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القدس  رسالة

 
 القدس مدینة ألخبار یومیة نشرة

والعلوم  والثقافة للتربیة الفلسطینیة الوطنیة اللجنة عن تصدر
 

 .إحیاء الذكرى السنویة األولى لرحیل المناضل مطران القدس إیالریون كابوجي •

القاھرة: علماء دین من الدیانات السماویة الثالث یؤكدون بطالن إعالن ترمب  •
 .ورفض إجراءات االحتالل في القدس

 .جماعات یھودیة تطالب محكمة االحتالل بحریة التصرف باألقصى •

 ."ملیون متابع لمؤتمر األزھر الشریف لنصرة القدس عبر "تویتر 214 •

 .مفتي الدیار المصریة: مصر لم تتخَل یوماً عن قضیة القدس •

انطالق الجلسة الرئیسیة لمؤتمر األزھر بعنوان: "الھویة العربیة للقدس  •
 ."ورسالتھا

 .مصلون یتصدون لمستوطنین أدوا طقوساً تلمودیة جماعیة في األقصى •

 .الرئیس بمؤتمر األزھر الدولي: لم یولد بعد من یساوم على القدس أو فلسطین •

المجلس الوطني یطالب اتحاد البرلمانات اإلسالمیة اتخاذ قرارات عملیة  •
 .لمواجھة إعالن ترمب بشأن القدس

. البرلمانات اإلسالمیة: قرار ترمب تھدید لالستقرار العالمي •
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 .ترمب ینفي نقل السفارة األمیركیة للقدس خالل عام •

 .الشیشان: مسلمو العالم لن یتخلوا عن مدینة القدس •

 .االحتالل یوزع اخطارات ھدم في العیسویة ویقتحم محال تجاریاً في سلوان •

 .مؤتمر جماھیري طالبي بإسطنبول حول القدس •

 .كبر من وعي ترامب وانحیازه الرخیصأعالمات على الطریق - القدس  •
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 إحیاء الذكرى السنویة األولى لرحیل المناضل مطران القدس إیالریون كابوجي

 
  وفا2018-1-17القدس عاصمة فلسطین/ رام هللا 

أحیت مفوضیة العالقات العربیة والصین الشعبیة في حركة فتح، تحت رعایة الرئیس محمود عباس، 
 مساء الیوم األربعاء، الذكرى السنویة األولى لرحیل المناضل  مطران القدس إیالریون كابوجي.

وأكد مفوض العالقات العربیة والصین الشعبیة، عضو اللجنة المركزیة لحركة "فتح" عباس زكي أن 
الراحل كابوجي، عاش حیاتھ مناضال فدائیا ومكافحا من أجل القدس، ورحل إلى المجد یحملھا في 

قلبھ، وكان رجل االنتماء الطاھر لحركة فتح وجزء من اإلرث النضالي، فكان المناضل األبرز في 
مرحلة الكفاح المسلح، ولم نكن أمام رجل دین بل أمام رجل مواقف ومبدأ. 

وقال "یحق لنا في ھذا الیوم أن نطلق علیھ في ذكرى رحیلة األولى "أمیر البطاركة"، وحمل في قلبھ 
رسالة العدل والمحبة والسالم وكان موحدا بین رجال الدین المسلمین والمسیحیین وقاسما مشتركا بین 

كل محبي السالم". 

وتابع: "لم یتوقف المطران عن مسیرة نضالھ رغم سجنھ ونفیھ فبقى على العھد وبقیت القدس في 
وجدانھ وحمل القضیة أینما ذھب، وكان حلمھ أن یأتي إلى القدس، وأصر إلى العودة وجاء إلیھا عبر 

قوافل كسر الحصار عن قطاع غزة، وتم اعتقالھ في المرتین وأفرج عنھ. 

وأضاف: "تأتي ھذه المناسبة في ظل ما تتعرض لھ القدس بمقدساتھا ألبشع جریمة باعتراف ترمب 
بالقدس عاصمة االحتالل، وھذا لھ تداعیات خطیرة على المنطقة، فالقدس ھي قضیة إسالمیة مسیحیة 

عربیة ومكانا لكل أحرار العالم". 

من جھتھ، قال رئیس القائمة العربیة المشتركة في الكنیست أیمن عودة: "نحن نصل إلى أعتاب القدس 
 فصل، وما بعد قرار ترمب فصل 1993في مواجھة ترمب ونحن أیضا نقلب الطاولة ونقول منذ العام 

آخر،  فعندما تصل األمور إلى القدس نقلب الطاولة. 

وأضاف "نرید أن نتعلم من دور كابوجي في إسرائیل، ھم یسعون لتحویل الصراع نحو القدس من 
وطني سیاسي إلى دیني، یریدون أن یكون صراع حول الروایة الدینیة، ونحن من مصلحتنا وضع 

قضیة القدس في سیاقھا الصحیح كقضیة سیاسیة، فھي قضیة رابحة في میزان القوانین الدولیة، وھم 
یریدون نقل الصراع من وطني إلى دیني ونحن من مصلحتنا التمسك بمبادئنا الوطنیة، نتنیاھو ومن 
حولھ یؤمنون بصراع الحضارات ویریدون أن یكونوا جزء من الغرب في مواجھة اإلسالم، ولذلك 

یریدون تغییر الواقع المسیحي في القدس. 

من ناحیتھ، قال نائب األمین العام للجبھة الدیمقراطیة قیس أبو لیلى في كلمة القوى الوطنیة: "إن 
األسابیع القلیلة التي سبقت وفاتھ كان قلب المطران ینزف ألما وحسرة، وھو یرى مدینتھ حلب تحترق 

بألسنة اللھب المنبثقة بین اإلخوة األعداء، فما الذي سیكون بحالة لو عاش وسمع ترمب وھو یتبجح 
ویعترف بالقدس عاصمة لدولة إسرائیل ویرسمھا عاصمة للشعب الیھودي مخالفا لكل الشرائع، كان 

لینزف دما وألما، ولكان وقف ووجھ دعوتھ الى المؤمنین لرفض ومقاومة ذلك. 
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وأضاف: "الیوم ونحن نحیي الذكرى السنویة لرحیلھ ال نملك إال أن نؤكد المثل والقیم التي انتمى إلیھا 
منذ أن كان كاھنا شابا نذر نفسھ لحمل نداء المسیح علیھ السالم وتمجید رسالتھ، وألنھ یدرك أن 
الرسالة لیست مجرد دعوة وكتب صالة بل ھي تقمص وذوبان وتماه مع شخصیة المسیح علیھ 

السالم". 

وأوضح أن القدس كانت وستبقى عربیة إسالمیة مسیحیة وعاصمة أبدیة لدولة فلسطین، وھذه الحقیقة 
أزلیة وستبقى أبد الدھر وھذا العھد الذي نقطعھ للمطران الراحل، وأن شعبنا بكل مللھ وطوائفھ لن 

یستلم ولن یرضخ لكل المؤامرات التي تحاك لتصفیة قضیتھ. 

من جانبھ، قال رئیس بلدیة رام هللا موسى حدید إن الحق یعلو وال یعلى علیھ، ونحن عائدون مھما 
طال الزمن ومھما بھظ الثمن، وإن أصوات المساجد وھي تصدح هللا أكبر وأجراس الكنائس وھي 

تدق، تقول إننا عائدون. 

وأضاف حدید إن الراحل كبوجي كان مدرسة نضالیة، في انتمائھ لقضیتھ العربیة والفلسطینیة، 
موضحا ارتباط الراحل بالقدس وما تشكلھ بالنسبة إلیھ، وذكر حدید مناقب الراحل، وأن فھمھ للسالم 

كان بمعناه الحق وھو الدفاع عن الحق والعدالة. 

بدوره، قال األرشمندریت عبد هللا یولیو: "إننا نرى أنفسنا مجتمعین في ھذا المكان إلحیاء ذكرى 
الراحل الفدائي مطران المقاومة األسیر المبعد الشھید كبوجي، إنھ ھو شعور بالواجب تجاه شخص 

كرس حیاتھ في سبیل أمتھ وشعبھ ووطنھ، ھذا دافع من الدوافع المھمة، واعتقد الجامع المشترك أننا 
نحبھ، وكلنا ننتمي إلى المدرسة التي أسسھا وكلنا بال استثناء في قلوبنا حنین إلى زمانھ وزماننا 

 الجمیل في نضالھ".

 

القاھرة: علماء دین من الدیانات السماویة الثالث یؤكدون بطالن إعالن ترمب ورفض إجراءات 
 االحتالل في القدس

 متحدثون بالجلسة الثانیة بمؤتمر األزھر لنصرة القدس یطالبون بضرورة تعزیز الدعم لفلسطین

 وفا2018-1-17القدس عاصمة فلسطین/ القاھرة

أجمع عدد من العلماء ورجال الدین من الدیانات السماویة الثالث، مساء الیوم األربعاء، على بطالن 
إعالن الرئیس األمیركي دونالد ترمب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائیل، مشددین على عدم 

شرعیة إجراءات االحتالل في المدینة المقدسة. 

وجاء ذلك خالل الجلسة الثانیة بمؤتمر األزھر لنصرة القدس، التي شاركت فیھا  شخصیات 
ومرجعیات دینیة بارزة، وشیخ األزھر أحمد الطیب. 

وفي ھذا السیاق، قال مفتي القدس والدیار الفلسطینیة الشیخ محمد حسین، إن القدس لھا مكانة وتاریخ 
عظیم، وأنھا تتعرض ھذه الفترة لمجموعة من االنتھاكات الصارخة، مؤكًدا أن القدس مرتبطة بعقیدة 

المسلمین كما أن للمسیحیین بھا كنائس ومقدسات لذلك فھي تختلف عن كافة المدن حولھا. 
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وأضاف المفتي، أن "القدس الیوم تستجدي نخوتكم فھل أنتم مجیبون؟"، الفتا إلى أن أبناء المدینة 
المقدسة نجحوا خالل العام الماضي في منع محاوالت سلطات االحتالل من عملیة تركیب بوابات 

إلكترونیة على أبواب المسجد األقصى. 

وأوضح، أن معززات القدس ستبقى دائما وأن على أبناء األمة التوحد وزیادة الوعي لدى الشعوب 
بأھمیة القضیة الفلسطینیة، مؤكًدا أنھ یأمل أن یخرج ھذا المؤتمر بتوصیات تساھم في الدفاع عن 

القضیة الفلسطینیة. 

وحذر من أن القرارات الجائرة بشأن القدس، ومنھا قرار اإلدارة األمیركیة تحاول محو الھویة العربیة 
واإلسالمیة للمدینة، مشددا على ضرورة إعادة البوصلة العربیة واإلسالمیة نحو القدس، وأن تتوحد 

األمة تجاھھا، مضیفا: والقدس جدیرة بلم الشمل وجمع األنظار ووحدة المواقف. 

من جانبھ، قال خطیب المسجد األقصى عكرمة صبري، إن مدینة القدس ربطھا هللا بمكة المكرمة 
والمدینة المنورة، والتخلي عنھا كالتفریط في المدینتین المقدستین. 

وتابع: إن التفریط باألقصى ھو تفریط بالمسجد الحرام وبالمسجد النبوى، وأن التفریط بالقدس ھو 
تفریط أیضاً بمكة المكرمة وبالمدینة المنورة، محذًرا من االلتفات إلى األصوات النشاز والمشبوھة 

التي تشكك في موضوع األقصى. 

وأضاف خطیب المسجد األقصى، أن موضوع القدس أصبح حدیث العالم كلھ، وذلك بعد الوعد الثاني 
المشؤوم الذي أصدره الرئیس األمیركي ترمب فرب ضارة نافعة، بعد أن كانت ھذه المدینة مھّمشة. 

وأردف: إننا حینما نذكر القدس فإننا نعني فلسطین واألقصى، وحینما نذكر األقصى فإننا نعني القدس 
وفلسطین، فھذه األلفاظ الثالثة متالزمةٌ في دالالتھا حیث أن اآلیات الكریمة واألحادیث النبویة 

الشریفة لم تفصل بینھا. 

وتابع صبري أن القدس بوابة األرض للسماء، وھي المدینة الوحیدة التي تولى الخلیفة عمر بن 
الخطاب مفاتیحھا بنفسھ، ونحن نطالب بھا ألنھا وقف إسالمي. 

من جانبھ أكد وزیر األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمیة في األردن وائل عربیات، أن المسجد 
االقصى یتعرض شبھ یومي باقتحامات من قبل المتطرفین الیھود لباحات المسجد، حیث وصل عددھم 

 ألف متطرف تقریبا العام الماضي، مشیرا إن األقصى أحتل مكانة بنص قرآني دون تأویل 25نحو 
وارتبط بھ المسلمون روحا وستسمر مكانتھ في عقیدة كل مسلم إلى أن تقوم الساعة. 

واستعرض عربیات، الجھود االردنیة في ترمیم واالھتمام بالمسجد األقصى، مثمنا دور شیخ األزھر 
الشریف في دعم قضیة القدس، متمنیا نجاح مؤتمر األزھر الشریف في نصرة القدس. 

وأضاف، أن اإلسرائیلیین یأتون بالسیاح من كل دول العام لیشرحوا لھم ھیكل سلیمان المزعوم. 

وقدم عربیات عددا من التوصیات للجنة المنظمة للمؤتمر ومنھا دعم صمود أھل القدس إلفشال 
مخططات الصھاینة، الفتا إلى أن القرار األمیركي األخیر بشأن القدس جاء بعد مطالبات من السیاح 

التي تستقدمھم إسرائیل لزیارة القدس. 
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ومن جانبھ، قال زعیم حركة ناطوري كارتا المعادي لدولة إسرائیل یرسول دوفید ویس، إن طائفتھ 
وعامة الیھود الحقیقیین یرفضون حكم إسرائیل والفكر الصھیوني. 

وأضاف في كلمتھ في المؤتمر، إنني جئت ممثال للشعب الیھودي األصلي، مشیرا إلى أنھم مأمورین 
 1948برفع الظلم عن الشعب الفلسطیني بأمر من التوراة، حیث إنھ تم إعطاء دولة على أراضي 

إلسرائیل على حساب فلسطین. 

ووجھ زعیم حركة ناطوري نداء إلى "الشعب الحریدي" في فلسطین أن یقفوا ویحرروا تلك 
األراضي المحتلة مع تقدیم دعم اقتصادي ووقف عمل العصابات اإلجرامیة. 

وقال انھ یجب على قادة العالم اإلسالمي أال یلقبوا ھؤالء بالیھود أو إسرائیلیین حتى ال یعطونھم 
الشرعیة على حساب المسلمین القدماء، مضیفا، انھ ال یوجد ھناك حكم أو سیطرة لسلطة للیھود في 

التوراة، فھؤالء صھاینة محتلین ومجرمین. 

وبدوره، أوضح البطریرك مار بشارة بطرس الراعي، رئیس مجلس البطاركة الكاثولیك في الشرق، 
أن المؤسسات الدینیة لھا دور مھم في نشر الوعي بأھمیة قضیة القدس من خالل تغذیة روح االنتماء 

والتنشئة على حّب القدس في العائالت والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس. 

واضاف خالل كلمتھ، ضمن محور "المكانة الدینیة العالمیة للقدس"، أن قضیّة القدس ال تنفصل عن 
القضیّة الفلسطینیة، وال حّل للواحدة من دون األخرى، لترابطھما العضوي، فكلّنا یدرك أن السالم 

والعیش مًعا على األرض المقّدسة وفى الشَّرق األوسط ال مستقبل لھما من دون أن تحّل المسألة 
السیاسیّة الخاّصة بالقدس. 

وأوضح رئیس مجلس البطاركة الكاثولیك في الشرق، أن كل شيء مخطط لھ بدقة في إسرائیل ولم 
 إلى 1887یكن ولید الصدفة، فقد تھیّأت والدة دولة إسرائیل الصھیونیّة على مدى ستّون عاما من 

 لیأتي القرار الظالم من الرئیس األمیركى ترمب 1967، وكان احتالل مدینة القدس بكاملھا عام 1947
بحق القدس، موضًحا أن القرار مخالف لجمیع قرارات مجلس األمن ومنظّمة األمم المتّحدة. 

واختتم البطریرك الماروني كلمتھ بالتأكید على أن ھویة القدس بوجوھھا الدینیة والثقافیة وبمؤّسساتھا 
التربویة واالستشفائیّة ودور العبادة كلّھا تجعل منھا كنًزا للبشریّة جمعاء لما تحویھ من تراث خاّص 

باألدیان السماویة. 

وشدد على ضرورة عدم السماح ألي شخص أو كیان بزرع التفرقة بین العرب، قیادات وشعوب، 
وتكثیف الحضور الدیموغرافي في القدس بتأسیس العائالت، وتعزیز الحضور الثقافي والجغرافي 

بالمحافظة على األرض وملكیّتھا وعدم الھجرة. 

من جانبھ، قال وزیر الشؤون الدینیة بإندونیسیا الشیخ لقمان حكیم سیف الدین، إن ھذا المؤتمر یأتي 
في أوانھ، في ظل تطورات األحداث األخیرة المتدھورة والمقلقة، وال سیما بعد قرار الرئیس 

األمریكي، الذي یؤجج القیم اإلنسانیة بما فیھا العدل، وسط انشغال العالم اإلسالمي بمشاكلھ الداخلیة، 
ویھدد السالم العالمي الدائم، فضًال عن أن ھذا االعتراف من جانب واحد ینتھك العدید من قرارات 

مجلس األمن والجمعیة العامة، ویدعم األنشطة غیر القانونیة التي ترتكبھا "إسرائیل"، انتھاكا للقانون 
الدولي وحقوق اإلنسان. 
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وأضاف الوزیر اإلندونیسي إن حكومة بالده أكدت رفضھا القاطع تجاه ھذا القرار، وانتقدتھ بشدة، 
وذلك من أجل إرساء السالم العالمي الذي لن یتحقق من دون استقالل فلسطین وسیادتھا وكرامتھا، 
 21كعضو متساو في المجتمع الدولي، معلنًا ترحیب إندونیسیا بقرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة یوم 

كانون األول/ دیسمبر الماضي الذي یطالب الوالیات المتحدة بسحب قرارھا الباطل تجاه القدس. 

وشدد على أن علماء المسلمین ورموز العالم اإلسالمي لدیھم مسؤولیة أكبر، لتأكید أن الدفاع عن 
القدس الشریف واجب دیني، فضال عن كونھ فریضة إنسانیة. 

وأكد أن قضیة القدس واألقصى تھمنا جمیًعا، وال تخص الفلسطینیین فحسب، الرتباطھا الوثیق بدیننا 
وتاریخنا وتراثنا، معبًرا عن ضرورة االستفادة من ھذا المؤتمر على إظھار وحدة المسلمین، وأن نقف 

صفًّا واحًدا من أجل القدس. 

وعبر عن تقدیر حكومة إندونیسیا لألزھر الشریف ومجلس حكماء المسلمین، على ھذه المبادرة 
الطیبة لتنظیم مؤتمر دولي دفاًعا عن القدس الشریف، مضیفا: إن ھذا المؤتمر یؤكد موقف األزھر 

بوصفھ أعرق وأقدم المؤسسات اإلسالمیة في العالم، الذي یعایش ویتواجد دائًما في كل قضایا األمة 
 اإلسالمیة.

 

 جماعات یھودیة تطالب محكمة االحتالل بحریة التصرف باألقصى

  وفا2018-1-17القدس عاصمة فلسطین 

أعلنت الیوم األربعاء، جماعات یھودیة متطرفة تنضوي في إطار ما تسمى بـ"منظمات الھیكل" 
المزعوم، أنھا ستطالب یوم غد محكمة االحتالل العلیا بالسماح لھا بالتصرف بحریة تامة بالمسجد 

 األقصى.

وكان المسجد األقصى تعرض الیوم إلى خطر غیر مسبوق بسماح شرطة االحتالل للمستوطنین 
 بإقامة طقوس وشعائر وصلوات تلمودیة جماعیة وعلنیة بداخلھ.

 

 "ملیون متابع لمؤتمر األزھر الشریف لنصرة القدس عبر "تویتر 214

  وفا2018-1-17القاھرة 

 ملیون متابعة على موقع التواصل االجتماعي 214حقق ھاشتاج األزھر_لنصرة_القدس أكثر من 
"تویتر" في ظل اھتمام إعالمي عربى وإسالمي بالمؤتمر الذي انطلقت أعمالھ الیوم األربعاء برعایة 

الرئیس المصري عبدالفتاح السیسي، ومشاركة الرئیس محمود عباس، في مؤتمر األزھر الشریف 
 .للمؤتمرات
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 دولة عربیة واسالمیة ودولیة، 86حیث ألقى الرئیس محمود عباس كلمة ھامة أمام ممثلي أكثر من 
تضمنت أھمیة المدینة المقدسة، وأنھا ستظل عاصمة دولة فلسطین األبدیة، التي ننتمي إلیھا وتنتمي 

 .الینا، وضرورة استعادة الوعي بقضیة القدس وھویتھا العربیة والمسؤولیة الدولیة تجاھھا

 

 مفتي الدیار المصریة: مصر لم تتخَل یوماً عن قضیة القدس

  وفا2018-1-17القدس عاصمة فلسطین/ القاھرة 

أكد مفتي الجمھوریة المصریة شوقي عالم، أن مصر لم تتخل یوما عن قضیة القدس، حیث إنھا 
 قضیة األمة في ظل ما تتعرض لھ من مؤامرات.

وأضاف في تصریح على ھامش مؤتمر األزھر العالمي لنصرة القدس المنعقد بقاعة مؤتمرات 
األزھر الشریف في مدینة نصر المصریة، ان قضیة القدس من ثوابت اإلسالم، وان العرب الیبوسیین 

من الكنعانیین ھم من أسسوا القدس، وان هللا اختار "األقصى" لیكون مسرى لرسول هللا صلى هللا 
علیھ وسلم في ظروف حالكة، حیث ال ینقطع اھتمام األمة بالقدس في أي وقت. 

 وأوضح عالم، أن القدس تعد معلًما من معالم الحضارة العربیة واإلسالمیة، وستعود الحقوق مرة 
 أخرى لیعیش أصحاب األدیان في سالم.

 

 "انطالق الجلسة الرئیسیة لمؤتمر األزھر بعنوان: "الھویة العربیة للقدس ورسالتھا

  وفا2018-1-17القدس عاصمة فلسطین/ رام هللا 

انطلقت، مساء الیوم األربعاء، فعالیات الجلسة الرئیسیة لمؤتمر األزھر العالمي لنصرة القدس، 
 بعنوان: "الھویة العربیة للقدس ورسالتھا".

ویدیر الجلسة رئیس وزراء لبنان األسبق الرئیس فؤاد السنیورة، وتنقسم الجلسة الرئیسیة إلى أربعة 
محاور: األول: یدور حول "المكانة الدینیة العالمیة للقدس"، ویحاضر فیھ: وائل عربیات، وزیر 

األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمیة باألردن. والبطریرك مار بشارة بطرس الراعي، بطریرك 
أنطاكیة وسائر المشرق للموارنة رئیس مجلس البطاركة الكاثولیك في الشرق، والشیخ لقمان حكیم 

سیف الدین، وزیر الشؤون الدینیة اإلندونیسي، والراب مائیر ھیرش، رئیس حركة ناطوري كارتا. 

ویتناول المحور الثاني للجلسة موضوع "القدس وحضارتھا.. التاریخ والحاضر"، ویحاضر فیھ: 
الشیخ محمد حسین، المفتي العام للقدس والدیار الفلسطینیة، والكاثولیكوس أرام األول، كاثولیكوس 

األرمن األرثوذكس لبیت كیلیكیا، وشوقي عالم، مفتي الدیار المصریة. 

فیما یُركِّز المحور الثالث على قضیة: "أثر تغییر الھُِویَّة في إشاعة الكراھیة"، ویحاضر فیھ: الشیخ 
عكرمة صبري، خطیب المسجد األقصى المبارك، واألستاذ الدكتور محمد كمال إمام، رئیس قسم 
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الشریعة اإلسالمیة بكلیة الحقوق جامعة اإلسكندریة، واألستاذ محمد السماك، رئیس لجنة الحوار 
اإلسالمي المسیحي في لبنان، والوزیر ولید عساف، رئیس ھیئة مقاومة الجدار واالستیطان– 

فلسطین. 

بینما یُناقِش المحور الرابع مسألة: "تفنید الدعاوى الصھیونیة حول القدس وفلسطین" ویحاضر فیھ: 
محمود الھباش، قاضي قضاة فلسطین، مستشار الرئیس للشؤون الدینیة، وطارق متري، مدیر معھد 
السیاسات العامة والعالقات الدولیة بالجامعة األمیركیة في بیروت، وزیر اإلعالم اللبناني األسبق، 

وعزت جرادات، األمین العام للمؤتمر اإلسالمي لبیت المقدس باألردن. 

وكانت انطلقت صباح الیوم، فعالیات مؤتمر" األزھر العالمي لنصرة القدس"، الذي ینظمھ األزھر 
الشریف بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمین، بمشاركة رئیس دولة فلسطین محمود عباس، وبرعایة 

الرئیس المصري عبد الفتاح السیسي، بحضور عدد كبیر من العلماء ورجال الدین والمفكرین 
  دولة من مختلف قارات العالم.86والكتاب، وبمشاركة ممثلین من 

 

 مصلون یتصدون لمستوطنین أدوا طقوساً تلمودیة جماعیة في األقصى

  وفا2018-1-17القدس عاصمة فلسطین/ القدس 

تصدى المصلون وحراس المسجد األقصى المبارك، الیوم األربعاء، لمستوطنین أدوا طقوسا تلمودیة 
 .جماعیة وعلنیة في المسجد المبارك، بحمایة وحراسة قوات االحتالل اإلسرائیلي

واعتدت قوات االحتالل المرافقة للمستوطنین، على المصلین الذین رددوا ھتافات التكبیر، وتدخلوا 
 .لوقف الطقوس التلمودیة في المسجد

وكانت عناصر من المستوطنین أدت صباح الیوم، وبشكل فردي، طقوسا تلمودیة في المسجد األقصى 
 .بحراسة قوات االحتالل

 .وقال مراسلنا في القدس إن التوتر الشدید ما زال سید الموقف في المسجد األقصى ومحیطھ

 

 الرئیس بمؤتمر األزھر الدولي: لم یولد بعد من یساوم على القدس أو فلسطین

  وفا2018-1-17القدس عاصمة فلسطین/ القاھرة 

أكد رئیس دولة فلسطین محمود عباس، إن القدس ستظل عاصمتنا األبدیة التي ننتمي الیھا وتنتمي 
 الینا، وأنھ لم یولد بعد الذي یمكن أن یساوم على القدس أو فلسطین.

وأضاف سیادتھ في كلمتھ أمام أعمال مؤتمر األزھر العالمي لنُصرة القدس، الذي ینظم تحت رعایة 
 دولة عربیة واسالمیة 86رئیس جمھوریة مصر العربیة عبدالفتاح السیسي، وبمشاركة أكثر من 
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ودولیة، أن إعالن الرئیس األمیركي ترمب باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائیل، لن یعطي إلسرائیل 
اي شرعیة فیھا، وأن أمیركا اختارت أن تخالف القانون الدولي وتتحدى ارادة الشعوب العربیة 

واالسالمیة والعالم باالعتراف بالقدس عاصمة لالحتالل االسرائیلي. 

وقال سیادتھ: لن نثق باإلدارة األمیركیة التي لم تعد تصلح لدور الوسیط في عملیة السالم، وسنتمسك 
بالسالم، ولكن سالمنا لن یكون بأي ثمن، وسنذھب الى كل الخیارات، لكن لن نذھب الى االرھاب 
والعنف، ولن نتوقف أیضا عن الكفاح في حمایة ارضنا وشعبنا وقدسنا وباقون فیھا ولن نغادرھا. 

وطالب سیادتھ، بخطوات عملیة من أجل منع اسرائیل من مواصلة انتھاكاتھا في القدس وفي عموم 
أرضنا الفلسطینیة، وأن القدس بأمس الحاجة لنصرتھا والوقوف معھا، مشددا على أن التواصل 

العربي مع فلسطین والقدس ھو دعم لھویتھا ولیس تطبیعا مع االحتالل. 

ویأتي انعقاد المؤتمر الذي ینظمھ األزھر الشریف بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمین، في إطار 
سلسلة القرارات التي اتخذھا شیخ األزھر- رئیس مجلس حكماء المسلمین الدكتور أحمد الطیب، للرد 

على إعالن نقل السفارة األمریكیة إلى مدینة القدس المحتلة وزعم أنھا عاصمةً إلسرائیل. 

وفیما یلي نص الكلمة: 

بسم هللا الرحمن الرحیم 

ٍة َولِیُتَبُِّروا َما َعلَْوا  َل َمرَّ " فَإَِذا َجاَء َوْعُد اْآلِخَرِة لِیَُسوُءوا ُوُجوھَُكْم َولِیَْدُخلُوا اْلَمْسِجَد َكَما َدَخلُوهُ أَوَّ
تَْتبِیًرا" صدق هللا العظیم 

 اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطیب شیخ األزھر الشریف -

 قداسة البابا تواضروس -

 امین عام  جامعة الدول العربیة احمد أبو الغیظ -

 اصحاب السیادة والنیافة، السادة الحضور السالم علیكم: -

احییكم جمیعا باسم القدس مدینة التاریخ والسالم والمحبة، درة تاج فلسطین وقلبھا النابض عاصمتھا 
األبدیة التي تنتمي الیھا والتي ھي اغلى من انفسنا، والتي احتضنت میالد المسیح ورفعتھ، واسراء 
خاتم األنبیاء والمرسلین سیدنا محمد ومعراجھ، وجعلھا مھوى افئدة المؤمنین ورباط أھل الحق، ال 

یضرھم من خذلھم وال من خالفھم وال من عاداھم حتى یأتیھم أمر هللا ویومئذ یفرح المؤمنون ویدخلون 
المسجد كما دخلوه اول مرة، وفي لیلة االسراء والمعراج صلى الرسول فیھ، ووعدنا هللا ان نصلي 

جمیعا فیھ كما وعد هللا. 

اشكر لكم جمیعا یا فضیلة االمام ولجمھوریة مصر تنظیم ھذا المؤتمر، فالقدس بحاجة لنصرتكم 
ولجھودكم، فقد زاغت االبصار وبلغت القلوب الحناجر، وعال الظالمون علوا كبیرا، فنحن في خضم 

تحدیات كبرى ومواجھة مؤامرة كبرى، تستھدف القدس بكل ما تمثلھ من معاٍن انسانیة وتاریخیة 
 عام 100وحضاریة وسیاسیة، وتضرب بعرض الحائط تحدیات بعیدة الخطورة، بدأت منذ اكثر من 

mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
mailto:PNCECS@Palnet.com
mailto:PNCECS2011@gmail.com
http://www.pncecs.pna.net/
http://www.pncecs.pna.net/
http://www.pncecs.pna.net/


 
;Ø�â÷…;Ïzzzz’ÂÄ

;ÏzzËfiË�â÷ ’\;ÖzÁÖui’\;Ïz⁄æfiŸ
;ÏzzËfiË�â÷ ’\;ÏzËfiöÊ’\;Ïzzfiq÷’\

‹Ê÷z¬’\Â;;Ïz…]Œm’\Â;ÏzËdÖzzi÷’;;       

 

 

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission  

For  
Education, Culture & Science 

 2018  ینایر 18التاریخ :  

   174 ، :2421080 ،2420901فلسطین - رام هللا 
   PNCECS@Palnet.com، البرید اإللكتروني : 2420902فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

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

Web site :http://www.pncecs.org 
 

بوعد بلفور المشؤوم على حساب الشعب الفلسطیني، وان المؤامرة قبل ھذا بكثیر بوضع جسم غریب 
في فلسطین لصالح الغرب. 

وجاء االعالن والخطیئة الخطیرة التي اصدرھا ترمب بأن القدس عاصمة اسرائیل، لھو تحٍد لمشاعر 
مالیین المسلمین والمسیحیین، لصالح االحتالل ولعدوانھ على ارضنا ومقدساتنا، بما یعني أن الوالیات 

المتحدة اختارت ان تتجاوز االتفاقیات وتتحدى شعوب العالم كافة، وأن تناقض االجماع الدولي بعد 
 حیث اعترف العالم بدولة فلسطین وعاصمتھا القدس، 2012 نوفمبر عام 29قرار الجمعیة العامة في 

 بقرار "متحدون من اجل السالم" الذي رفض قرار ترمب واعتبره  غیر 2017ومؤخرا في عام 
قانوني. 

 قرارا في مجلس األمن 86 وعلى 1947 قرارا في الجمعیة العامة منذ العام 750لقد حصلنا على 
وبسبب عجز المجتمع الدولي، ولم یطبق قرار واحد من ھذه القرارات، وھنا یجب ان نسأل: لماذا ھذه 
القرارات اذا لم تطبق واین یذھب المظلوم؟ الى این یریدوننا ان  نذھب الى این یجبروننا ان نذھب؟؟ 
ونقول لھم لن نذھب الى االرھاب والعنف، سنستمر في المطالبات السلمیة حتى نحصل على حقوقنا، 

ولعل ما یدعو الى االستغراب واالستھجان واألسف، وما یثر الكثیر من التساؤل ان ھذا القرار 
الخطیئة الذي اصدره الرئیس ترمب، جاء مناقضا لكل المواقف االمیركیة السابقة بشأن القدس من 

 حین وافقت امیركا على صدور 2016 وحتى 1967، منذ عام 2334ادارات امیركیة اخرھا قرار 
 الذي یقول إن القدس مدینة محتلة وانھا أرض محتلة وإن االستیطان فیھا باطل باطل، 2334قرار 

وبعد أقل من سنة یأتي الرئیس ترمب لیغیر كل ھذا! ما ھذه الدولة التي ال تحترم قراراتھا اذا كانت 
كلما جاءت امة لعنت اختھا وكلما جاءت ادارة لعنت سابقتھا، كیف نثق بھذه االدارة؟ كیف نثق بھذه 

 .الدولة العظمى لكي تحكم بیننا وبین االسرائیلیین؟ لن نثق بھا ولن نقبل بھا

فكیف قبلت الوالیات المتحدة األمیركیة على نفسھا ھذا الموقف الغریب ونسفت كل مواقفھا السابقة 
وھزت صورتھا كدولة عظمى، یفترض بھا ان تلتزم بتعھداتھا وان تحترم الشرعیة الدولیة وقراراتھا 
وقوانینھا، وكیف یمكن الحد في العالم ان یقبل بھذا االنتھاك الصارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس 

 .األمن!!

فقد أخرجت الوالیات المتحدة االمیركیة نفسھا بھذا القرار الخطیر من عملیة السالم ولم تعد تصلح 
ألن تقوم بدور الوسیط الذي كانت تلعبھ خالل العقود الماضیة، وبعد ان وقفت في صف االحتالل بال 

مواربة وفرضت علینا واقعا ال نملك معھ إال أن  نلجأ الى كل الخیارات االخرى المتاحة بین ایدینا من 
اجل الدفاع عن حقوقنا، سنذھب الى كل الخیارات، ولكن لن نذھب الى االرھاب والعنف، فاإلرھاب 

والعنف مرفوضان من كل العالم ومنا، لكن لنا وسائلنا األخرى التي نذھب الیھا لنحصل على حقوقنا، 
بما في ذلك العودة الى جماھیر امتنا لكي تأخذ دورھا في الدفاع عن القدس، فضال عن العمل على 
تدویل الصراع مع االحتالل وایجاد مرجعیات دولیة واقلیمیة اكثر موضوعیة ونزاھة، ومواصلة 
االنضمام الى المنظمات والمعاھدات الدولیة كحق اصیل لدولة فلسطین، وھو ما بدأنا العمل علیھ 

بالفعل بالتنسیق مع اشقائنا واصدقائنا في الساحة الدولیة، الذین نتوجھ لھم جمیعا بالشكر والتقدیر على 
مواقفھم لدعمھم قضیتنا العادلة، ونعدكم ایھا االعزاء اننا لن نتوقف عن الكفاح في سبیل حمایة حقنا 

وارضنا وقدسنا وشعبنا، وصوال الى انھاء االحتالل االسرائیلي ألرضنا واقامة دولة فلسطین المستقلة 
 ووفقا 194وعاصمتھا القدس الشرقیة بحدودھا الكاملة، وحل عادل لمشكلة الالجئین حسب القرار 

، ونحن 2002للمبادرة العربیة للسالم، تلك المبادرة المباركة التي صدرت في قمة بیروت عام 
واثقون بوعد هللا في كتابھ الكریم "والذین جاھدوا فینا لنھدینھم سبلنا وان هللا لمع المحسنین". 
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واقول من جدید نحن نتمسك بالسالم كخیار لشعبنا، ولكن سالمنا لن یكون بأي ثمن، سالمنا یستند الى 
القانون الدولي وقرارات مجلس األمن والجمعیة العامة، وبما یضمن اقامة دولة فلسطین المستقلة 

 وحل قضایا الوضع النھائي كافة. فلسطین تاریخیا 1967بعاصمتھا القدس الشرقیة على حدود العام 
 واعطى اسرائیل 1947%، ثم ألغي قرار التقسیم األول، والثاني سنة 96 كان لنا فیھا 1947في عام 

% من أرضنا وسكت العالم 23%، 43%، وفي نفس الوقت احتلت اسرائیل من الـ43% واعطانا 56
كلھ ولم یحرك ساكنا. ولنرى الى این الظلم، من اعتدى على ارض اآلخر یرد بقوة السالح، این ھي 

 احتلت كل 1967قوة السالح الدولي التي استعملھا العالم من أجل أن یعطینا حقوقنا، ومع ذلك في عام 
% من فلسطین التاریخیة، مع ذلك یرفضون 22%، نحن اآلن نطالب بـ22األراضي وما تبقى لنا 

ویقول السید ترامب القدس الموحدة عاصمة لدولة اسرائیل، لن نقبل ھذا الكالم ال من ترمب وال من 
الوالیات المتحدة وال من غیرھم، القدس ھي عاصمة فلسطین. 

إننا حین نتحدث عن القدس ایھا األخوة واألخوات، فنحن ال نتحدث عن مجرد مدینة تتكون من بیوت 
ومعالم ویقیم فیھا سكان وتتحرك فیھا حیاة، كما ال نتحدث عن مجرد تاریخ او تراث او آثار، ولكننا 
مع ذلك كلھ نتحدث عن عقیدة تسكن القلوب وایمان یفوق الوعي ویضبط ایقاع الحیاة.. نتحدث عن 

 سنة 1400 االف سنة او یزید، لكن نقول على االقل منذ 5حضارة تعاقبت علیھا اجیال واجیال منذ 
نحن في ھذه البالد، حین بنا الیبوسیون الكنعانیون العرب مدینة القدس، بل لعلنا نتحدث عن تاریخ 

االعمق من ذلك بكثیر، كما جاء في الحدیث النبوي الشریف الذي أخبر فیھ الرسول االمین صلى هللا 
علھیھ وسلم "أن المسجد االقصى ھو ثاني مسجد وضع على األرض بعد المسجد الحرام"، نقول اولى 

القبلتین وثاني المسجدین وثالث الحرمین الشریفین"، اذن ھو بني بعد المسجد الحرام، منذ متى بني 
 وكل االجیال الحالیة 1967المسجد الحرام، لكن نتحدث عن التاریخ الحدیث.. ھذه ارض احتلت عام 

الحاضرة تعلم ذلك، اذن لماذا ال تنسحب منھا اسرائیل، ولماذا یقول السید دونالد ترمب انھا العاصمة 
الموحدة إلسرائیل، لن نقبل ھذا الكالم وال نرید ان نستعمل تعابیر اكثر قسوة من ھذا. 

في القدس ایھا السادة االعزاء انزل هللا قرآنا خالدا یتلى الى یوم القیامة یقرر بآیات سماویة ھویتھا 
ومستقبلھا األبدي ویرسم مالمح تاریخھا الماضي والحاضر والقادم، ففیھا یقول هللا وھو اصدق 

القائلین وفي سورة االسراء التي تحمل اسما أضحى وصفا حصریا تحملھ عاصمتنا المقدسة ارض 
االسراء والمعراج، "سبحان الذي اسرى بعبده لیال من المسجد الحرام الى المسجد األقصى الذي 
باركنا حولھ لنریھ من آیاتنا انھ ھو السمیع البصیر". ھذا قول الحق، الرسول اسري من ھناك ثم 

جاءت اآلیات التي ذكرھا فضیلة المفتي "وقضینا الى بني اسرائیل في الكتاب"، وان شاء هللا یأتي 
 .وعد اآلخرة

والقدس ایضا وكما تعلمون جمیعا أیھا األخوة واألخوات ھي اولى القبلتین التي صلى الیھا رسولنا 
الكریم واصحابھ مدة من حیاتھ النبویة، یعني أن المسلمون صلوا باتجاه القدس ثم نتخلى عن القدس.. 

اعتقد لیس ھناك ال مسلم وال مسیحي وال یھودي محترم یقبل ھذا، وال یھودي محترم. وھناك یھود 
محترمون كثیرا ویتحدثون لغتنا ویتكلمون بكالمنا ویقولون ھذا نصب واحتیال، وھذا كذب وافتراء، 
القدس للمسلمین وللمسیحیین ونحن كلنا مؤمنون یمكن أن ندخل أو نخرج الیھا ولكنھا لھؤالء الناس 

منذ فجر التاریخ. وفیھا ثاني المسجدین وثالث الحرمین الشریفین، وھو المسجد األقصى المبارك، ھي 
ایة من آیات القرآن الكریم، وصورة من صوره الخالدة في سورة االسراء، ھي بوابة السماء ھي مھد 
المسیح ورفعتھ، ھي معراج محمد صلى هللا علیھ وسلم الى سدرة المنتھى، فھل یتخیل احد في العالم 

انھا یمكن أن تغیر وجھھا او ھویتھا؟ وھل یتخیل احد أن أحدا منا جمیعا یمكن أن یفرط بحبة رمل 
فیھا؟ ھل ھناك أحد؟ دعوني اقول لكم قوال فصال ایھا االعزاء، لم یولد بعد ولن یولد أبدا الفلسطیني أو 
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العربي أو المسلم أو المسیحي الذي یمكن ان یساوم على القدس وفلسطین أو یفرط بذرة من ترابھا، أو 
یتھاون في مكانتھا وسلطانھا الروحي على قلوب وعقول مالیین البشر من المسلمین والمسیحیین. ال 

الیوم وال غدا وال الى قیام الساعة، وسوف نبقى األوفیاء الملتزمین بقرارات المجالس الوطنیة 
 الذي حدد ثوابتنا الوطنیة التي لن یتنازل عنھا 1988الفلسطینیة، خاصة قرار االجماع الوطني عام 

احد، فال معنى لدولة فلسطین دون أن تكون القدس الشرقیة بالمسجد األقصى المبارك وكنیسة القیامة 
عاصمة لھا، وبالمناسبة من الدول االوروبیة ھناك من اعترف بدولة فلسطین بعاصمتھا القدس، 

كمملكة السوید، واألھم حاضرة الفاتیكان، البابا فرانسیس اعترف بدولة فلسطین ورفع العلم الفلسطیني 
على الفاتیكان، ھذا الرجل الفاضل. 

إن قرار الرئیس ترامب لن یعطي إلسرائیل أي شرعیة في القدس، ولن یمنح االحتالل حقًا في أرضھا 
أو سمائھا، فھذه القدس ومنذ أن كانت مدینة فلسطینیة عربیة اسالمیة مسیحیة وھي عاصمة دولة 

فلسطین األبدیة، وبدونھا ال یمكن ان یكون سالم في المنطقة وال في العالم بأسره، ما لم تتحرر القدس 
بكل حدودھا التي نریدھا من االحتالل االسرائیلي، فالقدس ھي بوابة السالم للجمیع حین تكون فقط 

عاصمة لدولة فلسطین، وھي بوابة الحرب والخوف وغیاب األمن واالستقرار -ال قدر هللا- إن لم تكن 
كذلك، ھي البوابة للسالم والبوابة للحرب وعلى السید ترامب ان یختار، واقول لكم أیھا األخوات 

واالخوة وبكل ثقة ومن موقع االمانة والمسؤولیة إن الروایة الفلسطینیة التي ھي حقیقة الدین والتاریخ 
والتي ھي حقیقتكم جمیعا، بل وحقیقة كل المنصفین في العالم، قد اصبحت اآلن اكثر قدرة على اثبات 

منطقھا وثوابتھا وحقوقھا الوطنیة، فیما الروایة المناقضة والتي تمثل آخر احتالل في ھذا العالم، 
اصبحت تتقوقع أكثر فأكثر داخل ازمتھا األخالقیة والسیاسیة المتصاعدة. 

إن ھذا االحتالل واالستیطان االسرائیلي الجاثم فوق ارض دولة فلسطین وبكل ما یحملھ من عوائق 
وانتھاكات لألرض الفلسطینیة، وبما یكرسھ من ازمة اخالقیة لھ، ولمن یقف معھ، أضحى الیوم یواجھ 

رفضا دولیا حاسما ومتزایدا وقد تمثل ھذا الرفض الدولي بصور شتى، فدونكم اعتراف الجمعیة 
، عندما اعترفت الجمعیة العامة بدولة 2012العامة لألمم المتحدة بدولة فلسطین وبأغلبیة ساحقة عام 

 دول، أمیركا واسرائیل وعدد من 8 دولة، كم صوتا كان ضدنا؟ 138 صوت 2012فلسطین عام 
الدول انا شخصیا لم اسمع عنھا ابدا. ودونكم الرفض الدولي العارم لقرار الرئیس ترمب بشأن القدس 

في مجلس األمن وفي الجمعیة العامة، ودونكم المقاطعة االقتصادیة العالمیة لمنتجات المستوطنات 
االسرائیلیة. كل دول اوروبا اخذت قرارا بمقاطعة البضائع التي تأتي من المستوطنات، یجب علینا 

نحن كعرب ومسلمین أن ننتبھ لھذا، إن العالم بدأ یقف معنا، ھناك اصوات في امیركا تطالب بمقاطعة 
اسرائیل في الجامعات وفي الكنائس وفي المعاھد اآلن ألنھم بدأوا یصحون على أنھا ترتكب جرائم 

ضد الشعب الفلسطیني، على أنھا ترتكب التمییز العنصري "األبارتھاید" -الذي كانت تمارسھ جنوب 
افریقیا- ضد الشعب الفلسطیني، بدأوا یعرفون تماما على أن الشعب الفلسطیني ھو آخر شعوب العالم 

ما زال تحت االحتالل، األمر الذي یتناقض تماما مع بقاء االستیطان على ارضنا التي تحمل حدود 
، والتي اعترفت بھا األمم المتحدة بعد نضال وطني متواصل. 1967دولتنا منذ عام 

أیھا السادة، لقد أغرى الموقف االمیركي الجائر بشأن القدس دولة االحتالل لكي تتمادى في صلفھا 
وعدوانھا على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وما قرارھا األخیر بشأن تكریس احتاللھا في القدس، أخذت 
قرارات في الكنیست لتكریس االحتالل، وتخطیطھا لطرد آالف المقدسیین خارج حدود المدینة وإعادة 

رسم حدودھا من أجل ضمان اغلبیة یھودیة فیھا، وضم األراضي الفلسطینیة المحتلة مثال صارخ 
على ما تسبب بھ القرار األمیركي من تشجیع لھا على العدوان على الشعب الفلسطیني وأرضھ 

ومقدساتھ. یعني كان نتنیاھو ینتظر قرارات ترمب وبدأ بأول قرار أنھ لن یتنازل عن القدس اطالقًا إال 
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 عضوا وھذا ال یمكن أن یحصل، ثم بتغییر حدود القدس لیخرج العرب ویدخل 80بأغلبیة 
المستوطنات لتصبح االغلبیة الساحقة لمدینة القدس من الیھود، بینما العرب الموجودون فیھا 

مسیحیون ومسلمون سیكونون أقلیة. 

لقد حاولت سلطة االحتالل قبل أشھر، تحدیدا في أواسط شھر یولیو الماضي، أن تفرض واقعا جدیدا 
في المسجد األقصى عبر تركیب بوابات الكترونیة على أبواب المسجد األقصى، ونذكر ھذه المعركة 

معركة األقصى وكیف ثبت أھل القدس المسیحیون والمسلمون، ثبتوا ھناك حتى منعوا ھذه اإلجراءات 
وأوقفوھا، والمنظر األبھر واألعظم ھو أننا كنا نرى المصلین، المسلم مع المسیحي، ھذا یحمل 
 .القرآن، وھذا یحمل اإلنجیل، لیصلوا أمام المسجد األقصى لیمنعوا نتنیاھو من إجراءاتھ، ومنعوه

، والدعم الذي 48وھذه الوقفة من أھل القدس جمیعا من كل الفلسطینیین في الضفة وقطاع غزة والـ
جاءنا من أشقائنا في األردن ومصر والسعودیة والمغرب، ھذه الدول جمیعھا قامت بواجبھا 

 .باالنتصار في ھذه المعركة

لقد أكدت ھذه الجولة من الصراع مع االحتالل االسرائیلي في القدس عظمة وتأثیر المقاومة الشعبیة 
السلمیة، كلھا مقاومة شعبیة سلمیة، یعني جباه المصلین ھي التي منعت نتنیاھو أن یستمر في عملھ، 
ولم یستعملوا ال قوة وال سالحا وال أي شيء، جباه المصلین على األرض الطاھرة ھي التي منعت 
ذلك، لقد أكدت ھذه الجولة من الصراع مع االحتالل االسرائیلي في القدس عظمة وتأثیر المقاومة 

الشعبیة السلمیة التي یمارسھا الشعب الفلسطیني البطل، نحن متمسكون بالمقاومة الشعبیة السلمیة وال 
نرید ألحد أن یزاود علینا، وھذه الطریقة التي نجحت والتي سنستمر فیھا، كما أكدت لنا صواب 

دعوتنا ألبناء أمتینا العربیة واإلسالمیة، المسلمین والمسیحیین على السواء من أجل شد الرحال إلى 
المدینة المقدسة نصرة ألھلنا المرابطین فیھا وفي أكنافھا، ورفعا لروحھم المعنویة وھم یواجھون 
أعتى المؤامرات التي تستھدف وجودھم وھویة أرضھم ومقدساتھم، وتأكیدا على الحقوق العربیة 

واالسالمیة في القدس ومقدساتھا لكي یعلم العالم أجمع أن القدس لن تكون لقمة سائغة لالحتالل، وأنھا 
 .تخص جمیع العرب المسلمین والمسیحیین في مشارق األرض ومغاربھا

إن التواصل العربي واالسالمي مع فلسطین والفلسطینیین ومع مدینة القدس وأھلھا على وجھ 
الخصوص، ھو دعم لھویتھا العربیة واالسالمیة ولیس تطبیعا مع االحتالل أو اعترافا بشرعیتھ كما 

یحاول البعض أن یتوھم أو یوھم، بل إن الدعوات لعدم زیارة القدس، بدعوى أنھا أرض محتلة ال 
تصب إال في خدمة االحتالل ومؤامراتھ الرامیة إلى فرض العزلة على المدینة، فزیارة السجین لیست 
تطبیعا مع السجان، یجب ونتمنى علیكم جمیعا أال تقاطعوا أھل القدس، أن تتواصلوا مع أھل القدس، 

أن تقفوا إلى جانب أھل القدس، أن تزوروا القدس، زیارة القدس لیست زیارة إلى إسرائیل ولیست 
تطبیعا مع إسرائیل إنھا تشجیع للناس لكي یصبروا، كیف یصمدون وأنتم تقاطعونھم وأنتم ال 

تدعمونھم، ماذا نرید في القدس.. بعض الحجارة؟ بعد أن یخرجوا أھلھا منھا، نرید القدس بأھلھا 
 .بمساجدھا وكنائسھا وبأھلھا.. أن تقفوا إلى جانبھم، ھذا لیس تطبیعا

التطبیع یحصل بطرق أخرى ولیست بطرقكم، أنتم بنوایاكم الطیبة تذھبون لخدمة ودعم أھل القدس، 
 .نرجوكم ونتمنى علیكم أال تركوننا وحدنا، ال تتركوننا وحدنا

إن االحتالل االسرائیلي أیتھا األخوات واإلخوة یحاول أن یجعل حیاة الفلسطینیین جحیما ال یطاق، 
إلجبارھم على ترك أرضھم ومقدساتھم وبالذات في المدینة المقدسة تحت أثقال الضغوط المعیشیة 
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واالقتصادیة التي سببتھا سیاسات االحتالل العنصریة من قتل ألبناء شعبنا بدم برد كما فعلوا مع 
الطفل محمد أبو خضیر، تذكرون محمد أبو خضیر الذي قتل بدم بارد من المستوطنین، الذي أخطفتھ 

عصابات المستوطنین وأعدموه حرقا، كما فعلوا مع عائلة دوابشة التي أحرقوھا وھي نائمة في منزلھا 
 سنوات نفد من القتل وخرج بحروق في 4لیال فاستشھدت العائلة بكاملھا إال طفال صغیرا عمره 

 .جسمھ وبقي حیا لآلن، ومثلھم كثیر كثیر

إن اعتقال المواطنین الفلسطینیین وھدم بیوتھم ومصادرة أمالكھم وطردھم منھا، وھذه سیاسة دائمة، 
إسرائیل تصادر األراضي، تھدم البیوت، لتجبر الناس على مواجھتھم. نحن باقون ھنا لن نغادر 

 سنبقى في أرضنا مھما فعلوا، لكن نرید دعمكم، 67 ولن نرتكب حماقة 48أرضنا لن نرتكب حماقة 
 .نرید وقوفكم إلى جانبا

إن القدس أیتھا اإلخوة واألخوات لیست قضیة ھامشیة في حیاة األمة، بل ھي أم القضایا التي یجب أن 
تكون على رأس أولیات الدول والحكومات والشعوب، وھي الیوم تستنصر أمتھا .. وا قدساه.. یقولون 

لكم وااا قدساه، لكي تشد الرحال نصرة لھا ودعما لصمود أھلھا ورباطھم فیھا، ونحن أكثر من 
یستطیع تقدیر المصلحة في ذلك، إن قدوم العرب والمسلمین والمسیحیین إلى القدس ھو نصرة لھا، 
وحمایة لمقدساتھا ودعم لصمود أھلھا ولیس تطبیعا مع االحتالل الذي یضع كل العقبات، واالحتالل 

سعید بأال یأتي أحد، ومرتاح أال یأتي أحد ومستفرد بما تبقى من السكان ویطردھم وال یجدون من 
 .ینجدھم

أیتھا األخوات أیھا اإلخوة، لقد طال زمن التحدیات الجسام واالستھداف العنصري الذي تتعرض لھ 
فلسطین المباركة وعاصمتھا القدس وأھلھا المرابطون، وآلت المحن والنكبات على ھذا الشعب التي 
تكالبت قوى الشر منذ ما یزید عن قرن من الزمان أیام وعد بلفور لكن رایتھ بقیت فیھ خفاقة عالیة، 

وھامات أبنائھ وبناتھ بقیت مرفوعة، كفاح ونضال وإیمان بالنصر الموعود، ورغم الدماء والمعاناة لن 
یستكین فینا طفل ولن یخضع ولن یستسلم شیخ، جیال بعد جیل، وقد شاھدتم بأم عیونكم تلك الزھرة 

 سنة، وھي تھجم 16 سنوات واآلن عمرھا 6الفلسطینیة العمالقة عھد التمیمي منذ أن كان عمرھا 
على الجندي اإلسرائیلي وتضربھ وھو مسلح وال تخاف، وھي اآلن في السجن فعاقبتھا دولة إسرائیل 

باالعتقال والمحاكمة العنصریة الجائرة. إن ھناك آالفا منھا وأكثر ممن تتعرضوا لالعتداءات 
االسرائیلیة علیھم وعلى أمالكھم، وھؤالء جمیعا یتطلعون إلى العدالة الدولیة لعلھا تنصفھم، ھم اآلن 

كل من تضرر من االحتالل باعتقال بقتل وجرح ومصادرة أراض، اآلن یطالبون بالذھاب إلى 
المحكمة الجنائیة الدولیة، ومن حقھم في ھذا وال أحد یستطیع أن یمنعھم من ذلك، سیذھبون إلى 

المحكمة الجنائیة الدولیة للمطالبة بحقوقھم شاء من شاء وأبى من أبى، وان شاء هللا، لعل المحكمة 
 .الجنائیة الدولیة تنصفھم أحسن من األمم المتحدة التي لم تنصفنا إلى یومنا ھذا

فالقدس، وفي كل فلسطین، شعب لم یھن ولم یخضع ولن ینكسر رغم كل العدوان الذي یتعرض لھ 
نساء ورجال وشباب وشیوخ وأطفال یؤمنون بحقھم وبوعد هللا لھم: إن النصر قادم ال محالة، إن ھذه 

المدینة الفلسطینیة المقدسة ستظل شامخة بأھلھا وشبابھا وزوارھا.. وزوارھا.. وزوارھا من المسلمین 
والمسیحیین، نحن ننتظر وننتظر وننتظر، ال تخیبوا آمالنا، إن الزیارة فیھا لیست إال لدولة فلسطین 

وستكون مدینة مفتوحة لجمیع اتباع الدیانات السماویة المسلم والمسیحي والیھودي، یأتي لیصلي فیھا 
آمنا مطمئنا ویذھب، وإن كان من سكانھا یجلس وإن من غیر سكانھا یذھب، وتعھد منا أن تبقى مدینة 

مفتوحة لكل األدیان دون تفریق ألننا نحن كمسلمین نؤمن بكل األدیان ونؤمن بكل الرسل وال نفرق 
 .بین أحد منھم، "وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإلیك المصیر"
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كلنا أمل أن یتمخض ھذا المؤتمر سیدي فضیلة األمام عن نصرة حقیقة للقدس وال أقل من أن نرى 
أفواج المرابطین تتقاطر على القدس من كل أرجاء الدنیا تشتري زمنا فیھا، خیر من الدنیا وما فیھا، 

كما قال الرسول األكرم صلى هللا علیھ وسلم، إن صوت األزھر الشریف الذي یمثل المرجعیة الفكریة 
والفقھیة األولى لألمة اإلسالمیة وصوت علماء األمة اإلسالمیة ورجال الدین المسیحیین ضرورة 

وواجب ال بد أن یحضر في ھذه المعركة التي نخوضھا من أجل القدس، القدس قدسكم، لست لنا 
وحدنا، "مش فلسطینیة بس، إحنا كتب علینا الرباط إلى یوم الدین، ماشي، لكن ھي لكل مسلم 

ومسیحي، ملیارات المسلمین والمسیحیین" یجب علیكم جمیعا أن تدافعوا عنھا وال تتركونا وحدنا، 
القدس قدسكم واألقصى أقصاكم، والقیامة قیامتكم، والمھد مھدكم، نحن كما نصلي في العید وكما 

نصلي الجمعة نذھب لنحضر القداس في أعیاد المیالد ألننا شعب واحد، أنا شخصیا حضرت قداس 
 .الكاثولیك والبروتستانت واألرثوذكس واألرمن ألننا شعب واحد نحترم دیانات بعضنا البعض

تحیة للمرابطین في بیت المقدس وفي أكناف بیت المقدس، تحیة للشھداء وعائالتھم ولألسرى وأھلھم 
 شھیدا رغم أنھا 30والجرحى وأحبابھم، بالمناسبة منذ وعد ترمب المشؤوم إلى اآلن یوجد عندنا 

 معتقل خالل شھر ونص الشھر الماضیین، 1000 آالف جریح، و7مقاومة شعبیة سلمیة، وعندنا 
 .تضحیة ودفاعا عن القدس ورفضا لقرار السید دونالد ترمب

) إِنَّھُْم لَھُُم 171ویوم الحریة آت، بسم هللا الرحمن الرحیم: ?َولَقَْد َسبَقَْت َكلَِمتُنَا لِِعبَاِدنَا اْلُمْرَسلِیَن (
)? صدق هللا العظیم 173) َوإِنَّ ُجْنَدنَا لَھُُم اْلَغالِبُوَن (172اْلَمْنُصوُروَن (

 وفقنا هللا وإیاكم لما فیھ خیر ألمتنا والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

 

المجلس الوطني یطالب اتحاد البرلمانات اإلسالمیة اتخاذ قرارات عملیة لمواجھة إعالن ترمب 
 بشأن القدس

  وفا2018-1-17القدس عاصمة فلسطین/طھران 

طالب رئیس وفد المجلس الوطني الفلسطیني فتحي أبو العردات اتحاد البرلمانات اإلسالمیة اتخاذ 
قرارات عملیة، إلجبار االدارة األمیركیة للتراجع عن قراراھا، وكبح جماح الكیان اإلسرائیلي عن 
ممارساتھ اإلرھابیة، ومراجعة االعتراف بدولة االحتالل، وتشكیل آلیة ذات فاعلیة لوقف انتھاكاتھ 

 المستمرة بحق شعبنا، داعیا إلى دعم أھل القدس، ومؤازرتھم بكل الوسائل المتاحة.

وجاءت مطالبة أبو العردات في كلمة فلسطین، التي ألقاھا في الجلسة العامة لمؤتمر "اتحاد مجالس 
الدول األعضاء" في منظمة التعاون اإلسالمي، الذي بدأ اعمالھ أمس، بالعاصمة اإلیرانیة 

برئاسة علي الریجاني، رئیس المجلس الشورى اإلیراني، وحضور رئیس الجمھوریة اإلیرانیة حسن 
 رئیس برلمان ووفدا مشاركا في إعمال الدورة. 43روحاني، وبمشاركة 

وشرح أبو العردات تداعیات إعالن الرئیس األمیركي دونالد ترمب االعتراف بالقدس عاصمة لدول 
االحتالل ونقل سفارة بالده الیھا، وما رافق ھذا من تفاقم معاناة الشعب الفلسطیني، نتیجة تمادي 

االحتالل في ممارساتھ العنصریة والتعسفیة. 
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ووضع أبو العردات المجتمعین في طھران بصورة الجھود الكبیرة والمتواصلة التي تبذلھا القیادة 
الفلسطینیة للحفاظ على القدس، والمقدسات من االعتداءات الصھیونیة، محذرا في الوقت ذاتھ من 

مخططات نتنیاھو بتفجیر األوضاع في األراضي الفلسطیني المحتلة، وإلصاق تھم اإلرھاب بالشعب 
الفلسطیني. 

كما أطلع رئیس الوفد المجتمعین على خطورة آخر القوانین العنصریة التي أقرھا الكنسیت االسرائیلي 
والتي تدمر أي جھد لعملیة السالم التي ماتت بسبب قرار ترمب، وانتھاكات الحكومة الیمینیة 

المتطرفة في اسرائیل. 

كما دعا الدول االسالمیة والصدیقة الى وقف كافة أشكال التطبیع مع الكیان اإلسرائیلي، والعمل على 
طرد الكنیست الصھیوني وممثلیھ من االتحاد البرلماني الدولي، وتشكیل لجنة برلمانیة إسالمیة مھمتھا 

األساسیة، وفتح حوارات مع برلمانات الدول إللزام حكوماتھا باالعتراف بالدولة الفلسطینیة 
وعاصمتھا القدس. 

وتطرق إلى معاناة األسرى في سجون االحتالل، وأطلعھم على التجارب المریرة التي مر بھا ویمر 
أطفال فلسطین، حیث آخرھا كانت الطفلة عھد التمیمي، وضرورة العمل الجدي من أجل إطالق 

سراحھم، حیث استمرار اعتقالھم مخالفة صریحة لكل المواثیق واألعراف الدولیة. 

كما أكد أھمیة دعم قضیة الالجئین في ظل اإلجراءات األمیركیة الرامیة الى تصفیة قضیة الالجئین 
بتخفیض میزانیة وكالة غوث وتشغیل الالجئین الفلسطینیین "األونروا" باتخاذ قرارات عملیة، 

لمواجھة قرار الرئیس األمریكي بشأن القدس. 

وعلى صعید آخر، عقدت لجنة فلسطین الدائمة في االتحاد اجتماعھا الثامن، حیث قدم عضو المجلس 
الوطني الفلسطیني رضوان األخرس، تقریرا مفصال عن األوضاع في فلسطین، وتداعیات إعالن 

ترمب ، وموقف القیادة الفلسطینیة، وعلى رأسھا األخ محمود عباس حیال ذلك . 

كما شاركت عضو المجلس الوطني الفلسطیني آمنة سلیمان في الدورة السابعة لمؤتمر البرلمانیات 
المسلمات، مطلعة المشاركات، على معاناة المرأة الفلسطینیة، والتحدیات التي تواجھھا یومیا بسبب 

ممارسات االحتالل وتمیزه العنصري بحقھا، وأكدت استمرار ایقونة الثورة الفلسطینیة ونضالھا 
لتحقیق الھدف األسمى وھو اقامة الدولة الفلسطینیة وعاصمتھا القدس. 

ویتكون وفد المجلس الوطني الفلسطیني، من فتحي أبو العردات رئیسا، وسفیر دولة فلسطین في إیران 
عضو المجلس الوطني الفلسطیني صالح الزواوي، وعضوي المجلس الوطني رضوان األخرس 

 وآمنة سلیمان، وعبد الحمید قرمان سكرتیر.

 

 البرلمانات اإلسالمیة: قرار ترمب تھدید لالستقرار العالمي

 18/1/2018الجزیرة- 
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ندد مؤتمر اتحاد البرلمانات اإلسالمیة المنعقدفي بالعاصمة اإلیرانیة طھران؛ بقرار الرئیس 
 األمیركي دونالد ترمب اعتبارالقدس عاصمة إلسرائیل، وعّده تھدیدا لألمن واالستقرار العالمیین.

 للمؤتمر إن قرار ترمب إجراء باطل وتعدٍّ على حقوق 13وقال البیان الختامي الصادر عن الدورة الـ
الشعب الفلسطیني. 

وشدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة دعم حق الشعب الفلسطیني في العودة إلى وطنھ وتأسیس 
دولتھ المستقلة وعاصمتھا القدس، ودعم حقھ في المقاومة بكافة أشكالھا حتى نیل حقوقھ. 

كما طالب المؤتمر الدول التي تقیم عالقات مع إسرائیل بتعلیق عالقاتھا السیاسیة واالقتصادیة مع تل 
أبیب، ودعا إلى إلغاء عضویة إسرائیل في اتحاد البرلمانات الدولي. 

وفي كلمتھ بافتتاح المؤتمر الثالثاء، قال المرشد األعلى للجمھوریة اإلیرانیة علي خامنئي إن القضیة 
الفلسطینیة أھم قضیة في العالم اإلسالمي ویجري تجاھلھا "بمؤامرة الصمت المتبعة ضدھا"، 

وأضاف أن القدس عاصمة فلسطین، وفلسطین دولة ذات تاریخ تمتد من البحر إلى النھر. 

أما الرئیس اإلیراني حسن روحاني فتحدث في كلمتھ عن وجود مؤامرة جدیدة ضد القدس وفلسطین، 
مشددا على أن الخطوة األمیركیة بشأن القدس نقض لكل القوانین الدولیة. 

وكانت لجنة القدس التابعة التحاد البرلمانات اإلسالمیة قد عقدت اجتماعا في طھران الشھر الماضي، 
 دیسمبر/كانون األول الماضي بشأن القدس قرارا باطال والغیا 6اعتبرت فیھ قرار ترمب یوم 

. واعتداء على حقوق الشعب الفلسطیني

 

 ترمب ینفي نقل السفارة األمیركیة للقدس خالل عام

 17/1/2018الجزیرة- 

األربعاء ما تردد عن نقل السفارة األمیركیة  دونالد ترمب نفى الرئیس األمیركي
إنھ  بنیامین نتنیاھو خالل عام، وذلك بعدما قال رئیس الوزراء اإلسرائیلي القدس إلى إسرائیل في

 .أن ذلك غیر صحیح وأكد ترمب في مقابلة معرویترز .یتوقع نقلھا بحلول ھذا الموعد

تقییمي الراسخ أن نقل " الھند وكان نتنیاھو قال األربعاء وفقا لصحفیین یرافقونھ في زیارتھ إلى
 ."من اآلن السفارة األمیركیة سیتم أسرع مما تتوقعوا.. خالل عام

من جھة ثانیة، عبر نتنیاھو عن فرحتھ وارتیاحھ لقرار الرئیس األمیركي دونالد ترمب القاضي 
 بتقلیص الدعم المالیلوكالة غوث وتشغیل الالجئین الفلسطینیین (أونروا).

ویأتي تصریح نتنیاھو بشأن نقل السفارة األمیركیة للقدس رغم أن وزیر الخارجیة األمیركي ریكس 
تیلرسون أكد في وقت سابق أن النقل لن یتم على األرجح قبل عامین على األقل. 
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 دیسمبر/كانون األول الماضي اعتبار القدس عاصمة إلسرائیل، وأمر بنقل سفارة 6وقرر ترمب یوم 
بالده إلى المدینة المقدسة. 

وأثار قرار ترمب سلسلة مظاھرات احتجاجیة ومواجھات في األراضي الفلسطینیة، تسببت في 
استشھاد نحو عشرین فلسطینیا. كما اجتاحت االحتجاجات والمظاھرات مختلف المدن العربیة 

واإلسالمیة والعالمیة منددة بقرار ترمب. 

وخالل زیارتھ للھند، دعا نتنیاھو إلى تصفیة األونروا وإخضاع خدمة الالجئین الفلسطینیین لمفوضیة 
شؤون الالجئین في األمم المتحدة. 

ویمثل بقاء قضیة الالجئین الفلسطینیین بعد سبعین عاما من النكبة الفلسطینیة صداعا لیس لنتنیاھو 
فقط، بل للمشروع الصھیوني برمتھ وحرجا أخالقیا أمام المجتمع الدولي. 

ویرى البعض أن التوجھ لتصفیة األونروا الذي بدأ بخطوة إدارة ترمب تجمید أكثر من نصف 
المساھمة األمیركیة فیھا، ربما یأتي في سیاق التمھید األمیركي العام لما وصف بتصفیة القضیة 

الفلسطینیة. 

 عیادة، 143 مدرسة و711یشار إلى أن األونروا تقدم خدماتھا لنحو ستة مالیین الجئ فلسطیني، ولھا 
 ویرى الشارع الفلسطیني في التقلیص األمیركي استھدافا إلرادتھ باألساس.

 

 الشیشان: مسلمو العالم لن یتخلوا عن مدینة القدس
 

 17/1/2018القدس أون الین- 

قال مندوب عن رئیس جمھوریة الشیشان رمضان قدیروف، في كلمتھ بمؤتمر األزھر الشریف في 
العاصمة المصریة القاھرة الیو، إن الوالیات المتحدة األمیركیة تساھم دائما بتقدیم الدعم العسكري 
واالقتصادي والسیاسي الھائل لـ"إسرائیل"، وھي تتخذ ھذه الخطوات بھدف إقناع األجیال بحتمیة 

 .السیطرة "االسرائیلیة" الكاملة على فلسطین، ثم یتجسد ذلك كلھ بإعالن ترمب بشأن القدس

ولفت إلى أن القدس ھي إحدى مقدسات االسالم، وبالتالي فإن المسلمین في جمیع أنحاء العالم لن 
یتخلوا أبدا عن ھذه المدینة المقدسة، مؤكدا على ضرورة اتحاد بلدان المنطقة وإعداد برامج طویلة 
لتنسیق اإلجراءات المشتركة واتخاذ جملة من التدابیر واالجراءات السیاسیة للحیلولة دون حدوث 

 .مزید من العنف

وأكد أن موقف القیادة الروسیة معروف لدى جمیع دول العالم ومعروف لدى القیادة الفلسطینیة، وھو 
موقف مبني على ضرورة التوصل الى تسویة شاملة مع مراعاة الحقائق التاریخیة والمصالح لجمیع 

 .األطراف القائمة منذ قرون
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 االحتالل یوزع اخطارات ھدم في العیسویة ویقتحم محال تجاریاً في سلوان
 

 17/1/2018القدس أون الین- 

اقتحمت طواقم تابعة لضریبة بلدیة االحتالل في القدس المعروفة باسم ضریبة "األرنونا"، برفقة 
 .المسجد األقصى جنوب سلوان قوات االحتالل، مساء الیوم محالً تجاریاً بحي عین اللوزة ببلدة

في الوقت نفسھ، اقتحمت طواقم البلدیة العبریة تحرسھا قوة عسكریة الیوم بلدة العیسویة وسط القدس 
 .ھدٍم إداریة لمنازل مواطنین بحجة البناء دون ترخیص المحتلة، وسلمت دفعة جدیدة من اخطارات

 

 مؤتمر جماھیري طالبي بإسطنبول حول القدس
 

نظمت العدید من المنظمات والجمعیات الخیریة في مدینة إسطنبول التركیة الثالثاء، مؤتمًرا جماھیریًا 
 مدرسة 20 طالب وطالبة یمثلون 600طالبیًا تحت شعار "القدس عاصمة فلسطین"، بمشاركة 

 .تركیة

وقال نائب األمین العام لالئتالف العالمي لنصرة القدس وفلسطین بشار شلبي في كلمتھ خالل المؤتمر 
إن القدس مدینة مقدسة لیس من حق أحد التفریط فیھا، وأن على األمة العمل جاھدة على إبطال قرار 

 ."الرئیس األمریكي دونالد ترمب بخصوص االعتراف بالقدس عاصمة أبدیة لـ "إسرائیل

وأكد أن الشعب الفلسطیني مستمر في دفاعھ عن قضایاه المقدسة، وعلى رأسھا الدفاع عن مدینة 
 .المبارك األقصى القدس والمسجد

من جانبھ، قال مدیر االئتالف العالمي لنصرة القدس وفلسطین زیاد بو مخلة إنھم مستمرون في 
مناھضة قرار ترمب بخصوص القدس، وقد وضعوا خطة للفعالیات واألنشطة المختلفة طیلة المائة 

 .یوم التي أعقبت القرار

 فعالیة حول العالم تناھض السیاسات األمریكیة في المنطقة 2000وأشار إلى أنھم رصدوا حتى اآلن 
وضد القدس، مطالبًا شباب األمة بالعمل على استعادة القدس من أیدي االحتالل، والعمل على التصدي 

 .لقرار ترمب بخصوص تھوید القدس

 

 كبر من وعي ترامب وانحیازه الرخیصأعالمات على الطریق - القدس 
 

 18/1/2018الحیاة الجدیدة- یحیى رباح  

من المجلس المركزي في رام هللا، الى مؤتمر االزھر في القاھرة الذي افتتحھ االمام االعظم فضیلة 
الشیخ احمد الطیب، معلنا ھذا العام عاما للقدس، سوف تأخذنا القدس المدینة والھویة والعقیدة الى 

مداراتھا المتعددة السامیة، وسوف تحشدنا على مستواھا العالي ایمانا وتاریخا وفعال متصاعدا لتكون 
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كما أراد هللا لھا ان تكون عاصمة ابدیة لفلسطین بعھدتھا العربیة، وبقداستھا االسالمیة المسیحیة 
وبحقھا المحكم في القانون الدولي، وحضور المجتمع الدولي القوي في مجلس االمن والجمعیة العامة 
وكل اإلطارات الدولیة، معاني لكنھا اكبر من ترامب، واوسع من مداركھ، وأعمق من خواتھ المسطح 

وعناده الفارغ، واندفاعھ المجنون. 

لیس غریبا وال مستجدا على األزھر ان یكون صوت النداء، واالیذان بمعركة الشرف السقاط 
مؤتمرات الحاقدین، منھ انطلق صالح الدین الستعادة القدس فیما سمیناھا حرب الفرنجة وسموھا 
الحروب الصلیبیة، وكیف تكون صلیبیة وقد كان من اقطابھا من كان قطبا اسالمیا صوفیا، خلدت 

معجزاتھ االیام وھو السید احمد البدوي، وذكریاتھ المحفزة، هللا هللا یا بدوي وجاب االسرى، والقائد 
البطل المسیحي عیسى العوام الذي كان مشھورا بالمھارة في الغوص في المیاة لنقل الرسائل. 

، 1956ومن الجامع االزھر خطاب جمال عبد الناصر للتصدى للعدوان الثالثي على مصر في عام 
ومن االزھر انطلق صوت الرئیس السادات في حرب أكتوبر المجیدة. 

حقائق اكبر من ادراك ترامب الذي حشر وعیة في حدود انحیازه االعمى إلسرائیل مستھینا بھویة امة 
وعقیدتھا، ومصدقا سقط الطریق من الذین یبیعون ھویتھم وعقیدتھم، ویبحثون للقدس عن بدائل 

زائفة، مع ان شعبنا وقیادتنا وامتنا یكمن قرارھا في اننا لن نرضى عن القدس بدیال. 

القدس تأخذنا الى االبعد، القدس تھدینا الى االعمق، القدس تنھض بنا الى أوسع محطات النضال، 
وتنتظر بعد االزھر ان نذھب الى قمة عربیة طارئة، وقمة إسالمیة طارئة، لنقول لترمب وامثالھ من 

 ذوي االدراك الضیق من نكون.
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