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  2017 ، ديسمبر  12الثالثاء     :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ    
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 بحريني ومقاطعة فلسطينيةرفض .. زيارة الوفد البحريني إلسرائيل. 

 البرلمان المغربي يعلن رفضه قرار ترامب بشأن القدس. 

  مجلس وزراء البحرين يؤكد موقف بالده الثابت والداعم لقضية شعبنا ومكانة

 .القدس

 االحتالل يصيب شابا بالرصاص الحي ويعتقله في حي الصوانة بالقدس. 

 محاولة الغتيال هويتها أو تزوير القدس عصية على أية : الرئيس للبرلمان العربي

 .تاريخها

 االحتالل يقمع وقفة احتجاجية ضد قرار ترامب في القدس. 

 دبور ينقل رسالة شكر الى الرئيس اللبناني على موقفه الداعم للقدس : باسم الرئيس

 .وفلسطين

 الفعاليات المنددة بالقرار األميركي بشأن القدس تتواصل في أرجاء العالم. 

 العالم العربي بباريس يدين قرار ترامب بشأن القدس رئيس معهد. 
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 يوم إعالمي عربي موحد حول القدس األحد المقبل. 

 فتح تدين تصريحات نتنياهو الوقحة بشأن القدس. 

 توافق فصائلي على التصدي لقرار ترامب بشأن القدس. 

 يعتقلون شابا واالحتالل يحكم على آخر بالسجن" مستعربون: القدس. 

  حاشدة في مونتريال دعما للقدس وتنديدا بالقرار األميركيمظاهرة. 

 37 مستوطنا يقتحمون األقصى بحراسة مشددة. 

  ال ترى إال القدس عاصمة فلسطين األبدية.. المرأة الفلسطينية. 

 االحتالل يبعد أمين سر حركة فتح عن القدس القديمة واألقصى. 

 لحل الوحيد لتسوية الصراعحل الدولتين والقدس عاصمة لكليهما ا: موغيريني. 

 "حدود القدس غير قابلة للتفاوض والتعويم أو إعادة ": الخارجية والمغتربين
 .التعريف من جديد

 بريطانيا وبلجيكا تجددان رفض قرار االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل. 

 بدء الجلسة الطارئة للبرلمان العربي لبحث تداعيات القرار األميركي بشأن القدس. 

 حتالل يقتحم مقبرة باب الرحمة باألقصى لليوم الثاني ويقص ويخلع أشجارااال. 

 مسيرة ضخمة وسط برلين دعما للقدس وتنديدا بالقرار األميركي. 

 القدس يجب أن تكون عاصمة مشتركة لفلسطين وإسرائيل: سريالنكا. 
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 رفض بحريني ومقاطعة فلسطينية.. زيارة الوفد البحريني إلسرائيل
   

  مهند جدوع -وفا 2017- 12- 11رام اهللا / القدس عاصمة فلسطين
أثارت زيارة الوفد البحريني إلى إسرائيل ردود فعل غاضبة، ليس على مستوى فلسطين فحسب، بل  

إنها لقيت رفضا واسعا من قطاعات مختلفة في مملكة البحرين، خاصة أنها تأتي في الوقت الذي 
واإلسالمي ومعهم أحرار العالم، ضد قرار الرئيس األميركي دونالد  تنتفض فيه فلسطين وعمقها العربي

  .ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل
إلى إسرائيل، قوطعت " هذه هي البحرين"شخصية من جمعية  24زيارة الوفد البحريني المكون من 

، أمس "لتطبيعا_تقاوم_البحرين#"فلسطينيا، والقت أيضا رفضا واسعا في البحرين، وتصدر وسم 
  .وأكد آالف البحرينيين في تغريداتهم رفض التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي. األحد قائمة األوسمة

رئيس مجلس نواب مملكة البحرين أحمد بن إبراهيم المال، أكد خالل اجتماعه أمس مع سفير 
مساندة تطلعات فلسطين خالد عارف، موقف بالده الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية، و 

  .الشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس
وأشاد رئيس مجلس النواب بعمق العالقات التاريخية والمتميزة بين مملكة البحرين ودولة فلسطين 

والراسخة بين  بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس محمود عباس، والعالقات الثابتة
  .البلدين الشقيقين في كافة المجاالت

عالم دين بحريني بيانا موقعا بأسمائهم، اكدوا فيه رفضهم التطبيق مع  120وفي السياق ذاته، أصدر 
  .إسرائيل وأدانوا زيارة الوفد، وجددوا رفضهم لكافة المبررات الواهية التي سيقت لتبرير هذه الخطوة

حسين األمين العام للمبادرة البرلمانية العربية، عضو لجنة الشؤون الخارجية  واستنكر النائب جمال بو
والدفاع واألمن الوطني، الزيارة التي اعتبرها مشؤومة، التي قام بها بعض من يدعي أنه وفد بحريني 

  .إلسرائيل
ية صلة، وشجب هذه الزيارة غير المبررة من أشخاص ليسوا بحرينيين وال ينتمون للشعب البحريني بأ

وقال إن شعب البحرين يستكر ويتبرأ من هؤالء األشخاص، وأنهم ال يمثلون إال انفسهم، مستغربا 
قيامهم بهذه الزيارة في هذا التوقيت الذي يعتبر تأجيجا لمشاعر المسلمين والعرب كافة، منوها إلى 

  .المواقف الكبيرة والجليلة لشعب البحرين من القضية الفلسطينية
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البحرينية فوزية رشيد، كتبت تغريدة، أكدت فيها أن هذه الجمعية ال تمثل البحرين وال المواطنة 
للبحرين وفلسطين، وأعلنت براءتها من هذا الفعل، وأعلنت رفضها " شعبها، ووصفت زيارتها بـالخيانة

  .ألي إساءة بحق نضال الشعب الفلسطيني، الذي بذل الغالي والنفيس في نضاله ضد االحتالل
على سحب ترخيص جمعية " نعم"بـ" توتير"ر عبد االمام مواطن بحريني، صوت عبر حسابه على ناد
، التي زار عدد من اعضائها إسرائيل واّدعت زورا أنها تمثل البحرين وتحدت "هذه هي البحرين"

  .مشاعر ماليين المسلمين في أنحاء العالم
طبيع مع إسرائيل، واعتبر الزيارة التي قام بها وعّبر المواطن البحريني عبد الحميد مراد عن رفضه الت

، إلى إسرائيل، خيانة للشعب الفلسطيني البطل، وأعلن براءته من "هذه هي البحرين"وفد ما يسمى 
  .هذا الفعل وممن قام به

محمد عيسى الكويتي بحريني الجنسية رفض هو اآلخر التطبيع مع إسرائيل معتبرا الزيارة خيانة 
  .يللشعب الفلسطين

عبد العظيم المهتدي البحراني، طالب علماء الدين في البحرين بإصدار بيانات إدانة لهذه الزيارة، 
  .ودعا المسلمين إلى مقاطعة المشاركين في هذه الزيارة

هذه الزيارة تأييدا " أهالي العاصمة المنامة"، اعتبر !"وفد العار ال يمثلنا"بعنوان " هاشتاغ"وفي وسم 
مستكبرة األخير وتطبيعا سافرا مع االحتالل اإلسرائيلي، وتزييفا للصورة الحقيقية لموقف لقرار القوى ال

  .شعبنا من القضية الفلسطينية
فلسطينيا، منعت مجموعة من المصلين والحراس، أمس األحد، الوفد البحريني من دخول المسجد 

  .األقصى المبارك من باب المجلس
عالي اليوم، رفضها المطلق الستقبال الوفد البحريني القادم من إسرائيل وأعلنت وزارة التربية والتعليم ال

في أي من مدارسها ومؤسسات التعليم العالي التابعة لها، وأصدرت تعليماتها الميدانية بهذا الشأن 
  .لألسرة التربوية في قطاع غزة والضفة الغربية

و حذوها، مؤكدة أن هذا األمر ال عالقة له ودعت الوزارة بقية المؤسسات التعليمية ووكالة الغوث لتحذ
  .باالحترام الكبير الذي يحمله الشعب الفلسطيني للبحرين وأهلها

وأدان االتحاد العام للكتاب واألدباء الفلسطينيين زيارة الوفد البحريني إلسرائيل وجوالته االستفزازية 
  .دح وواضحفي القدس وما حمله من تصريحات ال تعبر سوى عن سقوط وتردٍّ فا
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إن هذه الزيارة الملغومة والمرفوضة تنحاز للقاتل : وقال االتحاد العام للكتاب واألدباء الفلسطينيين
  .ووجه التحية لألصوات البحرينية الحرة واألصيلة التي رفضت هذه الزيارة. والتوحش اإلسرائيلي

والعربي الجديد من خالل  وحذر من خطورة كّي الوعي العربي والفلسطيني لخلق الفلسطيني الجديد
سياقات شوهاء وسوداء وإحداث اختراق للوعي في فلسطين وعمقها العربي واإلنساني لتمرير الرواية 
اإلسرائيلية من خالل التزوير والتشويه الذي تقوم به نخب ثقافية مضادة وهو ما بدأ يظهر من خالل 

  .بعض األصوات النشاز
، صباح اليوم االثنين، أمام بوابة معبر بيت حانون شمال قطاع وفي قطاع غزة، تجمع عشرات النشطاء

  .غزة، لمنع الوفد البحريني من الدخول إلى القطاع
من جانبه، أكد أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة محمود الزق، رفض شعبنا في قطاع غزة 

  .الستقبال وفد البحرين القادم من اسرائيل
قيم الدينية والقومية وسجل جهال مطلقا بالوقائع السياسية والتداعيات وأضاف أن الوفد قد غادر ال

  .الخطيرة للقرار األميركي 
شعبنا في لحظة نضالية تتطلب حشد كافة القوى العربية والدولية لدعم نضاله وليس خطوات : وقال

  .تخرج اسرائيل وامريكا من ازمة خانقة بفعل رفض العالم باسره لهذا القرار المجرم
وكانت مملكة البحرين، قالت إن قرار اإلدارة األميركية االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل يهدد 

عملية السالم في الشرق األوسط ويعطل جميع المبادرات والمفاوضات للتوصل إلى الحل النهائي 
  .المأمول

أن هذا وشددت في بيان صحفي عممته عقب اعالن ترامب بشان القدس األربعاء المنصرم، على 
القرار يعد مخالفة واضحة للقرارات الدولية التي تؤكد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وعدم 

  .المساس بها وعلى أن القدس الشرقية هي أرض محتلة يجب إنهاء احتاللها
وجددت تمسكها بموقفها الثابت والراسخ في دعم ومساندة تطلعات الشعب الفلسطيني وحقه 

، وعاصمتها 1967يونيو / ام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيرانالمشروع في قي
  .القدس الشرقية
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  البرلمان المغربي يعلن رفضه قرار ترامب بشأن القدس
 

 أعلن عن استضافة اجتماع لرؤساء البرلمانات العربية الخميس المقبل -

         
أعلن رئيس البرلمان المغربي الحبيب  -وفا 2017- 12-12 الرباط/ القدس عاصمة فلسطين

المالكي عن رفض البرلمان المغربي بهيئتيه مجلس النواب وهيئته االستشارية للقرار األميركي األخير 
  .باالعتراف بمدينة القدس عاصمة إلسرائيل

غربية جمال للبرلمان بحضور سفير دولة فلسطين لدى المملكة الم  وقال المالكي في جلسة خاصة
الشوبكي، عن القرار األميركي األخير هو قراٌر منفرٌد َيَمسُّ القضيَة الفلسطينيَة في الصميم، وحقوق 

الشَّْعِب الفلسطيني، والحقوَق الدينيَة والروحيَة والعقائديَة للمسلمين والمسيحيين كافَّة في مقدساتهم 
لشرعية، فاِقٍد للمصداقية، فاِقٍد َأليِّ َسَنٍد عقالني داخل القدس الشريف، وأن العالم أمام قراٍر فاِقٍد ل

منطقي ولكل بـُْعٍد مبدئي قانوني وَأخالقي، َفْضًال عن أَنَُّه قرار يُْطِلُق َأْيدي المسؤولين اِإلسرائيليين 
  .لممارسة شريعة الَغاب

الشرِق اَألوسط، ويجعل  وأشار إلى أن القرار اَألميركي يأتي لَدْفِن ُكلِّ َأَمٍل في السالم في مْنطقة
َلٍة لَتُكوَن راعيًة للسالم، مما َيْجَعُلها َخْصماً ال َحَكماً في سير المفاوضات  َر ُمَؤهَّ الواليات المتحدة َغيـْ

الفلسطينية اِإلسرائيلية التي كانت قد جعلت من قضيِة القدس، المدينِة والمقدسات، بنداً من بـُُنوِد 
  .مفاوضاِت الَحلِّ النهائي

أوضح المالكي أنه بعد هذه الجلسة البرلمانية المشتركة بين مجلس النواب ومجلِس المستشارين، و 
التطورات الخطيرة التي   سيتم َصباَح الخميس المقبل استضافة قمًة لرؤساِء البرلماناِت العربية حول
َدِة للشعب العربي َتمسُّ بوْضِع مدينِة القدس والمقدساِت الشريفِة فيها بل وبالحقوِق الثابتِة ا لمؤكَّ

  .الفلسطيني
من جهته، اجتمع الشوبكي مع رئيس البرلمان المغربي عقب انتهاء الجلسة البرلمانية التي خصصت 

لمناقشة التطورات في مدينة القدس، وشكره والنواب الذين حرصوا جميعهم على ارتداء الكوفية 
ة وشعباً لموقف الملك محمد السادس الفلسطينية خالل الجلسات، مؤكداً تقدير فلسطين قياد

وللبرلمان المغربي وللشعب المغربي الشقيق من القضية الفلسطينية بشكل عام والتطورات األخيرة في 
  .مدينة القدس بشكل خاص
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وقال الشوبكي، إن جماهير الشعب المغربي التي مألت الشوارع مناصرة للشعب الفلسطيني، إنما 
  .ين وإصرارهم على المضي قدماً في الدفاع عن أرضهم ومقدساتهميزيدوا من عزيمة الفلسطيني

  
 مجلس وزراء البحرين يؤكد موقف بالده الثابت والداعم لقضية شعبنا ومكانة القدس

   

أكد مجلس وزراء مملكة البحرين اْليَـْوَم  -وفا2017-12-11المنامة/ القدس عاصمة دولة فلسطين
حمد بن عيسى آل خليفة، الثابت والداعم للقضية الفلسطينية االثنين موقف البحرين بقيادة الملك 

باعتبارها قضية العرب والمسلمين األولى، وعلى المكانة التاريخية الوطنية الفلسطينية للقدس كعاصمة 
  .للدولة الفلسطينية المستقبلية

القضيبية جاء ذلك في بيان صدر عن المجلس في أعقاب جلسته االعتيادية التي عقدت بقصر 
بالعاصمة المنامة، برئاسة األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 

  .األول لرئيس مجلس الوزراء
كما أكد مجلس الوزراء في بيانه موقف البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الثابت 

والمسلمين األولى ودعمها لعودة الشعب  والداعم للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب
الفلسطيني ألرضه وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة 
دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ، وأهمية تجنب أي قرارات تؤدي إلى تعطيل الجهود 

  .الحثيثة القائمة إلحياء عملية السالم
مجلس الوزراء عالياً موقف جامعة الدول العربية بشأن القدس واالجتماع الطارئ لوزراء كما ثمن 

الخارجية العرب الذي عقد بالقاهرة مؤخراً ، والمواقف التي أبدتها الدول العربية واإلسالمية والصديقة 
  .تجاه قضية القدس خصوصاً والقضية الفلسطينية عموماً 
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 صاص الحي ويعتقله في حي الصوانة بالقدساالحتالل يصيب شابا بالر 
   

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم  - وفا 2017- 12- 11 القدس عاصمة فلسطين
  .االثنين، شابا بعد أن أصابته بالرصاص الحي، في القدس المحتلة

أصيب وأفادت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، بأن طواقمها في الميدان تعاملت مع شاب 
بالرصاص الحي بالفخذ في حي الصوانة بالقدس المحتلة، قبل أن تعتقله قوات االحتالل وتنقله 

  .بواسطة مركبة إسعاف إسرائيلية
  

 القدس عصية على أية محاولة الغتيال هويتها أو تزوير تاريخها: الرئيس للبرلمان العربي
   

س دولة فلسطين محمود عباس، أن أكد رئي -وفا 2017- 12- 11القاهرة / القدس عاصمة فلسطين
مدينة القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين األبدية، عصية على أية محاولة الغتيال هويتها أو تزوير 

  .تاريخها
في افتتاح  جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عن سيادته، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي،

هرة اليوم االثنين، لبحث تداعيات قرار اإلدارة األميركية بشأن الجلسة الطارئة للبرلمان العربي، في القا
االعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للدولة القائمة باالحتالل إسرائيل، ونقل السفارة األميركية 

  .لدى دولة االحتالل من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة
إلسرائيل وعزمه نقل سفارتها اليها، اعتداًء  واعتبر قرار الرئيس األميركي االعتراف بالقدس عاصمة

سافرا على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية للشعب الفلسطيني، واستهدافا لتطلعاته المشروعة 
لنيل حريته واستقالله وعلى حقوق المسيحيين والمسلمين في العالم أجمع، ويقوض بشكل متعمد 

مواصلة االجراءات العنصرية واالستعمارية لالحتالل  جهود تحقيق السالم ويعزز التطرف ويكرس
  . اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية المحتلة، األمر الذي يهدد االستقرار واألمن الدوليين

وقال إن هذا اإلعالن الخطير والذي يرمي الى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف، الٍغ 
ا خطيرا للقانون الدولي واالتفاقات الموقعة ولقرارات وباطل وال يتسم بأي شرعية بوصفه انتهاك

الشرعية الدولية وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة وتحدي لإلرادة واالجماع الدولي ويجب الغاؤه 
  . فورا
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إن اإلعالن عن رفض القرار أو اعتباره باطال والغيا ال يكفي، فيجب مواجهة سياسة التهويد : وأضاف
ى الوجود الفلسطيني أي أن ضرورة إفشال القرار يتطلب خطوات جريئة تنطلق من والحرف المعلنة عل

تحديد مصلحة القدس فوق كل مصلحة، وتتطلب آلية مقاومة مدينة مرتبطة باألرض وصمود سكانها 
  .لتصل الى كل أصقاع العالم

  
 االحتالل يقمع وقفة احتجاجية ضد قرار ترامب في القدس

   

قمعت قوات االحتالل بقوة السالح، مساء اليوم  - وفا 2017- 12- 11 فلسطينالقدس عاصمة 
واعتدت على ) أحد أشهر أبواب القدس القديمة(االثنين، وقفة احتجاجية في باحة باب العامود 

النساء والشبان بالضرب بصورة وحشية، واعتقلت أحدهم، واستولت على أعالم فلسطينية رفعها 
  .مب الخاص بمدينة القدسالمشاركون ضد إعالن ترا

وقال مراسلنا، إن قوات االحتالل التي تتمركز بكثافة في المنطقة هاجمت النساء والشبان والطواقم 
الصحفية واعتدت عليهم الضرب بهدف إخالء ساحة باب العامود، في الوقت الذي ما زالت أجواًء 

  .من التوتر الشديد تسود المنطقة
في باحة باب العامود وسط حصار عسكري من قوات االحتالل،  وأدى المعتصمون صالة المغرب
  .تخللها اعتقال أحد الُمصلين

  
 لى الرئيس اللبناني على موقفه الداعم للقدس وفلسطينإدبور ينقل رسالة شكر : باسم الرئيس

   

نقل سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف   -وفا2017- 12-11بيروت   /القدس عاصمة فلسطين
م االثنين، رسالة من رئيس دولة فلسطين محمود عباس إلى الرئيس اللبناني العماد ميشال دبور، اليو 

عون، شكره سيادته من خاللها باسمه شخصيا وباسم الشعب الفلسطيني على موقفه المتقدم حيال 
  .القرار األميركي بإعالن القدس عاصمة إلسرائيل

  .السفير دبور في قصر بعبدا في العاصمة بيروت جاء ذلك خالل استقبال رئيس الجمهورية اللبنانية،
وعبر الرئيس في رسالته عن امتنانه للدعم الذي لقيه الفلسطينيون قيادة وشعبا من المسؤولين في لبنان 

وفي مقدمتهم الرئيس عون، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية على 
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رجه والتي كان لها عميق األثر في دعم القضية الفلسطينية المواقف التي أعلنوها داخل لبنان وخا
  .العادلة

وأشار السفير دبور إلى انه أطلع الرئيس عون على االتصاالت التي يجريها الرئيس محمود عباس 
  .لمعالجة الموقف األميركي وتداعياته

  
 الفعاليات المنددة بالقرار األميركي بشأن القدس تتواصل في أرجاء العالم

  
تتواصل الفعاليات االحتجاجية المنددة بقرار الرئيس  - وفا 2017- 12- 11القدس عاصمة فلسطين 

األميركي دونالد ترامب بشأن القدس في أرجاء مختلفة بالعالم سواء العربي، أو االسالمي، أو على 
 .نمستوى العالم، لليوم السادس على التوالي، وجميعها تؤكد على أن القدس عاصمة دولة فلسطي

  وقفة تضامنية في مدينة خاركوف األوكرانية
شارك أبناء الجاليات العربية واإلسالمية في مدينة خاركوف األوكرانية في وقفة تضامنية مع القدس، 

   .احتجاجا على هذا القرار
وأهاب المشاركون في الوقفة، التي نظمتها الجالية الفلسطينية، بالمجتمع الدولي التحرك الجدي 

لقرار األميركي باعتبار القدس عاصمة إلسرائيل، وأكدوا دعمهم للقيادة والشعب الفلسطيني إلسقاط ا
في مواصلة نضاله حتى تحقيق أهدافه الوطنية المشروعة، ورفعوا العلم الفلسطيني والفتات عبرت عن 

  .نصرة القدس ودعم الشعب الفلسطيني
  إسرائيلالقدس يجب أن تكون عاصمة مشتركة لفلسطين و : سريالنكا

أكدت الحكومة السريالنكية موقفها الثابت حول مدينة القدس بأنها يجب أن تكون عاصمة مشتركة 
  .لفلسطين وإسرائيل

وقالت وزارة الخارجية السريالنكية، في بيان صحفي، أنها لن تقوم بنقل سفارتها إلى القدس وستبقي 
  .في مدينة تل أبيب

القدس النهائي تحدده    الموقف الذي ينص على أن وضعلقد وقفت سريالنكا دوما مع : "وأضافت
مفاوضات الحل النهائي، على أن يكون الحل وفق قواعد وقرارات االمم المتحدة، مع األخذ بعين 

للفلسطينيين واإلسرائيليين، وأن مدينة القدس يجب تقاسمها كعاصمة بين   االعتبار الحقوق المشروعة
  ".الطرفين
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ا الداعم لحل الدولتين فلسطين وإسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب بسالم وأمن وجددت سيرالنكا موقفه
واعتراف متبادل، والقدس عاصمة مشتركة للطرفين، والعمل على حل كل مسائل الوضع النهائي من 

  .خالل المفاوضات لتحقيق تطلعات الطرفين المشروعة والعيش بسالم دائم
المنطقة لضبط النفس وخلق أجواء إيجابية للذهاب وأكدت أنها ستواصل حث جميع االطراف في 

  .إلى مفاوضات مباشرة وجادة وحل كافة المسائل بما فيها قضايا الحل النهائي
يذكر أن الحكومة السريالنكية كانت قد منحت دولة فلسطين الجمعة قطعة أرض ومبنى كمقر دائم 

  .لسفارة دولة فلسطين وسط العاصمة السريالنكية كولومبو
  رة ضخمة وسط برلين دعما للقدس وتنديدا بالقرار األميركيمسي

شهدت العاصمة األلمانية برلين مسيرة ضخمة ضمت آالف المشاركين، وذلك بدعوة من حزب  
اليسار األلماني، وبمشاركة فاعلة من الجالية، والمؤسسات، والجمعيات الفلسطينية، والعربية، 

والمقاطعة األلمانية، تنديدا بالقرار األميركي بحق القدس، واإلسالمية في برلين، وحركات التضامن 
  .ودعما لحرية فلسطين

وانطلقت المسيرة التي قدر عدد المشاركين فيها بأكثر من عشرة آالف شخص، من أمام بلدية نيو  
كولون أكبر بلديات العاصمة األلمانية برلين، لتجوب الشوارع الرئيسّية في برلين ألكثر من ثالث 

ت متواصلة، قبل أن تستقر أمام محطة القطارات الرئيسية في المدينة، حيث ألقيت العديد من ساعا
  .الكلمات التي ألهبت مشاعر المشاركين ورفعت حماستهم في هتافات متواصلة لفلسطين وللقدس

وكانت أبرز الكلمات التي ألقيت خالل المسيرة، حسب ما ورد دائرة شؤون المغتربين بمنظمة 
ر، هي كلمة حزب اليسار األلماني المنظم الرئيسي للمسيرة، الذي أكد رفضه القاطع ورفض كل التحري

أحرار العالم للقرار األمريكي الجائر والمنحاز لدولة اإلحتالل اإلسرائيلي بحق عاصمة دولة فلسطين 
عجرف األميركي مدينة القدس المحتلة، مطالبا حكومة المانيا بضرورة التحرك أوروبيا للتصدي لهذا الت

ومساسه بكل القوانين، والمواثيق، والقرارت الدولية المتعلقة بمدينة القدس المحتلة، والتصدي للقرار 
  .األميركي باالعتراف بالدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس

ورفع المشاركون من جنسيات مختلفة خالل المسيرة، األعالم الفلسطينية، مؤكدين أن القدس خط 
القدس .. فلسطين عربية "، و"فلسطين دولة حرة.. نتنياهو برا برا "رددين شعارات من قبيل أحمر، وم

، وذلك تنديداً بقرار ترامب الداعم "رأس الدولة الرجعية.. أمريكا هي هي "، و"عاصمة أبدية
  .لالحتالل
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تافات كما رفع المتظاهرون الفتات تدعم مطالبهم أن القدس عاصمة فلسطين األبدية، مرددين ه
  .ساخطة على القرار األميركي

وتأتي المسيرة الحاشدة ضمن مجموعة الفعاليات المستمرة بألمانيا وعشرات المدن األوربية، 
  .احتجاجاً على قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي

األمريكية مساء الجمعة، شارك فيها اآلالف من  وكانت برلين قد شهدت تظاهرة غاضبة أمام السفارة
أبناء الجالية الفلسطينية والعربية والمسلمة، ومتضامنون ألمان، احتجاجاً على قرار ترامب، كما دعت 

المؤسسات العربية والفلسطينية في برلين لتظاهرة حاشدة يوم الثالثاء القادم أمام السفارة األمريكية 
  .يد بقرار ترامب الظالم بحق المدينة المقدسةلمواصلة االحتجاج والتند

ونوهت دائرة شؤون المغتربين إلى أن قيادة الجالية الفلسطينية والعربية في برلين، وباقي مدن ألمانيا 
في حالة انعقاد مستمر، للتباحث حول كيفية اتخاذ إجراءات احتجاجية قانونية ردا على القرار 

يد من المظاهرات والوقفات االحتجاجية خالل األيام واألسابيع األميركي الخطير، كما ستنظم العد
  .المقبلة

  بريطانيا وبلجيكا تجددان رفض قرار االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل
  .جددت بريطانيا وبلجيكا رفضهما لقرار اإلدارة األميركية االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل

خالل مؤتمر صحفي قبيل اجتماع وزراء خارجية االتحاد  وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسن
إننا ال نتفق مع إعالن القدس عاصمة : "االوروبي مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو

إلسرائيل، سيما وانها تنقسم بين الشرق والغرب كما ان القدس الشرقية ليست بالتأكيد جزءا من 
  ".اسرائيل

عازمون على مواصلة العمل من أجل حل : "خارجية البلجيكي دايدر رايندرزمن جهته، قال وزير ال
  ".الدولتين حيث سنبحث هذا األمر اليوم مع نتنياهو ومع الرئيس محمود عباس في يناير المقبل

وأعرب عن األمل في أن يتمكن من إجراء مناقشة صريحة حول الوضع في القدس وضرورة وقف 
  .لتحتية اإلنسانيةالمستوطنات وتدمير البنى ا

أن يلتزم نتنياهو بالدخول في حوار حقيقي وأن يكون على استعداد لتقديم "كما أعرب عن أمله في 
نأمل ان يكون اليوم بداية لحوار حقيقي وأن يكون لالتحاد االوربي دور أكبر : "بعض التنازالت، وقال

  ".في هذا الحوار
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، أعلنت يوم األربعاء المنصرم، فور اعالن ترامب قراره وكانت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي
  .االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، أنها ليست مع القرار

نحن ال نوافق على القرار األميركي بنقل السفارة إلى القدس، : "وقالت ماي في بيان صحفي
ونعتبر هذا القرار بأنه  واالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل قبل التوصل إلى اتفاق نهائي حول وضعها،

  ".ال يساعد بشيء في التوصل الى السالم في المنطقة
  حل الدولتين والقدس عاصمة لكليهما الحل الوحيد لتسوية الصراع: موغيريني

أكد االتحاد األوروبي أن حل الدولتين هو الحل الواقعي الوحيد لتسوية الصراع بين الفلسطينيين 
  .لكليهما واالسرائيليين والقدس عاصمة

وقالت الممثلة العليا لالتحاد االوروبي للشؤون الخارجية والسياسية واألمنية فيديريكا موغيريني في 
مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبيل عقد وزراء خارجية االتحاد 

وية الصراع بين فلسطين واسرائيل نعتقد ان إقامة الدولتين هو الحل الواقعي الوحيد لتس"اجتماعهم، 
  ".1967والقدس هي عاصمة لكليهما وفق حدود 

اننا على موقفنا الراسخ والثابت وسنستمر في احترام الرأي الجماعي الدولي نحو القدس "وأضافت 
  ".حتى يتم حل هذه القضية بشكل نهائي

حلفائه وشركائه الدوليين في وأكد موغيريني أن االتحاد األوروبي سيبذل المزيد من الجهود مع 
المنطقة ومنها مصر واألردن إضافة إلى الفلسطينيين واالسرائيليين من أجل إعادة إطالق عملية السالم 

  ".رغم هذه األوقات الصعبة
وبينت ان وزراء خارجية االتحاد سيبحثون مع نتنياهو في اجتماعهم عملية السالم بالشرق االوسط 

  .وضاع اإلقليمية هناكوالعالقات الثنائية واأل
  مدارس تونس ترفع األعالم الفلسطينية وتصدح بالنشيد الوطني دعما للقدس

أحيا طلبة وتالميذ المدارس التونسية في أنحاء الجمهورية التونسية فعاليات تضامنية مع شعبنا، عبر 
  .للبلدينرفع العلمين الفلسطيني والتونسي على أسوارها، بأنغام النشيدين الوطنيين 

وأشرف وزير التربية والتعليم التونسي حاتم بن سالم على االحتفال برفع العلمين الفلسطيني والتونسي، 
بحضور سفير دولة فلسطين لدى تونس هايل الفاهوم، وممثلين عن االتحاد العام التونسي للشغل، 

أنغام النشيدين الوطنيين  وكوادر من وزارة التربية، بمشاركة آالف التالميذ في تحية العلمين على
  .الفلسطيني والتونسي
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ان هذا اليوم المشهود، وفي أول وأقدم مدرسة عرفتها الجمهورية التونسية، والتي "وأكد ابن سالم، 
أسهمت إسهاما كبيرا في تقديم وتخريج كوادر مهمة، كما ساهمت في مقاومة االستعمار الفرنسي 

ورفضا لقرار االدارة   لسطين الصامد على أرضه،ألرض تونس، شرف لنا أن نكون مع شعب ف
االمريكية باالعتراف بالقدس عاصمة لكيان االحتالل، ومساندة ومؤازرة ترونها بقوتها مع النضال 

  ".العادل لشعب فلسطين، ولعاصمته األبدية القدس الشريف
عام التونسي للشغل، ووزارة الجدير بالذكر أن نقابتي التعليم االبتدائي والثانوي التابعتين لالتحاد ال

التربية والتعليم، أقرتا في منشور الجمعة الماضي، تحية العلمين الفلسطيني والتونسي، وعلى أنغام 
  .النشيدين الوطنيين للبلدين، في كافة مدارس تونس االبتدائية، واإلعدادية

  ةيجب االستفادة من التعاطف الدولي المناصر للقضية الفلسطيني: مثقفون عرب
أجمع مثقفون عرب على ضرورة االستفادة من التعاطف الدولي ودعمه لصالح القضية الفلسطينية 

ورفضا للقرار األميركي من خالل التوعية بأهمية القدس الوطنية والتاريخية وخطورة القرار األميركي على 
  .المنطقة

تيجية في لبنان سامي وقال المحلل لشؤون الشرق األوسط ومدير معهد المشروق للشؤون االسترا
هناك تعاطف دولي بارز، ال بد من اقتناص الفرصة والبناء على ردات الفعل العربية واألوروبية : نادر

  .الرافضة لقرار ترامب، واللجوء الى دبلوماسية خالقة ونشيطة إلقرار حل الدولتين
القضية الفلسطينية لتوعية وأضاف، هناك ضرورة لتركيز اإلعالميين والمثقفين العرب والمتعاطفين مع 

الشعوب العربية والغربية بأهمية القدس وخطورة القرار األميركي باعتبار القدس عاصمة إسرائيل، والدفع 
بتثبيت الحقوق الفلسطينية وترسيخها في الوعي العربي خاصة عند األجيال الجديدة غير المطلعة على 

على القرارات الدولية وقطع الطريق أمام أية محاولة  تفاصيل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، والتأكيد
  .لاللتفاف على القرارات الدولية

وأشار الى ضرورة التأكيد على البعد اإلنساني والقومي للقضية الفلسطينية، وعلى أن القدس عاصمة 
  .لفلسطين ومهد الديانات السماوية، وتشكل رمزية لنموذج التعايش السلمي بين األديان

لى ضرورة التزام الدول العربية تجاه فلسطين، والضغط على اإلدارة األميركية للمطالبة بخطوة وشدد ع
تنصف الشعب الفلسطيني وحقوقه، ومخاطبة الدول التي لم تعترف بفلسطين لتعلن اعترافها بدولة 

  .فلسطين وبالقدس عاصمة لها
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سلطان حطاب، إن القرار األميركي هو  فيما يرى مدير عام دار العروبة للدراسات السياسية في األردن
خارج عن الشرعية الدولية، ويقوض قراراتها، خاصة وان الخروج عن الشرعية مرة يعني إمكانية تكرار 

  .الخروج عنها
وأضاف، أن القرار االميركي سيتسبب في خلل كبير، حيث انه يوفر الغطاء إلسرائيل لفعل ما تشاء في 

سرلة والتهويد، مشيرا إلى أن القرار أعطى الضوء األخضر لإلسرائيليين القدس، واإلمعان في خطط األ
لالستيالء على مزيد من أراضي المواطنين، محذرا من خطورة القرار الذي يشكل تهديدا على تواجد 

  .المقدسيين في القدس وإمكانية إقدام إسرائيل على اقتالعهم من أرضهم
لقانوني، يعني نزعا تلقائيا للوصاية األردنية عن األماكن الدينية، وتابع، أن القرار األميركي في اإلطار ا

االمر الذي يترتب عليه مخاطر، حيث ان األردن بتخليه عن القدس فإنه يتخلى عن جزء من شرعية 
النظام الهاشمي، باإلضافة الى مخاطر تهدد األمن الوطني األردني الذي آمن أن حل الدولة 

هو بعد وطني لألردن، وبذلك يكون هذا القرار  1967دس على حدود عام الفلسطينية وعاصمتها الق
  .قد ضرب معاهدة السالم األردنية اإلسرائيلية

وأكد ان الرهان اليوم على استمرار التدفق العربي الى الشارع رفضا للقرار األميركي، واستمرار 
لمقدسيين الذين اسقطوا الكاميرات الجماهير العربية في الضغط على األنظمة العربية، مشيرا الى ان ا

  .في أكتوبر الماضي قادرون على الصمود في وجه هذا القرار
وأشار الى ان معركة القدس لن تتوقف اال بانتهاء األمة، وعلى المثقفين والمفكرين العرب العمل على 

لدول الغربية توجيه شعوبهم نحو القدس وتوعيتهم حول مخاطر هذا القرار والتواصل مع نظرائهم من ا
   .لتوعية الراي العام العالمي بخطورة هذا القرار

ودعا الى ضرورة مقاطعة البضائع والخطوط الجوية األميركية عربيا واسالميا لرفع كلفة هذا القرار، 
بعد ان منعت  1973وحتى في عام  1958مشيرا الى ان هذا القرار سبق وان اتخذه العرب عام 

  .فط إلى الواليات المتحدة األميركيةالدول العربية تدفق الن
من جانبه، قال رئيس منتدى الشرق األوسط للدراسات االستراتيجية والنائب في البرلمان المصري 
محمد حمزة، إن القرار جاء محاولة من ترامب النتهاز الضعف العربي ومحاولة منه لمغازلة اللوبي 

  .عرض له على المستوى الداخليالصهيوني لمساندته في التخفيف من الضغط الذي يت
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وأضاف، أن المستوى الشعبي العربي جاء مرضيا، حيث جابت المسيرات معظم المدن والعواصم 
رد الفعل الشعبي في الضغط على المستوى الرسمي الذي من شأنه أن   العربية، مشككا في قدرة

  .يحدث تغييرا في المشهد السياسي
المثقفة العربية ان تقوم بدورها من أجل القضية الفلسطينية  على النخب: وعن دور المثقفين، قال

وتحديدا في رفض القرار األميركي اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل، ألن القضية الفلسطينية أهم 
القضايا العربية، كما شكك في قدرة النخب الثقافية على القيام بدورها في هذا السياق، داعيا الى 

ولي الستصدار قرار جديد من مجلس األمن، خاصة بعد رفض القرار من التحرك على المستوى الد
  .دولة في مجلس األمن خالل جلسته األخيرة 14

  مظاهرة حاشدة في مونتريال دعما للقدس وتنديدا بالقرار األميركي
شهدت مدينة مونتريال في مقاطعة الكيبك الكندية مظاهرة ضخمة جابت الشوارع الرئيسية في 

بل أن تتوجه وتستقر أمام السفارة األميركية، بمشاركة حاشدة فاقت اآلالف من أبناء الجالية المدينة، ق
الفلسطينية والعربية والمسلمة، وبحضور واسع من المنظمات، والجمعيات الكندية، واليهودية 

  .المتضامنة من حركات التضامن، والمقاطعة
ة المتضامنة وجمعية التنوع الثقافي اإلجتماعي ولبى اآلالف الدعوات التي وجهتها الجمعيات الكندي

)DSTT culture( والجالية الفلسطينية في مونتريال، للمشاركة في المظاهرة الضخمة التي ،
  .أعادت لألذهان المسيرات الضخمة في المدينة أبان العدوان االسرائيلي على قطاع غزة

الم الفلسطينية وصور القدس، والفتات  ورغم برودة الطقس، وتساقط الثلوج، رفع المشاركون األع
كبيرة باإلنجليزية والفرنسية تندد بالقرار االمريكي بحق عاصمة دولة فلسطين مدينة القدس المحتلة، 

فيما توشح العديد من المشاركين ال سيما المتضامنين الكنديين بالكوفية الفلسطينية وهتفوا بحناجرهم 
  .الحرية لفلسطين وللقدس

هرة وإلقاء الكمات التضامنية التي تناوب عليها ممثلو ونشطاء المؤسسات والجمعيات وخالل المظا
الكندية والفلسطينية، كان بارزا حضور شخصيات يهودية متضامنة مع الشعب الفلسطيني، ال سيما 

، حيث قدم وفد كبير منها من مدينة نيويورك، للمشاركة خصيصا في المظاهرة، "ناطوري كارتا"حركة 
وا األعالم الفلسطينية، والالفتات المنددة بجرائم االحتالل اإلسرائيلي، والفتة كبيرة تؤكد عروبة ورفع

  .القدس، وهويتها العربية، كعاصمة أبدية لدولة فلسطين
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في مونتريال، الناشط في ) DSTT culture(وعبر رئيس جمعية التنوع الثقافي اإلجتماعي 
عن اعتزازه وشعبنا الفلسطيني بالمشاركة الواسعة ألبناء صفوف الجالية الفلسطينية طارق طه، 

الجاليات العربية والمسلمة، ال سيما الجالية المغربية والجزائرية والتونسية، والحضور الكبير 
  .للمنظمات والمؤسسات الكندية واليهودية المتضامنة

ي التضامن الكندي مع وأكد أن ججم المشاركة الكثيفة في المظاهرة رغم برودة الطقس يؤكد تنام
حقوق شعبنا، ال سيما واألمر يتعلق بأهم حق من الحقوق الوطنية المشروعة، التي كفلتها القرارات، 
والمواثيق، والمعاهدات الدولية، بإعتبار مدينة القدس المحتلة هي العاصمة األبدية لدولة فلسطين، 

سرائيلي لن يغير من التصاق شعبنا، وتمسكه وأن القرار األميركي الجائر والمنحاز لدولة االحتالل اإل
  .بمدينته المقدسة، ومعنا كل أحرار العالم

تصرف ترامب دكتاتوري والقرار .... رئيس معهد العالم العربي بباريس يدين قرار ترامب بشأن القدس 
  غير مسؤول

جاك لونغ، بياناً صحفياً أصدر رئيس معهد العالم العربي بباريس، وزير الثقافة والتعليم الفرنسي السابق 
أدان فيه القرار غير المسؤول للرئيس األميركي دونالد ترامب بخصوص االعتراف بالقدس عاصمة 

  .إلسرائيل ونقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس
 أُندد بشدة بقرار الرئيس األميركي دونالد ترامب باالعتراف بالقدس عاصمة: "وقال جاك لونغ في بيانه

مرة أخرى يُعارض . إلسرائيل، فهذا قرار غير مسؤول تماما وال يؤدي إالّ إلى صب الزيت على النار
الرئيس األميركي المجتمع الدولي باختياره االستفزاز بدل الحكمة ومتابعته لسياسته األحادية الطرف 

ت بالتفاوض بين الطرفين المدّمرة، هذا القرار الذي يعارض القانون الدولي، فوضع القدس ينبغي أن يـُبَ 
  ."وال بديل عن حل الدولتين. وفقا لقرارات األمم المتحدة

كما أدلى لونغ بتصريحات لوسائل إعالم فرنسية كرر فيها موقفه الذي أدان فيه القرار األخير ووصف 
سن تصرف ترامب بالديكتاتورية، كون هذا األخير يعتبر أن بإمكانه وحده وبإمكان الواليات المتحدة 

  .القوانين التي يجب أن يسير عليها العالم
يذكر أن جاك النغ تولى وزارتي الثقافة والتعليم في عهد الرئيس الفرنسي األسبق فرانسوا ميتران، 

ورافق الزعيم الشهيد ياسر عرفات خالل زيارته األولى لباريس، ونسق تفاصيل لقاءاته مع المسؤولين 
  .الفرنسيين

  حول القدس األحد المقبل يوم إعالمي عربي موحد
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كما قررت الجمعية العامة التحاد إذاعات الدول العربية، تنظيم يوم إعالمي عربي موحد يوم األحد 
المقبل حول مدينة القدس المحتلة، لتوجيه رسالة إلى العالم بتمسك الشعب الفلسطيني باألرض 

لعربية للتحركات المشروعة لشعب والتصدي للقرار األميركي، وبمساندة ومؤازرة الدول والشعوب ا
  .فلسطين ومناصرة القدس الشريف، بالتنسيق مع الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية

وكانت الجمعية العامة التحاد إذاعات الدول العربية افتتحت أعمالها في مقر االتحاد بالعاصمة 
على اإلعالم الرسمي أحمد عساف، وبحضور التونسية تونس، اليوم االثنين، بمشاركة المشرف العام 

  .رئيس االتحاد محمد عبد المحسن العواش، والمدير العام لالتحاد عبد الرحيم سليمان
وقال عساف، إن الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية ستوفر جميع المواد المصورة والتقارير 

األراضي الفلسطينية، ولألحداث والتداعيات  والتغطيات اإلعالمية المواكبة لتطورات األوضاع في
الناجمة عن القرار األميركي، والتي يوفرها مراسلوها من كل المدن الفلسطينية، ولتسخيرها كل 

  .اإلمكانيات المتاحة إلنجاح فعاليات هذا اليوم اإلعالمي، وجميع التغطيات الخاصة بالقدس الشريف
العربية والمدير العام، سيزورون خالل الفترة المقبلة وذكر عساف أن رئيس اتحاد إذاعات الدول 

األراضي الفلسطينية في هذا الظرف االستثنائي، للتعبير عن تضامن االتحاد المطلق مع الشعب 
  .الفلسطيني في دفاعه عن القدس عاصمة دولة فلسطين

ضية الفلسطينية وقال المدير العام لالتحاد، إن الجمعية العامة تلتئم في ظرف دقيق تمر به الق
وندد بالقرار األميركي الجائر، واعتبره انتهاكا صارخا لمكانة القدس الروحية . والمنطقة العربية

والحضارية ومخالفا للقوانين الدولية التي أقرت للمدينة، وهو اعتداء سافر على مشاعر العرب 
  .والمسلمين

ألعضاء في االتحاد، وسائر المؤسسات من جهته، أهاب سليمان بكافة هيئات اإلذاعة والتلفزيون ا
اإلعالمية العربية والدولية، إلى ضرورة التحرك العاجل للتشهير بهذا القرار الظالم والتنبيه إلى تداعياته 

  .الجسيمة على مستقبل عملية السالم في الشرق األوسط
  تواصل الفعاليات المنددة بالقرار األميركي والمتضامنة مع شعبنا في العراق

تواصلت الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية المنددة بقرار الرئيس األميركي  في العراق الشقيق،و 
  .ترامب حول القدس، والمتضامنة مع شعبنا الفلسطيني ضد هذا القرار
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وفي هذا السياق، جرى اليوم اإلثنين اعتصام طالبي كبير في كلية اإلعالم بالجامعة العراقية، هتفت 
الطلبة ضد ترامب وأميركا وأكدت أن القدس ستبقى عربية، كما ألقى سفير فلسطين لدى  خالله جموع

  .العراق أحمد عقل كلمة أمام المعتصمين قوبلت بالهتافات الحماسية والتصفيق الحار
وأم السفارة اليوم وفد تضامني كبير من حزب الخيار العربي وشيوخ العشائر برئاسة أمين عام الحزب 

الكريم الجبوري، وسلموا السفير عقل بيانا اعتبروا فيه قرار ترامب إعالن حرب صريح  النائب عبد
على المسلمين ودعوا كافة المسلمين للدفاع عن وجودهم وعدم السماح بتصفية واغتيال القدس، التي 

  .ستبقى فلسطينية وعربية وإسالمية
ادة الفلسطينية، وحّيا قوافل وأعرب الوفد عن تضامنه ودعمه المطلق للشعب الفلسطيني والقي

  .الشهداء التي يقدمها أبناء فلسطين نيابة عن األمتين العربية واإلسالمية
كما زار السفارة أيضا وفد من حزب األمة العراقي برئاسة نائب أمين عام الحزب، وأعلن عن تضامنه  

  .رة األميركيةالمطلق مع الشعب الفلسطيني وقيادته في مواجهة هذا القرار الجائر لإلدا
وأكد نائب األمين العام للحزب أن القدس ستبقى عربية وستبقى فلسطينية، مشددا على الوقوف مع 

حزبا مدنيا  25فلسطين بكل قوة، مضيفا أن تحالف التجمع المدني الذين هم جزء منه ويضم 
ات كبرى في العراق وعلمانيا عراقيا، عقد اليوم اجتماعا طارئا التخاذ إجراءات عملية وتسيير مظاهر 

  .ضد القرار األميركي الجائر
كذلك، احتلت القضية الفلسطينية الخبر الرئيسي في كل الفضائيات العراقية، واحتلت مساحة كبيرة 

فضائية عراقية على توحيد شاراتها على شاشاتها تحت  26في كل نشرات األخبار، كما اتفقت 
إعالمية تعبوية متواصلة نصرة لفلسطين والقدس واألقصى والبدء بحملة ) نصرنا القادم بالقدس(عنوان

  .الشريف، وإقامة وقفات احتجاجية ومظاهرات متواصلة تضامنا ودعما لفلسطين
  األميركية" باتن روج"مظاهرة تضامنية مع شعبنا في 

، وقفة األميركية" لوزيانا"في والية " باتن روج"ونظم أبناء الجالية الفلسطينية والعربية، في مدينة 
احتجاجية للتعبير عن رفض قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب باالعتراف بالقدس المحتلة عاصمة 

  .لدولة االحتالل اإلسرائيلي
وقالت الناشطة السياسية خالدة ليمون، إن قرار ترامب، يؤكد أن اإلدارة األميركية انحازت بشكل كامل 

  .ة السالم ويؤثر على السلم في المنطقةللجانب اإلسرائيلي، وإن القرار يدمر عملي
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وأضافت أن المحتجين طالبوا بضرورة تجميد القرار، خالل الوقفة التي حظيت بتغطية القنوات 
  .والمحطات اإلعالمية المحلية في المدينة

  .وحمل المشاركون علم فلسطين، ورددوا شعارات الحرية لفلسطين، وتلك الداعية للتراجع عن القرار
  

  عهد العالم العربي بباريس يدين قرار ترامب بشأن القدسرئيس م
 

 تصرف ترامب دكتاتوري والقرار غير مسؤول

  

أصدر رئيس معهد العالم العربي بباريس،  -وفا 2017- 12-11باريس / القدس عاصمة فلسطين
المسؤول للرئيس وزير الثقافة والتعليم الفرنسي السابق جاك لونغ، بياناً صحفياً أدان فيه القرار غير 

األميركي دونالد ترامب بخصوص االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األميركية من تل 
  .أبيب إلى القدس

أُندد بشدة بقرار الرئيس األميركي دونالد ترامب باالعتراف بالقدس عاصمة : "وقال جاك لونغ في بيانه
مرة أخرى يُعارض . ي إالّ إلى صب الزيت على النارإلسرائيل، فهذا قرار غير مسؤول تماما وال يؤد

الرئيس األميركي المجتمع الدولي باختياره االستفزاز بدل الحكمة ومتابعته لسياسته األحادية الطرف 
المدّمرة، هذا القرار الذي يعارض القانون الدولي، فوضع القدس ينبغي أن يـَُبت بالتفاوض بين الطرفين 

  ."وال بديل عن حل الدولتين. متحدةوفقا لقرارات األمم ال
كما أدلى لونغ بتصريحات لوسائل إعالم فرنسية كرر فيها موقفه الذي أدان فيه القرار األخير ووصف 
تصرف ترامب بالديكتاتورية، كون هذا األخير يعتبر أن بإمكانه وحده وبإمكان الواليات المتحدة سن 

  .القوانين التي يجب أن يسير عليها العالم
ذكر أن جاك النغ تولى وزارتي الثقافة والتعليم في عهد الرئيس الفرنسي األسبق فرانسوا ميتران، ي

ورافق الزعيم الشهيد ياسر عرفات خالل زيارته األولى لباريس، ونسق تفاصيل لقاءاته مع المسؤولين 
  .الفرنسيين
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 يوم إعالمي عربي موحد حول القدس األحد المقبل

  

قررت الجمعية العامة التحاد إذاعات الدول  -وفا 2017-12-11تونس / سطينالقدس عاصمة فل
العربية، تنظيم يوم إعالمي عربي موحد يوم األحد المقبل حول مدينة القدس المحتلة، لتوجيه رسالة 
إلى العالم بتمسك الشعب الفلسطيني باألرض والتصدي للقرار األميركي، وبمساندة ومؤازرة الدول 

عربية للتحركات المشروعة لشعب فلسطين ومناصرة القدس الشريف، بالتنسيق مع الهيئة والشعوب ال
  .العامة لإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية

وكانت الجمعية العامة التحاد إذاعات الدول العربية افتتحت أعمالها في مقر االتحاد بالعاصمة 
ى اإلعالم الرسمي أحمد عساف، وبحضور التونسية تونس، اليوم االثنين، بمشاركة المشرف العام عل

  .رئيس االتحاد محمد عبد المحسن العواش، والمدير العام لالتحاد عبد الرحيم سليمان
وقال عساف، إن الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية ستوفر جميع المواد المصورة والتقارير 

ألراضي الفلسطينية، ولألحداث والتداعيات والتغطيات اإلعالمية المواكبة لتطورات األوضاع في ا
الناجمة عن القرار األميركي، والتي يوفرها مراسلوها من كل المدن الفلسطينية، ولتسخيرها كل 

  .اإلمكانيات المتاحة إلنجاح فعاليات هذا اليوم اإلعالمي، وجميع التغطيات الخاصة بالقدس الشريف
عربية والمدير العام، سيزورون خالل الفترة المقبلة وذكر عساف أن رئيس اتحاد إذاعات الدول ال

األراضي الفلسطينية في هذا الظرف االستثنائي، للتعبير عن تضامن االتحاد المطلق مع الشعب 
  .الفلسطيني في دفاعه عن القدس عاصمة دولة فلسطين

ة الفلسطينية وقال المدير العام لالتحاد، إن الجمعية العامة تلتئم في ظرف دقيق تمر به القضي
وندد بالقرار األميركي الجائر، واعتبره انتهاكا صارخا لمكانة القدس الروحية . والمنطقة العربية

والحضارية ومخالفا للقوانين الدولية التي أقرت للمدينة، وهو اعتداء سافر على مشاعر العرب 
  .والمسلمين

عضاء في االتحاد، وسائر المؤسسات من جهته، أهاب سليمان بكافة هيئات اإلذاعة والتلفزيون األ
اإلعالمية العربية والدولية، إلى ضرورة التحرك العاجل للتشهير بهذا القرار الظالم والتنبيه إلى تداعياته 

  .الجسيمة على مستقبل عملية السالم في الشرق األوسط
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 فتح تدين تصريحات نتنياهو الوقحة بشأن القدس
   

أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني  -وفا 2017-12- 11اهللارام / القدس عاصمة فلسطين
بشدة، تصريحات رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، خالل المؤتمر الصحفي المشترك " فتح"

الذي عقده مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، التي قال فيها، إن مدينة القدس عاصمة إلسرئيل 
قبول الفلسطينيين بواقع كون القدس عاصمة إلسرائيل، "ة لفرنسا، وإن بقدر ما هي باريس عاصم

  ."يعّجل بتحقيق السالم
وقالت مفوضية اإلعالم والثقافة والتعبئة الفكرية، في بيان اليوم اإلثنين، إن مثل هذا الكالم يعكس 

انبين، ويؤكد عدم انتهاكا جسيما للقانون الدولي، ويعكس تخليه عن اتفاقات السالم المعقودة بين الج
رغبة إسرائيل في التوصل لحل سياسي على أساس حل الدولتين، كما يعكس أيضاً وقاحة غير مسبوقة 

  .تتعمد إهانة المجتمع الدولي وتدعي حقوقا ال يمكن تخيلها
هذه التصريحات بأنها تخاريف إسرائيلية، محذرة من العواقب الوخيمة للسياسة " فتح"ووصفت 

أن مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن تصريحاته تكرارا للمواقف البشعة والمتطرفة اإلسرائيلية بش
للحكومة اإلسرائيلية بشأن مدينة القدس المحتلة، التي باتت أكثر وقاحة بعد اإلعالن األميركي أن 

  .القدس عاصمة إلسرائيل
والواليات المتحدة ودعت المجتمع الدولي لتأكيد مواقفه الثابتة بشأن القدس وإجبار إسرائيل 

  .األميركية على التراجع عن إعالنها القدس عاصمة إلسرائيل، قبل فوات اآلوان
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 توافق فصائلي على التصدي لقرار ترامب بشأن القدس
   

معن حجاج وإيهاب الريماوي وخضر  -وفا 2017- 12- 11رام اهللا / القدس عاصمة فلسطين
  الزعنون

على أن إعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب جعل الواليات المتحدة  اتفقت الفصائل الفلسطينية
تسقط من خيار أن تكون راعًيا لعملية السالم إن كان في الحاضر أو المستقبل البعيد، وتوافقت على 

ضرورة التصدي للخطوة األميركية، كما أنها أجرت اتصاالت مختلفة مع أحزاب ومنظمات عربية 
  .نسيق الرد على قرار ترامب من أجل إسقاطهوإسالمية ودولية لت

وجاء قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب باالعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل، تعبيرا لطبيعة 
  .العالقات االسرائيلية األميركية القائمة منذ األزل على االنحياز والدعم الكامل

فإن الواليات المتحدة األميركية  2014م أكتوبر عا/ ووفق إحصائية صدرت نهاية تشرين الثاني
قرارا  42مرة في مجلس األمن ضد قرارات صادرة عن مجلس األمن، منها  80استخدمت الفيتو 

  .ضد قرارات تخدم القضية الفلسطينية 31يدين ممارسات إسرائيل في المنطقة العربية، و
سن أن الحركة هي من تقود وفي هذا السياق، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محي

الشارع الفلسطيني وتنسق مع كل القوى الوطنية، وفتحت مجاال للتنسيق مع القوى اإلسالمية، ودعت 
الجتماع مبكر في التعبئة والتنظيم، وتم إبالغ حركتي حماس والجهاد اإلسالمي، إضافة الى فصائل لم 

رة التصدي للخطوة األميركية بشأن تكن تشارك في اجتماعات سابقة، حيث توافق الكل على ضرو 
  .القدس

وأشار إلى أن الحركة تجري لقاءات مستمرة يتم فيها وضع خطط للتصدي للقرار األميركي 
والممارسات اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والقدس، فعلى الصعيد الشعبي فإن الحركة تتبنى 

اس وفي كل األماكن، فضال عن أنه سيتم فعاليات غضب كاالحتكاك مع جنود االحتالل في نقاط التم
التواجد في الطرق االلتفافية وإغالقها على قطعان المستوطنين في المرحلة المقبلة، وذلك ألن وجود 

  .المستوطنين مخالف للقرارات الدولية، ووجودهم غير شرعي
لشعبية، تواصل وعلى الصعيد الدولي، فإن الحركة ومن خالل مفوضية التعبئة والتنظيم والمنظمات ا

اتصاالتها عبر دائرة العالقات العربية مع األحزاب العربية، معتبًرا أن العواصم العربية تشهد حاالت 
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غضب في الشارع، إضافة الى أن مفوضية العالقات الدولية تقوم باالتصال مع كل األحزاب الصديقة 
  .على مستوى العالم

خطاب ترامب بيوم واحد، وأخرجت الهبة الشعبية وبين أن حركة فتح هي من أعلنت اإلضراب بعد 
  .التي خرجت في كل المدن والمناطق، خاصة في باب العامود

، إن االستراتيجية "وفا"بدوره، قال األمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي في اتصال مع 
بقيادة موحدة وفي إطار الوطنية يجب أن تقوم عبر المقاومة الشعبية الشاملة، وتوحيد الصف الوطني 

منظمة التحرير الفلسطينية، كما يجب تصعيد حركة المقاطعة، وفرض العقوبات على إسرائيل، ودعم 
صمود المواطنين خاصة في مدينة القدس المهددة بشكل كبير جدا، إضافة إلى إعادة بناء التكامل 

  .بين مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج
القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عمر شحادة إن الجبهة الشعبية تواصل  من ناحيته، قال

التحرك من خالل عالقاتها مع األحزاب والحركات األممية والعربية والعالمية باعتبارها تنظيما مؤسسا 
الوطنية  للجبهة العربية التقدمية، وهي على تواصل دائم بكل قوى التقدم اليسار العالمي لتعزيز الوحدة

  .وتراجع الواليات المتحدة عن القرار
من جانبه قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، إن المطلوب 

تعزيز الوحدة على األرض واستمرار التحركات الشعبية الرافضة، وإننا نعمل مع باقي الفصائل لتعزيز 
الشعبية سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد العربي والدولي جبهة الرفض واستمرار الفعاليات 

  .بالتنسيق مع األشقاء واألصدقاء في العالم
بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد عوض إن الحزب يعمل في كافة المحافظات 

القيادية من أجل ميدانًيا، من أجل تعزيز المشاركة الشعبية في حملة الغضب، والتواصل مع األطر 
  .تعزيز الموقف الفلسطيني في مواجهة قرار ترامب

وعلى الصعيد الدولي، أكد عوض أن الحزب أجرى اتصاالت مكثفة مع قوى اليسار في العالم، وكل 
لجان التضامن مع شعبنا لحشد أوسع تأييد لشعبنا ورفض قرار ترامب، وتكثيف االتصاالت مع 

خذ مواقف أكثر جدية في دعم القضية الفلسطينية وقضية القدس الشعوب العربية لحث زعمائها أل
  .ومواجهة الضغوط األميركية

أجرينا العديد من اللقاءات مع القوى السياسية والوطنية، من أجل استثمار التضامن الدولي "وأضاف 
ولة الواسع الرافض للقرار، إضافة الى شن تحرك سياسي فلسطيني مرتكز على االعتراف األممي بد
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، والقيام بكل ما يتطلب ذلك باالنضمام للمنظمات الدولية والتركيز على أن 2012فلسطين عام 
الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مسألة غير قابلة للتفاوض، فضًال عن تفعيل 

 لقيادة موجة الغضب ووضعه في إطار تعزيز المقاومة الشعبية والذهاب بتشكيل لجان شعبية وصوًال 
  ".موحدة

وأكد القيادي في حركة حماس حسن يوسف أن الحركة أجرت اتصاالت مع عدد من الفصائل 
واألحزاب السياسية الفلسطينية والعربية، من أجل اتخاذ إجراءات لحماية القدس واالصطفاف أمام 

تصدي للقرار ميدانيا، الخطوة األميركية الكارثية، منوها إلى دعم الحركة للعمل النضالي الجماهيري لل
  .مشددا على ضرورة وضع خطط استراتيجية موحدة لمواجهة هذا المحتل
إن الحركة تعمل ميدانيا : "وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي، أحمد المدلل

وتدعم باتجاه المواجهة الشعبية مع االحتالل وفق رؤية موحدة مع الجميع، مشددا على ضرورة إنجاز 
المصالحة لمواجهة هذا القرار اإلجرامي ضد القدس، وأن يلتحم شعبنا بكل شرائحه وفصائله ميدانيا 

  ".للتعبير عن الغضب الشعبي ضد القرار األميركي
  

 يعتقلون شابا واالحتالل يحكم على آخر بالسجن" مستعربون: القدس
  

التابعة " المستعربين"اعتقلت عناصر من وحدة  - وفا 2017- 12- 11القدس عاصمة فلسطين 
القريبة من " التلة الفرنسية"لقوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم االثنين، شابا، من مفترق أرض السمار 

 .حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة، دون أن تعرف هويته بعد

من جهة ثانية، قضت محكمة االحتالل في القدس، بالسجن الفعلي لمدة ثمانية أشهر ونصف على 
  .األسير محمد خالد عويسات من بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة
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 مظاهرة حاشدة في مونتريال دعما للقدس وتنديدا بالقرار األميركي
  

شهدت مدينة مونتريال في مقاطعة الكيبك  -وفا 2017- 12-11مونتريال /القدس عاصمة فلسطين
ت الشوارع الرئيسية في المدينة، قبل أن تتوجه وتستقر الكندية يوم أمس األحد، مظاهرة ضخمة جاب

أمام السفارة األميركية، بمشاركة حاشدة فاقت اآلالف من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية والمسلمة، 
وبحضور واسع من المنظمات، والجمعيات الكندية، واليهودية المتضامنة من حركات التضامن، 

 .والمقاطعة

عوات التي وجهتها الجمعيات الكندية المتضامنة وجمعية التنوع الثقافي اإلجتماعي ولبى اآلالف الد
)DSTT culture( والجالية الفلسطينية في مونتريال، للمشاركة في المظاهرة الضخمة التي ،

  .أعادت لألذهان المسيرات الضخمة في المدينة أبان العدوان االسرائيلي على قطاع غزة
وتساقط الثلوج، رفع المشاركون األعالم الفلسطينية وصور القدس، والفتات  ورغم برودة الطقس، 

كبيرة باإلنجليزية والفرنسية تندد بالقرار االمريكي بحق عاصمة دولة فلسطين مدينة القدس المحتلة، 
فيما توشح العديد من المشاركين ال سيما المتضامنين الكنديين بالكوفية الفلسطينية وهتفوا بحناجرهم 

  .لحرية لفلسطين وللقدسا
وخالل المظاهرة وإلقاء الكمات التضامنية التي تناوب عليها ممثلو ونشطاء المؤسسات والجمعيات 
الكندية والفلسطينية، كان بارزا حضور شخصيات يهودية متضامنة مع الشعب الفلسطيني، ال سيما 

للمشاركة خصيصا في المظاهرة،  ، حيث قدم وفد كبير منها من مدينة نيويورك،"ناطوري كارتا"حركة 
ورفعوا األعالم الفلسطينية، والالفتات المنددة بجرائم االحتالل اإلسرائيلي، والفتة كبيرة تؤكد عروبة 

  .القدس، وهويتها العربية، كعاصمة أبدية لدولة فلسطين
في مونتريال، الناشط في ) DSTT culture(وعبر رئيس جمعية التنوع الثقافي اإلجتماعي 

صفوف الجالية الفلسطينية طارق طه، عن اعتزازه وشعبنا الفلسطيني بالمشاركة الواسعة ألبناء 
الجاليات العربية والمسلمة، ال سيما الجالية المغربية والجزائرية والتونسية، والحضور الكبير 

  .للمنظمات والمؤسسات الكندية واليهودية المتضامنة
لمظاهرة رغم برودة الطقس يؤكد تنامي التضامن الكندي مع وأكد أن ججم المشاركة الكثيفة في ا

حقوق شعبنا، ال سيما واألمر يتعلق بأهم حق من الحقوق الوطنية المشروعة، التي كفلتها القرارات، 
والمواثيق، والمعاهدات الدولية، بإعتبار مدينة القدس المحتلة هي العاصمة األبدية لدولة فلسطين، 
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الجائر والمنحاز لدولة االحتالل اإلسرائيلي لن يغير من التصاق شعبنا، وتمسكه وأن القرار األميركي 
  .بمدينته المقدسة، ومعنا كل أحرار العالم

  
 مستوطنا يقتحمون األقصى بحراسة مشددة 37

  

مستوطنا، اليوم االثنين، المسجد  37اقتحم نحو  - وفا 2017- 12- 11القدس عاصمة فلسطين 
المغاربة، في الفترة الصباحية، بحراسة مشددة من قوات االحتالل  األقصى المبارك من باب

 .اإلسرائيلي

  .ونفذ المستوطنون، بحراسة وحماية قوات االحتالل جوالت استفزازية في المسجد المبارك
  

 ال ترى إال القدس عاصمة فلسطين األبدية.. المرأة الفلسطينية 
   

  ُعال موقدي -وفا 2017- 12-11سلفيت   /القدس عاصمة فلسطين
في كل تصعيد مع االحتالل، تخرج إلى الشارع ونقاط التماس والمواجهة، وشاشة التلفاز واإلذاعة 

والندوات والوقفات االحتجاجية، لتثبت أنها ال تحيد عن خطها الوطني، وال تبتعد عن رجال شعبها، 
  .حتى لو كان الثمن الرصاص واالعتقال
رأة الفلسطينية في مسيرات الغضب الرافضة لقرار ترامب وحتى اللحظات األخيرة، شاركت الم

االعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل وسعيه لنقل سفارة بالده إليها، وحملت الحجر واستنشقت 
  .الغاز المسيل للدموع، واستقبلت أبناءها شهداء وجرحى وودعتهم معتقلين

في مسيرة نسوية تنديداً بقرار ترامب،  اليوم، االثنين، خرجت العشرات من نساء محافظة سلفيت،
وأكدت عضو اقليم فتح نهيل شفيق في كلمتها، أن القدس العاصمة األبدية لدولتنا الفلسطينية، وهي 

المحور الفاصل بين السالم وعدم االستقرار، ليس في فلسطين فحسب بل في منطقة الشرق 
  .اناألوسط، فللقدس أهمية دينية لن نتهاون بشأنها مع أي ك

وأضافت شفيق، ان اإلستمرار في رقعة المواجهات مع االحتالل الغاشم من خالل المسيرات الشعبية 
واالشتباكات على كافة نقاط التماس، سيجعل كل من يفكر بالمساس بعاصمة دولة فلسطين يندم ندما 
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قاطعا على أن  ال حدود له، وانتصار المقدسين وشعبنا قبل فترة قصيرة على ابواب القدس كان دليال
  .شعبنا لن يقبل حال دون قدسنا عاصمتنا األبدية

ان المرأة الفلسطينية تساهم دائما بالضغط باتجاه ": وفا"الناشطة النسوية فيحاء عبد الهادي قالت لـ 
دعم الموقف الفلسطيني بالفعاليات الشعبية العامة، من خالل مجموعة من النشاطات والبيانات 

ة واالعتصامات، وهو ما تعول عليه قوة الموقف الفلسطيني، فكلما كان الشعب والوقفات التضامني
  .الفلسطيني متماسكا رجاال ونساء كلما أثر ذلك على العالم وعلى ترامب بشكل أكبر

ودعت إلى تكثيف الجهود للوصول إلى مؤسسات عالمية، فوجود المرأة ليس شكليا، وإنما وجود 
وحدة الكلمة الفلسطينية ومن أجل انهاء االنقسام بشكل جدي،  فاعل، فهي تدفع للضغط من أجل

ألنها المتضرر األكبر وتعاني أكثر، لذلك يجب تحديد البوصلة واتباع خطة للعمل لكي يصل صوتها 
إلى نطاق أوسع، فقليال ما يتم التوجه إلى النساء في قضايا كهذه على الرغم من أن هناك العديد من 

  .عطاء موقف سياسي ممتاز برؤية عامةالنساء قادرات على إ
على مشاركة اتحاد لجان ": وفا"بدورها، أكدت رئيس اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ختام سعافين لـ

المرأة الفلسطينية في كافة الفعاليات العامة التي تنظم من الجهات المختصة، وأن المرأة لم ولن تغيب 
  .يخص المساس بالعاصمة المحتلةعن الشارع وحركته الدائمة تجاه كل ما 

الناشطة النسوية والسياسية ريما نزال ذكرت في مقال نشر لها في صحيفة األيام أمس األحد، ان 
المشهد الحالي مفعٌم بالحماس، باذخ بالتضحية واستعداد عاٍل لتقديم الَصعب، عالوة على امتالك 

انفجار خزان االحتمال واإلذالل، وأن  تجارب لها ِسمات وميزات ودروس وعبر متراكمة، تؤكد على
الشعب ما زال يقول كلمة الفصل، بإمكانه وضع متالزمة اإلحباط جانباً لدى المس بحدوده، وبأنه 

  .ناقٌم على الحال
لكنه في جميع األحوال لن يخرج . ال يهمنا التسمية، هبة أم انتفاضة أم حراك شعبي: إلى أين نذهب

انتفاضة األقصى، إرث الهبَّات . قدمها الشعب على مدار ربع قرن مضىعن النماذج النضالية التي 
والِحراكات، هبة النفق والشباب، ِحراك االنقسام واألسرى والقدس، جميعها نماذج صنعت تراثاً مهماً 

  .وتاريخاً عظيماً أكبر من مجرد أحداث، بعض هذه الحراكات أنجزت أهدافها وانتصرت
عام للمرأة الفلسطينية اعالن اإلدارة األميركية القدس عاصمة إلسرائيل، من جهته، أدان االتحاد ال

والمخالف لجميع القرارات واالتفاقات الدولية والمتناقض مع اإلجماع الدولي وقرارات الشرعية 
  .الدولية حول مدينة القدس
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على تنكرها وذكر البيان الصادر عن االتحاد، أن هذا االعالن يمثل مكافأة وانحيازا إلسرائيل 
لالتفاقات وتحديها للشرعية الدولية، وتشجيعا لها على مواصلة سياسة االحتالل واالستيطان 

كما أنه يصب في خدمة اسرائيل والجماعات المتطرفة التي تحاول . والتطهير العرقي" األبارتهايد"و
  .تحويل الصراع الى صراع ديني

ينظر ببالغ القلق والخطورة لهذا االعالن المستنكر وتابع، إن االتحاد العام للمرأة الفلسطينية  
والمرفوض ويشكل تقويضاً متعمداً لجميع الجهود المبذولة من اجل تحقيق السالم، وإعالناً بانهاء 

  .الواليات المتحدة للدور الذي كانت تلعبه خالل العقود الماضية في رعاية عملية السالم
   
تحقيق السالم العادل القائم على الحقوق الوطنية الفلسطينية، كما ونؤكد على المرجعيات الدولية ل 

وندعو الى عقد مؤتمر دولي برعاية االمم المتحدة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية بخصوص 
وقرار الرئيس ترامب لن يغير من واقع مدينة القدس، ولن يعطي أي شرعية إلسرائيل،  .فلسطين

  .ة مسيحية إسالمية، والعاصمة االبدية لدولة فلسطينوستبقى القدس مدينة فلسطينية عربي
بدوره، أكد اتحاد المرأة الفلسطينية في القاهرة، في بيانه قبل يومين أن األمم المتحدة بجميع 

القرارات الصادرة عن مؤسساتها المختلفة أكد أن هوية القدس عربية إسالمية، ورفض أي محاوالت 
فية والديموغرافية، ولن يستطيع ترامب وأمثاله أن يفرضوا عليها واقًعا لتغيير طبيعتها وتركيبتها الجغرا

  .جديًدا
يذكر، أنه وألكثر من مئة عام، والمرأة الفلسطينية ينبوع الدعم والعطاء للقضية الفلسطينية، بعد 

شهور، اعترف المندوب السامي آرثر واكهوب في إحدى  6الذي دام مدة ) 1936(اضراب عام 
اإلضراب نجح بفضل المرأة التي لم تنقطع عن حمل نتاج الحقل وإيصاله إلى سكان  رسائله بأنّ 

  .المدن في أسوأ الظروف، ومن دون مقابل
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 االحتالل يبعد أمين سر حركة فتح عن القدس القديمة واألقصى

  

أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم  - وفا 2017- 12- 11/ القدس عاصمة فلسطين
ن، عن أمين سر حركة فتح في إقليم القدس شادي مطور، بشرط اإلبعاد عن القدس القديمة االثني
  .يوماً  45يوما، وعن المسجد االقصى لمدة  15لمدة 

  .وكان االحتالل اعتقل مطور من منزله في القدس فجر يوم الخميس الماضي
  

 لصراعحل الدولتين والقدس عاصمة لكليهما الحل الوحيد لتسوية ا: موغيريني

  

أكد االتحاد األوروبي، اليوم اإلثنين، أن  -وفا 2017-12- 11بروكسل / القدس عاصمة فلسطين
حل الدولتين هو الحل الواقعي الوحيد لتسوية الصراع بين الفلسطينيين واالسرائيليين والقدس عاصمة 

  .لكليهما
واألمنية فيديريكا موغيريني في وقالت الممثلة العليا لالتحاد االوروبي للشؤون الخارجية والسياسية 

مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبيل عقد وزراء خارجية االتحاد 
نعتقد ان إقامة الدولتين هو الحل الواقعي الوحيد لتسوية الصراع بين فلسطين واسرائيل "اجتماعهم، 

  ."1967والقدس هي عاصمة لكليهما وفق حدود 
اننا على موقفنا الراسخ والثابت وسنستمر في احترام الرأي الجماعي الدولي نحو القدس "افت وأض

  ."حتى يتم حل هذه القضية بشكل نهائي
وأكد موغيريني أن االتحاد األوروبي سيبذل المزيد من الجهود مع حلفائه وشركائه الدوليين في 

االسرائيليين من أجل إعادة إطالق عملية السالم المنطقة ومنها مصر واألردن إضافة إلى الفلسطينيين و 
  ."رغم هذه األوقات الصعبة

وبينت ان وزراء خارجية االتحاد سيبحثون مع نتنياهو في اجتماعهم عملية السالم بالشرق االوسط 
  .والعالقات الثنائية واألوضاع اإلقليمية هناك
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 والتعويم أو إعادة التعريف من جديد حدود القدس غير قابلة للتفاوض": الخارجية والمغتربين"
                                  

قالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيانها  -وفا 2017- 12- 11رام اهللا / القدس عاصمة فلسطين
     .السياسي، اليوم االثنين، إن حدود القدس غير قابلة للتفاوض والتعويم أو إعادة التعريف من جديد

أن محاوالت اليمين الحاكم في إسرائيل الميدانية والسياسية لمحو الخط الفاصل بين وأكدت الوزارة 
إعادة (شطري المدينة المقدسة، وتعويم حدود القدس الشرقية وتحويلها الى قضية تفاوضية خاضعة لـ 

ماهي اال مخططات استعمارية توسعية تؤدي ) ما يتفق عليه الطرفان(من جديد، تحت شعار ) التعريف
لى إفراغ أية مفاوضات قادمة من مضمونها ومعناها الحقيقي، وتُعتبر في ذات الوقت إمالءات إ

     .إسرائيلية ُمسبقة لحسم مستقبل المدينة المحتلة من طرف واحد
وأضافت، أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل إطالق المزيد من حمالته التضليلية 

لقادة الدوليين بخصوص طبيعة الصراع الدائر في فلسطين عامًة، وبشأن قضية للرأي العام العالمي وا
  .القدس على وجه الخصوص، مستظًال هذه المرة بإعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب

وأردفت، في جولته الحالية في أوروبا ُيكرر نتنياهو مواقفه العنصرية القائمة على التنكر لحقوق شعبنا، 
ته بعمليات تهويد القدس، لدرجة اعتبر فيها أن إعالن ترامب األخير ال يعدو كونه اعترافا متباهياً كعاد

أميركيا بما قامت به إسرائيل من فرض واقع جديد في المدينة المقدسة منذ إحتاللها في العام 
سواء ، وهو ما يتفاخر به أركان االئتالف اليميني الحاكم في اسرائيل ويتسابقون على تكريسه، 1967

عبر الدفع بمخططات إستيطانية لتعميق االستيطان والتهويد في القدس، أو تمرير قوانين لمواصلة 
ليس هذا فحسب، بل يتمادى  عمليات التهجير القسري للمقدسيين عن المدينة المحتلة ومحيطها، 

ي فرضه في نتنياهو عبر مطالبة الجانب الفلسطيني اإلعتراف بهذا الواقع اإلستعماري الجديد الذ
  .المدينة المقدسة، كشروط إسرائيلية مسبقة وتعجيزية أمام أية مفاوضات قادمة

وتابعت الوزارة في بيانها، إنها إذ تدين بأشد العبارات اإلجراءات اإلستعمارية التي تفرضها سلطات 
لدولي والشرعية اإلحتالل في المدينة المقدسة، فإنها تعتبرها الغية وباطلة وغير شرعية وفقا للقانون ا

  .الدولية واالتفاقيات الموقعة
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 بريطانيا وبلجيكا تجددان رفض قرار االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل
   

  القدس الشرقية ليست جزءا من اسرائيل: وزير الخارجية البريطاني -
جددت بريطانيا وبلجيكا، اليوم االثنين،  -وفا 2017-12- 11بروكسل / القدس عاصمة فلسطين

  .رفضهما لقرار اإلدارة األميركية االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسن خالل مؤتمر صحفي قبيل اجتماع وزراء خارجية االتحاد 

إننا ال نتفق مع إعالن القدس عاصمة : "االوروبي مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو
وانها تنقسم بين الشرق والغرب كما ان القدس الشرقية ليست بالتأكيد جزءا من  إلسرائيل، سيما

  ".اسرائيل
عازمون على مواصلة العمل من أجل حل : "من جهته، قال وزير الخارجية البلجيكي دايدر رايندرز

  ."الدولتين حيث سنبحث هذا األمر اليوم مع نتنياهو ومع الرئيس محمود عباس في يناير المقبل
وأعرب عن األمل في أن يتمكن من إجراء مناقشة صريحة حول الوضع في القدس وضرورة وقف 

  .المستوطنات وتدمير البنى التحتية اإلنسانية
أن يلتزم نتنياهو بالدخول في حوار حقيقي وأن يكون على استعداد لتقديم "كما أعرب عن أمله في 
لحوار حقيقي وأن يكون لالتحاد االوربي دور أكبر  نأمل ان يكون اليوم بداية: "بعض التنازالت، وقال

  ".في هذا الحوار
وكانت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، أعلنت يوم األربعاء المنصرم، فور اعالن ترامب قراره 

  .االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، أنها ليست مع القرار
ر األميركي بنقل السفارة إلى القدس، نحن ال نوافق على القرا: "وقالت ماي في بيان صحفي

واالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل قبل التوصل إلى اتفاق نهائي حول وضعها، ونعتبر هذا القرار بأنه 
  ."ال يساعد بشيء في التوصل الى السالم في المنطقة
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 بدء الجلسة الطارئة للبرلمان العربي لبحث تداعيات القرار األميركي بشأن القدس

  

بدأت في مقر األمانة العامة لجامعة الدول  -وفا 2017- 12- 11القاهرة / القدس عاصمة فلسطين
الجلسة الطارئة للبرلمان العربي، بدعوة من رئيس البرلمان   العربية بالقاهرة، اليوم االثنين، أعمال

المحتلة عاصمة  مشعل السلمي، لبحث تداعيات قرار اإلدارة األميركية بشأن االعتراف بمدينة القدس
للدولة القائمة باالحتالل إسرائيل، ونقل السفارة األميركية لدى دولة االحتالل من تل أبيب إلى مدينة 

  .القدس المحتلة
ويشارك في االجتماع وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، والذي سيلقي كلمة نيابة عن 

  .رئيس دولة فلسطين محمود عباس
أن يصدر البرلمان قرارا يعبر عن نبض الشارع العربي بشأن هذا القرار الخطير لإلدارة ومن المنتظر 

  .األميركية
يذكر أن رئيس البرلمان العربي اعتبر أن القرار األميركي يُعد تحدياً صارخاً لكل المواثيق واألعراف 

وليين، ويستفز مشاعر والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ويهدد األمن والسلم الد
العرب والمسلمين وأحرار العالم، ويؤسس بإرادة منفردة لتغيير الوضع القانوني الحالي لمدينة القدس 
المحتلة تتحدى إطار المرجعيات الدولية والقرارات األممية ذات الصلة، في مسعى مرفوض لحسم 

  .ل لتكون عاصمة يهودية موحدة لهاهوية القدس العربية اإلسالمية لمصلحة الدولة القائمة باالحتال
ويشارك في االجتماع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عضو البرلمان العربي عزام األحمد، وعضو 
البرلمان صخر بسيسو، والمستشار أول مهند العكلوك، والمستشار تامر الطيب، والمستشار رزق 

  . عهم من مندوبية فلسطين بالجامعة العربيةالزعانين، والمستشار جمانة الغول، وممدوح سلطان، وجمي
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 االحتالل يقتحم مقبرة باب الرحمة باألقصى لليوم الثاني ويقص ويخلع أشجارا
  

اإلسرائيلية صباح " سلطة الطبيعة"اقتحمت طواقم  - وفا 2017- 12- 11القدس عاصمة فلسطين 
للمسجد األقصى المبارك، لليوم الثاني على اليوم اإلثنين، مقبرة باب الرحمة المالصقة للسور الشرقي 

 .التوالي

اقتحمت " سلطة الطبيعة"وأوضح مسؤول في األوقاف اإلسالمية فراس الدبس بالقدس، أن طواقم من 
  .برفقة عناصر من شرطة االحتالل المقبرة اإلسالمية لليوم الثاني، وشرعت بقص وخلع األشجار فيها

صل اعتداءاتها الممنهجة على المقبرة، حيث عمدت أمس وأشار إلى أن سلطات االحتالل توا
  القتحامها والعبث فيها، وتخريب األشجار وقصها، في انتهاك صارخ لحرمة القبور واألموات،

يوم أمس األحد المقبرة، ونفذت أعمال " سلطة الطبيعة"، اقتحمت طواقم 48ونقال عن موقع عرب 
، بحجة القيام بأعمال تنظيف إضافة "مقبرة السالونة"قص وقطع لألشجار، في الجزء المعروف باسم 

  .الى بناء سور في المحيط
وحاول المقدسيون التصدي لالعتداء على المقبرة، إال أن قوات االحتالل أبعدتهم بالقوة، واعتدت 

على بعضهم بالدفع، واعتقلت خالل ذلك أمين سر حركة فتح في بلدة سلوان أحمد العباسي والشاب 
  .يرخالد الز 

" سلطة اآلثار"وتعرضت المقبرة مؤخرا لسلسلة اعتداءات إسرائيلية بهدف االستيالء عليها، وحاولت 
من أراضيها التي تعتبر الحاضنة الشرقية للمسجد األقصى، ووضعت أسالكا % 40اقتطاع مساحة 

الل تنظيف ، كما تعرقل عمل األهالي خ"حديقة توراتية"شائكة في جزء منها، تمهيدا لتحويلها إلى 
  .المقبرة
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  مسيرة ضخمة وسط برلين دعما للقدس وتنديدا بالقرار األميركي
 

شهدت العاصمة األلمانية برلين، يوم أمس  -وفا 2017-12-11برلين /القدس عاصمة فلسطين
األحد، مسيرة ضخمة ضمت آالف المشاركين، وذلك بدعوة من حزب اليسار األلماني، وبمشاركة 

الجالية، والمؤسسات، والجمعيات الفلسطينية، والعربية، واإلسالمية في برلين، وحركات فاعلة من 
 .التضامن والمقاطعة األلمانية، تنديدا بالقرار األميركي بحق القدس، ودعما لحرية فلسطين

وانطلقت المسيرة التي قدر عدد المشاركين فيها بأكثر من عشرة آالف شخص، من أمام بلدية نيو  
أكبر بلديات العاصمة األلمانية برلين، لتجوب الشوارع الرئيسّية في برلين ألكثر من ثالث كولون 

ساعات متواصلة، قبل أن تستقر أمام محطة القطارات الرئيسية في المدينة، حيث ألقيت العديد من 
  .الكلمات التي ألهبت مشاعر المشاركين ورفعت حماستهم في هتافات متواصلة لفلسطين وللقدس

كانت أبرز الكلمات التي ألقيت خالل المسيرة، حسب ما ورد دائرة شؤون المغتربين بمنظمة و 
التحرير، هي كلمة حزب اليسار األلماني المنظم الرئيسي للمسيرة، الذي أكد رفضه القاطع ورفض كل 

ة فلسطين أحرار العالم للقرار األمريكي الجائر والمنحاز لدولة اإلحتالل اإلسرائيلي بحق عاصمة دول
مدينة القدس المحتلة، مطالبا حكومة المانيا بضرورة التحرك أوروبيا للتصدي لهذا التعجرف األميركي 
ومساسه بكل القوانين، والمواثيق، والقرارت الدولية المتعلقة بمدينة القدس المحتلة، والتصدي للقرار 

  .األميركي باالعتراف بالدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس
المشاركون من جنسيات مختلفة خالل المسيرة، األعالم الفلسطينية، مؤكدين أن القدس خط ورفع 

القدس .. فلسطين عربية "، و"فلسطين دولة حرة.. نتنياهو برا برا "أحمر، ومرددين شعارات من قبيل 
، وذلك تنديداً بقرار ترامب الداعم "رأس الدولة الرجعية.. أمريكا هي هي "، و"عاصمة أبدية
  .لالحتالل

كما رفع المتظاهرون الفتات تدعم مطالبهم أن القدس عاصمة فلسطين األبدية، مرددين هتافات 
   .ساخطة على القرار األميركي

وتأتي المسيرة الحاشدة ضمن مجموعة الفعاليات المستمرة بألمانيا وعشرات المدن األوربية، 
  .تبار القدس عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلياحتجاجاً على قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب باع

وكانت برلين قد شهدت تظاهرة غاضبة أمام السفارة األمريكية مساء الجمعة، شارك فيها اآلالف من 
أبناء الجالية الفلسطينية والعربية والمسلمة، ومتضامنون ألمان، احتجاجاً على قرار ترامب، كما دعت 
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في برلين لتظاهرة حاشدة يوم الثالثاء القادم أمام السفارة األمريكية المؤسسات العربية والفلسطينية 
  .لمواصلة االحتجاج والتنديد بقرار ترامب الظالم بحق المدينة المقدسة

ونوهت دائرة شؤون المغتربين إلى أن قيادة الجالية الفلسطينية والعربية في برلين، وباقي مدن ألمانيا 
ث حول كيفية اتخاذ إجراءات احتجاجية قانونية ردا على القرار في حالة انعقاد مستمر، للتباح

األميركي الخطير، كما ستنظم العديد من المظاهرات والوقفات االحتجاجية خالل األيام واألسابيع 
  .المقبلة

  
 القدس يجب أن تكون عاصمة مشتركة لفلسطين وإسرائيل: سريالنكا

   

أكدت الحكومة السريالنكية، موقفها  -وفا 2017-12-11كولومبو / القدس عاصمة فلسطين
  .الثابت حول مدينة القدس بأنها يجب أن تكون عاصمة مشتركة لفلسطين وإسرائيل

وقالت وزارة الخارجية السريالنكية، في بيان صحفي، أنها لن تقوم بنقل سفارتها إلى القدس وستبقي 
  .في مدينة تل أبيب

القدس النهائي تحدده    موقف الذي ينص على أن وضعلقد وقفت سريالنكا دوما مع ال: "وأضافت
مفاوضات الحل النهائي، على أن يكون الحل وفق قواعد وقرارات االمم المتحدة، مع األخذ بعين 

للفلسطينيين واإلسرائيليين، وأن مدينة القدس يجب تقاسمها كعاصمة بين   االعتبار الحقوق المشروعة
  ".الطرفين

الداعم لحل الدولتين فلسطين وإسرائيل تعيشان جنبا إلى جنب بسالم وأمن وجددت سيرالنكا موقفها 
واعتراف متبادل، والقدس عاصمة مشتركة للطرفين، والعمل على حل كل مسائل الوضع النهائي من 

  .خالل المفاوضات لتحقيق تطلعات الطرفين المشروعة والعيش بسالم دائم
منطقة لضبط النفس وخلق أجواء إيجابية للذهاب وأكدت أنها ستواصل حث جميع االطراف في ال

  .إلى مفاوضات مباشرة وجادة وحل كافة المسائل بما فيها قضايا الحل النهائي
يذكر أن الحكومة السريالنكية كانت قد منحت دولة فلسطين الجمعة قطعة أرض ومبنى كمقر دائم 

  .لسفارة دولة فلسطين وسط العاصمة السريالنكية كولومبو
  
 

  -انتهى -


