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رسالة القدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم
 الرئيس عباس يزور السعودية لبحث تطورات قرار ترمب.
 حفريات تھويدية جديدة بالقدس ..التوقيت واألھداف.
 أميركا تستخدم "الفيتو" وتحبط مشروع قرار أيدته جميع الدول األعضاء في
مجلس األمن إلبطال إعالن ترمب.
 الرئاسة تدين الفيتو األميركي وتعتبره استھتاراً بالمجتمع الدولي وانحيازاً
لالحتالل والعدوان.
 لبنان بعد الفيتو األميركي :نأمل بروز وسطاء جدد فاعلين يتمتعون بالنزاھة.
 الخارجية المصرية :نأسف لعدم اعتماد مشروع القرار حول القدس بسبب الفيتو
األميركي.
 تركيا تبدأ بإحالة مشروع القدس للجمعية العامة.
 أردوغان وماي يتفقان على تكثيف الجھود لح ّل قضية القدس.
 بعد الفيتو :نتنياھو يشكر وھايلي تعتبر اإلجماع الدولي إھانة وصفعة.
 من تاريخ الفيتوات األميركية ضد القضية الفلسطينية
 القدس :االحتالل يغلق مدخل جبل الزيتون وطريق باب األسباط ويقتحم سلوان.
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 استقبل رؤساء الكنائس المسيحية في القدس ..الرئيس :ھذه البالد بالدنا
وسنبقى يداً واحدة للحفاظ والدفاع عن القدس.
 االحتالل ينصب كاميرات مراقبة جديدة بمحيط "باب العمود" وسط القدس.
 االحتالل يعتقل قاصرين من سلوان جنوب األقصى.
 اقتحامات جديدة لألقصى والمتطرف "غليك" يقود صلوات تلمودية أمامه
 التشيك :اإلعالن عن تشكيل أول "تنسيقية عربية للقدس" في أوروبا.
 الرئاسة البلغارية تؤكد رفضھا االعتراف بإعالن ترمب.

فلسطين  -رام ﷲ 2420901 ،2421080 : ،174 
فاكس  ،2420902البريد اإللكتروني PNCECS@Palnet.com :
PNCECS2011@gmail.com

Palestine - Ramallah  174,  2421080,2420901
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com
PNCECS2011@gmail.com
Web site :http://www.pncecs.org

< <°ŞŠ×Ê<í{{{{Öæ
< <í{{éßéŞŠ×ËÖ]<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚ
]< <í{{éßéŞŠ×ËÖ]<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö
<<Ýç×{ÃÖ]æ<<í{Ê^ÏnÖ]æ<í{ée†{{j×Ö

State Of Palestine
Palestinian Liberation Organization
Palestinian National Commission
For
Education, Culture & Science

اﻟﺗﺎرﻳﺦ  19 :دﻳﺳﻣﺑر 2017

الرئيس عباس يزور السعودية لبحث تطورات قرار ترمب
رام ﷲ  -دنيا الوطن )(2017/12/19
يتوجه الرئيس محمود عباس اليوم ،إلى المملكة العربية السعودية ،في زيارة رسمية ،يلتقي خاللھا
العاھل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ،وولي العھد األمير محمد بن سلمان.
وقال مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي إلذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح
اليوم الثالثاء :إن الرئيس سيلتقي يوم غد الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العھد؛ لبحث آخر
تطورات القضية الفلسطينية بعد القرار األمريكي بشأن القدس ،والفيتو األمريكي في مجلس األمن.
وشدد الخالدي على متانة العالقات السعودية الفلسطينية ،وموقف الرياض الرافض للقرار األمريكي،
وضرورة التشاور المستمر مع كافة دول العالم في ظل الوضع الراھن.
وفي سياق متصل ،قال مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية :إن الرئيس سيتوجه يوم الخميس إلى
فرنسا للقاء نظيره مانويل ماكرون ،خاصة أن باريس لديھا موقف حاسم تجاه حل الدولتين وعدم
تغيير الوضع القانوني في القدس ،مشيراً إلى لقاءات أخرى ستعقد الشھر القادم ،بعد انتھاء أعياد
الميالد المجيد.

حفريات تھويدية جديدة بالقدس ..التوقيت واألھداف
الجزيرة نت .أسيل جندي -القدس )(2017 /12 /18
أطلقت ما تسمى سلطة اآلثار اإلسرائيلية مخططا كامال لحفريات واسعة جديدة في القدس المحتلة،
و ُكشف النقاب االثنين عن بعض تفاصيلھا ،في حين تم التحفظ على أخرى ،ووصف متابعون
المشروع الذي أطلق عليه "مخطط شاليم" بأنه األخطر على اإلطالق.
وتقف وراء المشروع وزيرة الثقافة اإلسرائيلية ميري ريغيف ،حيث عرضت المخطط األولي له
خالل جلسة الحكومة التي عقدت على مقربة من الجدار الغربي للمسجد األقصى بمناسبة مرور
خمسين عاما على احتالل القدس في مايو/أيار الماضي ،وھا ھو المخطط المفصل يعرض بدعم من
الوزيرة شخصيا كونھا المسؤولة عن مكتب سلطة اآلثار.
وحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية اليوم ،فإن عددا من المواقع ستشملھا
الحفريات الجديدة تعود لعصور مختلفة تقع جنوب وشرق المسجد األقصى.
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كتلة تھويدية
وت ّدعي سلطة اآلثار اإلسرائيلية أن األشغال الجديدة تھدف إلى الحفاظ على ھذه المواقع وترميمھا
وتطويرھا وفتحھا أمام الزوار ،لكن الصحفي المختص في شؤون القدس والمسجد األقصى محمود أبو
عطا أكد أن المخطط يشمل إنشاءات فوق األرض تتزامن مع تعميق الحفريات في باطنھا وربطھا
ببعضھا الحقا لتك ّون كتلة تھويدية ضمن مدينة توراتية يستكمل بھا تھويد المدينة المقدسة.
ويؤكد أبو عطا أن سلطات االحتالل ستفرض وقائع أثرية جديدة عبر المشروع يتم خاللھا تدمير
كميات كبيرة من الطبقات األثرية من الفترة اليبوسية حتى العثمانية ،واإلبقاء على بعض المعالم التي
يدعي االحتالل أنھا تتزامن مع فترة الھيكلين األول والثاني المزعومين.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن "الحفريات كانت خطيرة دائما ،لكن بحسب المخطط الجديد فإنھا
ستتعاظم وتتسع وترتبط مع بعضھا البعض ،وستكون لھا تداعيات أخطر من أي وقت مضى".
وأشار إلى أن االحتالل تحول من سياسة الحفريات السرية إلى العلنية ،وأنه ال يحفر فقط إنما يحدد
ھدفه من الحفريات ،وھو إقامة مرافق للھيكل المزعوم حول وأسفل المسجد األقصى.
وسينفذ المشروع الجديد في عدة مواقع يدعي االحتالل أنھا منطقة "الحوض المقدس" ،وستشمل
اإلنشاءات والحفريات بلدة سلوان ،وبالتحديد منطقة وادي حلوة األقرب للمسجد األقصى ،باإلضافة
إلى المنطقة المالصقة للمصلى المرواني وحائط البراق ،وغيرھا من المواقع.
وأكد أبو عطا أن الجزء األخطر من المشروع ھو ذلك الذي لم تُكشف تفاصيله بعد ،مشيرا إلى
ضرورة االلتفات لتوقيت كشف االحتالل عنه بعد إعالن الرئيس األميركي دونالد ترمب بشأن القدس.
وقال إن خطورة المرحلة والحفريات وما يتم التخطيط له في كونه إعالن حرب احتاللية بمباركة من
اإلدارة األميركية" ،وھذا يستدعي وضع الخطط وردود األفعال المناسبة لألخطار التي تحدق
باألقصى وكامل مدينة القدس".
حفريات عميقة
وستتعمق الحفريات الجديدة في منطقة حائط البراق ،ورغم وصولھا حتى اآلن لعمق عشرة
أمتار فإنھا ستزيد على ذلك لتكشف المزيد من أساسات الحائط الغربي لألقصى ،باإلضافة إلى
عمليات إنشائية في منطقة الباب الثالثيالمالصقة للجدار الجنوبي للمسجد من جھة المصلى المرواني،
وھي منطقة تشھد ھجمة أخرى ،مظاھرھا تمثيل مشھد تقديم قرابين الھيكل المزعوم في المسجد
األقصى.
وسيواجه حي وادي حلوة ببلدة سلوان مزيدا من الحفريات التي ستصل لعمق  15مترا تحت األرض،
ليرتبط النفق الموجود ھناك مع أسفل منطقة باب المغاربة ،وتبلغ تكلفة المشروع اإلسرائيلي نحو
 250مليون شيكل ) 71مليون دوالر أميركي(.
وتوجھت الوزيرة ريغيف لرئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياھو بطلب تمويل المشروع من
الميزانية االحتياطية التي ستقرر الحكومة طريقة توزيعھا في األسابيع المقبلة ،وخصصت وزارة
الثقافة عشرة ماليين شيكل )ثالثة ماليين دوالر أميركي( لبدء العمل بالمشروع.
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وفي تصريح لصحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية قالت الوزيرة ريغيف إن تعزيز الصلة اليھودية
بالمدينة تقف وراء مبادرتھا ،مضيفة أنه "حتى لو جاھد أبو مازن من أجل حفر مئات األمتار في
باطن األرض ،فلن يجد أي عملة فلسطينية منذ ألفين وثالثة آالف سنة".

أميركا تستخدم "الفيتو" وتحبط مشروع قرار أيدته جميع الدول األعضاء في مجلس األمن إلبطال
إعالن ترمب
فيتو" اليوم يحمل الرقم  43لصالح دولة االحتالل اإلسرائيلي على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة"

القدس عاصمة دولة فلسطين /نيويورك  2017-12-18وفا
أحبطت الواليات المتحدة األميركية ،مساء اليوم االثنين ،بحق النقض "الفيتو" ،مشروع قرار تقدمت
به جمھورية مصر العربية في مجلس األمن لرفض وإبطال إعالن الرئيس األميركي دونالد ترمب
االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة بالده إليھا.
ووافق جميع األعضاء ال  14على مشروع القرار الذي اعتبروه غير شرعي وغير قانوني ومنافيا
للقانون الدولي والشرعية الدولية ويعرقل السالم واالستقرار في المنطقة.
وباعتراض الواليات المتحدة على مشروع القرار ،تكون بذلك قد استخدمت "الفيتو" لصالح دولة
االحتالل اإلسرائيلي  43مرة على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وقال مندوب مصر في مجلس األمن الذي قدم مشروع القرار ،قبيل التصويت" ،تم التقدم بھذا الطلب
بناء على الوضع الخطير الناتج عن ھذا إعالن الرئيس ترمب االعتراف في القدس عاصمة إلسرائيل.
وأضاف أنه ال يوجد أي أثر قانوني إلعالن الرئيس األميركي ،وھو يعتبر قرارا أحادي الجانب وال
يشكل أي أساس قانوني ،على عكس القرار األممية التي ترفض أي اجراء يدعو لضم إسرائيل ألي
جھة كانت.
وتابع "ندين كافة األنشطة التي من شأنھا تغير الوضع الراھن لألراضي المحتلة عام  1967ومن
ضمنھا القدس ،وال نعترف بأي تغيير على حدود ."67
وأشار إلى أن الطريق الوحيد لمعالجة القضية العودة للقانون الدولي ،وتحكيم القانون الدولي لحل
الصراع وحل القضية الفلسطينية بشكل عادل ،وإال حدثت اضطرابات كثيرة".
من جھته ،قال مندوب األوروغواي في مجلس األمن قبل التصويت" ،نحن في مجلس األمن الدولي
يجب أن نتخذ قرارات تدعم المقترح المصري بخصوص مدينة القدس".
وأضاف" :علينا تأكيد الوضع الخاص لمدينة القدس وفقا لقرارات األمم المتحدة الخاصة بھا ،والتي
تؤكد الوضع القائم للمدينة المقدسة وأن تكون عاصمة للدولتين الفلسطينية واإلسرائيلية".
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وتابع "يجب حل قضية القدس والسيادة والحدود فقط من خالل المفاوضات ،وأي قرار يسبق الحل
النھائي من شأنه أن يعيق حل الدولتين ،وھو ما يعيق قرارات المجتمع الدولي".
ثم دعا رئيس مجلس األمن الدولي ،مندوب اليابان أعضاء المجلس إلى التصويت على القرار ،حيث
صوت مع القرار  14دولة ،فيما رفضت أميركا القرار ،ولم يمتنع أحد عن التصويت.
بدورھا ،قالت مندوبة الواليات المتحدة األميركية في مجلس األمن نيكي ھالي" :نحن نمارس حقنا في
استخدام الفيتو ضد القرار ،ونقوم بذلك دون متعة وتردد ،نحن نستخدمه دفاعا عن سيادة أميركا
وعملية السالم في الشرق األوسط ،ھذا ليس احراج فنحن نعلم تفاصيل إعالن الرئيس ترمب حول
القدس وھو حريص على التوصل للحل النھائي بين الجانبين إسرائيل والفلسطينيين ،وشدد على حل
الدولتين".
وأضافت" :ھناك من يحاول تشويه موقف ترمب من أجل أجندات خاصة لكن الواليات المتحدة تتمتع
بالشجاعة واألمانة لالعتراف بالواقع ،القدس مكان سياسي واجتماعي وروحي للشعب اليھودي وھي
عاصمة إسرائيل ومقر حكومتھا الحالي ،والتھديد بالعنف في الشوارع ال يساعد في تحقيق السالم".
وتابعت "نحن أصحاب سيادة ونحدد أين ومتى نضع سفارتنا ،وھذا الموقف األميركي ليس جديدا ،وال
نقبل ألحد أن يقول لنا أين نضع سفارتنا ،والحديث عن اتھام أميركا بأنھا وجھت ضربة للشرق
األوسط من خالل ھذا القرار اتھام لنا".
واعتبرت أن قرار مجلس األمن ھذا فيه نوع من الضرر واالھانة ،ويجب أن تكون ھناك وسائل
أخرى لحل الصراع بدال من مناقشة أين نضع سفارتنا ،وإعالن القدس عاصمة إلسرائيل يخدم السالم
ونحن نريد مساعدة الشعبين ولھذا السبب استخدمنا "الفيتو".
من ناحيته ،قال مندوب بريطانيا في مجلس األمن "إن موفقنا بالنسبة للقدس واضح ،الحل يجب أن
يكون من خالل المفاوضات ،والقدس عاصمة مشتركة للدولتين".
وأضاف أن القدس الشرقية جزء من األراضي المحتلة عام  ،1967وال نتفق قطعيا مع قرار الواليات
المتاحدة ،واعتمادھا ھذا ال يخدم آفاق السالم وسفارتنا ستبقى في تل أبيب وال مخطط لتغير موقعھا.
وتابع" :علينا تسريع الجھود االقليمية والدولية للوصول للسالم ،خاصة أن القدس قيمة للمسلمين
والمسيحين واليھود وعلينا االبقاء على الوضع القائم لألماكن المقدسة ،ونحن ندافع عن حل الدولتين
والوضع النھائي للقدس بما في ذلك الحدود ،وھذا يجب أن يخضع للمفاوضات".
وشدد على أن القدس عاصمة مشتركة للدولتين والحل العادل والمنصف لالجئين أساسي ،ويخضع
لمبدأ الدولتين لشعبين.
ووجه المندوب البريطاني دعوة لنبذ العنف وضبط النفس ،ونؤيد العمل للتقدم في عملية السالم،
ونؤكد دعمنا لتجديد المفاوضات وعلى األسرة الدولية أن تدعم ذلك والتوصل إلى دولتين يعيشان جنبا
إلى جنب بسالم.
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من جھتھا ،قال مندوب فرنسا "نأسف للنتيجة التي توصلنا إليھا في مجلس األمن بخصوص التصويت
على إعالن ترمب" ،مضيفا أن مشروع القرار يعيد التأكيد على توافق آراء الجميع بشأن القدس.
وأوضح أن وضع القدس مسألة تھم المجتمع الدولي ،ومن الطبيعي النظر في ھذه المسألة بشكل جدي،
وأي إعالن يھدف لتعديل وضع القدس يعتبر باطل ويجب التراجع عنه.
وأوضح أن نتيجة التصويت تعبر عن إرادة  14دولة في مجلس األمن حول مدينة أساسية وھي
القدس ،ونحن جميعنا نؤيد عدم االعتراف بالقرار األميركي.
وأكد أن باله ال تعترف بضم القدس الشرقية إلسرائيل ،ألن مثل ھذا القرار قد يعيق حل الدولتين وھو
أمر ال بديل عنه ،وسنبقى ندافع عن االستقرار في المنطقة وھدفنا أن يبقى مجلس األمن موحدا".
بدوره ،قال مندوب السنغال" :نحن نؤيد القرار الذي تقدمت به مصر العربية بخصوص مدينة القدس،
ألنھا تحمل رمزية قدسية لكافة األديان الثالثة ،وال بد من الحفاظ على التوافق الدولي بشأن القدس
لتحافظ على طابعھا الديني التشاركي".
ودعا إلى االحترام الصارم بوضعية القدس وفق القرارات الدولية السابقة ،وكافة األطراف لضبط
النفس ووقف كافة التصعيدات ،مشددا على أن تصويت اليوم ال يجب أن يسبب اإلحباط ،علينا
مضاعفة جھودنا ونبني على المعايير.
من جھته ،أكد مندوب اثيوبيا ضرورة إزالة عواقب عملية السالم بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي
للوصول إلى حل عادل ودائم وشامل بين الدولتين.
وأشار إلى أن بالده ترتبط بعالقة صداقة مع فلسطين وإسرائيل ،حيث نؤيد حق إسرائيل في الوجود
والعيش باألمن والسالم ،لكن أيضا نؤكد حق تقرير المصير للفلسطينيين وإقامة دولتھم.
من جانبه ،قال مندوب روسيا الدائم :نحن ضد أي قرار أحادي الجانب ،ونؤيد إقامة دولة فلسطينية
تعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل".
وأضاف أن بالده ستعمل جاھدة إلحالل السالم في الشرق األوسط ،وسنستمر في دعم السلطة
الفلسطينية والالجئين الفلسطينيين عبر األونروا ،كما أننا مستعدون للعب دور الوسيط بين الطرفين
الفلسطيني واإلسرائيلي في مفاوضات السالم.
من ناحيته ،قال مندوب السويد "نأسف لعدم تمكن المجلس من اعتماد ھذا القرار الخاص بالقدس،
القرار يؤكد أن القدس يجب أن تكون ضمن قضايا الحل النھائي وال أن يتخذ بحقھا أي قرار أحادي".
بدوره ،قال مندوب إيطاليا" :وضع القدس بالنسبة لنا عاصمة مستقبلية للدولتين ،وھو ما يجب أن
يخضع للتفاوض بين الفلسطينيين واإلسرائيليين فقط ،ويؤسس إلقامة دولتين إلى جانب بعضھما
البعض".
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أما مندوب أوكرانيا ،شدد على ضرورة حل قضية القدس من خالل المفاوضات فقط ،وأن تبقى على
وضعھا الحالي إلى حين المفاوضات النھائية بين الطرفين".
فيما قال مندوب الصين إن القضية الفلسطينية من أھم القضايا في العالم ،ونحن مھتمون بھذه القضية
بشكل كبير ،ومن حق الفلسطينيين تقرير المصير ضمن عملية السالم في المنطقة من خالل
المفاوضات.
من جھته ،قال مندوب كازاكستان "ندعو إلى الحفاظ على الوضع التاريخي لمدينة القدس وعدم
المساس بھا ،وضرورة العودة للمفاوضات بين الجانبين".
من ناحيته ،قال رئيس مجلس األمن في دورته الحالية ،بصفته مندوب اليابان" ،مسألة القدس يجب أن
تتخذ من خالل المفاوضات فقط ،ونؤكد ضرورة حل الدولتين بشكل سلمي.
وأضاف أن بالده ستواصل تأدية الموقف البناء بخصوص فلسطين.
بدوره ،أكد مندوب فلسطين الدائم لدى األمم المتحدة رياض منصور ،أن الواليات المتحدة أرادت أن
تخالف العالم أجمع والوقوف ضده.
وأضاف منصور ،خالل جلسة بمجلس األمن ،إثر استخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع القرار
المصري بشأن القدس ،أن الواليات المتحدة لديھا ازدواجية في المعايير في التعامل مع القضية
الفلسطينية.
وشدد مندوب فلسطين الدائم لدى األمم المتحدة على أن الواليات المتحدة غير محايدة وانحازت
لالحتالل مائة بالمائة ،واختارت االنحياز لالحتالل اإلسرائيلي وعرقلة السالم ،قائال إنه من المؤسف
أن تختار واشنطن الوقوف ضد القانون الدولي.
وبين منصور أن قرار واشنطن بشأن القدس استفزازي وغير قانوني ويخالف القانون الدولي ولن
يترتب عليه أي شيء.
وأشار إلى أن ھناك طرقا أخرى سنلجأ إليھا للرد على القرار األميركي ،مؤكدا في السياق أن جميع
قرارات مجلس األمن المتعلقة بالقدس ُملزمة قانونيا ويجب احترامھا.
وأفاد بأنه ال يمكن القبول بفرض األمر الواقع باستمرار االحتالل اإلسرائيلي ،مبينا أن المظاھرات
االحتجاجية في فلسطين وخارجھا شكل من أشكال رفض الظلم.

الرئاسة تدين الفيتو األميركي وتعتبره استھتاراً بالمجتمع الدولي وانحيازاً لالحتالل والعدوان
القدس عاصمة فلسطين /رام ﷲ  2017-12-18وفا
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أدانت الرئاسة الفلسطينية الفيتو األميركي ضد مشروع قرار بشأن القدس ،واعتبرته استھتارا
بالمجتمع الدولي وانحيازا لالحتالل والعدوان االسرائيلي.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة ،إن الفيتو األميركي بمجلس األمن الدولي اليوم،
ضد مشروع قرار بشأن إعالن ترمب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ،ھو ضد االجماع الدولي،
ومخالف لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس األمن ،ويمثل انحيازا كامال لالحتالل والعدوان.
وأكد ابو ردينة ،أن ھذا الفيتو سيؤدي الى مزيد من عزلة الواليات المتحدة ،كما سيشكل استفزازا
للمجتمع الدولي .وقال :سنواصل تحركاتنا في األمم المتحدة وفي كافة المؤسسات الدولية للدفاع عن
حقوق شعبنا.

لبنان بعد الفيتو األميركي :نأمل بروز وسطاء جدد فاعلين يتمتعون بالنزاھة
القدس عاصمة فلسطين/بيروت  2017-12-18وفا
قالت وزارة الخارجية اللبنانية والمغتربين اللبنانية إن " لبنان يرحب بتصويت  14دولة عضو في
مجلس األمن مع مشروع القرار الذي تقدمت به مصر نيابة عن الدول العربية فيما يخص قضية
القدس ،الذي يؤكد صوابية موقفه في ھذا الموضوع ويدفعنا لمزيد من العمل على المستوى الدولي
لحشد التأييد القتراحات لبنان".
وأسفت الخارجية اللبنانية ،في بيان لھا الليلة ،الستعمال الواليات المتحدة األميركية لحق النقض
"الفيتو" إلسقاط مشروع القرار ،ما يجعل لبنان يأمل ببروز وسطاء جدد فاعلين ويتمتعون بالنزاھة،
يمكنھم قيادة السالم العادل والشامل ،حتى ال تسقط المنطقة في الحروب.
وأكد البيان أن الحل النھائي لمسألة القدس يجب أن يكون استنادا للقانون الدولي وقرارات مجلس
األمن ذات الصلة.

الخارجية المصرية :نأسف لعدم اعتماد مشروع القرار حول القدس بسبب الفيتو األميركي

القدس عاصمة فلسطين /القاھرة  2017-12-18وفا
أعربت الخارجية المصرية عن أسفھا لعدم اعتماد مشروع القرار المقدم من مصر ،نيابةً عن
المجموعة العربية ،حول القدس ،وذلك بسبب استخدام الواليات المتحدة لحق النقض )الفيتو(.
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وأعرب المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد ،في بيان له ،مساء اليوم
االثنين ،أن عدم اعتماد ھذا القرار الھام الذي جاء استجابة لضمير المجتمع الدولي الذي عبر بوضوح
عن رفض اعتراف الواليات المتحدة بالقدس عاصمة إلسرائيل.
وأضاف أنه من المقلق للغاية أن يعجز مجلس األمن عن اعتماد قرار يؤكد على قراراته ومواقفه
السابقة بشأن الوضعية القانونية لمدينة القدس باعتبارھا مدينة محتلة تخضع لمفاوضات الحل النھائي
للقضية الفلسطينية ،وفقا ً لكافة مرجعيات عملية السالم المتوافق عليھا دوليا ً.
وأوضح أبو زيد ،أن مصر بصفتھا العضو العربي بالمجلس تحركت بشكل فوري ،تنفيذاً لقرار
االجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاھرة يوم  9كانون األول الجاري ،حيث قادت بعثة
مصر الدائمة لدى األمم المتحدة عملية تفاوض مطولة وھادئة مع جميع أعضاء المجلس ،بالتنسيق
الكامل مع بعثة فلسطين والتشاور مع المجموعة العربية بنيويورك ،مستھدفةً الوصول إلى صياغة
متوازنة لمشروع القرار تستھدف الحفاظ على الوضعية القانونية للقدس ،وتطالب جميع الدول
بااللتزام بقرارات مجلس األمن ذات الصلة ،وتعيد التأكيد على المرجعيات الخاصة بعملية السالم.
وأكد أن حصول مشروع القرار على دعم  14عضوا من أعضاء المجلس الـ 15يؤكد مجدداً أن
المجتمع الدولي رافض ألي قرارات من شأنھا أن تستھدف تغيير وضعية مدينة القدس ،والتأثير
السلبي على مستقبل عملية السالم والتسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن المجموعة العربية ستجتمع لتقييم الموقف وتحديد الخطوات المقبلة للدفاع عن وضعية
مدينة القدس.

تركيا تبدأ بإحالة مشروع القدس للجمعية العامة
القدس  -معا 2017/12/19
أعلنت تركيا ،في إطار ردھا على الفيتو األمريكي ضد مشروع القرار المصري في مجلس األمن
حول القدس ،أنھا تبدأ عملية إحالة ھذه الوثيقة إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية ،إبراھيم قالن ،في تغريده نشرھا على حسابه في موقع "تويتر":
"على الرغم من موافقة  14دولة ،تم في مجلس األمن الدولي ،بسبب الفيتو األمريكي ،رفض القرار
الذي يعتبر إعالن الواليات المتحدة حول القدس باطال".
وأردف قالن" :كافة الدول تحركت سوية في التصويت لصالح القرار ،باستثناء إدارة ترامب ،واآلن
ستبدأ عملية إحالة مشروع القرار إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة".

أردوغان وماي يتفقان على تكثيف الجھود لح ّل قضية القدس
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الجزيرة نت2017/12/19 .
قالت مصادر في الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا
ماي اتفقا على أنه ينبغي للمجتمع الدولي بذل جھود مكثفة لحل قضية القدس.
وخالل االتصال الھاتفي الذي تناول آخر المستجدات المتعلقة بالمدينة المقدسة والعالقات الثنائية بين
البلدين ،أعرب الجانبان عن قلقھما من التوتر الحاصل في المنطقة عقب االعتراف األميركي بالقدس
المحتلة عاصمة إلسرائيل.
كما شدد أردوغان وماي على ضرورة أن تدرك الحكومة اإلسرائيلية أن حل الدولتين ھو الحل األكثر
عقالنية لعملية السالم في المنطقة ،فيما طالبا باالبتعاد عن التوترات التي من شأنھا تعريض عملية
السالم للخطر.
وأكدت تيريزا ماي أن المملكة المتحدة ال توافق على قرار ترمب األخير ،وقالت إنھا تعتقد
أن االعتراف األميركي بالقدس عاصمة إلسرائيل غير مفيد آلفاق السالم في المنطقة ،وأضافت أن
مصير القدس يجب أن يتحدد في تسوية تفاوضية بين اإلسرائيليين والفلسطينيين ،وأن تشكل في نھاية
األمر عاصمة مشتركة لكل من اإلسرائيليين والفلسطينيين.
يذكر أن الرئيس األميركي دونالد ترمب أصدر في السادس من ديسمبر/كانون األول الجاري قرارا
يعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل ،مما أثار اعتراض المجتمع الدولي وأشعل احتجاجات غاضبة في
مختلف دول العالم.

بعد الفيتو :نتنياھو يشكر وھايلي تعتبر اإلجماع الدولي إھانة وصفعة
عرب  48تحرير  :ھاشم حمدان )(2017/12/18
سارع رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامين نتنياھو ،مساء اليوم اإلثنين ،إلى توجيه الشكر لمندوبة
الواليات المتحدة في األمم المتحدة ،نيكي ھايلي ،في أعقاب استخدام حق النقض )الفيتو( ضد مشروع
قرار بشأن القدس.
وكتب نتنياھو في صفحته على موقع التواصل االجتماعي أن ھايلي "أضاءت شمع الحقيقة وأنارت
الظلمة .واحد ھزم كثيرين ،والحقيقة ھزمت األكاذيب" ،على حد تعبيره.
وكان مندوب إسرائيل في األمم المتحدة ،داني دانون ،قد ھاجم مشروع القرار ،وقال إن "في الوقت
الذي يحتفل فيه الشعب اليھود بتحرير القدس قبل نحو ألفي عام ،فإن الفلسطينيين يواصلون محاولة
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إعادة اختراع التاريخ .أي تصويت أو نقاش لن يغير الواقع الواضح ،وھو أن القدس كانت دائما
عاصمة إسرائيل".
وكان المندوب الفلسطيني في األمم المتحدة ،رياض منصور ،قد قال إن الواليات المتحدة فوتت
الفرصة لتصويب قرارھا غير القانوني باالعتراف بالقدس كعاصمة إلسرائيل.
وأضاف أن "الواليات المتحدة تبقي نفسھا في الجانب غير الصحيح من التاريخ .نؤكد أن القرار
األميركي ليس له فعالية قانونية أو تأثير على مكانة القدس".
وكانت قد استخدمت الواليات المتحدة ،اإلثنين ،حق النقض لمنع صدور قرار عن مجلس األمن يندد
باالعتراف األميركي بالقدس عاصمة إلسرائيل ،وبدت واشنطن معزولة تماما دوليا بعد أن صوت
باقي األعضاء األربعة عشر لصالح مشروع القرار.
وسارعت مندوبة الواليات المتحدة لدى مجلس األمن ،نيكي ھايلي ،إلى التنديد بقوة بموقف المجلس،
وقالت وھي متجھمة الوجه "إنھا إھانة وصفعة ،لن ننسى ھذا األمر أبدا".
ولم توضح ھايلي ما إذا كانت الواليات المتحدة يمكن أن تتخذ إجراءات ردا على الدول التي صوتت
إلى جانب مشروع القرار ،أو ستواصل خفض تمويل نفقات األمم المتحدة.
وكانت مصر قدمت مشروع القرار الخاص بالقدس والذي يحذر من "التداعيات الخطيرة" للقرار
األميركي باالعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة إلسرائيل ،ويطالب بالغائه ،بعد عشرة أيام على إعالنه
من قبل الرئيس األميركي ،دونالد ترامب.
وأضاف مشروع القرار أن وضع القدس "يجب أن يتقرر عبر التفاوض" معربا "عن األسف الشديد
للقرارات األخيرة بشأن القدس" من دون تسمية الواليات المتحدة باالسم.
كما جاء أيضا في مشروع القرار أن "أي قرار أو عمل يمكن أن يغير من طابع أو وضع التركيبة
الديموغرافية للقدس ليست له قوة قانونية ،وھو باطل وكأنه لم يكن ،وال بد من إلغائه".

من تاريخ الفيتوات األميركية ضد القضية الفلسطينية
عرب  /48وفا ) (2017 /12 /18ھاشم حمدان
تاريخ "الفيتو" التي استخدمته الواليات المتحدة األميركية لصالح االحتالل اإلسرائيلي ضد القضية
الفلسطينية في مجلس األمن الدولي:
عام 1973
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 : 7/26الواليات المتحدة تعترض على مشروع قرار تقدمت به :الھند وأندونيسيا بنما وبيرو
والسودان ويوغسالفيا وغينيا ،يؤكد على حق الفلسطينيين ويطالب باالنسحاب من األراضي العربية
التي احتلتھا.
عام 1976
 : 1/25واشنطن تستعين بالفيتو لمنع قرار تقدمت به باكستان وبنما وتنزانيا ورومانيا ينص على حق
الشعب الفلسطيني في ممارسة حق تقرير المصير وفي إقامة دولة مستقلة وفقا ً لميثاق األمم المتحدة ،
وضرورة انسحاب إسرائيل من األراضي المحتلة منذ يونيو  /حزيران  1967م ويدين إقامة
المستوطنات اليھودية في األراضي المحتلة.
 : 3/25استخدمت الواليات المتحدة الفيتو ضد قرار تقدمت به مجموعة من دول العالم الثالث يطلب
من إسرائيل االمتناع عن أية أعمال ضد السكان العرب في األراضي المحتلة.
 : 6/29استخدمت الواليات المتحدة الفيتو ضد قرار تقدمت به كل من :جويانا وباكستان وبنما وتنزانيا
يؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعودة إلى وطنه وحقه في االستقالل
والسيادة.
عام 1980
 : 4/30فيتو أميركي ضد مشروع قرار تقدمت به تونس ينص على ممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه
المشروعة.
عام 1982
استخدمت الواليات المتحدة الفيتو) (7مرات على النحو التالي:
 : 1/20استخدمت الواليات المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على إسرائيل؛
لضمھا مرتفعات الجوالن السورية.
 : 2/25استخدمت الواليات المتحدة الفيتو على مشروع قرار أردني يطالب السلطات المحلية في
فلسطين بممارسة وظائفھا وإلغاء كل اإلجراءات المطبقة في الضفة الغربية.
 : 4/2فيتو أميركي يبطل مشروع قرار يدين إسرائيل في محاولة اغتيال رئيس بلدية نابلس ،بسام
الشكعة.
 : 4/20استخدمت الواليات المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار عربي بإدانة حادث الھجوم على المسجد
األقصى.
 : 6/9استخدمت الواليات المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار إسباني بإدانة الغزو اإلسرائيلي للبنان.
 : 6/25فيتو أميركي ضد مشروع قرار فرنسي في مجلس األمن بشأن االجتياح اإلسرائيلي للبنان.
 : 8/6الواليات المتحدة تعرقل صدور قرار يدين إسرائيل جراء سياستھا التصعيدية في منطقة الشرق
األوسط وتحديدا في لبنان.
عام 1983
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 : 2/15صوتت الواليات المتحدة ضد قرار يستنكر مذابح مخيمي الالجئين الفلسطينيين في صبرا
وشاتيال بلبنان.
عام 1984
 : 9/6الواليات المتحدة تصوت ضد إصدار قرار يؤكد أن نصوص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949
تطبق على األقاليم المحتلة في لبنان بسبب اعتراض الواليات المتحدة.
عام 1985
 : 3/12الواليات المتحدة تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار لبناني في مجلس األمن يدين الممارسات
اإلسرائيلية في الجنوب اللبناني.
 : 9/13واشنطن تستخدم الفيتو إلعاقة مشروع قرار أمام مجلس األمن يدين الممارسات اإلسرائيلية
القمعية ضد الفلسطينيين.
عام 1986
 : 1/17الواليات المتحدة تعيق بالفيتو مشروع قرار في مجلس األمن يطالب إسرائيل بسحب قواتھا
من لبنان.
 : 1/30فيتو أميركي ضد مشروع قانون لمجلس األمن يدين االنتھاكات اإلسرائيلية لحرمة المسجد
األقصى ويرفض مزاعم إسرائيل باعتبار القدس عاصمة لھا.
 : 2/7الواليات المتحدة تستخدم الفيتو في مجلس األمن لمنع إصدار قرار يدين اختطاف إسرائيل
لطائرة الركاب الليبية.
عام 1987
 : 2/20الواليات المتحدة تعترض بالفيتو على قرار يستنكر سياسة "القبضة الحديدية" وسياسة تكسير
عظام األطفال الذين يرمون الحجارة خالل االنتفاضة األولى.
عام 1988
 : 1/18واشنطن تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس األمن يستنكر االعتداءات اإلسرائيلية
على جنوب لبنان ،ويطالبھا بوقف أعمال التعدي على األراضي اللبنانية واإلجراءات ضد المدنيين.
 : 2/1استخدمت الواليات المتحدة الفيتو ضد اقتراح في مجلس األمن يطالب بالحد من عمليات
االنتقام اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين في األراضي المحتلة.
 : 4/15فيتو أميركي ضد قرار لمجلس األمن يدين إسرائيل الستخدامھا سياسة القبضة الحديدية تجاه
االنتفاضة الفلسطينية في األراضي المحتلة في أعقاب طردھا ثمانية فلسطينيين.
 : 5/10استخدمت الواليات المتحدة الفيتو لنقض مشروع قرار في مجلس األمن الدولي إلدانة
االجتياح اإلسرائيلي لجنوب لبنان.
 : 12/14استخدمت الواليات المتحدة الفيتو لمنع استصدار قرار من مجلس األمن الدولي بإدانة
االعتداء اإلسرائيلي الجوي والبري على األراضي اللبنانية.
عام 1989
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 : 2/1أوقفت الواليات المتحدة باستخدامھا الفيتو جھود مجلس األمن إلصدار بيان يرفض ممارسات
إسرائيل في األراضي الفلسطينية المحتلة ،ويدعوھا إلى االلتزام باتفاقية جنيف الخاصة بحقوق
المدنيين في زمن الحرب.
 : 2/18فيتو أميركي ضد مشروع قرار في مجلس األمن الدولي بإدانة إسرائيل النتھاكات حقوق
اإلنسان في األراضي العربية المحتلة.
 : 6/9الواليات المتحدة تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار لدول عدم االنحياز يدين إسرائيل لسياستھا
القمعية في األراضي المحتلة.
 : 11/7الواليات المتحدة تعترض بالفيتو على قرار قدم لمجلس األمن يدين الممارسات اإلسرائيلية
في األراضي المحتلة.
عام 1990
 : 6/1فيتو أميركي ضد مشروع قرار في مجلس األمن الدولي تقدمت به دول عدم االنحياز بإرسال
لجنة دولية إلى األراضي العربية المحتلة لتقصي الحقائق حول الممارسات القمعية اإلسرائيلية ضد
الشعب الفلسطيني.
عام 1995
 : 3/17مجلس األمن يفشل في التوصل إلى قرار يطالب إسرائيل بوقف قراراتھا بمصادرة  53دونما
من األراضي العربية في القدس المحتلة.
عام 1997
 : 3/7واشنطن تعيق صدور قرار يطالب إسرائيل بوقف أنشطتھا االستيطانية في شرق القدس
المحتلة.
 : 3/21الواليات المتحدة تستخدم الفيتو عندما اعترضت على مشروع قرار يدين بناء إسرائيل
للمستوطنات اليھودية في جبل "أبو غنيم" شرق مدينة القدس المحتلة.
عام 2001
 : 3/27الواليات المتحدة تستخدم الفيتو لمنع مجلس األمن من إصدار قرار يسمح بإنشاء قوة مراقبين
دوليين لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.
 : 12/14واشنطن تجھض مشروع قرار يطالب بانسحاب إسرائيل من األراضي الخاضعة للسلطة
الفلسطينية ويدين التعرض للمدنيين.
عام :2002
 :12/20واشنطن تحبط مشروع قرار اقترحته سورية إلدانة قتل القوات اإلسرائيلية عدة موظفين من
موظفي األمم المتحدة .فضال عن تدميرھا المتعمد لمستودع تابع لبرنامج األغذية العالمي في
األراضي الفلسطينية المحتلة في نھاية نوفمبر /تشرين الثاني.
عام 2003
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 : 7/16الواليات المتحدة تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار؛ لحماية الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات
عقب قرار الكنيست اإلسرائيلي بالتخلص منه.
 : 7/14فيتو أميركي ضد قرار يطالب بإزالة جدار الفصل الذي تبنيه إسرائيل والذي يقوم بتقطيع
أراضي وأوصال السلطة الفلسطينية وينتھك أراضي المواطنين الفلسطينيين.
عام 2004
 : 3/25صوتت الواليات إلسقاط مشروع قرار يدين إسرائيل على قيامھا باغتيال مؤسس حركة
حماس الشيخ أحمد ياسين.
 : 10/5واشنطن تسقط مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف عدوانھا على شمال قطاع غزة
واالنسحاب من المنطقة.
عام 2006
 : 7/13مجلس األمن يفشل في تبني قرار يطالب بإطالق سراح الجندي اإلسرائيلي المحتجز من قبل
الفصائل الفلسطينية المسلحة مقابل إطالق سراح األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل ،ويطالب
بوقف الحصار والتوغل اإلسرائيلي في قطاع غزة ،وذلك بسبب تصويت الواليات المتحدة ضد
القرار.
عام 2017
آخر "فيتو" أميركي ضد القضية الفلسطينية ) ،(2017/12/18استخدمته ضد قرار يرفض إعالن
الرئيس األميركي ،دونالد ترمب ،القدس عاصمة إلسرائيل ،ونقل السفارة األميركية إليھا من تل
أبيب ،الذي حاز على تأييد  14دولة من أصل .15

القدس :االحتالل يغلق مدخل جبل الزيتون وطريق باب األسباط ويقتحم سلوان
-طلب من تجار القدس القديمة إغالق محالھم لصالح مسيرة استفزازية للمستوطنين

القدس عاصمة فلسطين  2017-12-18وفا
أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،مساء اليوم االثنين ،الطريق المؤدية الى باب األسباط )من أبواب
القدس القديمة( ،في الوقت الذي واصلت فيه إغالق مداخل حي جبل الزيتون/الطور ال ُمطل على
القدس القديمة ،بزعم تعرﱡ ض حافلة تنقل مستوطنين للرشق بالحجارة خالل مرورھا بالحي ،فيما
اعتقلت الشاب أحمد جاسر أبو الھوى من الحي لرفضه إغالق محله التجاري.
وأفاد مراسلنا ،بأن قوات االحتالل اقتحمت بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى ،وشرعت بتوقيف
مركبات مواطنين والتدقيق ببطاقاتھم الشخصية ،ما أدى الندالع مواجھات أطلق خاللھا الجيش قنابل
الصوت والغاز المسيل للدموع.
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وفي السياق ذاته ،طلبت قوات االحتالل من تجار شارع الواد في القدس القديمة إغالق محالھم
التجارية قبل الساعة السادسة من مساء اليوم بسبب مسيرة للمستوطنين بالمكان ،في حين تسود منطقة
باب العمود ومحيطھا وداخل البلدة القديمة أجواء من التوتر في ظل انتشار قوات االحتالل الواسع
لتأمين الحماية للمستوطنين خالل استباحتھم للقدس القديمة في مسيرتھم االستفزازية.

استقبل رؤساء الكنائس المسيحية في القدس ..الرئيس :ھذه البالد بالدنا وسنبقى يداً واحدة للحفاظ
والدفاع عن القدس
البطريرك ثيوفولوس األول :نرفض أي تغيير للوضع القائم في القدس ونحن أصحاب األرض والمؤتمنون على -
كنيستي المھد والقيامة

القدس عاصمة فلسطين /رام ﷲ  2017-12-18وفا
استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس ،اليوم االثنين ،في مقر الرئاسة في مدينة رام ﷲ ،رؤساء
الكنائس المسيحية في القدس.
ورحب سيادته بممثلي الكنائس ،وقال :إن الكنائس في فلسطين تجتمع على قلب رجل واحد ،وأتمنى
أن تكون أيام عيد الميالد أياما سعيدة للجميع ،وأن يعم االستقرار واألمان في جميع أنحاء العالم.
وأضاف سيادته ،أن التصريحات التي ظھرت مؤخراً تحاول أن تنفي تاريخنا جميعا ً ..غير أن ھذه
البالد ھي بالدنا ،مؤكداً على استمرار الشعب الفلسطيني في نضاله بالطرق السلمية.
وقال سيادته" :إن العالم والقوانين الدولية تعترف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين ،وأننا سنبقى
يداً واحدة للحفاظ على القدس وأراضي األوقاف المسيحية واالسالمية والدفاع عنھا.
وشدد سيادته على التنسيق والتواصل الدائم مع المملكة األردنية الھاشمية بما يخص األماكن المقدسة
االسالمية والمسيحية في القدس ،وعلى رأسھا المسجد األقصى وكنيسة القيامة.
وأبدى الرئيس سعادته بھذا اللقاء ،مقدما ً تھانيه للمسيحين في فلسطين والعالم بحلول عيد الميالد.
وتحدث باسم رؤساء الكنائس غبطة البطريرك ثيوفولوس األول ،بطريرك الروم االرثودكس ،حيث
تحدث عن معاني ورسالة الميالد متمنيا َ أن يعم السالم في األراضي المقدسة ليعيش الجميع في سالم
ومحبة .وبھذا الخصوص أكد غبطته باسم الكنائس على أھمية الحفاظ التاريخي والقانوني للوضع
القائم في القدس ورفض الكنائس ألي تغيير للوضع القائم ،ورفضھم لإلجراءات والمواقف األحادية
التي تُبعد السالم والمحبة عن القدس.
وأكد غبطته على الوصاية الھاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية بقيادة الملك عبد ﷲ الثاني،
ودعم الكنيسة لالتفاق بين جاللته وفخامة الرئيس بھذا الخصوص.
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وأكد البطريرك ،أن المدينة المقدسة ھي للديانات الثالث ولھا طابع خاص ،وأن الشرعية الدولية
والقانون الدولي ھو الذي يحكم مستقبل المدينة ،وقال غبطته" :إننا نحن أصحاب األرض والمؤتمنون
على كنيستي المھد القيامة".
ويذكر أن رؤساء الكنائس قد أصدروا بيانا ً رفضوا فيه قرار المحكمة االسرائيلية المنحاز للحركة
االستيطانية )عطيرت كوھانيم( ،وأن البطريريكة قد أستأنفت الحكم وتقوم بجھد دولي إلبطال
االستيالء على عقارات الكنيسة ،وتغيير طابع المدينة.
وأشاد البطريرك باسم الكنائس بمواقف سيادة الرئيس المشرفة في الحفاظ على النسيج المجتمعي
الفلسطيني وتعزيز الوجود والحضور المسيحي في األراضي المقدسة .وسلم البطريرك سيادة الرئيس
دعوة لحضور قداس منتصف الليل للتقويم الشرقي.
وتحدث أيضا ً المدبر الرسولي نيافة المطران بيير باتيستا بتسابيال ،عن معاني الميالد ورسالة الميالد،
وفي ھذا السياق أكد على مركزية القدس للعالم المسيحي وتمنى بالرغم من صعوبة ھذه األيام أن يحل
السالم في أرض السالم ،مؤكداَ على أن الكنائس مجتمعة تؤكد على عدم المساس بالوضع القائم لمدينة
القدس وأن الموقف الدولي والمفاوضات النھائية ھي التي تقرر مستقبل المدينة ،والتي ھي العاصمة
الروحية للديانات الثالث.
بدوره ،تمنى المطران سھيل ديواني ،مطران الكنيسية األنجليكانية دوام الصحة والعافية لسيادة
الرئيس ،وأكد على دعم الكنيسة لمواقفه وتحركاته الدولية والدبلوماسية من أجل تحقيق حقوق وأماني
الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتھا القدس الشريف.
وفي ھذا اإلطار ،تحدث نيافة المطران منيب يونان ،مطران الكنيسة اللوثرية حول معاني الميالد،
وعايد كافة أبناء الشعب الفلسطيني بحلول األعياد ،وأكد على عدالة القضية الفلسطينية والموقف
القيادي المشرف لسيادة الرئيس .وفي ھذا السياق رفض نيافة المطران تصريحات من يدعي أننا نحن
أقلية في وطننا ،وقال إننا نحن قلة ونحن جزء أصيل ال يتجزأ من شعبنا الفلسطيني وأننا نعيش معا ً
وسويا ً بكرامة ،ونعمل جميعا ً إلنھاء االحتالل االسرائيلي ،واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتھا القدس
الشرقية.
وأفاد المطران يونان ،بأن الكنائس بعثت برسالة الى الرئيس األميركي دونالد ترمب ،رفضت فيھا
اإلجراءات أحادية الجانب بحق المقدسات والقدس والوجود المسيحي فيھا.
وفي نھاية اللقاء ،دعا حارس األراضي المقدسة األب فرانسيس باتون ،واألب إبراھيم فلتس ،سيادة
الرئيس لحضور قداس منتصف الليل للتقويم الغربي في مدينة الميالد بيت لحم.

االحتالل ينصب كاميرات مراقبة جديدة بمحيط "باب العمود" وسط القدس
القدس  2017-12-18وفا
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نصبت طواقم تابعة لسلطات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم االثنين ،كاميرات مراقبة حديثة في محيط
باب العمود )أشھر أبواب القدس القديمة(.
وتُضاف الكاميرات الجديدة الى عشرات الكاميرات التي نصبتھا أجھزة أمن االحتالل وسط القدس
المحتلة ،خاصة في المنطقة الممتدة من حي المصرارة وباب العمود وشارع نابلس ،مروراً بشارع
السلطان سليمان ووصوالً إلى باب الساھرة وشوارع صالح الدين والرشيد والزھراء.
ولفت مراسلنا في القدس الى أن االحتالل ش ّوه الطابع التاريخي لمنطقة باب العمود من خالل سلسلة
اجراءات منھا نصب حاجز عسكري ثابت على البوابة ،ونشر عناصر من وحداته الخاصة ومن
أشجار معمرة في محيط باب
حرس حدوده في المنطقة ،فضالً عن نصب الكاميرات بعد اقتالع
ٍ
العمود.
يُشار إلى أن المقدسيين يركزون فعالياتھم الوطنية المناھضة لالحتالل وسياساته في باب العمود،
والتي تشھد منذ إعالن الرئيس االمريكي ترمب االعتراف في القدس عاصمة إلسرائيل ،فعاليات
احتجاجية-بشكل يومي -تبدأ باعتصامات ووقفات احتجاجية وتنتھي بمواجھات عنيفة مع قوات
االحتالل التي تحاول بكل الوسائل وأساليب البطش والقمع منع تجمع المواطنين في ھذه المنطقة لتنفيذ
فعالياتھم ،يقابلھا إصرا ٌر كبير يحمل طابع التحدي من قبل المقدسيين.

االحتالل يعتقل قاصرين من سلوان جنوب األقصى
القدس  2017-12-19وفا
اعتقلت أجھزة االحتالل اإلسرائيلي ،فجر اليوم الثالثاء ،طفلين قاصرين من منزليھما بحي الثوري
ببلدة سلوان ،جنوب المسجد األقصى المبارك.
وأفاد مركز معلومات وادي حلوة ،بأن االحتالل نقل الطفلين إيھاب اسكافي ) 14عاما( ،وصالح أبو
عصب ) 13عاما( ،إلى أحد مراكز التحقيق والتوقيف في المدينة المقدسة.

اقتحامات جديدة لألقصى والمتطرف "غليك" يقود صلوات تلمودية أمامه
القدس عاصمة فلسطين  2017-12-19وفا
أدى مستوطنون بقيادة عضو الكنيست المتطرف "يھودا غليك" صباح اليوم الثالثاء ،صلوات وشعائر
تلمودية ،وباللباس التلمودي التقليدي ،أمام المسجد االقصى المبارك من جھة باب القطانين ،بحراسة
مشددة من قوات االحتالل.
يذكر أن "غليك" ھو من عرّابي فكرة بناء الھيكل المزعوم مكان المسجد االقصى المبارك ،وبآرائه
العنصرية المتطرفة بحق األقصى ور ّواده والعرب والفلسطينيين.
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وقال مراسلنا في القدس إن مجموعات من المستوطنين واصلت اليوم اقتحاماتھا االستفزازية للمسجد
االقصى من باب المغاربة ،بحراسة مشددة من قوات االحتالل الخاصة ،ونفذت جوالت مشبوھة في
أرجائه.

التشيك :اإلعالن عن تشكيل أول "تنسيقية عربية للقدس" في أوروبا
القدس عاصمة فلسطين /براغ  2017-12-19وفا
أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى التشيك ،اليوم الثالثاء ،عن تشكيل "تنسيقية القدس" ،في جمھورية
التشيك ،لمتابعة وتنسيق الجھود والفعاليات والخطوات الجماھيرية ،الرافضة لإلعالن األميركي
األحادي ،باالعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي.
وقال بيان صادر عن السفارة :إن "تنسيقية القدس تأتي في إطار حشد الطاقات ،وتنويع إمكانيات
المجتمع المدني ،الرافضة العتراف اإلدارة األميركية ،المخالف للقرارات والقوانين والشرعيات
الدولية ،بشأن القدس المحتلة".
وأضاف أن تنسيقية القدس التي تشكلت بمبادرة ذاتية ،ستتولى قيادة العمل مع المؤسسات غير
الرسمية ،ومن ضمنھا وسائل اإلعالم والجمعيات الثقافية ،والجامعات والفاعليات المدنية ،للتعريف
بحجم الخرق والجرم الذي ارتكبته اإلدارة األميركية بحق اإلجماع الدولي ،الذي ينكر بصوت واحد،
إعالن القدس عاصمة موحدة لدولة االحتالل اإلسرائيلي.
وأوضح أن التنسيقية تتألف من عدد من أبناء الجالية العربية المقيمين في الجمھورية التشيكية ،الذين
تنادوا بھدف طرح قضية القدس ،بالوسائل المرخص والمسموح بھا قانونيا في جمھورية التشيك ،أمام
الرأي العام المحلي.
وأضاف البيان أن تنسيقية القدس لديھا رؤية تنسجم مع المھام المسندة إلى أعضائھا الفلسطينيين
والعرب ،مشيرا إلى أن رئيس نادي الجالية الفلسطينية األسبق ،محمد كايد ،سيرأس تنسيقية القدس،
التي تضم في عضويتھا كال من :بدر الوريك من الكويت نائبا للرئيس ،وموسى العتوم من األردن،
مسؤوال عن التواصل مع الجاليات العربية والصديقة ،ورزق حمدان من فلسطين ،مسؤوال عن
العالقات الخارجية ،والصحفي أسامة عباس من سوريا ،مسؤوال عن اإلعالم ،ود .أحمد محسن من
مصر عضوا ،وعبد الحميد العشاق من المغرب عضوا ،وعلي أبو خميس من الجزائر عضوا،
ومحمد أبو عرب من لبنان عضوا ،ود .محمد مراد من السودان عضوا ،ود .عبد القادر المسني من
اليمن عضوا ،وفيصل نايف من العراق عضوا ،وحسن تليلي من تونس عضوا.
من جھته ،قال رئيس تنسيقية القدس محمد كايد ،إن التنسيقية عبارة عن مبادرة عربية جماعية ،رأت
ضرورة التحرك ،بما يسجل رافعة لقضية القدس المحتلة في الشارع التشيكي ،سيما وأنھا قد انطلقت
من خالل تنظيم أول تظاھرة أمام السفارة األميركية براغ ،يوم أمس االثنين.
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وأضاف أن التنسيقية تركز على قضية القدس فقط ،بوصفھا عنوانا جامعا لكل العرب ،وتعتبر نفسھا
في مھمة ذات ھدف محدد وموحد ،كما أنھا منفتحة على كل جھد إضافي ،أو فكرة جديدة ،أو رأي
جامع ،خصوصا وأنھا األولى من نوعھا ،التي تؤسس على ھذا النحو في القارة األوروبية.

الرئاسة البلغارية تؤكد رفضھا االعتراف بإعالن ترمب
القدس عاصمة فلسطين /صوفيا  2017-12-19وفا
أكد مستشار رئيس جمھورية بلغاريا لشؤون الرئاسة البلغارية لالتحاد األوروبي نيكوالي ميلكوف،
أن بلغاريا تؤيد قرارات األمم المتحدة والموقف الرسمي الصادر عن الخارجية البلغارية الرافض
إلجراء اي تغيير على وضع مدينة القدس قبل التوصل الى اتفاق بين الطرفين.
جاء ذلك خالل اجتماعه مع سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا أحمد المذبوح ،الذي أطلعه على عدم
شرعية اعتراف الرئيس االمريكي بالقدس كعاصمة لدولة االحتالل.
واعتبر ميلكوف ،ان إعالن الرئيس األمريكي ترمب ،يتناقض مع القانون الدولي ،وبالتالي فھو قرار
الغ وباطل وال تترتب عليه أي تبعات قانونية .واكد على أن الجانب الفلسطيني يستطيع االعتماد على
ٍ
االتحاد األوروبي لموقفه المتزن والمتفق مع القانون الدولي ليكون وسيطا في مفاوضات السالم ،كما
وعبر عن أمله بأن يكون وزير الخارجية البلغاري السابق )نيكوالي مالدينوف( المبعوث الخاص
لألمم المتحدة إلى الشرق األوسط وسيطا نزيھا.
وأضاف المستشار ميلكوف ،بما أنه ال جدال على عدم قانونية إعالن الرئيس ترمب ،فأنه يدعو الى
خفض التوتر الناتج عن ھذا اإلعالن األميركي ،وتجنب التصعيد والمزيد من الضحايا والعودة إلى
الحوار.
وفي السياق قدم السفير المذبوح خالل لقائه المستشار ميلكوف ،شرحا لعدد من الحقائق التاريخية
والقانونية تتعلق بالقدس ،وذكر على وجه الخصوص قرار اللجنة الدولية التي تشكلت إثر ھبة البراق
والتي اثبتت بشكل ال يدعو للشك ملكية حائط البراق الى المسلمين فقط ،ونفى اي حق لليھود فيه.
كما وبحث الطرفان موضوع زيارة الرئيس البلغاري الى دولة فلسطين العام المقبل.
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