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  القدس رسالة

 
 القدس مدينة ألخبار يومية نشرة

  والعلوم والثقافة للتربية الفلسطينية الوطنية اللجنة عن تصدر

  
  
  

 مشروع قانون يسمح لالحتالل بطرد عوائل الشھداء من القدس والداخل.  

  السوداني يشيد بقرارات األلكسو الخاصة بالقدس في اختتام مؤتمرھا

  بتونس

 تومريكا تھدد بالفيأمن ورار بمجلس األمشروع ق -بشأن القدس.  

 بشأن القدس قرارات ھامة"ثنين التخاذ القيادة تجتمع غداً األ."  

 قليم فتح في القدسإتالل يعتقل مسؤول ملف المقدسات باالح.  

  بنيويورك" عدم االنحياز"جندة اجتماع أقرار ترامب بشأن القدس على.  

 روبة القدسبث تلفزيوني وإذاعي مشترك اليوم من أجل ع. 

  مسيرات احتجاجية في المدن السويسرية تنديدا بقرار ترامب االعتراف

 .بالقدس عاصمة إلسرائيل

 جماھير الجزائر الشقيقة تندد بقرار ترمب. 

 الھباش وشيخ األزھر يبحثان سبل نصرة القدس وفلسطين. 

 حزب المؤتمر الھندي يدعو الحترام التوافق الدولي حول القدس. 

 يالحقون كل من يرفع علم فلسطين ..في القدس. 

 القدس مدينة إيماننا وحافظة تراثنا: المطران حنا. 

 إسرائيل ترد على مصر حول قرار بمجلس األمن بشأن القدس. 
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 لدينا سفير لدولة فلسطين في القدس: تركيا تؤكد. 

 لن ننقل سفارتنا إلى القدس: فرنسا. 

 كومسيرتان حاشدتان نصرة للقدس في باماكو ومكسي. 

  مستوطنون يستأنفون اقتحاماتھم االستفزازية للمسجد األقصى بحراساٍت
 . ُمشّددة

  ًبإعالن ترمب بشأن القدس وقفة أمام سفارة فلسطين في ليبيا تنديدا. 
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 والداخل مشروع قانون يسمح لالحتالل بطرد عوائل الشھداء من القدس

 
  )2017/ 12/ 17( - شبكة راية اإلعالمية 

بطرد   يسمح  اليوم على مناقشة تشريع مشروع قانون "اللجنة الوزارية االسرائيلية"تسمى  ما تعكف
الى قطاع   الى الخارج او  أو الداخل الفلسطيني، من منازلھا تقطن القدس أسر عوائل الشھداء التي

 . زلھممن منا  طردھم سابق  االسرائيلية في وقت المحكمة العليا غزة، على الرغم من رفض

ادعى ان طرد  الذي" موتي يوجيف" عضو الكنيست االسرائيلي ھذا المشروع باقتراح من  وجاء
 .عمليات اضافية ضد جنود االحتالل عوائل الشھداء يردع من ينوون تنفيذ

إن مشروع القانون الذي يسمح بطرد عائالت القتلة من : "وقال موتي يوجيف الذاعة جيش االحتالل
تصحيح حادثة رفعتھا محكمة العدل العليا، عندما حظرت طرد اإلرھابيين من  ديارھم يھدف إلى

 ."الخارج أو إلى قطاع غزة

  
  السوداني يشيد بقرارات األلكسو الخاصة بالقدس في اختتام مؤتمرھا بتونس

  
  وفا 2017-12-17تونس / لقدس عاصمة فلسطينا

س التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة اختتمت أعمال الدورة العادية الثامنة بعد المائة للمجل
بناء على طلب أمين عام اللجنة الوطنية   " دورة القدس"، والتي عنونت بـ )األلكسو(والعلوم 

الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم مراد السوداني، خالل مشاركته في أعمال المجلس التنفيذي، في 
 .لمجلس التنفيذي عن الدول العربيةمقر المنظمة بتونس، بمشاركة أعضاء ا

وتم خالل جلسة االختتام تالوة القرارات التي أسفرت عنھا مداوالت المجلس على امتداد ثالثة أيام، 
والتي نصت بالخصوص على تأكيد مبدأ الجدوى والفاعلية في ما تنفذه المنظمة من أنشطة وما تبرمه 

وجيھھا نحو المشاريع ذات المردودية العالية واألثر من اتفاقيات، مع الحرص على ترشيد النفقات وت
  .الملموس

وفي ما يتعلق بقضية القدس، أصدر المجلس بيانا أدان فيه اإلجراءات أحادية الجانب التي ال تراعي 
  .الشرعية الدولية، مؤكدا أن المحتل ال يكتسب السيادة على األراضي المحتلة

عضاء، من خالل وزاراتھا المعنية، إلى ترسيخ قضية ونصت قرارات الدورة على دعوة الدول األ
القدس في وجدان األجيال، ودعوة الصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني إلى المساھمة في دعم 
المؤسسات المقدسية بھدف إنقاذ المدينة المقدسة وتعزيز صمود أھلھا، واإلسراع في عقد المؤتمر 

بالتعاون مع المنظمة اإلسالمية للتربية " وية العربية اإلسالمية رمزية القدس في الھ"الدولي حول 
والعلوم والثقافة، واالستمرار في تقديم الدعم المادي والفني للمشروعات التربوية والثقافية والعلمية 

  .في فلسطين، وذلك في إطار المتاح من المخصصات المعتمدة في موازنات المنظمة
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توأمة مدينة القدس مع العواصم الثقافية العربية المحتفى بھا، وعقد  كما دعت إلى الترويج لبرامج
، وتنسيق الجھود العربية في المحافل "القدس فلسطينية"تحت رمزية  2018أنشطة المنظمة عن العام 

الدولية للدفاع عن ھوية الشعب الفلسطيني الثقافية وصون تراثه، واإلسراع في تحقيق الزيارة 
المواقع التراثية التاريخية في فلسطين وتسكينھا على موقع المنظمة، ومواصلة االفتراضية ألحد 

  .التنسيق مع الجھات الفلسطينية المختصة لتسجيل مدينة أريحا على قائمة التراث العالمي

وعبر السوداني، عن الشكر المستحق ألعضاء المجلس التنفيذي عن الدول العربية والمنظمة العربية 
افة والعلوم، ممثلة بمديرھا العام سعود الحربي، لوضعھم قضية القدس على رأس أعمال للتربية والثق

المجلس التنفيذي، موضحاً أن ما نصت عليه قرارات الدورة بخصوص القدس يضاف إلى رصيد 
المنظمة العربية الزاخر والمستمر دون انقطاع في دعم صمود القس ورعاية القضية الفلسطينية، 

  . إسھاماتھا ودعمھا السخي في النھوض بالثقافة العربية ودعم المقدسات وحفظ التراثباإلضافة إلى 

وكان السوداني أكد في مداخلته على ضرورة دعم المشروعات الفلسطينية الثقافية والتربوية والعلمية 
 في القدس في ظل ما تتعرض له المدينة من تھويد ممنھج يطال البشر والحجر والشجر، بما في ذلك

  . نبش وتدنيس المقابر

كم أطلع مدير عام المنظمة خالل لقائه، على خطورة األوضاع في مدينة القدس وضرورة دعم  
المؤسسات المقدسية والتنسيق المشترك، وضرورة عقد مؤتمر دولي للقدس لتثبيت ھوية المدينة 

  .ترمبوتدعيم صمود شعبنا في مواجھة الرواية االحتاللية واألميركية بعد إعالن 

  
  

مشروع قرار بمجلس االمن وامريكا تھدد بالفيتو -بشأن القدس  
 

  )2017/ 12/ 16( – شبكة راية اإلعالمية

تقدمت جمھورية مصر العربية، اليوم السبت، بمشروع لمجلس األمن إللغاء أي قرار يخالف 
 .القرارات الدولية المتعلقة بالقدس المحتلة

 .به مصر  يدرس مشروع القرار الذي تقدمت، ان مجلس االمن "رويتزر"   واوضحت

ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروع القرار المصري مطلع االسبوع الحالي، مع تأكيدات على 
 .معارضة الواليات المتحدة للمشروع، مستخدمة حقھا بالنقض

 أن مشروع القرار الذي جاء في صفحة واحدة وقدمته مصر ووزع على أعضاء" رويترز"وتشير 
 .المجلس الخمسة عشر، اليوم السبت، لم يذكر الواليات المتحدة أو ترامب بالتحديد

ويحتاج . وقال دبلوماسيون إن المجلس يمكن أن يصوت على المشروع بحلول االثنين أو الثالثاء
المشروع إلقراره موافقة تسعة أعضاء مع عدم استخدام أي من الدول األعضاء الدائمين، وھي 

 ).الفيتو(متحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض الواليات ال
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  "بشأن القدس قرارات ھامة"ثنين التخاذ القيادة تجتمع غداً األ

  
  )2017/ 12/ 17( –شبكة راية اإلعالمية 

تعقد القيادة الفلسطينية اجتماعا لھا غدا االثنين في مقر الرئاسة برام هللا، على ضوء تطورات إعالن 
 .بشأن القدس ترامب

محمود عباس  ووصف الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي االجتماع بالھام مشيرا إلى أن الرئيس
شخًصا، يمثلون اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية  50 - 40وسيضم ما بين   سيترأسه

 .األمنية لحركة فتح، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، وأيًضا قيادات األجھزة

 .سيحدد موعد ومكان عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير  وقال إن االجتماع

وأوضح أن االجتماع سيتحدث عن الخطوات التي يجب اتخاذھا ضد القرار األمريكي، مشيًرا إلى أن 
 .، وستبقى في حالة انعقاد دائم طيلة األزمة الراھنة"مھمة جًدا"القيادة ستتخذ قرارات 

اعادة النظر "و ة عن أن االجتماع سيبحث التوجه الى مجلس االمن،طلؤولون في السوتحدث مس
  ".بشكل جدي في اتفاقية اوسلو

  

قليم فتح في القدسإتالل يعتقل مسؤول ملف المقدسات باالح  
 

  )2017/ 12/ 17( -شبكة راية اإلعالمية

عوض   كة فتح في القدسمسؤول ملف المقدسات بإقليم حر  اعتقلت قوات االحتالل، مساء السبت،
 .الساليمة، خالل قمع قوات االحتالل لتظاھرة سلمية في شارع صالح بالقدس المحتلة

 .وكانت قوات االحتالل قمعت احتجاجا سلميا في منطقة باب العمود واعتدت على المقدسيين بالضرب

العتراف بالقدس وتأتي ھذه االحتجاجات في سياق الرفض لقرار الرئيس االمريكي دونالد ترامب با
 .عاصمة إلسرائيل

 

  بنيويورك" عدم االنحياز"جندة اجتماع أقرار ترامب بشأن القدس على 
  )2017/ 12/ 16(شبكة راية اإلعالمية 

في مقر األمم المتحدة   عقد المكتب التنسيقي لدول حركة عدم االنحياز، اليوم السبت اجتماعا له
خاصة عقب اعالن الرئيس االميركي دونالد ترمب،  آخر التطورات السياسية، لبحث   بنيويورك،
 .بشأن القدس
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جدد المراقب الدائم لفلسطين لدى األمم المتحدة السفير رياض منصور التأكيد على أن  وفي ھذا السياق
إعالن ترامب يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كافة، مذكراً الحضور بقرار الجمعية 

كانت الواليات المتحدة نفسھا أحد الواضعين له، والذي نص على أن للقدس وضعية  التي 181العامة 
 .خاصة، وان االدارات االمريكية المتعاقبة كانت دوما حساسة لموضوع القدس

إن ھذه االدارة وباتخاذھا ھذا القرار المستفز، تقابلت تماما مع االحتالل الذي ال يتفق معه أحد : وقال
يوم  14ة الدولية، مشددا على أن المواقف التي عبر عنھا أعضاء مجلس األمن الـمن أعضاء المجموع

 .الجمعة الماضي تؤكد على ذلك

واشار منصور الى ان الجمعية العامة بصدد التصويت على قرار حق تقرير المصير يوم الثالثاء 
رار الھام على أكبر عدد القادم، داعيا الجميع للتواجد في قاعة الجمعية العامة لضمان حصول ھذا الق

 .من األصوات

مجموعة عدم االنحياز بإمكانھا تقديم المزيد في ھذا السياق إذا ما ارتأت أن تعقد اجتماعاً : وأضاف
 .على مستوى وزراء الخارجية أو على مستوى لجنة فلسطين الوزارية في الحركة

ممثليھا، بالموقف الفلسطيني من بنغالدش، ومصر، والمغرب، والسعودية، في كلمات   وأشادت كل
وأعادت تأكيد مواقف بالدھا على أن القدس موضوع مھم جدا وأنه ال يجوز تقرير مصيرھا من قبل 

 .أي دولة كانت، وشددوا على أھمية احترام القانون الدولي

  

  بث تلفزيوني وإذاعي مشترك اليوم من أجل عروبة القدس
  

  وفا 2017-12-17القدس عاصمة فلسطين 

عند التاسعة صباحا عبر اإلذاعات،  المقرر أن تبدأ تظاھرة إعالمية عربية موحدة، اليوم األحد،من 
نصرة للقدس، ومقدساتھا االسالمية  وسينطلق عند الحادية عشرة عبر محطات التلفزة العربية،

 .والمسيحية ولفلسطين، ورفضا إلعالن الرئيس األميركي دونالد ترمب القدس عاصمة إلسرائيل

من أجل .. وطن واحد.. ، وتحت شعار إعالم واحد"يوم االعالم العربي"يبدأ البث المشترك، بعنوان و
مساء، ومن المتوقع أن ينضم للدول المشاركة  10عروبة القدس، حيث سيستمر البث المشترك حتى 

  .عدد من الدول األخرى

ميركي دونالد ترمب االعتراف في يذكر أن اتحاد إذاعات الدول العربية أكد رفضه إلعالن الرئيس األ
  .القدس عاصمة إلسرائيل، معلنا نيته إرسال وفد رفيع المستوى إلى فلسطين خالل الفترة المقبلة

الجاري يوما للتضامن مع الشعب  17وقرر المجلس أيضا المشاركة والموافقة على أن يكون 
من أجل .. وطن واحد.. احدإعالم و"الفلسطيني، ببث مشترك فضائي وأرضي وإذاعات تحت شعار 

  ".عروبة القدس
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 مسيرات احتجاجية في المدن السويسرية تنديدا بقرار ترامب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل
 

  وفا 2017-12-16 بيرن /القدس عاصمة فلسطين

شھدت عدة مدن سويسرية من بينھا العاصمة بيرن، اضافة زيورخ، وجنيف، اليوم السبت، سلسلة من 
  .اھرات والمسيرات االحتجاجية ضد قرار الرئيس األميركي االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيلالتظ

وشارك في ھذه المسيرات التي نظمتھا الجاليات الفلسطينية والعربية واإلسالمية وعدد من مؤسسات 
مختلف  المجتمع المدني والجمعيات السويسرية المساندة للقضية الفلسطينية، المئات من المحتجين من

الجنسيات باإلضافة إلى عدد كبير من المتضامنين السويسريين وأبرزھم عضو البرلمان الفدرالي 
والذي ألقى كلمة  السويسري كارلو سوماروغا المعروف بدفاعه عن حقوق الشعب الفلسطيني 

  .تضامنية في ساحة ھلفتسيا في العاصمة بيرن

ومدينة زيورخ، نصرة   حيث مقر األمم المتحدة تظاھر أيضا المئات في كل من مدينة جنيف   كما
  ."القدس عاصمة فلسطين"، و"فلسطين حرة"، و"تحيا فلسطين"للقدس مرددين ھتافات على غرار 

وشھدت المسيرات إلقاء كلمات رافضة للقرار األميركي،   ورفعت في التظاھرة أعالم فلسطين،
  .ومؤكدة أن القدس عاصمة أبدية لفلسطين

  

  ائر الشقيقة تندد بقرار ترمبجماھير الجز
  

  وفا 2017- 12- 16 الجزائر/ لقدس عاصمة فلسطينا

انطلقت في كافة الواليات الجزائرية اليوم السبت، فعاليات منددة بإعالن ترمب االعتراف بالقدس 
 .عاصمة إلسرائيل

افة السبل واكدت كافة الحشود الشعبية التي رعتھا الجھات الرسمية واشرفت على تنظيمھا وتوفير ك
  .إلنجاحھا أن قرار ترامب باطل وسيبقى حبرا على ورق

وجدد المشاركون تضامن الجزائر التام مع شعبنا الفلسطيني والدفاع عن قضيته في كافة األماكن 
  .والمحافل وعلى كافة األصعدة

ستبقى  واكدت كافة الخطب والكلمات الرسمية والحزبية واالھلية التي القيت في الحشود، أن القدس
  .العاصمة األبدية للدولة الفلسطينية شاء من شاء وأبى من ابى

وكانت رئاسة الحكومة الجزائرية قد اصدرت تعليمات لكل الوالة برعاية الفعاليات التضامنية في 
  .والياتھم، وتوفير كافة السبل إلنجاحھا واسماع الصوت الجزائري عاليا
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، قد أصدر تعليمات لكافة مندوبي السفارة بالمحافظات وكان سفير فلسطين لدى الجزائر لؤي عيسى
  .االسھام في التنسيق مع الجھات المعنية الرسمية والشعبية إلنجاح الفعاليات التضامنية

  .واكد عيسى ضرورة ان تبقى قضيتنا الفلسطينية وعلى وجه الخصوص القدس حيه في كافة الفعاليات

  
  لقدس وفلسطينالھباش وشيخ األزھر يبحثان سبل نصرة ا

  
  وفا 2017-12-16القاھرة / القدس عاصمة فلسطين

بحث قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعالقات اإلسالمية محمود الھباش، 
 .شيخ األزھر الشريف أحمد الطيب، سبل نصرة القدس وفلسطين اليوم السبت، مع اإلمام األكبر

زھر، صورة األوضاع التي تعيشھا فلسطين والوضع الصعب الذي ونقل الھباش، خالل لقائه شيخ األ
تمر به مدينة القدس واألرض الفلسطينية بشكل عام، في ظل التداعيات الخطيرة الناجمة عن القرار 

  .الجريمة الذي أصدره الرئيس األميركي بحق مدينة القدس

اصلون الصمود والتصدي وأكد قاضي القضاة أن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني سيو
للمؤامرات اإلسرائيلية واألميركية التي تستھدف القدس، مشيدا بموقف شيخ األزھر الشريف وعلمائه 

  .الرافض ألي إجراء يمس المدينة المقدسة

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني وقيادته يقدرون عاليا الموقف القوي لفضيلة شيخ األزھر في رفض 
لك رفضه لقاء نائب الرئيس األميركي بسبب مواقف أميركا المعادية للعرب القرار األميركي وكذ

  .والمسلمين ومقدساتھم، مؤكدا أن شيخ األزھر عبر بھذا الموقف عن ضمير األمة اإلسالمية كافة

من ناحيته، أكد األمام األكبر أن األزھر سيبقى باسم كل المسلمين صوتا عاليا وقويا للدفاع عن 
القدس ومقدساتھا، مضيفا أن القدس كانت وستبقى عاصمة فلسطين األبدية والعاصمة فلسطين ونصرة 

  .الروحية لكافة المسلمين في كافة أنحاء األرض

وشدد على موقف األزھر الداعم لفلسطين وشعبھا وقيادتھا وللقدس وھويتھا العربية اإلسالمية 
  .والفلسطينية

فير فلسطين في القاھرة دياب اللوح، على استمرار كما جرى االتفاق، خالل اللقاء الذي حضره س
االتصاالت والمشاورات بين األزھر ودولة فلسطين لتنسيق الخطوات العملية فيما يتعلق بجھود دعم 
وحماية القدس ومواجھة اإلجراءات العدوانية التي تمس المدينة المقدسة وتراثھا اإلسالمي، وكذلك 

تحضير للمؤتمر الدولي الذي سيعقد في األزھر خالل الشھر المقبل االتفاق على استمرار التنسيق وال
لنصرة القدس وفلسطين، والتأكيد على إسالمية العاصمة المقدسة وعدم القبول بأية محاولة لتغيير 

  .ھويتھا وإسالميتھا
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 حزب المؤتمر الھندي يدعو الحترام التوافق الدولي حول القدس

 
  وفا 2017- 12-16ي نيو دلھ/ القدس عاصمة فلسطين

بزعامة راھول غاندي إن من واجب جميع الدول األعضاء ) الكونغرس(قال حزب المؤتمر الھندي 
في األمم المتحدة احترام القرارات المتعلقة بفلسطين وضمان الحفاظ على الوضع القائم في القدس وفقا 

 للتوافق الدولي الذى تجسد في قرار مجلس األمن الدولي

  .1980تشرين الثاني عام  20صادر في وال 478رقم 

وأضاف حزب المؤتمر في بيان صدر عنه، اليوم السبت، إن إعالن الرئيس األميركي يتعارض مع 
  .قرارات األمم المتحدة حول فلسطين وسيتسبب في نقد دولي طويل المدي ومثير للقلق

ألطراف المعنية إلى حل القضية الفلسطينية بطريقة الحزب يحث جميع ا: "وأضاف حزب المؤتمر
  .1993سلمية وسريعة وفقا التفاق أوسلو الموقع في العام 

  
يالحقون كل من يرفع علم فلسطين.. في القدس  

  
  2017/ 12/ 17 - معا -القدس

العلم  فكل من يرفع... رفع العلم الفلسطيني في مدينة القدس ھو أكثر ما يزعج االحتالل في ھذه األيام
 .يالحق ويضرب ويصادر العلم منه بكل قسوة" صغيرا أو كبيرا"

ومنذ أن بدأت االحتجاجات على قرار الرئيس األمريكي ذابت رايات الفصائل في بوتقة العلم 
الفلسطيني، وأصبح كل من يحمل العلم ھدفا للقمع والضرب واالعتقال من قبل قوات االحتالل، وھذا 

 .ين ومنطقة باب العمود ومحيطھا بالمدينة على مدار العشرة أيام الماضيةما شھده شارع صالح الد

المقدسيون ورغم القمع الذي تعرضوا له بالقنابل الصوتية واألعيرة المطاطية والضرب والدفع، 
أصروا على تنظيم االعتصامات والوقفات اليومية، وفي االعتصام الذي نظم السبت في شارع صالح 

ابتكر الشبان طريقة للتغلب على قمع االحتالل، .. ة كافة األعالم من المشاركينالدين وبعد مصادر
 .فعلقوا األعالم على بالونات وأطلقوھا في سماء المدينة، تأكيدا على عروبتھا ورفضا لقرار ترامب

وحّول االحتالل شارع صالح الدين لثكنة عسكرية باالنتشار المكثف لقواته الخاصة والضباط وفرق 
الشارع، " الشرطة المتخفية بالزي المدني"يالة والمخابرات، فيما اقتحمت وحدة المستعربين الخ

واغلقته وعرقلت دخول المواطنين إليه، إضافة الى استخدام القنابل واألعيرة المطاطية، وإجبار 
أصحاب المحالت التجارية على اغالق ابوابھم تحت الضغط والتھديد بفرض عقوبات عليه أولھا 

 .خريب محتويات محلهت
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تنظيم الفعاليات في مدينة القدس له داللة " ناشطة مقدسية تشارك بشكل يومي في الفعاليات قالت
خاصة، فالتواجد ورغم قلته يؤكد على عروبة ھذه المدينة وفشل االحتالل بتھويد عقول شبانھا، أكثر 

م يتم فض االعتصام وضربنا ومالحقتنا ما يقھر االحتالل ھو رفع العلم الفلسطيني، فعندما نرفع العل
 ".بكافة الطرق لكننا نصر على التواجد وايصال كلمة أھالي المدينة

مصادرة األعالم ليس باألمر السھل، أكثر من خمسة جنود من الوحدات الخاصة يھاجمون " وأضافت
 ".أي شخص يرفع العلم ويقومون بضربه وسحبه منه بھمجية

لم الفلسطيني يقھر الضباط، تعرضت للضرب المبرح ألني قمت فقط برفع رفع الع" أحد الشبان قال
العلم في احد االعتصامات، لكن ذلك لم يثنني عن المشاركة في الفعاليات ضد قرار ترامب، والقدس 

 . "عربية، ال يسلم اي شخص يرفع العلم من االعتداء من األطفال والنساء وكبار السن

لم في سماء القدس، فوق شارع صالح الدين أحد اھم الشوارع في المدينة، ارتفع الع" وقال أحد الشبان
ساعات،  4األمر الذي أغاظ االحتالل، وانتشر في الشارع وحاصره بطريقة غير مسبوقة ألكثر من 

ونحن نقول أن القدس عربية فلسطينية سواء تمكنا من رفع العلم بأيدينا أو تم مصادرته منا، فحقنا 
   ".دال فيهبالمدينة ال ج

  
 القدس مدينة إيماننا وحافظة تراثنا: المطران حنا

  2017/ 12/ 17 - معا -القدس

إن مدينة القدس " قال المطران عطا هللا حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم االرثوذكس صباح اليوم،
دة ولن نستسلم مدينة ايماننا وھي المدينة المقدسة التي تحتضن اھم مقدساتنا، انھا قبلتنا االولى والوحي

 ."الي سياسات ھادفة لتزوير تاريخ مدينتنا وطمس معالمھا والنيل من مكانتھا

القدس ھي المركز الروحي االول واالقدم واالعرق للمسيحية في عالمنا فال " وأضاف المطران حنا
ن يجوز تجاھل ھذه الحقائق التاريخية، فھي بالنسبة لشعبنا الفلسطيني الذي نحن مكون اساسي م

مكوناته انما ھي عاصمتنا الروحية والوطنية، انھا مدينة تجسد الوحدة الوطنية بأبھى صورھا ولذلك 
فإن شعبنا الفلسطيني بمسيحييه ومسلميه ھو موحد في رفض القرار االمريكي المشؤوم المتعلق 

ا يجب ان بالقدس كما اننا موحدين في دفاعنا عن القدس باعتبارھا عاصمة فلسطين ھكذا كانت وھكذ
تبقى واي قرارات منحازة لدولة االحتالل انما تعتبر تطاوال على شعبنا وقضيته العادلة التي ھي 

 ."قضية الشعب الفلسطيني الواحد مسيحيين ومسلمين

المسيحيون الفلسطينيون يرفضون ھذا القرار االمريكي االخير كما انھم دوما كانوا مدافعين " وبين
دالة قضية شعبنا الفلسطيني التي نعتبرھا وبحق بأنھا اعدل قضية عرفھا حقيقيين وما زالوا عن ع
 ."التاريخ االنساني الحديث

رسالتنا عشية االعياد الميالدية المجيدة بأننا سنبقى كسيدنا ومعلمنا وفادينا دعاة عدل ومحبة " وأوضح
ية واالرھاب وسالم وانحياز لكل انسان مظلوم ومعذب ومضطھد ، نرفض العنف ونرفض الكراھ

والتطرف والعنصرية وسيبقى لسان حالنا بأن المحبة ھي قوة لنا وبدون المحبة نحن نفقد انسانيتنا 
فالھدايا التي يجب ان نقدمھا للفادي المولود من اجل خالصنا ھي ليست الذھب واللبان والمر كما قدم 
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ي خدمة االنسانية، ھديتنا له في المجوس في ذلك الحين، الرب يريد منا ايمانا عميقا ورحمة وتفان ف
عيد الميالد يجب ان تكون تأكيدنا على التشبث بقيم ايماننا ودفاعنا عن ارضنا المقدسة وخاصة مدينة 
القدس، ھديتنا له في عيد الميالد ھي اننا سنبقى دعاة سالم ومحبة واخوة بين االنسان واخيه االنسان ، 

لوم الننا نعتقد بأن الدفاع عن شعبنا ھو واجب ايماني وسنبقى ندافع عن شعبنا الفلسطيني المظ
واخالقي وانساني ووطني الن القضية الفلسطينية ھي قضيتنا كمسيحيين كما انھا قضية المسلمين 

 ."وقضية كافة احرار العالم

 وجاءت كلمات المطران عطا هللا حنا اليوم لدى استقباله لوفد من ابناء الرعية االرثوذكسية في مدينة
 .رام هللا

  
  

   إسرائيل ترد على مصر حول قرار بمجلس األمن بشأن القدس
 
  

   دنيا الوطن -رام هللا 
عبر ممثل إسرائيل في األمم المتحدة، داني دانون، عن استنكاره لمشروع قرار يجري دراسته في 

مدينة المقدسة مجلس األمن الدولي، ال يعترف بأي تغيير يطرأ على الوضع الحالي للقدس، مدعياً أن ال
   . ال تزال عاصمةً لبالده

 
يغيرا الواقع الواضح بأن القدس كانت دائماً، التصويت أو المناقشة لن "إن : وقال السفير اإلسرائيلي

 ."مع حلفائنا سنواصل الكفاح من أجل الحقيقة التاريخية"، مضيفاً أنه "وستكون عاصمة إلسرائيل
 

رار، يشدد على أن أي قرارات تخص طبيعة مدينة القدس ويبحث مجلس األمن الدولي مشروع ق
الشريف ووضعھا وتكوينھا الديمغرافي، ليس لھا أي أثر قانوني ويجب سحبھا، وھي الغية وباطلة، 
وفقاً لقرارات مجلس األمن الدولي، وذلك بعد اعتراف الرئيس األمريكي دونالد ترامب بالقدس 

   .عاصمة إلسرائيل
 

عدم االعتراف بأي إجراءات أو تدابير تتعارض مع القرارات ذات "جميع البلدان وتطلب الوثيقة من 
كما يدعو مشروع القرار جميع الدول إلى االمتناع عن فتح بعثات دبلوماسية في مدينة القدس   ".الصلة

   ."478الشريف وفقاً للقرار 
 

ته فلسطين، ووزع على إال أن مشروع القرار الذي جاء في صفحة واحدة وقدمته مصر بعد أن أعد
   .، لم يذكر الواليات المتحدة أو ترامب بالتحديد)السبت(أعضاء المجلس الخمسة عشر يوم أمس 

 
ضده، مؤكدين أن مشروع القرار ) الفيتو(ورجح دبلوماسيون استخدام الواليات المتحدة حق النقض 

   .يحظى بتأييد كبير
 

مع عدم استخدام أي من الدول األعضاء الدائمين  ويحتاج المشروع إلقراره، موافقة تسعة أعضاء،
    .حق النقض، ويُتوقع أن يصوت المجلس على المشروع بحلول االثنين أو الثالثاء
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  لدينا سفير لدولة فلسطين في القدس: تركيا تؤكد
  

   2017/ 12/ 16_ -دنيا الوطن -رام هللا 
العامة التركية في القدس، تقوم اليوم فعلياً أكد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن القنصلية 

 .دولة فلسطين، مؤكداً أن سفير بالده المقيم في القدس، ھو سفير تركيا لدى فلسطين بمھمة سفارة لدى
 

فيما عدانا، ال يوجد أي بعثة في فلسطين على مستوى سفارة "وأوضح، في كلمة له اليوم السبت، 
   ."يغير ھذه الحقيقةالقدس، قبول أو رفض إسرائيل ال  في
 

إن أنقرة لن تتوقف عن الدفاع عن حقوق : رجب طيب أردوغان، اليوم السبت  وقال الرئيس التركي،
   .الفلسطينيين في القدس، ألن إسرائيل ال يعجبھا ذلك

 
شدد  ،)غرب البالد(وفي كلمة ألقاھا في مؤتمر لفرع حزب العدالة والتنمية الحاكم في والية يالوا 

على أن بالده لن تسمح بتأسيس دولة إرھابية في سورية ألن أميركا لديھا حسابات أخرى،  أردوغان
   .(الجناح السوري للعمال الكردستاني(في إشارة إلى دعم واشنطن لقوات حزب االتحاد الديمقراطي 

 
رنا لھا، بالنسبة لنا للقدس حرمتھا، وليس لنا الحق كما العديد من الدول أن ندير ظھ"وأكد أردوغان، 

ولن نتراجع عن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس فقط ألن إسرائيل ال تريد ذلك، ولن نسمح 
   ."العربي الجديد"بحسب " للواليات المتحدة، أن تقيم في سورية دولة إرھابية لحساباتھا المختلفة

 
تتواصل الھجمات عليه من طالما مثّل اإلسالم األمل في مواجھة األزمات اإلنسانية، س"وأضاف، أنه 
   ."جھات معينة

 
ً أن نكون يقظين ومستعدين في مواجھة ھذه الھجمات الرامية لتدمير : "وتابع قائالً  من واجبنا جميعا

   ."المسلمين من الداخل
 

بقدر قوة ومتانة عالقة المسلمين بالُسنّة النبوية تكون "وحول أھمية السنة النبوية قال أردوغان 
    ."ھم قوية ومتينة، وأي محاولة لتجاھل ھذه العالقة أو قطعھا ھي عمل غير إسالميعالقتھم بدين

  
  

  لن ننقل سفارتنا إلى القدس: فرنسا
  

  .2017ديسمبر / كانون أول  16  باريس -صفا

إلى مدينة " تل أبيب"أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن بالده لن تنقل السفارة من 
الحالي، في إشارة إلى القرار األميركي بشأن القدس والذي رفضه االتحاد  أخرى في الوقت

وقال لودريان رًدا على سؤال في برنامج إذاعي محلي حول إمكانية أن يتخذ الرئيس  .األوروبي
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الفرنسي إيمانويل ماكرون خطوة مماثلة لتلك التي اتخذھا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن 
 ."ال نية لفرنسا اآلن بنقل سفارتھا من تل أبيب إلى أي مدينة أخرى: "لفلسطين شرقي القدس عاصمة

وكان وزراء خارجية  .وأكد الوزير الفرنسي أن باريس تؤيد أي عملة تسوية توضع على الطاولة
االتحاد األوروبي بما فيھا فرنسا، أعربوا االثنين الماضي في اجتماع مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

ن نتنياھو عن معارضتھم للخطوة التي أقدم عليھا الرئيس األميركي دونالد ترامب يوم السادس بنيامي
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية باالتحاد  ."عاصمة إلسرائيل"من ديسمبر الحالي باعتبار القدس 

مشيرة فيديريكا موغيريني، إن الوقت حان إلطالق محادثات سالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، 
    .إلى أن الحل الواقعي الوحيد ھو القائم على االعتراف بدولتين تكون القدس عاصمة لھما

  
  

  مسيرتان حاشدتان نصرة للقدس في باماكو ومكسيكو
  

  .2017ديسمبر / كانون أول  16 باريس - صفا 

ً للقضية الفلسطيني ة، وتنديداً شارك آالف المواطنين في العاصمة المالية بامكو بمسيرة حاشدة دعما
ونظم المسيرة الحاشدة تجمع  .بالقرار األميركي االعتراف في القدس عاصمة لالحتالل االسرائيلي

وقال  .الجمعيات اإلسالمية بحضور عدد كبير من نواب البرلمان الوطني وشخصيات بارزة أخرى
المسؤول وغير  إننا نستغرب من القرار األميركي غير"أعضاء تجمع الجمعيات اإلسالمية في مالي 

العادل، المتناقض مع كافة قرارات منظمة األمم المتحدة بشأن فلسطين؛ ونعتبر ھذا القرار 
أننا نحذر الرئيس األميركي من العواقب الوخيمة الناجمة عن ھذا القرار غير "وأضافوا  ."بالشيطاني

  ".يعرقل عملية السالمالمسؤول وغير المنصف والمثير لغضب ماليين المسلمين عبر العالم، والذي 

وأكدوا على الدعم التام للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولة مستقلة ذات سيادة تامة على 
  .أراضيه الوطنية وعاصمتھا القدس األبدية وغير القابلة للتجزئة

يق، كما وشددوا على مساندة المجتمع اإلسالمي في مالي ودعمه التام والثابت للشعب الفلسطيني الشق
نوجه نداء إلى أصحاب الضمائر المشغوفة بالسالم والعدل بااللتحاق بالتجمع من أجل الضغط على 
منظمة األمم المتحدة وإرغامھا على تنفيذ التوصيات والقرارات الدولية المتخذة بنفس القوة والدرجة 

  .إزاء الكيان اإلسرائيلي

المكسيك وسط العاصمة المكسيكية مسيرة تضامنية  إلى ذلك، شھد ميدان مالك االستقالل أشھر معالم
 ."عاصمة إلسرائيل"حاشدة نصرة للقدس واحتجاجاً على اعالن الرئيس األمريكي االعتراف بالقدس 

ونظمت المسيرة بالتعاون بين لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني، وأبناء الجاليات العربية 
اسية ومنظمات المجتمع المدني المكسيكي وعشرات واإلسالمية، وبمشاركة عدد من األحزاب السي
وأنطلق المحتشدون من ميدان مالك االستقالل وصوال  .المتضامنين والمناصرين لقضيتنا الفلسطينية

لمقر السفارة األمريكية، رافعين األعالم الفلسطينية والالفتات التي كتب عليھا عبارات تشجب 
  .المؤكدة على أن القدس عاصمة لفلسطيناالعالن األمريكي والمطالبة بإسقاطه و
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وھتف المحتشدون من أمام السفارة األمريكية بعبارات مناھضة إلعالن ترمب وأُلقيت العديد من 
الكلمات التضامنية والرافضة لإلعالن الذي يخالف القرارات األممية والقانون الدولي ويتعارض مع 

     .حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف

 

 مستوطنون يستأنفون اقتحاماتھم االستفزازية للمسجد األقصى بحراساٍت ُمشّددة
 

  وفا 2017-12-17القدس عاصمة فلسطين 

استأنفت مجموعات من المستوطنين المتطرفين، اليوم األحد، اقتحاماتھا االستفزازية للمسجد االقصى 
 .المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات االحتالل

ال مراسلنا في القدس إن المستوطنين تجولوا في باحات المسجد، واستمعوا لشروحات حول وق
، في حين توزع المصلون في االقصى بحلقات علم انتشرت في مختلف أنحاء "الھيكل المزعوم"

  .المسجد المبارك

  

  بإعالن ترمب بشأن القدس وقفة أمام سفارة فلسطين في ليبيا تنديداً 

  
  وفا  2017- 12-17طرابلس  - طينلقدس عاصمة فلسا

نظمت سفارة دولة فلسطين في ليبيا، أمام مقرھا في طرابلس، وقفة احتجاجية على إعالن الرئيس 
األميركي دونالد ترمب بشأن القدس، بمشاركة مسؤولين في حكومة الوفاق الليبية ومنظمات المجتمع 

  .ات العربية المقيمة في ليبياالمدني، وحشد كبير من أبناء الجالية الفلسطينية والجالي

وفي كلمة له، أشاد وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني علي الشيخي، بموقف القيادة 
الفلسطينية وعلى رأسھا الرئيس محمود عباس، وبصمود المرابطين الفلسطينيين في مدينة القدس 

  .امب الظالمالذين يقارعون االحتالل، والجماھير المحتشدة الرافضة لقرار تر

وأكد أن موقف ليبيا ھو نفس الموقف الداعم للشعب الفلسطيني وقيادته، وأن ليبيا على استعداد دائم 
للوقوف مع الفلسطينيين في كل المحافل الدولية حتى إسقاط ھذا القرار السافر، وإقامة الدولة 

  .الفلسطينية وعاصمتھا القدس األبدية

مد رحال، كلمة أكد فيھا أن إعالن ترمب اعتداء سافر على أرضنا وألقى القائم بأعمال السفارة مح
ً جديداً لقرارات المجتمع الدولي واألمم  ومقدساتنا وحقوقنا في إقامة دولة فلسطين ، ويشكل تحديا

  .المتحدة، وانحيازا تاماً لكيان االحتالل

لية المعنية، بتحمل وطالب المجتمع الدولي والدول العربية واإلسالمية وكافة المؤسسات الدو
مسؤولياتھا تجاه ھذا اإلعالن الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام االحتالل لتھويد القدس وتھجير 

  . سكانھا
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وتقدم القائم باألعمال بالشكر لموقف دولة ليبيا عبر التاريخ الداعم والمساند للحق الفلسطيني ولكل 
خرجت في مدن وجامعات ليبيا للتأكيد على عروبة المنظمات واالتحادات الطالبية والفعاليات التي 

  . القدس

وكان من بين الحضور على المستوى الرسمي، مساعد ومستشار وزير الثقافة عادل أبو ستة، ومحمد 
  . البوسيفي من وزارة األوقاف الليبية، وحسن سالم مستشار وزير العمل والتأھيل

  
 

  
 
  

 
  


