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  القدس رسالة

 
 القدس مدينة ألخبار يومية نشرة

  والعلوم والثقافة للتربية الفلسطينية الوطنية اللجنة عن تصدر

  
  

 الصين تجدد دعمھا لدولة فلسطينية عاصمتھا القدس الشرقية.  

 الفلسطينيون يواصلون نصرة القدس ويشيعون شھداءھم.  

 تظاھرة باألقصى واعتداء على المصلين بشوارع القدس.  

 احتجاجات واسعة في مدن عالمية نصرة للقدس.  

 ترحيب عربي وإسالمي بقرار األمم المتحدة.  

  قرار بإبعاد مصور صحفي ومقدسي ومواطن أوزبكي عن القدس القديمة
 ً  .وتغريمھم ماليا

 االحتالل يشن حملة اعتقاالت جديدة في القدس معظمھم من األطفال. 

 جاري سيشھد أيام تصعيداألسبوع ال: القوى الوطنية واإلسالمية. 

 مقدسي يھدم منزله بـسلوان جنوب األقصى بضغط من االحتالل. 

  مواطنين أتراك بعد االعتداء عليھم أمام أبواب األقصى 4االحتالل يعتقل. 

 متحدةانتصار جديد لفلسطين في األمم ال. 

  القدس الكبرى"إسرائيل تستعد لبناء وحدات استيطانية كبيرة في".  
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 مستوطنات جديدة في األغوار وعمليات تھويد بالقدس.  

 14  ًوآالف الجرحى منذ إعالن ترامب شھيدا.  

 بلدية القدس تدرس تغيير اسم شارع صالح الدين إلى شارع دونالد ترامب.  

 االستعمارية التوسعية تطبيق إلعالن ترمبخطة غاالنت : الخارجية والمغتربين. 

 مھد يعانق القدس. 

  بانتصار جديد في األمم المتحدة وبخطوات جدية على  2017فلسطين تودع
 .طريق المصالحة

 معرض صور وخيمة اعتصام وسط روما دعما للقدس. 
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  الصين تجدد دعمھا لدولة فلسطينية عاصمتھا القدس الشرقية

  23/12/2017. زيرةالج

المستقلة  فلسطين ، وإقامة دولةحل الدولتين قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن بالده تدعم بقوة
 .1967على أساس حدود عام   الشرقية القدسوعاصمتھا

، حث وانغ الجانب الفلسطيني على تشكيل بكين وخالل اجتماعه مع ممثلي الوفد الفلسطيني الذي يزور
  .قوة موحدة، والتمسك بحل الخالفات عبر الحوار

قضية الشعب الفلسطيني، وعن أمله في أن  الصين متنانه لدعممن جھته، أعرب الوفد الفلسطيني عن ا
  .تلعب بكين دورا أكبر في الشرق األوسط

صيني للشرق األوسط غونغ شياو شنغ أن حل الدولتين ھو الخيار الوحيد من جانبه، أكد المبعوث ال
أي خطوات أحادية من شأنھا تقويض  الفلسطيني اإلسرائيلي، وشدد على ضرورة تجنب الصراع لحل

  .ھذا الحل

، أكد وانغ أن التصويت الذي إسرائيل القدس عاصمة  واشنطن  وحول القرار األُممي الذي يدين إعالن 
ى اإلسراع ، ويدعو إلالمجتمع الدولي  يعكس توافق آراء  الخميس الماضي  األمم المتحدة  أجرى في

 .بسالم الشرق األوسط

لصالح مشروع قرار عربي إسالمي  128قد صوتت بأغلبية  الجمعية العامة لألمم المتحدة وكانت
فض أي إجراءات تھدف لتغيير وضع القدس مما يعني رفض القرار األميركي اعتبار المدينة ير

  .المقدسة عاصمة إسرائيل

  

  الفلسطينيون يواصلون نصرة القدس ويشيعون شھداءھم

  23/12/2017. الجزيرة

شھيدا ومئات  14ارتفعت حصيلة المواجھات بين الفلسطينيين وقوات االحتالل اإلسرائيلي إلى 
لمصابين وذلك منذ اندالع المواجھات قبل أكثر من أسبوعين، وسط مطالبات باستمرار الھبة الشعبية ا

 .دارة األميركية عن قراراتھا بشأن المدينة المقدسةحتى تتراجع اإل القدس لنصرة

د برصاص جيش جثمان محمد محيسن الذي استشھ غزة وشيّع المواطنون اليوم السبت في قطاع
 .االحتالل أمس الجمعة، أثناء المواجھات في المنطقة الحدودية شرق مدينة غزة

وقد استشھد فلسطينيان يوم أمس وأصيب نحو سبعمئة آخرين برصاص االحتالل أثناء المواجھات مع 
 .والقدس المحتلة والقطاع الضفة الغربية قوات إسرائيلية في مناطق متعددة في
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استشھد متأثرا بإصابته ) عاما 28(وفي السياق، أفاد مراسل الجزيرة أن شريف العبد شالش 
الشريط الحدودي شرق بلدة جباليا،  برصاص االحتالل خالل مواجھات جرت األحد الماضي على

  .شمالي القطاع

منذ اندالع المواجھات مع قوات االحتالل في الضفة وغزة، عقب  14وبھذا يرتفع عدد الشھداء إلى 
  .القرار األميركي بشأن القدس

   مسيرات متواصلة
وتواصلت المسيرات والمظاھرات في األراضي الفلسطينية احتجاجا على قرار الرئيس 

، وترحيبا بالقرار الذي وافقت عليه الجمعية إسرائيل اعتبار القدس عاصمة دونالد ترمب ميركياأل
 .العامة بشأن مدينة القدس

وشھدت الجمعة الثالثة بعد قرار الرئيس األميركي مظاھرات ومسيرات غضب في كل المناطق 
بشكل  الغاز المدمعو الرصاص المطاطيالحي و الفلسطينية، واستخدمت قوات االحتالل الرصاص

 .عنيف ضد المتظاھرين

وذكر مراسل الجزيرة بالضفة أن قوات االحتالل استھدفت الصحفيين وطواقم اإلسعاف، في حين 
 إصابة بالرصاص الحي، 65أعلنت جمعية الھالل األحمر الفلسطيني في بيان أن طواقمھا تعاملوا مع 

أخرى لم تحددھا، وذلك في غزة  71باالختناق بالغاز المدمع، و 442بالرصاص المطاطي، و 111و
 .والضفة والقدس

وفي قطاع غزة، توجه مئات الشباب نحو السياج الحدودي ورشقوا قوات االحتالل بالحجارة وأحرقوا 
 .إطارات السيارات

لألسبوع الثالث على  البلدة القديمة بالقدس وفي القدس، ركزت قوات االحتالل وجودھا عند مداخل
في البلدة القديمة، ولم تحل  باب العامود التوالي، كما أبقت على الحواجز التي نصبتھا عند منطقة

  .المسجد األقصى ألف فلسطيني صالة الجمعة في 45اإلجراءات المشددة دون أداء 

  

  تظاھرة باألقصى واعتداء على المصلين بشوارع القدس

  22/12/2017. الجزيرة

، وشارك المئات في تظاھرة عفوية نظمت المسجد األقصى ألف مصل صالة الجمعة في 45أدى نحو 
 .إلسرائيل عاصمة بالقدس في باحات المسجد بعد الصالة رفضا لالعتراف األميركي

ي المسجد الشيخ محمد سليم الذي تحدث في خطبته عن بيت المقدس وفضل الرباط وأمَّ المصلين ف
 .فيه، مشيدا بصبر الفلسطينيين في المدينة ودفاعھم عن حقھم وقبلتھم
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وأشار إلى أھمية المسجد األقصى في عقيدة المسلمين كونه من المساجد التي تشد إليھا الرحال بعد 
يدا بقرار األمم المتحدة أمس الرافض ألي إجراء يغير وضع المسجد الحرام والمسجد النبوي، مش

  .القدس

، انطلق آالف المصلين في مسيرة عفوية بث مباشر في صفحة القدس وعقب انتھاء الصالة التي نقلتھا
منددين بقرار ترمب وبصمت األنظمة العربية، ورددوا ھتافات العھد والوفاء للقدس والمسجد األقصى 

 .ورفض أي عبث بھوية المكان

كانت تترصد بھم قوات االحتالل التي انتشرت  أبواب المسجد األقصى  لدى مغادرة المصلينو
  .البلدة القديمة تظاھرين إلى خاردلمنع انتقال الم في شوارع القدس القديمة، في محاولة  بكثافة

بة وفرقت تلك القوات المصلين في شوارع القدس وانتشرت بينھم واعتدت عليھم، مما أدى إلى إصا
  .ناشطة فلسطينية

  

  احتجاجات واسعة في مدن عالمية نصرة للقدس

  23/12/2017. الجزيرة

دونالد  شھدت عدة مدن وعواصم في العالم فعاليات واحتجاجات رافضة لقرار الرئيس األميركي
 .عاصمة إلسرائيل القدسب االعتراف  ترمب

اھرة دعت إليھا منظمات عربية وفلسطينية أمام محطة شخص في مظ 200ففي برلين شارك نحو 
ورفع المحتجون أعالم فلسطين والفتات كتبت عليھا . القطار المركزي، للتنديد بالقرار األميركي

  .، وسط ترديد ھتافات مناھضة إلسرائيل والواليات المتحدة األميركية"الحرية لفلسطين"عبارة 

ية منصة بأحد أكثر الشوارع اكتظاظا بالمارة بالعاصمة روما، وفي إيطاليا أقامت الجالية الفلسطين
ووزع المتطوعون . أطلعوا من خاللھا اإليطاليين على التطورات الحاصلة بشأن فلسطين والقدس

المشاركون بالفعالية منشورات بھا عبارات تبيّن حقيقة الوضع بالقدس، وتؤكد أھمية القرارات الدولية 
 .بشأن المدينة

يا، جابت مسيرة أحد شوارع العاصمة بلغراد، بمبادرة من جمعية نسائية محلية، رفعت فيھا وفي صرب
وأكد المشاركون في المسيرة وقوفھم إلى جانب المحاصرين . الفتات مناھضة للقرار األميركي

 .غزة  وقطاع  الضفة الغربية في

تظاھر مجموعة من األشخاص احتجاجا على القرار وفي مدينة زينيتسا وسط البوسنة والھرسك، 
  ".القدس عاصمة فلسطين"األميركي، ورفع المشاركون الفتات كتب عليھا 

احتجاجا على   وتظاھر عدد من األشخاص أمام السفارة األميركية في العاصمة البلجيكة بروكسل،
لى جانب صور الرئيس مترا، إ 20 ورفعوا علما لفلسطين بطول اعتبار القدس عاصمة إلسرائيل،

 .ياسر عرفات  ، والزعيم الفلسطيني الراحلمحمود عباس الفلسطيني
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على   مدينة بوتراجايا العاصمة اإلدارية لماليزيا عقب صالة الجمعة وقفة احتجاج  وكذلك شھدت
  .نجيب عبد الرزاق القرار األميركي، وشارك في الوقفة رئيس الوزراء الماليزي

نظمت عشرات الوقفات بمدن ھندية عديدة، أكد المشاركون فيھا رفضھم قرار ترمب وتأكيدھم   كما
  .على إسالمية مدينة القدس

    عربية مدن
وفي أقصى شمال المغرب، شارك المئات مساء أمس الجمعة في وقفة احتجاج بمدينة طنجة نصرة 

وفي أجواء باردة، احتشد المتظاھرون بمحيط مسجد محمد الخامس عقب . للقدس ورفضا لقرار ترمب
جماعة العدل  صالة العشاء، تلبية لدعوة من الھيئة المغربية لنصرة قضايا األمة المقربة من

 .واإلحسان

وفي األردن خرجت بعيد صالة الجمعة مظاھرات بالعاصمة عمان ومدن أخرى نصرة للقدس، حيث 
فارة األميركية، وحمل المحتجون األعالم األردنية والفلسطينية والفتات كتب تظاھر المئات أمام الس

، في إشارة إلى تصويت "العالم قال كلمته بوضوح"، و"القدس عاصمة فلسطين األبدية"على إحداھا 
يرفض المساس   ومنظمة التعاون اإلسالمي  دولة أمس لصالح قرار تقدمت به المجموعة العربية 128

  .بالقدس

ولقرار ترمب نقل السفارة األميركية   لتھويد القدس  وفي العاصمة التونسية خرجت مظاھرات رفضا
  .إليھا، وطالب المتظاھرون بمقاطعة الواليات المتحدة وإسرائيل

 6وتشھد دول عربية وإسالمية وغربية احتجاجات منذ قرر الرئيس األميركي دونالد ترمب في 
نون األول الجاري االعتراف بمدينة القدس عاصمة إلسرائيل، ونقل سفارة بالده من تل كا/ديسمبر

  .أبيب إلى المدينة المحتلة

  

  ترحيب عربي وإسالمي بقرار األمم المتحدة

  22/12/2017. الجزيرة

لألمم   الجمعية العامة رحبت دول وھيئات وقوى عربية وإسالمية بالقرار الذي اتخذته
المحتلة، ليؤكد حق الشعب الفلسطيني ويبطل قرار  القدس  باألغلبية لرفض تغيير وضع مدينة المتحدة

 .إلسرائيل اعتبار القدس عاصمة  دونالد ترمب  الرئيس األميركي

لم يذعن لتھديدات ترمب بقطع المساعدات الذي   المجتمع الدولي وأشادت الرئاسة الفلسطينية بموقف
بالنيابة عن الدول العربية واإلسالمية،   وتركيا اليمن عن الدول المؤيدة لذلك القرار، الذي قدمه

  .دولة بالجمعية العامة 193دولة من مجموع  128وصوتت لصالحه 

يؤكد مجددا وقوف المجتمع الدولي "دينة إن القرار وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ر
الشكر لكل الدول التي دعمت القرار وعبرت عن إرادة "، وتوجه بـ "إلى جانب الحق الفلسطيني

  ".سياسية حرة رغم كل الضغوط التي مورست عليھا
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في بيان إن القرار  سماعيل ھنيةإ )حماس(  لحركة المقاومة اإلسالمية  وقال رئيس المكتب السياسي
عكست إرادة الشعوب الحرة في رفض "، وإن الدول التي دعمته "انتصار للحق والعدل والتاريخ"

االنصياع لإلرادة "ودعا ھنية اإلدارة األميركية إلى ". الھيمنة األميركية ومنھج البلطجة السياسية
  ".الدولية والتراجع عن قرارھا

انتصارا لصمود الشعب "قرار الجمعية العامة   فلسطين في حركة الجھاد اإلسالمي  وكذلك اعتبرت
خطوة على طريق "، وقالت إنه يمثل "وھزيمة لھما  ركا وإسرائيلأمي الفلسطيني وصفعة على وجه
 ".طويل في مواجھة االحتالل

تأكيدا للحق العربي "بالقرار، وقالت في بيان إنه يأتي   ربيةجامعة الدول الع من جانب آخر، رحبت
  ".الفلسطيني بالقدس، فضال عن إبطاله أي أثر للقرار األميركي

من جھته، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تغريدة له، إن 
إقامة دولتھم المستقلة، وعاصمتھا التصويت بھذه األغلبية إنصاف للقضية ولحق الفلسطينيين في 

  .القدس الشريف

نرحب بموافقة الجمعية " تويتر فقال عبر حسابه على موقع رجب طيب أردوغان  أما الرئيس التركي
إدارة  نأمل من"، وأردف "العامة لألمم المتحدة باألغلبية الساحقة على مشروع قرار حول القدس

  ".أن تتراجع عن قرارھا المؤسف الذي أكدت الجمعية العامة عدم شرعيته بشكل واضح  ترمب

    جھود تركية
عن ارتياحه الكبير للقرار، وذلك في مؤتمر  مولود جاويش أوغلو وأعرب وزير الخارجية التركي

 .نيويورك صحفي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي بمقر األمم المتحدة في

وأكد جاويش أوغلو أن بالده ستبذل مزيدا من الجھود من أجل االعتراف بالقدس الشرقية عاصمة 
التھديدات لم تغير شيئا، وأن "ومن جھته رأى المالكي أن  .1967لدولة فلسطين ضمن حدود عام 

  ".القدس عاصمة فلسطين وستبقى عاصمتھا في المستقبل

القرار رفض واضح لعمليات التخويف "إن   جواد ظريف وزير الخارجية محمد ، قالإيران وفي
  ."العدوانية التي أعلنھا الرئيس األميركي دونالد ترمب

بالقرار ورأته معبرا عن اإلرادة الدولية الرافضة للقرار  مؤسسة األزھر ، رحبتمصر وفي
  .األميركي، داعية اإلدارة األميركية إلى سحب قرارھا

إن تصويت  يناالتحاد العالمي لعلماء المسلم نائب رئيس  أحمد الريسوني من جانب آخر، قال الشيخ
تعبير قوي عن دعم العالم للقضية الفلسطينية رغم تعرضھا "الجمعية العامة لصالح قرار القدس 

رسالة إلى أميركا مفادھا أن إسرائيل تعيش في وضع ال "، كما اعتبره "لضغوط وتھديد وابتزاز
  ".شرعي

نرفض ھذا القرار لألمم "في بيان لمكتبه   بنيامين نتنياھو  في المقابل، قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي
  ".المتحدة ونتعامل بارتياح حيال العدد الكبير من الدول التي لم تصوت تأييدا لھذا القرار
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توبيخ معتدل إلسرائيل "ا صحيفة ھآرتس اإلسرائيلية فقالت إن تصويت الجمعية العامة بشأن القدس أم
  ".وصفعة قوية على وجه ترمب

من الواضح أن كثيرا "وعلى الجانب األميركي، قال متحدث باسم البعثة األميركية في األمم المتحدة 
على محاولة ال جدوى منھا لعزلنا بسبب قرار كان من  الواليات المتحدة من الدول فضلت عالقتھا مع

  ".حقنا السيادي أن نتخذه

  .دولة 21لة، وغابت عن الجلسة دو 35وقد صوتت ضد القرار تسع دول، وامتنعت عن التصويت 

  

 ً   قرار بإبعاد مصور صحفي ومقدسي ومواطن أوزبكي عن القدس القديمة وتغريمھم ماليا

  وفا 2017-12-24القدس  /القدس عاصمة فلسطين

أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء أمس السبت، عن المصور الصحفي المقدسي أمين صيام، 
بيدات، وعن شاب من أوزبكستان بشرط اإلبعاد عن القدس القديمة وعن الشاب المقدسي رامي ع

يوما، وبكفالة مالية قيمتھا خمسة آالف شيقل لكل واحد منھم، علما أنھم اعتقلوا أول  20ومحيطھا لمدة 
 .من أمس خالل قمع مسيرة في شارع الواد بالقدس العتيقة منّددة بقرار ترمب

عبود أبو اسنينة، ومصطفى أبو  :ل عدد من المقدسيين ُعرف منھممن جھة ثانية، مّدد االحتالل اعتقا
اسنينة، ومحمد عسيلة ليوم غد االثنين، علما أن االحتالل اعتقلھم منتصف ليلة أول من أمس في 

  .مواجھات أمام المسجد االقصى من جھة الحي االفريقي وفي شارع الواد المجاور

  

  قدس معظمھم من األطفالاالحتالل يشن حملة اعتقاالت جديدة في ال

  وفا 2017- 12-24القدس 

شنت أجھزة أمن االحتالل اإلسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقاالت جديدة تركزت في البلدة القديمة 
بمدينة القدس، وحي شعفاط وسط المدينة، طالت ستة مقدسيين معظمھم من األطفال، وحّولتھم إلى 

 .مراكز توقيف وتحقيق في المدينة

، وھشام محمد البشيتي )عاما 13(محمود ناصر أبو صبيح : شملت االعتقاالت من القدس العتيقةو
  .، والشابين يزن حشيمة، ونبيل سدر)عاما 17(، وجبريل باللة )عاما 17(

كما اعتقلت قوات االحتالل ليلة أمس طفلين من حي شعفاط وسط القدس، ُعرف منھما محمد وليد أبو 
  ).عاما 13(خضير 
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  األسبوع الجاري سيشھد أيام تصعيد: لقوى الوطنية واإلسالميةا

  وفا 2017-12-23رام هللا / القدس عاصمة فلسطين

سالمية إلى اعتبار أيام األسبوع الجاري أيام تصعيد في القرى والبلدات دعت القوى الوطنية واإل
 .والمواقع على امتداد محافظة رام هللا والبيرة، وتشويش حركة المستوطنين

وأشارت القوى في بيان صدر عنھا، اليوم السبت، إلى أن يوم الثالثاء المقبل سيكون يوم تصعيد 
من دوار المستحضرات الطبية ثم االنطالق لحاجر بيت ايل  شامل، حيث سيكون التجمع على مقربة
  .االحتاللي على المدخل الشمالي للبيرة

ولفتت إلى أن يوم الجمعة المقبل سيكون يوم نفير ومسيرات شعبية حاشدة رفضا لقرار ترمب وتمسكا 
حاجز بيت بالقدس عاصمة لدولتنا، حيث ستؤدى صالة الجمعة في مسجد حمزة القريب ثم االنطالق ل
  .ايل، كما ستكون كل مواقع التماس على موعد من تصعيد الفعل الشعبي في أنحاء المحافظة

  

  مقدسي يھدم منزله بـسلوان جنوب األقصى بضغط من االحتالل

  وفا 2017-12-23القدس / مة فلسطينالقدس عاص

شرعت عائلة أبو رجب المقدسية، اليوم السبت، بھدم منزلھا بحي البستان في بلدة سلوان جنوب 
 .المسجد األقصى المبارك، بضغط من بلدية االحتالل في القدس

وكانت طواقم بلدية االحتالل سلّمت العائلة المقدسية إخطاراً بھدم منزلھا بحجة البناء دون ترخيص، 
عدم ھدم العائلة لمنزلھا بنفسھا، باللجوء إلى طواقمھا لھدمھا وتغريم العائلة تكاليف وھّددت في حال 

  .عملية الھدم، وعادة ما تكون فاتورتھا عالية وخيالية

  

  مواطنين أتراك بعد االعتداء عليھم أمام أبواب األقصى 4االحتالل يعتقل 

  وفا 2017-12-22 القدس عاصمة فلسطين

اإلسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أربعة مواطنين أتراك، بعد االعتداء عليھم اعتقلت قوات االحتالل 
 .أمام أبواب المسجد األقصى المبارك

ونقل مراسلنا عن شھود عيان، أن شجارا وقع بين مجموعة من المواطنين األتراك وقوات االحتالل 
  .دخول المسجد وتفتيشھمفي المنطقة، على باب المسجد األقصى من جھة باب القطانين بعد منعھم 

من جانبه، قال محامي نادي األسير مفيد الحاج إن قوات االحتالل اعتقلت أربعة مواطنين أتراك 
ومددت توقيفھم ليوم غٍد، في حين نقل مراسلنا في القدس عن شھود عيان أن قوات االحتالل 
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الدخول إلى األقصى قبل  منعت مجموعة من األتراك" القطانين"المتمركزة عند باب المسجد األقصى 
وطالبتھم بخلعھا، فعاد األتراك وحاولوا " األعالم التركية –الزي الموحد "صالة العشاء، بحجة 

الدخول إللى المسجد األقصى بلباس عادي إال أن قوات االحتالل منعتھم مرة أخرى بشكل استفزازي، 
أمام باب القطانين، وثالثة بالقرب من ثم اعتدت عليھم بالدفع والضرب قبل أن تعتقل واحدا منھم من 

  .المسجد االقصى من جھة باب السلسلة

  

  انتصار جديد لفلسطين في األمم المتحدة

35ضده والممتنعون  9دولة مع مشروع القرار و 128  
  غالبية الدول توجه صفعة لقرار ترمب وإلسرائيل

  وفا 2017- 12- 21نيويورك / القدس عاصمة فلسطين

ن، مساء اليوم الخميس، انتصارا دبلوماسيا كبيرا بدعم من دول عدم االنحياز حققت دولة فلسطي
يرفض أي تغيير  والدول اإلسالمية والعربية، والصديقة، باعتماد قرار للجمعية العامة لألمم المتحدة

  .باألغلبية الكبيرة ؛"متحدون من أجل السالم"تحت بند   على الوضع القانوني للقدس،

دولة عن  35فيما امتنعت  دولة، ومعارضة تسع دول فقط، 128لقرار بدعم وقد حظي مشروع ا
 .التصويت

: ووفق ما أظھرت لوحة التصويت التابعة لألمم المتحدة، فإن الدول التي عارضت مشروع القرار ھي
  .جوتيماال، ھندوراس، إسرائيل، أميركا، جزر المارشال، مركونيسا، نارو، باالو، توغو

االرجنتين، استراليا، بنين، بوتان، : دولة ھي 35التي امتنعت عن التصويت واتضح أن الدول 
اننتجوال، البوسنا، كندا، كرواتيا، التشيك، دومنيكان، اكوتولایر، فيجي، ھايتي، ھانغاريا، جمايكا، 
كريباتي، التيفيا، ليستو، ماالوي، المكسيك، بنما، بارجوي، الفلبين، بولندا، رومانيا، رواندا، 

  .مون، جنوب السودان، ترينداد، توفالو، أوغندا،فانتواوسول

وقد جاء ھذا الدعم الكبير رغم التھديدات الصريحة لإلدارة األميركية وسفيرتھا في األمم المتحدة بحق 
لتوجيه انتقادات ألميركا  الدول التي ستدعم مشروع القرار، الذي جاء بعد جلسة ساخنة كرست

داعيات إعالن ترمب بشأن القدس، وبخاصة بعد أن استخدمت الواليات وإسرائيل، تم خاللھا بحث ت
في مجلس األمن وأفشلت خالله مشروع قرار يخص مدينة القدس في " الفيتو"المتحدة حق النقض 

  .ضوء قرار االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل

محتلة الغية وباطلة، وقد نص القرار على اعتبار أية إجراءات تھدف إلى تغيير طابع مدينة القدس ال
ما يعني أن إعالن الرئيس األميركي االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، مرفوض دوليا، وغير 

  .مقبول تنفيذه على األرض

  :النص الحرفي للقرار
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إن الجمعية : "حول القدس) A/ES-10/L.22(وفيما يأتي نص قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
 30الصادر في ) A/RES/72/15(اراتھا ذات الصلة، بما فيھا القرار العامة، بتأكيدھا على قر

 242حول القدس، وتأكيدھا على قراراتھا ذات الصلة، بما فيھا القرارات  2017تشرين الثاني 
 465و) 1979( 446و) 1973( 338و) 1971( 298و) 1969( 267و) 1968( 252و) 1967(
، وإذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق )2016( 2334و) 1980( 478و) 1980( 476و) 1980(

األمم المتحدة، وإذ تؤكد مجدداً، على جملة أمور، منھا، عدم جواز االستيالء على األراضي بالقوة، 
وإذ تضع في اعتبارھا المركز الخاص الذي تتمتع به مدينة القدس الشريف، وال سيما الحاجة إلى 

يد للمدينة والحفاظ عليه، على النحو المتوخى في قرارات حماية البعد الروحي والديني والثقافي الفر
األمم المتحدة ذات الصلة، وإذ تشدد على أن القدس تشكل إحدى قضايا الوضع النھائي التي ينبغي 
ً مع قرارات األمم المتحدة ذات الصلة، وإذ تعرب في ھذا الصدد  حلھا من خالل المفاوضات؛ تمشيا

  :األخيرة المتعلقة بوضع القدس، فإنھا عن بالغ أسفھا إزاء القرارات

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 امتثااًل لقرارات 

يع الدول إلى االمتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية مجلس األمن ذات الصلة، وتدعو في ھذا الصدد جم
  ).1980( 478في مدينة القدس الشريف، عمالً بقرار مجلس األمن 

تطالب جميع الدول باالمتثال لقرارات مجلس األمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وبعدم  - 2
  .االعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات

ا إلى عكس مسار االتجاھات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تھدد إمكانية تكرر دعوتھ - 3
تطبيق حل الدولتين، وإلى تكثيف وتسريع وتيرة الجھود وأنشطة الدعم على الصعيدين الدولي 
واإلقليمي من أجل تحقيق سالم شامل وعادل ودائم في الشرق األوسط دون تأخير على أساس قرارات 

ة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ األرض مقابل السالم، ومبادرة السالم األمم المتحد
العربية، وخريطة الطريق التي وضعتھا المجموعة الرباعية، وإنھاء االحتالل اإلسرائيلي الذي بدأ في 

  .1967العام 

ة العامة لألمم المتحدة تقرر دعوة الجلسة الطارئة المؤقتة الخاصة لالنعقاد، وتكليف رئيس الجمعي - 4
  .في أقرب جلسة الستئناف عملھا بناء على طلب الدول األعضاء

  

  "القدس الكبرى"إسرائيل تستعد لبناء وحدات استيطانية كبيرة في 

  24/12/2017 دنيا الوطن -رام هللا 

   
ر رويج أفادت القناة العبرية العاشرة، بأن وزير اإلسكان والبناء اإلسرائيلي يؤاف غاالنت، ق دء بت ر الب

   .خطة بناء استيطانية كبيرة في القدس
 

اة ت القن اء : وقال مل بن ة تش ذه الخط ـ  300إن ھ ا ب ق عليھ ا أطل تيطانية فيم دة اس ف وح دس "أل الق
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   .، مشيرةً إلى أن غالبية تلك الوحدات، ستبنى في مناطق خارج الخط األخضر"الكبرى
 

تبنى  تيطانية س ذه الوحدات االس د وذكرت، أن ھ د تحدي تم بع م ي ه ل ر أن داً، غي رة ج ى مساحات كبي عل
   .المناطق التي سيتم تضمينھا لنطاق بلدية القدس

 
ى أراضي القدس : ونقلت القناة عن غاالنت قوله تيطانية عل ة وحدات اس إن ھدف ھذه الخطة ھو إقام

ذه الخطة تشمل أيضاً إنشاء مرافق للبن ى أن ھ يراً إل ق الموحدة عاصمة إسرائيل، مش ة تتعل ى التحتي
   .بالنقل والمواصالت ومناطق تجارية وغيرھا

 
د االنضمام لحزب  ود(وأضافت أن غاالنت، أعلن عن ھذه الخطة في ھذا الوقت ألنه يري خالل ) الليك

ين وضعه  ى تحس اعده عل دس خصوصاً، ستس تھدف الق ي تس ذه الخطة الت ة، وأن ھ ات المقبل االنتخاب
   .وموقعه بين أعضاء الحزب

 
رائيلي حزب و ومي اإلس تالف الحك ي االئ ت ف ل غاالن ا(يمث يه ) كلن ة موش ر المالي ه وزي ذي يتزعم ال

اءات جمعت  رجلين وسط تسريبات عن لق كحلون، حيث شھدت األشھر األخيرة خالفات كبيرة بين ال
اره شخصية  ة غاالنت في الحزب باعتب ون، ليكون خليف ر الجيش السابق موشيه يعل كحلون مع وزي

   .أمنية
 

رة في  دة مناصب كبي ابق، حيث خدم في ع ه كرجل أمن وضابط س وكان كحلون ضم غاالنت لحزب
   .الجيش اإلسرائيلي منھا قائد المنطقة الجنوبية، ومناصب عسكرية مھمة

 
ة حزب  ة ضمن قائم ة المقبل ر الجيش في الحكوم ود(ويتطلع غاالنت إلى أن يكون وزي ، حيث )الليك

ه من الي بعض بأن تيطان، ويحاول كسب أصوات المستوطنين من يصفه ال دعمون االس ذين ي ين ال مني
   .خالل موجات البناء التي يعلن عنھا بين الحين واآلخر

 
ة بالقدس عن ) الليكود(ويدعم غاالنت خطة لوزير البيئة عن حزب  اء العربي زئيف الكين لفصل األحي

    .المدينة، وتطبيق السيادة اإلسرائيلية على المستوطنات

  

  مستوطنات جديدة في األغوار وعمليات تھويد بالقدس
  

  23/12/2017 -الحياة الجديدة - رام هللا

في خطوة اضافية : "قال التقرير األسبوعي للمكتب الوطني للدفاع عن االرض ومقاومة االستيطان انه
ترمب غطاًء للمضي قدما في تھويد االغوار الفلسطينية وترجمة فورية لمنح الرئيس األميركي دونالد 

لجرائم االحتالل المتمثلة بتھويد االراضي الفلسطينية عبر االستيطان، أعلنت وزارة االستيطان 
، عن خطة استيطانية في األغوار الفلسطينية، "الصندوق القومي اإلسرائيلي" اإلسرائيلية وما يسمى

  .نين، وإقامة ثالث مستوطنات جديدةتشمل مضاعفة أعداد المستوط
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لتحريك المخطط وتعجيل المصادقة على الخطة، عقدت، جلسة خاصة االسبوع : "قريروأضاف الت
، حيث أعلن “صندوق أراضي إسرائيل“الفائت لمندوبي وزارة اإلسكان ووزارة الزراعة وما يسمى 

رسميا عن إقامة المستوطنات الجديدة بھدف مضاعفة عدد المستوطنين في منطقة األغوار وفرض 
جفعات "ية على المنطقة، وتنوي حكومة االحتالل إقامة ثالث مستوطنات تحت أسماء السيادة االحتالل

حيًا  14، باإلضافة إلى توسيع المستوطنات القائمة بـ "جفعات عيدن"، و"بترونوت"، و"سلعيت
  .استيطانيًا جديًدا

التي  ومن الواضح ان ھذه الخطة: "وتابع المكتب الوطني للدفاع عن االرض ومقاومة االستيطان
أعدھا غاالنت وزير البناء واإلسكان اإلسرائيلي والتي ھي في مراحلھا األولى، تستھدف باألساس 

آالف مستوطن على أن يتم من خالل  6تدعيم المشروع االستيطاني في األغوار التي يقطنھا نحو 
تحفيز أي  وسيتم. المشروع مضاعفة أعداد المستوطنين وجذب اإلسرائيليين لالستيطان في المنطقة

مستوطنة تبدي استعدادا الستيعاب عائالت جديدة، من خالل تخصيص ميزانيات وامتيازات 
وتسھيالت، على أن يتم منح األفضلية للمستوطنات التي تزيل وتقلل من الشروط التي تحددھا 

  .الستيعاب عائالت جديدة

اإلسرائيلي عن بناء اعتبر المكتب الوطني للدفاع عن االرض ومقاومة االستيطان اإلعالن 
  .مستوطنات جديدة إمعانًا في تحدي العالم وقرارات الشرعية الدولية

وفي سياق عمليات التھويد الجارية في القدس المحتلة فقد تم تدشين الكنيس الفخم الذي تبرع : "وقال
القديمة، ، القامته في نفق الحائط الغربي في البلدة "اليھودية" ديلك"مؤسسة " صندوق عائلة تشوفا

عاما من اجل  12تحت حائط البراق ويأتي تدشين ھذا الكنيس نتاج اعمال دعم وبناء وآثار استغرقت 
والكنيس يتميز بتصميم خاص، يتضمن ألواحا معدنية كتبت عليھا أسفار . تدعيم المبنى والحفاظ عليه

س مع دعوة وزيرة الثقافة وتزامن افتتاح الكني. توراتية، وفيه عشرات المقاعد ومنصبة خشبية دائرية
اإلسرائيلية، ميري ريغيف، إلى رصد ميزانية من أجل مواصلة الحفريات تحت المسجد األقصى 

  المزعوم،“ الھيكل”المبارك والتنقيب عن أساسات 

فيما كشف النقاب عن خطة خاصة أعدتھا ريغيف وزيرة الثقافة والرياضة اإلسرائيلية بالتعاون مع ما 
أساسات ”مليون شيقل، ألعمال الحفر والتنقيب عن  250لرصد “ . ار اإلسرائيليةيسمى سلطة اآلث

المزعوم، وغيرھا من أعمال، في منطقة المسجد األقصى، والبلدة القديمة بالقدس علما أن “ الھيكل
  مثل ھذه الخطط كانت سرية وليس كما كان يُدعى سابقاً بأنھا أعمال محافظة وتطوير لآلثار،

مليون شيقل لھذه الحفريات الخطرة، وھناك تطلع إلكمال المبلغ  10رصدت “ ريجيف” يشار إلى أن
علما أن . مليون شيقل من فائض الميزانية، ومن المتوقع ان توافق عليه الحكومة 250المطلوب، وھو 

الحكومة أوعزت لبناء خطة للحفر والتنقيب خالل اجتماع لھا في أحد األنفاق تحت أسوار المسجد 
. ھذه الخطة اإلسرائيلية ستعمل على استحداث حفريات جديدة أسفل األقصى وفي محيطه. صىاألق

وتأتي ھذه الدعوة في أعقاب إعالن الرئيس األميركي، دونالد ترامب، القدس عاصمة لالحتالل 
  .“الھيكل المزعوم”اإلسرائيلي بذريعة تعزيز العالقة والوجود اليھودي والتنقيب عن أساسات 

ر بناء الكنس اليھوديّة، كشفت معلومات عن مخطط إسرائيلّي لبناء كنيس ضخم على سفوح وفي إطا
، وستبلغ مساحة الكنيس ألفين متر "معاليه زيتيم"جبل الزيتون في القدس المحتلة، داخل مستوطنة 

  مربع، بكلفة عشرة ماليين شيقل، على أن يتضمن البناء صفوفًا دراسية دينيّة
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ت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، ببناء مقطع من جدار الفصل العنصري على في الوقت نفسه شرع
) آدي ( حيث بدأت طواقم العمل اإلسرائيلية التابعة لشركة . أراضي شمال بلدة تقوع شرق بيت لحم

، مما سيؤدي الى سلب المزيد "تقواع"بالبناء شمال تقوع، وتحديدا على الحدود الجنوبية لمستوطنة 
  ".مواطنين مع حصار القرية في المستقبل في سبيل حفظ أمن المستوطنينمن اراضي ال

وفي محافظة نابلس طالت أعمال التجريف االستيطاني التي تقوم بھا قوات االحتالل جنوب مدينة 
،ومن "يتسھار"دونم من أراضي مواطني بلدة عوريف، القريبة من مستوطنة  500نابلس، نحو 

علما ان ھذه األراضي ھي أراض ".يتسھار"مقدمة لتوسعة مستوطنة  المرجح ان يكون ھذا التجريف
  ).األسمر، ودار خليل، ودار جبر(خاصة تعود ملكيتھا لعدد من العائالت الفلسطينية، وھي عائالت 

في مجلس االمن ضد ) الفيتو(وعلى الرغم من أن استخدام الواليات المتحدة األميركية حق النقض 
قدس المحتلة عاصمة لدولة االحتالل لم يكن مفاجئاً، إال أن الخطورة كانت في قرار ترامب باعتبار ال

حديث مندوبتھا التي ادانت فيه االدارة األميركية السابقة، وقالت أنھا في المرحلة المقبلة سوف 
،كما انتقدت قرار األمم المتحدة المتعلق باالستيطان، واعتبرت قرارات األمم "تشرعن االستيطان

  ".ة العائق أمام تحقيق السالم وليس االستيطانالمتحد

فيما حققت دولة فلسطين، انتصارا دبلوماسيا كبيرا بدعم من دولة عدم االنحياز والدول اإلسالمية 
متحدون "والعربية والصديقة، بإقرار قرار باألغلبية الكبيرة للجمعية العامة لألمم المتحدة تحت بند 

حيث حظي مشروع القرار بدعم .ر على الوضع القانوني للقدس؛ يرفض أي تغيي"من أجل السالم
وعقدت الجلسة لبحث .دولة عن التصويت 35دولة، ومعارضة تسع دول فقط، فيما امتنعت  128

تداعيات إعالن ترمب، ومشروع قرار يرفض أي تغيير على الوضع القانوني للقدس، وبخاصة بعد 
في مجلس األمن وأفشلت خالله مشروع قرار " فيتوال"أن استخدمت الواليات المتحدة حق النقض 
  .يخص مدينة القدس في ضوء إعالن ترمب

  

وفي ھذا االطار اعرب رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياھو عن رفضه تصويت الجمعية العامة 
ى ان دولة اسرائيل ترفض ھذا التصويت صراحة حت"لالمم المتحدة بشأن مدينة القدس المحتلة وقال 

  .قبل التصويت عليه وتعھد بمواصلة البناء االستيطاني في المدينة ومحيطھا

  

  وآالف الجرحى منذ إعالن ترامب شھيداً  14
  

  24/12/2017 -شبكة الحرية اإلعالمية

فلسطينيا استشھدوا وأصيب آالف بجراح متفاوتة بالمواجھات التي اندلعت  14أفاد تقرير إحصائي أن 
لي منذ إعالن الرئيس األميركي، دونالد ترامب، القدس عاصمة لالحتالل مع االحتالل اإلسرائي

 .اإلسرائيلي
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فلسطينيين  9استشھاد " حرية القدس المحتلة"وشھد حصاد األسبوعين األول والثاني من انتفاضة 
آخرين بالرصاص الحي والغاز في الضفة الغربية وغزة، بينما في األسبوع  2381وإصابة ما يقارب 

 .فلسطينيين 5استشھد  الثالث

عمال للمقاومة شملت  735إسرائيليا ضمن  37وذكر تقرير إحصائي رصد أحداث االنتفاضة إصابة 
 .إلقاء حجارة وزجاجات حارقة وعبوات ناسفة تجاه قوات االحتالل ومستوطنيه

مواطنا  2381وأفاد باستشھاد سبعة من الشھداء في قطاع غزة واثنين من الضفة الغربية، فيما أصيب 
بجراح توزعت ما بين المتوسطة والخطيرة خالل مواجھات اندلعت عقب إعالن ترامب القدس 

 .عاصمة إلسرائيل

عملية إلقاء زجاجات  51عملية إلقاء حجارة و 126عمال للمقاومة توزعت بين  735وسجل التقرير 
طعن، وأربع حارقة، إضافة ألربع محاوالت إطالق نار، وست عبوات ناسفة وثالث عمليات 
 .محاوالت طعن، فيما أطلق مقاومون من غزة تسعة صواريخ باتجاه األراضي المحتلة

نقطة مواجھة منذ اندالع االنتفاضة، وتصدرت الخليل ورام هللا العدد األكبر  669وأحصى التقرير 
مواجھة على التوالي، تبعتھا القدس وغزة وبيت لحم ونابلس  105و 109من المواجھات بواقع 

 .وقلقيلية وطولكرم وأريحا وسلفيت وجنين وطوباس ومناطق فلسطين المحتلة

، 'فيسبوك'وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، عبر صفحته الرسمية على 
عاما، متأثرا بجراحه التي أصيب بھا  28استشھاد المواطن شريف العبد شالش، 'صباح اليوم السبت 
 .'ق جباليااألحد الماضي شر

، 'آالف مصاب 3شھيدا، وأكثر من  14وباستشھاد شالش، يرتفع عدد الشھداء منذ إعالن ترامب، إلى 
متابعة بأن مظاھرات رافضة ومنددة باإلعالن األمريكي ال تزال مستمرة في مدن الضفة الغربية 

 .'وقطاع غزة

في مواجھات مع االحتالل على  آخرون، 121وكان فلسطينيان اثنان قتال، أمس الجمعة، فيما أصيب 
 .الحدود مع قطاع غزة، حسبما أفاد القدرة

 6وأعلن ترامب اعترافه بالقدس عاصمة إلسرائيل، ونقل سفارة الواليات المتحدة األميركية إليھا، في 
 .ديسمبر الجاري، وسط رفض وجدل دولي/كانون األول

، االثنين الماضي، ضد قرار عربي في مجلس األمن' فيتو'وكانت واشنطن استخدمت حق النقض 
، ويحظر على 1967يونيو /حزيران 4تقدمت به مصر، يرفض االعتراف بأي تغيير على حدود 

الدول إقامة بعثات دبلوماسية في القدس، إال أن الجمعية العامة لألمم المتحدة أقرته، أمس األول 
  .آخرين 9رافضين، وامتناع  9دولة مقابل  128الخميس، بأغلبية 
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  بلدية القدس تدرس تغيير اسم شارع صالح الدين إلى شارع دونالد ترامب
  

  20/12/2017. شبكة الحرية اإلعالمية
ً لتغيير اسم شارع  أعلنت مصادر عبرية أن لجنة التسميات في بلدية االحتالل في القدس تدرس طلبا

خير باالعتراف بالمدينة صالح الدين وسط المدينة إلى شارع دونالد ترامب رداً على قراره األ
 .عاصمة لدولة االحتالل ونقل السفارة إليھا

وأفادت المصادر أن عضو المجلس البلدي المتطرف ارييه كينج توجه لرئيس لجنة األسماء في 
البلدية، باقتراح باستبدال اسم شارع صالح الدين في المدينة باسم ترامب، وذلك ردا على اعترافه 

 .يل، ونقل السفارة إليھابالقدس عاصمة إلسرائ

ان ھذا الشارع الذي يحتوي على عدد من الوزارات الحكومية، بحاجة الى مزيد من ”: وقال كينج
تعزيز سيادتنا وسيطرتنا على المنطقة، واحد اشكال التعزيز عبر استبداله باسم يشير بشكل واضح 

  .”باننا نحن أصحاب السيادة في المنطقة

  

  خطة غاالنت االستعمارية التوسعية تطبيق إلعالن ترمب: الخارجية والمغتربين
  

  وفا 2017-12-24رام هللا / القدس عاصمة فلسطين

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة، ما كشفت عنه مصادر إعالمية عبرية بشأن خطة استيطانية 
تشمل الخطة بناء و. ضخمة، قرر وزير اإلسكان والبناء اإلسرائيلي يوآف غاالنت بدء الترويج لھا

القدس "ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس ومحيطھا، بھدف تكريس ما يسمى احتالليا  300
 .، وتعزيز عملية فصلھا عن محيطھا الفلسطيني بالكامل وضمھا لدولة االحتالل"الكبرى

ي في إطار وقالت الوزارة، في بيان اليوم األحد، إنھا ترى أن ھذه الخطة االستيطانية الضخمة تأت
المشروع االستعماري التوسعي الذي تنفذه الحكومة اإلسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياھو في طول 
ً في كل من القدس واألغوار الفلسطينية  وعرض األرض الفلسطينية المحتلة، والذي يتصاعد حاليا

  .والبلدة القديمة في الخليل ومناطق جنوب نابلس وغيرھا

التجرؤ االستعماري اإلسرائيلي لم يكن ليحدث لوال إعالن الرئيس األميركي  وأكدت الوزارة أن ھذا
دونالد ترمب االعتراف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل، وبالتالي تحّمل الوزارة الرئيس ترمب 
وإدارته، المسؤولية الكبرى عن أية جرائم وإجراءات استيطانية جديدة تقوم بھا سلطات االحتالل بحق 

ض وطنه ومقدساته، مشيرة إلى أن مجرد التفكير والحديث عن ھذا الكم الھائل من الوحدات شعبنا وأر
االستيطانية الجديدة، يعني تمسك أركان اليمين الحاكم في إسرائيل بسياساته الرامية للقضاء على 
ير الطابع المسيحي اإلسالمي العربي للقدس بشكل نھائي، وممارسة عمليات واسعة النطاق من التطھ

  .العرقي وطرد المقدسيين من مدينتھم المقدسة
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واعتبرت الوزارة أن خطة الوزير اإلسرائيلي غاالنت، ھي التطبيق العملي إلعالن الرئيس األميركي 
ترمب، ما يستدعي مواجھته بنفس القوة والتحرك، وبالحد األدنى يجب أن يكون باتجاه محكمة العدل 

ة، خاصة أن األمم المتحدة بمجلس األمن والجمعية العامة قد تم الدولية والمحكمة الجنائية الدولي
  .استباحتھا من قبل الفيتو األميركي واالستھتار والتجاھل اإلسرائيلي

وطالب الوزارة، الدول العربية واإلسالمية بسرعة تنفيذ قرارات القمم المتعاقبة الخاصة بالقدس 
ير المساكن للمقدسيين عبر دعم مشاريع إسكانية لتعزيز صمود المواطن المقدسي، وبشكٍل خاص توف

 ً   .بشكٍل عاجل وطارئ ترتقي لمستوى الحدث، ومستوى المخاطر التي تواجھھا المدينة المحتلة عموما

  

  مھد يعانق القدس

 عنان شحاده -وفا 2017- 12-24بيت لحم  /القدس عاصمة فلسطين

ديسمبر، / ابع والعشرين من كانون ثانيمع صباح ھذا اليوم االحد، الر...... مھد يعانق القدس 
االقصى "استيقظت مدينة بيت لحم، مھد السيد المسيح، على مشھد حقيقي تعانقت فيه مع مدينة القدس 

  ."وقبة الصخرة وكنيسة القيامة

مدينة لبست ثوبھا الجديد من زينة زينت مختلف شوارعھا واحيائھا، وتوسطت شجرة الميالد ومغارة 
  .ية ساحة المھدمالطه الميالد

حضرت القدس في مھد المسيح، يافطات علقت على مركز السالم، وعلى دوار العمل، كتب عليھا 
  . ، ليؤكد ذلك مقولة ان مدينتي بيت لحم والقدس توأم ديني وتاريخي"القدس عاصمة فلسطين"عبارة 

  .كما وحضرت القدس في احاسيس ومشاعر المحتفلين

ليوم مشھد واحد، ھي تلك التي شھدت وقفات احتجاجية ضد اعالن ساحة المھد ما بين االمس وا
الرئيس االمريكي ترمب االعتراف في القدس عاصمة اسرائيل، ھي نفسھا اليوم تعيد المشھد في وقفة 

  . احتفالية بعيد الميالد

اساس السالم وھي مفتاحه، وانه بالرغم من "رئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان قال، ان القدس 
رارات االمم المتحدة اال انه ال يوجد سالم في االرض المقدسة، وفلسطين ما زالت تعاني تحت ق

  . "االحتالل االسرائيلي

انتھاك لحقوق الشعب الفلسطيني، وان حل الصراعات تتم من "واضاف سلمان ان اعالن ترمب ھو 
ئما على احترام الحقوق وليس خالل الحوار الصادق واالحترام والعدالة، وان السالم يسود اذا كان قا

  ."على قانون االقوى

القدس مكان مقدس للديانات السماوية الثالثة االسالم "من جانبه، قال البطريرك ميشيل صباح ان 
  . "والمسيحية واليھودية وعاصمة الشعبين الفلسطيني واالسرائيلي
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  ."القوة لن تصنع سالما.. .ان من اراد سالما في القدس يجب ان يخضع لنظام القدس: واضاف صباح

ھي رفض إلعالن الرئيس االمريكي باعتبار "وقال المطران عطاهللا حنا ان رسالة اعياد الميالد 
القدس عاصمة إلسرائيل، ألنه يھين القومية والشعب الفلسطيني، وھذا تطاول على المسيحيين 

  ."وطني والروحيوالمسلمين، الن القدس حاضنة الھم مقدساتھم وتراثھم االنساني وال

عند سؤالھا عن " ام حنا"وعلى الجھة الشرقية من ساحة المھد، وقفت سيدة نالت منھا السنين تدعى 
القدس اليوم حاضرة في ھذه المناسبة، وھذا داللة واضحة على عدم التنازل عنھا، "اجواء العيد، قالت 

رصنا إلنجاح االحتفالية مع اطالق نحن جميعا بوجودنا في الساحة ومشاركتنا االحتفاالت نؤكد على ح
  ."دولة صوتت ضده في االمم المتحدة 128صرخة للعالم ان اعالن الرئيس االمريكي باطل وبشھادة 

، مؤكدة "بيت لحم لھا لمسة وروحانية خاصة واحتفاالتھا مميزة: اما السائحة الفرنسية مارتينا، فقالت
  . للمشاركة باحتفاالت الميالد في بيت لحمانھا لم تول اھتماما للقرار االمريكي، فحضرت 

واضافت انھم في فرنسا رفضوا القرار، وانھا جاءت للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى ام 
من المميز حضور القدس في بيت لحم من خالل اليافطة التي علقت على مركز السالم، وكذلك نداء 

  .الميالد من اجل القدس

حرصنا ان تكون االحتفالية بنكھة القدس، "ار واالستيطان منذر عميرة، قال الناشط في مقاومة الجد
  . والتوقيع عليھا من قبل المحتفلين" نداء الميالد من اجل القدس"حيث قمنا بوضع وثيقة تحت مسمى 

  

 معرض صور وخيمة اعتصام وسط روما دعما للقدس

  وفا 2017-12-24روما / مة فلسطينالقدس عاص

الفلسطينية في روما، خيمة اعتصام ومعرض صور فوتوغرافية دعما للقدس، وتنديدا  أقامت الجالية
  . بإعالن الرئيس األميركي دونالد ترمب بشأنھا

شارع فيا دل كورسو، أھم شوارع  –وأقيم المعرض بالھواء الطلق، في ساحة الرجو كارلو غولدوني
، بمشاركة "ال للقرار غير المسؤول لترمبال لالحتالل اإلسرائيلي، و"العاصمة اإليطالية، بعنوان 

  .أبناء الجالية الفلسطينية، والعربية، واألصدقاء اإليطاليين
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