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  القدس رسالة

 
 القدس مدينة ألخبار يومية نشرة

  والعلوم والثقافة للتربية الفلسطينية الوطنية اللجنة عن تصدر

  
  

 تخفيض التمثيل الدبلوماسي لجنوب إفريقيا لدى إسرائيل دعما للقدس. 

 االحتالل يغلق حاجز حزما ومواجھات في بلدتي عناتا وأبو ديس: القدس. 

 أن القدس غير شرعيإعالن ترمب بش: سريالنكا. 

 المالكي ونظيره التركي يحشدان التأييد الدولي لمشروع القرار حول القدس. 

 الجمعية العامة لألمم المتحدة تصوت اليوم لصالح .. تحت التھديد األمريكي

 .سالقد

 نتنياھو يحاول كسر اإلجماع األوروبي بشأن القدس عبر التشيك. 

 لمتحدة بشأن القدسالنص الحرفي لمشروع قرار في األمم ا. 

 القدس تقول كلمتھا في يوم الغضب. 

 قصىس إسالمي يحاول اقتحام المسجد األمستوطن بلبا. 

  ً  .على تداعيات قرار ترمب بشأن القدس عشراوي تطلع وفدا أوروبيا

  ً  .على انتھاك حرمة مقبرة الرحمة وقفة أمام محكمة االحتالل في القدس احتجاجا

  بة تاريخھا عبر الزمنكتا"معرض صور للقدس يعيد". 

  ً  .مقدسيين عن األقصى 5وإبعاد  االحتالل يقضي بسجن مواطن منزليا
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  تخفيض التمثيل الدبلوماسي لجنوب إفريقيا لدى إسرائيل دعما للقدس
  

  وفا 2017-12-21سويتو / ة فلسطينالقدس عاصم

في سويتو، اليوم الخميس، تبنى حزب المؤتمر الوطني اإلفريقي الحاكم في جنوب افريقيا، والمنعقد 
الدبلوماسي لجنوب افريقيا لدى اسرائيل، إنسجاما مع القيم،    قرارا رسميا بتخفيض مستوى التمثيل

 .والمبادئ التحررية للحزب، ونصرة لشعب فلسطين، وقضيته العادلة

يدين حزب : وجاء في نص القرار بخصوص االعالن األميركي االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل
المؤتمر الوطني األفريقي باإلجماع وبشكل ال لبس فيه الخطوة االستفزازية من قبل الواليات المتحدة، 

  ".ويحث إدارة ترمب على التراجع الفوري عن قرارھا

من أجل دعم الشعب الفلسطيني المضطھد بشكل "وعن قرار تخفيض مستوى سفارتھم في تل ابيب 
باإلجماع توجيه حكومة جنوب افريقيا إلى خفض مستوى عملي، قرر المؤتمر الوطني األفريقي 

  ".سفارة جنوب أفريقيا في إسرائيل إلى مكتب اتصال فورا، ودون شرط 

من جانبه، رحب السفير الفلسطيني ھاشم الدجاني بالقرار الھام، وبأي خطوات تضامنية تسعى لنزع 
لتحية والشكر للحزب، وقيادته على ھذا الشرعية عن االحتالل اإلسرائيلي للدولة الفلسطينية، موجھا ا

الدعم النوعي المتقدم، ولجميع المنظمات األھلية، والتضامنية التي بذلت جھودا لتعزيز التضامن، 
  .وعزل االحتالل

اإلسرائيلية " حكومة األبارتھايد"وجدد التاكيد أن ھذا القرار خطوة متقدمة، من أجل الضغط على 
بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة،  إلنھاء االحتالل، واإلعتراف

وعاصمتھا القدس الشريف، وعودة الالجئين، مشيرا إلى أن ھذا القرار سيساھم في تشجيع األحزاب 
  .والدول التقدمية إلتخاذ خطوات مماثلة

ينيا، ترأسه أمين سر لحزب المؤتمر الوطني األفريقي وفدا فلسط 54وشارك في المؤتمر االنتخابي الـ 
اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، ممثال عن الرئيس محمود عباس باسم منظمة 

ماجد الفتياني، وسفير فلسطين لدى  التحرير، وحركة فتح، وضم أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح
  .جنوب افريقيا

خب ساريل رامافوزا باسم الرئيس وشعبنا حيث قدم الوفد الفلسطيني التھاني لرئيس الحزب المنت
  .الفلسطيني وتمنى له النجاح في مھماته، وثمن دعم جنوب افريقيا للشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة

  

  االحتالل يغلق حاجز حزما ومواجھات في بلدتي عناتا وأبو ديس: القدس

  وفا 2017-12-21رام هللا / القدس عاصمة فلسطين
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ل فجر اليوم الخميس، حاجز حزما جنوب شرق مدينة القدس المحتلة بشكل تام، أغلقت قوات االحتال
 .دون معرفة األسباب

وذكرت مصادر محلية في البلدة أن ھذا اإلغالق تزامن مع حركة نشطة لقوات كبيرة من جيش 
  .االحتالل وأفراد من الشرطة اإلسرائيلية

تالل في بلدتي عناتا، وأبو ديس قرب وجاءت ھذه األحداث بعيد حدوث مواجھات مع قوات االح
القدس المحتلة، في ختام فعاليات رافضة إلعالن ترمب االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، حيث 

  .أصيب عشرات المواطنين بعيارات معدنية واالختناق بسبب كثافة إطالق الغاز السام

  

  إعالن ترمب بشأن القدس غير شرعي: سريالنكا

 لدعم فلسطين ولتحقيق العدالةنفتخر برفع أصواتنا 

قال وزير الصحة، رئيس جمعية الصداقة  -وفا 2017-12-20 كولومبو/ القدس عاصمة فلسطين 
الطبيب راجيثا سيناراتني، إن إعالن الرئيس األميركي بشأن  الفلسطينية  -البرلمانية السريالنكية 

  .ق مشاكل غير مرغوب فيھاالقدس غير شرعي ألن جميع الدول األوروبية تعارضه، وألنه خل

وجاء ذلك في مقابلة تلفزيونية خصصت لمناقشة القرار األميركي حول مدينة القدس واالعتراف بھا 
  ".روبافاھيني"عاصمة إلسرائيل تم بثھا اليوم األربعاء على التلفزيون الوطني السريالنكي 

تناقشت في ھذا الشأن وأبلغته  وفي لقائي مؤخرا مع السفير األميركي في سريالنكا: وأردف الوزير
موقفنا، وعلى مدى التاريخ وقفنا دائما مع الشعب الفلسطيني وحقه، ودائما سعينا لتحقيق العدالة 

  .للشعب الفلسطيني ولم نسمح أن يكون سفارة إلسرائيل في سريالنكا

ك وأعلنا وبشأن إعالن الرئيس األمريكي بخصوص القدس، بشكل واضح جدا رفضت بالدنا ذل: وتابع
أننا لن نقبل القدس عاصمة إلسرائيل ونقبل تل أبيب عاصمة إلسرائيل وھذا ھو موقف األمم المتحدة 

  .أيضا

إن إعالن الرئيس األميركي فرض حصارا على عملية السالم، : وأضاف الوزير راجيثا سيناراتني
سريالنكا نؤيد ونقف دائما ويمكننا أيضا القول إن أغلبية شعوب العالم رفضت ھذا اإلعالن، ونحن في 

  .مع شعبنا الشقيق

إذا نظرنا إلى الدول اإلمبريالية العالمية كيف تتدخل في الدول الصغيرة وتخلق المشاكل لتعود : وقال
عليھا بالنفع، كما حصل بعد إعالن بلفور المشؤوم، حيث سمح لليھود الذين يعيشون في بريطانيا 

يس لھا أي حق في إرسال اليھود إلى فلسطين، وخلقت المملكة باالستقرار في فلسطين، وبريطانيا ل
  .المتحدة مشكلة فلسطين حتى يومنا ھذا

وبعد إعالن الرئيس األميركي كما قال بابا الفاتيكان، إن أرض فلسطين تنتمي إلى ثالث : وأردف
  .ديانات اإلسالم والمسيحية واليھودية ولكن ترمب أعطي الضوء األخضر للحرب



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
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 

  2017ديسمبر   21:  التاريخ 

    174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
    PNCECS@Palnet.com: ، البريد اإللكتروني 0902242فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

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

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

يرفض الزعماء الدين في العالم أيضا إعالن الرئيس األميركي الذي يدعو إلى : ير الصحةوتابع وز
  .حروب أخرى في العالم، ولكننا في سريالنكا نفتخر برفع أصواتنا لتحقيق العدالة

: وبدورھا، قالت رئيس لجنة سريالنكا من أجل العدالة العالمية ماھيندا ھاتاكا خالل المقابلة التلفزيونية
مشكلة فلسطين ھي واحدة من المشكالت الخطيرة في العالم منذ عقود عديدة، إعالن الرئيس  إن

عام من إعالن بلفور، بدأت مشكلة أخرى وخلقھا  100األميركي أضاف المزيد عليھا، وأنه وبعد 
الرئيس األميركي باعترافه بالقدس عاصمة إلسرائيل وھنا أقول إن ترمب تصرف ضد السالم 

  .العالمي

من سكان العالم يرفضون إعالن الرئيس األمريكي، أضاف ? 99إذا نظرتم إلى العالم : وأضافت
  .ھاتاكا

  

  المالكي ونظيره التركي يحشدان التأييد الدولي لمشروع القرار حول القدس

  وفا 2017- 12-20اسطنبول / فلسطينالقدس عاصمة 

تعليمات رئاسية أن يسافر الى  قرر وزير الخارجية التركي مولود شاويش اوغلو، وبناء على
نيويورك برفقه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي لحضور االجتماع الطارئ للجمعية العامة 

 .لألمم المتحدة وحشد التأييد الدولي لمشروع القرار حول القدس

ف التركي وعقد المالكي واوغلو مؤتمرا صحفيا في مطار اتاتورك الدولي في اسطنبول، وأكدا الموق
  .المؤيد للموقف الفلسطيني، وأھمية موضوع القدس على األجندة التركية

  

 سالجمعية العامة لألمم المتحدة تصوت اليوم لصالح القد.. تحت التھديد األمريكي

   21/12/2017 دنيا الوطن -رام هللا 
مي بشأن القدس، تصوت اليوم الخميس، الجمعية العامة لألمم المتحدة، على مشروع قرار عربي إسال

بالتزامن مع تھديدات أطلقلھا الرئيس األميركي دونالد ترامب، تتمثل بوقف المساعدات المالية للدول 
   .التي ستصوت لصالح ھذا القرار

 
وجاء في مشروع القرار العربي اإلسالمي، دعوة لسحب إجراءات ترامب، الذي اعتبر مدينة القدس 

   .ل سفارة بالده إليھاعاصمة إلسرائيل، وأعلن أنه سينق
 
، "االتحاد من أجل السالم"المعروف بقرار  1950لعام  377وتنعقد الجلسة الطارئة وفق القرار  

   .وعقدت الجمعية العامة عشر جلسات فقط من ھذا النوع
 

في مجلس األمن ضد ) الفيتو(وكانت الواليات المتحدة، قد استخدمت يوم االثنين الماضي، حق النقض 
قرار تقدمت به مصر بناء على طلب فلسطيني، يدعو أيضاً إلبطال قرار ترمب، بينما أيده  مشروع
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   .بقية أعضاء مجلس األمن
 

وتقدم اليمن وتركيا بطلب عقد الجلسة الطارئة في الجمعية العامة نيابة عن المجموعة العربية في 
نية، أعلنت عقب الفيتو األميركي أنھا األمم المتحدة ومنظمة التعاون اإلسالمي، وكانت القيادة الفلسطي

   .ستلجأ للجمعية العامة، وھو ما قررته تركيا أيًضا
 

: إلى ذلك، ھدد ترامب الدول التي تنوي التصويت لصالح القرار، وقال للصحفيين في البيت األبيض
سناً، إنھم يأخذون مئات الماليين من الدوالرات، وربما مليارات الدوالرات ثم يصوتون ضدنا، ح"

  ."سنراقب ھذا التصويت، دعوھم يصوتون ضدنا، سنوفر كثيراً وال نعبأ بذلك

  

 نتنياھو يحاول كسر اإلجماع األوروبي بشأن القدس عبر التشيك
 

 20/12/2017 مجيد القضماني: تحرير  ٤٨عرب 

لصالح  في إطار المحاوالت التي تبذلھا الحكومة اإلسرائيلية للحيلولة دون حصول إجماع دولي كاسح
، حاول من المنتظر أن تصوت عليه الجمعية العامة لألمم المتحدة، الخميس مشروع قرار بشأن القدس

اقناع رئيس الحكومة التشيكية، أندريه بابيس، بالتصويت   رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياھو،
ضد االعتراف  ضد القرار، أو باالمتناع عن التصويت، وذلك لكسر اإلجماع األوروبي الحاصل حاليا

 ركي بالقدس عاصمة إلسرائيلاألمي

عن مسؤولين   اإلسرائيلية، مساء اليوم، ونقلت في تقرير إخباري" القناة العاشرة"  ھذا ما كشفت عنه
الجھد اإلسرائيلي "، دون تسميتھم، أن "رفيعو المستوى"في الحكومة اإلسرائيلية وصفتھم بـأنھم 

ككتلة واحدة مؤيدة  28اد األوروبي الـ المركزي منصٌب حاليا على محاولة تفكيك موقف دول االتح
 ."لمشروع القرار الرافض إلعالن الرئيس األميركي

رئيس " خطب ود"، اضطر نتنياھو، بھدف كسر ھذا اإلجماع األوروبي، لـ "القناة العاشرة"وبحسب 
قل، الحكومة التشيكية، أمس الثالثاء، محاوال إقناعه بأن تصوت بالده ضد مشروع القرار، أو على األ

 ."أن تمتنع عن التصويت

يُشار إلى أن رئيس الحكومة التشيكية، أندريه بابيس، كان أدان موقف الرئيس التشيكي، ميلوش 
االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل   زيمان، الذي أعلن فيه عن تأييده لقرار الرئيس األميركي

 .سفارة بالده إليھا

 .بمواقفه المناصرة والمدافعة عن الدولة العبرية ويُعرف الرئيس التشيكي

إلى إصدار بيان قالت فيھا إنھا، إذ تعترف بالقدس الغربية  الخارجية التشيكية في حينه واضطرت
إال في إطار نتائج المفاوضات مع "عاصمة إلسرائيل، إال أنھا لن تقوم بنقل سفارتھا من تل أبيب 

  ."ئيسيين بالمنطقة والعالمشركاء ر
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  آلية بالجمعية العامة إلسقاط قرار ترمب.. 377القرار 

  20.12.2017 -الجزيرة

   دونالد  األميركي الرئيس قرار إحباط في الدولي مناأل مجلس  أخفق أن بعد
 لألمم  العامة الجمعية إلى لفلسطينيونا يلجأ،إلسرائيل عاصمة بالقدس االعتراف  ترمب
 أجل من متحدون" عنوان يحمل الذي ،377 رقم  القرار بمقتضى صالحياتھا الستخدام المتحدة
 .الخمسينيات في الروسي الفيتو لمواجھة نفسھا واشنطن أيدته والذي "السالم

 قرار مشروع ضد )فيتو( النقض حق 2017 األول كانون/ديسمبر 18 في واشنطن استخدمتو
 6يطالب بإلغاء قرار الرئيس األميركي االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل يوم   مصر قدمته عربي
  .دولة عضوا في مجلس األمن 14كانون األول الجاري، في حين أيدت المشروع /ديسمبر

  الصدور
له وتم تفعي  ،خاصة دولية ظروف إطار في 1950 الثاني تشرين/نوفمبر 3 في 377 رقم القرار  وضع
بشأن األزمة الكورية في مجلس األمن الدولي، وھي األزمة التي   السوفياتيإلبطال الفيتو وقتھا

وكان من بين مؤيدي ھذا القرار في الجمعية . للسالم واألمن في العالم حينھا تھديدا حقيقيا  اعتبرت
  .الصينو  بريطانياو فرنساو  الواليات المتحدة األميركية العامة

ت التي ، وفي الحاالساعة 24 خالل "طارئة استثنائية دورة" عقد العامة للجمعية 377 القرار يجيزو
يفشل فيھا مجلس األمن في تحقيق إجماع بين الدول الخمس الدائمة العضوية بشأن قضايا تھدد السلم 

إذا بدا أن ھناك تھديدا للسالم أو خرقا للسالم أو أن ھناك عمال من أعمال العدوان، " واألمن الدوليين،
  ".عضو دائمولم يتمكن مجلس األمن الدولي من التصرف بسبب تصويت سلبي من جانب 

مسؤولية حفظ السلم واألمن الدوليين في ظرف   وبموجب القرار أسند للجمعية العامة لألمم المتحدة
  .تغيب فيه من الناحية العملية أي جھة دولية تتولى ھذه المسؤولية

وتنعقد الجمعية العامة في دورة استثنائية طارئة إذا طلب ذلك مجلس األمن أو غالبية الدول األعضاء 
  .و إحداھا إذا وافقت على ذلك الدول األعضاءأ

  التوصيات
توصيات إلى  تصدر الجمعية العامة بعد النظر في المسألة المطروحة على الدورة االستثنائية الطارئة،

الدول األعضاء تختلف كليا عن توصياتھا فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عنھا بشأن القضايا األخرى، 
 ".ر جماعية لصون أو إعادة السالم واألمن الدولييناتخاذ تدابي"وتقضي بـ

تنص على إصدار مثل ھذه التوصيات في حالة   377، ألن أحكام القرار"اإللزام"التوصيات بـ وتتمتع
  .إخفاق مجلس األمن في التوصل إلى حل للمسألة قيد البحث وتعتبر أنھا تھدد السلم واألمن الدوليين

، منھا واحدة   377 القرار وفق طارئة استثنائية جلسات عشر عقدت أن العامة للجمعية سبقو
  .واألراضي الفلسطينية األخرى المحتلة القدس بشأن 2009 عام
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قرارات عدة تدين   ، وصدرت1956تخدم القرار خالل العدوان الثالثي على مصر عام كما اس
إسرائيل وبريطانيا وفرنسا على عدوانھا على مصر وتطالبھا بسحب قواتھا العسكرية الموجودة على 

  .األراضي المصرية

    الفلسطينية الحالة
وع العربي، لجأت القيادة بعد أن استخدمت واشنطن حق الفيتو في مجلس األمن إلحباط المشر

إلى الجمعية العامة الستخدام صالحيتھا وفق القرار   الفلسطينية المدعومة عربيا وإسالميا
بطلب عقد الجلسة الطارئة في الجمعية  2017كانون األول /ديسمبر 18يوم   تركياو اليمن  وتقدم  ،377

، وذلك وفق ذلك منظمة التعاون اإلسالمياألمم المتحدة و العامة نيابة عن المجموعة العربية في
  .القرار

الطارئة   الجلسة 2017كانون األول /ديسمبر 21ويفترض أن تعقد الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم 
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

صويت ثلثي أعضائھا لصالح الوثيقة من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة في حال ت ويمكن تبني
  .المشروع، حيث ال تمتلك أي دولة حق الفيتو في ھذه المؤسسة األممية

وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، فإن الواليات المتحدة لن يكون  وبحسب
صويت واعتبر أن ت  استخدمته في مجلس األمن،  االمتياز الذي استعمال بإمكانھا في الجمعية العامة
  .بنفس قيمة وأھمية قرارات مجلس األمن ھو" متحدون من أجل السالم"الجمعية العامة تحت مسمى 

وقال عمار حجازي مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للعالقات المتعددة األطراف عندما حّل ضيفا 
، إن الدورة على قناة الجزيرة" ما وراء الخبر"من برنامج  2017كانون األول /ديسمبر 18على حلقة 

بسبب عدم تحمل مجلس  377االستثنائية الطارئة للجمعية العامة تحل محل مجلس األمن وفقا للقرار 
فعلته وتبنته الواليات المتحدة لمواجھة الفيتو السوفياتي   األمن مسؤولياته، مشيرا إلى أن ذلك القرار

  .في خمسينيات القرن الماضي

القرارات الصادرة من الجمعية العامة ليس لھا نفس الوزن  األميركية إن" سي أن أن"وتقول شبكة 
بمثابة إثبات على اإلجماع الذي تتمتع به قرارات مجلس األمن، ولكن قرارھا ھذه المرة سيكون 
  .الدولي على رفض قرار ترمب بشأن االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل

  

  النص الحرفي لمشروع قرار في األمم المتحدة بشأن القدس

   21/12/2017 دنيا الوطن -رام هللا 
قدس في المحلية، اليوم الخميس، النص الحرفي لمشروع القرار بشأن مدينة ال) األيام(نشرت صحيفة 

   . الجمعية العامة باألمم المتحدة، والذي سيجري التصويت عليه مساء اليوم
 

أي قرارات وإجراءات تھدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف " يؤكد مشروع القانون، على أن
ثاالً أو مركزھا أو تركيبتھا الديمغرافية ليس لھا أي أثر قانوني، وأنھا الغية وباطلة ويجب إلغاؤھا امت
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   ."لقرارات مجلس األمن ذات الصلة
 

جميع الدول إلى االمتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، عمالً بقرار "ويدعو 
   ."(1980( 478مجلس األمن 

 
   :وفيما يلي ترجمة لنص مشروع القرار

 
   وضع القدس: مشروع قرار

 
الصادر في   A/RES/72/15ذات الصلة، بما فيھا القرار إن الجمعية العامة، بتأكيدھا على قراراتھا

( 242حول القدس، وبتأكيدھا على قراراتھا ذات الصلة، بما فيھا القرارات  2017تشرين ثاني  30
و ) 1979( 446و) 1973(  338و ) 1971(  298و ) 1969( 267و ) 1968( 252و ) 1967

، وإذ تسرتشد بمقاصد )2016( 4233و ) 1980(  478و ) 1980(  476و ) 1980(  465
ومباديء ميثاق األمم المتحدة، ميثا ، وإذ يؤكد مجدداً، فيمجلة أمور، عدم جواز اإلستيالء على 

   .األراضي بالقوة
 

وإذ تضع في اعتبارھا المركز الخاص الذي تتمتع به مدينة القدس الشريف، وال سيما الحاجة إلى 
ي الفريد للمدينة والحفاظ عليه، على النحو المتوخى في قرارات حماية البعد الروحي والديني والثقاف

األمم المتحدة ذات الصلة، وإذ تشدد على أن القدس تشكل إحدى قضايا الوضع النھائي التي ينبغي 
حلھا من خالل المفاوضات تمشيا مع قرارات األمم المتحدة ذات الصلة، وإذ تعرب في ھذا الصدد عن 

 :  ارات األخيرة المتعلقة بوضع القدسبالغ أسفھا إزاء القر
 
تؤكد أن أي قرارات وإجراءات تھدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزھا أو  - 1

تركيبتھا الديمغرافية ليس لھا أي أثر قانوني، وأنھا الغية وباطلة ويجب إلغاؤھا امتثاال لقرارات 
الدول إلى اإلمتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية مجلس األمن ذات الصلة، وتدعو في ھذا الصدد جميع 

   .(1980( 478في مدينة القدس الشريف، عمال بقرار مجلس األمن 
 
تطالب جميع الدول االمتثال لقرارات مجلس األمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وبعدم  - 2

   .اإلعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات
 
إلى عكس مسار اإلتجاھات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تھدد إمكانية  تكرر دعوتھا - 3

تطبيق حل الدولتين والى تكثيف وتسريع وتيرة الجھود وأنشطة الدعم على الصعيدين الدولي 
واإلقليمي من أجل تحقيق سالمشامل وعادل ودائم في الشرق األوسط دون تأخير على أساس قرارات 

ات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ األرض مقابل السالم ومبادرة السالم األمم المتحدة ذ
العربية وخريطة الطريق التي وضعتھا المجموعة الرباعية وإنھاء اإلحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ يفي 

   .1967عام 
 
مة لألمم المتحدة تقرر دعوة الجلسة الطارئة المؤقتة الخاصة لإلنعقاد وتكليف رئيس الجمعية العا - 4

  .في اقرب جلسة إلستئناف عملھا بناء على طلب الدول األعضاء
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  القدس تقول كلمتھا في يوم الغضب

 وفا 2017-12-20القدس / القدس عاصمة فلسطين

رددت القدس كلمتھا في يوم الغضب بعموم الوطن كافة، وتحّدى أھلھا كل اجراءات االحتالل األمنية 
يرات متعّددة من وسطھا إلى شمالھا وجنوبھا وشرقھا وداخل بلدتھا القديمة، المشددة، وخرجوا بمس

  .وخارج جدار الضم العنصري، وانخرطوا بمواجھات غير متكافئة مع جيش االحتالل

ً في وسط عاصمته العتيدة، وحمله األشبال والنساء واألطفال والشباب،  وحلّق علم فلسطين عاليا
ع وطرقات المدينة، وفرضوا أجندتھم على الوضع الميداني، ما دفع وطافوا به باحات وساحات شوار

قوات االحتالل إلى التصرف بعنجھية وأطلقت لعناصر وحداتھا الخاصة وحرس حدودھا العنان 
اتطلق عشرات القنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة، واألعيرة النارية، فضالً عن اللجوء إلى 

  .الضرب وبعناصر دوريات الخيالةاالعتداء على المواطنين ب

إصابة في شارع صالح الدين قبالة سور  18الھالل األحمر لوحدھا مع  وتعاملت طواقم اسعاف
القدس من جھة باب الساھرة وسط القدس المحتلة، نقلت منھا خمس إصابات إلى المستشفيات، 

  .وتنوعت اإلصابات بين قنابل صوت وغاز الفلفل واعتداء بالضرب

مقدسيا في  25أفادت طواقم اإلغاثة الطبية وبرج اللقلق أن طواقمھا الميدانية قدمت العالج لـ نفي حي
  .حين تم نقل خمس إصابات إلى مستشفى المقاصد لتلقي العالج

وقال مراسلنا في القدس إن قوات االحتالل قمعت مسيرة نظمھا المواطنون في شارع صالح الدين 
ية، واعتدت عليھم بالضرب المبرح، وباغت المشاركون باالعتداء عليھم رفعوا فيھا األعالم الفلسطين

بالجملة برش غاز الفلفل الحارق على وجوه المشاركين بشكل مباشر، واعتقلت قوات االحتالل مدير 
  .أحمد الصفدي، كما اعتدت بالضرب المبرح على شاب آخر قبل اعتقاله  مؤسسة ايلياء اإلعالمية

قوات االحتالل وألكثر من مرة، تجمعات ووقفات احتجاجية في باحة باب  في نفس السياق، قمعت
  .العامود

مئات المتظاھرين بمحيط الحاجز العسكري القريب من مخيم   وكانت قوات كبيرة من االحتالل قمعت
  .قلنديا شمال القدس

لقوى الفلسطينية دعت إليھا ا وقال مراسلنا إن مئات المواطنين والقيادات الفلسطينية شاركوا بمسيرة
انطلقت من مشارف رام هللا والبيرة، مروراً بحي كفر عقب  تنديدا بالقرار األميركي بشأن القدس،

باتجاه الحاجز، حمل فيھا المشاركون األعالم الفلسطينية وھتف الجميع للقدس  والمطار ومخيم قلنديا
  .وضد االحتالل

ل الدفع بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وتم واستبق االحتالل وصول المسيرة إلى الحاجز من خال
إخالء الحاجز العسكري من المركبات ومن حافالت النقل العام، وإغالقه بكال االتجاھين أمام حركة 

  .المركبات والمواطنين
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ولفت مراسلنا إلى اندالع مواجھات عنيفة، أدت إلى إصابة عشرات المواطنين باالختناق بالغاز 
  .المسيل للدموع

شار إلى إصابة عدد من الشخصيات المقدسية االعتبارية في ھذه المواجھات من بينھم رئيس وأ
المؤتمر الشعبي للقدس اللواء بالل النتشة، ومدير نادي األسير في القدس ناصر قوس، والقيادي 

  .بحركة فتح حاتم عبد القادر، وغيرھم

المحتلة، واشتدت حدتھا في ساعات الى ذلك، تواصلت المواجھات في معظم أحياء وبلدات القدس 
مساء اليوم، وشملت بلدات سلوان والعيسوية والعيزرية وأبو ديس، والرام، وعناتا، وجبل الزيتون، 

  .والصوانة، ووادي الجوز، ومخيم شعفاط

يذكر أن القوى الوطنية واإلسالمية والحكومة والنقابات الفلسطينية دعت إلى مسيرات احتجاج في 
  .االعتراف في القدس عاصمة إلسرائيل الفلسطينية احتجاجا على إعالن ترمب مراكز المدن

  

  قصىمستوطن بلباس إسالمي يحاول اقتحام المسجد األ

  وفا 2017-12-20 القدس عاصمة فلسطين

أحبط حراس المسجد االقصى مساء اليوم األربعاء، محاولة أحد المستوطنين اليھود، اقتحام المسجد 
 .من جھة باب القطانيناألقصى المبارك، 

وذكر شھود عيان لمراسلنا أن أفراد الشرطة اإلسرائيلية سرعان ما تدخلوا ووفروا الحماية 
  .للمستوطن، دون معرفة أسباب تنكره ومحاولة اقتحامه للمسجد المبارك

  

  على تداعيات قرار ترمب بشأن القدس عشراوي تطلع وفدا أوروبياً 

  وفا 2017-12-20 رام هللا/ القدس عاصمة فلسطين

التقت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي مع عدد من مستشارين 
 .ألعضاء البرلمان األوروبي اليوم األربعاء، في مقر المنظمة في رام هللا

وأطلعت عشراوي الوفد على آخر التطورات السياسية واإلقليمية بما في ذلك القرار غير المسؤول 
على قرار مجلس األمن بشأن القدس، " الفيتو"الذي اتخذته الواليات المتحدة باستخدام حق النقض 

رغم إجماع أعضاء مجلس االمن، برفض قرار الرئيس دونالد ترامب االعتراف بالقدس عاصمة 
  .إسرائيل ونقل السفارة األميركية إلى القدس
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ة، األمر الذي تترتب عليه عواقب وخيمة وأضافت أن ھذه الخطوة تعد خطوة خطيرة وغير مسبوق
على احتماالت السالم، ناھيك عن إقصاء االدارة األميركية عن أي تحرك سياسي تجاه إحالل السالم 

  .بالمنطقة، كما تقوض مكانتھا ومصداقيتھا في المنطقة وخارجھا

حدة نيكي ھالي بالبلطجة الصارخة من قبل السفيرة األميركية في األمم المت"كما نددت عشراوي 
وتھديداتھا ألعضاء الجمعية العامة لألمم المتحدة الذين قد يدعمون القرار بشأن القدس، والتھديد بحفظ 

  ".أسمائھا كابتزاز سياسي رخيص

وقالت إن ن الواليات المتحدة اثبتت للعالم وللمجتمع الدولي أنھا شريكة رئيسية مع االحتالل 
ا، كما ان ھذه الخطوة األحادية الجانب توفر الغطاء لدولة االحتالل االسرائيلي في جرائمه تجاه شعبن

االسرائيل الستمرار عدوانه وعنجھيته ومواصلة جرائمه بما فيھا االستيطانية، فاليوم جرى اإلعالن 
  .حي في وادي األردن 14عن بناء ثالث مستوطنات جديدة وتوسيع 

اصل أيضا جرائم القتل، واعتقال مئات وأوضحت أن أميركا تكافئ عمليا إسرائيل التي تو
الفلسطينيين، منھم النساء واألطفال، والجرائم األخرى التي تشكل انتھاكا مباشرا للقانون الدولي 

  .واالنساني واالتفاقيات الدولية

وطالبت عشراوي ندعو االتحاد األوروبي للعمل الجاد والحاسم على وضع حد لالحتالل االسرائيلي 
جميع انتھاكاته واالعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود  ومحاسبته على

  .وعاصمتھا القدس1967

  

  وقفة أمام محكمة االحتالل في القدس احتجاجا على انتھاك حرمة مقبرة الرحمة

  اوف 2017-12-20القدس / القدس عاصمة فلسطين

الصلح التابعة لالحتالل، غربي مدينة نظم أبناء مدينة القدس، اليوم األربعاء، وقفة أمام محكمة 
ً على ممارسات سلطة آثار االحتالل في مقبرة باب الرحمة المالصقة لجدار المسجد  القدس، احتجاجا

 .األقصى الشرقي من جھة باب األسباط، تزامناً مع جلسة في المحكمة تبحث اعتراض المواطنين

ين لالحتالل، اقتحمت المقبرة اإلسالمية على مدار وكانت طواقم تابعة لسلطتي اآلثار والطبيعة التابعت
  .ثالثة أيام األسبوع الماضي، أزالت خاللھا أشجارا في المقبرة ودنست عدداً من القبور

وتعّد مقبرة باب الرحمة من أقدم المقابر اإلسالمية والتاريخية في بمدينة القدس المحتلة، وُدفن فيھا 
ن أوس، وُعبادة بن الصامت، فضال عن عدد كبير من شھداء عدد من الصحابة، من أبرزھم شداد ب

  .المدينة وأبنائھا

  .وتسعى سلطات االحتالل لوضع اليد على المقبرة لتھويد المنطقة بالكامل
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  "كتابة تاريخھا عبر الزمن"معرض صور للقدس يعيد 

بلدة القدس  افتتح غاليري أناديل في باب الجديد في - وفا 2017- 12- 20القدس عاصمة فلسطين 
من شھر  20، يستمر حتى "عام 100"القديمة، معرضا للفنان والقيم جاك برسكيان تحت عنوان 

 .كانون الثاني المقبل

وفي بيان صدر عن المنظمين اليوم األربعاء، يقدم المعرض الذي افتتح مساء أمس، صورا للمشاھد 
ين قبل مئة عام، من الزاوية والبقعة ذاتھا من أرشيف األميركان كولوني التي صورھا فريق المصور

نفسھا من أجل تقديم رؤية للمدينة بعين جديدة، في محاولة لرصد التغييرات التي مرت على مدينة 
القدس منذ وعد بلفور قبل مئة عام وحتى يومنا الحاضر، مرورا بتاريخ حافل من االستعمار واعادة 

  .كتابة تاريخ المدينة مرة بعد مرة

صور القديمة والحديثة يقارن برسكيان بين زمنين تفصلھما مئة عام، تحمل المسافة الزمنية وبمقاربة ال
ما بينھما تغييرات وتحوالت تلخص محاوالت جديدة من المحو وإعادة كتابة تاريخ المدينة ومساعي 

 ومن خالل مقاربة الصور القديمة والحديثة، ليس من. ُمحَكمة الحتالل مكان في مشھدھا المقدس
الصعب على المرء استنتاج جملة المخططات التي فرضت قبل مئة عام وتلك المفروضة اليوم 

  .والمخططات المستقبلية في المنطقة

انتجت الصور الثنائية القديمة والحديثة بتقنية تتيح للمشاھد المقارنة ما بين الصور من خالل استخدام 
سود، ويتبدى لدى مقارنة الصور بوضوح صناديق مضيئة وشفافيات ملونة وأخرى باألبيض واأل

الزحف المعماري الذي يحتل األفق ومعظم المشھد في االجزاء الشمالية والغربية والجنوبية من 
  .القدس، وفي الوقت نفسه فإن ُشح التطور العمراني في الجزء الشرقي يبدو للعين جليا

إيمانا بأن المدينة ستكون أفضل حاال بالطبع، ال أعقد ھذه المقارنة "ووفق البيان، يقول برسكيان 
بمشھد تمأله فوضى بنايات حجرية، انما ما يثير اھتمامي ھي التناقضات ما بين الشرق الفارغ الُمفتَقِر 

ھذه المقارنة تؤكد منھجية . للتطوير، واألجزاء االخرى من المدينة المتضخمة ذات التطوير الُمفرط
  ".قرن الماضي في التعامل مع اجزاء المدينة المختلفةالسياسات واإلجراءات المتبعة منذ ال

تمكننا من فھم الكيفية التي "ويوضح برسكيان أن الفترة الزمنية الممتدة ما بين صورتين متجاورتين، 
  ".تم فيھا خلق واقعين متباينين ومتناقضين جنبا الى جنب، من خالل نظم السيطرة والتمييز العنصري

كيف تتحكم السياسة بالديموغرافيا وكيف تعمل على توظيف كل ما تحت  تمكننا من رؤية"ويضيف، 
وإذا ما تركت زمام االمور للقوى المسيطرة . إمرتھا لتمكين جانب وحرمان وتقويض الجانب اآلخر

فإنھا حتما ستشجع التفاوتات في جزئي المدينة ويمكننا فقط التنبؤ بما ستؤول اليه القدس، وما يخبئ 
  ."دسيينالمستقبل للمق

وجاء في البيان، ان صورة قديمة حديثة تتصدر المجموعة وتبدو فيھا ضحية جديدة للصراع 
في باب الجديد،  1933والحروب والمآسي في المنطقة ملقاة على الطريق أثناء مظاھرات عام 

نيسان  24صورة حديثة مطابقة من الزاوية ذاتھا التقطت في . 1933تشرين األول  13التقطت في 
يظھر القطار الخفيف متطفال على المشھد في منطقة تُعتَبَُر فلسطينية وفقا لحدود ما قبل عام  2017



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
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 

  2017ديسمبر   21:  التاريخ 

    174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
    PNCECS@Palnet.com: ، البريد اإللكتروني 0902242فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

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

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

الصورة المتأججة والمشحونة الممتلئة بالمتظاھرين تعكس وجھا آخر من القدس، يتناقض مع . 1967
اة اليومية فيھا الصورة الجديدة العصرية المتطابقة في ذلك الجزء من المدينة، والتي تبدو وكأن الحي

  .التناقض في الصور قد يحبس األنفاس ولكنھا مشاھد اعتيادية في المدينة. تسير بھدوء

يقول برسكيان عن المشروع الذي بدأ العمل عليه في اوائل العام الحالي وعرض في حديقة مؤسسة 
قائق منفصمة القدس ھي مدينة التناقضات تجمع ما بين أكنافھا ح"االولبرايت في رمضان الماضي، 

في كل خطاب سياسي، لم " القدس"رغم ترديد كلمة . على نفسھا، ويحتضن أھلھا كل ھذه التناقضات
إنه لمن الجميل رؤية أھل . يشھد أھلھا أي محاوالت جادة تكترث حقا لحال المدينة أو حال سكانھا
عد فترة بدت فيھا المساحة المدينة يقفون يدا واحدة في ھذه االوقات الصعبة التي تمر بھا المدينة، ب

العامة بكل معانيھا أرض مھملة، وكأن أھل المدينة توقفوا عن االكتراث لكل ما يخرج عن محيط 
من خالل ھذا "، مضيفا "اھتماماتھم الشخصية ودوائرھم الضيقة، بعد أن طالت األزمة وفُقِد األمل

عادة تقييم عالقتھم مع المكان، المشروع أحاول تشجيع الناس عامة وأھل المدينة بشكل خاص، إل
واعادة تفحصه عن قرب، وُحبه واالنغماس في تفاصيله الجميلة، ليس من أجل ما كان ومن أجل 

  ".رمزيته، ولكن من أجل ما يمكن أن يكون

  

 ً   مقدسيين عن األقصى 5وإبعاد  االحتالل يقضي بسجن مواطن منزليا

  وفا 2017- 12-21القدس 

غربي مدينة القدس، مساء أمس، بالحبس المنزلي لمدة خمسة أيام على قضت محكمة صلح االحتالل 
رئيس لجنة أھالي األسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب كشرٍط لإلفراج عنه، باإلضافة إلى 

 .عدم استخدام الھاتف، ودفع كفالة مالية قيمتھا ألف شيقل

 15ن عن المسجد األقصى المبارك لمدة في نفس السياق، قررت المحكمة ذاتھا إبعاد خمسة مقدسيي
  .آالف شيقل لكل واحد منھم 10يوما، والتوقيع على كفالتين طرف ثالث وشخصية بقيمة 

عضو إقليم حركة فتح في القدس عوض الساليمة وشقيقه أشرف، وطارق : وشلت قرارات اإلبعاد
  .وأحمد العموري، ومحمد الشلبي

  .لستة ضمن حملة اعتقاالت نفذھا فجر أمس في مدينة القدسيذكر أن االحتالل اعتقل المقدسيين ا

  

  

  

  

  


