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 2017 / 5/ 3   األربعاء التاريخ:
 

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 . مفتوحة للجميع وترحب بزوارهااهلباش خالل لقاء بتايالند: القدس مدينة  •

 . كاتس: توسيع السيادة على القدس من معايل أدوميم حىت عصيون •

 . اليونسكو تؤكد اعتبار إسرائيل حمتلة للقدس •

 ".غضب يف إسرائيل: "جيب إغالق مقر اليونسكو يف القدس •

 . مواطناً من القدس احملتلة 12قوات االحتالل تعتقل  •

 . تلمودية يف األقصى واألوقاف تتهم الشرطة ابلتواطؤمستوطنون يؤدون طقوسا  •

 . اإليسيسكو ترحب بقرار اليونسكو حول املسجد األقصى •

 . الربملان العريب يثمن قرار منظمة اليونسكو بشأن مدينة القدس •

 . السوداين: تصويت "اليونسكو" لصاحل فلسطني كسر لزيف الرواية االحتاللية •

 . و: العامل اختار أن يقف إىل جانب احلقاملالكي يرحب بقرار اليونسك •

 . نتنياهو يهاجم "اليونسكو" بسبب موقفها من القدس •

 ."السياحة" تبني حيثيات قرار "اليونيسكو" •
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 اهلباش خالل لقاء بتايالند: القدس مدينة مفتوحة للجميع وترحب بزوارها
 

للشؤون الدينية والعالقات االسالمية حممود دعا قاضي قضاة فلسطني، مستشار الرئيس  -وفا 2017-5-3ابنكوك 
اهلباش، املسلمني وغريهم من اتباع الدايانت االخرى اىل زايرة القدس واالماكن املقدسة فيها وعلى رأسها املسجد 

 .االقصى املبارك قبلة املسلمني االوىل، ابعتبارها مدينة مفتوحة للجميع وترحب جبميع زوارها

 

شعيب عقد يف مدينة ايو اتاي مشال ابنكوك، حبضور رئيس مكتب شيخ االسالم يف ايو اتاي، شيخ  وأشاد اهلباش خالل لقاء
عبد العزيز بن عبد الرمحن، وممثلي مجيع الطوائف يف اتيالند، ابلعالقة االخوية والروح الوطنية بني اتباع الدايانت املختلفة 

 .ذرة بني اطياف اجملتمع يف اتيالنداملسلمني واملسيحيني وغريهم وثقافة احرتام اآلخر املتج

 

وأكد ادانته لكل أشكال العنف واالرهاب اليت ُتمارس ضد املسلمني أو املسيحيني أو البوذيني أو غريهم وان حرية املعتقد 
ى هبا قد كفلتها مجيع األداين واملواثيق الدولية، داعيا املسلمني يف اتيالند أن حيافظوا على العالقات احلميمة اليت يتحل

 .مجيع اطياف الشعب التايلندي

 

بدوره، أكد شيخ شريف بن عبد الرمحن وقوف الشعب واحلكومة التايالندية اىل جانب احلق الفلسطيين يف اقامة دولته 
 .املستقلة على ارضه وضرورة اهناء االحتالل ورفع الظلم الواقع على شعب فلسطني

 

عضو جملس الشيوخ، انئب رئيس الشؤون اخلارجية يف جملس الشيوخ يف سياق آخر ، أشاد اهلباش خالل لقاء مع 
دامرون بواتن، بعمق العالقة التارخيية اليت جتمع بني دولة  التايالندي وهو أحد أهم القيادات اإلسالمية يف اتيالند،

 . فلسطني ومملكة اتيالند اليت وقفت دائما اىل جانب احلق الفلسطيين يف كافة احملافل الدولية

 

ونقل اهلباش حتيات الشعب والقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس حممود عباس اىل الشعب واحلكومة التايالندية ، 
داعيا كافة شرائح اجملتمع يف اتيالند على اختالف دايانهتم اىل زايرة فلسطني، خاصة مدينة القدس والوقوف على معاانة 

 . على وجه الكرة االرضية الشعب الفلسطيين جراء استمرار اخر احتالل
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وأضاف أن اتيالند ُتتاز ابلتعايش الديين املميز بني اتباع الدايانت املختلفة اال اهنا عانت من االرهاب الذي ضرب احد 
املعابد فيها، مؤكدا أن املسلمني كغريهم هم ضحااي لإلرهاب وأن مجيع الدايانت والطوائف هي يف االساس تدعو اىل احملبة 

 .ى والتعايش وهي بنفس الوقت رسالة االسالم وثقافة املسلمنيوالتقو 

 

بدوره، أكد بواتن خالل اللقاء أن حكومة وشعب اتيالند يرفضون استمرار هذا الظلم واالضطهاد حبق الشعب الفلسطيين 
واعادة احلقوق  الذي جيب أن ينال حريته وأن يتخلص من هذا االحتالل، داعيا اىل اقامة الدولة الفلسطينية املستقلة

 . املشروعة لشعب فلسطني اليت كفلتها كافة املواثيق الدولية وقرارات هيئة االمم

 

كنائس، اىل جانب املعابد   5مسجدا و  64وأشار إىل أن مدينة ايو اتاي ُتتاز بثقافة التسامح والتعايش وبني جنباهتا مت بناء 
م االنسانية ورفض ثقافة التطرف من قبل اجلميع وان الدايانت مجيعها تنبذ البوذية املنتشرة يف املدينة، داعيا اىل احرتام قي

 . االرهاب وتدعو اىل احرتام االخر

 

 كاتس: توسيع السيادة على القدس من معايل أدوميم حىت عصيون
 

االسرائيلية قال وزير االستخبارات واملواصالت االسرائيلي "اسرائيل كاتس" إنه يتوجب توسيع السيادة  -معا -ت حلم
 ."على مدينة القدس لتشمل مستوطنة "معايل ادوميم" وصوال اىل التجمع االستيطاين "غوش عتصوين

 

جاءت اقوال الوزير االسرائيلي يف لقاء مع االذاعة العربية "ريشت بيت"، اليوم االربعاء، ردا على قرار منظمة "اليونسكو" 
ل، معتربا الرد على هذا القرار أييت من خالل توسيع السيادة االسرائيلية الذي اعترب مدينة القدس حمتلة من قبل اسرائي

على مدينة القدس، لتشمل مستوطنة "معايل ادوميم" الواقعة شرقي مدينة القدس والتجمع االستيطاين "غوش عتصيون" 
 .الواقع جنوب مدينة بيت حلم

 

ل كي تقنع ادارة الرئيس األمريكي ترامب بتأييد ودعم توسيع وأضاف الوزير االسرائيلي، أنه يوجد فرصة اليوم أمام اسرائي
 .السيادة االسرائيلية على مدينة القدس

 

يشار أبهنا ليست املرة األوىل اليت يدعو هبا الوزير االسرائيلي "اسرائيل كاتس" من حزب "الليكود" لضم مستوطنة "معايل 
ادوميم" ملدينة القدس "املوحدة"، وهو ليس موقف الوزير بشكل منفرد، فقد عرب عديد الوزراء من حزب "الليكود" اىل 

كومي اإلسرائيلي وعلى رأسهم وزير التعليم اإلسرائيلي "نفتايل بينت" هبذا جانب ابقي الوزراء من احزاب االئتالف احل
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املوقف، وخرجت دعوات كبرية لفرض السيادة االسرائيلية بشكل تدرجيي على املناطق املصنفة "سي" يف الضفة الغربية، 
انون ضم مستوطنة "معايل وجرى أتجيل التصويت يف اللجنة الوزارية اخلاصة ابلتشريعات أكثر من مرة على مشروع ق

ادوميم" اىل السيادة االسرائيلية مؤخرا، وذلك ابنتظار التوصل اىل تفامهات مع ادارة ترامب ومنحه فرصة لطرح خطته 
 .للحل السياسي يف املنطقة

 اليونسكو تؤكد اعتبار إسرائيل حمتلة للقدس
 

 .للقدسحمتلة إسرائيل اعتبار ( يف قرار جديد اليوماليونسكوللرتبية والثقافة والعلوم ) األمم املتحدة منظمة جددت

 -ابريس يف جلسة خاصة ومغلقة مبقر املنظمة يف-لليونسكو صوتوا  وأفاد مراسل اجلزيرة أن أعضاء اجمللس التنفيذي
 ابعتبار إسرائيل حمتلة للقدس، ورفض سيادة األخرية عليها. لصاحل أتكيد القرارات السابقة للمنظمة

 ومعارضة عشرة أصوات، وامتناع أو تغيب الدول الباقية. صوات، 22وجرى ُترير القرار أبغلبية 

 

، وبدعم من الدول العربية، وفق بيان لوزير اخلارجية الفلسطيين رايض األردن القرار ابلتنسيق مع فلسطني وقدمت
 املالكي.

 

ة اليوم، األول بعنوان فلسطني احملتلة وفيه قسم وقال سفري فلسطني ابليونسكو منري أنستاس إنه مت اعتماد قرارين يف جلس
 .واخلليل، واثلث يتعلق ببيت حلمبغزة يتعلق ابلقدس وهو األصعب، وقسم يتعلق

 

صوات مقابل صوت  38صوات مقابل رفض عشرة. أما القرار الثاين فحصل على  22وقد حصل هذا القرار على أغلبية 
 .اجلوالن يتعلق ابملؤسسات الرتبوية والثقافية ابألراضي العربية احملتلة مبا فيها واحد معارض، وهو

 

ط كبري على العواصم، وشنت محلة كبرية ضد صدور هذا القرار هلدف واحد هو وأشار أنستاس إىل أن إسرائيل قامت بضغ
 تشريع ضم القدس وإلغاء القرارات املتعلقة هبا ألهنا تذكر إسرائيل أبهنا قوة احتالل هناك.

 

قائمة  وأوضح أن التطور األخري مهم للغاية ألنه أعاد التأكيد والتذكري ابلقرارات السابقة، وذكر إسرائيل أهنا قوة
ما يعين أن قانون ضم  -مبا يف ذلك القانون األساسي-ابالحتالل وأن كل ما تتخذه من إجراءات لفرض قانوهنا وإداراهتا 

 القدس ابطل وغري مشروع.

  غضب إسرائيلي

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/ad239cd7-580c-46ba-be37-57a5fae85329
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/ad239cd7-580c-46ba-be37-57a5fae85329
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/0e81feb2-3bb5-4608-b6fa-8bf71fac5d8a
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/0e81feb2-3bb5-4608-b6fa-8bf71fac5d8a
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/19910d2f-9fc8-4f96-9585-d6eff9497965
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/19910d2f-9fc8-4f96-9585-d6eff9497965
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7a011a49-0abf-46e6-971c-2db5db9c1913
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7a011a49-0abf-46e6-971c-2db5db9c1913
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/ac7b3c78-ff56-451a-8b39-8e2a399a87a4
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/ac7b3c78-ff56-451a-8b39-8e2a399a87a4
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f47f80b6-2fe4-4efc-9357-a621363ae702
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f47f80b6-2fe4-4efc-9357-a621363ae702
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/984401c2-9fa4-4e8d-8390-3ef2aceb49e3
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/984401c2-9fa4-4e8d-8390-3ef2aceb49e3
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7809c83c-78f3-40f3-8674-1ec8c3c48366
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7809c83c-78f3-40f3-8674-1ec8c3c48366
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/586f3bcc-6d40-4803-9c72-de54b4090add
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/586f3bcc-6d40-4803-9c72-de54b4090add
http://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/af00d6fa-1d6c-4c69-b422-e659e1222343
http://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/af00d6fa-1d6c-4c69-b422-e659e1222343
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رد فعل له   يف أول بنيامني نتنياهو غضبا كبريا يف إسرائيل، فهاجم رئيس احلكومة اإلسرائيلية قرار اليونسكو وقد أاثر

القرار، وقال إن إسرائيل تكفر مبنظمة اليونسكو وال تؤمن إال حبقيقة أن القدس ملك هلا موحدة وإىل األبد وستظل حتت 
 .سيادهتا وهي قدس أقداسها

القدس   قرار اليونسكو بشأن تويرت ووصف املندوب اإلسرائيلي لدى األمم املتحدة داين دانون يف تغريدات له على
خلادع وقال إنه لن يغري من حقيقة أن القدس هي العاصمة التارخيية واألبدية للشعب اليهودي، على حسب ابملتحيز وا

 تعبريه. كما قال دانون إن بالده لن تقف صامتة أمام ما اعتربه قرارا خمجال.

احل إسرائيل ابملقارنة أن القرار اجلديد سجل تقدما لص -خالفا للباقني-أما السفري اإلسرائيلي لدى اليونسكو فقد اعترب 
 مع القرارات السابقة، مشريا إىل أن مخس دول جديدة صوتت ضد القرار بعد أن صوتت إىل جانبه يف املرات السابقة.

وأضاف أن القرار تضمن هذه املرة نصا يؤكد أن القدس مقدسة لألداين السماوية الثالث، وأكد أن إسرائيل ستواصل 
 القرار.جهودها حىت إسقاط هذا 

موقع تراث عاملي على قائمة املواقع املعرضة للخطر،  55يمشار إىل أن اليونسكو أعلنت العام املاضي عن إدراج 
 ابلقدس احملتلة وأسوارها، مما خلف غضبا واستنكارا من قبل إسرائيل. البلدة القدمية ومنها

على قرار تضمن تعريفا أبن احلرم القدسي الشريف مكان مقدس  2016عام  صّوت اجمللس التنفيذي لليونسكو كما
 ."حائط املبكى" للمسلمني. ومل يذكر القرار أي عالقة لليهود به وحبائط الرباق الذي يسمونه

 املصدر : اجلزيرة

 غضب يف إسرائيل: "جيب إغالق مقر اليونسكو يف القدس
 

رار اليونسكو الذي يدعو لسحب السيادة اإلسرائيلية عن كل القدس. غضب يف املنظومة السياسية اإلسرائيلية حول ق
 سيمطرح يف احلكومة اإلسرائيلية طلب إلغالق مقر اليونسكو يف القدس

 

الذي يدعي أن إسرائيل ال ُتتلك حق  رد رئيس احلكومة اإلسرائيلية، بنيامني نتنياهو، أمس )الثالاثء( على قرار اليونسكو،
جزء من القدس. يف مراسم استقبال وفد دبلوماسي قال رئيس احلكومة: "يف األايم املاضية، أجريتم  السيادة على أي

حماداثت كثرية مع زعماء الدول حول التصويت غري املنطقي يف األمم املتحدة. أدى ذلك إىل تراجع عدد الدول اليت 
دولة، ووصل عدد  26حنو نصف سنة دعمته دولة القرار، وقبل  32تدعم قرار اليونسكو وتقليصه. قبل عام دعمت 

 ."22الدول الذي تدعمه اآلن إىل 

يف وقت ابكر قال نتنياهو "ليس هناك شعب يف العامل تشكل القدس موقعا هاما له كما تشكل ابلنسبة للشعب اليهودي، 
رى نقاشات يف اليونسكو حتاول دحض هذه احلقيقة البسيطة. حنن نعارض اليونسكو و   ."ندعم حقيقتنا هذهرغم أنه جتم
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من املتوقع أن تطالب وزير الثقافة والرايضة، مريي ريغف )ليكود(، اليوم )األربعاء( يف جلسة جملس الوزراء إغالق مقر 
عاما تقع القدس حتت السيادة اإلسرائيلية، ال  50اليونسكو يف القدس، ونقل ملكية موقع املقر إىل الدولة. "على مدى 

ل األمم املتحدة"، قالت الوزيرة ريغف مضيفة: "لقد حصلت اليونسكو على إمكانية استخدام املقر داعي ملراقبني من قب
 ."وهي اتفاقيات مل تعد ذات صلة -ملراقبة اتفاقيات وقف إطالق النار اليت أبرمت بعد حرب األايم الستة 

 

د حرب األايم الستة، وكالتان اتبعتان لألمم يعمل يف يومنا هذا يف املقر مراقبو األمم املتحدة، الذين أقاموا املقر بع
املتحدة، ومن بينها منظمة اليونسكو إضافة إىل مكتب مبعوث األمم املتحدة يف الشرق األوسط، نيكوالي مالدينوف. 
تلة، تطلب ريغيف دفع خطوة إغالق مقرها قدما وابت  اآلن بعد قرار اليونسكو الذي يقضي أن القدس ختضع لقوات حمم

  .رتاحها بدعم منظمات ميينيةحيظى اق

وقال سفري إسرائيل يف األمم املتحدة، داين دانون: "لن يمغرّي هذا القرار البائس الذي يسعى إىل تقويض العالقة بني 
 ."إسرائيل والقدس حقيقة أن القدس عاصمة الشعب اليهودي األبدية. لن تسكت إسرائيل على هذا القرار املمخجل

ارجية، تسييب حوطوبلي )البيت اليهودي( على القرار أيضا قائلة إن "اليونسكو" ما زالت حتّرف ردت انئبة وزير اخل
التاريخ. فيمس قرارها السياسي مبصداقيتها بصفتها مسؤولة عن احلفاظ على الرتاث واحلضارة ولكنها تفشل يف أداء 

 ."دورها مرة تلو األخرى، عندما يدور احلديث عن إسرائيل

زب املعارضة، يتسحاق هرتسوغ: "يشكل قرار اليونسكو ضد إسرائيل عارا من معادة السامية ومعادة وقال رئيس ح
إسرائيل من خالل حتريف اتريخ الشعب اليهودي وعالقته الوثيقة واألبدية ابلقدس. هذا القرار البأس وعدمي األمهية من 

 ."شأنه أال حيظى ابهتمام اترخيي

كر آنًفا، الدول األعضاء على القرار الذي يدعي أن إسرائيل ال ُتلك حق السيادة على صوتت أمس )الثالاثء(، وكما ذم 
دولة عن التصويت. مل يشارك ممثلو ثالث دول  23دول، وتغيبت  10دولة لصاحل القرار، عارضته  22القدس. صوتت 

 .69يف التصويت. جرى التصويت يف ذروة يوم استقالل إسرائيل الـ 

رتف بقدسية املدينة لألداين الثالث، يتضح من مسودة القرار أن هناك نقد عارم حول النشاطات رغم أن املنظمة تع
األثرية اإلسرائيلية يف القدس الشرقية ويف املدينة القدمية، اليت تعترب هذه النشاطات "غري قانونية وفق القانون الدويل". كما 

ق على املكان وهتدف إىل تغيري طابعه. كانت السويد الدولة الغربية وتقرر أنه جيب إلغاء القوانني اإلسرائيلية اليت تنطب
الوحيدة اليت دعمت القرار يف حني عارضت الوالايت املتحدة، اليوانن، أملانيا، إيطاليا، هولندا، وبريطانيا. مل تصوت كل 

 .من فرنسا، إسبانيا، واهلند على القرار

 

حملتلةمواطناً من القدس ا 12قوات االحتالل تعتقل   
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مواطنا على األقل، بعد تنفيذ عميليات  12أمد/ القدس احملتلة: اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم األربعاء، 
 . دهم ملنازهلم يف القدس احملتلة، واقتادهتم اىل مراكز اعتقال وحتقيق يف مدينة القدس

 

)الطور( املمطل على القدس القدمية، عمرف منهم: الشقيقان حممد ومشلت االعتقاالت ستة مواطنني من حي جبل الزيتون 
 وإبراهيم عرفات أبو سبيتان، وعمر خويص، وسليمان أبو اهلوى.

 

كما اعتقلت قوات االحتالل ستة مواطنني من بلدة سلوان جنوب املسجد األقصى املبارك، هم: الشقيقان فؤاد وزايد 
 ى عودة، وإسالم األعور، وجمد األعور.القاق، وحممد علي أبو اتيه، وحممد موس

 

 مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية يف األقصى واألوقاف تتهم الشرطة ابلتواطؤ
 

أمد/ القدس: اهتم مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس الشيخ عزام اخلطيب التميمي شرطة االحتالل ابلتواطؤ 
 صى املبارك، اليوم الثالاثء، وأدائهم طقوسا تلمودية استفزازية فيه.مع املستوطنني خالل اقتحاماهتم للمسجد األق

 

وأضافت دائرة األوقاف أبن شرطة االحتالل مل تستجب لطلب مدير عام األوقاف ملنع املستوطنني من إقامة طقوسهم يف 
 املسجد، بل غّضت طرفها عنهم يف إشارة تؤكد تسهيل عربدات املستوطنني يف املسجد املبارك.

 

من جانبه، قال فراس الدبس من قسم اإلعالم يف األوقاف أبن اثنني من جنود االحتالل وبلباسهما العسكري أداي حتية 
 عسكرية داخل املسجد األقصى قمبالة مسجد الصخرة.

 

وقالت مصادر مقدسية إن اقتحامات املستوطنني للمسجد األقصى متواصلة، ومبجموعات متالحقة من جهة ابب املغاربة 
حبراسات معززة من قوات االحتالل اخلاصة، وسط حالة من التوتر الشديد، ووسط إجراءات مشددة على بواابت املسجد 

 الرئيسية "اخلارجية" واحتجاز بطاقات الشبان عند دخوهلم للمسجد.

 السلسلة. وأضاف أن املستوطنني أدوا طقوسا وصلوات استفزازية مشاهبة خالل خروجهم من املسجد األقصى من بوابة
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ولفتت املصادر إىل أن عصاابت املستوطنني استباحت الليلة املاضية البلدة القدمية يف القدس، حبراسة مشددة من قوات 
عاما على أتسيس إسرائيل )النكبة  69االحتالل، ونظمت احتفاالت موسيقية صاخبة وأبصوات عالية جدًا ملناسبة مرور 

 يني، واستمرت حىت ساعات فجر اليوم.الفلسطينية(، واليت استفزت املقدس

 

وكانت ما تسمى بـ"منظمات اهليكل" املزعوم، وّجهت دعوات ألنصارها، عرب مواقعها اإلعالمية ومواقع التواصل 
عاما على أتسيس  69االجتماعي للمشاركة يف اقتحامات واسعة ومجاعية للمسجد األقصى اليوم الثالاثء ملناسبة مرور 

 الفلسطينية(.إسرائيل )النكبة 

 اإليسيسكو ترحب بقرار اليونسكو حول املسجد األقصى
 

ابلقرار الذي تقدمت به اجملموعة  -إيسيسكو-رحبت املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة 2016/10/14الرابط:
األقصى املبارك )احلرم والذي يؤكد أن املسجد  -يونسكو-العربية يف منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثـقافة 

 .القدسي( هو من املقدسات اإلسالمية اخلالصة، وال عالقة لليهود به

وأشادت اإليسيسكو يف بيان هلا اليوم، ابلقرار الصادر عن اجمللس التنفيذي لليونسكو يف دورته احلالية بباريس، والذي 
احة الرباق، اليت سعت إسرائيل بشكل مستمر لتزوير يظهر األمساء العربية اإلسالمية للمسجد األقصى واحلرم الشريف وس

 .هويته اإلسالمية إبطالق مسمى )حائط املبكى( عليه

إىل استمرار أتييدها للحقوق الفلسطينية غري  -يونسكو-ودعت اإليسيسكو منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 
 .القابلة للتصرف، يف قراراهتا

رار منظمة اليونسكو بشأن مدينة القدسالربملان العريب يثمن ق  

  

مثن رئيس الربملان العريب مشعل السلمي، مصادقة اجمللس التنفيذي ملنظمة اليونسكو على  -وفا2017-5-3القاهرة
 .قرار يؤكد بطالن إجراءات دولة االحتالل اإلسرائيلي يف مدينة القدس

 

وقال السلمي يف بيان صادر عن الربملان اليوم األربعاء، إن التصويت على القرار يؤكد أن الضمري اإلنساين احلي يقف إىل 
جانب احلق يف وجه الظلم واالحتالل وسياساته غري الشرعية، مؤكدا اهلوية العربية واإلسالمية األصيلة ملدينة القدس 

ويعتربها الغية وال  1967وبطالن مجيع انتهاكات وإجراءات االحتالل منذ عام وللمقدسات االسالمية واملسيحية فيها، 
 .قيمة هلا كوهنا صادرة من قوة احتالل ليس هلا شرعية
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وأكد ضرورة تلبية مطلب اليونسكو إليفاد بعثة لليونسكو للتواجد بشكل دائم يف مدينة القدس، ملراقبة ما تقوم به 
تالل، من انتهاكات وإجراءات هتويدية وتدمريية تسعى من خالهلا إىل طمس معامل مدينة إسرائيل، السلطة القائمة ابالح

 .القدس التارخيية واحلضارية والدينية وتغيري طابعها العمراين

 

وطالب رئيس الربملان العريب، جملس األمن ابختاذ التدابري الالزمة إلرغام دولة االحتالل على وقف االنتهاكات املتواصلة 
مثلة يف عمليات التنقيب وحفر األنفاق واالستيطان وهتجري عرب مدينة القدس ومضايقتهم يف الدخول واخلروج من املت

 .وإىل املدينة، وسائر املمارسات الال إنسانية وغري املشروعة يف مدينة القدس

 السوداين: تصويت "اليونسكو" لصاحل فلسطني كسر لزيف الرواية االحتاللية
  

قال أمني عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم، الشاعر مراد السوداين، إن  -وفا 2017-5-2ابريس 
تصويت منظمة "اليونسكو" التابعة لألمم املتحدة، اليوم الثالاثء، أبغلبية أكثر من الثلثني لصاحل قرار يعترب القدس مدينة 

 االحتاللية. خاضعة لالحتالل اإلسرائيلي، كسر لزيف الرواية

ومثن السوادين، يف بيان صحفي، هذا التصويت، وقال "إن هذا اإلجناز جاء بعد مواصلة الدبلوماسية الفلسطينية اشتباكها 
مع السياسات اإلسرائيلية الشوهاء يف اليونسكو، وهو اشتباك سياسي وقانوين ودبلوماسي، يف إطار التصويت على 

ألرض الفلسطينية احملتلة وحتديداً املدينة القدمية من القدس الشرقية وأسوارها واألماكن مشروعي قرار أمههما ما له عالقة اب
 املقدسة فيها".

وأكد "أن هذا القرار يؤكد أن إسرائيل حتتل القدس وليس هلا يف البلدة القدمية أي حق، ويشمل أيضا االعرتاف أبن املقابر 
قرارا مت إقرارها  18إسالمية، إضافة إىل مصادقة القرار الصادر اليوم على  يف مدينة اخلليل وقرب راحيل يف بيت حلم مقابر

 مسبقا يف اليونسكو ضد إسرائيل".

وأضاف أن "إسرائيل حاولت، ومن خالل اجلالية اليهودية واستطاالهتا الدبلوماسية يف العامل، التأثري على الدول األعضاء 
القرارات اليت تنحاز لفلسطني وحقها وحقيقتها"، مشددا على أن االحتالل يف اليونسكو بغري وسيلة، ملنع تصويتهم على 

"سّخر املال والنفوذ وعالقات سياسية وأمنية مع العديد من الدول للضغط عليها ضد قرارات فلسطني، ما يستدعي 
كل إمكانياته وطاقاته لتفريغ حتشيد الطاقات الفلسطينية والعربية ملواجهة هذه احلملة املسعورة اليت جيّند االحتالل عربها  

القرارات من حمتواها وفصلها عن القرارات السابقة اليت صّوت عليها لصاحل فلسطني وقضاايها الثقافية والرتبوية، وحتديدا 
 القدس وما تواجهه من محالت احتاللية مشبوهة وملغومة لطمس معاملها".
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ململكة األردنية اهلامشية واجملموعة العربية يف اليونسكو، اليت تواصل وذكر السوداين أن مشروع القرار "قدم ابلتنسيق مع ا 
فعلها الدبلوماسي وعلى كافة املستوايت لفضح االعتداءات والرواية االحتاللية اليت تستهدف القدس مكااًن ومكانة بكل 

 السياقات، الستالب املدينة وهنب تراثها وذاكرهتا ووعيها وفرض الرواية االحتاللية".

 

وقال: "ما ردة فعل سفري إسرائيل اهلوجاء بعد صدور القرار، وكذلك هتجَّم نتنياهو على اليونسكو بقوله )نكفر ابليونسكو 
ونؤيد حقيقتنا( ما هو إال الوجه احلقيقي لصالفة االحتالل وتزويره وبلطجته، وقد جاء التصويت ليكسر زيف الرواية 

 االحتاللية".

 

اليونسكو: العامل اختار أن يقف إىل جانب احلقاملالكي يرحب بقرار   
 

رحب وزير اخلارجية رايض املالكي، بنتائج تصويت اجمللس التنفيذي التابع ملنظمة األمم  -وفا 2017-5-2رام هللا 
ات املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، ابعتماد القرارين اخلاصني بفلسطني ومها: فلسطني احملتلة، واملؤسس

 الثقافية والتعليمية.

 

وشكر املالكي يف بيان صحفي اليوم الثالاثء، الدول اليت صوتت لصاحل هذه القرارات ودورها يف احلفاظ على املقدسات 
يف فلسطني، مؤكدا أنه رغم حماوالت احلكومة اإلسرائيلية اليائسة لتقويض قرارات فلسطني يف اليونسكو، إال أن العامل 

 تنا، خمتارا أن يقف جبانب احلق يف وجه الظلم واالحتالل وسياساته غري الشرعية.صوت لصاحل قرارا

 

وأشار إىل فشل احلملة اإلسرائيلية احملمومة، ضد مشاريع قرارات فلسطني، والقدس الشريف يف "اليونسكو"، وفشل كل 
اسية الفلسطينية، املسلحة من يدعم تقويض هذه القرارات من دول وجمموعات ومؤسسات وشخوص، وأكد جناح الدبلوم

ابلثوابت الوطنية القائمة على أسس احلق الفلسطيين، والقانون الدويل، وحتديدا مبادئ واتفاقيات اليونسكو، يف ُترير هذه 
 القرارات التارخيية للحفاظ على اإلرث احلضاري والثقايف والتارخيي لدولة فلسطني والقدس الشريف من التشويه والتغيري.

 

ملالكي على أن الدبلوماسية الفلسطينية ومن خالل الوزارة، وبعثتها لدى اليونسكو، وبعثاهتا يف العامل، اخنرطت وشدد ا
بنوااي صادقة يف مفاوضات مع الدول واجملموعات الدولية، مبا فيها االحتاد األورويب، حول مشاريع القرارات للوصول إىل 

مهية وموقع مدينة القدس واحلفاظ عليها من التدمري، لتبقى منارة حقيقية إمجاع حقيقي على هذه القرارات، اليت تؤكد أ
 للدايانت السماوية بعيدا عن اخلرافات.
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وأوضح أن هذه القرارات تشري إىل اجلوانب التارخيية والرتاثية واحلضارية مبدينة القدس، وتؤكد ضرورة إرسال مندوب 
ة ما تقوم به إسرائيل، السلطة القائمة ابالحتالل، من انتهاكات لليونسكو للتواجد بشكل دائم يف القدس، ملراقب

وإجراءات هتويدية وتدمريية تسعى من خالهلا إىل طمس معاملها التارخيية واحلضارية والدينية أو تغيري طابعها، إضافة إىل ان 
إرسال جلنة رقابة ورصد هذه القرارات قد اعادت التأكيد على ضرورة تنفيذ ما اتفق عليه يف سنوات سابقة، خاصة 

 .تفاعلية للتأكد من واقع احلال، فيما يتعلق ابملدينة القدمية يف القدس وأسوارها

 

وعرب وزير اخلارجية عن االستياء من تلك الدول اليت مل تصوت لصاحل القرارات، معتربا أن ذلك يعد تشجيعا لسلطة 
لقدس احملتلة، وتراجع ملواقف هذه الدول ومبادئها، واليت يدعي االحتالل للتمادي يف ممارساهتا غري الشرعية يف مدينة ا

 بعضها دفاعه عن مبادئ القانون الدويل وحقوق اإلنسان.

 

وقال املالكي: "إننا سندافع عن تراثنا وثقافتنا، مباضينا وحاضران، وسنواجه كل محالت التشويه والدمار اليت تقودها سلطة 
أبدوات القانون الدويل ومهم أبناء شعبنا الفلسطيين، القادرة على خلق مستقبل خاٍل من االحتالل اإلسرائيلية، متسلحني 

 االحتالل، فيه تتجسد دولة فلسطني بعاصمتها القدس الشرقية، مع إحقاق احلقوق املشروعة كافة".

 

رائيل، السلطة ودعا املالكي دول العامل لتحمل مسؤولياهتا، وعدم تسييس عمل منظمة اليونسكو، وعدم تشجيع إس
القائمة ابالحتالل، على جرائمها، وطالب منظمات األمم املتحدة، خاصة اليونسكو حبماية إرث وثقافة واتريخ القدس، 

 عاصمة دولة فلسطني من تشويه الوجه احلضاري للمدينة املقدسة.

 نتنياهو يهاجم "اليونسكو" بسبب موقفها من القدس
 

بنيامني نتنياهو، منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة "يونسكو"، اليت صوتت هاجم رئيس احلكومة اإلسرائيلية، 
وأبغلبية على قرار يعترب البلدة القدمية فلسطينية ومدينة القدس حمتلة وال سيادة إسرائيلية عليها، ووصف هذا القرار بـ 

 .""السخيف

لدى إسرائيل، حبسب ما جاء يف بيان صدر عن مكتبه: "أجريتم  وقال نتنياهو خالل استقباله السلك الدبلوماسي املعتمد
على مدار اليومني األخريين حماداثت كثرية مع زعماء دولكم ووزراء خارجيتكم وهذا ما قام به أيضا دبلوماسيوان خبصوص 

 ."التصويت السخيف الذي جيرى يف األمم املتحدة
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: "النتيجة هي اخنفاض متواصل يف عدد الدول اليت تدعم هذا القرار يف ونقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن نتنياهو قوله
 22دولة قبل ستة أشهر، واآلن اخنفض عددها إىل  26دولة، وهذا اخنفض إىل  32اليونسكو، كان عددها قبل عام 

 .دولة" وفق البيان الذي اطلع عليه مراسل األانضول

جة واملتعاقبة كي خنفض عدد الدول الداعمة هلذا القرار إىل صفر ألنه وأضاف نتنياهو: "سنواصل بذل هذه اجلهود املمنه
 ."ينبغي أال تكون هناك تصويتات من هذا القبيل يف األمم املتحدة

وخلص إىل القول: "عدد الدول اليت ُتتنع عن التصويت أو تدعم إسرائيل أكرب اليوم من عدد الدول اليت تعارض 
 .ول مرة"، لكن دون أن يقدم نتنياهو أي توضيحاتإسرائيل، وهذا هو تغيري حيدث أل

والثالاثء، صوتت غالبية الدول املشاركة يف اليونسكو، على قرار يعترب القدس مدينة حمتلة، وأنه ال سيادة إسرائيلية عليها،  
 .كما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيلية

 22رفضته، فيما زادت صحيفة "معاريف" اإلسرائيلية أن  10دولة صوتت لصاحل القرار مقابل  22ووفق الصحيفة، فإن 
 .دولة امتنعت عن التصويت

وينص القرار الذي القى ترحيب فلسطيين واسع، على أن "البلدة القدمية يف القدس فلسطينية خالصة ال عالقة هلا 
 ."يحينيابليهود، مع التأكيد على اتريخ املدينة وتراثها احلضاري املرتبط ابملسلمني واملس

 .ويتيح القرار أمام املنظمة الدولية إرسال مندوب بشكل شبه دائم ملتابعة االنتهاكات اإلسرائيلية

وكان نتنياهو استبق قرار اليونسكو ابلقول إن "إسرائيل ال تعرتف ابملنظمة الدولية"، حبسب ما نقلته عنه اإلذاعة 
 .اإلسرائيلية العامة

، قرار نص 2016تشرين أول/ أكتوبر  18أشهر من اعتماد اجمللس التنفيذي لليونسكو، يف  6وأييت هذا القرار بعد حنو 
على وجوب التزام إسرائيل بصون سالمة املسجد األقصى وأصالته وتراثه الثقايف، وفقا للوضع التارخيي الذي كان قائما، 

 ."بوصفه "موقعا إسالميا مقدسا خمصصاً للعبادة

" ار "اليونيسكوالسياحة" تبني حيثيات قر  " 

 
أشادت وزارة السياحة واآلاثر اعتماد اجمللس التنفيذي ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة  -معا -رام هللا

يف ابريس، والذي أييت حتت بند  201"اليونيسكو"، مشروع القرار الفلسطيين العريب يوم الثالاثء خالل اجتماعاته للدورة 
 .""فلسطني احملتلة

وبينت الوزارة أن املشروع يؤكد على الوضعية القانونية للقدس الشرقية كمدينة فلسطينية حمتلة ويذكر ابلقرارات 
، 1977وأحكام بروتوكوليها اإلضافيني لعام  1949واملعاهدات الدولية ذات العالقة خاصة اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 

وابتفاقية الهاي بشأن محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح لعام بشأن احلرب الربية،  1907وبقواعد الهاي لعام 
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وبروتوكوليها، وابالتفاقية اخلاصة ابلوسائل اليت تستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات  1954
، وإبدراج مدينة 1972ي لعام ، وابتفاقية محاية الرتاث العاملي الثقايف والطبيع1970الثقافية بطرق غري مشروعة لعام 

، ويف قائمة الرتاث العاملي املعرض للخطر يف عام 1981القدس القدمية وأسوارها على قائمة الرتاث العاملي يف عام 
، وبتوصيات وقرارات اليونسكو بشأن محاية الرتاث الثقايف، وكذلك بقرارات اليونسكو بشأن القدس ومنها القرار 1982

والذي أكد على وضعية احلرم القدسي الشريف   200ملاضي يف جلسة اجمللس التنفيذي لليونسكو رقم الذي أختذ العام ا
كمكان اسالمي مقدس للمسلمني وثبت تسمية املسجد األقصى املبارك/ احلرم القدسي الشريف كمرتادفني ملعىن وداللة 

 .يفواحدة، واعتبار تلة ابب املغاربة جزء ال يتجزأ من احلرم القدسي الشر 

وأوضحت أن القرار يشري اىل أن مجيع التدابري التشريعية واإلدارية وغريها من اإلجراءات اليت تتخذها إسرائيل واليت تغري 
أو ترمي إىل تغيري طابع مدينة القدس املقدسة ووضعها القانوين، وال سيما "القانون األساس" الذي سنته إسرائيل بشأن 

القدس واعتربت عاصمة للكيان الصهيوين، إمنا هي تدابري وإجراءات الغية وابطلة ومبوجبه مت ضم  1980القدس عام 
 .وجيب إبطاهلا وإلغاؤها فورا

وأشارت اىل أن القرار يعرب عن أسفه المتناع سلطات االحتالل اإلسرائيلية عن وقف االنتهاكات املتواصلة املتمثلة يف 
ع وسائر املمارسات غري املشروعة يف القدس الشرقية، والسّيما يف عمليات التنقيب وحفر األنفاق واألشغال واملشاري

املدينة القدمية وحوهلا؛ ويطلب جمدداً من إسرائيل، القوة احملتلة، حظر كل هذه األشغال وفقًا للواجبات اليت تفرضها عليها 
 .أحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو املتعلقة هبذا املوضوع

ن أسفه الشديد لرفض إسرائيل تعيني ممثل دائم لليونسكو يعمل يف القدس الشرقية، من أجل ووأضافت أن القرار يعرب ع
تقدمي معلومات عن مجيع اجلوانب املتعلقة مبجاالت اختصاص اليونسكو يف القدس الشرقية ابنتظام، ويطلب جمددا من 

 .املديرة العامة تعيني املمثل الدائم املذكور آنفا يف أقرب وقت ممكن

القرار جمددا على احلاجة العاجلة إىل إيفاد بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إىل مدينة القدس القدمية وأسوارها؛  وشدد
ويدعو املديرة العامة ومركز الرتاث العاملي إىل القيام، وفقا للمهام املسندة إليهما ووفقا ألحكام اتفاقيات وقرارات 

اجلهود املمكنة لضمان اإليفاد العاجل للبعثة، واقرتاح تدابري فعالة ميكن  اليونسكو املتعلقة هبذا املوضوع، ببذل كل
 .اختاذها لضمان إيفاد البعثة يف حال عدم االمتثال هلذا األمر

من قبل اململكة األردنية اهلامشية،  1981يشار إىل أن القدس القدمية وأسوارها مت تسجيلها على قائمة الرتاث العاملي عام 
مت تسجيلها على الئحة الرتاث العاملي حتت اخلطر جراء املخاطر اليت تتعرض هلا املدينة املقدسة  1982ويف عام 

 .ومقدساهتا من سياسات االحتالل التهويدية واالنتهاكات املتكررة اليت ترمي اىل طمس هويتها العربية

 ل يف بيت حلمأما خبصوص احلرم اإلبراهيمي الشريف يف اخلليل ومسجد بالل بن رابح/قبة راحي

بينت الوزارة أن القرار يؤكد على أَن املوقعان جزء ال يتجزأ من االراضي الفلسطينية احملتلة، وهلما أمهية دينية ابلنسبة 
للدايانت السماوية الثالث. ويستنكر بشدة األفعال اإلسرائيلية املتواصلة غري املشروعة املتمثلة يف أعمال احلفر واألشغال 

ملستوطنني وبناء جدار فصل داخل مدينة اخلليل القدمية، ممّا ميس أبصالة وسالمة البلدة وعمليات شق الطرق اخلاصة اب
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القدمية واحلرم االبراهيمي الشريف، وما ينجم عن تلك األفعال من أشكال احلرمان من حرية التنقل وحرية الوصول إىل 
ت امتثااًل ألحكام اتفاقيات اليونسكو وقراراهتا أماكن العبادة؛ ويطلب من إسرائيل، القوة احملتلة، إهناء هذه االنتهاكا

 .املتعلقة هبذا املوضوع

وأعرب القرار عن استيائه من تشويه اجلدار العازل للمشهد الثقايف ملوقع مسجد بالل بن رابح قبة راحيل يف بيت حلم، 
لب السلطات اإلسرائيلية إبعادة وحلظر وصول املصلني الفلسطينيني املسيحيني واملسلمني اىل املوقع حظرًا اتماً؛ ويطا

 .املشهد الثقايف والطبيعي احمليط ابملوقع إىل ما كان عليه، ورفع حظر الوصول إليه

واستنكر القرار استمرار احلصار اإلسرائيلي املفروض على قطاع غزة داعيا إىل املسارعة يف إعادة إعمار املدارس 
الثقافية واملراكز اإلعالمية وأماكن العبادة اليت دمرت أو تضررت بسبب  واجلامعات ومواقع الرتاثية الثقافية واملؤسسات

 .احلروب املتتالية يف قطاع غزة

ويف هذا الصدد، مثنت وزارة السياحة واآلاثر جهود القيادة الفلسطينية السياسية والدبلوماسية اليت أمثرت ابعتماد اجمللس 
عثة الفلسطينية الدائمة لدى اليونسكو، ووقوف العرب واألصدقاء يف العامل التنفيذي لليونسكو هلذا القرار وتقدر جهود الب

 .مع فلسطني وحقوق شعبها الراسخة والثابتة

 

 -انتهى-


