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رسالة القدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم
 ملك األردن يبحث مع ماكرون وبابا الفاتيكان مسألة القدس.
 أبو الغيط :سنطلب قرارا أمميا ً ملزما ً بشأن القدس.
 تصويت بالجمعية العامة غداً على قرار بشأن القدس.
 الجمعية العامة لألمم المتحدة تصوت بأغلبية  176دولة على حق
الفلسطينيين بتقرير المصير.
 القدس :قوات االحتالل تعتقل  10مواطنين على األقل وتستدعي آخرين.
 اعتصام تضامني حاشد مع القدس في بيروت.

" األزھر" :الفيتو األميركي يكشف نبذ المجتمع الدولي لإلعالن األميركي
الجائر بشأن القدس.
 مجلس المفتين لروسيا يدعو لالعتراف بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية.
 مواجھات في قرية العيسوية بمدينة القدس.
 بعد قرار ترامب بشأن القدس ..ھل يتجدد الربيع العربي؟
 لماذا فشل الفلسطينيون في تحييد الفيتو األمريكي بمجلس األمن؟
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ملك األردن يبحث مع ماكرون وبابا الفاتيكان مسألة القدس
وكالة األناضول  .الجزيرة 20.12.2017
بحث ملك األردن عبد ﷲ الثاني مع كل من الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون وبابا الفاتيكان فرانشيسكو اليوم الثالثاء التطورات المتعلقة بمدينة القدس في أعقاب
اعتبار واشنطن المدينة المحتلة عاصمة إلسرائيل.
وفي مؤتمر صحفي ،اتفق ملك األردن والرئيس الفرنسي على رفض الخطوة األميركية باعتبارھا
خرقا للقانون الدوليوقرارات الشرعية الدولية ،ودعوا الواليات المتحدة للتراجع عنھا.
وأشاد ماكرون بدور األردن في دعم السالم بالشرق األوسط ،مؤكدا على توافق البلدين على إبقاء
الوضع في القدس على ما ھو عليه ،وأن يكون وضع المدينة المقدسة مرتبطا بحل شامل للصراع.
من جانبه ،دعا الملك عبد ﷲ الثاني إلى ضرورة التوصل لحل القضية الفلسطينية وفق مبدأ حل
الدولتين .كما دعا إلى ضرورة تكثيف الجھود لحماية حقوق الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين في
مدينة القدس ،التي تمثل مفتاح تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة.
وفي وقت سابق الثالثاء ،التقى الملك عبد ﷲ بالبابا فرانشيسكو .ووفق بيان للديوان الملكي ،فقد تناول
اللقاء تبعات القرار األميركي ،وما نتج عنه من استفزاز لمشاعر المسلمين والمسيحيين في المنطقة
والعالم.
وأكد الملك عبد ﷲ على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس وعدم
المساس به.
وشدد على أن بالده ستواصل دورھا التاريخي والديني في حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في
القدس الشريف من منطلق الوصاية الھاشمية على ھذه المقدسات ،وبما يحافظ على ھوية مدينة القدس
كرمز للسالم.
وأشار إلى أن وضع القدس يجب تسويته ضمن إطار حل شامل يحقق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
وعاصمتھا القدس الشرقية ،تعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل.
من جانبه ،أعرب البابا فرانشيسكو عن قلقه إزاء القرار األميركي ،مؤكدا أن القدس ھي مدينة فريدة
ومقدسة ألتباع الديانات الثالث ،وفق البيان.
وأشار البابا خالل اللقاء إلى احترام الوضع القائم في القدس تماشيا مع قرارات األمم المتحدة ذات
الصلة ،وبما يسھم في تجنب المزيد من العنف والتوتر.
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ولفت إلى دور الملك عبد ﷲ الثاني المحوري في حماية المقدسات في القدس ،مشيدا بالتزام األردن
بتحقيق السالم واالستقرار في المنطقة والعالم.
وأعلن الرئيس األميركي دونالد ترمب يوم  6ديسمبر/كانون األول الجاري اعتبار القدس عاصمة
إلسرائيل ،والبدء بنقل سفارة بالده إلى المدينة المحتلة .وأثار القرار غضبا عربيا وإسالميا ،وقلقا
وتحذيرات دولية ،وسط تصاعد المطالبات بالتراجع عن الخطوة.
أبو الغيط :سنطلب قرارا أمميا ً ملزما ً بشأن القدس
الجزيرة نت19.12.2017 -
قال األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الدول العربية ستطلب من الجمعية
العامة لألمم المتحدة تمرير قرار "ملزم" يدين االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.
وأوضح أبو الغيط في تصريحات للصحفيين أن الدول العربية سوف تتوجه إلى الجمعية العامة لألمم
المتحدة لتمرير القرار تحت بند "االتحاد من أجل السلم" ليصير قرارا ملزما لكل مؤسسات األمم
المتحدة.
وتابع أن "ھناك سبال متعددة تجري دراستھا على الصعيدين الفلسطيني والعربي من أجل التعامل مع
أي تبعات سلبية للقرار األميركي" بشأن االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.
وعبر األمين العام للجامعة العربية عن "بالغ استيائه" الستخدام الواليات المتحدة حق النقض )الفيتو(
إلجھاض مشروع قرار دولي يدين االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.
واعتبر أن "النھج األميركي يتسبب في مزيد من العزلة للواليات المتحدة" ،مضيفا أن "استخدام الفيتو
في مواجھة  14صوتا يكشف عن تحد أميركي صارخ لحالة واضحة وربما نادرة من اإلجماع
الدولي".
من جھته ،أكد رئيس الجمعية العامة ميروسالف اليتشاك مساء أمس االثنين تسلم الطلب ،وقال إنه
سيدعو إلى اجتماع في أقرب وقت ممكن.
وتوقع السفير الفلسطيني لدى األمم المتحدة رياض منصور عقد الجلسة الطارئة غدا األربعاء أو بعد
غد الخميس ،وقال إن الطلب سلم أيضا باسم منظمة التعاون اإلسالمي ومجموعة عدم االنحياز.
وأضاف منصور أن الطلب نص على أن يكون االجتماع الطارئ وفقا لمبدأ "االتحاد من أجل السلم"،
في إشارة إلى قرار الجمعية العامة رقم  377الذي يعطي قرارات الجمعية العامة صبغة إلزامية لجميع
أعضائھا ،بمن في ذلك أعضاءمجلس األمن الدائمين.
واستخدمت الواليات المتحدة أمس االثنين حق الفيتو لمنع صدور قرار عن مجلس األمن يندد
باالعتراف األميركي بالقدس عاصمة إلسرائيل ،وبدت واشنطن معزولة تماما دوليا بعد أن صوت
باقي األعضاء الـ 14لصالح مشروع القرار.
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وكانت مصر قدمت مشروع القرار الخاص بالقدس ،ولم يذكر المشروع الواليات المتحدة أو الرئيس
األميركي دونالد ترمب باالسم ،لكنه أبدى "األسف الشديد إزاء القرارات التي اتخذت في اآلونة
األخيرة والتي تتعلق بوضع القدس".
وبعد الفيتو األميركي أعلن الفلسطينيون عزمھم اللجوء إلى الجمعية العامة ،حيث ال يحق ألي دولة
استخدام الفيتو.

تصويت بالجمعية العامة غداً على قرار بشأن القدس
الجزيرة نت20.12.2017 -
تعقد الجمعية العامة لألمم المتحدة غدا الخميس جلسة طارئة خاصة للتصويت على مشروع قرار
عربي إسالمي بشأن القدس المحتلة بعد يوم من اعتمادھا قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير
مصيره ،بما في ذلك إقامة دولته المستقلة.
ووافق رئيس الجمعية العامة ميروسالف اليتشاك على طلب تركيا واليمن لعقد الجلسة الطارئة التي
سيتم خاللھا التصويت على مشروع قرار يدعو لسحب قرار الرئيس األميركي دونالد ترمب اعتبار
القدس المحتلة عاصمة إلسرائيل.
وتنعقد الجلسة الطارئة وفق القرار  377المعروف بقرار "االتحاد من أجل السالم" ،وعقدت الجمعية
العامة عشر جلسات فقط من ھذا النوع ،كانت آخرھا في  2009بشأن القدس واألراضي الفلسطينية
األخرى المحتلة ،وجلسة الغد ستكون استئنافا لجلسة .2009
وھي تنعقد عقب استخدام الواليات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار تقدمت به مصر بناء على
طلب فلسطيني يدعو أيضا إلبطال قرار ترمب ،ورغم أن المشروع حصل على أغلبية
ساحقة فإنه سقط جراء استخدام الفيتو.
وتقدم اليمن وتركيا بطلب عقد الجلسة الطارئة في الجمعية العامة نيابة عن المجموعة العربية في
األمم المتحدة ومنظمة التعاون اإلسالمي ،وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت عقب الفيتو األميركي أنھا
ستلجأ للجمعية العامة ،وھو نفس ما قررته تركيا.
وعلى غرار مشروع القرار المصري ،ال يذكر مشروع القرار الذي تم توزيعه في الجمعية العامة
قرار ترامب بشأن القدس ،لكنه يعرب عن "األسف العميق حول القرارات األخيرة المتعلقة بوضع
القدس".
وتوقع السفير الفلسطيني لدى األمم المتحدة رياض منصور أن يحصل المشروع على تأييد واسع جدا،
وقال إن القدس موضوع يجب أن يحل من خالل المفاوضات .وأضاف أن "الجمعية العامة ستقول
وبدون خوف من الفيتو إن المجموعة الدولية ترفض قبول موقف الواليات المتحدة أحادي الجانب".
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وكانت السفيرة األميركية نيكي ھيلي وصفت التصويت في مجلس األمن بأنه "إھانة" ،وحذرت من
أن الواليات المتحدة لن تنسى ما حصل .وفي ما بدا تھديدا للدول التي ستدعم مشروع القرار العربي
اإلسالمي بالجمعية العامة غدا ،قالت ھيلي "يوم الخميس سيكون ھناك تصويت ينتقد خيارنا؛ الواليات
المتحدة ستأخذ األسماء".
قرار أممي
وكانت الجمعية العامة اعتمدت باألغلبية قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ،بما في
ذلك إقامة دولته المستقلة.
وصوتت لصالح القرار  176دولة ،في حين صوتت ضده سبع دول ،بينھا الواليات المتحدة وكندا
وإسرائيل ،كما امتنعت أربع دول عن التصويت ،ويدعو القرار جميع الدول والمنظمات إلى مساعدة
الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال أمس الثالثاء إن تأييد الثلثين في الجمعية العامة
سيعني فعليا رفض القرار الذي اتخذه مجلس األمن ،في إشارة إلى الفيتو األميركي.
من جھته ،قال األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الدول العربية ستطلب من
الجمعية العامة لألمم المتحدة تمرير قرار "ملزم" يدين االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.

الجمعية العامة لألمم المتحدة تصوت بأغلبية  176دولة على حق الفلسطينيين بتقرير المصير
بقلم /د.حنا عيسى 20.12.2017-
أستاذ القانون الدولي
صوتت الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم الثالثاء الموافق 2017/12/19م بأغلبية  176دولة لصالح
حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني  ،فيما صوتت سبع دول ضده ) الواليات المتحدة األميركية،
وإسرائيل ،وجزر مارشال ،وميكرونيزيا ،ونيرو ،وباالو( وامتناع أربع دول عن التصويت
)الكاميرون ،وھندوراس ،وتوغو ،وتونجا).
حيث ھذا التصويت الكاسح يأتي بعد استخدام الواليات المتحدة لحق النقض ”الفيتو“ في مجلس األمن،
وھذا له معنى سياسي خاص يتمثل برفض العالم للموقف األميركي الجديد بشأن القدس ،األمر الذي
يزيد من عزلة الواليات المتحدة التي ارتأت أن تقف بجانب دولة االحتالل )إسرائيل( في خرقھا
لقرارات مجلس األمن ذات الصلة.
ويعيد القرار التأكيد من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في دولته المستقلة
فلسطين ،ويحث جميع الدول والوكاالت المتخصصة ومنظومة األمم المتحدة على مواصلة دعم
الشعب الفلسطيني حتى نيل حقه في تقرير مصيره.

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  20 :دﻳﺳﻣﺑر 2017

علما بان حق تقرير المصير ھو حق كل شعب في حكم نفسه بنفسه واختيار نظامه ومستقبله اختيارا
حرا .وال يصبح ھذا الحق قابال للتطبيق إال لشعب يعيش على أرضه ويشغلھا بصورة مستمرة غير
متقطعة ال بصورة استعراضية وھذا ينطبق على الشعب الفلسطيني وال ينطبق على جماعة غريبة
احتلت ارض غيرھا كما جرى في فلسطين .وحق تقرير المصير ھو األساس والمنطلق للحق في
االستقالل والسيادة .وتتفرع عنه الحقوق األخرى .فالجمعية العامة لھيئة األمم المتحدة أعطت تفسيرا
قانونيا للميثاق فيما يتعلق بحق تقرير المصير واكتسب التفسير طابع القواعد الملزمة في القانون
الدولي .فتاريخ الجمعية العامة لھيئة األمم المتحدة مرتبط ارتباطا وثيقا وتدريجيا بمبدأ حق تقرير
المصير وتفسيره حينما باشرت الجمعية العامة النظر في قضية فلسطين عام  .1947وجاء في تقرير
لجنة األمم الخاصة بشأن فلسطين ما يلي:
فيما يتعلق بمبدأ تقرير المصير فانه رغم االعتراف الدولي بھذا المبدأ في نھاية الحرب العالمية األولى
ورغم انه تم االلتزام به في األقاليم العربية األخرى لم يتم عند وضع صكوك االنتداب من الفئة )ا(
تطبيق ذلك المبدأ على فلسطين ويرجع ذلك بوضوح إلى النية في تيسير إنشاء الوطن القومي اليھودي
ھناك .ومن الجائز جدا في الواقع القول أن الوطن القومي اليھودي واالنتداب الفريد من نوعه على
فلسطين يتعارضان مع ذلك المبدأ.
وبالرغم من ھذا الرأي لم تول اللجنة ذاتھا أھمية لھذا المبدأ ولم تجمع على تطبيقه بالنسبة للشعب
العربي الفلسطيني فانقسمت إلى غالبية أوصت بتقسيم فلسطين وأقلية نصحت بقيام دولة فلسطينية
موحدة مستقلة مع ضمانات لحقوق األقلية من سكان ھذه الدولة ولكن الجمعية العامة بضغط من
الواليات المتحدة والقوى الموالية لھا أصدرت في دورتھا الثانية قرارھا الرقم ) (181في
 1947/11/29بتقسيم فلسطين .وكان من نتائجه المباشرة إلى جانب سلب الشعب الفلسطيني حقوقه
وقسما من وطنه نشوء مشكلة الالجئين التي عالجتھا الجمعية العامة في دورتھا الثالثة في عام 1948
فأصدرت قرارھا ) (194الذي تضمن وجوب تمكين الالجئين من العودة إلى ديارھم وممتلكاتھم
والتعويض على من ال يرغب بالعودة.
وھكذا بقيت الجمعية العامة طوال عشرين عاما تنظر إلى قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه على أنھا
مشكلة الجئين .وأول مرة ظھر مفھوم الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في الدورة  24للجمعية العامة
في قرارھا الرقم  2535في  ,1969/12/10فقد ورد فيه أن الجمعية العامة )تؤكد من جديد حقوق
شعب فلسطين الثابتة).
إن نعت الحقوق بأنھا )ثابتة( ترجمة درج استعمالھا للكلمة اإلنجليزية والفرنسية  insttenableالتي
تعني حرفيا )غير قابلة للتصرف( وھي تلك الحقوق التي ال يجوز التنازل عنھا أو إنھاء العمل بھا
على أي نحو آخر أو إعمالھا بغير ما ھي عليه وھي نتيجة لذلك ذات قوة وديمومة مطلقة .وتقدمت
الجمعية العامة خطوة أخرى في العام  1970حينما أعلنت في قرارھا ) 2672د (25-بتاريخ
 1979/12/8أنھا:
 .1تعترف لشعب فلسطين بالتساوي في الحقوق وبحق تقرير مصيره بنفسه وفقا لميثاق األمم المتحدة
 .2وتعلن أن احترام حقوق شعب فلسطين الثابتة ھو عنصر ال غنى عنه في إقامة سلم عادل ودائم في
الشرق األوسط.
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وكررت الجمعية العامة ھذه المفاھيم في قرارات أصدرتھا أعوام 1971و  1973وأضافت إليھا ما
يزيدھا قوة فكان االھتمام المتعاظم لجمعية العامة حينما عبرت في قرارھا ) 2972د (26-بتاريخ
 1971/12/6عن قلقھا العظيم لعدم السماح لشعب فلسطين بالتمتع بحقوقه الثابتة وبحقه في تقرير
المصير .وزادت الجمعية العامة األمر وضوحا وتحديدا في قرارھا ) 3089د (28-في 1973/12/7
إذ أكدت من جديد أن لشعب فلسطين الحق في حقوق متساوية .وفي حق تقرير المصير وفقا لميثاق
األمم المتحدة وأعربت عن قلقھا الشديد الن إسرائيل قد حرمت شعب فلسطين التمتع بحقوقه الثابتة
وممارسة حقه في تقرير المصير.
ومن أھم القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة لھيئة األمم المتحدة القرار  /3236د 29-في
 1974/11/22والذي أصبح وثيقة تاريخية قانونية سياسية .والمحور السياسي القانوني لنضال الشعب
الفلسطيني في المحافل الدولية .وغداً السند والمرجع لمختلف القرارات التي صدرت عن الجمعية
العامة والمنظمات الدولية األخرى .وعن مؤتمرات حركة عدم االنحياز ومنظمة المؤتمر اإلسالمي
ومنظمة الوحدة األفريقية وغيرھا.
ففي ھذا القرار حددت الجمعية العامة حقوق الشعب الفلسطيني ,وبأصولھا وفروعھا في الفقرات
التنفيذية الخمس األولى من القرار على النحو التالي:
 .1تؤكد الجمعية العامة من جديد الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في فلسطين وبخاصة:
أ .حقه في تقرير مصيره دون تدخل خارجي.
ب .بحقه في االستقالل والسيادة الوطنيتين.
 .2وتؤكد من جديد حق الفلسطينيين الثابت في العودة إلى ديارھم وممتلكاتھم التي شردوا منھا
وتطالب بإعادتھم إليھا.
 .3وتشدد على أن االحترام الكلي لھذه الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وإحقاق ھذه الحقوق أمران ال
غنى عنھما لحل قضية فلسطين.
 .4وتعترف بان الشعب الفلسطيني طرف رئيسي في إقامة سلم عادل ودائم في الشرق األوسط.
 .5تعترف كذلك بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقا لمقاصد ميثاق األمم
المتحدة ومبادئه.

القدس :قوات االحتالل تعتقل  10مواطنين على األقل وتستدعي آخرين
القدس عاصمة فلسطين  2017-12-20وفا
شنت أجھزة االحتالل اإلسرائيلي ،فجر اليوم األربعاء ،حملة اعتقاالت واسعة في مدينة القدس
المحتلة ،طالت عشرة مواطنين )على األقل( ،وح ّولتھم الى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة.
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وأفاد مراسلنا ،بأن قوات االحتالل اعتقلت كال من :أمجد أبو عصب رئيس لجنة أھالي األسرى
المقدسيين بعد دھم منزله في حي الصوانة القريب من سور القدس ،وسلّمت استدعاءات للتحقيق
لمجموعة من شبان الحي.
كما اعتقلت عضو لجنة اقليم القدس بحركة فتح عوض الساليمة ،وشقيقه أشرف من منزليھما في بلدة
الرام شمال القدس ،في الوقت الذي اعتقلت فيه محمد عفانة من منزله ببلدة العيزرية جنوب شرق
القدس المحتلة.
في السياق ،اعتقلت قوات االحتالل الناشط المقدسي محمد الشلبي من منزله في القدس القديمة،
وطارق العموري ،وتسليم ابن عمه أحمد العموري استدعاء للتحقيق معه لدى مخابرات االحتالل.
كما اعتقلت تلك القوات ثالثة مواطنين من بلدة العيسوية ،بينھم فتى ،وھم :الفتى محمد محمود ) 18
عاما( ،وياسر درويش ،ومنصور درويش.
ومن بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى ،اعتقل الفتى محمد أشرف الشويكي )  17عاما( ،بعد دھم
منزله في العين وسط البلدة.

اعتصام تضامني حاشد مع القدس في بيروت
القدس عاصمة دولة فلسطين بيروت  2017-12-19وفا
نظمت االحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية أمام مقر االسكوا في بيروت ،اليوم الثالثاء ،اعتصاما ً
تضامنيا ً مع القدس ورفضا ً إلعالن الرئيس االميركي االعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل.
وشارك باالحتفال :وزير البيئة اللبناني طارق الخطيب ،وسفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور،
وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات ،واألمين العام المساعد
للجبھة الشعبية -القيادة العامة طالل ناجي ،وحشد من أبناء الشعبين اللبناني والفلسطيني.
وقال دبور في كلمة له إن إعالن ترامب يھدف إلى انھاء مشروعنا الوطني الفلسطيني وتطلعات شعبنا
المشروعة بالحرية واالستقالل والعودة ،معتبراً ذلك اعتداء على الحقوق التاريخية والقانونية للمكانة
الطبيعية لالماكن المقدسة االسالمية والمسيحية.
وعبر دبور عن االعتزاز بأبناء شعبنا الفلسطيني ،وخصوصا المرابطين في بيت المقدس الذين وقفوا
بوجه ھذا القرار ،داعيا ً الى تعزيز وحدتنا الوطنية التي تجلﱠت بأبھى صورھا على األرض الفلسطينية
من خالل بسالة وتصدي شعبنا في انتفاضته بصدوره العارية اللة القتل اإلسرائيلية ووقوفه بعزم
وثبات في الدفاع عن قدسنا الشريف عاصمة دولة فلسطين األبدية.
وشدد على ان ھذا القرار لن يمر وسيسقط حتما على صخرة صمود وإرادة شعبنا ،وان القدس لن
تكون إال عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة ،مطالبا ً كل الدول التي اعترفت بإسرائيل وفق القرار
 181بأن تراجع اعترافھا بوجودھا أصال" ،فھذه الدولة التي خرقت كافة القوانين والشرائع الدولية،
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والتي قامت على أساس الباطل ،والتي ال يوجد لھا أي حدود ،أين ھي؟ من يعترف بھا؟ فالشعب
الفلسطيني الموجود على األرض الفلسطينية ال يتم االعتراف بدولته ،أليس ھذا قمة الظلم؟".
واكد ان كلمة الرئيس محمود عباس في القمة اإلسالمية في اسطنبول أسست إلستراتيجية فلسطينية
جامعة إلطار فلسطيني موحﱠد يستند على المصالح الوطنية الفلسطينية في المواجھة والتصدي ألية
مشاريع تھدف الى ضرب مشروعنا الوطني من خالل برنامج وطني كامل لمواجھة التحديات
حاضنة لمواقف
والمخاطر التي تھددنا ،ما يقتضي منﱠا جميعا ً موقف وطني عريض وشامل وتشكيل
ِ
السيد الرئيس.
بدوره انتقد ناجي موقف مندوبة الواليات المتحدة االميركية في مجلس األمن التي تدعي أن القدس
عاصمة لليھود منذ آالف السنين" ،وقال" :يتآمرون على القدس منذ مئة سنة ،منذ وعد بلفور الذي قال
عنه االخ الرئيس محمود عباس بأنه كان صنيعة اتفاق اميركي  -بريطاني ،وبريطانيا لم تكن لتجرؤ
على اصداره قبل قرن من الزمن ،لوال تواطؤ وموافقة الواليات المتحدة االمريكية".
واكد ان ما سمي بالربيع العربي كان الھدف منه الوصول الى ما وصلوا اليه اليوم من تصفية للقضية
الفلسطينية وسرقة حقوق شعبنا وارضنا ومقدساتنا.
وطالب ناجي الجميع بدعم مواقف الرئيس محمود عباس ،وتكريس الوحدة الوطنية وتنفيذ ما اتفقت
عليه الفصائل في القاھرة ،وتعزيز وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد
لشعبنا الفلسطيني بمشاركة كافة فصائل العمل الوطني.
كما القيت في المناسبة كلمات جددت التأكيد على موقف لبنان الرافض لقرار ترامب بنقل السفارة
االميركية الى القدس ،واعتبرت ان القرار ضرب عرض الحائط جميع القرارات الدولية وجوفھا من
معانيھا ومضامينھا.

المالكي :ما يسمى صفقة القرن أصبح من الماضي
القدس عاصمة فلسطين/رام ﷲ  2017-12-19وفا
قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إن الواليات المتحدة األميركية بإجھاضھا لمشروع
القرار الخاص بالقدس تكون اختارت الوقوف إلى الجانب الخطأ من التاريخ وانحازت لالستعمار.
جاء ذلك خالل وداعه سفير جمھورية مصر العربية لدى دولة فلسطين سامي مراد ،اليوم الثالثاء ،في
مكتبه بمقر وزارة الخارجية في مدينة رام ﷲ ،بحضور بحضور وكيل الوزارة تيسير جرادات،
ومدير إدارة الشؤون العربية مستشار أول فايز أبو الرب ،ومديرة المراسم المستشار أول عبير
الرمحي.
وأضاف المالكي" ،أن قيام الواليات المتحدة األميركية بإجھاض مشروع القرار المقدم من مصر إلى
مجلس األمن لحماية وضع القدس باستخدامھا حق النقض )الفيتو( تكون اختارت الوقوف على الجانب
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الخطأ من التاريخ ،واالنحياز لالستعمار والظلم ،وكل ما يقوض جھود السالم في الشرق األوسط
والعالم" ،مشيرا إلى أن "ما يسمى بصفقة القرن أصبح من الماضي".
وتابع أن الرد الفلسطيني على "الفيتو" األميركي كان واضحا ،من خالل االنضمام إلى المنظمات
والمعاھدات والمواثيق الدولية لتجسيد الشخصية القانونية لدولة فلسطين وتعزيز مكانتھا في المجتمع
الدولي ،مؤكدا أن "الواليات المتحدة األميركية لم تعد وسيطا نزيھا نثق به او نأتمنه على مستقبلنا".
وأشاد الوزير المالكي بالدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية ،خاصة خالل التطورات األخيرة
بعد إعالن اإلدارة األميركية اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل والقرار الخاص بنقل السفارة األميركية
إليھا ،مشيرا الى الدور المصري المساند والداعم للقضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية ،الذي
لعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم المواقف الفلسطينية من خالل التواصل بين القيادتين
الفلسطينية والمصرية ،كما أشاد بدور اإلعالم المصري في دعم الموقف الفلسطيني.
من جانبه ،نقل السفير مراد للوزير المالكي رسالة من نظيره المصري سامح شكري ،مشيدا بدور
المسؤولين في وزارة الخارجية والمغتربين في تسھيل مھامه خالل عمله كسفير لدى دولة فلسطين.
وأكد أن القضية الفلسطينية ھي قضية مصر األولى ،وھي في عمق األمن القومي المصري ،مشددا
على موقف بالده الرسمي والشعبي المساند للحقوق الفلسطينية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتھا
القدس الشرقية.
وفي سياق منفصل ،تقبل الوزير المالكي أوراق اعتماد القاصد الرسولي لدى دولة فلسطين المطران
ليوبولدو جيريللي ،في مكتبه بمدينة رام ﷲ ،بحضور مساعد وزير الخارجية والمغتربين لقطاع متعدد
األطراف السفير عمار حجازي ،وسفير دولة فلسطين لدى الفاتيكان عيسى قسيسية ،ومديرة المراسم
الرمحي.
ووضع المالكي ضيفه في صورة التطورات األخيرة واالنتھاكات اإلسرائيلية المتواصلة بحق
المواطنين الفلسطينيين ،من خالل استمرارھا بسياستھا االستيطانية التوسعية خاصة في مدينة القدس
لعزلھا عن محيطھا العربي والتعجيل في تھويد المدينة المقدسة والعمل على إنھاء حل الدولتين.
وأشار إلى أن إعالن اإلدارة األميركية اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة إليھا ،كان بمثابة
مكافئة إلسرائيل على سياستھا االستعمارية االحاللية ،األمر الذي أفقد اإلدارة األميركية دور الوسيط
في أي عملية سياسية مستقبلية.
وأشاد المالكي بالعالقات الثنائية التي تربط فلسطين بالفاتيكان ،معربا عن أمله بأن تحقق خالل توليه
ازدھارا.
من جانبه ،أكد جيريللي سعيه للعمل على تعزيز وتطوير العالقات الثنائية بين فلسطين والفاتيكان.

"األزھر" :الفيتو األميركي يكشف نبذ المجتمع الدولي لإلعالن األميركي الجائر بشأن القدس
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القاھرة 2017-12-19وفا
اعتبر األزھر الشريف تصويت مجلس األمن على مشروع القرار المصري الذي يدين إعالن اإلدارة
األميركية بشأن القدس ،بأغلبية  14صوتا مقابل الفيتو األميركي ،بأنه يكشف نبذ المجتمع الدولي لھذا
اإلعالن األميركي الجائر ،لكونه يناقض القانون الدولي ويخالف الضمير العالمي.
وأشاد األزھر الشريف في بيان له اليوم الثالثاء ،بدور القيادة المصرية في ريادة التحركات الدولية
الرامية إلبطال القرار األميركي المجحف بشأن القدس ،مؤكدًا أن ھذا الموقف المصري الرافض
للمساس بوضعية مدينة القدس القانونية وھويتھا العربية ھو امتداد للمواقف المصرية الثابتة تجاه
القضية الفلسطينية ،وتعبير عن دور مصر الريادي في المنطقة والعالم.
ودعا األزھر ،المجتمع الدولي ومؤسساته وجميع دول العالم إلى التمسك برفض القرار األمريكي،
والمضي قدما على استصدار قرار أممي من الجمعية العامة لألمم المتحدة ،ينص على عدم شرعيته
وإبطال أية أثار مترتبة عليه ،خاصة أنه يخالف األھداف التي قامت من أجلھا األمم المتحدة وفي
مقدمتھا حفظ السلم واألمن الدوليين.

مجلس المفتين لروسيا يدعو لالعتراف بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية
القدس عاصمة فلسطين /موسكو  2017-12-19وفا
أعرب مجلس شورى المفتين لروسيا االتحادية ،عن دعم قرار منظمة التعاون اإلسالمي الذي يدعو
لالعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
جاء ذلك خالل بيان صادر عن المجلس ،اليوم الثالثاء ،خالل انعقاد المؤتمر الخامس في قاعة
المؤتمرات بالمسجد الجامع بموسكو وذلك بحضور أعضاء المؤتمر ورؤساء اإلدارات الدينية
المركزية في كافة جمھوريات االتحاد الروسية ،وكذلك رؤساء الجامعات والمعاھد بما فيھا األكاديمية
اإلسالمية في بولغار ،والمعھد الروسي اإلسالمي في قازان ،والمعھد اإلسالمي في موسكو.
وأكد المجلس أن القدس تبقى مدينة إسالمية وھي حق للمسلمين ،حسب ما أكدته القوانين الدولية
وقرارات اليونسكو التي اعتبرت أن المدينة المقدسة تراث خالص للمسلمين وحدھم دون غيرھم.
ودعا المجلس خالل المؤتمر المجتمع الدولي إلى العمل لحل النزاعات وايجاد حل سريع للقضية
الفلسطينية وإعادة الحقوق للشعب الفلسطيني عبر إنھاء االحتالل ،وإقامة دولة فلسطين المستقلة
وعاصمتھا القدس الشريف.
يذكر أن المؤتمر الخامس لمجلس شورى المفتين في روسيا االتحادية أعاد انتخاب سماحة المفتي
الشيخ راوي عين الدين لمنصب رئيس مجلس شورى المفتين لروسيا لمدة خمس سنوات.
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ويعتبر الشيخ راوي عين الدين مفتي روسيا االتحادية من أكثر الشخصيات اإلسالمية والدينية التي
تدعم حقوق الشعب الفلسطيني ونضاالته لنيل حقوقه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتھا
القدس الشريف.

مواجھات في قرية العيسوية بمدينة القدس
القدس -معا )(2017/12/19
اندلعت مساء اليوم مواجھات في قرية العيسوية بمدينة القدس ،تنديدا بإعالن ترامب القدس عاصمة
دولة اسرائيل.
وأفاد محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في قرية العيسوية أن مواجھات عنيفة شھدتھا قرية
العيسوية ،بين الشبان وقوات االحتالل التي اقتحمت القرية بأعداد كبيرة.
وأضاف أن قوات االحتالل استخدمت القنابل الصوتية واألعيرة المطاطية ،فيما رد الشبان
بالمفرقعات النارية والحجارة.

بعد قرار ترامب بشأن القدس ..ھل يتجدد الربيع العربي؟
خاص دنيا الوطن – أحمد العشي )(2017/12/19
منذ إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي ،خرجت
الشعوب في البلدان العربية واألوروبية محتجة على ھذا اإلعالن.
والسؤال ھنا ،ھل يمكن أن يجدد قرار ترامب الربيع العربي؟
أكد عصام شاور الكاتب الصحفي ،أنه بمجرد أن أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب القدس
عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي اجتاحت المظاھرات المدن العربية واإلسالمية ،باإلضافة إلى أنه
أصبح ھناك تفاعل في الدول األوروبية.
وبين شاور ،أن التفاعل كان عربيا ً اسالميا ً وأوروبيا ً مع القضية الففلسطينية كونھا قضية حساسة،
كذلك لم يكن متوقعا ً أن تعلن الواليات المتحدة األمريكية القدس عاصمة لدولة االحتالل كونھا راعية
للسالم ،باإلضافة إلى أن القدس ھي مدينة مقدسة للدول العربية واإلسالمية ،أما بالنسبة للدول
األوروبية ،فھي مركز صراع ،وبالتالي كان تجاوبھم كبيراً شامالً ،متوقعا ً في الوقت ذاته أن قرار
ترامب قد يكون تمھيداً لربيع عربي جديد.
وفيما يتعلق بإمكانية أن يكون ھناك عمليات عسكرية من قبل الدول العربية احتجاجا ً على ھذا القرار،
أوضح شاور أن األمر ال يكون بالعمليات ،وإنما بالمسيرات واالحتجاجات السلمية.
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وقال" :أما بالنسبة للعمليات ،فقد تكون عبارة عن ردود فعل ال تخدم القضية الفلسطينية بالمطلق،
ولكن قد تحدث".
من جانبه ،أوضح الدكتور ماھر شامية المحلل السياسي ،أن القدس ليست للواليات المتحدة األمريكية
كي تھبھا لالحتالل اإلسرائيلي ،كما أنه ال يوجد مرجعية قانونية ،لكي يكون إلسرائيل عاصمة اسمھا
القدس.
وقال" :ترامب وھب القدس لالحتالل اإلسرائيلي كي يخرج من أزماته األخالقية وفساد مساعديه،
ويشتري اللوبي الصھيوني بتنفيذ اإلعالن على أرض الواقع ،والشروع بإجراءات نقل السفارة
األمريكية إلى القدس".
وأضاف" :ھذا القرار سبقه عشرات القرارات التي صدرت من الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس
األمن ،وترامب جاء ليضرب ھذه القرارات بعرض الحائط للحفاظ على كينونته ،حيث إنه بعد مضي
عام على وجوده في السلطة لم يقدم شيئا ً سوا ًء في الملف اإليراني أو الكوري ،ليأتي إلى الملف
األضعف وھو الملف الفلسطيني".
وفي السياق ذاته ،أشار شامية إلى أنه في الربيع العربي غابت القضية الفلسطينية ،ونزلت إلى أدنى
مستويات المتابعة ،ولكن قرار ترامب أعاد القضية الفلسطينية إلى سلم األولويات واالھتمام ،كما أنه
أعاد للعالم بأن ھناك عاصمة للسلم والحرب اسمھا القدس ،معتبراً في الوقت ذاته أن ھذا القرار،
سيجدد ثورة أحرار العرب ،وسيجدد الحراك العربي.
من جانبه ،أشار محسن أبو رمضان المحلل السياسي إلى أن قرار ترامب يمكن أن يساھم في تشكيل
حالة من الحراك الشعبي في الدول العربية من جديد ،وتكون شعاراتھا واضحة حول التصدي
للسياسات األمريكية واإلسرائيلية الرامية إلى السيطرة على البلدان العربية.
ورأى أبو رمضان ،أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب ساھم بشكل غير مباشر في تجديد مكانة
القضية الفلسطينية في الرأي العام العربي والعالمي بصورة كبيرة ،الفتا ً إلى أن قراره يمكن أن يساھم
في تجديد الحراك الشعبي على مستوى الدول العربية.

لماذا فشل الفلسطينيون في تحييد الفيتو األمريكي بمجلس األمن؟
خاص دنيا الوطن  -أحمد جالل )(2017/12/19
صوت مجلس األمن الدولي ،أمس االثنين ،ضد مشروع قرار مرتبط بإعالن الرئيس األمريكي دونالد
ترامب مدينة القدس عاصمة إلسرائيلي ،حيث وافق  14عضواً على القرار ،فيما عطلت الواليات
المتحدة القرار عبر استخدامھا حق النقض )الفيتو(.
ووفق ما حذرت به القيادة الفلسطينية على لسان وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ،فإنھا
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ستتوجه إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة لألمم المتحدة ،تحت بند االتحاد من أجل السالم ،وذلك
لوقف أي تداعيات ،تتعلق بقرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب .
التحركات الفلسطينية ،تھدف إلى تفعيل القرار األممي المتخذ عام  1980والذي طالب دول العالم بعدم
االعتراف بالقانون األساسي اإلسرائيلي ،وسحب أي دبلوماسيين لھم في مدينة القدس ،وذلك رداً على
قانون صادق عليه الكنيست اإلسرائيلي باعتبار القدس العاصمة األبدية إلسرائيل ،في نفس العام .
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ،محمد اشتيه ،قال :إنه حسب الفقرة الثالثة من المادة  27في
القانون التأسيسي لألمم المتحدة ،فإنه ال يحق للواليات المتحدة استخدام )الفيتو( ألنھا طرف في
النزاع .
وتقول المادة" :تصدر قرارات مجلس األمن في المسائل األخرى كافة ،بموافقة تسعة من أعضائه،
يكون من بينھا أصوات األعضاء الدائمين متفقة ،بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقا ً ألحكام
الفصل السادس والفقرة الثالثة من المادة  52من كان طرفا ً في النزاع فال يحق له التصويت .
وفي ھذا السياق ،أكد الخبير في القانون الدولي ،الدكتور باسل منصور ،أن عدم تقديم مشروع القرار
وفق المادة  52من القانون التأسيسي لألمم المتحدة ،حال دون منع الواليات المتحدة األمريكية من
التصويت أو استخدام حق النقض الفيتو ،حيث لم يعتبر المشروع الواليات المتحدة طرفا ً في النزاع.
وأوضح منصور ،أن الفقرة الثالثة من المادة ال تعطي الواليات المتحدة حق التصويت أو استخدام
الفيتو ،حيث إنھا تعتبر طرفا ً في القضية ،وبالتالي ال يمكن لھا التصويت على مشروع القرار .
وأشار إلى أنه لم يكن واضحا ً طبيعة مشروع القرار ،الذي قُدم لمجلس األمن ،مشيراً إلى أن صياغة
المشروع لم تُجمد حق الواليات المتحدة في التصويت ،وبالتالي جرى حجب القرار وفق الفيتو
األمريكي .
من ناحيته ،قال المحلل السياسي ،ناجي شراب ،إن الواليات المتحدة لن تتوانى عن استخدام حق
النقض الفيتو ضد مشروع القرار المتعلق بإعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،الفتا ً إلى أن
االعتماد الفلسطيني ،يجب أن يكون على عدد الدول الذي ستصوت لصالح القرار بالرغم من استخدام
الواليات المتحدة حق النقض )الفيتو( ،متسائالً" :لماذا الذھاب إلى مجلس األمن الدولي بالرغم من
المعرفة المسبقة بالفيتو األمريكي؟ ".
واعتبر شراب ،أنه في جميع األحوال ال يمكن منع الواليات المتحدة من التصويت أو استخدام الفيتو،
وأن مشروع القرار يمكن أن يكون أداة إلحراج واشنطن دولياً ،الفتا ً إلى أن ذلك سيمكن القيادة
الفلسطينية من العمل على المطالبة بحقوقھا .
وأوضح شراب ،أن تصويت عدد كبير من الدول خاصة األربعة الدائمين في مجلس األمن لصالح
القرار ،يعبر عن إرادة ومؤشر قوي يمكن البناء عليه ،وبالتالي يمكن نقل مشروع القرار للجمعية
العامة لألمم المتحدة على بند "االتحاد من أجل السالم" ،بالرغم من أنه يحتاج إلجراءات معقدة
وطويلة .
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ويؤكد ذلك ،ما صرح به وزير الخارجية رياض المالكي ،الذي قال في تصريحات له اليوم ،إنه في
حال استخدمت الواليات المتحدة الفيتو ضد مشروع القرار ،فإن القيادة الفلسطينية ستذھب لعقد جلسة
طارئة للجمعية العامة لألمم المتحدة تحت بند "االتحاد من أجل السالم ".
وأشار شراب ،إلى أن ما تقوم به القيادة الفلسطينية شكل من أشكال المعركة السياسية لتحقيق ھدفين:
األول تراجع أمريكا عن قرارھا وھو أمر مستبعد ،والھدف الثاني محاولة تقديم تفسير قوي من
اإلدارة األمريكية للقرار الذي جرى اإلعالن عنه ،الفتا ً إلى أن زيارة نائب الرئيس األمريكي مايكل
بنس تأتي في ھذا اإلطار.
وتابع" :الخيارات الفلسطينية متعددة ،ومعركة الشرعية الدولية تحتاج لقوة سياسية كبيرة فلسطينيا ً
وقوة عربية داعمة لھا" ،الفتا ً إلى أن الفلسطينيين يمتلكون القوة في الشرعية الدولية؛ إال أنھم ليس
لديھم أي قوة لتطبيقھا.
من ناحيته ،قال الخبير في القانون الدولي ،حنا عيسى ،إن مشروع القرار المقدم من قبل مصر ،والتي
تعتبر العضو العربي الوحيد في مجلس األمن الدولي ،لم يُذكر فيه الواليات المتحدة أو إعالن الرئيس
األمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة إلسرائيل .
وأوضح عيسى ،أن مشروع القرار المصري يرتكز على قرار أممي أصُدر عام  1980يطالب بعدم
االعتراف بالقانون األساسي اإلسرائيلي ،وسحب أي بعثات دبلوماسية للدول في مدينة القدس ،وذلك
رداً على قانون أصدره الكنيست اإلسرائيلي يعتبر القدس عاصمةً أبدية إلسرائيل .
وشدد على أنه ال يوجد في مشروع القرار أي شيء ضد أمريكا أو الرئيس األمريكي ،وأنه يحق
للواليات المتحدة التصويت واستخدام الفيتو األمريكي ،وبالتالي ال يمكن تمرير مشروع القرار.
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