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  2017 ، ديسمبر  14الخميس     :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ    
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 "القدس الشرقية عاصمة لدولة  ترفض القرار األميركي وتعلن" قمة اسطنبول

 .فلسطين

 عالن ترمبإخارطة طريق لمواجهة .. خطاب الرئيس في اسطنبول. 

  السوداني يشارك أعمال الدورة العادية لمجلس تنفيذي .. تحت عنوان القدس

 .سعود هالل الحربي.يلتقي معالي المدير العام دو " األلكسو"

 االحتالل يعتقل طفال وشابا من القدس. 

 مواجهات عنيفة في محيط جامعة القدس أبو ديس: القدس. 

 مسيرة شموع صامتة وقرع أجراس كنائس األردن رفضا لقرار ترمب بشأن القدس 

 البرلمان القبرصي يرفض قرار أميركا بشأن القدس. 

 الحق الفلسطيني في القدس مدعوم بالقانون : مجلس منظمات حقوق اإلنسان

 .دولي وال تزيله التصريحات

 "تدعو لمسيرة مركزية في سخنين يوم الجمعة رفضا لقرار ترمب" لجنة المتابعة. 
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  ومسيرات وسط القدس المحتلة" باب العامود"االحتالل يقمع المصلين في. 

 "سالمية التخاذ موقف أكثر حزما ردا على يدعو الدول العربية واإل" النواب العراقي
 .إعالن ترمب

 األميركي انحياز ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية القرار : العاهل السعودي
 .والثابتة بالقدس

 إعالن القدس عاصمة إلسرائيل إشعال للنار في : المجلس اإلسالمي السويسري
 .الشرق األوسط

  باب العامود"االحتالل يعتقل شابين وسط القدس ويحاصر". 

 فيذوقفية إسالمية بمليار دوالر لدعم المقدسيين بانتظار التن. 

 بسيسو يؤكد أهمية العمل الثقافي في القدس كرافعة لالنتصار لقضيتها. 

 تواصل الفعاليات المنددة بالقرار األميركي بشأن القدس لليوم السابع. 

 أمين مفتاح كنيسة القيامة يعلن رفضه استقبال نائب الرئيس األميركي. 

 االحتالل يعتقل شابا في القدس بزعم حيازته سكينا. 

 يدعو الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلدانة اإلعالن  المالكي
 .األميركي

 المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية يستنكر اعتراف ترامب: البحرين. 

 االحتالل يفتش المصلين ويدقق ببطاقاتهم : وسط اقتحامات جديدة لألقصى
 .الشخصية

  مواطناً من القدس 15االحتالل يعتقل. 

  شعبية نصرة للقدس في اإلكوادوروقفة تضامنية. 

 عشرات المستوطنين وطلبة المعاهد التلمودية يستبيحون المسجد األقصى. 
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 ترفض القرار األميركي وتعلن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين" قمة اسطنبول"
   

  أكد التمسك بالسالم العادل والشامل القائم على أساس حل الدولتين -
  األمريكية المسؤولية كاملة عن تداعيات عدم التراجع عن القرارحمل اإلدارة  -
  دعم كافة الخطوات القانونية والسياسية للحفاظ على الوضع القائم التاريخي لمدينة القدس -
  حث جميع الدول األعضاء على دعم وكالة بيت مال القدس الشريف -
  صمود أبناء الشعب الفلسطينيمكانات المادية الالزمة لدعم أكد االلتزام بتوفير اإل -
طالب فريق االتصال الوزاري حول القدس بسرعة التحرك إلطالع حكومات دول العالم على  -

  خطورة الخطوة
أكد قادة دول وحكومات منظمة التعاون  -وفا 2017-12-13اسطنبول / القدس عاصمة فلسطين

محمود عباس، اليوم األربعاء، اإلسالمي، المجتمعون في إسطنبول، بمشاركة رئيس دولة فلسطين 
رفض وإدانة القرار األحادي غير القانوني وغير المسؤول لرئيس الواليات المتحدة األمريكية القاضي 

  .باالعتراف بالقدس عاصمة مزعومة إلسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل
قمة اإلسالمي، القرار األميركي واعتبر القادة في البيان الختامي الصادر عن الدورة االستثنائية لمؤتمر ال

الغيا وباطال، واعتداء على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني وتقويضا 
متعمدا لجميع الجهود المبذولة لتحقيق السالم، ويصب في مصلحة التطرف واإلرهاب ويهدد السلم 

لى إيالء األولوية القصوى للقضية الفلسطينية في خطابها واألمن الدوليين، ودعوا كافة الدول األعضاء إ
  .اليومي وفي سياستها الخارجية، ال سيما في إطار معامالتها مع نظيراتها في كافة أرجاء العالم

وجددوا التأكيد على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف لألمة اإلسالمية، ودعمهم 
حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في المبدئي للشعب الفلسطيني لنيل 

حزيران / تقرير المصير وتجسيد دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو
  .م، وعاصمتها القدس الشريف1967لعام 

لمسيحية في العالم وشددوا على مكانة مدينة القدس الشريف، في أفئدة وعقول الشعوب االسالمية وا
أجمع، الحتضانها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مسرى الرسول محمد، صّلى اهللا عليه 

وسلم، ومهد سيدنا المسيح عليه السالم، ونعقد العزم على مواجهة أي خطوات من شأنها المساس 
  .دس الشريف وغيرهابالوضع القائم التاريخي أو القانوني أو الديني أو السياسي لمدينة الق
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القائم على أساس حل الدولتين وأن القدس الشرقية  -وأكدوا تمسكهم بالسالم العادل والشامل
، التي 2002عاصمة لدولة فلسطين وفق المرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السالم العربية لعام 

تباره خيارا استراتيجيا، ودعوا باع -2005اعتمدتها القمة اإلسالمية االستثنائية في مكة المكرمة عام 
  .المجتمع الدولي للتحرك بشكل فاعل وجاد لتحقيق هذا الحل

وحملوا اإلدارة األمريكية المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات الناتجة عن عدم التراجع عن هذا 
ها كوسيط في القرار غير القانوني، واعتبروه بمثابة إعالن انسحاب اإلدارة األمريكية من ممارسة دور 

رعاية السالم وتحقيقه بين األطراف، وتشجيعا إلسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، على مواصلة 
سياسة االستعمار واالستيطان واألبارتايد والتطهير العرقي الذي تمارسه في أرض دولة فلسطين المحتلة 

  .، وفي قلبها مدينة القدس الشريف1967عام 
عاصمة لدولة فلسطين ودعوا الدول إلى أن تعترف بدولة فلسطين وبالقدس  وأعلنوا القدس الشرقية

  .الشرقية المحتلة عاصمة لها
وأكدوا دعمهم لكافة الخطوات القانونية والسياسية، على المستوى الوطني والدولي، التي تساهم في 

ومساندة دولة  الحفاظ على الوضع القائم التاريخي لمدينة القدس الشريف وعلى وضعها القانوني،
فلسطين في الجهود التي تبذلها في كافة المحافل الدولية لترسيخ سيادتها على القدس الشريف 

  .واألرض الفلسطينية المحتلة عموما
ودعوا مجلس األمن الدولي لتحمل مسؤولياته فورًا، وإعادة التأكيد على الوضع القانوني لمدينة 

ل اإلسرائيلي ألرض دولة فلسطين، وتأمين الحماية الدولية القدس، وضرورة العمل على إنهاء االحتال
  .للشعب الفلسطيني، وتنفيذ واحترام جميع قراراته الخاصة بالقضية

وأعلنوا التزامهم بتوفير االمكانات المادية الالزمة لدعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني داخل األرض 
والذين يواصلون حماية الهوية التاريخية  الفلسطينية المحتلة، خاصة في مدينة القدس الشريف،

  .والحضارية والقانونية للمدينة المقدسة
وطالبوا فريق االتصال الوزاري حول القدس بسرعة التحرك والتواصل مع حكومات دول العالم أجمع 

الطالعها على خطورة هذه الخطوة وإجراءات الدول اإلسالمية بهذا الصدد والستدراك أية تبعات 
  .لقرار اإلدارة األمريكيةسلبية 

  :وفيما يلي نص البيان الختامي للدورة االستثنائية لمؤتمر القمة اإلسالمي
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نحن، قادة دول وحكومات منظمة التعاون اإلسالمي، المجتمعين في إسطنبول بالجمهورية التركية يوم 
ستثنائية السادسة هـ، في الدورة اال1439ربيع األول  25، الموافق 2017كانون الثاني/ديسمبر 13

لمؤتمر القمة اإلسالمي، بدعوة كريمة من فخامة رئيس الجمهورية التركية، السيد رجب طيب أردوغان، 
الستعراض التطورات التي نتجت عن قرار رئيس الواليات المتحدة األمريكية تجاه اعترافه غير القانوني 

مة باالحتالل، وآثار هذا القرار على األمة بمدينة القدس الشريف عاصمًة لدولة إسرائيل، السلطة القائ
  اإلسالمية؛

بعد استعراض الوضع المثير للقلق والتوترات المتزايدة داخل أرض دولة فلسطين المحتلة وفي معظم 
  الدول األعضاء وغيرها؛

وإذ نعرب عن تقديرنا العميق لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان الضطالعه بدور ريادي في هذه 
  لتي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لألمة اإلسالمية والستضافته هذه القمة؛المسألة ا

في إسطنبول،  2017ديسمبر  13وإذ نثّمن انعقاد الدورة االستثنائية لمجلس وزراء الخارجية يوم 
  بدعوة من األردن، ونشيد بالقرار الذي اعتمده المجلس؛

  المية بالتضامن التام مع فلسطين؛وانطالقا من المسؤولية الملقاة على عاتق األمة اإلس
  :نعلن ما يلي

نرفض وندين بأشد العبارات القرار األحادي غير القانوني وغير المسؤول لرئيس الواليات       .1
المتحدة األمريكية القاضي باالعتراف بالقدس عاصمًة مزعومًة إلسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، 

اًء على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني ونعتبره الغياً وباطًال، واعتد
وتقويضاً متعمداً لجميع الجهود المبذولة لتحقيق السالم، ويصب في مصلحة التطرف واإلرهاب 

ويهدد السلم واألمن الدوليين، وندعو كافة الدول األعضاء إلى إيالء األولوية القصوى للقضية 
خطابها اليومي وفي سياستها الخارجية، ال سيما في إطار معامالتها مع نظيراتها في كافة الفلسطينية في 
  .أرجاء العالم

نؤكد مجددا الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف لألُمة اإلسالمية، ونجدد دعمنا       .2
ف، بما فيها حقه في المبدئي للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصر 

حزيران / تقرير المصير وتجسيد دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو
م، وعاصمتها القدس الشريف، ونشدد على مكانة مدينة القدس الشريف، في أفئدة 1967لعام 

قبلتين وثالث الحرمين وعقول الشعوب االسالمية والمسيحية في العالم أجمع، الحتضانها أولى ال
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الشريفين، مسرى الرسول محمد، صّلى اهللا عليه وسلم، ومهد سيدنا المسيح عليه السالم، ونعقد 
العزم على مواجهة أي خطوات من شأنها المساس بالوضع القائم التاريخي أو القانوني أو الديني أو 

  .السياسي لمدينة القدس الشريف وغيرها
القائم على أساس حل الدولتين وأن القدس الشرقية  -سالم العادل والشامل نؤكد تمسكنا بال      .3

التي  2002عاصمة لدولة فلسطين وفق المرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السالم العربية لعام 
باعتباره خياراً استراتيجياً، وندعو  -2005اعتمدتها القمة اإلسالمية االستثنائية في مكة المكرمة عام 

  .جتمع الدولي للتحرك بشكل فاعل وجاد لتحقيق هذا الحلالم
نجدد تمسكنا بكافة القرارات الصادرة عن الدورات العادية واالستثنائية لمؤتمرات القمة       .4

اإلسالمية بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف، بما في ذلك التأكيد على أن السالم الشامل 
االحتالل وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على األرض بما يضمن  والعادل لن يتحقق إال بإنهاء

  .سيادتها التامة على مدينة القدس الشريف باعتبارها عاصمتها األبدية
نعتبر أن هذا القرار الخطير، الذي يرمي إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف،       .5

بوصفه انتهاكاً خطيراً لميثاق األمم المتحدة الذي ال يجيز الٍغ وباطٌل ومرفوٌض وال يمتلك أي شرعية، 
االستيالء على أرض الغير بقوة السالح، ومخالفا للقانون الدولي، وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة، 

 2334و) 1980( 478ولكافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارا مجلس األمن 
عليها عملية السالم، باعتبار مدينة القدس إحدى قضايا الوضع  ، ولألسس التي قامت)2016(

النهائي، ولالتفاقيات الموقعة والتعهدات المقدمة في هذا الصدد من الواليات المتحدة األمريكية، ما 
  .يستوجب التراجع عنه فوراً 

عدم التراجع عن  نحّمل اإلدارة األمريكية المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات الناتجة عن      .6
هذا القرار غير القانوني، ونعتبره بمثابة إعالن انسحاب اإلدارة األمريكية من ممارسة دورها كوسيط في 

رعاية السالم وتحقيقه بين األطراف، كما نعتبره تشجيعاً إلسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، على 
هير العرقي الذي تمارسه في أرض دولة فلسطين مواصلة سياسة االستعمار واالستيطان واألبارتايد والتط

  .، وفي قلبها مدينة القدس الشريف1967المحتلة عام 
نعرب عن شكرنا للمؤسسات اإلقليمية التي اتخذت موقفاً إيجابياً لصالح دولة فلسطين       .7

افة ووضع مدينة القدس الشريف، ونكلف األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي بحشد دعم ك
  .المنظمات اإلقليمية للقضية الفلسطينية
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نعلن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وندعو الدول إلى أن تعترف بدولة فلسطين       .8
  .وبالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لها

نؤكد مواصلة التزامنا بالعمل على صون مدينة القدس الشريف ومكانتها التاريخية ورسالتها       .9
ضارية ووضعها القانوني واتخاذ جميع التدابير الالزمة لوضع حد لالنتهاكات التي تتعرض لها من الح

قبل االحتالل االسرائيلي الغاشم وأي طرف يساند هذا االحتالل وسياساته االستعمارية والعنصرية، 
ارسات وندين في هذا الصدد االنحياز التام وغير المبرر للكونغرس األمريكي للسياسات والمم

  .االستعمارية والعنصرية إلسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل
نرحب باإلجماع الدولي الرافض لقرار اإلدارة األميركية المخالف لكل قرارات الشرعية     .10

الدولية، لما له من تداعيات خطيرة على األمن واالستقرار في المنطقة والعالم، ونعتبر هذا االجماع 
رسالة دعم قوية لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في أرضه وعلى رأسها مدينة  الدولي بمثابة

  .القدس الشريف
نعرب عن دعمنا لكافة الخطوات القانونية والسياسية، على المستويين الوطني والدولي، التي     .11

القانوني، ونساند تساهم في الحفاظ على الوضع القائم التاريخي لمدينة القدس الشريف وعلى وضعها 
دولة فلسطين في الجهود التي تبذلها في كافة المحافل الدولية لترسيخ سيادتها على القدس الشريف 

  .واألرض الفلسطينية المحتلة عموما
، 1980لعام  478ندعو جميع الدول إلى مواصلة تنفيذ قرار مجلس األمن الدولي رقم     .12

تمتنع عن دعم قرار الواليات المتحدة األمريكية االعتراف ونهيب في هذا الصدد بجميع الدول أن 
  .بالقدس عاصمة مزعومة إلسرائيل، وعن نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى مدينة القدس الشريف

ندعو مجلس األمن الدولي لتحمل مسؤولياته فورا، وإعادة التأكيد على الوضع القانوني     .13
اء االحتالل اإلسرائيلي ألرض دولة فلسطين، وتأمين الحماية لمدينة القدس، وضرورة العمل على إنه

  .الدولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ واحترام جميع قراراته الخاصة بالقضية
نؤكد استعدادنا إلثارة هذا االنتهاك الخطير في الجمعية العامة لألمم المتحدة، وفق قرارها     .14

في حال فشل مجلس األمن الدولي في اتخاذ  ، وذلك"االتحاد من أجل السالم "A 377رقم
  .الخطوات الالزمة

نؤكد وقوف الدول األعضاء في المنظمة مع قضية فلسطين والقدس الشريف باعتبارها القضية     .15
الرئيسية في المحافل الدولية، بما في ذلك تصويتها لصالح القرارات ذات الصلة في مجلس األمن 
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تحدة ومجلس حقوق اإلنسان ومنظمة اليونيسكو وغيرها من المنظمات والجمعية العامة لألمم الم
الدولية، وتعبيرها عن رفض أي إجراء يتعارض مع هذا الموقف المبدئي وأن أي دولة عضو تتخذ موقفاً 

  .مغايراً لذلك تعتبر خارجة عن اإلجماع اإلسالمي ويتوجب مساءلتها
وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي نحث بشدة جميع الدول األعضاء على دعم     .16

للجنة القدس التي يرأسها جاللة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، لمساعدة 
  .المقدسيين على الصمود

نعرب عن مساندتنا المطلقة لنضال الشعب الفلسطيني العادل، ونعبر عن إدانتنا لالعتداءات     .17
تجاجات السلمية ألبناء الشعب الفلسطيني ضد قرار اإلدارة األمريكية غير اإلسرائيلية على االح

القانوني، وتضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة التي تقتضي من الدول 
األعضاء وكل القوى المحبة للسالم التحّرك العاجل لتفادي اتخاذ أي خطوات سلبية مماثلة تجاه 

ريف وللرد على اإلجراءات االستعمارية والعنصرية إلسرائيل، السلطة القائمة مدينة القدس الش
  .باالحتالل، تجاه المدينة

نؤكد التزامنا بتوفير االمكانات المادية الالزمة لدعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني داخل     .18
حماية الهوية التاريخية األرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في مدينة القدس الشريف، والذين يواصلون 

  .والحضارية والقانونية للمدينة المقدسة
نحث بشدة جميع الدول األعضاء والوكاالت المتخصصة والمنظمات غير الحكومية في     .19

الدول األعضاء على زيادة مساهماتها في وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 
مات المالية الحالية التي يفاقمها الوضع اإلنساني على األرض، وندعم ما للتخفيف من األز ) أونروا(

  .تقوم به من أعمال قّيمة لمساعدة الالجئين الفلسطينيين
ندعو الدول األعضاء وأجهزة المنظمة ذات الصلة إلى االستمرار في تقديم جميع أشكال     .20

مادية ألبناء الشعب الفلسطيني ولدولة فلسطين، الدعم والمساندة االقتصادية واالجتماعية والفنية وال
بما في ذلك من خالل تشجيع وتيسير التجارة مع فلسطين، ووضع برامج لبناء القدرات، وزيادة 

المساعدة المالية واالقتصادية لبناء اقتصاد وطني فلسطيني قوي ومستقل، وتعزيز التنمية االقتصادية 
  .ها مدينة القدس الشريفواالجتماعية لفلسطين، بما فيها عاصمت
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نطالب فريق االتصال الوزاري حول القدس بسرعة التحرك والتواصل مع حكومات دول العالم     .21
أجمع إلطالعها على خطورة هذه الخطوة وإجراءات الدول اإلسالمية بهذا الصدد والستدراك أية 

  .تبعات سلبية لقرار اإلدارة األمريكية
سالمي للتنمية دعم جهود التنمية االقتصادية واالجتماعية في مدينة يطلب من البنك اإل    .22

القدس الشريف وغيرها من األراضي المحتلة من خالل صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية، وذلك 
  .بإعطاء األولوية للمشاريع الخاصة بفلسطين ووضع آليات وعمليات خاصة ومرنة لها

المستجدات بهذا الصدد واتخاذ ما يلزم من إجراءات تبعاً نؤكد ضرورة مواصلة متابعة     .23
  .للتطورات

  
 عالن ترمبإخارطة طريق لمواجهة .. ي اسطنبولخطاب الرئيس ف

   

  مهند جدوع -وفا 2017- 12- 13رام اهللا / القدس عاصمة فلسطين
اسطنبول  نبرة رئيس دولة فلسطين محمود عباس في خطابه أمام قمة منظمة التعاون االسالمي في 

كانت قوية وشديدة وجريئة، كيف ال تكون كذلك واألمر يتعلق بأولى القبلتين وثالث الحرمين 
  .الشريفين ودرة التاج، مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين األبدية

إسالمية، لمواجهة اعالن ترامب االعتراف  -عربية -خطاب الرئيس رسم خارطة طريق فلسطينية
وشكل اساسا لبناء استراتيجية وطنية فلسطينية شاملة، لمواجهة االحتالل  بالقدس عاصمة إلسرائيل،

  .اإلسرائيلي وإسقاط مشاريعه التصفوية
الرئيس عباس الذي بدى غاضبا أثناء القاء خطابه في القمة االسالمية التي عقدت لبحث سبل 

ئيل، وجه رسائل التصدي إلعالن الرئيس االميركي دونالد ترمب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرا
شديدة اللهجة إلى إسرائيل وحليفتها اميركا، ودعا العرب والمسلمين إلى التحرك فورا لمجابهة 

  .االعالن االميركي والضغط إللغائه واتخاذ قرارات جريئة، قبل ان يصبح واقعا على األرض
ة وغير الشرعية الرئيس أكد في خطابه بما ال يدع مجاال للشك رفض القرارات األميركية األحادي

والباطلة، وان الواليات المتحدة فقدت األهلية كوسيط في العملية السياسية، ولم يقف عند ذلك، بل 
أعلن أنه في حل من االتفاق معها على عدم التوجه إلى المنظمات الدولية، على اعتبار أن ذلك كان 
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ط على اسرائيل بشأن مشروطا بعدم نقل سفارتها إلى القدس، واستمرار دعم السلطة والضغ
  .االستيطان

قد يبدو للبعض ان تلك مجرد تصريحات غاضبة كرد فعل على اعالن ترمب، إال أن الرئيس أكدها 
بإعالنه أنه سيتوجه إلى مجلس األمن االسبوع المقبل، للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين 

  .العضوية في األمم المتحدة، وانه سيواصل ذلك حتى الحصول على هذه
دولة فلسطين إذا لم تقم : "وختم الرئيس خطابه برسالة وجهها إلى العالم، خاصة إسرائيل وحليفتها

، لن يكون هناك سالم في المنطقة وال في 1967بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 
  ."اإلقليم وال في العالم، عليكم ان تختاروا

، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "فدا"اد الديمقراطي الفلسطيني وعقب نائب األمن العام لالتح
صالح رأفت، على خطاب الرئيس بالقول، الخطاب كان شامال ووضع االمور في نصابها، وألزم 

المجتمع الدولي والعرب والمسلمين بتحمل مسؤولياتهم القانونية واالخالقية والسياسية واإلنسانية 
  .يني وقضيته العادلة، خاصة فيما يتعلق بالقدستجاه الشعب الفلسط

وأضاف الواليات المتحدة بعد اعالن ترمب لم تعد مؤهلة ألن تكون راعية ألية مفاوضات بين 
اإلسرائيلي، من خالل الدعوة  -الجانبين، والبديل التوجه إلى األمم المتحدة لحل الصراع الفلسطيني

لمتحدة، تنبثق عنه هيئة أممية لرعاية أية مفاوضات مقبلة، لعقد مؤتمر دولي للسالم برعاية االمم ا
  .وتتولى تطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالصراع

وحول االتفاقات مع اسرائيل، أكد رأفت انه ال يمكن بعد اليوم أن نبقى متمسكين بهذه االتفاقات  
عرب والمسلمين واالصدقاء في كون اسرائيل تنصلت منها جميعها، وسنواصل العمل مع االشقاء ال

  .العالم لحث الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى اآلن، على القيام بذلك
وأكد ان الرئيس سيقوم فور عودته إلى أرض الوطن بالتوقيع على انضمام دولة فلسطين للعديد من 

  .المعاهدات واالتفاقات الدولية
عالقاتها بدول العالم على ضوء مواقفها وردود أفعالها  ودعا رأفت الدول العربية واالسالمية لتحديد

من قضية القدس، وبالتحديد من االعالن األميركي، وطالب الدول العربية واالسالمية بسحب سفرائها 
  .من تل ابيب وطرد سفراء اسرائيل، ردا على اعالن ترمب بشأن القدس

ي، ان خطاب الرئيس امام قمة التعاون وأكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراو 
اإلسالمي كان جريئا وواضحا وصريحا ومتحديا ورافضا لالنصياع للواقع األليم الذي فرضه اعالن 
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ترمب بشأن القدس، وتحدى من خالله الدول المجتمعة وكافة دول العالم التخاذ مواقف ضد االعالن 
  .والعمل على ابطاله

انهت رعايتها لعملية السالم وجعلت من نفسها غير كفؤة للعب هذا  وأوضحت ان االدارة االميركية
  .الدور، بل أصبحت شريكة مع إسرائيل في جرائمها

سنتوجه إلى األمم المتحدة للقيام بمسؤولياتها لرفع الظلم عن شعبنا، وسنطالب باالعتراف : وقالت
  .بدولة فلسطين دولة كاملة العضوية في األمم المتحدة

رائيل قضت على العملية السياسية، وبالتالي لن نلتزم من جانبنا باالتفاقات الموقعة معها، إس: وأضافت
  .يجب تعديل هذا الخلل

وأكدت ان القيادة بصدد التوجه إلى مجلس األمن الدولي الستصدار قرار يلغي اعالن ترمب، كونه 
سنتوجه إلى الجمعة " يتوالف"يتعارض مع القانون الدولي، وفي حال استخدمت الواليات المتحدة 

  .العامة لألمم المتحدة، كونها راعية السالم في العالم، ويجب ان تحافظ على مكانتها ومصداقيتها
وشددت على ضرورة اتمام المصالحة بأسرع وقت ممكن، ووضع برنامج وطني موحد من اجل 

  .مواجهة التحديات المحدقة بمشروعنا الوطني وبقضيتنا الفلسطينية
  

يلتقي و " األلكسو"السوداني يشارك أعمال الدورة العادية لمجلس تنفيذي .. نوان القدس تحت ع
 سعود هالل الحربي.معالي المدير العام د

   

شارك أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة  – 13/12/2017 – األربعاء  –رام اهللا 
للمجلس التنفيذي للمنظمة  ةوالعلوم الشاعر مراد السوداني أعمال الدورة العادية الثامنة بعد المائ

والتي عنونت بهذا االسم بناء على "  القدس"تحت عنوان " األلكسو"العربية للتربية والثقافة والعلوم 
  .بمشاركة السادة أعضاء المجلس التنفيذي عن الدول العربيةبمقر المنظمة بتونس طلبه، وذلك 

  
وتستمر جلسات أعمال هذه الدورة على مدى ثالثة أيام، يتم فيها طرح عديد المسائل الفنية والمالية، 

برنامج مشروع الموازنة والالقدس واألوضاع التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين، و  التي من أهمهـا
، مشروع االتفاقية العربية لضمان حق التعليم في مناطق النزاع واالحتالل، و 2020 – 2019لعامي 

التقارير المتعّلقة بالتقّدم المحرز بشأن مبادرة األلكسو لتعليم األطفال العرب في مناطق النزاع و 
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قرار المجلس التنفيذي في  إلجراءات المتخذة من قبل اإلدارة العامة بشأن تنفيذ، باإلضافة لالمسّلح
  .حول وضعية الخبراء والمتعاقدين في المنظمة ةالمائدورته السابعة بعد 

  
مؤتمر دولي حول القدس على ضرورة إقامة اإلجماع تم جلسات وصرح السوداني أنه خالل ال

وبالتواصل مع اللجنة الوطنية ، بالتنسيق بين المنظمة العربية والمنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم
مواجهة من أجل  المؤسسات الفلسطينية والعربية ذات العالقة وكافةالفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم 

  .التي تواجهها المدينة اللحظة الراهنة والتحديات
  

والعلمية في لدعم المشروعات الفلسطينية الثقافية والتربوية  ننا تقدمنا بمداخلةأ: "وأضاف السوداني
سعود الحربي لمناقشة مؤتمر القدس ودعم المؤسسات المقدسية . والتقينا مدير عام المنظمة د القدس

لتدعيم صمود شعبنا في مواجهة الرواية االحتاللية واألمريكية بعد قرار بلفور  ،والتنسيق المشترك
من خالله سيعيد و  ،لعالماستقطاب الباحثين العرب ومن اهذا المؤتمر  سيقوم على ن أو  ،الجديد
، وحقيقة حقاً  الوعي نحو القدس بعد ترسيم حدود الدم في المنطقة وحرف الوعي عن فلسطين بوصلة

عدم استقبال نائب الرئيس الضغط لوضرورة تجنيد الدعم العربي الرسمي والشعبي لفلسطين والقدس و 
 ".خيراأل مريكي وطرد سفراء أمريكا من الدول العربية بعد قرار ترامباأل

    
بدوره أدان المجلس التنفيذي لأللكسو قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب نقل سفارة بالده لمدينة 

الّتصعيد الخطير يدعم االعتداء على أرض تؤكد كاّفة المواثيق والقرارات الدولية القدس معتبراً أن هذا 
لتزام بهذه القوانين من قبل اإلدارة ، مؤكداً على ضرورة االوالحقائق التاريخية أنها أرض محتلة

تكون أول مدافع عن أحكام القانون الدولي  األميريكية بصفتها القانونية والسياسية واألخالقية وأن
اإلنساني الواضحة، التي تنّص على أن المحتل ال يكتسب السيادة على األرض المحتلة، وأّن قيام 

ي األراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض دولة االحتالل بنقل بعض سكانها المدنيين إل
سكان األراضي المحتلة داخل نطاق تلك األراضي أو خارجها، وكذلك شن الهجمات على اآلثار 

   .التاريخية وأماكن العبادة، كل ذلك يعتبر انتهاكات جسيمة بمثابة جرائم حرب
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 االحتالل يعتقل طفال وشابا من القدس
   

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم الخميس، الطفل  -وفا 2017-12- 14القدس 
  .من منزله بحي الضهرة في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة) عاما 14(محمود عمران مصطفى 

كما اعتقلت قوات االحتالل، الليلة الماضية، الشاب ليث سامي شحادة من منزله في بلدة ابو ديس 
  .قدس المحتلةجنوب شرق ال

  
 مواجهات عنيفة في محيط جامعة القدس أبو ديس: القدس

  

اندلعت، فجر اليوم الخميس، مواجهات عنيفة، ما  - وفا 2017- 12- 14القدس عاصمة فلسطين 
 .زالت دائرة حتى اآلن، بمحيط جامعة القدس في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة

عيان أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام جنود وآليات االحتالل ونقل مراسلنا في القدس عن شهود 
  .البلدة ومحاصرتها لمباني الجامعة، وتتركز المواجهات في شارع المدارس ومحيط الجامعة

وأوضح شهود العيان أن قوات االحتالل أمطرت المنطقة بالقنابل الصوتية والغازية السامة المدمعة، في 
  .والزجاجات الفارغة، ولم يبلغ عن اصابات مباشرةحين رد الشبان بالحجارة 

  
 مسيرة شموع صامتة وقرع أجراس كنائس األردن رفضا لقرار ترمب بشأن القدس

   

انطلقت، الليلة، بالعاصمة األردنية عمان،  -وفا 2017-12-14عمان / القدس عاصمة فلسطين
إلى كنيسة العذراء الناصرية، بدعوة وصوال " دخول السيد إلى الهيكل"مسيرة شموع صامتة من كنيسة 

  .من رؤساء الكنائس في المملكة، رفضا لقرار اإلدارة األميركية باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل
ورفع المشاركون في المسيرة، التي شارك فيها أبناء الطوائف المسيحية، وقرعت خاللها األجراس في 

طين قضية واحدة وهم واحد ومصير مشترك، وأن جميع كنائس المملكة، شعارات أن األردن وفلس
  .القدس عربية

وعّبر األساقفة المقيمون في المملكة، في بيان تُلي عقب انتهاء المسيرة باسمهم وباسم رعاياهم، عن 
رفضهم القاطع لقرار الرئيس األميركي دونالد ترمب بنقل سفارة بالده إلى القدس واعتبارها عاصمة 



 

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 
 

هذا القرار يكشف انحياز الواليات المتحدة وعجزها عن أن تكون راعيا نزيها إسرائيل، مؤكدين أن 
  .لعملية السالم
القرار مجحف بحق الشعب الفلسطيني، ومناقض لقرارات الشرعية الدولية، الفتين إلى أن  وأكدوا أن

ى أساس وهذا القرار يجهض العملية السلمية القائمة عل 1967مدينة القدس الشرقية محتلة منذ عام 
  .حل الدولتين

وثمن األساقفة مواقف العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني في المحافل الدولية دفاعا عن المدينة 
  .المقدسة، بصفته صاحب الوصاية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية

ؤساء وأعربوا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني عامة، وأهالي مدينة القدس خاصة، ومع أخوتهم ر 
الكنائس في القدس، الذين أكدوا في رسالتهم إلى الرئيس األميركي خشيتهم من أن هذا القرار 

سيسبب ضررا بالغا لعملية السالم ال يمكن إصالحه، داعين جميع الجهات المعنية بالتحرك لمساعدة 
  .الشعب الفلسطيني على الثبات في القدس

  
 القدسالبرلمان القبرصي يرفض قرار أميركا بشأن 

   

اعتمد البرلمان القبرصي بأغلبية اليوم  -وفا 2017- 12-13نيقوسيا / القدس عاصمة فلسطين
، أدان خالله إعالن الواليات المتحدة االعتراف بالقدس "اكيل"األربعاء، مشروع قرار قدمه حزب 

  .عاصمة إلسرائيل
  .التصويت، فيما امتنع عضوان عن 17عضوا في البرلمان، وعاضه  35ودعم القرار 

إن البرلمان القبرصي يدين قرار حكومة الواليات المتحدة االعتراف : وجاء في نص القرار
عاصمة لدولة إسرائيل، ويؤكد أن هذا العمل يتعارض مع قرارات األمم المتحدة، ويشكل  بالقدس

  .سابقة خطيره لألمن في المنطقة ويقوض الجهود الرامية إلى حل قضية الشرق األوسط
القرار الواليات المتحدة إللغاء قرارها الخاص بالقدس، مطالبا حكومة جمهورية قبرص أن تتخذ ودعا 

موقفا حازماً على المستوى الدولي واألوروبي ضد هذا العمل والدفاع عن مواقف قبرص المبدئية اتجاه 
  .القضية الفلسطينية
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ابت للحل العادل للقضية يؤكد البرلمان من جديد دعم جمهورية قبرص الث: ونص القرار أيضا
الفلسطينية على أساس الحق المشروع إلقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على األراضي التي احتلت 

  .وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بسالم جنباً إلى جنب مع إسرائيل 1967في الرابع من حزيران 
  

عوم بالقانون دولي وال تزيله الحق الفلسطيني في القدس مد: مجلس منظمات حقوق اإلنسان
 التصريحات

   

طالب مجلس منظمات حقوق اإلنسان  -وفا 2017- 12- 13رام اهللا / القدس عاصمة فلسطين
الفلسطينية اليوم األربعاء، جميع الدول التي عبرت عن رفضها للقرار األميركي بشأن القدس إلى 

ركيين في القدس للحيلولة دون تحول االمتناع عن المشاركة في أي لقاء يكون طرفه مسؤولين أمي
  .القرار إلى أمر واقع مع الوقت

في تحٍد سافٍر للقانون الدولي وقرارات الشرعية : وقالت مجلس المنظمات في بيان صحفي مشترك
، على لسان رئيسها، دونالد 2017ديسمبر  6الدولية، أعلنت الواليات المتحدة األميركية، بتاريخ 

اً بالقدس كعاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي، كما وقع ترمب مرسوماً يقضي ترمب، اعترافها رسمي
  .بنقل سفارة بالده إليها

إن ردة الفعل العالمية الرسمية والشعبية والتي أجمعت على رفض إعالن الرئيس : وأضاف البيان
كل الدول   األميركي، وأكدت تقويضه لعملية السالم، تؤكد أن الموقف األميركي بات معزوًال عن

  .المؤثرة في العالم، بما فيها الدول األخرى دائمة العضوية في مجلس األمن وهيئات األمم المتحدة
إن التصريحات غير المسؤولة للرئيس األميركي، ال تغير شيئاً من الواقع القانوني للمدينة : وأردف

وستبقى جزء من أرض وتدين ُمصدرها وتجعله مجرماً على المستوى الدولي، إذ كانت القدس 
فلسطين، استناداً للتاريخ والواقع وقرارات االمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، وباعتراف وإقرار 

  .األغلبية الساحقة لدول العالم
جريمة عدوان على : وتعد تصريحات واجراءات الرئيس األميركي اشتراكاً في جريمتين دوليتين: وتابع

ر أنها دعم وتأييد لضم أراضي الغير بالقوة؛ كما إنها جريمة حرب باعتبارها الدولة الفلسطينية، باعتبا
  .اشتراك في جريمة االستيطان التي تمارسها دولة االحتالل في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس
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قراراً صادرة عن ) 16(كما تمثل تصريحات وإجراءات ترمب خرقاً واضحاً ألكثر من : وقال المجلس
  .1980لسنة ) 478(و) 476(ألمن، أبرزها قرارا مجلس األمن رقم مجلس ا
كما يخالف ما قام به الرئيس األميركي عدة قرارات للجمعية العامة تتعلق بالحق الفلسطيني : وأضاف

، هذا باإلضافة 1967لسنة ) 2253(، وقرار رقم 1949لسنة ) 303(في القدس، ومنها قرار رقم 
الواضحة لرأي محكمة العدل الدولية في قراراها االستشاري المتعلق بجدار  النتهاكه الصريح ومخالفته

أرض محتلة،  1967الضم العنصري، الذي أكد على أن كل األرض التي سيطرت عليها اسرائيل عام 
بما فيها القدس الشرقية، وكذلك عدة قرارات صادرة عن منظمة اليونيسكو، والتي أكدت على الحق 

  .دس ومقدساتهاالفلسطيني في الق
إن مؤسسات المجتمع المدني العربية وائتالفاتها تؤكد أن ما قام به الرئيس األميركي هو : وأردف البيان

. دعوة صريحة لشريعة الغاب، وفرض لسياسة األمر الواقع، وتحطيم كامل للنظام القانوني الدولي
ريخ والحاضر والمستقبل وبكرامة واعطاء شرعية سياسية لجرائم االحتالل اإلسرائيلي، ومساس بالتا

  .الشعوب العربية واالسالمية والمسيحية
وطالب الدول العربية والعالم اإلسالمي باتخاذ خطوات حاسمة لحمل اإلدارة األميركية للتراجع عن 

  .إعالنها ووقف المساس بمكانة القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية
دراج الرئيس األميركي ترمب ضمن المتهمين بتنفيذ جريمة كما دعا المحكمة الجنائية الدولية بإ

  .االستيطان في األرض الفلسطينية المحتلة في الملفات المحالة لها بخصوص جريمة االستيطان
وطالب سويسرا والدول العربية واإلسالمية والدول األوروبية التي رفضت قرار ترمب إلى الدعوة 

ف في اتفاقيات جنيف إلدانة الموقف األميركي، والتأكيد على الجتماع عاجل للدول السامية األطرا
بما فيها القدس، والعمل على إلزام الواليات  1967انطباق اتفاقيات جنيف على األرض المحتلة عام 

  .المتحدة باالتفاقيات باعتبارها أحد االطراف السامية المتعاقدة
ر األميركي، فإنه يدعو االتحاد األوروبي التخاذ إن المجلس إذ يثمن موقفه بإدانة القرا: وقال البيان

اجراءات جدية في مواجهة القرار باعتباره مخالفة صريحة للقانون الدولي وتهديد مباشر للسلم واألمن 
الدوليين، يدعو المجتمع المدني األميركي وكل أحرار العالم للتحرك والضغط على الرئيس األميركي 

وتجنيب العالم حرباً دينية بسبب التصرفات غير المسؤولة للرئيس  من أجل انقاذ السالم العالمي
  .األميركي
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القانون من أجل اإلنسان، والمرأة لإلرشاد القانوني  –الحق : يذكر أن المجلس يضم مراكز ومؤسسات
لحقــــــــوق  واالجتماعي، وإنسان للديمقراطية وحقوق اإلنسان، والميـــــــزان لحقـــــــــــوق اإلنسان، والضمير

فرع فلسطين، والقدس / اإلنســـــــــان، والفلسطيني لحقـــــوق اإلنســــــــان، والعالمية للدفاع عن األطفـــــال
للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان، والضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان، ورام اهللا لدراسات 

بديل، والدفاع عن الحريات  –طنة والالجئين حقوق اإلنسان، والفلسطيني لمصادر حقوق الموا
  .عضوا مراقبا' ديوان المظالم'، والهيئة المستقلة لحقوق االنسان 'حريات'والحقوق المدنية 

  
 تدعو لمسيرة مركزية في سخنين يوم الجمعة رفضا لقرار ترمب" لجنة المتابعة"

   

لمتابعة العليا للجماهير أعلنت لجنة ا -وفا 2017- 12-13الناصرة   /القدس عاصمة فلسطين
، مساء اليوم األربعاء، استمرار الفعاليات الرافضة لقرار الرئيس األميركي 1948العربية داخل أراضي 

  .دونالد ترمب بحق القدس المحتلة
، للمشاركة في المسيرة الجماهيرية المركزية 1948ووجهت اللجنة في بيان لها الدعوة ألبناء أراضي 

  .بعد ظهر يوم الجمعة المقبل في مدينة سخنينالقطرية المقررة 
ووفق البيان، ستنطلق المظاهرة الساعة الثانية والنصف من شارع الشهداء، بعد صالة العصر من أمام 
  .مسجد النور، وتسير نحو النصب التذكاري لشهداء يوم األرض، وُتختتم بمهرجان في ساحة البلدية

اجتماعات تحضيرية في سخنين بمشاركة مندوبي لجنة المتابعة إلى أنها عقدت " المتابعة"وأوضحت 
للعمل على إنجاح المظاهرة وضمان أوسع مشاركة، لتكون رسالة واضحة من "العليا وبلدية سخنين، 

الجماهير العربية الباقية في وطنها ضد إعالن ترمب وضد االحتالل اإلسرائيلي ومع حقوق الشعب 
  ".القدس عاصمًة لدولته العتيدة الفلسطيني وعلى رأسها حقه في
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 ومسيرات وسط القدس المحتلة" باب العامود"االحتالل يقمع المصلين في 

  

قمعت قوات االحتالل المصلين المعتصمين خالل استعداداتهم  -وفا 2017-12- 13القدس 
األربعاء،   اليوم، مساء )أحد أشهر أبواب القدس القديمة(ألداء صالة المغرب في باحة باب العامود 

  .واعتدت عليهم بالضرب، وسط أجواء شديدة التوتر تسود المكان
في الوقت نفسه، قمع االحتالل مسيرتين شبابيتين في شارعي الزهراء وصالح الدين قبالة سور القدس 

  .التاريخي من جهة باب الساهرة
ب العامود، وشرعوا بترديد وأفاد مراسلنا في القدس بأن المواطنين عادوا واعتصموا في درجات با

  .هتافات وطنية
ولفت مراسلنا الى أن قوات االحتالل ودوريات راجلة ومحمولة وخيالة انتشرت بكثافة في المنطقة 

الممتدة من حي المصرارة وباب العامود مرورا بشارع السلطان سليمان ووصوال الى شارع صالح 
  .الدين، وحولت المنطقة الى ثكنة عسكرية

  
 سالمية التخاذ موقف أكثر حزما ردا على إعالن ترمبيدعو الدول العربية واإل" النواب العراقي"

   

أدان مجلس النواب العراقي اليوم األربعاء  -وفا 2017-12- 13بغداد / القدس عاصمة فلسطين
عربية إالن الرئيس األميركي دونالد ترمب االعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل، داعيا الدول ال

  .واالسالمية التخاذ موقف أكثر حزما وفاعلية لمواجهة هذا اإلعالن
انطالقا من حرصنا الشديد على صون مقدساتنا "وقال مجلس النواب العراقي، في بيان أصدره، 

اإلسالمية ومنها القدس الشريف واعتبارها من الثوابت التي ال يمكن المساس بها فإننا ندين وبشدة 
لعبارات قرار االدراة االميركية باعترافها بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل ونستنكر بأشد ا

  ".السفارة االميركية اليها
إننا في جمهورية العراق نرفض هذا القرار جملة وتفصيال وندعوا االدارة االميركية الى : "وأضف

يد من التوتر واالرباك في التراجع عنه كونه يعد انتهاكا للقانون الدولي ونسف لعملية السالم وسيز 
  .."المنطقة بأسرها 
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ودعا البيان كافة الدول اإلسالمية بصورة خاصة ودول العالم أجمع واالمم المتحدة وكل المنظمات 
الدولية واإلنسانية إلى رفض هذا القرار الجائر وعدم اإلعتراف به وعدم التعامل مع نتائجه لما فيه من 

ة وفيه ظلم كبير للقضية الفلسطينية ، وسلب لحقوق وأرض الشعب تجاوز على المقدسات اإلسالمي
  .الفلسطيني

وشدد البيان على أن القضية الفلسطينية هي أساس الصراع في منطقة الشرق االوسط وسيزيد هذا 
القرار الجائر المنطقة توترا وسيجعلها تعاني من حالة عدم االستقرار وسيدفع المنطقة الى الهاوية ونحو 

  .ل مجهول ال يحمد عقباهمستقب
ودعا البيان كافة الدول العربية واالسالمية الى اتخاذ موقف موحد أكثر حزما وفاعلية في مواجهة هذا 
االجراء واننا في جمهورية العراق نعلن كامل تضامننا مع الشعب الفلسطيني ودعمنا لقضيته المشروعة 

  .لى ارضه والعيش بأمن وسالمحتى ينال هذا الشعب المظلوم كافة حقوقه وسيادته ع
  

 القرار األميركي انحياز ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة بالقدس: العاهل السعودي
   

جدد خادم الحرمين الشريفين الملك  -وفا 2017- 12-13الرياض / القدس عاصمة فلسطين
للقرار األميركي بشأن القدس، لما سلمان بن عبد العزيز آل سعود، استنكار المملكة وأسفها الشديد 

يمثله من انحياز كبير ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس، التي كفلتها 
  .القرارات الدولية ذات الصلة، وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي

السابعة لمجلس  ودعا خادم الحرمين الشريفين في خطابه بافتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة
الشورى السعودي، إلى الحل السياسي للخروج من أزمات المنطقة وحل قضاياها، وفي مقدمتها 

القضية الفلسطينية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في إقامة دولته 
  .المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
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 القدس عاصمة إلسرائيل إشعال للنار في الشرق األوسط إعالن: المجلس اإلسالمي السويسري
   

قال المجلس اإلسالمي السويسري، تعقيبا على إعالن الرئيس األميركي  -وفا 2017- 12- 13بيرن 
، إن مدينة القدس كانت  دونالد ترمب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األميركية إليها

صمة لفلسطين الحبيبة، ولن تخضع لمحاوالت التهويد والتقويض، وإن وستبقى بإذن اهللا عربية وعا
  .المسعى الخطير الذي يتم تداوله إنما هو محاولة إلشعال النار في الشرق األوسط

وحذر المجلس، في تصريح صحفي، أصدره اليوم األربعاء، من خطورة هذه المساعي، ودعا الدول 
وللعمل , انبا وجمع كلمتهم في ظل هذه الظروف االستثنائيةالعربية واإلسالمية إلى وضع خالفاتهم ج

الجاد والدؤوب للتصدي لهذا المخطط الخطير، الذي يشكل تهديدا جسيما لألمن والسلم ولجغرافيا 
  .المنطقة

إن وحدتنا وتماسكنا إسالميا وعربيا وترفعنا عن الخالفات والتعاون دوليا : واختتم المجلس بيانه بالقول
ص على السلم واألمن الدوليين هو شرط أساس في مسيرة منع تحول اإلعالن المرتقب مع كل حري

إلى واقع ملموس، وإال فإذا انتقل هذا اإلعالن إلى حيز التنفيذ حينها وكما هو معروف فلن يغير الواقع 
  .عندها ال البيانات وال االستنكارات وال الندم

  
 "اب العامودب"االحتالل يعتقل شابين وسط القدس ويحاصر 

   
اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي، عصر  -وفا 2017- 12-13القدس / القدس عاصمة فلسطين

واقتادتهما الى مركز ) أحد أشهر أبواب القدس القديمة(اليوم األربعاء، شابين من منطقة باب العامود 
  .تابع لها في المدينة

ونشرت المزيد من عناصرها " باب العامود"كما فرضت قوات االحتالل حصاراً عسكريا مشددا في 
  .فيها لمنع أي تجمع شبابي أو تنظيم أي فعالية احتجاجية في المنطقة
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 وقفية إسالمية بمليار دوالر لدعم المقدسيين بانتظار التنفيذ
   

  أسيل األخرس -وفا 2017- 12- 13رام اهللا / القدس عاصمة فلسطين
اإلسالمي دعم صمود المقدسيين من خالل إنشاء وقفية  قررت منظمة التعاون 2016في نيسان 

إسالمية بمليار دوالر أميركي، بانتظار تنفيذها خالل ثالثة أشهر، وذلك لتمكينهم اقتصاديا في ظل 
  .اإلجراءات واالنتهاكات اإلسرائيلية بحق شعبنا

ة التعاون اإلسالمي ممثل منظمة التعاون اإلسالمي لدى فلسطين السفير أحمد الرويضي، أكد أن منظم
لديها قرار بدعم المقدسيين، تنفيذا للقرار الخاص بإنشاء الوقفية في الجلسة العادية للمنظمة في 

  .2016نيسان 
وأضاف، ان المنظمة قررت دعم التمكين االقتصادي للشعب الفلسطيني، من خالل تشكيل لجنة من 

كيا، واألمين العام للمنظمة والبنك السعودية والكويت واندونيسيا وفلسطين وتر : دول تضم 5
  .اإلسالمي، إضافة لممثلين عن القطاع الخاص
مباشرة الجتماع أولي، وتم مناقشة التوصيات من  2016وتابع، دعا األمين العام بعد الجلسة العادية 

  .ةبينها قرار إقامة وقفية إسالمية لدعم التمكين االقتصادي بناء على ما تقدمه الحكومة الفلسطيني
وأشار إلى أنه عقد اجتماع في جدة للدول األعضاء مع األمين العام لمناقشة آلية تنفيذ القرار، بما 

فيها وقفية إسالمية وخطة الحتياجات القدس سابقا من الرئاسة الفلسطينية، واستكملت بخطة أعدتها 
تابعة للمنظمة تقوم بالتنسيق مع األطراف العاملة في القدس من خالل وكاالت متنوعة " بكدار"

  .بالتنسيق مع دولة فلسطين
من جهته قال مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية واإلسالمية وممثًال لدولة فلسطين في اللجنة 

االدارية لصندوق االقصى والقدس ناصر قطامي، إن الوقفية اإلسالمية تهدف الى دعم اإلسكان 
ره نصف مليار كبداية، على أن يتم البدء بالعمل خالل والتمكين االقتصادي للمقدسيين بمبلغ قد

  .ثالثة أشهر
قدمت الحكومة الفلسطينية خالل االجتماع الذي عقد في الثالث من ديسمبر في جدة : وأضاف

تصور الحكومة للمشروع وآليات الوقفية، وتم المصادقة خالل االجتماع على سلسة من القرارات 
  .نك اإلسالمي الموكل بالتنفيذووضع خطة تنفيذية، حيث إن الب
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وتابع، إنه تم الدعوة خالل االجتماع الذي عقد في جدة لمؤتمر دولي تستضيفه تركيا لدعم القدس، 
ووضع آليه لجمع األموال من خالل إنشاء وقفيات في الدول اإلسالمية، ورصد ريعها للتمكين 

  .االقتصادي للمقدسيين ووضع آليات لصرفها
لتزام الدول بما تعهدت فيه من أموال الستمرار وإنجاح العمل الذي من شأنه تعزيز ودعا إلى ضرورة ا

  .صمود المقدسيين على أرضهم وتمكينهم اقتصاديا
من جانبه قال أستاذ االقتصاد في جامعة القدس محمود الجعفري، إن الوقفية يجب أن تساعد على 

عيات اإلسكان المقدسية بإنشاء العمارات تثبيت وتمكين المقدسيين وتفعيل التجارة، وأن تقوم جم
  .السكنية التي يحتاجها المقدسيون

 350وأضاف، إن مشاريع اإلسكان وتمكين المقدسيين من امتالك شقة حيث تتراوح أسعارها بين 
ألف دوالر تساهم في عدم خروج المقدسيين من القدس، باإلضافة الى التمكين االقتصادي  400و

  .محل مغلق في البلدة القديمة بسبب الضرائب المرتفعة 200من  للتجار، حيث أن أكثر
وأشار إلى أن المشاريع التي وجهت لدعم أهل القدس لم تخدم المقدسيين ألنها لم تستهدف كافة 

داعيا . مناحي الحياة التي تخص المقدسيين، والتي تشكل نقاط ارتكاز واهمية الستمرارهم في أرضهم
الوقفية في دعم وتنفيذ وإنشاء المشاريع، خاصة في اإلسكان والتعليم إلى ضرورة توجيه أموال 

  .والصحة والتمكين االقتصادي
وكان سيادة الرئيس محمود عباس قد دعا خالل كلمته امام الجلسة الطارئة لبحث تداعيات إعالن 

ي ترمب أن القدس عاصمة إلسرائيل الذي عقده مجلس التعاون اإلسالمي، الى ضرورة البدء ف
  .اإلجراءات الخاصة بتشكيل وقفية إسالمية لدعم صمود المقدسيين
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 بسيسو يؤكد أهمية العمل الثقافي في القدس كرافعة لالنتصار لقضيتها
   

شدد وزير الثقافة إيهاب بسيسو، على  -وفا 2017- 12- 13رام اهللا / القدس عاصمة فلسطين
فلسطين، كرافعة لنصرتها في مواجهات التحديات التي أهمية العمل الثقافي في القدس، عاصمة دولة 

  .تعيشها المدينة، وعلى رأسها سياسات االحتالل اإلسرائيلي العنصرية تجاهها وتجاه الكل الفلسطيني
جاءت تصريحات بسيسو، خالل لقائه مع عدد من الفنانيين وممثلي الفعاليات الثقافية المقدسية، في 

لبيرة، اليوم، للتشاور حول خطة استراتيجية سريعة وأخرى متوسطة المدى مقر وزارة الثقافة بمدينة ا
  .بالفعل الثقافي بالعاصمة القدس فيما يتعلق

ال بد من بلورة خطة عمل فيما يتعلق بالعمل الثقافي بالقدس، وذلك من إيماننا كوزارة : وقال بسيسو
فلسطينية وعدالتها، وقضية القدس ومؤسسات ومبدعين ومبدعات بأهمية هذا الفعل لنصرة القضية ال

عاصمة دولة فلسطين على وجه الخصوص، مشددا على بديهية استهداف االحتالل المؤسسات 
الثقافية والمبدعات والمبدعين في فلسطين، خاصة في العاصمة المحتلة، وذلك للنيل من الوجود 

  .الفلسطيني في القدس
المقبل يحمل العديد من الدالالت التي يجب البناء  وتحدث بسيسو عن أهمية االتكاء إلى كون العام

يشهد الذكرى السبعين على النكبة الفلسطينية، وهو العام الذي تم  2018عليها، ومن بينها أن عام 
في اختيار الشاعر الكبير محمود درويش، بكل ما يمثله من دالالت رمزية الشخصية الثقافية العربية،  

حيث تم اختيار القدس عاصمة للثقافة اإلسالمية، وفي عام  2019عام كما أنه العام الذي يمهد لل
بيت لحم عاصمة للثقافة العربية، بحيث تصبح القدس كعاصمة دائمة للثقافة العربية توأم بيت  2020

لحم في ذلك العام كعاصمتين فلسطينيتين للثقافة، وهو العام الذي يحتفى به، في إطار مشروع 
والتنوير بمئوية الكاتب والروائي والفنان والمترجم والمبدع الراحل الكبير جبرا  مئويات رواد الثقافة

  .إبراهيم جبرا
وشدد على أهمية هذا اللقاء من أجل بلورة استراتيجية ثقافية في هذه المرحلة الحرجة لقضية القدس، 

ي في المدينة ولعموم القضية الفلسطينية، بما يشتمل مناقشة واقع وآفاق تطورات العمل الثقاف
  .المقدسة، بما يضمن استدامة الفعل الثقافي فيها كفعل مقاومة
التنسيق بين المؤسسات العاملة في : وطرحت في االجتماع العديد من القضايا للنقاش، من بينها

الثقافة والفنون والتراث بالقدس، وعدم التعامل في الفعل الثقافي بمبدأ ردات الفعل، والبحث في سبل 
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استثمار الثقافة والتراث في فعاليات المقاومة الشعبية السلمية بالقدس، وزيادة الدعم الرسمي 
  .2018للمؤسسات والمبدعين والمبدعات في المدينة، ووضع خطة ألنشطة العام 

كما تم االتفاق على أهمية البناء على هذا اللقاء التشاوري، وضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات، بما 
الدور الفاعل للثقافة في االنتصار لقضية القدس، ولقضيتنا الوطنية العادلة، حتى االستقالل، يحقق 

  .وإقامة دولة فلسطين بعاصمتها القدس
  

 تواصل الفعاليات المنددة بالقرار األميركي بشأن القدس لليوم السابع
  

المنددة بإعالن تتواصل الفعاليات واالحتجاجات  - وفا 2017- 12- 13القدس عاصمة فلسطين 
الرئيس األميركي دونالد ترمب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، لليوم السابع على التوالي، وأبرزها 

القمة الطارئة لمنظمة التعاون اإلسالمي، التي عقدت صباح اليوم األربعاء، في العاصمة التركية 
 .اسطنبول

عباس، والعاهل األردني الملك عبد اهللا  وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس محمود
أن القدس خط "الثاني، واألمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين في كلمتهم خالل القمة، 

أحمر، والخطوات األحادية لترمب لن تعطي أية شرعية إلسرائيل في القدس، وقراره يشكل 
  ".لمشاعر المسلمين والمسيحيين في العالم  استفزازا
  ألم يحن الوقت لالعتراف بدولة فلسطين: ء بالبرلمان السويسري يقدمون مساءلة لحكومتهمأعضا

قدم خمسة عشر عضوا من البرلمان الفدرالي السويسري من أحزاب مختلفة يتقدمهم نائب رئيس 
لجنة العالقات الخارجية بالبرلمان والمنتمي للحزب االشتراكي كارلو سوماروجا، مساءلة إلى الحكومة 

  ".، ألم يحن الوقت باالعتراف بالدولة الفلسطينية؟"عنوانها"الفدرالية السويسرية 
إن اعتراف رئيس الواليات المتحدة األميركية بالقدس كعاصمة لدولة : "وقال األعضاء في مساءلتهم

إسرائيل، والذي كسر فيه التوافق العالمي الغربي الرسمي بعدم اعتماد اعطاء اي وضع سياسي للقدس 
اال بعد انتهاء محادثات السالم الفلسطينية االسرائيلية، يشكل خطرا يمكن أن يؤدي ويولد اشتعال 

  ".حرب في المنطقة تعرقل أي مفاوضات سالم للتوصل لحل الدولتين
  برلمان اوروغواي يعقد جلسة للتضامن مع الشعب الفلسطيني: ألول مرة
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ألول مره جلسة خاصة للتضامن مع الشعب عقد مجلس النواب في اوروغواي بكامل االعضاء، و 
  .الفلسطيني

كان ذلك بحضور سفير دولة فلسطين في أوروغواى وليد عبد الرحيم، والسفراء العرب وسفراء من 
امريكا الالتينية، حيث رحب رئيس مجلس النواب بالسفير الفلسطيني والسفراء الحاضرين، واعلن 

  .الفلسطينيافتتاح الجلسة الخاصة للتضامن مع الشعب 
وتحدث بالجلسة برلمانيون عن كافة الكتل البرلمانية الممثلة في المجلس، واكدوا من خالل 

مداخالتهم على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحقه في العيش بسالم في دولته المستقلة 
تبرين بناء ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وطالبوا بانهاء االحتالل االسرائيلي، ومع

المستوطنات والجدار العنصري عقبة رئيسية امام تحقيق السالم على اساس حل لدولتين وقرارات 
  .الشرعية الدولية

وطالب المتحدثون بان تقوم االمم المتحدة والمجتمع الدولي بدورهم بالزام اسرائيل باالنسحاب من 
واعلنوا رفضهم لقرار الرئيس االمريكي . االراضي المحتلة بناء على القرارات الدولية ذات العالقة

   .ترامب باعتبار مدينة القدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة من تل أبيب إليها
وأكدوا على موقف جمهورية اوروغواي المبدئي مع فلسطين على اساس القرارات الدولية وخاصة قرار 

  .وقرارات مجلس االمن الدولي   181
رئيس دولة / صويت باألغلبية على توجيه التحية الى الرئيس محمود عباسوفي نهاية الجلسة، تم الت

فلسطين والى الشعب الفلسطيني، وعلى تسليم نسخ عن المداخالت الى سفارة دولة فلسطين في 
  .اوروغواي

وقد عقدت الجلسة بالجهود والتنسيق بين سفارة دولة فلسطين ومجموعة الصداقة البرلمانية 
  .فلسطين –اوروغواي 

عبر عن تقديره الكبير لموقف مجلس النواب وموقف   بدوره، عبر سفير فلسطين وليد عبد الرحيم 
  .حكومة وشعب اوروغواي مع قضية شعبنا البطل، وكذلك عن مواقف التضامن والصداقة مع فلسطين

  المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية يستنكر قرار ترمب: البحرين
قضية فلسطين المحتلة كانت وال "سالمية في مملكة البحرين، أن أكد المجلس األعلى للشؤون اإل

، مستنكرا القرار االمريكي بنقل سفارتهم للقدس "تزال هي القضية الرئيسية التي تشكل القضية األولى
  .المحتلة واالعتراف بها عاصمة إلسرائيل
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الثالثاء، برئاسة جاء ذلك في بيان صدر عن المجلس في أعقاب جلسته االعتيادية، مساء أمس 
الشيخ عبد اهللا بن خالد آل خليفة رئيس المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، وبحضور الشيخ عبد 

  .الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، نائب الرئيس
ودعا المجلس الدول العربية واإلسالمية وجميع الدول التي تناصر الحق والقضايا العادلة إلى مساندة 

  .ي ودعمه للعودة إلى أرضه، وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة وأراضيه المحتلةالشعب الفلسطين
باستمرار ممارسات االحتالل اإلسرائيلي لسياساته القمعية تجاه "وندد المجلس في هذا الصدد 

الشعب الفلسطيني الشقيق، وجرائمه المستمرة القائمة على القتل والحصار واالستيطان، ما يشّكل 
انتهاًكا صارًخا للحرمات والمقدسات، وخروًجا صريًحا على األخالق واألعراف والمواثيق، وتحّديًا 
سافًرا للمجتمع الدولي بأسره، وتهديًدا واضًحا لألمن والسلم في العالم، شاجًبا في الوقت نفسه 

يمغرافي لمدينة المخططات اإلسرائيلية العنصرية التي تقوم على فرض واقع جديد لتغيير الطابع الد
القدس المحتلة من أجل طمس هويتها ومعالمها، واقتحام المسجد األقصى المبارك بشكل منهجي، 

  ".ومنع أداء الصالة فيه ورفع األذان وإقامة الشعائر الدينية اليومّية
  

 أمين مفتاح كنيسة القيامة يعلن رفضه استقبال نائب الرئيس األميركي
   

أعلن أمين مفتاح كنيسة القيامة في القدس  -وفا 2017- 12-13دس الق/ القدس عاصمة فلسطين
، رفضه القاطع استقبال نائب الرئيس األميركي مايك بينس، خالل )آل غضية(أديب جودة الحسيني 

  .زيارته المرتقبة لمدينة القدس ونيته زيارة كنيسة القيامة
هي عائلة مقدسية وامناء مفاتيح   وأضاف في بيان صحفي اليوم األربعاء، أن عائلة جودة الحسيني

عاما، أي منذ عهد الناصر صالح الدين، ونقوم بواجبنا على أكمل وجه في  850كنيسة القيامة منذ 
  . الماضي والحاضر وسنقوم به في المستقبل ايضا

، إنه بناء على االلتزام الديني واألخالقي الذي تحمله العائلة تجاه االماكن المقدسة: "وقال الحسيني
فإنني لن أقوم باستقبال بينس للتعبير عن رفضنا القاطع والمطلق لقرارات الرئيس األميركي تجاه 

، داعيا بطريرك الروم األرثوذوكس وحارس األراضي المقدسة "المدينة المقدسة عاصمة دولة فلسطين
  .إلى مقاطعة زيارة نائب الرئيس األميركي الرسمية، إلى كنيسة القيامة
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 عتقل شابا في القدس بزعم حيازته سكينااالحتالل ي
   

اعتقلت قوات االحتالل، اليوم االربعاء، -وفا 2017- 12-13القدس / القدس عاصمة فلسطين
  .شابا فلسطينياً على مدخل محطة الحافالت المركزية بشارع يافا غربي القدس المحتلة

  .سكين معه خالل تفتيشهوزعم االحتالل أن اعتقال الشاب الفلسطيني جاء بسبب العثور على 
  

 المالكي يدعو الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلدانة اإلعالن األميركي
   

حذر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، من المخاطر  -وفا 2017-12-13اسطنبول 
باعتبارها العاصمة  المحدقة بمدينة القدس ومستقبلها والتهديدات لتراثها الثقافي ومكانتها السياسية،

  .األبدية لدولة لفلسطين مهد االديان والتعايش في العالم
جاء ذلك في كلمة ألقاها خالل افتتاح الجلسة الوزارية لقمة منظمة التعاون اإلسالمي، التي تنعقد في 

مدينة اسطنبول بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للنظر في قضية القدس على خلفية 
  .ف الرئيس األميركي دونالد ترامب بها عاصمة إلسرائيلاعترا

وأكد المالكي أن إعالن اإلدارة األميركية، باعتبار القدس الشريف عاصمة إلسرائيل، القوة القائمة 
باالحتالل، ونقل السفارة األميركية إليها، أمر غير قانوني وغير مسؤول وخطير وال يترتب عليه أي 

  .ية مدينة القدس الشريف ومكانتهاعواقب قانونية على مركز 
وشدد على أن الواليات المتحدة األميركية، في ظل هذه الخطوة قد اصبحت غير مؤهلة للعب دور 

الوسيط في عملية السالم، ألنها انحازت الى االحتالل واالستعمار وعملت على مكافأة سلطة 
ه الوطنية، رافضا هذا اإلعالن االحتالل على انتهاكاتها الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني وحقوق

ومطالبا العالم باإلدانة القاطعة والواضحة لهذه الخطوة وخص بالذكر الدول االعضاء في منظمة 
  .التعاون االسالمي لمواجهة هذا القرار وتبعاته

ودعا المالكي الدول االعضاء في المنظمة إلى توجيه رسالة احتجاج دبلوماسية واقتصادية قوية 
المتحدة األميركية، عمال وتماشيا مع قرارات منظمة التعاون اإلسالمي السابقة، ودعا إلى للواليات 

رفض أي اجتماع أو تعاون مع أعضاء اإلدارة والكونغرس األميركي الذين عبروا بوضوح وبشكل علني 
  .عن مشاعرهم ومواقفهم المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني
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ن تفهم أنه ما لم تتراجع عن هذا القرار غير المسؤول وغير يجب على اإلدارة األميركية أ: وقال
  .القانوني، فإنها ستضعف مركزها وتعزل نفسها على الساحة الدولية

وطالب األعضاء بضمان أال تجد الشركات األميركية، التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في إدامة 
فهذه الشركات يجب . توحة للتعاون االقتصادياالحتالل أو تنفيذ سياساتها غير المشروعة، أبوابا مف

  .أال تستفيد من اقتصاداتنا
وطالب الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بضرورة تقديم دعمها السياسي لجهود فلسطين، 
سواء في مجلس األمن او غيرها من المؤسسات األممية، إضافة إلى ذلك الضغط على البلدان التي 

  .لة فلسطين وعاصمتها القدس، أن تفعل ذلكلم تعترف بعد بدو 
وأكد أن األمة اإلسالمية لديها القوة والقدرة واإلرادة للدفاع عن القدس الشريف، وأن تمنح األجيال 
القادمة األمل والدافع من خالل العمل الجماعي واإلرادة السياسية، وأن تدافع عن مبادئ اإلنسانية 

  .ه الفرصة وأال نخذل القدسوالكرامة والتعايش، وأال تضيع هذ
كما دعا الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أن تتخذ إجراءات فورية وفعالة لدعم صمود 

  .وتنفيذ جميع القرارات السابقة بشأن دعم القدس وابنائها. الفلسطينيين في القدس الشريف
منظمة التعاون اإلسالمي إلى تشجيع من جانبه، دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، دول 

  .البلدان األخرى على االعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية
نحن نعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وعلينا : "وقال أوغلو في هذا الخصوص

دود تشجيع البلدان األخرى على االعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية ضمن الح
  ."1967المرسومة عام 

  ."كفى للظلم"وأوضح أّن منظمة التعاون اإلسالمي تجتمع اليوم، من أجل القول 
واعتبر أوغلو أّن الرئيس األميركي جرح الضمير اإلنساني باعترافه بالقدس عاصمة إلسرائيل، وأّن 

  .الخطوة األميركية هذه، تهدف إلى شرعنة محاوالت إسرائيل الحتالل القدس
يريدون من العالم اإلسالمي السكوت على هذه الخطوة، لكننا لن نقف صامتين، فهذه : "وقال

الخطوة قضت على احتمال السالم ودّمرت أرضية العيش المشترك في فلسطين، وقرار ترامب بحكم 
  ."الملغي بالنسبة لنا

نيين، وعدم االنجرار وراء وشّدد الوزير التركي على أهمية تحقيق الوفاق الوطني والوحدة بين الفلسطي
  .االستفزازات ومواصلة كفاحهم في إطار القانون
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 المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية يستنكر اعتراف ترامب: البحرين
   

أكد المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية في مملكة البحرين، أن  -وفا 2017-12-13المنامة 
، مستنكرا "الرئيسية التي تشكل القضية األولىقضية فلسطين المحتلة كانت وال تزال هي القضية "

  .القرار االمريكي بنقل سفارتهم للقدس المحتلة واالعتراف بها عاصمة إلسرائيل
جاء ذلك في بيان صدر عن المجلس في أعقاب جلسته االعتيادية، مساء أمس الثالثاء، برئاسة 

اإلسالمية، وبحضور الشيخ عبد  الشيخ عبد اهللا بن خالد آل خليفة رئيس المجلس األعلى للشؤون
  .الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، نائب الرئيس

ودعا المجلس الدول العربية واإلسالمية وجميع الدول التي تناصر الحق والقضايا العادلة إلى مساندة 
  .الشعب الفلسطيني ودعمه للعودة إلى أرضه، وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة وأراضيه المحتلة

باستمرار ممارسات االحتالل اإلسرائيلي لسياساته القمعية تجاه "وندد المجلس في هذا الصدد 
الشعب الفلسطيني الشقيق، وجرائمه المستمرة القائمة على القتل والحصار واالستيطان، ما يشّكل 

وتحّديًا  انتهاًكا صارًخا للحرمات والمقدسات، وخروًجا صريًحا على األخالق واألعراف والمواثيق،
سافًرا للمجتمع الدولي بأسره، وتهديًدا واضًحا لألمن والسلم في العالم، شاجًبا في الوقت نفسه 

المخططات اإلسرائيلية العنصرية التي تقوم على فرض واقع جديد لتغيير الطابع الديمغرافي لمدينة 
مبارك بشكل منهجي، القدس المحتلة من أجل طمس هويتها ومعالمها، واقتحام المسجد األقصى ال

  ."ومنع أداء الصالة فيه ورفع األذان وإقامة الشعائر الدينية اليومّية
  

 االحتالل يفتش المصلين ويدقق ببطاقاتهم الشخصية: وسط اقتحامات جديدة لألقصى
  

فتشت قوات االحتالل اإلسرائيلي، صباح اليوم األربعاء، المصلين  -وفا 2017-12- 13القدس 
للصالة في المسجد األقصى المبارك، ودققت ببطاقاتهم الشخصية، فيما احتجزت خالل دخولهم 
 .بطاقات الشبان

وفي الوقت نفسه، جّددت مجموعات من المستوطنين اقتحامها للمسجد االقصى من باب المغاربة، 
  .بحراسة مشددة من قوات االحتالل

ون الى شروحات حول أسطورة وينفذ المستوطنون جوالت استفزازية في أرجاء المسجد، ويستمع
  .الهيكل المزعوم في منطقة باب الرحمة في عمق المسجد المبارك
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 مواطناً من القدس 15االحتالل يعتقل 
   

  المقدسيون يواصلون احتجاجاتهم ضد قرار ترامب بمواجهات تعم المدينة
والليلة تواصلت الفعاليات االحتجاجية، أمس - وفا 2017- 12- 13القدس عاصمة فلسطين 

الماضية، في معظم أنحاء مدينة القدس المحتلة؛ رفضاً واحتجاجاً وتنديداً بإعالن الرئيس األمريكي 
ترامب القدس عاصمة إلسرائيل، واستمرت المواجهات العنيفة حتى ساعت متأخرة من الليل وساعات 

  .خرفجر اليوم األولى، أصاب خاللها االحتالل عشرات المواطنين، واعتقل عدداً آ
وقال مراسلنا في القدس ان أجهزة أمن االحتالل المختلفة اقتحمت بلدة العيسوية فجر اليوم، 

طارق مروان عبيد، وصالح أبو : بعد دهم منازلهم، هم) على األقل(واعتقلت أحد عشر مواطنا 
عصب، وقصي داري، ومحمد بالل جلقمة، ومصطفى جالل جلمقة، ويزن بسام عبيد، ويزن علي 

  .ومحمد بالل الكيسي، ومصطفى الكيسي، وعلي أبو سنية وأحمد كايد محمودعبيد، 
وأضاف مراسلنا أن حملة االعتقاالت جاءت بعد ليلة ساخنة من المواجهات شهدتها معظم أحياء 
البلدة، تصدى خاللها الشبان لمحاوالت متكررة من قوات االحتالل القتحام العيسوية، ووضعوا 

مطاطية في الشوارع والطرقات وألقوا الحجارة والزجاجات الفارغة والمفرقعات عوائق وأشعلوا إطارات 
  .النارية، بينما ألقت قوات االحتالل عشرات القنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة واألعيرة النارية

كما اعتقلت قوات االحتالل الشقيقين محمد، ومهند عماد شحدة من سكان بلدة أبو ديس جنوب 
  .لقدس المحتلة عقب مواجهات عنيفة شهدتها المنطقة ضد االحتاللشرق ا

وكانت عناصر من وحدة المستعربين التابعة لقوات االحتالل اعتقلت مساء أمس طفلين من حي جبل 
الطور الُمطل على القدس القديمة، في الوقت الذي شهد فيه الحي مواجهات عنيفة جدا /الزيتون

  .ممتد بين مستشفيي المقاصد والُمطّلع وشارع سلمان الفارسيتركزت في الشارع الرئيسي ال
في الوقت نفسه، شهد مخيم شعفاط وسط القدس مواجهات حادة بعد اقتحام قوات االحتالل 

المخيم من جهة الحاجز العسكري القريب من مدخل المخيم، واستمرت المواجهات في محيط 
  .ساعة متأخرة من الليل الحاجز العسكري والشارع الرئيسي في المخيم حتى

أشهر شوارع القدس قبالة سور القدس التاريخي، شهد مساء أمس مواجهات -وكان شارع صالح الدين
عنيفة ضد قوات االحتالل التي قمعت بالقوة مسيرة شبابية ُمنّددة بإعالن ترامب، نظمها مقدسيون في 
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في الوقت الذي داهمت فيه قوات الشارع الرئيسي الذي تم اغالقه عدة مرات أمام حركة السير، 
  .لمالحقة عدد من الشبان" مول الدار"خاصة تابعة لالحتالل مجمعا تجاريا هو األكبر في المدينة 

  
 وقفة تضامنية شعبية نصرة للقدس في اإلكوادور

   

نفذت المنظمات الشعبية واالجتماعية وعدد  -وفا 2017-12-14كيتو / القدس عاصمة فلسطين
ء الجالية العربية والفلسطينية في اإلكوادور، وقفة تضامنية نصرة للقدس، انطلقت من أمام غفير من أبنا

  .سفارة دولة فلسطين
وتم تسليم رسالة دعم وتضامن مع الشعب الفلسطيني وإدانة إلعالن الرئيس األميركي باعترافه بالقدس 

  .على ترابه الوطني وعاصمتها القدسعاصمة إلسرائيل، وتأكيدا على حقق شعبنا بإقامة دولته المستقلة 
وتوجه المشاركون إلى مقر السفارة اإلسرائيلية، مطالبين بوقف الممارسات القمعية التي يقوم بها جيش 

  . االحتالل ضد أبناء شعبنا، كما طالبو الرئيس ترامب بالتراجع عن قراره بشأن القدس
  

 المسجد األقصى عشرات المستوطنين وطلبة المعاهد التلمودية يستبيحون
   

استباح عشرات المستوطنين وطلبة من  -وفا 2017- 12-13القدس / القدس عاصمة فلسطين
المسجد االقصى المبارك، اليوم الخميس،  -بلباسهم التلمودي التقليدي-المعاهد التلمودية

  .بحراسات مشددة من قوات االحتالل
غاربة وعبر مجموعات متالحقة، في الوقت وقال مراسلنا في القدس إن االقتحامات تتم من باب الم

  .الذي ينفذ فيه المستوطنون جوالت استفزازية مشبوهة في أرجاء المسجد
" الُمغلق"ولفت إلى محاولة عدد من المستوطنين أداء حركات وشعائر تلمودية في منطقة باب الرحمة 

  .ل المزعومداخل المسجد، فضال عن االستماع الى شروحات حول أسطورة وخرافة الهيك
" عيد األنوار"وأوضح أن االقتحامات الواسعة لعصابات المستوطنين اليوم تتزامن مع بدء ما يسمى بـ

  .العبري
 

  -انتهى -


