةالتشكيل الروحي والبيئة الفكرية والثقافية في القدس من بداية النهضة "فيها، وعن 
وفي ختام محاضراتهم، أجاب الكتاب والباحثون الفلسطينيون، على أسئلة الحضور، ومن ثم قدموا 

رواد النهضة الفكرية "، و"الرواد المقدسيون في الحركة الفكرية واألدبية في فلسطين"حول    موسوعتين
  .تبة جامعة بايزيد التركيةقدموها الى رئيس الجامعة كهدية لمك".. واألدبية وأعالمها في فلسطين
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 المنظمات واالتحادات العربية والعالمية تدين قرار الرئيس ترامب
   

أدانت المنظمات واالتحادات النقابية العربية  - وفا 2017- 12- 10القدس عاصمة فلسطين 
الرئيس والعالمية، من خالل بيانات شجب واستنكار واردة لالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين قرار 

األميركي ترامب، القاضي بنقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، واعتبار 
  .القدس عاصمة إلسرائيل

مليون ) 181(الذي يمثل ) ITUC -االتحاد الدولي للنقابات (وجاء في مقدمة تلك االتحادات 
بب لالنقسام ومتهورا، والذي بالفعل المس"وهو الذي وصف القرار ) 163(عامل وعاملة، من 

  ".سيقوض السعي لتحقيق السالم بين إسرائيل وفلسطين
ينتهك حّق الشعب الفلسطيني في تقرير "الذي اعتبر أن القرار  "االتحاد العام التونسي للشغل"وبيان 

متها مصيره، وخرقاً للقانون الدولي، وتعّديا على حّق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقّلة وعاص
القدس الشريف؛ ونّبه البيان إلى أّن الخطوة التالية ستكون ابتالع كامل فلسطين وتهجير الفلسطينيين 

  ".وتوطينهم في كانتونات مبعثرة عبر العالم
ووصف إعالن ترامب بأنه يشكل إعالنا للحرب على الشعب الفلسطيني، وهو دعوة إلى مزيد من 

جندات اإلمبريالية والصهيونية واالحتكارات العالمية والدول التناحر والدمار في المنطقة خدمة أل
الرجعّية العربية التي لم يكفها ما أحدثته من خراب في العراق وسوريا واليمن وليبيا وما قد تحدثه 

  ".مستقبال
الخطوة المتهورة، التي جاءت مخالفة "كما شجب بيان األمانة الوطنية لالتحاد المغربي للشغل، لهذه 

هات كل دول العالم، وتحفظات القوى الدولية المحترمة للقانون الدولي ولقرارات األمم المتحدة، لتوج
  ".التي تمنح القدس وضعا دوليا خاصا، ومكانة اعتبارية متميزة ومحورية في مسلسل السالم بالمنطقة

لقدس عاصمة ، بقرار الرئيس األميركي المشؤوم باالعتراف با"اتحاد عمال مصر الديمقراطي"وندد 
للكيان الصهيوني واعتبره قرارا جائرا وخطيرا يخالف الشرائع السماوية ألنه يتنافى مع المواثيق الدولية 

وقرارات مجلس األمن وسيجهض عملية السالم في المنطقة ويؤجج الصراع ويقضي علي األمن 
طيني في هذا الظرف والتعايش السلمي بين شعوب المنطقة، ويعبر عن دعمه ومساندته للشعب الفلس

  .العصيب
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في االردن، ومن " النقابة العامة للعاملين في قطاع البترول والكيماويات"كما وصلت بيانات مماثلة من 
االتحاد العمالي العام في الجمهورية اللبنانية، واالتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان 

لبنان، واتحاد نقابات البناء واألخشاب في لبنان، واتحاد نقابات واتحاد نقابات الصناعية والغذائية في 
  .عمال البقاع في لبنان

  
 فنانون وإعالميون لبنانيون يرفضون قرار ترامب بشأن القدس

  

رفض عدد كبير من الفنانين واالعالميين  -وفا 2017- 12-10بيروت / القدس عاصمة فلسطين
القدس، واعتبارها عاصمة لكيان االحتالل، معربين عن تمسكهم  اللبنانيين قرار الرئيس األميركي بشأن
 .بفلسطينية وعروبة المدينة المقدسة

من بيروت العروبة وبيروت السالم تحية "ففي تغريدة له على تويتر، قال الفنان اللبناني راغب عالمة 
  ".ىالى القدس عاصمة فلسطين، وستبقى القدس عاصمة فلسطين، شاء من شاء وأبى من أب

القدس عربية، تحرسها نفوس المحبين المتضرعين "الفنان عاصي الحالني قال في تغريده له هو اآلخر 
في كنيسة المهد، والمسجد األقصى، وستبقى قلب الوطن العربي، ولن يغيرها أحد، القدس عاصمة 

  ".فلسطين األبدية
يا بهية المساكن يا زهرة المدائن يا ألجلك يا مدينة الصالة أصلي، ألجلك "أما الفنانة إليسا، فغردت 

  ".قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصالة أصلي، القدس لنا
كانت وال تزال وسوف تبقى إلى األبد " "الفيسبوك"بدوره، الفنان وليد توفيق قال على صفحته على 

  ".القدس عربية، يا أرضي فلسطين القدس لنا، والقدس حرة، وعربية
ال يستطيع احد : السيد ترمب"نة كارول سماحة رسالة الى الرئيس االميركي من جهتها، وجهت الفنا

تغيير التاريخ، وال يمكنك منح ما ال تملك، القدس تنتمي لشعب فلسطين، وستبقى الى األبد عاصمة 
  ".دولة فلسطين

  ".القدس عربية كانت وما زالت وستبقى"بدورها، الفنانة نانسي عجرم غردت على تويتر 
، تعقيبا على قرار الرئيس ترامب "تويتر"، غّردت نجوى كرم عبر حسابها الخاص على موقع الى ذلك

مسكين باب القدس َمْرصود عاألرواح مَضيِّْع المفتاح وْبَدّم الَعرْب مرتاح ما رَْح نرضى بهالمشروع وال "
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رَْح ِنْستريح حتى  منقاِيْض عالموضوع ممنوع يتخّطوا الممنوع بحّق النَّبي وحّق المسيح يا عالم ما
  ".…نَصّلي باألقصى ويعود المسيح

من باع حلب، وبغداد، ودمشق، وصنعاء، ! يا أّمة الخذالن"كذلك علق الفنان زين العمر مغردا 
والموصل، وحمص، ولبنان، هل سيشتري القدس؟ من أجلك يا مدينة السالم نصّلي، والقدس ستبقى 

  ".عاصمة فلسطين
طفل في المغارة وأّمه مريم وجهان "، "تويتر"نيشان فكتب على صفحته على اما االعالمي اللبناني 

  ".وإنني أصّلي ألجلك يا مدينة الصالة أصّلي، القدس هي عاصمة فلسطين األبدية...يبكيان
وفي سياق متصل، احتفلت بلدية ضهور الشوير بإضاءة زينة عيد الميالد، في حفل حضرته فاعليات 

عية ودينية وحشد من أهالي البلدة والجوار، وتخللته تراتيل ميالدية في  وشخصيات سياسية واجتما
  .كنائس البلدة الثالث، وارتدى المشاركون الكوفية تعبيرا عن تضامنهم مع مدينة القدس

وأكد مستشار الرئيس اللبناني للشؤون الدولية الوزير السابق الياس بو صعب أن مدينة القدس عربية، 
  ".لن ننسى القضية المركزية المتمثلة بالقدس وفلسطين: "إلى الفلسطينيين، قائالموجها رسالة محبة 
ميريام سكاف شجرة ميالد ضخمة عند مدخل زحلة، بحضور " الكتلة الشعبية"كما أضاءت رئيسة 

  .النائب عاصم عراجي، ونواب سابقين، ورؤساء بلديات، ومخاتير، وفاعليات، وحشد من المواطنين
تحية الى اهل القدس، مؤكدة أنه في الوقت الذي نحتفل فيه بزينة مدينة زحلة، هناك ووجهت سكاف 

مدينة مقدسة يأخذونها الى الظالم، وفي الوقت الذي نبسط فيه االرض، ليباركنا المسيح هناك من 
م يزور له االرض، والتاريخ، والذاكرة، ويحتل المغارة، ويعز علينا أن نحتفل، وأرض األقصى يسرق أما

  .ال نكون نحن إذا ارتضينا بالظلم. عيون العرب
وأهدت أنوار المدينة الى القدس عاصمة فلسطين، ملتقى الديانات والحضارات ودرب من مروا الى 

، معربة عن "لستم وحدكم هذه المرة، وللتاريخ فإن الدول الى جانبكم"وقالت للمقدسيين . السماء
لمستوى غضب الشارع العربي االسالمي والمسيحي على حد أملها بأن يتخذ العرب قرارات ترتقي 

  .سواء
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 االحتالل يعتقل شابا ويمدد اعتقال نائب للمرة الثالثة: القدس
  

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي شابا بعد  - وفا 2017- 12- 10القدس عاصمة فلسطين 
ددت محكمة االحتالل، وللمرة تفتيشه، ظهر اليوم األحد، من شارع الواد في القدس القديمة، وم

 .أشهر 4الثالثة على التوالي االعتقال االداري للنائب المقدسي الُمبعد أحمد عطون لمدة 

وأفاد مراسلنا، بأن قوات االحتالل حولت الشاب، لم تعرف هويته بعد، إلى مركز تابع له في مدينة  
  .القدس للتحقيق معه

، بعد اقتحام منزله في 12/4/2017نائب عطون بتاريخ وكانت سلطات االحتالل أعادت اعتقال ال
سنوات،  7البيرة، حيث يقيم هناك منذ إبعاده عن مدينة القدس وسحب بطاقته المقدسية قبل 

  .أشهر دون تهمه 4وأصدرت قرارا بتحويله إلى االعتقال اإلداري لمدة 
  

 إعالن ترامب بشأن القدس متهور: االتحاد الدولي للنقابات
   

) ITUC(أدان االتحاد الدولي للنقابات  -وفا 2017-12- 10بروكسل / عاصمة فلسطين القدس
بلدًا، اليوم األحد، قرار الرئيس األمريكي االعتراف ) 163(مليون عامل من ) 181(الذي يمثل 

بالقدس عاصمة إلسرائيل، واعتبره فعال مسببا لالنقسام ومتهور، وسيقوض السعي لتحقيق السالم بين 
  .ل وفلسطينإسرائي

إن األساس المقبول : "جاءت هذه اإلدانة على لسان أمين عام االتحاد الدولي شارن بورو، حيث قالت
والوحيد لحل الصراع وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي هو حل الدولتين، ومن المفهوم على نطاق واسع في 

وإن إعالن . فاوضاتالمجتمع الدولي أن وضع القدس يجب أن يحدد بوصفه جزءاً من عملية الم
الرئيس ترامب، الذي يحدد استباقيا ومن طرف واحد ذلك وضع القدس، ال يعتَبر إهانة للفلسطينيين 
فحسب، السيما أولئك الذين يعيشون في القدس ويواجهون تعدي المستوطنين على أراضيهم، بل إنه 

لتين استنادا إلى حدود يلحق أيضا ضررا بآفاق إجراء مفاوضات تفضي إلى السالم وإلى حل الدو 
  ". 338و 242وتماشيا مع قراري مجلس األمن الدولي التابع لألمم المتحدة  1967
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 مئات الفلسطينيين يحتجون على قرار ترامب بشأن القدس: نيوزيلندا
  

احتج مئات الفلسطينيين في نيوزيلندا في  -وفا 2017-12-10ولينغتون / القدس عاصمة فلسطين
 .الند على قرار ترامب باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيلوسط مدينة أوك

وتوجه المتظاهرون رافعين األعالم الفلسطينية إلى مقر السفارة األميركية في أوكالند، مطالبين الحكومة 
  .النيوزيالندية بإدانة القرار، واغالق السفارة اإلسرائيلية في العاصمة ولينغتون

نحن اليوم أمام منعطف تاريخي خطر، فقد خسرنا "الجالية الفلسطينية، وقال فتحي حسنية في كلمة 
، مشيرا إلى "معظم فلسطين بوعد بلفور قبل مئة عام، واليوم نخسر ما تبقى بوعد ترامب نقل السفارة

 ".لالنتفاضة األولى، واليوم نحن على أعتاب انتفاضة ثالثة 30أن يوم أمس كانت الذكرى الـ

كلمات لممثلي الجمعيات المناصرة للقضية الفلسطينية، واتحادات العمال في وتضمنت المسيرة  
  .نيوزيالندا

كما عبر المواطنون في الشوارع وأصحاب المحالت عن أسفهم وحزنهم لما يحدث في فلسطين، 
  .واختتم التجمع بكلمات وهتافات تؤكد أن القدس عاصمة فلسطين، كل فلسطين

  
 قي يأسف إزاء القرار األميركي بشأن القدس ويحذر من تداعياتهرئيس مفوضية االتحاد األفري

  

أعرب رئيس مفوضية االتحاد األفريقي  -وفا 2017-12-10أديس أبابا / القدس عاصمة فلسطين
موسى محمد فكي عن قلقه وأسفه إزاء قرار الواليات المتحدة األميركية االعتراف بالقدس كعاصمة 

 .لدولة إسرائيل

هذا القرار سيؤدي إلى زيادة التوترات في المنطقة، : تداعياته على استقرار المنطقة، بقولهوحذر من 
اإلسرائيلي، مجددا التأكيد  –ومحيطها، باإلضافة إلى تعقيد البحث عن إيجاد حل للنزاع الفلسطيني

مة دولته على تضامن االتحاد األفريقي مع الشعب الفلسطيني، ودعمه للسعي الفلسطيني المشروع إلقا
  .المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية

وفي ضوء ذلك، يدعو فكي إلى تجديد الجهود إليجاد حل عادل ودائم للنزاع، قائم على وجود 
دولتين فلسطين، وإسرائيل، تعيشان جنبا الى جنب بأمن وسالم، وفي اطار قرارات االتحاد األفريقي، 

  .والقرارات ذات الصلة
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 مريكييبيا تنديدا بالقرار األوقفة احتجاجية في ل
   

نظمت سفارة دولة فلسطين في ليبيا  -وفا 2017-12-10ليبيا / القدس عاصمة دولة فلسطين
وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية والقوى الوطنية على الساحة الليبية امام مقر سفارة دولة فلسطين 

ها حشد غفير من أبناء الجالية الفلسطينية في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، وقفة احتجاجية شارك في
  .والجاليات العربية والليبية تنديدا بالقرار األمريكي باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل

وشارك في الوقفة االحتجاجية الوزير علي قدور وزير شؤون الشهداء والجرحى في حكومة الوفاق، 
  .رئيس لجنة النزاهة ومكافحة الفساد وحميد مختار 

والقى الوزير قدور كلمة جاء فيها ان دولة ليبيا وشعبها يقفون لجانب دولة فلسطين قيادة وشعبا وأنهم 
على استعداد لدعمها على كافة األصعدة، وحمل مسؤولية تبعاته الى اإلدارة األمريكية، واعتبر هذا 

القدس عربية "، واكد أن القرار إعالن حرب ليس على فلسطين فقط إنما على األمة العربية واإلسالمية
  ".وهي عاصمة فلسطين االبدية

، طالبوا فيه المجتمع الدولي واألمم المتحدة "القدس تجمعنا"كما والقى المحتشدون بيانا باسم 
عاصمة دولة  وان القدس عربية وستبقى ... بتحمل مسؤولياتهم تجاه دولة فلسطين وشعبها ومقدساتها

  ."فلسطين االبدية
  

  اعتداء وانتهاكا لألقصى واإلبراهيمي ودور العبادة خالل الشهر الماضي 95من  أكثر: ادعيس
 

 وقتا 47االحتالل يمنع رفع األذان في المسجد اإلبراهيمي  -

  
قال وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ  -وفا 2017- 12- 10رام اهللا / القدس عاصمة فلسطين

للمسجد األقصى، والحرم االبراهيمي الشريف، ودور  اعتداء وانتهاكا 95يوسف ادعيس إن أكثر من 
 .انتهاكا واعتداء 45العبادة خالل تشرين الثاني الماضي، وكان لألقصى أكثر من 

وقال الشيخ ادعيس في بيان، اليوم األحد، إن إسرائيل تسعى في تسابق مع الزمن إلى استغالل 
مدينة القدس، متوقعا ازدياد االعتداءات  الصمت الدولي والعربي لفرض تغيير جغرافي وسكاني في 

على المسجد االقصى ومدينة القدس في ظل القرار األميركي الجائر بنقل السفارة األميركية الى 
  .القدس
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وحذر من استغالل االحتالل هذا القرار، واالنفراد بالمدينة، والمسجد االقصى، ومقدساتها، والعمل 
بحق أهلها، ومسجدها، موضحا أن االحتالل خاصة بما يحيط على مزيد من االجراءات التعسفية 

بالمسجد األقصى والبلدة القديمة بمساعيه وقراراته بإخراج تجمعات سكانية وفصلها عن القدس 
تصب في تلك السياسة، وتهويده المستمر لكل معلم اسالمي وعربي، وتغييرها لطبيعة المنطقة من 

ا للقبور، واقامة الصلوات التلمودية هنا وهناك، واعتقاالت حفريات ومتنزهات وحدائق عامة ونبشه
وابعاد عن المسجد االقصى، ناهيك عن مواصلته الحصار المطبق على األقصى، ومنع المصلين من 

  .الوصول اليه
أحد أشهر (االحتالل وضع خطة تهدف إلى تشديد الحزام األمني في منطقة باب العامود : وتابع

، والبلدة القديمة، من خالل إقامة مراكز ونقاط تفتيش كبيرة تشبه النقاط )أبواب القدس القديمة
وواصل  العسكرية، سيتم نشرها في منطقة باب العامود ومحيطه، للسيطرة على الوضع األمني،

  .المستوطنون اقتحاماتهم لألقصى واقامة صلواتهم التلمودية
المسجد " بوابات"رات المنصوبة أمام مداخل وأشار إلى أنه في هذا الشهر استبدل االحتالل الكامي

األقصى بكاميرات مراقبة حديثة، تنفيذا لتوصيات وزير أمن االحتالل الداخلي، وهي أكثر تطورا من 
في تموز الماضي، بعد الضغوطات التي مارسها المقدسيون   تلك التي ُأجبر االحتالل على إزالتها

االحتالل على بوابات المسجد األقصى، وفي مسعاها  خالل أحداث األقصى األخيرة، رفضا لسيطرة
حررت شرطة االحتالل مخالفات مالية، بحق حافالت   لمنع المصلين من القدوم للصالة في األقصى

  .للمسجد األقصى 1948ًمخصصة لنقل الُمصلين من التجمعات السكانية داخل أراضي عام 
عصابات من المستوطنين البلدة القديمة  وأوضح أنه في محيط االقصى وبلدته القديمة استباحت

بمسيرات استفزازية، تخللها هتافات عنصرية تدعو بالموت للعرب، واالعتداء على ممتلكات 
المواطنين، وتزامنت هذه المسيرات بأخرى مشابهة في بلدة سلوان جنوب المسجد االقصى، أغلق 

سلوان، وسط احتفاالت صاخبة استمرت خاللها االحتالل الشارع الرئيسي بحي وادي حلوة الُمفضي ل
  .حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية ووفرت لها قوات االحتالل الحراسة والحماية

إن عصابات المستوطنين المتطرفة دنست قبور وشواهد المقبرة اإلسالمية التابعة ألسرة "وقال ادعيس 
ل حفر في مقبرة حي كفر عقب ونفذت طواقم تابعة لسلطات االحتالل أعما الدجاني المقدسية،

شمال القدس المحتلة، وشرعت بأعمال الحفر والنبش،وما تسمى المحكمة العليا اإلسرائيلية قررت 
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االستيطاني قرب " ديفيدسون"ومركز " الحدائق التوارتية"السماح لجمعيه استيطانية بإدارة ما تسمى
  ".المسجد األقصى وساحة البراق

ة االحتالل سباقها التهويدي بالقدس، لتنفيذ المزيد من المشاريع وواصلت بلدي: وأردف قائال
االستيطانية والتهويدية، في مسعى واضح منها لفرض وقائع جديدة على األرض في القدس القديمة 

هو ) كديم(والمخطط موضع النقاش في الكنيست والمسمى "واألحياء الفلسطينية بالمدينة المحتلة
  سيقوم على أساس ربط القدس الغربية بالشرقية مرتبط بمخطط تلفريك، حيث

وقتا، وما زال يمارس سياسة التدخل  47وبين أن االحتالل منع رفع األذان في المسجد االبراهيمي 
فيه، واغلقه بما يسمى عيد سارة، وعشرات المستوطنين اقتحموا بلدة حلحول شمال الخليل تحت 

مة صلوات تلمودية في مسجد النبي يونس، وفي نابلس حماية جيش االحتالل الذي أغلق المكان إلقا
  .اقتحم المستوطنون قبر يوسف أكثر من مرة

  
  االحتالل يقتحم مقبرة باب الرحمة المالصقة باألقصى ويعيث فيها خرابا

 
" سلطة اآلثار"اقتحمت طواقم تابعة لما يسمى  -وفا 2017-12-10القدس عاصمة دولة فلسطين 

التابعتين لسلطات االحتالل اإلسرائيلي، برفقة قوة عسكرية وُشرطّية، صباح اليوم " سلطة الطبيعة"و
 .األحد، مقبرة باب الرحمة المالصقة بجدار المسجد األقصى المبارك الشرقي

وشرعت هذه الطواقم بقص أشجار قديمة في المقبرة، والعبث في العديد من المقابر، في انتهاك 
  .تصريح لحرمة المقابر واألموا

وقال مراسلنا إن تعزيزات من قوات االحتالل وصلت المقبرة، ودّنست مقابرها، بعد اشتداد الجدل 
  .بين مقدسيين والطواقم العاملة التابعة لالحتالل في المنطقة

يذكر أن االحتالل استهدف مقبرة باب الرحمة، واقتطع منها أجزاء مهمة محاذية لسور المسجد 
، ويمنع دفن موتى المقدسيين في أجزاء كثيرة من "حديقة وطنية"سمى األقصى لصالح إقامة ما ي

من أقدم مقابر المسلمين في القدس المحتلة، وُدفن فيها عشرات " باب الرحمة"المقبرة، علما أن 
  .الصحابة والعلماء وأبناء المدينة ومن أبرزهم الصحابي شداد بن أوس، والصحابي عبادة بن الصامت

  

  -انتهى -


